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 جنوبی خیابان بر جیب
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 های لبه شد گم کاله زیر  حناییم ابروهای که جوری کشیدم جلوتر مشکیمو پشمی کاله
 تانگش ایستادم شلوغ بازار ی گوشه کشیدم جلوتر مو کرمی ی رفته رو و رنگ کاپشن

 با نمس خانوم یه گرفتم نظر زیر جارو همه چشمام ی گوشه با بینیم زیر کشیدم مو اشاره
 که مرد پیر یه به رسید و چرخوندم چشم داره گناه هست هم مسن داره چادر این خب چادر

 با جوونی پسر به خورد چشمم کردمو پوفی تره نیازمند من از بود معلوم قدمی صد از
 نشهت قرمز پیرهن با یخی شلوار یه خوبه که تیپش  گرفتمش نظر زیر گرگ مثل چشمام
 سمت جیب دیدم خوشحالی با و کوتاه های قدم با صدا بی و آروم افتادم راه دنبالش
 به چشمی زیر و کردم جمعش سریع ولی زدم لبخندی زد برق چشمام کرده باد راستش
 رو غتی میکرد صحبت تلفن با هم پسره بودن خودشون کار مشغول همه کردم نگاه اطراف

 رفتم آروم شدم مطمئن تیزیش از و کشیدم دستم روی آروم آوردم در کاپشنم جیب از
 فتادا کیف و شد پاره پایین از جیبش و جیبش روی زدم رو تیغ رسیدم قدمیش یه به جلو

 ینا شدم رد پسر بقل از بلند های قدم با و جیبم تو کردم رو پول کیف سریع دست تو
 اخ شدن هم متوجه اصال که رو کیفش زدم فرض انقدر افتاد اتفاق ثانیه پنج توی اتفاقات

 راه چهار تا وچهار شدم خارج بازار از سرعت با شدم محو پسر دید از زدم و کیفش جون
 زده من که تیپی با نشستم مسن پیرمرد یه بغل و اتوبوس ایستگاه سمت رفتم  تر پایین
 غم بغرو بود قرمز اسمون کردم نگاه اسمون به دخترم من که ببره بو کسی بود محال بودم

 کنن گاهمن و برگردن نفر چند شد باعث که کشیدم باال سروصدا با رو بینیم اب بود انگیزی
 نفر اولین اومد اتوبوس زدم لبخندی و فشردم جیبم توی رو پول کیف و انداختم زیر سرمو

 ندهران پشت جلو صندلی و شدم سوار رفته رو و رنگ قرمز اتوبوس جلوی در از شدم بلند
 پول برای و کشیدم عمیق آه یه و بستم چشمامو دادم تکیه صندلی پشت به سرمو نشستم

 ... کشیدم ها نقشه ذهنم توی کیف توی
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 ات میشد تاریک زود هوا و بود پاییز میومد اذان صدای و بود تاریک هوا شدم پیاده خط اخر
 هک کردم له پاهام زیر هارو برگ کردم طی پیاده رو مسیر داشت فاصله کوچه تا سه خونه

 خرگوش مثل ایستادم پا جفت کرد هدیه هام لب به رو لبخند و داد خش خش صدای
 گبر  پریدم ها برگ روی کنان لی لی و باال دادم رو پام یه میخندیدم و ها برگ روی پریدم

 خششش خششش خششش خشش/میگفتن ها

 از که بود جوری ش مغازه مون سرکوچه بغال اکبرآقا به بستمون بن ی سرکوچه رسیدم
 نباشی خسته اکبرآقا سالم/ گفتم در جلوی از دید رو بیرون میشد دخل پشت

 رشس میشمرد رو هاش پول که دخل پشت از بود وکچلی مهربون و چاق پیرمرد که آقا اکبر
 باشی سالمت جان بابا مرسی دختر گل به به/گفت لبخندی با و کرد بلند رو

 میکردم زندگی بد نه خوب نه ی محله یه توی من خونه سمت افتادم راه و زدم لبخندی
 های قدم با آروم بود من ی خونه هم کوچمون ی خونه آخرین بودم شهر وسط یعنی

 اب در جلوی رسیدم بودم خوندن آهنگ و زدن سوت عاشق میزدم سوت و میرفتم راه آهسته
 واه پریدم متر دو خودم صداش از که بستم محکم رو در پشتم شدم وارد و کردم باز کلید

  ودب خوشگل های گل با کوچیک ی باغچه یه ش گوشه که خونه کوچولوی  متری21حیاط از
 اشپزخونه متری04 هال یه شامل م خونه شدم خونه وارد و دادم هل رو خونه در شدم رد
 دادم تکیه کردم زیاد رو ش شعله بخاری سمت رفتم بود متری21 خواب اتاق یه با متری14
 رمس رو دنیا انگار کیف داخل دیدن با درآوردم جیبم از رو پول کیف و بخاری بغل دیوار به

 ...شد خراب

 ههمیش عادت به نشه توجه جلب تا بازار تایک ی گوشه به دادم تکیه بازار وسط رفتم
 پسر هی گرفتم نظر زیر جارو همه چشمی زیر چشمام با بینیم زیر کشیدم مو اشاره انگشت

 مشخص چیزی کردم نگاه هاش جیب به بود گوشش تو هندزفری جلفا این از ساله12_14
 رو کیفش میکرد دعوا رو ش بچه که جوونی زن به خورد چشمم و چرخوندم سرمو نبود

 نگهش محکم انقدر میشد چی حاال رفتم بهش ای غره چشم بود چسبیده دودستی
 مه تیپش بود بغلش تو بچه پسر یه که ساله01_04 مرد یه به خورد و چرخید نداره؟چشمم

 ولشپ خرید بستنی یه  آورد در پشتش جیب از رو پولش کیف شدم دقیق بهش بود خوب
 لوج رفتم آروم آروم زد شادی برق چشمام جیبش تو گذاشت رو کیف دوباره و کرد حساب و
 با نهک آرومش داشت سعی مرده و میکرد گریه هم بچه رفتن کنار فروشی بستنی جلوی از

 و عادلمت زمین برم مخ با بود نزدیک و سنگی به کرده گیر پام سمتشون رفتم آروم های قدم
 گلم رپس باش اروم/میگفت بچه به نزدیکش رسیدم کردم نگاه مرد به دوباره و کردم حفظ
 عزیزم نکن گریه میاد االن مامان نداره گریه
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 فوکی بیرون کشیدم جیبش از رو کیف م اشاره و وسط انگشت با و زدم پوزخندی مادر هه
 دممیز  تنه همه به کردم سریع هامو قدم شدم دور ازش تند های قدم با و جیبم تو گذاشتم

 عینک تپش از دور از موشکافانه نگاهی با پیرمرده کردم نگاه و پشتم برگشتم میشدم دور و
 خلوت و باریک ی کوچه یه بازار میانبر طرف رفتم و برگشتم سریع میکرد نگاهم طبیش

 یشترب سرعتمو بود ساخته کارم ایستادم می میدوییدم رو کوچه بدو بدو نمیزد پر هم پرنده
 دمکشی بلندی هین و عقب برگشت شدت با و شد کشیده پشت از دستم یهو که کردم

 شیدهک چشماش روی تا رو کالهش که مشکی سوییشرت با بلند قد پسری به خورد چشمم
 ستمود محکم بودم جوجه پیشش جورایی یه بودم ش شونه زیر تا من و بود بلند قدش بود

 یارهب سرم بالیی چی؟ببره پلیس دست بده منو شدم بیچاره دیوار به کوبید و گرفت
 موهای و ابروها مشکی نافذ چشمای کنم غلطی چ خدا وای خالفکاراس مثل چی؟تیپش

 اره؟ میکنی دزدی/کرد زمزمه آروم گندمگون پوست بود طالیی هم هاش مژه طالیی

 کشیدم دستش از ؟آرنجمو فهمید کجا از این شد گشاد چشمام و کردم نگاهش ترس با
 گرفت کوتاهمم موهای کالهش با همراه کشید و گرفت کالهمو که کنم فرار اومدم بیرون

 شده گشاد چشمای با میکنه نگاهم حیرت با دیدم که طرفش برگشتم و زدم جیغ
 دختری؟؟؟ تو..ت/گفت

 

 ******محسن******

 

 شدم مرنگ مشکی بوگاتی سوار پاییزی قشنگ روز یه قشنگیه روز چه بیرون اومدم خونه از
 خیره همه چشم  میکردم عبور ها خیابون از شهر توی رفتم سرعت با و کردم زیاد و آهنگ

 خارجی آهنگ با و کردم عوض رو دنده ژکوندی لبخند با بود خوشگلم ماشین رو
pi tbulوi nnaکلی ازش که جایی شهر وسط به رسیدم و گذشتم ها خیابون از کردم همراهی 
 زدم قرمز چراغ به رسیدم و زدم روزا اون یادآوری از لبخندی عزیز ی خونه  از دارم خاطره

 صدای با که بودم قرمز چراغ شمار ثانیه منتظر12..10..12 بودم خیره چراغ به و ترمز رو
 ویت دختر تا سه و برگشتم کشیدم قرمز چراغ به کردن نگاه از دست چپ سمت از دختری
 خطی خط همش نبود خدادادی خوشگلی ولی بودن خوشگل شون همه دیدم آلبالویی142
 محسن /گفتن و زدن جیغ من دیدن با بودن عروسک انگار داشتن عمل انقدر بود دکترا

  کنید نگاه ها بچه چاووشیه
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 یکیشون.0...2...2 میکردن نگاه و بودن برگشته خیابون کل که میزدن جیغ همچین
 پوزخندی و برگشتم2...1...2چاووشی کنید؟آقای سیو میشه منو شماره چاووشی آقای/گفت

 ویراژ ها ماشین بغل سبک؟از انقدر آدم دادم فشار رو گاز قدرت تمام با و زدم بهشون
 و زدم پهنی لبخند س خاطره از پر برام که جایی جنوبی بازار به خورد چشمم که میدادم
 بلند لیخی خداروشکر سرم انداختم مشکیمو سوییشرت کاله کردم پارک گوشه یه رو ماشین

 و ممینداخت عکس باید شب تا وگرنه نمیشد م متوجه کسی و میومد چشمام روی تا و بود
 تداعی و پیچید مشامم توی بازار عطر شدم بازار وارد و شدم رد خیابون از میدادم امضا

 قتو خیلی شدم بازار د وا اشتیاق با و زدم نمایی دندون لبخند شد بچگیم دوران خاطرات
 وردخ چشمم بود نکرده تغییری هیچ بود شکلی همون هنوزم ها مغازه بودم نرفته اونجا بود
 جای از میگرفت اینجا از رو هاش پارچه همیشه افتادم عزیز یاد ایزدی فروشی پارچه به

 اژپاس از تا صد به جنوبی بازار جان مادر/میگفت همیشه نمیکرد خرید اینجا جز ای دیگه
  ارزه می شما میتیش تیتیش های

 آشنا اینجا آقاجون با میگفت عزیز میخندیدم عزیز میتیش تیتیش تلفض طرز به منم
 بوده مخالف عزیز بابای نشده کن ول و شده عاشقش دل صد نه دل یه جون آقا و شدن
 یزعز  خود کرد ازدواج عزیز با و کرد راضی رو عزیز بابای تا اومده و رفته انقدر  آقاجون ولی
 آقاجون چون میکرد گریه میزد حرف ازش وقتی همیشه داشت دوست خیلی رو آقاجون هم

 مغازه به ها کافه به و جلوتر رفتم بود سالم2 موقع اون من و شد فوت سالگی 24 سن توی
 دخور  چشمم که میچرخوندم چشم همینطور قشنگه مردم بین زندگی چقدر شدم خیره ها
 ... مشکی پشمی کاله یه با بود تنش ای رفته رو و رنگ کرمی کاپشن یه که پسری به

 قدران بعضیا باید چرا بود الغر چقدر پاهاش بود بد ظاهریش وضع چقدر سوخت براش دلم
 به طفق نگاهش ای دیگه سمت به رفت توجه بی و شد رد جلوم باشه؟از بد مالیشون وضع

 پیرمرد هب بینی تیز و دقت با همچین میخرید بستنی بچش برای که پیرمرد یه بود جا یک
 رفتم روما بیچاره دیگه نیازمنده میخرم براش من خب میخواد بستنی دلش انگار میکرد نگاه

 کردم نگاهش تعجب با من و شد رد فروشی بستنی جلوی از بود پیرمرده دنبال اونم سمتش
 کاینجوریه؟مشکو چرا پسر این کردم نگاهش دقت با و نمیخواست؟وایسادم بستنی مگه
 از ور پول کیف هاش انگشت با تعجب نهایت در جلو رفت گرفتمش نظر زیر دقت با میزد

 ازب دهنم نشد متوجه اصال پیرمرد و شد رد سریع کنارش از و بیرون کشید پیرمرد جیب
 نبود درست کارش و بود کرده دزدی اون نکشید طول هم ثانیه2 توی اتفاقات این بود مونده
 نشد من متوجه ولی کرد نگاه رو پشت برگشت رفتم دنبالش و کردم تند هامو قدم سریع

 از شههمی که میانبری توی رفت و میدویید بیشتری سرعت با که دید چی پشت نمیدونم
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 میدونمن دنبالش دوییدم بود تنگ و خلوت کوچه رفتم دنبالش خونه میرفتیم عزیز با اونجا
 رو دستش بهش رسیدم نبود درست اصال کارش بود کرده دزدی اون رفتم دنبالش ولی چرا

 یلیخ اندامش دیوار به کوبیدم و گرفتم رو آرنجش برگشت ترس با که کشیدم پشت از
 آره؟ میکنی دزدی/کردم زمزمه آروم میزد داد چشماش توی ترس بود ظریف و نحیف

 یدکش دستم از آرنجشو کرد وورجه ورجه شد گشاد چشماش کرد نگاهم بیشتری ترس با
 ومدا موهاش همراهش که کشیدم و گرفتم رسید کالهش به دستم که کنه فرار اومد بیرون

 اون مگه بزنه نمیتونست پسر یه رو جیغ این و زد بلند جیغ یه و دستم تو
 لکنت با دختره که.. که این کردم نگاهش حیرت با خودمو طرف دختره؟؟برگشتوندمش

 دختری؟؟؟ تو...ت/گفتم

 سفت بازوشو بکشه بیرون دستم از رو موهاش کرد سعی و گرفت ترس رنگ چشماش
 چشمای طالیی ابروهای طالیی حنایی موهای با دختر یه دیوار به چسبوندمش و گرفتم

 کوتاه و بود پسرونه موهاش داشت قشنگی و بچگونه فیس خیلی گندمگون صورت طوسی
  برم بزار..بزار..ب..تروخدا..تر..ت/گفت ترس و لکنت با

 کردی؟ دزدی چی کجا؟واسه/گفتم اخم با

 برم بزار تروخدا/ گفت ترس با و کرد نگاه کوچه سر به و برگشت

 از رپ طوسیش چشماش کردم نگاه دختره به بود پیرمرده همون دیدم رو سرکوچه برگشتم
  بدو/گفتم و گرفتم رو آرنجش بود التماس

 مردم دزد ای دزد ای /میگفت که پیرمرده صدای و کوچه سر اون سمت دوییدیم دوتایی
 بگیرینشون

 اینور بیا/گفت و کوچه سر رسیدیم میدوییدم دختره با سرعتم تمام با میومد

 و دبو فرضی دختر میدوییدیم راه  چهار تا چهار دنبالش هم من خیابون چپ سمت دویید و
 دباشزو.. دیگه بدو/میگفت بهم و میکرد نگاه رو پشت و میگشت بر گاهی نمیشد خسته

 جااین بشینیم بیا/گفت ایستگاه یه به رسیدیم و کردم هماهنگ باهاش سرعتمو منم

 عصر2 کردم نگاه مچیم ساعت از بود شده تاریک هوا و نبود کسی ایستگاه توی نشستیم
 صدامو هپایین سرش دیدم سمت برگشتم و گرفتم نفسی برگشتم میومد اذان صدای و بود

 چیه؟ اسمت/گفتم و کردم صاف

  پریناز/ گفت اروم
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  داشت قشنگی اسم چ

 کردی؟ دزدی چی واسه فریناز/

  پریناز.. نه فریناز/گفت و کرد فینی فین

 کردی؟ دزدی چرا چی هر حاال خب خیلی/

  روانیم کن فکر تو/گفت و شد خیره آسمون به کرد بلند سرشو

  بود دار تو چقدر دختر این کردم نگاهش تعجب با

 

 ****پریناز****

 

  روانیم کن فکر تو/گفتم و شدم خیره آسمون به کردم بلند سرمو

 که کردم جلو و عقب پاهامو و زدم پوزخندی کردم حس خودم روی رو تعجبش پر نگاه
 گرفتی؟ یاد کجا از رو بری جیب/گفت

 بده کالهمو/گفتم و شدم خیره پاهام به

 و سمتش برگشتم کشیدم ابروهام روی تا سرم روی گذاشتم و سمتم گرفت کالهمو
 پلیسی؟/گفتم

 نه/ گفت

 دزدی؟/

 نه/

 خالفکاری؟/

 نه/

 پلیسا؟ به بدی رو راپورتم میخوای/

 نه/

 خداحافظ پس/
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  بشین/گفت و گرفت رو آرنجم که شم بلند اومدم

 چیه؟/گفتم کالفه و نشستم

 رو واالمس جواب تا باشم پلیس یا خالفکار و دزد باید یعنی/گفت و جویید رو لبش ی گوشه
 بدی؟

 و ممیکش سیگار دارم انگار کردم فوت جوری رو بازدمم کشیدم جلوتر رو کاپشنم های لبه
 میپرسی؟ مورد بی سوال چرا نیستی اینا از هیچکدوم وقتی/گفتم

  نبود مورد بی/گفت و کشید جلوتر مشکیشو سوییشرت کاله

 و چرخوندم چشمم توی دور یه رو چشمم ی قرنیه و کردم گشاد همیشه عادت به چشمامو
 ای میپرسن پلیسا یا گرفتم؟اینو یاد کجا از من که چه تو به/گفتم مسخره صورت به

  مورده بی سوالت پس نیستی هیچکدوم که تو دیگه خالفکارای

 میری؟ کجا..میشه بلند همش حاال بشین/گفت و گرفت آرنجمو که بشم بلند اومدم

 خونمون رمب برسیم؟میخوام زندگیمون و کار به بریم میکنی ولمون/گفتم و سمتش برگشتم

 گرفتی؟ یاد کی از رو بری جیب/گفت و انداخت باال ابروهاشو

 کنه ولم بهش بفهمونم چجوری حاال بود نفهم زبون چقدر وای

 بگیری؟ یاد چیه؟میخوای/گفتم و طرفش برگشتم

  اوهوم/گفت و کرد پایین و باال سرشو

 بگیر یاد چه؟برو من به خب/

 رفح بشین نشو بلند انقد وای/گفت و خندید گرفت دوباره رو آرنجم که شم بلند اومدم
  برو بعد بزنیم مونو

  ندارم وقت من شبه زودباش/گفتم و طرفش برگشتم

  بگیرم یاد بری جیب میخوام/گفت و نشست طرفم کامال وچرخید کرد صاف صداشو

 تیمسالم برای و بیوفت من یاد زدی و کسی جیب هم وقت هر بگیر یاد برو گفتم منم خب/
 بفرست صلوات یه برام

 بگیرم؟ یاد کجا از خب/گفت و خندید
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 من ربگی یاد ازش و کن پیدا بر جیب یه برو میدونم چه من/گفتم و انداختم باال ای شونه
 زندانه تو االن گرفتم یاد یکی از خودم

 کردم پیدا/گفت و زد مرموز لبخندی

 و میکردم اینجوری میشدم کالفه وقتی همیشه چرخوندم ذور یه و کردم گشاد چشمامو
  باشی موفق خوشبحالت خب/گفتم

 باشه؟ مون جلسه اولین کی استاد/گفت و شد بلند اونم شدم بلند

 کرد؟ پیدا راحتی همین ؟به کیه استادش ببینم برگشتم

 کو؟ استادت/

 جوریاین چرا و کرد اشاره انگشتمو نوک تا سر از اشاره انگشت با بعد و کرد نگاهم خنده با
 میکنه؟

  شد پیدا منم از تر روانی خداروشکر/

 استاد؟ نگفتی/گفت و خندید

 هنکن نیست هم بر جیب من از غیر به من جز نیس اینجا استاد؟کسی کردم نگاه بهش
 بهش پشتمو شد ش خنده باعث که کردم گشاد چشمامو همچین خدا یا هییییی..نکنه..

 این؟عمرا استاد بشم من بابا برو کردم

 ببینمت؟ کی استاد/گفت و کشید دستمو پشت از

  سینه رو زدم شصت انگشت با من/گفتم و کردم باز حرص با و بستم چشمامو

 ش سینه رو زدم انگشتم با تو استاد/

 ملطفتی؟ نیستم/

  نچ/گفت و باال انداخت ابروهاشو

 لیو نشو استادم خب/اومد صداش که کردم بهش پشتمو و کردم نسارش بابایی برو منم
  خدانگهدار پلیس میرم بیکارم فردا منم موند ذهنم تو ت چهره

 هوی ولی کردم تند هامو قدم کرده غلط نخیر شدم بیچاره نه میگرفت؟وای باج ازم داشت
 لبخند با داره دیدم و عقب برگشتم آروم دار سابقه شم؟میشم بیچاره پلیس نره ایستادم

 هک رفتم سمتش به قدم یه میزنه لبخند هم چجوری بگیری درد ای میکنه نگاهم ژکوند
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 بونز باز لبمو بودم هاش شونه زیر تا ایستادم روش روبه سمتش رفتم اروم زد پوزخندی
 چیه؟ اسمت/گفتم و کردم تر

  محسن/گفت و زد لبخندی

 شمارت؟ خوبه/

 ..4121 بزن/

 خداحافظ میزنم زنگ بهت/گفتم و کردم سیو شمارشو

 میزنی؟ زنگ شم مطمئن کجا از/گفت پوزخند با

 برو نزدم زنگ/گفتم و میشد نزدیک داشت که اتوبوس سمت رفتم و کردم بهش پشتمو
  پلیس پیش

 ... بستم چشمامو و نشستم صندلی روی شدم داغون و درب زرد اتوبوس سوار و

 حس که بستم محکم پشتم درو داخل رفتم و کردم باز کلید با و در خونه در جلوی رسیدم
 کردی؟ بود غلطی چه این کودن احمق ی دختره لرزید دیوارا کردم

 میشدم بیچاره میداد لو منو پلیسا به میکردم؟میرفت کار چی خب

 ای؟ ساده انقد چرا کردی؟تو باور چرا تو زد الفی یه اون حاال

 اه اه اه کوبیدم محکم رو درچوبی و شدم وارد دیوار به خورد که دادم هل محکم رو خونه در
 چیکار کشیدم عمیق های نفس مبل رو نشستم کشیدم شدت با سرم از کالهمو

 میرفتم میکردن خفتم میومدن بودم بیچاره میدادتم لو و پلیس به میرفت واقعا میکردم؟اگه
 یخچال نهاشپزخو سمت رفتم شدم بلند میترکید داشت سرم میشدم دار سابقه و هولوفتونی

 برخورد صدای که بستم رو یخچال در محکم نبود هم قرص دونه یه ولی کردم رو و زیر رو
 تمرف بگیره گریم بود مونده کم زیاد سردرد از اومد یخچال توی دیگه هم با اب های شیشه
 روی انداختم خودمو و بستم سرم دور محکم و برداشتم کمد از شال یه خوابم اتاق سمت
 ...بخوابم شدید سردرد با تونستم0 ساعت نزدیکای دراومد جونم صبح تا تخت

 اونور دمکر  پرت و کردم باز سرمو دور شال شدم بلند دیشب از تر شدید و بد سردرد با صبح
 زدم خی اب صورتمو و دست کارهام انجام از بعد بود پذیرایی توی که دستشویی سمت رفتم

 بخورم زیچی نتونستم هم شام میکرد ضعف داشتم آشپزخونه رفتم شدم خارج دستشویی از
 رداشتمب بود کره یکم یخچال سمت رفتم و گفتم لب زیر کنم؟نچی چیکار رو پسره اون حاال

 کنم؟بزنم؟نزنم؟ چیکار  برداشتم گوشیمو هال تو رفتم خوردم نون با و
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  بگیره رو ردت میخواد باشه پلیس شاید نزن نه

  میزد شیرین یکم نمیخورد بهش بابا نه

 خوشگلی اون به چیه؟پسر شیرین وا

  خودش ارزونی خوشگلیش بابا برو

 دمش خیره شماره بزنم؟به بزنم؟االن بزنم؟نزنم؟بعدا بودم مونده بودم درگیر ذهنم با
 ینا قیمت گرون گوشی و مچی ساعت بود خوب تیپشم خوبه وضعش معلومه داشت4121

 کنم؟ غلطی چ میترسم مشکوکه یارو

 ...بوق پنج...چهاربوق.. بوق سه...دوبوق...بوق یه خورد بوق و شماره روی زدم انگشتمو

 بله؟؟/پیچید گوشم تو خوابالودش صدای که کنم قطع میخواستم

 پریناز منم/

 کیه؟ فریناز؟فریناز/

  دادی شمارتو دیشب پریناز نه فریناز/گفتم حرص با

 نمیارم جا من؟به/گفت و کرد صاف صداشو

 جنوبی خیابون بر جیب خنگی؟منم به زدی خودتو یا خنگی تو ببین/خنگه یارو این چقد وای

 بر؟ جیب/کرد زمزمه اروم

 آهااااان/کنم دور گوشم از اخم با گوشیو شد باعث که زد دادی یهو و نگفت چیزی  ثانیه چند
 بزنی زنگ نمیکردم فکر زدی زنگ زود خوبی؟؟چه

  جنوبی بازار نزدیک هوایی پل سر بیا 2 ساعت امروز خوبم میزنی؟مرسی داد چرا/

 ندارم آمادگی من کنیم؟ولی شروع امروز از/

 منتظرم ندارم وقت منم/

 ونهش انگشتام با موهامو گرفتم دستام تو سرمو مبل رو کردم پرتش و کردم قطع گوشیو
 مو رفته رو و رنگ کاپشن برسم یارو این با قرارم به برم بود21 ساعت شدم بلند و کردم

 یفک به خورد چشمم خوردم اب لیوان یه اشپزخونه رفتم سرم رو کشیدم کالهمو پوشیدم
 از دستمو گرفتم رو کیف گیجم چقد بیرون بودمش ننداخته هنوز جلفه پشر همون پول

 شدم اکبرآقا ی مغازه داخل جوب تو انداختم رو کیف سرکوچه رسیدم شدم خارج خونه
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 آقا اکبر سالم/

 میخوای؟ چیزی دخترم سالم/گفت و اومد بیرون یخچال پشت از اقا اکبر

 میدارم بر خودم که میخواستم کیک یه اقا اکبر بله/

 دخترم باشه/

  ااق اکبر پیش رفتم میز رو گذاشتم رو پولش برداشتم رو کیک یخچال پشت رفت و

 ؟ شده چش یخچالتون/

 شعوض باید شده قدیمی اینم میزنه برفک/گفت بود یخچال تعمیر مشغول که همونطور
 کنم

  میز رو گذاشتم رو کیک پول اکبرآقا/گفتم و دادم تکون سری

 باباجان باشه/زد داد

 ...شدم خارج مغازه از و

 سمت به همونطور و کردم خوردن به شروع اروم اروم و کردم خارج جلدش از رو کیک
 نشسته رشکنا یی بچه پسر که خانمی پیش ایستگاه توی نشستم رفتم اتوبوس ایستگاه

 خوبه وضعشون بود معلوم ظاهریشم وضع از بود زده زل خیابون به اخم با خانومه بود
 دندون لبخند که زدم لبخندی بالس شیطون میزد داد فرسخی صد از که بچه پسر به نگاهی
 چشمی زیر و کرد عوض من کنار از رو پسرش جای اخم با و شد ما متوجه مادرش زد نمایی

 ؟منمدارم واگیردار بیماری من مگه نداد اهمیتی که کردم نگاهش ناراحتی با کرد نگاه من به
 هب زدمو تلخ ندارم؟لبخندی هم زدن لبخند ی اجازه نیست خوب ظاهریم وضع چون انسانم
 کاش ای بود تمیز اونجوری منم لباسای کاش ای بود تمیز و صاف هوا شدم خیره آسمون
 نمک استفاده بانکی حساب اون از تا میزاشت غرورم کاش ای نمیشدم بری جیب به مجبور

  سروصدا پر اتوبوس شد آویزون لبم های گوشه نکنه تحقیر منو نکنه بد نگاه بهم کسی تا
 ماموچش و نشستم راننده پشت صندلی شدم سوار جلو در از و رفتم اشکی چشمای با اومد

 دل ویت/کردم زمزمه و کشیدم شیشه روی نامرئی خطوط دادم تکیه شیشه به سرمو بستم
 من؟ برا هم جا ذره یه میشه پیدا جماعت این

 ونا تقصیر همش میاد؟اینا خوشش بر جیب پوش ژنده نمای پسر دختر یه از کی نیس نه
 کردم مهزمز  لب زیر و فشردم هم رو دندونامو متنفرم امیرانی فریناز متنفرم ازت لعنتیه زن
  ببینم رو شکستنت امیدوارم/
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 بیجنو بازار به رسید اتوبوس زدم پسش سریع چکید چشمم ی گوشه از اشکم ی قطره و
 پوفی ندلیص رو بیوفتم دوباره شد باعث و ایستاد وحشتناکی جیغ با اتوبوس شدم نیمخیز

 هوایی پل ی گوشه هوایی پل سمت افتادم راه و کردم حساب رو پول شدم بلند و کردم
 رکارمکو؟س پسره این پس کردم صبر دقیقه دو کشیدم بینیم زیر رو انگشتم ایستادم
 از یکی که کشیدم بلندی پوف بود دقیقه پنج و2 کردم نگاه گوشیمو که؟ساعت نزاشت
 سالم/تگف پهنی لبخند با دیروزشه تیپ با پسره همون دیدم و برگشتم شونم رو زد پشت
 خانوم فریناز

 این خنگه چقدر فریناز فریناز

  پریناز نه فریناز/گفتم و سابیدم هم رو دندونامو

 خوبی؟ خانوم پریناز بله/گفت و باال انداخت ابروهاشو

 رفح باهات هوایی پل باالی بریم کن ول رو پرسی احوال/گفتم و کردم نگاهش چشمی زیر
  دارم

 هامو جآرن و ایستادم هوایی پل وسط بود خلوت تقریبا باال رسیدم و ها پله سمت افتادم راه
 آمد و رفت در های ماشین به و کردم تر زبون با لبمو کرد منو کار اونم میله به دادم تکیه
 بگیری؟ یاد بری جیب که اینی دنبال چرا/گفتم و شدم خیره

 روانیم کن فکر تو/گفت و کرد بهم نگاهی نیم بذگشت

 میزنی؟ خودم به حرفمو/گفتم زدمو پوزخندی

 ادی میخوام من کنجکاوی واسه هیجانش واسه تفریحش واسه کن فکر/گفت و زد لبخندی
  بگیرم

 که تو/گفتم زدمو پوزخندی دزدید رو نگاهش که شدم خیره بهش نافذم چشمای با برگشتم
 ریب جیب نه دیگه های هیجان و تفریح دنبال برو مشخصه زدنت تیپ مدل از مالیت وضع

  پلیسه با کارت کنی خطا یه که

 من با هم ها پلیس بگیرم یاد میخوام/گفت و انداخت بهم نگاهی نیم

 ندارم اعتماد بهت/گفتم و انداختم باال ای شونه

 چرا؟/گفت و کرد نگاهم تعجب با

  مشکوکی/گفتم و شدم خیره ها ماشین به خیال بی
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 مشکوک؟چطور؟/

  پولدار آدم یه اونم بری جیب دنبال بره هیجان برای نخورده خر مغز هیچکس/

  خوردم من کن فرض تو/

 نیستی؟ پلیس مطمئنی/ گفتم زدمو پوزخندی

  نه/گفت و خندید

  لبخند/گفتم و دادم تکون سری

 چی؟/ گفت تعجب با

 هه توجه جلب چون نخندی کیف زدن از بعد کنی سعی باید کن جمع رو لبخندت/

  کرد جمع رو لبخندش

 چشمات/

  کن پنهانش خندونه لبخندت خالف بر چشمات/گفتم و موند منتظر

  کرد سرد چشماشو

 فایمیو گیر وگرنه باشی شده دور ازش اینکه مگر کنی نگاه رو  سوژه نگرد بر وقت هیچ/
  افتادم گیرت که من مثل

 یرز  جارو همه باید چشمات برو گوشه یه سوژه کردن پیدا برای/دادم ادامه و داد تکون سری
 مردا کن نگاه هارو جیب همه از اول باشی داشته چشم هم پشتت باید باشه داشته نظر
 نیز  تیغ بزنی نمیخواد تیغ میزارن بغل های جیب و پشت جیب تو دارن پول کیف اکثرا

  بدم نشون بهت تا کن پیدا سوژه برام فعال فقط بعدا برای بمونه

  نفهمیدم هم کلمه یه/ گفت و داد تکون سری

  میفهمی بریم بیا/ گفتم و کشیدم رو استینش کالفه و چرخوندم چشمامو

 نوبج توی چون بود جنوبی بازار اسمش جنوبی بازار جنوبی بازار سمت افتادیم راه هم با
 و بازار هب رسیدیم بود جنوبی خیابان هم بازار میگفتن بهش که خیابونی اسم بود شهر وسط
 ای؟ آماده/ گفتم

  اره/گفت و کرد نگاه بهم
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  بریم/

 ... بازار داخل افتادیم راه اروم و

 مهه باش دقیق چیز همه به گفتم گوشش دم خودم سمت کشیدم و گرفتم رو آستینش
 وسط مبود سوژه دنبال همیشه من که تاریک جایی رفتیم و داد تکون سری بمونه یادت چیز
 !بازار

 فتمر  حرص با نیست حواسش و میره مستقیم راه همونجوری داره دیدم و تاریکی تو رفتم
 میری کجا/گفتم میکرد نگاهم تعجب با اونم کشیدمش خودم پشت و گرفتم بازوشو سمتش

  دزدی اومدیم خرید دیوانه؟نیومدم

 بینب/گفتم و زدم زل بهش و کردم باز چشمامو کشیدم عمیق نفس تاریکی توی بردمش
  رفت بود؟یادم چی اسم..

  محسن/گفت و شد خیره چشمام تو

 باید همکاریم و همدست جورایی یه االن تو و من محسن ببین/گفتم و دادم تکون سری
 کن مساپورت هم تو میکنم ساپورتت ها دزدی توی کنیم کمک رو همدیگه و باشیم هم پشت

 مثبت ی نشونه به سرشو و کرد تر زبون با لبشو کنار بزار رو شوخی نیس الکی باشه؟دزدی
 خوبه/گفتم و زدم لبخندی داد تکون باشه یعنی

 چیه؟؟/گفتم کرد نگاهم تعجب با

  دیدیم هم شما لبخند ما عجب چه/

  باش جدی حاال خب خیلی/گقتم بازوشو به زدم مشت با

 کنم؟ چیکار/

 نشه متوجه کسی که جوری کن نگاه محسوس نا و چشمی زیر هارو آدم ی همه ببین/
 بهش فقط دیدی ای سوژه اگه میرم راه بازار توی من باشه هاشون کیف و جیب به حواست

 باشه؟ بینیت زیر بکش تو اشاره انگشت بزن زل چشمی زیر

  حله برو فهمیدم/گفت هم آخر میداد گوش دقت با من زدن حرف طول تمام توی

 هنوز نشده تموم وایسا/

 هست؟ بازم مگه/
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 میشم در  سرعت با بغلش از میزنم رو کیف سوژه سمت میرم من.. بده گوش اره/گفتم کالفه
 باشن داشتهن مدرکی افتادم هم پلیسا گیر اگه تا جیبت تو میندازم رو کیف من بیا دنبالم تو
 مونجفت نکنیا خراب میدم انجامش تو با حاال ولی میکردم ناصر با رو کار این دزدم من که

  کن جمع رو حواست میشیم بیچاره

 نمیکنم خراب/گفت مطمئن و محکم

  امیدوارم/گفتم و چرخوندم دور یه کالفه همیشه مثل چشمامو کردم پوفی

  علی یا

 کی ببینم هاشو عالمت و چشما تا بودم نزدیکش و شدم بازار راهی و شدم رد کنارش از و
 ارب نداره عیبی میگشت داشت هنوز اون ولی کرد پیدا سوژه تا ده نزدیک من گذشت ربع

 شد خیره گوشه یه به و بینیش زیر کشید انگشتشو که بود بهش چشمم میوفته راه اولشه
 ارد مایه میخورد تیپش به ولی بود جلفا این از که بود ساله12_10 پسر یه چرخوندم سرمو
 ردهک باد ایول جیبش به خورد چشمم پسره سمت افتادم راه و زدم چشمک محسن به باشه

 شیدمک انگشتم روی اوردم در رو تیغ باشه داشته پول عالمه یه کیفش توی کنم فکر بود
 میکرد گاهن ویترین تو های لباس به تیکبو جلوی دیگه پسره یه با داشت پسره خوبه! تیزه

 نه؟ ها قشنگه آبیه لباس اون هومن/اومد صداش و رسیدم قدمیش یه به رفتم جلوتر

  میره پولت ی همه تومنه224 لباسه این پول گرفتی244 بابات از بابا بیخیال/گفت یکی اون

 سوتغذیه گرسنگی از خیلیا وقت اون تومنه244 فقط جیبیش تو پول هه زدم پوزخندی
 سمت جیب زیر محکم حرص با رو تیغ تومنه244 شون ماهانه حقوق خیلیا میگیرین
 همتوج هیچکدوم و گذشتم کنارشون از صدا بی و اروم دستم تو افتاد کیف زدم راستش

 دوتا دمکر  نگاه رو پشت و برگشتم همیشگی میانبر به رسیدم و میرفتم همونطور نشدن
  زد نامحسوسی چشمک و اومد دنبالم محسن و بوتیک داخل رفتن پسرا

  دنبالمون بیان ممکنه محسن بدو/گفتم و شدیم کوچه وارد

 اب رو راه چهار تا چهار چپ سمت رفتیم کوچه سر به رسیدیم و کردیم تر تند هامونو قدم
 هم با و نشستیم و ایستگاه به رسیدیم و شدیم رد حرفی بدون و  تند های قدم

 پوففففف/گفتیم

 ببینم کو؟ببینم؟منم کیف/گفت هیجان با یهو
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 کردیم اهنگ توشو دوتایی کردم بازش درآوردم رو کیف نبود مشکلی پس بود خلوت ایستگاه
 کردیم نگاه هم به خنده از باز دهن و گشاد چشمای با پول دسته یه مونده باز دهنمون و

 دستامو دوتا میزدم جیغ و میزدم دست من میزد سوت اون زدم جیغ منم و زد داد اون یهو
 محسنی قدش بزن/گفتم جلو بردم

  فریناز قدش زدم/گفت و دستم به کوبید آورد دستاشو

 جوریه؟ این چرا این فریناز گفت باز

 پرینازه من اسم کوفت و فریناز/بازوش به زدم  مشت و حرص با

 کنیم تقسیم پوالرو بیا همون حاال خب/گفت و داد ماساژ بازوشو و خندید

 کنار جوب کردم پرت رو کیف خود کردم خارج کیف از رو پول ی دسته و دادم تکون سری
 برداشتم و کردم سوا124 بود تومن244 میزون شمردم و کردم تر زبون با انگشتمو ایستگاه
 اذان دایص کشید راحتی نفس و جیبش تو گذاشت و گرفت پوالشو محسن به دادم بقیشم

 اومد اتوبوس صدای که بستم چشمامو و دادم تکیه محسن مثل شد شب زود چه اومد
 کجا؟/ گفت و کشید بازومو محسن که شدم بلند و کردم باز چشمامو

 بیای؟ میخوای هم خونمون نکنه خونمون/گفتم و کشیدم دستش از بازومو

 استادمه ی خونه نه که چرا آره/گفت و انداخت باال رو ش شونه

 و شدم خیره ماه به جام سر نشستم و بهش زدم پوزخندی واقعا پرروان بعضیا چقدر
 داشتیم؟ قراری چه تو و من/گفتم

  نداشتیم قرار تو و من/اومد صداش

 بگیری؟ یاد بری جیب فقط نگفتی مگه/گفتم کالفه و کشیدم جلوتر کالهمو

 اوهوم/

 رکس چرا زندگیم تو پس/گفتم و کردم نگاهش نافذم طوسی نگاه با سمتش برگشتم
  ولسالم میدم یاد بری یب ج بهت میکشی؟من

 کنجکاوی محض نیست مهم برام چندان تو زندگی/گفت و انداخت باال ای شونه

  نمیاد خوشم کنجکاو آدمای از/گفتم و شدم خیره ماه به زدم بهش پوزخندی

 بهت فردا بود خوب امروز برای کارت/گفتم و کردم حس خودم روی رو تعجبش پر نگاه
 خوش شب میگم بهت رو جنوبی خیابون بریم که ساعتی میزنم زنگ
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 ونممید فقط من/گفت و گرفت منو ظریف دست ش مردونه و گرم دستای با که شدم بلند
  بگو خودت راجب یکم حداقل چیه اسمت

 بدونی؟ میخوای چی/وگفتم نشستم سمتش برگشتم

 سالته؟ چند/گفت و بیرون کشیدم دستش از دستمو کشید جلوتر مشکیشو سوییشرت کاله

 21/کردم جلو عقب صندلی روی ها بچه مثل پاهامو انداختم زیر سرمو

 میخونی؟ درس/

 نه/

 س خانواده داری؟منظورم مادر و پدر/

 میپرسی سواالیی احوالی؟چه ثبت رئیس/

 نه؟ یا داری دیگه سواله خب دختر تو اخالقی بد چقدر/گفت و زد لبخندی

 داری؟ بابا و مامان تو/گفتم و زدم پوزخندی

 اوهوم/

 داری؟ دوسشون/

 اوهوم/

 دارن؟ دوستت/

 اوهوم/

 داره؟ دوس باباتو مامانت/

 هان؟؟؟/گفت تعجب با

 داره؟ دوس باباتو مامانت گفتم/

  داره که معلومه/گفت تعجب پر چشمای با

 داره؟ دوس چی؟مامانتو بابات/

 نمیفهمم چی؟منظورتو یعنی/گفت بیشتر تعجب با

  بهتره فهمیدنش از چیزا بعضی نفهمیدن/گفتم و زدم پوزخندی
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 وارس گنگش و گیج های چشم مقابل و کردم جیبم تو دستامو شدم بلند رسید اتوبوس
 ...شدم اتوبوس

 هر موهام درآوردم کالهمو کورم و سوت ی خونه داخل رفتم بود شب1 ساعت خونه رسیدم
 درش و پایین کشیدم رو کاشنم زیپ کردم شونه موهامو دستم با طرف یه بودن رفته کدوم
 ازب رو شیراب ایستادم دوش زیر حموم رفتم و مبل روی اندلختم رو کاپشنم و کاله آوردم
 ...ها گذشته به رفتم و شدم خیره حموم ی گوشه یه به زمین روی نشستم و کردم

 دادم فشار گوشم روی هامو انگشت توان تمام با و گرفتم هامو گوش دوش زیر نشستم
 امپاه دور دستامو کردم جمع شکمم توی پاهامو بستم چشمامو میومد صداشون بازم ولی

  کردم حلقه

 چیت همه از دخترت اون از زندگی از تو از حالم شدم خسته دیگه بسه پارسا بسه/مامان
 رسوندی جنون به منو نداری عادی حالت روانیی یه تو روانی کن ولم میخوره بهم

 شو خفه فقط دهنت تو میزنم شو خفه شو خفه شو خفه/بابا میومد فریادشون و داد صدای
 میخوره بهم زندگیمون از حالت میگی که شدی دیگه یکی عاشق چیه؟نکنه عوضی

  ببند دهنتو پارسا شو خفه/مامان جیغ صدای

 القط درخواست برو داری فهمیدی؟جرعت نمیدم طالقت من تلخه؟ببین حقیقت چیه/بابا
 میکنی؟ بده طالقم بده طالقم که کردی پیدا چیه؟کیو میکنم سیاه روزگارتو بده

 هک سادیسمی یه روانیی کردم؟تو پیدا کیو من پارسا پستی خیلی/مامان ی گریه صدای
  نداره روانی تعادل

 شووووو خفه فریناز  شو خفه/بابا

 یرش خمیده کمری با شدم بلند شدم خارج گذشته از  سرما خاطر به دندونام خوردن بهم با
 بعد و ریختم دستم توی رو شامپو ایستادم دوش زیر و چرخوندم داغ اب سمت به رو آب

 ...گذشته به رفتم دوباره و موهام تو زدم چنگ حرص با سرم روی مالیدم

 چی؟ یعنی سادیسمی بابا/

 کی از اینو/گفت و فرستاد گوشم پشت موهامو زد مضطرب همیشه مثل لبخندی بابا
 عزیزم؟ شنیدی

 مامان از/گفتم و چرخوندم چشمام توی همیشه مثل چشمامو
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 فرینازه نیست مامانت دیگه اون/گفت و شد سرخ چشماش بابا

 مامانمه اون ولی وا/

 ونا دخترم/میداد زیبایی بهش و بود همیشگی بابا های لبخند این زد مضطرب لبخندی
  باشه نخواست خودش ولی بود مامانت

 نخواست؟ چرا/

 بینب بده زنه یه نداشت دوست رو تو منو نبود خوبی زن مامانت/گفت و کرد نوازش گونمو
  رفته کرده ولت خوشگلی کوچولوی دختر یه تورو

 نمیاد؟؟ دیگه مامانم یعنی/گفتم و شد آویزون لبم های گوشه

 حاال من پری نمیاد نه/گفت مضطربش لبخند همون با کرد بوس موهامو بابا و کردم گریه و
 شنیدی؟ کجا از رو سادیسمی

 گفت هتب مامان کردید می دعوا بودم اتاقم تو روز اون/گفتم و کشید باال سروصدا با بینیمو
 سادیسمیی تو

 زشت ایحرف همیشه بود ادبی بی زن مامانت/گفت مضطربش لبخند ولی عصبانیت با بابا
  درآورده رو خوشگلت اشکای ببین میزد

 هم با یارمب بستنی من تا اتاقت تو بدو هم حاال/گفت و کشید بینیمو بابا کردم فینی فین
 ؟ باشه نکن تکرار هیچوقت هم رو زشت کلمه اون دیگه و  بخوریم

 باشه/

 ... اتاقم تو دوییدم بستنی بخاطر هورا و جیغ با و پایین پریدم بابا پای روی از

 چنگ بخاطر و بود شده سرخ پوستم رفتم کنار دوش زیر از سرم و بدن زیاد سوختن با
 از و کردم تنم رو حوله بستم رو دوش بود گرفته درد سرم شستم موهامو باهاش که هایی

 ... اتاقم تو رفتم شدم خارج حموم

 دنبال رفتم و شدم بلند تخت روی صبحی؟از اول کیه پریدم خواب از گوشیم صدای با
 هم ااونج هال تو رفتم بود مخم رو گوشی دینگ دینگ صدای و نبود آشپزخونه تو گوشیم

 از دبع و شد قطع صدا نبود که نبود کردم نگاه و اونور اینور بود اونجا از صداش ولی نبود
 مبل یال از و رفتم دنبالش و شدم دقیق صدا به شد بلند دوباره گوشیم صدای ثانیه چند

 پوففففف محسن کردم نگاه بود؟گوشیو افتاده چرا اونجا کشیدمش بیرون
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 بله؟/

 شما احوال بر جیب استاد سالم/

 چیشده؟ مرسی/

 خوبم منم ممنون/

 داری؟ چیکار/گفتم و چرخوندم چشمم دور چشمامو

  ناهار بیرون امروز بریم بگم میخواستم اخالقی بد تو چقدر/گفت رفته وا صدای با

 ندارم کارا این برای وقت من/

  بیرون بریم بیا روزم یه زد جیب نمیشه که روز هر/گفت و کشید بلند پوفی

 نمیام من/

 چرا؟ اخه/

 نمیام چون /

 فعال1 ساعت منتظرتم هوایی پل سر بیرون بریم منتظرتم نشو لجباز انقدر وااااای/

 الو..نمیام من..الو/

 کردم رتپ گوشیو کردما گیری عجب پوفففف کردم قطع حرص با گوشیو بود کرده قطع ولی
 زنان سوت بیخیالی با دارم وقت کلی حاال بود21 انداختم نگاهی دیواری ساعت به و مبل رو

 ...آشپزخونه رفتم

 ای بزنم؟دخترونه تیپ کنم؟چجوری چیکار خوابم اتاق سمت رفتم صبحونه خوردن از بعد
 هم رهپس این بود چی رفتنت بیرون بود کم ابت بود کم نونت بابا ای پسرونه؟نمیدونم

 یه بهش زدم زنگ و برداشتم مبل روی از گوشیمو هال تو رفتم ها خوشحاله زیادی
 ..دوبوق...بوق

 بله؟؟؟/

 محسن منم/

 چیشده؟ شدم متوجه/

 بریم؟ میخوایم کجا/
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 میای؟ یعنی/

 نیام؟ شم منصرف میخوای/

 بیا بیا نه نه/گفت هول با

 میریم؟ کجا باشه/

  خوب جای یه ببرمت میخوام/

 کجا؟ خب/

 فوضولی؟سورپرایزه مگه تو/

  بزنم تیپ اونجا مناسب میخوام بگو/گفتم و دادم فشار شصتم و اشاره انگشت با چشمامو

  رستوران ببرمت میخوام خب اهان/گفت و خندید

 خدافظ خب خیلی/

 خدافظ/

 رستوران وقته خیلی کردم باز درشو کمدم سر رفتم خواب اتاق سمت رفتم و کردم قطع
  بستم وچشمامو پیچید گوشم تو بابا صدای نرفتم

 خانوم یه نرفتی مامانت به اصال تو طالس پارچه یه دخترم به حاضری؟؟به بابا دختر/بابا
  نجیبی و خوشگل

  کردم حس رو کاشت گونم روی که ای بوسه و

   بغض با کردم باز چشمامو

  الش با جذب مشکی لی شلوار یه نبود بد ولی بود کهنه یکم آوردم در مشکی مانتوی یه
 شال دمنپوشی مانتو وقته خیلی داشتم نگه تودستم هارو لباس و بستم رو کمد در مشکی

 دش اشک از پر چشمام و پیچید گوشم تو بابا صدای دوباره سال پنج دقیقا نکردم سر

 میخورنت ها گرگ وگرنه کنی سرت روسری باید شدی خانوم سالته20 االن تو گلم دختر/بابا
 باشی؟هان؟ مامانت مثل نمیخوای که تو

 ونا مثل و بمیرم حاضرم/کردم زمزمه و زدم پسش سریع چکید اشکم و کردم باز چشمامو
  نباشم زن
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 اجیحر  یه از بودم خریده پیش سال دو عید اینارو بود شده شل کمرش پوشیدم رو شلوارم
 نشد هیچوقت بر جیب شدم و شدم آشنا ناصر با و بود جنوبی بازار تو حراجی ولی

 کردم نمت رو مانتو ظاهری لحاظ از البته شدم پسر یه به تبدیل بعد به اون از و بپوشمشون
 عمرم وت من سختش قسمت شال به رسیدم و بستم هاشو دکمه نبود بد ولی بود گشاد یکم
 فتمر  رفته یادم االن و کنم سر گفت و بود بابا اونم کردم سر روسری و شال سال دو فقط

 هوا رو موندن فشن بود کوتاه چون ولی عقب دادم رو همه و کردم شونه موهامو آینه جلوی
 شد کوتاه پشت از که سرم رو انداختم و زدم تا یه رو شال ریختم طرفی یه رو همه بنابراین

 تسم و کردم باز شد بد که چرخوندم دور یه سرم رو انداختم ال یه و برداشتم سرم روی از
 عوض چقدر کردم کپ خودم دیدن از تر عقب رفتم و انداختم چپم ی شونه روی رو راست
 کیف دمز  تلخی لبخند شدم خانوم چقدر بابا قول به ندیدم اینجوری خودمو وقته خیلی شدم

 نبودم دبل هم داشتم نداشتم هم آرایشی لوازم باشم داشته که بودم نخریده یعنی نداشتم
 انداختم ور خونه کلید برداشتم گوشیمو هال توی رفتم بودم نکرده تاحاال چون کنم استفاده

 جیب قعمو که پاره سفید کتونی یه کردم باز رو کفشی جا حیاط تو رفتم و مانتوم جیب تو
 یه منتظر همیشه زد برق چشمام مشکی قدیمی آالستار یه و دمپایی یه میپوشیدم بری

 بود توق خیلی دستم گرفتم رو کفش حیاط سکوی روی نشستم بپوشمش که بودم روزی
 اب و پام تو کردم و گفتم الله بسم باشه م اندازه میکردم دعا دعا بودمشون نپوشیده

 متس ورفتم پوشیدم هم یکی اون بود پام فیکس قشنگ چون بستم رو بندش خوشحالی
 و گرفتن نظرم زیر همه میکردم احساس نداشتم خوبی احساس میشدم رد که کوچه از در
 تمیشکس تخمه مغازه در جلوی اکبرآقا کوچه سر رسیدم میکنن نگاه من به ها پنجره از

 شما؟ احوال گل اکبرآقای سالم/گفتم زدمو لبخندی

 شما؟ دخترم مرسی/گفت و کرد نگاه منو تعجب با آقا اکبر

  پریناز دیگه منم آقا اکبر/گفتم خنده شدم؟با عوض چقدر مگه گرفت م خنده

  نشناختمت اصال دختر تو شدی عوض چقدر/گفت لبخند با یهو و کرد نگاهم تعجب با

  نیستم تعریفی اونقدراهم بابا نه/گفتم خندیدمو

 شدی ماه تیکه یه مثل جان بابا خودم دخترای مثل هم تو/گفت و زد پدرانه لبخندی

  آقایی خیلی آقا اکبر ممنون/گفتم و زدم بهش تشکر از لبخندی

  نباشید خسته/گفتم و زد لبخندی
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 اهایستگ سمت رفتم داد باباجان باشی سالمتی با جوابمو هم اون و گذشتم کنارش از و
 زدیکن پشت در از ولی شدم سوار رفتم منم و رسید اتوبوس دقیقه همون و رسیدم اتوبوس

 بازار به رسیدم دقیقه پنج از بعد بود21/22ساعت درآوردم گوشیمو و نشستم صندلی ترین
 زده زل بهم و نبود حواسش ولی راننده سمت گرفتم رو کرایه و شدم پیاده اتوبوس از جنوبی

 اعتس پل سمت افتادم راه شدم پیاده اتوبوس از حرص با و میز رو کوبیدم رو پول منم بود
 بله؟؟/ خورد زنگ بودگوشیم دقیقه2/42

 ؟ پس کجایی/

  میرسم االن خیابونم اونور/

 اخه؟خوبه شدم شکلی چه مگه واا میکردم حس رو همه ی خیره های نگاه کردم قطع و
 تیپخوش پسره یه بود مخم روی پسرا سوسوی صدای نپوشیدم حسابی و درست های لباس

 ای جوجه چه جووون/گفت اروم و شد رد کنارم از بود

 پل به رسیدم و کردم تر تند هامو قدم و رفتم غره چشم بهش نفرت با شدم حرصی انقدر
 کجاس؟ پس نبود

  بهش زدم زنگ

 محسن؟ تو کجایی/

 ؟نمیبینمت؟ تو کجایی ماشینم تو پل بغل من/

 و دنمیش رد که ن ز تا چند پژو یه بود وانت یه بودن خیره بهم پسر تا چند چرخوندم سرمو
  مشکی خوشگل خیلی ماشین یه

 وایسادی؟ پل ور کدوم نمیدونم/

  همیشگی جای همون/

  همونجام منم خب/

 پوشیدی؟ چی/

 زدم مشکی تیپ/

 احمقیه دومک ببینم برگشتم شونم رو گذاشت رو دستش یکی یهو و نیومد صداش ثانیه چند
 تمودس کنه نگاهم اینکه بدون بودا خوشگل اینم بود زده سفید تیپ و محسنه دیدم که

  بیا باش زود/گفت و کشید محکم
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 ...رفتم دنبالش ولی نفهمیدم رو کارش دلیل

 رفتیم ها رهدرگی اینم ببیننش بقیه نداشت دوست انگار بود پایین سرش و میکشید دستمو
 مایه حد این تا ماشینشه؟یعنی نهههههه؟؟؟این خوشگله مشکی ماشین همون سمت
 لخت کاکائوی بوی و  شاگرد سمت نشستم و نشستم و ماشین سمت کشید دستمو داره؟
 شده؟چرا چیزی/ افتاد راه و کرد روشن و ماشین نشست اومد و زد دور رو ماشین اونم اومد

 کردی؟ اونجوری

 ...خانـــــ سالم/گفت و سمتم برگشت کرد عوض رو دنده لبخند با

 هشیش به خورد سرم جلو شم پرت شد باعث که ترمز رو زد یهو و ماسید دهنش تو حرف و
 تعادل مزتر  رو میزنی یهو میکنی؟چرا چیکار سرم دیوونه آخ/گفتم و سرم رو گذاشتم دستمو
  نداریا روانی

 برگشتم بود مخ رو هم ها ماشین بوق صدای میداد ماساژ پیشونیمو و بود پایین سرم
 محسن؟ چیشده/ بازه یکم دهنش و میکنه نگاهم حیرت با دیدم سمتش

 چیشده؟ میگم/ میکرد نگاهم حیرت با فقط و نمیگفت چیزی

 ور بود زده خیابون وسط چون بود مخ رو هم ها ماشین بوق صدای نکرد تغییری بازم ولی
 هان؟چیشد؟/اومد خودش به یهو محسن توام با/زدم ترمزداد

 دیگه بیوفت شده؟راه چت/زدم داد اخم با همونطور

 ؟ میزنی داد چرا خب خیلی/گفت و افتاد راه سرعت با و گاز رو گذاشت پاشو

 ای دیگه هرا ببخشید/گفتم و صندلی پشت به دادم تکیه رفتم بهش غره چشم کردم پوفی
 ترمز رو زدی وحشیا یهو؟مثل شد چت بیارم درت هپروت از تا نبودم بلد زدن دادن جز

 کردم تعجب راستش/گفت و زد لبخندی

 چی؟ از/گفتم و باال انداختم ابرومو تای یه

  بشی عوض انقدر نمیکردم فکر چهرت تغییر از/

 مانتو باره اولین برای من.. من میدونی شدم؟خب زشت/ سمتش چرخیدم ها بچه مثل
  میکنم سر ساله چند بعد هم شال پوشیدم

  رانندگیت این با نکشیمون تر اروم وااای/گفتم و جلو شدم پرت که زد ترمز نیش یه
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 باورم باشه نپوشیده مانتو حاال تا ساله21 دختری.. میشه میگی؟؟مگه جدی/گفت تعجب با
  نمیشه

 میریم؟ کجا/گفتم منم نگفت چیزی و خاروند سرشو بشه باورت/ گفتم و دادم تکیه

  سورپرایزه/ زد لبخندی

  کنم صبر نمیتونم من دیگهههه بگو/ ها بچه مثل ماشین کف کوبیدم پامو

  نچ/گفت و باال انداخت ابروشو

 جواب و خورد زنگ گوشیش بیرون به زدم زل دادم تکیه و نشستم سینه به دست منم
 سالم/داد

..... 

 شماخوبی؟ داداش زن مرسی/

..... 

 امشب؟/

.... 

  میام باشه/

.... 

 خداحافظ برسون سالم مسیح به/

 هووووم؟/ میگما/گفت و کرد قطع گوشیو

 قهری؟؟؟/

 نمیکنن قهر که بچه با/

 بچه؟ شدیم حاال/گفت و باال داد ابروشو تای یه

  خرپولی چقد تو راستی..بودی/گفتم تفاوت بی

 مگه؟؟ جاااان؟؟؟چطور/گفت تعجب و خنده با

 بری؟ جیب میای داریو پول انقدر/گفتم و دادم تکیه پشت به سرمو

 هیجانش واسه که گفتم/گفت و خاروند رو گوشش
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  ای دیوونه تو/

 میدونم/

 اوردی؟ در دزدی با پوزتم و دک همه هستی؟این چیزی قاچاقچیی نکنه/

 باشم؟ قاچاقچی میاد من به خوب دختر نه/گفت و خندید

 پاک و ساده و مظلوم خیلی چون قاچاقچی جز میخورد بهش چی هر بود گرفته خنده خودمم
 رفح بد باهام یا بگیره رو خودش ندیدم هم بار یه بود مشخص رفتارش و نگاه از این بود

 بودن قاچاقچی جز میخوره بهت چی هر نه/گفتم و خندیدم داره پول اینکه با بزنه

 ندیدی؟ چیه؟؟آدم/گفتم و کرد نگاهم تعجب با

  بودم ندیده تاحاال رو خندیدنت/

 ها زهرمار برج بشم نزار/گفتم و هوا رفت اخش که بازوش به زدم

  مارو نکش بابا باشه/گفت و خندید

 شکیم جین شلوار داشت  داشت آسمونی آبی و سفید پا تا سر تیپ یه زدم لبخندی منم
 ی جلیقه با ودب کرده تا هاشو آستین که سفید بلند آستین گرد یقه لباس سفید کالج کفش

 ومتم/زد لبخند و کرد نگاهم برگشت عقب بود داده رو همه طالییشم موهای آسمونی آبی
  میشما

 نیستی سوزیم دهن آش همچین/ رفتم بهش ای غره چشم

 لیخییی رستوران جلوی ایستاد مین چند از بعد داد تکون راست و چپ به سرشو و خندید
 مهه داخل از ولی بود دودی ها شیشه اونجا میرن ثروتمندا بود معلوم بیرونش از که گنده
 اومد؟ خوشت/گفت لبخند با که طرفش برگشتم شک با بود مشخص چی

 گردیم؟ بر میشه.. میشه ببین/گفتم و کردم نگاهش استرس با

 اونوقت؟ چرا/باال انداخت ابروهاشو تعجب با

 ندارم خوبی تیپ نیست خوب اینجا مال وضعم من خب..خب/گفتم و زیر انداختم سرمو
  میکشم خجالت..

 من اینجا مبیای کردم نمی فکر من/گفتم و میکنه نگاهم گنگی با داره دیدم و کردم بلند سرمو
 ..نمــیــ من هست خوشتیپ و پولدار آدم عالمه یه االن اینجا نمیام
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  نیست داخل کسی/گفت حرفمو وسط پرید یهو

 نیست؟ چی نیست؟یعنی/گفتم و خندید که کردم گرد چشمامو تعجب با

 نچو نیست کسی اره.. میشی مزه با نکن اونجوری چشماتو/گفت میخندید که همونطور
  کردم رزرو خصوصی اینجارو

  ببین تو بریم بیا بابا ای/گفت و خندید که کردم نگاه بهش شک با

 ودب در جلوی گارسون یه داخل رفتیم هم با و شدم پیاده شک با منم شد پیاده اول خودش
 رانرستو عجب نبود هیچکس میگفت راست دیدم شدیم که وارد گذاشت احترام بهمون که

 قرمز دیواری کاغذ هم دیوار و در طالیی های میز داشت طالیی جیگری دکور بود قشنگی
  متنفرم جیگری رنگ از چقدر/ کردم زمزمه بود ای قهوه پارکت هم زمین

 گفتی؟ چیزی/گفت و طرفم برگشت تعجب با محسن

 نه/گفتم و کردم پایین باال سرمو

 اومد؟ خوشت/ محسن

 نیس بد/

 خوردم؟ درودیوارو چشمام با بودم من پررو بچه/گفت خنده با محسن

  اهم اهم/گفتم صدا با

 و گبزر  خوشگل میز یه سمت رفتیم شد بلند ش خنده صدای که رفتم غره چشم بهش و
  گرفت سفارش اومد گارسون نشست کنارم اومد اونم نشستم

 میخوام شیشلیگ من/محسن

 خانوم؟ چی شما و/ گارسون

  میخوان شیشلیگ هم خانوم/گفت که کردم نگاه محسن به

 چیه؟ شیشلیگ/گفتم و رفت گارسون

  کبابه جور یه/

 چیه؟ ماشینت اسم/گفتم و دادم تکون سری

  بوگاتی/گفت و زد لبخندی
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  رفتن و چیدن رو میز آوردن غذارو که گفتم آهانی

  آوردن زود چه/

 ودب سخت غذاش خوردن ولی برداشتم چنگال قاشق منم شد غذاش مشغول و زد لبخندی
 ویت نیومدم اینجوری رستوران تاحاال من بود هم استخوون با جوجه شیشلیگ کنار چون

 و قاشق ننشستم غذاخوری میز پشت دیگه سالگی2_2 از ولی میخورم راحت خودم تنهایی
 اشقق با رو شیشلیگش و ها جوجه مهارت با کردم نگاه محسن به میز رو گذاشتم رو چنگال

 نگالچ قاشق با و برداشتم رو چنگال قاشق کشیدم خجالت میخورد و میکرد نصف چنگال و
 مکن جدا دوباره اومدم و کردم پوفی میز رو ریخت غذام از یکم که کردم جدا جوجه تیکه یه
 وووویییی/گفتم و شد ریش دلم که داد بدی صدای و شد کشیده بشقاب رو چنگالم که

 استخونی ی میکردم؟جوجه چیکار نبودم بلد خب کشیدم پوفی کردم جمع صورتمو
 تامدس روی دستی که کنم همینکارو دوباره اومدم چنگال قاشق با اونم بود سخت خوردنش

 مکتک بزار/ میکرد نگاهم لبخند با که محسن به خورد چشمم و کردم بلند سرمو نشست
  کنم

  بلدم خودم نه/

 گرفتم ازگ لبمو نبودم بلد دیگه گفتم پرت چرتو خب کشیدم خجالت منم و زد لبخندی بهم
 بکن همونکارو میکنک چیکار کن نگاه منو/گفت که

 دادم تکون سرمو

 غذا شدن تموم از بعد بود شدنی ولی بود سخت کردم شروع منم و داد توضیح بهم
 پس؟ خوردی نصفه چرا/گفت محسن دادم تکیه و گفتم خداروشکر

  ندارم اشتها مرسی دیگه نه/

 تا بیارن قهوه دوتا برامون گفت زد صدا رو گارسون کشید عقب اونم و داد تکون سری
 بخوریم؟ غذا مردم بین میشد کردی؟چی رزرو کال اینجارو چرا/گفتم ها قهوه شدن حاضر

 بهم کردی لطف همه این بهم تو گفتم خب..خب/گفت من من با و پایین انداخت سرشو
  بخوریم غذا آروم محیط یه توی گفتم منم میدی آموزش بری جیب

 ... آوردن هارو قهوه و گفتم آهانی

 میگم/گفت و کرد شروع اونم خوردن به کردم شروع اروم آروم و دستم گرفتم رو م قهوه
 فریناز
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 منگاه تعجب با دیدم که کردم باز چشمامو کردم مشت دستمو بستم  حرص با چشمامو
 چیشده؟/گفت و میکنه

 نگو انقدر فریناز نه پرینازه من اسم/گفتم نفس نفس و شده قفل های دندون الی از
  متنفرم اسم این از من فریناز

  میلرزی داری شدی سرخ باش اروم باشه باشه/گفت تعجب با

 و مکشید عمیق های نفس چیشده نبودم متوجه و باال بود رفته آدرنالینم عصبانیت از
 بود؟ چی کارت حاال/گفتم

 بهتری؟ االن/

 بگو اره/گفتم و چرخوندم کالفه دور یه چشمامو

  نپرسیدی تو ولی پرسیدم راجبت ازت من میگم/

 خب؟/

 بدونی؟ نیست؟نمیخوای مهم واست اصال یعنی/

 گرفتم کردمو قالب هم تو دستامو میز رو گذاشتم رو فنجون و خوردم مو قهوه از جرعه یه
  نکردم فکر نامت شجره به که درگیره ذهنم انقدر/گفتم صورتمو جلوی

 چی؟ درگیر/

 سالته؟ چند/گفتم جواب جای به زدمو پوزخندی

/12 

 چیه؟ شغلت/

 یتو االنم گرافیکه خوندم که ای رشته ولی چی همه/گفت و میز رو گذاشت رو فنجونش
  گرافیستم پدرم شرکت

 چی؟ یعنی چی همه/گفتم تعجب با

 نیستم گرافیست فقط یعنی/

 داری؟ هم ای دیگه شغل مگه/

  آره/
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 هایی؟؟ شغل چه/

  چیزا این و فودی فست پاساژ فروشگاه رئیس بدنسازی باشگاه یه رئیس/

 میکنی؟ نگاهم اونجوری چیه؟چرا/گفت و خندید که کردم نگاهش تعجب با

 خرپولییییییی خیلی/گفتم و پاش به زدم میز زیر از

 شدم؟ هم خر پس/گفت و خندید

 بودی خر/

  میاد خوشم اخالقت یه از/گفت و خندید

 چیم؟/

 نیست مهم برات پول اینکه/

 یتوزندگ که جوری دارم هنوزم داشتم تو از بیشتر خیلی زمان یه من/گفتم و زدم پوزخندی
  بخرم میتونم

 چی؟؟؟ یعنی/گفت تعجب با

  بریم بهتره/گفتم و شدم بلند پوزخند همون با

 .. خونه سمت افتادیم راه هم با و شد بلند تعجب با اونم

  نبود هم انداختن سوزن جای و بود  عصر2 ساعت جنوبی پل به رسیدیم

  بریم میکنم دعوتت من هم روز یه بود خوبی خیلی ناهار ممنون خب/گفتم 

 ؟؟ کجا/گفت و باال انداخت ابروشو تای یه

 سورپرایزه/

 میزنی؟ خودم به خودمو حرف/گفت و خندید

  خداحافظ برم دیگه من میخوری همونم با بگیری دست هر از/

 کجا؟؟/گفت که سمتش برگشتم تعجب با کشید دستمو که شم پیاده اومدم

 دیگه خونمون برم خوردی؟خب کجا قرص/گفتم کالفه

 وضعیت؟ این با/گفت اخم با
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 وضعیت؟ کدوم بگی میشه ببخشید/گفتم و چرخوندم چشمامو کالفه

 وضعیت این/گفت و کرد اشاره سرتاپام به چشم با

 آرایش یه ندارم هم کیف یه حتی من ندیدم خودم سادگی به دختر که چشه؟من مگه خب/
 ندارم هم

  یفتتعر  از ممنون خب خیلی/ سرتری خیلیا از همینجوری تو/گفت و کرد نگاهم ثانیه چند

  نرو اینجوری /

 ها مخ رو نرم؟میری چجوری/زدم داد عصبی و کالفه و سمتش برگشتم

 یادم بدن؟خوشت قورتت چشماشون با میاد خوشت نرو اینجوری گفتم/زد داد متقابال اونم
 بدون حتی کن فرو سرت تو اینو خوشگلی خیلی تو بندازن؟احمق تیکه و شن رد بغلت از

 کنزدی بهت بگذره نفسش از بگیره رو خودش جلوی که نیست من مثل کسی هر آرایش
 دارین خبر بیرون نرفتی تیپ این با میگی خودت االن تا تو گرگه از پر جامعه توی نشه

 دمندی میکنی فکر میکنه تهدید رو ساده جوون خوشگل دختر یه هایی خطر چه نمیدونی
 لز بهت خودمم ولی باشی تو کردم نمی بود؟فکر زده زل بهت پسر تا چند بودی پل زیر
 یه رمب میخواستم اونی تو گفتی وقتی بودن ت خیره میشدن رد که هایی زن حتی بودم زده

 احاالت بود زیر سرت فقط که ای ساده انقدر تو ولی بکوبم صفتشون بی صورت تو مشت
 کردی رفک نکرده نگاه بهت کسی نپوشیدی دخترونه لباسای بودی پسرونه تیپ با فقط

 توی ینیبب تا بیرون بزاری ماشین این در از پاتو کافیه تو عزیزم نه همینه بری هم اینجوری
 ... شلوغ بازار اون

 ورممت دستاش مچ و گردنش و پیشنوی های رگ بود سرخ صورتش و کشید عمیقی نفس
 ناو پسر اون چرا نفهمیدم چرا بودم احمق چقدر من بودم حرفاش مات و گیج منم بود شده

 ویت میشه ام؟ادعام پپه انقدر من یعنی هارو ماشین زدن بوق بازاریا نگاه اتوبوس راننده
 بفهمم رو نگاه یه معنی نمیتونم ولی حریفم فن همه و شدم بر جیب شدم گرگ جامعه

 اینهمه از عدب رفته م بیچاره بابای به نرفته زن اون به رفته؟بابام؟فریناز؟نه کی به سادگیم
 که ساله21 دختر یه سالمه21 نیستم بچه من خیلیه بفهمم رو نگاه یه معنی نمیتونم سال

  مظلوم و پایین انداختم سرمو و زدم دلم توی پوزخندی هه س ساله21 دختر یه قالب تو
 /گفتم

  نمیدونم چیزارو این من خب..خب..ببخشید

 کجاست؟ خونتون آدرس حاال نداره عیبی/گفت و زد لبخندی
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 چیکار؟ میخوای رو خونمون آدرس/

 دیگه برسونمت میخوام خب دزدی بیام شب میخوام/

  میرم میگیرم تاکسی یه ممنون نه نه/

 آدرس؟؟؟/ شدم خفه که کرد بهم غضبناکی نگاه

 ... افتاد راه اونم و گفتم بهش رو آدرس

  ممنون برو دیگه تو بسته بن کوچه/گفتم و داشت نگه سرکوچه

  دیگه میزنم دور بیام بزار خب/

  دیگه ؟رسوندیم بیای چی واسه/

 کدومه؟ خونتون بگو پس/

 هم آقا اکبر خونه سمت افتادم راه و کردم خداحافظی ازش و دادم نشون بهش رو اخری در
 گل یشپ رفتم و کشیدم عمیق نفس و بستم دروپشتم شدم وارد کردم باز رو خونه در نبود
 که آسرایی آهنگ زدمو لبخند بهشون و دادم آب حیاط آب شیر از بهشون خوشگلم های

 / خوندم رو بود خونده خدا برای و بودم عاشقش

  باش مهربون من بـــــــا تو نازم گلـــــــــ

 باش کمون رنگین پـــــــــل چشمام واســــــه

 روز و شـــــب بــــــارونم و باد اســــــیر

 باش نشـــــون و نام بــــــــــی باغ این گــــــل

 داخل فتمر  و جاکفشی تو گذاشتم لبخند با و آوردم در کفشامو خونه سمت رفتم و شدم بلند
 ساعت تخت روی کردم پرت خودمو و کردم آویزون خوابم اتاق کمد توی درآوردم لباسامو

 .. بهش سپردم گوش و گذاشتم آهنگ یه برداشتم میکردم؟؟گوشیمو چیکار بود7

 نشکن دلمو نکـــــن رد دستمو/

 نشکن غرورمو بپذیــــــر عشقمو

 میمیرم تـــــــو بی من

 میمیرم تــــــو بی من
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 خونم گرمی دستـــــــات گرمی

 جونم میمیره نباشـــــی روزی یه

 میمیرم تــــــو بی من

 میمیرم تــــــو بی من

 /کردم زمزمه آهنگ با همراه

 ..سنگـــ از مگه دلت اخه تنگه چه برات دلم

 خوبی؟/کردم بازش بود محسن از کردم نگاه گوشیمو ی صفحه اومد گوشیم صدای یهو

 خوبی؟ تو مرسی اره/دادم جواب همین واسه بود رفته سر م حوصله

 نه/

 چرا؟/

 مهمونی اومدم چون/

 داره؟ ناراحتی رفتن مهمونی مگه/

 داره باشه خانوم دختر یه با آشنایی جلسه اگه ولی نه/

 چی؟ یعنی وا/

 همچین هم دختره کرده پیدا زن برام مامانم سفارش به داداشم زن داداشم ی خونه اومدم/
 وییدسش بیا باهام مونده کم س کنه خیلی دیوار به بکوبم سرمو پاشم میخوام ایه افاده

 وقت  خب خله این چقدر واااااای هوا رفت م خنده شلیک اسش ام اس خوندن از بعد یهو
 اومد خوب رو دسشویی ولی دیگه گرفتنشه زن

 اومدی خوب رو دسشویی/

 لسمج اخر تا کنم فکر بپیچونم رو مجلس چجوری نمیدونم/گفت و گذاشت خنده آیکون
  کنن دامادم بمونم

  برو خب/گفتم و زدم لبخندی

 مینچند این میدونی نکنم فرار بهم چسبیدن دستی دو همه دیگه مشکلمه این عه عه عه/
 رفته در دستم از نفره؟حسابش
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  شو دوماد یا بساز بهونه یه خب/

 بیارم؟ کجام از بهونه ولی بهتره یک ی گزینه/

 دیگه بگو چیزی یه خب/

  نمیرسه ذهنم به هیچی/

 بری دبای اومده پیش مشکلی شرکتتون یا هات مغازه تو بگو خب/گفتم و کردم فکر یکم

 میکنه رسیدگی میره داداشم لونوقت س ضایه خیلی که این بابا نه/

  داری دوس رو دیگه یکی بگو خب/دادم اس ام اس رسید ذهنم به فکری و کردم فکر یکم

 ما اس که نداشتم منظوری بدم اس اومدم بوده بد اسم تم اس کردم احساس گذشت یکم
 نرسید؟ خودم فکر به چرا گرم دمت دختر مخت این با عاشقتم بابا/اومد اسش

 میکنی؟ فکرم مگه تو/

 بخیر شب باشی موفق/گفتم منم گذاشت خنده آیکون

 سشا ام اس که شد سنگین چشمام و بالشتم زیر گذاشتم گوشیو نشدم جوابش منتظر
 ...خوابیدم و نرفتم گوشیم سراغ دیگه و نداشتم حوصله ولی اومد

 جا ههم ترسیدم که اومد زن یه جیغ صدای میومد عجیبی صداهای میرفتم راه تاریکی توی
  شدا دیر کودکت ؟؟مهد کجایی... مامان پری/اومد فریناز صدای بود تاریک

  بخوابم موخوام مامانی میاد خوابم نههههه/خودم صدای و

  نخواب انقدر خوابالوم کوچولوی دختر پاشو عه عه/فریناز

 دخترم؟ کجایی من پریناز/اومد مامان صدای خودم غر غر مبهم صدای

 ماماااااان نمیبینمت تاریکه جا همه کجایی؟؟؟اینجا مامااااان/زدم صداش

  دخترم میشه دیر مهدت دیگه شدی؟؟؟بیا عزیزکم؟؟؟قایم مامان؟؟کجایی جان/مامان

 تاریکه جا همه نمیدونممممم/

 مامان صدای بود بهم پشتش ولی بود روم به رو زن یه شد روشن جا همه یهو
  نکن اذبت کجایی؟؟؟عزیزم من پرییییی/اومد

 ...اینجـــ من/گفتم و ش شونه رو گذاشتم دستمو زنه سمت   دویدم سریع
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 مدید بابارو هیستریکی لبخند همراه و عصبانی ی چهره مامان ی چهره جای و برگشت زن
  پریدم خواب از و کشیدم بلند جیغ یه ترس از

 تخت زا نمیتونستم بود داشته برم خوف میشدم خفه داشتم بود کم هوا میزدم نفس نفس
 اون چی یعنی زدم زل دیوار و در به و کردم جمع گوشه یه خودمو ترس با پایین بیام

 گریه زیر زدم ترس میومد؟؟از کجا از فریناز بود؟صدای اونجوری بابا خواب؟؟چرا
 شممچ جلوی همش ها صحنه ولی بخوابم تا سرم رو کشیدم رو پتو کنم چیکار نمیدونستم

 تونستم2 ساعت کندن جون ساعت1 از بعد بالخره میشدم ترک زهره داشتم ترس از بود
 ... بخوابم

 بازدمم و کشیدم عمیق نفس یه نشستم و زدم لبخندی شدم بلند ها پرنده صدای با صبح
 رد آشپزخونه رفتم شدم خارج و کردم کارامو دستشویی سمت رفتم کردم خارج صدا با رو

 عالم تو رفتم صداها و چهره اون خواب اون افتادم دیشب یاد یهو که کردم باز رو یخچال
 که ور شصتم انگشت کشیدم بلندی جیغ اومدم خودم به انگشتم شدن له با یهو هپروت

 راچ گریه زیر زدم و یخچال به دادم تکیه و مشتم تو گرفتم رو بود مونده یخچال در الی
 توی که من از اینم مرد و کرد دق که بابام از نمیداره؟؟؟اون بر ما سر از دست فریناز

 شکا بود قرمز کردم نگاه رو شصتم انگشت رفت سیاهی چشمام روانی یه شدم سالگی21
 رد رو پنیر قالب کردم باز رو یخچال در شدم بلند و کردم پاک آستینم ی گوشه با هامو

 هال تو رفتم شدم بلند صبحانه شدن تموم از بعد خوردن به کردم شروع نون با آوردم
 تمبرداش گوشیمو سرم روی کشیدم کالهمو پوشیدم رو کرمیم ی رفته رو و رنگ کاپشن

 بابا عه/گفت که دادم سالم آقا اکبر له شدم رد کوچه سر از بیرون رفتم و پوشیدم کفشامو
 شدی شکلی این باز که تو جان

 توی تمپوشیدم؟نشس بریمو جیب مخصوص لباس میگفتم؟بگم چی نگفتم چیزی خندیدمو
  محسن به زدم زنگ ایستگاه

 بله؟؟؟/

  منتظرتم جنوبی بازار خیابون توی2/24 ساعت سالم/

 بود شلوغ ولی شدم سوار جلو در از اتوبوس سمت افتادم راه دقیقه پنج از بعد کردم قطع و
 میکرد نگاهم موشکافانه که21_14 پسر یه به خورد چشمم ایستادم پا سر بشینم نبود جا

 اومد هم پسره دیدم کردم حساب رو کرایه شدم پیاده جنوبی بازار ایستگاه و ندادم اهمیتی
 مناشر سمتم میومد لبخند با که دیدم رو محسن دور از ایستادم بازار جلوی بازار سمت رفتم
 از بازار مدو ی کوچه میانبر توی رفتم و شد کشیده دستم یهو برسه خیابون اونور از تا بودم
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 با بود رهپس همون کردم نگاه و برگشتم گرفت قرار دهنم جلوی دستی که کشیدم جیغ ترس
 دختری؟؟اره؟؟؟ تو/گفت زشت لبخند یه

 شمچ ی جوجه یه تو هستی خوشگلی جوجوی چه/گفت و خندید که بردم باال بار چند سرمو
 طوسی

 کردم اهنگ اونورو و اینور میکردم سکته داشتم نبود کسی و بود خلوت کوچه جلو آورد سرشو
 تد و پریدم شد وصل بهم فاز سه برق انگار گردنم رو گذاشت هاشو لب یهو نبود هیچکس

 ریز های بوسه و میداد ادامه کارش به اونم کشیدم خفه های جیغ و زدم پا و دست تند
 تسم سرمو بودم آورده کم نفس بود دهنم جلوی هم دستش میخورد بهم داشت حالم میزد

 ردک حمله و کردم نگاهش التماس با دیدم عصبی ی قیافه با رو محسن و چرخوندم راست
 ...نفهمیدم چیزی دیگه و سمتمون

 کردم باز دوباره و بستم چشمامو ماشینی سیاه سقف به خورد چشمم کردم باز که چشمامو
 خوب ماشینشو محسنم ماشین توی دیدم و شدم کجاست؟؟نیمخیز کجام؟؟اینجا من

 لیصند که محسن به خورد چشمم و کردم نگاه رو دستم بغل رفت گیج سرم میشناختم
 یه بود گونش زیر هم چپش دست کف بود کشیده دراز و بود خوابونده من مال مثل خودشو

 سرپ عین چون زدم لبخندی بود کرده جمع شکمش تو پاهاشم بود خوابیده من سمت طرفی
 هوی محسن ی قیافه هاش بوسه پسر اون افتاد اتفاقی چه افتاد یادم یهو و بود شده ها بچه

 یهو بودن خودم دست بود ناخودآگاه شد بلند بدی صدای که در به چسبیدم محکم و ترسیدم
 چیشده؟فریناز/گفت و شد بیدار ترس با در با برخوردم از محسن داشت برم وحشت

 خوبه؟؟ شد؟؟حالت خوبی؟؟چت

 نمحس..چیشد؟محس..چ پسره اون..اون..نیست..ن.. یادم..من...م.. چیشده/گفتم لکنت با
 بگو تروخدا..تروخ

 با ریختم اشک و بغلش تو رفتم فرو یدفعه و کرد نگاهم حیرت با اول اونم گریه زیر زدم
  نداشتم کاریش که کرد؟؟من اونجوری چرا/گفتم گریه

  باش اروم فریناز باش اروم باش آروم شیششش/گفت اروم و کرد نوازش سرمو

 پریناز/گفتم و کردم فین فین

  خانوم پریناز بله اهان/گفت و خندید

 سخته؟ انقد پریناز چیه؟تلفظ من اسم با مشکلت/گفتم و بیرون اومدم بغلش از
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 ارمد خاله یه من/گفت و نذاشت که بیرون بکشم خواستم دستش از دستمو و زد لبخند
 میگم اونم به مادروپدرم حتی میزنم صدا اسم با رو همه دارم عادت من فرینازه اسمش
 فریناز

 میگم دارم که دومه بار فریناز نگو بهم دیگه/گفتم و دادم تکون سری

 االن؟ خوبه حالت..باشه/

 اهشنگ داشت نگه محکم که بیارم در دستش از دستمو دوباره خواستم انداختم زیر سرمو
 پریناز؟؟ خوبی/گفت انداختم زیر سرمو و شدم بیخیالش منم زد لبخند که کردم

 کرد؟؟ اونجوری چرا نداشتم کاری باهاش که من محسن/

 ای ساده خیلی/گفت و کشید موهاش الی و درآورد دستم از دستشو کشید عمیق نفس
 کنن؟ اذیتت تا کنی اذیت رو دیگران باید حتما میکنی فکر حتی تو زیاد خیلی

 و عقب کشیدم سرمو منم باال آورد سرمو چونم زیر گذاشت دستشو بود پایین سرم
  نکن/گفتم

 بکنم دارم دوست/

 بکنی ندارم دوست من/

 کارش راحت خیلی ساده ی بره یه ای بره یه تو  گرگه از پر جامعه باشه حواست ولی باشه/
 میومد؟ سرت بالیی چه نبودم من اگه میدونی میشی

 یه تدس ساده دختر یه میشدم بیچاره گرفتم گر یهو کردم فکر بهش و انداختم زیر سرمو
  میشه بیچاره قطعا بیوفته گرگ

 تممواظب من بعد خدا اول زیاد خیلی باش خودت مواظب خیلی/گفت و کشید عمیقی نفس
 جوون و خوشگل دختر یه از ساده کسی هر نباش ساده انقدر باش خودت مواظب پریناز

  نمیگذره تو مثل

 یلیخ من کردی اعتماد بهم راحت خیلی تو/گفت که انداختم پایین رو سرم کشیدم خجالت
  بیارم سرت بالیی هر میتونستم راحت

  ندارم کاری باهات هیچوقت من نترس نه نه/گفت هول با که کردم بلند سرمو ترس با

 چرا؟/گفتم و کشیدم ارومی نفس

 چرا؟ چی/
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 ور خیلی سوالم زیاد خیای میکشیدم خجالت بود سخت برام گفتنش بستم چشمامو
 شده؟ چیزی/گفت میخواست

 نداری؟ کاری باهام نیستی؟چرا بقیه مثل چرا تو/گفتم و پایین انداختم سرمو

 کن نگاه منو/گفت کردم حس نگاهشو سنگینی

 و مچپ سمت ی شقیقه رو زد آروم شو اشاره انگشت شد خیره ثانیه چند بهم کردم نگاهش
  بمونه یادت اینو نیستم شرف بی من/گفت

 شدا حیف/گفتم افتاد راه زدم آرومی لبخند منم کرد روشن رو ماشین و زد لبخندی
  بری جیب بریم میخواستیم

  میریم دیگه روز یه خب/

 خوندمش و کردم بازش نخوندم هنوز رو اسش ام اس افتادم دیشب یاد و کردم پوفی
 من کیوعه آی دوست بخیر شب/ بود نوشته

 وشوباز به زدم خیابون به چشمش یه منه گوشی به چشمش یه دیدم و سمتش برگشتم
  نکن فوضولی/گفتم

 بود؟ کی بگو راستشو/ خندید و داد ماساژ دستشو

 هیچکس/کنم اذیتش خواستم

 نه؟ بود فرندت بوی نگوووو الکی/

 فوضولی؟ تو بود آره/

 برسووون سالم/گفت و خندید

 مرض/گفتم خندیدمو منم

 درد/

 دلت تو/

 دهنت تو/

 حلقت تو/

  طوسیت چشمای تو/
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  گفتیما پرت و چرت چقد/گفتم خندیدمو

 میری؟ کجا/گفتم خندید اونم

  خونتون میرم/

 چرا؟ خونمون/

 بری؟ میخوای کجا پس/

 کردی؟ چیکار دیشب راستی..جا هیچ/گفتم ندارم جاییو من دیدم و کردم فکر یکم

 شدم بیچاره/گفت و خندید هیجان با

 شدی؟ بیچاره چی سر میخندی؟حاال شدی بیچاره/ کردم نگاهش تعجب با

 هب من گفتم جمع توی/گفت بود صداش تو خنده های رگه هنوزم ولی کرپ جمع شو خنده
 استر  اگه گفت مامانم یهو بگم چی موندم منم نکرد باور کس هیچ دارم عالقه دیگه کسی
  نمک ازدواج دختر همون با باید وگرنه ببیننش ببرمش پنجشنبه بعد ی هفته میگم

 رفت شدی بیچاره پس/گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ...خنده زیر زدیم جفتمون 

 کنی؟ چیکار میخوای حاال/ گفتم

  م گمشده ی نیمه دنبال بگردم باید نمیدونم/گفت و انداخت باال شونه

 باشی موفق/گفتم دادم تکون سری و خندیدم

 me too Honey/گفت و خندید اونم

 چی؟ یعنی/

  هیچی/

 بگو نه/

 عسلم همچنین یعنی/

 ها نشو پرو/گفتم و بازوش به زدم

  میشکنی دستمو این میزنی آخر/گفت و داد ماساژ بازوشو
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 زد باید رو بد های بچه میشکنم که بله/گفتم جانب به حق ی قیافه با

  بشکنی دستمو بزنی که نه اره زدن/

 بشکنم دستتو باید استثنایی تو/

 میاد؟؟ دلت/گفت و شد ریش دلم کرد نگاهم مظلوم ی قیافه با

 گهن سرکوچه بود مظلوم و پاک خیلی نمیومد دلم خداییش نگفتم چیزی زدمو لبخندی
  شد پیاده دنبالم دیدم که شدم پیاده و کردم خداحافظی داشت

 میای؟؟؟ کجا/

  دارم کار اینجا ی مغازه میام/

 خداحافظ پس آهان/

  خداحافظ/

 تدس برام محسن دیدم رو پشت برگشتم داخل رفتم و انداختم کلید خونه سمت رفتم
 ایپ نشستم و درآوردم لباسامو خونه تو رفتم دروبستم و دادم تکون دست منم داد تکون

Tvاز کشیدم دراز مبل روی کشیدم بلندی پوف نمیداد هیچی کردم رو و زیر هارو کانال 
 چاووشی محسن از اهنگ یه گذاشتم مبل ی دسته روی سرمو گذاشتم آهنگ گوشیم
 ... بودم صداش عاشق میداد ارامش بهم صداش

  دیده سرابی چه نمیدونست اما دید دلم دور از تورو

 

  دیده خوابی چه برام زندگی میدونستم چی دیوونه منه

 

 عشق ای نمیدونی نمیدونی

 پات به ریخته جوونیشو که کسی

 

 دیده عذابــــــی چه عذابی چه نده دست از تورو اینکه واسه

  اروم باش اروم محزون دل ای آهـــــ
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  اروم باش اروم معلوم نا حال ای

  کنارمی هنوزم اما نیستی

 اینجایی هنوزم اما نیستی

 میمیرم دفعه هزار صد روزی

 تنهایی کنم احساس اگه

 موندی جا هر رفتیو کجا هر

 حالت از نزار خبر بی منو

 گرفت دلت و شدی تنها اگه

 دنبالت بیام که کن خبرم

 ناصر به خودم به بابا به فریناز به زندگیم به میکردم فکر و میدادم گوش آهنگ به همینطور
 هیچوقت ذهنم از ای ثانیه بابا صدای میکشید سوت داشت مخم چی همه به محسن به

  بودم عاشق من/گفت که نشد خارج

 ناو مثل شدی عاشق نشو عاشق/گفت بهم میشه اکو سرم تو شب و روز هر ش جمله این
 هشب نکن توهین بهش بساز شوهرت اخالق با نفس اخرین تا نکن ترک شوهرتو نشو زن
 به ش تکیه مرد یه نکن ول رو مردت بساز شوهرت با بمون هات بچه بخاطر سادیسمی نگو

  نشو زن اون مثل نکن ولش زنشه

  میشه پخش ذهنم تو آهنگ یه مثل برام هاش جمله

 چی؟ یعنی عاشقی بابا/

 یعنی/گفت و کشید  حناییم و بلند موهای رو دستی همیشگی هیستریکی لبخند با بابا
 درموندگی و جنون یعنی دیوونگی

 /خوند برام رو میخوند سوز با که شعری بعد

 پناه بی قلبهای پناه ای

 

 غریب های آسمان امید ای 
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 شمع گرم های اشك رنگ به ای

 

 نجیب ها میخك لبخند چنان ای 

 

 اسیر دلهای درد دوای ای

 

 بهار زخم مرهم نگاهت ای 

 

 آرزو غروب تو عبور ای

 

 یادگار رویا های شبنم ز ای 

 

 میشود زیبا تو با دل كوچه

 

 عاشقی نگاه بخش شفا تو

 

 عشق مثل نازنینی مهربانی

 

 صادقی ها شاپرك تمام با

 

 كمان رنگین مثل هایت چشم
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 نسترن پاك باغ هایت دست 

 

 نگاه و شوق از اقیانوسی قلب

 

 من احساس شد پروانه دلت با 

 

 بود تاریك جاده یك من قلب

 

 شد پیوند كلبه قلبم تو با

 

 شكفت نیلوفر مثل هایم اشك

 

 شد لبخند آسمان یك حاصلش

 

 شد احساس از گلدانی ما مرز

 

 عاطفه از پیچكی گلدان تو

 

 شكفتن راز شدی تو

 

 عاطفه از كوچكی و سبز برگ شدم من

 

 لطیف حس یك تو تماشای ای
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 ست بارانی های چه.ك فرش تو بی

 هنوز عاشق نیلوفر صد تو بی

 

 ست زندانی عاشقی حصار در

 

 شد تو چشمان تقدیم من قلب

 

 شدن آبی ابد تا یعنی عشق

 

 و بارانی ای لحظه یعنی عشق

 

 شدن مهتابی و شفاف ای لحظه

 

 آرزو یك لذت یعنی عشق

 

 ماندگار بالی یك یعنی عشق

 

 آسمان از ای هدیه یعنی عشق

 

 سازگار صفای یك یعنی عشق

 

 زندگی وجود با یعنی عشق
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 زیستن مردم آداب از دور 

 

 و خندیدن ای لحظه یعنی عشق

 ریختن ندامت اشك ها سال

 

 نگاه تكرار زنگ یعنی عشق

 

 شدن زیبا ای لحظه یعنی عشق

 

 سوختن بودن قطره یعنی عشق

 

 شدن دریا راهی یعنی عشق

 

 صاف قلب ها صد عشق این هست چه هر

 

 است كینه بی و آبی حضورش با

 

 ابد تا بودن سبز یعنی عشق

 

 است آینه نقره رنگ عشق

 

 شدی من قلب گلدان گل تو
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 تو گلدان از برگ یك شد عشق

 

 دهد می آرزوها بهار در

 

 تو چشمان عاطفه های میوه

 

 شدند بارانی باز چشمهایم

 

 عشق ز دریای گشت اما قلبم

 

 خاطره های كوچه از گذشت دل

 

 عشق ز معنایی و مضمون شد ح.ر

 

 گذشت ها دل آرامش از باید

 

 شد دیدار لحظه چون شادمان

 

 است جمله این دل تسكین بهترین

 شد سرشار تو پیوند از باید

 نفرت و بابام غم از من عشق از بابا دوتاییمون های گریه و هاش زجه و هاش اشک بعد و
 ..نکرد مادری برام که مادری از
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 هی نقش باید که خودم بیچارگی و فریناز بودن عوضی بابام غصه برای و گریه زیر زدم
 از تا تنمیکش خودشونو داشتن هام شقیقه نبض که کردم گریه انقدر باشم داشته رو فراری
  دارمن اینو ی حوصله نه وای محسنه دیدم و برداشتم خورد زنگ گوشیم بیرون بزنن سرم

 چیه؟؟؟/

 پریناز؟؟ خوبی/گفت تعجب با

 نزن زنگ من داره؟به ربطی چه تو به/

 خوبه؟ کردم؟حالت کاری اخه؟من چیشده/

 شووو خفه گفتم شووو خفه/ زدم جیغ

 یکهت هزار که دیوار سمت کردم پرتش و کردم قطع گوشیو و نکردم توجه بیدادش و داد به
 ... برد خوابم که کردم گریه انقدر گریه زیر زدم های های شد

 دانکنهخ نه کرده؟؟نه پیدام فریناز نکنه نه وااای پریدم وحشت با در شدن کوبیده صدای با
 محسن داد صدای بود وحشتناک ها لگد و مشت صدای حیاط توی رفتم ترس با خدایا
 ای؟؟؟پرینااااااز خونه پریناز..کن باز درو پریناز.. پرینااااااز/اومد

 ور محسن نگرانی از پر صورت کردم دروباز و خونه در سمت رفتم وضع همون با بدو بدو
 و مکشید دستشو میرفت داشت ابروم بودن ما گر ناره پنجره از ها همسایه از تا چند دیدم
 چیکار شده؟؟؟اینجا چیه؟؟؟چت/زدم داد خونه تو بردمش شدیم رد حیاط از تو بردم

 ببری؟ آبرومو میندازی؟میخوای راه هوار و داد م خونه در جلوی اومدی میکنی؟؟؟چرا

 ؟خاموشه چی واسه گوشیت شدم نگران کی برای من ببین هه/گفت عصبی ی قیافه با

 بدم؟ پس جواب بهت باید چیه/

  بدی باید اره/زد داد

 فهمیدی؟ نزن داد من سر/زدم داد

 ه؟خاموش چرا گوشیت شدم نگرانت احمق میگیره جلومو کی ببینم میخوام میزنم/زد داد

 ردمک جمع دیوار جلوی زمین روی از گوشیمو ها مبل سمت کشیدم گرفتم حرص با دستشو
 بدم؟؟ جوابتو چجوری بیرون ریخته ش روده و دل وقتی ایناها ببین/گفتم و

 اینجوری چرا/گفت حیرت با دستش گرفت گوشیمو های تیکه زمین روی نشست
 افتاده؟ اتفاقی کردی؟؟چه
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 خوبی؟؟؟

 خوردم غذامو رواله رو زندگیم خوبیم همه خوبم من آره/گفتم و چرخوندم چشمامو کالفه
 شد؟؟ تموم شدم خوب خیلی خیلی دختر یه االنم کردم الالمم

 اخه؟ میلرزی داری چرا باش اروم پریناز/گفت و طرفم چرخید شد بلند

  نداره ربطی تو به/

 ننکنن ولم/زدم جیغ نذاشت که عقب بکشم خواستم بازوهامو گرفت بازوهامو سمتم اومد

 بیا خودت به پس بیای خودت به که صورتت تو بزنم نمیخوام باش آروم/زد داد

 دهنده آرامش خیلی سکوت شد خیره بهم اونم شدم خیره بهش و داد بهم محکم تکون یه
 باشل روی همیشه که لبخندی با چکید اشکم قطره یه و انداختم زیر سرمو بود بینمون ای
 ببینم اینجا بیا/گفت و کرد پاک اشکمو بود

 یه اب اشپزخونه توی رفت شد بلند مبل روی نشوند منو و انداخت هام شونه دور دستشو
 میشی آروم بخور/گفت و زد زانو مبل کنار پام جلوی برگشت اب لیوان

 نمیخورم/

 میگم بخور/گفت و کرد اخمی

 ؟؟ شدی آروم/گفت و نفره دو مبل روی کنارم نشست داد خوردم به خودش

 ؟بزنی حرف باهام میخوای/گفت و زد لبخندی مثبت معنی به کردم پایین و باال سرمو

 زنب حرف باشه؟؟؟برام شی آروم میدم قول پریناز/گفت و دادم تکون نه معنی به سرمو
  بیرون بریز دلته تو چی هر

  رینازف بگم؟رفتن کجا از نیستم بلد نکردم دردودل کسی با تاحاال من انداختم زیر سرمو
  خودم بیچارگی بابا مردن

  کنم شروع کجا از نیستم بلد نمیدونم من/

 کجان؟ مادرت و پدر  کنم شروع من بزار خب/ گفت و زد لبخندی سمتش برگشتم

  ندارم/گفتم و کردم پوفی

 میکنی؟ چیکار تنهایی متاسفم/ گرفت ترحم رنگ و شد عوض نگاهش رنگ یهو
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 زندگی/

  بزنم حرف خودم دیدم بهتر بود سوال دنبال کنم فکر کشیدم عمیق نفس

  افشارم نظری پریناز من/

 ارافش نظری پارسا پدرم/گفتم و کردم تر لبمو کرد گوش دقیق و شد جلب بهم توجهش
 .. هم فریناز عروق و قلب متخصص پزشک

 کیه؟ فریناز/گفت که طوالنی مکث یه کردم مکث

 .. مادرم/گفتم نفرت با و شدم خیره نامعلوم ی نقطه یه به

 یه پدرم یامیران فریناز بود پرستار /گفتم کرد تعجب بردم نفرت با رو اسمش انقدر اینکه از
 بود بابام عاشق فریناز بخره میتونست رو شهر کل که جوری ثروتمند خیلی بود ثروتمند مرد

 ...اینکه تا.. اینکه تا  بودیم خرم و خوش همینطور هم بابام

 موقع اون من /دادم فشار هامو شقیقه میشد منفجر داشت سرم کشیدم عمیق نفس
 مرد هی بود بابام وکیل شد باز خونمون به پاش آذر سامان اسم به آقایی یه که بود سالم2

 عوضی پلید مرد یه ظاهرش باطنش نه بود ظاهرش فقط این ولی بود زیر به سر و آروم
 چیشده؟؟/گفتم میکرد نگاهم جوری یه که محسن به خورد چشمم بود

 خداحافظ/گفت شد بلند یهو میکرد نگاهم شک با

 هبست در به مبهوت و مات نکرد توجی زدم صداش چی هر بیرون رفت خونه از حرفی بدون
 تاقموا سمت کنم؟؟رفتم چیکار بهش بزنم زنگ نداشتم هم شد؟گوشی چش میکردم نگاه

  شد پیدا منم از تر روانی خداروشکر/گفتم

 ..برد خوابم زدن غلت ساعت نیم از بعد و تخت روی خوابیدم

 هر ثلم هال سمت رفتم و خوردم مرغ تخم اشپزخونه سمت رفتم شدم بلند سردرد با صبح
 بزنم گزن محسن به نداشتم گوشی پوشیدم رو کاپشنم ابروهام روی تا کشیدم کالهمو روز

 ریعس اتوبوس ایستگاه تو رفتم و دادم سالم آقا اکبر به بیرون خونه از رفتم همین واسه
 فتمر  شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه پول جنوبی بازار سمت افتادم راه و شدم سوار اومد

 ور محسن و برگشتم خورد شونم روی دستی که داخل رفتم بود شلوغ خیلی بازار سمت
  همیشگیش لبخند با دیدم

  استاد سالم/محسن
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 یهو؟؟ رفتی کجا دیشب سالم/

 ؟ بریم نیست مهم هیچی/گفت و کشید جلوتر سوییشرتشو کاله

 بریم/

 هوی داشت نظر زیر جارو همه محسن بازار وسط افتادم راه همیشگی جای سمت افتادیم راه
 نگاه ونفر یه اون بودم روش به رو منم کشید بینیش زیر رو انگشتش نفر یه روی کرد زوم

 پشت جیب دنبالش افتادم راه و زدم چشمکی بود فنچا این از ساله12_12 پسر یه کردم
 وریج بیرون کشیدمش و انداختم انگشتمو طرفش رفتم اروم بود کرده باد راستش سمت

 یهو که میرفتم سرعت با همینطور گذشتم کنارش از و جیبم توی گذاشتم و نشد متوجه که
 و افانهموشک نگاه با بود پسره عقب برگشتم وحشت و ترس با نشست شونم روی دستی

 بیارن در پدرتو پلیس نزدم زنگ تا بیاد کن رد کیفو/گفت پوزخند

 میزنی؟ حرف چی از ندارم کیف من/گفتم و کردم نگاهش وحشت با

 نسبتا صدای با پسره شدم بیچاره وای باشه پشتم نگفتم مگه حاال بود گوری کدوم محسن
  کثیف دزد بده کیفمو باش زود/گفت بلند

  ندارم کیف من کن ولم/گفتم و عقب کشیدم خودمو

 بگردم خودم بزار نه؟؟باشه نداری/ گفت حرص با

  کن ولم اشغال کن ولم/ میگفتم و میزدم جیغ منم لباسام جون به افتاد

 گذاشتیش؟ کجا/گفت و گشت بود شده جلب ما به شون توجه همه

 علی ی کوچه به زدم نکرد؟خودمو پیداش چرا بود جیبم تو که کیف کردم تعجب خودمم
 تهمت مردم به اخه؟چرا نگشتیم مگه نیستم دزد من میگم عمو کن ولم/گفتم و چپ

 میزنی؟

 زا میکنن نمایی مظلوم ادما اینجور نخیر... ندزدیده شاید/گفتن که اومد نفر چند صدای
 .. نکن بیجا قضاوت خانوم اکبر الله.. بدترن گرگ صدتا

 زد؟ کی کیفمو پس/گفت پسره

 بگیر دزدتو ی یغه مرتیکه؟برو اخه چ من به نمیدونم پیغمبر به پیر به آقا/
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 یهو انبرمی سمت ورفتم کردم بهشون پشتمو منم شد روانه پسره سمت به ها سرزنش سیل
 یارو کنهمم بریم  زودباش/گفتم دیدم رو محسن و عقب برگشتم شد کشیده پشت از دستم

  دنبالمونه بیاد

 کجا/فتمگ و نشستم اتوبوس ایستگاه سمت همیشه مثل رفتیم و دویدیم کوچه سر تا هم با
 بگیری؟ کیفو نیومدی تو؟چرا بودی

  زدم دزد شاه از/گفت لبخند با درآورد رو کیف و جیبش تو کرد دستشو

 شد بلند و کردیم نصف هارو پول بود تومن224 شمردیم هاشو پول خندیدیم جفتمون
  محسن/گفتم

 بله؟/گفت و سمتم برگشت

 جایی بریم بیا/گفتم و ایستادم روش به رو شدم بلند

 کجا؟/گفت و انداخت باال رو چپش ابروی

 سورپرایزه/ زدم جنس بد لبخندی

 اب نه/گفتم ماشینش سمت بره خواست افتادیم راه و بریم خب خیلی/گفت و خندید
  نریم ماشینت

 بریم؟ چی با پس/گفت و برگشت

 بیا نزدیکه.. پیاده/

 اومد دنبالم و داد تکون سری

 ممیشدی رد خیابون از میرفتیم راه هم ی شونه به شونه خیابون سمت افتادیم راه هم با
 باش مواظب/گفت و گرفت دستمو

 بود الیع هاش ساندویچ که کثیفی فروشی ساندویچ سمت رفتیم شدیم رد خیابون از هم با
 رسیدیم/گفتم و در جلوی وایسادم

 اینجا؟/گفت و کرد نگاه تعجب با

 تو بریم بیا اوهوم/

 بریم/
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 یعنی ودب خلوت تو رفتیم بود باحالی پسر خاکیه و پیله شیله بی خیلی اومد خوشم ازش
 و رشس محسن نشستیم کوچولو های صندلی روی دادیم سفارش فالفل تا دو نبود کسی

 نمیکرد بلند بود انداخته زیر

 محسن/

 هوم؟/گفت و اورد باال چشماشو بود پایین سرش که همونجور

 باال؟ نمیاری سرتو چرا/

 نیست چیزی/

 نیومد؟ خوشت اینجا از نکنه/ شدم خیره بهش نافذم نگاه با

  عالیه اینجا دیوونه نه/گفت و گرفت ازم چشماشو

 سنمح که کنم حساب رفتم بود عالی واقعا خوردن به کردیم شروع و آوردن هامونو سفارش
 نکن جیبت تو دست بیرون میای جنتلمن یه با/گفت و کشید دستمو

 میکنم حساب خودمم کردم مهمونت من/گفتم و انداختم باال راستمو ابروی

 نباشه حرفم /گفتم که بزنه حرفی اومد

 نفس بیرون هم با رفتیم و کردم حساب رو تومن0 موند منتظر و کشید جلوتر کالهشو اونم
 بزنیم؟ قدم پارک تو داری حال/گفت که کشیدم عمیقی

 اوهوم/

 خصوصام نمیومد بیرون کسی بود ظهر  بود خلوتی پارک خیابون سر پارک سمت افتادیم راه
 و افتاد یادم چیزی یه یهو بودیم فکر تو و میزدیم قدم هم کنار پاییز سرمای این توی

  محسن/گفتم

 بله؟/گفت بود پایین سرش که همونطور

 کردی؟ پیدا پنجشنبه برای ؟کسیو چیشد خواستگاری/

  شدم بیچاره انداختی یادم شد خب واااای/گفت و ایستاد یهو

 ببر دختراتو دوس از بری؟یکی یکی با نمیتونی خب/

 نمک ازدواج میخوام باهاشون و عاشقشونم بگم ببرم دخترامو دوست دیوانه/گفت و خندید
 که نمیدونن اونا نقشس میدونم نکنن؟من ولم بعد
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 میگی راس/گفتم پرت و چرت من و بیچاره میگه راست دیدم

 شماموچ کردم پاکش و زدم لبخندی بینیم رو بارید بارون قطره یه که میرفتیم راه همینطور
  زدم جیغ و کردم باز چشمامو محسن داد با یهو که بودم حس توی بستم

 خودشه فهمیییییییییییییدم/محسن

 یمونیم ها وحشی مثل چرا ترسیدم دیوونه خودشه و زهرمار/گفتم و قلبم رو گذاشتم دستمو
 تو؟

  کردم پیداش راستش معذرت ...معذرت/گفت خنده با

 کردی؟ پیداش چیو/ باال کشیدم کاپشنمو زیپ

 کیو نه چیو/

 کیو؟ حاال خب/

 مو پنجشنبه همراه/گفت مرموزی لبخند با 

 خط ومن دور/گفتم و خندید که کردم ریز چشمامو کردم نگاهش شک با و سمتش برگشتم
 بکشا

  نمیکشم/وگفت خندید

 نمیکنم قبول که من/گفتم و انداختم باال ای شونه

 میکنی/گفت مرموزی لبخند با ایستاد روم روبه اومد که دادم ادامه راهم به

 نمیکنم/گفتم حرص با

 میکنیییییی/لبخند با

 نمیکنممممممم/گفتم و چرخوندم کالفه چشمامو

 عزیزم میکنی/

 عزیزم نمیکنم/

 میکنی/

 نمیکنم/

 میکنی/
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 نمیکنم/

 میکنییییییییییییییییییی/

  نیستم مناسب من میکنم که گیریم اصن/گفتم و کشیدم بلندی پوف

 نیستی؟ مناسب چرا/گفت و انداخت باال ابروشو

 نیست؟ مشخص/زدم پوزخندی

  نیست نه/

  دیگه یکی دنبال برو/گفتم و داد تحویلم گشادی لبخند و

 یه فقط اینا دیگه نکن اذیت/گفت و سمتم اومد بدو بدو شدم رد بغلش از و زدم کنارش و
 مشه اینا ولی کنم ازدواج باهاش میخوام و دارم دوس یکیو من بفهمن ببیننت میخوان بار

  نیس که متوجهی؟واقعی فیلمه

 شیدمک کالهمو شد بلند خندش صدای و بینیم زیر تا اومد که کشیدم جلوتر کالهمو کالفه
 نمیتونم من/گفتم و شدم سینه به دست عقب

 اونوقت؟ چرا/

 اخه؟ بهشون بگیم چی/

  من با اون/گفت و زد لبخندی

 خودمم کهاین هم شم آشنا باهاش هم بیشتر کنم بهش کمکی یه میتونستم نمیگفت هم بد
 منو ونخونش بریم فردا شد قرار و بود پنجشنبه فردا و کردم قبول کنم کوچولو تفریح یه

 مثل خونه در دم تا خریدم پرت و خرت یکم آقا اکبر از منم رفت هم خودش و خونه رسوند
 ... دوییدم ها بچه

 باموبا بار اون میشم یاروعه؟؟بدبخت اون باز نکنه پریدم خواب از خونه در صدای با صبح
 در صدای حیاط تو رفتم لرز و ترس با خدانکنه نه نه وای خودم سراغ میاد حاال گرفت

 کیه؟؟/گفتم آروم میومد هم پشت همونطور

 کن دروباز پریناز منم/اومد محسن صدای

 کردم بازش و در سمت رفتم دادم ماساژشون و بستم چشمامو و کشیدم راحتی نفس
 اب بود در جلوی پاکت و جعبه عالمه یه و خوشگل تیپ یه با محسن کردم باز چشمامو

 خانوم حاج علیکم سالم/گفت گشادی لبخند
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 چیه؟ اینا سالم/

  شدم خسته تو بیام اونور برو/گفت و تو اومد

 کجا؟؟/گفتم و بستم و در

 شجاع دختر ی خونه/گفت و دراورد کفشاشو

  بشین/گفتم و رفتم دنبالش

 بودی؟ خواب  شدم خسته اخیشششش/گفت و نشست مبل روی

 اره/گفتم دستشویی سمت میرفتم که همونطور

 رفتم میکرد پایین و باال هارو کانال داشتTv پای بیرون اومدم و شستم صورتمو و دست
 بردم ستید پیش با شستم داشتیم یخچال تو سیب یکم کردم روشن رو کتری زیر اشپزخونه

  بشین چیه کارا این عه/گفت که میز رو گذاشتم هال تو

 میام االن نه/

  مهمونی نیومدم ببینم خودتو اومدم دختر بشین/گفت و کشید دستمو

 چیه؟ اینا/گفتم و کردم اشاره ها پاکت به روش روبه مبل روی نشستم

 توعه واسه اینا بیا اهان/گفت

 نگاهی بهش برداشتم بود جیگری شال یه توش برداشتم یکیشو میز رو گذاشت هارو پاکت
 اومد؟ خوشت/گفت انداختم

 جیگری از/گفتم نفرت با کردم مچاله دستم تو رو شال اانداختم محسن به نگاهی نیم
 متنفرم

  نداری دوس نمیدونستم ببخشید/گفت و کرد نگاهم تعجب با

 و من و کرد ازدواج زن اون که شبی بود شب اون به حواسم نبود اونجا به حواسم من ولی
 ایه هق هق هنوز بود زیبا خیلی جیگری لباس توی میکردیم نگاهش دور از گریه با بابا

  سال21 گذشت با حتی بود گوشم تو بابا ی مردونه

 چیشده/ دیدم سرم باالی نگران چشمای با رو محسن اومدم خودم به محکمی تکونای با
 یهو؟ شد خوبه؟چت حالت پریده میکنی؟رنگت گریه خوبه؟چرا پریناز؟حالت

  خوبم/گفتم و کردم پاک اشکامو زدم کنار هام بازو روی از دستاشو



 
56 

 

 ابی یکی جیگری یکی شلوار تا دو با بود مشکی کتی مانتوی یه کردم نگاه هارو پاکت و
 فانتزی کیف دوتا رنگ همون های شال با رنگا همون سانتی24 پاشنه کفش دوتا اسمونی
 و بود شاد رنگشون که بود هم دیگه مانتوی دست سه دو بود هم آبی و جیگری خوشگل
 ودب زیر های لباس و راحتی خوشگل های لباس و ارایش لوازم عطر بپوشم نداشتم حوصله

 بخشیدب/گفت و خندید که کردم نگاه محسن به چشمی زیر و کشید سوت مخم دیدنشون با
  خریدم رو همه چشمی نمیدونستم رو سایزت دیگه

 هی واسه حیا بی/گفتم خندید و گرفتش هوا رو که سمتش کردم پرت رو مبل روی کوسن
  نمیخواستم لباس همه این مهمونی

  بخرم جور چند شدم مجبور همین واسه نمیدونستم سلیقتو/

  چقدر پولشون ممنون/گفتم و اشپزخونه تو رفتم شدم بلند اومد کتری سوت صدای

 شد

  ازت رو حرف این نشنوم دیگه/

 یکارچ اینجا ترسیدم روانی وای/گفتم و برگشتم ترس با که اومد سرم پشت تو از صداش
 میکنی؟

 به من ولی خریدی که ممنون خیلی ببخشید باشه خب خیلی/ گفتم و میکرد نگاهم اخم با
 ندارم نیاز صدقه

  س هدیه کن فرض نیس صدقه/گفت بلندی نسبتا صدای با

 میزنی؟ داد چرا باشه وا/

 چقدر هک اخ زدم بدی حرف کنم فکر گرفتم گاز لبمو منم و بیرون اشپزخونه از رفت حرص با
 .. خنگم من

 نشسته اخم با دیدم هال تو رفتم زیر به سر و سینی تو گذاشتم قندون با ریختم چایی دوتا
 هگرفت دزدی موقع رو مچم که بار اولین اونم بار یه فقط چهرشو این زده زل تلوزیون به و

 و شد بلند و انداخت میز به نگاهی نیم نشستم و میز رو گذاشتم رو سینی بود
  منتظرتم2 ساعت خداحافظ/گفت

  محسن/
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 قدران چرا سرم تو زدم بست که درو بیرون رفت خونه از من به توجه بدون و نایستاد ولی
 کردم ناراحتش احمق منه خریده لباس برام کنه خوبی من به اومده اخه؟اون بیشعورم

 کشیدم بلندی پوف نمیخوام صدقه من میگم رحمی بی با و بوده پشتم فقط تاحاال که کسی
 مکن خواهی عذر بزنم زنگ نداشتم هم گوشی خواب اتاق تو رفتم و برداشتم هارو پاکت
 حموم تو داشتم وقت هنوز پس بود2 ساعت حموم رفتم و تخت روی کذاشتم هارو پاکت

 اییه زیر لباس اتاقم رفتم بیرون اومدم و پیچیدم دورم رو حوله کردم تمیز حسابی خودمو
 زیر لباس یه داره هم ای سلیقه چه زدم لبخندی و کردم نگاه رو بود خریده محسن که

 خیلی هک تنگ کرمی لی شلوار یه و خندیدم هیز بود تنم فیکس دقیقا که پوشیدم مشکی
 رخ به خودشونو کشیدم بلند پاهای میومد پاهام به نهایت بی پوشیدم بود خوشگل

 شنبک رخ به رو پوشیدنم گشاد شلوار سال اینهمه ی عقده میخواستن انگار میکشیدن
 یه و کشیدم دست پاهام روی لذت با بدن نشون خودشونو سال اینهمه از بعد میخواستن

 کال هک عسلی تاپ یه که بود اینجوری لباسش پوشیدم خوشگل خیلی رنگ عسلی لباس
 و بود تیژاک یا کتی مدل ریون  یه روش  میرسید باسن زیر تا بود دوبنده و بود طالیی پولک

 ارایشی زملوا نشستم اینه جلوی رفتم بود محشر بود سینه زیر تا که عسلی بلند آستین
 شیکی بود گرد چیه؟یکیش میدونستم چه من بود وسیله عالمه یه میز روی ریختم هارو
 یه ریمل یه ارایشی لوازم توی ریمله دیدم و کرد بازش بود طالیی هم درش بود دراز و سیاه

 جیغ کردم باز درشو بود قرمز قرمز رژ یه بود تاشم سه خداروشکر چشم خط با بود بلد رو رژ
 هم ور مالیدم بار چند هامو لب و لبم روی مالیدم محکم بزنم میخواستم بار اولین برای بود
 احساس زدم رو ریمل کردم پاک لبمو دور و خندیدم شدم بامزه و بیرون زد لبم خط از که

 قدران یهو چرا شدم خیره خودم به تعجب با الخالق جلل شده قبل از تر بزرگ چشمام کردم
 ممیکن احساس اینطوری خودم شایدم میدونم چه کردم شدن؟پوفی بزرگ چشمام هامو لب

 کشیدن داغون و اشتباه بار14 از بعد زدم چشمام دور برداشتم هم مشکی چشم مداد
 ور عطر تخت سمت رفتم بودم شده ها زامبی شکل همشون توی شد خوب یکیش بالخره

 و زدم همونجاها میزد هاش آرنج پشت و گردن پشت همیشه بابا زدم خودم به و برداشتم
 ور اخه؟همه کنم درست چجوری بود کوتاه خیلی موهام اینه جلوی رفتم برداشتم رو شونه

 با ردمک تصور خودمو و کشیدم پوفی شد فشن که عقب دادم شدم ریخت بی که جلو ریختم
 چپ سمت کردم شونه شقیقه کنار از موهامو ی همه چپ میدم اهان مختلف موهای مدل
 ودمب نخورده هیچی اشپزخونه سمت  رفتم زدم لبخندی شد قشنگ خیلی که رو جلو حتی

 خوردم و خودم برای ریختم چایی یه بود پیچیده جا همه عطرم بوی میکردم ضعف داشتم
 هارو ظرف کردم خاموش هم رو تلوزیون کردم جمع محسنو از پذیرایی های ظرف رفتم بعد

 میشد پیداش االنا دیگه بود0324 ساعت خواب اتاق سمت رفتم و خوردم میوه یکم شستم
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 به اینشپ بود قشنگی مدل خیلی پوشیدم بود مشکی کتی مانتوی یه گشتم ها مانتو بین
 تمبس هاشو دکمه داشت قشنگی مشکی های لوزی لوزی و بود توری انگشت چهار ی اندازه

 ونا شکل دارم میگذره چی هر برگشتوندم خودم از رو نفرت با یهو و شدم خیره اندامم به و
 رمیک شال یه ها پاکت سمت رفتم رفتم حرص با اندامش حتی بود من شکل اونم میشم زن
 میکر  کفش و کیف با  بود مونده یادم پیش سری از کنم سر چجوری بودم بلد کردم سر

 ولی بود سخت باهاشون رفتن راه رفتم راه یکم کفشا با بود سبک و بود خال کیفم پوشیدم
 ونبیر رفتم خونه از و کردم خاموش هارو برق همونطور و بود دیوار به دستم یه بود شدنی

 از و کشیدم آهی کوتاه روزا و دراز شبا میشه شب زود خیلی زمستونا بود شده تاریک هوا
 ... بیرون رفتم خونه

 رفتم دیوار به دست و انداختم زیر سرمو زد بوق برام دیدم سرکوچه رو محسن ماشین
 به رسیدم بود بارم اولین که من برای اونم باهاشون رفتن راه بود سخت خب پیشش

 درو یکردم بد فکر راجبم کلی وگرنه نبود و نماز برای بود رفته خداروشکر آقا اکبر ماشینش
 و محسن سمت برگشتم اومد تلخ کاکائوی بوی بازم که نشستم و کردم باز

 شد دیر اگه ببخشید..سالم/گفتم

 گردش در صورتم کل توی همینطور چشماش بود خیره بهم همونطور و نبود حواسش ولی
  بود

 نمیوفتی؟ راه خوبه؟چرا حالت محسن/

  نمیشد شنیده  صدایی ولی میخورد تکون هاش لب نبود حواسش بازم ولی

 وفتی؟نمی راه چته؟چرا میگم توام با محسن/گفتم و دادم تکونش و گرفتم بازوشو دست با

 میوفتم راه االن چیزه.. نه..خوبی؟ سالم.. هان؟سالم/گفت و اومد خودش به یهو

 هی میکرد نگاه من به و میگشت بر هی افتاد راه و کرد روشن رو ماشین لرزون دستای با
  بیرون به نگاهش یه بود من به چشمش

 منه؟ صورت توی جالبی چیز خوبی؟چه محسن/

 هیچی/گفت و  کشید عمیقی نفس برداشت من روی از زور به چشماشو

 بدهکارم بهت خواهی عذر یه من..من/گفتم و انداختم زیر سرمو

 بابت؟/گفت بود خیابون به چشمش یه و من به چشمش یه که همونطور

 ..نمیخــ مـــن صبح بابت/گفتم بود پایین سرم که همونطور
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 کن فراموشش/گفت لبخند با حرفمو وسط اومد

 بزنم حرفمو بزار نه/

 با عذرخواهی از من واسه بردی پی اشتباهت به همینکه/گفت همیشگسش لبخند همون با
  تره ارزش

 ندلبخ محو اونم زدم لبخندی بود فهمیده و مهربون چقدر پسر این کردم نگاهش حیرت با
  باش مواظب محسن/گفتم و برگشتم اومد ماشینی بوق صدای یهو شد من

 گرون ماشین یه با بود نزدیک چون کرد عوض رو فرمون و جلو به داد رو حواسش اونم
 شون هخون به رسیدن تا کنیم تصادف بود بلند شاسی ولی نبودم بلد اسمشو که قیمت

 چیشده؟/گفت که میدادم فشار مشتم توی کیفمو ی دسته داشتم استرس

 دارم استرس/

 اتوهو خودم شبه یه فقط نترس/گفت و کرد عوض رو دنده زد بخشی اطمینان لبخند بهم
  دارم

 ینا داشت نگه بزرگ ی خونه یه جلوی زدم کوله و کج لبخند و گرفتم ارامش لبخندش از
 رد که زد بوق تا دو بود گذشته جاها جور این توی من بچگی چون نبود عجیب برام چیزا

 شدم خیره خونه به میکردیم عبور ها الخ سنگ از شدیم وارد و شد باز پیکر غول آهنی
 جلوی محسن و کشیدم عمیقی نفس من ی بیچاره بابای اخ نمیشد هم ما ی خونه از2%

 و آورد در ای سورمه ی جعبه یه داشبورد توی از داشت نگه بزرگ رنگ قرمز ساختمون
 توی راقب و بود سفید بود خوشگل خیلی گوشواره با دستبند و گردنبد ست یه کرد بازش

 نک خم سرتو/گفت و کرد باز رو گردنبند محسن میکرد مجذوب چشماتو برقش تاریکی

 ردنمگ با دستاش تماس از بست رو گردنبند و برداشت سرم روی از شالمو کردم خم سرمو
 با کردم بلند سرمو خنده با و بست رو گردنبند بود قلقلکی نهایت بی من چون شد مورم مور

 اومد قلقلکم/ میخندی چرا/گفت تعجب

 اینا هب خریدی؟نیازی چرا اینارو محسن/گفتم و بستم هارو گوشواره و دستبند زد لبخندی
  بستم رو جعبه در نبود

 و دز  پوزخندی نباشه خالی گردنت و دست میخواستم/گفت و کشید موهاش توی دستی
 نزاریش صدقه حساب به اگه البته کیفت تو بزارش /گفت
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 تمودس شدم پیاده منم و کرد باز برام و در شد پیاده و پایین انداختم سرمو شرمندگی با
  همیم عاشق مثال الکی  شرمنده کنیم بازی فیلم باید ساعتی چند/گفت و گرفت

 قهوه موهای با پوش شیک مسن خانوم یه ها پله سمت افتادیم راه خندیدم منم و خندید
  زرشکی تیپ با خودم چشمای همرنگ های چشم و ای

 هستن جون مهناز مامانم ایشونم/محسن

 و شلوار و اسمونی ابی پیرهن با خوشتیپ خیلب مرد یه کرد اشاره هم مسن مرد یه به
  نمیزدن مو بود محسن شکل دقیقا مغرور ی چهره با ای سورمه ی جلیقه

  بزرگ خان حسین پدرم ایشون/محسن

  بچه نریز زبون/پدرش

 موهاش تر هیکلی ولی بود محسن شکل کرد اشاره پدزش بغل مرد به و خندید هم محسن
 دقیقا چشماش هم مادرش و بود مادرش چشمای رنگ چشماش ولی بود محسن همرنگ

  مسیح برادرم ایشونم /گفت و بود من چشمای رنگ هم

  ما ی خانواده عروس خانوم ساناز ایشونم/گفت و کرد اشاره برادرش بغل دختر به

  من دل عزیز خانوم پریناز ایشونم/گفت من به رو

 اومد مادرش شدم معذب که طوری بود خیره نگاهشون کردم خوشحالی اظهار همشون با
 چه بینب حسین بشم تو فدای خوشگلی چقدر تو ماشاال هزار ماشاال ماشاال/وگفت کرد بغلم

 داریم ماهی عروس

  دارید لطف شما/ گفتم و زدم خجالت با لبخندی

  دخترم تو بفرما/گفت پدرش

 باهم و زدم لبخندی متقابال منم زد لبخندی بهم و فشرد دستمو محسن انداختم زیر سرمو
 مبل یرو بود سلطنتی کامال ای قهوه و طالیی دکور با داشتن بزرگ ی خونه یه داخل رفتیم

 مادر جان محسن/گفت مادرش رفت و کرد پذیرایی ازمون جوونی دختر که نشستیم ها
 کنه عوض لباساشو اتاقت ببر رو جون پریناز

 پری؟ بریم چشم/محسن

  پری میگفت بهم که بود بار اولین

 بریم/
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 یه جلوی میشد وصل ها خواب اتاق به که ها پله سمت رفتیم و گفتم اجازه با و شدم بلند
 دکور اب خوشگل اتاق یه تو رفتم برم اول من تا ایستاد کنار کرد دروباز ایستاد ای سورمه در

 ای سورمه سفید

 اومد؟؟ خوشت/محسن

 قشنگه اوهوم/ گفتم و برگشتم اومد سرم پشت از صداش

 حسنم مدت این تمام تخت رو گذاشتم و برداشتم شالمم و مانتو تخت رو گذاشتم کیفمو
 و متشس برگشتم میکردم حس نگاهشو سنگینی میکرد نگاه کارام به دقت با اتاق وسط
 بگم؟ چی پرسیدن م خانواده از محسن/گفتم

 جبورهم و تجارته پدرتم شغل سفر واسه خارج رفتن مادرت پدرو میگیم/گفت و زد لبخندی
 خوبه؟؟ هستی هم فرزند تک بره

  خوبه/گفتم و دادم تکون سرمو غم با

 غمتو نبینم/گفت و چونم زیر گذاشت انگشتشو

 عطریه/گفت و کشید عمیق نفس که شدم رد کنارش از و بستم چشمامو کنار کشیدم سرمو
 خریدم؟ واست که

 اره/

 بریم؟..خوشبوعه چه/

 بریم/

 و مادرش دیدم و رفتیم پایین ها پله از شدیم خارج اتاق از هم با و گرفت دستمو
 کمی و نشستیم ها مبل روی رفتیم شدن ساکت دیدن مارو تا میکردن پچ پچ عروسشون

 مرغ با پلو زرشک بود غذاها اقسام و انواع از میز سر رفتیم و شد شام سرو موقع زدیم گپ
 و کشید غذا برام و نشستم محسن کنار چی همه دسر جو سوپ شیر سوپ کباب جوجه
 عزیزم؟ میخوری دوغ/محسن خوردن به کردیم شروع

 ترم راحت نوشابه با ممنون نه/

 خوشبحال بودن راحت باهات و داشتن گرمی ی خانواده شد مشغول و داد تکون سری اونم
 توی و بودیم نشسته همه قهوه صرف به پذیرایی رفتیم شدیم بلند شام از بعد محسن
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 با هم مادرش میزد حرف اقتصاد راجب باهاشون محسن پدر میخوردیم هامونو قهوه ارامش
 دختر؟ تو خوشگلی چقدر/گفت و من کنار اومد شد بلند هم ساناز میکرد صحبت خدمه

 قشنگی هم تو عزیزم نظرلطفته/گفتم زدمو لبخندی

 مایچش بلند مشکب موهای با سفید زیاد نه ولی چاق و تپل دختر یه بود قشنگ هم واقعا
 ببینم بگو کن صدا سانی منو/گفت خالفکارا مثل و خندید بود زیبا واقعا سرخ های لب ابی
 زدی؟ چجوری مارو مغرور شوهر برادر این مخ

  مهربونه خیلی اون نیست مغرور اصال نحسن/گفتم و خندیدم

  عاشقی پدر بسوزه!!!..عجب/گفت و انداخت باال خنده با ابروهاشو

 که نشست و کرد باز کوچولو جاس یه ساناز و من بین اومد محسن که خندیدیم دوتای
 منم شو جور و جمع یکم تپلی چقدر تو ساناز اااا/گفت و شد بلند جفتمون اعتراض صدای

 شم جا

 مردنی الغر استخون توی از باشم چی هر/ گفت و ش شونه به زد مشت با هم ساناز
 ترم خوشگل

  زیبا بانوی نفرمایید/گفت و گرفت گاز لبشو محسن

  نشینمب همسرم کنار من بروید تر اونور یکم من بانوی/گفت و داد فشار مارو بین دوباره بعد

 ییییحمس/گفت ای بچگونه لحن با نشست مسیح کنار رفت و شد بلند غرغر با هم ساناز
 میگه چی بهم داداشت ببین

 میگه؟ چی/گفت و گوشش پشت زد و ساناز موهای لبخند با هم مسیح

 تپلم من میگه/

 اقا آهای/گفت و بود گرفته بغلش تو منو که محسن سمت برگشت تصنعی اخم با مسیح
 میکنم پوستتو بگیا چیزی خانومم به نبینم محسن

 زلیل زن بابا خب/محسن

 شد له کن ولش نیستی خودت چقدر میبینم/گفت و کردد اشاره من به مسیح

 

 چ؟ تو به خودمه زنه/گفت و گرفت خندم که داد فشار بیشتر منو هم محسن
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 نکنید معذب جونو پریناز زشته ها بچه/گفت مادرش پایین اندلختم سرمو و کشیدم خجالت

 کجان؟ مادر پدرو عزیزم خب/گفت مادرش و زدم بهش لبخندی

 مینه واسه کنه سفر شغلش خاطر به مجبوره تاجره پری پدر/گفت و کردم نگاه محسن به
  تفریحی هم کاری سفر هم برده خودش با مادرشم

 گلم؟ پس نرفتی چرا تو/جون مهناز

  نرفتم محسن بخاطر/گفتم و انداختم نگاهی محسن به

 اونم میشدم پخش خنده از بود جاش خودمم کردم نگاهی بهش داد فشار کمرمو محسن
  میکردم حس شونو همه انگیز بر تحسین نگاه میخندید چشماش

 دانشجویی؟؟ جون پری/ساناز

 بله/

 ای؟؟ رشته چه/

 روانشناسی/داد جواب تر زود محسن

 لیعا چه/گفت محسن برعکس بود ارومی پسر مسیح کردم نگاهش تعجب با برگشتم
  خوبه خیلی

 خستگی زور از چشمام و بود شب21 نزدیک ساعت ...گرفت باال بحث و زدم لبخندی منم
 ولی میدادم تکون سر هی نم میزد حرف ریز یه نبود کن ول هم ساناز این نمیموند باز

  میومد خوابم نهایت بی نبود اونجا گوشم

 حرف لهجه با اومده االن استرالیا رفته  ماهه7 دارم دوست یه من میگفتم داشتم اره/ساناز
 ..دختــ میدونه خدا که ازش میاد بدم انقدر واه واه میزنه

 خوردی خانوممو مخ تو میزنی حرف چقدر بسه ساناز/محسن

 ندیدخ کردم نگاهش خواب از خمار چشمای با برگشتم و گفتم افرین محسن به کلی دلم تو
 خورد خانوممو مخ ببر زنتو این بیا مسیح/گفت و داد تکون تاسف به سری و

 محسنو ببینید جون مامان واااااا/ساناز

 نکن اذیت عروسمو..محسن/جون مهناز

 میزنه حرف همش اینم گرفت خوابش خانومم خب مهنازی/گفت و خندید محسن
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 نمیاد خوابم نه نه/

  معلومه چشمات از/گفت و خندید محسن

 جان محسن/گفتم محسن به  خندیدن بود شده ها بچه مثل که چشمام حالت به همشون
 نشیم مزاحم بریم وقته دیر دیگه

 ممیری ما/گفت و گرفت دستمو شد بلند زد لبخندی و گذاشت هم رو چشماشو هم محسن
 میاد خوابش پری شیم حاضر

 بری؟ میزارم من مگه عزیزم نه/گفت و شد بلند زود مادرش

 جون پری دیگه بمون/ساناز نمیشم مزاحم ممنون دیگه نه/

 میخوام عذر خیلی برم باید نیس کسی خونه ولی دارین لطف شما/

  نیس کسی خونشون اره اره/گفت زود و بزنه حرفی تا کردم نگاه محسن به

  دلم عزیز بزن سر بهمون دوباره پس/جون مهناز

  حتما چشم/

 امولباس که همونطور اتاقش تو رفتیم باال ی طبقه رفتیم محسن با و بوسید رو گونم
 کنم تشکر ازت چجوری نمیدونم کردی لطف خیلی ممنون/گفت میپوشیدم

  نیس الزم تشکر/گفتم زدمو لبخندی

 حاضری؟؟/گفت و برداشتش کیفم سمت رفت کردم سر شالمو

 اوهوم/

 راه و دیمش ماشین سوار بالخره کردن پاره تیکه تعارف تا هزار با بیرون رفتیم اتاق از هم با
 یشهش لب بود زده دستشو محسن بودیم فکر تو دو هر راه توی شدیم خارج باغ از و افتادیم

 ودمب خودم های فکر تو و بودم داده تکیه پشت به سرمو منم بود پیشونیش رو مشتش و
 سنی روانی عصبی یه من مثل میشه خوشبخت میکنه ازدواج داره خوبی ی خانواده اینکه
 یه خواسته پدرش چون نیس فراری میکشه یدک رو مادر اسم فقط که کسی از من مثل

 دنکر  مادری برام که مادری از رو ضربه ترین بد بچگیم اوج توی بود ما برای تهران روزی
 و میسوزه عشق تب توی که دیدم.. دیدم بابامو مردن و کردن دق و سوختن ذره ذره خوردم

 روزی به میشدن خم براش کمر تا همه که مردی اون باخت چیشو همه بخاطرش نمیزنه دم
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 حالیش چیزا این رحم بی ادم یه ولی نره خواست و زد زانو زن اون پای جلوی که افتاد
 ..کنه لعنتت خدا.. فریناز بهت لعنت نیست

 کنه؟؟؟ لعنت کیو خدا/محسن

 هان؟؟/گفتم و محسن سمت برگشتم

 کنه؟ لعنت کیو خدا میگم/

 چی؟ یعنی/گفتم تعجب با

 کنه خدالعنتت االن گفای خودت/گفت و انداخت نگاهی بهم کرد عوض رو دنده

 هیچکیو اها/

 اوردم زبون به فکرمو که کردم سرزنش دلم تو خودمو

 بود؟ خوب خانوادم/محسن

 داری خوبی ی خانواده اره/

 مرسی/گفت و زد همیشگیشو لبخند

 داره دوستتون خیلی مادرت بدون تو خانواده قدر/

 نداشت؟ دوستتون تو مادر مگه/گفت و سمت برگشت تعجب با محسن

  نداشت.. نه/گفتم و زدم پوزخندی

 نداشت؟؟ چرا/

  نمیدونم/

 میگما؟؟/محسن

 میگیا؟؟؟/

 خواب کنم فکر هم تو نمیاد خوابمم رفته سر حوصلم جایی؟؟من یه بریم/گفت و زد لبخند
 هان؟؟بریم؟؟ پریده سرت از

 بریم؟؟ کجا/

 وی پارک بریم/
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 بریم/گفتم و نداشتم هم خونه ی حوصله بود پریده سرم از خواب خودمم

  گرم دمت/گفت و زد جا رو دنده اونم

 گرفت ریتم باهاش همراه و کرد زیاد رو ضبط

 دلم تو مونده حرفی یه/

 بگم غرورم نمیزاره

 رفتی وقته خیلی اینکه با

 عاشقم هنوزم ولی

 

 یادت از رفتم اینکه با

 نمیخادت میگن همه

 ولی چرا نمیدونم

 دارم دوســــــــتت

 دادم رو شیشه بود هنوز اسمش بود سعیدی احمد از اینم بودم حفظ اهنگارو اکثر من
 خوندن به کردم شروع بلند بلند و بیرون بردم دستمو افتاد سرم از شالم پایین

  نمیزاره راحتم لحظه یه فکرت اما رفتی/

 بیچاره گیره تو پیش نمیداره بر دست من قلب

  میشم منتظر

 پیشم بیای دوباره روزی یه

 

 میشـــــــی من سهم

 میشــــــــــم تو سهم

 ..الالالال..الالالالال..الالالال..الالالال..الالالالالالالال...ال ال ال ال ال

  یادت به دریا های شب منو
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 میخوادت هنوز که قلبی منو

 همیشه قلبم تو میمونه زنده که عشقی منو

 

  روشن روزای و خورشید و تو

 من بی زندگی فردای و تو

 بودن تو بی سرد های شب و تنهاییا و من

 بردار ماشینو سقف محسن/ گفتم و کردم کم رو ضبط رفتم تونل به رسیدیم

 ونلت به رسیدیم شدم بلند رفت کنار اروم اروم سقف زد رو ش دکمه و داد تکون سری اونم
 هب کردم شروع بلند بلند بود زاده ابراهیم محسن از کردم زیاد صداشو بعدی اهنگ رفت

  خوندن

 راهی سر عشق یه شدم/

 گناهی؟ جرمی؟چه چه به بگو

 عاشقه که من مثه یکی واسه

 راهی نمیمونه گریه غیر

 بار صد روزی بسازی و بسوزی باید یعنی عــــــــــــــــــــشق

 بار هزار روزی دلت بریزه باید یعنی عـــــــــــــــــشق

 عـــــــشق از وای عــــــــشق عـــــــشق

 توعه درگیر همش رویام دنیام من

 توعه گیر در همش شب هر ا روز این

 توام عاشق هنوز اما رفتی تو

 توام عاشق هنوز دور از حتی من

 میکردم گریه و میزدم جیغ شد دار خش صدام که زدم جیغ انقدر زدم جیغ توانم تمام با
 گریه و میزدم جیغ من ی بیچاره بابای عاشقم و مظلوم بابای بود بابام روز رو حال این
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 و سینم ی قفسه رو گذاشت دستشو بشینم شد باعث کشید و گرفت مانتو محسن میکردم
  باش اروم شده؟؟پریناز چت باش اروم پریناز باش اروم/ گفت

 عروسک و خرگوشی موهای با که موقعی بود گذشته به حواسم نبود اونجا حواسم من ولی
 رفتم بزرگ ی خونه اون توی برم کی پیش نمیدونستم بودم ترسیده شب نصفه دست به
 فریناز عکس قاب که شنیدم رو بابا ی مردونه هق هق و کردم باز اروم درو بابا اتاق در دم
 ابامب ی گریه از بود فریناز عکس قاب دستش یه و سیگار دستش یه داشت بغلش تو رو

 قاب روی از رو فریناز که بابا بوسیدن شاهد و ریختم اشک در الی از صدا بی و اروم منم
 دل که میزد دردناکی های زجه انقدر میزد محکم های بوسه انقدر بودم میبوسید عکس
 .. میکرد اب هم سنگ

 هک دیدم روم روبه رو محسن نگران صورت اومدم خودم به صورتم تو چیزی شدن کوبیده با
 عزیزم؟؟پریناز خوبی خوبی؟؟پریناز پریناز/میکرد نگاهم ترس با

 شینما و بودیم الله پارک روی روبه شدم بیرون متوجه و کردم پایین و باال بار چند سرمو
 بود شده پارک

 رسیدیم؟ کی/

 درچق گلوم رو گذاشتم دستمو ترسیدم که بود دار خش انقدر کردم وحشت خودم صدای از
 میسوخت

 خوبه؟ حالت منو دادی پریناز؟دق خوبی/

  خوبم اره اره/

 دزدگیر با درارو و بست رو سقف هم محسن کشیدم عمیق نفس و شدم پیاده تر زود و
 برگردیم؟ بدی خوبه؟؟اگه حالت/ گفت و کنارم اومد کرد قفل

 بریم خوبم نه نه/

 میشدم خفه داشتم بود گرمم  کردم خارج دستش از دستمو گرفت دستمو

 ببخشید/گفت و انداخت نگاهی بهم

 سنف بار هر با بود سرد هوا نشستیم نیمکت یه سمت رفتیم راه هم با و ندادم جوابشو
 دکمه بود گرمم خیلی میگرفتم اتیش داشتم ولی میشد خارج دهنمون از بخار کشیدنمون

 زنیمی یخ سرده دختر؟هوا میکنی چیکار/گفت تعجب با محسن که کردم باز مو مانتو های
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 خوبم نه/ گفتم کالفه

 پارک به حواسم شدم اروم یکم اینکه از بعد کشیدم عمیق های نفس و کردم باز شالمو گره
  بود رومون به رو هم بلند چراغ یه نمیزد پر پرنده بود خلوت شد جمع

 کردم نگرانت ببخشید/

 نیس مهم/گفت و بود خیره گوشه یه به کردم نگاه رو محسن برگشتم

 پریناز/گفت که گرفتم ازش صورتمو زد لبخندی و کرد نگاه بهم بعد

 هوم؟/

 کن نگاه منو/

 ردنک نصیحت نیستم بلد دادن دلداری من/گفت و زد همیشگیشو لبخند کردم نگاه بهش
 یکنه؟م ناراحتت چی بزنی؟بگی حرف برام میخوای خوبیم صبور سنگ ولی نیستم بلد هم

  رفتی حرفام بین پیش سری/گفتم و زدم پوزخندی

  بگم چی نمیدونم شرمندم من/گفت و کرد نگاهم شرمندگی با

 زمین به و هام زاند رو گذاشتم هامو ارنج جلو به شدم خم کردم ای سرفه شدم خیره ماه به
  میگم اول از بازم ولی کیم من گفتم/گفتم شدم خیره

 رینازف و افشار نظری پارسا دختر افشارم نظری پریناز من/گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 بود تارپرس فریناز بود تهران های ترین ثروتمند از یکی و عروق و قلب پزشک پدرم امیرانی

 با مردپیر  اسرافی اقای وکیلش بابام میکردیم زندگی عاشقانه بودن هم عاشق مادرم و پدر
 یشپ کشور از خارج بره رو زندگیش ادامه میخواد گفت و بود پیر ولی بود عالییی و تجربه

 بامبا یادمه هاشو یکم ولی بودم بچه اونموقع من کرد تموم پدرمو با وکالتش و هاش بچه
 نم اونموقع بود وکیل میشه اشنا آذر سامان با ها مهمونی از یکی توی کرد تعریف بهم
 بچه نکهای با گرفت ازش زندگیشو تمام که بود رذل و کثیف ادم یه میگفت بابا بود سالم2

 ازفرین های دعوا شد باز مون خونه تو اون پای که روزی اون از که میفهمیدم یکم ولی بودم
 داشتن دوس همدیگرو عاشقانه که اونایی بحث همش دعوا همش شد شروع هم بابا و

 یگفتم بابام به کنه ولش نمیخواست بود عاشقش بابا ولی میخاد طالق میگفت فریناز
 .. نداره روانی و روحی تعادل میگفت سادیسمی

 ماه چند/شدم خیره ماه به و کشیدم عمیق نفس کردم پاک رو چکید گونم از که اشکی
 اطربخ چون بودم متنفر ازش من ولی بود خوب من با داشت خوبی رفتار اذر سامان گذشت



 
71 

 

 همه رو تولدم روز نداشتیم خوش روز یه میکردن دعوا هم با بابا و  فریناز که بود اون
 ینم جشن چیزو هیچ هیچکس دیگه بابا و فریناز ازدواج سالگرد روز بود رفته یادشون

 بود نازفری و بابا ی کرده پف چشمای صبح اتاقشون توی میومد خورد و زد صدای شبا گرفت
 ثباع فریناز مکرر های تماس ولی نیومد خونمون دیگه اذر سامان بود گذشته وقتی چند
 و میکرد دعوا باهاش ولی نزد کتک هیچوقت رو مامان بابا بود فریناز و بابا های دعوا

  بود کوچیک های زخم جای صورتش و پاهاش و دست همیشه

 ادامه و نیاد اینکه معنی به جلوش گرفتم دستمو سمتم بیاد خواست محسن گریه زیر زدم
 متما اومدنی خونه چه اونم خونه میومدن بابا با و میکرد قهر  فریناز که هایی شب چه/داد

 چشمای با من اومد خانواده دادگاه ی احضاریه ی برگه روز یه میشکستن رو خونه وسایل
 های داد و جیغ صدای کرد قفل رو در اتاقشون تو رفت دیدم بابامو کمر شدن خم خودم
 پای هب پا هم خدمتکارمون خانوم پروین بودم نشسته اتاقم تو منم میومد خودش و فریناز

 ور فریناز اتاقشون در جلوی رفتم که شب کشید طول شب تا دعواشون میکرد گریه من
 وضعی و سر با بابا و خونه خروجی در سمت میدوید که دیدم حاضر و دست به چمدون
 ترف اخر در و نمیداد گوش اون ولی میکرد التماس نره که میزد داد دنبالش خونی و داغون

 که دنکر  توجه بابا های التماس به شد ماشینش سوار و دوید سرعت با خونه بزرگ باغ از و
 بختی بد شب اون از و رفت دنبالش و برداشت رو ماشینش هم بابا دوید باغ سر تا دنبالش

  شد شروع ما های

 و کردم اکپ مانتوم استین گوشه با اشکامو گریه زیر زدم تر شدید یهو که کردم پاک اشکامو
 /دادم ادامه

 یه من بابای کنه ثابت فقط که کنه جمع رو مختلف های دکتر برگه رفت ماه سه طی فریناز
 قطف نبود روانی و روحی بیمار یه نبود سادیسمی من بابای ولی س دیوونه یه سادیسمیه

 تونست داد نشون قاضی به رو برگه اینکه از بعد بود عاشق و بود حساس عشقش روی
 نم اصال نگرفت عهده به رو من هذانت حتی همیشه برای رفت و بگیره طالق بابا از راحت
 بود تر مهم بودم وجودش از دخترش که من از اذر سامان یارو اون نداشتم اهمیت براش

 خونشون در جلوی عروسیش شب اذر سامان همون با اومد ازدواجش خبر نکشید ماه یک
 ههمیش از طوسی ارایش و جیگری لباس با شد پیاده ماشین از وقتی صبح2 تا بابا با بودیم

 هتب جیگری من فریناز شدی ماه شبیه/گفت بغض با که یادمه رو بابا بود تر خوشگل
  میاد خیلی

 جیگری رنگ و ماه از شب اون از و بودم شاهدشون من که مردونش های اشک و هق هق و
 و نمیرفت کار سر بابا و میگذشت روزها بود صفت بی زنه اون اور یاد چون شدم متنفر
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 میومد الکی و سیگار بوی میومد هاش هق هق و ها گریه اهنگ صدای شب تا صبح از فقط
 شبا و میگفت بد زن اون از من جلوی شد مجنون یه شد عوض نشد بابا اون من بابای دیگه

 پیشرفتی چون بابا و خونه به شد باز طلبکارا پای کم کم میریخت اشک و میبوسید عکساشو
 کی سمت از میدونی طلبکارا ی همه بفروشه هامونو دارایی کم کم شد مجبور نداشت

  ببینن منو بابای خوردن زمین تا بوده نقشه بودن؟؟؟همش

 بودن؟ کی طرف از/محسن

 زا میکنی؟اون اینکارو باهاش باشه عاشقت کسی تو/گفتم و زدم اشک با همراه پوزخندی
 ینهک و عقده من بابای از چی سر نمیدونم لعنتی اذر سامان اون چرا؟چون بود فریناز طرف

 اراییشود تمام بعد گرفت پدرمو عشق اول ببینه منو بابای شدن خرد میخواست فقط داشت
 سامان هب دادیم و فروختیم داشتیم چی هر و شدبم ورشکست ما گرفت جونشو بعد و گرفت

 من که موند ای خونه همون ما برای دارایی همه اون از شد پیر سال14 شبه یک بابا اذر
 دادن کار بهش داشت بابا که خوبی مدرک با و کار دنبال رفت بالخره بابا میکنم زندگی توش
 بود سالم20 من بود گذشته سال چند بود کم آمدمون در نشد زندگی همون زندگیمون ولی

 فهمیدم؟؟ کِی رو زن اون پستی نهایت میدونی

 رو تیپس نهایت/گفتم و میکنه نگاهم حیرت با دیدم که کردم نگاه بهش اشکی چشمای با
 بهمون اذر سامان و ریخت پول توش ماه هر و کرد باز حساب یه زن اون که فهمیدم وقتی
 شده هنوشت نامه توی یادمه رو بابا شدن عصبانی هنوزم حفظم متنشو هنوزم فرستاد نامه
 از ببین افشار یاقا بدبختی بدون نمیرید گرسنگی از که میفرستیم نمیر بخور پول براتون/بود
 زودی به زندگیت زنت شد خودم مال دنیات بالخره دیدی ناچیزی ببین تری پایین من

 زنه یول عاشقشم کرد فکر که بود پپه زنت منه برای جونتم تو میکنم خودم مال دخترتم
 روتو پخمه ی پپه زن این چجوری نمیاد در صداش بزنم هم سرش تو و عاشقمه نیس بدی

  افشار نظری اقای بود بعید ازت عجبم در پیچونده

 آذر سامان زندگیت ی همه مالک

 دوروز و بیرون زد خونه از سراغم میان گفت من به شد دیوونه بابا نامه خوندن از بعد
 و چرا نفهمیدم اصال مرده بابام گفتن و خونه زدن زنگ روز دو از بعد نیومد

 بهشت قسمت کدوم توی بابام نمیدونمم حتی  نمیگفت چیزی بهم چطور؟؟هیچکس
 یب که کسی ی خونه برم نمیتونستم من ولی خونش برم گفت و اومد آذر سامان زهراس
 خونه از داد و جیغ با بودم بزرگ کمی و بود سالم20 میکنن زندگی توش ادما ترین صفت

 به لیو نیومد سراغم هیچکس دیگه و رفت اونم مردم من بگه همه به گفتم و کردم بیرونش
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 و کنم استفاده ازش نمیتونم ولی شده زیاد خیلی االن و میاد پول هنوزم حساب اون
 بر یبج شدم اشنا ناصر با خوابیدم گرسنه ها شب بشم پدرم سرافکندگی باعث نمیخوام
 توی اذر سامان هنوزم ولی دیگه بدبختی تا هزار و اوردم در پول بری جیب راه از بود ماهری

  هشد پولش محتاج داره کینه ازش که کسی دختر ببینه تا میفرسته پول حساب اون

 میک فقط نبود سادیسمی دیوونه من بابای/دادم ادامه و کردم پاک دست کف با اشکامو
 زیادی بابام بشه حل میتونست روانپزشک یه مشاوره با که روانی اختالل یه داشت مشکل

 هیچوقت میگفت بهم بابام بیچاره بود عشقش داشت دوسش بود حساس زن اون روی
  دردناکه خیلی بیمار یه واسه این سادیسمی نگو عشقت به شدی اگه نشو عاشق

 بود جبورم بیچارم بابای میکردم رو مادر بیتابی/ چکید اشکم ی قطره و کشیدم بلندی پوف
 یعوض یه زن اون بود هم اینطور و بوده بدی زنه که بگه ازش بگه بد من جلوی عشقش از

 عکس قاب روی بابام های بوسه و اشک های قطره و ها شب تک تک شاهد من ولی بود
 دوجو با حتی من داشت؟؟بابای یارو اون که نداشت چی من بابای مگه بودم عروسیشون

 هخون وسایل همیشه میزد خودشو همیشه نکرد بلند زن اون روی  دست بار یه بیماریش
 نمیدونم بخدا رفت؟نمیدونم چرا زن اون ولی میشکست خودش سر توی رو

 رفت؟؟ چرا واقعا/گفتم و میکرد نگاهم حیرت با که محسن سمت برگشتم

  نمیدونم/گفت حیرت همراه و اروم صدای با

 نمیدونم میگفت بهم بابا که جوابیه این/گفتم و زدم غم با پوزخندی

 به و نشی ما سمت رفتم زیر به سر و جیبم تو کردم دستامو کردم پاک اشکامو شدم بلند
  ...نکردم توجهی هم محسن مبهوت ی چهره

 روی تمنشس خابالو چشمای با و کشیدم بلندی ی خمیازه شدم بلند ها پرنده صدای با صبح
 رفتم دمش بلند کنم کوتاهشون برم باید شدن بلند چقدر وای کشیدم موهام تو دستی تخت

 برام محسن رو گوشیم خواب اتاق تو رفتم خورد زنگ گوشیم کردم کارامو دستشویی سمت
 هم به محسن و من میگذره ماهه سه االن شب اون از باشه هدیه میگفت بود خریده
  میاد خوشم ازش خوبیه پسر میخندیم میگیم میکنیم بری جیب هم با و شدیم تر نزدیک

 بله؟؟/

 ؟ شما احوال االحضرت سالم/محسن

 چطوری؟ تو مرسی/



 
73 

 

 خوبم هم حقیر ی بنده مرسی/

 داری؟؟ چیکار  حاال باشه/

 باش اخالق خوش نکردی؟؟یکم ترک اخالقتو این هنوز تو عجباااا/

 بگو کارتو میکنما قطع/گفتم و چرخوندم چشمامو کالفه

 بری؟ جیب نریم نمیشه امروز نکن قطع باشه باشه/

 چی؟ واسه/گفتم و خاروندم سرمو

 بیام بشه نکنم فکر دارم کار یکم/

 نمیریم باشه/

  گرم دمت مهربونیات این با عاشقتم دختر وای/

 خدافظ نزن حرف دیگه خب/

 اخالق بد خدافظ/گفت و خندید

 و وردمخ طالیی ساقه با ریختم چایی لیوان یه اشپزخونه سمت رفتم و کردم قطع لبخند با
 اب خودم اینارو پوشیدم مشکی شلوار و شال با ای قهوه مانتوی یه خواب اتاق سمت رفتم
 اون از که سرویسی به خورد چشمم برداشتم مشکیمم کیف بودم خریده خودم های پول
 زور به اخرش ولی کردم دعوا باهاش چقدر و باشه خودم برای گفت و داد بهم محسن شب
 خرهبال بیرون رفتم اتاق از و ریختم کج موهامو اینه جلوی رفتم و خندیدم کیفم تو کرد

 اپن روی از گوشیمو و کلید برم نمیشه که پسرونه تیپ با زنونه محیط یه برم میخواستم
 آقا کبرا به بیرون رفتم خونه از پوشیدم جدیدمو مشکی های کتونی حیاط رفتم و برداشتم

 فال لویکوچو ی بچه دختر یه نشستم ایستگاه تو رفتم داد جوابمو لبخند با که دادم سالم
 جان ای بود خوشگل چقدر دیدم رو فروش

 میخلی؟؟ فال خاله/

 چند؟ همش فاالت میخرم عزیزم اره/گفتم ها بچه زبون با

 تومن2 میشه همش/گفت و زد لبخندی

  خوشگلم بیا/گفتم و بهش دادم اوردم در هزاری24 یه کیفم تو کردم دستمو

 زیاده خیلی این خاله نهههه/
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 بفروش من طرف از ببر هاتم فال هستی خوبی دختر اینکه حساب به بزار/

  نکنه درد دستت جونی خاله باشه/

 میکنم خواهش/

 ستمنش پیرزن یه بغل شدم اتوبوس سوار پشت در از منم رفت بدو بدو اونم اومد اتوبوس
 رونبی به حواسم کردم نمی توجهی ولی میکردم حس خودم روی رو اتوبوس توی افراد نگاه
 دخترم ببخشید/گفت بغلیم پیرزن که بود

 خانوم؟ حاج جانم/گفتم و سمتش برگشتم

 عزیزم؟ سالته چند/گفت لبخند با

 21/گفتم زدمو لبخندی

 عزیزم؟ چیه اسمت ماشاال هزار ماشاال/

  پریناز/

 قشنگه خودت مثل قشنگی اسم چه/

 دارین لطف شما/گفتم زدمو لبخندی

 ارک هم شرکت یه توی حسابداریه دانشجوی دارم پسر یه من راستش/گفت و زد لبخند
 نجیب و خوشگل دختر یه دنبال راستش پسرم هیکله خوش و خوشگل سالشه10 میکنه

  نمیکنم پیدا ولی میگردم براش تو مثل

 خانوم؟ حاج چی یعنی/گفتم کردمو نگاهش شک با

 نداری؟ ازدواج قصد تو اینکه یعنی/

 اجازدو قصد من خانوم حاج نه/بگم چی موندم کشیدم خجالت یهو کردمو نگاهش تعجب با
 ندارم

 چی دیگه خداس با داره خوشگلی داره ماشین داره خونه داره پول عزیزم؟پسرم چرا/
 میخوای؟؟

 نومخا حاج/بگم دروغ شدم مجبور اخر میکرد فشاری پا هی اینم بهش بگم چی بودم مونده
 میخونم درس دارم من

 خوندنت درس با نداره مشکلی دانشجوعه پسرمم دخترم بخون خب.. ماشاال/



 
75 

 

 اخه؟ این به بگم چی من پایین انداختم سرمو بیچارگی با

 دارم شوهر خودم من خانوم حاج/

 نمیکنم باور/گفت و کرد نگاهم شک با پیرزنه

  کنید باور/

  بزنم حرف باهاش میخوام بده مادرتو ی شماره نمیشه باورم من نه/

 ؟؟ ببینم کیو نخوام شوهر من کردمااا گیری عجب کردم نگاهش بیچارگی با

 ببینید/گفتم و درآوردم رو بودhtc که گوشیم و گفتم ببخشیدی خورد زنگ گوشیم یهو
 همسرمه

 بله؟؟/

 میاد ماشین کجایی؟صدای پری سالم/محسن

  اتوبوسم تو عزیزم سالم/

  محسن نخورده؟منم جایی به پری؟خوبی؟سرت/

 چخبر؟ تو  میدونم عزیزم سالمتیت/

 با نقدرا تو نداشته خوبه؟؟سابقه حالت تو نشنیده و ندیده چیزای حق به استغفرالله واااا/
 باشی مهربون من

 خداحافظ میزنیم حرف هم با خونه رسیدم من خب دیگه اره/

 خداحافظ الخالق جلل/

 چیه؟ شوهرت اسم/گفت میکنه نگاهم ناراحتی با پیرزنه دیدم کردم قطع گوشیو

 محسن/

 چیه؟ شغلش/

 گرافیسته شرکت یه توی/

 نبود؟ تو حیف/گفت و کرد نوچی نچ پیرزنه

 مورد اهایستگ به اتوبوس بالخره شم راحت فوضول پیرزن این دست از تا انداختم زیر سرمو
 کشیدم راحت نفس یه و شدم پیاده و رسید نظرم
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  خیابون طرف اون سمت رفتم همونطور و محسن به زدم زنگ

 بله؟؟/محسن

  پری منم/

 میگفتی؟ پرت و چرت بود؟چرا تویی؟؟چیشده/گفت و خندید

 نبود کن ول بود داده پیچ سه گیر پیرزنه یه بابا هیچی/

 چرا؟؟؟/

 یا دارم ازدواج قصد گفت اخر و میگرده من مثل دختر یه دنبال داره پسر یه میگفت/
 زا دارم شوهر گفتم اخر داشت جواب یه همشون برای اوردم بهونه اونقدر نه گفتم نه؟منم

 تویی شوهرمم قضا

 م خنده خودمم که جوری هوا رفت ش خنده شلیک یهو و نیومده محسن صدای لحظه چند
 مرض/گفتم و گرفت

 و اتوبوس توی.. بود عالی.. وای/گفت خنده از مقطع و بریده بریده طور همون
 خواستگاری؟؟

 جدیده روش واال میدونم چه/گفتم خندیدمو منم خنده زیر زد دوباره

 ؟؟ کجایی/گفت خنده با

 شده بلند خیلی کنم کوتاه میخوام موهامو ارایشگاه اومدم/گفتم و شدم ارایشگاه وارد

 نداری؟ کاری برم من باشه اهان/

 خداحافظ نه/

 خداحافظ/

 لوغش تقریبا ارایشگاه داد جوابمو مهربونی با که دادم سالم ارایشگر خانوم به کردمو قطع
 صبح از مکن فکر شه نوبتم تا نشستم میکردن حاضرشون باید و بودن عروس تا دو چون بود

 شد دار غصه دلم یهو رفتن هم اونا و اومدن ها داماد و بود اخراش دیگه چون بودن اومده
 ! عروسیم روز نمیدیدم رو روز این هیچوقت و میترسیدم عشق از من
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 اب و شدم خارج ارایشگاه از بود شده خوشگل هم حسابی که موهام کار شدن تموم از بعد
 رو ش مغازه جلوی که اقا اکبر به خورد زنگ گوشیم که بودم کوچه سر خونه رفتم اتوبوس

 بله؟/گفتم و دادم سالم میکرد جارو و اب

 الو؟رسیدی؟/محسن

 ؟ مگه فوضولی تو زدی زنگ االن وااای/ چرخوندم چشمامو کالفه

 مفتشم نه/گفت و خندید

 رفتم و کردم باز کلید با رو خونه در  نمیخورد هم بر بهش بشر این بود پررو چقد
 نره یادت ها جنوبی بازار بریم بیا 2 ساعت فردا محسن ببین/داخل

 میمونه یادم سرورم چشم/

 خداحافظ خوبه/

 خداحافظ/

 بودم زده موهامو چون حموم رفتم و خوردم اب لیوان یه اشپزخونه سمت رفتم و کردم قطع
 چون زمبپ خوشمزه شام یه گرفتم تصمیم بیرون اومدم حموم از بعد بود شده مو بدنم تمام

 رو مالتش و آوردم در رو ماکارونی ی بسته بود رفته سر حوصلم هم بودم گرسنع هم
 /کردم زمزمه همراهش و کردم پلی گوشیمو اهنگ کردم درست

 شکوندم دل یه جایی یه روزی یه

 نموندم پاش به شد عاشقم یکی

 گذشتم ازش راحت چه اسون چه

 سپردم دیگه قلبی به رو دلم

 دلشکسته و گریون و پریشون

 نبسته دلی هیچکی به هنوزم

 برگرد دوباره دوباره میگفت چقد

 کرد سر تنهایی من بی که روزا چه

 انگار میبینم میکنم فکر دارم که حاال اما
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 اینبار بودم من فقط بازیو باخته که اونی

 ببینم و عشق اون از بعد که نشد بار یه حتی

 بچینم بوسه لبی رو از عشق شدت از

 نمیتونم نه تو بی دیگه من پشیمونـــــــــــم پشیمونـــــــــــم

 نمیخونم تو برای جز دیگه من نمیتــــــــونم نمیتــــــونم

 ؟یاداخه؟چرا من بابای چرا میگیره آتیش بابام برای دلم چقدر کردم پاک رو گونم روی اشک
 ردخ مردت نزار نزاریا تنها رو مردت زنشه گاهش تکیه مرد یه دخترم/ افتادم بابام حرفای

  عزیزدلم بشه

 من عاشق اصن کنم؟کی شوهر که میشم عاشق کی من زدم بهم رو ماکارونی خندیدمو
 رو یونتلوز  پذیرایی تو رفتم و دم گذاشتم غذارو و کردم میشم؟پوفی کی عاشق میشه؟من

 و نشستم ولی بود وسطاش از فیلمش بودmove1اسمش ترسناک ی شبکه زدم و کردم روشن
 ترس از دستام میکردم نگاه ولی میترسیدم اینکه با بودم ترسناک فیلم عاشق کردم نگاه
 ماه رایب میرن شوهر و زن یه که بود این داستان بود ترسناک افتزاح فیلمش بود کرده عرق

 مشکل که لجباز ی ساله27_22 دختر و پسر تا پنج به میخورن جنگل توی جنگلی تو عسل
 زا همیشه اونا گرفتن هارو اون بازی جای چرا اینکه سر میکنن دعوا مرده با داشتن روانی

 هم با ودب موطالیی پسر به دستشونم سر میشه درگیر مرده با میرفتن دوچرخه با مسیر اون
 زنه میزنن اتیش رو مرده بالخره و افتن می شوهر و زن این کشتن فکر به و میشن درگیر

 یزنهم هم سر اخر کنه فرار تا میشه قایم اشغالی سطل توی میره خرس ی تله پلش تو هم
 تهس خونه یه جنگل نزدیک میره میکنه فرار جنگل از و میکشه رو موطالیی پسر همون

 دب و میوفته ها بچه اون مادر و پدر گیر بدش شانس از و افتاده اتفاقی چه میگه و میره
 دح تا رو زنه هاشون مادر میکنن تجاوز زنه به ها بچه پدرهای میارن زنه سر بالهارو ترین
 ستاندا و فیلم تو حتی نکنه نصیب خدا واااای میارن سرش دیگه بالی کلی و میزنن مرگ

 ودب ذهنم تو فیلمه های صحنه نبود خوب حالم کردم عوض رو کانال و برداشتم رو کنترل
 به اشپزخونه رفتم و دادم تکون سرمو هاش بچه و شوهرش کشتن و زنه های زدن جیغ

 عنتل گذاشتم بالشت روی سرم داغون اعصابی با خوردم و کشیدم بود حاضر زدم سر غذام
 .. ترسناکه فیلم چی هر به

 داخ یا تخت رو نشستم ترس با شدم بلند در شدن کوبیده وحشتناک صدای با صبح
 مشت دستمو دیدم رو محسن خندون ی چهره و کردم باز درو در جلوی رفتم بدو کیه؟بدو
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 یرونهب هام ازشونه یکی و گشاده لباسم نبود حواسم اصال گذاشتم کوچه به قدم یه و کردم
 مبرداشت حرص با رو بعدی قدم یهو رفته طرف یه کدوم هر ژولیده موهامم پامه هم شلوارک

 درو که کردم نگاهش تعجب و ترس با داخل داد هلم و گرفت هامو شونه یهو محسن که
 بیرون؟ میای اینجوری چرا گیجی چقد تو/گفت و بست

 لبه و کردم صاف لباسمو ی شونه و شدم ریختم متجوه یهو بعد گفت چی نفهمیدم اولش
 طور نهمی شد معلوم داروندارم و پایین رفت لباسم ی یقه که پایین کشیدم شلوارکم های

 معج رو پایین بود معلوم پایین میکردم جمع باالرو میشدم سفید و سرخ و بودم درگیر
 شتوندگ برم و گرفت هامو شونه سمتم اومد و خندید بلند محسن که  بود معلوم باال میکردم

 نمببی من تو برو خودتو کشتی/گفت و خونه سمت داد هولم و خودش به کرد منو پشت و
 ببینن ها همسایه تا اینه از بهتر

 هستی؟ کجایی تو/گفتم کمرمو به زدم دستمو سمتش برگشتم بست رو خونه در

 ایرانی/گفت تعجب با

 شهر؟ کدوم اهل/

 تهران خب وا/

 شدی؟ بزرگ کجا/

 چی؟ یعنی.. تهران/

 اررفت افریقا انگوالی های جنگل های وحشی مثل چرا شدی بزرگ جاها اینجور که تو پس/
 میکوبی؟ شکوندن نیت به درو تاتار قوم مثل میکنی؟چرا

 ایول گفتی باحال خیلی/گفت و خنده زیر زد یهو و  کرد نگاهم ثانیه چند

  بزنیا در اینجوری نبینم دیگه ی دفعه روانی بابا برو/گفتم و اشپزخونه سمت رفتم حرص با

 دارم دوس/گفت و اشپزخونه تو اومد

 اومدی؟ چی برای حاال خب/

 اومدم/گفت و دهنش گذاشت و برداشت توش از شکالت یه اُپن روی قندون سمت رفت
 نیس؟ معلوم تیپم از دیگه جنوبی بازار بریم

 24 ساعت تازه زوده خیلی االن/که بود زود االن ولی بود بریش جیب تیپ همون تیپش

 دیگه های بر جیب از باشیم متفاوت یکم گفتم/
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 بیا2 و بخور رو چاییت بمون هم تو کنا ولم دیوونه میاد خوابم من/گفتم و کردم دم رو چایی

 خوابم نم ببینم بریم کجااا؟؟؟بیا/گفت و کشید راه بین دستمو که و خواب اتاق سمت رفتم
 چیه؟

 کن ولم میاد خوابم یعنی/

 بریم2 همون بمونم منتظرت که نه بریم دیگه روزای از متفاوت یکم اومدم امروز/

 ببینیم؟ باید کیو باشیم متفاوت نخوایم ما حاال/گفتم و سمتش برگشتم کالفه

 منو/گفت باز نیش با

 بخوابم میخوام برو دیدمت خب/

 مکشید سینم روی تا پتورو و تخت رو پریدم منم نیومد صداش دیگه و اتاقم تو رفتم
 که ودمب خسته اونقدر ولی شد باز اتاق دره که میبرد خوابم و میشد سنگین داشت چشمام

 با هک میبرد خوابم داشت بودم کرده فراموش رو محسن حضور کنم باز چشمامو نداشتم حال
 لبخند با دست به پارچ رو محسن و نشستم تخت روی خیس لباسای و موها و وحشت

 یوقت/گفت که میکردم نگاهش باز دهن با میکرد نگاهم خندون و پیروز چشمای و ژکوند
  بریم پاشو یعنی بریم پاشو میگم

 .. الفاتحه خدا یا/گفت که سمتش دویدم و شدم بلند حرص با

 ی قهی به پشت از رسید دستم پذیرایی توی آخر میکرد فرار اونم دنبالش من کرد فرار و
 مبل ور انداختمش شد پاره لباسش ی دکمه کنم فکر که کشیدمش گرفتم محکم و لباسش

 فقط ماون و سرش تو میزدم کوسن با میزدم حرف یه ایستادم سرش باالی دست به کوسن و
 میخندید

 میاد خوابم میگم پررو اقای بخند اره/

 میارم جا میخندی؟حالتو من برای مرض/ سرش تو زدم کوسن با

  میبرد خوابم داشت میکنی؟تازه خیس منو/سرش تو زدم کوسن با دوباره

 ودب گرفته شو یقه همونطور میخنده هی پرروعه این دیدم سرش تو کوسن با زدم دوباره
 میکشیدمش من میکشید عقب خودشو اون شد تر بلند ش خنده که حموم سمت بردمش

 بودم گرفته ش یقه از و بودم حموم داخل من بودیم ایستاده حموم چوب چار توی جلو
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 و میخندید و حموم در چارچوب روی بود گذاشته دستاشو اونم حموم توی میکشیدمش
 کن ول رو یقه سیستر..خواهر..خانوم.. م یقه.. کن ول رو یقه..یقه عه/میگفت

 و کرد باز رو دوش شیر تو اومد خودشم و حموم تو داذ هولم یهو که میکشیدمش همینطور
 تمریخ برداشتم رو شامپو زده یخ که میزد داد اونم زدم جیغ من جفتمون روی ریخت یخ اب

 زا نیشگون یه میخندید و صورتم روی میمالید رو صابون اونم خندیدم و اونم سرش روی
 من کشیدم و گرفتم اونو موهای منم کشید موهامو و هوا رفت دادش که گرفتم پاش رون
  میکشید شل اون میگرفتم سفت من میکشید سفی اون میکردم شل

 کنم ول کن ول موهام اخخخ کن ول/محسن

 بکشی؟ تر محکم  کنم ول/گفتم و زدم زنی؟جیغ جر اااا/

 کنی ول موهامو تو معلوم کجا از اصال جرزنی خودت موهام اخخخخ نکش/گفت و زد داد
 هان؟

 و کردم ول موهاشو منم کرد ول موهامو و شد خم خنده با که شکمش تو زدم مشت با
  خودتی جرزن/گفتم

 خودتی/

 خودتی/

 خودتی گفتم/

 خودتی گفتم منم/

 تویی/

  کردم ول موعاتو که دیدی تویی/

 کوچیک حموم یه توی خنده زیر زدیم و شدیم خیره دیگه هم به نگفت چیزی و خندید
 لباسامون بود شامپو حباب اون موهای روی بود شده کفی من موعلی نکردیم که چیکارا
  بود خیس

 بشورم موهامو میخوام بیرون برو/

 منه با اولویت م سر خیر مهمونم عه؟زرنگی؟من/گفت و کنار زد شونه با منو

 جنس نم ببینم اونور بابا؟برو نه/گفتم کنارو رفت یکم که بهش زدم شونه با خودش مثل
 اولویتم در من پس مونثم
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 موهامونو هم با وایسا ندارن فرقی هم با مرد و چی؟زن دیگه/گفت و بهم زد شونه با
 بشوریم

 باشه/

 ویر انداختم همشو ولی بود بزرگ م حوله برداشتم رو م حوله و شستیم موهامونو دوتایی
 میخورم سرما خب/گفت و سرش رو افتاد و شد کشیده طرقش یه یهو که سرم

 بهرو و بودیم انداخته سرمون روی تایی دو رو حوله یه بخاری سمت رفتیم هم با خندیدمو
 ... بودیم خیره هاش شعله به و بودیم نشسته بخاری روی

 امه بچگی همبازی و عزیز یاد/گفت بود خیره ها شعله به که همونطور و زد لبخندی محسن
 افتادم

 هات؟ بچگی همبازی/

 باهاش داشتم خاله دختر یه بود سالم21 کنم فکر بودم بچه وقتی اره/گفت و زد لبخندی
 بروا و چشم و غضب با میدیدیم همدیگرو وقت هر میکردیم دعوا خیلی هم با میکردم بازی
 هم اب میگفت میکرد دعوامون همیشه عزیز میکردیم دعوا اخر و میکشیدیم نقشه هم برای

 نمیرفت جوب یه توی ابمون اون و من ولی باشید دوست

 شتبرگ خندیدم بود شده کنده که پیرهنش ی دکمه به خورد چشمم نگفت چیزی و خندید
 میخندی؟ چیه؟چرا/ گفت همیشگیش لبخند با و

 ترکوندمش زدم/گفتم و کردم اشاره پیرهنش ی دکمه به ابرو و چشم با

 مادمازل خودته با دوختنش و مردن پیدا زحمت/گفت خندید کرد نگاه ش دکمه به

 دیگه س دکمه یه باشه/

 چایی سرماخوردنه معرض در و میزنه یخ داره که پسر یه برای/گفت و  کرد نگاهم مظلوم
 داری؟ دم تازه

 اوهوم/گفتم و زدم لبخندی

 تنش سلبا دیدم هال تو بردم شکالت با ریختم چایی تا دو اشپزخونه تو رفتم و شدم بلند
 لهحو با موهاشو و مبل روی نشسته خودشم شه خشک تا بخاری روی انداختتش و نیست
 شلوار یه و دروبستم خواب اتاق سمت رفتم و میز روی گذاشتم زو چایی میکنه خشک
 و مگذاشت خیس همونجپر موهامم کوتاه استین مشکی پیرهن با پوشیدم مشکی ورزشی
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 باسمل میزنم یخ دارم بیچاره منه دیگه خوشبحالته/گفت و بهم خورد چشمش هال تو رفتم
  داری لباس خودت ندارم

 زیر هاش لب جلوی گرفت چاییشو و پایین انداخت سرشو مظلوم سوخت براش دلم
 ودب سرد هوا و بود عید نزدیک زمستون این توی بخوره سرما کنم فکر بود گود چشماش

 تو ومدما برداشتم رو تختم روی پتوی و اتاق تو رفتم بود خوابالود و رمق بی چشماش دیگه
  میخوری سرما االن دیوانه/گفتم و دورش پیچیدمش و ش شونه روی انداختم و هال

 داشت تب خدا وای پیشونیش رو گذاشتم دستمو نفره دو مبل روی کنارش نشستم
 اتاق تو رفتم بدو بدو بود باز چشماش زور به نداشت حال اصال میرفت داشت چشماش

 محسن سمت رفتم بخاری جلوی زمین روی کردم پهن و برداشتم خواب رخت خواب
  داشت گناه کنم ولش نمیتونستم

  پاشو تب از میگیری آتیش داری بخاری کنار اونجا بیا پاشو محسن..محسن/

 درست اینجااااا بمونم نباید خوبهههههه حالم نههههه/گفت و شد بلند حالی بی و زور با
 نیییییییس

 روی بود افتاده هیکلش اون با و مبل روی افتادیم دوتایی که شونم روی انداخت خودشو
 ستنی خوب حالت اونجا بیا پاشو محسن/گفتم بود هوش به هنوز کردم بلندش زور به من

 شب تا خداکنه تب از میسوزی داری ولی م خونه تو بمونه شب پسر ندارم دوس خودمم
  موندیا دوش زیر ذره ای؟یه جنبه بی انقد چرا تو کن کمکم بیا هم حاال شی خوب

 کشیدم روش پتورو و زمین روی خوابوندمش و خواب رخت سمت بردمش خودش کمک به
 ازش ندارم کنم؟کسیم چیکار نیستم بلد هیچی کنم؟من غلطی چه وای رفت حال از و

 بود دهش ساعت اتاقم تو رفتم بدو بدو آقا اکبر آهااااان زد جرقه ذهنم یهو کنم چیکار بپرسم
 امپ دمپایی یه حیاط رفتم سرم انداختم شال یه و مانتو یه نیس تاریک هنوز پس عصر0

 برن ات کردم صبر بودن داخل نفر چند اقا اکبر ی مغازه به رسیدم کوچه سر دوییدم و کردم
 د؟خوبی اقا اکبر سالم/گفتم و دخل جلوی رفتم و شد خلوت دقیقه سه دو از بعد بالخره

 زیچی الحمدلله جان بابا خدا شکر دختر گل سالم/گفت همیشگیش لبخند با اقا اکبر
 میخواستی؟

 داشتم سوال تا چند فقط اقا اکبر نه/

 دخترم بپرس/
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 میکنن؟ چیکارش میکنه تب که کسی/

 داری؟ تب خودت/گفت و کرد نگاهم تعجب با

 بگین سریع لطفا میخواستم کسی واسه اقا اکبر نه/گفتم کالفه

 امکار  اصال خونه سمت دویدم و جو بسته یه با خریدم رب و داد و توضیحات برام اقا اکبر
 درو هبش چیزیش نمیخواستم ولی نمیدونم چی نگران بودم محسن نگران نبود خودم دست

 دستمال اب برداشتم حموم از تشت یه اشپزخونه گذاشتم رو وسایل خونه تو رفتم و کردم باز
 گناه..نکنید..نه/ میگفت هزیون همش کردمش پاشویه و محسن سر باال رفتم تمیز
 ..نههه..عزیــ..نکــ عزیز..عزیز..عمو..داره

 هم کتلت و کردم حاضر رو جو سوپ و اشپزخونه رفتم شدم بلند نامفهوم حرفای جور این از
 محسن سر باال بردم تایک هوا و شد2 ساعت شه حاضر سوپ تا بخورم شام تا پختم کنارش
 حسنم..محسن/زدم صداش بود اومده پایین تبش  اخیش پیشونیش روی گذاشتم دستمو

 پاشو.. بخور سوپتو پاشو شده قطع تبت خداروشکر بلندشو محسن..پاشو

 نمیخوام/گفت دار خش صدای با و کرد باز چشماشو اروم

 پاشو خوریب سوپ چیه؟باید نمیخوام ببینم پاشو/گفتم و کردم بلندش و گرفتم رو ش شونه
  افرین

 میکردم فوت براش رو سوپش اروم اروم و کرد نگاهم بیماری از خمار چشمای با و نشست
 ببخشید زحمت تو افتادی/گفت دارش خش صدای با شد که تموم میخورد میدادم و

 موقوف اضافه حرف/گفتم و سینی توی گذاشتم رو سوپ ظرف

 تو مرفت منم خورد زنگ گوشیش که بودم راه توی اشپزخونه سمت رفتم منم و زد لبخندی
 .. اشپزخونه

 تو رفتم و یدست پیش تو گذاستم شیرین لیمو ظرفشویی سینک توی گذاشتم رو سوپ ظرف
 نشستم میزد حرف تلفن با که محسن پیش هال

 خودم جون فریناز سالم/گفت و کرد ای سرفه

.... 

 خاله؟ خوبی تو ممنون/

..... 
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 چخبر؟ سامان اقا از/

...... 

 ..ی مردتیکه  نداره رو لیاقتت باشه خوش سوگولیش با بره/

....... 

  نمیدم فوش چشم/

..... 

 چشم چشم/

.... 

 خداحافظ قربانت/

 نم؟ک جبرانش چجوری دختر؟حاال میکنی شرمنده منو انقد چرا تپ وااااای/گفت و کرد قطع

 که رو شلباس تا رفتم منم خورد و کند پوست هارو شیرین لیمو نگفتم چیزی زدمو لبخندی
 و برق به زدم رو اتو داشت نظر زیر کارامو مدت تمام توی اونم کنم اتو بود شده خشک

 باستل ی دکمه/گفتم بود پایین سرم که همونطور کردن اتو به کردم شروع زمین نشستم
 نم؟ک چیکار.. نکردم پیدا رو

 میکنم پیداش میگردم خودم االن/اومد صداش

 اتوی منم کرد نگاه دقت با رو خونه دور تا دور خرامان خرامان و اروم شد بلند جاش از
 کردم پیداش بیا/گفت لبخندش با و اومد کردم تموم رو لبلس

 بیار برام اونو هست سوزن و نخ ی جعبه کمدم توی اتاقم تو برو/گفتم و گرفتم ازش

 بلم روی رفتم شه سرد تا اپن روی گذاشتم و کردم جمع رو اتو رفت و داد تکون سری اونم
 هب کردم شروع براش و کردم نخ و سوزن کنارم نشست و اومد جعبه با محسن نشستم
 ی؟ندید چیه؟خوشگل/گفتم و کردم بلند سرمو بود من به نگاهش مدت این تمام دوختن

 کنه شتن تا بهش دادم لباسشو کرد مشغول تلوزیون با خودشو و نگفت چیزی زد لبخندی
 یتب خالکوبی یه چپش سمت ی شونه روی خورد قشنگش و مردونه استیل به حواسم تازه

 ازوشب به و ایستاد اونم شدم خم بازوشو روی گذاشتم دستمو ایستادم راه بین بود شعر
 محتاج ولی بسوزان فقرم شب در الهی/خوندم وار زمزمه رو شعر بیت منم شد خیره

 نگردان نامردان
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  قشنگی شعر بیت چه/گفتم و انداختم باال ابرویی

 کتلت انداختم سفره اشپزخونه سمت رفتم منم پوشید کامل رو لباسش و زد لبخندی اونم
 و اوردم هم سبزی و ماست کشیدم دیس توی هم برنج چیدم سلیقه با دیس توی هارو

  محسن/گفتم بلند همونجا از بود کم چیز یه ولی سفره توی چیدم

 بله؟/اومد هال توی از صداش

 ببر خودت با کلیدم بخر نوشابه یه برو/

 باشه/

 هدوبار  دقیقه چند از بعد بودم چیدن مشغول منم اومد در صدای بعد و گذشت دقیقه چند
 و شد نمایان اشپزخونه چارچوب توی محسن بعدش و اومد در شدن بسته صدای
 ..سرکوچـــ داره مغازه این واااای/گفت

  تلتمک عاشق من گرم دمت/گفت و کرد نگاه سفره به زده ذوق چشمای با و خورد حرفشو یهو

 اقا اکبر راجب حرفش به توجه بی و  وسط گذاشت هم رو نوشابه سفره سر نشست
 بکش غذا برام بشین بیا بدو بیا/گفت

 بکش ای؟خودت بچه مگه/ گفتم و نشستم خنده با

 بکش بکشه غذا برام دیگه یکی دارم دوس من نههههه/زد نق تخس های به پسر مثل
 گشنمهههههههه

 یدمکش براش گرفت م خنده که میکرد اونطرف و اینطرف رو قاشق و میزد حرف بامزه انقدر
 خوردمی قاشق یه دوباره میکرد چه چه به به میخورد قاشق یه اونم خوردن به کردیم شروع و

 ترف شستیم ظرفارو هم با و کردیم جمع رو سفره غذا شدن تموم از بعد میکرد تعریف
 کنم جبران چطوری نمیدونم بخدا/گفت و سوییچش سمت

 عیدی دم خوردم سرمایی عجب اخ اخ/گفت و کرد عطسه

 نمیشدی مریض کنی خیسم نمیومدی دیگه شد تو تقصیر همش/

 شدمنمی مریض من االن میشدی بلند اگه تو داری رویی عجب/پوشید هاشو کفش و خندید
 اَچچچچچچچچهههههه

  خالم ی خونه برم باید االنم/گفت و  کرد عطسه دوباره

 میکنم جبران خداحافط خب/گفت بیرون رفت و کرد باز و در دادم تکون سری
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 بگذره خوش بسالمت/

 تو مرفت و بستم و در منم رفت و بهم کرد پشتشو همیشگیش لبخند با و کرد ای عطسه
 فتر  ذهنم و کشیدم دراز تخت روی اتاقم رفتم و کردم میکردم؟پوفی چیکار بود22 ساعت
 و کردم پیدا خوبی احساس شد خالی دلم ته یهو ش چهره اخالق رفتارش به محسن سمت
 ...رفتم خواب به و شد گرم چشمام زیاد خستگی از زدم لبخند

 از گوشیمو کردم نگاه طرفو اون و طرف لین پریدم خواب از گوشیم اس ام اس باصدای
 ..باشه افتاده اتفاقی نکنه ترسیدم بود محسن طرف از برداشتم عسلی روی

 بیداری؟؟ پری سالم/محسن

 چیشده؟؟ بیدارم اره/ دادم اس

 رفت شدیم بیچاره/گفت دقیقه چند از بعد

  روانیه اینم وا گذاشت خنده آیکون و

 چیشده؟ ببینم بگو چی؟درست یعنی/

 کنهمی بیچارم نیای گفته خانوادگی مهمونی کرده دعوتت مامانم یعنی/لحظه چند از بعد

 به یاب کنم خوبی اومدم بار یه کردما غلطی چی؟؟عجب یعنی کردم نگاه گوشی به تعجب با
 نمیشه باشیم راحت یکم میایم تا نیومده خوبی ما

 بیام نمیتونم که محسن؟من کنیم چیکار حاال/

 کنیم؟ چیکار نمیدونم/گفت و گذاشت گریه آیکون

 کنیم؟ یغلط چه خدایا وای کنیم؟ای چیکار فکر تو رفتم و دهنم تو گذاشتم شصتمو انگشت

 بیای؟؟؟ هم بار این نمیشه حاال/اومد اس

 نه/گفتم و کردم فکر یکم

 اخه؟؟؟ چرا/

 کنم؟؟برم؟؟نرم؟؟؟ چیکار گذاشت گریه آیکون

 کنم فکر باید/

 خوش شبت باشه/داد جواب لحظه چند از بعد
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 چرا..یرمم نمیشه چیزی که برم اگه خب فکر تو رفتم و سرم رو کشیدم رو پتو ندادم جوابشو
 اونا لمهفی این دیواانه نه..نمیرم نه ببینن منو خواستن دوباره و همن نامزد گفتن دیدی یهو
 گفت و گرفت جدی محسن اگه..میرم بگیره تورو نخورده خر مغز که محسن میکنن باور

 زدم پسش سریع ولی شد خالی ازدواج فکر از دلم ته یهو.. نمیرم چی؟؟نه کنیم ازدواج
 منو حاال نپسندیده رو بوده خواستگاری تو که دختره اون داره منو از بهتر محسن

 میرمن نه.. میام و میخندم و میگم یکم فوقش.. میرم نیس حرفا این اهل بپسنده؟؟محسن
 چی؟؟ دادم سوتی اونجا یهو

 زا گوشیم اس ام اس صدای با صبح .. برد خوابم که زدم کله و سر خودم با انقدر خالصه
 د؟ش چه حقیر ی بنده این جواب بر جیب استاد سالم/محسنه دیدم کردم نگاه پریدم خواب

 تشوییدس رفتم و کشیدم موهام تو دستی تخت روی انداختم گوشیو و کشیدم بلندی پوف
 دستشویی از دیگه میگردم بر و میرم نمیشه شب هزار که شب یک مهمونیشون میرم

 هم ونیجان برداشتم رو کره و پنیر قالب کردم باز رو یخچال در آشپزخونه رفتم بیرون اومدم
 سرم توی بدی احساس صبحانه خوردن از بعد خوردن به کردم شروع و برداشتم کشو از

 یدمکش بلندی آه و سرم روی گذاشتم دستمو زمین خوردم و رفت سیاهی چشمام شد ایجاد
 به زدم زنگ و برداشتم گوشیمو خواب اتاق رفتم شدم بلند و شد بهتر حالم نشستم یکم

 استاد؟؟ جانم/داد جواب بوق سه از بعد محسن

  سالم/

 خوبی؟؟ سالم/

 باشه؟ جنوبی بازار بیا امروز مرسی/

 ..مـــ جواب فقط استاد باشه/

 میام/

 مرام و معرفت تو گرم دمت باحالی انقدر که عاشقتم/گفت زده ذوق و خوشحال صدای با
 اولی

 منتظرتم مرسی/

 اتاق از میکردم حس سرم توی رو بد احساس اون هنوزم کشیدم عمیق نفس کردم قطع
 خونه از و پوشیدم کفشامو در جلوی سرم گذاشتم کالهمو پوشیدم رو کاپشنم بیرون رفتم
  میکرد جارو و اب رو ش مغازه در جلوی اقا اکبر بیرون رفتم
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 اقا اکبر سالم/

 جان بابا سالم/گفت و سمتم برگشت لبخند با

 خوبید؟/

 چطوری؟ تو دخترم الحمدالله/

 ها؟ بچه از چخبر خوبم منم..شکر/

 داشتم برات زحمت یه فقط  خوبن همشون/گفت و زد لبخندی

 دم؟ب انجام براتون میتونم کاری چه رحمتید شما/گفتم و کشیدم جلو کالهمو لبخند با

 رفت یادم ها گفتی سری باباجان؟؟اون خوندی درس چندم کالس تا تو/

 مگه؟؟ چطور راهنمایی  سوم تا/گفتم و خاروندم کاله روی از رو گوشم

 وصیخص معلم برای پول که ما ضعیفه ریاضیش و داره ترم میان امتحان فردا فائزه دخترم/
 باال من فائزه از کالس چند حال هر کنی؟به کمکش میتونی تو ببینم خواستم نداریم اینا و

 تری

 ؟ چندمه کالس/

  راهنمایی دوم کالس/

 ریاضی؟ گفتید/

 جان دختر اره/

 م خونه بیاد خواست وقت هر بگید باشه/

 یرتخ خدا بده عمرت باباجان؟؟خدا بهش میدی یاد/گفت و کرد نگاهن خوشحالی با اقا اکبر
 انشالله ببینی خیر بده

 هباش هاتون بچه سر باال تون سایه/گفتم و زدم ؟؟لبخندی کنم تقدیمت جاش به چی
 اب مادیات چی هر از برام کنین زندگیم نثار رو خیرتون دعای فقط شما انشالله همیشه

 تره ارزش

  وپدرانه برگشت میوه اب یه با لحظه چند از بعد و مغازه تو رفت زد لبخندی اقا اکبر
 دخترم بخور اینو پس/گفت
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 فائزه بگو قاا اکبر نکنه درد دستت/گفتم و گرفتم رو البالو ی ابمیوه زدم خوشحالی از لبخندی
 بیاد7 ساعت

 باش مواظبش جان دختر ت خونه میفرستم شب دخترمو دارم اطمینان بهت چون/

 برم من خب مواظبشم خواهرم مثل دخترتون/

 همرات به خدا جان پدر ببینی خیر/

 ها بچه مثل پاهامو اهنی صندلی روی نشستم و اتوبوس ایستگاه سمت رفتم و زدم لبخندی
 چیزایی یه و بوده 14 همیشه درسم من ولی نرفتم مشق و درس سراغ ساله0 دادم تکون
 توبوسا سمت رفتم و کشیدم عمیق نفس  شدم بلند اومد دقیقه چند از بعد اتوبوس بلدم

 ستمنش تر عقب صندلی تا دو رفتم بود اخمو مرد پیر یه راننده پشت شدم سوار جلو در از
 ساله10_12 پسر یه و بغلیم همین همسن بچه پسر یه هم رومون به رو بچه پسر یه کنار
 در ونشوزب یهو اون به منم شد خیره بهم بغلیم پسر دانشجوعه بود معلوم تیپش از که بود

 جلوی گرفت دستشو اوردم در براش زبونمو و کردم چپ چشمامو منم گرفت خندم و اورد
 به ندپوزخ با بزرگه پسر یکی اون ولی خندید هم روییمون به رو ی بچه پسر وخندید دهنش

 زبونشو و گوشش بغل گذاشت انگشتاشو بغلیم پسر ندادم اهمیتی بهش بود شده خیره ما
 دستشو هم روییم به رو ی پسربچه بیاد در خندم صدای شد باعث که بیرون اورد ته تا

 و چپ چشمامم کردم ماهی مثل لبامو منم کرد اینور و اونور سرشو دماغشو زیر گذاشت
 کردنمی نگاه بهمون لبخند با هم نفر چند شد بلند دوتاشون ی خنده صدای که کردم چول
  سامانم من/گفت و جلوی اورد دستشو بغلیم پسر

 چیه؟؟ تو اسم  علی امیر اینم/گفت و کرد اشاره دوستش به

  جلو بیار گوشتو/گفتم

 گوشش در جلو اورد گوششو دیگه خیطه خیلی خب دخترم بفهمه کسی نمیخواستم
 رازه یه باشه؟این نگو کسی به ولی دخترم و پرینازه من اسم/گفتم

 باشه/گفت و زد گشادی لبخند بعد کرد نگاه تعجب با بهم

 قدش بزن/گفتم

 باحالی خیلی تو/گفت دستم کف زد دستشو کف اونم

 خودتی باحال/گفتم و کشیدم دماغشو

 خودتی/
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 خودتیییی/

 خودتی/

 خودتیییی/گفتم و کردم چپ چشمامو

 با کردم نگاه بزرگه پسر به اومد هم پسرا ی خنده صدای و اومد نفر چند ی خنده صدای
 بود؟؟ چی اسمت/گفت علیه امیر میکرد نگاه ما به لبخند

 رازهههه یه این/گفتیم هم با و کردم نگاه حسام به

 قهر اهاتب نگی مرتضوی..دیگه بگید بگووو/گفت زمینو کوبید پاشو هم امیرعلی خندیدیم
 میکنما

 مبود بچه منم میکنن صدا فامیلی با همدیگرو همیشه ای مدرسه دوستای زدم لبخندی
 با اونم بگه گوشش در که فهموندم بهش چشمک با و کرد نگاه بهم حسام بودم اینجوری

 چه/تگف و کرد نگاهم تعجب با علی امیر گفت علی امیر گوش دم رفت و شد بلند لبخند
 باحال

 باید گهدی من ها بچه خب/گفتم و شدم بلند جنوبی بازار ایستگاه به رسیدیم زدم لبخندی
  برم

 مردان خداحافظ/گفتم و مشتم به زدن کوچولوشونو های مشت هم اونا جلو بردم مشتمو
 کوچک

 دوستمون خداحافظ/گفتن هم اونا

 حس رو اتوبوس داخل مردم نگاه ولی شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه زدم لبخندی
 لهپ روی زن گیتار پسر به بازار ورودی در سمت ورفتم کشیدم جلوتر کالهمو ...میکردم

 ثلم دیدم رو محسن دور از داد جوابمو لبخند با و کشید جلوتر خنگیشو عینک دادم سالم
 بهم رسید پایین بود کشیده بینیش روی تا کالهشم و سمتم میومد زیر به سر همیشه

  زد لبخند و کرد بلند سرشو

 جون استاد سالم/

 سالم مرض و جون/گفتم خندیدمو

 احساس بی/گفت و رفت بهم ای بامزه ی غره چشم
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 راننگ محسن سرم رو گذاشتم دستمو شد محو لبخندم و رفت گیج سرم یهو که خندیدم
 یهو؟؟ شد چت چیشد؟؟خوبی؟؟پزیناز/گفت و گرفت دستامو

 خوبم نه نه/

 بیمارستان بریم بیا زرده مطمئنی؟؟رنگت/

 خوبم/گفتم و زدم کوله و کج لبخندی بهش اطمینان برای

 بریم/گفتم و اوردم در دستش از دستمو امیدوارم/گفت و کشید بلندی پوف اونم

 شبه چشمم بود روم به رو محسن همیشگیمون جای سمت رفتیم هم با افتاد راه دنبالم
 یه کردم گاهن سوژه به و برگشتم کشید بینیش زیر دستشو و پسره یه به شد خیره که بود
 گذاشت رو دولش کیف و بیرون اومد فروشی طال از بود شلواری کت بود پوش شیک مرد

  مارو اروم سوژه دنبال رفتم و زدم محسوسی چشمک محسن به زد برق چشمام جیبش تو
 و ماورد در جیبم از کشیدم انگشتم رو جیبم توی رو تیغ شدم نزدیک رفتم پاش به پا

 دلم تو و پرید رنگم افتاد که اتفاقی با ولی دستم تو افتاد کیفش و مرده جیب زیر کشیدم
 ...شدم بیچاره واااای گفتم

 سر دستم از که بود پول کیف به حواسم تمام ولی رفتم کردمو بلند مرده کنار از هامو قدم
 تادماف محسن یاد و داخل رفتم میانبر به رسیدم میرفتم همینطور افتاد زمین روی و خورد
 کماش اه خنگم چقدر دیوار به دادم تکیه غم با پرید مون سوژه کنم فکر نبود محسن وای

 میکنه فکر محسن االن میشد اونجوری نباید کشیدم زحمت کلی من گونم روی ریخت
 واقعا شد وارد شوک بهم نکنه؟یهو بد فکر راجبم که مهم برام انقدر چرا چلفتیم پا و دست

 احساس خودم میشم دیوونه دارم میدونم شده؟؟چه مهم برام کی از مهمه؟محسن برام چرا
 ارمد واقعا که کنم قبول نمیخواستم ولی میشه عوض بهش نسبت داره احساسم میکردم

 نیستیم واقعا.. نیستیم مناسب اون و من چون میشم عوض

 پریناز/

 همچین شده؟؟چرا چم اه ریخت هری دلم یهو کردم نگاه رو محسن و صدا سمت برگشتم
 میکنی؟؟ گریه/گفت و گرفت دستامو زدم پس شدم؟؟اشکامو

 هی یه هی/گفت و گرفت قاب دستاش با صورتمو ریختم اشک اروم و گفتم دندون به لبمو
 میکنی؟ گریه چیشده؟؟چرا تورو ببینم

 ..کیف/گفتم و انداختم زیر سرمو
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 خب؟/

 افتاد دستم از.. بزنمش نتونستم/

 میکنی؟ گریه این واسه/گفت و کرد پاک شصت انگشت با اشکامو زد لبخندی

 محسن یعنی شدم خیره کیف به حیرت با اورد در رو کیف و جیبش تو کرد دستشو
 برداشتش؟؟

 ...محسنننننن عاشقتم/گفتم و کردم نگاه محسن به خوشحالی با

 یلیخ برام کیف اون میچرخوندتم و میخنذید اونم میزدم جیغ خوشحالی از و بغلش پریدم
 از بود میون در محسن جلوی ابروم پای اینکه و بود هام زحمت حاصل چون داشت ارزش
 عاشقمی؟؟ واقعا/گفت شیطنت با بیرون اومدم بغلش

 اصطالحه نخیر/گفتم خندید که شونش به زدم

 است عشق اصطالحشم/گفت و زد لبخنذی

 تیمنشس و ایستگاه رفتیم بعد کوچه ته سمت افتادیم راه و خندید خودشم که خندیدم
 .. میگذره زود چه بود0 ساعت

 پری/محسن

 هوم؟/سمتش برگشتم

 محسنی؟ جونم چیه؟بگو هوم/

 بگو نشو لوس/گفتم و چرخوندم چشمامو کالفه

 چیشد؟ ما جواب/گفت و زد لبخندی

 کاله زیر خاروندم سرمو و اوردم در کالهمو نبود کسی کردم نگاه و اونطرف و اینطرف
 میام/گفتم میخاروندم سرمو که همونطور میخارید

 واقعا؟؟؟/ زد داد خوشحالی با

 واقعا/گفتم و سمتش برگشتم ترس با

  باحالی خیلی گرم دمت/گفت و شد خرد دستم که بازوم به زد مشت با خندید
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 دستمو زدی..خطریه شدنت جوگیر انقد چرا تو.. اخ/گفتم و بازوم روی گذاشتم دستمو
 شکستی

 میزنی؟ چرا/گفت و شد بلند اوخش و اخ که بازوش به زدم مشت با منم خندید

 در اون به این/

 س؟ شنبه چند فردا/گفت و داد تکون سر و خندید تر بلند

 جمعه/

 واقعا؟؟؟؟/

 اره/

  فرداس جشن پس/ گفت و افکارش تو رفت و شد خیره اسمون به

 اره/

 بگیرم لباس برات برم باید/

 اره/

 میاد؟ بدت جیگری از گفتی/

 اره/

 عسلیی؟ رنگ عاشق/

 اره/

 داری؟ دوس هم بلند پاشنه کفش/

 اره/

 میکنی؟ اره اره هی چرا تو/گفت و اومد خودش یه یهو

 دیگه بود نه یا اره سواالت جواب خب/گفتم خندیدمو

 اهان/گفت و خاروند کاله روی از سرشو

 دارم دوستت3گفت ماه به نابینا میگفت عزیز/گفت و شد خیره ماه به

 داری؟ دوس منو چجوری پس بینی نمی منو که تو3گفت ماه
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 چون شدم می زیباییت عاشق میدیدمت اگه عاشقتم بینمت نمی چون3گفت نابینا
 خودتم عاشق نمیبینمت

 من/فتمگ و شدم اومدبلند اتوبوس نفهمیدم چیزی که زد داری معنا لبخند و سمتم برگشت
 دارم مهمون برم دیگه

 اونوقت؟ مهمون؟کی/گفت و کرد نگاهم موشکافانه

 خداحافظ فعال میگم بهت حاال/

 ...شدم اتوبوس سوار ش موشکافانه نگاه مقابل و کردم بهش پشتمو

 سمت رفتم و ام فائزه منتظر گفتم و دادم سالم اقا اکبر به بود2 ساعت کوچه سر رسیدم
 هک آسرایی اهنگ و دادم اب بهشون هام گل سمت رفتم کردم دروباز و انداختم کلید خونه
 /خوندم رو بودم حفظ

 عاشق خوشگل آهای

 دقایق عمر آهای

 شقایق سنجاق تو موهای به وصل آهای

 بو شب گل ای آهای

 هیاهو گل آهای

 آهو چشمای به تو چشم زده طعنه آهای

 رتبم خونه خواب اتاق تو رفتم و اوردم در رو کاپشنم کالهو خونه داخل رفتم و زدم لبخندی
 دوتایی نمک درست خوشمزه شام یه فائزه اومدن تا اشپزخونه تو رفتم کنم تمیز نبود الزم بود

 /پلی روی زدم گوشیمو اهنگ شدم مشغول و دراوردم رو ماکارونی ی بسته بخوریم

 تو از نشونم تنها تو از دیوونم دل

 نداری خودتم که یادگاری عکس یه

  تنهام خیلی نباشی هام شب رفیق شده

 ارزوم میشی بازم روم به رو میگیرمش

 ندارم تورو وقتی
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 قرارم بی که وقتی

  میبندم باز چشامو

 کنارم بیای شاید

  تو از نشونم تنها تو از دیوونم دل

 نداری خودتم که یادگاری عکس یه

 تنهام خیلی نباشی هام شب رفیق شده

 ارزوم میشی بازم روم به رو میگیرمش

 الی..الالالالالال..الالالال..الالالالالالالال..الالالالال...الالالالالالال..الالالالال/خوندم اهنگ با همراه
 ..الالی.الالی..الالی..الی..الالالی

 میباره بارون داره

 داره فایده چه اما

 ندارم تورو وقتی

 کنارم بشینی که

 میبندم باز چشامو

 میخندم هام گریه به

 میزنم صدا تورو

 دیدنم بیای شاید

 هام شب رفیق شده یادگای عکس یه

 تنهام خیلی که وقتی روم روبه میگیرمش

 میخندم هام گریه به میبندم باز چشامو

 میبندم دل تو به باز هام خستگی رفیق

 که صدایی به بود چاووشی محسن جان ای بعدی روی رف آهنگ و دم گذاشتم غذارو
 نشستم مبل روی هال تو رفتم و دادم گوش بودم عاشقش
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 سرگردونی اینهمه میون/

 پیشونی ماه گرفته من دل

 کن تابم بی دوباره باز بیا

 کن خابم چشات رنگ تو منو

 منه مرگ اخرش غصه نگو

 میزنه اتیش منو چشمات داره

 سیرم دنیا تلخی از نگو

 میمیرم که نگو میرم نگو

 بهارم گل ای

 زارم الله دشت

 دارم داغ قلب

 مزارم بی سنگ

 موندگارم درد

 ناگوارم روز

 شمارم بی زخم

 ...روزگـــــــــــــــــــــــارم زهر

  داشتم محسن از اس یه و اوردم در جیبم از گوشیمو اتاقم تو رفتم و زدم لبخندی

 ت؟ خونه میاد کی پری/

 امار این به هی دارم اعصاب خیلی منم منه مهمون فکر تو هنوزم فوضوله چقدر خندیدم
  بدم

 خوش شب دارم کار فوضولی؟من تو/

 جلوی رفتم س فائزه احتماال بود2324 ساعت زدن رو خونه زنگ تخت روی انداختم گوشیمو
 لپای سفید صورت مشکی چشمای دیدم ساله22_20 خوشگل دختر یه کردم باز رو در،در
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 محجوب چقدر خوشگل خیلی شال با بود سرش عربی مشکی چادر یه مشکی موهای قرمز
 .. سالم/گفت و افتاد چال هاش گونه روی که زد لبخندی بود خوشگل و

 درسته؟ باشی باید فائزه تو خانوم خوشگل سالم/

 جون پریناز هم شما و بله/گفت و زد لبخندی

 خانوما خانوم تو بفرما بله/گفتم و زدم بودنش ادب با همه این به لبخندی

 ونما و ها مبل رو بشینه کردم تعارف خونه سمت رفتیم هم با داخل اومد و گفت الله بسم
 حمتچیه؟ز  اینکارا/گفت که بردم میوه کمی با کردم درست لیمو آب شربت براش نشست

 کشیدین

 مرد چون بیار در چادرتم نیس هم زحمت باش راحت من با/گفتم و کردم تصنعی اخمی
 بزرگت ابجی مثل منم خودتیم خودمو نداریم

 چادرش مثل اورد در هم شالش گذاشت گوشه یه و کرد تا اورد در رو چادرش و زد لبخندی
  گوشه یه گذاشت

 کنم کمکت که بگو هاتو مشکل هم کن پذیرایی خودت از هم/

 یخیل بود یادم همش گفت رو هاش مشکل دونه دونه کرد باز رو کتابش و داد تکون سری
 تهگذش ساعت نیم میگرفت زود بود باهوشی ی بچه اونم میدادم توضیح یهش بود اسون

 ..میام النا بشین/گغتم کرد نگاهم تعجب با که کردم نگاه فائزه به شد زده خونه زنگ که بود

 ..در جلوی رفتم و داد تکون سری اونم

 میکرد نگاهم گشادی لبخند با که دیدم رو محسن و کردم باز و در

 محسن؟؟؟/

 نمیخوای؟ مهمون مهمونی خوبی؟اومدم سالم سالم/گفت تند تند

 علیک/گفتم و کشیدم رو بازوش که داخل بره خواست و اورد در رو هاش کفش داخل اومد
 سالمتی؟ به کجا سالم

 ریمب/گفت فوضوله بشر این چقدر کیه مهمونم بفهمه میخواست و بود در سمت به روش
  دیگه مهمونت پیش

 داری؟ چیکارش تو منه مهمون/
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 ببینمش میخوام عهههه/

 کرده گل فوضولیت بگو پس اهااااا/

 نیست اینطوری نخیرم/

 هست/

 نیست/

 هست/

 دیگه تو بریم هست که گیریم اصال/

  بگم بهش اول وایسا/ گفتم و گرفتم رو بازوش که تو بره خواست دوباره

 ون؟ج پری کیه/گفت و ایستاد شد بلند فائزه تو رفتم ایستاد منتظر و داد تکون سری

 خالمه؟ بگم؟شوهرمه؟نامزدمه؟داداشمه؟پسر چی موندم

 نداری؟ مشکلی که تو میره زود بزنه سر بهم اومده م خاله پسر اممم/

 جون پری داری اختیار/گفت و کرد سرش هم چادرش کرد سرش برداشت سریع رو شالش
 راحتم من خودته ی خونه

 تو بیا محسن/گفتم و زدم لبخندی

 کو؟ مهمونت پس/گفت و کرد نگاه حارو همه دقت با تو اومد محسن

 عزیزم مهمون خانوم فائزه/گفتم و کردم اشاره فائزه به

 نبود؟؟ پسر مگه/گفت تعجب با محسن

  بده شفات خدا/گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 فائزه برداشت رو کالهش داشت رو صبحش تیپ اومد هم محسن فائزه سمت رفتم
 سالم/گفت و کرد ریز چشماشو

 خوبی؟؟ خوب دختر سالم/گفت لبخند با هم محسن

 ممنون/گفت میکرد نگاهش دقت با و خیره که همونطور فائزه

 جان؟؟ فائزه شده چیزی/
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 اشناست برام تون خاله پسر ی چهره چقدر فقط.. نه نه/

  واال نمیدونم/گفتم و کردم نگاه فائزه و محسن به تعجب با  پرید محسن رنگ یهو

 تاحاال بودم ندیده شمارو که من نه نه/گفت تند تند محسن

 دیدمتون جا یه مطمئنم و اشنایید برام خیلی/گفت ش موشکافانه نگاه همون با فائزه
 کجا؟نمیدونم

 نهاشپزخو رفتم منم کردن حل به کرد شروع و پاش رو گذاشت رو دفترش و کشید پوفی
  چیدم رو وسفره کشیدم ماکارونی دیس توی

 شام بیاید جان فائزه..محسن/

  نمیشم مزاحمتون برم باید دیگه من جون پری ممنون نه/اومد فائزه صدای

 متس کشیدم گرفتم هم محسن دست گرفتم رو دستش ایستاده دیدم پذیرایی تو رفتم
 نباشه حرفم میخوریم شام هم با همه/گفتم و اشپزخونه

 ..کردیم سرو محسن های شوخی توی رو شام و دادن تکون سر دو هر

 و دمکر  معرفی خالم پسر عنوان به بهش رو محسن و فائزه دنبال اومد اقا اکبر شام از بعد
 میبارید نم نم برف و یرد خیلی هوا محسن و موندم من رفتن و کرد خوشحالی اظهار اونم
 یرهخ من و من به خیره اون بودیم ایستاده محسن با حیاط توی عید به بود مونده روز چند

 یه حسنم/گفتم و محسن سمت برگشتم گشادی لبخند با سرم به زد فکری یهو ها برف به
 کنیم؟ کاری

 ؟ چیکار/گفت همیشگیش لبخند با

 نه؟ یا میکنی قبول بگو اول/

 زدواجا پیشنهاد بهم خواستی شاید یهو باشه بگم من چیه بگو اول/گفت و کرد مکث یکم
 کنم تحملت عمر یه باید من اونوقت  بدی

 چیز یه ممیخواست روانی گمشو/گفتم و شونش به زدم مشت خنده با منم و خندید بلند بلند
 بگم دیگه

 سرورم بفرما امر شما/گفت و داد ماساژ رو ش شونه

 میده یفک خیلی برف توی کنیم روشن اتیش توش بیار حلبی ظرف یا استانبولی یه برو/
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 االن؟ بیارم کجا از استانبولی فقط سرورم چشم/ گفت و زد لبخندی

 این از ناصر با دارم هم میوه جعبه چوب راستی اها باشم داشته باید خونه زمین توزیر من/
 بیام میترسم من داره مارمولک پایین ببین برو خودت میکردیم زیاد کارا

 باشه/گفت و خندید

 چوب یاطح تو رفتم و و برداشتم زمینی سیب تا چند خونه تو رفتم منم زمین زیر توی رفت
 الییط فندک استانبولی توی ریخت و شکوند رو همه میشکست و میزد ضربه پاش با هارو

 کرد روشن اتیش ش اتمی فندک با و ها چوب روی ریخت تینل یکم دراورد هم رنگش
 اومدی؟ عه/گفت و سمتم برگشت

  هستی مشتی بابا ایول/گفت لبخند با و کرد اشاره دستم تو های زمینی سیب به

 روش نشستم بود اورده رو بود زمین زیر تو هم چوبی نفره دو صندلی یه زدم لبخندی
 نبیرو اومدی کوتاه استین با میخوری سرما دختر/گفت و کنارم نشست اومد هم محسن

 ها میباره برف داره

  نداره اشکالی/گفتم و شدم خیره اتیش به

 محسن/گفتم شد خیره اتیش به من مثل و داد تکون سری

 هوم؟؟/

 بگیری؟ یاد بری جیب بودی مشتاق انقدر چرا تو/

 کنجکاوی کن فرض تو/

 میاد خوشم ازت/

 جدا؟؟/سمتم برگشت

  ای پیله شیله بی خیلی ولی پولداری اینکه با اره/

 تتدوس بفهمی روزی اگه..اگه پریناز/گفت و شد خیره اتیش به نگفت چیزی زد لبخندی
 میکنی؟؟ چیکار کرده پنهان ازت چیزیو

  نمیبخشمش/گفتم و زدم زل چشماش توی سمتش برگشتم

 چاووشی اهنگ نکردم توجه مبهوتش ی چهره به و چرخوندم اتیش سمت به سرمو دوباره
 /کردم زمزمه لب زیر رو
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 نه بار این ولی میمیرم تو بــــــی بودم گفته

 نه انگار ولی هستی عاشقم بودی گفته

 نیست تکرار جز به دارم دوستت گویی چه هر

 نه وار طوطی تکرار این به نمیگیرم خو

 مرا میرانی خویش از شوم پابندت که تا

 نه سربار ولی باشم همدمت دارم دوست

 بمان گویم باز تا ای کرده رفتن قصد

 نه اصرار ولی خواهش میکنم دیگر بار

 .. چاووشیم محسن عاشق/گفتم میکنه نگاهم لبخند با دیدم و محسن سمت برگشتم

 چرا؟/گفت و شد عمیقتر لبخندش

 ..باطله خیال یه این ولی... ببینمش دارم دوست..میده ارامش بهم صداش/

 چراچیه؟/گفتم و بلندکردم سر شدم محسن ریز ی خنده ی متوجه ولی انداختم زیر سرمو
 میخندی؟

 مگه؟ ندیدی عکساشم و ندیدی؟پوستر رو چاووشی محسن تاحاال/

 نچ/

 چرا؟؟؟/

 شدم خودشم عاشق شاید دیدمش اگه ندیدم خودشو صداشم عاشق من چون/

 هام لب و کردم قالب دورم هامو دست شد سردم خندید هم محسن خندیدم بلند بلند
  شد لرزون

 سردته؟؟؟/

 ونهش روی انداخت و اورد رو پتو خونه تو رفت شد بلند دادم تکون مثبت عالمت به سرمو
 شد؟ بهتر/گفت و پیچید دورم هام

 اره/

 سردته؟؟/گفتم و اتیش جلوی گرفت دستاشو نشست کنارم و زد لبخندی
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 راحتم من باش راحت تو نه نه/گفت تند تند

  روانی پتو زیر بیا/گفتم و کردم باز پتومو طرف یه رفتم غره چشم بهش

 ..شدیم خیره اتیش به دورمون پیچیدیم دوتایی پتورو اومد و خندید

 ویر میزد دوتا کلیدش با همیشه محسنه فهمیدم پریدم خواب از خونه در صدای با صبح
  مدید خرید کلی با رو محسن و کردم دروباز.. در جلوی رفتم و کشیدم موهام تو دستی در

 ..سالم/

 بخیر ظهرت خوابالو خانوم سالم/

 کردی خرید عالمه یه باز تو/گفتم و رفتم بهش ای غره چشم

 .. میشی مزه با نکن اونجوری چشماتو/گفت و خندید

  مشد خسته تو بیام اونور برو/گفت و خندید تر بلند کردم چپ چشمامو و گرفت خندم

 رتشمسوییش ولی بود مشکی سفید تیپ یه تیپش دراورد کفشاشو تو اومد و زد کنار منو
 شستمن منم بشینه کردم تعارف دنبالش منم خونه تو رفت سرش روی کالهشم بود تنش

 نه یا میاد خوشت ببین/گفت و سمتم داد هل میز روی از هارو پاکت  روش به رو

 اسایلب کردم باز هارو پاکت در منم بست چشماشو و مبل به داد تکیه و برداشت کالهشو
 باز غار ی اندازه دهنم و کردم بازش بود قرمزی پاکت بود عسلی عسلی توشون بود قشنگی

 از/گفت هیز و اومد محسن ی خنده صدای که پایین انداختم سرمو و گرفتم گاز لبمو مند
 نیاوردم در بازی هیز دیگه چنده سایزت فهمیدم سری اون

 لندب بلند و دستشویی تو رفت زود و فهمید بزنمش باهاش که میگشتم چیزی یه دنبال
 نمحس و بیرون اومدم خواب اتاق تو بردم و برداشتم هارو پاکت و خندیدم ریز منم خندید

 بزنم؟؟ تیپ بریم؟؟چجوری کی محسن/ بود دستشویی تو هنوز

  میگم بیرون بیام بزار/اومد صداش دستشویی همون از

 به خورذم هک برگشتم و زپم کبریت رو کتری زیر اشپزخونه تو رفتم و انداختم باال هامو شونه
  میای؟؟ترسیدم اینجوری چرا تو وای/گفتم و کشیدم بلندی هین و محسن

 رداشتب سیب یه یخچال سمت رفت و کرد نگاهم لبخند با عقب رفتم و کشیدم عمیق نفس
 بریم؟؟ کی/گفتم و ایستادم روش به رو منم مبل رو نشست هال تو اومد دنبالم و

 2/گفت و زد گازی رو سیبش
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  بودم خوابیده چقد اووووووه بود1 کردم نگاه رو ساعت پشتم برگشتم

 جشنیه؟؟ چجور/

 اریمد بکوبم و بزن دوستانه و خانوادگی جشن یه/گفت میجویید رو سیبش که همونطور
  میگرده بر استرالیا از داره م خاله پسر چون

 ؟ میری کی تو حموم میرم من/گفتم و دادم تکون سری

 دیگه؟؟؟ میکنی داری بیرونم/

  جورایی یه/گفتم و خندیدم

 فعال خانوم حاج رفتم من/گفت و خندید

 فعال/

 رپریپ خداحافظ/گفت بلند پوشید کفشاشو در جلوی رفت میزد گاز رو سیبش که همونطور

  خداحافظ/گفتم بلند منم

 دهکشی طول ساعت یک کارم بیرون اومدم حموم از کردم تمیز حسابی خودمو و حموم رفتم
 اب موهامو پوشیدم و اوردم در ست قرمز زیر لباس یه خواب اتاق رفتم بود2 ساعت چون بود

 تا ینهس روی کردم پیدا قرمز خوشگل خیلی لباس یه کردم نگاه هارو جعبه توی بستم حوله
 شوندمیپو رو گلوم کل و بود اسکی یقه مثل ش یقه هم گردنش بود قرمز تور باسن  و کمر

 فپ بود زانو زیر تا و بود مانند دکلته میرسید ارنجم وسط تا و بود تور هامم شونه روی از
 رفتم شد تنم فیکس که پوشیدمش ذوق با بود قرمز پاپیون یه هم بقل ساده و خوشگل پفی

 موهام کشیدم سشوار بازم ولی بود شده خشک موهام نشستم صندلی روی اینه جلوی
 خیلی که کرد درشت فر  حناییمو و کوتاه موهای بابلیس با بشه پف شد باعث و بود لخت
 کیمش ی سایه چشمام به کردم باز فرق وسط از شد بامزه خیلی موهام خندیدم و شد بامزه
 طوسی به تبدیل و شد تر درشت دوباره چشمام که زدم ریمل مشکی چشم مداد زدم

 و دمز  لبخندی شد سرخ گل رنگ به قرمز که لبام رو زدم و برداشتم  قرمز رژ یه شد وحشی
 روش هک بلند پاشنه قرمز کفش یه و کردم نگاه هارو جعبه توی ها پاکت سراغ دوباره رفتم
 خودم به ایستادم اینه جلوی رفتم راه یکم شد تر بلند قدم پوشیدم داشت قرمز پاپیون دوتا

 ؟؟ کیه وا زدن رو خونه زنگ و خندیدم پرپری شدی هلویی چه شدم خیره
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 لیگ گل چادر یه لباسی جا پشت از هال تو رفتم باشه محسن نکنم فکر بود0/24 ساعت
 ور چادر شد جیگری چه این موند باز دهنم کردم باز که درو.. در جلوی رفتم انداختم سرم

 ببین اینو/گفتم و زدم سوت کردم ول

 یرهنشمپ بود پوشیده زغالی شلوار و کت یه میکرد نگاه منو تحسین و اشتیاق با هم محسن
 رت مغرور همیشه از چهرش بود داده طرفی یه طالییشم موهای قرمز پاپیون با بود زغالی

  ببینمت تو بیا/گفت و بست درو تو اومد داد هل و در  بود

 چه..خوشگل چه.. خوشگل چه/خوند ریتم با شد خیره بهم هال تو برد کشید دستمو
  امشب شدی خوشگل

 میگما/گفت و خاروند رو چونش زدم لبخندی

 میگیا/گفتم و خواب اتاق سمت رفتم

 نیست؟ رنگ پر یکم رژت/گفت و کردم دروباز اومد دنبالم

 این..نچ/گفتم و برداشتم باز جلو مشکی ماناوی یه کردم نگاه هارو مانتو پاکت شدم خم
 بپوشم؟ خوبه

 خوشگله اوهوم/گفت و دستش گرفت رو مانتو سمتم اومد کرد پوفی

 اومدی؟؟ زود انقد چرا تو/گفتم و کردم تنم رو مانتو

 همینجوری هیچی/

 اها/

 ملباس بالخره دیگه میارم در اونجا پوشیدم هم مشکی شلوار یه کردم سرم هم قرمز شال
 دمز  و برداشتم عطرمم حله چی همه بود بلند پاشنه و قرمز کفشامم زشته و بود کوتاه

 چطورم؟؟/گفتم و محسن سمت برگشتم

 رشس باال از سمتش رفتم اروم هاس بسته از یکی تو سرش و من به کرده پشتشو دیدم
 شد وله پیچوندم و گرفتم رو گوشش بیشور هیز زیرام لباس ی بسته تو کرده سرشو دیدم

 خوبی؟؟..نه چیزه.. عه/گفت و

 داری؟؟ چیکار جعبه این با تو/گفتم و گرفت خندم

  هیچی/گفت و کرد نگام مظلوم

  شیا ادب بی نبینم/گفتم و کردم ریز چشمامو
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 دلم کنن اونجوری چشاتو/گفتم و کشیدم لپشو رفت ضعف دلم که داد تکون سرشو مظلوم
 شد ریش

 جذابیت؟؟ لیدی حاضری/گفت و زد لبخندی

 اوهوم/

 خارج خونه از دنبالش و کردم خاموش چراغارو منم و افتاد راه من از تر جلو بریم پس/
 تا دیمافتا راه و شدیم ماشین سوار زود بود خلوت تقریبا رفتیم خیابون سر تا هم با شدم

 شدباز  در و زد بوق تا دو سفید در یه جلوی نشد بدل و رد بینمون حرفی اونجا به رسیدن
 کرد باز و در محسن نمیدونستم اسمشونو که بود خوشگل های ماشین عالمه یه داخل رفتیم
 گرامی نامزد بریم/گفت و گرفت دستمو کرد باز هم من سمت در اومد

 رفتیم اروم و کردم قالب بازوش دور دستمو شدم خارج ماشین از خندیدم منم و خندید
 وونج پیر دختر پسر بود ادم عالمه یه شدیم وارد بود سفید بزرگ ی خونه یه خونه سمت

 و بودن ها تر مسن راست سمت میرقصیدن شالن چپ سمت جوون پسرای دختر عده یه
 و شدم معذب خیلی که جوری بود خیره رومون همه های نگاه بودن زدن گپ مشغول

 میکشم خجالت من محسن/گفتم

 من گل نکن توجه ها نگاه به/گفت و زد همیشگیشو لبخند و سمت برگشت

 ... مادرش و پدر سمت رفتیم و گرفتم ارامش لبخندش و نگاه از زدم لبخندی

 موهای داشت طالیی ی سینه سنجاق روش که بود تنش سفید دامن کت یه مادرش
 هم پدرش بود پوشی شیک زن بود دراورده مشکی های مش بود کرده طالیی هم کوتاهش

 خیلی دممر  این عاشق من اسمونی ابی پیرهن با بود تنش مشکی شلوار و کت یه بود بغلش
  داره خاص و مهربون اخالق ولی داره خشک و مغرور نهایت بی ی چهره محسن مثل گله

  دلم عزیز اومدی خوش سالم/گفت و کشید آغوش تو منو مادرش بهشون رسیدیم

 جون پدر سالم مادرجون سالم/

 دخترم؟؟ خوبی عزیزم سالم/گفت لبخند با پدرش

 شما خوبی به.. ممنون/

 بگیره تحویل مارو یکی/محسن

  کنم خلوت عروسم با یکم بزار بچه برو/مهنازجون
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 کنیم عوض لباسامونو بریم بزار نکن خلوت حاال فداتشم/محسن

 محسن باش مواظبش عزیزم برو/گفت و بوسید گونمو جون مهناز

 مهنازی چشم/

 دنمیکر  نگاهمون خیره همه شدیم ر رقصنده جمعیت وسط از هم با و گرفت دستمو محسن
 بست درو محسن شدیم اولی اتاق وارد رفتیم باال چوبی های پله از نمیفهمیدم رو دلیلش و

 میترسه میکنن؟؟ادم نگامون اینجوری چرا محسن/گفتم

  کن عوض لباساتو بیخیال.. نمیدونم/گفت و زد زورکی لبخند

 اهنگ و من و بود نشسته تخت روی هم محسن اوردم در شلوارمو و مانتو و دادم تکون سری
 ردو پیچوند موهامو از تاب یه سمتم اومد شد بلند محسن که برداشتم رو شالم میکرد

  اینا شدن خوشگل چه/گفت و ش اشاره انگشت

 بریم/مگفت تخت رو گذاشتم وسایلمو و زدم لبخندی شدم لذت غرق و کرد نگاهم تحسین با

 مادمازل بریم/گفت و جلو اورد بازوشو

 عجب/گفت و کشید عمیق نفس بیرون اتاق از رفتیم و کردم حلقه بازوش دور دستمو
  بخرم خودمم برای باشه یادم.. برات خریدم عطری

 س زنونه/

 بغل تو من میکنن فکر که بزنم خودم به وگرنه کنم بو شب هر بخرم میخوام..عزیزم میدونم/
 ..اخر تا برو دیگه و بودم تو مثل موشجیلی خوشجیل خانوم

  استغفرالله/گفت و گرفت گاز زبونشو

 میشکنه تو دست به بازوم این اخر/گفت و خندید بازوش به زدم مشت با

 بشکونمش گرفتم تصمیم.. میشه جالب/

 اونوقت؟ جالبه کجاش/گفت و رفتیم پایین ها پله از

  دست یه با بری جیب/

 ندفعهای جون مهناز پیش دوباره رفتیم گرفت خندم منم که خندید بلند و سمتم برگشت
 ستهب اسبی دم موهاشم بود پوشیده صورتی کوتاه لباس یه ساناز بودن هم مسیح و ساناز

 صورتی ریز های خط که طوسی شلوار و کت یه مسیح بود شده خوشگلتر همیشه از بود
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 ونباهاش  بودن شده خوشگلی زوج چه طوسی پاپیون و صورتی پیرهن با بود تنش داشت
 میز رس بودیم نشسته کردن تعریف تیپم و موهام و لباسم از کلی و کردیم علیک و سالم
  اومد پسری صدای که بود محسن دست تو دستم

  جون خاله اومدید خوش/

 بود ردهک عمل رو بینیش برنزه پوست با ابی چشم پسر یه به خورد چشمم و عقب برگشتم
 و شد چندشم لحظه یه بود هیکلی و کوتاه قد بود سیخی سیخ موهاشم بود زده چسب و

 و انداخت باال ابروهاشو کردم نگاهش داد فشار دستمو محسن چرخوندم چندشی با سرمو
 رفتارم ی متوجه محسن ی خانواده زدم لبخندی زور به منم باشم اروم یعنی زد لبخندی

 بود خیره پسره همون به اخم با هم خان حسین داشت منو رفتار دقیقا هم ساناز شدن
 یکردم نوازش رو ساناز تپل دست شصت انگشت با و میخورد رو شربتش ارامش با مسیح

 ایران به اومدی خوش سالم/گفت زورکی لبخند با هم جون مهناز میزد لبخند بهش و

 انازس به اول کرمی پیرهن با بود تنش ای قهوه شلوار و کت یه ایستاد میز سر اومد پسره
 یک زیبا خانوم این.. ممنون/گفت گشادی لبخند با خورد من به چشمش بعد و شد خیره

 هستن؟؟

 ردهک اخم دو هر مسیح و محسن زد یخ دستام و لرزید تنم حرفاش از داشت پلیدی چشمای
 بودن

 هست؟؟ مشکلی.. منه خانوم/محسن

 توناسم.. زیبایی خانوم چه/گفت و پایینش لب روی کشید اورد در جیبش از رو دستش یه
 چیه؟؟

 پریناز/گفت اروم فشورد هم روی دندوناشو محسن

 ندارن؟؟ زبون خودشون/گفت و انداخت باال ابروهاشو

 داره؟؟ ربطی تو به/محسن

  داره باشه طوسی چشم قضا از و داشتنی دوست و زیبا خانوم یه سر بحث وقتی/پسره

 اشکان شو خفه/غرید لب زیر خشم با محسن

  بشیم ادب بی نبود قرار عه عه عه/گفت  اخم با اشکانه اسمش فهمیدم که پسره اون

 توعه گویی امد خوش جشن مثال بسه اشکان/جون مهناز
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 شحالخو شه خراب حیفه قشنگی این به شب درسته بله.. بله/گفت و زد لبخندی اشکان
 چطورین؟ شما خانوم ساناز جان پری اشناییت از شدم

 ممنون/گفت اخم با ساناز

 اخمویی خانوم چه/اشکان

 میکنم خراب سرت تو رو مهمونی وگرنه اشکان شو خفه/مسیح

 یزنمم حرف خوشگل تپل خانوم این با دارم من نداره ربطی تو به مسیح شو خفه تو/ اشکان

 و روما اشکان به رو و مسیح مشت رو گذاشت دستشو خان حسین شد بلند خشم با مسیح
 یاال.. ببینمت خانوادم بر و دور نمیخام.. برو/گفت ترسوند هم من که اخمی با

 حالت به دستاشو مصنوعی ی خنده با و شد بلند کرد نگاه خان حسین به ترس با اشکان
 خوشبگذرونید کردم اشتباه من تسلیم/گفت و باال برد تسلیم

 گرفت بغلش تو رو دختر یه رفت و کرد ما به رو پشتش خنده با و فرستاد من برای بوس یه 
 .. محسن بشین/گفت خان حسین سمتش بره شه بلند اومد محسن رقصیدن و

 ..خان حسین اخه/گفت خشم با محسن

 ..گفتم بشین/گفت تحکم با خان حسین

 موجود چه بودم اشکان ی وقیحانه رفتار شوک تو منم نشست و کشید بلنپی پوف محسن
 برگشت فشوردم دستش روس دستمو انداخت زیر سرشو حرص با محسن بود پلیدی
 در ردک بغلم و کرد حلقه کمرم دور دستشو بوسید رو م شقیقه کنار لبخند با کرد نگاهم
 باشه؟؟.. باش دور اشکان از/گفت گوشم

 ..بوسید رو م شقیقه کنار دوباره و زد لبخندی اونم دادم تکون باشه معنی به سرمو

 برقصیم؟ یکم بریم/گفت محسن و زدم لبخندی

 بریم اوهوم/

 دنش خیره ما به و کردن اروم رو رقص همه وسط رفتیم ما تا وسط رفتیم و گرفت دستمو
 و اینور خودمو فقط نبودم بلد من و بود هاپ هیپ و شاد اهنگ یه اهنگش چرا نمیدونم

 لبخند با اونم و میکردم نگاه رقصش به لبخند با میرقصید قشنگ محسن ولی میکردم اونور
 ردنبندگ و گوشواره ست با بنفش کوتاه لباس داشت بلوند موهای اومد دختره یه میرقصید

 هب لب تاحاال اینجوریه؟؟من چرا بود کرده باد عادی غیر طور به هاش لب و بود برنزه زرد
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 یه صاف صاف بینیش اینجوریه لباشون اینجا دخترا اکثر اینجاست جالب ندیدم بزرگی این
 ترف ندیدم کوچیکی و تراشی خوش این به یبین تاجاال من داره قشنگی دماغ چه س ذره

 گرغت وجودمو کل عصبانیت لحظه یه رقصیدن به کرد شروع بغلش تو محسن سمت
 نگاه ینگران با من به و نمیرقصید که کردم نگاه محسن به کردم مشت دستامو و شدم سرخ

 ودستم محسن که میزمون سمت برم خواستم ناراحتی با و رفتم غره چشم بهش میکرد
 ..پری/گفت و کشید

 شوعروسک که داشتم رو ای بچه حس کنم گریه میخواستم بودم ناراحت و عصبانی خیلی
 یغوییج جیغ و نازک صدای با دختره که بزنم حرفی خواستم سمتش برگشتم گرفتن ازش
 برامون؟ بخونی اهنگ یه نمیری چرا..جونم محسن/گفت

 ها؟؟؟ بچه نه مگه/ زد داد بلند بعد

  اررررررره/گفتن صدا یک و بلند همه

 با محسن محسن میگفتن همه هاشون تشویق و میومد جیغشون و دست صدای بعد
 داره؟؟ طرفدار اینهمه که خوبه صداش چقدر مگه کردم نگاه محسن به تعجب

 یکردنم تشویقش تر بلند اونا ولی کرد نگاهشون کالفگی با و سمتشون برگشت محسن
 بخون برو/گفتم

 روما صندلی روی نشست ِسن رو رفت و شد و رد بغلم از بعد و کرد نگاهم خیره لحظه چند
 افص صداشو دستش گرفت رو مشکی گیتار هم محسن و اینا جون مهناز میز سمت رفتم
 شنیدم؟؟ کجا صدارو این من کردم کپ واقعی معنای به شروعش با کرد

 بودم فکــــر این تو/

 بهونه هر با که

 اسمونو بار یه

 خونه تو بیارم

 که نبود حواسم

 کردن فکر تو به

 اسمونه خوده

 اسمونه خوده
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 ســــــــــردم رویای تو

 کـــــــــردم فکر تو به

 باغچه تو بپیچه و بیاد عطرت که

 بخندیم و بیا

 هاتو خنده باز که

 شمعدونی مثه

 طاقچه رو بزارم

 هوی چاووشیه محسن صدای این میخوابم باهاش شب هر من که صداییه این..صدا این.. این
 نفر زاره اونه مثل فقط صداش باشه محسن نمیتونه نه اسمیی تشابه چه محسن ایستادم
  بخونن چاووشی محسن مثل میتونن

 میخوند و بود بسته چشماشو

 کردم فکر تو به/

 اره اره تو به

 بباره بارون که کردم فکر تو به

  کردم فکر تو به

 دوباره دوباره

 داره حالی عجب کردن فکر تو به

 شک وگ بلند با بود صحنه پشت که دیجی باال رفت ها تشویق صدای و کرد باز چشماشو
 چاووشی اقای افتخار به/کرد وارد بهم رو دوم

 رمس تو دیجی صدای فقط نمیشنیدم هیچی من ولی باال رفت ها جیغ و دست صدای دوباره
 ..چاووشی اقای..چاووشی اقای..چاووشی اقای افتخار به..چاووشی اقای افتخار به/میشد اکو

 دختر یه کجاس؟؟من ادما این بین من جای ام ابله ی ساده چقدر من.. دروغ.. کاری پنهان
 اه کردن زندگی اینجور مال من اره برم باید میکنم چیکار ادما این بین چیز بی ی ساده

 کردم مورو سریع بختمه و سادگی تقصیر بدبختیام ی همه اره بودم شوم بچگی از نیستم
 جمعیت رو دورش که دیدم رو محسن نگران ی چهره اخر ی لحظه و خروجی در سمت
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 ای ندارم شال و مانتو که نبود حواسم اصال خروجی در سمت دویدم بدو بدو  بودن گرفته
 به بودم گیج بریزم نداشتم اشکی میزدم تنه همه به و میدوییدم فقط ندارم بری جیب تیپ

 وردخ پیچ پام حیاط تو دویدم و کردم باز درو میدویدم و بودم خیره خرپجی در ی دستگیره
 بدم زندگیم از ادماش خونه این از نمیشه تموم لعنتی باغ این چرا کردم حفظ تعادلمو ولی
 که بودم دویدن حال در میخوره بهم همتون از حالم میاد بدم محسن از سادگیم از میاد

 رد تا مسیر چقدر تره سیاه همیشه از شب میکردم احساس میچرخن درختا کردم احساس
 موندن باز نای چشمام نمیدویدم شتاب با دیگه بود شده شل هام قدم بود طوالنی باغ

 نیمهبی اب کردم احساس بود گرم خیلی که کردم حس رو رطوبتی باالییم لب روی نداشت
 چیه این بود خون پر دستم کف بینیم زیر کشیدم دستمو نخوردم سرما که من ولی

 زا سنگی تیکه به پام و شد دستم روی خون پرت میاد؟؟حواسم خون بینیم دیگه؟؟چرا
 دش بلند آخم و زمین به خورد ارنجام و فکم و زانو زمین رفتم مخ با و کرد گیر ها سنگالخ

 ..دیدم رو ش چهره و شخص سمت برگشتم گرفت پشت از بازومو کسی

 دویدن طربخا بود رفته تحلیل انرژیم تمام بیرون دستش از کشیدم بازومو چندشی حالت با
 چرا بینیت خانوم خوشگل/شنیدم رو چندشش صدای بود افتاده خس خس به نفسام

  شد خونی بینیت زمین خوردی پرت حواس ی دختره اخ خونیه؟اخ

 من به/تمگف بلندی نبتا صدای با و عقب کشیدم خودمو که سمتم بیاره دستشو دوباره اومد
 نزن دست

 کف با دش خیره من به زشتش لبخند با و جیبش تو کرد دستاشو شد بلند نشسته حالت از
 زاره ی وزنه یه میکردم احساس شدم بلند سمتم اومد کردم پاک بینیمو زیر خون دستم

 نشو نزدیک من به/گفتم وصله بهم کیلویی

  نداره تورو مثل خوشگلی لیاقت محسن من عزیز برم قوربونت/گفت و زد لبخندی

  شو خفه/

 نه؟ مگه باشیم خوبی دوستای هم با قراره..نداشتیما..آ..آ/

  باشم دوست تو با بکنم غلط من/میومد جلو اون و میرفتم عقب من

 وت میکنیم توافق داره؟؟اصال نداره حرفارو این که شب یه/گفت و شد تر پهن لبخندش
  خوشگلی خیلی بگذرم ازت نمیتونم میکنم عقدت میبرم فردا من باش من با امشبو

 من به گمشو ببینی خواب تو هه/گفتم و زدم پوزخندی وقاحت همه این از موند باز دهنم
 نشو نزدیک
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 عشــــــــــقم میبینم بیداری تو/گفت و سمتم اومد سرعت با

 سفید ماشین یه چیز اون و چیزی به خوردم محکم که میرفتم گرد عقب و زدم جیغ
 دهنم رو گذاشت دستشو کرد حمله بهم ببر یه مثل اومد در دزدگیرش صدای بود خوشگلی

 داد دل ته از جیغ با همراه رو محسن اسم و گرفتم گاز دستشو شد خفه هام جیغ
 ..محســــــــــــــــــــــــن/زدم

 خندید هبفرست کسیو برام خدا اینکه جز نداشتم ناجیی بودیم دور خیلی ساختمون از ما ولی
 دخترای با االن جونت محسن ولی عشقم ملوسه  گازهاتم و جیغ/کرد زمزمه گوشم زیر

 هوم؟چطوره؟ بسازیم رویایی شب یه هم تو و من بیا سرگرمه

 ومدا در م گریه م تنه باال سمت رفت دستش خوردم وول و شدم عصبی حرفاش شنیدن با
 زدم پس دستاشو میکردم صدا رو محسن و میزدم جیغ  میزدمش مشت با اشغال عوضی

 االب های اندام رو گذاشت دستشم یه و دهنم رو گذاشت دستشو یه اورد دستاشو دوباره که
 رهدوبا  میچرخیدن درختا میدیدم تا دو رو اشکان شد سیاه چشمام رفت گیج سرم م تنه

 به دیدم رو اشکان خونی دست و مبهوت ی چهره و کردم حس بینیم روی رو رطوبتی
 اومد؟؟ خون بینیت چرا/گفت و شد خیره دستش

 ... نفهمیدم چیزی دیگه و شد سیاه چشمام

 ازشونب نمیتونستم بود وصل بهش کیلویی بیست ی وزنه تا ده انگار بود سنگین چشمام
 رد صدای بودم ارامشش عاشق بیهوشی یه اغما جور یه مثل نمیخواستم خودم یعنی کنم

 چیم.. کیم.. کجام ..چخبره بدونم نمیخوام اصال کنم باز چشمامو نداشتم حال ولی اومد
 پوستش که دستی زمخت ولی بود ظریف خیلی کردم حس دستم روی رو گرمی دست...

 ایصد و فین فین صدای باشه میتونه زن یه مال بود مشخص ولی زخمه انگار بود سفت
 قدم صدای و کرد ول سریع دستمو شخص اون هم تو رفت اخمام اومد گریه از مرتعشی

 باز اخمامو اومد در شدن بسته صدای میشد دور ازم که ای خسته و کوتاه و سریع های
 با چشمامو شد باعث خورشید نور یکدفعه و بود سیاه چی همه کردم باز چشمامو اروم کردم
 هک کردم نگاهشون لبخند با داخل اومدن جون مهناز ساناز محسن و شد باز در ببندم اخم

 دونمنمی کرده گریه یا نخوابیده اصال دیشب انگار بود قرمز چشماش محسن کردن تعجب
 سالم/ بود پریشون موهاشم

  بشم تو فدای.. عزیزم سالم/گفت و کرد بغلم سمتم اومد سریع جون مهناز

  خانوما خانوم سالم/گفت و تخت پای نشست اومد ساناز
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 تند دتن و گرفت دستش تو دستی دو دستمو تخت پای نشست و زد کنار رو مادرش محسن
 نگاهش حیرت با دستم روی میریختن اشکاش گریه زیر زد یهو بوسیدن به کرد شروع

 لویج گرفته دستاشو جون مهناز دیدم برگشتم اومد فین فین شده؟؟صدای چش میکردم
  میکنه گریه و کرده من مخالف رو صورتش هم ساناز صورتش

 چخبره؟؟ چیشده؟؟؟اینجا/

 و نمحس سر روی کشیدم دستمو پشتش هم ساناز و بیرون رفت اتاق از سریع جون مهناز
 محسن؟؟ چیشده/پرسیدم لرزون صدای با

 تنگران.. نیست چیزی..من گل نیست هیچی/گفت و تخت روی نشست زد زورکی لبخند
 خوبی؟؟..بودم

 باشم؟؟ خوب نباید بودی؟؟مگه نگرانم چرا/

 شب؟؟چه اون نمیاد یادت/گفت و گرفت تر محکم دستامو و بهم شد خیره لحظه چند
 افتاد؟ اتفاقی

 شب؟ شب؟؟کدوم اون/کردم زمزمه اروم

 .. مهمونی شب همون/گفت و کرد فین فین

 مهمونی؟ شب/کردم زمزمه لب زیر

 گوشم تو دوباره دیجی صدای دادن مانور چشمم جلوی سریع ها صحنه و فکر تو رفتم
 ..چاووشی اقای افتخار به/پیچید

 برامون؟؟ بخونی اهنگ یه نمیری چرا..جونم محسن/دختره جیغوی جیغ صدای

 ..اسمونه خود کردن فکر تو به/اهنگ از هایی تیکه محسن نگران ی چهره

 درد مینز  خوردنم فکر تو رفتم دوباره و بینیم زیر گذاشتم دستمو بینیم زیر خون دویدنم
 دوستای هم با قراره..نداشتیما..آ..آ/ اشکان چندش حرفای و ی  چهره هام زانو و ارنج و فکم

 نه؟ مگه باشیم خوبی

 چرا/حرفش و اشکان مبهوت ی چهره گفتنام محسن و هام جیغ ماشین دزدگیر صدای
 اومد؟؟ خون بینیت
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 دروغگو میکرد نگاهم نگرانی با که کردم نگاه محسن به اوردم خاطر به رو شب اون تمام
 یرهخ نقطه یه شدم؟به بیهوش شب؟چیشد؟چرا اون اومد سرم بالیی چه شد سرازیر اشکم
 اومد؟؟ سرم بالیی چیشد؟؟چه شب اون/گفتم اشکی چشمای با شدم

 ورمد رفتی اینکه از بعد/گفت و بیرون کشیدم دستش از دستامو گرفت محکم دستامو
 هیچکس اغب تو اومد دنبالت نکردی صبر و رفتی بزنم بهت حرفامو بیام نتونستم شد شلوغ

 جیغ صدای که استخر سمت برم خواستم باغی پشت یا برگشتی دوباره کردم فکر نبود
 و ومدا بودی دور ساختمون از خیلی رفتم صدا دنبال میزد صدا اسممو که شنیدم رو دختری

 دبو خونی هم محسن دست بود خون از پر صورتت که دیدم اشکان بغل تو حال بی تورو
 زدمش سگ مثل و سمتش کردم حمله

 ..عوضی/گفت لرزون صدای کردوبا مشت دستاشو

 رتبهم خداروهزاران نیوفتاده برام میکردم فکرشو که اتفاقی اون که کردم خداروشکر دلم تو
 کجام؟ من/گفتم و گرفتم محسن طرف صورتمو کردم شکر

 اینجایی س هفته یه ما ی خونه/

 ؟؟ هفته چی؟؟؟یک پرید سرم از برق

 هفته؟؟ چی؟؟یک/گفتم تعجب با

 ..پری/گفت و نذاشتم که بگیره دستمو خواست داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 میاد بدم ازت/

 و ارک پنهان و دروغگو ادم میدونم/گفت و گرفت غم رنگ نگاهش بعد و کرد نگاهم حیرت با
 ..ولی پستیم

 توق اون دستت کف گذاشتم زندگیمو تمام من.. هستی بدی خیلی ادم چی؟هان؟تو ولی/
 کاله همیشه نفهمیدم که خرم چقدر من بهم؟؟اهااان نگفتی مهمیو این ب موضوع یه تو

 زرور خصوصی رو رستوران اون من برای نفهمیدم که خرم چقدر سرته رو سوییشرتت بلند
 همیدمنف نفهمیدم نفهمیدم میکرد نگات اونجوری فائزه چرا نفهمیدم که خرم چقدر نکردی

 هک کودنم احمق یه بدبختم ام پپه ام ساده چون میکنن خر منو همه اره عر عر خرم یه من
 ساده و صاف من با همه چرا متنفرم همتون از میشدم خر هم شکالت یه با بود جاش اگه

 چرا؟ نیستن
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 دستش از محکم دستمو کشید دستمو که شم بلند خواستم زدم پس حرص با اشکامو
  نزن دست من به/گفتم جیغ با و بیرون کشیدم

 حسنم هام شقیقه رو گذاشتم دستامو میکرد درد سرم زمین خوردم زانو با و رفت گیج سرم
 مچ نداشتم مخالفت نای تخت روی گذاشتتم گریه با کمرمو دور انداخت دستشو سریع

 تخت روی وصله چشام به کیلویی هزار ی وزنه تا دو میکرد خوردم؟؟احساس شده؟؟سرما
 به دوباره و دیدم در الی رو فرد یک از ای سایه اخر ی لحظه افتادم جون بی و حال بی

 .. رفتم خواب

 با هک دیدم خودم به پشت رو شخصی و کردم باز چشمامو شدم بیدار تلفنی زنگ صدای با
  میزد حرف تلفن

 بله؟؟/

  محسنه فهمیدم صداش از

 ..خوبه اره/

...... 

 ..خوابه هنوز نه/

....... 

 میکنم دق دارم خودمم بخدا ساناز نمیدونم/

..... 

 میدم خبر بهت داداش زن باشه/

....... 

 باشه باشه/

..... 

 فعال قربانت/

 اروم ودب روشن تخت کنار اباژور فقط و بود تاریک اتاق سمتم برگشت و کرد قطع رو گوشی
 صهغ با بیرون کشیدم دستش از دستمو و گرفت دستمو تخت روی نشست سمتم اومد

 سدر  گرافیک دانشکده تو که وقتی از/گفت و کشید آه با همراه عمیق نفس کرد نگاهم
 عاشق فقط ها عاشق پس میگفتم دلم تو اومدن طرفم فیسم خاطر به دخترا همه خوندم
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 جوره همه دورم شدن شهرتم عاشق همه شدم خواننده اون از بعد میشن؟؟ هم ی چهره
 اوردم گیرش که بعد پسره کردم فکر اول دیدم دزدی موقع که دختری جز دیدم دختر

 این خدا شدم نزدیک بهش اومد خوشم چموشیش از زرنگی و زبر دختر چه دختره فهمیدم
 خودش هک یکی نباشه کنارم فیسم و شهرتم بخاطر که شم اشنا یکی با تا داد بهم رو شانس

 بودی کسی تنها تو چون بدم  دستت از و بگم ترسیدم.. بهت بگم ترسیدم دیده دوران زخم
 یفتهش بعدا ولی میومد بدم توجهیات بی از اوال توجه بی بهم و بود اخالق بد بود مغرور که
 دست از خودتو مثل میکردی؟؟دوستی چیکار بودی من جای اگه تو شدم توجهیات بی  ی

 میدادی؟؟

 مشهور درچق سخته زندگی محسن برای چقدر نمیگفتم بودم منم میگفت راس فکر تو رفتم
 عشقت با ردمم میون نمیتونی اینکه بری راه خیابون تو و بزنی تیپ نمیتونی که سخته بودن
 و هشب کردم پشتمو کنی زندگی پیله شیله بی و ساده نمیتونی اینکه رستوران بری

  بزار تنهام/گفتم

 دمق صدای بستم چشمامو نبود مهم برام و نمیفهمیدم کاراشو دلیل بوسید رو بازوم روی
 دونمنمی گریه زیر زدم و ترکید بغضم در صدای تَق بعد و شنیدم رو میشد دور ازم که هاش

 سادگیم برای شایدم بدم بروزش نمیتونستم و بود زده جوونه دلم تو که حسی برای شاید چرا
 ..کنم گریه داشتم دوست فقط نمیدونم محسن شاید فریناز شاید بابام شایدم

 اتاق هب حواسم تازه تخت روی نشستم شدم بلند صورتم روی خورشید نور تابش با صبح
 گرمکن وارشل با گشاد مردونه پیرهن یه هم لباسام بود سفید دکور با سفید اتاق یه شد جمع

 شتبال مبهوت و مات خورد بالشتم به چشمم که شم بلند خواستم بود گشادی ای سورمه
 درانق موهام چرا گرفتم دستم تو برداشتم رو بود شده ریخته تخت روی که موهایی شدم

 ستمد تو اومد پشتم پر موهای از مشتی کشیدم موهام تو منه؟؟دستی موهای میریزه؟؟اینا
 قامت و شد باز در حنایی موهای این شدم خیره دستم و موها به باز دهانی و حیرت با

 دستم از موهارو سمتم اومد سریع دستم توی موهای به خورد چشمش شد نمایان محسن
  بخیر خوبی؟صبحت/گفت اورد در

 ..موهام..اینا.. محسن/گفتم ای رفته تحلیل صدای با

 موعه ریزش احتماال نیست چیزی/

 انقدر؟؟ مو ریزش/گفتم و خودتی  یعنی که کردم نگاش جوری
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 شدم خیره موهام به دستم تو اومد دوباره موهام از مشتی موهامو داخل کردم دستمو دوباره
 میریزن؟؟ چرا اینا/گفتم و

 نی؟نمیک باور چرا نیست چیزی میگم دیوانه/گفت و کرد نگاهم لبخند ولی غم با محسن

 رمس میاد؟؟چرا خون بینیم از چرا..موهام میریزن چرا بگو..بگو/ گفتم کردمو نگاهش خیره
 شدم؟؟ میره؟؟مریض سیاهی چشمام میره؟؟چرا گیج سرم ؟؟چرا میگیره درد

 نمیدونم/گفت  ارومی صدای وبا انداخت زیر سرشو

 که ت خانواده راستی.. دکتر میرم بعدا/کشیدم بلندی پوف و شدم خیره بهش ثانیه چند
 بستیم؟؟ خالی چیزو همه نفهمیدن

 بخشیدی؟؟ منو/گقت و کرد بلند سرشو لبخند با

 کو؟ لباسام/گفتم و اره معنی به ندادم بهش جوابی

 کمده تو/

 اینجام س هفته یه زدم گند کنم نگفتی؟؟فهمیدن؟؟فک/گفتم و کمد سمت رفتم

 البته بود ایستاده پشتم سمت برگشتم برداشتم رو شب اون شلوار مانتو کردم باز رو کمد در
  گذشت بخیر چی همه خداروشکر نه/گفت فاصله با

 خداروشکر/

 بری؟؟ میخوای کجا/

 دیگه خونم/

  نیست خوب حالت تو/

  بریم خوبم نه/

  پری/

 بله؟/

 دوباره میشه بد حالت/

 نمم که نخوردم خمپاره دیگه خوردم سرما فوقش شده چم انگار حاال اوووو/گفتم و خندیدم
 پایین برم نمیشه روم شدم مزاحم زیاد
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 خودته ی خونه اینجا حرفاچیه این/گفت و زپ خسته لبخندی

 بپوشم لباسامو بیرون برو/گفتم و کردم باز شلوارمو ی دکمه

 باال هامو شونه شده کن گوش حرف چه کردم نگاهش تعجب با رفت و داد تکون سری
 ... کردم پام شلوارو انداختمو

 میقع نفس تا دو بود سنگین بدنم میشم خفه دارم کردم احساس لباسام پوشیدن از بعد
 ورتمص کردم کپ خودم دیدن از اینه جلوی رفتم پوشیدم کفشمو برداشتم کیفمو کشیدم

 زیر دادم موهامو بود سفید لبام کشیدم صورتم به دستی بود رمق بی چشمام بود زرد زرد
 کی او شد بسته بغلی اتاق در شدم خارج و کشیدم رو دستگیره اتاق در سمت رفتم شال

 رتشک محسن ی خانواده از تا ها پله سمت رفتم و انداختم باال هامو شونه چ من بود؟؟به
 ودب نشسته جون مهناز اشپزخونه سمت رفتم نبود کسی انداختم نگاهی رو هال توی کنم

 لبخندی بود خیره ای گوشه به کردن فکر مشغول و کوچک خوری ناهار میز صندلی روی
 سالم/گفتم و زدم

 رو م شقیقه صندلی روی نشوند و گرفت دستمو سمتم اومد زد لبخندی باال اورد سرشو
 فداتشم؟؟ خوبی.. دلم عزیز سالم/گفت و بوسید

 خوبم خدا شکر/گفتم و روییم به رو صندلی روی نشست

 تیپ؟؟ این با کجا/گفت زد لبخندی

 میخوام معذرت واقعا شدم مزاحم دادم زحمتتون خیلی ببخشید/گفتم و پایین انداختم سرمو
 کنم تشکر چطوری نمیدونم م شرمنده خیلی

 زنن هم اینا و مزاحمم حرفای این بری؟؟از میزارم من کجا؟؟؟مگه/گفت و کرد شیرینی اخم
  نمیاد خوشم اصال که

 منتظرمن بابا و مامان خونه برم باید ولی دارید لطف شما/گفتم و زدم لبخندی

 توشمار  حداقل ولی راحتی طور هر گلم باشه/گفت و کرد نگاهم خیره لبخند با لحظه چند
 بده

  چشم/

 عزیزکم بنویس /گفت و برداشت هم خودکار کند روزانه ی برنامه کاغذ روی از کاغذ یه
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 و کنه تشکر همه از من طرف از گفتم و کردم روبوسی باهاش بهش دادم و نوشتم شمارمو
 ندیدید؟ رو محسن/گفتم و کرد قبول اونم میام تشکر برای روز یه

 دلت/اومد محسن صدای که بزنه حرف خواست و مادر یه مثل کرد درست رو شالم ی گوشه
 شد؟؟ تنگ برام

 بریم؟/گفتم و زدم لبخند و سمتش برگشتم

 خانومم بریم/گفتم و جلو اورد رو بازوش

 محسن بازوی دور دستمو کردم خداحافظی هم خدمه با کردم روبوسی جون مهناز با دوباره
 ...خونه از خارج سمت رفتیم و کردم قالب

 دهانش جلوی رو مشتش بود فکر در غرق میکرد رانندگی مالیمت با و اروم ماشین توی
 نمیای/ گفتم داشت نگه رو ماشین کوچه سر به رسیدم دیقه پنج و چهل از بعد بود گرفته

 خونه؟؟

 میام بعدا من برو تو نه/گفت و سمتم برگشت

 دارم الزم پول عید برای جنوبی بازار بریم بیا فردا راستی باشه/

 میریم بعدا نیست خوب حالت تو/گفت و کرد نگاهم خیره لحظه چند

 میرم خودم نیا تو/گفتم و چرخوندم چشمامو کالفه

 عکس شحرکت هر به تازگیا پایین انداختم سرمو و گرفتم گر یهو دستم رو گذاشت دستشو
 بعدا برای بزار نیست خوب حالت/گفت بم صدای با و اروم میدادم نشون العملی

 اهاشب نمیتونستم دیگه ولی چرا نمیدونم دادم تکون سری و کردم خارج دستش از دستمو
 باش خودت مواظب/گفت و زد لبخندی کنم مخالفت یا بگم زور یا کنم لج

 باز کلید اب درو نمیدونم بود کجا نبود اقا اکبر خونه سمت رفتم شدم پیاده و دادم تکون سری
 عمیق نفس الستیکاش صدای بعد دروبستم منم اومد بوقش صدای داخل رفتم کردم

 ...داخل رفتم و کشیدم

 

 ****محسن****

 



 
121 

 

 و اروم های قدم با و انداخت سرکوچه ی مغازه به نگاهی شدم خیره نحیفش اندام به
 بوق ادوت سمتم برگشت کرد دروباز نداره جون شده ضعیف خیلی خونه سمت رفت ضعیف

 میگذشتم اتوبان از سرعت با پدال روی گذاشتم پامو قدرت تمام با منم داخل رفت زدم
 شهب زندگیش باید دختر یه چرا کنم خالی پدال سر روی رو مشکل این حرص میخواستم
 دبو ها افشار نظری ی دوردونه که این؟؟دختری شده زندگیش بچگیام همبازی این؟؟چرا

  خورد زنگ گوشیم افتاده روزی چه به

 بله؟؟/

 کجایی؟؟ محسن الو/شیرزاد

 مطبت میام دارم/

  بیا زود/

 تمگرف و کردم مشت دستمو کردم پارک رو ماشین مین پنج از بعد و کردم قطع رو گوشی
 ریعس میشناخت منو که منشی پایین انداختم امکان جای تا سرمو داخل رفتم دهنم جلوی

 رد به زدم دوتا بود گرم ها مجله با سرشون بودن منتظر که هم نفری چند داخل فرستاد
 چیشد؟؟ سالم/گفتم و اتاق تو رفتم

 خوبی؟؟... سالم/شیرزاد

 وشه به که وقتی از حالش شیرزاد/گفتم و دادم تکون استرس با پامو مبل روی نشستم
  میشه بد داره اومده

 با طرفم شد خم و هم به چسبوند دستاشو روییم به رو مبل روی نشست اومد شیرزاد
 ومورت البته..داره سرطان اون/گفت بود ها پزشک مختص که دقیق  نگاهی و سبز چشمانی

 نریخته؟؟ موهاش قبل ی هفته توی االن مغزیه

  نمیدونم گفتم میریزن چرا پرسید ازم میریزه داره چرا/

 االن..بگی بهش باید محسن... بدیم ادامه درمانیش شیمی به باید/گفت و داد تکون سری
 اعاوض بگذره چی هر هوشه به االن ولی دادیم انجام بود بیهوشی توی که اول ی دفعه توی

 دبای خیم بد یا خیمه خوش نمیدونم هنوز نیست الکی مغزیه تومور یه میشه تر وخیم
 بده ازمایش

 کنم؟؟ کارچی کردم گیر شیرزاد کرده شک میده ازمایش میره گفته /گفتم و کشیدم بلندی آه
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 هشب خودت.. رفیق نباش نگران میده خداشفاش و خیمه خوش انشالله/گفت و زد لبخنی
  بده ازمایش و بره تا تره اروم ش ضربه بگی

 چی؟ نکرد باور/گفتم و دادم ماساژ چشمامو م اشاره و شصت انگشت با

 زارب.. بده نشون بهش... بیا/گفت و طرفم اومد برگه تا چند با میز سمت رفت شد بلند
  میکنه خداکمک انشالله..بیاد کنار باهاش

 رفیق بزرگه خدا نباش نگران/گفت و زد شونم به دستی

 تسم رفتم و کردیم خداحافظی کردم بغلش مردونه گرفتم ازش طرفم گرفت هارو برگه
 ...درد از پر قلبی و تشویش از پر ذهنی و داغون اعصابی با خونه

 ***پریناز***

 شلوار یه اتاق سمت رفتم اوردم در لیمو شلوار تخت روی انداختم اوردم در شالمو مانتو
 مرفت نبودما هفته یه گرفته خاک رو خونه تمام هال تو رفتم و پوشیدم مشکی گرمکن

 وشنر رو سماور زیر نداشتم اشتها خودمم نداشتیم چیزی کردم باز رو یخچال در اشپزخونه
 ها اهنگ کانال زدم و برداشتم روTv کنترل کشیدم دراز مبل روی هال تو برگشتم کردم

 کرارشوت رو شبی هر سریال ای ترکیه های فیلم کانال زدم نداشتم حوصله بود شاد اهنگاش
 سفره بنر بود زبان فارسی چون ماهواره ی صفحه باالی آرم به خورد چشمم کردم نگاه

 اتاق تو چندمه؟؟رفتم اسفندیم من وای هستیم؟؟ای ماهی چه بودن زده رو سین هفت
 یادم چرا اسفنده؟؟پس12چی؟؟ کردم نگاه رو تقویم برداشتم کیفم تو از گوشیمو خواب

 دارم؟؟توی پول ندارم وسایل هیچی وای بچینم باید سین هفت سفره جون اخ بود رفته
 یه چینمب میتونم که رو سفره ولی بگیرم نمیتونم لباس داشتم تومن244 کردم خالی کیفامو

 و وچیکمک ی طرفه یه کیف تو گذاشتم پوالمو پوشیدم مشکی شلوار و مانتو با سفید شال
 اوردم در کفشامو نکردم خاموش روtv اوه اوه پوشیدم مشکیمو جدید های کتونی حیاط رفتم
 از رفتم و پوشیدم کفشامو برداشتم کلیدم کردم خاموش رو tv و سماور زیر داخل رفتم
 ساتوبو ایستگاه سمت رفتم و دادم سالم اقا اکبر به رسیدم کوچه سر به بیرون خونه

 وصامخص بود شلوغ تقریبا اتوبوس شدم سوار پشت در از رسید خودم با همزمان اتوبوس
 رو کرایه و شدم پیاده جنوبی بازار ایستگاه سرپا ایستادم و نبود جا عید به نزدیکی بخاطر
 یتارگ پسر ایستادم ورودی در جلوی بازار سمت رفتم و کشیدم عمیقی نفس کردم حساب

 و کرد جا به جا چشمش روی رو خنگیش عینک همیشه مثل دادم سالم بهش دیدم رو زن
 کمک..ک..ک بهم میشه..می..م..سال....س..س/گفت زبونش لکنت و خجول لبخند با

 ینید..ب...ب..بب.. میزنم وب..و..خو خیلی ساز..س...س من..م..کنید؟؟م
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 سر این اب منو حاال تا داره حق خب نشناخته منو اینکه مثل زدن به کرد شروع لبخند با بعد
 موهای داشت زیبایی و ورزیده اندام کردم دقت ظاهرش به زدم لبخندی ندیده وضع و

 خنگی عینک یه بودتش کرده ها بچه پسر مثل حجمشون که پریشون ای قهوه فرفری
 لکپ مشکی پشت پر ابروهای متناسب بینی سفید صورت مشکی چشمای داشت مشکی

 هنهک قرمز شوییشرت با بود تنش ابی ی کهنه شلوار یه بود زیبا خیلی چتری بلند های
 از ممیکرد فکر درصد صد بود تمیز و نو لباساش اگر ای قهوه گیتار و مشکی های کتونی

 لکنت اگه البته بود کالس با هم زدنش حرف و رفتار نوع واقعا چون پولداره های خانواده
 دش خیره بهم و کشید زدن گیتار از دست نشستم زانو روی نگیریم نظر در رو زبونش

 نمیشناسی؟؟ منو/گفتم

 هستی؟؟...هس کی تو..ت..نه..ن...ن/گفت و کرد جا جابه یکم عینکشو

 رو شالم بود خودش کار مشغول کسی هر کردم نگاه رو اونطرف و اینطرف زدم لبخندی
 .. پریناز منم/گفتم کردم سرم سریع و دادم نشون بهش موهامو و باال بردم

 یی..توی..ت/گفت خاصی شعف و ناباوری با بعد و کرد نگاهم تعجب با
 شدی..ش..خوشکل..خ..خ..چقدر..چ..دختر؟؟..دخ

 شدم؟ خوشگل واقعا.. مرسی/گفتم و کردم تر رنگ پر لبخندمو

 اینجوری..ا.. همیشه..ه چرا پس..پ..شدی خوشکل..خوش..خ..خ..خیلی..خ..آره..آ/
 نیستی؟؟..ن

 .. دالیلی به/گفتم و انداختم باال راستمو ابروی

 بچه سرپ یه مثل بود مظلوم خیلی میسوخت براش دلم شد گیتارش مشغول و نگفت چیزی
  کوچولو ی

 میگما/رسید ذهنم به فکری یهو

 کرد نگاهم سوالی و کرد بلند سرشو

 کنم؟؟ خواهشی ازت/

 برات..ب..میکنم..می نم..بتون کاری هر...ه.. منی..من.. دوست..دو..تو...ت..آره..آ/

 بری؟؟ داری رو جایی عید برای/گفتم و زدم لبخندی

 نه..ن/گفت و انداخت زیر سرشو
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 بکنی؟ میخوای چیکار عید شب خب/

 و شد گیتارش کردن کوک مشغول دوباره و باال انداخت رو شونههاش
 پول شاید..ش بزنم گیتار..گیت اینجا..اینج.. میام..می.. فوقش..ف..نمیدونم..ن/گفت

 کنم..ک جمع..ج

 باش میدونستم بمونه نداشت هم جایی اون چون سوخت براش دلم و پایین انداختم سرمو
 شههمی خبریم بی هم درد از ادما ما چقدر واقعا میخوابع بازار تو و میکنه کز پله همین روی
 ستنه هم هایی انسان که نمیکنیم فکر هم درصد یک ولی بباره  برف و بارون میکنیم ارزو
 ونخودش جون سرما شدت از شاید و میشن خیس میزنن یخ برف و بارون توی بیرون شبا
 بوده همینجا گرما و بارون و برف توی و اینجاست ساله یک مازیار همین بدن دست از رو

 و میکنن گریه و میشینن شبا مازیار با چقدر بازار گدای ی مونده عقب پسر اژدر همین
 میگم/گفتم و کردم پاک رو چشمم ی گوشه اشک.. نبره خوابشون سرما توی تا میزنن حرف

  اژدر هم تو هم دعوتی من ی خونه عید شب مازیار

 چی؟؟..چ/وگفت اورد تعجب با سرشو

 هم با باش چقدر منید دوستای اژدر و تو عید شب م خونه بیاید/گفتم و کشیدم جلوتر شالمو
 یایدب و نکنید رد رفاقتمون حرمت به حاال گفتیم هامون زندگی از و نشستیم اتیش دور

 چطوره؟؟

 تنهام منم/گفتم و انداختم زیر سرمو

 هم..ه.. من هم..ه میام..میای..می/گفت لبخند با کردم بلند سرمو گرفت رو مانتوم ی گوشه
 اژدر..اژ

  داداش مردی خیلی/گفتم و زدم لبخندی

 فکرشو هیچوقت ایستادم جنوبی خیابان روی روبه کردم خداحافظی منم زد لبخندی
 ..لیاروخی جیب.. زدم خیلیارو جیب که خیابونی و بازار بیام تیپ این با اینطوری نمیکردم

 چه زدم لبخندی شدم خیره مغازهها به کردمو بلند سرمو شدم بازار راهی انداختم زیر سرمو
 ادماش به فقط من نکردم دقت و هاش مغازه به خیابون این دیوار و در به هیچوقت جالب

  داشت قشنگی برام اینجا برق و زرق چقدر کردم دقت ادماش جیب و

 ؟؟نمیخندی چرا خودم ارباب..قندییییی بزبز خودم ارباب.. بیلکم سامبیلی خودم ارباب/
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 که ساله22_24 پسر تا دو کردم نگاه بودن روم به رو که کوچولویی های فیروز حاجی به
 اب میزد ساز پشتشون هم مرد یه داشتن فیروز حاجی لباس و بود سیاه هاشون گونه روی

 یکی نم به رسیدن میشدن رد کنارشون از لبخند با همه بود ها بچه مثل تیپش اونم دمبک
 زبزب خودم ارباب..بلیکم سامبیلی خودم ارباب/کرد اشاره من به و خوند دوباره پسرا از

 نمیخندی؟؟ چرا خودم ارباب..قندییییی

  بخند افرییییین/گفت که خندیدم

 رو پول اورد در رو کالهش اوردم در هزاری پنج یه کیفم تو کردم دستمو خندیدم دوباره
 کن تند ریتمو/گفت خاصی شعف با کالهش توی گذاشتم

 ارکن از لبخند با شدن رد کنارم از و خوندن به کردن شروع تند تند و باهاش هم یکی اون
 و سمبول و سنجد بعد خریدم و ایستادم فروش سمنو پسر روی روبه و شدم رد ها مغازه
 شممچ که میرفتم راهمو داشتم ،سیب ،سیر سکه میمونه شده جور تاش چهار االن تا سبزه
 کردم نگاه اکواریوم توی از و طرفشون رفتم لبخند با خوشگل قرمز های ماهی به خورد

 لونگ یه ای ساله22_21 پسر به خورد چشمم و برگشتم اومد سرم پشت از پسری صدای
 لیو کهنه ورزشی شلوار یه و پوش زیر با کهنه خونه چهار پیرهن یه بود گردنش دور قرمز
 میخوای چی/گفت طالیی ابروهای ای قهوه موهای ای قهوه چشمای خوشگل خیلی ی چهره

 ابجی؟؟

 سر؟پ اقا اینا چنده/گفتم و کردم اشاره ها ماهی به گفتم ذلم توی گریش لوتی به ایولی

 دلقکیا ماهی اون تومن244 ها متوسط تومن2444 هاش گنده/گفت اکواریوم سمت رفت
  تومن2 هم ها الکپشت تومن2444 خارجیا ماهی اون تومن1444

 وت اندلخت و برداشت تور با خواستم متوسط دوتا و شدم خیره ماهیا به اکواریوم پشت از
 .. ابجی بگیر/گفت و نایلون

 دامخری ی بقیه سمت افتادم راه و دستم گرفتم رو پرآب نایلون و کردم حساب رو پولش
 و میکنیم کمین محسن با که جایی به خورد چشمم بازار وسط به رسیدم و خریدم رو همه
  شدم خارج بازار از و زدم تلخی پوزخند اونجا نبود هیچکس سوژه شناسایی بعد

 ..برڪا الله..برڪا الله/

 ناص نخوندم نماز هم رکعت یک عمرم تو تاحاال من کردم نگاه ابی های مناره با مسجد به
 یه شهمی قبول کنی دعا و بفرستی صلوات میگه اذان بودم شنیده بابا از اما نیستم بلد

 شتپ در از و اومد دقیقه پنج از بعد اتوبوس ایستگاه سمت افتادم راه و فرستادم صلوات
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 وت غرق و خیره بیرون به و پنجره کنار باال اون اخر صندلی نشستم سریع و شدم سوار
 باز منیست بلد نماز که مسلمون گذاشتم خودمو اسم چجوری نمیدونم واقعا من شدم افکارم

 تا چند داریم امام تا چند فهمیدم خوندن درس سال اینهمه توی که باقیه شکرش جای
  داریم پیامبر

 خانوم..خانوم/

 بله؟/گفتم و کردم نگاه دستم بغل مسن زن به برگشتم

 ؟ چنده ساعت ببخشید/

 2/گفتم و دیدم ساعتو اوردم در جیبم از گوشیمو

 ممنون/

 میکنم خواهش/

 خونه سمت افتادم راه کردم حساب رو کرایه شدم پیاده جمعیت بین از و ایستگاه به رسیدم
 چیه؟؟به این خدا یا اومد انفجار صدای یهو نشدم مزاحم منم بود شلوغ ش مغازه اقا اکبر

 ودب منور و بالن از پر اسمون توی سوریه چهارشنبه امروز چیه فهمیدم و کردم نگاه اسمون
 از تا چند اومد انفجار صدای دوباره و زدم لبخندی کردن شروع مردم و شد تاریک هوا

 اتیش تا بود ریخته هاشون استانبولی داخل چوب و بیرون  بودن اومده هم ها همسایه
 از پر مدست بستم پام دروبا و شدم داخل کردم باز کلید دروبا خونه سمت رفتم کنن روشن
 خرید شه عوض هوا یکم گذاشتم باز درو تو رفتم و کردم باز هم اتاق در.. خب بود خرید
 تازه که تنگی توی انداختم رو ماهی اوردم در لباسامو اشپزخونه اپن روی گذاشتم هارو

 ازب قدیمیو چمدون در اتاقم تو رفتم خریدم بودم نکاشته چون هم سبزه بودمش خریده
 رداشتمب رو مینداختیم سین هفت سفره برای بابا مرگ از قبل تا که ایی ترمه توش از کردم

 دمچی رو چیز همه ای فیروزه ی ترمه روی خوشگلی طرز به و اشپرخونه تو رفتم غصه با و
 خودم به ایول/گفتم و زدم لبخندی اتمامش از بعد

 ور مردم سوری چهارشنبه راجب میداد نشون شوک تلوزیونی های شبکه زدم هال تو رفتم
 ودمب که بچه نکردم اینکارو تاحاال که من میکنن بازی که اونایی خوشبحال میداد نشون

 هست یچطور  اصال بازی ترقه بده یاد بهم نبود کسی شدم بزرگم خطرناکه ای بچه میگفتن
 تمنیس بلد بود؟اسماشونم چی این خدا یا اومد بلندی انفجار صدای و کشیدم عمیقی آه

 رقهت عالمه یه و کردم باز و در جلوی رفتم شدم بلند اومد ترقه صدای اونهمه بین در صدای
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 لیدی چطوری/گفت و بیرون اورد رنگارنگ های ترقه الی از رو سرش محسن بعد دیدم
 ...بازی ترقه بریم بپر نگیریا ما از خبر زیبا؟یه

 یستمن بلد من/گفتم و پایین انداختم سرمو رفت بین از م خنده بعد ولی خندیدم شوق از

 و کردم نگاع بهش باال برد چونمو راست دست با چپش دست داد هارو ترقه ی همه
 ولی بود زده کرمی خوشگل تیپ یه نداشت رو بریش جیب تیپ شدم چشماش مجذوب

 چی؟؟ که/گفت و کرد ریز چشماشو سرش روی هم کالهش بود تنش سوییشرتش

 بیام نمیتونم یعنی دیگه نیستم بلد خب/

 من به اطراف به توجه بدون ای لحشه برای اونم کرد مسخم چشماش کرد نگام مهربونی با
 شد سرخ هام گونه و انداختم زیر سرمو پریدیم دو هر اومد انفجار صدای یهو و شد خیره
 شو اضرح برو/گفت و لبش ی گوشه کشید رو شصتش انگشت و پایین انداخت سرشو اونم

 نداریم هم نمیام

 ..محســ/

 میارما در لباساتو میام خودم وگرنه بچه برو/گفت و کرد نکام شیطون

 و تمگف لبی زیر مرضی خندید بلند بلند که بازوش به زدم مشت با و انداختم زیر سرمو
  تو بیا حداقل/ خوردم رو م خنده

 باحال جای یه ببرمت میخوام شو حاضر زود دیگه نه/

 باشه/

 شلوار با برداشتم مشکی ساده شال مانتو یه گرفت نفسم دویدنم بخاطر خونه رفتم بدو بدو
  میکرد نگاه گلهارو داشت حیاط رفتم و پوشیدم مشکی گرمکن

 بریم/

 مشغول کدوم هر شدیم رد ها همسایه کنار از بیرون رفتیم خونه از هم با و داد تکون سری
 بازوی ترس از و اومد انفجار صدای  میپریدن اتیش روی از و بودن خودشون کارهای
 ندلیص پشت شدیم سوار و ماشینش سمت رفتیم نگفت چیزی و خندید گرفتم رو محسن

 گذشت که یکم افتادیم راه و نشست اومد بود کرده رو جا همه فکر بود چوب از پر ها
 میریم؟ کجا/گفتم

 تخران بام/
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 تهران نه تخران/

 هن کرمان_خرمان_ یا_گیالن_ خیالن مثال یا _اصفهان_اصفخان مثال تره باحال تخران/
 میشه باحال ؟؟چه

 چطوره؟خوبی؟؟ حالت/گفت نگفتم چیزی و خندیدم

  بهترم اره/

 خداروشکر/

 کردیم کپار  گوشه یه رو ماشین رسیدیم وقتی و نگفتیم چیزی محسن قول به تخران بام تا
 راه هم با بود شلوغ خیلی اونجا رفت پیاده باید باال قسمت اون برد ماشین نمیشه چون

 یاد و زدم لبخندی منم زد لبخندی و سمتم برگشت گرفت محکم دستمو محسن افتادیم
 وایسا نبود حواسم اها/ چوبا محسن/گفت و افتادم ها چوب

 ...باال رفتیم هم با و اورد بود بزرگ های زباله کیسه توی که هارو چوب ماشین سمت رفت

 ختهت روی من کنار اومد و انداخت راه رو اتیش محسن بود خلوت تقریبا اونجا باال رسیدیم
  نگیریا نوا بی منه از خبر یه/گفت و نشست سنگ

 بیرون بودم رفته/

 کجا؟؟/

 جنوبی بازار/

 ..خـــ حالت نرو نگفتم من؟مگه بری؟تنها؟بدون جیب رفتی/گفت و کرد ریزی اخم

 وسایل امسال سین هفت برای بودم رفته/کردم قطع حرفشو و چرخوندم چشمامو کالفه
 بود کجا بری جیب بخرم

 .. اها/گفت و کرد باز اخماشو

 بازی ترقه بیا/گفت ذوق با بعد

 میترکونم تخرانو میزنم نیستم بلد من/

  هوا میفرستیم تخرانو هم با بیا/گفت و خندید

 شکل مدست هاروگرفتم ترقه شدم بلند تخران میگفتیم تهران به جفتمون گرفت م خنده
 بود هم فشفشه رنگارنگ و بود بلند یکی داشت غریب عجیب های
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  ساختنش تو برای بگیر اینو.. بیا/ گفت مرموزی با

  میکشمش و دستم داد هارو فشفشه

 کنم؟؟ بازی فشفشه میکنی؟؟اره؟؟من مسخره منو/

  سرورم اره/گفت و خندید

 ونممیترک جلو بیای بمبکه این/ گفت فندک با جلو اورپ دونه یه سمتش برداشتم خیز
  هوا جای به فضا بریم تخران با دوتایی

 میترسم من دیوونه نکنیا/گفتم و عقب رفتم ترس با

 میکنم بزنی منو/گفت و باال انداخت جانب به حق ابروهاشو

 نمیزنم خب خیلی/

 میگی دروغ/

  میگی دروغ خودت/

 نزنیا/

 اینجا بیا میزنمتا میام/گفتم کالفه

 میزنمت دیدی؟؟؟گفتی/

 ونما محسن دنبال دویدم و کردم روشن گرفتم اتیش جلوی هارو فشفشه از یکی حرص با
 ..لباست تو  ننداختم اینو من اگه..وایسا فقط تو/گفتم میکرد فرار

 جیغ خودش برای بود فیلمی اصال دختره انگار میکرد فرار و میزد جیغ اونم
 الکمک.. الداعش..داعش..کرده حمله طالبان..کمککک/میزد

 دیدم و ایستادم اومد انفجار صدای یهو و شد خاموش م فشفشه عربی ی شبکه بود زده
 جلو ایبی انداختم یکیشو/میگه خنده با و وار تهدید و کرده روشن بزرگارو ترقه اون از یدونه

  کفشت تو مینداختم اینو

 .. بود دنبالم اونم و میکردم فرار و میزدم جیغ که بودم من حاال سمتم دوید بعد

 تر یباز  و میداد جال صورتش روی اتیش نور شدیم خیره هم به و نشستیم اتیش کنار هم با
 اون به من و میکرد نگاه من چشماش به اونم شدم لبخندش مسخ زد لبخندی بود شده
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 بینیم رزی بردم دستمو گرفت نگرانی رنگ محسن ی چهره کردم حس بینیم زیر رو رطوبتی..
  شد خون از پر دستم کشیدم

 شدم؟ دماغ چیه؟؟خون خون این/

 ونخ زیاد احتمال به نیست چیزی/گفت و کرد پاک بینیمو و اورد در جیبش از دستمالی
  بپریم اتیش رو از پاشو..شدی دماغ

 باشه/

 موبغل زیر سمتم اومد شدت و ترس با زمین افتادم و رفت گیج سرم که شم بلند اومدم
 خوبی؟؟ جان پریناز.. پریناز..پری/گفت و گرفت

 رفت گیج سرم لحظه یه خوبم اره/گفتم و دادم تکون حال بی سرمو

 بپریم بریم/گفتم و شدم بلند سنگ تخته رو نشوندتم و گرفتم رو محسن دست

 خوبه؟؟ حالت اتیش رو از بپریم نمیخاد بیخیال/

  خوبم اره/

 بگی؟؟ چی بلدی/گفت بپرم خواستم اتیش سمت رفتم

  نپریدم اتیش رو از تاحاال من واقعیتش.. نه/

 واقعا؟؟/گفت تعجب با

 یگیم بپری خواستی/گفت و اتیش سمت رفتم ذوق با و داذم تکون مثبت عالمت به سرمو
  من از تو سرخی.. تو از من زردی

 چی؟ یعنی/گفتم و طرفش برگشتم

 شتیهزرت ائین یه این..من برای سالمتی اتیش سرخی و اتیش برای من های بیماری یعنی/
 بود جالب..اها/

 نجاما اینکارو من بعد هم محسن گفتم رو بود گفته محسن که اونی و پریدم اتیش روی از
 .. خونه سمت برگشتیم موندن ساعت چند از بعد و داد

 رتپ خودمو و خونه رفتم منم بود خلوت تقریبا خیابونا کردیم خداحافطی هم از کوچه سر
 ... رفتم خواب به شیرینی لبخند با تخت رو کردم
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  دستشویی رفتم سریع نداشتم خبر خودم بودمو خرسی عجب منم خواب از2 ساعت صبح
 نداشتم میل صبحونه داشتم مهمون و بود شب2 ساعت سال تحویل اشپزخونه اومدم بعد
 هس از بعد خونه جون به افتادم برداشتم هارو شوینده و وایتکس خوردم چایی لیوان یه

 نفس و کردم پاک دستم پشت با بود کرده عرق که پیشونیمو میزد برق جا همه ساعت
 رفتم و اوردم در لباسامو نیستم حاضر هنوز من شد0 وای کردم نگاه ساعتو کشیدم راحتی
 خواب اتاق رفتم و پوشیدم قدیمو ی حوله کشید طول رفتنم حموم هم ساعت یک حموم

 کرمی رژ با ریمل با زدم مشکی چشم خط یه اینه جلوی نشستم و کردم خشک خودمو
 لباس پوشیدم برداشتم ای سورمه لی شلوار یه لباسام سراغ رفتم !تقریبا شدم خوشگل

 حوله دمش خوب کشیدم سشوار موهامم میرسید باسن زیر تا بود تونیک برداشتم هم کرمی
 ..شام اخ کنم؟؟اخ چ حاال خب شه خشک کردم اویزون رو

 به ردمک شروع و اوردم در رو قیمه وسایل اینجارو انداختم برقی چه اشپزخونه رفتم بدو بدو
 اکبر شپی رفتم و سرم انداختم چادر براشتم پول کیفم توی از دم روی گذاشتم غذارو پختن

 بود یخچالش پشت همیشه مثل اقا

 اقا اکبر سالم/

 مبارک خوبی؟؟عیدت.. باباجان سالم/گفت و بیرون اومد یخچال پشت از

 چشه؟ یخچالتون این باز.. مبارک هم شما عید اقا اکبر ممنون/گفتم و زدم لبخندی

 کنم عوض باید جان بابا میزنه برفک/گفت و کشید پیشونیش به دستی

 خب کنید عوض/

 کنم عوضش نشد جان بابا بودم الزم پول بود عید دم/

 کنم کمکی تونستم شاید میگفتین من به بابا ای/

 داشتی؟ چیکار حاال.. باباجان بده عمرت خدا/گفت و زد پدرانه لبخندی

  بخرم نوشابه و ماست اومدم اهان/

 که؟ نداره اشکالی گرمه ها نوشابه دخترم خرابه یخچالم/

 شه گرم بخچال میزارم خوبه همونم نه/

 سابح رو همه برداشتم پفک و چیپس منم بیاره هامو وسائل برام تا رفت و داد تکون سری
 ..شد تاریک زود چ هوا من وای ای خونه سمت رفتم و کردم
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 وهمی بزرگ های ظرف تو ریختم رو پفک و چیپس یخچال تو گذاشتم رو نوشابه و ماست
 شد تموم خداروشکر/گفتم و زدم لبخندی میز روی چیدم هال تو بردم رو همه و چیدم

 تیپی چه بودن خودشون بله کردم باز و در سمت رفتم اژدرن و مازیار حتما اومد در صدای
 نشون تر قشنگ رو اندامش که بود پوشیده خوشگل مردونه پیرهن یه مازیار اینا زدن

 بود دهپوشی هم کمربند با سوخته ای قهوه شلوار یه.. فرفری بود همیشه مثل موهاشم میداد
 ابی پیرهن با بود تنش ای قهوه ی دوبنده یه هم اژدر بود دستش هم شیرینی ی جعبه

  بود خوشگل و مظلوم چقدر بود داده طرفی یه مشکیشم موهای

  سالم/گفتن هم با دو هر

  تو بفرمایین اومدین خوش سالم/گفتم و کردم باز درو

 حویلت تا دقیقه سه بشینن کردم تعارف داخل رفتیم دراوردن رو کفشاشون تو اومدن دو هر
 بود مونده سال

 چخبرا؟خوبین؟/

  شدی خوشگل چقد/گفت زبونش ی لهجه با بود مونده عقب طفلک چون که اژدر

 ...میگه راست..راس..را.. اره..ا/گفت هم مازیار زدم لبخندی

 شدین جذاب و خوشتیپ هم شما/

 با اومد2212 سال بمب صدای یهو پایین انداختن سرشونو لبخند با و کشیدن خجالت دو هر
 بی برای همه شدیم خیره هم به غم با و گفتیم تبریک رو نو سال  کردیم روبوسی هم

 ودهب پولدار ادم یه مازیار نداشتن خوبی زندگی داشتم خبر اژدر و مازیار زندگی از کسیمون
 و باال میکشه رو مازیار های دارایی تمام پدرش فوت بعد ناتنیش مادر بوده فرزند تک البته

 سنی اینطور ولی نداره رو اموال و مال این صالحیت مازیار که میگیره جعلی حکم دادگاه از
 و فیزیک های المپیاد از همیشه کامپیوتره مثل مغزش وگرنه داره زبان لکنت فقط اون

 زن میکرده زندگی برادرش پیش هم اژدر و میگه بود کرده شرکت که ریاضیی و شیمی
 دنبال کسی و میره اومجا از صدا و سر بی اژدر شب یه بوده ناراضی حضورش از داداشش

 ..نمیگرده بر دیگه اونم و نمیاد اون

  ها بچه باشین راحت/گفتم و کشیدم عمیقی آه

 خواب اتاق رفتم شدم بلند خورد زنگ گوشیم شدن خوردن مشغول و زدن لبخند هم اونا
 بود محسن برداشتم گوشیمو
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 مبارک شما عید چاووشی اقای سالم/

 خوبی؟؟.. مبارک هم شما عید افشار نظری خانوم سالم/

 چطوری؟ تو خوبم/

 خیلی مهناز اتفاقا..خونه موندی تنها.. ما ی خونه میومدی کاش ای.. خوبم منم مرسی/
 بکنی ای دیگه فکر یا شی ناراحت شاید گفتم ولی بیارمت کرد اصرار

 پیشمن دوستام از دوتا.. نیستم تنها .. داره لطف مامانت/گفتم و هال تو رفتم

 دوستات؟ دوستات؟؟کدوم/

 اژدر و مازیار.. نمیشناسیشون/

 بودی؟؟ نگفته من به کین؟؟چرا اژدر و مازیار/

  دیگه دوستامن/

 مهم برات من جا؟؟چرا همه اضافیم نکردی؟؟من دعوت منو چرا/گفت ناراحتی صدای با
 نیستم؟؟

 بشی تناراح نمیکردم فکر باشی خانوادت پیش گفتم من دیوانه/گفتم و مبل رو نشستم
 ببخشید

 مکن قطع نداری؟میخوام کاری/گفت  دلخوری و ناراحتی با وبعد نیومد لحظه چند صداش

 ..محسن/

 چیه؟؟/

 اینجا بیا پاشو/

 نمیام/

  بیا پاشو نمیام و درد/

  نمیخوام/

 تظرتممن گذاشتم شام ها بیایی میگذره خوش اینجان دوستامم بیا پاشو نشو بچه محسن/

 فعال میام میکنی اصرار انقدر که حاال خب خیلی/گفت و شد شاد صداش

  دیوانه/گفتم و خندیدم کردم دور گوشم از گوشیو کرد قطع
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 پری؟؟ بود کی/اژدر

  محسن دوستمه/

 یوقت؟؟...ی..ی..نباشیم..ن... مزاحم..م..ما..م/مازیار

 و میگیم هم دور میاد خوبیه پسر پسر؟اتفاقا حرفیه چه این/گفتم و کردم ریزی اخم
  میخندیم

 پسرته؟؟..پس دوست..دو/گفت شیطنت با مازیار

  شدیم اشنا هم با بری جیب اینکارا؟؟توی منو..بابا نه/گفتم و خندیدم

 عاقبت و اخر..ا.. کارا..ک.. این..ای/گفت و زد تلخی لبخند مازیار
 .. سرته پشت..پش مردم لعنت..ل و توف..شو بیخیالش..بی..پری..پ..نداره..ن...

 ارک این با من بود امدم در منبع داشتم نیاز کار این به من نگفتم چیزی و زدم پوزخندی
 همین چرا نیس مهم برام هم مردم نفرین و لعنت راضیم انجامش از و کردم پیدا اخت
 ناصر با سالگی22 تو که نذاشتن؟؟وقتی دستم کف هزاری یه شدم تنها من که وقتی مردم
 سوخت برام دلش و شد پیدا ساله14 پسر یه ادم همه اون بین گرفت دستمو اون شدم اشنا
 اسم فقط که ادم اینهمه بین زندان رفته هم اخر و داد یاد بری جیب بهم خواهرش جای

 نشوننفری و توف به حاال نکرد کای برام خدا راضی برای یکی میکشن یدک رو بودن انسان
 ..بدم؟؟بدرک اهمیت

 کنین؟ جور نتونستین خونه چیشد؟شما/گفتم و بودیم دیدن تلوزیون مشغول

 بدن..بد... بهمون بخوان..ب خونه یه..ی االن..کمه..ک.. خیلی..خ پولمون..پ..نه..ن/مازیار
 فقط..ف ما.. میخوان پول..پ.. میلیون2 شهر..شه... ی نقطه ترین..ت.. پایین..پ تو اونم
  داریم تومن میلیون2

  داغونه خودمم وضع چون کردم کمکتون بعدا من شاید.. بد چ بابا ای/

 خوبی خیلی تو..نکنه درد دستت.. نه/اژدر

  مرسی/گفتم زدمو لبخندی

  دوستمه/گفتم و شدم بلند اومد در زنگ صدای

 با فیدس کتونی و ای سورمه شبوار یه سفید تیشرت یه با محسن کردم باز و در جلوی رفتم
  بود دستش هم جعبه یه چپ سمت بود داده طالییشم موهای بود طالیی های خط
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 اومدی خوش سالم/

  مبارک نو سال پرپری سالم/

 داد دست بهم خوب حس یه بوسید وقتی هامو گونه کردیم روبوسی هم با و داخل اومد
  تو بفرما مبرک هم تو نو سال/گفتم و زدم لبخندی

  عیدیته/گفت همیشگیش لبخند با بهم داد رو جعبه

  دردنکنه دستت.. چیه اینکارا وای/

 شونپرسی احوال صدای میکردم جفت رو کفشاشون داخل رفت و اورد در لبخند با کفشاشو
 تعجب با گرفتن بغل تو محکم همدیگرو مازیار و محسن دیدم و داخل رفتم میومد

 داره مازیار دیدم و جلوتر رفتم کردن بغل همو عاشقانه انقدر چرا اینا وا کردم نگاهشون
 چخبره؟؟ اینجا/گفتم و میکردم نگاشون واج و هاج میکنه گریه

 پیداش کجا میشناسی؟؟از کجا از و مازیار تو/گفت  ذوق وبا سمتم برگشت محسن
 کردی؟؟؟

 خه؟؟ا چیشده.. میزنه گیتار..گیت جنوبی خیابون سر مازیار..ما واال.. واال/گفتم لکنت با

 رفیق پسر این/گفت محسن بود دستش تو هم عینکش و میکرد پاک اشکاشو داشت مازیار
 منه

 میشی بامزه نکن اونجوری چشاتو/گفت و خندید محسن کردم نگاهشون تعجب با

  ها مبل روی نشستیم و خندید هم مازیار

 میشناسید؟؟ همو شما/

 اره/محسن

 کجا؟؟ از/

 و ازیارم برگشتسمت اشتیاق با بود زده غیبش ساله یک االن ولی قدیمییم های رفیق ما/
 شدی؟؟ الغر انقد میکنی؟؟چرا پسر؟؟چیکار کجایی تو /گفت

 اماری..ما.. میزنم گیتار..گ جنوبی بازار..با سر/گفت و چشماش به زد رو عینکش مازیار
 چطوره؟؟

 اورد؟؟ چی سالت 22 خواهر سر زن اون رفتی؟؟میدونی چی برای تو احمق/محسن
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 کجاس؟؟ االن..ا..خوبه؟؟ حالش..چیشده؟؟ح.. ماریا..ماریا؟؟م/گفت نگرانی با مازیار

  کاناداس/گفت و گرغت مازیارو دست محسن

 چرا؟؟ اونجا.. اونجا..ا/مازیار

 رماد رفتی تو اینکه بعد/گفت و کشید موهاش تو دستی کرد ول و مازیار دست محسن
 برادر یه هم یارو اون.. شوهرش نام به زد رو اموالش تمام و کرد ازدواج روشنک ناتنیت
 باهاش میخاد میگخ و میاد خوشش ازش و میبینه رو ماریا بوده اینا سالش04 داشته
 برنشمی و میکنه خودکشی ولی عقد سفره سر میشونن ماریارو کتک با خالصه کنه ازدواج

 جورایی یه سرش خیر بوده ابرودار خیلی روشنک شوهر شمس وحید یارو اون بیمارستان
 و میبره مهمون اونهمه جلوی اینارو ابروی کارش اون با هم ماریا بودن اصیلی ی خانواده

 کنن ادمش تا عقد سفره پای مینشونن یواشکی دوباره ماریارو کنیم چ کنیم چ میگن بعد
 ونابروش رسما دیگه و پایین میکنه پرت دفترخونه دوم طبقه ی پنجره از خودشو هم ماریا
 واهرتخ بیچاره میکنن بستریش تیمارستان توی و دیوونگی به میزنه خودشو ماریا میره
 که شمس برادر اینجوریه میبینن بعد ساله22 دختر یه کرد کاری هر نجابتش حفظ برای
 انیرو یه با کنه ازدواج نمیخاد میگه و میاد بدش ماریا از ماریا کارای این با بوده سالش04

 تا ردهم بگن همه به و خارج  بره بفرسته میگه روشنک به ماه سه بعد هم ماریا میره میزاره
 ختم اسممر  براش و میره میفرستنش میکنن قبول هم اونا و نبره این از بیشتر رو ابروشون
 ... کرده خودکشی تیمارستان توی گفتن و ساختن دروغین

 میتونه چقدر ساله22 دختر یه بودم واج و هاج منم میریختن گلوله گلوله اشکاش مازیار
 فرار و بوده زرنگی دختر که خداروشکر بهش افرین کنه اینکارهارو که باشه سجاع و جسور

 و زد لبخندی اشکاش میون برداشت رو عینکش مازیار گفت افرین بهش باید کرده
 شده..ش زرنگ.. انقدر که...ک.. برم خودم..خ.. کوچولوی..ک.. ابجی..اب قوربون/گفت

 نداری؟؟..ن ای شماره ازش..ا تو محسن..م..

  میارم گیر برات ولی داداش نه/محسن

 چیزارو؟؟..چ این فهمیدی..ف کجا از تو/مازیار

 اخراجش وگرنه نکنه درز جایی گفت کرد تعریف برام خدمتکارتون خانوم عفت/محسن
 ..مَرد ناراحتم خیلی ازت ولی میکنن

 داداش؟؟ چرا..چ/
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 نیومدی چرا اصال خیابون تو بزنی ساز بری نه خودم پیش میومدی رفتی تو خب معرفت بی/
 استودیو؟؟

 عوضی..ع روشنک..ر اون..ا..شین اذیت..اذ نخواستم/گفت و پایین انداخت سرشو مازیار
 ماریا..ما به.. باقیه شکرش.. جای باز..ب شدم اواره..ا منم گرفت ازم چیزمو..چی همه هم

 چخبر؟؟ تو.. کردن رحم

  همونم هنوزم که میبینی/محسن

 ی مجله ی صفحه..ص تیتر توی..ت.. کن فرض..شدی بر جیب..ج شنیدم...ش/مازیار
  بری جیب..ج..چاووشی محسن..م دوم شغل..بزنن هنرمندان..هن

  دیدم هاتونو پوستر من/گفت اژدر خندیدیم تر بلند هممون

 دیدی رو زشت منه کردی لطف..مایی سر تاج تو..پسر باش راحت من با/محسن

  مازیار مثل..خوشگلی خیلی تو نه/ اژدر

 خوشتیپ خوشگلی هم تو/محسن

 یازن بهت اهنگام توی من برگردی باید دیگه مازیار/محسن نگفت چیزی و زد لبخندی اژدر
 دارم

 چیه؟؟ شغلش مازیار مگه/

  کننده تنظیم و اهنگساز/

  کرد نگاهم و باال اورد لبخند با سرشو کردم نگاه مازیار به تعجب با

 بده ادامه خب.. مازیار افرین/

  برگردم پرست پول ادمای اون دنیای به نمیخام دیگه..نه/مازیار

 هبدون بزار داره گناه برگردون غربت از رو خواهرت و بده ادامه شغلت به ولی برنگرد خب/
 داره پشتش کوه مثل برادر یه

  همینطور هم اژدر کرد تایید حرفمو مازیار به رو و کرد نگاهم لبخند با محسن

 دادم اهنگ تا سه فقط سال یه این توی من توعه مال اهنگام کارای نصف االن من/محسن
 مکن معرفیت میخوام دعوتم تلوزیونی ی برنامه یه عید سوم توعه کار بقیش بیرون

 ..نکن اینکارو..این.. نه نه/ مازیار
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 اخه؟؟ چرا/محسن

 بیام چشم توی نمیخوام/گفت و پایین انداخت سرشو مازیار

 روب کشیدی عقب و ترسیدی چی هر بسه دیگه میکنم معرفیت بینم نکن غلط/محسن
 ردنک پرت انباری از گوشه یه رو مادرت و پدر عکس ببین برو بگیر پس خانوادتو میراث

 علومم اونجا بیچاره میشه تلف داره غربت تو مازیار؟؟خواهرت میکنه قبول غیرتت چجوری
 هستی؟؟ اون فکر به اصن کنه چیکارا شه رفیق کیا با نیس

 سنمح بود شده عصبانی و بود ناراحت کرد مشت دستاشو و پایین انداخت سرشو  مازیار
 گمب چیزی یه منم یعنی کرد اشاره مازیار وبه بهم زد چشمک لبخند با سمتم برگشت

  میگه راست اره/

 .. تاییداتم این عاشق/گفت گوشم در اومد خورد خندشو و نخندید ولی زد پق محسن

  تلوزیونه به و نیست ما به حواسش انگار ولی میخندید ریز ریز هم اژدر

 بیام؟ چند ساعت..سا فردا/مازیار

  کردیم نگاه مازیار به خوشحالی با اژدر و من و محسن

 شبو؟ بخوابی داری جا.. بیا امشب از/محسن

 نمیشم هم تو مزاحم ولی..نه/مازیار

 هر ات کنید حال برید اژدر اقا با میتونی خالیه مجردیم خونه من میزنی حرف چقد تو/محسن
 دارین دوس وقت

 ..اما/مازیار

 حله؟؟ اونجا میریم هم با نداریم اگر و اما/

 ..شد حل چی همه ک گفتم خداروشکری لب زیر منم و دادم تکون سری

 و یدمچ سلیقه با غذاهارو و کردم پهن رو سفره کنم حاضر غذاهارو تا اشپزخونه سمت رفتم
 یهو..ن خیره سفره به سبز یکی مشکی یکی طوسی یکی چشم جفت سه دیدم و برگشتم

 دنکشی اژدر و مازیار و سفره سر نشستن عقب رفتم و ترسیدم سفره طرف کرذن حمله
 هب داشت که کردم نگاه محسن به اینا ان شکمو چقدر میکردم نگاهشون تعجب با خوردن

 رامب نداری قصد/گفت تخس های بچه مثل و کمرش به زد دستشو میکرد نگاه حرص با من
 بکشی؟؟ غذا



 
139 

 

 ..چرا ..چرا/

 نخورد به کرد شروع گشادی لبخند با بهش دادم و کشیدم براش و سفره سر نشستم
 .. خوردم خورش با و ریختم برنج هم خودم برای و زدم لبخندی

 نمیتونست هم اژدر بزنم چیزی به دست نزاشتن محسن و مازیار کردم کاری هر غذا از بعد
 مشغول هم مازیار و محسن کردیم تماشاTv و نشستیم دوتایی هال تو فرستادنش من با و

 هم با مبل رو کردن پرت خودشونو و اومدن ساعت یک از بعد شدن شستن ظرف
 ..آخیشششش/گفتن

 یننشست شما افتادیم کول و کت از ما بخندید.. بخندید/گفت محسن و خندیدیم اژدر با
 ..میخورین تخمه

 کشیدین زحمت خیلی ببخشید/

 ..میکنه شوخی.. محسن..م..دختر زحمتی..ز چه..چ/مازیار

 شد24 ساعت..س.. بریم دیگه..پاشین ها بچه..بچ/گفت مازیار و زدم لبخندی

 تنهام منم بخدا بمونین..نزنین حرفا این کجا؟؟از.. عه/

 کشیدی زحمت خیلی نکنه درد دستت..نه/اژدر

 اومدین که مرسی گذشت خوش من به خیلیم چیه زحمت/ گفتم و زدم بهش لبخندی

 پایین تمانداخ سرمو و کشیدم خجالت بود خیره بهم لبخند با کردم نگاه محسن به برگشتم
 و من هب پریده باال ابروهای و لبخند با دیدم و باال بردم سرمو زد لبخند مازیار کردم احساس
 بریم ما..خب/گفت محسن پایین انداختم سرمو و گرفتم گاز پاینمو لب میکرد نگاه محسن
 پرپری نکنه درد گلت دست

  میکنم خواهش/

 یامم منم ماشین تو برین اژدر با مازیار/گفت در جلوی محسن و کردم همراهیشون در دم تا

 لبخند با محسن رفتن و کردن خداحافظی اژدر و مازیار سمتش گرفت رو سوییچ
 خوبه؟؟ حالت/گفت همیشگیش

  ازمایشگاه  میرم فردا..بهترم امروز اره/

 نرو.. نه/گفت و کرد نگاهم نگرانی با محسن
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 نرم؟؟ چرا/گفتم تعجب با

  کنم صحبت باهات میخوام فردا/گفت و پایین انداخت سرشو

 بگو االن خب/

 میگم فردا نمیشه نه/

 بگو بهم ازمایشگاه از بعد میرم من خب/

  نمیشه.. نه/

 من بیخیال من خونتون؟؟جان کرده دعوت منو باز مامانت مهمه؟؟نکنه اخه؟؟خیلی چرا/
 نمیام دیگه

 تبه فردا میگم حاال خودته راجب.. نیست مامانم راجب نه/گفت و خندید باال اورد سرشو
 نریا جایی

  باشه/

 خداحافظ خب/

 خداحافظ

 ومدا سرعت با یدفعه و برگشت رو رفته راه ایستاد ولی بره خواست کرد بهم رو پشتش
 گوشم در ولی ببوسه رو م گونه میخواد کردم فکر صورتم راست سمت رفت سمتم
 ..طوسی چشم دختر شدی خوشگل خیلی امشب/گفت

 یلیخ حرکتش زدچون خشکم رفت و جیبش تو کرد دستاشو و بهم کرد رو پشتش سریع
 داغ هاش نفس هرم بخاطر گوشم ؟؟هنوزم شدم گفت؟؟خوشگل چی این  بود ناگهانی

 سیدر  شدم شیرین حسی و لذت غرق و زدم عمیقی لبخند و گوشم روی گذاشتم دستمو بود
 و دادم تکیه در به بستم رو در و داخل رفتم لبخندم با منم راست سمت رفت و کوچه سر به

 ...خلدا رفتم و خندیدم زدم بهشون چشمکی و کرذم نگاه ها ستاره به کشیدم عمیق نفس

 تخت روی و شدم بلند خرسم کردم پیدا ایمان رسما دیگه پاشدم خواب از21 ساعت صبح
 بینیم به دستی بود خون از پر بالشت من خدای وای بالشت به خورد چشمم نشستم
 رمب باید واقعا دیگه کشیدم عمیقی آه کردم حس رو بینیم روی شده خشک خون کشیدم
 روز هر شدم خیره چشمام به و دستشویی سمت رفتم میترسم دارم خودمم بدم ازمایش

 بود دهش پخش بینیم خون شدن فروغ بی خیلی میوفتن گود چشمام زیر دیروز از بیشتر
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 الشتب روکش و رفتم بیرون دستشویی از شستم رو صورتم صابون با راستم ی گونه روی
 هش خشک تا کردم اویزون حیاط توی شستنش از بعد بشورم تا حموم بردم و اوردم در رو

 میکنم حس تازگیا نداشتم اشتها اصال خوردم و ریختم چایی لیوان یه اشپزخونه رفتم بعد
 وبریم جیب های لباس چاییم خوردن از بعد شده چم نمیدونم شده کم اشتهام شدم الغر

 ور چادری خانومی و فائزه و اقا اکبر و شدم رد کوچه سر از بیرون خونه از رفتم و پوشیدم
 نگاه که هم چادر خانوم اون داد جواب زیر به سر فائزه و دادم سالم دیدم اقا اکبر پیش

 ان؟؟باباج خوبی..گلم دختر به به/گفت لبخند با اقا اکبر داد جوابمو اروم داشت مهربونی

 ائزهف به گفتم که خانومه پریناز همون این..خانوم ببین/گفت و خانومش به کرد رو بعد
 داد یاد درس

 فائزه اختینشن/گفتم و زدم لبخندی پسرم بود کرده فکر حتما باال اورد رو سرش سریع فائزه
 جون؟؟

 شدی؟؟ شکلی این چرا.. شناختمت االن..جون پری سالم/گفت و زد لبخندی فائزه

 ..دیگه دیگه/گفتم و خندیدم

 که چادری خانوم همون شدیم جدا که هم از کردیم بغل همدیگرو و خنذیدم هم فائزه
 مادرجان؟؟ خوبی.. دخترم سالم/گفت اقاس اکبر همسر فهمیدم

 یجویا مادری اینکه بودم نکرده ش تجربه تاحاال که داد دست بهم عجیبی حس لحظه یه
 شما خانوم حاج ممنون/گفتم تلخ لبخندی با..خودمه مادر میکردم حس..شه احوالم

 چطورین؟؟

 یادز  تو از اقا اکبر..الحمدالله.. دخترم خدا شکر/گفت و گرفت دندونش به رو چادر ی گوشه
 چقدر گفت فائزه.. کردی کمک رو م فائزه که مادرجان نکنه درد دستت میکرد تعریف
 ..علی حق به باشی زنده سال صد انشالله..تن پنج حق به ببینی خیر..خانومی

  منه کوچولوی خواهر فائزه دارید لطف من به شما/گفتم زدمو لبخندی

 خانوما؟؟ خانوم شد چند ت نمره/ گفتم و بغلم توی گرفتم رو فائزه

 14/گفت و شد مشخص گونش چال دوتا که زد لبخندی

  قدش بزن..ایوووووول/گفتم شوق و شعف و لبخند با و کردم بزرگ چشمامو
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 بارکم هم نوتون سال شدم خوشحال خیلی اشناییتون از/گفتم و دستم کف زد ذوق با اونم
 هب برگشتن سربازی از هم فرزاد اقا انشالله..هاتون بچه سر باال تون سایه سال صد..

  بدن ادامه درسشون

  مبارک هم تو نو سال.. مادرجان انشالله/خانوم حاج

 متس رفتم و کردم خداحافظی باهاشون گفتن تبریک بهم رو نو سال هم فائزه و اقا اکبر
 یبمج از خورد زنگ گوشیم که میکردم جلو و عقب پاهامو و صندلی روی نشستم ایستگاه

 دیدم رو محسن اسم و اوردم در

 بله؟؟/

 رفتی؟؟کجایی چی ازمایشگاه؟؟واسه نرو نگفتم پری؟؟مگه کجایی/اومد دادش صدای
 االن؟؟

 چشه؟ این کردم دور گوشم از گوشیو تعجب با

  ک نرفتم ازمایشگاه خوبه؟؟من حالت/گفتم و گوشم دم گذاشتم گوشیو

 کجایی؟؟ کجایی؟؟االن پس/

  ایستگاهم تو االن من/

 میشم اتوبوس سوار دارم االنم/گفتم و شدم بلند و اومد اتوبوس

  میام االن..نشو سوار..نه/

 تو؟؟ مگه کجایی/

  اتوبوسم پشت االن بودم کوچه سر/

 دمش ماشین سوار رفتم و کردم قطع گوشیو دیدم رو ماشینش و اتوبوس ته سمت رفتم
  سالم/گفتم و سمت برگشتم

 بری؟؟ میخواستی کجا/گفت ریزی اخم با

 نیست؟ مشخص لباسام از/گفتم و باال انداختم ابروهامو

 نرو؟؟ جایی نگفتم مگه/گفت شمرده شمرده و بست چشماشو

 مفتش یا منی وصی وکیل برم؟؟تو جایی نباید چی ی واسه/باال بردم یکم صدامو کردمو اخم
 محله؟؟
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 ریب نداری حق نرو جایی میگم کستم همه من اصال/گفت و باال برد یکم من مثل صداشو

 نرم بیار دلیل یه اخه/گفتم و بردم باالتر صدامو

 نیست خوب حالت چون/گفت و باال برد صداشو من مثل

 ..میکنی نیستی خوب نیستی خوب هی.. گور تو بکن منو رسما.. دیگه بسه/ زدم داد

 وندهم خیلی حاال.. ببین خوبم من/ گفتم زدم داد و سینم ی قفسه روی زدم  محکم مشت با
 تو منو دانق ولی میمیرم روز یه بالخره ولی نمیرسن ارزوشون به خیلیا متاسفانه..بمیرم تا

 نیا لفظشو انقد میشی راحت دستم از میمیرم نترس.. زندم که حاال نکنید گور

 ..داری سرطان تو نفهم احمق/زد داد وحشتناکی اخم با و شد خم روم

 به نمیشد خارج ازشون صدایی ولی میخورد تکون لبام بود باز دهنم شدم خیره بهش
 در تشدس از خنده با دستامو گرفت دستامو میکنه نگاهم نگرانی با دیدم شدم خیره محسن

 نه؟؟ میکنی شوخی/گفت و اوردم

 وقتی یول گرفتم سرطان که نمیشد باورم هنوزم پایین انداخت سرشو خندیدم بلند بلند
 من گریه زیر زدم و شد باورم دیدم رو ش گونه روی اشک و قرمز چشمای و باال اورد سرشو

 احتر  نکبتی دنیای این از بابام پیش میرم دارم خوب چه.. میمیرم دارم من.. گرفتم سرطان
 قعاش دارم تازه من نه.. نه میکردیم گریه دوتایی و بغلم تو گرفت سرمو محسن..میشم
 حاال چرا میشم عاشق دارم که حاال چرا؟؟چرا من؟؟خدایا ؟؟چرا االن چرا؟؟چرا اخه میشم

 ی سینه از سرمو خندیدم هام گریه میون..میفهمم رو کردن زندگی معنی داشتم تازه که
 مباش خوش لحظه یه من نمیخاد ؟؟خدا میبینی.. جالبه قدر چه/گفتم و کردم جدا محسن

 کنم؟؟ زندگیمو خوش منم دنیا از گوشه یه میشه چی مگه..

 اب همراه ولی میخندیدم و میزدم کف محکم زدن دست کردم شروع جلومو گرفتم دستامو
 من همتون مبارک..دشمنام مبارک..خیلیا مبارکه..مبارکه/گفتم میریخت اشکام هام گریه
 بازم یریمیگ اینو حاال.. دادی یکیو گرفتی بابامو که نبود رسمش این خدایا ولی..میمیرم دارم

 قلبمو..اخدای ندارم دوستت دیگه.. میبری میبندم دل میکنی؟؟تا بازی باهام چرا..بدی بابامو
 ..شکستی خیلی

 تو اال مداشت توقع کی هر از..خدایا شکوندی/گفتم و سینم روی کوبیدم و کردم مشت دستمو
  تو جز به کی هر از..
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 که بودم یخدای عاشق که منی گفتم کفر کردم کز ماشین ی گوشه و گریه زیر زدم بلند بلند
 ..مگفت کفر االغ منه خر منه نداشتم دوستش میگفتم داشتم حاال داشت هوامو همیشه

 اشمب اینجا نمیخام ببر.. خلوت جای یه ببر منو/گفتم و محسن سمت برگشتم اشک با

 و مشد خیره بیرون به رو مسیر کل منم افتاد راه و کرد پاک رو اشکش و کرد عوض رو دنده
 دارمن نداشتمو کاری کسی با من؟من چرا اخه میمیرم دارم گرفتم سرطان من میکردم فکر
 ارید دوست خیلیم کنی؟؟اره اذیتم میاد خوشت خدایا شم مبتال درد این به باید من چرا..

 اذیت هم تو کردن اذیت و دونستن بیچاره همه منو هست؟؟هیچکس کی من از تر بیچاره
 .. کن

 یادهپ زدمو تلخی لبخند.. تخرانیم بام دیدم و کردم دقت رسیدیم مین پنج و چهل از بعد
 و کنارم رسوند رو خودش محسن بود قرمز هوا و بود غروب افتادم راه محسن از جلوتر شدم

 دارم؟؟ سرطان من فهمیدی کجا از تو/رفتیم باال تا هم با

 زتا شد مشکوک بهت و اومد کردیم خبر دکتر رفتی هوش از/گفت و پایین انداخت سرشو
 غزیم تومور داد تشخیص واعصابه مغز متخصص شیرزاد دوستم ازمایش برد و گرفت خون
 ویت.. دوباره بدی ازمایش بری باید خیم بد یا خیمه خوش نیست معلوم هنوز البته داری

 هتب تا ایسنادم و اومدی هوش به اون از بعد ولی کردیم درمانیت شیمی بار یه بیهوشیت
 .. بگم

 ..خیمه بد منه بخت به اگه/گفتم و زدم پوزخندی

 این.. ایاخد/گفتم و زدم زل نفرت با اسمون به نشستیم سنگی تیکه روی و رفتیم باال تا
 چرا؟؟نکردی؟؟ کاری نیستی؟؟چرا خدا مگه تو ولی.. ببینه خوشبختیمو نتونست دنیات

 نمیخاد رو هاش بنده بد هیچوقت خدا..پری نگو اونجوری/گفت محسن زدمو پوزخندی

 میخادن رو هاش بنده بد خدا.. داره خنده/گفتم خندیدمو سمتش برگشتم اشکی چشمای با
 نمی توجونم رو درمونی بی درد هر..داشت هوامو بودم اگه..نیستم ش بنده که من ولی

  انداخت

 حاال که هوایی به و کردم پاک اشکامو منم پایین انداخت سرشو و نگفت چیزی محسن
 .. میام..ازمایش و درمانی شیمی برای بریم فردا/گفتم و کردم نگاه بود شده تاریک

 المدنب و کردم باز رو در خونه سمت رفتیم و شدیم پیاده هم با کرد پارک سرکوچه محسن
 و تممش تو گرفتم حرص با زدم پوزخندی و بالشتیم رو به خورد چشمم دروبست و تو اومد
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 اتاق زا رفتم و برداشتم رو ماشین اوردم در رو کاپشنم و کاله خواب اتاق تو رفتم راست یه
 مبل هب سرشو بود داد تکیه بود بسته رو چشماش و بود هال توی که دیدم رو محسن بیرون

 الغر درچق شدم خیره اینه تو خودم به و بیرون کشیدم محکم تنم از لباسامو حموم تو رفتم
 امانگشت معلومه م سینه جناق استخوون مشخصه م سینه ی قفسه های استخوون شدم

 ای برقی ژیلت بود مخم روی مانندش زنبوری صدای برق به زدم رو ماشین شده الغر چقدر
 چشمامو گرفتم دندون به لبمو شدن بلند چقدر موهام سرم سمت بردم رو ماشین همون
 میشد ریخته که موهام از یدونه هر موهام کردن کچل به چپ سمت از کردم شروع  بستم

 بردم رو ماشین موهام وسط به رسیدم میزدم موهامو و میزدم زار میشد تر بلند هقم هق
 بردم رو ماشین نمیومد باال نفسم کشیدم عمیق نفس کنم باز چشمامو نداشتم جرعت عقب
 نصف هنوز جلو اومد اشک با داخل اومد شدت با محسن و شد باز در که موهام سمت
 نمک صبر خودم..کنم تمومش بزار.. جلو نیا/ گفتم زدمو کنارش اشک با بود مونده سرمو
 ..میکنم دق بریزه

 میکنه هق هق داره بود معلوم میلرزید هاش شونه  چشماش رو گذاشت دستشو محسن
 و ردمک جداش خودم از کردیم گریه دوتایی و کرد بغلم محکم محسن اینه به کردم پشتمو

 .. کنم تمومش بزار/گفتم

 رس دستم از ماشین نمیتونستم میلرزید دستام موهام سمت ببرم رو ماشین خواستم
 مومشت بیا/گفتم و محسن سمت برگشتم بودم نکرده نگاه آینه تو خودمو هنوزم میخورد

 ..نمیتونم بخدا..کن

 ..کن تمومش تروخدا.. بزنشون.. نمیتونم میلرزه دستام.. ببین/گفتم جلو بردم دستامو

 ردب رو ماشین میکرد هق هق بازم ولی کرد پاک ش شونه با اشکاشو و گرفت ازم رو ماشین
 ودب شده پر حموم تمام میزدیم بلند هق هق هم با دوتایی زدن به کرد شروع و موهام سمت

 اینکه چی؟؟برای برای کنه کچل ادمو موهای ادم عشق سخته خیلی.. ما ی گریه صدای از
 ..نکنه ش تجربه هیچکس امیدوارم..میشی دور ازش داری

 هیچی کردم گریه و زدم داد و کشیدم کچلم سر  بع دستی موهام شدن تموم از بعد
 برد رو ماشین محسن خوشگلم موهای همه اون رفت؟؟ کجا حناییم موهای مونداشتم

 جای چشماش بود سرخ گریه از صورتش و میلرزید دستش زد هم اونارو ابروهامو سمت
 جای و بغلش تو گرفت محکم منو ابروهام زدن از بعد بود سرخ سرخ نداشت سفیدی

 منی خوشگل پری هنوزم تو/گفت و بوسید کچلمو سر روی  ابروهامو
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 هنگا خواستم زمین روی موهای به بوسیدم رو ش سینه روس زدمو لبخندی اشکام میون
 خوب تو..نکن فکر بهشون/گفت و ش سینه تو داشت نگه محکم سرمو ولی کنم

 ..میشی خوب انشالله..میشی

 .. بیرون اومدیم حموم از گریه با و گرفت دستمو

 

 مهه شفای برای و بدیم هم دست به دست همه بیاید سال پایانی روزای این توی دوستان)
 دگیزن ی ادامه باعث ما از کدوم یک دعای شاید کنیم دعا سرطانی بیماران مخصوصا بیمارا

 لک اشعف اللهم.. میده جواب بیشتر همگانی دعای باشه خودمون سال و سن به انسان یه
 ( العالمین رب یا امین الهی..مریض

 ..بخواب/گفت و بوسید رو پیشونیم تخت روی خوابوند و خواب اتاق سمت برد منو

 ذهنم شد هخیر  بهم لبخند با و بوسید دستامو و کشید باال سینم روی تا پتورو زدم لبخندی
 .. برد خوابم سریع همین برای نداشت رو مسئله این گنجایش مغزم بود خسته خیلی

 یه و بود دره یه جلوتر رفتم میکرد اذیت چشمامو که بود زیاد انقدر نور بود روشن جا همه
 ..بابا/گفتم خوداگاه نا تر جلو رفتم بود بهم پشتش که پوش سفید بلند قد مرد

 موهای با مشکی های مژه و ابرو عسلی چشمای همون با دیدم بابارو و برگشت شخص اون
 بود هشد تنگ برات دلم..جونم بابایی سالم/گفتم زدمو لبخندی  سفید صورت و مشکی

 ینکها معنی به  روم روبه گرفت دستشو و کرد نگاهم وحشتناکی اخم با که سمتش دویدم
 ..بابا/گفتم و کردم نگاهش تعجب با کنم صبر

 شده نگت برات دلم من بابا/گفتم و تر جلو رفتم اروم منم عقب رفت و کرد تر شدید اخمشو
 ..کنم بغلت بزار..پیشت بیام میخوام..

 دش پرت دره از یدفعه و کرد بیشتر رو هاش قدم سرعت کرد تر شدید و تر شدید اخمشو
 ..بـــــــــــــابااااا/ زدم جیغ و دره سمت دویدم پایین

 انپای دره اون انگار نداشت انتها که بود سفیدی نور همش ولی شدم خیره دره پایین به
  نداشت

 ..پری/
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 لبخند با و کردم بیشتر هامو قدم سرعت  کرد باز دستاشو دیدم رو محسن و عقب برگشتم
 جیغ و پایین شدم پرت دره از و عقب کشید منو نیرویی یکدفعه ولی سمتش رفتم
 ...محســـــــــــــــــــن/زدم

 یدمفهم تازه و کشیدم پیشونیم به شده؟؟دستی صبح بود روشن جا همه پریدم خواب از
 محشن و شد باز شدت با اتاث در یهو کردن گریه به کردم شروع اروم اروم نیست موهام

 بل مشکی تیشرت شده؟؟یه شکلی این چرا این کردم کپ کلمه واقعی معنای به دیدم رو
 موهلشو ی کو؟؟همه موهاش پس بود سرش مهم ی نکته و بود تنش مشکی کتون شلوار
 ..محسن/گفتم باز دهان با.. بود تاس سرش.. بود کرده کچل

 محسن؟؟ جان/گفت و بوسید دستمو تخت پایین نشست سمتم اومد

 ردیک چیکار موهاتو/گفتم و کشیدم سرش به دستی شدم لذت غرق گفتنش محسن جان از
 دیوونه؟؟

 حاال؟؟ شدم خوشگل بزنم منم گفتم شدی خوشگل زدی موهاتو تو/گفت و زد لبخندی

 شدی خوشگل خیلی اره/

 کردی؟؟ عوض لباساتو کی/گفتم و زد لبخندی

 دیدی؟؟ ؟؟خواب زدی جیغ چرا..اومدم سریع خونه رفتم دیشب/

 بود کابوس.. اره/گفتم و افتادم خوابم یاد

 ..ازمایشگاه بریم میخوایم بخوریم صبحونه بریم بیا/گفت و کشید رو لپم

 ..بیرون اتاق از رفتیم هم با شدم بلند و دادم تکون سری

 شیم رحاض شدیم بلند دهنم تو میکرد زور به و میگرفت لقمه برام محسن صبحونه میز سر
 شپی بردیم هارو ازمایش و ها پرونده اسکن سیتی و ازمایش دادن از بعد ازمایشگاه بریم

 تهبس محجبه خیلی شالمو شدیم وارد بفرمایید صدای با و زدیم رو اتاق در محسن دوست
 سریپ نشستیم نفره دو مبل روی میکشیدم خجالت نباشه مشخص سرم تاسی که بودم
 چشم نخودی شلوار و مشکی و قرمز ی چهارخونه پیرهن و سفید روپوش با ساله12_17

 که افذن نگاهی و لبخند با بود جوگندمی یکم هاش شقیقه ی گوشه که مشکی موهای و ابرو
 خوش خانوم سالم..جان محسن سالم/گفت و سمتمون اومد بود ها پزشک مخصوص

 اومدید

  نشستیم و دادیم رو جوابش دو هر
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 چطوره؟؟ حالتون خانوم پریناز خب/دکتر

 ممنون خوبم/

 چی جوابشون گرفتیم پیش ی دفعه از هارو ازمایش شیرزاد/گفت محسن و زد لبخندی
 شد؟؟

 ومورت ایشون گفتم که همونطور راستیتش.. خب/گفت شیرزاده اسمش فهمیدم ک دکتره
 نم که چیزی با اگر خیم خوش یا بدخیمه که نیست مشخص هنوز و دارن سرطان یا مغزی

 کارمون ازب باشه خیم خوش اگه اما سخته خیلی کارمون باشه خیم بد خداینکرده میکنم فکر
 تره راحته

  بگین چیو همه کنده پوست و رک کنم تحمل میتونم..من..من..دکتر/

  فشرد دستمو محسن انداخت پایین رو سرش شیرزاد

 سه دو ماش خداینکرده باشه بدخیم ولی مطلب اصل سر میرم رک خیلی که ببخشید/شیرزاد
 نشون رو خودش دوباره سال22یا24 از بعد باشه خیم خوش اگر و نمیمونید زنده بیشتر ماه

 .. تر شدید خیلی شاید میده

 الح به دلم.. میمیرم صورت هر در.. رفتنیم یعنی شنیدم نمی رو حرفاش از چیزی دیگه
 بمیرم درد با باید بازم سختی همه این بعد سوخت خودم

 بدید هارو اسکن سیتی و ها ازمایش/شیرزاد

  کرد نگاهشون دقت با و برد تر باال رو طبیش عینک شیرزاد و داد هارو ازمایش محسن

 خیم؟؟ خوش یا چیشد؟؟بدخیمه..شیرزاد/ پرسید استرس با محسن

 رو انداخت ها ازمایش با همراه اورد در رو عینکش کشید آه با همراه عمیقی نفس شیرزاد
 ..ولی.. میگم اینو که متاسفم/گفت و میز

 نه؟؟ بدخیمه/گفتم پوزخند با

 شهنمی شیرزاد..ش/گفت باز دهان با محسن نگفت چیزی و شد خیره چشمام به لحظه چند
 کرد؟؟ کاری

 هم رمانید شیمی برد بین از نمیشه ولی گرفت رو پیشرفتش جلوی میشه درمانی شیمی با/
 باشید قوی باید ولی داره زیادی خیلی درد

  بودم شوک تو هنوزم شومی سرنوشت چه میریختم اشک و بودم خیره گوشه یه به
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 ..بیاری کم نباید..باشی قوی باید شما..خانوم پریناز /شیرزاد

 بمونم؟؟ معجزه یه منتظر باید یعنی/گفتم اروم و شدم خیره بهش اشکی چشمای با

 با و بیرون رفتم مطب از و کردم تر محکم رو سالم نگفت چیزی و پایین انداخت سرشو
 ...شدم ماشین سوار محسن

 که بخندین انقدر2212 سال توی امیدوارم میگم تبریک بهتون رو نو سال دوستان)
 زندگیتون و خدا عطر از معطر بهارتون رسیده2212 سال بهار ببینید و کنید باز رو چشمتون

 ( زیبا ..خدا گرم آغوش در

 یدنمد اومدن اینا محسن اقوام ی همه بستریم بیمارستان تو گذشت باد و برق مثل ماه یک
 داره خداروشکر وضعش و آهنگسازی سابقش کار سر برگشته مازیار اژدر و مازیار حتی
 اقتط دردش که هایی درمانی شیمی زیر منم برگردونه رو  ماریا که اینه دنبال و میشه بهتر

 وزنامهر ی همه تیتر شده بیچاره محسن.. میرم کی ببینم تا میشمارم هارو لحظه فرساست
 .. ن سوژه یه دنبال فقط مردم بالن فالن و مریضه همسرش که ها

 مسمت اومد ای خسته لبخند با میاد بهش چقدر ریش ته تو اومد محسن و شد باز اتاق در
  بوسید و دستش تو گرفت دستمو

 کردی گریه که بازم/

 ؟؟ خوبی/گفت و بود سرخ چشماش

  الزمه گاهی هم تظاهر ولی نبودم خوب کردم پایین و باال سرمو

 هستم؟ میگی چرا نیستی وقتی/گفت و کشید و بینیم زد لبخندی

 بود بر از رو حرکت هر بود شناخته منو خوب وقت چند این توی خندید اونم و خندیدم
 القاتیم گفته.. نیست خوب برات اضطراب و استرس گفته شیرزاد/گفت و داد فشار دستمو

 ببینتت میخواد یکی ولی.. باشه کم باید

 کی؟؟/ ونشستم گوشم پشت دادم موهامو

  مادرت/گفت و پایین انداخت سرشو

  آشنایی نا ی کلمه چه !! مادر هه زدم پوزخندی و شدم خیره بهش لحظه چند

 کیه؟ مادرم/

  ندارم مادری من/گفتم دید رو پوزخندم که بعد و کرد نگاهم تعجب با و باال آورد سرشو
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 ..برات دلش اون ولی/

 نگت من برای دلش نکرده الزم..بشه تنگ خودش برای دلش/ گفتم و کردم قطع حرفشو
 نسوخت؟؟اصال ساله2_2منه برای میگی که دلی اصطالح به اون موقع اون چجوری بشه
 اب رو عاشقش که شوهری آدم یه.. انسان داره؟؟یه مگه هم دل لعنتی زنه اون ببینم بگو
 میکنه؟؟ بگو میکنه؟؟تو ول عوضی یه برای رو کوچیکش ی بچه

 وشخ روز یه..نکشیده درد کم اون..پشیمونه اون ولی/گفت و پایین انداخت سرشو محسن
 نداشته

 هب بکوبم سرمو میخوام نزن حرف ازاون محسن.. نداشته که حقشه..نداشته که جهنم به/
  دیوار

 خوبه؟؟ کردم غلط من اصال نیس خوب برات پری باش اروم/گفت و گرفت دستامو

 طرفداری ازش میشناسیش؟؟چرا کجا از اونو تو اصال/ گفتم بلندی نسبتا صدای با
 شده؟؟ پیداش حاال که بوده میکنی؟؟کجا

 خیره بیرون به و پنجره دم رفت کرد ول دستامو شد بلند تخت روی از پایین انداخت سرشو
 ..منه ی خاله فریناز/گفت و شد

 ..محسن..من مادر..اون ی خاله یعنی..چی؟؟یعنی شدم خیره بهش ناباوری با

 میکشه موهامو محسن ببین..عزیـــــــــــز/

  دخترمو مادر نکن محسن/عزیز

 ارهدوب میده کیف میکنم اذیتش عزیز دارم دوس/گفت شیطونش چشمای همون با محسن
  شد تکرار گذشته های صحنه

 کنم ول موهاتو تا کن ول موهامو/محسن

 مـــــــامــــــان.. کن ول موهامو محسن میزنمتا موهام آخخخخخ/ منو فرابنفش جیغ

 میکنی صدا مامانتو چرا ننه بچه هه هه/

 موهامو نکش آخخخخخ میکنما پاره کردم قایم که رو توپی نکنی ول موهامو محسن/
 عــــــــــزیز

  رو بچه اون کن ولش تورو نمونی ذلیل محســـــن/عزیز
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  میکنه پاره توپمو میکنه تهدید منو عزیز/ و محسن ی کودکانه و مستانه ی قهقه

 کن ولش جان بچه نمیکنه/عزیز

  بودم دور هام خاطره از سال اینهمه من چرا من مادر.. فـــریناز

 عزیزم بخور غذاتو بیا من پری/مامان

 نمیخــــــــــوام/

 بخور همشو بیا نداریم نمیخوام/

 مـــــــامان/

 مامان؟؟ جان/

 میاری؟ اجی یا داداش برام کی پس تو/

 شی بزرگ تو وقت هر..اممم/

 میشم؟ بزرگ کی من/

 میشی بزرگ بخوری غذاتو اگه/

 میگی؟؟ راس/

 اوهوم/

 خیره نگران چشمای با محست به بیرون اومدم ها گذشته از خوردم اشتها با غذارو تمام
 خوبی؟؟ عزیزم..من پری..خوبه؟؟پری حالت میزنی نفس نفس چرا..پری/گفت شدم

 با شیطون ی بچه پسر همون شدم خیره محسن به و کردم پایین و باال بار چند سرمو
 قبر نبش دارم حاال کردم چال هامو خاطره سال اینهمه من طالیی وموهای مشکی چشمای

 .. مادرم اصطالح به.. بوده کردنشون چال باعث که کسی ی واسطه به اونم میکنم

 رفط از نکنه.. منه؟یعنی ی خاله ؟؟پسر چی؟؟محسن کرد انالیز مغزم یهو زدمو پوزخندی
 دمز  پس شدت با و محسن ؟دستای لعنتیه اذر طرف شه؟از نزدیک من به که بوده پریناز

 چیشده؟؟/گفت و کرد نگاهم تعجب با که

 رو مردنم اومدی اذر سامان طرف نه؟؟از اذری طرف از/گفتم مرتعش و عصبی لبخندی با
  بگرده بر جیب یه با حاضره کی فرستادتت؟؟وگرنه فریناز نکنه نه؟؟اهاااا ببینی
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 چیه حرفا این پری/اخم با محسن

 مثل من چرا اخ اخ بوده فریناز ی نقشه هم مهمونیا اون شدم خر بازم اهااااا.. نگو هیچی/
 ... ام ساده خیلی نیستم؟؟میبینی؟؟من زرنگ مامانم

 میگی؟؟ داری چی پری/

 ردیک تحملم خیلی ماه چند این نه؟؟توی بود سخت من تحمل/گفتم و شد سرازیر اشکم
 ارزوشون به هک ببین بیان بگو نمونده ازم چیزی ببینید بیاید بگو فریناز به برو ولی میدونم
 ازیگرب هم تو بمیرم ارامش با بزارن و بردارن سرم از دست فقط دیگه ببینن بیان رسیدن

 که رکد به بری میتونی حاال دادی انجام خوب رو ماموریتت میگم تبریک بهت هستی خوبی
 ...که درک به.. که درک به شکسته من دل

 دست رو من به همه گریه زیر زدم و نتونستم ولی شدم عاشقت که درک به بگم میخواستم
 و کردم خارج دستش از دستمو گرفت دستمو محسن همه از.. متنفرم همه از میزنن
 هموند چی دیگع گرفتین ازم چیمو میخوای؟؟همه ازم؟؟هان؟؟چی میخوای چی دیگه/گفتم

 بگو.. دش عاشقم بگو خالت به برو ازادی حاال از برو تو برای اونم مونده لعنتی قلب برام؟این
 ریجو گرفت ازم بابامو گوری به گور اذر سامان دادم انجام خوبی به ماموریتو شده عاشقم

 ازم موبچگی زندگیمو لعنتی فریناز نه یا داره مزاری اصال زهراس بهشت کجای نمیدونم که
 حترمم اقای برو بردی تو اونم که قلبم موند؟یه ازم چی منگم و گیج هنوزم که جوری گرفت
 هک الصافلین اصفل درک به شدم عاشقت که جهنم به میزنه تو برای قلب این که بدرک
 اقای برو.. بودین هستین بدونم نمیخوام ببینمتون نمیخوام شدم خسته بخدا میمیرم دارم

 .. برو محترم

 .. پریناز/گفت و کرد نگاهم ناباوری با و باز دهانی با محسن

 .. برو فقط/

 هدقیق چند از بعد ریختم اشک اروم اروم و کردم بهش پشتمو و سرم روی کشیدم پتورو
 اعتراف گریه زیر زدم بلند بلند.. در شدن بسته صدای تَق بعد و اومد پاهاش صدای
 نیس ممه نداره دوسم اگه.. نیست مهم برام غلط یا بود درست نمیدونم..گفتم بالخره..کرذم
 ههم اینه مهم بشه سرد بزنه پوزخند کنه مسخرم نیس مهم دارم دوسش من که اینه مهم

 ..منه ی خاله پسر و..منه عشق جوره

 .. رفتم خواب به بدی و فجیح سردرد با که کردم گریه انقدر
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 بودم خواب منگ کردم باز نیمه چشمامو شدم بلند خواب از سرم روی نوازشی احساس با
 اه ارامبخش بخاطر بستم چشمامو دوباره دیدم طوسی چشمای و چروکیده پوستی با زنی
 مهه کردم باز چشمامو سختی به در صدای بعد و اومد هایی قدم صدای نداشتم بیداری نای
 دمز  توهم شایدم نمیدونم..مطمئنم من.. بود اینجا یکی نشستم تخت روی بود تاریک جا

 ودب خلوت راهرو توی بیرون اتاق از رفتم و اوردم در حرکت به رو سرمم ی میله شدم بلند
 ونتلوزی مشغول که پرستار تا دو پذیرش سمت رفتم و کردم تر محکم روسریمو ی گره

 بودن اونجا بودن دیدن

 سالم/

 شدی؟؟ بلند چرا تو دختر عه عه/گفت بود جوون که یکیشون

 چیز یه فقط..میرم االن/

 عزیزم؟ بله/

 من؟؟ اتاق تو نیومد نفر یه االن/

 اومده کسی نکنم فکر..عزیز بمونه نمیزاریم مالقاتی شبا/گفت و انداخت باال هاشو شونه
 مگه؟ چطور..باشه

 ممنون.. هیچی/

 .. گلم میکنم خواهش/

 به منشست تخت روی اتاقم تو رفتم..مطمئنم..کردم حس یکیو من ولی اتاقم سمت رفتم
 بام ویت شدیم خیره مهتاب به صبح تا محسن با که وقتایی یاد شدم خیره مهتاب و ها ستاره
 یشیرین فکر چه محسن سمت دادم سوق و افکارم و زدم لبخندی تخران یاداوری از.. تخران

 ولی..نه شایدم..هست؟؟شاید امکانش یعنی.. داره دوسم بدونم که قشنگیه حس چه..
 ادنمد نجات اشکان سر شدنش عصبی داد گیر رژم به که مهمونی شب اون..شدناش غیرتی

 نم پای به پا ماه یک این مهربونیاش حموم توی شب اون من برای کردن گریه دستش از
 هک بود عشق اگه..نباشه ترحم خداکنه ولی..ترحمه شاید نه یا عشقه نمیدونم.. بودنش

 سخته چه نگرده بر دیگه و بگه چیو همه فریناز به رفته حتما بره نمیزاشت
 روی اشک..کنم لعنتت نمیاد دلم حتی که.. محسن نیاد تو به لعنت..نبودنش..ندیدنش

 ..رفتم خواب به پنجره به پشت و کردم پاک رو گونم
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 تا ودب سخت برام خیلی بودم سنگین سر محسن با من و میگذشتن هم پشت شبا و روزا
 ومدا بار چند بودم داده دست از بهش نسبت رو اعتمادم ولی کنم خورد بر سنگین باهاش

 نوم اگه هست اینجا سوال یه ولی کردم بیرونش اتاق از و بهش ندادم اجازه ولی بزنه حرف
 میاد ازمب میکنم بیرونش که هربار کنارمه؟چرا هنوزم نمیکنه؟؟چرا ولم چرا گرفته بازی به

 تمداش عمل پیش ی هفته میشد تر وخیم اوضاعم میگذشت چی هر بود بینیم روی ماسک
 معجزه منتظر فقط میگن ها دکتر نمیده جواب هم ها درمانی شیمی و نداد جواب ولی

 رو هاش ستاره آسمون و بود شب بود پنجره سمت به روم جالبه خیلی هه.. معجزه.. باشین
 ..رد شدن بسته صدای بعد و شد باز تَقی صدای با اتاق در میکشید شب سیاهی رخ به

 کردم حس ماسک زیر از رو تلخ شکالت ی مردونه عطر اومد آرومی های قدم صدای
 نمحس ی چهره و برگشتم.. چکید بالشت روی چشمم ی گوشه از اشکی و بستم چشمامو

 لیصند تره خسته همیشه از چشماش شده تر بلند ریشش ته دیدم رو شب سیاهی توی
 ..من پری/گفت شدم خیره بهش شد خیره بهم روش نشست آورد

  یسخت وبه برداشتم بینیم روی از رو ماسک کنه صحبت ندادم اجازه و باال آوردم دستمو
 .. خب میخوای؟جونمو؟خیلی جونم از چی دیگه.. بشنوم دروغ نمیخوام دیگه..بسه/گفتم

 گرفتن همه چیمو همه دادم دست از چیمو همه که من.. تو برای اونم/گفتم و کردم سرفه
 رس پشت و مکرر های سرفه..فقط..بگذره سریع ها لحظه این میخوام فقط نمیخوام هیچی

 هام یهر  به نفس و بینیم رو گذاشت رو ماسک شد بلند محسن نمیومد باال نفسم کردم هم
  بستم چشمامو و بلعیدم رو اکسیژن وجود تمام با رسید

 امردمن لجباز؟؟گفتی بزنم حرفمو نمیزاری چرا اخه/گفت و بوسید رو گونم روی اشک محسن
 گفتی..منگفت هیچی فطرتم پست گفتی..نگفتم هیچی کارم پنهان گفتی.. نگفتم هیچی
 به ور راپورتت که بودم هات لحظه ی همه شاهد گفتی..نگفتم هیچی کردنتم بدبخت مامور

 ..عاشقتم منم خب عاشقمی گفتی ولی نگفتم هیچی بدم لعنتی آذر

 سو یمسادگ از میخوان بازم جدیده بازی حتما کنم باور نمیتونم نه شدم خیره بهش اشک با
 میدونم..نگو هیچی/گفت و لبم رو گذاشت رو انگشتش که بزنم حرفی اومدم کنن استفاده

 ...دارم دوستت بدون فقط و دور بریز رو همه ولی میگذره سرت تو چی

 تگف شد خارج اتاق از و کرد گرد عقب محکم های قدم با و کاشت پیشونیم روی ای بوسه
 مبغل تو پاهامو و گریه زیر زدم.. میرم روزا همین فایده چه اما..داره دوستم گفت..عاشقمه

 اعتراف عشقش به عشقم که حاال ؟چرا شدم عاشق که کنی چرا..خدایا چرا اخه کردم جمع
 ..شکستی قلبمو خدایا.. خدایا کنم ؟چیکار کرده
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 خودم یعنی ندیدم رو محسن من و میگذره شب اون از هفته یک بودم نشسته تخت روی
 خودم تهسخ خیلی.. سخته کنه عادت دوریم به کم کم میخوام بیاد نزارن گفتم پرستارها به

 میکنه دعوا که در جلوی از میشنوم رو بیدادش و داد صدای اوقات بعضی..میکنم دق دارم
 و فتنگر  تماس بیمارستان حراست با بار اخرین میریزم اشک اتاق در پشت و داخل بیاد تا

 شد باز اتاق در..  جانم بگم نمیتونستم میزد فریاد اسممو وقتی که بود سخت چقدر بردنش
 دختر سالم..س/گفت و سمتم اومد لبخند با داخل اومد مازیار و در سمت چرخیدم

 چطوره؟؟ لت..حال..زیبا

 راحت نه..ن/گفت و طرفم شد خم سریع شدم نیمخیز برداشتم رو ماسک و زدم لبخندی
 نکن خسته..خس خودتو باش..ب

 چطوری؟؟ تو.. خوبم مرسی/گفتم و کشیدم دراز دوباره

 داغونه..داغون یکی بیرون..بیر اما..ا.. خوبم که من..م/گفت و صندلی روی نشست

 خواینمی چرا..چ/گفت مازیار و کردم پاک اشکمو چکید گونم روی اشکم و انداختم زیر سرمو
 ببینیش؟؟..ببین

 یقعم نفس و گذاشتم بینیم روی رو ماسک افتادم سرفه به که کشیدم عمیقی نفس
 ره برای اینطوری/گفتم دار خش صدای با و برداشتم رو ماسک لحظه چند از بعد کشیدم
 بهتره دومون

 اخه؟؟ چرا..چ/مازیار

 ما زنده هفته چند فوقش.. میرم دارم من/گفتم و غلطید گونم روی اشک زدم تلخی لبخد
 بگه مترح سر از نمیخوام بشه من پاسوز نمیخوام کنه زندگی باید... جوونه هنوز محسن اما..

  داره دوسم

 کن باور..ب..پری عاشقته..ع واقعا اون اما..اما/مازیار

 مرتعشی صدای با بود سخت برام حرفا این شنیدن کردم مازیار مخالف سمت صورتمو
 .. برو تروخدا..مازیار/گفتم

 ..پرپری خداحافظ..خدا/گفت و شد بلند بعد و شد خیره بهم ثانیه چند مازیار

 نبودنش ندیدنش بود سخت چقدر گریه زیر زدم و بیرون رفت محکم های قدم با اتاق از
 تخت از و رفت گیج سرم گرفت نفسم که میکرذم گریه بلند بلند.. تنش گرمای نکردن حس
 ننمیداد کشیدن نفس ی اجازه هام سرفه نمیرسید هام شش به نفس پایین شدم پرت
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 میشد سیاه چشمام میشدم سبک داشتم کم کم.. بود تخت روی هم اکسیژن ماسک
 وداگاهناخ..بابام پیش میرم بالخره میشه تموم دردام بالخره زدم اشک اونهمه بین لبخندی

 ..سرته پشت..پ مردم لعنت و توف..ت/پیچید گوشم تو مازیار صدای

 درد لهانشال..نگذره ازتون خدا..کنه لعنتتون خدا/ بودم زده رو کیفش که زنی ی گریه صدای
 ..هشتم امام حق به بگیرین درمون بی

 زنم درمون برای رو پول اون.. نگذره ازتون خدا/شد خارج فروشی طال از که مردی صدای
 ..میخواستم

 کن ارک خر مثه ماه یه..نداشتتون ذات تو توف.. عوضیا/بودم زده رو جیبش که پسری صدای
 ..نمیگذرم که من... بزنن جیبتو اخرم

 چی یعنی مردم نفرین و لعنت و توف میفهمیدم تازه میومد چشمم جلوی هاشون چهره
 دنیا ونا کشیدم بدبختی کم دنیا این..آه.. درمون بی درد همین.. نکبتی زندگی همین یعنی..

 ایاخد..تروخدا نکن جدا ازش منو خدایا افتادم اشکاش و محسن ی چهره یاد..بکشم باید هم
 بری جیب سراغ میدم قول..کردم غلط.. کردم غلط خدایا..میخوامش خدایا...میخوام اونو من
 یرد حاال ولی..کردم غلط خدایا..ببخش منو رضا امام تروبه..زهرا ی فاطمه تروبه خدایا..نرم
 جلوی اومد محسن با هام خاطره..سیاه چشمام و شد قطع نفسم..بود دیر خیلی.. بود

 حموم..اول مهمونی..رستوران توی بار اولین..زدنمون حرف پل روی..مچگیریش چشمم
 مگوشی تو صداش..اشکیش چشمای و خالمه پسر اینکه فهمیدن..دوم مهمونی..رفتنمون

 ..دارم دوستت بدون فقط/پیچید

 ...نفهمیدم هیچی دیگه و

 ****محسن****

 

 رمب نمیدادن اجازه پرستارا ولی میکردم بیداد و داد اتاق در جلوی میومد هاش گریه صدای
 رابرب ده زورم زدم کنار پرستارهارو وحشت با.. الزمان صاحب یا شد قطع صداش یکدفعه تو

  رمس تو زدم و تر جلو رفته؟رفتم کجا پس نیست تخت رو دیدم و کردم باز درو بود شده

 ..ابولفضل یا/

 یه ختت رو گذاشتمش کردم بغلش بود افتاده جون بی زمین روی پری سمت رفتم بدو بدو
 فتمر  میریختن مهابا بی اشکام عقب دادن هل منو و داخل ریختن سریع پرستار و دکتر عده
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 دایاخ میکنم التماست..میکنم خواهش..خدایا..نگیرش ازم خدایا دادم تکیه دیوار به و عقب
 ارهد مریض باشین زود/گفت ها پزشک از یکی کردن حاضر رو شوک دستگاه دکترا..نبرش

 میره دست از

 کمکمون خدایا.. کن کمکش خدایا میکردم دعا لب زیر فقط و زمین رو خوردم سر
 و کرد بغلم مازیاره دیدم برگشتم نشست شونم رو دستی میکنم خواهش خدایا.. خدایا..کن

 طخ  یه صدای یکدفعه.. میکردم دعا و میکردم گریه بغلش تو مردونه گرفا اوج هام گریه
 خدایا.. نبرش تروخدا خدایا نه نه نه.. نه وای کردم بلند سرمو وحشت با اومد صاف

 جدا داشتن دستگاهارو ها دکتر تختش سمت دویدم وحشت با خدایا میکنم التماست
   میکرد

 میگم تسلیت/  دکتر

 گردونبر  اونو خدایا کن کمکش خدا یا..رضا امام یا نمیزاره تنها منو اون نرفته من پری نه نه
 و دادم تکونش محکم و لباسش به انداختم دستمو.. میکنم التماست خدایا..کن کمکم خدایا

 دامیری؟؟تروخ داری کردی عاشقم که حاال..پاشو پریناز..پاشو بری نباید تو.. پری/زدم داد
 ..پریناااااز..پاشو

 سمت به و میدادم هل محکم همشونو ولی کنن جدام پریناز از میکردن سعی ها دکتر
 نبر واون خدایا عاشقشم من بزاره تنها منو نباید اون بمیره نباید اون میکردم حمله عشقم

 نک کار/زدم داد و قلبش رو کوبیدم محکم و کردم مشت دستمو..نبرش میکنم التماست
 .. کن کار تروخدا میره داره عشقم.. کن کار.. لعنتی

 دستامو و اطرافم بودن ریخته ها پزشک ی همه میکردم گریه و قلبش رو میزدم محکم
 ...نمیشد بلند اون ولی میگرفتن

 ****پریناز****

 

 ..میترســـــم من تاریکه اینجا کجایی؟؟بـــــــابا بابــــــــــایی...بابـــــــــــا/

  بیا..بابا دختر اینجام/بابا

 هامو قدم دکر  دراز سمتم به دستشو عصبی لبخند همون با بود ایستاده پرتگاه یه لبه بابا
 فریاد و داد صدای برسم بهش بود مونده قدم یک بابا سمت رفتم لبخند با و کردم تر تند

 دختری تخت سر روی که دیدم اطرافش دکتر عالمه یه با محسن و عقب برگشتم اومد
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 عهیکدف میزد دختر قلب روی محکم و بود شده سرخ گریه و خشم از محسن بودن ایستاده
 بریم بیا.. بابا پری/اومد بابا صدای که سمتشون رفتم پیچید قلبم تو بدی درد

 اینجاست محسن کن صبر.. بابا نه/

 .. من به بده دستتو بیا کن ولش.. باباجان نه/

  محسن پیش برم میخوام من ولی نه/

 برگردی نمیتونی تو ولی/بابا

 چرا؟؟ اخه/

  بسته رو پاهات و دست مردم نفرین و آه/

 تو مردم اون صداهای دوباره زده زل بهم وحشتناک اخمی با دیدم و بابا سمت برگشتم
 راست..نمیکنم بری جیب دیگه بخدا..خدایا کردم غلط/گفتم و اومد در اشکم پیچید گوشم
 نمک جبران برم بزار نکن جدا اون از منو خدایا میخوام رو محسن من.. کن کمکم خدایا..میگم
 ..میکنم خدایاالتماست میکنم خواهش.. بده بهم دیگه فرصت یه خدایا

 ..بابا پری خداحافظ/بابا

 ...و شد سفید چی همه یکدفعه

 ****محسن****

 تعجب اب شد بلند دستگاها صدای که میشدم امید نا داشتم قلبش رو میزدم محکم مشت با
 اب ها دکتر بود شده تبدیل شکسته های خط به حاال صاف خط اون بهشون انداختم نگاه

  میگفتن خدارو ذکر لب زیر و میکردن نگاه دستگاها به ناباوری

 ..باشین سریع..دیقه دو از بعد اونم..برگشت بیمار.. الله سبحان/پزشک

 کردم شروع و دیوار به دادم تکیه منم معاینه انجام به کردن شروع و عقب دادن هل منو
 ایاخد..ممنونتم خدایا..مرسی..چارکتم خیلی خدایا..ممنونم.. ممنونم خدایا کردن گریه به

 .. شکرت

 ...بعد هفته یک

 

  س معجزه یه فقط این..محسن/شیرزاد
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 اکبر الله..میمونه خدا کار تو آدم/گفت و کشید عمیقی نفس

 میره؟؟ بین از داره سرطانش یعنی/ محسن

 رشس توی مغزیش تومور قبال کرده پیدا شفا اون میده نشون اینو جدید های ازمایش توی/
 مبودی مجبور ما و اومد وجود به تومور اونجا و سینش به زد کردیم که عمل بود زیاد و بود

 مدادی ادامه درمانی شیمی به هم ما و نداد رضایت پریناز که کنیم قطع رو چپش ی سینه
 ادمید نشون رو خودش دیگه جای یه از تومور اون میکردیم قطع هم رو ش سینه اگه البته
 یه ی اندازه تومور اون شکر مرتبه هزار خداروصد االن و داشت ریشه بدنش توی یعنی
 خوشحالم برات..میکنه پیدا کامل بهبود انشالله.. میشه کمتر داره روز هر و شده نخود

 داداش

 دل ته از و کشیدم آغوش تو رو شیرزاد مردونه شدم بلند و کردم پاک رو گونم روی اشک
 .. پرینازم اتاق سمت افتادم راه و کردم خداروشکر

 ****پرینـــــــــــاز****

 

 نزدیک خودم خدای به میخوام بعد به روز اون از میخوندم قرآن و بودم نشسته تخت روی
 عملی قولمو منم داد شفا بهم خدا بدم ادامه باید و کنم جبران دادم قول من شم تر

 بوسیدمو رو قرآن میکرد نگاهم لبخند با شد وارد محسن بعد و شد زده اتاق در..میکنم
 خودم مال بالخره/گفت و بوسید و دستش تو گرفت دستامو سمتم اومد زدم لبخندی

 خانومم اومدی خوش..زندگی به میگردی بر داری..میشی

 شوره همه اشک/گفت و بوسید اشکامو محسن شدن روانه اشکام و زدم دل ته از لبخندی
 چرا؟؟ شیرینه تو مال

 ؟؟هان کردی بوس نفرو چن اشک مگه/گفتم  کمرمو به زدم دستمو جانب به حق خندیدمو

  خوردم خودمو اشکای..بخدا هیچکی/گفت خندیدو

 کنیاااا بوس کسیو اشک نبینم/

  خانوم حسود چشم/گفت و کشید لپمو

 نیستم حسود من/

 هستی/
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 نیستم/

 هستییی/

 کیه؟؟ هستی/ گفتم کمرمو به زدم دستمو دوباره

  برم قوربونت.. تویی من زندگی.. تویی من هستی/گفت و خندید

 جداش خودم از بود اتاقم ی گوشه که مشکیش گیتار به خورد چشمم و کرد بغلم محکم
 محسنیییییی/گفتم گونه بچه لحن با کردم

 محسنی؟ جون..میخورمتا نکن صدام اونجوری/گفت و کشید لپامو

 میزنی؟؟ گیتار برام..چشم/

 بزنم؟ کی برای نزنم خانومم برای..چشم/

 تو زنمشب تا میکنم دنبالت گیتارت با بزنی دیگه کسی برای/ گفتم و زدم گشادی لبخند
  بازوت

 نشده؟ حل من بازوی با مشکلت هنوز تو/گفت خندیدو

 باشه؟؟ بزن گیتار برام حاال.. میشکونمش بالخره نه/گفتم خندیدمو

  عزیزم باشه/

 تو ردک صاف صداشو نشست تخت روی اومد و بردلشت میز پای از رو گیتار رفت شد بلند
  /خوند و کرد نگاه چشمام

 

  خیالم تو اتاقم تو مترو توی ماشین توی

 

 فرمون پشت سرکارم خیابون تو جاده توی

 

 میکنم فکر تو به و میکنم فکر تو به

 میکنم فکر تو به و میکنم فکر تو به
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 خوابن خواب چشمات که یا بازبازن چشمات وقتی

 

  درده پر دنیام وقتی سرده وقتی گرمه وقتی

 

 چشاته تو بارون که یا پاته زیر قلبم وقتی

 

 قهری میگی من با وقتی زهری وقتی تلخی وقتی

 

 میکنم فکر تو به و میکنم فکر تو به

 میکنم فکر تو به و میکنم فکر تو به

 

 خودزخمی وقتام بعضی خوداخمی

 

 بازم دوباره شد چی هر نبازم یا ببازم من

 

  میکنم فکر تو به و میکنم فکر تو به

 میکنم فکر تو به و میکنم فکر تو به

 

 یک نای توی شدم لذت در غرق و بستم چشمامو گرم و طوالنی بوسید پیشونیمو و شد خم
 گونه یا لب روی ی بوسه از رو پیشونی و دست روی ی بوسه محسن که فهمیدم سال

 روح به فقط اون باشه مهم براش فرد یه جسم که نیست ادمی فهمیدم داره دوست بیشتر
 اون ولی هاست انسان ی همه ی غریزه توی این و داره هم شیطونی شاید میده اهمیت

 ..زیاد خیلی.. قائله ارزش خیلی احساسات برای
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 ااین ی همه بودم شاکر خدارو چقدر شدم مرخص و رفت بین از کال بیماری و گذشت روز دو
 توی خدا رو میاره در پا از رو انسان یه که رو بیماری یه تواناست خدا واقعا خداس لطف
 ..تواناست و قادر خدا واقعا برد بین از هفته دپیک

 اکبر.. زشته محسن/گفتم و گرفت دستمو شدیم پیاده و داشت نگه خونه در جلوی محسن
 میبینه اقا

  نامزدتم میگم/گفت و انداخت باال هاشو شونه

 اقا راکب سالم/گفتم و بهش رسیدیم بود مغازه در جلوی اقا اکبر و کردم نگاهش تعجب با

 خوبی؟.. باباجان سالم/گفت و زد لبخندی اقا اکبر

 خوبید؟ شما..اقا سالم/گفت و خورد محسن به چشمش

 نبالد بود اومده که سری اون اقا اکبر کرد نگاهمون استفهام با و خورد دستمون به چشمش
 رموس شد تبدیل واقعیت به حرفم جالب چه کردم معرفی بهش خالم پسر رو محسن فائزه

 و دکر  گرمی علیک و سالم اقا اکبر با جلو برد دستشو محسن پایین انداختم خجالت از
 دیمب خبر شما به نتونستیم شرمنده کردیم نامزد میشه وقتی چند جان پری و من/گفت

  بیارین تشریف حتما خانواده با عروسی برای انشالله

 دمش خوشحال چقدر.. جان بابا شکر مرتبه هزار خدارو/گفت و زد ای پدرانه لبخند اقا اکبر
 بشین خوشبخت انشالله.. شین پیر هم پای به

 رفتیم و کردم باز کلید با و در خونه سمت رفتیم و کردیم خداحافظی کردیم تشکر لبخند با
 و محسن سمت برگشتم تعجب با بودن سالم تعجب کمال در هام گل سمت رفتم داخل
 ها نداده اب اینا به کسی ماهه چیه؟؟سه قضیه/گفتم

 همیشه هک بود اینجا یکی/گفت و برداشت رو افتابیش عینک همیشگیش لبخند با محسن
 ..هایی گل عاشق میدونست میداد اب اینا به

 کی؟؟/ گفتم تعجب با

 ..من/

 کردم نگاه بهش خوشحالی با اومد صداش که شخصی به خورد چشمم و عقب برگشتم
 رت بلند قدش دریا رنگ به بود تر روشن همیشه از چشماش بود کوتاه  مشکیش موهای

  بود چاقو رد جای یه چپش ی گونه روی فقط بود شده هیکلی و بود شده
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 کوچولوم؟ ابجی چطوری/گفت داشت همیشه که خسته و مغرور چشمای با و زد لبخندی

 ..ناصـــــــــــــر/گفتم بغلش پریدم و زدم خوشحالی از جیغی

 اینجوری شده سالت14 نیستا سالت20 هنوز گنده ی دختره/گفت و کرد بغلم خنده با
  بغلم میپری

 ندارم دوستت برو اصال/گفتم قهر حالت به و بازوش به زدم و بیرون اومدم بغلش از

 وخیش ببینم داداش بغل بیا شده نارنجی نازک چه کن نگاش/گفت و کرد بغلم و خندید
 ای ساله22 پریناز من برای هنوزم تو.. کردم

 این میشه حسودیم من عه دیگه بسه اقا/اومد محسن صدای کردم بغلش و زدم لبخندی
  نکرده بغل اینجوری بارم یه منو خانوم پری

 هه خودمه داداش/گفتم و اوردم در محسن برای زبونمو بیرون اومدم ناصر بغل از خندیدمو
   هه

 و خندیدن جفتشون زدم جیغ و شدم قایم ناصر پشت که سمتم برداشت خیز محسن
 شدی؟؟ ازاد چجوری ناصر/گفتم

 میگم.. تو بریم/گفت و زد لبخندی

 باشه/

 شستنن هم اونا و نشستم مبل رو رفتم مرتب و تمیز بود همونطوری هنوزم.. خونه تو رفتیم
 بریزم چایی برم/گفتم و شدم بلند

 میرم خودم بشین.. بشین/گفت و شد بلند ناصر

 ..آخه نه/

 بچه  بشین گفتم/

 تو/گفتم و کرذم نگاه محسن به اشپزخونه تو رفت اونم نشستم و دادم تکون سری
 میدونستی؟؟

  کرد پایین و باال مثبت عالمت به سرشو

 نگفتی؟؟ من به چرا پس/

 خانوما خانوم نبود خوب حالت/
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 نیومد؟ مالقاتم چرا پس/

 التح یا نبودی بیدار اومدم بار هر/گفت  دست به سینی و بیرون اومد اشپزخونه از ناصر
  نمیدادن ورود اجازه دکترا و نبود خوب

 اومدی خوش خونت به/گفت و میز رو گذاشت رو سینی کنارم مبل روی نشست

 استاد مرسی/گفتم زدمو لبخندی

 بیرون؟ اومدی چجوری/

 ادم ممن میذاشت وسیقه زندانن توی سال چند که کسایی برای که شد پیدا خیری آدم یه/
 اومدم و شدم

 چیشده؟؟ صورتت/

  خریّته یادگار/گفت و زد لبخندی گونش رو گذاشت دستشو

 چیشده؟؟/

 میرفتی داشتی شنیدم..بیخیال هیچی/

 .. برگشتم ولی/گفتم زدمو لبخندی

 میکردی؟ چیکار ها سال این تو..برگشتی که خوشحالم/

  بری جیب/

 میدادی؟ واقعا؟؟ادامه/

 نداشتم ای چاره.. اره/

 انداختم راه این تو تورو من.. من به لعنت/

 چخبر؟ تو.. گذشت چی همه بیخیال/گفتم و زدم لبخندی

 نیست خبری که زندان/

 کنی؟ چیکار میخوای/

 دیگه میکنم پا و دست کاری یه..نمیدونم/گفت و باال انداخت رو شونههاش

 نمیری؟ بری جیب سراغ/



 
165 

 

  نه/

 چرا؟/

 اییمچ منم کرد خوردن به شروع و برداشت رو چاییش نگفت چیزی و کرد نگاهم ثانیه چند
  خوردم و برداشتم رو

 دارما سراغ کار من/محسن

 خوب دیرم یه دنبال انقالب توی شاپم کافی برای من/گفت که کردیم نگاه محسن به منتظر
 کنی قبول اگه البته.. کنم انتخاب تورو میتونم میگردم

 داداش مرسی.. نه که چرا/گفت لبخند با ناصر

 میکنم خواهش/گفت و زد لبخندی هم محسن

 هک بار اولین یاد خوردم چاییمو و زدم بهش لبخندی منم زد چشمک بهم و کرد نگاه من به
 انگشتشو شد جمع من به که حواسش دیدم بری جیب موقع جنوبی بازار توی رو ناصر

 میانبر ویت وکشید گرفت اخم یه با دستمو سمتم اومد و سکوت معنی به بینیش رو گذاشت
 سالش14 اون و بود سالم20 اونموقع ابجیش شدم من و داداشم شد اون بعد به اون از و

 ور شبا میکردیم زندگی خونم توی هم با نداشت زندگی و خونه داشت هوامو جوره همه بود
 همچین میشن پیدا کم نداره کم چیزی مردونگی و مرام از میدونم و میخوابید کاناپه

 شبردن و افتاد مامور یه گیر ها بری جیب از یکی توی اینکه تا گذشت سال یک..مردایی
 ...شده مرد چقدر سالشه12 ناصر و سالمه14 من میگذره موضوع اون از ساله  پنج االن

 به ممچش و شدم اشپزخونه وارد بپزم شام تا اشپزخونه برم شدم بلند چایی خوردن از بعد
  زدم لبخندی و برداشتم رو درش سمتش رفتم بود روش قابلمه یه خورد گاز

 داری؟ دوس هنوزم/ناصر

 منه ی عالقه مورد غذای پلو عدس.. اره/گفتم و عقب برگشتم

 من بزار برو حاال خب/گفت و اشپزخونه در سمت عقب کشید و گرفت دستامو سمتم اومد
 بچینم رو سفره

 کنم کمکت بزار خب..ااااا/

 کنم صداتون تا محسن پیش هال تو برو شده خوب حالت تازه تو نکرده الزم/

 ..خب خیلی/
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 و کرد براندازم نگاهش با نشستم محسن روی به رو شد مشغول اونم و هال تو رفتم
 کنم چلت و چاق باید حسابی...پرپری شدی الغر چقدر/گفت

 بشم چاق نمیخوام من نخیرم/

 دارم دوست چاق زن من ولی/

 داد؟؟ بله تو به کی اصال/

 ردمک جمع گوشه یه خودمو ترس با سمتم زد شیرجه یهو و کرد نگاهم ناباوری با لحظه چند
 چته؟؟/ گفتم و

 نداری؟ دوسم تو یعنی/گفت و گرفت دستامو

 چی؟ یعنی/

 ندی؟؟ بله بهم میخوای که نداری دوسم یعنی بده منو جواب/گفت و داد فشار دستامو

  کردم شوخی من روانی وای/گفتم و کردم فوت نفسمو

 داری؟ دوسم پس/

 ومهمعل/گفتم و بوسیدم رو ش شقیقه روی سمتش شدم خم شدم خیره بهش ثانیه  چند
  دارم دوستت که

 و بوسید ور بینیم ولی ببوسه لبامو میخاد کردم فکر سمتم شد خم زد رو همیشگیش لبخند
 عضیب.. نترس هیچوقت.. خاصی من برای تو..ببوسم لباتو نکن فکر هیچوقت/کرد زمزمه

 اهگن با اگه..میاره هیجان به ادمو..میبره ابرا روی رو آدم اول بار.. قشنگه باراول توی چیزا
 هک وقتی میخوام تکی برام جوره همه تو..میشه کمتر جذابیتش دوم بار برای باشه همراه

 باشی جذاب اول بار مثل همیشه میخوام..باشی شده خودم برای کامل میکنم حست
 عزیزم راحت خیالت پس... بشم داده جلوه بد ذهنت تو نمیخام..

 لیخی بود خونده ذهنمو گرفتم گر خجالت از رفت کنار و زد ریز ی بوسه رو بینیم بار دو
 ..پریناز نمیری هولم چقدر میکنه فکر االن کشیدم خجالت

 شام بیاین ها بچــــــــــه/اومد ناصر صدای

 که ایینپ انداختم سرمو کشیدم خجالت و زد چشمک بهم شیطونی لبخند با شد بلند محسن
 حلقم تو سرخت لپــــــــــای/گفت گوشم زیر و شد خم اومد ش خنده صدای
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 اشیب تو تا/گفتم و شد بلند آخش که بازوش به زدم و کردم مشت دستمو گرفت م خنده
  نشی پررو من واسه

 دنبالم و کرد راست و چپ بار چند سرشو خندید که اوردم در زبونمو و شدم رد کنارش از
 ..اومد

 شدیا کدبانویی ناصر ایول/گفتم و کردم بلند سرمو نشستیم سفره سر

 ؟؟جانم/گفت و کرد نگام تعجب با محسن سمت کردم دراز دستمو نگفت چیزی و خندید

 بده بشقابتو/

 بیا.. اهان/گفت و زد پهنی لبخند

 شوخی به ناصر که بهش دادم و کشیدم پلو عدس براش دستم داد رو بشقابش
 ؟نمیکنه؟ شونه عروسکی میکشه؟؟موهاتو غذا برات مامانت..الهی بشی ناز..اوخی/گفت

 رامب دارم فوضولی؟؟دوس تو خودمه خانوم/گفت و کمرش به زد دستشو محسن و خندیدم
 بکشه غذا

 کنی؟؟ الال تا میدی بوس بهش شام بعد جون عمو جان ای..جان ای/ناصر

 میکنم اینکارو بعد به این از..نبود یادم.. نـــــه/گفت و زد بدجنسی لبخند محسن

 نزن..نه...نه/گفت سریع  که سمتش کنم پرت خواستم رو نوشابه بطری و گرفتمو گاز لبمو
 دارم گناه

 نزنیا حرفا این از دیگه/گفتم و پایین اوردم رو بطری

 میدم خبرشو بهت میکنم فکرامو حاال/

 میزنی کنن پرت اونو فقط.. نمیزنم حرفا این از دیگه نه نه/گفت که باال بردم رو بطری دوباره
 میگیرم الزایمر

 ذلیل زن/گفت ناصر پایین اوردم رو بطری

 اومد محسن ی خنده صدای اومد در آخش که ش شونه به کوبیدم و باال گرفتم رو بطری
 ارامش با منم هوا رفت هوارش و داد که بازوش به کوبیدم رو بطری و سمتش برگشتم

 حالم..مریضما/گفتم و زدم جیغ منم برداشتن خیز سمتم جفتشون که بخورم غذامو اومدم
 نیست خوب
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  اوردم در زبونمو و خندیدم منم و انداختن بهم خشمگینی نگاه جفتشون

 میکشتمت وگرنه...نیست خوب حالت اوردی شانس/نصر

 زن برادر کردی بلند زنم رو دست نفهمم و نشنوم/محسن

 ها بوده من ابجی باشه تو زن اینکه قبل/ناصر

 میشه من زن که حاال/ محسن

 ولسالم کنین ازدواج شماها نمیزارم اصال/ناصر

 عزیزدلمی چی؟تو یعنی.. نه نه/گفت و شد هول محسن

 شد سرد غذامون.. بیخیال/گفتم و خندیدیمو ناصر و من

 ...شدیم خوردن غذا مشغول و زد قشنگی لبخند محسن

 هم زا لبخند با و رفتم باهاش در جلوی تا بره باید و داره کار یکم گفت محسن شام از بعد
 ورهمیش ظرفارو داره دیدم و اشپزخونه رفتم نبود ناصر خونه برگشتم کردیم خداحافظی

  میکنه هارو کار ی همه داره مریضم من چون پسر این بود خوب چقدر

 نکردی؟ صدا منو چرا.. ناصر/

 هم اینا هال تو بیار برام پتو یه برو نکرده الزم/گفت و انداخت بهم نگاهی نیم سمتم برگشت
 میشه تموم االن

 باشه/

 حرف و زورگوئه ها موقع اون مثل هنوزم پسر این که کردم فکر این به و خواب اتاق تو رفتم
 ..خودشه ،حرف

 و شتبال با برداشتم سفید دوزی دور با  کلفت بنفش پتوی یه ها رختخواب سمت رفتم
 و شدم خارج اتاق از .. سرد و بود زمستونی ،هوای هوا و بود بهار هنوز خب هال تو رفتم
 شلوارش با دستاشو که همونطور هم ناصر و مبل روی انداختم رو بالشت هال تو رفتم

 نکنه درد دستت/گفت و بیرون اومد میکرد خشک

 یش خوشبخت امیدوارم..خوبیه مرد محسن/گفت و کرد نوازش گونمو و گرفت ازم رو پتو
 کوچیکه ابجی
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 خدا امید به و میکنی پیدا رو ت گمشده ی نیمه هم تو انشالله/گفتم و زدم لبخندی
 میشی خوشبخت

 ای خسته.. بخواب برو... انشالله/گفت و زد لبخندی

 بخیر شبت..باشه/

 بخیر شب/

 ختت روی کنم چیکار ولی سوخت براش دلم خوابید کاناپه روی هم ناصر اتاقم سمت رفتم
 هبخواب نمیاد خوشش هم زمین روی و نیست م تنی برادر چون بخوابه نمیشه ک باخودم

 زخونهاشپ وارد و بیرون رفتم  اتاق از خوندم صبح نماز فقط امروز افتاد یادم و اتاق تو رفتم
 تو رفتممی داشتم و گرفتم وضو بگیرم وضو دستشویی  روشویی روی نداشتم دوست شدم
 چیشده؟/گفت و شد بلند ناصر اتاق

 هیچی/گفتم و سمتش برگشتم

 نیست؟ خوب حالت/

 بخواب تو...بگیرم وضو اومدم.. خوبم.. نه/

 شدی؟ خون نماز کی از/گفت تعجب با

 شدم عاشق که وقتی از/گفتم و زدم لبخندی

 ایخد که اونی سرمه باالی که اونی عاش محسن عاشق نه شدم عاشق کی وقتی از هم واقعا
 کردنش خدایی عاشق بخشید زمینیم عشق به منو که اونی عاشقشم و عاشقمه.. منه

 ؟ نشد خدا عاشق و بود انسان میشه مگه..شدم

 دقیقه14 چون بخون برو زود و کن خاموش برقارو..باشه قبول/گفت و داد تکون سری ناصر
 میشه قضا دیگه

 خاموش کلید و برق پریز سمت رفتم بود دقیقه22/04 میگفت راست کردم نگاه ساعت به
 بخیر شب/ گفتم و زدم رو

  بخیر شب/

 وستد زدم عطرمم کردم جزئی آرایش یه کردم سرم شالم با برداشتم چادرمو اتاقم تو رفتم
 پهن ورنگم قرمز و کرمی جانماز باشم اراسته و زیبا میکنم صحبت عشقم با وقتی داشتم
 از   نآسمو به رو گرفتم دستمو نمازم شدن تموم از بعد  خوندن نماز به کردم شروع و کردم
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 احاالت نکردم دعا پدرم روح شادی برای تاحاال من خدایا/گفتم و شدم خیره آسمون به پنجره
 نیوبا باعث که کسایی بده قرار خودت رحمت قرین پدرمو روح خودت نگفتم بهت دردام از

 رو محسن و من خدایا کن کمک مارو ی همه خدایا کن لعنت رو شدن پدرم و من جدایی
 آمین... کن حفظ رو مون رابطه و دار نگه هم برای

 ...بوسیدم رو مهر و رفتم سجده به

 بودم ابخو منگ هنوز نشستم تخت روی شدم بلند صورتم روی خورشید نور تابش با صبح
 ردهک رشد متر سانتی یک اندازه به موهام شدم خیره خودم به آینه سمت رفتم شدم بلند
 کنمن کوتاهشون هیچوقت گرفتم تصمیم دیدم رو حنایی موهای این دوباره زدم لبخندی بود
 بحونهص آشپزخونه تو پس؟رفتم کجاست نبود ناصر بیرون رفتم اتاق از منن عشقای اینا..

 بود ناصر خط دست برداشتم و سمتش رفتم بود میز روی هم کاغذ یه بود حاضر
 هم وت میگفت که شاپی کافی اون رفتیم محسن و من..بخیر صبحت پری سالم/خوندمش

 ازش چیزی بخوریا کامل رو صبحونت نکردیم بیدارت دیگه بودی خواب بخور رو ت صبحونه
 ناصر.. ام خونه1 تا.. کشتمت بمونه

 ظرفاش خوردم رو صبحانه ؟رفتم کنم چیکار من1 تا بود21 تازه هال تو ؟رفتم چنده ساعت
 .. محسنه باشه؟شاید میتونه کی خورد خونه زنگ که Tv پای رفتم کردمو جمع رو

 مغزم تازه و کردم ریز کیه؟چشمامو این شدم خیره بهش کردم باز که درو در جلوی رفتم
 کرد انالیز

 ..مامــــــــــان/

 مامان؟ جــــــــــان/

 همه؟ مثل هــــــــــامون اسم چرا تو منــــــــــو/

 سما بابات/گفت و فرستاد گوشم پشت رو موهام از ای دسته دلرباش لبخند همون با مامان
 گبزر  خواست دختری تو فهمید وقتی همین برای داره دوست خودمم داره دوست خیلی منو

 پریناز گذاشت اسمتو همین برای بشی من مثل شدی

 ..پــــــریناز/ کردم زمزمه و زدم پلک بار چند شدم خارج گذشته از

 ...پـــــریناز/کردم زمزمه

  گذشته به رفتم دوباره
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 چرا..لعنتی/گفت و بوسید رو مامان عکس قاب میکرد گریه شب هر مثل شدم بابا اتاق وارد
 افتم یم تو یاد میکنم صداش وقت هر گذاشتی برام یادگاریتو و کردی؟رفتی من با اینکارو

 ...تو به لعنت.. فریناز تو به لعنت..

 دخترم سالم/

 و بود سفید هاش ریشه دورنگ موهای شدم خیره روم به رو زن به و شدم خارج گذشته از
 وغفر بی چشمای چروکیده صورت کردن پیرش چقدر ها سال این معلومه حنایی پایینش
 علومم که مانتویی و شال نحیفش اندام منه شکل چقدر زن این سفید پوست رنگ طوسی

 شما؟/گفتم و زدم پوزخندی بود جذاب و زیبا هنوزم ولی قدیمیه بود

  مادرت منم/گفت مرتعشی و اروم صدای با ریختن اروم اروم شکاشا

  ندارم مادری من/ گفتم و دادم قورتش ولی لرزید بغض از چونم

 در روی زد انگشترش با میریخت گونم روی اروم اروم اشکام در به دادم تکیه و کوبیدم درو
 تروخدا..پشیمونم من..کن باز مامان جان..کن باز من پری..پریناز/کن گریه با و

 و در به دز  دوباره بدم رو جوابش نمیخواستم ولی میکردم گریه بلند و شد تر بلند هام گریه
 دخترم کن دروباز تروخدا..نکن گریه اونجوری.. مامان پری/گفت

  برو.. نیستم دخترت من.. برو/گفتم میومدن اشکام دوباره ولی کردم پاک اشکمو

 میکنم دق دوریت از دارم ببینمت بزار  کن باز... مادر کن باز/

 زندگیت به برو...ها گذشته سال20نکردی؟؟ دق سال همه این توی چجوری...جالبه/
 بده ادامه همونطور کردی؟برو زندگی من بدون سال اینهمه چجوری..برس

 میزد صدا رو اسمم و میزد در به میومد هنوز هاش گریه صدای ولی خونه سمت افتادم راه
 اباب یاد بمونه در پشت بزارم نمیزاشت..برم نمیزاشت حسی یه ایستادم شد شل پاهام
 رفتم و گرفت وجودمو تمام خشم و خونی صورت و سر با میدویید دنبالش چجوری که افتادم
 زمهنو لعنتی گریه زیر زدم و دهنم جلوی گرفتم دستمو...کوبیدم هم به محکم درو داخل
 ... نمیداره بر زندگیم و من سر از دست

 رداشتمب بابارو عکس قاب اتاقم تو رفتم شدن قطع زدن در صدای بعد و ایستاد دقیقه چند
 ..برد خوابم که کردم گریه انقدر و تخت رو کشیدم دراز بوسیدم و

 ردمک پاک دست کف با رو لبم کنار آب شدم بیدار خواب از م گونه روی نوازشی احساس با
 هم شد بدتر که هم رو دادم فشار و بستم چشمامو کنم بازشون نمیشد میسوخت چشمام
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 داری چیکار خودت با/گفت محسن چشمم روی گذاشتم دستمو گرفت درد هم و سوخت
 خونه ی کاسه دختر؟چشمات میکنی

 خوندچر  منو محسن میگرفتن آتیش داشتن انگار شدن گرم چشمام ریختن اشکام دوباره
 میکنی؟؟ گریه چیشده؟؟چرا هی هی هی/گفت و خودش سمت

 .. بود اینجا اون/گفتم و کردم فینی فین

 زندگیش؟حاال سراغ نمیره نمیداره؟چرا بر سرم از دست چرا/گفتم و شدم خیره محسن به
 بهشون تری هیزم چه من نمیزارن؟اخه چرا بفهمم رو خوشبختی طعم میخوام که

 چی؟ که اومده حاال کرده رو حالش و کیف فروختم؟رفته

 حرفا خیلی اون بزنه حرفاشو اونم بزار باش اروم عزیزم/ گفت و بغلش گرفت سرمو محسن
 بزنه باهات که داره

 نهات مارو بخاطرش که همونی پیش رفت؟بره و گذاشت بابامو و من اونموقع چرا نمیخوام/
  گذاشت

 ..بزنه حرفاشو بزار پری/

 نمیخوام.. محسن نمیخوام/

 ..باش اروم تو باشه..باشه/گفت و داد تکون سری

 ش سینه از سرمو اومد در صدای کرد نوازش رو سرم محسن و گذاشتم ش سینه روی سرمو
 میکردید؟ چیکار/گفت و انداخت ما به بدجنسی نگاهی داخل اومد ناصر و کردم جدا

 فوضولی؟ تو/محسن

 دارما غیرت ابجیم رو من/گفت و کرد صاف شو سینه کمرش به زد دستشو ناصر

 داشتی؟ چیکار ناصر.. شد شروع باز وای/گفتم و چرخوندم چشمامو کالفه

 چایی بیاید پاشید.. هیچی/ناصر

 باشه/

 دبو کرده رشد من موهای ی اندازه به موهاش کردم نگاه محسن به رفت و زد چشمکی ناصر
  خندید که موهاش الی کردم دستمو

 میخندی؟ چرا/
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  میاد قلقلکم/

 رو کرد پرتم هوا به رفت  ش قهقه که موهاش تو کردم فرو تر محکم دستمو و زدم لبخندی
 میدی؟ قلقلک منو/گفت و تخت

 تپر  تخت از یهو میومد چشمام از اشک که داد قلقلکم انقدر دادنم قلقلک به کرد شروع
 چیشد؟؟/گفت تخت روی از نگرانی با محسن پایین شدم

 رفتم فنا به/گفتم اوخ و آخ با و م شونه روی گذاشتم دستمو

 از هم رناص بیرون اتاق از رفتیم کرد بلندم و گرفت بغلمو زیر سمتم اومد و خندید محسن
  میده داره هم سریال ریختم تازه بیاید اومدید عه/گفت اومد چایی سینی با اشپزخونه

  دارم کار یکم  میرم و میخورم چایی من نه/محسن

 کجا؟؟/گفتم و سمتش برگشتم

 ..حاال/گفت و مبل روی نشستیم

 دیگه بگو/

 بدونی؟ میخواد دلت خیلی/

 ..خب اره/

 فریناز ی خونه برم میخوام/

 خاله ولی منه مادر فریناز درسته کنم کنترل خودمو کردم سعی ولی کردم نگاهش حرص با
 که خوردم چاییمو و برگشتوندم رومو بگیرم ازش حقو این نباید من هست هم اون ی

 میرم؟ چرا بدونی نمیخوای/گفت

 ..نیس مهم برام زن اون/گفتم و انداختم باال هامو شونه

 میرم تو برای..نمیرم اون برای من ولی/گفت و زد پوزخندی محسن

 من؟ برای/گفتم تعجب با

 .. اره/

 من؟ چرا/
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 زده شکتک و میفهمه آذر اینکه مثل اینجا بود اومده که امروز/گفت و سرکشید رو فنجونش
  نیست خوب حالش

 میکنن زندگی خرم و خوش میکردم فکر میزنه؟من اونو سامان مگه شد فشورده دلم ته
 یه اب رو بغضم ولی دلرحمم میدونست کرد نگاهم لبخند با محسن لرزید بغض از چونم
 ..حقشه بیاد سرش هرچی...نیست مهم برام/گفتم و دادم قورت چایی قلوپ

 ندارید؟ کاری..برم باید دیگه من خب/گفت و شد بلند کشید بلندی پوف محسن

  سالمت به داداش نه/ناصر

 خودت مواظب/گفتم در جلوی و کردم همراهیش در جلوی تا و کرد خداحافظی ناصر با
 باش

 خداحافظ..باشه نشده چیزیش کن دعا..باش خودت مواظب هم تو/گفت و زد لبخندی

 خداحافظ/کردم زمزمه منم رفت و بوسید رو پیشونیم

 رو امباب زندگی بابام عشق اون..  بود ساده مادرم بود گرفته دلم داخل رفتم و بستم رو در
 رو لعنتی آذر سامان اون های حرف گول اون..حرفه فقط حرف..میخوره کتک حاال و کرد ول

 ..من ی ساده مادر.. خورد

 ... داخل رفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ****محسن****

 

 اقا عباس به و شدم وار شد باز رنگ ای قهوه در زدم بوق تا دو ایستادم ویال روی به رو
 هل رو در سفید عمارت در جلوی رسیدم شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین دادم سالم
 ور من تا بود نشسته مبل روی شهال انداختم نگاهی هال به شدم آذر حرمسرای وارد و دادم
 اومدی خوش.. جان محسن سالم/گفت و زد نمایی دندون لبخند دید

 حکم که ساله22 شهالی خشم و حسرت از پر ی چهره به و رفتم جلوتر و دادم تکون سری
 طالیی سلطنتی مبل روی.. نکردم توجهی داشت رو آذر چهارم زن البته و  م خاله هووی
 در سعی پروتز و ارایش عالمه یک با که ای ساله04 زن آذر سامان دوم زن دیدم رو مرجان
 خوش..محسن آقا به به/گفت لبخند با و دید را من داشت هایش چروک کردن مخفی
 اومدی
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 ؟ کجاست م خاله/گفتم و دادم تکان سری

 با ور خودم کشید کتم رو دستی آمد سمتم به و گذاشت کنار را هایش ناخون سوهان مرجان
 کجاست؟؟؟ م خاله گفتم/گفتم بلندی صدای با و کشیدم عقب خشم

 ..آشپزخونه تو/گفت و کشید عقب رو دستش ترسید

 خاله موهای که دیدم رو آذر سوم زن داخل رفتم و اشپزخونه سمت کردم تر تند هامو قدم
 هم ابیحس و درست کار یه..بیشعور/میگفت و میکشید و بود گرفت دستش تو رو فرینازم

 فهمیدی؟..کلفتی یه فقط تو.. میخواد چی واسه تورو سامان نمیدونم من نیستی بلد

 میدیدم هارو صحنه این که نبود اولی بار پیچوندم و گرفتم دستشو سمتش رفتم خشم با 
 داد و عقب دادم هولش نبود ای چاره ولی رو فریناز شدن،بیچارگی شدن،اذیت تحقیر

  میکنم قلم رو دستت بخوره بهش دستت دیگه بار یه آشغال ی زنیکه/زدم

 وحشی/گفت و شد خارج اشپزخونه از ترس با

 خاله نزن داد سرشون/گفت و سرش روی گذاشت رو دستش ریزون اشک خاله
 میشه بحثت سامان با دوباره..جان

 فریناز؟ چیه/ گفتم و اومد در آخش که گرفتمش بغلم تو سمتش رفتم

 هیچی/گفت و گرفت زبون به لبشو

 ور لباسش عقب کشید خودشو و زد خفیفی جیغ که پهلوش رو گذاشتم دوباره دستمو
 کسی کار این بود ش دنده روی بزرگ کبودی یه بیرون زد حدقه از چشمام و باال کشیدم

 ..آذر جز نبود

 میکنم ش خفه دستام همین با..پدر سگ/

 کردم عادت دیگه..کن ولش..جان محسن نه/

 میکنه بلند شما رو دست میکنه غلط/

 پرینازم زا راستی..بکشم باید.. کردم پارسا با که کاریه تقاص/گفت و پایین انداخت سرشو
 چخبر؟

 کتکت آذر فهمید وقتی ولی نیستی مهم براش شما که میاره زبون به/گفتم و زدم لبخندی
 باش داشته امید..کرد بغض میزنه
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 مجان؟دختر  محسن گفتی بهش چرا/گفت و شد بلند آخش که صندلی روی نشست خاله
 میشه ناراحت

 بریم شو حاضر برو زود نباش اون شمانگران/گفتم نگرانی با

 بریم کجا/

 بیمارستان/

 میشم خوب.. میشه شر..پسرم نه/

 سنمح نکن/گفت و پهلوش روی گذاشت رو دستش که کردم بلندش و گرفتم رو دستش
 ..جان

 پاشو.. میشه چیزیت یه خداینکرده.. خاله پاشو/

 ...ولـــــش..پسرم نه/

 ردهخداینک من ی خاله پاشو ای دنده یه پریناز مثل فریناز وای/گفتم و اومدم حرفش میون
 عشقم؟ بریزم سرم تو خاکی چه من بشه چیزیت یه

 باشه..بچه تو دست از/گفت و زد خجولی لبخند خاله

 حرف و ظاهر گول واقعا شدم خیره خالیش جای به منم اتاق سمت رفت اوخ و آخ با
 ..کن کمکمون خدایا..کرد توکل خدا به باید.. خورد نباید رو دیگران

 طول انقد چرا/گفتم و بودم آشپزخونه توی منم  اشپزخونه تو اومد فریناز ربع یک از بعد
 پس؟ کشید

 بکشم نفس نمیتونم خاله دارم درد/

 تمودس زده کتک چطوری رو زن این ببین رفتن بیرون یه سر بیشرف انداختم زیر سرمو
 در قامتش و شد باز در که میشدیم رد هال از بیرون اشپزخونه از بردم و بغلش زیر گرفتم

 خیره بهش مغرور همچنان من ولی گرفت ترس رنگ خاله چشمای شد نمایان در چارچوب
 سالمتی؟ به کجا/گفت و کرد ریزی اخم بودم

 دیوار سمت کرد پرتش و کرد خادج دستم از شدت با و گرفت رو بازوش خاله سمت اومد
 ش سینه روی کوبیدم دست کف با سمتش رفتم خشم با اومد در خاله ی گریه که

 بیمارستان میبرمش دارم..نیست خوب حالش... نکن/گفتم
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 ندگیز  به برو شما تره سالم منم از اون/گفت و شلوارش جیب تو کرد دستاشو زد پوزخندی
 نکن فوضولی مردم زندگی تو برس خودت

 منه ی خاله اون حیوون/گفتم شده کلید های دندون الی از

 خونه زا گمشو..پسر میزنی حرف دهنت از تر گنده/گفت بلندی نسبتا صدای با و کرد اخمی
 ...یاال..بیرون من ی

 اومد بلند های قدم با در سمت بردمش و فریناز سمت رفتم شدم خیره بهش خشم با
 خشم با زد جیغ خاله و زمین روی کرد پرتش کشید و گرفت رو فریناز موهای سمتمون
 .. کن ولش بیشرف/گفتم و سمتش برگشتم

 نممیک خورد گردنشو و میکنم قلم پاهاشو جفت بیرون بزاره خونه این از پاشو اگه/زد داد
 گمنمی چیزی بهت داشتم بابات با که رفاقتی بخاطر بیرون من ی خونه از فهمیدی؟برو

 ناو و زن این بخاطر..سال چند این رفتی اعصابم رو خیلی بدی سگ صدای میزدم وگرنه
 ..رفتی مخم رو خیلی ش هرزه دختر

 ینا خالم و پری راجب نداشت حق صورتش تو کوبیدم رو مشتم و سمتش رفتم خشم با
 کرد حمله و کرد پاک رو لبش کنار خون خندید دیوار به خورد محکم کنه صحبت طوری
 نزار دمم رو پا گفتم/گفت و گرفت رو م یقه زمین رو شدم پرت صورتم تو زد مشت سمتم

 نگفتم؟

 رفت عقب عقب شکمش تو زدم مشت شدم بلند و عقب دادم هولش صورتم تو زد مشت
 مینز  رو شد پرت و رنگ طالیی شمعدون و آینه میز به خورد سرش و کرد گیر فرش به پاش

 اب چیشده س زنده س مرده شده چش نمیدونستم هنوز ایستاد زمان نخورد تکون دیگه و
 دل توی و نبضش روی گذاشتم دستمو روش شدم خم سمتش رفتم لرزون های قدم

 ...شدم بدبخت وای/گفتم

 ****پریناز****

 

 زحمت بی کن خاموش هم رو برق..بخیر شب/ناصر

 بخیر شب باشه/

 ور نمازم کردم پهن رو سجاده و اتاقم سمت رفتم کردم خاموشش و برق پریز سمت رفتم
 هسجاد خورد زنگ گوشیم که زدم تا رو سجاده بوسیدمو رو مهر نمازم خوندن از بعد خوندم
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 ارهد چیکار شب وقت این بود محسن کردم نگاه رو گوشی عسلی پای رفتم و برداشتم رو
  دادم جواب

 بله؟؟/

 پری المس/گفت بلندی نسبتا و ترسیده صدای با میومد محسن تند های نفس نفس صدای
 تونم کوچه سر بیا..

 ؟؟چیشده..محسن/گفتم نگرانی با اینطوریه صداش چرا خدایا چیشده افتاد شور دلم ته

 زودباش.. تون سرکوچه بیا فقط نپرس هیچی/

 اومدم باشه باشه/

 رو سجاده یعنی چیشده الزمان صاحب یا فرستادم صلوات دلم توی و کردم قطع رو گوشی
 اروم میومد ناصر پف و خر صدای بیرون رفتم اتاق از چادر همون با و کمد توی گذاشتم

 لیدک وای شدم خارج اتاق از و پوشیدم کفشامو و کردم باز درو نشه بیدار که در سمت رفتم
 روی ادرمچ کوچه شر  رفتم بدو بدو برگردم نمیتونستم چون ذاشتمگ کیپ رو در برنداشتم

 و سمتش رفتم زد چراغ بهم گشتم محسن ماشین دنبال و کردم جمعش میکرد پرواز هوا
 محسن/گفتم نگرانی و ترس با نگران و بود هراسون افتاد راه و ماشین تو نشستم

 بگو چیشده؟؟تروخدا

 شدم بیچاره..پری شدیم بدبخت/گفت لرزون صدای با میکرد نگاه رو عقب هی اینه از

 تیلعن بزن حرف د/گفتم گریه و داد با ندارم طاقت دیگه من چی یعنی خدایا اومد در اشکم
 چیشده؟؟

 مآد من/ زد داد هیستریکی و عصبانیت با بود هاش گونه روی اشکش سمتم برگشتم
 ..کشتم

 اکپ ش شونه با همیشه عادت به و میریخت گونش روی که اشکایی و دهنش به حیرت با
 یه هب ازارش محسن چی کشته؟؟یعنی آدم نبود هضم قابل برام حرفش کردم نگاه میکرد
 کشتی؟؟ آدم تو/ کردم زمزمه نمیرسه هم مورچه

 گیر فرش به پاش خودش..بکشمش نمیخواستم بخدا/گفت و کرد پایین و باال باز چند سرشو
 ..بکشمش نمیخواستم..کرد

 کشتی؟؟ کیو/
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 کشتم رو آذر سامان.. رو آذر/

 بالخره نییع نمیشد باورم کشته بدبختیمو عامل پدرمو قاتل کردم نگاهش حیرت و تعجب با
 این و کشته رو اون محسن ولی شدم خوشحال دلم شد؟ته پاک زمین از نحسش ی سایه
 ..بدبختی یعنی

 کردی چیکار تو محسن وای..محسن وای/

 نبود مدیع بخدا.. نکشتمتش قصد از کن باور..کن باور تو/گفت و فرمون به کوبید دستشو

 اورده ناهپ من به اون کنه تنهایی احساس که کنم کار نباید من دستش روی گذاشتم دستمو
 نخور رصح..میکنم باور من/گفتم و بوسیدمش مشتم تو گرفتم دستشو کنم کمکش باید
 میشه درست چی همه..میکنه کمکمون خدا

 نم.. میشه درست چیو چی..نمیشه درست هیچی/ دادوگفت تکون راست و چپ به سرشو
 ...چیه؟؟اعدام حکمم چی؟میدونی یعنی میفهمی کشتم آدم من..کردم قتل

 یاخدا کن کمکمون چرا؟خدای آزمایش اینهمه خدایا گریه زیر زدم و گرفتم دندون به لبمو
 کن کمکمون خدایا نداریم پناهی تو جز

 پری؟ بکنم باید چیکار/گفت و کرد پاک اشکاشو و داشت نگه گوشه یه محسن

 برو تروخدا..محسن کن فرار/گفتم و انداختم زیر سرمو

 تازه..بیشتره هم جرمم  و میکنن پیدام باشم جا فرار؟هر/گفت و زد اشک با همراه پوزخندی
 ؟کنم چیکار خودم وجدان با کردم هم فرار

 ؟کنی چیکار میخوای پس/گفتم و کردم پاک اشکاشو گرفت اوج ش مردونه هق هق دوباره

 ..اشکانه وای/گفت و برداشت خورد زنگ گوشیش

 اینجا؟ س چیکاره اشکان؟اشکان/

 میگم بهت بزار/

 گوری کدوم خر ی مرتیکه/اومد اشکان داد صدای اسپیکر روی زد و داد جواب رو گوشی
 میکنم داتپی باشی سنگم زیر رفتی؟ببین  گذاشتی کجا حاال کشتی منو پدر رفتی؟؟زدی

 ..بفهمی که فهمیدی؟؟بهتره...بره پایین گلوت از خوش اب نمیزارم

 ..همن عین پسر و پدر بود؟هه آذر پسر مگه اشکان اومد ممتد های بوق صدای
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 میکنم معرفی خودمو میرم/

 ..میرم بگیرم رضایت اشکان از میرم باشه شده..ندارم طاقت من..محسن تروخدا نه/

 بشی کالم هم اون با نیستم حاضر ولی میدم جونمو.. نکرده الزم/گفت و کرد نگاهم خشم با

 ..محسن/

 ..گفتم که همین/

 ...خونه سمت زد دور و زد جا رو دنده

 چجوری رو اشکان بودم فکر این توی کردم خداحافظی ازش و شدم پیاده ماشین جلوی
 با رود...میکنه سیاه روزگارمو بفهمه محسن اخه چجوری..ببینمش باید.. خدا ای کنم راضی
 راحت چه خوشبحالش کشیدم عمیقی آه.. بود خواب هنوز ناصر داخل رفتن و کردم باز کلید

 اصال و خوابیدم سردرگم های فکر با و بالش روی گذاشتم سرمو اتاقم سمت رفتم میخوابه
 ..چیکارست اینجا اشکان بپرسم محسن از نبود حواسم

 یرمم خودم..نیا تو/گفت و در جلوی رفتیم شدیم پیاده ماشین از محسن با پاسگاه جلوی

 محسن/گفتم و کردم پاک اشکمو

 ..محسن جان/گفت و زد لبخندی

 باش خودت مواظب/

 من پری دارم دوستت/گفت و بوسید پیشونیمو زد لبخندی

 اشینم سمت افتادم راه گریه با منم و شد پاسگاه وارد بلند های قدم با و شد جدا ازم سریع
 بریم/گفتم و شدم سوار

 بزرگه خدا..خ..ابجی نباش..نبا نگران/گفت غمگین مازیار

 میدی؟ انجام برام بخوام چیزی یه مازیار..خدا به توکل/گفتم و کردم بزرگ اشکانو

 میدم انجام..ا..بتونم که کاری..ک..ک هر..ه/گفت و داد تکون سرشو

 اونجارو؟ بلدی..آذر ی خونه ببر منو/

 بگی؟؟ چی..چ بری..دختر شده قیامت..ق...اونجا..ا.. بلدم..ب اره /گفت تعجب با اشکان

 برو.. بزنم حرف باهاش میخوام/
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 دوم مهمونی که ای خونه همون جلوی دقیقه02 از بعد افتاد راه و داد تکون سری مازیار
 افتادم چیزی یه یاد..هام شب کابوس..آذره سامان ی خونه اینجا پس.. ایستاد رفتیم

 آذره؟ پسر اشکان مازیار/گفتم و مازیار سمت برگشتم

 ..بچش تنها هم..ه.. پسرش..پ تنها هم..ه/گفت و داد تکون سری

 نداره؟ ای دیگه ی بچه واقعا؟؟یعنی/گفتم تعجب با

 نداره..ن..نه/

 نمیای؟ تو پایین میرم من باشه/

  در جلوی بیاد..ب اشکان بزار..ب..عزادارن االن..ال اونا چون نرو..ن تو میگم..م/

 نمیشد هم بد جوری این میگفت راست

 باشه/

 ایینپ برم کرد اشاره ماشن سمت اومد و گفت چیزی زد رو زنگ پایین رفت شد پیاده مازیار
 ظاهر جلومون مشکی شلوار کت و پیرهن با اشکان دقیقه1 از بعد و پایین رفتم آروم منم
 کی نببی.. به به/گفت پلید چشمای با و زد لبخندی دید منو وقتی ولی داشت اخم اول شد

 ..کجا اینجا کجا شما..اینجاست

 ندیدمت میشه سالی ؟یک برگشتی کی تو/گفت و مازیارخورد به چشمش

 گناهه بی محسن..محسن/گفتم و تر جلو رفتم

 ظرن از اما بود نرفته آذر به ظاهری نظر از پسر این جیبش تو کرد دستاشو کرد ریزی اخم
 اینجا؟ اومدین چی واسه/گفت بود او خود انگار اخالقی

 رضایت/

 انجام براتون میتونم کاری چه من خ..داریه خنده ی رضایت؟کلمه/گفت و زد پوزخندی
 بدم؟

 شه آزاد محسن بده رضایت/

 گرفتنش؟ مگه/گفت پریده باال ابروهای و تعجب با

  کرد معرفی خودشو/

 خب؟.. خوب چه..اها/
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 بدی رضایت میشه اگه اومدم/

 ..ولسالم ..نمیدم/

 محسن از کینه بخاطر اون بخورم قسم حاضرم خونه سمت رفت و کرد ما به رو پشتش
 و مال همه این صاحب که خوشحاله تازه نیست ناراحت هم هیچ وگرنه نمیده رضایت

 جهنم به/زدم داد حرص با شده ثروت

 ..منمید رضایت بیوفتی پامم به..گفتی اینو که حاال/گفت و سمتم برگشتم اخم با

 ندگ که نشی الل..پریناز نشی الل شدم خیره در به بست محکم رو آهنی در و داخل رفت
 .. شدم مازیار ماشین سوار رفتم و گونم روی ریخت اشکام..زدی

 ومن مازیار کنم چیکار خدا ای میریخت گونم روی اشکام افتادیم راه و شد سوار هم مازیار
 ونهخ ناصر داخل رفتم و کردم باز کلید با درو شدم خونه وارد رفت و رسوند خونه در جلوی

 اتاقم مرفت حرفی بدون باشه فهمیده رو قضیه االن تا کنم فکر بود خرد خیلی اعصابم بود
 اب هی نباید چرا گریه زیر زدم و پتو زیر رفتم کردم پرت تخت روی خودمو نگفت چیزی اونم

 ریهگ انقدر..فاجعه نبودنش.. درده یه آذر بودن..خدایا بره پایین بیچاره منه گلوی از خوش
 ...برد خوابم که کردم

 تمرف شدم بلند شده شب  کردم نگاه پنجره بیرون به شدم بیدار خواب از اذان صدای با
 مرفت بود ساکت خونه شدم خارج اتاق از و کردم پوف بود متورم و قرمز چشمام اینه جلوی

 اون زا بعد خوندم نمازمو و کردم پهن رو سجاده اتاقم رفتم دوباره گرفتم وضو و اشپزخونه
 خدایا.. بیاد رحم به سنگ دل اشکان دل کردم دعا و خوندم عاشورا زیارت نشستم

 ..کنه کمکمون نمیتونه کسی تو جز که کن کمکمون..

 امموه الی کردم فرو دستمو شدم بلند جام از عصبانیت با و میز رو کردم پرت رو روزنامه
 این هرتش..پری باش آروم/گفت و گرفت دستمو سمتم اومد ناصر بود شده بلند تقریبا که

 ..من عزیز داره چیزارم

 هرفت محسن که ای هفته یک توی.. ناصر کن ولم/گفتم و کردم خارج دستش از دستامو
 یرتقص اینا ی همه وقتی بشینم اروم چجوری..ساختن شایعه تا هزار..رفته آبروش زندان

 ..منه

 و زد زانو پام جلوی مبل روی نشوند و گرفت هامو شونه سمتم اومد دوباره ناصر
 باید تو..داغونه چی همه بخاطر کافی ی اندازه به االن محسن..کن کنترل خودتو/گفت

 من خواهر باش مونسش..میشه تر بد ببینه اینجوری تورو اگه اون..کنی کمکش
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 اشکان به نتلع..شده تنگ براش دلم.. ببینمش برم/گفتم و کردم نگاه ناصر به گی بیچاره با
 ..نمیکنه ک نمیکنه قبول میکنم خواهش ازش دارم هی هفته یک این توی.. لعنتی

 رو دمبو خریده جدید که مشکیی چادر اتاقم تو رفتم شدم بلند پاهامو رو کوبیدم دستامو
 دندی به نبوده روزی هفته یک این توی زدم مشکی تیپ و کردم سر مقنعه با برداشتم
 بهش یک محسن مادر بیچاره..شکسته ش دنده..بیمارستانه توی هم فریناز..نرم محسن

 بگیرم تاکسی برات بزار/گفت و کردم خداحافظی ناصر از..شده پیر سال هزار

 خداحافظ نمیخاد نه/

 باش خودت مراقب.. خداحافظ/

 هستم/

 به بود ماه اردیبهشت میشد گرم داشت کم کم هوا کوچه سر رفتم و شدم خارج خونه از
 سمند سوار دادم تکون دست تاکسی برای خیابون سمت رفتم و دادم سرسری سالم اقا اکبر
 ..دادم رو زندان آدرس و شدم تاکسی رنگ زرد

 حسنم و نشستم شیشه پشت داخل رفتم و کردم حساب رو کرایه ایستادم زندان در جلوی
 این توی دیدنش بود سخت چقدر ریخت گونم روی اشکام آوردن دست به دستبند رو

 هاشفت چقدر بود ریخته بهم موهاش بود شده بلند طالییش و مشکی های ریش وضعیت
 نمحس گفت محسن به چیزی یه سرباز و صندلی روی نشست زندان آبی پیرهن با بود

 ـــــواشکاتـــــ/گفت لبخند با برداشتم رو تلفن منم برداشت رو تلفن و داد تکان سری
 اونارو نریز انقد...بخورم

 خوبی؟؟/گفتم و خندیدم اشک میون

 نه میکنی گریه تو وقتی/

 محسن/

 محسن؟ جان/

 بدم جونمو شده حتی میگیرم اشکانو رضایت شده هرجور من/

 ..میکنی غلط تو/گفت و کرد اخمی

 جونمو من بدی جونتو تو/گفت و کشید عنیقی نفس انداختم پایین سرمو و گرفتم گاز لبمو
 ..میزنن حرف باهاش دارن مسیح و بابام.. بزرگه خدا..نشو اشکان چیکار؟نزدیک میخوام
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 میترسم من..محسن/

 دلم؟ عزیز چی از/

 بدم دستت از اینکه از/

 ..دنیا اون نشد دنیا این خودتم ریش بیخ آخر تا من/

 ..خدانکنه محسن شو خفه/گفتم و ریختن اشکام

 میشم خفه من چشم.. حلقم تو احساساتت ابراز/گفت و خندید

 باش خودت مواظب محسن/ گفتم خندیدمو

 چشم عزیزم چشم/گفت و داد تکون سرشو

 تمومه االن..االن/گفت محسن که گفت چیزی و اومد سرباز

 نداری؟ کاری.. باش خودت مواظب برم باید دیگ من پرپری/گفت منو سمت برگشتم

 ..باش خودت مراقب فقط نه/

 خداحافظ چشم/

 خداحافظ/

 از و دمکر  تر محکم چادرمو کش کردم پاک اشکامو شدم بلند منم رفت سرباز با و شد بلند
 هم اونا دادم رو مهناز خاله ی خونه آدرس و گرفتم تاکسی خیابون سر شدم خارج اونجا
 رو کرایه شون خونه در جلوی رسیدم ساعت نیم از بعد نداشتن روزا این تو خوشی حال

 اه سنگالخ از شدم باغ وارد شد باز تیکی صدای با در زدم رو زنگ جلو رفتم کردم حساب
 ودنب در جلوی مهناز،ساناز خاله ساختمون به رسیدم میکردم نگاه درختا به و کردم عبور
 وشتوآغ هم اونو میکرد پنهون اشکاشو هم ساناز کردم گریه مهناز خاله بغل تو جلو رفتم

 شد؟ سرمون تو خاکی چه برم؟دیدی قوربونت میبینی/گفت خاله گرفتم

 خجالت ازشون هنوز و کردیم بازی فیلم چیزو همه محسن و من بودن فهمیده دیگه
  میکشیدم

 خوش.. داخل بیاید بایستیم نیست درست اینجا جون مادر/گفت و کرد فینی فین ساناز
 داخل بفرما.. جون پریناز اومدی
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 داوم باال ی طبقه از خان حسین و نشستیم ها مبل روی شدم خونه وارد و دادم تکون سری
  سالم/گفتم آروم  و شدم بلند بود خیره زمین به اخم با و نبود عالم این توی پایین

 وشخ دخترم سالم/گفت و زد غمگینی ولی کوچیک لبخند باال آورد رو سرش خان حسین
 ایستادی سرپا چرا بشین بفرما.. اومدی

 چشم/

 مغرور و بود خوشتیپ همیشه مثل نشست رومون به رو هم خان حسین و نشستم
 کنید؟ راضی رو اشکان چیشد؟تونستید.. خان حسین/گفتم

 همیگ کرده فراموش هم رو فامیلیت دیگه نمیشه راضی جوره هیچ/گفت و داد تکون سری
 بگیرم پدرمو انتقام میخوام فقط

 خدایا..کن کمکمون خدایا کنم غلطی چه کنم چیکار خدایا انداختم پایین ناراحتی با سرمو
 ..میکنم التماست

 وبارهد کنم راضیش باید بزنم حرف اشکان با باید من شدم بلند بعد و موندم اونجا یکم
 رفتم بودن زده مشکی جارو همه داشت نگه ماشین آذر ی خونه در جلوی و گرفتم ماشین

 بله؟/داد جواب زنی زدم رو اف اف جلو

 هستن؟ آذر اشکان آقای سالم/

 شما؟..نیست نه/

 بود اومده پریناز بگین بهش فقط هیچی/

 باشه/

 کنم خداحافظی نذاشت بود اعصاب بی چه گذاشت رو اف اف

 میکنی؟ چیکار اینجا/

 و کردم صاف چادرمو بود ماشینش سوار که دیدم رو اشکان و صدا سمت برگشتم
 بزنم حرف باهات اومدم/گفتم

 ..رستورانی شاپی کافی بریم بیا نمیشه که اینجا ولی میزنیم حرفم/گفت و زد پلیدی لبخند

 نمبز  حرف باهات اومدم فقط ندارم اومدن بیرون برای وقت من/گفتم و پریدم حرفش میون
  برم و
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 ..بزنیم حرف بغل همین باال بیا خب/

 هگوش یه رو ماشین شدم ماشین سوار رفتم و چرخوندم کالفه چشمامو دادم تکون سری
 خانوم خوشگل بگو کارتو حاال خب/گفت و سمتم برگشت کرد پارک

 بدی؟ رضایت میخوای چقدر/گفتم و دادم فشار هم رو دندونامو

 اومدی؟ رضایت برای بازم..اها/گفت و خندید باال  انداخت ابروهاشو

 نیستم ابروت و چشم عاشق نمیام ای دیگه چیز برای/

 بود ها آذر ذات تو این شه ناراحت من حرفای از که بود حرفا این از تر پررو و تر عار بی
 میزارم پات جلوی حل راه دوتا من خب.. داری تندی زبون چه جانم ای/گفت و خندید

 میدم باشه چی چی؟هر/گفتم و سمتش برگشتم زد برق چشمام

 .. دومم شرط..پوله میلیارد744 اولم شرط/گفت و زد پلیدی لبخند

 کی رو پول همه این خوب بابات خوب میلیارد؟مادرت744 موند باز دهنم کرد مکث یکم
 خالص اول شرط از که چیه دومش شرط ببینم که بود دهنش روی چشمام اخه؟فقط داره
  شیم

 ولسالم منه با تو بودن شب یک هم دومم شرط/گفت و کرد تر زبون باز لبشو

 ینا بده؟خدایا رضایت تا میدادم شرفمو باید یعنی..چی؟یعنی میکردم نگاهش باز دهن با
 هی که ظلمه نهایت این خدایا میشه هم پسری همچین پدری همچین از شیطانه خود موجود
 مکمک خدایا..نمیخواد منو دیگه محسن باشم اون با من اگه.. میکنه دیگه انسان با انسان

 ..کن

  میخوره بهم ازت حالم عوضیی خیلی/

 کدومش؟ حاال عوضی ما/گفت و خندید

 نداره؟ وجود سومی ی گزینه/

 داره چرا/

 چی؟؟بگو/گفتم خوشحالی با

 جونت محسن اعدام/گفت و زد لبخندی
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 ولی بدم ور نجابتم شرافتم نیست کم خدایا سختیه تصمیم خدایا شدم خیره بهش خشم با
 ..کنم فکر باید داره ارزش خیلی محسن

 به و میشه دادگاهی فردا محسن..شمارمه/گفت و دستم داد و نوشت چیزی کاغذ روی
 و یامم که کنید عملی شرطامو بتونید اگه البته داره ی چوبه پای فردا پس تا زیاد احتمال
 بزن زنگ بهم و بکن فکراتو برو..میدم رضایت

 شتم دستم توی گرفتم رو شماره و جلو بردم دستمو کنم فکر باید ولی میلرزید دستام
 فکر و بودم منگ و گیج هنوز رفتم پیاده سرخیابون تا و شدم پیاده ماشین از و کردم

 رو حسنم نکنم اگرم کنم قبول رو پیشنهادش اگه نمیخواد منو کنم؟محسن چیکار میکردم
 ...خونه رفتم و شدم سوار و دادم تکون دست تاکسی برای میدم دست از همیشه برای

 نمیای ابجی/ناصر صدای بعد و اومد در صدای دم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روی
 شام؟

 ..میاد خوابم..ندارم اشتها/

 بخیر شبخت باشه/

 بخیر شب/

 چیکار میکنن اب ذره ذره روحمو و جون دارن فکرام شدم خیره ماه به و چرخوندم سرمو
 و رشپد که ادمی به کثیف ادم یه به اونم نجابتش دادن سخته خیلی دختر یک برای کنم

 تا و سرم روی کشیدم رو پتو دادم فشار بالش روی محکم سرمو بدبختیشن عامل خودش
 /کردم زمزمه رو محسن اهنگ و کردم گریه صبح

 دیده سرابی چه نمیدونست اما دید دلم دور از تورو

 دیده خوابی چه برام زندگی میدونستم چه دیوونه منه

 عشق ای نمیدونی.. نمیدونی

 پات به ریخته جوونیشو که کسی

 دیده عذابی چه عذابی چه نده دست از تورو اینکه واسه

 ردمک نگاه رو گوشیم ساعت نشستم تخت روی شدم بیدار خواب از بدی سردرد با صبح
 عیبی مگرفت رو تصمیمم بالخره نخوابیدم دیشب که من میشم بیدار االن معلومه بود ظهر2

 میکشم نفس من که هوایی همین توی بدونم.. بمونه زنده ولی نخواد رو من محثن نداره
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 یک گرفتم و برداشتم عسلی پای از رو اشکان ی شماره کافیه برام میکشه نفس
 ...چهاربوق....بوق سه....دوبوق....بوق

 بله؟؟/

 پریناز منم/

 خانومی؟ چطوری.. خانوم پریناز به به/ اومد شادش صدای

 ..که زدم زنگ..بگم زدم زنگ..ندارم پرسی احوال و سالم برای وقت من/

 اذیت توخود نمیخاد فهمیدم فهمیدم/گفت و خندید خودش که میشد شرمم بگم نمیتونستم
 کردی درستی انتخاب بنظرم کنی

 بیام؟ کجا/گفتم و دادم فشار هم رو دندونامو

 امشب بشه شبی چه... میکنم اس برات رو آدرسش م خونه بیا/

 میمونی؟ حرفت پای و میدی رضایت بدونم کجا از/

 ه؟خوب بدم رضایت تا میریم شدیم خارج م خونه از که صبح فردا خودت با/گفت و خندید

  باشه/

 خداحافظ عزیزم برم قوربونت/

 میکنه؟بخدا تا بد من با زمونه چرا گریه زیر زدم و کردم قطع خداحافظی بدون رو گوشی
 که انشالله..نزنه چونه و قرار نجابتش سر دختری هیچ امیدوارم..شدم خسته.. شدم خسته

 ..نزنه

 که مزد رو زنگ  بود تاریک تقریبا هوا طبقه دو اپارتمان یه خودشه ایستادم خونه در جلوی
 ربخا میرم دارم میکنم دارم غلطی چه میترسیدم دادم فشار مشتم تو چادرمو شد باز در

 شدم وارد و دادم هل رو در.. ندارم هم ای چاره هیچ..بمونه اون تا بفروشم خودمو محسن
 مزندگی مرگ میشدم تر نزدیک مرگم به لحظه هر زدم رو دوم ی طبقه شدم اسانسور سوار
 رچاد چرا/گفت و کرد ریزی اخم دید منو در جلوی اومد اشکان و شد باز در دخترانگیم مرگ

 خودتو؟ کردی چاقچول

 جرعت هن گردم بر میتونستم نه داشتم گی خفه احساس خونه تو گذاشتم پامو کرد باز درو
 یدیم دست از چیزتو همه نمونی چون ببازی تا بمونی باید وقتا گاهی برم جلوتر شتمدا
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 اهنگ بود قرمز و ای سورمه رنگ به ای خونه گوشه یه کرد پرت و کشید سرم از چادرمو
  بود میز روی زهرماری و کوفت و مشروب ی شیشه و میشد پخش التینی خارجی

 اییروی شب یه بگذرونیم رو خوبی شب قراره چون کن پذیرایی خودت از بشین.. بشین/

 های هثانی این توی کن کمکم خدایا میدیدم چشم به رو مرگم من ولی زد خوشحالی از سوتی
 یارینم در لباساتو چرا تو وای ای/گفت و هال تو اومد دوباره و اشپزخونه رفت کن کمکم اخر

 فداتشم؟

 ننز دست من به/ گفتم پرخاش با و عقب کشیدم خودمو که لباسم سمت اورد دستشو

 تو النا تو میگم چی ببین کن باز گوشاتو خب/گفت و سمتم شد خم کرد وحشتناکی اخم
 ولتا بار چون میارم سرت بالهارو ترین بد کنی خلقی بد اگه نداری هم فراری راه منی چنگ

 دمنمی رضایت رفتیم هم اینجا از اینکه از بعد و میسازم برات رو خاطره بدترین هست هم
 نه؟ یا فهمیدی... چیزی نه داری مدرکی نه چون

 ممکنه هک نکردم فکر اینجاش به من چکید گونم وی  اشکم  کردم پایین و باال باز چند سرمو
 یامم منم اتاق برو پاشو/گفت و کرد پاک اشکمو احمقم چقدر ام ساده چقدر من بزنه زیرش

 میدادم انجامش باید ولی ریسکه میدونستم بزنه زیرش نمیخواستم شدم بلند اروم
 کاناش و شد باز در جلوتر رفتم قرمز حریر با بود تخت یه شدم اتاق وارد تره مهم محسن..

 یک مثل منم لباسم های دکمه سراغ رفت کشید سرم از شالمو زد پلیدی لبخند داخل اومد
 در تنم از و کرد باز رو مانتوم های دکمه نمیخوردم تکون و بودم ایستاده مرده یک  مجسمه

 کرد هدایت منو لرزید تنم که زد بازوم روی ای بوسه و کشید هام بازو روی دست اورد
 مرو سمتم اومد اورد در تنم از کوتاهمو استین لباس تخت روی خوابوندتم و تخت سمت

 تمبیوف ها صحنه این یاد بعدا نمیخواستم بستم چشمامو زد دست هام سینه به شد خم
 شکمم روی مکرر های بوسه بعد و زد م سینه روی ای بوسه چکید م گونه روی از اشک
 و چرت لب زیر میشد سیخ تنم موهای و میخورد بهم حالم ش بوسه هر با بوسید و رفت
 رو مزیر  لباس های بند بوسید رو گردنم روی و  تر باال اومد میبوسید منو و میگفت پرت

 وشهگ از و پکید دوباره م گونه روی از اشکم کشید هام شونه روی رو زبونش و پایین کشید
 ینظیر  بی تو/گفت و اورد در رو پیرهنش نشست صاف و شد بلند روم از شد رد چشمم ی

 دختر

 نریخت اشک جز کاری من ولی میبوسید ولع با هام لب سراغ رفت و سمتم شد خم دوباره
 اسلب کشید بیرون تنش از رو شلوارش و ایستاد شد جدا ازم دقیقه چند از بعد نداشتم
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 ی دکمه به خورد دستش میومدن هم پشت اشکام و بستم چشمامو اورد در هم زیرش
 خیمه روم پشت از و برگشتوند منو اورد در تنم از و کرد باز هیجان با رو ش دکمه لیم شلوار

 رمکم روی رو دستش میگذشت فیلم یک مثل چشمام جلوی از محسن با خاطراتم تمام زد
 .. ای العاده فوق تو/گفت و گرفت فاصله ازم یکم کشید

 شروع نه نمیکرد تموم رو کارش چرا نمیدونم زد خیمه روم دوباره و بوسید رو کمرم روی
 خرا های ثانیه این توی کن کمکم خدایا شدم این اسیر اینجا من برم میزاشت نه میکرد
 ..کن کمکم خدایا نیست دیر هنوزم کن کمکم

 و کردم احساس پشتم روی رو دردی میخورد بهم داشت حالم بوسید رو کمرم دوباده
 ...رفتم حال از و شنیدم رو در شدن باز صدای فقط و شد سیاه چشمام

 افتاب نور شم بیدار بخوام که اونی از تر خسته بودم خسته خیلی کردم باز چشمامو
 م توجه بودم داخلش که اتاقی به کردم افتاب به رو پشتم و بستم چشمامو زد چشمامو

 ختت باالی از حریر که طالیی بزرگ تخت کجاست؟یه اینجا وا سلطنتی اتاق یه شد جلب
 اینجا بزرگ ی پنجره یه و بود روش که تابی لپ و صندلی و میز یه بزرگ کمد یه بود اویزون

 زانالی مغزم میکنه؟یهو درد چرا کمرم.. اخ گرفت درد کمرم تخت روی نشستم ؟ کجاست
 به منو کسی نیستم دختر دیگه گریه زیر زدم..نجابتم و اشکان حرفای اونشب اتفاقات کرد

 در نهم بدبختیه عومل و دشمن و نیست عشقم..نیست همسرم که کرد وارد زنانگی دنیای
 فهمیده؟نه چرا؟نکنه بود اشفته چقدر شد قفل دهنم داخل اومد محسن و شد باز

 تو گرفت محکم منو و سمتم اومد کنم گور و گم خودمو میخواستم من بفهمه نمیخواستم
 من..نزن دست من به/گفتم و کردم جدا ازش خودمو ریخت اشک من پای به پا و بغلش

 باشم؟ زندگیت رو ننگ ی لکه یه داری دوست..کنی دلسوزی برام نمیخواد..میرم

 چیه؟ حرفا این منی خانوم..منی زن تو/گفت و کرد پاک ش شونه با رو اشکش

 میفهمی؟ نیستم دختر دیگه من/ زدم داد

 نیستی؟ تردخ تو گفته کی/گفت و بوسید و دستش تو گرفت دستامو سمتم اومد زد لبخندی

 میگم خودم/گفتم و کردم هستریکی ی خنده

 نیستی؟ میگی چرا خودت هستی میگه دکتر وقتی/

 ..بیرون اومد چجوری محسن کجاست اینجا اصال کیه دکتر کردم نگاهش تعجب با

 اونشب؟ پس..چی؟پس یعنی/
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 کاناش اون حرفای گول و کردی سادگیی چه بیاد یادم نمیخوام/گفت و کرد نگاه بهم اخم با
 میده؟؟ رضایت و میاد اون که کردی باور واقعا تو خوردی رو عوضی

 خودت از من بخاطر نمیره یادم ولی/گفت و چونم زیر گذاشت دستشو انداختم زیر سرمو
 دختری هنوز تو بدون ولی خانومم گذشتی

 کردم احساس رو درد چطوری؟من اخه/گفتم شرمگین و اروم صدای با

 سیدنر  موقع به خداروشکر نرفته جلوتر و نرسیده آسیبی هیچ بهت بوده جزئی خراش یه/

 رسیدن؟ رسیدن؟کیا/گفتم تعجب با

 ..جان عمو رسیدیم ما/

 بلند دشق بابا نیس بابا ؟نه بود بابا کردم کپ واقعی معنی به و صدا سمت چرخوندم سرمو
 تو ومن و تر نزدیک اومد که میکردم نگاهش باز دهن باباس؟با شکل انقدر چرا ولی بود تر

 پسر یه پشتش میکنه گریه داره بود مشخص هاش شونه لرزش از گرفت آغوش
 شد جدا ازم مرده میکردیم نگاهشون تعجب با ساله12_12 دختر یه و بود ساله11_12

 محسن؟ کین اینا/گفتم  و انداختم باال ابرومو یه محسن سمت برگشتم

  افشار نظری پرهام..عموته اقا این/وگفت کرد اشاره مرده به  زد لبخندی محسن

 و سعید عموتن پسر و عمو دختر هم هم ها این /گفت و کرد اشاره هم دختر و پسر اون به
 سوگل

 هک نداشتم؟تاجایی خبر خودم و داشتم ؟عمو داشتم عمو مگه من بیرون زد حدقه از چشمام
 ..بودن نزده حرف باشم داشته که عمویی از فریناز و بابا میاد یادم

 ..ولی.. من ولی.. ولی/

 خوبه؟ حالت االن.. حاال میکنم تعریف بهت/گفت و حرفم وسط پرید محسن

 موتمع من بگه و کنه بغلت بیاد یکی شی بیدار و بخوابی..شدم گیج فقط خوبم اره..اره/
  جالبه خیلی

 مادرتی شکل چقدر/گفت و کشید م گونه روی دستی عموم اصطالح به اقای همون
 بودن؟ نزده تو به من از حرفی مادرت و پدرت یعنی.. پدرت برادر..عموتم من..عموجان

 ..نه/گفتم و باال انداختم سرمو

 ..عزیزم ببین/گفت و تخت روی نشست عمو
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 ناسبیم وقت بدین؟االن توضیح براش بعدا نیست بهتر/گفت و حرفش بین پرید محسن
 نیست

 ..لطفا بگید.. خوبه حالم من.. خوبیه خیلی زمان نه نه/

 و بلند قد گشیده و مردونه صورتی و سبز چشمای شدم خیره بهش داد تکون سری عمو
 باباس خود انگار مرد این  جوگندمی موهای با چهارشونه

 باشه؟ کنی گوش آخرش تا میخوام/گفت و کشید عمیقی نفس

 بزارید؟ تنها مارو میشه ها بچه/گفت و پسر و دختر اون سمت برگشت دادم تکون سری

 رهامپ.. پرهامم من/گفت و کرد تر زبون با لبشو عمو بیرون رفتن و گفتن چشمی ها بچه
 .. پدرت یعنی افشار نظری پارسا دوقولوی برادر افشار نظری

 ..یعنی..یعنی/گفتم میکردم نگاهش باز دهن با

 باشه؟ عزیزم شه تموم حرفم تا نگی چیزی شد قرار/گفت حرفمو بین پرید

 نمیگم چیزی دیگه.. باشه.. باشه/

 مجلس شورای انجمن عضو پدرم میکردیم زندگی اصیل و ثروتمند ی خانواده یه توی ما/
 تجربی پارسا و من بود عادی روال روی زندگیمون میکرد کار اطالعات توی مادرم و بود

 و دش قبول تهران دانشگاه بود تر قوی من از درسش پارسا شدیم قبول دانشگاه و خوندیم
 رفتنمون دانشگاه از سال سه داشتیم خبر هم چوک و جیک از ما گرگان دانشگاه توی من

 دهش گیر گوشه.. پارسا جز بود عادی چی همه خونه برگشتم بود عید تعطیالت میگذشت
  شده عاشق گفت و کرد باز زبون روز سه از بعد زدم حرف باهاش حرف کم و بود

 دارن یخوب مالی وضع شون خانواده گفت چطوریه دختره گفتم/گفت و کشید عمیقی نفش
 دختر هی دیدمش رفتیم ببینمش بزاره قرار گفتم طوسی چشم دختر یه خوبیه دختر خودشم

 ..حنایی ابروهای و موها و طوسی مایچ با بود خوبی و معدب و کماالت با

 بریم تا کنم صحبت بابا و مامان با گفت پارسا..تو شکل درست/گفت و زد لبخندی
 ظرن از اونا چون!نه بود کالم یه حرفش مامان برگشتیم وقتی ولی رفتیم و خواستگاری

 کرد یداپ عصبی حالت پارسا و گذشت سال یک خالصه بودن تر پایین خیلی ما از طبقاتی
 نهمو از بودن ما ی همسایه که بود آذر سامان اسمش داشتیم دوستی یه ما بین این توی

  شد صاحب و زندگیش و زن هم اخر و میکرد رو پارسا حسودی بچگی
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 و برن هک شرطی به ولی کردیم راضی رو مامان بالخره/گفت و کشید پیشونیش روی دستی
 ی طبقه از عروسش که میدونست ننگ مایه رو وصلت این مامان چون نباشن اینجاها

 رفتن  درمپ با خودش و بمونه پارسا گفت مادر ولی گرفتیم رو عروسی ما خالصه باشه پایین
 درتپ بود خارج یعنی نبود هم آذر داشتیم خوبی زندگی کردن زندگی و م خاله پیش مسکو

  پای هم پدرت و برگشت آذر که میگذشت خوب ها سال شدی ساله2 تو و شد تموم درسش
 ولی شه زندگیتون وارد که داد رو اجازه این رفیقش  با ساله چند و چندین رفاقت

 حرف اب که بود ساده ی ندیده مهتاب افتاب دختر یه مادرت پلیده حد تا مرد این نمیدونست
 زد گول قشنگ حرفای با رو مادرت.. مادرته عاشق پدرت میدونست آذر میخورد گول بچه یه
 آذر کنیز شد و آورد سرش بالهارو ترین بد خودش ی خونه بردتش که روزی همون از و
 همه آذر اون از بعد.. میریزه اشک و میسابه و میشوره فقط که ساله22 االن اون دختر...

 با و رآذ پیش رفت شد پا روز یه  کنه دق غصه از بابات تا بده جلوه بد رو مادرت تا کرد کار
 گیرانند باال سرعت با برگشت راه توی پارسا اینکه مثل نامه همون سر شدن گالویز هم

 میره کما به و میکنه تصادف میکرده

 ازشون وقتی رفتن و دادن تحویل بهمون رو ش جنازه/ گفت و کرد پاک رو اشکش عمو
 تو رفتنمیگ اروم قلبم این ولی شدی فوت بابات همراه.. مردی گفتن همه کجایی تو پرسیدم

 و داد رو ادرست بهم فریناز اینکه تا گشتم جارو همه دنبالت میکردم حست من بودی
 ونهخ رفتی  روز اون اینکه تا بودم دنبالت سایه به سایه فهمیدم هم رو محسن و تو ماجرای

 بیایم تنذاش یکی که اتاق تو بیایم خواستیم شدیم خونه وارد و پلیس به زدم زنگ اشکان ی
... 
. 

 کی؟؟/گفتم ناباوری با

 ..غیرت خوش اقای این/گفت و زد محسن ی شونه روی دستی زد لبخندی

 نبود؟ زندان تو محسن محسن؟؟مگه/گفتم تعجب با

 .. نه/گفت و خندید عمو

 ممکنه؟ چطور اخه.. اخه/

 مایشآز  توی اینو بوده عقیم آذر سامان فهمیدن و کردن تحقیق رفتن عموجان/گفت محسن
 تا کنهنمی وقت آذر و نیست اون واقعی پسر اشکان یعنی شدیم متوجه قانونی پزشکی های
 اییج هیچ توی حتی نیست اون وارث االن اشکان و میمیره و کنه تعیین وارث مرگش قبل
 دش دادگاهی ولی نمیدونم کیه پسر اشکان حاال..اونه ی پسرخونده اشکان که نشده ثبت
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 بود کرده آبرو بی رو زیادی دخترای و مخدره مواد قاچاقچی یه اون داشت زیادی جرائم چون
 اومدم منم.. دادن رضایت و شدن راضی پول کمی با هم آذر های زن حبسه توی االنم

 ناشکا ی خونه رسیدی تا دنبالت اومدم و شدم مشکوک  شدی ماشین سوار دیدم و خونت
 دیمش که خونه وارد شیم وارد که گذاشتیم قرار بودم شده اشنا قبل از که عموت با در جلوی
 سیک حداقل نبود تنت هم لباسی اگه بود هم بدی ی صحنه اگه تا خواب اتاق سراغ رفتم
 ..نبینه

 که دیدمت وضعیت اون تو وقتی/گفت و کرد مشت دستشو کشید خشم با عمیقی نفس
 فتمر  سریع دختری تو و نکردین شروع هنوز که شد روشن دلم تو نوری میشد شروع داشت

 بیرون خونه از بردمت و کردم تنت هم تورو های لباس زدمش سگ مثل رو اشکان و جلو
 آروم مکن نگاهشون میشد شرمم انداختم زیر سرمو بود شده تر سنگین هاش عمیق نفس..

 ..بزارید؟لطفا تنها منو میشه/گفتم

 کردم فکر زندگیم به و کشیدم دراز تخت روی منم شدن خارج اتاق از و شدن بلند دو هر
 تمام اشتباهه حرفای از پر زندگیم ی همه کردم زندگی گنگی و جهالت توی عمر یه من

 ور دشمنش ی خونه کلفتی روز هر و خورد سادگیشو گول که مادری مادرم از خرابه ذهنیتم
 شدم بزرگ ی خانواده یه صاحب یهویی چقدر من فرستادم لعنت بهش روز هر من و کرد
 همه از و پسرخاله خاله شوهر خاله پدربزرگ بزرگ مادر عمو زن پسرعمو عمو دختر عمو
 قلبش که مردی..آذر سامان ...داشتم رو ناصر یه فقط که زمانی بخیر یادش .. مادر تر مهم

 یزهایچ اوقات بعضی.. حسودی بده چقدر.. مرد کینه با و شد بزرگ کینه با بود کینه از پر
 یک فروپاشی انسان یک مرگ بزرگی به حتی میشن بزرگی های فاجعه  ریز و کوچیک

 من و بزرگه دنیا میکردم احساس اوال.. ساله2 دختر یک تنهایی و زن یک بدبختی زندگی
 هک کوچیکه چقدر میفهمم حاال ولی نمیگیره سراغمو کسی که شدم گم.. شدم گم توش

 داپی جا همین زندگیمو حقایق.. کردم پیدا دنیا همین باریک ی کوچه توی رو م پسرخاله
 ازش که زنی بودم متنفر کلمه این از چقدر...مادرم..کردم پیدا همینجا رو عشقم.. کردم

 جاش و کنم پاک رو بد تصویر همه اون میتونم حاال ساختن ذهنم تو بچگی از بدی تصویر
 باشه کسی به لعنت لبات ذکر و خراب فکرت سال22..کنم؟سخته پر عالقه و عشق  با رو

 ادرتم..نیست زن اون زن اون بگن شبه یک...شی متحول بخوای یکدفعه که سخته خیلی
 ساده ها ساده.. صفت گربه و بود سیاه قلبش که خورد مردی از سادگیشو چوب فقط

 رسهب روزی کاش ای..میکنن زندگی ساده..میشن عاشق ساده..میکنن باور ساده.. میبخشن
 رگی که این از نترسن و باشن ساده ترسی هیچ بدون همه که باشن زالل و صاف همه که

 .. بیاد روز اون امیدوارم..شکاره منتظر که بیوفتن گرگی
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 یرسهم هام گوش زیر تا شده بلند چقدر موهام گرفتم دستام بین سرمو نشستم تخت روی
 شدم لندب میشم اشنا کیا با ببینم پایین نرفتم هنوز و اتاقم تو صبحه از شدم خیره ماه به

 در سمت رفتم..کیه؟نمیدونم مال بود شده عوض لباسام کردم نگاه هام لباس به و سرپا
 داشت خواب اتاق چند که رسیدم بزرگی راهروی به شدم خارج اتاق از و کردم باز و در اتاق

 از بود شده پوشونده قرمز فرش با روش که ای قهوه های پله به رسیدم و شدم رد ها اتاق از
 !!!!!! قصره اینجا کردم کپ کلمه واقعی معنای به و رفتم پایین ها پله

 و کیزرش های مبل زیبا و بلند های لوستر بدند های سقف با بود کاری آینه دیوار و در تمام
 به رو و بود سالن ی گوشه بزرگی Tv ای قهوه رنگ یه بود سالن ی گوشه بزرگی میز طالیی
 های نقش با متری2 فرش دوتا بزرگی این به سالن توی بود کرمی راحتی ی کاناپه روش

 و بودن ماهی دو هر بودن کرده استفاده عباسی الله و عباس شاه های گل از که بود زیبا
 .. سالم/اومد پشتم از کسی صدای زیبا

 و زدم لبخندی سعید اهان بود چی اسمش پسره همون به خورد چشمم و عقب برگشتم
 ..سالم/گفتم

 سعیدم عمو؟من دختر خوبی/گفت و کرد دراز طرفم دستشو سمتم اومد و زد لبخندی

 یمشک موهای و موابرو با سبز چشمان شدم خیره ش چهره به و فشوردم ارومی به دستشو
 کتونی و مشکی جین شلوار و مشکی مچی ساعت سفید تیشرت با بلند قد سفیید پوست

 پرینازم منم..ممنون/گفتم مشکی های

 پرپری خوشبختم/

 ندیدی؟ رو محسن..همینطور منم/

 شد؟ تنگ برام دلت/

 ی؟خوب/گفت و بهم رسید سمتم میاد داره نایلون یه با دیدم رو محسن و عقب برگشتم

 شما؟ احوال..گل سعید اقا سالم/گفت و سعید به کرد رو

 چطوری؟ تو..جون محسن قربونت/ سعید

 توپم توپ میبینم عشقمو ک حاال/

 میزنی؟ چرا/گفت اروم و اومد در آخش که محسن پهلوی تو زدم ارنج با

 بکش خجالت..مردم جلو زشته/گفتم اروم
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 مردم؟ شدیم حاال/سعید

 مردم؟ گفتم کی من مردم؟نه/گفتم خندیدمو مصنوعی کردم خراب اوه

 مردم؟ گفتم من / گفتم و محسن سمت برگشتم

 گفتی االن اره/گفت و زد گشاد لبخند یه

 دنبالش رو خونه کل دنبالش افتادم منم کرد فرار و زد داد که بازوش رو زدم مشت با
 پشت به انداختم دستمو میخندید ما به و میومد پایین ها پله باالی از هم سعید میدوییدم

 لابولفض یا سرم تو زدم زمین رفت مخ با و خورد لیز پاش که کشیدمش و محسن پیرهن
 شد؟ چی

 شد؟ چت محسن خدا یا/گفتم و سرش باال رفتم

 آخخخخ.. شکندی دستمو زدی/گفت و بازوش رو گذاشت دستشو

 شده چش ببین بیا سعید الزهرا ی فاطمه یا/گفتم و سرم تو زدم

 دکتری؟ تو مگه/گفتم کرد معاینه و جلو اومد سعید

 دختر پزشکیم دوم سال/گفت و  زد لبخندی

 چشه؟ خب.. اها/

 شکسته دستش/

 زدی بالخره/ گفت و خندید محسن اومد در اشکم کردما غلطی چه خدا یا سرم تو زدم
 اخخخخ ...شکندیشا

 .. نکن گریه.. دیوونه میکنی گریه چرا/گفت و خندیدم اشک میون

 اورژانس بزن زنگ پاشو/ سعید

 ماشین سوار.. آیییی...دیقه دو..آخخخ.. که نخوردم خمپاره اخه چیه اورژانس.. نه/محسن
 بریم شیم

 ..ببریمش کن کمکش پری.. خب خیلی/ سعید

 باشه باشه/

 بیار هم نایلون اون پری/محسن
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 باشه باشه/

 و کرد گیر پله به پام نبود خودم دست کارام بودم کرده هول انقدر ها پله سمت دویدم
 ور نایلون پایین اومدم سرم انداختم شال مانتو یه باال رفتم و شدم بلند زمین خوردم

 و فتیمگر  رو محسن بازوی زیر سعید و محسن سمت دویدم پایین ها پله از رفتم و برداشتم
 پام روی مگذاشت سرشو محسن پیش نشستم عقب منم کرد رانندگی سعید ماشین تو بردیم

 ..نکن گریه نمیگم مگه.. اونارو نریز/گفت و خندید درد با محسن کردم گریه و

 اینجوری نمیخواستم بخدا.. محسن ببخشید/گفتم گریه با و کردم نوازش سرشو
 ..ببخشید..شه

 ..میبخشمن کنی گریه اگه/گفت و بوسید دستمو کف کشید سرش روی از دستمو زد لبخندی

 ادتی/گفت و خندید بوسید رو دستم روی اونم کردم پاک تند تند اشکامو و زدم لبخندی
 میشکونمش؟ بالخره گفتی ها مهمونی از یکی توی میاد

 ..آره/گفتم و دادم تکون مثبت عالمت به سرمو خندیدم

 ..بلندشه کن کمکش پری.. رسیدیم/ گفت و داشت نگه گوشه یه سعید

 باشه/

 ویت بودم نشسته بیمارستان تو بردیمش کردیم بلندش و کرد کمک طرف اون از سعید
 وتاهک های قدم با رو سالن ته تا سالن سر از شدم بلند میجوییدم هامو ناخون انتظار سالن

 ببینم در به چسبوندم سرم رفتیم بودن اتاق توی ساعت یک نمیومدن ولی کردم طی تند و
 شه وبخ خدایا پایین انداختم سرمو و در به دادم تکیه نمیشد شنیده هیچی ولی میگن چی
 تمبرگش گرفتتم یکی که زمین رو میافتادم داشتم عقب از و شد باز در..میکنم خواهش..

 چطوره؟ کو؟حالش چیشد؟محسن/گفتم نگران چشمای با سعید دیدم و عقب

 خوبه حالش تو برو بیا.. شده قرمز چقدر چشماشو/گفت و خندید

 و کرد اخمی دید منو تا بود کشیده دراز تخت روی محسن تو رفتم و زدم کنار رو سعید
 نکن؟هان؟ گریه نگفتم مگه/گفت

 و شد مخ محسن گریه زیر زدم دوباره بود گچ توی دستش نشستم تخت روی رفتموسمتش
 ..نکن گریه..میشم اذیت من بخدا.. نکن گریه انقدر/گفت و بوسید اشکامو اخم با

 شوخی من..ببخش منو..محسن/گفتم و بستم و چشمام و ش سینه روی گذاشتم سرمو
 .. ببخشید.. میشکونم رو دستت که میکردم
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 هر.. زمعزی نداره اشکالی/گفت و بوسید رو پیشونیم روی کرد جدا ش سینه از سرمو محسن
 میکنم عشق میبینم گچه توی که دستمو االن..قشنگه برام تو کار

 ..دیوونه/گفتم و خندیدم

 ..روزم و حال این عاشق که کردی خودت ی دیوونه منو شاید/گفت و زد لبخندی

 و بوسید رو چشمام روی و شد خم شد خیره بهم اونم شدم خیره چشماش توی
 کو؟ نایلونه/گفت

  اینجاست/

 نکردی؟ بازش/گفت پیشش بردمش و برداشتم صندلی روی از رفتم بیرون اتاق از بلندشدم

 نبود حواسم داشتم استرس.. نه/

 بتعج با آورد در ساندویچ دوتا و کرد باز رو درش داد تکون راست و چپ به سرشو و خندید
 وریمبخ کن باز گرفتم کردی مهمون منو که ساندویچیی همون از/گفت که میکردم نگاهش
 ..گشنمه

 دسعی خوردم من داد لقمه لقمه اونم خورد دادم و کندم لقمه لقمه کردم باز و زدم لبخندی
 گشنمه چی؟منم من پس عه/گفت و تو اومد

 بخور هم تو بیا/محسن

 یصترخ کار رفت سعید غذا شدن تموم از بعد خورد هم سعید دادم و کندم ساندویچ از یکم
 و برگه با سرمون رو ریختن آدم عالمه یه یکدفعه بیرون اتاق از رفتیم و داد انجام رو

 تا تیمنشس گوشه یه رفتیم و خندیدیم کرد نگاه و سعید و من بیچارگی با محسن خودکار
 اعتس نیم از بعد بود شکسته دستش چون ننداخت عکس ولی داد امضا همه به شه تموم

 ...خونه سمت افتادیم راه

 میام منم/گفتم و شون خونه به رسوندیم رو محسن

 نمیای؟ تو سعید..بیا باشه/محسن

 دهشرمن دارم کار یکم..بگیرم جزوه همدانشگاهیام از یکی برمواز باید من.. جان محسن نه/

 بسالمت داداش باشه/محسن

 خداحافظ/
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 خداحافظ/محسن

  شده تاریک هوا کردم نگاه ماه به

  شدن نگرانمون حتما/

 .. آره/محسن

 سنگالخ از بستم و در و داخل بردم رو محسن شد باز تیکی صدای با در و زدم رو  اف اف
 بخندل با محسن کشیدم عمیقی آه بود زندادن محسن که افتادم روزی یاد میکردیم عبور ها

 بکشی آه نبینم/گفت

 ..پریناز/گفت نگفتم چیزی خندیدمو

 بله؟/

 چیه؟ من راجب نظرت..تو..چیزه/گفت و کرد مِن مِن یکم

 چی؟ یعنی/گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 میزنیم حرف راجبش بعدا.. بیخیال/گفت و بود سخت براش زدن حرف انگار کرد پوفی

 مدید خونه ایوون روی رو خونه خدمتکار و کنارشون زنی یه و مهناز خاله و دادم تکون سری
 احتنار  ازش هنوز پایین انداختم سرمو..مادرم..بود فریناز.. شناختمش و کردم ریز چشمامو

 آذر ی خونه چیشد؟دیگه مادرم تکلیف..محسن/گفتم آروم میسوخت براش دلم ولی بودم
 نه؟ نمیکنه زندگی

 ..نه/گفت و زد لبخندی محسن

 بود شکسته ش دنده بودم چطوره؟شنیده حالش/

 بدونی؟ مهم برات/گفت لبخند و  زیرک نگاهی با محسن

 ..زیاد نه/گفتم و انداختم باال ای شونه

 لبموق نمیتونستم بودم دلخور ولی بودم نگرانش خیلی میگفت ای دیگه چیز دلم ولی
 هشونب رسیدیم رفتیم باال ها پله از بهشون رسیدیم بوده ساده اونم ولی کنم صاف باهاش

 دست خاله جان محسن؟پریناز چیشده الزهرا فاطمه یا/گفت و گونش رو زد مهناز خاله
 چیشده؟؟ پسرم
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 انداختم سرمو منم مامانش سمت رفت کرد خارج من دست از دستشو زد لبخندی محسن
 و دبوسی رو ش شقیقه و کرد بغل رو مهناز خاله محسن کردم قفل هم تو دستامو و پایین
  میمیردم داشتم.. که نمیدونی.. جون مهناز خوردم خمپاره/گفت

 نهخدانک بگو.. بچه نمونی الل/گفت و گرفت سالمش بازوی از نیشگونی اروم مهناز خاله
 اخه؟ چیشده

  کردم سقوط افشار نظری پرهام ی خونه های پله از بابا هیچی/محسن

 خوبه؟ حالت االن/جون مهناز

 .. خوبم عزیزم اره/

 عشقم؟ چطوری/گفت و بغلش تو گرفتش و مادرم سمت رفت

 نشدی درست تو شد سالم04 من تو دست از امان/گفت و زد خجولی لبخند مامان

 رفت هدر بودنمون هم با روزای ساده چه شد پیر ساده چه مادرم شد فشورده دلم ته
 شد ساله04 ساده چه گذشتن راحت چقدر حاال ساختشون قشنگ هم با میشد که روزایی

 عزیزدلم؟ خوبی تو جان خاله چطوری/گفت و بوسید پیشونیمو سمتم اومد خاله

 خوبم خداروشکر..خاله مرسی/گفتم  و گرفتم بغلم تو رو خاله زدم لبخندی

 دیدم مادرمو نگاه و چرخوندم نگاه سمت سرمو کردم حس خودم روی رو نگاهی سنگینی
 نداختا اروم سرشو و شد خیره بهم ثانیه چند دید منو نگاه تا میکرد نگاهمون حسرت با که

 زن این کردم جدا خودم از رو خاله شده پیر چقدر بود شده سفید موهاش ی ریشه پایین
 افتادم بابا های گریه یاد بود طوسی چشمای با دلسوز زنه همون هنوزم بود ساده هنوزم

 کاری بخاطر کاراش و حرفاش بخاطر بود  آذ بخاطر بابام های گریه زدم پس رو همه ولی
 چشمک بهم که دورش ستاره کلی و بود ماه کردم نگاه آسمون به  کرد خانوادمون با که

 سمت چرخوندم سرمو زدم لبخندی میکرد نگاه منو کسی انگار اسمون همون از میزدن
 پشیمون عمر یه که سخته چقدر..حرف تا چند با کردن جدامون هم از که مادری.. مادرم
 ازت زندگیتو که بشوری کسیو های لباس سخته چقدر.. سال22.. بخوری حسرت و باشی
 تو بچه که کنی کسیو نوکری شده همسرت مرگ باعث که کنی تمیز کسیو ی خونه گرفته

 جوری و نبیوفت جونت به کتک با بزنی حرفی اگه.. بزنی حرف کلمه یه نتونی و کنه جدا ازت
 همممیف حاال..همسرت از بخوری کتک.. هات هوو از بخوری کتک..بشکنه ت دنده که بزننت

 باسن زیر تا بلند مواج موهای که نیست زن همون زن این..شده سفید انقدر چرا موها این
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 نز این.. کنه کوتاهشون یا رنگ نمیداد اجازه و بود حناییشون رنگ عاشق بابا که داشت
 که نیست زنی اون زن این.. میزد برق بودن طوسی از چشماش که نیست زن همون

 زیباش اندام و بلندش قد که نیست زنی اون زن این.. بود الماس مثل صافی از صورتش
 ناز از پر رفتارش که نیست زنی همون زن این..میکرد خیره رو مردی و زن هر چشم

 مهه کوتاهه موهاش که ،زنیه زن این ..بود گل لطیفی به که نیست زنی همون زن این..بود
 اگر که جوری شده شکننده و ظریف موهاش شده کشیده بس از سفیده هاش ریشه ی

 این..شده کدر چشماش طوسی فروغه بی چشماش زن این..میاد دستات توی کلش بکشی
 و شده خم کمرش زن این.. چروک و چین از پر.. روزگاره خطیه خط از پر صورتش زن

 پیراهن روی از ش سینه جناغ های استخوان که طوری س همیشه از تر الغر اندامش
 این..کنه ناز کسی برای که اونی از خسته س خسته بلکه نداره ناز دیگه زن این..مشخصه

 کستهش خیلی... شده شکسته قلبش شده زمخت دستاش پوست..نیست گل لطیفی به زن
 نمیخوای سختی اینهمه با پریناز یعنی.. ببخشمش بتونم شاید.. شده

 نیستم خدا..ببخشم گرفتم یاد..میبخشه قلبت نبخشم خودمم..میبخشمش..ببخشیش؟چرا
 داخ که مهمه انقدر..یده نیافر اون از برتر خدا که مادرمو اونم..شدم بزرگ ش سایه زیر ولی

 چرا من..میبخشه خدا که وقتی..خوشحال اون خوشحالی از.. میشه خشمگین اون خشم از
 عمیق نفس کردم پاکش دستم کف با گونم روی افتاد اشکم سمتش رفتم قدم یه..نبخشم

 ..مامان شدی پیر چقدر/گفتم  و کشید

 فشع با  شد سرازیر اشکاش و زد لبخندی بود اشکی چشماش باال اورد حیرت با سرشو
 جان؟ مامان بخشیدی منو/گفت  خاصی

 چند یمیدون..منی مادر تو.. نبخشم چرا/گفتم و گونم روی افتاد اشکم زدم غمگینی لبخند
 چند نخوابیدم؟میدونی هات الالیی با ساله نکردی؟چند نوازشم ساله نکردمت؟چند بو ساله
 ؟ حرف تا چند بخاطر کردی جدا هم از خودتو خودمو ساله

 یمرتعش صدای با و آروم میکردم گریه و بودم خیره بهش خودمم گریه زیر زد بلند بلند
 ..میدم تاوان دارم ساله22..شدم خسته بخدا..بسمه..پشیمونم بخدا..پشیمونم/گفت

  نوزادیت های لباس روی از رو عطرت ساله22..بیا..دخترم بغلم بیا/گفت و کرد باز دستاشو
 ..مامان بغل بیا..میکنم بو

 توی الغر و بود شده نحیف اندامش کردم بغلش محکم و سمتش رفتم و رکدم پاک اشکامو
 طرف بردم سرمو میکشید عمیق نفس و میزد بوسه رو م شونه روی شد جا من بغل

 ینب لبخندی..مادرم هوای از شد پر هام ریه تمام.. سرم تمام کشیدم عمیق نفس و گردنش
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 خودش از منو مامان..رسیده آب به که ای تشنه مثل..بوییدمش دوباره و زدم اشک اونهمه
 نفس بده  اجازه خاله/گفت و خندید محسن کرد بوسه غرق تند تند رو صورتم و کرد جدا

 ..بکشه

 میکشم چی نمیدونی نیستی مادر/گفت و رفت ای بامزه ی غره چشم مامان

 هم نجو پریناز.. داخل بریم جان فریناز/گفت خاله بوسید و گرفت آغوشش تو دوباره منو
 س خسته بوده بیمارستان صبح از

 و نکرد ول دستمو ولی خونه سمت کرد هدایت منو و زد گونم روی دیگه ی بوسه یه مامان
  ای خسته دخترم برو/گفت

 و شیرینی با  مامان  نشستیم مبل روی هم ما آشپزخونه رفت سریع مامان داخل رفتیم
 بخورید/گفت محسن و من جلوی گذاشت برگشت چی همه و شیر و آبمیوه و چایی

 بخور خاله محسن..دخترم بخور..بگیرید جون بخورید..

 بده منم به..بخور/گفت لبخند با و کردم نگاه محسن به

 خجالت منم میکردن نگاهمون لبخند با خاله و مامان میدادم هم محسن به و خوردم
 خجالتیی انقدر که گلم عروس برم قوربونت/گفت و خندید خاله کشیدم

 و ندیدخ بلند بلند محسن که پایین انداختم سرمو و کردم نگاه محسن به گرد چشمای با
 .. تنهاگذاشتن مارو هم مامان و خاله

 میخندی؟ چی به..مرض/گفتم و میخندید همچنان که محسن سمت برگشتم

 میشی مزه با خیلی میکشی که خجالت/گفت میخندید که همونطور

 و دش خیره ثانیه چند بهم کردم نزدیک لبش به رو پرتقال اب لیوان و زدم محو لبخندی
 و گرفتم رو محسن بازوی زیر ها شیرینی خوردن از بعد خورد رو پرتقالش اب اروم اروم

 دمشخوابون تخت سمت بردمش و کردم باز رو در اتاقش به رسیدیم باال بریم کردم کمکش
 افتادیا زحمت تو/گفت و تخت روی

 حرفیه چه این.. نه/گفتم و زدم لبخندی

 ..عموته/گفت و اورد در جیبش از خورد زنگ گوشیش

 داد جواب

 افشار نظری جناب سالم/
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....../ 

 چطورید؟ شما..شما قربان/

..../ 

 تمگرف گچ که برداشته مو یکم دستم استخوان فقط نشده چیزی نه ..لق دهن سعید ای/
 گذشت بخیر الحمدلله

..../ 

 ..میکنین خوشحالمون بیاین حتما دارین که رو آدرس/

..../ 

 214 پالک مداح ی کوچه ادرس همون..بله بله/

.........../ 

 خداحافظ..حتما حتما.. ممنون..چشم/

 میرسن دیگه ساعت یک تا اینجا میان دارن اینا پرهام اقا/گفت و کرد قطع رو گوشی

 میکنم صدات اومدن وقت هر بخوب تو باشه/گفتم و دادم تکون سری

 نمیری؟ که تو/گفت و زد زل چشمام تو محسن

 پیشتم همیشه من نه/ کردم زمزمه اروم

 خوندی؟ نمازتو/محسن

  نخوندم نه/گفتم و دادم تکون تاسف به سری

 بخون اینجا بیا بگیر وضو برو/محسن

 دیگه اتاق یه میرم من بخواب تو نه/

 نماز ارهد فرشته یه میکنم فکر میکنم عشق میخونی نماز وقتی/گفت و زد لبخندی محسن
 بیا بگیر وضو برو میخونه

 باشه/گفتم و زدم لبخندی

 رفتنگ وضو بهداشتی سرویس توی ولی داشت بهداشتی سرویس اتاق بیرون رفتم اتاق از
 انمام شدن من متوجه بودن هال توی خاله و مامان رفتم پایین ها پله از نداشتم دوست رو

 بیارم برات ؟بگو برم قوربونت داری الزم چی/گفت و سمتم اومد سریع
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 بگیرم وضو اومدم..نمیخوام چیزی/گفتم و زدم لبخندی

 برم قوربونت برو..جان مادر برو/گفت و زد برانگیز تحسین لبخندی مامان

 از و گرفتم وضو شد صمیمی برام مامانم زود چقدر اشپزخونه رفتم منم بوسید رو گونم
 .. خاله/گفتم و اومدم بیرون اشپزخونه

 خاله؟ جان/اومد خاله صدای

 دارید؟ سجاده/

 هست من اتاق توی جان پری داریم اره/خاله

 ..چیزی یه فقط ممنون باشه/

 بگو داری الزم هم دیگه گلم؟چیزی چی/

 دیگه ساعت یک تا اینجا میان افشار نظری پرهام ی خانواده فقط نه/

 جان خاله بیان..چشم رو قدمشون/خاله

 در س خاله اتاق کدوم بپرسم رفت یادم باال ی طبقه رفتم و گفتم ای اجازه با زدم لبخندی
 نهیدو داشت نفره یک تخت که اتاق اونهمه بین بالخره و کردم باز دونه به دونه هارو اتاق

 خان حسین و خاله اتاق فهمیدم وسایلش و دکوراسیون از شدم وارد و کردم پیدا دونفره
 رفتم و برداشتم رو رنگ طالیی ی سجاده و چادر کمد توی از و کمد سمت رفتم هستش

 نگرفتی وضو اینجا چرا/گفت همیشگیش لبخند با بهم شدم وارد و زدم در محسن اتاق
 داره سرویس که پس؟اینجا

  بگیرم وضو سرویس تو ندارم دوست نه/گفتم و باال انداختم سرمو

 طرفه؟ کدوم قبله/گفتم و تر جلو رفتم

 پنجره به رو دقیقا اونطرفی/گفت و داد نشون رو پنجره طرف محسن

 تخت روی از رو شالم بود تخت روی پشتم محسن کردم پهن رو سجاده و دادم تکون سری
 ارایشی لوازم که حیف کردم سرم هم چادرم بستم محجبه و اینه جلوی رفتم برداشتم
 قخدا،خال با وقت هر میگفت اولم سال دینی معلم یادمه میکردم هم ارایش وگرنه نداشتم
 و نیدبز  عطر کنید ارایش وضو از بعد ایستید می نماز به و میشید همکالم  خودتون خودمو

 تمبرگش میرید واقعی معشوق دیدار به چون کنید خوشگل شکل بهترین به رو خودتون
 نداری؟ عطر/گفتم و محسن سمت
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 س مردونه ولی دارم چرا/گفت و خاروند رو گوشش

 ببینم کو/

 اونجاست ش همه کن باز رو کشو در/

 همیشگی بوی ها ادکلن  کردم بو هارو عطر بود ادکلن و عطر عالمه یه کردم باز رو کشو در
 و داشت خوبی بوی یکیش داشت مختلفی بوی هم ها عطر و تلخ شکالت میداد رو محسن

 تر جلو چادرمو جاش سر گذاشتم و زدم گردنم و دست نبض روی میکرد نوازش رو بینی
 ... خوندن نماز به کردم شروع و بستم قامت و سجاده پای رفتم و کشیدم

 مادر و محسن برای چی همه بخاطر کردم شکر خدارو و رفتم سجده به خوندنم نماز از بعد
 دیدم و محسن سمت برگشتم و کردم جمع رو سجاده بوسیدم رو مهر دارم که ای خانواده و
 چیز یه تاز  پرپری/گفت میزد برق اتاق تاریکی توی  که چشمایی با میکنه نگاه منو لذت با

 بخوام؟

 بگو.. اوهوم/گفتم  دادم تکون سری

  برندار نه/گفت که برداشتم سرم از چادرمو

 چرا؟.. وا/گفتم تعجب با

 پیشم بشین اینجا بیا برندار چادرتو/گفت و زد لبخندی

 شیدک بیرون رو عسلی کشوی نشستم تخت روی پیشش رفتم و کشیدم تر جلو چادرمو
 بخون قرآن برام/گفت و طرفم گرفت آورد بیرون رو رنگی سفید قرآن

 من؟چرامن؟/گفتم تعجب با

 ارهد دوست آدم میگی قشنگ و صوت بو رو کلمات میخونی نماز وقتی/گفت و زد لبخندی
 میشه؟؟..بخونی قرآن برام میخوام کنه نگاه رو خوندنت نماز و بشینه ها ساعت

 میخونم.. باشه/گفتم و زدم شرمگین لبخندی

 ورهس کردم باز چشمامو کردم باز رو صفحه یک و بستم چشمامو بوسیدم و گرفتم رو قرآن
 /خوندن به کردم روع ش و زدم لبخندی اومد الرحمن ی

 ِ  *الرحیم اَلرحمـــــن اللّه بِســـــم

 * الـــــرحمن
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َّمَ   *القــــُــــــران عَل

 َ  *االنســـــان خَلَق

 ُ َّمَه  *البَیــــــــــان عَل

 *بِحُسبان وَالقَمَر الَشمسُ 

 *یَسجُدان والَشجر والنَجم

 *المیزان وضع و رفعها السماء وَ 

 *المیزان فی تطغو اال

 *المیزان تخسروا ال و بالقسط الوزن اقیمو و

 *لالنام وضعها واالرض

 *االکمام ذات والنخل فاکههُ  فیها

 *والریحان العصف ذو والحب

 *تکذبان ربــــــــــکما االء ےفبا

 هشب شنیدم هم محسن صلوات صوت صدای و فرستادم صلوات و بوسیدم بستم رو قرآن
 ذاشتمگ احتیاط و احترام با رو قرآن  کردم باز رو کشو در میکرد نگاهم لبخند با کردم نگاه
 تر ارکن یکم خودشو زدم لبخند و کردم نگاه محسن به بستم درشو و عسلی کشوی توی

  بکش دراز کنارم بیا/ گفت و کشید

 خیره سقف به دو هر کشیدم دراز کنارش و گذاشتم بالشت نصف روی سرمو شدم خم
 پری/گفت اروم بودیم

 پری جان/

 بودی؟ بلد عشقوالنه کلمات این از توهم..بابا نه/گفت و خندید

 نمیکنم رو ولی..بله/گفتم خندیدمو

 کردم دق پس؟من میکنی رو کی/

 خدانکنه.. نگیری مرض/

 کنی؟ چیکار میخوای پری/گفت دیقه دو از بعد نگفت چیزی و خندید
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 کنم؟ چیکار میخوام چیو/ گفتم بودیم خیره سقف به که همونطور

 داری ای برنامه چه..میگم زندگیتو/

  میدم ادامه درسمو/گفتم و انداختم باال ای شونه

 ای؟ رشته جدی؟چه/ گفت لبخند با

 بزنم اتلیه میخوام.. بودم عکاسی عاشق بچگی از من/گفتم و زدم لبخندی منم

 داری؟ هایی برنامه چه دیگه..میکنم کمکت منم...عالی هم خیلی/

 ناصر راستی..بگیره سامون سرو که زن دنبال ناصر برای میگردم.. میکنم زندگی مادرم با/
 حتما شده دلخور ازم ندارم خبر کجایت؟ازش

 ... بودی وضعیتی چه توی که میدونه نمیشه دلخور نه/

 فطرت پست اشکان پیش لعنتی شب اون وقتی هنوزم کشیدم عمیق نفس کردم مکث یکم
 میکنی؟ چیکار تو/گفتم زدمو پس افکارمو میشد خرد اعصابم میاد یادم

 ..سردرگمم..نمیدونم/گفت و کشید عمیق نفس کرد مکث ثانیه چند

 سردرگمی؟ سردرگم؟چرا/

 کشیده دراز بغلم که داره کسی به بستگی ایندم چون/

 بستگی تو به چی همه/گفت و شد خیره چشمام توی سمتش چرخوندم سرمو اعمب با
  بمونی باهام تو اگه..اگه.. م اینده..داره

 بود مگر  دستاش دستش توی گرفت دستمو بود سخت براش زدن حرف انگار کشید پوفی
 ..نمونی اگه..اگه..میسازم باهات مو اینده.. بمونی باهام اگه/ کرد زمزمه اروم

 یکنیم غلط/گفت طلبکار حالت به ولی  بچگونه و پلید چشمای با و کرد مکث لحظه چند
 ..نمونی

 باید نمونی بمونی میکشم خودمو دارم دوساعته واال/گفت و خندید اونم خنده زیر زدم
 برم قوربونت.. خودمی خانوم.. منی زن تو.. خودتو هم میکشم خودمو هم نمونی بمونی

 و خندید پایین انداختم سرمو و کشید خجالت بوسید رو م شقیقه روی سمتم شد خم
 میخندم عاشقونه فاز وسط اونوقت میگیره م خنده میشی بامزه نکش خجالت/گفت

 خوبه؟ خودتم خانوم اخرش تا من/گفتم خندیدمو
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 چاکرتم/گفت و خندید

  بوسید رو م شقیقه روی و شد خم بعدن

 داری؟ دوست بچه تا چند تو پرپری/گفت  که نگفتم چیزی

  یکی/گفتم و میکنم فکر دارم اینکه عالمت به چرخوندم چشمامو

 از بچم.. دیوونه و خل یدونه یکی میگن.. ذوق بی/گفت و شد اویزون لبش های گوشه
 دختر یکی پسر یکی میخوام بچه دوتا من میمونه عقب جامعه

 ام یدونه خودمم من دیگه بسه یدونه نخیر/

 دونهی بچم نباید منکه ای یدونه داره؟تو ربطی چه.. الخالق جلل/گفت و کرد گرد چشماشو
  باشه

 ولسالم میخوام یدونه من نخیر/

 دست مورد یه این و داده مردا ما به مزیت یه خدا توعه؟خداروشکر دست مگه اصال/
  عزیزم بیاری بچه بار چند خودمه

 پسر یه بخ خیلی/گفتم و گرفتم بشگون پاش کنارش از و گرفتم گاز لبمو کشیدم خجالت
 دختر یه

 بزاریم؟ چی اسمشونو/گفت اوخ و آخ با و خندید 

 تو سما از تلفیقی دخترمون اسم بیا/گفتم و چرخوندم کردن فکر حالت به چشمامو دوباره
  من اسم از تلفیقی پسرمون اسم باشه

  پسرمون برای من دخترمون برای تو کنیم فکر بیا باشه/گفت و داد تکون سری

 مهتاب..نه مهشید.. نه مهسا باشه محسن از که دختر اسم میکردیم فکر داشتیم دو هر
 و سنمح سمت برگشتم قشنگی اسم چه مهیسا قشنگه مهیسا اره..مهیسا..نه مهرسانا..نه

 کردم پیدا/گفتیم همزمان دو هر طرفم برگشت اونم

 اول بگو تو/گفتم خندیدیم و شدیم خیره هم به

 ترن مقدم خانوما بگو تو نه/محسن

 چطوره؟.. مهیسا/

 ی؟کرد پیداش کجا از قشنگه خیلی جیگره چه/گفت و زد لبخندی کرد فکر یکم محسن
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 دیگه کردم پیداش تو اسم از خب.. کوچه سر از/

 بگم؟ منم خب اهان/گفت و خندید

 بگو اره/

  پرویز/گفت و زد گشاد لبخند یه

  محسن/گفتم و شدم خیره بهش لحظه چند

 محسن؟ جان/گفت گشادش لبخند با

 نکردی؟ پیدا تر قشنگ اسم/

 پارسا.. کردم شوخی چرا/گفت و خندید

 بابامه اسم که پارسا ولی/گفتم تعجب با

 به یلیخ پارسا و داشتی بابات به عالقه خیلی که اونجا از..میدونم/گفت و زد لبخندی محسن
 داره؟ اشکالی چه پارسا بزاریم نزدیکه پریناز

 خوبی خیلی تو محسن وای /گفتم و زدم لبخندی

 چاکرتم/گفت و شد نمیخیز

 بله؟؟/گفت محسن و شدم بلند اومد در صدای

 اومدن هاتون مهمون بیاید گفتن ،خانوم اقا/اومد خدمتکار صدای

  میایم االن بگو خانوم پروین باشه/محسن

 اقا باشه/خانوم پروین

 میکنی کمکم پرپری/ گفت و شد بلند هن محسن شدم بلند اومد خدمتکار پای صدای
 بپوشم؟ لباسامو

 بیارم در چادرمو بزار اره/

 وهاموم اینا خاله اتاق بزارم بعدا تا میز روی گذاشتم و کردم تا و کردم باز شالمو با چادرمو
 و کردم نگاه اندامش به یکم میکرد نگاهم لبخند با که محسن سمت رفتم و زدم شونه
 بزنم قشنگ تیپ یه برات بزار/گفتم
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 ینشونب از میترکید داشت کمد داشت لباس عالمه یه کردم باز رو درش کمد سمت برگشتم
 سر تمگذاش نمیشد رد دستش از و بود گچ تو دستش ول برداشتم مردونه سفید پیرهن یه

 شکیم کفش و مشکی جذب جین شلوار با برداشتم کوتاه استین طوسی تیشرت یه جاش
 یدپوش خودش رو شلوارش بپوشه کردم کمکش و بهش دادم بود دستش هم مشکی ساعت

  بستمش خودم و نمیرسید ش دکمه به دستش ولی

 شده ریخته بهم میکنی؟خیلی درست موهامو پری/محسن

 صندلی رو بشین بیا اوهوم/

 جوریچ ببینم بزار..خب/گفتم و صندلی روی نشوندمش ارایش میز صندلی سمت بردمش
 داغونه اونم جلو؟نه بریزم.. بریزم؟نه چپ.. میاد بهت

 شدیم؟ داغونم نکنه درد دستت/گفت و گرد نگاهم چپ چپ محسن

 میشه داغون جلو بریزم میگم.. موهاتم با بابا نه/گفتم و خندیدم

 ؟ میکنه فرقی چه/

 گاگا لیدی تو اصال..کردی خفم وای/گفتم و چرخوندم کالفه چشمامو

 کردی هم زنمون نکنه درد دستت/گفت و کرد نگاهم چپ چپ دوباره

 زنی؟ تو گفتم کی من وا/ گفتم تعجب با

 گاگایی لیدی تو گفتی االن/

 زنه؟ گاگا لیدی مگه/

 لیدی؟ بگن مردی به شنیدی تاحاال/گفت و کرد نگاه بهم لحظه چند محسن

 نه/گفتم و خاروندم خنگا مثل سرمو

 از رو کلمه این/گفت خنگی خیلی میگفت که نگاهی با بهم که همونطور دوباره
 شنیدی؟ کجا

 تشدوس به میشدم رد خیابون تو دختره یه کنار از بار یه/ گفتم و انداختم باال هامو شونه
 اب مخصوصا منه جیگر گفت دوستشم  هه خواننده همون گاگائم لیدی عاشق من میگفت
 خواننده عاشق دخترا و سفیده موهاشون مردا چون مرده کردم فکر منم سفیدش موهای

  هستن مرد های
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  هست هم خارجی خواننده زنه یه گاگا لیدی/گفت خنده با  و خنده زیر زد یدفعه محسن

 ..خب نمیدونستم.. اهان/گفتم و خاروندم خنگا مثل دوباره سرمو

 بریم دیر که کن درست منو موهای بیا.. عزیزم نداره عیبی/گفت و زد لبخندی محسن
  میکشن رو جفتمون

 شد تموم دیقه دو از بعد و عقب دادم رو همه رو موهاش و برداشتم رو ژل خندیدم
  شد تموم/گفتم و هم به زدم ذوق با دستامو

 شدم هلویی چه..خانومی ایول/گفت و کشید سوتی کرد نگاه اینه توی خودش به

 دیگه اینیم ما/ گفتم و انداختم باال ابروهامو کمرم به زدم دستمو

 تامودس کف فشورد خودش به منو کمرم دور انداخت دست شد بلند همیشگیش لبخند با
 و وسیدب رو پیشونیم روی و شد خم شدم خیره چشماش با و ستبرش ی سینه به چسبوندم

 ..ےمن ےآرزو زیباترین تو/گفت

 بریم؟/گفت و بوسیدم رو ش سینه روی شدم خم

 بریم/گفت و بوسید رو م شقیقه روی

 بلند/گفت و کرد نگاهی موهام به بود گرفته دستش تو محکم دستمو بیرون اومدیم اتاق از
 ..وقت یه نکنی کوتاه..شدنا

 دارم دوسشون خیلی.. نمیکنم کوتاهشون دیگه نه/گفتم و کشیدم موهام به دستی

 داری؟ دوس منم/گفت و کرد بهم شیطون نگاهی محسن

 .. بچه نشو شیطون/گفتم و کردم نگاهش چشم ی گوشه از

 تهنشس پرهام عمو پیش زنی یک بودن جمع هال توی همه پایین رفتیم ها پله از و خندید
 یه رکیهت بود رفته چون بودمش ندیده اصال بودم خونه اون توی بود عمو زن کنم فکر که بود

 روما و فشوردم محکم رو محسن دست بودن نشسته باال اون مبل روی هم پیرزن و پیرمرد
 کین؟ اینا.. محسن/گفتم

 میشی اشنا باهاشون برو/گفت لبخند با اروم

 مرفت اول شدن بلند جاشون از همه جلو رفتم و کردم ول رو محسن دست دادم تکون سری
 دمز  لبخندی منم زد گرمی لبخند بهم انداختم نگاهی مامان به پیرمرد و پیرزن اون سمت

 سالم/گفتم اروم رسیدم پیرزنه به و جلوتر رفتم
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  بلوند و طالیی موهای کوتاه قد با پیرزنی شد جمع چشماش توی اشک و کرد نگاهم لبخند با
 هایی لب درشت چشمای عقابی بینی سفید صورتی ..بود سرش روی زرشکی حریر شال که
 انداخت دستشو بود مشخص مهربونی چشماش از بودن داده زرشکی رنگ بهش رژ با که

 اهم پارچه یه..ماشاال هزار.. ماشاال/گفت و بوسید رو گوشم کنار و کرد خم رو من گردنم دور
  مادرتی های جوونی مثل درست..شدی

 سمت رفتم نگفت چیزی و زد کوچیک لبخندی انداختم نگاهی مامان به و شدم جدا ازش
 ..سالم/گفتم اروم و پیرمرده

 و ابی پیرهن با بود تنش مشکی شلوار کت یه زد مهربون اما غرور با لبخندی پیرمرده
 اباب پری بغلم بیا/گفت و کرد باز رو آغوشش  بود پرهام عمو و بابا شکل زرشکی کروات

 یرز  کرد بو و گرفت آغوشش تو محکم منو آغوشش تو انداختم خودمو و سمتش رفتم اروم
 میده رو پارسا بوی/گفت لب

 داشتن خانواده یه بود خوب چقدر بزرگمن مادر و پدربزرگ اینها فهمیدم و شدم جدا ازش
 بلوند موهای بلند قدی با ساله27_22 حدود زن یه عمو زن سمت رفتم و زدم لبخندی
 مشخص ش گونه روی های چال که زد لبخندی صورتی کوچیک های لب عسلی چشمای

 عزیزدلم سالم/گفت و کرد باز رو آغوشش زن این بود زیبا چقدر شد

 عمو زن سالم/گفتم و آغوشش تو رفتم لبخند با

 میترا بگو باش راحت من با/گفت و کرد شیرینی اخم

  چشم/گفتم و زدم لبخندی

 حسنم نشستم مامان پیش عقب رفتم و کردم پرسی احوال هم سعید و سگل و عمو با رفتم
 اینکه معنی به باال انداختم ابرومو کرد راست و چپ ابروهاشو و کرد نگاهم اخم با

 ما اس بودن زدن حرف مشغول همه اوردم در جیبم از گوشیمو کرد گوشیش به چیه؟اشاره
 هان؟ ننشستی من کنار چی واسه/ اومد محسن طرف از اس

 دارم دوس/گفتم و گذاشتم درازی زبون آیکون گزیدم لبمو

 تورو منم/داد اس ام اس و انداخت باال شیطون ابروهاشو کرد نگاه بهم کردم نگاه بهش
 دارم دوس

 متمس برگشتن سوگل و سعید و مامان  شد باعث و بود بلند یکم نخندیدم ولی  زدم پق
 خندید و کرد اشاره محسن به ابرو با سعید ولی نگفتن چیزی هم اونا و زدم تصنعی لبخند
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 مصنوعی سعید سمتمون برگشتن همه و اومد در آخش که پاش به زدم محکم پام با منم
 بود پشه /گفت و خندید

 دیگه؟ بود پشه/گفتم اروم و کردم نگاهش تعجب با

 اره/گفت اروم و خندید

 هم؟ به میگید چی/ داد اس محسن

 دلبخن با و سمتم برگشت مامان پسر این فوضوله چقدر نخندیدم ولی زدم پق دوباره
 مادر؟ میخندی چی به/گفت

 هیچی/گفتم خندیدمو

 سعید به منم شد بزرگم مادر و خاله با زدن حرف مشغول دوباره و داد تکون سری مامان
 حالت هب دستشو دیدم محسن سمت برگشتم میکرد نگاه محسن به لبخند با که کردم نگاه

 بازی موشک قایم من برای حاال/ داد اس و خورد من به چشمش میده تکون زدن کتک
 هام هام..میخورمت میکنی؟ببینمت

 شمن ضایه اینکه برای هم محسن و سعید خنده زیر زدم و دارم نگه خودمو نتونستم دیگه
 و نافتاد خنده به خودشون هم اونا و شد تر شدید و تر بلند م خنده که خنده زیر زدن الکی

 ... خندیدن

 گفتن خودشون که مادربزرگم و بزرگ پدر و عمو ی خانواده و مامان شد شام سرو وقت
 بمونم اتنه نمیگذاشتن لحظه یه میچرخیدن دورم پروانه مثل بابایی و مامانی بگم بهشون

 اشاره میکشیدن غذا برام دو هر طرفم یه هم مامانی و طرفم یه مامان نشستم میز سر
 بودم لطفشون همه این ممنون چقدر من و میدادن بهم و میخواستم چی هر میکردم
 سرو برای همه شام شدن تموم از بعد بود خیره بهم میز سر اون از لبخند با هم محسن

  و دکر  صاف صداشو مامانی و رفتن ها قهوه گذاشتن از بعد ها خدمتکار هال تو رفتیم قهوه
 .. جان فریناز/گفت

 ..مادرجون جانم/گفت و کرد بلند سرشو مامان

 خوایمی حاال..بخشیدتت دخترت الحمدالله/گفت و کرد نزدیک لبش به رو فنجون مامانی
 کنی؟ چیکار

 سمت رسید بهم زمین یه مُرد آذر اینکه از بعد/گفت و میز رو گذاشت رو فنجونش مامان
 وختمفر رو زمین.. بگذرونم دخترم با آیندمو میخوام.. نمیخوره من درد به که زمین ولی کرج
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 هر جان پری اونجا میریم خالیه ها واحد ی همه خریدم منیریه توی طبقه22 آپارتمان یه و
 تا جارها میدیم هارو طبقه ی بقیه و کنیم زندگی توش میکنیم انتخاب داشت دوست کدومو
  بیاد در هم زندگیمون خرج

 نبهتری این..دخترم اره/گفت بابایی زد لبخندی و گرفت دستمو سمتم برگشت مامان
 میکنی خوبی کار..راهه

 خانواده بین صمیمیت این از شدیم خوردن قهوه مشغول و زد لبخندی بابایی به مامان
 یه..بخشیدن رو مامان ساده چقدر بابایی و مامانی که بود این از تعجبم ولی میومد خوشم

 .. بزرگه مامانی و بابایی قلب هم واقعا..بزرگانه کار ببخش میگفت که خوندم جا

 بابایی و مامانی و کردیم همراهیشون در دم تا کردن رفتن عزم همه که بود21 نزدیک ساعت
 ی خونه موندیم هم مامان و من داشتن خونه هم اینجا توی چون خودشون ی خونه رفتن
 از بعد مه مسیح و ساناز فرانسه کاری ماموریت برای بود رفته نبود که حسین عمو اینا خاله

 طفق خونه توی شه عوض هواشون و اب یکم که دانمارک رفتن بود زندان که محسن جریان
 اتاقش رفت بخیر شب با خاله باال های طبقه رفتیم بودیم محسن و خاله و مامان و من

  پرپری بخیر شب/گفت لبخند با و زد چشمکی بهم محسن

 بخیر هم تو شب/گفتم و دادم جواب لبخند با رو لبخندش

  بخیر شب/گفتم مامان به منم اتاقش تو رفت هم محسن

 تنها رو امشب نمیخواست دلم ایستادم ولی اتاق یه در دم رفتم داد جوابمو اروم مامان
 و زدم لبخندی میکنه نگاهم  مظلوم نگاهی با مامان دیدم و عقب برگشتم بخوابم

 مامان/گفتم

 مامان؟ جان/

 بخوابم؟ پیشت بیام/گفتم و کردم پا اون و پا این یکم

 برم قوربونت بیا.. مادر اره/گفت و زد اشتیاق با لبخندی

 کی تخت دیدن با اتاق تو رفتم ذوق با منم تواتاق رفت من از تر زود و کرد باز رو اتاق در
  خنده با و اورد در خواب رخت توش از و دیواری کمد سمت رفت مامان ولی رفتم وا نفره

 زمین رو میخوابیم مادر؟بیا رفتی وا چرا/گفت

 میگیره درد کمرتون اخه/

  ارزه می بودنش تو با به/گفت و کرد پهن زمین روی رو تشک زد لبخندی



 
215 

 

 کشیدم دراز مامان از تر زود و انداختم هم اخر بالشت کردم کمکش رفتم و زدم لبخندی
  رختخواب تو میری من از تر زود هات بچگی مثل هنوزم/گفت و خندید

 و بهشکردم و پشتم کشید دراز کنارم و کرد خاموش رو برق هم مامان و خندیدم
 کن ناز میکنی؟موهامم بغلم مامان/گفتم

 نوازش موهامو و گرفت بغلش تو محکم پشت از منو بوسید رو موهام روی شد خم مامان
 /خوند الالیی اروم و کرد

 ایوون روی رفته مامان..اروم بخواب.. الالالال

 حیرون شده خورشید ببین..مادر گل..الالالال

 خونه نبود امشب بابا..پونه گل..الالالال

 کو؟ خورشید.. شد شب ببین.. بو شب گل..الالالال

 ناله باز داده سر مامان.. الله گل..الالالال

 اروم و بوسیدم اوردم باال رو بود کمرم روی که مامان دست کردم پاک رو گونم روی اشک
 ... بستم و چشمام

 شممچ و کردم باز رو چشمم یک بود خمار چشمام شدم بلند سرم رو دستی نوازش با صبح
 بغلش تو خودمو و ش سینه تو کردم سرمو  بستم رو چشمم زدم لبخندی مامان به خورد
 گلم دختر پاشو..مامان..جان پری/گفت نوازش روح صدای با و  اروم مامان کردم جمع

 میخوام..نمیخـــــوام/گفتم و کردم جمع ش سینه تو بیشتر سرمو و کردم لوس خودمو
  بخوابم

 میرن اینا خاله االن..ها اومده در خورشید ببین..عزیزم پاشو/ گفت و زد لبخندی مامان
 عزیزم پاشو..نباشیم ما که زشته بخورن صبحانه

  بینب موهاشو/گفت و خندید مامان سمت برگشتم جام توی نشستم و شدم بلند نق نق با

 رو صورتت و دست برو/ گفت و کرد شونه موهامو انگشتاش با و موهام تو کرد دستشو
  پایین بریم هم با بیا بشور

 چشم/گفتم و دادم تکون سری
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 هک تمیزی ی حوله با و شستم رو صورتم و دست بهداشتی سرویس رفتم و شدم بلند
 هارو رختخواب ی همه مامان دیدم و بیرون اومدم سرویس از کردم خشک بودن گذاشته

 کمکت بیام میزاشتی..مامان..ااا/گفتم اعتراض با بست رو کمد در و کرد جمع

 بریم؟ کردم جمعشون دیگه/گفت و زد لبخندی سمتم برگشت

 کنم شونه موهامو بزار کن صبر لحظه یه/

 دمکر  شونه موهامو و برداشتم شونه یه بود چی همه کردم باز رو کشو در اینه جلوی رفتم
 پرهام وعم ی خونه که وقتی از بود کرمی شلوار با بلند استین ای قهوه لباس یه هم پیرهنم

 ونشممن چقدر و سایزیم هم تقریبا که سوگوله مال هم اینا نکردم تعویضشون هنوز بودم
 هب دستی حساسن هاشون لباس روی خیلیا چون بپوشم تا داد بهم رو لباساش که بودم

 بریم/گفتم و کشیدم لباسم

 رفتیم و شدیم رد ها پله از شدیم خارج اتاق از باهم گرفت رو دستم و زد لبخندی مامان
 تا دمیخور  صبحانه داشت مهناز خاله شدیم اشپزخونه وارد گذشتیم هال از پایین ی طبقه
  هبریز  چایی براتون پروین بگم بشینید..خاله عزیز سالم..خواهر سالم/گفت دید مارو

 لیو زدم گاز یه لقمه به دستم داد و گرفت لقمه برام مامان نشستیم و دادیم رو خاله جواب
 پیش بود باال ی طبقه فکرم و روح ولی بودم اونجا خودم چون نمیرفت پایین گلوم از

 االن اخی نشستم ساکت همین ی واسه کجاست محسن بگم میکشید خجالت.. محسن
 مونه با کنم دیشب؟فکر کرد باز چطوری رو شلوارش ی دکمه وای بپوشه لباس نمیتونه

 پری دهچیش/گفت مهناز خاله پایین انداختم سرمو ناراحتی با و گزیدم لبمو خوابیده لباسا
 گلم؟ نمیخوری جان؟چرا

 بله؟/گفتم و کردم بلند سرمو

 عزیزم؟ نمیخوری چرا/گفت دوباره خاله

 میخورم دارم نه.. اهان/

 ..خوابه احتماال.. دنبالش برو/گفت و کرد من به بعد و مامان به داری معنا نگاه خاله

 با و دمش بلند زیر به سر اوردم در بازی تابلو چقدر وای گزیدم لبمو و پایین انداختم سرمو
 بدو دوب و رقصیدم زدم بشکن شدم محو که چشمشون جلوی از باال ی طبقه رفتم ببخشید

 ایلباس با اخی شد فشرده قلبم دیدنش با شدم وارد و در به زدم تا دو باال ی طبقه رفتم
 مازن باهاش دیشب که رو خاله نماز چادر جاش به نکشیده روش هم پتو خوابیده دیشبش
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 ابخو توی تخت رو نشستم اروم سمتش رفتم و زدم لبخندی روش بود انداخته رو خوندم
 و شدم نزدیکش داشت رو جذابیتش هنورم ولی بود لوس های پسربچه مثل

 ..پاشو..محسنی..محسن/گفتم

 میشدم بلند تو صدای با روز هر میشد خوب چقدر/گفت و کرد باز رو چشمش یک اروم

 ..راتب بمیرم.. نکردی عوض لباستم..بخوریم صبحانه بریم پاشو/گفتم و زدم لبخندی

 .زنیاب حرفا این از نشنوما..خدانکنه بگیر گاز دهنتو/گفت و شد بلند کرد شیرینی اخم

 بگیره گاز رو زبونت اون ولی چشم/گفتم و خندیدم

 رسوندم که منظوره و نیت مهم چی هر حاال/ گفت و خندید

 یگذرهم چی هر/گفت و داد تکون سرشو بعد شد خیره  ثانیه چند بهم شه بلند کردم کمکش
 .. شم دیوونه اخر میترسم..میشم وابسته بهت دارم بیشتر من

 .. است  ظریفانه چه

 ..آدمی قلب خلقت

 ..میشکند تلنگری به

 ... میسوزد لحنی به

 ..میمیرد دلی برای

 ..میگیرد جان نگاهی به

 ..میتپد یادی به

 خانومی تو بودن خوب حس از پره اینجا/گفت و قلبش رو گذاشت دسشو

 ..شد بلند ش خنده صدای دوباره که پایین انداختم سرمو و گزیدم لبمو

 ازسرویس محسن میز روی گذاشتم و زدم تا رو چادر منم بهداشتی سرویس سمت رفت
 ؟میکنی انتخاب لباس برام..پرپری/گفت میکرد خشک حوله با رو صورتش بیرون اومد

 اوهوم/

 دادم تمبرداش ابی شلوار کوتاه استین برداشتم قرمز تیشرت یه کردم باز رو کمد در رفتم
 هم شلوارش پوشید من کمک با رو دادم بهش که پیرهنی و اورد در رو پیرهنش دستش
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 هاشومو دستش دادم و برداشتم رو  شونه میز سمت رفتم بستم رو ش دکمه کردم کمکش
 شده چسب مثل بودم زده ژل موهام رو رفته یادم دیشب از..اخ اخ/گفت و زد شونه

 منتظرمونن وقته خیلی..بخوریم صبحانه بریم بیا فعال حمام میری ظهر/

 بریم/گفت و داد تکون سری

 تشدس از خواستم دستمو رفتم پایین ها پله از شدیم خارج اتاق از هم با و گرفت دستمو
 مامانتینا جلوی زشته محسن/ گفتم  کرد مصلحتی ی سرفه و نذاشت که کنم خارج

 نیست زشت هم اصال/گفت و انداخت باال رو هاش شونه

 محسن/

 محسن؟ جان/

 میکشم خجالت من دیوونه/گفت و پایین انداختم سرمو

 تو نهک کمکم باید یکی و شکسته دستم من خب/گفت و باال انداخت رو هاش شونه دوباره
 دیگه میکنی کمکم داری هم

  تو دست از/گفتم و کردم نگاهش.چپ چپ

 محسن هک مامان طرف بشینم خواستم سرمیز نشستیم و شدیم وارد اشپزخونه به رسیدیم
 ابروهاشو و خندید کردم نگاهش تعمب با بغلش صندلی روی افتادن و کشید دستمو

 ارنج اب میکردن نگاهمون لبخند با و زیرکی زیر که کردم نگاه خاله و مامان به باال انداخت
 خوردن صبحانه مشغول و دادم قورت خندمو منم خندید و گفت آخ که شکمش تو زدم

 ..شدیم

 کنیم انتخاب خونه تا منیریه رفتیم مامان با و اتاقش بردم رو محسن صبحانه خوردن از یعد
 بود عالی فرمونش دست که الحق کرد رانندگی مامان و رفتیم خاله در دو مشکی پرادوی با

  داشت طالیی در که ساختمونی در جلوی به رسیدیم دقیقه چهل از بعد

 اینجاست.. عزیزم شو پیاده/مامان

 نوزه چون شدیم وارد مامان با بود سفید بزرگ ساختمون یه شدم پیاده و دادم تکون سری
 نمیارید رو ماشین/گفتم مامان به میومد ترسناک نظر به بود ساخت تازه و نبود توش کسی

 پارکینگ؟ تو
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 رو ونهخ بیان میگم میزنم زنگ بعد کنیم انتخاب رو خونه..گلم نه/گفت و کرد نگاهی بهم
 میریم سریع..گرفتم دیزاینر کنن مبله

 باشه.. آهان/

 متس رفتیم رسیدیم البی یه به و دادیم هل رو ای شیشه در شدیم وارد و شدیم رد حیاط از
  اول ی طبقه/گفت که زن  ی شده ضبط صدای با اول ی طبقه رفتیم و اسانسور

 روب/گفت و کرد باز رو در اورد در رو کلید مامان شدیم سالن وارد و شدیم خارج اسانسور از
 دخترم

 لاستی های نرده با داشت ای شیشه های پله که بود دوبلکس عالی ی خونه یه شدم وارد
 اف ید ام اپن با آشپزخونه یه بود گرفته رو خونه سرتاشر که بزرگ ای شیشه های پنجره

  قفشس سالن سرتاسر که بود وسط هم بزرگ سالن یه بزرگ مشکی های کابینت و مشکی
 به ور تا دو شتدا خواب تا سه و بود کوچیک سالن یه باال ی طبقه سمت رفتم بود هالوژن

 دوتای و داشت تراس یکی ولی بود شکل یک ها خواب اتاق سالن راس یدونه و هم روی
 چطوره/گفت مامان و بیرون اومدم اتاق از نداشت بودن هم روی به رو که دیگه

 اومد؟ عزیزم؟خوشت

 ه؟باش من مال داره تراس که اتاقی اون میشه..مامان.. عالیه/گفتم و زدم خوشحال لبخندی

 کن انتخاب میخوای رو کدوم هر..حتما اره/گفت لبخند با مامان

 جااین با شون نقشه دیگه های طبقه راستی.. مامانی ممنون/ گفتم و بوسیدم رو گونش
 متفاوته؟

 میخوای؟ رو طبقه کدوم تو.. شکلن یک همه..عزیزم نه/

 تره قشنگ تراسش..اخر ی طبقه بریم/

 ..عزیزم باشه/

 ؟بگم چیز یه مامان/گفتم افتادیم راه شدیم ماشین سوار و شدیم خارج خونه از مامان با

 بگو.. گلم اره/گفت و زد جا رو دنده

 م؟ خونه ببری منو میشه/

 چرا؟ اونجا/گفت و سمتم برگشت

 ..شده تنگ براش دلم..ندیدم رو ناصر/گفتم و کردم بازی ناخونام با
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 کیه؟ ناصر/

 دوستام از یکی/

 بریم باشه/

 بلدین؟ رو آدرسش/

 م؟شگلخو ندادی راهم و خونت در جلوی اومدم کجا از پس/گفت و سمتم برگشت لبخند با

 اروم شا اشاره انگشت با و سمتم کرد دراز دستشو مامان انداختم پایین شرمندگی با سرمو
 ..غمـــــتو نبینم/گفت خنده با و بینیم زیر زد

 گرفتین؟ یاد محسن از/گفتم و خندیدم

 ..پسر این دست از امان/گفت لبخند با و داد تکون سری

 ..جان پریناز/گفت مامان که نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 مامان؟ بله/

 چیه؟ محسن راجب نظرت/

 لکنت با  و کردم قالب هم توی تند،تند دستامو پایین انداختم خجالت با سرمو
 نمیدونم..میدونی..نه..خب..خب/گفتم

 نکن اذیت خودتو..فهمیدم/گفت و خندید مامان

 بشه عروس میخواد..شده خانوم دخترم/گفت مامان و گرفتم گاز لبمو

 ..مامــــــــــان/گفتم اعتراض وبا انداخت گل لپام

 ...نگفت چیزی و خندید مامان

 بریم کن پارک همینجا.. مامان/گفتم و رسیدیم سرکوچه

 ی مغازه سمت رفتم و شدیم پیاده ماشین از کرد پارک کوچه سر و داد تکون سری مامان
 اقا اکبر سالم/گفتم بلند و اکبراقا

 ی؟نیست بابا کجایی..دختر گل سالم/گفت و اورد بیرون دخل پشت از رو سرش اقا اکبر
 وقته چند ندیدمت دخترم
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 حق در داشته لطف من به همیشه شده من نگران همیشه پیرمرد این زدم لبخندی
 ..گذاشته تموم سنگ همیشه همسایگی

 ..اقا اکبر بودم مادرم ی خونه/

 و برداشت رو دودیش عینک مامان.. مامان به خورد چشمش و بیرون اومد مغازه از اقا اکبر
 ..هستن مادرم ایشون/گفتم

 همید لشک چقدر شما..اکبر الله/گفت و میکرد نگاه مامان و من به حیرت و تعجب با اکبراقا
 ..دختر و مادر

 داشتی؟ مادر مگه تو..بابا جان پری/گفت اقا اکبر و خندیدیم اروم مامان و من

 ندلبخ بهش باال اورد سرشو فشوردم و گرفتم رو مامان دست پایین انداخت سرشو مامان
 ..داشتم اره/گفتم اقا اکبر به و زدم

 اقا اکبر به مامان کرد خیر دعای فقط و نگفت ای دیگه چیزی خداروشکر اقا اکبر
 طفل این داشتین رو من پریناز هوای مدت این که کردید لطف خیلی..اقا اکبر ممنون/گفت

 ..چی همه برای ممنونم..هستین خوبی مرد شما..بزرگیه

 تا..نهمیمو من ی فائزه مثل جان پریناز..چیه حرفا این خانوم نه/گفت و زد لبخندی اقا اکبر
 داشتم هواشو میشد اگر هم عمر اخر

 کاری هر اگر زحماتتون جبران به.. ممنون خیلی...بزرگوارید/گفت  و زد لبخندی مامان
 نکنید تعارف هم اصال..کنید خبر منو حتما داشتین

 حتما..چشم روی به/گفت و راستش چشم روی گذاشت رو  راستش دست اقا اکبر

 خداحافظ فعال..اقا اکبر خونه بریم ما اجازتون با خب/

 ی قیقهد چند از بعد و زدم در نداشتم کلید خونه سمت رفتیم و کردیم خداحافظی اقا اکبر با
 لوج اومد ناصر ندیدتش ناصر و بود در پشت مامان  در جلوی اومد ناصر و شد باز در کوتاه

 .. بود شده تنگ برات ؟؟دلم دختر تو کجایی/گفت و کرد نگاه من به لبخند با  تر

 و فشوردم بود تر نزدیک بهم واقعی برادر از که  ای خوانده برادر آغوش به خودمو محکم
 برات دلم منم/گفتم و کردم جدا اغوشش از خودمو لحظه چند بعذاز شدم عطرش غرق
 ..داداشی بود شده تنگ

 کو؟ محسن/گفت گرفت دستمو بوسید رو پیشونیم روی
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 بیاد نتونست شکسته دستش محسن/

 عیادتش بیام باید بیچاره..دارم خبر اره/

 میریم روز یه حاال باشه/

 کوچولوم اجی شده تنگ برات دلم کلی که تو بریم بیا/

 با و کرد مکث و خورد مامان به چشمش که عقب سمت برگشت و در سمت کشید دسمو
 خانوم؟ این..این/گفت و کرد نگاه من به بعد مامان به اول تعجب

 ..فریناز مادرم/گفتم و زدم لبخندی

 رازد مامان سمت به دستشو اومد خودش به بعد و کرد نگاهمون تعجب با لحظه چند ناصر
 هستم ناصر من..کردم تعجب یکم من ببخشید.. امیرانی خانوم سالم/گفت و کرد

 ماش با اشنایی قبل از بله..ناصر اقا سالم/گفت و فشورد لبخند با رو ناصر دست مامان
 کردین؟ تعجب چرا..گفتن شما از جان پریناز داشتم

 خیلی چهره نظر از تشبیه همه این واال.. دارن لطف جان پری/گفت و زد لبخندی ناصر
  جالبه و قشنگ

 تو ایستادیم؟بریم در دم چرا حاال/گفتم و زدیم لبخندی ومن مامان

 داخل بفرمایید.. بله بله/گفت سریع ناصر

  بفرمایید/گفت و کرد دراز خونه سمت دستشو

 ..بست رو در و اومد ناصر بعد و من بعد داخل رفت و کرد تشکری مامان

 یوارد و در به غم با که کردم نگاه مامان به بریزه چایی تا رفت ناصر نشستیم مبل روی
 مامان؟ چیه/گفتم و دستش روی گذاشتم دستمو میکرد نگاه خونه

 بود؟ن سخت..مادر کردی زندگی اینجا عمر یک/گفت ناراحتی با کرد نگاهم سمتم برگشت

 اون از من..گذشته ش همه ولی..بود..نبود چرا/گفتم و زدم خاطرات یاداوری از لبخندی
 دارم هم خوب های خاطره تنهاییم و بری جیب بد روزای

 و ما روی به رو مبل روی نشست اورد رو چایی ناصر زد غمگینی لبخند مامان
 میشه سرد بفرمایید/گفت

 ؟ طورهچ شاپ کافی توی کار/گفتم و برداشتیم رو هامون فنجون و کردیم تشکر مامان و من
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 چخبر؟ تو..راضیم خداروشکر/گفت و زد لبخندی

 ..سالمتی/

 ول رو رناص نمیتونستم من زد جرقه سرم تو پیشنهادی یه یکدفعه و پایین انداختم سرمو
 نم برای دو هر کنم زندگی ناصر با و کنم ول نمیتونم هم مادرم کنم زندگی مادرم ول کنم

 .. مهمن

 نمک صحبت مامانم و تو با چیزی یه راجب میخوام راستش.. ناصر/گفتم و باال اوردم سرمو

 پول بدون رو ها واحد از یکی میشه..میشه..مامان/گفتم مامان به و ایستادن منتظر دو هر
 ناصر؟ به بدی

 نم کرده زیادی لطف تو حق در ناصر اقا..نه که چرا.. البته/گفت و زد لبخند سریع مامان
 میکنم اینکارو حتما

 بده انجام نمیتونه کسی هر رو بخشندگی..کردم افتخار مادری همچین داشتن به دلم توی
 یب بخشندگی و محبت از قطره یک خدا امیدوارم..باشم بخشنده مادرم مثل منم انشالله..

 ..بگیریم درس و عبرت خدا بخشندگی از هم ما تا کنه ما نصیب رو کرانش

 لطف شما ممنون خیلی..نیست الزم کار این ولی/گفت و میکرد نگاهم تعجب با ناصر
 کنم قبول نمیتونم من.. س خونه یه بحث ولی..دارید

 با برم دبای مامانمو نه کنم ول تورو میتونم نه من..میزنمتا نزن حرف/گفتم ذوق و لبخند با
 ارتموناپ از واحد یه میکنم دق تو بدون منم و بزارم تنها باید تورو اونوقت کنم زندگی مادرم

 میزنمت بیاری هم نو و نه باشی پیشمون که تو به میدیم رو

 ..اخه/گفت و خندید ناصر

 دارم گناه نزن باشه باشه/گفت و خندید که سمتش گرفتم نشونه و برداشتم رو کوسن

 افرین/گفتم و خندیدم

 که مامان جلوی اتاق تو رفتم و گفتم ببخشید بود محسن دراوردم کیفم از خورد زنگ گوشیم
 دادم جواب و بستم رو اتاق در کنم صحبت محسن با نمیتونستم

 بله؟؟/

 جانم بگه بار یه موندم دل به ارزو من..خدا ای/اومد صداش

  بگو نشو لوس/گفتم و زدم لبخندی
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 نگی تا نمیگم/

 عزیزم؟ جانم..خب خیلی/

 کجایی؟..عزیزم قوربونت/گفت بلند صدای و ذوق با

 بپرسی؟ اینو میخوای دوساعته/

  اره/

 ناصریم پیش..تو دست از/

 ..برسون سالم باشه اها/

 ..باشی سالمت/

 میاید؟ کی/

 بیوفتیم راه کنم فکر دیگه االن/

 باشیا خودت مواظب باشه/

 باش خودت مواظب هم تو..چشم/

 مسعوده کنم فکر دارم خطی سرورم؟پشت نداری کاری..چشم روی به/

 کیه؟ مسعود/

  رفیقامه از یکی س کننده تنظیم/

 خداحافظ..برس کارات به باشه/

  گلم خداحافظ/

 روی نشستم بودن خوردن چایی مشغول ناصر و مامان شدم خارج اتاق از و کردم قطع
 بود؟ کی/گفت ناصر مبل

  بود محسن/گفتم و پایین انداختم سرمو

  درا جناب/گفتم ناصر به و زدم خجولی لبخند انداخت باال ابروهاشو و زد لبخندی مامان
  بگیری؟ سامون سرو نداری قصد..میشیا پیر داری

 ..فکرشم تو/گفت و  زد شیطونی ناصرلبخندی
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 ناقال؟ کیه/گفتم  پلید چشمای با و زدم سوتی

  خنده با و کرد اشاره بود گوشیش تو سرش که مامان به ابرو با داد تکون سری
 میگم بهت..حاال/گفت

 ببینمش بزار قرار روز یه..باشه/

 ..باشه/

 چیه؟ اسمش/

 مینا/

 سالشه؟ چند.. خوشگلی اسم چه/

                                                                                                                     12/ 

 شدی؟ اشنا باهاش کجا/گفتم و دادم تکیه مبل ی دسته به بهش شدم تر نزدیک

 نقدرا رفتی کی به تو/گفت ولی بده توضیح میخواد کردم فکر شد نزدیک بهم خودم مثل
 فوضولی؟

 گوشیش مامان خندید ریز که بازوش به زدم مشت حرص با بعد و کردم نگاهش تعجب با
 دخترم؟ بریم..جان پری/گفت و کیفش تو گذاشت رو

 بریم/گفتم و دادم تکون سری

 یزنمم اخه؟زنگ برین میزارم من کجا؟مگه/گفت و شد بلند هم محسن و سرپا شدیم بلند
 بیارن شام

 ..میشیم مزاحمت دیگه وقت یه انشالله..ممنون پسرم نه/گفت و زد لبخندی مامان

 دیگه بمونید شد بد طوری این اخه چیه؟مراحمید مزاحم/ناصر

 ور ادرسش اپارتمان بیا فردا میشه تاریک داره هم هوا دیگه بریم باید ولی..ممنونم/مامان
 اتبر  میدم کن انتخاب خواستی رو ای طبقه هر و بیا فردا کنه اس ام اس برات پری میگم
  کنن ش مبله

 یچ نمیدونم بخدا امیرانی خانوم ممنون..بزرگواریتونه از/گفت و زد خجولی لبخند ناصر
 میام چشم..بگم



 
226 

 

 رناص از پوشیدیم رو هامون کفش در جلوی رفتم میکنم خواهش/گفت و زد لبخندی مامان
 هخال ی خونه سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار رفتیم کوچه سر تا و کردیم خداحافظی

 .. اینا مهناز

 موافقی؟ ابراهیمی میثم با/گفت و کرد پلی رو ضبط مامان

 اوهوم/

 /کرد زیاد صداشم و کرد پلی رو اهنگ و زد لبخندی

 شیرینه کردنم گریه بارون تو نمیدونی

  نمیبینه هیشکی اشکاتو اینه بارون خوبیه

  ولگرد عاشق یه دردشدم از میمیرم دارم برگرد

 ..خاطرم تو از نمیری

  نشسته یکی تو منتظر شکسته دلمو دوری این بسه

 برم کجا خسته پاهای این با

  عشقم میدونستم کاش

 حرفت پای نمیمونی

 میاره یادم به تورو

 عطرت یادگاریه ی شیشه

  میگیره هنیشه قلبم تو بی

 میره تو نفس واسه نفسم

 دیره نگو برگشتنت واسه

 ...میمیره داره تو بی قلبم طفلی

 غبا از شدیم وارد و کرد باز ریموت با درو مامان ایستاد ماشین اینا خاله ی خونه در جلوی
 سمت تمرف شدیم پیاده و کردیم پارک گوشه یه رو ماشین ساختمون به رسیدیم و گذشتیم

 خـــــاله؟؟ کجایی..خالــــــــــه/گفتم بلند شدم وارد و کردم باز رو در ساختمون

  داشتن کار یکم بیرون رفتن خانوم..جان خانوم سالم/گفت و اومد سریع خانوم پروین
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  ممنون خانوم پروین باشه/

  جان خانوم میکنم خواهش/

 کجاست؟ خواهرم... خانوم پروین/گفت و داخل اومد مامان

 دارن کار یکم گفتن بیرون رفتن/خانوم پروین

 بخوریم؟ داری تلخ ی قهوه یه..باشه/مامان

 میارم براتون الساعه..جان خانوم دارم که بله/وگفت زد لبخندی خانوم پروین

 ممنون/گفت و زد لبخندی هم مامان

 باال میرم من مامان/

 دخترم برو/

 چیزی داشت و بود دفتر یه توی سرش محسن کردم باز رو در باال ی طبقه سمت رفتم
 خانوم؟ پروین دارین کاری/گفت بود پایین سرش که همونطور مینوشت

 سالم/گفتم اروم 

  تو بیا.. خانومه پروین کردم تویی؟فکر عه/گفت و زد لبخندی و باال اورد سرشو

 مینویسی؟ چی/گفتم و رفتم جلوتر بستم رو در تو رفتم

 میکنم کتاب و  حساب/

  باشه.. اها/

 شه متمو کارت تا اینجا میشینم من باش راحت نه نه/گفتم که ببنده رو دفترش خواست

 بشین خودم نزدیک بیا باشه/

 چقدر/ داشت قشنگی خط چه کردم نگاه رو دفترش توی نشستم تخت روی و تر جلو رفتم
 داری قشنگی خط دست

 قشنگ؟ میگی غورباقه خرچنگ این به تو/گفت و زد لبخندی

 ..قشنگه خیلیم/گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

  عزیزم مرسی/گفت و زد لبخندی
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 میگما/

 میگیا/گفت بود دفترش تو سرش که همونطور

 داری؟ ماجیک/

 دارم؟ چی/گفت تعجب با و کرد بلند سرشو

 مینویسن باهاش..دیگه ماجیک/

 ماجیک؟ میگی چرا حاال.. دارم اره..منظورته ماژیک اهان/گفت و خندید

 ماجیکت؟ کجاست.. تره قشنگ ماجیک/گفتم و باال انداختم هامو شونه

 بردار..هست میزم کشوی تو/

 رفتم کیمش رنگ با برداشتم قرمز ماجیک یه کردم باز رو کشو در رفتم میز سمت شدم بلند
 بده رو چپت دست/گفتم محسن سمت

 چرا؟/گفت تعجب با

 بنویسم یادگاری روش میخوام/

 یخوادم دلت چی هر..نمیبینه کسی ام خونه ماه یه.. بنویس/گفت خنده با جلو اورد دستشو
 بنویس

 دایره یه بعد کشیدم صاف خط یه  بود تمیز و سفید گچش به به دستم تو گرفتم دستشو
 لبق یه تر بلند قد ولی کشیدم همونطوری هم پسر یه دختر کردمش و کشیدم سرش روی
 هک کشیدم سرشون باال سمت به و کردم ریز هارو قلب بعد کشیدم سرشون باالی قرمز

 P نوشتم ریز هم بغلشون گذاشتم بال هم ها قلب بعضی برای اسمون میشد

  اومد اتاق در صدای

 بله؟؟/محسن

 حاضره ناهار..اقا/خانوم پروین

 ممنون خانوم پروین باشه/محسن

 شد تموم منم کارای بخوریم ناهار بریم پاشو/گفت ومحسن رفت خانوم پروین

 باشه/
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 پله از بیرون رفتیم اتاق از و بلندشدیم روش گذاشت خودکارم میز رو گذاشت رو دفترش
 روی نشستیم من و محسن بود میز سر مامان  شدیم اشپزخونه وارد و رفتیم پایین ها

 ؟ کو مهنازی..خاله سالم/گفت مامان به محسن صندلی

  بیرون رفته مهناز..پسرم سالم/گفت و زد لبخندی مامان

 کجا؟ عه/محسن

 خرید رفته احتماال..جان خاله نمیدونم/ مامان

 ..خاله باشه..اها/محسن

 ...اینجارو به به/گفت و خورد سبزی قورمه به چشمش

 درد دستت..بکش برام/گفت بود خیره غذا به که همونطور و منم سمت گرفت رو بشقابش
  نکنه

 وچیکیک لبخند شنیده بود معلوم ولی  بود خوردن غذا مشغول لبخند با کردم نگاه مامان به
 خودم برای خوردن به کرد شروع اشتها با که بهش دادم و کشیدم غذا محسن برای و زدم
 پروین از گفت خداروشکر محسن غذا از بعد خوردن به کردم شروع و کشیدم غذا یکم هم

 چیشد؟ خونه جون فریناز/گفت مامان به و کرد تشکر خانوم

 محسن اومد خوشش جان پری خداروشکر/گفت و کرد پاک دستمال با لبشرو دور مامان
 چندم؟ ی طبقه..خداروشکر/گفت و زد لبخندی

 باشه تر قشنگ باید تراسش اونجا..22 ی طبقه/

 اجازه با..اها/گفت و زد لبخندی محسن

 لندب بعد خوردم و ریختم اب لیوان یه منم شد بلند بعدش هم مامان شد بلند میز سر از
 هک بخوابم یکم اتاقم سمت برم خواستم بود محسن ولی نبود مامان هال تو رفتم و شدم

 بدم؟؟ شماره خوشگله خانوم آهای/محسن صدای بعد و  اومد پیس پیس صدای

 نداری؟ مادر و خواهر مگه خودت/گفتم لبخند با و عقب برگشتم

 چطور؟؟ ندارم خواهر دارم مامان/گفت گشادی لبخند با

 بده شماره نداشتت ابجی به برو پس/

 بدم شماره خانومم به میخوام/گفت و خندید
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 بده برو/

 بدم بیا/

 بخوابم برم داری؟میخواستم چیکار/گفتم و خندیدم

 بشین عمو بغل بیا/گفت و کرد اشاره کنارش مبل به

 و گردنم دور انداخت دستشو کناریش مبل رو نشستم و سمتش رفتم اروم
 بخوابه؟ میره اقاشون بدون مگه زن..ضعیفه/گفت

  بخوابم میرم پس نیستم زنت که فعال/گفتم و انداختم باال ابرویی

 از برم االن همین نکن کاری یه..نزنا حرف اقاتون حرف رو/گفت و انداخت باال ابروهاشو
 کنما خواستگاریت مامانت

 حرفش و مرده/گفتم و بغلم زیر زدم دستمو

 یکردمم نگاهش تعجب با باال ی طبقه سمت رفت شد بلند یهو و شد خیره بهم ثانیه چند
 ریاستگا خ میره االن این بگیره جدی نمیکردم فکر کردم شوخی کرد؟من همچین چرا این

 شوخی دیوونه بیخیال..محسن/گفتم و کشیدم بازوشو سمتش دویدم بدو بدو خدا یا میکنه
  کردم

 نمیشم بیخیال نکنم خواستگاریت تا..عمرا/گفت و خندید

 من جون زشته..محسن/

 قسم ور جونت که نخور؟حاال قسم رو جونت نگفتم مگه/گفت و سمتم برگشت ایستاد یهو
  برم باید خوردی

 چیزی/گفت و کرد نگاهمون تعجب با مامان کرد باز و در و مامان اتاق سمت دوید بدو بدو
 شده؟؟

 نیومده هنوز خاله بگیم اومدیم..نشده چیزی نه نه/گفتم تر زود من

 خب؟/گفت و انداخت باال ابرویی مامان

 ببینم کنار برو نشده چیزی چیو چی/گفت و زد کنار منو محسن

 میکشمتا نگو..نگو نه/

  اونور برو داری چیکار تو/
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 نگو گفتم  نگو نه نگو/

 نگه؟؟ چیو/ مامان

 نشده چیزی نه/

 شده چیزی چرا/گفت محسن

  نشده چیزی میکنه شوخی داره.. نیست چیزی نه/ گفتم سریع و بلند و زدم جیغ

 میکنی؟؟؟؟؟ قبول غالمی به منو.. خاله/ زد داد من های جیغ بین محسن

 لندب که کردم مامان به نگاه یه بعد و کردم نگاه محسن به تعجب با شد قطع هام جیغ یهو
 مگه/گفتم و پایین انداختم سرمو و محسن بازوی یکی اون به زدم مشت با میخندید بلند

  نگو نگفتم

 فتشری خانواده با بعدا/گفت هم مامان کرد نگاهم شیطون و باال انداخت ابروهاشو محسن
 هستش جان پریناز نظر مهم.. بیارین

 اومد محسن هم و مامان هم ی خنده صدای که پایین انداختم سرمو و گرفتم گاز لبمو
 میکنم صحبت مامان با من پس/گفت محسن

 عزیزم باشه/مامان

 محسن بریم..دیگه بریم ما پس/

 بریم/محسن

 میکشم؟؟ خجالت من نگو نگفتم مگه/گفتم حرص با و بیرون اومدیم اتاق از

 ...پایین ها پله از کرد فرار اونم و دنبالش دویدم

 ودمخ دور به خردلیمو ژاکت و دادم فشار مشتم تو رو بود کافی عکس روش که قرمزم لیوان
 هزمزم لب زیر رو ابی آهنگ و شدم خیره روشن های چراغ و ها ماشین به پیچوندم بیشتر
 /کردم

 تو برای میشن ابی شهر نازک دل ابرهای میکنی گریه تو وقتی

  تو پای به میشن پرپر رازقی دسته یه مثل و میسوزن ها ستاره

 براشون خوندن میشه بد ها قناری میشن غمگین میکنی گریه تو وفتی
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 پرهاشون کمون رنگین از میریزه نگار و نقش میشن گیر دل ها پروانه

 سنمح خواستگاری یاداوری از کردم فکر گذشت که ای دوهفته این به و کشیدم عمیقی آه
 که گردنبند یه فشوردم دستم توی رو محسن گردنبند زدم لبخندی مامان اتاق توی من از

 ..منه پری این/گفت و گردنم تو انداخت محسن و بود فرشته یه عکس روش

 و ایستادم اتاق وسط اومدم پایین بودم نشسته روش که تراس ی دیواره از شد زده اتاق در
 بله؟؟/گفتم

 دخترم؟ بیداری/گفت و داخل اومد مامان و شد باز در

 شدم خواب بد..بله/گفتم و زدم لبخندی

 اونه بخاطر داری رو فردا استرس/گفت و کرد تر رنگ پر رو لبخندش مامان

 اهاتب میخوام..عزیز اینجا بشین بیا/گفت و تخت رو نشست مامان زدم شرم با لبخندی
 کنم صحبت یکم

 و کرد دراز دستاشو مامان نشستم تخت روی و میز روی گذاشتم میکسمو کافی فنجون
 روز فردا/گفت میزد برق تاریکی توی که هایی چشم با دستش تو گرفت دستامو

 شنیدی؟ که رو پارسا و من داستان..بدونی چیزارو خیلی میخوام..دخترم خواستگاریته

 خیلی..شناخت میشه ساده رو ها مرد/گفت و کشید عمیقی آه مامان و دادم تکون سری
 یکی غریزه نظر از.. اخالقشون و ذات جز به البته.. هستن یکی هم با ها مرد ی همه..ساده

 ردم یه.. میمونن شون بچگی تو خیلیاشون..جان مامان نمیشن بزرگ ها مرد ی همه..هستن
 ازش زنش داره دوست..کنن افتخار بهش همه داره دوست همیشه نشه چه شه بزرگ چه

 ایدب زنی یه تو ولی ببینه قوی و بزرگ اونو زنش که کنه کاری داره دوست..کنه تعریف
 ها انسان همه و انسانه یه بازم ولی.. محکم و باشه قوی هم چقدر هر همسرت که بدونی
 و همدم کنن درک همدیگرو تا افرید خاک یک از رو مرد و زن خدا..میارن کم جاها بعضی
 تو هک کنه افتخار بهت بزار.. نگو بد جلوش شوهرت ی خانواده از هیچوقت..باشن هم مونس

 به رو شوهرت بد هیچوقت..حساسن شون خانواده روی مردها.. هستی ای نمونه زن
 رشوه که نگو شوهرت به هیچوقت...بمونه خودتون بین ها چیز این بزار.. نگو ش خانواده

 ور هاش نداشته هیچوقت.. ای عرضه بی تو بهش نگو هیچوقت..بهترن تو شوهر از بقیه
 زا وقت هر باشی نداشته اختالف شوهرت مادر یا جاریت با میخوای اگه.. سرش به نکوب
 و نده نظر هیچوقت..میدونید خودتون یا نمیدونم بگو فقط تو گفتن بد هاشون شوهر

 اوج توی شده حتی کن سعی.. ان شکمو ها مرد..شه سر درد برات ممکنه که نکن دخالت
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 یشههم..کنی سیر مرغ تخم با رو شکمش که این نه بپزی رو غذا بهترین بودی خستگی
 کراریت بزار..باش مرتب و تمیز ولی نکن هفته یک کن ارایش هفته یک مثال..نکن ارایش

 رنظ به زیبا اول روز مثل چشمش به کردی ارایش خودتو که هفته یک از بعد بزار..نشی
 بد..برو حموم روز هر برس خودت به..باش خوشبو بزن عطر..نده بد بوی هیچوقت..بیای
 وقتی کن سعی..میگیرن جبهه سریع چون..نزن داد شوهرت سر..نباش اخالق بد و عنق

 یه مدیریت.. زنی  یه تو..کنی حل رو مشکل اروم صدای تن و خوب اخالق با میشه عصبانی
 چیزایی این..گردنته به سنگینی مسئولیت پس..بشی میخوای بچه تا چند مادر..توعه با خونه

 کن سعی..هستش بود گفته بهم هارو این که مادرم و من ی تجربه عمر یه حاصل گفتم که
 .. بهشته زندگیت ببین اونوقت..کنی عمل بهشون

 خندیلب با و فرستاد گوشم پشت بود شده بلند که موهام از ای دسته مامان و زدم لبخندی
 هترینب کنارت میتونست که هارو روز بهترین نکردم مادری برات من/گفت غمگین ولی زیبا

 ندارم رو تقدیم شوق و شور شدم پیر سالمه چهل االن و دادم دست از رو باشه روزها
 اینکه از قبل خوشحالم اما بودی نکرده تجربه رو بودن مادر کنار خوش طعم هیچوقت

  باشم کنارت یکم نتونستم بمیرم

 ..اخه میزنی چیه حرفا این..مامان..ااا/گفتم اعتراض با و کردم ریزی اخم

 ??درسته.. بریم روز یه باید همه خب/گفت و خندید مامان

 نم.. بزاری تنها منو نباید تو ولی/گفتم لوس حالت به و مامان بغل تو انداختم خودمو
 دارم دوستت

 رو نکردم تجربه من که چیزیو خوشحالم ولی..من گل دارم دوستت منم عزیزم/مامان
 میکنی تجربه تو انشاالله

 ?چیو/گفتم و شدم خارج بغلش از

 و کنی شونده رو دخترت موهای اینکه...رو مادری قشنگ حس/گفت و زد غمگینی لبخند
 خوابش تا بگیریش آغوشت تو شبا.. ببینی رو شدنش بزرگ و کشیدن قد...ببافی

 ..کنی ذوق هاش خنده از..بره راه کنی کمکش..ببره

 و بوسیدم رو ش گونه سمتش شدم خم گرفت انگشت نوک با رو چشمش کنار اشک مامان
 ?? کنیم ذوق بخندم میخوای.. کوچولوام هنوزم من/گفتم

 ...خندیدم بلند بلند و زدم جیغ منم خندید مامان
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 ..رفتم خواب به سرم روی هاش نوازش با مامان کنار شب

 یه یدمکش لباسم به دست و اینه جلوی رفتم هزارم بار برای و شکستم هامو انگشت قولنج
 و مبود کشیده اتو رو همه بود م شونه روی تا موهامم عسلی پیراهن با سفید شلوار و کت

 بود داده محسن که هم وگردنبندی زدم موهام روی هم سنجاقک یه داخل بودم داده هاللی
 چیزی..باش آروم..باش آروم/گفتم هم سر پشت و تند و م گونه رو زدم ارام دوتا  انداختم
 این..تنیس چیزی اصال.. نیست چیزی..دیگه محسنه..نترس..دیگه هستن اینا خاله..نیست
 ..دیگه خواستگاریه..میوفته دخترا ی همه برای اتفاق

 عین شده رنگت.. کن نگاهش/گفت و زد لبخندی دید منو تو اومد مامان و شد باز اتاق در
  دیوار گچ

 ..ممیکن غش دارم مامان وای/گفتم استرس با و گرفتم مشتم تو رو دامنم زدم ارومی جیغ

 براش بختی دم دختر هر عزیزم/گفت و گرفت آغوشم تو و خندید سمتم اومد مامان
 ش خانواده..گلم آشناست باهات ساله یک که محسن ضمن در.. باش ارام میاد خواستگار

 عزیزدلم باش ارام پس..خالتن ی خانواده هم

  نمیزاره لعنتی استرس این.. نمیشه/گفتم و کشیدم بیرون مامان بغل از خودمو

 خدا یا/وگفتم زدم جیغ اومد خونه زنگ صدای داد تکون سری و زد لبخندی مامان
 ??کنیم چیکار مامان..اومدن..

 در لویج میریم االن/گفت و رفتیم پایین ها پله از بیرون اتاق از بعد و گرفت دستمو مامان
 ?ok..میگیم اومد خوش و میکنم باز رو در من

.ok/گفتم استرس با .ok.. 

 شدن وارد چاووشی ی خانواده و کرد باز رو در مامان ایستادیم در جلوی و زد لبخندی مامان
 دوشون ره با بودن بابایی و مامانی نفر اولین فرستادم صلوات یه گفتم زیرلبی الله بسم

 و بوسید رو پیشونیم خاله عمو زن با اومد خاله بعد کردم گرمی پرستی احوال و سالم
 گلم عروس آفتابی پنجره یه ماشاالله هزار/گفت

 متمس اومد و گرفت ش خنده خجالتم از عمو زن گرفتم دندون به قلبمو و انداختم زیر سرم
 تانداخ باال ابرویی ساناز سوگل و ساناز و مسیح ها اون بعد خان حسین و عمو اون از بعد

  شدیم جاری جان ای/گفت خنده با و



 
235 

 

 وقار با و متین خیلی که هم سوگلی با بود محبت با خیلی دختر این کردم بغلش و خندیدم
 و ابرو و چشم با سعید فامیل فرد ترین شرور به رسید نوبت و کردم گرمی پرسی احوال بود
 نظری ما به معلومه..زرنگیا خیلی.. ماهر صیاد ای/گفت و سمتم اومد شیطون لبخند یه

  رفتی ها افشار

 ?صیادم من..تربیت بی/گفتم غره چشم با و فشوردم دستشو

 اوهوم/گفت و زد بزرگی لبخند

 پای روی گذاشتم محکم و کردم بلند پامو نبود کسی کردم نگاه رو اونطرف و طرف این
 ..آخ/ زد داد و گرفت دردش داشت بلند های پاشنه کفشم چون سعید

 رسیدیم که آخیش/گفت لبخند با سعید و سمتمون برگشتن همه 

  و رفت سعید گرفتم خون خفه سعید ی سقلمه با و زدم پق ارومیه

 ..میرسم خدمتت به/گفت شوخی به ولی خصمانه نگاه با

 ??میشی من زن خانوم/اومد بغلم از صدایی و دراوردم زبونی

 سالم..س/گفتم لکنت با و پایین انداختم سرمو خجالت با و محسن سمت برگشتم تعجب با

 ??خوبی..عزیزم سالم/گفت و خندید ریز ریز محسن

 ..تو بفرمایید??خوبی تو ممنون/

 مگوش زیر و بود قشنگ خیلی سفید ی الله و سرخ سبد یه دستم داد رو گل و داخل اومد
 ..خوشگله ندادی منو جواب/گفت

 ??چیرو جواب/گفتم و شد قرمز هام لپ

 ??میشی من زن/

 ?میری پیشواز تو دیگه خواستگاری اومدین خب?چی یعنی..وا/گفتم تعجب با

 عدب  شدی ها فرشته شکل شدی خوشگل خیلی اخه/گفت و کرد نگاهم اویزون های لب با
 بپرسم تر زود گفتم بگیرم خودمو جلوی نتونستم خب

 دارم تحصیل ادامه قصد من/گفتم و خندیدم

 برو سرده تو برو..عزیزم میدی تحصیلم ادامه/گفت و زد لبخندی محسن
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 که نشست سعید کنار جا یک هم محسن بودن هال توی همه شدم وارد و دادم تکون سری
 ... اومد در صدای

 عزیزم کیه ببین..جان پری/مامان

 چشم/

 فرماییدب/گفتم و  نبود مشخص تصویر توی کسی برداشتم رو گوشی و اف اف سمت رفتم

 ..بادا مبارک انشالله..بادا مبارک بادابادا/گفتن و اف اف جلوی پریدن نفر دو یهو

 با فتهه دو این توی باال بیان تا ایستادم و زدم رو در نبودن مینا و ناصر جز کسی دونفر این
 رایب پیشمون صبح از مینا و ناصر خوشگل البته و بامزه و شوخ دختر یه شدم اشنا مینا

 طبقه نپایی ی طبقه ناصر واحد وگرنه بگیرن لباس تا بیرون رفتن هم سر اخر و بودن کمک
 کار اصرن شاپ کافی توی کار برای و بود پرورشگاهی مینا بود ناصر نامزد االن مینا ماست ی

 .. دلنشینه مینا هم واقعا شدن اشنا هم با اونجا و میکرد

 همش اومدن؟؟بیا/گفت استرس با مینا بیرون اومدن ناصر و مینا و شد باز آسانسور در
  بگاز پدالو اون بگاز میگم دیگه ناصره این تقصیر

 پدالو بگاز نه پدالو بده فشار میگن اصطالحن عزیزم/گفت و خندید ناصر

 امالیی غلط داره من از خواستگاری وسط.. چی هر حاال/گفت و رفت ای غره چشم مینا
 بیایم؟ اینجوری ما نیست زشت جون پری.. میگیره

 شلوار هی هم مینا لی مشکی شلوار و سفید پیرهن با پردلی چرم کت یه کردم نگاه ناصر به
 پر هم وندستش بنفش بلند پاشنه کفش و وکیف سفید مانتوی با بنفش خوشرنگ شال و
 خوبه هم خیلی نیست بد هم اصال نه..بابا بیاید/گفتم و زدم لبخندی بود خرید از

 کنیما عوض برایم بگو بده جدی؟اگه/مینا

 خب بگو خوبه میگم/گفتم و تو کشیدم گرفتم دستشویی

 خب/مینا

 میکنیم چیکار داریم میکنن فکر االن خوشگال داخل بریم/ناصر

 بریم.. میراسته ناصر ...اره..اره/مینا

 چیه؟ میراسته/گفتم تعجب با
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 میگم راست یعنی/ناصر

 ..اهان/وگفتم خندیدم

 سیپر  احوال و سالم تا سمتشون رفتن هم ناصر و مینا و شدن بلند همه شدیم سالن وارد
 رواب و چشم برادرانه و جدی ی چهره با ناصر نشستن پرسیشون احوال اتمام لعداز کنن
 و فتگ گرم همه نشستم ناصر و مینا کنار مبل روی و زدم لبخندی بشینم کنارش که اومد

 داری شدوست که کسی با جدید زندگی یه فکر تو رفتم و پایین انداختم سرمو منم شدن گو
 مایچش با محسن به خورد چشمم که کردم بلند سرمو و زدم لبخندی قد نیم و قد های بچه

 و ردک نگاه رو اونطرف و طرف چیه؟این معنی به انداختم باال ابروهامو میکرد نگاهم شیطون
 تمبرگش اومد سالن سر اون از یکی ی سرفه صدای یهو فرستاد هم بوس یه زد چشمک دوتا

 کردمی نگاهمون مزه با و تصنعی اخم با سعید جز نیست کسی فوضول شخص اون دیدم و
 داشوص خان حسین رفت ابروم دیده حتما وای پایین انداختم سرمو و گرفتم دندون به لبمو

 ...جوونه دوتا این صحبت حاال باشه چی هر صحبت.. خب/گفت و کرد صاف

 هب نیاز تری نزدیک محسن پسرم به ما از که شما خانوم فریناز/گفت و مامان به کرد رو
 به.. هشد دخترتون عاشق ما پسر این.. میشناسه مارو محسن هم جان پریناز نیست معرفی
 میکنید؟ قبولش غالمی

 مامان خب میکشیدم خجالت پایین انداختم امکان حد تا سرمو منم زد لبخندی مامان
 جان پری نظر مهم ولی..  دارم دوستش خیلی من و منه پسر مثل جان محسن واال/گفت

 .. هستش

 و زد لبخندی کردم نگاه مامان به استرس با طرفم چرخید ها سر همه کردم بلند سرمو
 کنیم هارو صحبت ی بقیه تا بیار رو چایی برو عزیزم/گفت

 تو رفتم و گفتم ای اجازه با میکرد درکم که بود خوب چقدر کردم نگاهش قدردان نگاهی با
 زیاد عدادت ولی ریختم چایی و سینی تو گذاشتم رو خورشیدی سفید های استکان اشپزخونه

  کشیدم  آهی و کردم خم هامو شونه وای ای ببرم سری دو باید بود

 خوشگله بکشی آه نبینم/

 پژمرده قدان چرا/گفت و م شونه به زد دستی دیدم قشنگش لبخند با میناذو و عقب برگشتم
 میارم دیگه سینی یه باهات منم ببر سری یه تو بیا..بیا..نچ نچ نچ..تو شدی

 خنده با و کرد پاک دست کف با که کردم ماچ رو ش گونه و پریدم خوشحال با
 منتظرن باش زود..کردی تفیم تف..عععع/گفت
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 .. اوردم در کابینت از هم بعدی سینی و هم به زدم دستامو

 به کردم شروع من اول کردن نگاه بهمون لبخند با و شدن ساکت همه شدیم سالن وارد
 و برداشت استکانی لبخند با گرفتم خاله جلوی بود مینا هم پشتمم و کردن تعارف
 ..گلم ممنون..عزیــــــــزم/گفت

 میکنم خواهش/گفتم و زدم خجولی لبخند

 تخجال با و خندید ریز ریز محسن شد تموم سینیم توی چایی و رسید محسن به نوبت
 .. چرا اومد کم چایی یه.. ببخشید وای/گفتم

 نک پخش اینم..بیا/گفت و گرفت ازم رو من سینی سمتم گرفت رو خودش سینی مینا

 بفرمایید/گفتم اروم و کردم تعارف چایی محسن به و زدم دان قدر لبخندی

 ..بانو ممنون/گفت و برداشت همیشگیش لبخند با رو استکانش

 همه منشست ناصر و مینا کنار و میز روی گذاشتم رو سینی کردم تعارف چایی هم بقیه به
 ور استکانش خان حسین بود حاکم فضا بر سنگینی سکوت و بودن چایی سرو مشغول
 سنمح..خانوم فریناز تون اجازه با/گفت و کرد صاف سرفه یک با صداشو میز روی گذاشت

 ..بدید هم مارو جواب و بکنن رو هاشون صحبت هم با جا یه برن جان پریناز و

 .. دارین اختیار/گفت و چرخوند دستش توی رو استکانش زد لبخندی مامان

 کن راهنمایی اتاقت به رو جان محسن..  دخترم جان پریناز/گفت و من سمت چرخید

 پشت از محسن محکم های قدم صدای اتاقم سمت رفتم شدم بلند و گفتم ارومی چشم
 به رو بهش پشت و گذاشتم باز رو در شدیم اتاقم وارد و رفتیم باال ها پله از میومد سرم

 مرد..محسن اروم های قدم صدای بعد و اومد اتاق در شدن بسته صدای ایستادم تراس
 انبی در پرواز به لختم موهای از تار چند میشد باعث و بود سنگین هاش نفس..زندگیم

 شدی خوشگل چقدر/کرد زمزمه گوشم زیر اروم

 یستادها متریم میلی نیم ی فاصله توی دستش توی گرفت دستامو سمتش برگشتم اذوم
 مرد این پیش چقدر من غلط حرکت یک از دریغ ولی بودیم هم ی سینه به سینه بود

 م ونهگ روی کشید دستشو پشت بود قشنگ میداد بهم که امنیتی حس چقدر داشتم ارامش
 مچش روی دستش پشت روی کشیدم رو صورتم ملوس ی گربه یه مثل و بستم چشمامو

 و کردم باز رو چشمم یک بود العاده فوق مرد این زدم لبخندی کردم حس رو رطوبتی  چپم
 کنم بازش تا کن بوس هم راست/ گفتم



 
239 

 

 دکر  جدا چشمم از هاشو لب بوسید عمیق و اروم هم راستم چشم روی و شد خم زد لبخندی
 و ستشد تو گرفت دستامو دوتا زدم لبخند بهش و کردم باز رو چشمم کرد نگاهم لبخند با و

 میمونی؟ باهام عمر یک برای/گفت وار زمزمه و  زد اروم ی بوسه دو هر روی

 بهم..بده قدرت بهم و بخاد خدا که جایی تا.. دنیا اخر تا/کردم زمزمه و زدم زل توچشماش
 باهاتم بده عشق

 .. هنمیش باورم خودمم که جوری.. عاشقتم/گفت و بوسید رو دستم روی و زد عمیقی لبخند

 /خوند رو اهنگی وار زمزمه و زد زل چشمام توی

 رویاهام تو از ای لحظه کنم دورت نمیتونم

  هام خاطره تک تک تو شدی خالکوبی مثل تو

 / داد ادامه و کشید عمیقی نفس

  تو اتاق ی اینه به میکنم حسودی دارم

 میدیدمت تورو شب هر بودم اتاقت ی آینه کاش

  میبوسیدمت لحظه هر بودم بالشت که شاید

 ..لآ ایده..العاده فوق یعنی..یعنی..احساس کوه یعنی محسن زدم پلک هم پشت بار چند

 کردم خم رو سرش هاش شقیقه روی گذاشتم دستمو دوتا شدم بلند هام پنجه روی
 صدای یکدفعه که بوسیدم عمیق و محکم رو پیشونیش روی و بستم چشمامو

  اومد چیــــــــــــــک

 و کمرش به زد دستشو محسن کردیم نگاه در سمت به هم با و شدم جدا محسن از
 باشیم؟؟ داشته آسایش تو دست از نباید هم اینجا ما..عجبا/گفت

 مخوش خیلی.. شد ای عشقوالنه عکس عجب ولی..نچ/گفت و انداخت باال ابروهاشو سعید
  اتاقم دیوار و در به میزنم میکنم پوستر میکنم چاپ اینو اومد

 کنیب کارو این..مرض/گفتم و کردم پرت سمتش برداشتم رو نازبالشت تخت سمت رفتم
 ..میکشمت

 بخور اخماتو..نخور حرص عزیزم/گفت و گرفت هوا روی رو بالشت ناز
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  ندهخ با و سمتش برداشت خیز محسن پسر این پرروعه چقدر میکردم نگاهش باز دهن با
  رو من خانوم نه بخور رو نداشتت دایی اخمای برو هی هی هی/گفت

 مشواخ گفتم..داداش ببخیال/گفت و خندید بلند بلند هم سعید گرفت رو سعید گوش
 ..که بخورم خودشو نگفتم بخورم

 .. کردم غلط.. کردم غلط آخخخ/گفت که پیچوند تر محکم رو گوشش محسن

 ..بالن فالن و بخورم اخمتو و عزیزم بگی من خانوم به نشنوم/محسن

 یا...میخورم موشجیالشونو خوشجیل میرم ..دختر همه این واال نمیخورمش اصال/ سعید
  جان

 تربیت بی/زدم جیغ خنده با

 ..دیوانه/گفت و سرش پشت زد خنده با هم محسن

 اومدی چی برای حاال/گفت محسن میمالید اروم رو گوشش هم سعید و کرد ول رو گوشش
 ؟

  رفت ابروم دیگه بیاین کردین22  های اختالط انقدر بسه گفت خاله دیگه هیچی/سعید

  ابولفضل یا/گفت که دنبالش افتادم ایندفعه

 کنهمی نگاهم لبخند با دیدم محسن سمت برگشتم بست درم شد خارج اتاق از و کرد فرار
 بریم؟/گفتم و کردم پوفی

 محسن کنم عطسه شد باعث و بینیم روی ریخت بودم کرده پوف اینکه بخاطر موهام
 عزیزم بریم/گفت و خندید

 ...شدیم خارج اتاق از و گرفت دستمو

 چیشد ما جواب..خب/پرسید خاله سمتمون برگشت ها سر همه اومدیم پایین ها پله از
 عزیزم؟

 و کشید کل ها زن مثل سعید که بگم چیزی خواستم و پایین انداختم خجالت با سرمو
 ..لیلیلی..عروسی جون اخ/گفت

 شارف دستمو محسن میکنن نگاهمون لبخند با دارن همه دیدم و کردم بلند سرمو تعجب با
 مسمت اومد خاله زدم لبخند بهش داشت رو همیشگیش لبخند کردم نگاهش داد خفیفی
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 ما ی خانواده به اومدی خوش.. برم باالت و قد قوربون/گفت و گرفت آغوشش تو منو
 ..عزیزکم

 ممنون..خاله خدانکنه/گفتم خجالت با

  بهم بود داده  مادرمه یادگاری این بیا/گفت و اورد در دستش از رو انگشترش مهناز خاله
 ..دخترت یا عروس به بده اینو..توعه برای حاال..

 و بود زقرم ی جقه بوته شکل به نگین یک روش که رنگ ای نقره انگشتر به و زدم لبخندی
 ..شنگهق خیلی این..خاله مرسی/گفتم و کردم نگاه خاله به بود سفید ریز های نگین دورش

 چی؟ ساناز پس اخه.. اخه/گفتم میکرد نگاهمون لبخند با که خورد ساناز به چشمم

 به کهاین اول/گفت و کرد بغلم سمتم اومد زد لبخندی شنید رو حرفمون ساناز اینکه مثل
 خانوم خوشگل اینو من داری اونو تو اینکه دوم اومدی خوش ما ی خانواده

 و صورتی رنگ به بود پروانه نقش روش که قشنگ ای شونه و موهاش روی انداخت دست
 ..خوشگله چقدر/گفتم لبخند با بود قشنگ خیلی اورد در بود طالیی هم شونه خود

 هب بده هم ساناز و جان ساناز به دادم بوده مادرشوهرم مال هم این/گفت و زد لبخندی خاله
 کنیم نگهداری خوب ازشون و کنین استفاده خوشی به امیدوارم..عروسش

  حتما/گفتم و زدم لبخندی

  سمتم اومدن بقیه شدم خیره بهش ذوق با دستمو انداختم رو انگشتر

 بترکونم اینجارو میخوام پاشید..پاشید/گفت سعید و کردم روبوسی همه با

 زشته سعید بشین بیا/سوگول

 پارتی وقته چند میدونی.. میخاد قر دلم من..  شیطونه زشت من خواهر چیه زشت/سعید
 نرفتم؟

 میگفتی که امین و سامان ی خونه میری؟پس هم توپارتی مگه..روشن چشمم/پرهام عمو
  بوده پریوش مهوش ی خونه واقع در میری

 درس خالفم ترین شاخ من اینکارا منو.. شده سوتفاهم...چیزه.. نه/گفت پته تته با سعید
 خوندنه

  میگی راست که تو/مسیح



 
242 

 

  میگم راست که بله/سعید

 کنی؟ چیکار میخواستی حاال/ناصر

 هووو..هووو.. بندازم راه لعب و لهو مجلس/گفت و زد ای گنده لبخند سعید

 کنترل از داره قرام من کن اتیش دستگارو این بیا پرپری/گفت و Tv سمت رفت رقص با
 میشه خارج

 عبدالمالکی بگردم دورت اهنگ و کردم روشن رو خانواده سینما سمتش رفتم و خندیدم
 ..گاد مای اوه/گفت سعید و اومد

 قصر  من چون بود اون همش البته رقصیدن به کردیم شروع و وسط برد و گرفت منو دست
 میزدم دست و میکردم نگاه رقصش به لبخند با فقط من نبودم بلد

 جونم به بسته جونت/

 میمونم پیشت ابد تا

 عزیزی خیلی من واسه

 میدونم داری دوستم

 میدونی دارم دوستت

 مهربونی خیلی اخه

 همیشه دارم دوستت

 عزیزجونی ابد تا

 سردم دستای بگیری کاشکی دردم درمون بگردم دورت

 سردم دستای بگیری کاشکی دردم درمون بگردم دورت

 و مسیح و سوگول رفت سعید رقصیدن به کردن شروع و وسط اومدن هم ناصر و مینا
 مچشم رو گذاشت دستشو پشت از یکی کجاس؟یهو پس نبود محسن ولی اورد هم ساناز

 کاشکی دردم درمون بگردم دورت/گفت صدا و سر اونهمه توی و گوشم سمت شد خم
 سردم دستای بگیری

 ..رقصیدن به کردیم شروع اروم اروم و گرفتم رو محسن دستای و عقب برگشتم



 
243 

 

 بود یرش سوپ غذا پیش کنیم حاضر رو میز تا اشپزخونه تو رفتیم رقص شدن تموم از بعد
 چیدیم امین و ساناز کمک به رو میز بود گوشت با پلو مرغ،باقالی با پلو زرشک اصلی غذای

 عیدس نشست من کنار و اومد همه از اخر محسن میز سر نشستیم بیان همه تا زدیم صدا و
 پخته؟ کی رو مشجیل و خوشجیل غذاهای این/گفت میز سر اون از

  جان نوش بفرمایید.. کردن حاضر  جان مینا و پری/گفت و زد لبخندی مامان

 پختی؟ رو کدومش داره خوردن تو پخت دست..جون اخ/گفت اروم محسن

  مرغ با پلو زرشک/

 میکنم غش بوش از االن که بکش/گفت و طرفم گرفت رو بشقابش

 خنده به ناصر که میکشیدم داشتم براش گرفتم رو بشقابش و زدم لبخندی
 میکشه؟؟ غذا برات مامانت هنوزم..اخی/گفت

 بخوری غذا خانومت دست از داره لذتی چه نمیفهمی تو/گفت لبخند با محسن

 هب لبمو و دستش دادم رو محسن بشقاب کشیدم خجالت منم کشیدن بلندی سوت همه
 و باال انداخت ابروهاشو کردم نگاه بهش ارنجم به زد اروم ارنج با محسن گرفتم دندون
 نمیدونستم؟ من بودیو خجالتی انقدر/گفت گوشم دم اروم زدم لبخندی منم خندید

  شدیم خوردن غذا مشغول و دادم تکون سری

 روی ریمبخو نسکافه با قهوه کیک بزنیمو گپ کمی دوباره تا هال تو رفتیم غذا اتمام از بعد
 اتاقت؟ بیای میشه.. پری/گفت محسن بودم نشسته مبل

  بودن کارشون مشغول همه کردم نگاه جمع به

 باشه/

 اخلد رفتم خودم اول کردم باز رو در اتاقم تو رفتیم محسن ی شونه به شونه و شدم بلند
 به رو منم و نشست تخت سمت برد منو گرفت دستمو بست رو در و اومد محسن بعد

 اینجا؟ بیای گفتم چرا میدونی/گفت و نشستم روش

 و جیبش تو کرد دستشو کشید عمیق نفس و زد لبخندی باال انداختم منفی معنی له سرمو
 ..نمحس خوشگله چقدر/گفتم ناخوداگاه که بود قشنگ انقدر اورد در طالیی دهنی ساز یه

 هی توی اینو بودم دوم کالس وقتی/گفت و کشید دهنی ساز روی دستی کردم نگاه بهش
 مه مامان بودم شلوغ نمیخوندم درس زیاد ها اونموقع منم بخره گفتم مامان به دیدم مغازه
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 درس به کردم شروع ماه یک منم میخره اینو برام بشم بیست درسامو ی همه اگه گفت
 تجدید بار اولین برای تعجب کمال در و دادم هارو امنحان بود خرداد امتحانای موقع خوندن

  بودم نشده

 تجدیده از بهتر حداقلش21 گفت خریدتش برام مامان ولی/گفت خندیدم منم و خندید

 بزنی؟؟ بلدی/گفتم و زدم لبخندی

  اوردم اینو جاش به بیارمش نشد ولی بزنم گیتار برات میخواستم..اوهوم/

 ...بزن خوبه/گفتم اشتیاق با

 حوم لبخندم زدن ساز به کرد شروع و دهنش رو گذاشت رو ساز بست چشماشو زد لبخندی
 از بعد ش شونه رو گذاشتم سرمو اروم بودم خیره صورتش روی زدنش ساز غرق و شد

 برد کرد بلندم و گردنم دور انداخت دستشو میز روی گذاشت رو ساز اهنگ شدن تموم
 /کرد زمزمه اروم محسن و شدیم خیره ها چراغ به تراس سمت

 هستن کسانی همیشه

 دلتنگی نهایت در که

 بگیریم آغوش در رو اونها تونیم نمی

 باشه همین شاید اتفاق بدترین

 دختر ونا ببینم.. ببینم عروستو دارم دوست میگفت همیشه/گفت غم با و کردم نگاه بهش
 ببینه نتونست اما.. میبره تورو دل که کیه

 بود؟ کی اون/

 با ور دودش زد عمیقی پک زد اتیش طالییش فندک با اورد در جیبش از  مارلبرویی سیگار
 عزیز..میکردی شکایت پیشش ازم همیشه که کسی/گفت و  کرد خارج شتاب

 ..میبینه مارو هم االن عزیز/گفتم و زدم لبخندی بزرگم مادر یاداوری از

 باال اون از/گفتم و کردم اشاره اسمون به

 شکامل که کردم نگاه محسن به و کردم درست اسمون سمت به قلب نصف شکل دستمو
 و ردمک نگاه اسمون سمت به کرد کامل هم قلب بعدی ی نیمه دستش با و زد لبخندی کنه

 ..عزیز عاشقتم/گفتم
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 دور شودست و بوسید رو م شقیقه روی و شد خم میکرد نگاهم لبخند با کردم نگاه محسن به
 ..منی زندگی اتفاق بهترین/گفت و  گرفت اغوشش تو منو پشت از کرد حلقه کمرم

 فرستادم هام ریه به بود شده قاطی سیگار بوی با که محسن عطر و خندیدم ریز ریز

 و مارو مازیار شدیم خیره ها مسافر به شیشه پشت از و دادم فشار دستم تو رو گل دسته
 اوناهاش/گفت کنارم از محسن میرفت اونطرف و طرف این استرس با همش نداشت قرار
 اونجاست..

 نگکمر  ابی مانتوی متوسط قدی با دختری کردم نگاه بود کرده اشاره محسن که جایی به
 بهش ای قهوه های چشم و مشکی موهای قرمز چمدون یک با کاربنی ابی شال و لی شلوار

 ظرشمنت و نگران های چشم بود مازیار شبیه درست سفید پوستی باشه سالش27 میخورد
 خودشه..خود..خ..اره..ا/گفت هیجان با و زد لبخندی مازیار میکاوید جارو همه

 دکر  تر تند هاشو قدم و زد ای زده ذوق لبخند خورد بهمون ماریا چشم و داد تکون دستشو
 وت محکم رو همدیگه ثانیه یک در و سمتش دوید مازیار سمتمون اومد و زد دور رو شیشه
 نگاهمون تعجب با میشدن رد کنارمون از که مردم میکردن گریه دو هر گرفتن آغوش

 گریه با ماریا کرد بوسه غرق رو خواهرش صورت مازیار و تر نزدیک رفتیم میکردن
 چجوری زدی ایمیل بهم وقتی میدونی..بود شده تنگ برات دلم..بودی کجا..داداش/گفت

 اوردن؟ سرم بالهایی چه رسوندم؟میدونی اینجا به خودمو

 عمر..ع نکن گریه..گ.. بشم..ب قوربونت..ق/گفت و کرد پاک ماریارو اشکای مازیار
 دمخو پیش..پ هم تورو..ت..نمیرم..نم دیگه..د.. ببخشید..بب..رفتم کردم غلط..غ..داداش

 میدارم..م نگه

 انداخت دست محسن گرفت آغوش در محکم رو برادرش و زد لبخندی اشک میون ماریا
 شب همون که نامزدیم ی حلقه به و زدم لبخندی فشورد خودش به محکم منو و کمرم دور

 نگین از پر روش و داشت زرد طالی ی گرده روش و بود سفید کردم نگاه انداختم دستم
 ..محسن/گفت و کرد نگاه محسن به سمتمون اومد ماریا بود سفید ریز های

 داداش بغل بیا/گفت و کرد باز رو چپش آغوشسمت و گرفت آغوشش یه تو منو محسن
 ..ببینم

 ی همه ی غریزه تو این خب شدا حسودیم یکم دلم ته محسن بغل اومد و زد لبخندی ماریا
 من به چشمش شد جدا محسن بغل از ماریا محسنه ابجی جای اون خب ولی هاست خانوم
 هستن؟ کی خوشگل خانوم این/گفت  محسن به رو خورد
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 پریناز..منه خانوم/گفت و بوسید رو م شقیقه محسن

 نمحس به رو ذوق با و شد تر رنگ پر لبخندش اروم اروم بعد و شد خیره بهم بهت با ماریا
 ها پری مثل درست..نازه و خوشگل خیلی..کردی پیداش کجا میگی؟؟؟از راست/گفت

 .. ماریام من.. شدم خوشحال چقدر وای/گفت و گرفت بغلش تو منو و من سمت اومد

 پرینازم منم..مهربونیته از عزیزم داری لطف/گفتم و کردم نوازش رو پشتش

 نبودم من کردین عروسی.. شد بد خیلی ولی/گفت و شد جدا ازم

 رسیدی ای موقع خوب.. نامزدیم فعال ما..عزیزم نه/

  خداروشکر..هانی قوربونت/گفت و زد چشمکی

 بگیریم هم مهمونی..م باید تازه..ت..تنهاس خونه..خ اژدر خونه..خ بریم..ب/مازیار

 خروجی در سمت راهافتادیم و میرسید هاش شونه تا مازیار بغل تو رفت بالبخند ماریا
 ماشین سوار بودن خوشحال همه و بود برگشته ماریا که بودم خوشحال خیلی فرودگاه
 ..مازیار ی خونه سمت راهدافتادیم و شدیم هامون

 ومتم از بعد بود خوبی شب عزیزم اژدر همراه به البته گرفتیم جشن مازیار ی خونه شب
 دلخوری و حسرت با و کشید رو ماشین دستی و خونه رسوند منو محسن هم جشن شدن
 تدوست میدونی نامردی خیلی خودمون ی خونه میرفتیم االن داشتم دوست خیلی/گفت
 بدی دق منو تا کنیم برگزار رو عروسی بعد ی هفته گفتی دارم

  نزن غر انقد/گفتم و کشیدم بینیشو و زدم لبخندی

 یشهم تموم هم هفته یه این بالخره/گفت و خندید زدم خفیفی جیغ گرفت گاز انگشتمو
 خوشگله

 بخیر شبت/گفتم و کردم تر رنگ پر رو لبخندم

  عزیزم بخیر شب/گفت و بوسید گرفت دستمو

 ونتک دست محسن به شد وارد و کردم باز کلید با در سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از
 و مداو الستیکاش جیغ صدای بستم رو  در و داخل رفتم تو برم داد عالمت دستش با دادم

 منصرف بعد ولی زدم رو خودمون ی طبقه و شدم اسانسور سوار خونه سمت افتادم راه
 دبع زدم رو زنگ و ایستادم ناصر واحد در جلوی شدم پیاده و پایین طبقه یک زدم و شدم

 تو بیا.. ورا این از.. پرپری به به/گفت لبخند با در جلوی اومد ناصر دقیقه چند از
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  سالم/گفتم و زدم لبخندی

 خوبی؟ سالم علیک/گفت اوردم در کفشامو شدم وارد

 خوبم/گفتم و کردم ولو راحتی مبل روی خودمو ابی مبل روی انداختن اورذم در شالمو
 چطوری؟ تو..شکر

 میخوری؟ چی..خوبم منم/گفت بلند و اشپزخونه تو رفت

 میکنی درست که هایی خوشمره اون از.. قهوه/

 ابجی چخبرا/گفت و روم به رو مبل نشست و اومد قهوه سینی یک با دقیقه چند از بعد
 کوچیکه؟

 بودم مازیار ی خونه محسن با/

 کیه؟ مازیار/

 محسن دوستای از یکی/

 کردن؟موفرفریه؟ صحبت موقع میگیره زبونش که همونی اهان/

 دیدیش؟ کجا.. اره/

  بود اومده دختره یه با شاپ کافی تو/

 بود؟ شکلی عه؟چه/گفتم لبخند با و باال انداختم ابرومو یه

  بود بور دختر یه..اره/گفت و برداشت رو ش قهوه فنجون

 دمز  عمیقی لبخند دیگه یکی پس اومد امشب ماریا اصال باشه نمیتونست که ماریا خب
 میدونه چه کسی شد خبرایی هم مازیار جانب از شاید

 شد سرد.. بخور/ناصر

 ودی؟ب کسی منتظر/گفتم و کردم نگاه ناصر به خورد خونه زنگ که برداشتم رو فنجونم

 .. نه/گفت و انداخت باال ای شونه

 میناست/گفت بلند و در سمت رفت گذاشت رو فنجونش

 اومدی خوش..عزیزم سالم/گفت و کرد باز رو در

 خوبی؟ اقامون قوربونت..سالم/گفت و کرد روبوسی ناصر با داخل اومد مینا
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 خوبم منم باشی خوب تو/گفت و بوسید رو ش گونه روی ناصر

 چطور..جیگر سالم/گفت شادش ی روحیه و انرژی و لبخند با دید منو و هال تو اومد مینا
 گرامی؟ شوهر خواهر مطوری

 چطوری؟ تو عزیزم خوبم/گفتم و گرفتمش آغوش تو

 خوبم منم باشی خوب تو ناصر قول به/گفت و شد جدا ازم

 میخوری؟ قهوه/گفت و خندید ناصر

 بشین بیا ببینم خودتو اومدم نه/گفت و  نشست مینا

 ها این و عروسی خرید راجب زدیم گپ هم با و نشست من بغل هم مینا و نشست ناصر
 که نبودن شوهر و زن بودن نامزد اونا شدیم خارج خونه از مینا با که بود22 نزدیک ساعت

 و مکرد باز رو در خونه رفتم منم خودش ی خونه رفت مینا همین برای بمونن هم پیش شب
 کجایی؟؟... ماماااااان/گفتم بلند

 اروم ردمک باز رو اتاقش در رفتم اتاقشه تو احتماال نبود اشپزخونه تو رفتم نیومد صدایی
 وشر رو پتو سمتش رفتم لبخند با بود رفته کنار روش از پتو و بود خوابیده تخت روی

 بستم رو بود مونده باز بغلش تو که هم کتابی کردم خاموش هم اباژور چراغ کشیدم
  شدم خارج اتاق از و بوسیدم رو دستش

 ای سورمه کروات و صورتی پیرهن با ای سورمه شلوار و کت شدم خیره روم به رو مرد به
 حیرت با سمتش رفتم و زدم لبخندی دستش تو قرمز گلی دسته با بود ریخته کج که موهایی
 ..یهست و بودی من ارزوی زیباترین تو/گفت و برداشت سرم روی از رو شنل میکرد نگاهم

 دامها.. بود العاده فوق.. بود عالی/اومد فیلمبردار صدای که بوسید رو پیشونیم و شد خم
 بدین

 تیمرف بود شده تزیین قرمز های رز با که محسن مشکی بوگاتی طرف به و شدیم جدا هم از
 اغب سمت به مختلف های عکس انداختن از بعد و اتلیه سمت افتادیم راه و شدیم سوار
 مامان مشدی پیاده ماشین از شد بلند جیغ و دست صدای شدیم که باغ وارد رفتیم اینا خاله

 ینا هیچوقت گفتم ارایشگاه توی که افتادم روزی یاد داد سر گریه و گرفت اغوش تو رو من
 ور روز این که ممنونم.. شکرت خدایا گفتم دلم توی و کردم نگاه اسمون به نمیرسه روز

 و خاله زدم لبخندی بهش فشورد رو دستم محسن..عشقم البته و..مادرم کنار در دیدم
 النس سمت رفتیم گرفتیم اغوش تو همدیگرو و سمتمون اومدن همه و ساناز و خان حسین
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 توی پرسی احوال شدن تموم از بعد گفتیم امد خوش همه به و شدیم رد ها میز کنار از
 ابی پیرهن با طوسی شلوار و کت یه سمتمون اومد سعید و نشستیم داماد و عروس جایگاه

 چطورن؟ شکفته نو ی غنچه دو/گفت خنده با بود تنش مشکی پاپیون و

 داداش؟ چطوری تو.. قوربونت/محسن

 داداش خدا یدام به ببینم خوشبختیتو/گفت سعید و گرفتن بغل تو همدیگرو محسن و سعید

 کنی تشاذی.. کنیا اذیتش نبینم..شین خوشبخت..خوشگله سالم/گفت منو سمت برگشت
 میگیریم چیزیم یه تازه نمیدیم تم مهریه میگیرم ازت طالقشو

 با ینمنب/گفت و بازوش به زد اروم محشن اما بود شوخی ادم کال میگه شوخی به میدونستم
 بحرفیا بد خانومم

 میگیری؟ اونو طرف تو بعد احساس بی میگم حمایت ازت دارم/گفت رفته وا سعید

 نمیکنه اذیت منو هم اصال..خوبه خیلیم خانومم/گفت و بوسید رو پیشونیم محسن

 انشالله شین خوشبخت..خوشگال سالم/اومد پشت از صدایی

 های تیپ همه دیدیم ذو اژدر همراه به دختری یه و مازیار و ماریا و عقب سمت برگشتیم
 مسعید شما؟من احوال..سالم.. به به/گفت گشادی لبخند با سعید بودند زده قشنگی

 کنم؟ چیکار حاال خب..سعیدی نمیدونستم من جالب چ/گفت  تعجب با ماریا

 چیه؟ شما اسم خب/ سعید

 ماریا/

 زیبایی اسم چ به به/

 درچق ببین.. هامون اسم مثال داریم تفاهم هم اول همین از.. میبینی/گفت و من به کرد رو
 ..ماریا و سعید.. میاد هم به

  پرو..پ بچه..ب/گفت خنده با و سمتش برداشت خیز مازیار

 میکنی؟ تنمم میدوزی ؟کجا؟میبری کجا/گفت و سعید ی شونه تو زد کیف با هم ماریا

 تازه..کنم تنت بدوزم ببرم نیست که لباس..زندگیه عمر یه بحث عزیزم/گفت خنده با سعید
 منض در.. که بدوزم لباس برات نیستم بیکار من دیگه داری خوشگلی این به لباس تو
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 درانق چرا بشه من خانوم خدا امید به انشالله قراره که  ظریفی و خوشگلی این به خانوم
 باشه؟ سنگین باید دستش

 .. تو دست از امان/گفتم و خندیدم

  پررو/گفت و زدتش دوباره هم ماریا

 که موزیکی میخوان چاووشی اقای کنین خالی رو سالن لطفا عزیز مهمانان/ اومدDj صدای
 افتخارشون به..بخونه خانومشون برای کردن اماده قبل از

 بوسید ور پیشونیم محسن شد بلند ها جیغ و ها دست صدای کردم نگاه محسن به لبخند با
 تمودس بود خوبی خیلی سورپرایز پاش روی گذاشت رو مشکیش گیتار ِسن سمت رفت و

 داشتن برای کردم خداروشکر دلم توی و شدم خیره بهش حیرت با و دهنم روی گذاشتم
 ..محسن

 بودم فکر این تو/

 بهونه هر با که

 رو اسمون بار یه

 خونه تو بیارم

 که نبود حواسم

 کردن فکر تو به

 اسمونه خوده

 اسمونه خوده

 سردم دنیای تو

 کردم فکر تو به

 و بیاد عطرت که

 باغچه تو بپیچه

 بخندیم و بیای

 هاتو خنده باز تا
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 شمعدونی مثل

 طاقچه رو بزارم

 اره اره تو به کردم فکر تو به

 بباره بارون که کردم فکر تو به

 دوباره دوباره کردم فکر تو به

 داره حالی عجب کردن فکر تو به

 جمع میون و کمرم دور انداختم دست سمتم اومد محسن و رفت باال ها جیغ و دست صدای
 ...بوسید رو لبم و شد خم بار اولین برای

 اخر قسمت

  بعد سال24

 

 و رمس رو گذاشتم دستمو رفت گیج سرم و سرم به خورد چیزی که شدم خارج اشپزخونه از
 میدی دق منو اخر تو..پارســــــــــــــــــا/زدم جیغ شدم خیره زمین روی توپ به

 زد مهیسا.. مامان نزدم من بخدا/اومد مبل پشت از پارسا صدای

  نزدم من..میگه دروغ مامان نه/اومد مهیسا صدا

 رو سرش که کبک مثل و شدن قایم مبل پشت جفتشون دیدم و صدا سمت رفتم اروم
 ایمق اینجا/گفتم و خندیدم نکنم دعواشون که مبل تو کردن رو سرشون برف تو میکنه

 شدین؟

  ببخشید/گفتن و پریدن دوشون هر یهو

  زد مهیسا کشیدم رو ش نقشه فقط من مامان بخدا/ پارسا

 بزنی؟ توپ با منو میکشی نقشه سوخته پدر/

  شما به خورد دیوار به  کنم شوت میخواستم مامان نه/مهیسا

 میگی؟ دروغ/

  اره/مهیسا
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  میدن لو هم خودشون میکنن خطا هم میاد خوشم/اومد پشت از محسن صدای و خندیدم

 خودت خودمو از تلفیقی شیطون هم ان ساده هم/گفتم و عقب برگشتم

 بگم؟ چیز یه مامان/مهیسا

 رازه یه این.. نگو نه/پارسا

 بگم بزار نه/ گفت و گوشش پشت زد رو خرگوشیش موهای مهیسا

 باز؟ کردین چیکار/

  برداشتم رو واسم خریدی که رو شیطونکه اون من.. مامان..بگم خودم بزار خب/پارسا

 رو وسایل ی همه بزنی بازم برداشتی؟میخوای چی برای/گفتم و کمرم به زدم دستمو
 بشکونی؟

 میشکنن خودشون نمیشکونم من/گفت و اورد در رو زبونش پارسا

 دستش از رو خونه وسایل بتونم تا زد ای جرقه ذهنم تو منم کرد فرار و شد بلند هم بعد
 قهرم باهات منم پس/گفتم بدم نجات

 بهش کرد نگاهم محسن سمتم اومد کردم بهش پشتمو منم کرد نگاهم بهم و ایستاد
  ببخشید خب/گفت پارسا زد لبخندی گرفت حرفمو و زدم چشمک

 نمیبخشم/گفتم و شدم رد پارسا کنار از

  نمیدارم برش دیگه بیا خب/گفت و پایین انداخت سرشو

  بود جیبم تو االن..کوش؟..نیست/گفت شده گرد چشمای با و جیبش تو کرد دست

 در زبون من برای حاال..ایناها/گفتم و دادم نشون بهش رو شیطونک سمتش برگشتم
 ترم زرنگ تو از میاری؟من

 شد خوب میکردن نگاهمون باز دهن با هم پارسا و مهیسا خندید محسن و اوردم در زبونمو
 فا پای رفت محسن اومد در زنگ صدای کنم استفاده روش این از میتونم ها موقع اینجور

 فرینازه/گفت و اف

  اومد مامانی جون اخ/گفت و کردن داد و جیغ ها بچه

  در سمت دویدن
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 چکیهی/کرد زمزمه گوشم زیر و گرفت اغوش تو منو محسن.. محسن  سمت رفتم لبخند با
 ..نشد خداوند تو از غیر به قلبم تو

 

 اینبار،نه ولی میمیرم تو بی بودم گفته

 انگار،نه ولی هستی عاشقم بودی گفته

 نیست تکرار جز به دارم دوستت گویی چه هر

 وار،نه طوطی تکرار این به نمیگیرم خو

 

 منه به که لطف همه این برای خداروسپاس االن تا بودین همراهم که ممنون
 نظرهاتون و ها کامنت و ها الیک از ممنون بودم همراه باهاتون که خوشحالم...حقیرمیکنه

 هک همونطور..کردم استفاده چاووشی اقای اسم از من فقط و نداشت واقعیت داستان این..
 ..هستین و بودین که عاشقتونم..میگم بازم گفتم قبال

 ..برنامه اددمین غالمی اقای از ممنون

 ..نکنین فراموش رو MsM  نمیکنم فراموشتون

 ..ےیـــــــاعل


