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 ی مشارمینوشتھ شم|ی روانکیرمان عاشق 
 

  کردمی ضبطو زدم و اھنگھ مورده عالقمو پلدکمھ
 

 سالم
 
   مرامبا
 

  باورامھی شبیشد
 

  تو برامی تا کھ برقصکنمی دلو رو مآسھ
 
 ) امی کیدونیم(
 

 ی تھدوباره
 

 دونمی خودم منوی اییی خاصیگی مبھم
 
 دونمی خودم منمی اییییخاستی منو متو
 

  معلومھ نھ؟بمی عجآھھھ
 

  زمونھ امالیخی بھونھ ام  کھ فقط بزنم بکوبم من بدنبال
 

  تووومثلھ
 

 می دوره ھم جمعمی مثل ھمھمھ
 

  خوبحالمون
 

  توپمودمون
 

  ماااااامی بھترھمھ
 
 ی کھ چقدر بامرامیوا
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 ی باورامھی شبتو
 
 ی کھ تو باھامی تا وقتنھیری بھ کامم شایدن
 
 ی چقدر بامرامیوا
 
 ی با وفامقی رفتو
 
 ی کھ تو باھامی تا وقتنھیری بھ کامم شایدن
 
  امشبم فکرکردم ھا ھاھی دادم وبھ نقشھ ی قرھی

  کھ شبھ جمعسامشب
   ھاوفتھ؟؟ھای می جمعھ معموال چھ اتفاقوشب
  وصحراای اتاقھ ارمی توزمی کرم برذرهی دی خب امشب باخب

 کارکنمی چدی بادونمیم
 گھی قره دھی حاال
  خب بزاربگمخب

 گذرهی منای صحرا ایسال از عروس۴ قیدق
 نی پسل تپل مپل داره بھ اسمھ ارھی صحرا

   سالشھ انقدر باحالھ ھا٣ عاشقشم
 سالشھ٧ نکبتمونم کھ البتھ عشقھ منھ یاروشا

  باحال شدهافشی انقدر قوفتھی داره کم کم مدندوناش
  اروشارو من با مشتم شکوندمی دندوناگمی می تپلبھ

  بد کرد شکوندمشکاره
 کنمی گفتم ھروقت بھش نگاه منوی ای از وقتتپلم

 گردونھی باترس برمصورتشو
  گھی دوونمید

 دی شب منتظرم باشای ھا صحرا و ارمھا
  رفتمنیی بھ طبقھ پالکسیر

  نکندی خونھ جدا زندگی دادند توحی ترجای وارمصحرا
  برداشتمزی می سبده روی از تویبیس
 کردی ھوا پرت می بسمت کاناپھ تورفتمی کھ منجوری ھمبویس
  ھوا انداختنانی ھمی توتھی چشمتون روزه بعد نباقا
  یکی سره ی خورد توبیس
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  ترس بھ عقب برگشتمبا
  صحرا روبھ رو شدمی چھره برزخوبا
 گذرهی امشب خوش می خوبی سالم زن داداش خستھ نباشـــ

 گذره؟؟خخخخخی امشب خوش م گفتمی چگفتمی ھول شده بودم چرت وپرت مانقدر
  کمداااا عصاب ندارمی بندازتت توشی مثلھ چندسال پگمی مای ـــ اوا بھ خدا بھ ارمصحرا

 رسھی واه واه زن داداش چرا زورت بھ من مــ
  اونور کردمعی سرصورتمو

 ) ی خودتفمیکث( تف بھ چشمام زدم تا نم دار بشھذرهی
  برگشتم نگاش کردمبعدم

  من چھ گناه دارمنی ببـــ
 ؟؟ی تو لباسھ منو پاره کردی ـــ اوااااا راستصحرا

  اوه لو رفتماوه
  دھنمو با سرو صدا قورت دادم و گفتمابھ
 دمشی تختت بود برش داشتم پوشی روھی چیدونی مـــ
 ھی دفعھی دستمو تاوسطش رد کردم کھ اوردمی خب بعد داشتم درش مومدااای بھم میلیخ

  شد جلوم ظاھریسوسک
  دستمو اوردم باال کھ لباس جر خورددفعھی ترسو منم

  پام انداخت بودی جلویکی مورده سوسک پالستلی زلی اروشانیا
 
 

 دمی دماغمو باال کشیوالک
 ستی اوا من تورو نکشم اسمم صحرا نـــ

  افتاده بود دنبالمری واگری ھاگنی ایحاالتو
  شلواره گشاده من کشش در رفتھ بودنورمی ااز

  گشادمی لباساعاشقھ
  دستمم بھ کشھ شلوارمھی دستم بھ شلوارم بود ھی
  لحظھ حواسم پرت شدھی لحظھ فقط ھی

  گزاشتمسی خنی زمی روپامو
 دیدونی کھ موبعدم

  افتادمنی زمی محترم رومنگاهی نشبا
 ی دلم خنک شد وای ــ آگفتی ومدیخندی سرخوش مصحرا

  کوفت مرض زھره خر کره مارـــ
 ختھ؟؟ی اب رانجی ایک

 کی کرده شماره ی تپل اونجا خراب کارستی اون اب نزمی ــ عزصحرا
   با تعجب نگاش کردماول
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  خودتھرهی سرم تقصی توی زدبی پاک کنم کھ با سنجاروی اامی بخواستمی ـــ مصحرا
 

  باال انداختو رفتی شونھ ابعدم
 ی چندش بھ وضعم نگاه کردم وااابا

  بلند شدمعیسر
  بودمی شلوارم باعثھ بد شانسنی اولم ااز
 

  حمومو باپام باز کردمدره
 ومدهی بھ من حموم ناصال

 ارمی خودم شکلک درمی براندهی ای جلومی ساعتو نکی حموم رمی مھروقت
 فری جلده جنی تورمی مباری
  ھم آرشیکسری
  اموونھید

  بشورمدخودموی باگھی داالن
 شستمی کھ موھامومینجوریھم

  شروع کردم بھ خوندنخوندموی دوش مرهی کھ زیاھنگ
 ی الی الالی آی ال الی ال الــــ

  داده بودمریی ھم تغصدامو
 دمی پوشموی عروسکی حولھ
 دمی عکسھ خرس بودو پوشی بودکھ رویدی سفی حولھ

  مونده بود بھ شب و من درفکره نقشمکم
  و شلوارمدمی گشاد پوششرتی تھی

  بستمیا ھم خشک کردم وبھ صورت گوجھ موھامو
 گھی بودم دخوب
  کھستی اصال از من خوشگل تر نبعلھ
  شلوارم گزاشتمبھی جی تومویگوش

 رونی بی بھ سوشیپ
  بزنمدی باخچالی از ھمھ سربھ اول

 دمی اشپزخونھ شدم کھ دوارده
 )نیتپل ھمون ار( ھمنشھی تپل پمامانمو

  حلوا بخورنی با منو ارای ـــ سالم مادر بمامان
 بای خالھ فری از خونھ ی برگشتی عھ سالم مامان جونم کــــ
 ارمی شماھم بی تازه اومدم حلوا درست کرده بود گفت براـــ

  تکون دادمسرمو
 ادی بدم مکمی از خالھ کوچی خالھ بزرگمم ولعاشقھ
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 ھا یلی خگھی مادی با اعتماد بھ نفس زی ولختیری افتاده ھا بلی دماغھ فنی دختر داره از اھی
  من باشنیارزوشونھ جا

 خنده بعدم اب دھنھ رهی تپل بلند بلند زد زدفعھی گفت نوی و انجای کھ اومده بود اباری یحت
 شھی مینجوری اخندهی کھ مادیتپل ز. دختر خالھ ما تف کردنی صورتھ مبارکھ ایمبارکشو تو

 قرمز شده افھیق ادهی ی وقتدونمی نممی مواقع تا حده امکان ازش دور باشنی ای تودیوبا
 رهیگی خندم موفتمیکھ م)المدخترخ(نینگ

 ی خوب بخوندی ھا بایکی ـــ اوا از درسات چھ خبر ترمھ مامان
   کھ عالقھ داشتمو خوندمی مامان جونم درسم خوبھ چون درســ

  ماچھ ابدار کردمھی رفتم سمتش و لپاشو بعدم
  سرم روبھ رو شدمی با ضربھ توکھ

 ادی صورتھ من می کنو بوس نکن تمومھ تفت توینجوری ـــ صدبار گفتم امامان
  کردمو رفتم سمتھ تپلی اخنده

  سمتشامی دارم مدی دتا
  گھیِ بلند شد دفرار دعی سرشی صندلی رواز

  خودمونی دندونھ اروشای مشت توھی قضھمون
  از اشپزخونھ خارج بشھخواست

  مبارکشمنگاهی نشی زدم رودونھی
 ققشپلققق

 
 رهی  زدم کھ مامان زی داد قھقھ احی من فرار رو ترجیطانی شافھی قدنھی رفت ھوا وبا ددادش

  بھم گفتوونھی دھیلب 
  کاناپھ نشستمیرو

  رو روشن کردمی وی گزاشتم و تزی می روپاھامو
  کنفوکاری جون کارتون پانداآخ

  پاندا عھ عمنی اعاشقھ
  باحالھیلیخ

  اومد کنارم نشستاروشا
 پام و دستامو ی روزاشتی سمتم سرشو مومدی مکنمی من دارم کارتون نگاه مدیدی مھروقت

  کنمی موھاش تا باھاشون بازی روزاشتیم
  بردمشیی طالی موھای الدستمو
  لمسشون کردماروم

 میکنی امشب نقشھ رو اجرا مختھیری ـــ اوا باروشا
 میکنی اره اجاره م ننتھ دوماختیری بھش زدم وگفتم ـــ اوال بی پسدونھی

  کردی اخنده
  و پفک بخورنپسی چیی برن تو اتاق تنھاخوانی گفتھ بودم شب مامان و بابات مبھش
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   بھ اروشا گفتمنوی اتا
  شدوگفت ـــ نامرداااایعصبان

  نقشمو بھش گفتم کھ گفت منم ھستممنم
  ـــ اوا پاشو شامایارم
  عھ سالم داداشـــ
  سالم بدو مامان منتظرهـــ

 می رفتی اروشا رو گرفتم وبھ سالنھ غذاخوردستھ
 می ھم داشتی وقرمھ سبزمی مرغ داشتمی خب شام سوپ داشتخب

  چشمام برق زدی قرمھ سبزدنھی دبا
  عالمھ خورشکھی وختمی خودم برنج ری براریکف گ۴

  امی قرمھ سبزعاشقھ
  شروع کردم بھ خوردنباولع

 کردی نگام م بازشھی با نتپل
 انھ؟ی واال شک کرده بودم بھ خودم کھ ادمم دی بچھ ازم نترسنی شد اخوب

  برداشتم ودوره دھنمو پاک کردمی از خوردنم دستمالبعد
  خندم گرفتدمی کھ دی بلند کردم باصحنھ اسرمو

  دھنھ صحرازاشتی مای ارمدونھی
 ای صحرا دھنھ ارمدونھی

 کردنی دستمال چندشا دھنشونو پاک مھی با بعدم
  شب دارم براتون ھاھادیصبرکن

  اتاقم و درو  ھم بستمی تورفتم
  اتاقممعاشقھ

  عھی پارکتھ قھوه انشیزم
  وزردهی تختمم نارنجدهی و سفی بھ خواستھ خودم آبواراشمید
 ھی قاطیلی خدونمیم

  عاشقشمنی ھمیبرا
 شمی اصال خود بھ خود شاد مشمی کھ مواردش

  کردمی ایطانی شی بادکنکم نگاه کردم وخنده بھ
 
 

  بودکی اتاقو اروم باز کردم ھمھ جا تاردره
  پنجھ پام راه رفتمی رواروم
  فرو رفتھ بودیکی تاری توخونھ
  برم اتاق اروشادی بااول
  عھیکی اروشا وتپل اتاق
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 دمی کشنیی رو اروم بھ طرفھ پارهیدستگ
 دارنی بنای اعھ

 کردنی می وتپل داشتن باھم بازاروشا
  بگھیزی خواست چدی تا منو داروشا

  دماغم گزاشتمی انگشتمو بھ نشون سکوت روعی سرکھ
 شد؟؟ی گفت ـــ اوا چی ارومی با صدااروشا

 می انجام بداتوی عملدی پاشو بدو باـــ
 د؟؟ی پفک بخولدیری مدی بچھ گونش گفت ـــ دالی با صداتپل

  چپی کردم کھ خودشو زد بھ کوچھ عل بھ اروشا نگاهباحرص
  دلم بزارمی تپلو کجانی احاال
  گزاشتمکشی کوچنی ماشی توتپلو

  سفتش کردموکمربندشو
 یخوری وجم نمیمونی منجای خب تپل تو اـــ

 کنھی مداری ھمھ رو بشی گفتم االن با گردی لرزلباش
  سره اروشا گزاشتم و سرشو گرفتم وبسمت تپل اوردمی دستمو روعیسر
  اروشا دھنتو باز کنــــ

  دھنشو باز کرداروم
  دندوناشو شکستم ھا ھانی تپل من انی بببـــ
 نیی کم اروم شد و سرشو انداخت پاکم

  دراوردم وجلوش گزاشتمبمی جی از تویشکالت
 رونی بمی اروشا اشاره کردم بروبھ
 ادی ھم مجایماچھ شون از ا ماچ ی نچ نچ صدانچ

  زدمیطانی شلبخنده
  اروم باز کردمدرو
  بشنیکی کم مونده باھم نگاه

 ستی ننجای حواسشون اخوبھ
  و چھار زانو بسمت کمد رفتم پشتمم اروشا اومدنی زمنشستم

  چشمھ اروشای دستم روھی بود نی زمی دستم روھی
 عجبااا

  از بادکنکنمی از سوزن انیا
  بادش کردمعیسر

  بسمت تختشون رفتماروم
 دندیدی بود منو نمکی تارخوبھ

  حساس بودن خخخیجا
  دو سھکی
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  زدم بھ بادکنکسوزنو
 دنی باترس از جاشون پرھردو

  زدمداد
 دی محاصره شدشما

  کنی کارھی ای ارمشدهی چی ـــ وااصحرا
  خب وقتھ نقشھ دوممھخب
  کردم ھا ھای ضبط شده سگ رو پلیصدا
  صحرا ھم از اونوردیدوی منوری از اایارم
 میدیخندی و ممی با اروشا افتاده بودنی زمکف
  برقو زددهی کلستادی ادفعھی ایارم
 دمی اوه راوه
 کشمتتتتتتتی ـــ اوا مایارم
  دنبالمافتاد

  لباسمو گرفت و بسمتھ اتاقھ خودم بردتمقھی
 ی اون کمد بمونی باز تودی ـــ ھا ھا اوا خانوم باصحرا

  کمد نھھھھھھھیااو
  کمدو باز کردمدره

 زدمی مجفتگ
 ینی ببی خوبی ـــ خب خواباایارم
  داخلدیی ــ وشما اروشا خانوم شماھم بفرماایارم

  منم باھاش اومدنی ھمی برادیخوری و پفک مپسی چدی ـــ اخھ بابا اوا گفت داراروشا
  انداختری بھ اروشا رفتم کھ سرشو زی غره اچشمھ

 دی کمد بمونی شما ھم تا صبح بھ ھمراه اوا جان تودی ــ بھ بھ چشمم روشن بھ ھرحال باایارم
 خوبھ کمد بزرگھ

  اتاقی تودیای اجازه نی بدی ـــ تا شما باشصحرا
  بھ صحرا نگاه کردم کھ زبونشو تا تھ برام دراوردباحرص

 ی خره شرک شده بودھی کھ رفت روبھ صحرا گفتم ــ شبایارم
 یھ من خرشم تو خودش ــ اگصحرا
  دراورداداشو

  صحرامی اومد ـــ بسھ برای ارمکھ
  دره کمدو بست و قفلش کردو
  واالدمی ندادم و پشتمو بھش کردمو خوابیتی اصال بھ اروشا اھمییییھ
 
 

  چشمامو بازکردمدی چخش کلی با صداصبح
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  اروشا بھ منھ بدبخت لگد زدنی چقدر ایواا
   ـــ بھ بھ اوا خانوم گلایارم

   بچتنی زھره مار با اــ
  توجھ بھش از کمد خارج شدمی ببعدم

  دانشگاه داشتمامروز
  دانشگاه دوس ندارمممممن

  بخوابمخوامیم
   شستمصورتمو

 دمی مو پوشی و شلواره لی با مغنھ مشکموی مشکمانتو
  برداشتمفمویک
   برق لبم زدمھی

  شدهرمی برم کھ دخب
 خورنی نگاه صحرا وتپل ومامان دارن صبحونھ منجارویا بھ بھ

 دمی کشرونی رو بیصندل
  تپل با ترس بھم نگاه کردکھ
 ی خوشم اومد خوشم اومد جذبھ رو حال کردیواا

  ــ خوشگذشت اوا خانومصحرا
  اتاقی بلھ ھمون قدر کھ بھ شما توــــ

  بھش رفتمی محکم زد بھ پام چشم غره توپزی مرهی ادامھ بدم با پاش از زنزاشت
  منو صحرا ردوبدل کردنی بی نگاه مشکوکمامان

  ھم زدمموییچا
 خوردی عسل می داشت دولپتپل

  با سرو صدا قورت دادلقمشو
 دمی سرکشموییچا

  بلند شدمدموی رو عقب کشیصندل
 گھی دذرهی ختمیری کرم مدی باقبلش

  دو سھکی و  لقمھ عسل و کره درس کردمدونھی عیسر
  دھنھ تپلی کردم توھمشو

  تعجب بھم نگاه کردبا
  بروووای ــ خدانکشتت اوا بصحرا

  ھم از لپھ تپل گرفتمو بسمت در رفتمیگاز
 دمی تپلو شنھی گری درو ببندم صداخواستم

  روبھ روم نگاه کردمنی آه بھ ماشبا
 خرن؟؟ی قرمز نمی من فراری برانای چرا مامان اییییھ

  دارمدیسال پرا٢ االن
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   ھاھی خوبنھی ماشدی بشم؟؟البتھ پرادی ابھتم سواره پرانی با امن
 خواااامی می من فراریول

  محکم بستمنوی ماشدره
  بزرگمون خارج شدماطھی حاز

  خوشگلمو وارده ضبط کردمفلشھ
  کردمی شادمھرو پلھی حس خوبواھنگھ

 دهی اھنگ بھم ارامش منیا
 نشگاه پارک کردم دانگھی پارکی تونویماش
  دوتا چشم روبھ رو شدموبا
  دوستھ خودمری خودشھ کفگآره

 وفتمی مری کفگادهی نمیبی کھ مافشویق
  چاقھذرهی فقط

  خودم حالت چطوره؟؟رهی براش اومدمو گفتم ــ سالم بر کفگیی ابروچشمو
  من ندااامرررری کوفت اوا صدبار گفتم بھ من نگو کفگـــ
 تھی نانھ؟؟مھمی ری کفگکنھی می حاال چھ فرقـــ
 ادی کالس االن استاد ممی برای گمشو بـــ

  تکون دادمسرمو
  کالس محکم باز کردمدره
   دادم باال و گفتم ـــ واووو عشقتون اومدددنامویاست
  ماچاو
  نکردن وبھ صحبتشون ادامھ دادمی پس توجھ اشمی وارد مینجوری من ادونستنی ھمھ مگھید

 انداختم باال ی شونھ امنم
  معلم نشستمی روبھ رویعنی مخصوصم ی صندلیرو

  ھااای اگھی دزهی چای پاچھ خوارم دی نکنفکر
 معلمھ گرام در کالس حضور ی وقتنکھی معلمو انتخاب کردم اونم بھ خاطره ای روروبھ

  ھادهی می حالھی زشی میندارن پامو دراز کنم وبزارم رو
  اوا چھ خبرگمی مــ
  کردشھی نمشی کارگھی دی اسکلــ
 زیلی خفھ پـــ
  ببند باباــ
  نکرددای بحثمون با وروده استاد ادامھ پگھید
 
 
 شدی داشت بازو بستھ می دھنھ استاد زل زدم کھ الکبھ
 استی دنی ادم تونی ترفتھی خودشنی استادمون بعد از نگنیا
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  دماغشھی گنده ھم روی خالھ گوشتھی داره ی فریموھا
 ادی داره کھ اصالبھ صورتش نمیدی سفپوستھ
  ھم دارهیزی رھیچشما

 ختھیری بیلی خخالصھ
  بودی کالس بحث سره خوشگلی تویسری

  پسرھی دوتادختر دعوا شده بود سره نھی بالبتھ
  منگفتی میکی من خوشگلم اون گفتی دختر منیا
  بلند دادزدختھیری استاد بنی اخره سرم اگھید

 دی ساکت شگھی از ھمھ خوشگل ترم بسھ دمن
  باز مونده بودینجوری من دھنم ھمیعنی

  خدافظدی ـــ خستھ نباشاستاد
  اوشکولھیلی خشییخدا
  کننکاری چخوانی میدی اوا شنگمی ــ مریکفگ

  کنن؟؟؟کاری چـــ
 مردم ی حلھ مشکالتھ روحی براشونیی تواناننی کنن ببشی ھارو ازمای ترمھ اولخوانی مــ

 چجوره
  کھ گفتمیشی ازمانی ھمی برایی جاھاھی از بچھ ھارو بفرستن ی بعضخوانیم

 شھی فردا معلوم محاال
 

 ؟؟ی خاروندم خب اگھ منم جزو شون باشم چسرمو
  کالس ھاھم زود گزشتھیبق
 
 
 
  بھ اروشا نگاه کردمی حوصلگیباب
 کنمی نمی دھن لقگھی ترو خدا بخدا دگھی ددی اوا جونم ببخشـــ

   اصال با اروشا قھر نبودممن
  باھاش قھرمکردی فکر میول
  ھا بزار فکر کنھ قھرمھا

  تا باھات دوس شمی کنی کارھی دی گفتم ــ باروبھش
 
 کار؟؟ی چـــ
  یاری و پفک وتخمھ بپسی برام دوتا چی بردی باــ
 
 ؟ی چی اخھ براـــ
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  نباشھ زود باشتی توکارــ
 پزنی کمک کنم دارن اش مھی زنھ ھمسانی لحظھ تپلو نگھ دار من برم بھ اھی ـــ اوا صحرا

  بغلم گرفتمی توتپلو
 کردی با ترس نگام مداشت
  دھنشعی تویزی چھی کردم حس

  دھنتی توھی چرونی تپل تخ کن بــ
  نگام کردباتعجب

 کنھی مری گلوش گی توی چدونمی ادامھ بده اون نمنجوری ھمنی ایواا
  خودم وارده عمل شمدیبا

  دھنش البتھ انگشتاموی کردم تودستمو
 کردی گرد شده نگام می باچشم ھاتپل
  افتمشی اھا

  تعجب کردم دندون بوددمی کھ دیزی کھ باچارمی درش بخواستم
  چرا لق بودنی دندون ای واایا

 واااا
  تپل اشک جمع شدهی چشمای تودمید
 شھی دھنش برش دارم کندمش از ری شل بود من خواستم از تونی دندون اععععییھ

  زدمگند
  نگاه کردمشی صورتھ اشکبھ

  عذاب وجدان بھ سراغم اومداحساس
  گونش کاشتمی روی ابوسھ
  شکالت بھش دادمھی ساکت کردنش ی براشھی ھممثلھ

  چرا لق بود؟؟نی برام سوال بود دندون انی ایول
  شروع شدی وااایا

  بودزونی اوی صندلی کھ روفمی کیتم تو گزاشتپلو
  بسمت کاناپھ رفتمبادو

  رو روشن کردمی ویت
  کنفوکاری جون پاندااخ

  و پفکپسی چای ــ اوا باروشا
  اومد ھا؟ری چراا انقدر دـــ
 ارمی باال بنتی از کابناروی ادیرسی قدم نمــ

 دی طول کشکمی بزارم کھ ی صندلمجبورشدم
  تکون دادمسرمو

  کارتون مورده عالقم پرداختمی تماشاوبھ
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  رو خاموش کردمی وی تنی از انمیا

  تپلللللی ددم وایواا
  رفتمفمی دو بسمت کبا
 ستتتین

  گم شوددددهتپل
  اوا؟شدهی ـــ چاروشا

  اروشا تپل گم شدهــ
 ومدی از اشپزخونھ مییصدا

  اشپزخونھ شدموارده
 اد شد گشی چشمام بھ اندازه کافدمی کھ دیزی چبا

 رونی بشی بود بقیی لباس شونی ماشی توکلش
  توسرم شد بچم از دست رفتخاک

  رفت سمتش وبغلش کردعی سراروشا
 خوردی می داشت چنی اسایوا

  دستاشو گزاشت پشتشستادی صاف اتپل
  بوددی دھنش سفدوره

  ھا؟؟؟؟یخوردی می چی تپل داشتــــ
 پس؟؟؟ی بازکردم چنوی ماشدره

   نگاه بھش انداختمھی
  ما چرا کم شده بودیپسای بگو چپس

 کشھی نمخجالتم
  شپلق بھش زدمگھی ددونھی

 شی کناره دوتاشون رد شدم اواز
 دی لرزبمی جی تومیگوش

  صحراسییییھ
  جونم زن داداشـــ
 دیدی کوفت مرض چرا تلفنھ خونھ رو جواب نمـــ
  بودم خب امرتو بگویی دشوزهی امم چــ
 
  تپل خوبھ؟؟ـــ
  بد باشع؟دی اره مگھ باـــ
 کھ نرفتھ برگشتم ادتی بمونھ رو شتی کھ تنھا گزاشتم پشی پی سرستی نی اخھ بھ تو اعتمادـــ
 باال یبری منو مچارهی بچھ بنی ای وسطھ سالن و ھی لگن گزاشتھی ی برعکسش کرددمید

 شیترسونی و منیی پایبریوم
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  خب باباـــ
 ای درس کنن توھم حاضرشو بمی حلخوانی مناتی خونھ خالھ امیایب نم اوا منو مامان شــــ

 باتیخونھ خالھ فر
  عمرااا من پامو اونجا بزارمـــ
 نیایبلند شو با تپلو اروشا ب. خونھ خالھادی ھم شب مای ارمیای بسھ زشتھ نـــ
 کنمی نگاه منوی نگافھی قشھی نھھھھھ صحرا من حالم بد مـــ
  خدافظای زود بـــ
  رو قطع کردی گوشی تقو

 دمی کشیپوف
 می کردزی خونھ رو با اروشا تمذرهی

 دمی پوشموی و شلواره مشکموی قرمزمو با شالھ مشکمانتو
  بود و قرمزی البتھ چھار خونھ بود مشکمانتوم

 خر خوشگل بھ نھی نگنی اشھی پدی کھ بافففی حی ولدمیپوشی بھ من بودکھ مانتوگشادمو ماگھ
 امینظر ب

  شلوارم گزاشتمبھی جی تومویمزمو زدم وگوش قررژه
  نداشتم وندارمفی بھ کی عالقھ اادیز

  براشدی تپلم اروشا پوشیلباسا
  خوشگلم شدمدی پراسواره
  کردمی تتلو رو پلشھی می توکوچھ ماھم عروساھنگھ

 
 

  اوا نگاه کردمافھی بھ قباچندش
 ادی دختر بدم منی من از اچقدر

 یای تونمیینجای ما ادی گفتم شای اومدشدی اواجون چگمی ــ منینگ
 برام مھم نی ھمی برانجای اکنمی من شمارا اصال حساب نمزمی رفتم و گفتم ـــ عزی غره اچشم

  صحرا اومدمادهی زیلینبود تازه با اصراره خ
 اون موقع من حال ندارم شی شد جیدی ددفعھی شی لب بھش گفتم انقدر نگو اری گفت کھ زیشیا

 شیبدمت دستھ تپل ببرتت ج
 کردمی زده بھ سرم دارم چرت می شدم واوونھید
  بھ سرمدمی محکم کوبدونھی

  بزرگ بوداطی با حییالی خونھ وھی خالھ بزرگم ی خونھ
  متوسط بودوضعشون

  گزاشتھ بودندقی االچاطشی حیتو
 می نشستھ بودقای االچی تپل و اروشا رومنو
  رفتمی محلش نزاشتدی کھ دشمونیتازه اومد پ نینگ
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  افتادهلی دختره از دماغھ فواال
   بموننداری بخوانی تاصبح منای ایعنی یوا

  بودمحرم
  دارهی مانتوم توش مشکخوبھ

  کردمی تپل نگاھبھ
 دی کشی اازهیخم
  چشمام گرد شددمی کھ دیزی چبا

  دماغشی کرد تودستشو
  بھ لباسھ اروشادی مالاتشوی داد بعد محتوی چرخھی

 کردی می روش اونور بود داشت با تبلتھ تپل بازاروشا
  دارهنای بھ الک زدنو ای بچمون تپل عالقھ خاصاخھ

  اونارو الک بزنھی انگشتای تومیختی ری بازمی براش تبلت گرفتگھید
  اروشا تمومھ انگشتاشو تپل الک زده بود افتضاحبدبخت

  بھ لباسشدعیال اروشا بفھمھ تپل دماغ ماگھ
  سوراخھ دماغیکی حاال رفت سره اون تپل
  صفا بدمذرهی بھ دماغم ومدی بدم نمنم

  نبودی نگاه کردم کسنورویا
  بازم نبوددمی دنورویا

  اروم اوردم باالانگشتمو
 دهی چقدر حال مشیاخ

  انگشتمو بھ تپلدمشی مالعیسر
  اروشا رو ازش گرفتم ھا ھاانتقام

 شدمی موونھی دنشستمی جا منی ھمگھی دذرهی
  دراوردمبمی جی از تومویگوش

  وصل شدمعی نت سربھ
 اطی تابھ گوشھ حی و نشستم روبلندشدم

  بھم حملھ کردنامای اوه اوه تا تلگراممو باز کردم پخب
  گروه دانشگامونھی برای اولخب

 نگیپیزتای اری کفگخخخخ
 عکسشو دی صبرکنھی ــ بچھ ھا برام خواستگار اومده اسمش محمده انقدر پسره خوبریکفگ

 بفرسم
  فرستادعکسو

  از زوره خنده افتاده بودمنی زمی رودمی کھ دیزی چبا
 پک کسی کھ معلومھ سنجای چھارشونس و از انی ای منتھی ولفتمونھی ھمون استاد خودشھیکپ

 داره
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 نوووی اااای خدایوااا
  بستم تموم شدمی شانسھ ما دارنمیا المصب اه

 بمی جی با غرغر گزاشتم تومویگوش
 
 

 گھی کمک دای اوا؟بی نشستنجای ــ چرا اصحرا
  درس کننمی بھش رفتم واال انگار من گفتم حلی غره اچشم
  راه فراره ھا ھانیبھتر
  برداشتمقی االچی صحرا رو از رونھی ماشچھییسو

  داشت من نداشتمی اون فرارچطور
 ی زندگنی صحرا حقشھ االبتھ

  باال انداختمی اشونھ
  خونھ رو اروم باز کردمدره
  با صداشون باحرص بسمتشون برگشتمکھ
 ؟یلی ــ اوا کجا متپل

  مارو ھم ببریری می کجا دارگھی ــ راست ماروشا
 نیوفتی باشھ راه بــ

 می شدنی ماشسواره
 نیی ھارو دادم پاشھیش

 نوی اای صحرا وارمی عروسی توری بخادشی یی کردم ھی پلدوی امادهی فرادی فری آاھنگھ
  چھ زود گزشتاانطوری ھمنمی ماشیگزاشتن تو

  گرفت؟شی درعجبم اون خونھ چرا اتیول
  اصال بھ من چھ واالولش

  بغلشی تپلو گزاشت تواروشا
  گرفتمروی دراوردم وشماره کفگبمی جی از تومویگوش
  ـــ سالم جونمریکفگ

  ادی نحرف بدم میرنجوی عق اـــ
  دنبالمیای بیخوای میگفتی خب آرش جون مـــ
  اوامھی پشمک ارش کیگی می چـــ
 نمتیبیم٩ منم خوبم باشھ ساعتھ ـــ
  ھان؟ھی ارش کدی دختره چشم سفھی ارش کوونھی دـــ
  قطع کردِاوا

   خل مغزدختره
 من؟ارش؟

 می گاز برو کھ رفتی گزاشتم روپامو
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  ورنی منم از ازدنی مغی و اروشا از اونور جتپلو
 می کنتی رعاذرهی دی خوبھ محرمھ باحاال
  زنگ خوردمیگوش

  پارک کردمی اگوشھ
 می کردی روبوسلیی با ازرایدی ددفعھی می بچھ کنارمون نشستھ ماھم کھ شانس ندارواال

  نامردشھخوده
 ھ؟ھان؟؟ی ارش کری الو کفگـــ

 ی صورتی لبایی طالی موھای ابی داده چشماشنھادی پسره خوشگل بھم پھی اوا ی ـــ وااریکفگ
 کردمی گوش مفشی گرد شده داشتم بھ اراجی ھاباچشم

 دمی عکسشو دتمی من نبدیکردی پاک ماماروی حداقل پیگی مثلھ سگ دروغ می دارری کفگـــ
   چھار شونھذرهی فقط فتمونھی استاد خودشنی ھمھیشب
  ھینجوری محمده من ای کجای عوضیلی خـــ
 ی پاتوق باای حاال ھم انقدر محمده من محمده من نکن پاشو بدمی خودم عکسشو دزیلی خفھ پـــ

  کردموقطع
  من قطع کردی رو روی کردم اونم گوشخوبش

 
 
  زل زدمری صورتھ غرقھ در اشکھ کفگبھ

  وا مونده بوددھنم
  ــ ببند پشھ لفت توش اواتپل
  دندون روھی کھ نرفتھ قضادتی تپل ـــ

  دی پررنگش
  کردمی خنده اتک

  برگردونمری بسمت کفگصورتمو
  بسمتش گرفتمیدستمال

 نننی فــــ
 مایخوری مینی زمبی سمی سرمون داررهی مثال خری اه اه کفگــــ
  خب باباــ
 یکنی مھی گری بھ خاطره محمد داریعنی ــ

  باالدی کشدماغشو
  چپ نگاھش کردمکھ
 وفادار ھی چھ مرده خوبیدونی دل نھ صد دل عاشقش شدم نمھی مشیدی دی وقتگمی مگھی اره دـــ
  بینج
 ستی نوونی محمده شوما حاننی احــ
  خفھ شوـــ
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 می کافھ باھم اشنا شدھی اخھ تونتمی ببخوادی بعد کھ بھم گفت مگفتمی خب داشتم مـــ
  خودمونھی خالھ اتناپسر
  اونجا باھاش اشنا شدمبعد
  ھقھق
  کردی کھ باھاش اشنا شده بودم قرارو اوکروزی دبعد

  دخترباھاش بودھی رفتم سره قرار امروز
 ) موکونھھیگر(ی ھای ــ ھاریکفگ

 گھی دیچی جونم برات بگھ ھــ
  گفت دوس دخترشیشی محمد مھی گفتم کیواشکی دختره بھ
  چقدر حالم بدشده بودیدونینم

  دراوردن حرصش بھت گفتم ارشی برای کھ تو زنگ زدبعدم
  ی تو از من سو استفاده کردری کفگی ھی ھـــ

  ــ اوا دندوناسو خولد کنتپل
   بکنمدی خونھ خورد بامی تورو رفتی ـــ بچھ تو ساکت باش دندونامن

 ھی گررهی زد زدفعھی
  خدااااایا

  بغلمی توگرفتمش
  بھم نگاه کردشی اشکیباچشما

  بھش دادم ھوف شکالتیشگی عادتھ ھممثلھ
  ارش کمکم کن من عاشق شدمھی ــ کوفت سو استفاده چریکفگ

  اوال ارش عمتھ دوما فقط ھوسھ وبســ
  باشھـــ
  جون دلم براش سوختیا

 ھی خو راس گفتم دیول
  تند شروع کردم بھ خوردنتند
 ستمی اگھ صحرا بفھمھ من نیوا
 رسونمتی ممی برای نکن بھی گرگھی توھم دــ
  باشھــ
 قھرم حال ندارم باھات حرف یعنی عی باشھ سرنی منتشو بکشم از ادی تا چند روز بادونستمیم

 بزنم
  نشسترجلویکفگ

  عاشقشممممممانای کردم حرف نداره اری گرندو پلانای اری  از اھنگایکی
  ارهکردمی مشی عملدی بود کھ بایطانی فکره شھی ذھنم یتو
 ی زودبھ
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  کردمادهی دره خونشون پرویکفگ

 ری خدافظ کفگــ
  باھات قھرمشوری کوفت بـــ

  رفتنویی گاو انداخت پانھی سرشو عبعدم
  جا مونده مھمھنی ماشی کھ توشی فقط برام گوشاالن

  ھاھا
  در پارک کردمی جلونویماش
 سپارمی خودم بھ تو مایخدا

  عصابھی بکمی صحرا نیا
  شدندادهی پنی وتپل از ماشاروشا

 بستم اروم نوی ماشدره
  بازهاطی دره حخوبھ

  ھا درو باز گزاشتنھی ھمساادهی رفت و امده زلھی دلبھ
   کھرهی من باز حوصلم سر میواا

  برگردم خونھ آررررھھھھھنھی راه انیبھتر
  اومدمو برگشتمراه
  بستم خوبھ حاالنوی ماشدره

  سرمو برگردوندمنی ماششھی بھ شیزی شدنھ چدهی کوببا
  صحراساخدای

  منو کشتھ نھھھھھنی بمونم انجای امن
  دو سھ گازشو گرفتمو رفتمکی

  جونننناخ
  باز کردمعی خونھ رو سردره

  تندتند دراوردمکفشامو
  اهشھی پاندا شروع ماالن

  کندمعی از تنم سرمانتو
  ماست برداشتمپسوی اشپز خونھ چدمیپر
  لباس خوشگالمو بپوشمدی اول بانھ
  باال رفتمیکی ھا رو دوتا پلھ

 ستادمی کمدم ای روروبھ
 دمی زانو با شلوارشو پوشی لباس گشاد تاروھی

  خونھ خودش راحت باشھ واالی تودی باادمھ
 لباسا بھم نی لباساس چندتا پسرھم با ھمنی با ھملممی پروفازارمی کھ میی از عکسای بعضتازه

  دادن بعلھھشنھادیپ
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  ھمون کاناپھ نشستمیعنی گاھمی جای روخب
  رو روشن کردمی ویت
  جونم پاندایا
 ی تپل و اروشا خالی جایییھ

 )پسی خرد شدن چیصدا( چخ چخ
  باالدمی متر پرھی شدنھ در دهی بھم کوبی صدابا
  صحراععیییھ

  ندارهی خب اشکالی دعوات کنم ولدی بانکھی ـــ با اصحرا
 مواظبشون میگردیم ما فردا برشتیتپلو اروشا رو اوردم پ.رهی اونجا حوصلت سرمدونمیم

 ارنی براتون بدیباش شامم سفارش بد
 خدافظ

   جھش بسمتش رفتمھیبا
  شدمزونی گردنش اواز

  کردم بھ ماچ کردنشوشروع
 تی عاشقتم زن داداش جانم فداـــ
  من رفتم خدافظی کردمی بسھ بسھ تفـــ

  براش تکون دادمیدست
  لبمی اومد رویطانی شلبخنده
  اوایکنی فکر می بھ چی ـــ داراروشا

 یفھمی مـــ
 بمی جیکی خودمو ھم از اون ی دراوردم گوشبمی جی از توروی کفگیگوش
 کردنی داشتن نگام می اروشا با گنگتپلو
  وارد کردمروی تلگرامم شماره کفگیکی اون

  اومدری کفگی گوشی براامشیپ
  عددو وارد کردمعیسر

  شدمری وارده تلگرام کفگوھوووی
 
 

 گھی دنی کنای اوه خاک توسرم ااوه
 ... ومی تپل،زندگی اخمو،اقای،سپھر،اقایمحمد،عل

 نمی صبرکن ببری کفگنی اھی ادمعجب
  چتھ محمد شدم ھا ھاوارده

  نوی اعییھ
 *ی دل بردارھی از بقدی بای دلبر داریتاوقت* براش نوشتھ

   بھ چشمم روشنبھ
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 نمی ــ اوا بباروشا
 نم؟ی ــ منم ببتپل
 ای تپل بسی ھـــ
 ری کفگھی عجب ادمگای اروشا ننی ببـــ

  از تلگرامش خارج شدم ھوفعی بفھمھ؟؟؟سرنکنھ
 ؟ی اروشا با باال پشتبوم موافقگمی مـــ

  اره چجورماروشاـــ
  بھ باال پشتبومخورهی در داره کھ مھی بزرگھ پشتش خونمون

 می پلھ ھارو باال رفتاروم
  بغلمیخخخ تپلو گرفتم تو کھی باال شھر کوچنی چقدر از اییوو

  شونمی گزاشت روسرشو
 دمی کشیقی عمنفسھ
  اروم گفت ــ دوست دارمتپل

  ییی گرد شده نگاش کردم عخی چشمابا
 نیی وتپل رفتن پااروشا

  بخوابمنجای دوس داشتم امشبو ایول
 ھی خوبفکر
  بھ داخلع خونھ رفتمعیسر
  اتاقمو باز کردمدره

  کمد برداشتمی از تویپتو وبالشت 
  ھم برداشتمموی مو با گوشیھذنفر
 ھی وقتھ خوراکحاال
 ختمی سبد ری دمھ دستم بود توی باز کردم ھرچخچالوی دره

  رفتادمی ی چیدی دعییھ
  خوابلباس
  حرکت بھ اتاقم رفتمھی گزاشتم وبانی زمی دستم بودو رویھرچ

 م توش راحتتت بودم گشاد با شلوارک برداشتم عاشقھ لباس خوابام بودرھنھی پھی
 م؟؟یای ماھم ب؟؟یری ــ اوا کجا ماروشا

 اری بگھی دی بالشت و پتوھی اروشا بپر برو نیای اره بـــ
 کنمی من تنش ماری تپلو ھم بی لباس گرمم بپوش شب سردت نشھ لباساھی
  باشھــ

  دستم دادلباسارو
 نیی لختش کردم  سرشو انداخت پاتپلو

 یییخجالت
  خونھ زنگ زدتلفنھ
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  لخت ولش کردمو بسمت پلھ ھا رفتمجوری ھمتپلو
  الو بلھـــ
  سالم اوا صحرامــ
  عھ سالم زن داداشــ
 پول ری بگلی براتون غذا سفارش دادم زنگو کھ زد برو غذا ھارو تحورونی اوا زنگ زدم بـــ

 یکنی باھات حساب مادی اخره شب کھ مای بھش بگو ارمی بھش بده نداشتیداشت
 ی باشھ باــ

  ادامھ بدهنزاشتم
  خندم گرفتدمی کھ دیزی با چبرگشتم

  دارهشی فکر کنم جرفتی لخت داشت جلوم راه متپل
 ؟؟ی دارشی جی تپلــ
  باترس نگام کردــ
  من لولو امـــ

 می بکنتشی اذدادی حال میلی دنبالش خافتادم
   رفت پشتھ کاناپھ اروم رفتم سمتش تا بترسونمشدمید

 داره شی جنی اصال حواسم نبود ای دقت کردم وااستادهی دوتا پاش مثلھ قورباغھ ای رودمی دکھ
  مونیگند زد بھ خونھ زندگ

  برگشت بھم نگاه کردی اشکی چشمابا
  و شستمشیی بغلش کردم و بردمش دست شواروم

 
 
  سبدو بزاراونجاگمی اه اروشا مـــ
  باشھ باشھـــ

  خوردنی زل زدم شروع کردم دلپتزامیانداختم روم وبھ پ تشک وپتورو ی انداختم روخودمو
  بوددهی وسطھ ما خوابلپل

  ھم اونوراروشا
  کردمی گوشم و اھنگ پشمکھ جعفرو پلی مو گزاشتم تویھنذفر

  کم چشمام گرم شد وخوابم بردکم
  بھ شکمم از وسط تا شدمیزی شدن چدهیباکوب

  بود تو شکممدهی مرده با کلش کوبلی تپلھ زلنیا
  برم دانشگاهعی کنم وحاضرشم سردارشونی صبحونھ بی برادیبا
 می بھ داخل خونھ رفتموی جمع کردالروی کردم و وسادارشونیب

 دمی پوشموی با شلواره لی با مغنھ مشکموی گرفتمو مانتو مشکی اقھیدق۵ دوش ھی عیسر
  بسگھی زدم خب دملیر

  شونمی گزاشتم روکولمو
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  نگاه کردمزی سره مزدندی کھ چرت م اروشا و تپلبھ
 ھووف

  بغلم گرفتموی اروم توتپلو
 دمی کشغی کھ کرد از تھ دل جی تختش کھ با کاری پلھ ھا باال رفتم خواستم بزارمش تواز
   گاااازم گرفتتتتخورهی صبحونس داره صبحونھ مزهی فکر کرده ھنوز سره مشرفتیب

  نگام کردی باز کرد و با گنگچشمامو
  اومد باشھادشی کم انگار کم

  جاشو ترس گرفتیگنگ
  چقدر من با جذبھ عمییییعخ

 کنمی خواب بود دعواش نمچون
  روشدمی تخت و پتورو کشی روگزاشتمش

  کم چشماش بستھ شدکم
  رفتم جاال نوبتھ اروشاسنیی پلھ ھا پااز

 ِ کردم د بروداری باونم
  خونھ خارج شدماز

  صحرا شدمی فرارسواره
  جا موندنای خودم خونھ خالھ انھی ماشچون
  دانشگاهی بھ سوشی گاز وپی گزاشتم روپامو
  در کالسو باز کردمشھی ھممثلھ
  رو گفتمی تکراری دادم باال وھمون حرفانامویاست
  نشستمگاھمی جایرو
  اومد سمتمریکفگ

 ی سالم کفـــ
  تو جامونده؟شھی پمی کوفت گوشــ
  اھا ارهی چــ

  در اوردم و بھش دادمفمی کی از توشویوگوش
  نازک کرد و کنترم نشستی چشمپشتھ

 کشمی من منتشو مفکرکرده
  باال انداختمی اشونھ

  سالاااممم اواااـــ
  ھوممم؟یای در بیدگی نکنھ قراره از ترشی چرا انقدر سرحالیچطور مطور)اتنا(ی سالم اتـــ

 رنیگی موی درسشھی اون ازماای ک قراره امروز معلوم بشھ ازرمی نخشوری ـــ کوفت باتنا
  باشمنشونی دوست دارم منم بیلیخ
 ستی من کھ مھم نی براـــ

  مھمھ؟ی تو چی ــ اخھ براریکفگ
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   تو برو دوس پسراتو جمع کنـــ
 یگی می ـــ چریکفگ

 گمی بعدا بھت میچی ھـــ
  ــ بچھ ھا استاد اومداتنا
 نھیشی پشتھ ما ماتنا
 می وقتھ باھم دوستیلی از خری و اتنا و کفگمن

 کالسا چند نفرو نی از چندتا از شماھا گرفتھ بشھ بیشی ازماھی ـــ سالم قراره امروز استاد
 نفر۵ از ھرکالس کنمی فکر مکننیانتخاب م

 .دی کنتی سکوتو رعاکنھی نفرو انتخاب م۵ واون ادی مری مدی ھم اقااالن
  منم دوست داشتھ باشمدی منم مھم باشھ شای برادیشا

 رنی بگشی ازماازم
  بھ در خوردی اتقھ
 
 

 بود) مدرسھریمد(ی محمدی برگردوندم اقاسرمو
ندا .  زود انی جمع کنند و بامن بلشونوی وساعی سرخونمی ــ سالم اسمھ اون پنج نفرو میمحمد

 ی قاسمن،بھرامی مع،اوای رادفر،اتنا ملکی ،علیفتح
 عی سرنیایب
 

  باشھ؟؟یشی قراره چجور ازمایعنی جمع کردم لمویوسا
  نگاه کردری بھ منو کفگی با خوشحالاتنا

 می از کالس خارج شدباھم
 اطی حدی بردیی ــ بدویمحمد

 .شدمی کس نبود وگرنھ پخ پخ مچی خوردم خوبھ ھزی نرده پلھ ھا لاز
 اطی بھ سمت حدمیدو

  خوبھ ھمھ مونو گفتاارــیکفگ
 ھم نی اوا معنی ماشیکی اون ی ھم بره تویاتنا ملک.نی اون ماشی بره توی ــ ندافتحیمحمد

 ی اتنا ملکشھی پنیاون ماش
  درشو باز کردم وسواردمی دونی بسمت ماشعیسر

 شدم 
  دستمو فشرداتنا
  حرکت کردنیماش
  بھ صفحش کردم از خونھ بودی نگاھدی دستم لرزی تومیگوش

  الو بلھـــ
  سالم اوا اروشامـــ
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  اروشا؟شدهی سالم چــ
 پودره بچھ خواستھی من خواب بودم می اشپز خونھ وقتی اوا تپل حواسش نبوده اومد توـــ

 گشتھ پودرو یعنی خورده دی اون تای خب بعد بھ جایخوری وقتا میبخوره از اونا کھ تو بعض
  خورده االنم حالش بدهدی افتاده بعد تایی لباس شونی بغلھ ماشدهی نکرده چشمش بھ تادایپ
 یی جارمی االن زنگ بزن بھ صحرا من االن دارم منی اروشا ھمنی گفتم ـــ ببی نگرانبا
  باشھ؟امی بتونمینم
 . باشھ باشھ خدافظــ

  تپلو کشتمنی برسم خونھ امن
 اسی مارستانی نوشتھ شده بود تمارستانی تی توقف کرد باالیمارستانی تی جلونیماش
  اوردننجای چرا مارو ای اسمشھ ولحتما

 دیش ادهی پــ
 می کنکاری چدی بانجای امی ــ خب برمن
 دیفھمی مـــ

  باز کردمدرو
   دستم فشردمی توفمویک

 می شدادهی با اتنا پنی ماشاز
  نگام کردی با نگراناتنا

 می شدمارستانی سره راننده وارده تپشتھ
  بزرگ بودیلیخ
 دوننی خودشون مگھی اونا دمی اومدی محمدی از طرفھ اقادیگی اون اتاق می تودیری خب مــ

  ھا؟؟؟؟نجای امونی اوردمی اوونھی ـــ مگھ ما ددمی توپبھش
 شھی ازماکی نی اـــ

  بھش رفتمی غره اچشم
  وارد شدم پشتھ سرمم اتنا وارد شدیدیی بھ در زدم وبا بفرمایتق
 می اومدی محمدی سالم ما از طرفھ اقاـــ
 نی بشای سالم دخترم بـــ
  اتناھم اشاره کردبھ
 ی تعدادھی نی کنھ خب بشی از بچھ ھارو ازمایسری گرفتھ می دانشگاه شما تصمنی خب ببــــ

 دیشما انتخاب شد
 دی باز شد باشنجای کھ ناخواستھ پاشون بھ ای مراقب دوتا انسان دوتا انساننجای اقراره

 دی کنی خودتونو معرفاول
 بھ حده الزم  پرستار نداره؟تازه چرا نجای ؟مگھ امی مراقبشون باشدی بپرسم چرا باشھی ــ ممن

  رو کجا فرستادن؟ھی بقشی ازمانی ای برامارستانیمارو فرستادن ت
 یدی درسھ دانشگاھتونو فھمنی ای تو تا کجاشھی کھ معلوم مشھی ازماکی نی دخترم انی ببـــ

 شنی مشی ازمارفتنی رو پذی کھ شغلھ روانشناسییوفقط اونا
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 د؟ی کنی حاال خودتونو معرفخب
   دانشگاهکیسالھ ترمھ ١٩ نی اوا معـــ
  دانشگاهکیسالھ ترم ١٩ ی اتنا ملکــ
 گمی خب کارتونو بھتون مدی خوبھ موفق باشـــ

  پرونده ھم بھ اتنادادکی کشوش دراورد وبسمتم گرفت ی ازتوی اپرونده
 شاھد شمس ی از اقادی شما بانی خانوم معدی مراقبت کنماری از بھ بدی خب شما ھرکدومتون باــ

 سال۴ ھستند مارستانی تنی ای حدوده چند سالھ توشونی ادیمراقبت کن
 ستی وعلتھ شم معلوم نزنھی زل می فقط بھ گوشھ ازنندیسالشونھ واصال حرف نم٢۴

 دی فرزنداشو از دست داده مراقبت کنی کھ بھ تازگی از خانومدی شما بای خانوم ملکوشما
 دی بدوننوی امھیحالش وخ

  دستم زل زدمی بھ پرونده تومی اتاق خارج شدزا
 
 

  لب تکرار کردم شاھدشمسرهی بار زچند
 می وبسمت خونھ رفتمی گرفتی ای اتنا تاکسبا

  خونھ ماادی شد اتنا بقرار
  ھم مشغولیلی مشغول بود خذھنم
  خونھ  رو باز کردمدره

  دادمی بلندسالم
  اتاقمی اتنا اشاره کردم بھ باال توبھ

  کاناپھ نشستھ بود وبھ فرش زل زدو بودی رواروشا
  نشستمنی زمی پاش روی رفتم جلوبسمتش

  اروشا تپل کجاس حالش خوبھ؟ـــ
   سالم اوا اره حالش بھتره مامان خوابوندتشـــ

  تکون دادمسرمو
 زدندی اشپز خونھ رفتم صحرا ومامان داشتن حرف مبسمت

  سالمـــ
  صدام بسمتم برگشتنبا

 ؟یم خوب ـــ سالصحرا
  خوبمشھی من کھ ھمی مرســـ

  عصرونھ بخورای ـــ خب خداروشکر بصحرا
 خورمی باال اتنا اومده با اون مبرمی عصرونھ بده مـــ

  ــ باشھصحرا
  کنارش نشستمی صندلی مامان روشھی پرفتم

  مامان گلھ خودم چطوره؟؟؟ـــ
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 زمی خوبم عزـــ
  کردمی طعی ھارو سرپلھ

  اتاقو باز کردمدره
  بوددهی تختم دراز کشی رواتنا

  از تنم درش اوردمعی مانتمو باز کردم وسری ھادکمھ
  تخت نشستمی لپ تابمو برداشتمو رودمی پوشلباسامو

 ست؟؟؟ی نی اوا؟بھ نظرت کاره سختی کنکاری چیخوای ــ ماتنا
 شدمی خستھ می تکراری زندگنی داشتم کم کم از اگھی نچ دـــ
  خ خخـــ
 نی از انمی خب اــ

 ھ؟؟ی ـــ چاتنا
 من ی وبراکنھی رو ضبط می تلفنی کردم کھ تماس ھای مخفیزی چھی ری کفگی گوشی توـــ
 فرستھیم

 ی وااــــ
 زنھی داره با محمد حرف مری خب اھا وصل شد االن کفگـــ

  ــ محمد؟؟پسرخالم؟؟اتنا
  ارهسی ھــ

 ی نداری ارزشچی من ھی توبراختھی پسر دورم ری محمد من اراده کنم کلنی ـــ ببندا
 ؟؟؟ی گول بزنیتونی ماروی کگھی دنی توھم برو ببگھہی دستی ــ ھھہ برام مھم نمحمد

 ی ــ خفھ شو عوضندا
 
 

  کردوقطع
 ییی تابو بستم وولپ
  شماره ھم رو ھم داشتھ باشنی باشن کھ حتیمی انقدر باھم صمکردمی ـــ فکر نماتنا

 زنھی انداخت مشکوک مری زل زدم کھ سرشو ز بھ اتنامشکوک
  وبعدش رفتمی با اتنا حرف زدگھی دذرهی

  اتاق باز شد اروشا و تپل بودندره
  زدمیلبخند

   سمتمدی دوتپل
   سالم تپلمـــ

 ختھیری ــ سالم اوا بتپل
  نرفتھ ھومم؟؟؟ادتی دندون رو کھ ھی قضنی کوفت ببـــ
  ھی چشی واکنشھ بعددونستمی ترس نگام کرد مبا

 نی کرد و خورد زمری لپ تابم گفھی عقب رفت خواست در بره کھ پاش بھ کعقب
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 خورمتتتی ھا ھا االن مـــ
 ِ بلند شد ودفرارخخخعی رو چنگ زد سرنیزم
  اروشا؟ـــ
  بلھـــ
 ادی بھ صحرا بگو بـــ
 گمی باشھ االن مــ

  بھ تخت تکون دادمسرمو
  بلھ اواـــ
 نی بشــ
  خب بگوــ

  بھش گفتممارستانوی تھی قضتمومھ
 ھی باشھ اون ادنی ی درست خوبھ ولی بھتره برای خاروندو گفت ــ خوبھ منم موافقم برسرشو

 ؟یدی فھممارهیب
  اوھوم حواسم ھستـــ
  شامای خوبھ حاال ھم بـــ
 ستی نھ گشنم نـــ
 نمی عھ پاشو ببـــ
 گمی راست مـــ
  باشھـــ

   برداشتمزی می از رومویگوش
  بودمارستانی فکرم بھ اون تی کردم ھمھ مشی صبح تنظی چت کردم وبعدم براذرهی
 
 

  چشمامو باز کردمنیی سروصدا از پاھی با صداصبح
 دمی بھ چشمام مالدستمو
  مارستانی برم تدی باامروز

  شستمصورتمو
  سرد بودی کمھوا

  کمد دراوردمی از توموی چرمھ قھوه ایپالتو
 دمی روش ھم پالتومو پوشی با مغنھ مشکدمی مو پوشییموی لمانتو
 ختمی صورتم ری رومویی طالی از موھای اتکھ
  قرمزمو زدم خب خوب شدمرژه

  برداشتمو از اتاق خارج شدمموی دستفیک
 خره اومده نی با دخترش نگکمی خالھ کوچدمی کشی آھدمی کھ دیزی رفتم با چنیی ھا پاازپلھ
 بودن
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 بسمتم برگشتن دادم کھ ھمھ یسالم
  پسر داره کھ اسمش باربدهھی)کھیخالھ کوچ(بای فرخالھ
 کنمی خودم حس می اونو روزهی ھی نگاه ھای ولادی خوشم نمازش
  مادر؟؟ی عروس گلم بشم خوبی فدای ـــ الھخالھ
 از شرکتامونو بھ یکی ازدواج من با باربد ھی بوسلخواستی بود می محبتاش الکنی ای ھمھ

 ارهیدست ب
  ممنوه خالھ خوبمـــ
  رفتم وشروع کردم بھ خوردن بدون اعتنا بھ اونازی سمت مبھ

  کارت دارمای اوا صبحونت تموم شد بصحراـــ
  لب گفتمرهی زی اباشھ
  بودنی چرخوندم تپل بغلھ نگچشم
 کردی نگاه منی داشت با ترس بھ نگتپل
  زدغی بسمت اشپز خونھ جدی و دونیی از بغلش اومد پاعیسر
  دھنم خولد کننی منو توی دندوناخوانی ھمھ منایمامان صحال ا ـــ

 کنھی دھنش خورد می بھش گفتھ بود دندوناشو تونی بود نگدهی تپل ترسنی بگو چرا اپس
 ھا یسری بکنھ فعال کھ تونھی نمی غلطچی کس ھچی نکن ھھی گفتم ــ تپل گری بلندیباصدا

  خونھ رفتار کنننی طبق قانون ادی وبانجانیا
  حواسشون باشھ منو سگ نکنندیوبا

 کردنی با تعجب نگام مھمھ
 بھ اروشا انداختم و گفتم ــ حواست بھ تپل باشھ ی برداشتمو بسمتھ در رفتم قبلش نکاھفمویک
  سمتش برهنی نگخوامینم

  با حرص اسممو صدا زدصحرا
  سرگرم کردی وی ھم انگار نھ انگار خودشو با تمامان
 خوبھ

 دمی صحرارو شنی کھ صدانمی برم سمتھ ماشخواستم
  کارت دارمای اوا صبرکن مگھ نگفتم بعده صبحونھ بی واـــ
  زن داداشدی اوخ ببخشـــ
 نھی با ماشخوادی ناھار اونجا بخور باشھ؟؟ فعالھم نمی براری غذارو بگنی اای اشکال نداره بــ

 نی اای بیخودت بر
  مامان برونھی با ماشچییسو

  شدمنی و سواره ماشدمی محکم بوسگونشو
 می براش تکون دادم وبرو کھ رفتیدست

 
 

  ترمزی زدم رومارستانی تی روروبھ
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  شدمادهی پنی ماشاز
  قدم برداشتممارستانی تبسمت

  اروم باز کردمدرو
  رو زدمری اتاق مددره

   سالمــ
 نی سالم دخترم بشـــ

  نشستمی صندلیرو
 بھش واردشده کھ باعث شده نتونھ حرف بزنھ ی خب حواست خوب جمع باشھ اون شوکـــ

  باشھادتی نویاون االن ھنوزم شوکس ا
 ی اگھ بھ مشکل برخوردی کمک بخوای از خانوم اکبریتونی مخب

  چشمــ
  بلندشدمی صندلی رواز

  تا اتاق داشت۵ راه رو ھرسمتش ی رفت تویی رفتم بسمت راه رودنبالش
  رو باز کردیاتاق دره
  بودبشی جی بود دستاش توستادهی روبھ پنجره ایمرد

 ی کنکاری چدی باگھی دیدونی خب خودت مــ
  بلھــ

  اتاقو بستمدره
  نشون ندادی واکنشچیھ

   بودمارستانی تی پشتاطھی فقط بھ حرشی خنگاه
  در اوردم جلو رفتم روبھش گفتمپالتومو

 ھ؟؟؟ی من اوام اسمھ توچپھی سالم اقا خوشتــ
  ھم بھم ننداختی نگاھمی نیحت
    نشستممی صندلیرو

  بودزی می افتاد کھ روی بھ کتابچشمم
  دراز کردم کھ برش دارمدست

  مچھ دستم حس کردمی رو روی سوزشکھ
  بھ خون نشستش بھم نگاه کردی چشمابا

   چشمام حس کردمی اشکو توجوششھ
 ی دستمو شکستی چتھ وحشـــ

  بھ عقب ھلم دادکممح
 نی زمافتادم

  خشم بھش نگاه کردمبا
  نگاھش از صدتا حرف بدتر بودھمون

  بلند شدمونی زمی خودمو حفظ کردم از رویخونسرد
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 منم دیزنی نمی چون شما کھ حرفنی کتابو بخوندم ھمخواستمی ـــ فقط می گفتم با خونسردبھش
  بجاش کتاب بخونمنجامی کھ ای زماننی ایتو
  وچشماشو بستدی تختش دراز کشی نداد رویتی حرفم اھمبھ

  باال انداختمی اشونھ
  اتاق خارج شدماز
  پخخخخـــ

  قلبم گزاشتمی رودستمو
 یری بمشاالی کوفت اتنا ای اـــ
  چطوره؟؟ماری خب بابا حالو احوالھ بـــ
 رمی بگی قرصاشو از خانوم اکبردی االن ساعتھ قرصاشو باستی ھومم بدنـــ
 می برای باشھ بـــ

  و بسمت اتاق رفتمینی سی با ناھار گزاشتم توقرصاشو
   باز کردمدرو
  با تعجب سمتش رفتمنوشتی مییزای چھی اون کتاب ی نشستھ بود و داشت تونی زمیرو
 ؟؟یکنی مکاری چـــ
  نکردی حرفم توجھبھ
  گزاشتمزی می رو روینیس

  کنارش نشستمنی زمیرو
   وقتھ ناھاره وقرصاتـــ
  نگام کردی سردبا
  برداشتم جلوش گزاشتمزی می رو از روینیس

  پراز برنج کردمقاشقو
  گرفتمبسمتش

 دی بھم انداخت ابروھاشو توھم کشی نگاھمین
  بسمتھ قاشق دراز کرددستشو

   نگاش کردمی خوشحالبا
  وپرتش کرد اونوردی دستم کشی زدو قاشقو محکم از تویپوزخند

 دمی حرص کشی از رویسنف
  کردشھی نمتمی کارگھی دی اوونھی دـــ

  شدمبلند
  از در خارج شم کھ بسمتم اومدخواستم

 واری بھ دچسبوندم
 زدمی ترس نفس نفس ماز
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  کردکی بھ گردنم نزدلبشو
 وونھی ولم کن دــ

  مترم تکون نخوردیلیم١ ی دادم ولھلش
  ولم کننی افسار پاره کردھی چـــ

  پام گزاشت وپاھامو قفل کردنی بپاھاشو
  حبس شدنمی سی تونفس

  زدی بدجنسلبخنده
 صورتم کرد وازم جدا ی توی چشمام زل زد وفوتی چشمام بود توی روبھ روقای دقچشماش

 شد
 زدمی نفس منفس
  از اتاق خارج شدمعیسر
  روبستیی دره اتاق روبھ رواتنا
  شده؟؟یزی چدهی عھ اوا چرا انقدر رنگت پرـــ
  خونھ خستممی برگھی دگمیھ م نــ
  افتاده بگوھای اگھ اتفاقی باشھ ولــ
 یاری منو از اتاق بی پالتوفوی کشھی نھ مگمی مــ
  تعجب نگام کرد وبسمت اتاق شاھد رفتبا
   دستش چنگ زدمی از توفویک
 می برــ

 می وبرو کھ رفتمی شدنی سواره ماشمی خارج شدمارستانی تاز
   رو از ذھنم پاک کردممارستانی تی اتفاقای ھمھ

 ...می مثلھ خودش رفتار کنوونھی دھی با دی پس باگھی دوونسید
 
 

  وبوسش کردمای سمتھ ارمدمیپر
 شھ؟؟؟ی می دانشگام چی ولییی دوس داشتم برم فرانسھ وایلی خی داداشیی مرســ

 صحرا وتپل دارن چپ چپ نی بعدم منو بوس نکن ببکنمی مشی کارھی اوا اونو ییی ــ ووایارم
 کننینگاھت م

 ؟؟ی بھش گفتم کھ گفت ــ اوا کمد دوست دارییبروبابا
  عھ داداش اهـــ
  خخخـــ

  بغلم گرفتم و چرخوندمشی توتپلو
   فرانسھرمی باالخره می الالی الالـــ
  پلھ ھا باالرفتم دره اتاقمو باز کردماز

 طونی شی باز ھمون اواشدم
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  کردمی رو پلاھنگ
 

  َ منم واست کم نذاشتممی تو زندگیاومد
َ گم شدمی مھین ُ    و چشم از روت برنداشتمیُ

َ آسمونھ بغضت ابرهچشمات ِ ُ  
   قطرهھی باشھ ی بارونھ حتَاشکات

  طونی شیِ صورت فرشتھ با چشاھی
   جونِی اگمی و منم مخوادیِ نگاش منو مبا
   جونیا
  جونیا

 طونیش
  دادمزی قره رھی

  اومد تو اتاقمتپل
   میدیرقصی اومد وسط باھم ماونم

 
 

  تخت افتادمی رویباخستگ
  فرانسھی تولی خوشحالم ادامھ تحصیلی خیواا

  چنگ زدمزی می از رومویگوش
  داشتمامی چقدر پاوففف
  حالھ جواب دادن داره اخھی بابا کولش
 شمی عرق دارم خفھ می کھ از بورمی بگی دوشھی برم

 خوندمی مینجوری خودم ھمی دوش وبرارهی زرفتم
   قشنگھتیمھربون
  قشنگھتیمونی پشیکنی باھام قھر می قشنگھ وقتتیھمزبون

 ی الالی الالحاال
  دمیچی رو دورم پحولھ
  کشورو باز کردمدره

  گفتمینی درباترس برگشتم وھیباصدا
  گرد شده بھ باربد نگاه کردمیباچشما

  نگاه بھ خودم انداختمھی
 دمی کشی بلندغیج
 کردمی شام فکر نمی ندارم فقط اومده بودم صدات کنم براتی نکش خانوم کوچولو کارغی جـــ

  یحموم باش
  انداخت چشمام برق زدزبھمی نگاه ھھی بعدم
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  نکردمششی کن تا خودم دروشی اقاعھ چشماتو دروی ھوــ
  جووووووننـــ
 رونی کوفتو جون گمشو بـــ

  زدو دروبازکرد از اتاق خارج شدیچشمک
  شدن اصالوونھی دمردم

  تروونھی دیکی از یکی
   باز خونھ ما اومدننای خالھ ایعنی اوفف

 نجای اانی مشنی پامی خستھ شدم ھاه
  خونھ خودش راحت باشھ واالدی ادم بادمی لباس گشادامو پوششھی ھممثلھ

 دمی سشوار کشموھامو
 ختمی طرفم رھی باز

  رهی گونم کھ رنگ بگیرو زدم دوتا
  رفتمنیی واز پلھ ھا پابمی جی گزاشتم تومویگوش
  شروع شدشی الکی من قربون صدقھ ھادنھی با دخالھ
 شوھرخالم نشستھ دی عمو وحای بغلھ ارمکردی شدکھ داشت با اخم نگاش مدهی کشای بھ ارمنگام
 بود
  اصال بھ من چھکردی می خرم کھ داشت طبقھ معمول اسمس بازنینگ

  گفتم بسمت فرشتھ جون مامان گلم رفتمیسالم
  زدمی بوسھ طوالنگونشو
 ی کھ سرما نخوریکردی جون ــ دخترم موھاتو درس خشک مفرشتھ

 خورمی نھ مامان جونم سرما نمــ
  زد وبھ اشپزخونھ رفتیلبخند
 دیکشی می نشستھ بود و داشت نقاشی صندلی چرخوندم اروشا تھ سالن روچشم
 زدی وانگشتاشونو الک مکردی دخترونھ می ھم مثلھ ھمشھ با تبلتش بازتپل

 دستش مشغولھ الک زدن رهیگی وخب عادتشھ تا تبلتشو مستی فاصلھ کھ معلوم ننی از االبتھ
 ششھی کاره ھمشھیم

  کاناپھ نشستمیرو
 یخوای ومیری ممارستانی تکی بھ دمی کھ شنییزای ـــ اواجون چھ خبراز درس ھا طبقھ چنینگ

 ی رو درمان کنیی اقاھی
 از ی بخشمارای درمانش کنم باالخره درمان کردن بخوامی بھش نگاه کردم ــ اره میباخونسرد

  مھمھ ما روانشناساسیکار
 شھی موونھی کھ روانشناسھ خودشم کم کم دی کسگنی می اره ولـــ
  ھیکاره مھم چھ ی روانشناسدوننی ھستن کھ نمی افرادیسری گنی کھ میی اوناـــ

 نی نگادی از ھنر برنمی واز ھرکسی ھنر کردیعنی ی درمان کنضوی فرده مرھی ی بتونباالخره
 جون
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 شدنی خوب بشن بدتر منکھی ای تو بھ جایضای مریشدی مای ی اگھ تو رواشناس بودمطمئننا
  مشغول کردمی وی دادم وخودمو با تلشی تحوی نگام کرد کھ لبخنده ژکوندباحرص

 
 

  درسکوت خورده شدشام
  خستھ بودمیلیخ

   گفتم وبھ اتاقم رفتمیری بخشب
   خوابی اتاقم برای توامی مھمونا برن بعد بکردمی صبرمدی رفتارم زشتھ بود بادونستمیم

  تلپ شننجای اانی کھ بششونھی اونا برنامھ ھمیول
  خب بھ ھر حال حق بامنھیول

 اشناس یلی بغلھ تختمو باز کردم وپرونده شاھد شمس رو از توش دراوردم برام خزهی میکشو
  شمسشیلیفام
 .... ی لب چندبار تکرار کردم ولریز
 دمی رو شنیلی فامنی کجا ادونمینم

   ساعتی گزاشتم روموی پرونده رو سره جاش برگردوندم گوشیباکالفگ
  سرم وچشمام گرم شدو بھ خواب رفتمی رودمیپتورکش
 دارشدمی بمی زنگھ گوشیباصدا

  بھ بدنم دادمیکشوقس
 بگم دی انتظاردارھیچ( اتاقم شدمیی وارده دشونیی پاچش پاھی پاچش باالس ھی کھ یباشلوار

  مربوطاتھیبعداز عمل) اتاقم شدمی بھداشتسیوارده سرو
  خارج شدمیی دشواز

  موھامو شونھ زدمستادمی انھی ایجلو
 )دی مطمئن باشزهیریسقفم گرفتم  نم( خوشگل کنم البتھ خوشگل ھستمکمی بزار امروز

  کردمزی فره رموھامو
 کنمی می توش احساسھ خفگدمی انقدر مغنھ پوشبسھ

  متوسط پشتھ سرم زدم وموھامو باھاش جمع کردمرهی گھی 
  بھ صورتھ ابشار شده بودموھام

  صورتمی روختمی از موھاموھم ری اتکھ
  زدمی کالباسرژه

  زدم خب خوب شدمملمیر
  نوبتھ مانتوعھحاال
 دمی پوشدموی سفنھی با شلواره جموی خاکسترمانتو

  برداشتمو از اتاق خارج شدمفمویک
 دهی حال میلی خوردم خزی لییی نرده نشستمو وویرو

  پلھ ھا دست بھ کمرنھیی پاصحرا
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 خورمیزمی لادی بدش مدونستمی مکردی بود وبا اخم نگام مستادهیوا
 دموی کردم گونشو بوسی اخنده

  بسمت در وقتھ صبحون خوردو نداشتمدمیدو
 
 

  ــ کجا صبرکن صبحونھ بخورصحرا
  شدهرمی گفتم ــ نھ جون تپل ددمیپوشی کھ کفشامو میدرحال

  اونجای اوال جون عمتو قسم بخور دوما صبرکن برات لقمھ درس کنم بخورـــ
 عی باشھ پس سرـــ

 میرو کھ رفت رو ازش گرفتم وبلقمھ
  روندممارستانی شدم گازشو گرفتمو بسمتھ تنی ماشسواره

  ترمزی زدم رومارستانی تیجلو
   کارمو بلد بودمگھید. دروبازکردماروم

 دییجوی بودو داشت بااسترس ناخوناشو مستادهی وای گوشھ ااتنا
   ولش کنی سالم اتنا پدرو ناخونتو دراوردــ
   اوای وااـــ

  بھش نگاه کردمیبانگران
 شده؟؟؟؟ی چـــ
  شی خبره نامزددنی عاشقھ محمده باشنیدونی کھ مرمی کفگنی اکنھی محمد داره نامزد مـــ
 کنھی مھی بودم ھمش گرششی پشبھی رو بھ اون رو شد حالش بده بھ خدا از دنی ااز
  ھا؟؟؟ی چرا بھ من زنگ نزدــ
  نتونستمطی تو اون شراگھی دــ
 .کنمی مشی کارھی برو سره کارت من ــ

  تکون دادسرشو
 اطی اتاق نبود فکر کنم رفتھ حی اتاقھ شاھد شدم تووارده

  گزاشتمی صندلی روفمویک
  بخرمی چھی برم براش دی بای تولده تپلھ برگشتنفردا

 خوارهی مخوارهیم
  خوارش گرفتمشھی از بغل دماغم رد مادی می پشھ ھنی اخوارهی مگمی مدماغمو

  کس نبود اونورو نگاه کردم نبود خب خوبھچی نگاه کردم ھنورویا
   دماغمی کردم تودستمو
   دماغشونی توخلوتشون دس بکنن توازدارنی وقتا نی ـــ ادما بعضوگفتم

 شیاخ
 ی اه حالمو بھم زدـــ

  حرف زد؟؟؟؟؟؟شاھد؟؟؟؟؟؟؟؟؟نی بسمتھ صدا برگشتم اباتعجب
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   بھم رفتیدم کھ چشم غره ا نگاش کریباخوشحال
  تختش نشستیرو
 بگم؟؟بگم ی چدی حرف زدو پرسنکھی الھی اگھ دلی بگم ولی برم بھ خانوم اکبردی خوبھ بایلیخ

 تاحاال رهی نھھھھھ ابروم م؟؟؟؟؟ی گفت حالمو بھم زددی دنی دماغم ایدستمو کرده بودم تو
  رفتھیلی ابروم خنمی اشھیپ

  خبی ولدیزنی خوشحالم کھ حرف میلی خزهی شمس چی اقاگمی امم مـــ
 لطف نیبا اخم وارده اتاق شدو گفت ــ خانوم مع)یخانوم اکبر( بھ در خورد کھ اکبری اتقھ
  کشوش ھستی تومارستانی حموم حولھ ولباس تدی شمسو ببری اقادیکن

  از اتاق خارج شدبعد
   ببرم حموملوی گورنی من ا؟؟؟؟یچ
  پاشدی جاش با خونسرداز

   در رفتبسمت
 ستادمی شدم کنارش ابلند
   تا شونش بودمبایتقر
  حموم؟؟؟برمی من تورو می نکنھ فکر کردـــ
 کھ یی من باکسای باشدهی حتما شندی بای برنجای خانوم گربھ بھتره ھرچھ زودتر از انی ببـــ
 ی ھفتھ خودشون با پاکی در مدتھ کنمی میکاری کنمی می درمان چھ رفتاری براانیم

   برنمارستانی تنی از اشھی ھمیخودشون برا
  من نکردو درو بستو رفتنی بھ نگاه خشمگی توجھبعد

 
 

 ی کم باالھی شلوارکھ تاھی ابھ چشمامو ازش گرفتم البتھ یت تو*خ* لدمی حموم شدم دوارده
 زانو ھم تنش بود

  دارهی شاھد پولداره کھ حمومھ خصوصنی سمتھ وان رفتم فکر کنم ااروم
  وان لم داده بود وچشماشو بستھ بودیتو
  گرمم بودیلیخ
 شما ی اصلی از کار ھایکی ماری ارامش بیستی مگھ تو پرستاره من نیستادی چرا واــ

  پرستاراس
 کنھی باز کردو گفت ــ گردنم درد مطنتی چشمشو با شدونھی

  زدی نگاش کردم کھ قھقھ ایحرص
  گزاشتم گردنشی سمتش پشتھ وان نشستم دستمو رورفتم

 دهی کارم بھ کجا رسنیبب
 دادمی دستامو فشار ماروم

  از خودت بگوکمی خب ــ
  بگم؟؟ی چــ



              شمیم مشاري                                 ی روانکیرمان عاشق 

 39 

   کھ چشماش بستھ بود گفت ـــ اسمت رسمتیدرحال
   دانشگاھمکھیسالمھ و ترمھ ١٩ نی اوامعـــ
 
  خوبھ بسھــ

  گردنش برداشتمی از رودستمو
 رونی وان اومد بی تواز
  اب سرد شده عوضش کنـــ

 ھیی ادمھ پروعجب
  از کارتھی بخشنمی ا؟؟خبی گفتم ــ مگھ بھ تو نگفتن منو حموم کنکنمی نمی کاردی دیوقت

 ارهی بلده حرصمو دربخوب
 خره ؟؟شانسھی نزدی چرا از ھمون اول حرفی حرف بزنیتونستی می گفتم ـــ تو کباحرص

 ؟؟؟یزدی حرف مدیمن حاال امروز با
  سکوت کرددی بایی جاھاھی وقتا ی گاھـــ
 
 " را بھم دوختھ بودندشی لبھای کنھ ولھی زار بزنھ حرف بزنھ گرخواستی عروسک مچارهیب"
 
 
  ابشو عوض کردمای بـــ

   وانی تونشست
  برداشت زد بھ موھاششامپور

  گرمم بودیلیخ
  مانتومو باز کردمی دکمھ ھاچندتا

 وردمی تاپ نداشتم مانتومو درمرمی زاگھ
  رو دادم دستشحولھ

   خشک کردموھاشو
  اومدرونی وان باز

  کناره قفسھ شامپوھای صندلی گزاشتم رولباساشو
  رمی خب من مـــ

  گفتی نگام کنھ باشھ انکھی ابدونھ
  حموم بستمدره
  باز کردمعی اتاقو سردره

  حاضر شھکشھی مطول
  جا گزاشتھ بودمش عوض کنمفمی کی کھ توی من مانتومو با مانتو چھار خونھ اصبرکن

  اشکال ندارهی چروک شده ولذرهی
  دراوردم از تنممانتومو
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 فمی کی کردم گزاشتم توتاش
   دراوردمشالمو

  مانتورو تنم کنم کھ درباز شدخواستم
  گردشده بھ شاھد نگاه کردیباچشما

اونور  روشو کرد نیی نگاه بھم انداخت بعدم سرشو انداخت پاھی اونم گرد کرد چشمامو
  دستش مشغول کردیوخودشو با حولھ تو

 یییی دراوردم وونوی کردم ای چھ غلطییا
  سرم گزاشتمی مانتورو تنم کردم شالمو روعیسر
  تموم شد؟ـــ

  لب گفتمرهی زی وبلھ انھیی نشستم سرمو انداختم پای صندلیرو
 بالشتش دراورد وشروع کرد رهی بودمو از زدهی دستش دروزمی کھ دی تختش نشست کتابیرو

 بھ نوشتن
   اتاق بازشددره
 دی باھم حرف بزنرونی خواھرت اومده مالقاتت گفت بای شاھدشمس بـــ

  تخش گزاشتم واز اتاق خارج شدی زدو کتابو رویپوزخند
  مالقاتش؟؟؟ومدهی مدت ننی خواھر داره چرا اپس

 
 

  شددهی بسمت کتاب کشنگام
 ؟سھینوی می کتاب چی تویعنی

  بسمت تخت رفتمیباکنجکاو
  قدماشی وبعدم صدادی شنرونی داده شاھدو از بی کتابو برش دارم کھ صداخواستم

  نشستمی صندلی سرجام برگشتم روعیسر
  شددهی محکم بھم کوبدر

  رفتزی سرخ بسمت میباچشما
 واری پرتش کرد سمتھ دزوی حرکت مکیبا

  بھم نگاه کردم سمتش رفتمباترس
  افتاده؟؟؟ی اتفاقمی باھم حرف بزندیای بدی شمس لطفا اروم باشی اقاـــ
 خوامممی اون دخترو نمنمشی خ و ا م ببی ن م ــ
  خواھرتو؟؟؟یگی کدوم دخترو می ولنشی خب باشھ نبـــ
 اون ی اسم خواھر روستتتی اون خواھره من ندی بھ گندکشموی کھ باکاراش زندگی اره ھمونـــ

 ھیاضاف
 نی زمی افتاد روبازانو

  ترس کنارش نشستمبا
  کناره در جمع شده بودندھمھ
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 دی درو ببنددی زل زدی گفتم ـــ بھ چی بلندیباصدا
  از جاش بلند شددفعھی

 واری دی روزدی مبامشت
 کنمی نابودتون مدی ـــ نابودم کردزدی مداد

   کنارشرفتم
 بی بھ خودتون اسدی کارو فقط دارنی با ادی شمس لطفا اروم باشی التماس بھش گفتم ــ اقابا
 نطوری ادی شاری بھ زمان تقددی رو بسپاری کھ بھتره ھمھ چدیشی کارا اروم نمنی با ادیزنیم

  خواستھ
   متنفرمی لعنترهی تقدنی من از اخوامی نمروی تقدنی دستاش گرفت و گفت ـــ من ای توسرشو

 دیکوبی مواری  بھ دی در پی پمشتاشو
  شده بودی خونمشتش
 بھ ی کارو فقط دارنی چشماش زل زدمو گفتم ــ بسھ تمومش کن با ای تودی محکم کشدستشو

  بسھیرسونی مبیخودت اس
 واری بھ ددی نشست چسبنی زمیرو
  کشو دراوردمی از تویباند

  بستمدستشو
  براش اوردمیارامبخش

  ھوا تکون دادی ولم کن توی بھ معندستشو
  زانو زدمجلوش

 ود شده بتلخ
 وونھی دھی نرفتھ ادتی کھ نوی اوونمی دھی ؟؟؟؟منیکنی توھم ولم نمھی چـــ
 
 

  خودش جمع شدی پام و توی وسرشو گزاشت رونی زمی رودی کشدراز
 دمی قول منوی زود حالش خوب بشھ اکنمی می کارھی پرستارش ای عنوانھ پزشک بھ
 سربزنم بعدم ھی ری اول بھ کفگدی شد وحرکت کردم بانمی خارج شدم سواره ماشمارستانی تاز

  تپل کادو بخرمیبرم برا
  ترمزی زدم روری کفگییالی خونھ وی روروبھ
  باز بودشھی مثلھ ھماطشونیدرح

   خونشون شدموارده
 ری کفگکھی بود با خواھره کوچاطی حی تومامانش

  سالمــ
  ی سالم دخترم خوبـــ

  شد واومد سمتمبلند
  خونس؟ری کفگی مرســ
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 ستی حالش خوب نی کنشیکاری یتونی منمی اتاقش برو ببی توزمی اره عزــ
 دمی انجام مادی از دستم بر بی ھرکارــ
 زمی عزی مرســ

  خونھ رو باز کردمدره
  رفتمری اتاقھ کفگبسمت

  باز کردمدرو
 کردی مھی نشستھ بود و داشت گری اگوشھ

  شده بوداهی چشماش سرهیز
  نشستمنی زمی رفتم روسمتش

 یکنی کارو منی قربونت بشم چرا با خودت اری سالم کفگــ
 ستی تو اون محمد ناقتھی بوده لنجوری اری تقدحتما

 ناسی از اشتری باقتتی لتو
 زنھی با اون دختر بھم مشوی نامزدگھی چند وقت دمیدونی میمحمد
 ستی نی مرده زندگمحمد

 تی زندگی توادی بی اگھیره کسھ د رو رقم زده قرای اگھی برات کسھ دری تقددی شازمی عزنیبب
 ی زندگنی گفت ـــ آخھ من اونو دوسش داشتم نھ نھ عاشقش بودم چرا سھمھ من از انی فنی فبا
  بکشمی ھمھ سختنی ادی باشھ چرا بای ھمشو ھمش بدشانسدیبا

 ھا؟؟؟؟
 ببرمت خونمون شب خوامی بعدم ممیری تپل کادو بگی برارونی بمی باھم برای پاشو پاشو بـــ
   زنت کنمخوامی می خودم بمونشھیپ

  شوری بیای حی کوفت بـــ
  منتظرتماطی حی اه اه دماغتو پاک کن حالم بدشد گمشو حاضرشو من توـــ
  خب باباــ
 
 

 گھی دناسی بزرگ گرفتم با چندتا الک عاشقھ ھمنی ماشدونھی تپل یبرا
 می وارده خونھ شدری صدا با کفگباسرو

  سالم بھ اھلھ خونھ زلزلھ خون اومدـــ
 بھم نگاه یاز اشپز خونھ خارج شد وبا چھره برزخ) خخریبا ندا نھ با کفگ( ری با کفگمامان

 کرد
  ھا؟؟ی مثلھ ادم سالم بدشھی نمـــ

  افتادری بھ کفگنگاش
  ــ سالم خالھ جونریکفگ

 ش کمھ تختھی دختره من نی اگھی ددی ببخشی دلم خوش اومدزهی سالم عزــ
  ـــ ماماااانمن
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  کوفتھ مامانـــ
  برگشت بھ اشپز خونھبعدم
  اتاقو باز کردمدره
  تخت پرت کردی خودشو روریکفگ

  از تنم کندملباسامو
 دمیپوش)گشادامو( خوشمالمولباس
  کنم اواکاری با بغض گفت ــ حاال من چریکفگ

 ی بابا وللش ارزششو نداره تو اولو اخرم زنھ خودمــ
  حرص نگام کردبا
   تخت بلند شد بسمت پنجره رفت درشو باز کردی رواز
 ر؟ی کفگـــ
  ولم کن اواـــ
  کھ ولت کنم؟؟ی مگھ کشھ تومونـــ

  نکردیتوجھ
  دارهاجی احتیی بھ تنھادی فکر کن تنھا باشھ شاذرهی بزار

  رفتمنیی پلھ ھا پااز
   کاناپھ لم داده بودی روتپل

 نمشی رفت ببادمی ییییی اکردی کنفوکار نگاه می پانداوداشت
 ارهی منو دربی اداخوادی تپلم مثال منیا

  زدم ـــ مامااااااانداد
 شنومی سرت بگو می روی صداتو انداختھی کوفت چـــ
  کجان؟نای صحرا اگمی مـــ
  انی شام نمی برارونی رفتن باھم بــــ
َ ا للـــ َ ُ  

  بھش زدمی تپل نشستم کھ با ترس نگام کرد چشمکبغلھ
  تماشا کردن شدمومشغول

  صدا کردمروی شام کفگیبرا
  کردهھی باز گرنکھی قرمز بود مثلھ اچشماش

  تندتند غذامو خوردممی داشتی با استمبولی ماھشام
ھ  گفتو رفت کیری مامان خستھ بود شب بخمی و ظرفارو شستمی جمع کردزوی مری کمکھ کفگبا

 بخوابھ
 می بھ اتاق رفتری تپلو خوابوندم با کفگمنم

 
 

 می پھن کردنی زمی رویتشک
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  ری کفگکلھی ھنی تخت با ایرو
  میشدیجانم
  خوشگل تر از منھ؟؟ھی ــ بھ نظرت نامزده محمد دختره خوشگلریکفگ

   بکنتوی چھ خوشگل چھ زشت ولش کن زندگدهی افریجوری وی بھ ماچھ؟ خدا ھرکـــ
  کم چشمام گرم شد وخوابم بردکم
 دارشدمی بی دستی تکونابا
 شده؟؟ی چھی ھوم چـــ
   پاشو اواـــ

 چرا منو نیصبحھ ا۶ چشمام گرفتم اوففف ی کردم جلودای پموی گوشدمی کشنی زمی رودستمو
 االن بلند کردم

  بھ شکمش زدم کھ دادش بلند شدی لگدباحرص
 یزنی چرا می چتھ روانــ
 ۶ساعت کھ  دراد گرتی جــ
 کشھی طول می تا صبحونھ بخوریری بگی دوشھی تاــ
 کشھی صبحونھ شما چند ساعت طول مدونستمی نمدی ببخشــ

  حمومی کرد توپرتم
  شست وشواتھی از عملبعد
  اومدمرونی حموم باز

 دمیچی دورم پحولمو
  اتاق نبودی توریکفگ

  تنم کردمراموی زلباس
 دمی قرمزمو پوشتاپھ

 دمی ھم پوشی مشکنی جھی
  دمی موھم پوشی مشکمانتو

  خوب خشکش کردمنکھی بعداز ادمی سشوار کشموھامو
  مو رو بھ برق زدماتو

  شده بودی صافھ صافھ شالقدمی اتو کشموھامو
 گھی دشھی می عالشھی کھ می شالقیَ لخت ھست ولموھام
  رژه قرمزمو زدمدمی کشی چشمخطھ

  شدممممیگری جعجب
 ھی سرم کردم خب عالشالمو

  دستم گرفتمو از اتاق خارج شدمفمویک
  بودنزی سره مھمھ

   گفتمیسالم
  ی شدیی گفت ـــ بھ عجب ھلودوی برام کشی صحرا سوتکھ
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  خوش گزشتشبی صحرا جون دنمی ببـــ
  کردنی خاک برسری بعداز رستوران اومدن خونھ کارادونستمیم
  بودی عالیما خال شھی زل زد بھمو گفت ــ جای خونسردبا
  بھش گفتمیشرفیب

  درادگرتی گرفتمو صدامو خش دار کردمو گفتم ــ جی تپلو گازلپھ
 
 
 می از خونھ خارج شدری کفگبا

 مارستانی تادی با من مرمی شد کفگقرار
  گرفتھ رفتھ شمالییجورای ی مرخصاتنا

  ترمزی زدم رومارستانی تیجلو
  شاھد خوشگلھ؟نی اوا اگمی ـــ مریکفگ

  بده بدجنسھ وبداخالقیلی اخالقش خی خوشملھ ولیلی اره خییی ووـــ
  من عاشقھ مرده بداخالقمی ــ وااندا

  لب بھش گفتمرهی زی توسرتخاک
  باشھاطی حدی ساعت بانی ای اتاق شاھدو باز کردم تودره
   ــ اوفف اتاقش خوبھ ھاندا
 کنھیق م فرگھی دھی اره وضعش فک کنم خوبھ کھ اتاقش با اتاقاـــ
  گزاشتمی صندلی روفمویک

  اتاق بازشددره
  تختش نشستی ردو بدل کرد بعدم روری منو کفگنھی بی تفاوتی نگاه بشاھد

  سالمـــ
  تکون دادن سر اکتفا کردبھ

  باال انداختمی اشونھ
  ــ سالم اقا شاھد حالتون خوبھندا
  دادلی دخترکش تحوی شاھد لبخنددمی کمالھ تعجب ددر
  نگفتیزی چیول

 مارستانی چرا اومده تادی از خواھرش بدش منی کنم شاھد بگھ چرا ای کارخواستمی مامروز
 اطی حی تورمی ــ خب با اجازه من مندا

  با لبخند سرشو تکون دادشاھد
  اوننوی ای منھ لبخنداش برای برااشی بد اخالقشوری بیا

  سرشی دستشو بھ صورتھ قائم گزاشت رودی تخت دراز کشیرو
  بگم؟یزی چھی شھی مـــ
 شنومی مــ
 د؟؟ی کنفی تعری کسی براتونوی زندگدی وقت دوس داشتچی ھـــ
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   نھـــ
  چرا؟ــ
  ندارهی ربطی چون بھ کســـ
  دوس دارم بدونمدی کنفی من تعری براشھی مـــ
 دمی بھت خندذرهی چون ی چون پرستارمی گرد؟فکری فکر کردی تو با خودت چـــ

من شمارو .... کنمیپاھام لھ م....رهیمن جنسھ شمارو ز!... از جنس شما متنفرم ھ؟؟منیخبر
 دیخوری کار منیفقط بھ درده ھم....ادیت خوشم م*ذ* لیبرا...فقط از شما

 ...نگاه کردم...خشم بھش.... قرمز شده ازی صورتبا
 .... زدیپوزخند...کرد ... وبھم نگاه...برداشت ... صورتشیاز رو...دستاشو
 گفتم...  باال نرهکردمی می کھ سعییباصدا

 
 

 شنی مدایپ...ی بدھی ھردوجنس ادمایتو... شمسیاقا...ستنیادم ھامثلھ ھم ن... ی ھمھ
بھ عنوان ...بعدم من فقط...ادیکھ شما از ھمھ بدتون ب... ستی ننی برالیدل...نیوا

 دمیالزم د...پرستارتون
 ...نیبودنتونوبدونم ھم...نجای الھیدل

 ..فرما بود....اتاق حکم...ی تویقی عمسکوت
 ی توالی وھیبرم بھ ...خواھرم سحر بھم گفت ...شیسال پ۴درس ....  گفتی خشداریباصدا

 ...گفت برم کمکھ ماھان.. دخترھی ینابود... دنی کشی نقشھ اھیبا ماھان برادرم ...شمال گفت
 
 

 *گذشتھ
 ی دخترخوادی داره ماھان ماجیکمک برادرت اون بھ کمکھ تو احت...ی بردی ـــ شاھد توباسحر

  کمکشی بردی برسونھ توبابیرو نابود کنھ اون دختر ممکنھ بھ ما  اس
  دختر ماھان کجاست؟؟؟؟کدومیگی می سحرچـــ
  نشدهری شمالھ برو تادنی ھمی توییالی وی شاھد ماھان االن تونی ببــ
  رو کھ ماھان زده رو جمع کنمی گندکھنی ای فقط برای ولرمی من مـــ

 .الرفتمی پشتھ فرمون با تمومھ سرعت بسمتھ ونشستم
 ستادمی االی دره ویجلو
  کنار رفتھ بودالی وی از پنجره ھایکی پرده
  باز بودستادمی پنجره اپشت
  گفتی دختردمی شنییصدا

 می بھتره برکننی مری زود مارو دستگای ری خبر کرده دساروی پلای ماھان ارمـــ
 کاربکنمی چدی بانمی خفھ ببای مارـــ
  تحمل کنمتوی عرضھ گی بدی بای ماھان تاکی خستم کردــــ
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 ی وگفت ـــ ببر صداتو دختره اشغال حاال واسھ من دم دراوردای دھنھ ماردی محکم کوبماھان
 کنمیادمت م

  ھا؟؟ی منو زدی بھ چھ جراتـــ
  بھ حرفش ندادیتی اھمماھان

 نھی اورد کھ حدس زدم توش بنزیرف ظایمار
 ختی رو دور تا دوره خونھ راون

 بھ خودم اومدم کھ خونھ درحالھ ی انگار نھ انگار وقتی برم تو بھ در مشت زدم ولخواستم
 سوختن بود

  وماھانھ سوختھ نگاه کردمای بودم بھ مارشوکھ
  باعثھ مردن برادرم شدایمار
  اسمش صحراس باعث مردن برادرم شددمی فھمقی دختره کھ بعد از تحقاون

  خواھره خودم باعث مردن برادرم شدسحر
  جنس متنفر شدنی اون موقع از ااز

  شوک بودمی توچندسال
 نجای کھ سحر اوردم ایتاوقت

 
 
  اون شوک بودمی کھ اومدم ھنوزم تونجایا

 ی بکنی کاری بره وتو نتوننی چشمات بسوزه از بی کن برادرت ھم خون جلوفکر
  باشم متنفرمنجای از صحرا و سحر کھ باعث شدن من االن امن
 .... از جنس مخالف متنفرممن
 شمال ی سوزشی اتکردمی تکرار می نشون بدم فقط با خودم ھی چھ واکنشدی بادونستمینم

  شمس
  رومون گزاشتشی ماجرا پنی تموم کردنھ ای برادرشو برای مرد ولماھان
 ؟؟؟ی چیعنی پاک کردم مویشونی پی سرده روعرقھ

  ؟؟؟ی بفھمھ من خواھر شوھره صحرام چ؟؟؟اگھی شاھد بفھمھ چاگھ
   بھم زد و بسمت در رفتیپوزخند

 د؟یری ک کجا مـــ
 اطی حـــ
  کنمکاری چدی بادونستمینم
   اتاق خارج شدماز

  زدمتویری اتاق مددره
  وارده اتاق شدمدیی بفرمایباصدا

  سالم دخترمـــ
   سالمـــ
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 نی بشـــ
  نشستمی صندلیرو
 گھی بھتره دزننی ندارن حرفم کھ می مشکلچی ھگھی شمس بھ نظره من دی راستش اقاـــ

  برگردن خونشون
  خانوم شمسزنمی  بمونھ بعد زنگ مگھی چند روز دھی یدونی شما پرستارشو شما بھتر مـــ

   بلند شدمی صندلیازرو
  ممنون با اجازهـــ

  پشتھ سرم بستمدرو
 دمی کشیقی عمنفسھ

  شوکھ شدمی بھ اندازه کافامروز
  شکستمارستانوی سکوتھ تی تق تق کفشھ پاشنھ بلندیصدا

 ستادی پوش کنارم اکی شیخانوم
  گفتم رفتم کناریدیببخش
  زد و وارده اتاق شدتویری اتاق مددره
 شدی خطم ماطی باز کردم کھ بھ حمارستانوی تی پشتدره

  سرش گزاشتھ بودی نشستھ بود ودستشو روی صندلی روشاھد
  بوداطی بزرگ تر از حیلی چون خاطی بھش گفت حشدی نمالبتھ

  رفتمبسمتش
  نشون ندادی واکنشچی قدم ھام ھیباصدا

 .  نشستمکنارش
  شمس؟ی حالتون خوبھ اقاـــ
  نگفتیچیھ

 گرفت... روبھ روم قراریکفش
  شده بودتیری بود کھ وارده اتاق مدی اروم اوردم باال ھمون خانومسرمو

 
 
  سالم شاھدــ

  داغ شدمی روی دستھی گفتم خواستم پاشم کھ باگرمایدیببخش
  پامی سره جات گزاشتھ بود رونی بشی دستشو بھ معنشاھد

  نشستصاف
 ا؟ی پرنی چرا اومدـــ
  حرف بزنمی باھات خصوصدی باـــ
 فتھ کارتو؟ کھ نرادتی ندارم ی حرف خصوصچی من باتو ھـــ

 باھات حرف شھی نمنجای بھ من اشاره کردو گفت ـــ ااسی اسمش پرندمی کھ حاال فھمدختره
  ما اگاه بشھی از مسائلھ خصوصیبزنم دوس ندارم کس
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 یخوای ممی نداری حرفھ خصوصچی وگفت ـــ ماھی بھ صندلدی شاھد دستاشو محکم کوبدفعھی
 انقدر یعنی ی انقدر برات ارزش نداشتم کھ بھ خاطرم صبرکننکھی اگاه نشن ھا؟؟؟؟از ایاز چ

 چی برام ھگھیالبتھ االن د!!!ختمی تو ری بھ پامویبرات مھم بود خارج رفتنت؟؟من کھ کلھ زندگ
 یر ندایارزش

 تم ھستن*ذ* لی برالھی وسھی ندارن اونا برام مثلھ ی کدوم از دخترا برام ارزشچیھ
  اشغالھی فقط رنخوی کار منی شما بدرده ھمجنسھ
..... 

 ی باشدمینبا!یستی اوا اصال توبراش مھم نی شدکنھ؟؟؟خلی چشم نگاه منی بھ منم بھ ایعنی
 شھی می دعواشون چھی بقنمیوللش بابا بزار بب!

 بخدا شاھدم من اون زمان کورشده بودم تمومھ فکرم خارج بود ببخش منو االن برگشتم ـــ
  شتیپ

 ! غروره نداشتتو خرد کنمنی از اشتری بخوامینم!ای پرنی بھتره برـــ
 
 

 می ھمی باشھ اول و اخر منو تو براادتی ی ولرمی من می تو بگی ــ باشھ شاھد ھرچایپرن
 ...خدافظ
  کالفھ از جاش بلند شدشاھد

  نشستی صندلی رفتم دره اتاقشو باز کرد رودنبالش
  انداختیکی اون ی از پاشو رویکی

  روبھ روش نشستمی صندلی رواروم
  حالتون خوبھ؟ــ
  نگفتیچیھ
  حالتون بھتر شدهنجای بردنتون از ای دنبالتون براانی خواھرتون می شمس بھ زودی اقاــ
  دنبالمادی الزم نکرده اون بـــ

 رمی مخودم
  اما اخھــ
  کھ گفتمنی ھمـــ

  زودتر برم امروز تولده تپلھدی رو نگاه کردم باساعت
  برداشتمیندل صی از روفمویک
 گھی درمی خب من مـــ

  بھ تکون دادن سر اکتفا کردفقط
  خارج شدممارستانی تاز
  خونھ کمک کنمنیی تزی زود بھ خونھ برسم تا بھ صحرا ومامان تودیبا

  پارک کردمنویماش
  وارده خونھ شدمعیسر



              شمیم مشاري                                 ی روانکیرمان عاشق 

 50 

 کردنی و صحرا داشتن بادکنک ھارو بھ سقف وصل ممامان
  پخخخـــ

  برگشتن باعث شدعی سرنیگشت کھ ا باترس برصحرا
 نی زموفتھی بی صندلبا
  بدبخت شدمیوا
  طرفم خندم گرفتھ بودھی از
 کشمی اوا من تورو مـــ
 دیکشی دنبالم طول مادی بخواد پاشھ بتا

 دمی بھ طرفھ پلھ ھا دوعیسر
  پشتھ سرم بستم و چندتا ھم قفلش کردمدره

  امشب خوشگل کنمی برادیبا
   ھمھ رو دعوت کردن ازچون

  گرفتھ تا ھمکاراشلیفام
  کمد دراوردم عاشقشمی از توموی بپوشم؟؟دکلتھ مشکی کمدو باز کردم چدره
 کنمی مشی کارھی بازه کھ اونم ی کمنشی سیجلو
  حمومی تودمیپر

  کردم بھ بسابشروع
  بساب اونورو بسابنورویا

  شدمیی بھ چھ ھلوبھ
 .. شدکی ھمھ جا تاردفعھی بھ گردنم دادم اومدم برگردم کھ ی قرھی
 دمیدی جارو نمچیھ

  رفتم کھ خودم بھ درمیمستق
  بازش کردماروم

  زدم ـــ ماماان صحرااااداد
 ادی ــ داد نزن برقا رفتھ صبرکن االن مصحرا

  مھمھی قسمت ھاھی سره شست وشورفتمی تازه داشتم مزنمی مخی نجای صحرا من اـــ
  صبرکنذرهی کوفت ــ

  حمومھی چھار پای رونشستم
  چونمرهی گزاشتم زدستمو

 
 
 دمی روشن شدن حموم دستامو محکم بھم کوببا
  شست و شورو انجام دادمھیبق

  واز حموم خارج شدمدمیچی رو دورم پحولھ
 دمی لباسمو پوشتندتند
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  تنم قشنگ بودی تویلیخ
  فرکردمموھامو

  ھم زدمی رژه صورتھی زدم ملیر
  گونھ ھم زدمرژ

  شده بودمی عالخب
  اتاق باز شددره

 ی منم خوشگل کنشھی ــ اوا ماروشا
  بھش زدم من عاشقھ اروشامی مھربونلبخنده

  مثلھ خودم فرکردمموھاشو
  کوچولو ھم کردمششی اراھی

  از خودم؟رمی من خوشگل کنمو عکس نگشھی ممگھ
  دادم دستھ اروشامویگوش
  بھ کمددمیچسب

  مثلھ مارمولک چسبوندم بھ کمدودموخ
  از اروشا گرفتم خب خوبھوی عکس گوشکھی چی صدابا
  اروشامی برگمی مـــ
  رفتم سالن شلوغ بودنیی پلھ ھا پااز

 کردی داشت جلب توجھ می بھ ھرروشیھرک
  اشپزخونھ ھم شلوغ بودیتو

  من نشستھ بودگاهی جای روتپل
 زدی حرف ملی فامکھی کوچی با دختراوداشت
  نشستمکنارش

  منو دخترا ردو بدل کردنھی نگاه بھی دی منو دیوقت
  دهی بچم ترسیاخ
  تپلیگفتی خب مـــ
 ی چقدر خوشگل سدیکنی مکالی چنجای اوا ژونم تو اـــ

  بھش زدمیلبخند
  امروزو خوش باشھبزار

 
 
 دمی روشن شدن حموم دستامو محکم بھم کوببا
  شست و شورو انجام دادمھیبق

  واز حموم خارج شدمدمیچی رو دورم پحولھ
 دمی لباسمو پوشتندتند

  تنم قشنگ بودی تویلیخ
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  فرکردمموھامو
  ھم زدمی رژه صورتھی زدم ملیر

  گونھ ھم زدمرژ
  شده بودمی عالخب
  اتاق باز شددره

 ی منم خوشگل کنشھی ــ اوا ماروشا
  بھش زدم من عاشقھ اروشامی مھربونلبخنده

  مثلھ خودم فرکردمموھاشو
  کوچولو ھم کردمششی اراھی

  از خودم؟رمی من خوشگل کنمو عکس نگشھی ممگھ
  دادم دستھ اروشامویگوش
  بھ کمددمیچسب

  مثلھ مارمولک چسبوندم بھ کمدخودمو
  از اروشا گرفتم خب خوبھوی عکس گوشکھی چی صدابا
  اروشامی برگمی مـــ
  رفتم سالن شلوغ بودنیی پلھ ھا پااز

 کردی داشت جلب توجھ می بھ ھرروشیھرک
  اشپزخونھ ھم شلوغ بودیتو

  من نشستھ بودگاهی جای روتپل
 زدی حرف ملی فامکھی کوچی با دختراوداشت
  نشستمکنارش

  منو دخترا ردو بدل کردنھی نگاه بھی دی منو دیوقت
  دهی بچم ترسیاخ
  تپلیگفتی خب مـــ
 ی چقدر خوشگل سدیکنی مکالی چنجای اوا ژونم تو اـــ

  بھش زدمیلبخند
  امروزو خوش باشھبزار

 
 

  کنم اخھ اونم دعوت بوددای پروی چرخوندم کفگچشم
  فکر بودی نشستھ بود وتوی اگوشھ

 ... فکر محمدی بازم توھووفف
  رفتمبسمتش

  جونمی سالم کفـــ
  عمتھی سالم کوفت کفـــ
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 !!!! دادن بھ عمھ نداشتھ منری چرا ھمھ گـــ
  نگفتیچیھ

  نشستمکنارش
 یدی رو تور کن تا نترشیکی بی خوشتی ھمھ اقانی انی بری کفگگمی مـــ

  بھم رفتی غره اچشم
  لحظھھی ای ـــ اوا بصحرا

 امی االن مری کفگـــ
  اشپز خونھ شدموارده

  نی سالن بچی سبد گالرو ببر تونی اوا اـــ
  باشھـــ

 اونا نی بی پشتاطیول گالرو ببرم حصبرکن ا.میدیجلومو درس نم. ازش گرفتم سبدو
  بمونناطی  فعال حشونمی سالن بقارمیخوشگلشونو ب

  بزگمون شدماطی حوارده
  گزاشتمی اروم گوشھ اسبدو

 دمی نپوشی چھی کردم ی چقدر سرده چھ اشتباھیواا
 دمی چاطی حی گالرو توی ھمھ

 ومدی مردا می بازشد صدااطیسبدو دستم گرفتم دره ح. خوشم اومد رزه قرمز بوددونشی از
  باز بودذرهی نمی بدنم اخھ سی بندازم روی چھی رفت  ادمی چرا من یواا
 نتمی نبی گرفتم جلوم تا کسگلو
 کردمی اگھ حرکت مدی شاخوردمی بودم تکون نمستادهی چرا اونجا ادونمی کم صداھا کم شد نمکم

 !! واالدونمی نمشدمیرسوا م
 دمی رو شنیی قدم ھای خلوت بود صدااطیح

  کفشش معلوم بودفقط
 ! دستش بودیگاریس.ی براقھ مشککفشھ

  با پاش لھش کردنی انداخت زمگارهی سدمید
 ! شدنی سنگکمیدستش اومد باال حس کردم سبد !قای روم بود دقروبھ

  نی قشنگی گالـــ
 !! صداش اشنا بودصداش

  چشمم کنار زدمی اروم از جلوسبدو
  سراغم اومدایدن ی ھمھ حسادمی کھ دیزی چبا

 ...و!یخوشحال!ینگران!ترس
 نجا؟ی شما اـــ
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 فعال یول!!  انتقامی خوب شدم؟؟اومدم برای مگھ نگفتنجا؟خودتی گفت ــ اره من ای سردبا
 !! دعوت شدمی مھموننی ایمی دوست قدکیتوسط 

  کھ دستش بودو کناره گوشم گزاشت و بسمت خونھ رفتی گلبعدم
  کارش شوکھ شدماز

  سالن گزاشتمی توسبدو
  نگاه کردمدادندی باشاھد دست می کھ با خوشحالیی بھ مرداباتعجب

  نشستی صندلی روشاھد
 یییصحرا وا!! باعث تعجبم شدهنجای ااومدنش

 دادی دستش تاب می رو تویدنی نوشوانیل
  تپل نشستمبغلھ

 ! نبودمی راضی مھموننی از اادیز
  کنارم نشستریکفگ

 کنھ؟؟؟ی مکاری چنجاید ا شاھنی اوا اگمی مـــ
 ! شھیمی قدی از دوستایکی ای فکر کنم ارمـــ

  بودن وسطختھی رھمھ
 کردنی می خاک برسری ھاھم اون وسط کارھایسری
  بسمت شاھد رفتی دختردمید

  شاھد حلقھ کردشاھدی نشست دستشو دور بازوکنارش
  نشون ندادی واکنشچیھ 
  خوردمگھی مشویدنی پاش انداختھ بود ونوشیکی اون ی پاشو روکی

  بود از جنس مونث متنفره؟؟نگفتھ
 
 

  بھ من چھاصال
  اومد کنارم نشستاروشا

 اطی حمی بریای اوا مگمی مـــ
 کننی مکاری دارن چنمی بباطنی باربد حنینگ
 می بری مثلھ خودم فضولـــ

 .می اروم قدم برداشتومدی از پشتھ خونھ مییصدا.می اروشا رو گرفتم وبسمت در رفتدستھ
 ستی معلوم نمی قدم بششی برن فرانسھ پنکھی قبل از ادی باگمی من منی نگنی ـــ ببباربد

 ! برگردنیک
  قدم بشھشی پگھی ھفتھ دگمی ــ موافقم بھ مامان منینگ

  منم؟؟؟؟ھ؟نکنھی منظورشون کنای انمی ببصبرکن
  باشموونھی دنکھی مگھ اکنمی قدم بشھ من قبول نمشی ھم پخالھ

 خوردنی مکیداشتن ک. بھ داخلھ خونھ رفتمتیباعصبان
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  ندادمیتیاھم
  لحظھھی ای ــ اوا بصحرا

  جانمـــ
  اخمات توھم بود؟؟ی اومداطی افتاده؟؟؟؟چرا از حی اتفاقنمی ببـــ
  خستھ امذرهی زن داداش فقط ستی نیچی ھــــ
 زمی باشھ عزـــ

 کردنی می از سالن بازی و چندتا از بچھ ھا ھرکدوم گوشھ اتپل
 بغلھ شاھد نشستھ بود ای ارمیُ از شرکایکی النا دختره یکی چرخوندم عجب ھردفعھ باچشم

  زده بود پرویقی شاھد لبخنده عمومدیوداشت عشوه م
 
 . خوشمزه بودیلی خمی ھم خوردکویک

  وسطختنی باز رھمھ
 می برقصمی ندا ماھم برگمی مـــ
 تمی پاــ

  ندارو گرفتم بردم وسطدستھ
 دادمی مزی رقره

 . اون وسطمی دراوردی با ندا مسخره بازیلیخ
  شونم نشستی رویدست

  سرتا پامو برانداز کردیزی باھدمی بابدو دبرگشتم
 یدی امشب افتخاره رقصھ دونفره رو می خوشگل شدیلی اورد کناره گوشم وگفت ـــ خسرشو

 اوا؟
 !!! برقصمنکھی باتو ھم قدم بشم چھ برسھ بھ انیی پاادی ھھ من کالسم مـــ

 . خونسرد از کنارش گزاشتمبعدم
 ی البتھ طنشستی دختر کنارش مکی قھی دستش بود و ھردقشیدنی نوشی تا اخره مھمونشاھد

  واالدونمی ودقت داشت نمکردی شاھد ھمش بھ من وحرکات من نگاه مری کفگقاتھیتحق
 رفتنی کم ھمھ داشتن مکم

 ستادمی وصحرا اای ارمکناره
  شاھد جاندمتی ـــ خوشحال شدم دایارم

  ـــ منم خدانگھدارشاھد
  رفتی بسمتھ دره خروجی حرفچی بدون ھبعدم
  کاناپھ نشستمیرو
  بودمشدهی بود کھ دستھ شاھد دی ای گوشزی میرو

 نایماش. صورتمو نوازش کردیرددرو باز کردم باده س. برش داشتمعی جاش گزاشتھ سرحتما
 شدنی خارج ماطیداشتن پشتھ سره ھم از ح

  ھانی بسمت ماشدمیدو
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 گشتی کتش مبھی جی تویزی بود و داشت دنبالھ چستادهی اینی کناره ماششاھد
 شھی دنبالھ گوشحتما

  شمسی اقاـــ
  گفت ــ بلھی سمتم باسردبرگشت

 دی جاگزاشتھ بودتونوی گوشـــ
 . دستم انداختی توی بھ گوشینگاھ
 دهی کشی دستم ناخداگاه نگام بھ صفحھ گوشی توی رو سمتش گرفتم بالرزش گوشیگوش
 کردی میی صفحھ خودنمایاسمھ سحر تو.شد

  از دستم گرفتعی رو سریگوش
   ھمی تودی اسمش اخماشو کشدنھیباد
  ازم؟؟یخوای می سحر؟چھی چـــ
 ....ـــ
 نقشھ ھی ؟؟؟نکنھیزنی منتی بھ ساروی چرا انقدر سنگھ پرندونمی نمی بگنوی ای ھھ زنگ زدـــ

 دنی کھ با شنی من شاھدم شاھده شمس کسنمیشی بدون اندفعھ ساکت نمنوی؟؟ایدی کشدیجد
 گوشت فرو کن من اومدم ی تونوی اوفتھی کارخونھ ساالر می تنھ بچھ ھایاسمش لرزه تو

 .کنمی پام لھ مرهی زاروی دنیمونث ھا  انتقام تک تکھیبرا
  شده بودمریبا دھانھ باز بھش خ. رو قطع کردی گوشبعدم
  ـــ ببند مگس رفت توششاھد
  بھش رفتمی غره اچشم

  باز کرد وسوارشدشوی مشکی بھم زد ودره فراریپوزخند
 . چشمم حرکت کردی باد از جلومثلھ

 . وم برم حمدیدره اتاقو بازکردم اول با. باال انداختم بھ داخلھ خونھ رفتمی اشونھ
 بشھ بھ ی قراره چستی کھ معلوم نیی دوش بھ امروز بھ فردارهی حمومو باز کردم زدره

 شد بھ خودم کھ پرستارش شدم بھ یمارستانی کھ تی کھ سوخت بھ شاھدییالیفرانسھ بھ و
 ی ماجرا چنی اخره استیمعلوم ن. فکر کردمای شاھد با صحرا بھ سحر بھ پرنیصحرا بھ دشمن

 .شھیم
 ی از رومویگوش. تخت خودمو انداختمی ورودمی گشادمو پوشی لباسادمیچی رو دورم پحولو

  برم دانشگاهدی چنگ زدم از فردا بازیم
  شدانی درگاه در نمایدره اتاق باز شد اروشا تو.ھوفف

  توبخوابمشھی پشھی اوا مـــ
 . زدمیلبخند.دی سمتم اومد وکنارم خوابی رفتم کناره بھ بغلم اشاره کردم با خوشحالذرهی

 ؟ی اونم با کشھی نامزدگھیاروشا کودم درونم ھفتھ د: گوشش گفتمکناره
 ؟ی ــ باکاروشا

 O:اونوقت منھ خاک برسر ھنوز نتونستم ازدواج کنم. درونمی بانداـــ
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 زدمو چشمامو بستمو بھ ی بلنده اروشا منم بھ خنده انداخت سرشو بوسھ ای خنده یصدا
 اغوش خواب پناه بردم

 
  اروشا چشمامو باز کردمیباصدا

 گھی اوا بلند شو دـــ
  اروشا ساعت چندهـــ
 ٩ ـــ
 دمی بادستمو چشمامو مالـــ

  ابرهیسرمو گرفتم ز. شدمیی سالنھ وارده دشوسالنھ
 .دمی کشی کشدارازهیخم
   ھم سرم کردمموی مغنھ مشکدمی روشنمو پوشی ابی با مانتو نخمویخی نیج
 کس خونھ نبود با چیھ. برداشتم واز اتاق خارج شدمفمویک.سھ خوبم برقھ لبم زدم خب بھی

 . رو برداشتمو شماره صحرارو گرفتم بعده دوتا بوق جواب دادیتعجب گوش
  جانمـــ
 د؟یی سالم صحرا شما کجاــ
 . سرما خوردهنی نگادتی عنای خونھ خالھ امی و مامان اومدای با ارمیچی؟ھی سالم اوا خوبــ

 سرما ھی بعدم ادتشی عدی رفتدی کھ پاشدھی چھ فرده مھمنی صحرا حاال انگار نگی وااــــ
   عھیُ جزایخوردگ

 .  خب مامان گفتی دوس نداشتم برم ولادی منم زی حاال ھرچـــ
 ؟ی نداری دانشگاه کاررمیمن دارم م. ھوووف باشھـــ
 . مواظب خودت باش خدافظزمی نھ عزـــ
  باشھ خدافظـــ

  ھم بردن تپلویعنی پس
 .نیی پاومدی باز مونده از پلھ ھا مازهی کھ دھنش براثر خمی اروم درحالاروشا

  مدرسھ؟ی دانشگاه امروز چرا نرفترمی اروشا من دارم مــــ
 .امی منم باھات بشھیم. خواب موندمـــ
 نای خونھ خالھ ابرمتی حاضر شو معی برو سرـــ
   باشھـــ

 . کاناپھ خودمو انداختمیرو
 ی رو از توریپاکتھ ش. کاناپھ رھا کردم و بسمت اشپزخونھ رفتمی روفمویک. گشنم بودیلیخ
   برداشتمخچالی
 راه ی ھم درس کردم تودونھی اشپز خونھ خوردم وی درس کردم توی خوردم لقمھ اری شکمی

 بخورم
  اروشا درس کردمی ھم برادونھی

  اوامی من اماده ام برـــ
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 میاروشا خارج شد برداشتمو از خونھ با فمویک
 . وخودم گازشو گرفتمو بسمت دانشگاه رفتمنای رو رسوندم خونھ خالھ ااروشا

......... 
 *شاھد

  بھ دختره روبھ روم زل زدمیباسرد
  شاھد من عاشقتمنی ـــ ببایپرن
تو ازم . بھ خارج برملی ادامھ تحصی براخواستمی من اون زمان کور شده بودم فقط منیبب

 رانی من فقط دوس داشتم از ای ولی انجام بددی کھ بای کارھا داریسری یت گفیزمان خواست
 بھ ی رو کردم وتورو از دست دادم وقتی کھ چھ حماقتدمی فھمی بھ خودم اومدم وقتیوقت.برم

   اومد پس درس خوندمی از دستم برنمیکار. بودم کانادا خودم اومدم کھ
 . فقطخوامی فرصت مھی جبران کنم فقط ازت خوامی مشتی برگشتم پاالنم

 ی گرفتمتوی تصمی دادحی بھش زدمو گفتم ــ تو ھمون موقع کھ خارجو بھ من ترجیپورخند
 تبھ ھی تب بود ھی اون زمان ھم فقط دوس داشتن تو دمی فرصت دوباره نمیمن شاھدم بھ کس

 مرده ھی اندازه ی ولسالمھ٢۴،٢۵ کھ نی االن با ای کردم ولیاون زمان من بچگ!زود گذر
 من یتو االن برا.منم درس گرفتم.ری از تجربھ ھات درس بگگنی میدینش.سالھ تجربھ دارم٣٩

 ی البتھ مجبوریداری من برمی زندگی نحستو از روھی سای کھ بھ زودی اشغالکھی تھیمثلھ 
   مغزت وگوشت فروکنی تونوی متنفرم اای دنی من از تو از تمومھ مونث ھایبردار
  ت بھش نگاه کرد*ذ* از گوشھ چشمش سرخورد با لی اشکقطره

 کنجھ لبم یگاری اون پام گزاشتم سیپامو رو. گرده اتاقم گزاشتمزهی می قھوه مو روفنجونھ
 گزاشتم واونو با فندکھ طالم روشنش کردم

 ! خدا دلتو بشکنھی بدون بدجور دلمو شکستی ولرمی باشھ شاھد من مـــ
  بھش زدمیپورخند

 .نگاه من فقط بھ روبھ روم بود. بھم انداخت ی برداشت و نگاھفشویک
 . در نگاھمو از روبھ رو برداشتمی صدادنی شنبا

 از شرکت خارج شد زل تی کھ با عصبانییای و از اونجا بھ پرنستادمی پنجره اتاقم ای روروبھ
 . منھھی تازه اول بازنیا.زدم

 
 *اوا
  کردی مفی تعرری با امشویی داشت با اب و تاب اشنااتنا
 ای رفتھ بودم لبھ درنی خب کجا بودم بزار از اول بگم ببـــ
 .  جلوم سبز شدمپی پسره خوشگل و خوشتھیبعد  

 وبعدم نخود می کردی سالمو احوال پرسذرهی موننی بغلالی ودمی دقت کردم دذرهی کھ یدونینم
 کناره ادی بودن وزمونی بغلالی وبعدم چون. ھمونجا دلم رفتگھید.َنخود ھرکھ رود خانھ خود

 کھ ی روزنی کم کم مامانامون باھم اشناشدن جونم برات بگھ کھ اخررفتنی وممیرفتی مایدر
 م مادر شوھرمیشمال بود
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  خندهرهی زمی نگاه بھم کردم بعدم زدھی ری کھ گفتم منو کفگنویا

 بعدم خب کجا بودم بعد افسانھ جون مادرشوھرم زنگ زد بھ گفتمی کوفت مرض داشتم مـــ
  خوشحالمیلی خگھی دنای ھمگھی کنھ بعدم دی رو اوکیمامانم کھ قراره خواستگار

 یزنی زدم پسھ کلش کھ گفت ـــ وا نکبت چرا مدونھی
   بدبختدهی شوور ندـــ
 شی ارسھی صبرکن نوبتھ منم مـــ
  خب حاالــ

 خونھ رو  رهیاتنا وندارو رسوندم و خودمم مس. کافھمیوندا اومده بود دانشگاه با اتنا بعده
 . گرفتمشیدرپ
 . خونھ روباز کردمدره

 دنیکشی می و اروشا وتپل داشتن نقاشصحرا
 کردی تماشا می وی تمامانم

 شودی سالم بھ اھل خونھ زلزلھ وارد مـــ
  گازه گرم کن بخوری ــ سالم اوا غذا روصحرا

  باشھـــ
 نییاز اتاق خارج شدم پلھ ھارو پا. گرمم بودیلی خدمی پوشیاقمو باز کردم تاپو شلوارک اتدره

 رفتم کناره مامان نشستم
 دادنی مامان و صحرا بھم با چشم عالمت میھ

 . بھشون کردمی مشکوکنگاه
  ــ ام من برم برات غذارو گرم کنمصحرا

 کنمی نھ زن داداش زحمت نکش تو خودم گرم مـــ
 ی نھ بابا چھ زحمتـــ

  بھ اشپزخونھ رفتمی حرفچی بدون ھبعدم
  دستاش گرفتی برگشت سمتم دستمو تومامان

 تھی اولوی بگم نظره تو تودی بایزی اوا قبلھ ھرچنی ببـــ
  شده مامان؟یزی چـــ
 .نھیشی می کھ دره خونھ ھردختری شتروفتھی اتفاق می ھردختری برانی انی ببـــ
 .اصلھ مطلب مامان برو سره ـــ
 اول بھ ای کرده خواستم قبلھ ارمی باربد ازت خواستگاری خالت برانی ھولم نکن اوا ببی واـــ

 ندارم باالخره ی من حرفیستی نی تو ھم راضگفتی ومستی موافق نادیخودت بگم صحرا ز
  تو عھندهیا

 خوادی پسرش می چرا خالھ منو برامیدونی می مامانھ گلم عخشم ھم من ھم تو بھتر از ھرکســـ
 نی ونھ از نگادی نھ از باربد خوشم مھی منفیدونیجوابھ منم کھ م

  باشھ؟ھی اوا گفت جوابم منفدی بگبھشون
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 یدونی باشھ مادر ھرجور خودت مـــ
 بعدم بھ اشپزخونھ رفتم.دمی بوسگونشو
   جوابھنی بھترھی جوابت منفدونستمی ـــ مصحرا

َ ن پ برم بھ اون پسره ــــ  . جوابھ مثبت بدمکری پ دروی بیَ
  کردیزی ری خنده

  فعال غذا تو بخورای بــ
  شروع کردم بھ خوردنیدولپ

  خوشمزه بودیلیخ
 گزاشتم وپس از شستنشون بھ اتاقم رفتم جزوه ھامو جلوم گزاشتم نگی سی توظرفارو

 وشروع کردم بھ خوندم
 

 *شاھد
 ستادمی اتاقم ای قدندهی ایجلو

 زدم واز اتاق یپوزخند.دمی کشمی مشکی موھای الیدست. درس کردمموی مشکرھنھی پقھی
 .... اشپز خونھ ویکی سمتھ پلھ یکی رفتنی میخارج شدم خدمت کارو ھرکدوم سمت

 . کنجھ لبمیگاری پام انداختم وسی پاروشھی کاناپھ چرم نشستم مثلھ عادت ھمیرو
 .ادی تق تق  کفشاش بھم فھموند داره میصدا
 .شھیھم بود مثلھ لوند

 تکھ کاناپھ روبھ روم یرو.رمی می حرفارو بھت بزنم وزودیسری ــ شاھد جان اومدم سحر
 ! نکردی کھ برام مادری مادرھی بود شبھشیشب. زل زد بھمشی مشکیبا اون چشما.نشست
 ؟ی بدلمی تحوفی اراجیسری شھی مثلھ ھمیخوای وزل زدم بھش ـــ مدمی جلو کشخودمو

 ! بزاری اسمشو ھرچیخوای ــ مسحر
   گزاشتزی می قھوه رو ،روی فنجون ھاخدمتکار

  شمسی اقادی ندارلی مزهی چـــ
 . ھوا تکون دادمی برو توی بگم فقط دستمو بھ معنیزی چنکھی ابدون

  کردکی قھوه رو بھ لبش نزدفنجون
  دی نوشی اجرعھ

 ؟یخوری ھنوزم قھوه تلخ مـــ
 . ابرومو باال دادمی تاھی

   گفتمنی  ھمی قھوه منم تلخھ براـــ
  مسخرش پاسخ ندمی دادم بھ سواالحیترج

 شنومی ـــ خب مشاھد
 ی مرده مغرورھی چھ پول و غرور توافھی چھ از لحاظ قی خوبی شاھد تو از ھرلحاظنی ببـــ
 دختره کیاون . خرج نکنای پرنی غرورتو برانی ای جلو وگفت ـــ ولدی خودشو کشیکم
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 فرصت بھش بده ھیفقط .یدوس ندارم ھربار با حرفات ناراحتش کن.ستھ منھاون دو!شکنندس
 .نیھم
 یلی خای اون پرنیگی مفی من ارجی برایایمن از تو ھم متنفرم بعد م! سرو تھی حرفات بــــ
 بشھ چمیمطمئن باش بھ خواد پا پ. باھاش خوب بشمروزی دی من شاکنھی کھ فکر مزونھیاو
 . اونم حالش مثلھ قبال من بشھکنمی میکاری

  مطمئن باش با تو بدتر از اونم من شاھدم شاھدشمسی سحر تو خودت بدتر از اونوتو
 ی عمارتھ من نزاری پاتو توگھی ھا سوال کن بھتره ھم دی ساالرشھی از من پبرو
... 

  کنیی راھنمارونی خانومھ نسبتا محترمو بھ بنی اای بی گفت ـــ حشمتی بلندی باصدابعدم
  شاھد واقعا کھـــ
 یییییی ھرـــ

 از کردنیخدمتکارا باترس بھم نگاه م. پاک کردممویشونی پی بودم عرقھ سرده رویعصب
  گاز گزاشتم وبا تمومھ سرعت بسمت شرکت روندمیخونھ خارج شدم پامو رو

 دیچی پنی ماشی شادمھر توی ضبط گزاشتم وصدای رو توی دیس
 
  حرفھا دورمنیمن سخت از ا/  رمی من مشھی حرف عشق متا
 

  جورمنی عاشق شدم ایاز وقت/  کردم ی روز عاشقھی منم
 

  نموند جز درد نامحدودیزیچ/  عشقم رفت ی و ندارم پادار
 
  قلبم بودی جای روزھیًقبال /  ام ھست نھی سی کھ توی خالی جانیا

 
  
 
  سھممی زندگنیکم بوده از ا/  روزگار بد کرده با قلبم نیا

 
  فھممی کھ نمیزی چیبرا/  عشق ی برابافمی ملیدل
 
  خاطره دارمشونیکیچون با /  زارمی شھر بی آدمھااز
 
 یفھمیمن زخم دارم تو نم/  ی رحمی من نگو با عشق ، ببھ
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  زارمیمن از تمام شھر ب/  ابونھای خنی ام با ابھیغر
 
  عشق من طلبکارمیاز ھر چ/  ترسم ی رابطست می ھر چاز
 

  رد شدیدر دل من خاطره ا/ ّ کھ قلب تو مردد شد نیھم
 
  عاشقش شدم بد شدیاز وقت/  دمی عاشقش شدم ترسی وقتاز
 
  
 
  سھممی زندگنیکم بوده از ا/  روزگار بد کرده با قلبم نیا

 
  فھممی کھ نمیزی چیبرا/  عشق ی برابافمی ملیدل
 
  خاطره دارمشونیکیچون با /  زارمی شھر بی آدمھااز
 
 یفھمیمن زخم دارم تو نم/  ی رحمی من نگو با عشق ، ببھ
 
 »اوا«
 
 واری کلمو بکوبم بھ دخواستمی مدمی کھ شنییزای چبا
 

 صبر کمی دی باگھی ملی تو جور نشد ، وکھی وسط برانی چرا ادونمی اوا جور نشد نمنیبب:ایارم
 یارمون اونور اوک فرانسھ بعدش کھ کمیری و صحرا منیاوا منو مامان و اروشا و آر. میکن

 .ی خالھ بمونشھی پیتونی مدت منی ای تو تونیبب.  کاراتو درست کنھمیگی ملیشد بھ وک
 
 : کاناپھ بلند شدمھی از روتی عصبانبا
 ! من نھ؟ی بره ولتونھی چرا اروشا مستمی من بچھ نایارم-

 .  خودمونشی پارمتی کارمون کھ درست بشھ مگمیاوا م: ایارم
 
 دمی ندونستم با سرعت از پلھ ھا باال رفتم ، در اتاق و محکم بھم کوبزی موندن اونجارو جاگھید
 .زدمی اتاق قدم مھی تویھ. 

 ھیرو. از ھر طرف فشار روم بود.  شمال رفتمی چند وقت مدی بانجای بود برام تحمل اسختھ
 . تخت نشستم
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 یطانیلبخند ش.  قبول کننددی بابرنیم شمال، حاال کھ منو فرانسھ نرمی میی تنھاگمی بھشون مآره
 .  کاناپھ نشستمھی از اتاق خارج شدم، رویبا خونسرد. زدم

  
 !!شرط دارم-
 

 :       ابروشو انداخت باال و گفتکی ایارم
 !!؟؟یشرط؟؟ چھ شرط: ایارم

 . شمالرمی منم میکنی اونورو درست مھی تو کارای تا وقتای ارمنیبب-
 !؟ی انجام بدکاری شمال چیخوایبعد شما م: ایارم

 
 : دادمو گفتملشی  تحوی ژکوندلبخنده

            
 .حی تفرھی برایی تنھارمیم- 
 

 .ییامکان نداره بزارم اونم تنھا: ایارم
 
  ھمش باھات در تماسم باشھ؟؟؟ بھ خدا حواسم بھ خودم ھستن،ی ببستمی من بچھ نایارم -
 

 ! ال؟ی و؟ی کجا بمونیخوایم: ایارم
 
 .  خودمونھیالیآره آره و-
 

 قبولھ؟؟:  کردم و گفتمی ذره تف مالھی کنارش گونشو رفتم
 

 ھاھاھا. تو اتاقم شروع کردم بھ جمع کردن چمدونم دمی پرعیسر.  سرشو تکون دادفقط
 

 زود یلیچقدر زود، خ. قرار شد فردا حرکت کنم.  گوشھ از چمدون گذاشتمھی گشادمو ھیلباسا
 رمی مییاگھ اونا بدونن من تنھا.  از اتناسکالیسھ تا م.  برداشتمی عسلھی از رومیگوش. گذشت 

 ھیکم کم  چشمام گرم شدن وبھ آغوش خواب پناه بردم، با صدا.  سرم ھی روکشنیخشتکمو م
 . باز کردماموصحرا چشم

 
 . یخوری بھ شب می بری بخوارهیاوا بلند شو، د: صحرا

 



              شمیم مشاري                                 ی روانکیرمان عاشق 

 64 

 ی موھاستادمی انھی آیجلو.  خارج شدمییاز دستشو. واک زدم  تند تند مسیی دستشوھی تودمیپر
 نی سبزمو با جیمانتو نخ. چشمام خمار شده بود.  شونھ زدم محکم باال سرم بستمشموییطال

 . برداشتمو از اتاق خارج شدمفموی زدم کملی رذرهی. دمی پوشموی بھ ھمراه شالھ مشکمویمشک
 نشستم و شروع کردم بھ ی صندلھی رفت رونیی اومد سمتم  چمدونو برداشت از پلھ ھا پاایارم

 .  خوردن صبحونھ
 . شھی تپل و اروشا تنگ مھی ، دلم براییییییھ
 

 کارھارو عتری ھرچھ سرکنمی میسع. مراقب خودت باشنتیاوا چمدونو گذاشتم تو ماش: ایارم
 . کنمیاوک

 .دمی مامان گوششو بوسشیھمھ رفتم پاول از . لب گفتم ری زی اباشھ
 
   اواشھیدلم برات تنگ م-
 

 . شھیمنم دلم تنگ م:  بھش زدمو گفتمیلبخند
 

 ی مامان شدم ، دستیسواره فرار. ھمشونو دوست داشتم . دمی روھم در آغوش کشصحرا
 .میبراشون تکون دادم و د برو کھ رفت

 .  بھ گردنم دادمزی قر رھی رو گذاشتم، ی تھمارهی روحم باھنگھ
 بھ روح اعتقاد مارهی روحم بخوندمیبلند بلند م.  رفتمیبا تموم سرعت م. نیی ھارو دادم پاشھیش

 . یدار
  شانسی سرعتمو کم کردم ، اه بھ خشککی ترافدنی کم با دکم
 
 د؟ی خودتون منو برسونشھی مـــ

 . زدو گفت ـــ کار دارمی پوزخندشاھد
 .خورمی قطعا سرما مسی خھی لباسانی بھش رفتم حاال با ای غره اچشم
  ھی قشنگی چرخوندم خونھ چشم

  بھمدمی کوبدستمامو
 بسمتھ در عی فکر سرنیبا ا.کاری خودمون چیالیبرم و. بمونمنجای ھااا چطوره چند وقت اھا

 . از اتاقا بزارمیکی ھی چمدونمو توادی شاھد بنکھی قبل از ادیرفتم با
 . درش اوردمنی ماشی شده بودم چمدونو بزور از توسی خسھیخ

 اتاقھ دیحدس زدم با.کردی اتاقا فرق مھی از اتاقا بود کھ درش با بقیکی. ھارو اروم باال رفتمپلھ
 .شاھد باشھ

 . بوددی و سفی اتاقم ھم مشکھیدره بق. سوختھ با روشن بودی از قھوه ایبی اتاقش ترکدره
چمدونو گوشھ . گوشھ اتاق قرار داشتیتختھ دونفره ا.ز کردم بای از اتاقارو شانسیکی دره

 . تخت پرت کردمی اتاق گزاشتم وخودمو رویا
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  لباسمو از تنم کندمعیسر
  تند تند شونھ زدمموھامو

 .ھمون گشادا. ھامو خارج کردمی چمدون لباس خونگی تواز
 بھ طرفھ اتاقھ شاھد رفتم. اومدمرونی اتاق باز
 . قرمز شدمدمی کھ دیزیبا چ. باز بود ی در کمیال

 گھی منیچیحاال ھم.(دیکشی حولھ بود و داشت موھاشو سشوار منشییت بود پا*خ* لباالتنش
 )|-:دمی گردنھ شاھدو ماساژ ممارستانوی رفتھ تادشیقرمز شدم 

 دمی موھاش کشی الیدست
 

 . اتاقمی تودمی پرعیسر
 .ادی کنار بنجای با موندم من ادی من چھ بابھ

 نیی از اتاق خارج شدم از پلھ ھا پانی پاورچنیپاورچ.نیی فکر کنم رفت پاومدی پاھاش میصدا
 .رفتم

  کاناپھ نشستھی رودمید
 . و شلوار تنش بودکت
 . پاش بودی ھم روی تابلپ

 یاری دربی موشک بازمی قایخوای می ـــ تاکشاھد
 . زدمی لبخنده گشادرونی باحرص دادم بنفسمو

  بمونمنجای چند وقت اھی خوامی جون می شمســــ
 زنگ زدم گفتش ایبعدم بھ ارم. عمتھ خانوم کوچولوی کرد و گفت ـــ شمسی قروچھ ادندون
 ؟ی اوکی نداشتھ باشی بھتره بھ من کاریول.ی بموننجای بشھ ای فرانست اوکی کارایتاوقت
 ی براش نازک کردمو گفتم ــ اوکی چشمپشتھ

 . داشتی بزرگی بود خونھ خوب
 من ھیبھتره بھ پرو پا! دارهینی قواننجای لپ تابش بود گفت ـــ ای کھ سرش توی درحالشاھد

  پرتی توزنمی وگرنھ میچینپ
  ندارمی من اصال بھ تو کارـــ
  باشھنطوری ادوارمی امـــ

  کتلت درس کردم. بلد بودمیخدارو شکر اشپز. گشنم بودیلی اشپزخونھ رفتم خبسمتھ
 .رفتی اونورترم مالی شکمم تا ھفت وی صدادمی چزویم

 . از خونھ رفتدمی در فھمیباصدا
 . ولع شروع کردم بھ خوردنبا

 . گزاشتمیی لباس شونی ماشی توظرفارو
 تلفنھ خونھ زنگ خورد.ستادمی پنجره ایجلو

  ندم؟انھی جواب بدم دی بادونستمینم
 . رو برداشتمی گوشعی سرمھی تصمھی یتو
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  ـــ سالمدمین رو شی خشدار دختریصدا
 دیی گفتم ــ سالم بفرماباتعجب
  بھ شاھددی رو بدی گوششھی لرزشش حس نشھ گفت ــ مکردی می کھ سعییباصدا

 ستنی شمس نی اقاـــ
 ؟ی خدمتکارشـــ
 . من؟ نھـــ

 المی زدو گفت ــ بھش بگو صبح ویپوزخند
 قا؟ی دقشدی رو قطع کرد چیوگوش
  کمد نزاشتھ بودمیھنوز لباسامو تو.دره اتاقمو باز کردم. باال انداختمی اشونھ

 تختھ نرم پرت کردم کم ی خودمو رودمی پوشیتاپو شلوارک. کمد گزاشتمی مرتب تولباسارو
 .کم چشمام گرم شد وخوابم برد

 
   چشمامو باز کردمیکی ی ناباتکو

 شمی مداری بگھی دقھیدق۵ ھی اه اروشا بزار ـــ
  خداای دمیچشمامو مال. جام نشستمی توعی اومد سرادمی تمیموقع دفعھی

 زدم کھ خودم یباز چھ گند. مشت شده وبا اخم بھم زل زده بودی قرمز دستاھی با چشماشاھد
 اد؟؟؟؟ی نمادمی
  دادش رفتم عقبی صدابا

 . اواکشمتی ھا؟؟؟؟؟؟؟؟می منو جواب دادی تلفنھ خونھ ی ـــ تو بھ چھ اجازه اشاھد
 تلفن زنگ خورد منم جواب ی ھم وگفتم ـــ سرمھ من داد نزن خونھ نبودی تودمی کشاخمامو

 . ندارهی ربطچیبھ من ھ.دادم
 .دمی کشینی مشتش ھی دستامو گرفت توکمی نزداومد

 ی کھ جوابھ تلفنشو دادی اونیدونی؟می خوردی بگو چھ گھگھی دکباری گفت ـــ تی عصبانبا
 . دھنت خورد کنمی نکن بزنم دندوناتو توکاری بود؟یک

 .دی از گوشھ چشمم چکی گاه قطره اشکناخدا
 . احساسھی بیلی مرد خنیا. زدیپوزخند
 . موھاش زدی توی ول کرد چنگبازومو

 ؟؟؟یدیفھم!ی خدمتکاری بگی زنگ زد تلفنو برداشتی باال اورد ـــ بھتره ھرکانگشتشو
 . رفتدوی درو کوببعدم

 ی صورتھ شاھد روی مشتامو بھ جانکھیبعد از ا.یپسره پف.ی باشی قودیسھ تو با بھی اوا گرنھ
 اومدم یی مربوطھ از دشواتھیصورتمو شستم وبعد از عمل.یی دشودمی کردم پریبالشت خال

 .رونیب
 .شھی نمینجوری برم حموم ادی شده بودم بافی کثیلیخ

 ی بسمتھ  اتاقھ شاھد رفتم تونی پاورچنیپاورچ.ارمی رفتھ بادمی حولمو یوااا. باز کردمدرکمدو
 .ستی کھ حولھ ننجامیاه ا.درکمدشو باز کردم.اتاقش نبود
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 از اتاق اومدم یبرش داشتم با شاد. حولھھیاخ جون . اونور بود درشو باز کردمگھی کمد دھی
تندتند شروع .وارده حموم شدم.ھمون گشادا. وبھ اتاقھ خودم رفتم لباسامو اماده کردمرونیب

 بھ ساعت کردم خب فکر کنم االن شاھد ینگاھ. بھ خودمدمیچیحولھ رو پ.دم بھ شست وشوکر
 .خونھ نباشھ

 
 .وارده اشپز خونھ شدم. رفتمنیی ھمون حولھ از پلھ ھا پابا

  سازو زدم بھ برققھوه
 باز مونده بود وچشمام یجوریدھنم ھم. برگشتمازهیباھمون خم.دمی کشی کشدارازهیخم

پدرسوختھ چقدر .بستی بود و داشت ساعتشو مستادهی چھار چوبھ در ایتو.دنھھھ شاھدد.گشاد
 .دی سفرھنھی و پیکت و شلوار براق مشک.خوشگل شده

بعدم . حولھ دقت کردی روذرهی. از ساعت گرفت با تعجب بھ من وبعدم حولھ نگاه کردنگاشو
 بھ دمیچسب. عقبرفتمی جلو من مومدیاون م.اومد سمتم . بدبخت شدمیوا. ترسناک شدافشیق
 . صورتم خم شدیرو.وارید

 ی حالھی نداره بھ توھم یرادی خوشت اومده؟ا؟ازمیدی شمرده گفت ــ حولھ منو پوششمرده
 .دستش رفت سمتھ حولھ.کردمیباترس نگاش م.دمیم
 ؟یکنی مکاری چی چــ

 .نشی سی گزاشتم رودستمو
 . باز بودنھی سی لباسش تا روی ھادکمھ
 .نم چسبوند بھ گردلبشو

 . باھم مسابقھ گزاشتھ بودناشکام
 منو دستھ تو ایارم.زتی التماس گفتم ـــ شاھد تورو خدا ولم کن جون عزبا

 . چشمام زل زدیتو. حولھ بودیبدجنس بھم نگاه کرد دستش ھنوزم رو.شاھددد.سپرده
 چشمک ھی.ی من دخالت نکنی کارای توادی قدم رفت عقب و گفت ــ خانوم کوچولو بھتره زھی

 .نی زمیسر خوردم رو.زدو از اشپز خونھ خارج شد
 
 ی باشفی ضعدی اوا تو نبانھ
 . پشتھ دستم اشکامو پاک کردمبا

 . بلند شدمنی زمی از رواروم
موھامو سشوار .دمی دمھ دستم بودو پوشیتند تند ھرچ. سردم بودیلیخ. پلھ ھا باال رفتماز
 .دمی کشیقینفسھ عم. زدم بھ شارژمویگوش.دمیکش
 .نیی پلھ ھا اومدم پااز

 . شاھد دارم براتصبرکن
 . شالم سرم کردمھی دمی کاناپھ بود پوشی کھ روشنلمو

  کناریباحضوره کس.دمیدوی مای دری ھم تویگاھ.زدمی لبھ ساحل قدم مرونی خونھ زدم باز
 . برگردوندمسرمو
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بھ توچھ (کردی عمل مدی دماغشو دوس نداشتم بای اصلی چشمای مشکی با موھایدختر
 .لباشم بد نبود)اوا؟

 . بودی شالشم ابیبا شلواره ل. بوددهی سھ ربع سبزو قرمز پوشنی مانتو استھی
  کنکاش کردن من تموم شد؟ـــ
 ؟ی؟بامنی کـــ
  ارهـــ

  دادملشی گشاد تحویلبخند
 ھ؟ی ھستم اسمھ توچھی من ساـــ
 ؟یکردی منو تماشا می تاحاال داشتیاز ک. من اوام ـــ
 .نجامی وقتھ ایلی خــــ

 . تکون دادمسرمو
 د؟یکنی می زندگنجای ـــ امن
 ؟یتوچ.حی تفری فقط برامی اومدزمی ــ نھ عزھیسا
 . اومدمحی تفری منم براـــ

 )ھیھمون سا(می بون حرف زدھی با سای تاشب کلخالصھ
 متعجبش روبھ رو شدم افھی بعد کھ باقکنمی می زندگی شمسشھی بود بھش گفتم پی ساکتبچھ

 . خوش گزشتیلیخالصھ خ. دادنحیشروع کردم بھ توض
 .زنگو زدم.ستادمی االی ویجلو

 دهی دمارستانی تی درو باز کرد ھمون دختره بود کھ توی تعجب کردم دختردمی کھ دیزی چبا
 . بودایبودمش اسمش فکر کنم پرن

  زدیپوزخند
 دم اونورو در شوتش کری باال انداختم و از جلوی اشونھ

 . داخل خونھ رفتمبھ
 .  چھ وضع تو اومدنھنی ھوششش اـــ

  دمشیحس کردم از اون موقع کھ د. بھش گفتمیی بابابرو
 . تر شدهالغر
 .کردی کنجھ لبش بود داشت با اخم نگام میگاریس. کاناپھ نشستھ بودی روشاھد

 . دادملشی اخم تحومنم
 . شاھد وکنارش نشستشھی با ناز رفت پدختره

  اروم وخونسرد از پلھ ھا باالرفتممنم
 

 . انداختمنھی ای بھ خودم توینگاھ. از دورم باز کردمشنلمو
 . اومدمنیی از پلھ ھا پای رژه سرخ زدم بعدم با خونسرذرهی

ما .نجایمن فقط بھ خاطره تو اومدم ا. شاھد من ھردفعھ شانسمو امتحان کردمنی ـــ ببایپرن
 .می مثلھ قبل باھم باشمیتونیم
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 . کاناپھ نشستمیرو
 .دادی گوش مای پرنی تفاوت بھ حرفای بشاھد

 . زل زدمی وی بھ تیبا لبخنده گشاد. جونم پاندایا. رو روشن کردمی ویت
 . نقش بستی شمسی لبای روی لبخنده بدجنسدمی کم دکم

 نجای اای ــ خانوم کوچولو بشاھد
 ؟یگیبا تعجب بھش گفتم ــ منو م. نگاه بھ چپو راست انداختمھی نگاه بھ خودم وھی

 ایب. باتوعمی زدو گفت ــ اره خانومی مصنوعلبخنده
 . سو استفاده گریا

 . پاش نشستمی رونمی بغلش بشنکھی ای ارامش سمتش رفتم وبھ جابا
 . پھلوم فشار دادی بھم رفت و دستشو توی غره اچشم
   کردمی انالھ

  منی دماغویکنی مارکی ـــ خب چشاھد
 .ارهی مادمی دماغم بوده رو ی دستم تومارستانی تی داره اون روز توشرفتیب

  بھش زدم و گفتم ــ دماغو عمتھیلبخند
 کنھ؟؟ی مکاری چنجای دختر پرستاره تو نبود؟؟انی ــ شاھد اایپرن

 ای دختر دوس دختره منھ پرننی گفت ـــ ای جدشاھد
  چشمام گرد شده بھش نگاه کردمبا

 و بھ لباس گشادام اشاره ی بگردییپای تنی با ھمچکردمی زدو گفت ــ فکر نمی پوزخندایپرن
 کرد

 خاروندی دماغشو می صورتھ شاھد بود اونم ھیموھامو تو.دمی ھم کشی تواخمامو
   لباسا شاھدو عاشق خودم کردمنی جون من با ھمی پرنیدونی مــ

  بھش زدمی چشمکبعدم
 . زده بودی لبخنده نامحسوسشاھد

 برداشت رفت سمتھ درو گفت ــ اگھ واقعا شما باھم دوس فشوی با خشم از جاش بلند شد کایپرن
 شھی ھمیبعدم من برا. کھ ساالر قراره برگزار کنھ ثابتش کنی مھمونی تونوی ادیدختر وپسر

 .رونی برمی متیاز زندگ
 .دی بھم کوبدرو

  از پاش پاشم کھ کمرمو گرفت نشوند سره جاشخواستم
  عھ ولم کنـــ
 !ی خودت اومدھی خودت با پاـــ
   کردمی غلطھی حاال من ـــ
 . نیی پادمیپر
 ی کنی چند وقت نقشھ دوس دختره منو بازدی اوا  باـــ
 رسھ؟ی بھ من می اونوقت چرا؟بعدم چــ
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تورو ھم فقط !ی کنیدوس دختره منو باز از خدات باشھ قراره نقشھ دی پوزخند گفت ـــ بابا
 فرانستو خودم یِدر ازاش منم کارا. کم کنممی مزاحمو از زندگھی دارم کھ شره ازی ننی ایبرا

 باشھ؟قبولھ؟! تا بتونھ کاراتو درس کنھکشھی طول مایارم.کنمیدرس م
   خاروندمیشی بھ حالتھ نماچونمو
  زدمو گفتم ـــ قبولھی پھنلبخنده

  دختره خوبنی افرــ
 رو برات ی مھمونیلباسا.  ساالرم فرداسیمھمون. خونھامی کتشو برداشتو گفت ــ شب نمشاھد

 .فرسمیم
  باشھــ

 . خونھ خارج شداز
  کردن؟ی کار درستھ؟نقش بازنی واقعا ایعنی

 . کارتون تمرکز کنمی سرمو ودوتا بھ سرم زدم تا بتونم روی انگشتمو گزاشتم رودوتا
 . صحرا زنگ زدمیدن کارتون تلفنو برداشتم وبھ گوش از تموم شبعد
  الو جانمـــ
  سالم زن داداشـــ
  دلم برات تنگ شده بود خواھر شوھریی اوا توی وااـــ
 ا؟ی منم مامان خوبھ؟اروشا وتپل وارمـــ
 با نھی ای جلورهی می تپلم گاھیحت. تنگ شدهطنتاتی تو وشی دلمون برایلی ھمھ خوبن خـــ

 .کشھی اه مھیبعدم .زنھیدندوناش زل م
  رو بده بھشی کردمو گفتم ــ گوشیزی ری خنده

  اواای بنی ارـــ
 ختھیلی شالم اوا بـــ
 . دندوناتو خرد کنمیدوس دار.ختھیری سالم تپل بــــ
 یشتی ننجای ھا ھا توکھ اـــ
  رو گزاشتم حواسش بھت باشھیکی ی ولستمی بچھ من اونا ناری منو در نی ھا ھای اداـــ
   حس کرد گفت ـــ آ وا اا واشذی کھ لرزو توش میی صدابا

 . زدمی گرفت قھقھ اشی گربعدم
 اری پسره منو دربنی ـــ اوااا کم اشکھ اصحرا

 .  رو بده بھ اروشای گمشو گوشــ
 رونی با مامان رفتن بستی ــ اروشا خونھ نصحرا

  پشمکی نداریباشھ قربون داداش کار!یِ آکھ ھـــ
  پشمک عمتھ نفلھ نھ مواظب خودت باشـــ
  خدافظــــ
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 ی توختمشی رو حلقھ حلقھ کردم رینی زمبیس. کرده بودپسیدلم حوس چ. اشپزخونھمیپرد
 دراوردم و بمی جی از تومویگوش. اشپزخونھ نشستمی صندلیرو.دمیدستامو بھم مال. تابھیماھ

 . تلیرفتم تو
 .ری داده بودن اتنا و کفگامی مشنگا بھم پنیجونم چقدر ا یا

 .دمی کشی کشدارازهیخم
 .زی می رو پرت کردم رویگوش

  حالھ جواب دادن داره؟یک
 دهی خواب بھ اتاقم رفتم سرم بھ بالش نرسی خوردمشو براعی سرپسی از اماده شدن چبعد

 .خوابم برد
**** 

نگام بھ . شدمزی خمی جام نیتو. مالششون دادمذرهی چشمامو باز کردم می زنگھ گوشی صدابا
 .  حمومی تودمیپر.بود ساعت١۴:٠٠ ییی شد ووودهیساعت کش

بزار امروز گشاد . اومدمرونیساعت از حموم ب٢بعد از .تو فکره کوتاه کردن موھام بودم    
مچھ دستامو عطر . ھم زدمی رژه زرشکذرهی.دمی پوشموی و دامنھ مشکیتاپھ زرشک.نپوشم

 . دورم بستمیموھامو خرگوش.زدم
کفاثت دستشم .دمی زنگھ در با دو بسمتھ در دویبا صدا. از اتاق خارج شدمنی پاورچنیپاورچ
ابھ .کردی بھ خون نشستھ بھم نگاه مھیشاھد با چشما.درو باز کردم.داشتی زنگ بر نمیاز رو

 .دیدرو محکم بھم کوب.دھنمو با سرو صدا قورت دادم
  لباس برات اورده بود ھاااا؟؟؟کی پیقت وی کجا بودـــــ

 با تتھ پتھ گفتم ــ عھ خب حموم بودم.نکھی حموم بودم لباسارو اورده بوده مثلھ ای توعیییھ
 . کاناپھ پرت کردو بلند گفت ـــ بپوشش زودی رو روی پاکتــــ

 .پسره خررررر. بھش کردم پاکتو دستم گرفتمو از پلھ ھا باال رفتمیاخم
 بزارم یچرخ سره قبرت نانس١٨ یلی تررهی زیشاھد بر. بازتریکی از یکی تا لباس بود سھ

 .سنگھ قبرتو با دستام بشورم. برقصم یعرب
  شدی حرصم خالنکھی از ابعد

 .دمی پوشیکی یکی لباسارو
 . بپوشمناروی اگھ من اعمرااا

 رونی رو بی کمد لباسی زدم از تویطونیلبخنده ش. اوا اصال بھ حرفش گوش ندهاره
 یلی لباسا خنی باز بود کھ از اکمی پشتش نشی بھ عنوان استخوردی بود و دوبند میاب.دمیکش

 .دوستمشیخوشگل بود م. زانوم بودی باالکمیقدش تا .بھتره بازم
 . کردمشی لختھ شالقموھامو

با ناز از پلھ ھا . کمدی رو ھم پرت کردم توی شمسیلباسا. شده بودمستیب. کردمشی اراذرهی
 . دھنم اندازه غار باز شددمی کھ دیزیبا چ. رفتمنییپا
 . ھم زده بودیپی شرف چھ تیب



              شمیم مشاري                                 ی روانکیرمان عاشق 

 72 

مادر .بخورمت.موھاشم داده بود باال.ی وکرباتھ سرمھ ادی سفرھنی  وپی و شلوار سورمھ اکت
 . درادگرتیج.تیبھ فدا

  ھمی تودی با تعجب سرتا پامو نگاه کرد بعدم اخماشو کشبرگشت
 ؟یدی پوشھی چنای اــــ

  زدمو گفتم ــ لباسی گشادلبخنده
 ؟یدی کھ بھت داده بودمو نپوشییچرا لباسا! لباسھنی ادونھی عمم مـــ
 . باز بودنیادی بودن زی لختکمی امم خب اونا ـــ
 . جلو رفتم سمتشای قبلش بفتی راه بـــ
  برگردـــ
 ؟ی چی برگردم براـــ
  حرف نباشھ زود باشـــ

 . برگشتماروم
 . رو دوره گردنم بستیگردنبند

 .سوزوندی داغش پوستمو مینفسا. زدمیلبخند
 می چشمام نگاه کردو گفت ــ بریتو.برگشتم
 . برداشتمو پشتش از خونھ خارج شدمفموی تنم کردم و شالممم سرم کپالتومو
 .می شدشی مشکی بوگاتسواره
 .شی ای بترکنی ماشھی ھروز

 نگھبان ستادی ای خونھ ایجلو.دیچی پی کوچھ ایتو.شق سرعت بودمعا. سرعت حرکت کردبا
 . خوشگل بودیلیخ.وارده قصر شده بودم. درو باز کردعی سردنشیبا د

 . سنگ فرش بوداطشی حکفشھ
 . من قرار گرفتفھی ظری دستای بزرگ ومردونش تویدستا.می شدادهی پنی ماشاز

 .ی کنی بازلمی باشھ فادتی گوشم وگفت ــ کھی اورد نزدسرشو
 . پالتوھامونو گرفتی در خانومدمھ
  پارچھ بودفقطکھی تعیھمھ لباساشو . گفت اون لباسارو بپوشمی بگو چرا شمسپس

 
 .ی خوشحال شدم اومدیلی اومد سمتھ شاھد وگفت ــ سالم شاھد جان خییاقا

 .منم دنبالش پشتھ سرش راه افتادم. رفتیزی زد وبسمتھ میشخندی نشاھد
 .کردنی بھش سالم می وا ھمھ ھشنی ھمھ دارن جلوش دولو راس مدمید

 . بغلش نشستمی صندلی روکنارش
 ؟یکنی نمی شاھد جان معرفـــ

 چشمام زل زدو گفت ـــ دوس دخترمھ کھ ی بود گرفت و با توزی می دستھ منو کھ روشاھد
 . زنم بشھیقراره بھ زود

 زدمو گفتم ــ اوا یلبخنده مصنوع. پامو لگد کردزی مرهیاز ز. واج بھ دھنش زل زده بودمھاجو
 .ھستم خوشبختم
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 .کنھی انتخاب مناروی بھترشھیشاھد ھم. نگام کردو گفت ـــ ساالرمیزی با حالت ھمرده
 .نھی زدمو گفتم ــ چون خودش بھتریشخندین

 .دمی شاھد جا خوش کردو دی کھ رو لبای وضوح لبخنده کمرنگبھ
 .م ومشکوک بھموم زل زد باال انداختیی ابروساالر

 .زدندی حرف منای کم سره صحبت باز شد درمورده کارو اکم
 . دستشھ و بھم زل زدهیالسی نشستھ گی صندلی کھ رودمی رو دایپرن

 . ناز اومد سمتمونبا
   ــ سالم شاھدایپرن

  تکون دادی سرھی بقیوبرا
  حالت چطوره؟ی گفت ـــ سالم پرنی با خوشحالساالر

   ــ خوبمایپرن
 . مبارکدتی شاھد زل زدو گفت ــ دوس دختره جدی چشمایتو

 . زد ـــ اره مبارک باشھیشخندی نشاھد
  حرف بزنم؟ی خصوصقھی باھات دودقشھی ــ مایپرن
 . سمتھ مابودزی اون می نگاھاھمھ

 .میزنی حرف ماطی حی توای ــ بامن بشاھد
  بھش بگھ؟؟خوادی می شده بودم کھ چکنجکاو

  رفتماطی فاصلھ گرفتم وسمتھ حزی از مدی ببخشھی کھ اونا رفتم با قھیدق۵  ازبعد
 . پنھون شدمواری دپشتھ
  شاھدارمی ـــ من سر از کاره تو درمایپرن

 توکھ ارهی من دربی باالنره گفت ـــ خدا نتونستھ در از کاراکردی می کھ  سعیی با صداشاھد
 یبندش

 
 ھی تو مثلھ ی دختر فقط وفقط برانی امیدونی شاھد شاھد بسھ ھم من ھم تو جفتمون ماـــیپرن
 .لرزهی من می اون تھ دلت داره برادونمی ملسیوس

 کھی تھی من مثلھ ی برا؟تویزنی حرفاتو می زد ـــ با کدوم اعتماد بھ نفس داری پوزخندشاھد
 !یاشغال

  ھا؟؟؟ی عشقمیگفتی زمان نم اشغال؟؟؟؟؟مگھ اونکھی تھی ـــ چرا؟چرا ایپرن
  بحثھ مسخره رونیتمومش کن ا!یاری سرمو درد مفتی با ارجی دارای پرننی ببــــ
  باشھـــ

  کردممی خودمو قاعیسر
 . وارده سالن شدکردی کھ اشکاشو پاک می درحالایپرن

 .ی دختره کنھ اعجب
 . شاھد محاصره شدمی برم سالن کھ توسطھ دستارونی بامی بواری از پشتھ دخواستم
 .کردی پوستم و نوازش می کشدارش روینفسا. گزاشتھ بودواری دی دوطرفم رودستاشو
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 . صورتم از نظر گذروندی اجزاتمومھ
 . لبام ثابت موندی روچشماش

 . نگاش کردمطونیش
  بزنشخندی عمت نی لب گفتم ـــ کوفت مرض برارهی زد کھ زیخشندین

 .دیخندی بشنوه بلند بلند مکردمی نمفکر
 گرد شده یبا چشما. لبام حس کردمی لباشو روی حرکتش تند بود گرمایلی برگشت خدفعھی

 .ِ گوشش و دفراری توزدی مدونھی من بود ی جایاالن اگھ ھردختر.کردینگاش م
 .... یول

 ! گرفتھ بودیباد موھامو بھ باز.دمیبوسی مانھیوحش
 .زاشتی  باز منھی سی دکمھ لباسشو تا روشھی گزاشتم ھمنشی سی رودستامو

 . سانت حرکتمی از نغی کردم ھلش بدم دریسع
 . بکنھی کھ بھ خواد فضولی سرانجام کسنمی لبام جدا کرد وگفت ــ ای اروم از رولباشو

 .واری بکوبم بھ درمی کلشو بگخواستم
 . بھش گفتم و وارده سالن شدمی خریلی خھی

 . نشستھ بودنای ساالر اشی تعجبم سحر ھم پدرکمالھ
 . بھم نگاه کردزدی کھ تمسخرو داد میی با پوزخند وچشمادی کھ دمنو

 .بھ تکون دادنھ سر اکتفا کرد. اروم بھش گفتمیسالم
 
   درادگرشی جیای پرننیا

 . راجبھ من بھش گفتھالبد
 ؟! بگھ بھ من چھاصال
 .بھ سحر زل زد با پوزخند. نشستی صندلی باالخره اومد روشاھد
 ؟ی ــ سالم شاھد جان خوبسحر

  مگھ مھمھ؟ـــ
 . نشستھ بودند اشاره کردزی کھ دوره میی با چشم بھ کساسحر
 .بحث کار دوباره شروع شد. کنجھ لباش گزاشتیگاری سشھی پارو پا انداخت ومثلھ ھمشاھد
 ی با نگاه ھای مھمونھیبق. بابامی خوردگھیاه ولم کن د.کردی بھ من نگاه می وسط ھنی اسحر

 . وپچ پچشون گزشتایسحر وپرن
 حوصلم سر نره با نکھی ای برای ھزدموی لبخنده کج مھی منم کردنی بھ من نگاه می ھنای احاال

  اخره سرم شاھد دره گوشم گفت ـــ فندق انقدر وول نخوررفتمیبدنم ور م
 از زوره دمیترکیداشتم م.زنمی اون وسط از زوره خنده اشک برخواستی گفت فندق میوقت

 .خنده
 . رفتن پاشدنی کم ھمھ براکم

 .دمی پوشپالتومو
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 وسحر با اخم ایپرن.میسوار شد.می رفتنشیبھ طرفھ ماش. دستاش گرفتی دستامو توشاھد
 با ھزار ناز می سوار بشمی خواستی وقتارمی حرصشونو دربنکھی ایبرا.کردنینگاھمون م

 ھی عقب شاھد گشتمیباز برم.زاشتمی مرهی دستگی دستمو رورفتمی جلو وعقب میسوار شدم ھ
 ـ.شدی رد منای ماشنھیبا سرعت از ب. کردم جوابشو ندمیکھ سع  لب بھم گفتری زی اوونھید

 . ترمزی زد روالی ویجلو
 . جلو خداروشکر کمربند بستھ بودمدمی متر پرھی

 ھیبا.م تنم کندیلباسامو از تو.خواستیفقط دلم خواب م.تند تند از پلھ ھا باال رفتم. زدمدروبھم
کم کم خواب مھمونھ چشمام .دادمی تخت تشک حرکت میپاھامو رو. تختی رودمیحرکت پر

 .شد
 ھم بھ یصورتمو شستم دست.بود٩ساعتھ نگاه کردم . ترق وتوروق چشمامو باز کردمی صدابا

 دهی پوشیکت وشلوار خاکستر.اوالال شاھدو بخورمت. اومدمرونیموھام زدم و از اتاق ب
خونسرد از . از کنارش گزشتملکسیبعدم ر.ی نگاه بھ شمسھی خودم کردم پھیت نگاه بھ ھی.بود

 از نشوی ماشچھییشاھد سو. کاناپھ نشستمی خودم درس کردم روی براقھوه. رفتمنییپلھ ھا پا
 . برداشتزی میرو

 . کاناپھ نشستی وروختی خودش ری برای بسمتھ اشپزخونھ قھوه ارفت
 دنھی گفتم و بسمتھ در رفتم بازش کردم با دیشی تفاوت نگاھم کرد ای زنگ خونھ بی صدابا

 لب گفتم رهی نشون بدم فقط اروم زی چھ عکس العملدی بادوستمی دره نمی کھ جلویشخص
 ....سحر

 
 . کاناپھ نشستی بھ من اومد داخل و روتی بدون اھمسحر
 . بھم زدمدرو

 .مش قبلھ طوفانھ از ارادونستمی با اخم بھش زل زده بود خوب مشاھد
 ؟البتھیکنی مکی حدو خودتو کوچنی ااد؟تای من ازت بدم میفھمی نمنکھی ـــ سحر مثلھ اشاھد

 دی اشغالکھی تھیشما مونث ھا 
  ھا؟؟می اشغالی بگیخوای می با حرص گفت ـــ تاکسحر
 . رو برات روشن کنمیقی حقانجای شاھد من اومدم ابسھ

  نگاه بھ من کردھی
 . بھم گره خوردشتری شاھد بیاخما

 .ختمی فنجون ری بلند شدم وبسمتھ اشپزخونھ رفتم قھوه رو توازجام
  بگھ؟ی چخواستی میعنی

 . قھوه بسمتشون رفتمینیاروم با س. سرمو تکون دادمکالفھ
 چشاتو خودم با شاالیا. رو پا انداختم وبھ حرکاتم زل زدی سحر گزاشتم پای رو جلوینیس

 .ارمیناخونام درب
 . کاناپھ نشستمیرو

 شنومی گفت ـــ خب مشخندی با نشاھد
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 .نایسال ا۶ حدوده شی بھ چند سال پگردهی ـــ ماجرا برمسحر
 . زمان بابا فوت شده بوداون

 ؟!رسھی می ھوا بود معلوم نبود بھ کی روثروتشم
   کھ بابات توش مشخص کردهی بھ من گفت من برگھ الیوک
 تونستمینم. شدمیعصبان. تو کمتر گزاشتھی پدرت برایول. کردمدای رو پرسھی می بھ کیچ

گفت عاشق .گفتی بھ من مشویماھان ھمھ چ. ماھان عاشق شدهدمی کھ فھمیتاوقت. ھم بکنمیکار
 نی بود کھ اولنجایا. سبز ی و چشمای مشکی دختر باموھاھی. کالسش شدهی از دانشجوھایکی

 کشی راه تحرنیبھتر. دارهبی رقھی فتگیماھان م. ذھنم زده شدی شما توا بی دشمنیجرقھ برا
 من عمل یماھان طبقھ حرفا. عقب بکشھدی صحرارو مالھ خودش کنھ نبادیبھش گفتم با.بود

 ... بده  وامارویاون پ. برو درخونھ دختره مزاحمش شوگفتمی بھش مکردیم
 ماھان ی ماھان شد وقتبھی رفتھ رفتھ عاشق رقای کردم ماری رو خودم بھ ماھان معرفایمار

 انتھی کھ اون خییتا جا. وصحرا ممکنھ عاشقھ ھم بشن وارده عمل شدایبھش گفت ارم
 ! اتفاق افتادیساختگ

 
 . بودم شمال و بارون گرفتھ بوددهی روم رسنی شده بود و ازکی کامال تارھوا

 
ه  دارنی سرعت ماشدمید.  راه بودیلی خودمون خھیالی تا وگذشتمی منی ھا با ماشالی کنار واز

 . نی بزنیواااااا. شھیکم م
 
 دمی شدم و محکم درو بھ ھم کوبادهی پنی ماشاز
 

 !شتر؟ی بنی از ای زل زده بودم آخھ بدشانسنی بھ کمربھ ماشدست
 

 . ختیری شر ازم آب مشر
 

 . تموم کرده بودم، خلوت بودنی کھ من بنزمییاونجا
 

 .  بھ دورو روم انداختمی بود، با ترس نگاھشبم
 

 . کردنغی جغی و شروع کردم بھ جدمی کوبنی زمھی روپاھامو
 

 .  ھا کمک بخوامالی ونی از ھمیکی بود کھ از نی راه انیبھتر
 

 . و زنگشو زدمستادمی االی وھیجلو.  قفل کردمنویماش
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  »شاھد«
 
 . شمالمھیالی وی شروع کردم بھ قدم زدن چند روز بود اومده بودم توالی وھیتو
 

 زل رونی از ھم باز کردمو بھ بکمی پاھامو بمی جھی دستامو کردم توستادمی االی پنجره وھیجلو
 .زدم

 
 . برداشتمرونی در چشم از بی صدابا
 

 کرد؟؟؟ی مکاری چنجای انیا.  تعجب کردمدنشیبا د. باز کردمدور
 
 »اوا«
 

فذ  نای جلو با باز شدن در با دوتا چشم آبدمی کشکمی زنگو زدم شنلمو ستادمی االی وکی یجلو
 . رو شدمھیرو
 

 .میکردی با تعجب ھمو نگاه مھردومون
 

 !؟یکنی مکاری چنجایتو ا: شاھد
 
 .از کنار در رفت کنار.  پا داخل گذاشتمیی کمال پروبا
 

 . نشستمی کاناپھ چرم مشکھیرو
 

 .رمی صبر کن نفس بگذرهی: اوا
 

  خب حرف بزن! ؟ینفستو گرفت:شاھد
 
 :  خودمو جابھ جا کردم و گفتمذرهی
 
 الھاروی از ویکی مجبور شدم ، دره گھی تموم کرد دنی بنزنمی شمال بعد ھم ماشییاومدم تنھا-

 .بزنم کھ، با شما روبھ رو شدم
 د؟؟؟یاری بنی بنزکمی شھیم
 
 . گرد نگام کردی چشمانبا
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 . ندارهنمی االن ھم ھمھ جا بستس و بنزی بموننجای فعال ایتونیم: شاھد

 
گفتم . خارجمی رو ھم فرستادایمار. تاب بودی ماھان رفت خارج صحرا ببھی بود کھ رقاونجا

خالصھ . خوشحال شدی راھھ تا بھ عشقت برسنیبھتر.ی کن اون پسرو مستش کنیبھش سع
 داشتن صحرا ی راه برانی بھ ماھان گفتم تنھا ترنورمیو از ا. کرداتجاوزیاون پسر بھ مار

 بود بھ ماھان گفتم صحرا و ی بازنیحاال وقتھ رو شدن ا. کردجاوزبھ صحرا ت.تجاوز بھشھ
 ! گفتم بھ اون پسر خبر بدهای شمال و از اونورم بھ ماریالی وارهی رو بایمار
 گفتم اون ایمن بھ مار.رهی بگشی اتالی بود کھ اون ونی راه انی صحرارو نجات داد تنھا تریوقت

 من ی اونم سوخت خواستھ یول. قبول کردایمار.دمیگفتم خودم تورو نجاتت م. بسوزونھوالریو
 ی نجات دادنش ولیمثال برا. ماھان شھی پالی ویمن بھ تو گفتم بر.بود

 داشتم خواستمی کھ میزیخوشحال بودم باالخره بھ چ.ی بسوزالی اون وی توھم توخواستمیم
 .دمیرسیم

 .ای سره پرنمیریحاال م. بخرمرانوی اتونستمی کھ با داشتنش میثروت. نبود اون ثروتکم
 ! ھــــوسمی اسمشو بزارمیتونی مشتری بی عاشقت بود وللی اواایپرن. دوستھ منھایپرن
 . کنھلی تحصی خارج از کشور ادامھ خواستی مایپرن

 .... رفت.منم بھش گفتم برو شاھد دوست نداره. عاشقت نبودگھید
 تو یاون برگشت ول. دوممھی بھش خبر دادم برگرده االن وقتھ بازشی چند وقت پنیتاھم

 بھ اسم اوا رفتھ خونھ ی کھ بھم گفت دختریتا وقت. عاشقت بودگھیاون واقعا د.یپسش زد
 .شاھد

 . بھم انداختی نگاھمی ندی حرفش کھ رسینجایا
 ..... وھی  کنی بھ شاھد بگو اشیدی اگھ دھ؟بعدی اوا کنی انی بھش گفتم برو ببگفتمی داشتم مـــ

 !ری بگموی تصمنی بھتربعدش
 شمونی بھ خاک مامان پمونمی پششاھد

 
  بلندشدی عصبانشاھد

  گونشی سحر دستشو گزاشتم روامی بھ خودم بتا
 . گفتمینیھ

 دی ھم تورو ھم اون صحرارو شما باعثھ مرگ داداشم شدکنمی ـــ سحر بدبختت مشاھد
 .رونی از خونھ من بگمشو
 ببخشم.شمونمی ــ داداش بھ خدا پسحر

 ی اخھ اون ثروتھ لعنتی ازم گرفتموی زندگی روزانی تو بھتر؟ببخشمتتت؟؟؟؟ی ببخشمت لعنتـــ
  چشمامی گمشو از جلوکنمیانقدر برات ارزش داشت؟؟؟؟؟؟؟؟سحر نابودت م

 . اشپزخونھمیپرد
  برداشتمو بسمت شاھد رفتموانویل
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 نوی شاھد بخور اــــ
 . قرمز نگام کردیباچشما

 واری دی تودی ازم گرفت کوبوانویل
 . بھ عقب برداشتمی قدمباترس
 . خارج شدالی از وی اشکی کاناپھ برداشتو با چشمای از روفشوی کسحر

 . اتفاق برام سخت بودنی ماجرا انی ھضم اراستش
 . بودستادهیشاھد ھمونجا سره جاش ا 

گزاشتم کفھ دستم کھ ببرم بندازمشون سطل  رو شھی بزرگھ شی ھاکھی وتنی زمی رونشستم
 .اشغال

 . سوزش دستم چشمامو با درد بستمبا
  اخـــ

 . با شتاب بستم برگشتشاھد
 . دستشی زانو نشست دستمو گرفت توی روکنارم

 ؟ی بود کردی چھ کارنی اوونھی اخھ دختره دــــ
  تکون دادسرشو
 ای ـــ بامن بشاھد

 .می دستش بود بسمتھ اشپزخونھ رفتی کھ دستم توینجوریھم
 .دیکشی دستم می روی چشمام نگاه کنھ پنبھ روی تونکھی ابدون

  سرشو اورد باال.کردمیدرکش م. اتفاق براش سختھنی تحمل کردن ادونستمیم
 .دمی چشمامو ازش دزدعیسر
 .دمی کشی سختیلیمنم خ.کنمی ـــ شاھد من کامال درکت ماوا

 .رمیگی ھا درس می سختنیاز ا زدو گفت ـــ من یپوزخند
 .دمی کشرونی دستش بی اروم از تودستمو
 رونی بمیری ــ حاضرشو مشاھد

  کجا؟ـــ
  حاضرشوـــ

 .  پلھ ھارو باال رفتماروم
 . برقھ لب اکتفا کردمھیبھ . دمھ دستم بود تنم کردمیھرچ. اتاق شدم وارده

 .  اومدمرونی برداشتمو از اتاق بفمویک
 . بوددهی پوشی اسپرتھیلباسا

 م؟ی برـــ
 می برــ

 . با انگشتام قفل کردانگشتاشو
 . بزرگ نگھ داشتی پاساژیجلو
 . باز کردمنویدره ماش. بودمدهی شنیلی خنجاروی افھیتعر
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 .می گرفتو وارده پاساژ شددستمو
 .دیخری مدمی میھرچ
 . شاھدوی مھربوننی دوست داشتم ایول. بودبی عجبرام

 .می شدی مغازه مانتو فروشھی وارده دی کشدستمو
  رو تن بزنی ـــ برو اون مانتو ابشاھد

 . ندارماجی اما شاھد من واقعا بھ مانتو احتـــ
 برو!انھی ی داراجی توھم کردو گفت ـــ من نگفتم احتاخماشو

  زدمو گفتم ــ باشھیلبخند
 . قشنگ بودیلی تنم خیتو

 .دمدرو باز کر.دره اتاق پرو زده شد.ربع بود٣ نشیاست
 .نمتی ــ ببشاھد

 . چونش و بھم زل زدری گزاشت زدستشو
 اری خوبھ درش بـــ

 .میمانتو رو حساب کردو از پاساژ خارج شد. خودمو تنم کردمیمانتو
 می شام بخوردی رستوران  خورشمی ــ برشاھد

 .کنمی خودم غذا درس مالی ومی نھ شاھد برـــ
 . تکون دادسرشو

 . ترمزی زد روالی ویجلو
 .میداخل شد. بازکردالروی ودره

 . اتاقم شدم لباسامو دراوردم وبھ اشپزخونھ رفتموارده
 . شدمای درس کردن الزانمشغول

 
  زد توگوشتشرفتی حرص گفت ـــ اون ببا
 . تکون دادن سر اکتفا کردمبھ

 .دی گونم کشی بھ حالتھ نوازش روانگشتشو
 ؟ی شاھد تاحاال عاشق شدـــ
  سوالم شوکھ شدنی ااز
 مونث فقط بھ گفتمی مروزی دنی تا ھمدیشا. ھایزنی زدو گفت ـــ ھھ عشق؟حرفا میشخندین

 .خورهی بھ درده اونم نمنمیبی مکنمی حاال کھ فکر می ولخورهیدرده لذت  م
 دیخوری چرا گفتم ـــ نھ کھ شما مردا بدرد مدونمینم

  زدیطانی شلبخنده
 . اونور کردمعی سرصورتمو

 دی بلند خندی صدابا
 . راس وارده حموم شدمکی پلھ ھا باال رفتم واز
  دوش بھ خودم قول دادمریز
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  چجور؟اصال بھ توچھ اوا؟یول. ببرمنی رو از بی شمسنی دادم کھ اراده اقول
 .دمی پوشی تاپو شلوارکھ قرمزدمیچی دروم پحولمو

 . بستمشی خشک کردم وخرگوشموھامو
 . زدم واز اتاق خارج شدمی قرمزرژه

 .کردی تماشا می وی ت داشتشاھد
 . من چشماش گرد شددنھی دبا
 . نگاھم کردنیی باال تا پااز
 . دھنشو با سرو صدا قورت دادابھ

 . تماشا کرد شد بازی وی تفاوت مشغولھ تیو ب. حالت دادریی تغدفعھی
 . حرص بسمتھ کاناپھ رفتمبا

 . زدی بدجنسلبخنده
 . کاناپھ نشستمی روش روروبھ

 .کردی نگام می چشمریز
 . از جاش بلند شد اومد سمتم دستمو گرفت و بلندم کرددفعھی

 یکنی مکاری عھ شاھد چـــ
 .یخوریسرما م. بپوشدهی لباسھ پوشھی برو دختره خوب ـــ

 . نداشتی بھترلھیدل. گرم بودیلی زدم خونھ خی بدجنسلبخنده
 . گرممھخوامی گفتم ـــ نمدموی کشرونی از دستش بدستمو

  اواااـــ
  خ و ا می ن م ـــ

 ؟ی چشمامو گفت ــ مگھ دستھ خودتھ نخوای زل زد توخونسرد
  اوھومـــ

 .دستاشو دوطرفم گزاشت. کنھدای پی بدنش با بدنم تماسنکھی بدونھ اواری بھ دچسبوندم
 . کارت دارمایبعدم ب. برو دختره خوب لباستو عوض کنـــ
 . و جلوش نشستمدمی خودمو پوشیلباس گشادا. نکردمی مقاومتگھید

 خب بھتره بھم محرم وفتھی بی اتفاقھی ممکنھ می کھ باھم ھمخونھ ای مدتی اوا تونی ـــ ببشاھد
 .یکنی می کھ بامن زندگی بگم تا وقتنمی امیبش
 
 . ذھنم بود فقط سرمو تکون دادمی کھ تویطانی فکره شبا

 . ـــ خوبھشاھد
 .کرد از صفحھ ھارو باز یکی گزاشت زی می تابشو رولپ

 باشھ؟.میشی وبھ ھم محرم مخونمی رو می عربی اوا من االن جملھ ھانی ـــ ببشاھد
 . باشھـــ

 ھ؟ی سال چکینظرت راجبھ .میکنی رو مشخص مغھی ــ اول از ھمھ مدت صشاھد
 . سال بھ نظره خودم خوبھکی کمتر بمونم ای شتری خوبھ ممکنھ من بـــ
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 ! سراغ مھرمیری ـــ مشاھد
 .خوامی نمھی ـــ من مھراوا

  شھی ــ نمشاھد
  بھش نگاه کردمباتعجب

 یخوای خودت می خب ھرچـــ
  ـــ اواا بگو دختره خوبشاھد
 امام١٢ تھیسکھ بھ ن١٢ یکنی اصرار میلی پا انداختمو گفتم ــ باشھ حاال کھ خیپارو

 .دونستمی نمشوی برق زد کھ معنیزی چشماش چیتو
 . عقدغھی شروع کرد بھ خوندن صبعدم
 . دادملی بھش تحویلبخنده گشاد.دی کشیقی عمنفس

 ؟؟ی بفھمھ چای فقط شاھد اگھ اگھ ارمـــ
   جفتمون خوبھی برانی اوا انی ببـــ

 . لب بھش گفتمرهی زی اباشھ
 ؟یکنی مکارشیشد؟چی سحر چھی شاھد قضـــ

 . الزمھزای چیلی اعتراف خی ضبط شدشو دارم برای زدو گفت ـــ صدایپوزخند
 . تکون دادنھ سر اکتفا کردمبھ
 شرکت نی بزرگ ترمی تونستنکھی ای من برای ھفتھ چندتا از دوستانی اوا قراره اخره اـــ

 یلینھ خ.رمی بگی پارتجوری انی بنجای امی کنسی رو تاسرانی ای بھداشتیشیصادرات لوازم ارا
 .بزرگ

 ؟ی ھمھ کاراشو درس کنیتونیم
 . بگھ من زنشمی خوشحال شدم دوس دارم شمسیجوری

  چند نفرن؟انی مای فقط ککنمی درس مشوی اره چرا کھ نھ من ھمھ چـــ
 !ی چند نفرو دعوت کنیتونی توھم ملی و چندتا از فامانی من می از دوستایسری نی ببـــ
 . رو از سمتھ خودم دعوت نکنمی کسدمی محی نھ ترجــ

 .یدونی باال انداختو گفت ــ خودت می اشونھ
 

 .دیاخر ھفتھ ھم رس باالخره
 . دمی پوشی دکلتھ مشکھی

 . تضادجوری ومدی میلی خدمی بھ پوستھ سفی مشکمعموال
 . از اتاق خارج شدمنھی ای نگاه توھیرژه قرمزمو زدم بعد از .ومدیفر بھم م. فر کردمموھامو

  ھاوهی دستم بھ اب مھی دستم بھ غذا بود ھی اشپزخونھ یتو
 . بودمدهی ھنوز ندشاھدو

 . واز اشپزخونھ خارج شدمدمی بھ لباسام کشیدست
 .بستی بود و داشت ساعتشو مستادهی وسطھ سالن اشاھد
 .  خونھ چرخوندمی تونگامو
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 پسره نی اوا اگمی بود گفت ـــ منیی کھ سرش پانجوریشاھد برگشت سمتم وھم   
 ه*د*ا*ز*م*و*ر*ح
  نشد؟؟داشی پگھی کھ دنورایا

 . چشمامی شد و بعد بھ تفاوت زل زد تورید لحظھ بھم خ من چندنھی اورد باال با دسرشو
موھاشو داده بود باال چند تار از موھاش . بوددهی پوشی خوش دوختی و شلواره قھوه اکت
 . صورتش افتاده بودیرو

 . زدنتدی ـــ تموم شد دشاھد
 چی ھی داشت ولنای از ادونھی ھم ای اخھ ارمنمی مارکھ کتتو ببکردمی می ھن؟من فقط داشتم سعـــ

 .دشیپوشیوقت نم
 .یگی باشھ تو راس مـــ

 !یدیپوشی تر مدهی پوشزهی چھی اخم کردو گفت ـــ بعدم
 .شدی دالم قند اب میتو

 . رو اماده کنمییرای پذلھی زنگ شاھد بسمتھ در رفت منم رفتم تا وسایباصدا
 . گزاشتم بھ طرفھ سالن رفتمینی سی ھارو اماده کردم وتووهی ماب

 . ساکت شدندنمی با دھمھ
  بده؟نکنھ فکر کردن من خدمتکارم؟؟پمی تنکنھ

 .رمی دوست داشتم بمدهی برسی گیای پرنی صدابا
 دمی شاای؟یووردی چرا خدمتکار تو ن؟شاھدیدی تو چرا زحمت کشزمی ـــ وا عزایپرن

  باشھ؟نیخدمتکارت ا
 . سکوت فرو رفتھ بودی توسالن
 !)ــ عمتھ| - :ای حیب.( کھ شاھد گفت دوست داشتم بپرم بوسش کنمیزیباچ

 تونھیاوا خودش کدبانوعھ م. ــ دوس نداشتم خدمتکارم باعثھ مزاحمت خانومم بشھشاھد
 .ارمی رو می داره خدمتکاراجی بھ کمک احتدمیاگھ د. نحو انجام بدهنیکارھارو بھ بھتر

 . گزاشت و با ناز کنارش نشستمزی می ھارو رووهیاب م.نمی بشششی اشاره کرد پبعدم
 یییییخوب شد سوخت.رونی بزدی دود مدهی برسی دماغ گاز

 یقیساالر خونسرد بھمون زل زده بود بعد از دقا. دستام قرار گرفتی روی گرم شمسیدستا
 . شاھد مجلسو دستش گرفت و جوه قبل بھ وجود اومدی از دوستایکی
 
 د؟اگھی با رقص تانگو موافقونی خانوم و اقاگمیــــ خب م) شاھدی از دوستایکی(اوشیس

 . من برم اھنگ بزارماادیموافق
 . بزارگھی دنی ھمھ راضاوشی ـــ وا سایپرن

 . خودمو حفظ کردمی؟؟؟؟خونسردیرابی سیگی می داشتم پاشم بھش بگم اخھ تو چدوس
 بود کھ غلطھ ای حواسم بھ پرننی بنیفقط ا. وسطرفتنی اھنگو گزاشت زوج زوج می سیس

 .کردمی نکنھ اون موقع کھ ھمھ فنامو روش امتحان میاضاف
 ؟! شاھد جانیدی رقص دونفره رو مھی با ناز اومد سمتھ شاھد وگفت ـــ افتخاره ایپرن
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 . دستش گرفت و از جاش بلند شدیدنی بعدم نوشدی با تمسخر سرتا پاشو کاوشاھد
 .متھ ما اومدن سی موقع دختروپسرنیھم
  سالم شاھد جانـــ

 نی ــ سالم متشاھد
 ؟یکنی می ـــ معرفنیمت

 .یمی دوست قدکی ای ــ اوا ھمسرم وپرنشاھد
 . خوشبختمتونیی واز اشناکامی جلو اومدو گفت ــ سالم من ملدختره

 . گرم صحبت بودننیشاھد و مت.می سره جاھامون نشستنای از ماچ و اپس
 . بودی ھم دختره باحالکایمل
لباسشو برداشتم . کنمی خونھ نبود رفتم کھ نقشمو عملنی کھ متروزی گفتمی ـــ اره داشتم مکایمل
 رژه لب ی کھ روش جای کردن اون لباسکھی تکھی ھم برداشتم وشروع کردم بع تیچیق

 نی رژ بود بعدم ای منم گفتم کھ روش جای کارو کردنی گفت  چرا ادی فھمنیبعد کھ مت.بود
 . عھی ای عوضدختره  مالھ کدومیجا
 .دنی گفتم شروع کرد بھ خندنوی ای کھ وقتیدونینم

  رفتھ؟ادتی رژه خودتھ ی جانی عشقھ من اوگفت
 . کھ کردم فکر کردمی اونجا بودکھ بھ عمق کارتازه

 . خودمو نگھ داشتم کھ نخندمبزور
 .می ــ خانوم گلم پاشو برقصنیمت
 . باھم رفتن وسطکای و ملنیمت

 . وسطمی اومد سمتمون و منو شاھدو مجبور کردن بردنی دور رقصھی نکھی از ابعد
 اھنگ تکون تمھیبار.دستامو دوره گردنش حلقھ کردم. شاھد دوره کمرم حلقھ شدیدستا

 . گردنم اوردیسرشو تو.خوردمیم
 . وجودت وروجکی توی داریتوچ!ی من برقصی فقط برادی گفت ـــ بااروم
 .کنمیش م*ک*ی*ر*ح* دارم تدونستمیم. کردمیزی ری خنده
 از شتری بوسھ ارامشش بنیا.دی اروم بوسمویشونیدستشو گزاشت دو طرفھ صورتم و پ    

 . جشن بودی تویبوسھ 
 غرفھ ارامش شده بودم. ازش جدا شدماروم

 
ھمھ .میدی داخلھ سالن چزهی میغذاھارو چک کردم بعدم  غذاھارو رو. اشپزخونھ شدموارده

 حاملھ بود کایمل.میکردی شکمش صحبت می توی درمورده بچھ می داشتکایبا مل.خوب بود یچ
دلم .گھیرفتن خونھ بھش م.دی امروز صبح فھمنی البتھ گفت تازه ھمدونستی ھنوز نمنی متنویوا

 .دمی کشیآھ. تنگ شده بودا تپل واروشیبرا
  پراز غذا بھم دادی اومد سمتم بشقابشاھد

 . کاناپھ نشستیکنارم رو. بھش نگاه کردمی لبخنده گشادبا
 . بودمای شروع کردم بھ خوردن عاشق الزانتندتند
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با تعجب بھش نگاه . دستتدهی شاھد امشب کار منی کناره گوشم گفت ــ دختر فکر کنم اکایمل
 .کردم

 با شاھد.دمی کشی اازهیخم. کرد بعدم ھمھ قصده رفتن کرده بودندای ادامھ پ٢ تا ساعتھ یمھمون
 .ومدی خوابم میلیخ.میدرحالھ جمع کردن ظرفا بود

  ـــ خوشگذشت؟شاھد
 یییییلی ارررھھھ خـــ
  خوبھـــ

  از جمع کردن ظرفابعد
 . نگام کردیبی عججورهی برم اتاق خواستمی میالبتھ شاھد وقت. خواب بھ اتاقم رفتمیبرا
 . تخت خودمو پرت کردمیرو

 دم؟؟ی نشون متی حساسای پرنی انقدر روچرا
 . کھ خوابم برددیتا گوسفند نرس٣ شمردن بھ
 .  توروحتیا.دمی از خواب پریزی شکستن چی صدابا

 . از ظرفارو شکستھیکی زده ی شمسحتما
 . کم مونده بود سکتھ رو بزنمنھی خودم در ارهی تصودنھیبا د. غرغر از جام بلند شدمبا

 . صورتم لباسامو اماده کردم ووارده حموم شدمی پخش شده بود توشمیارا
  دورمیحولھ ا. اومدمرونی از شستشواز حموم ببعد

 ھا ھا.خوب شدم. تنم کردمیتاپو دامن صورت.دمیموھامو سشوار کش.دمیچیپ
 . فنجون قھوهھی گھی دستش بود ودستھ دیشاھد با اخم روزنامھ ا. رفتمنیی پلھ ھا پااز
  سالم شاھدـــ

 . پررنگ تر شدمیطانیلبخنده ش. شدخکوبی پاھام می اورد باالروسرشو
 . لب گفت بعدم مشغول خودن شدرهی زییزای چھی

 . وکنارش نشستمختمی ری خودم قھوه ایبرا
  برداشتمزی می از رومویگوش
 میگوش. ھم ندادنی خشک وخالامھی پھی یحت. معرفتنی من بی دوستانیچقدر ا. تلم سر زدموبھ
 با؟؟؟؟ی شمارش تعجب کردم خالھ فردنھی با ددیرز دستم لیتو

  اتصالو زدمدکمھ
  الو بلھـــ
  عروس گلمی سالم اوا جان خوبـــ

 . حرص زدمی از رویلبخند
 د؟ی داشتی خوبم کاری ــــ بلھ مرسوگفتم

 شمال می گفتم حاال کھ ماھم اومدیکنی می شمس زندگی کھ با اقادمی شنای از ارمزمی اره عزـــ
 .می بھتون بزنی سرھی میایب
  شماللللل؟؟؟؟؟؟دی گفتم ـــ اومدی بلندی صدابا
 . قربونت بشم خدافظمیی اونجاگھی دقھی دق١٠ ماتازمی اره عزــ
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 واری مو بکوبم بھ دی داشتم گوشدوس
  شده؟؟شی طوری ــ اوا کسشاھد

 . عجز بھش نگاه کردمبا
 ؟؟؟!شدهی چگمی دستش وگفت ــ می گرفت توچونمو

 .نجای اانی بنای شاھد قراره خالم اـــ
  خب مشکلش کجاس؟ــــ
 .انی اخھ قراره باربد ومامانش ودخترش بــ

 . صورتھ شاھد قرمز شدرنگھ
 کشمشیاااد؟؟ارھھھ؟؟؟می بخوادی گفت ـــ اون پسره اشغالم می منقبض شده ابافک

 ادی شاھد اروم باش اندفعھ خالمم مـــ
 .ھده شمسو نداره حقھ اومدن بھ خونھ شای کســــ
  جوون منھی حرف حسابشون چنمی ببانی جون من توروخدا بزار بـــ

 ؟؟؟یدی محکم فشار دادو گفت ـــ انقدر جون خودتو قسم نخور فھمچونمو
  گفتمی اباشھ

 
 . رو اماده کردمییرای پذلھی جام بلند شدم وسااز

 زنگ تندتند پلھ ھارو یباصدا.دمی تر پوشدهی پوشیچی اتاقم رفتم لباسمو عوض کردم و وبھ
 . شدنانی چار چوبھ در نمای و باربد تونیدرو باز کردم خالھ ونگ. رفتمنییپا

 . عروسھ گلم بشمی من فدای ـــ الھخالھ
 داره ی شاھد بھ عقب برگشتم از چھرش معلوم بود دوس داره خالھ روھم خفھ کنھ ولیباصدا

 .کنھیخودشو کنترل م
 دی ـــ سالم خوش اومدشاھد
 نیی بھ باربد کرد کھ باربد سرشو انداخت پاینی خشمگنگاه

 . کردمشونیی گفتم و بھ داخل راھنمایدییبفرما
 .زدی کاناپھ نشستن خالھ تندتند خودشو با بادبزنش باد میرو

  انگار گرمھحاال
 . جلوشون گزاشتمشربتارو

 من افتاد ید چشمش بھ حرص خوردناشاھ.کردی شاھدو نگاه می با لبخنده مسخره انینگ
 . دادلی تحوی لبخندنی بھم زد وبھ نگیچشمک
 .واری داشتم کلھ جفتشونو بکوبم ددوس

 . حرصش کناره باربد نشستماز
 . اخم نگام کردبا

 . براش نازک کردمی چشمپشتھ
 ی داداشم باششھی پدی تو؟تو االن بایکنی مکاری چنجای ــ خب حالت چطوره اواجون انینگ

 .زنمی داشتن خودم بھشون سر می خونھ من ھم اگھ اقا شاھد مشکلیایبھتره باما ب
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 ! گرد شده نگاش کردمیباچشما
 . اضافھ شدنمی بس نبود اایپرن

 ندارم اجی بھ کمکھ شماھم احترهی ھم نمیی خونھ وجانی ای تونجاسی ـــ اوا جاش اشاھد
 مفھومھ؟

 . داد سرشو تندتند تکوننی محکم گفت کھ نگانقدر
 !شونی اجازه ای شمس چھ بی چھ با اجازه اقامی تورو ببرمی عروسھ گلم ما اومدنی ــ ببخالھ

 .ی باشندتی ھمسره اشھی پدی باتو
 نیی من تعیبعدم شما برا!نمشیبی کجاس؟من کھ نمنده؟کوی زدمو گفتم ـــ ھمسره ایشخندین

 ! کنمی چجور زندگدی بادونمی من خودم بھتر مدیکنی نمفیتکل
 نینگ.شھی نمبتی نصی ــ اوا لجباز نباش مطمئن باش با رد کردنھ باربد شوھره بھترخالھ

 . دخترمی نگران باشخوادی شمس ھست تو نمیحواسش بھ اقا
 . تحمل کنمتونستمی نمگھید

 بھ دختره شما یازی ودو من نکی نی باربده؟؟ای پسره عوضنی اوا اندهی ــ البد شوھره اشاھد
پس تمومش . کھ حواسش بھ من باشھستی ننجای انی ایاوا ھم برا.ندارم کھ حواسش بھم باشھ

چون شما اصال برام مھم . باھاتون رفتار کنمی اگھی طوره دشمیوگرنھ مجبور م.دیکن
 .کشمی دودمانتونو بھ اتش مدی کنتیی با حرفاتون اوارو اذدیبھ خوا  اگھنکھیوا.دیستین

 . مارو ندارناقتھی لنای انی با اخم از جاش بلند شدو گفت ـــ پاشو باربد پاشو نگخالھ
 درو دوی حاالھم برناسی از اشتری ما باقتھی چون لمی تونو نداراقتھی گفتم ـــ اره لی بلندی صدابا

 .دیپشتھ سرتون ببند
 . دادهشی شاھدو بازی چجورطھی دختره سلستی ـــ معلوم ننینگ

 .دمشیصداتو تا خودم نبر ــ ببر شاھد
 .رونی بدی ھم گمشحاال

 . نشستمنی زمی شدنھ در رودهی کوبیباصدا
 ؟ی ــ خوبشاھد

 ی کھ ھستی اره مرســ
  زدیلبخند

 
  خوردو گفت ـــ حالھ صحرا چطوره؟وشوی ماب
  گرد شده نگاش کردمی چشمابا

 !یستی ـــ نگو کھ تو خواھر شوھره صحرا نسحر
 . امم چرا خب ھستمـــ
 .خوشحالم. خوشبختندونمیم. بد کردمیلی با اونم خـــ
 بفھمھ ھمش ای اگھ ارمیدونیم! ھایلی خادی باعث شد منم ازت بدم می کھ کردی کاری اره ولــ
 صحرا ی ھای سختادهی ی وقتادی ازت خوشم نماره؟منمی سرت میی سره توبوده چھ بالرهیز
 ! زن داداش نبودکی من یصحرا فقط برا. خفھ کنموشی دوس دارم باعث وبانوفتمیم
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 یدونی میول. باھات رفتار کنمی اگھی جوره ددیاالن من با. دوستم بود خواھرم بوداون
شاھد از صحرا . ازم انتظارشو دارهی کھ ھرکسیزی درکت کنم چدی روانشناسم باکی ھ؟منیچ

 ! اون باعثھ مرگھ برادرش شدهگھی چون مادیبدش م
 !!!یی کھ باعث مرگش شده توی اونستی درس ننی ایول

 !!!! ماجرا بودهنی ای باالخره صحرا ھم توگھی بازم منوی امی بگنی ھم بھش ای ھرچاگھ
 زود از ای ری دیول. بھت بگمنوی اتونمیببخش منو فقط م.کنمی کامال درکت مفھممی ــ مسحر
 ای پرنی ولدهیال صحرارو نداون تا حا.یی تو خواھر شوھره صحرافھمھی شاھد مای پرنقھیطر

بھ تکون دادم سر اکتفا .ی حواستو جمع کندیبا. نشناختھی باشدش ولدهیممکنھ ھم شاھد د.دهید
 .کردم
  اوای حواستو جمع کندیبا. شروع بشھدی طوفان جدھی ی ــ قراره بھ زودسحر

 ؟ی چیعنی ـــ
 !ی بھ زودیفھمی مـــ
 

 .دیفھمی رو می ھمھ چی مھموننی ای بدم کھ تولی تشکی مھمونکی خوامی ـــ مسحر
 یھمھ چ. پنھون شدهیسالھ چ۴ سکوتھ نی بفھمن پشتھ ادی ھمھ بادی زود باای ری اوا دنیبب

 .ی مھموننی ای برایکنیاوا کمکم م.ستشی ندیکنیاونجور کھ فکر م
  غلط؟ی درستھ وچھ کاری دستم قرار گرفتھ بود نگاه کردم چھ کاری دستش روبھ
 .نی برام روشن بشھ فقط ھمقی ھمھ حقانکھی فقط بھ خاطره ای سحر ولکنمی کمک مـــ

 ھمھ ی مھموننی ای توخوامی ممیکنی برگزار منجای ھفتھ ھمنی رو اخره ای باشھ مھمونسحرـــ
  اوایمرس. مشخص بشھیچ

 . دادملی بھش تحویلبخند
 کاری چدی بادونستمی دلشوره و استرس داشتم نمجوری

 .کنم
 . براش افتاده باشھی اتفاقدمیترسیم. بودومدهی شده بود وشاھد نشب

 .دیسحر خستھ بود زود خواب.رفتمی خونھ بھ اونور منوری از ایھ
 کھ ی جملھ لعنتنیباز ا. بار بھش زنگ زدمنیُ ھزارمی چنگ زدم وبرازی می از رومویگوش
 . خاموشھشیگوش

 .اشفتھ وپکر درو خونھ رو بستشاھد . برداشتم بسمتھ درزی در خی تودی کلباچرخش
 .باتعجب نگاش کردم.ختھی لباسش باز بود موھاش بھم ردکمھ

  سالمـــ
 . سرشو تکون دادفقط
 . کاناپھ نشست منم دنبالش بغلش نشستمیرو
 ؟؟ی اومدری شده؟چرا انقدر دیزی چـــ

  زنده بود.دمشی گفت ـــ دی خفھ ای وبا صدادی  دستشو بھ گردنش کششاھد
  زنده بود؟؟؟ی کی چـــ
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 . دستاش گرفت و گفت ــ ماھانی توسرشو

 نییابھ دھنمو با صدا پا.یخوشحال.یناراحت.تعجب. سراغم اومدن ترسای دنی حس ھاتموم
 .دادم

  چطور ممکنھ مگھ مگھ اون نمرده بود؟؟؟؟؟؟ـــ
 . کنمکاری چدی بادونستمی نمدمی اغوشش کشی اومد جلو توی وقتی اولش تعجب کردم ولـــ
  شدمجی چطور ممکنھ؟شاھد گـــ
گفت . سوخت ماھانو سحر نجات دادای مارالی ویاون روز تو. دادحی برام گفت توضـــ
خودشو .گرفتھی مشی داشتھ اتالی ورسونھی کنھ سربع خودشو مکاری چخوادی مای ماردونستھیم
 رنی مالی پشتھ وی وبسمتھ دره خروجرهیگی ودستھ ماھاتو مشھی بزور وارده خونھ مرسونھیم

 . براش کردشدی نمی وکارود کامال سوختھ بایمار
 شنی خارج مالی از ویوقت

 ھا سی وگرنھ صد درصد پلی کھ اونا فکر کنن مردمی کنیکاری دی باگھی بھش مسحر
 . وحکمتم مرگھرنتیگیم

 صشی تشخشدی مردو از قبل اماده کرده بود کھ صورتش سوختھ بود نمرهی پھی جنازه سحر
 .داد

 .شھی ماھان خاک می مرد بھ جارهی خونھ واون پی توندازنی مرمردوی پاون
 کھ ھمھ رهیگی امروز صبح سحر با ماھان تماس منکھی نگفتھ تا ایزی چی ولدونستھی مسحر

  بدیلی با صحرا بد کرده خمونھیماھان گفت پش. رو ماھان بھ من بگھیچ
 . دھنھ باز بھش نگاه کردمبا
 دی جدی ماجراھی ھروز ی؟؟؟وای بفھمن چای من مگھ ممکنھ؟اگھ صحرا وارمی خدایوا

 .میدار
 ..... خاطرهیسری وارده اتاقش شد ومن موندم وی حرفچی بدونھ ھشاھد

 
 . بھم کردینینگاه غمگ. گذاشتنی نگاه کردم چمدونو پشتھ ماشای ارمبھ

وگرنھ . باشی اغوشش انداختم اروم کناره گوشم گفت ــــ دختره خوبی سمتش خودمو تورفتم
 رشی کھ قصد داشت از چشمم چکھ کنھ رو با انگشت اسیاشک. کمدی توندازمتیبرگشتم م

 .کردم
  گفتم ــ زود برگرد داداشاروم
 .دمی صحرارو دراغوش کشای از ارمبعد
 . با شاھد دست دادایارم

 .کردی مھی گری ارومی با صداصحرا
 . دره گوشش باھاش حرف زدم بعدم مامانو وتپلو اروشارو بغل کردمذرهی

   ،رفتن ومن موندم با شاھدرفتن
  بھم زد دستمو گرفت وبھ داخلھی لبخنده تلخشاھد
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 .میرفت
 . ھم بودی تواخماش

 .نمیاشاره کرد کنارش بش. کاناپھ نشستیرو
 . کنجھ لباش گزاشتیگاریس
 . فرانسھرمیدارم م چشمام زل زدو گفت ــ یتو

 . نگاش کردمباتعجب
 ؟؟؟ی چیعنی..یعنی ـــ
 . زودامیم. کارھارو درس کنمیسری برم دی باــــ

 ؟؟؟ی چیای چشماشو گفتم ــ اگھ نی زل زدم توباترس
 امی مـــ

 .گردمی وبھ خاطره توھم برمرمی دستش گرفت وگفت ــ بھ خاطره تو می تودستمو
 . شدمداغ

 ... دلم رفتی کدونمی موھام کرد وگفت ـــ نمیدستشو ال. سنش گذاشتمی روسرمو
 

 طونی شی از اوای خبرگھی ھفتھ دکی نی ایتو.دمی کشی سختری ھفتھ خکی نی ایتو*اوا
 .نبود
 .ختمی فنجون ھا ری روتوقھوه

 . رو برداشتمو از اشپزخونھ خارج شدمینیس
 ذرهی.می برگشتمارستانی وتازه از بمارستانھیصحرا ب. اتاقھ منی بود واروشا توای بغلھ ارمتپل

مامان با . شکستھ شده بودیلی خایارم. کاناپھ نشستمیرو.دمی کشیاھ.می وباز برمیاستراحت کن
مگر .ومدی کدوممون نچی لبھ ھی ھفتس کھ لبخند روکی.کردی می لباسھ تپل بازیمنگولھ ھا

 !یمصنوع
 ؟؟؟یشکنی دھنم نمی دندونامو توگھی چال دختھیریتپل ــ اوا ب

 . نگفتمیزی زدمو چی تلخلبخنده
 . اخماشو توھم کرد وروشو کرد اونورتپلم
 . فرانسھمیگردی ــ حالھ صحرا کھ خوب بشھ برمایارم

 کار؟؟ی چدی بردیخوایاونجا م.نجای ادی چرا داداش بمونــ
 سی پللھی قبلش ماھانو تحویول. صحرا عذابھ ی ھمش برانجای کارو اونجا دارم وایسری ـــ
 . از کاراش بگذرمتونمی نمی راحتنی بھ ھممیدیم
 . باشھ قھوتو بخورـــ
 

 *شاھد
 .قی ھمھ حقاشدی معلوم میتازه داشت ھمھ چ. برادرم زندسنکھی بود برام درکھ اسخت

 .دهیچی پی زندگکی
 .اروم باش.ی ببازدینھ شاھد تو نبا. دستام گرفتمی توسرمو
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 دنی اومدن صحرا فھمیمھمون. بد گذشتیلی برادرم زندس خدمی کھ فھمیتھ ا ھفکی نی ایتو
 قلبم ی روی اوا کھ مثلھ خنجری ھاھیگر. صحرا ھمون صحراس برگشتنشون از فرانسھنکھیا

 ی خونھ توقھیبرام چند دق. نشون دادمی چھ واکنشدنی ماھانو دی وقتادمھیھنوزم .شدی مدهیکش
   قلبش گزاشت واونجا بود کھیصحرا دستشو رو. بودرفتھ  فرویقیسکوت عم

من چقدر دنبالھ صحرا . ھمون صحراسنی انکھیسخت بود برام ا. ھا شروع شدیبدبخت
 . خدایوا.بودم
دراخر . کرد براشونفی ماجرارو سحر تعریھمھ . ماھان تعجب کردنھ بودندنھی از دھمھ

 ... بودای از مادره ارمیلی سھیجواب سحر . بودای ارمیجوابھ ماھان مشت ولگد ھا
 تلفن گھیچند وقتھ اوا م.باربد ھم رفت فرانسھ. راجبھ اوا کردهییدایباربد تھد. درھمھی چھمھ

 .شھی مشکوک بھش میھا
 کنارم بود نھ مثلھ ی سختیتو.اون با ھمھ فرق داره. بھ اوا بزنھیبی اسی بزارم کستونمینم
 ادمھی داشوی بھ باربد بدم ھنوزم تھدی فرانسھ تا درسرمیم.دنی کنار کشعی ھا کھ سریلیخ

 کنمی بھش فکر می کھ وقتگھی دھیدای تھدیلی وخکشتشی منکھی اوا ای راجبھ نابودییدایتھد
 .شھیم مغزم منفجر

  تحمل کنم؟؟؟دی بای شدم تاکرهی خزمی می روتھی بلبھ
 گاریس!!!!!!ه کھ قبال ھمدردم بودیزی وپناه اوردم بھ چدمی موھام کشی تویدست

 . دادمرونیدودشو ب. کنجھ لبم گزاشتمیگاریس
 !ی منشی بھ درخورد بعدم صدای اتقھ
 اجازه ھست داخل دنتونی بھ اسم سحروماھان شمس اومدن دیی شمس  خانوم واقای اقاـــ

 .بشن
 . ھواد تکون دادمی تو توانی بی بھ معندستمو
 . برداشتم وبھ طرفشون برگشتمرونی تفاوت چشم از منظره بی در بیباصدا

 ی درس ھا داده بود؟ھمون ماھان کھ وقتیلی ھمون ماھان بود؟؟؟ھمون ماھان کھ بھ من خنیا
 ھمون سحر بود؟؟ھمون نی ھمون ماھان؟؟اکردی داشتم برام فراھم مازی نیزیبچھ بودم چ

 !!! کردی بچھ بودم برام مادری اون وقتی نکرد ولی کھ مادرم برام مادریسحر
 . کھ چوب خدا صدا ندارهگنی ھمون ماھان وسحرشمسن؟؟؟درست منایا

 ری چقدر پدمی ھاش کشقھی بغلھ شقدهی سفی بھ موھایدست.دمی رو دراغوش کشماھان
 رهی لبش بھم خی ولبخنده کمرنگ روروحشی بیسحر با چشما!!شکستھ شده.شده
 نی بازم برادر وخواھرمن کھ گولھ ایول!!!!ھرچقدرم کھ باھام بد کرده باشن ھرچقدر.شد
 وقت اون چی ھوفتنی حال وروز منیکردن بھ ای درصد فکر مکیاگھ . خوردنبکاروی فریایدن

 ! گردهنیزم.کردیکارھارو نم
 ! بھ فرشارهی تورو از عرش بتونھی راحت میلیخ! ھستی حواسش بھ ھمچیی باالاون

 
   بودی توھم بود چدونمینم

 ...دمویشن. داغ شدمدمویشن.دمی کھ بود من شنیھرچ
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 دی چشمام زل زد اروم گفت ــ اگھ برنگشتم بای دستش گرفت تویچونمو تو.دی کشیاھ
  مفھومھ؟یمواظبھ خودت باش

 . تکون دادمسرموتندتند
 .ووردی من کم نمی بود کھ جلوی شاھد اراده اش قویلیخ

 ...تونمی من نمیول.ھی کردنش کاره اسونکیتحر
*** 

 . شونم بود غذارو ھم زدمی روی کھ گوشینجوریھم
 یلیخ.اسمش پارساس. پسرهمی جونم برات بگھ اومد خواستگارگھی دگفتمی اره داشتم مرـــیکفگ

 ی خوشحالم راستیلیخ. می خواستگارادی قراره بی بھ زودمیھمو دوس دار.باحالھ مثلھ خودمھ
 ؟؟ی کردکاری پسره چنیتو با ا

 ؟؟!! گفتم ــ ھوووممم کدوم پسرهختموی غذا ری ھارو توھی ادوباتعجب
 .گھی دگمی بابا اوشکول شاھدو مــ

  بکنم؟کاریًدوما قراره چ. نازک کردمو گفتم ــ اوال اوشکول جدتھی چشمپشتھ
 . رخ ندادهیزی میزی وسط چنی مثال اـــ

  ام گرفتخنده
 مگھ ی حرف بزنواری کھ با دمونھی منیمثلھ ا.ستی بشو نکی اصال تحری شمسنی پشمک اـــ

 ؟؟؟!!شھیحال
 انگار نھ انگار دوس دارم کلمو بکوبم ی ولامی می عشوه گاوکنمی بشر ناز منی ای من جلویھ
 ششی اوارید

 گمی چھ میدونی کن مکشی مثال تحری راه شکستن ارادشو برانی تنھا ترختیری اروم باش بـــ
 گھ؟؟ید

 .از کردم بندو از دورم بشیتند تند پ. بھ مغزم خوردی اجرقھ
 . دوستم خدافظ پشمکی کنم مرسکاری چدی بادونمی گفتم ــ اره اره منی ھنی ھمودر

 . روبھش بدم قطع کردمی اگھی اجازه حرفھ دنکھی ابدونھ
 . خوشگل کنم امروزدی پلھ ھارو باالرفتم باتندتند

 . حموم وپس از شست وشوی تودمیپر
  از حموم خارج شدم ـدمیچی دورم پحولمو

  مچھ دستام زدمی عطر روکمی
 کی ی تویچقدر سخت. نگاه کردمروحمی سبزه بیبھ چشما.دمی پوستم مالی برداشتم روکرمو
 .ھفتھ
 .البتھ فک کنم.ومدی سوختھ کنم بھم می گرفتم موھامو قھوه امیتصم

 . خودم رنگ کردمموھامو
 .دمی کشی چشمھ نازکخطھ
 .دمیش کرونیلباس خوابھ قرمزمو ب. کمدمو باز کردمدره

 دوس داشتن؟ھوس؟عشــق؟؟؟. نسبت بھ شاھد داشتمی حسھی
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 . زدمنموی قرمزه اتشرژه
 . چشمک زدمدمی بھ ظاھره جدنھی ایتو

 . خودم شرمم گرفتدمی لباسو پوشیوقت
 ...ای کارو نبودم نی من اھلھ انکھی بھ خاطره ادیشا

 . پاک کردممویشونی پی سرده روعرقھ
  ساعت تا اومدن شاھد وقت داشتممین. نگاه کردمنھی ای توگھی ددوری خودمو

 قلبمو یصدا.استرس داشتم. گزاشتمزی میظرفارو رو. بھ غذا زدمی اتاق خارج شدم سراز
 .دمیشنیواضح م

 . با لباسمی در ناخداگاه شروع کردم بھ بازیباصدا
 .کردی جذابش می از ھرموقعھ اشتریاخم ب. با اخم بسمت اشپزخونھ اومدشاھد

 .دی لباش والجرعھ سرکشی اب رو گزاشت روشھی باز کرد شخچالوی بود دره نیی پاسرش
 . کرد بھ منو از اشپزخونھ خارج شدپشتشو

 . اب زل زدمشھی بھ شنی دراتاق غمگی صدابا
 . دستام گزاشتمی نشستم وسرمو روی صندلیرو.دمی چزی می حوصلھ غذاھارو رویب
 دیکشیبا اخم داشت برام غذا مشاھد . اروم سرمو بلند کردمی صندلی صدابا
  بود؟شدهی چیعنی

  دادمی ھم قالب کردم وسالمھ ارومی تودستامو
 ! تکون بدهی داشتم حداقل سرانتظار

 . وشروع کرد بھ خوردندی خودشم غذا کشی اعتنا بھ من برابھ
 . لوس شده بودمیادی من زدی؟شا! واقعا سرد نبوددیشا. ناگھان بغض کردمی ھمھ سرنی ااز

 ـ. دادمرونی آه ماننده بنفسمو
  تفاوت شروع کردم بھ خوردنی بمنم

 
 دمی مسخرشم جواب نمی اصال تلفن ھادونمی نمیزی گفتم ـــ من چدموی ھم کشی تواخمامو

 . تو خراب کنھشھی وسط منو پنی اخوادی کھ ھست میھرچ
 دی لرزچونم

 یزی قطره اشک برھیا اگھ  خدی دستش چونمو گرفت زل زد بھ چشمام وگفت ـــ بھ خداوندبا
 .ی خود دانکنمی پدر خراب می سره اون بیفرانسھ رو رو

 . تحمل کنمتونستمی نمگھید
 .کردی می گزاشتم با موھام بازنشی سی اغوشش سرمو روی پرتم کردم توخودمو
 .ادی رنگھ مو بھت منی موھام کردو گفت ــ چقدر ای الدستشو

 .دستمو فشرد. از تھ دل زدمیلبخند
 .دمیکشی بغلھ گلوش می کشدارھی دوره گردنش حلقھ کردم نفسادستامو

 نزاشتم نجای تا ازارمی ــ نھ نمگفتی موھاش واروم می توکردی می ازم جداشد دستشو ھدفعھی
 زارمیبعدشم نم
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 .دمی حرص کشی از روینفس
ورو  گفتم ـــ شاھد من تی بلندی گزاشتم وبا صدانشی بھ لباسش زدم دستامو تختھ سیچنگ

 وقتا حس ی نکن گاھخودی فکره بمیمنو تو زن و شوھر!!!!!کنمی نمی کارچیمجبور بھ ھ
 .یستی اصال مرد نکنمیم

 .رونی بود از دماغش دود بزنھ بی جملھ کافنی کلمھ ھمنیھم
 . برداشتم ودوقدم رفتم عقبنشی سی از رودستامو

 . جلو واون دو قدمو پر کرداومد
 .رونی دادم بنفسمو
 شونش گذاشتم وبسمتھ اتاق ی حرکت بلندم کرد روھی چنگش گرفت وبا ی مو توبازو
 .  تختیدره اتاقو با پا باز کرد انداختم رو.رفت
 . لبامدنھی زد وشروع کرد بھ بوسمھی خروم
 . شده بودیوحش
 . کم اوردم وبھ لباسش چنگ زدمنفس

 
 . پاھاشی کرد نشوندم روبلندم

 حرکت لباسو ھیبا . براق بھم نگاه کردین دکمھ ھاش با چشما تند شروع کردم بھ باز کردتند
 .از تنش دراووردم

  تنمی انداخت لباسمو تودست
 ! زد روم واباژو رو خاموش کردمھیر داد خ*ج

 ..... بودمو بوسھ ھاشمن
 . کمرم چشمامو باز کردمی توی با دردصبح

 . اتاق شد واردمھی کھ شاھد سراسدمی از درد کشیاھ. درد چشمامو بستمبا
 . تنش پوشونده بودنیی پای احولھ
 . صورتش افتاده بودی تکھ از موھاش روچند

 ! کردم اروم باشمی سعشبی من دی خودتم مبدوننی اوا؟ببی تخت وگفت ــ خوبی رونشست
 . عھیعی گفتم ــ طبدموی بھش زدم چونشو بوسیلبخند
 اومد سمتم. تخت بلند شدمی و ارو از رودمیچی رو دورم پمالفھ

 حرفش نیبھ ھمراه ھم.دمی رو دی کھ ھمھ چ؟منی بپوشونوی چیخوای اخھ خانوم کوچولو مـــ
 شیا.کشمی وگفتم ــ کوفت مرض عھ خو خجالت منشی تختھ سدمیکوب. زدیچشمک

 .نی ماشندازمی مالفھ ھارو منی تو برو حموم من ای بکشخوادی حاال نمـــ
 . حمومی تودمیپر

 !کردیھنوزم کمرم درد م. خودمو شستمعیسر
 . از حموم خارج شدماروم
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 شاھد با ھزار دمیاز اتاق خارج شدم د. نداشتمشیحوصلھ ارا.دمی پوشی ای شلوارکھ مشکتاپو
 ی کوتاھیوسواس صبحونھ رو اماده کرده و منتظره منھ لبخنده گشاد زدم رفتم سمتش وبوسھ 

  لباش کاشتمیرو
 

خودمو .گرفتی نشستم وبا ولع شروع کردم بھ خوردن شاھد برام لقمھ می صندلیرو
 !ی بفھمھ چیاگھ کس!زن.دمیدی مای دنی زنھ تونیخوشبخت تر

 . سرمو بھ چپ وراست تکون دادمکالفھ
 . ـــ من اخره ھفتھ صبح پرواز دارمشاھد

 د بدم باشھ؟ باربنی بھ ای گوشمالھی برم گردمی دستاش گرفت و گفت ــ زود برمی تودستمو
 . تندتند تکون دادمسرمو

  عشقھ من؟ی بمش گفت ــ درد نداری صداباھمون
 یای جون می شمسگمی میسی زدم وگفتم ـــ نھ می لبخنده گشادشدی دلم اب می قند تولوی کلویک

 تنگ کای ملی خوبھ؟دلم برامی برنی واقا متکای دلم بدجور ھوسشو کرده با ملی شھربازمیبر
 .شده

 ھوس کنھ نکھی بھ بعد دلت ھوس کنھ قبل از انی از ازارمی زدو گفت ــ نمی کمرنگلبخنده
 .کنمی رو فراھم می رو کھ دوسداریزیخودم اون چ

 . دلم خداروشکر کردمی ھمھ عشق فقط تونی ادرجوابھ
 نی ماشی تودی اپن وخودشم ظرفا چی بزنم منو نشوند روزی چچی نزاشت دست بھ ھشاھد

 .ییظرف شو
 . دادملشی تحویطانیلبخنده ش. سمتھ خودشدیمتم دست انداخت دوره کمرم ومنو کش ساومد

  ی وگرنھ تا شب تویی برم جادی کھ باففی حسرت نگام کردو گفت ــ حبا
 ی بودنجای اشاره کرد وگفت ــ انشی سبھ

  گردنش کاشدمی رویزی ری بردم جلو وبوسھ ھاسرمو
 دمای وگفت ــ نکن بچھ کار دستت مدی بلند خندبلند

 . ژونی شمشی تا االن کار دشتم ندادیعنی لوس کردم وگفتم ــ خودمو
   لب گفترهیز... استغفر

 .نی بغلش پرت کردم گذاشتم زمی زدم خودمو توی اقھقھ
 . سرعت بسمت اتاق رفتوبا

 .دمی قراره ھرشب بغلش بخوابم دستامو بھم کوبنکھی ابافکر
 .بوق جواب داد٣ گرفتم بعد از کارویلفن رفتم شماره مل بسمتھ تاروم

  بلھـــ
  کھتی مگھ اومدم خواستگارـــ
  بلھ؟؟ھا؟؟یگیم
 .ووردمی بھ جا ندی ببخشـــ

  دراد اوامگرتی جای کم حافظھ ھم شدی وگفتم ــ حاملھ شددمی کشیپوف
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 ؟ی خوبزمی گفت ـــ سالم عزی خوشحالبا
 ی توخوبیسی مـــ
 ؟ی معرفتی؟بی بدیلی خیدونستی خوبم مـــ
  بودممی زندگرهی خواھرم درگدی ببخشـــ
 ی داری مشکلھی ھ؟مطمئننی حاال کارت چبخشمی میکنی حاال چون اصرار مـــ
 د؟یای شماھم می شھربازمی با شاھد برمیخوای بابا زنگ زدم بگم شب مری بمــــ
 امی بتونمی نمتی وضعنی گفت ــ من کھ بااینی غمگی صدابا
  مفھومھیای بدی بایکنی تو غلط مـــ
 گمی بھ اقامون می شوما بگی گفت ـــ چشم ھرچزدی خنده توش موج می کھ رگھ ھایی صدابا

 شب ساعت چند؟
 ؟ی نداری کارگھی منی حاال شاھد بھ اقا متـــ
  نھ قربانت سالم بھ اقا شاھد برسون خدافظـــ
  خدافظـــ

 .ده بود پدرسوختھ شیگریچھ ج. اومدرونی از اتاق بشاھد
 . بود موھاش ژل زده بود وبھ باال داده بودمدهی پوشی براقی وشلوار مشککت
  تموم شدم خانوممـــ
 ی گفتم ــ مالھ خودمبستمشی کھ می دستم گرفت و درحالی لبخند رفتم سمتش کرباتشو توبا

 . دوسدارمم نگات کنمیحقھ خودم
 ان؟ی مشدیچ!!! اون کھ صدالبتھـــ
   زنگ بزن و ساعتشو بگونی فقط تو بھ اقا متانی اوھوم مــ

 . لب گفترهی زی کاشت وباشھ امیشونی پی روی ابوسھ
 دارم دمتی کھ دینطوری ھا من ھمی خونھ رو باز کرد و با اخم گفت ــ مواظب خودت باشدره

 مفھومھ؟؟؟؟.نمتی ببخوامی مینطوری ھممی برگشتنرمیم
  کردم و گفتم ــ چشمی اخنده

  دختره خوبنی افرـــ
 . شد ورفتشی پورشھ مشکسواره

  خونھ روبستمدره
 
 دستامو بھم یبا خوشحال.می حاضر شو بروونسی زدم کھ شاھد گفت ـــ ولش اونو دیشخندین

 موی مو با شالھ وشلواره مشکی نفتی ابی نخیمانتو.پاتند کردم وبسمت اتاق رفتم.دمیکوب
 برداشتمو از اتاق خارج فموی کردمو کی کمرنگشیارا. کردمنھی ای بھ خودم توینگاھ.دمیپوش
 ...وبھ روبھ رو زل زده بودم. بودبشی جیدستاش تو. بودستادهی ار دیشاھد جلو.شدم

 گفت ــ ی ارومی زد و با صداتی رضای از روی لبخنددی زمو وبسمتش رفتم منو دیلبخند
 .زمی عزمیبر

 .می شدشیرشھ مشک سواره پومی گرفتم واز خونھ خارج شددستشو
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 ی شادمھرو پلھیاھنگھ حسھ خوب.دستم رفت بسمتھ ضبط. سرعت از خونھ فاصلھ گرفتبا
 .کردم
 برگشتم خوامینم. حواست بھ خودت باشھخوامی فرانسھ مرمی کھ می زماننی ای ـــ توشاھد

 .نمتی ببی اگھیطوره د
 حواسم بھ خودم باشھ قولھ دمی فرمون بود گذاشتم وگفتم ــ قول می دستش کھ روی رودستمو

 .قول
 . ردوبدل نشدنمونی بی طولھ راه حرفی توگھید. دادرونی با صدا بنفسشو

 . نگھ داشتی شھربازیجلو
 . ھا عنیکی نزدنی ھمناھمی انی شد متادهی ــ پشاھد

 کھ با اون شکمھ بزرگ با دو سمتمون کای ملیچشم چرخوندم و نگام رو. شدمادهی پنی ماشاز
 .ت موند ثابومدیم

 ) بوس کردنشیصدا( شلپشلپ
  دختری کردمی تفکای ملی اـــ

  من دلم برات تنگ شده بودگرهی زدو گفت ــ سالم جی اقھقھ
   منم پشمکـــ

 . واروم سالم کردم جوابمو دادنی سمتھ متروکردم
  سواره بشھتونھی خانومت منی متمیری بگطی بلمی بردیای ـــ خب بشاھد

  ارتفاع نداشتھ باشھیادی کھ زیلی ــ نھ فقط وسانیمت
 . سوار شمنھی سفخوامی دستم گرفتم وگفتم ـــ من می شاھدو تونھیاست

 ی تنھا سوار بشدمی اجازه نممیشی زدو گفت ـــ خانوم کوچولو باھم سوار می قشنگلبخنده
 .کردمی وشلپ شلپ بوسش مشدمی مزونی وگرنھ از گردنش اومی بودی شھربازی کھ توفففیح
 میستادی صف ای توی با خوشحالمیگرفت طیبل
 .دادی از پشتھ نرده برام دس تکون مکایمل
 . دختره خوشمل حاملھ بودکی

 . بودکای ملشھی پنمی بود متستادهی پشتم اشاھد
 . ماشدنوبتھ
 . پلھ ھارو باالرفتعیسر
 شروع کرد بھ نھی کھ گذشت سفکمی.دمیدستامو بھم مال.شاھدم کنارم نشست. نشستممی صندلیرو

 .دنیچرخ
 .دمیکشی مغی تھ دل جاز

 منـــو بابــــــا ی من کی ـــ خانـــــوم کوچولگفتی می بلندی دستمو گرفتھ بود وبا صداشاھد
 یکنیم

 !!!!ی فقط منو بخوادی تـــو باخوامی زدمو بلندتر گفتم ـــ نمی اقھقھ
 بلند شدم میاز صندل.ستادی کھ اییتا جا. کمتر شدنھیکم کم سرعت سف. لبش نشستی رویلبخند

 می رفتنای اکای دستام قفل کرد وبسمتھ ملیشاھد دستاشو تو
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 یلی خمی خوردی شھربازکھی رستوران نزدیاون شب شامو تو. نگام کردی با شادکایمل
 ...خوشگذشت

 
 .دمی کشیقی در نفسھ عمپشتھ

 . بکنمی فکرھی ناھار ی برادیبا
 زنگ تلفن دست از خورد کردن ی با صداکردمی ھارو خورد مینی زمبی ستندتند

 گوشم اکو ی نحسش تویتلفنو برداشتم صدا.پاتند کردم وبھ درده کمرمم توجھ نکردم.برداشتم
 خونتون امی کردم امروز می چھ اشتباھدمی من تازه فھمزمی عزنمی؟نگیسالم اوا جون خوب:داد

  گریتا از دلت درارم باشھ ج
 رونی بمی برمیخوای ما می ولزمی عزدیببخش.نیــــ سالم نگ

 باشھ کھ ی فقط وقتامی می اشکال نداره من زودزمی وسطھ حرفم وگفت ـــ امم عزدی پرعیسر
 . برم خدافظدی من بادیشاھدجان باشن ببخش

  داره؟یباز چھ نقشھ ا. تعجب بھ تلفن زل زدمبا
 پاندا با دنھیبا د.کردمیم نیی کاناپھ نشستم وبا کنترل شبکھ ھارو باال پایرو. رو گذاشتمتلفن

با نوازش . کھ چشمام گرم شد وخوابم بردییبا ذوق تماشا کردم تاجا.دمی کشیغی جیخوشحال
 بھش زدم وچشمامو با دست ی لبخنده گشاددمی چشمام باز کرد صورتھ شاھدو دی دستیھا
 . بھ بدنم دادمیسکشوقو.دمیمال
 دی نباش؟خستھی اومدی سالم کـــ

 .دمی گونشو بوسبعدم
 ؟یدی وگفت ــ سالم خانوم کوچولو خوب خوابنشی سی گزاشت روسرمو

 . خوابم برددمیدی کردمو گفتم ـــ اره داشتم پاندا ممی قانشی سی سرمو تودمی کشی کشدارازهیخم
 . صورتم حرکت دادی زد ولباشو روی اقھقھ

 . پکر شدمادی بنی قراره نگنکھی ابافکره
  دختره خوب؟شدی چـــ
 ادی بنیراره نگ شاھد قــ

 ؟ی چی ھم کردو گفت ـــ برای تواخماشو
 . کردمی کھ اشتباھدمی گفت تازه فھمارهی از دلم دربادی بخوادی گفت مدونمی نمـــ

 . موھاش چنگ زد وگفت ـــ غلط کردهی توی عصبشاھد
 گل روبھ روم یسبد. پاش بلند شدم وبسمتھ در رفتمیاز رو. زنگ بھ شاھد زل زدمی صدابا

 قرار گفت با تعجب بھش نگاه کردم
 زدم وسبدو یلبخنده مصنوع.؟؟دستم درد گرفت!!یری سبدو بگیخوای نمزمی ــ سالم عزنینگ

 .گرفتم دستھ
 اتوی بــــ
   درو بستی خوشحالبا
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  با عشو ه وناز اومد سمتھ شاھدنینگ. زل زده بودنی با اخم بھ نگینجوری ھمشاھد
 ین خوب سالم شاھد جاــ

 . با ھمون اخمش گفت ــ ممنونشاھد
 ینیشاھد بھ کنارش اشاره کرد س. از اشپزخونھ خارج شدمینی و با سختمی فنجون ری توقھوه

 . گزاشتم وکنارش نشستمزی میرو رو
 باشھ منو اوا یباالخره ھرچ. از دلتون درارمنکھی ای ــ خب ھمونطور کھ گفتم اومدم برانینگ

 ؟ی زدو گفت ــ اشتییلبخنده دندون نما. انقدر کدورتستی خوب نمیدختر خالھ ا
 اسمشو گذاشت شھی ونھ از اون ننت کھ نمادی بھش زدم وگفتم ــ من نھ از تو خوشم میپوزخند

 !!!!!!خالھ
 ! از اون باربدنھ

 ینجابری بھتره ھرچھ زودتر از اپس
 .دمی و دنی وضوح سرخ شدن نگبھ
 !!! دی باھم باشزارمی نمی ولرمی من مدی باشھ خودتون خواستـــ

 من شاخ نشو یبرا. بفرسم ھواتونمی زدو گفت ــ اراده کنم کلھ دودمانتونو میشخندی نشاھد
پس خفھ شو .زارمی دمت می چون بدجـــــور پاروـــاریدم درن.شکنمیچون بدجــــــور شاختو م

 .رونیوگمشو ب
 دی برداشت ودرو بھم کوبفشوی کی حرفچی بدون ھنینگ
 
 . دره خونھ رو بستاھدش
 . تخت ولو کردمیخودمو رو.چشم بستھ بسمتھ اتاق رفتم.ومدی خوابم میییلیخ

 .رھنشی پیشروع کرد بھ باز کردنھ دکمھ ھا. چشممو باز کردمکی. وارده اتاق شدشاھد
 .میخوابی بلند شو لباستو عوض کن بعد باھم میداری بدونمی می ــ خانومشاھد
 خودم یتو.دمی دماغم کشیپتو رو تارو. تخت انداختمیودورم خودمو رو. مو از تنم کندممانتو

 .مچالھ شدم
 ...... کھ خوابم برددی نکشی گذاشتم طولنشی سی پاھاشو با پاھاشم قفل کرد وسرمو روشاھد

 
خودمو . بھم زل زده بودیشاھد با لبخنده گشاد. چشمامو باز کردمی دستی با نوازش ھاصبح

 . کردممی اغوشش قای تورشتیب
 ؟؟؟!!!!زمی عزی بلند بشیخوای من نمی گفت ــ اوااروم

عشقم بزار .دمی وقت خوابری دشبمی دادی جون خوابم می گفتم ـــ نھ شمسیی خوابالوی صدابا
 .کنمی صبحونھ اماده مشمی بخوابم بعد بلند مکمی
 . بخوابی خستھ اخورمی من خودم صبحونھ مستی الزم نزمی عزــ
 

  گردنش حلقھ کردمدستمو
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 برات یاگھ اتفاق... اگھیاصن اصن بر.شھی فرانسھ من دلم برات تنگ می نرشھی ــ موگفتم
 ؟؟!!ی چوفتھیب

 .گلھ من بخواب. بھ شاھد شمس برسونھ یبی استونھی نمچکسی نگران نباش ھــــ
م باز بود کھ چش١ یساعت حدودا. باز خوابم برددی نکشی ھم گزاشتم وطولی روچشمامو

 .کردم
 یقینفسھ عم.ارامش بھم منتقل شد. خی ابھ رهیرفتم ز. حمومی پرت کردم توخودمو

 .دمیچی دورم پدمویحولھ سف.دمیکش
 .دمی پوشی دامن بادمجونتاپو

 . سرم بستمی باالپسیری پس از خشک کردن با کموھامو
گفت اگھ . باربد بودی حرفاشھی فکرم پی ولخوندمیدرظاھر رمان م. رمانمو دستم گرفتمکتاب

 . بگھای بھ ارمدی کھ بادونھی مزای چیلیگفت خ.دی تو وشاھدم بھم برسزارمی نممیمنو تو بھم نرس
 چنگ زی می اونو از رومی زنگھ گوشیبا صدا. پرت کردمی استرس کتابھ رمانو گوشھ ابا

 . شماره خارج لبمو با زبون تر کردمدنھیزدم با د
 .دمی کشی گوشی لمسی رودستمو
 . گوشم گذاشتمی رو رویوگوش

  خوشگلمی فکراتو کردـــ
 ی کردم وگفتم ــ خفھ شو اشغال عوضکی بھ دھنم  نزدشتری بروی دھنمو قورت دادم گوشاب

 یوبھ چرت وپرت ھا.من شاھدو دوس دارم. بھ فکر کردن نداره یازی مزخرفت نیحرفا
 .دمیتوھم گوش نم

 دیبا! ی فراموشش کندی کھ بامی چھ کنی ولی شاھدو دوس داردونمی می اروم خانومسسی ھـــ
  یایباھم راه ب

  زدی اقھقھ
 وونھی دی اوونھی تو دـــ
 چھ وونھی دھی یدونی پس می ھا سروکار داروونھی عم خودتم با دوونھی دزمی اره عزــــ

 .زنھی ازش سرمییکارھا
 . رفتار کنموونھی دھی با ی چجوردونمی کھ روانشناس شدم وخوب منھی ھمی برادونمی اره مــ
  خوشگلم حاال خدافظدمی تا فردا شب بھت وقت مـــ

 سر نی زمیرو.دمیلرزی متیاز حرص وعصبان.دمی کوبواری دی رو محکم تویگوش
 .ستمی صورتم گزاشتم واز تھ دل گریدستمو رو.خوردم

 !!! نشون بدمی چھ واکنشقای دقدی بادونستمینم
 
 .. برهدینش نگاه کردم چھ زود با اشک بھ شاھد و چمدوبا

 .... ندارم خــــداطاقت
 .... حالھ صحـــراروفھممی محاال

 .... اغوش شاھدی پرت کردم توخودم
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 .... داشتمازی بھش نشتری بشھی کھ از ھمیاغوش
 ..... شالم برد وشروع کرد بھ نوازش کردنھ موھامرهی زدستشو

 ..دمی کشیقی عمنفس
 بدنم داره اسمتو صدا ی تک تک اجزایدونیخودت م... ازهی رفتن ننی خانوم کوچولو اـــ
 ....شھی کابوس تموم منی ای دورنی اروزی.. الزمھی دورنی ازنھیم

 .... چشماتی تونھی اشک بشنزار
 .... قطره اشکتو درارهکی کھ ی اونکشمیم
 

 .دمی چزوی از درس کردنش مبعد
  صدا کردمو شروع بھ خوردن کردمشاھدو

******* 
 .کردی موھاش می دستاشو توی ھزدی خونھ قدم می توتی با عصبانشاھد

 *صبح روز بعد*
 . اومد تا برم درو باز کنمنیی از پلھ ھا پاعیسر

 . باز کردن در سره جام خشک شدمبا
 ؟ی منو نداشتدنھی انتظار دھی ـــ سالم اوا چباربد

 .یکنی مکاری چنجایتو ا...  توـــ
 .رونی زود رفتھ بود از خونھ بشاھد
 . ــ اومدم زنمو ببرمباربد

 ؟؟ی چیعنی زنم نی پس اادی خفھ شو مگھ نگفتم ازت بدم مـــ
باپاش درو ھل داد اومد .ی تو مالھ خودمادی ناکھی ادیبدت ب.شھی خشک مرتی حرص نخور شـــ
 تو

  اواااااگنی؟؟ بھ من م! ازشترسمی کرده من مفکر
 .گردونمی سره چشمھ تشنھ برمبرمی نکنا من صدتا مثلھ تورو می من قلدریرا اقاعھ بی ھوــــ
 . تشنھ باشمدی اندفعھ باــ

 . دادملشی تحویپوزخند
 .دمی بودم کھ حاال ددهی وکنھ ندزونی پسره اویعنی ـــ

  داده؟ادی ی بھت چبای خالھ فرستی نمعلوم
  طرفھ صورتم سوختکی

  دخترهاری گفت ــــ اسمھ مامان منو نی بلندی با صداباربد
 ه*ز*ر*ه

 .دیکشی مریسرم ت. خونھ کناره لبم گزاشتمی روانگشتمو
  ــــ اواشاھد

   ترس بستم شاھد برگشتمبا
 . قرمز بودچشماش
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  فکھ منقبض شده بھ باربد نگاه کردبا
 ؟ی خوردی ـــ تو چھ گوھـشاھد

 .واری بھ ددشی باربدو گرفت و کوبقھی
 .گوشھ چشمش کاشت یبادمجون

  پسره اشغالیکنی من بلند می اوای زدو گفت ـــ دست روی انعره
از سرو صورتش خونھ . دل وصورت باربدی تودیکوبیم.کردی باربدو دفع می مشتاشاھد

 .دیباریم
 . نکردمی اقدامادی بشی کھ قراره پی بعدی از اتفاقھ بعدیری جلوگی برااصال
 .سوختی وگونمم مکردی درد میلی خسرم

 .زمی قطره اشک کھ برکی از غی دریول
 !!! ھای دورو وره اوا بگردنمی نبگھی ـــ دشاھد
  در اوردبشی جی از توشوی گوشبعدم
  زودالی وای باوشی ــ الو سشاھد
 .رونی اومد و باربدو برد از خونھ بی مرددمی ندگھی از جام بلند شدم داروم

 . سرمی ھم رویکی گونم بود وی دستم روھی. کاناپھ نشستمیرو
 . موھاشی الکردی ودستشو مزدی خونھ قدم می توشاھد
  تو ھا؟؟؟ادی بی ازت جواببب چرا گزاشتخوامی ـــ جواب مشاھد

 . شاھد بھ خدا بزور اومد تو درو ھل دادــــ
 !!!! امثالھ تو ساختنی رو برای دره لعنتی اون چشمـــ

 .ن نداشتم گفتی برایزیچ.نیی انداختم پاسرمو
  چشماش زل زدمی دستش توی نشستم چونمو گرفتم توکنارم

 
  کردهی اوا سحر خودکشـــ
  دھن باز نگاش کردمبا
 ؟ی چیعنی ـــ
 سحر نکھی و ابخشمتی وقت نمچی بھش گفتم ھی بود ولمونی سحر از کارش پشنی ھمیعنی ـــ
 رفت دمھ سی شد کھ پلنیمنم ازش آتو داشتم ا. جرم ھایسری کرده بود رانی ای کارو تویلیخ

 ی دادگاه داشتن برگھ ایاونا برگھ .کنھی درو باز نمی کسنھیبی مزنھی در می ھرچیخونشن ول
 قرص ی قوطھی سحر با ننیبی مشنی وارد خونھ میوقت. بتونن وارده خونھ بشناددیکھ اجازه م

 دی بادونمینم. کردهی خودکشگھی دکترش منومارستای بکننیبعدم منتقلش م. افتادهنی زمیرو
 ؟! خوشحالایناراحت باشم 

 بھتره نھیمھمھ ا. کھ کرده بودو پس دادیی دادم وگفتم ــ سحر تقاص کارارونی با صدا بنفسمو
 یناراحت نباش

 .دمی کشیاھ.ستمی ھم کردو گفت ــ نی تواخماشو
**** 
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 خودت کھ دکتر یدی رو نداره دی ھم کھ باشھ اون خواھرتھ جز تو کسی شاھد ھرچنی ببـــ
 ھوم چطوره؟. کنھ تا حالش بھتر بشھی گفت بھتره چند وقت باھامون زندگیچ

 ادهی ی وقتتونمی دادو گفت ـــ اوا نمرونی ونفسشو با صدا بدی بھ پشتھ گردنش کشی دستشاھد
 . دوس  دارم خفش کنموفتمیکاراش م

 لباش گزاشتم وگفتم ـــ ی دستمو رویکیو دوره گردنش حلقھ کردم وانگشت اون  از دستامکھی
 ؟ی شاھد توبھ من اعتماد دارسیھ
 کناره ھیثان٢ زاشتمی گفت ـــ معلومھ کھ اعتماد داره اگھ نداشتم کھ نمی رفتھ الی تحلی صدابا

  کنھیمن زندگ
 .کنھی می خب خوبھ پس سحر باما زندگــ
 !شکنمی من شاخ بشھ خودم شاخشو می اگھ بخواد برای باشھ ولـــ
 .ی تو بگی باشھ ھرچــ

 .می بودستادهی امارستانی بی دره اتاق سحر توپشتھ
دستشو گرفتم شاھد با اخم . بھش زدمیلبخند. از اتاق خارج شددهی پری با رنگ و روسحر

  روشن کنمنوی ماشرمینگاش کرد با گفتن ــ م
 . فاصلھ گرفتازمون

 .می رفتنیی پامارستانی بی از پلھ ھااروم
  اوای بھتراھمی ــ تو از پرنسحر

 د؟یگی منوی بھش زدمو گفتم ـــ چرا ای گشادلبخنده
 دوس ندارم نکھی حالت خوب بشھ وادوارمی فقط گفت امدی حالمو فھمی وقتای ـــ چون پرنسحر

 .ی منو شاھد دخالت کنی زندگیتو
 .بھی اونو شاھد؟عجی زدمو گفتم ــ زندگیشخندین

 . بشھنی کمکش کردم سواره ماشمیدی رسمارستانی باطی حبھ
 . جلو رو باز کردم وسوار شدمدره

 ھی بھ صورت قائمھ بود و نی ماششھی شی دستش روھی.کردی می رانندگی با اخمھ پررنگشاھد
 .  فرمونیدستشم رو

 .ای حلقھ پرنی توژشیپرست
 . شدادهی شدم وسحرم پادهیپ. ترمزی زد روی شمسالی ویجلو

 .می شدالی وارده وییتا٣
 مواظب خودت انی برم تاشبم نمدی کارا دارم بایسری شاھد رو بھ من گفت ــ الی دره ویجلو

 .باش خدافظ
   لب گفتم ــ خدافظرهی بھش زدم وزیلبخند
 . کاناپھ نشستی روسحر
 . اوردم وگزاشتم جلوشوهی ابمبراش
 یلی می با بسحر
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 ! گزاشت واز اشپزخونھ خارج شدنگی سیظرفشو تو خورد غذارو
 ؟! نگاه روھم نداشتمھی اقتھی کرده بودم کھ لی چھ کاریعنی

 واز ختمی فنجون ھا ری توی شستمشون قھوه انکھی گزاشتم بعد از انگی سی توظرفارو
 . اومدمرونیاشپزخونھ ب

 . کاناپھ نشستمی روروبھش
 ! زل زده بودی وی اخم بھ تبا

  بود؟ی من چگناه
 رو درک ی ھمھ سردنی ایمعن! دارم؟کارتی بھ من نگاه کنشھی زدمو گفتم ـــ شاھد ملب
 ـ.کنمینم
 . زد سمتم برگشتیشخندین
 .دی دستشو بھ پشتھ گردنش کشششیبھ عادتھ ھم. تعجب بھم نگاه کردبا

 . چپ وشروع کردم بھ باد زدنمی زدم بھ کوچھ علخودمو
 !تھش بن بستھ چپ ی از کجا معلوم کوچھ علیول
 . ابروھاش رفتھ بود باز جا خشک کردنھی کھ تازه از بیاخم. دھنشو قورت دادابھ

 بازتر روزی ھروز لباست از دنکھی؟ای رو ثابت کنی کارت چنی با ایخوای ـــ مثال مگفت
 شھ؟ھوم؟یم
 ؟؟یدی مری گپمی انقدر برات مھمم کھ بھ تیعنی جون ی نگاھش کردمو گفتم ــ واا شمسطونیش

 . باال دادابروھاشو
 . زد واز جاش بلند شدیپوزخند

 . پاھاش پاھامو قفل کردواری دستش بودم چسبوندم بھ دی توی سمتم بلندم کرد مثلھ عروساومد
 ازم جداشد. صورتمو از چشم گذروند یاجزا
  اواکشمتی صورتم خم شد وگفت ـــ می گزاشت روواری دی خم شد دستاشو اطرافم روروم
 ا تعجب بھش نگاه کردم بختی ردلم
 ی ھستشمی پیگفتیِد اخھ نوکرتم م!!!!کشمتتی المصب مکشمتی گفت ـــ می بلندی صدابا

 بھ اون پسره ی برنکھینھ ا!!!ی برزاشتمی مکردمی م؟؟ھا؟؟؟ولتیریسختتھ مگھ دستھ من اس
 یپدرسگ بگ

 !!! نجاتت بدهنجای از اادیب
 برم خوامی خو بگو می بریخوای بود میر چھ کانی گفتم چشمممم اخھ ای گفتی کھ ھرچمن

 ببخشم منو تو انتتوی ختونمی من نمی دلم رفت برات لعنتھ؟؟؟؟المصبی چی قروفر برانی اگھید
 .ی بود کردی چھ کارنی اخھ الکردار امیزن و شوھر

 نی ایشده؟؟کیچ..ی گشاد شده بود لبمو با زبون تر کردمو گفتم ــ چی بھ اندازه کافچشمام
  بھت گفتھ؟؟اتویچرند

  باربدیدی ھمون کھ براش جون مـــ
 بھ جون مامانم یخوای بھ باربد نگفتم میزی من چامنی جون تپلو اروشا کھ دن؟باربد؟بھی چـــ

 من از باربد متنفرم بھ جونھ خودم اصال. خورمی قسم مزمھیکھ عز
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  ھا؟؟گفتی می پدر چی گفت ــ پس اون بدوی موھاش کشی توی جداشد دستازم
 

 ... حالم بد شدیلی خامروز
 شاھد یبچھ ..اگھ اگھ... بدمشیقراره فردا برم ازما.شک بھ حاملھ بودنم!!! شک داشتمذرهی

 ..نی با نگنی شکمم باشھ؟اگھ شاھد اونجا با نگیتو
 ...لرزهی فکرشم تنم ماز

 .ستی نی ادمنی ھمـچشاھد
 . بخورمیزی چکنمی جرات نمگھی صبح انقدر عق زدم کھ داز

 دهی اخھ چرا؟چرا جوابمو نمیول...رمیگی وشماره شاھدو مزنمی کاناپھ چنگ می از رومویگوش
 ...خــــدا
 ...زنمی واز تھ دل زار مکنمی می کوسنھ کاناپھ مخفی توسرمو
 ..دی لرززی می رومیشب بود کھ گوش١٢ ی حدوداساعت

 ...دمی جواب مزنھی بھم زنگ می کنمی ببنکھی لباب از اشک بدونھ ای چشمابا
 ؟؟ی خانومیخوب.. سالم خوشگلم باربدمـــ
  ــ خفھ شو ببند دھنتودمی بھش توپتی عصبانبا

 بھ لپ یسری یتونی می خانومشھی نداشتت خشک مرهی زدو گفت ــ حرص نخور شی اقھقھ
 من ری بگمی اون موقع تصمشیدی کردم عشقم ھروقت دلیمی عکسارو برات ایسری یتابت بزن

 ؟ی ھانیاوک !! نھایدھنمو ببندم 
 ی ایتلفنو قطع کردم وگوش.... کمد چنگ زدم ی برداشتم لپ تابمو از توزی طرف اتاق خبھ

 ...پرتش کردم
 ... وارد کردملمویمی رمزه اتندتند

 ... کردمکی روش کلعی اسمھ باربد سردنھی دبا
 .... وشاھدنی نگشھی باورم نمدی اتاق دوره سرم چرخدمی کھ دیی عکسابا
 

 .. باور کنمدی بایعنی خــدا
 ...خوردندی رستوران بودن وداشتن غذا می و شاھد باھم تونینگ
 ! باور کنمیعنی بره رستوران؟نی با نگدی شاھد چرا بایول

 ! کنم کھ باختم؟باور کنم اون اس ام اسوباور
 ... بسھگھی امروز دی برام نمونده بود برای جونگھید

**** 
 ...بھ اون عکسا... فکر کردمروزیاقاتھ د بھ اتفکردمی کھ شالمو سرم میدرحال

حالم بدبود .. تخت چنگ زدم پاتند کردم واز اتاق بعدم خونھ خارج شدمی از روفموی کیییھ
 .. بھ اژانس زنگ زدمنی ھمی کنم برای رانندگتونستمینم
 .. دادممارستانوی لب ادرس برهیز. شدمنی سواره ماشی حالیباب

 ... لرزون بھش دادمیپولو با دستا.. بستمو باز کردمی خانومھ راننده چشمامیدی رسیباصدا
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 ... شدممارستانی اھستھ وارده بی قدم ھابا
 !شھی معلوم مگھی تا چند ساعتھ دشی گفت جوابھ ازمادکتر
 ... دستام فشردمی توفموی کی دستھ

 دارم از نجای من ا خودش بگھشھی پخوادی شاھد نمیعنی.. ضرب گرفتھ بودمنی زمی پام روبا
 ..شمی ھالک مدنشیند
 .. دکتر رشتھ افکارم پاره شدی صدابا
 کی تبرزمی انداخت ومھربون گفت ــ عزی چشماش برگھ رو نگاھی گزاشتم رونکشویع

 !یشی مادر میدار
 واروم لب زدم ــ تورو دمی شکمم کشی رویدست... ناراحتای خوشحال باشم دی بادونستمینم

 .. دلم بزارمیکجا
 
 ... خارج شدممارستانی باز
 .. دست تکون دادم وسوار شدمی تاکسنی اولیبرا
 .. درچرخوندمی تودویکل

  کاناپھ پرت کردمی روخودمو
 !!!! بچھ ھم کھ شده نبازمنی بھ خاطره ادیبا

  دراوردم وشماره شاھدو گرفتمفمی کی رو از توی از موھامو کناره گوشم دادم،گوشی اتکھ
  حوصلھ بودی جواب بده صداش گرفتھ وبکردمی صداش شوکھ شدم،اصال فکر نمدنی شنبا
  بلھـــ
  الو شاھدـــ
  شماـــ
 م؟ی شاھد نشناختـــ

   زدمیپوزخند
  باشھ خانوم؟ادمی دی زدو گفت ــ بایشخندین
  لحظھ حس کردم اشتباه زنگ زدمھی

 د؟؟ی شما شاھده شمسنمی ببـــ
  بلھ امرتون؟؟ـــ
 !!! بغض گفتم ــ شاھد اوام خانوم کوچولوتبا
 شمارتو گھی دباری!ھی خانوم دارم اونم نگھی ؟؟؟؟؟؟منیگی مھی چاتی چرندنی ببرصداتو اـــ

 !!ی التماسمو کندی اون موقعس کھ بانمی ببمی گوشیرو
 دمی لحظھ صداشو شننی دراخری رفت ولیاھیچشمام س... شدی پام خالرهیز...دمی نشنگھید

 ... نحسشویصدا
 یی شام اقاای ــ شاھد جان بنینگ
 ...یکی دوره سرم و من بودم وتاردی چرخایدن
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 .. ساعت بودی بھ عقربھ ھاچشمام
  بودم برم نرم؟؟مردد
 ...ی کارو با دلھ المصبھ من کردنی شاھد چرا ااخھ

 ..دمی شکمم کشی رودستمو
  بدم؟ی قرارمو چیجوابھ دلھ ب.ھفتش بود٣
 ...سھ برم فرانخوامیم
 ...  درس شدهزاممیو

 خودم ی با چشماخوامیم.. درس شدهی  االن ھمھ چی برم کھ نشد ولنای اای قرار بود با ارمقبال
 ....خوادمی نمگھی شاھد دنمیبب

 ..کشمی کنار نمی راحتنیمن آوام بھ ھم...زارمی نمشھی وسط داره خورد منی اغرور
 ...دمی کشیقی عمنفسھ

  نرم؟؟ای دل بودم برم دو
 ...خوادی زار بزنم بگم شاھد منو نمششی کھ باھاش دردو دل کنم پخواستمی رو میکی
 تر شی بزارمی نمکشمی کنار ممونمیاگھ شاھد منو نخواد نم.نمی خودم ببیبرم وبا چشما. برمدیبا

 . غرورم خورد بشھنیاز ا
  کنم؟؟کاری بچھ چنی با اایخدا

 دوره نی ای؟تویاگھ بفھمن من از شاھد بچھ دارم چ.. می منو شاھد محرم شددونھی کس نمچیھ
 .کننیه نگاه م*ز*ر* هھیزمونھ بھ من بھ چشمھ 

 !!!کنھی ھمھ فشار داره داغونم منیا
 

  کھ شاھد عشقھ منو شاھد بودیاتاق.. دره اتاق گذاشتمرهی دستگی رو رودستم
 ..دمی کشرونی تخت برهی از زچمدونمو

 ...  چمدون انداختمی وتودمی کشرونی کردم لباسامو بدرکمدوباز
 ...شدی باز داشت بد محالم

 . نخورده بودمیچی صبحم ھاز
 .. کردمی و اوکتی تابمو باز کردم وبللپ

 ... روی تا روشن کنم ھمھ چرمیم
***** 

 .. اشک بھ مسافرا زل زدمبا
 ... زنده بمونمخوامی شاھدم نخوادم نماگھ
 ...ی روانکی عاشق شدم عاشق ؟منی بھ چیند بزنم ولمجبور بودم لبخ.. ھقمو خفھ کردم ھق
 .. اون عاشقم بودی اون چیول

 ..کردی بغلش بودم بھ من فکر می تویوقت
 .. بود عقلش نھ ذھنش نھ روحش نھشمی نھ جسمش پای

 .. دادملی تحوچمدونمو
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 ... فرانسسستی ننجای دواش امارمی بقلبھ
 .. فرودگاه فرانسھ بودمی دستم فشردم توی چمدونمو تودستھ
 ..شدی مدهی شنی طپشھ قلبم تا صد فرسخیصدا

 .. بھ عقب برگشتمی صدابا
  ــ سالم دختر خالھباربد
 ...یبی خالھ؟چھ کلمھ غردختر
 .. انگشتم دراوردی چمدونمو از الدستھ

 .. تکون دادمی سالمش سردرجوابھ
 ..نوری اوا از اای بــ
 ... کردی بھ کسشھی دوره زمونھ نمنی ای اعتماد کنم؟ھھ اعتماد توتونستمیم
 

  نکردم؟لیمی مگھ من عکسارو ایای نبود بیازی نی ـــ راننده منتظرمونھ ولباربد
 .دمیدی خودم می با چشمادی بای کنان گفتم ـــ چرا ولنی فنیف

 یدی دانتشوی خنکھی بھتره بعد از ای ولیدونی خودت می زدو گفت ــ ھرچی مسخره البخنده
 ...ی وفقط بریپشتھ سرتو نگاه نکن

 !!! بھ خودم ربط دارهنشی لب گفتم ــ ارهی کردم وبسمتھ دره فرودگاه رفتم وزپاتند
 نکردم درو باز کردم سوار شدم یبھش توجھ.. بودستادهی انی ماشی جلوبی جی دست توراننده

 ...دمیومحکم بھم کوب
 ... اتفاق افتادعی سریھمھ چ... فکر کردمیبھ ھمھ چ گذاشتم ونی ماششھی شی رودستمو

 ...میکنی کھ گذره زمانو حس نممیشی غرق می مشکالت وزندگی وقتا انقدر تویگاھ
 .. شاھد بودشھیھمھ فکر وحواسم پ.. نکردمی باربد با راننده توجھی گفت وگوبا

 ... اپارتمان نگھ داشتکی ی جلونیماش
 ... کردمنوبازی ماشدره

 م؟؟؟ی چرا اومدنجای بھش گفتم ـــ ای بلندی صدابا
  شاھد وی خونھ میری استراحت کن بعد مذرهی می اروم باش اوا برسی ھـــ

 !! بگھی چخوادی مدونستمیھرچند کھ خودم م.. ادامھ ندادجملشو
 ..نی زدم واروم گفتم ــ شاھدو نگیپوزخند

  شاھدشھی برم پخوامی بھ استراحت ندارم مازی من نـــ
   گفت ــ اوا بسھ انقدر لجباز نباشتیصبان عبا

 ... کردم وبسمت ساختمان قدم برداشتمیاخم
 ... در چرخوندی تودوی کلباربد
  چمدونو دستم گرفتمدستھ

   برو اتاق سمتھ چپـــ
 .. اتاق گذاشتمی توچمدونو

 ...نگامو دورتا دوره اتاق چرخوندم.. تخت نشستمیرو
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 ... شده بودلی تشکزی کمد وتخت ومکی کھ با یاتاق
 .. بستم وقفلش کردمدرو

 ھرچند یلبخند..ستادمی انھی ایجلو... تخت پرت کردمی سرم برداشتمو روی از روشالمو
 ... روحم زدمی بافھی بھ قیمصنوع

  ھمون اواس؟نیا
 ....ستی ننھ

 !!! معلوم بشھدی بافمیتکل
 .. کھ ببازمستمی نی اونمن
 ...نی معی اوام اوامن

 ....دهی سفھی شبھ سانھی باشھ پاادمھی دی بانوی ای ولدمی کشیسخت
 ...  تخت انداختمی روخودمو
 .. چشمام گرم شد وخوابم برددی نکشیطول. بودمخستھ

 .دمی بھ چشمام کشی پلکامو باز کردم دستی در الی صدابا
 !یستیاگھ خستھ ن.می بردی ـــ اوا اماده باش باومدی باربد میصدا

 ؟؟؟ی اون کلشھ انقدر مھربونی توی باز چدونمینم
  ھفت خطماره

 .. بودم شالمو برداشتمو از اتاق خارج شدمووردهی کھ درنمانتمو
 !دهی مامی پیکی دستش بود و تندتند معلوم بود داره بھ ی توشی گوشباربد

 
  اورد باالسرشو

 می اخم گفتم ــ بربا
 .. بھم زدم پشتھ سرش سواره اسانسور شدمدرو

 ..کردی می بازنشی ماشـچھیی با سوی لبخندبا
 ...می شدنشی ماشسواره

 . تموم سرعت از اپارتمان دور شدبا
   ردو بدل نشدنمونی بی طولھ راه حرفیتو

 .. نگاه کردمالیباتعجب بھ و.. نگھ داشتییالی ویجلو
   باربد دوختمی متعجبمو بھ چشمانگاه

 نجان؟ی اـــ
 .. شوادهی اره پــ

 .. درو بھم زدماروم
 . باشھخوردی بھش میمی قدیلی خالی ونیا

 ..می دستم فشردم باھم ھم قدم شدی توفموی کدستھ
  باز بودالی ویرونی بدره

 ..در باز شد. زنگ گذاشتیدستشو رو.می شدداخل
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 ... قرارم بھ طپش دراومدی قلبھ بدنشی دبا
 بزور تونستم بگم ــ شاھد.. بھ من وبعدم باربد انداختی اخم نگاھبا

  گفت ـــ شما؟ی ھم کرد وجدی تواخماشو
  رفتھ اواتو؟ادتی ــ
  باربد بھش نگاه کردمی صدابا
  تومی برستی خوب ننجای اـــ
 ....قلبم فشرده شد. بودستادهی ای گوشھ اشخندی با ننینگ
 ..کردی با اخم نگام منھیشاھد دست بھ س... کاناپھ نشستمیرو

 .. بودستادهی ای با لبخند گوشھ اباربد
 ..خوامی محی گفتم ـــ شاھد ازت توضی خفھ ای صدابا
 ؟؟؟ی ھستی تو ک؟اصالی گفتی چدمی؟نفھمی چـــ

 ..ومدی اخم بھش مچقدر
  کھ نرفتھ؟ادتی زدم وگفتم خانوم کوچولوتم ی تلخلبخنده

 ؟ی شدوونھی خوبھ؟خانوم کوچولو؟دھ؟حالتی زد وگفت ــ سره کاریپورخند
  باربدگھی می دختره چنی کرد سمتھ باربد وگفت ــ ارو

  بدتر؟؟؟؟؟نی از اگھید!!! زد لھ شدم خورد شدمی قھقھ اباربد
 یلی خی نامردیلی انگشتمو سمتش گرفتم وگفتم ـــ خی خفھ ای مزاحمو پس زدم با صدایاشکا

 
 کھ لھ میمن اون... نرفتھ من شاھد شمسمادتی نی معی؟آوای زد وگفت ـــ خب کھ چیشخندین
 ...نای دخترارو اکنھیم

  از تھ دل زار زدمنی زمی خوردم روسر
 
 ... خاموش کردیگاری جا سی توگارشویس 

 ... بھش زل زده بودمی اشکیباچشما
 .... اونو روشن کردشیی کنجھ لبش گذاشت وبا فندک طالیدی جدگارهیس

 ... دوست داشتم اما االنگاروی سی بونیقبال ا... ازش گرفتو بھ صورتم فوت کردیقی عمکامھ
 ؟ی بشنویخوای می ــ چگفت

 ی وقتی دستش گرفت وگفت ــ لعنتیچونمو با خشونت تو....نییسرمو انداختم پا!زوی ھمھ چــ
 ... بھ چشمام نگاه کنزنمیدارم باھات حرف م

 ... تحکم گفت ــ الل شدمبا
 ... بودی بازکی ھمش نای موھاش کرد وگفت ـــ ای الدستشو

 !لھ شدم!خورد شدم.. زدی اونوره سالن قھقھ انینگ
  لب زدماروم

  ؟دهی مشویاونم مث من واست ھمھ چ+
  ؟رهیاونم مث من دلش واست ضف م+
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  اونم مث من عاشق چشماتھ ؟+
  ؟دهی محی ترجیاونم مث من تورو بھ ھمھ چ+
   ؟رهیمیاونم مث من واست م+
  ؟نھی تا خندتو ببُکشھیاونم مث من خودشو م+
 اونم مث من دوست داره؟+

 ... زد کھ عمق وجودمو سوزوندی اقھقھ
 !ی بازھی ھی ھمش بازنای اـــ

 من شاھدم...دی منو خوردھی بازبھی مونث ھا فقط فرشما
  روانشناس؟؟؟م؟؟؟خانومینشناخت

   زدمغیج
 چرا من ؟؟؟مگھ یتو وامثالھ تو اشغالن چرا من؟؟؟ھا لعنت... شارالتانھی نامرده عوضـــ
 ... بدهمارموی؟؟؟؟ جوابھ قلبھ ب کرده بودم ھاااااکارتیچ

 داره ی اصلرهی مھره غھی وی مھره اصلھی ی زد وگفت ـــ ھربازی زد پوکھ محکمیپوزخند
 ....نی معی اوای بودی من تو مھره اصلھی بازیتو

 ...نی معای ارمخواھره
 خــــداااااا... زدی اقھقھ

چشمھ اشکم خشک شده .. برام نمونده بودگھی دیجون..کردی اونور با پوزخنده نگاھمون منینگ
 ؟یقلبم چ..بود
متنفرم باشم .. مرده مغرورو دوس دارمنی نگاه کردم من اشی مغروره ابی چشمابھ

 شھ؟؟یازش؟م
 ھی تکواری پوزخند بود بھ دھی شباھت شبیشاھد با ھمون لبخنده کج کھ ب... رفی مجی گسرم
 ...گذرهیقلبم نم... ازتگذرمینم...د شلوارش کربھی جی تویدستاشو با ژستھ خاص.داد

 ...کردمی حقارت ماحساسھ
 ...!!!دونستمی ازش نمیچی بودم کھ ھی ای بازی تومن
 من با ی جا جاھی یروزی چرخھیم!  گردهنی داشــــتم زمــمانی بھش ادونستمی خوب منوی ایول

 ...اون موقع کھ با تقاصھ قلبمو پس بده!شھیشاھد عوض م
 .. برداشتمزی برداشتم وبسمتھ در خفموی پشتھ دستم اشکامو پاک کردم کبا

 ـــ کجا کجا حاال حاالھا دی مشتش گرفت غری دستامو توستادی در ای تر از من جلوزود
 ...باھات کار دارم

  کردمتقال
 ی ولم کن عوضــ
 ... صورتم گذاشتمی کھ زد شوکھ شدم دستمو رویلی سبا

 .. بتمرگ سره جات اوای اشارشو سمتم گرفت وباخشم گفت ــ رم کردانگشتھ
 یلی شاھد خی ھستی عوضیلی خـــ
  خفھ شوـــ
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 ... داشتمبغض
 دمی کشییغیج.دی دستش گرفت محکم کشی توموھامو

  عصابم اوای روی نکن بری گفت ــ سعی بلندی صدابا
 ی ھم فشردم پرتم کرد رویاز درد لبامو رو. دستش گرفت وبسمت اتاق بردمی توموھامو

 .. درو بست وقفلش کردنیزم
 ...رمی زد گفت ـــ بھتره انتقامھ داداشمو از تو بگی کجلبخنده

ھق ھق اتاقو برداشتھ . دستش گرفتی چونمو توواری بھ ددنیکوب. وحشت نگاھش کردمبا
فت ــ  گی بلندیبا صدا.. زدیشخندی؟نی بکنھ چیکار..باوحشت بھ شکمم نگاه کردم اگھ.بود

 .. دختره احمقی ادب بشدیبا
 . التماس نگاھش کردمبا
 .. گفتم ــ شاھد بسھ من ازت حاملھ عم نامردی بلندی صدابا

 .... ھوا موندی رودستش
 

 ... صورتمو پوشوندمبادستامو
 ..ی من ندلھی زدو گفت ـــ بھتره انقدر چرت تحوی کجلبخنده

 ..دی قلبم لرزی احساسی ھمھ بنی ھمھ ظلم از انی ااز
 ... خاک تا اسم مرده روت حک شھ؟من مردم قلبم مردرهی زی بردیمگھ فقط با.. مردممن
 .. احساس سنگ دل منو شکستی بیخی مرده ھیشاھد .. روح موندھیاز من .. باختممن

 .... من جاموندیتکھ ھا..من مردم..ستی نی خبرطونی شی از اون اواگھید
 ..خبر نداشتم کھ خودم ازش ی بازی توسوختم
 ؟ی بچھ چنی بدم؟جوابھ ای چماروی قلبھ بنی اجوابھ
 .. از جام بلند شدماروم
 ..کردی نگام منھی دست بھ سشاھد

 .. بگو انتقام داداشمو ازش گرفتمای اخم گفت ـــ بھ ارمبا
 ..من باختم.. گفتم ــ توھم منتظره انتقام باشی سردش وبا سردی چشمای نفرت زل زدم توبا
 ھنوز تموم نشده منتظرم ی کھ شروع کردیشاھد باز... رهیگی تجربھ می ادم از ھرباختیول

 ...من گناه کردم...باش
 ....ی عاشقگناھھ

اونجاس ..شھی منو تو باھم عوض می جارسھی مروزی..کنمی پس خودم خطامو درس مخطاکارم
 ..ی جوابھ قلبھ سادمو پس بددیکھ با

 ... مثلھ خودتیکی شمیمنم م...ی نبودی وتو ھمسفره خوبمیر مسافای دننی ای باشھ ما توادتی
پس ..کردی متمیی وباربد اذنینگاه نگ.. بزنھ از اتاق خارج شدمی بزارم حرفنکھی بدون ابعدم

 شھ؟ی تموم میک
 ..دره خونھ رو باز کردم.. دستم فشردمی توفموی کی دستھ
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 از طتوی بلیتونی بردارو برو ملتوی خونم برو وسادهی کلنی پشتھ سرم اومد با اخم گفت ـــ اباربد
 ... امادسی بردارزمی می کشویتو

 ودرو محکم بھم دمی کشیقیآه عم.. دستاش چنگ زدمی از تودویکل. دادملشی تحویپوزخند
 ...دمیکوب

 .. خاطرتموکنمی مخاک
 .. کردماشتباه

 .. دست تکون دادمینی ماشی ھمون حلھ خرابم جلوبا
 .. ماندی باقی ھا شکستم وتکھمن
 

 ... اپارتمان باربد نگھ داشتیجلو
 ...سواره اسانسور شدم... چنگ زدمفموی دادم و کپولشو

 ... خوبھ رو باز کردمدره
 من ی جاگھی دنجایا.دستھ چمدونو دستم گرفتم.حالھ خرابم. سر خوردم زار زدمنی زمیرو

 .ستین
 ..رهی شاھد واھم دختره تو بگی کھ عاشق بشیامان از روز. رفتمو شکستمرفتم

 اد؟؟؟یمگھ خواب بھ چشمام م.. فقط فکر کردممای ھواپیتو
 کھ ی جوابھ قلبدی زدم ــ شاھـــد باادیدردل فر.ھق ھقمو خفھ کردم.دمی رو شکمم کشیدست

 ..ی بدویعاشق کرد
**** 

  خودمونیخونھ . درچرخوندمی تودویکل
 .. خانوادمی زدم خونھ یپوزخند

 پرسھ؟یحالھ تک خواھرشو نم چرا ایارم
  براشون؟؟ستمی نمھم

 ! ھمون شمالرفتمی میکاشک
 . برگشتمیول
 .. ھمون حالم چمدونو بزور از پلھ ھا باال اوردمبا

 ھھ!!اتاقم
 شم؟ی شاد نمشمی وارده اتاق ممی مثلھ قدچرا

  گوشھ اتاق رھا کردمچمدونو
 .. خفھ کردشدی نمگھیھق ھقمو د.. تختی رودمیخز

 ...دهی شاھد قلبمو خراش می ھاپوزخند
 ؟؟؟؟.. من تا شب زار زدمدونھی میک

 ... از پنجره اتاقم چشمامو باز کردمدی با نور خورشصبح
 ! بودمووردهی مانتومو ھم درنیحت
 !!!! لباسھ گشادھھ
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 !! خوشھنای فقط بھ ھمدلم
 ... زنگ بزنم بگم برگشتمای بھ ارمخوامیم
 ! کم کم ھمھ بفھمن من حاملھ عمدیبا
 ؟یی با چھ رویول
 .. بسمتھ حموم رفتمی حالیباب

 .. داشتمازی ابھ سرد ننیچقدر بھ ا.. دوشرهیرفتم ز. از تنم کندملباسامو
 ..دمیچی رو دوره بدنم پحولھ

 . اون برقو نداشتگھیچشمام د.. نگاه کردمروحمی بھ صورتھ بنھی ایتو
  زنگ بزنمای بود کھ بھ ارمنیحاال وقتھ ا..دمی پوشلباسامو

 .. رفتمنیی از پلھ ھا پااروم
 ...تندتند شماره رو گرفتم... دستم گرفتمی تلفنو با لرزش تویگوش
 دیچی پی گوشی گرمش تویتا بوق صدا٣ از بعد

  جانمــ
 ی سالم داداشـــ

 دی نبا؟مگھیی اوا تو توش حس کرد گفت ـــشدی کھ تعجبو میی لحظھ مکث کرد بعد با صداچند
 ؟؟؟یاالن شمال باش

  مونده بودمیادی قورت دادمو گفتم ــ برگشتم خونھ زبغضمو
  افتاده؟؟ی گفت ــ اتفاقمشکوک

 گھی برگشتم دست؟خبی خونھ منم ننجای ا؟؟مگھی زدمو گفتم ـــ نھ چھ اتفاقی مصنوعلبخنده
 ! چرا چرا خونھ توھم ھستــ
 ؟یگردی برمی کــ
 ...گردمی برمی تنگ شده زودکھی کوچی ابجی دلم براــ

  زدمو گفتم ــ زود برگرد مواظب خودت باشھی کجلبخنده
 زم؟ی عزی نداری کارنطوری توھم ھمـــ
  نھ خدافظـــ

 ... سره جاش گذاشتمتلفنو
  خودم بکنمی برای فکرھی دیبا

 خــــدا
 

 !! زدهبشی کجا غدونمینم. بھ سحر زنگ بزنمدی از ھمھ بااول
  قارو قوره شکممی صدابا

 . اشپزخونھ رفتمبسمتھ
 دلت ھوس کنھ قبل از زارمینم" حرفھ شاھد افتادمادهی. کرده بودی بدجور ھوسھ قرمھ سبزدلم

 " براتارمشی رو کھ ھوس کرده رو میزی ھوس کنھ خودم اون چنکھیا
 ... زدمی تلخلبخنده
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 .. رفتمی با گوشھ لباسمم ور مگرفتمی کھ شماره سحرو منطوری برنجو کم کردم وھمرهیز
 . بھ گوشم چسبوندمشتری رو بی شدم کھ با صداش گوشدی از جواب دادنش نا امگھید

  بلھـــ
  مکث گفتم ـــ سالم سحر آوامی کمبا
  دختر؟یی تعجب گفت ــ آوا توبا
 م؟ی باھم حرف بزنشھی منمتی ببخوامی اره مـــ
 امی اره چراکھ نھ؟کجا بـــ
 !ای بدمی بھت موی پارکھیرانم ادرسھ  من االن تھــ
  داداشم کجاست؟ی باشھ ولـــ
  تو؟ی بھت االن شمالگمی مـــ
 . نھ منم تھرانمـــ

گروگان _تجاوز.. ماھانو اعدام کردنگھی دیدونی شدوگفت ـــ اخھ منی غمگصداش
 ..حکمش فقط عدام بود.....و_یریگ
 !! حقش بودیدونی بگم حقش نبود کھ ھردومونم متونمی بگم نمی چدونمی نمـــ
 !!!! زندانبرنی منم میبھ زود... منم اشتباه کردمدونمی اره مـــ
 ؟ی چی چرا تورو برای چــــ
 ماھان ی کارای مجرمم منم توھی نشون داد منم سی شاھد حرفامو ضبط کرده بود وبھ پلـــ

 !!کردمی میباھاش ھمکار
 !ی وپا افتاده چھ کارا کھ نکردشی ثروتھ پھی خاطره بھ!!ی خودت اشتباه کردـــ

  دی نرسد؟نھی رسمی کسشد؟بھی اون ثروت چحاال
 ؟یدونی تو از کجا مـــ
 ثروت بھ ی اون نامھ نوشتھ شده بود اگھ فرزندانم برای گفتھ تولی شاھد بھم  گفتھ بود وکـــ

 ھیریجونھ ھم افتادن اونو ببخش بھ خ
 ....ھ اوناس اره اون ثروت فقط حقـــ
 نمت؟ی ببتونمی امروز مـــ
 چطوره؟۶ اره ساعت ـــ
  خدافظکنمی باشھ ادرسو برات اس مـــ

 !دهی داره تقاص پس مسحرم
 .. براش اس کردمآدرسو

 . نشستمی صندلی نداشتم رویی ناگھید. ھم زدمخورشتو
 . پاک کردممویشونی پی سرده روعرقھ
 . رو گردو خاک گرفتھ بودیلی خخونھ

 . کردمزی برداشتمو شروع کردم بھ تمیدستمال
 .. برداشتمی کارزیبود کھ دست از تم۴ ی حدوداساعت

 . حمومی تودمیپر
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 .دمیچی دورم پدمویحولھ سف. خودمو شستمتندتند
 رهی تصولی تحویلبخنده تلخ. بودی روح تر از ھر موقعیچشمام ب.دمی موھام کشنھی بیدست

 ... دادمنھی ایخودم تو
 ... حالھ انتخابھ مانتورو نداشتمطی شرانی ای تودمی دمھ دستم بودو پوشیھرچ

 . زدمدمی بھ پرایلبخنده کج.بود کھ از خونھ خارج شدم۵:٣٠ ساعت
 .ری بخادشی یییھ. کردم وسوارش شدمپاتند

 . دادم وبا سرعت روندمگازشو
 .. پارک نگھ داشتمیجلو

 . بغل چنگ زدمی از صندلفمویک
 . داشتماسترس

 !!! کھ اونجا نشستھ سحر باشھی زنشدیباورم نم. ھامو اروم برداشتممقد
 لمی من تحوھی ھمـچون زندگینگاش کھ بھ نگام خورد لبخنده تلخ. تعجب اسمشو صدا زدمبا

 ..داد
 !ی کردریی تغیلی ـــ آوا خسحر

 ! کھمی بمونینجوری ھمستی قرار نگھی دھی زدم وگفتم ـــ زندگیپوزخند
 ؟ی خوبیگی اره توراس مـــ
 گذرهی می ھـــ

 ؟ی کرد وگفت ـــ کارم داشتی اسرفھ
 گفتم ـــ اره راجبھ کردمی می بازفمی کھ با دستھ کی دھنمو قورت دادم ودرحالابھ

 !ی بدونزاروی چیسری یخوایم..شاھده
 شنومی مــ

 ..کردی مریی دادن از اول تا اخر ھرلحظھ صورتش تغحی کردم بھ توضشروع
 شھی اصال باور نمستی  نی ادمنی دھنش گرفت و گفت ــ نھھ شاھد ھمچی رودستشو

  بگمتونمی منوی زدمو گفتم ــ اشتباه کردم فقط ھمیشخندین
 .من متاسفم.. انداخت وبا تتھ پتھ گفت ــ مننیی پاسرشو

  زندان؟برنتی می  کـــ
 !!!ی اونور کردوگفت ــ بھ زودصورتشو

 
اگھ من بھ اون !شدی خوب می ھمھ چشدمی نممارستانی اگھ من وارده اون تدیشا..دمی کشیاھ
 رفتمی نممارستانیت
 ...دمیدی وقت شاھدوبعدم سحرو نمچیھ
 .. بسنوی ھمکنھیمروره خاطرات فقط زخمارو تازه م!فی حی افتاد ولی اتفاقا نمنی وقت اچیھ

 .. پارکی دادم بھ صندلھیتک
 ! احساست بر غرورت غلبھ کنھی باشھ نزارادتی اوا ی موفق باشدوارمی ــ امسحر

  از من بھ تو خدافظحتی نصھی نیا
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 ...رمی اشکامو بگی پلک زدم تا جلوچندبار
 ... دراوردم وشماره صحرارو گرفتمفمی کی مو از تویگوش

  جانم؟ـــ
 ؟ی سالم صحرا شناختـــ

  نشناخت ھوم؟شھی زلزلھ رو مگھ می گفت ـــ اوایباخوشحال
  تو؟ی زدم وگفتم ــ خوبیلبخند

 اخره دی شامیای می تھران ماھم بھ زودی اومدگفتی مای؟ارمیی کجای توخوبی اره مرســ
 ..ھفتھ

 .. بفھمن من حاملھ عمنکھیاز ا.. داشتم از روبھ رو شدن باھاشونواھمھ
  دلم براتون تنگدیایشماھم زود ب.. واروم گفتم ــ اره اومدم تھران دمی شکمم کشی رودستمو

 !!!شده
  پس؟ی اوا دانشگات چی باشھ راستــ
 !! از ترم اول برم البتھ اگھ قبولم کنندی بایچی ھـــ
 ؟ی نداری کارزمی خب عزکننی قبولت مشاالی اـــ
  نھ مواظب خودت باشـــ
  خدافظنطوری توھم ھمـــ
  خدافظــ
 ... خودت کمکم کنای زل زدم خدای اشک بھ گوشبا
 

 ..دی اخره ھفتھ ھم رسباالخره
 ..شستی منی زمیصبح رو١٠ ساعت ماشونیھواپ

 ..کردیاز بس ناخونامو کفھ دستم فرو کرده بودم کفھ دستم گزگز م. داشتماسترس
 .شدی زده می زنگھ لعنتنی اازودیری بھ ساعت بود دچشمم

 . واھمھ داشتمقتی گفتن حقاز
 ..دادمی دھنمو تندتند قورت مابھ

 .. نداشتمی خوبحس
  دلم بزارم ھا؟؟ی کوچولو رو کجای لب گفتم ـــ اخھ تورهی زاروم

 ..بود کھ زنگھ خونھ زده شد١١:٣٠ ی حدوداساعت
 .. کردم وبسمتھ در رفتمپاتند
 ..زدی تندتند مقلبم

 .. صورتھ مامانم بوددمی کھ دیزی چنی کردم واولدروباز
 .. چشمامی حلقھ بست تواشک
 از تھ دل زار زدم... داشتمازی بھش نیزی از چشتری کھ بی اغوشی پرت کردم توخودم

 ھی نھ گری از خوشحالی داد بزندی بای کنھی االن گردی اوا توکھ نبای ای ـــ اصحرا
 !!!! تلنگرهھی قراره من کھ منتظره ی از قلبھ بدونستی می چصحرا
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   زدمیلبخند
 .. وارده خونھ شدن درو بستمنکھی درکنار رفتم بعد از ای جلواز
 !!!زدی بھ گلوم چنگ میبغضھ لعنت..رونی دادم بفسمون

 .. بسمتھ خونھ رفتماروم
  شاد بودن منم بودم؟ھمھ
  شده؟یزی مشکوک نگاھم کرد وگفت ـــ آوا چایارم

  بشع؟یزی چدی زدم وگفت ــ نھ داداش مگھ بای مصنوعلبخنده
اوا دردتو بھ خانوادت ! نگرفتتی گریدی مامانو دنکھی فقط بھ خاطره ازنھی چشمات داد مـــ
  ھوم؟ی بگی بھ کیخوای مینگ
   ھایزنیحرفا م! ندارمی نھ بابا داداش من کھ دردـــ

  اتاقتونو اماده کنمرمی ممن
 ...دادندی گوش مای منو ارمی ومامان با تعجب بھ حرفاصحرا
 ..دمی تخت کشی رو روملحفھ

 ..دمی روش کشیدست
 .. اتاق خارج شدمواز

 ! اروم تپلو کھ  خوابش برده بودو بھ اتاقش بردصحرا
 .رفتی چشم بستھ بسمتھ اتاقش ماروشا

 . رفتمنیی پلھ ھا پااز
  حرفاشوندنھی وارده اشپزخونھ بشم کھ با شنخواستم

 . شدمی مخفواری دپشتھ
 از نگاھش از فھممی بھتر از ھمھ منویمن ا.ستی سابق نی اون اواگھی مامان اوا دنی ـــ ببایارم

 صداش لحنش زار میای می بھ من زنگ زد گفت کیوقت.. داره بپوشونتشیغمھ نگاھش کھ سع
 خوادی اوا خودش منیبب.. مسئلھنی از امی بگذری اسوننی بھ ھمدینبا. شدهیزی چھی زدیم

 .. روگرانی خودشو بسازه تا ددی اول از ھمھ بایول روانشناس بشھ
 ی چنمی ببزنمیمن با شاھد حرف م!بسھ انقدر سکوت!دانشگاه مشی فردا بفرستنی از ھمدیبا

 !! دلمھی کھ تویزی از اون چترسمیم!شده
 با یول.. پدرت فوت شد شکستمی من از وقتدونمی پسرم نمدونمی وگفت ــ نمدی کشی آھمامان

 .. سره پاموندمدی بشی کھ پدرتون دوس داشت فرده موفقدی امنیا
  دارمی کوتاھنی درجبرانھ ای کردم واالن سعی کھ راجبھ اوا کوتاھدونمی خودمم مدونمیم
 

 . کھ لجوجانھ قصد داشت از چشمام بچکھ رو با دست راھشو بستمی اشکقطره
و اروم زمزمھ کردم ـــ زود برگرد سرمو باال . شاھد کاشتمی لبای نرم وکوتاه روی ابوسھ

 .طره من زود برگرد زل زدم وگفتم ـــ فقط بھ خاشی چشماش ابیگرفتم تو
 ومطمئن باش بھ خاطره تو ھم رمی بھ خاطره تو می ــ لعنتدی دستش گرفت و غری توچونمو

 ؟؟؟؟ی چیعنی یفھمی مزارمی جا منجایدارم جونمو ا.گردمیبرم
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 . دوست دارمیلی ھقم و خفھ کردم وبا لبخند گفتم ـــ خھق
 . دی دستشو بھ گردنش کششھی بھ موھاش زد مثلھ ھمی جدا شد چنگازم
  مواظب خودت باش عشقھ منــــ

 ....رفت. از حال رفتمھی رفت ومن اون روز از زوره گررفت
**** 
 ... فرانسھ نشستھ بودنی بھ زمماشیساعت بود ھواپ٢ حدوده

  چرا زنگ نزد؟؟؟؟پس
 ی چشمم بھ گوشھی چشمم بھ ساعت بود وھی.کردمی می استرس طول وعرضھ خونھ رو طبا
 . دستم بودی کھ تویا

 .... بار شمارشو گرفتمنی بار ھزارمی بھ دندون گرفتم برالبمو
 . حالت تھوع داشتماحساس

 .... فرو رفتھ بودیکی تاری توخونھ
 ...رفتی مجیسرم گ. کاناپھ نشستمیرو

 ممیونیزی برنامھ تلونی حوصلھ بھتریحت.زدی تندتند حرفاشو میونیزی تلوی برنامھ یمجر
 .نداشتم

 لب باھاش رهی کردم زشیبسمتھ دستگاه پخش رفتم وپل. دلم ھوس اون اھنگو کردناخداگاه
 ....خوندمیم
 

  دل مننی و ای و رفتیرفت
 

  بشنوه آخر شبمنتظر
 

ُ گرمت از پشت خطصدا ُ 
 

  ھمھ اشرتی چشممھ تصوجلو
 

  دل مننی و ای و رفتیرفت
 

  بشنوه آخر شبمنتظر
 

 ُ گرمت از پشت خطصدا
 

  ھمھ اشرتی چشممھ تصوجلو
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  توی باز شد اومددر
 

  توی آفتاب شد اومدامی دنکل
 

 یُ دل بھ من بدی خواستیآره،م
 
 ی بھ من بگُتی ھمھ زندگیخواستیم
 
 یکی گذرم ازت من ینم
 

 یسی سھم من ناگھ
 

 ی اصن سھم کبگو
 

 ؟ی دست کیری بگتونھی دستام ممث
 

 یُ گرمت تو بغلش لعنتبدن
 
 ی با اون دو تا لب بگخوامی گوشم میتو
 

 ی دوران بچگی آھنگاھمھ
 

 می ھم خستھ شی نداره از حرفاامکان
 
 !ی باشفی ضعدی اوا تو نبانھ
 !شودی زلزلھ وارد مگفتی مشدی وارده خونھ می کھ وقتی باشیی ھمون اوادی باتو

 بازه کھ ما ھی مثلھ یزندگ! مبارزه کردی با زندگدی داره بای وبلندی داره پستی سختیزندگ
 !نباز! باشیقو.می اونی ھاکنی بازکیھر
 . حرفا از جام بلند شدمنی ھمبا

 .دمی پوشی ای وشلواره کرممو تنم کردم شالھ مشکمانتو
 .خوامی خونھ رو بدون شاھد نمنیا.حداقل بھ اون کمک کنم.کای ملشھی برم پدیبا

 .میِ شدم ودبرو کھ رفتمی بنزه مشکسواره
 فرانسھ رو گرفتم باھمشون حرف زدم نوبتھ  ی تونای اای ارمیاره خونھ  تندتند شممی گوشبا

 .تپل شدم
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 . سمتھ تلفنادی داره میعنی نی اومدی خش خش میصدا
 ی ھشتی بلھ توکوَی اـــ
  عشلھ اوا دندونات شطورن؟؟ی خوبگرمی سالم جـــ
 . دلم بالت گشاد شدهیی کجایی توختھیری عھ اوا بـــ

 شی وروجک دلت بدجور ھوس خورد شدن دندوناتو کرده اتنکھی زدم وگفتم ــ مثلھ ای اقھقھ
 .پاره

 ؟ی ندالی دالم کالضی بلم ملدی من باـــ
 ض؟؟تو؟؟یکار؟؟مری چـــ
 . اروشا لو الک بزنمی بلم انگشتادی الھ باــــ
 ارمی ازت درمی پدرھی ارمی بری وروجک من تورو گـــ
 ارهی درت بخوادی مگھی ـــ  بابا بابا اوا مزنھی دارع داد مدمیشن
  تپل خدافظیییری بمـــ
 . نگھ داشتمنای اکای ملیالی وی وجلودمی کشیقینفس عم. خوشحال شدم با تپل حرف زدمیلیخ
 
 ی زنگ گذاشتم وپیدستمو رو. شدمادهی پنیواز ماش. بغل چنگ زدم ی صندلی از روفمویک

 . زدمشیدر پ
 . زدمی باز شدن در لبخنده گشادبا
  کجا؟نجای ــ بھ بھ اوا ژوووون تو کجا اکایمل

   توی وگفتم ـــ دلم برادمشی کشدراغوشش
 . خالھ تنگ شدهگرهی شکمش اشاره کردم وگفتم ــ جوبھ

  کردی تف مالگونمو
 زی تو کم مزه برای بـــ
 گھی با مزه ام دـــ

 سوختھ ی قھوه ایپارکت ھا. داشتنی خوشگلیونھ خ. پا انداختمیپارو. کاناپھ نشستمیرو
 . روشن داده بودی قھوه ای بھ کاناپھ ھایجلوه قشنگ

 گری جنی بشنمی جون اومدم خودتم ببی ملـــ
  روم نشست و اروم گفت ـــ رفت؟روبھ

  دادم وگفتم ــ رفترونی آه مانند بنفسمو
 خوامی خالھ کجاش مجرهی جو دراد گفتم ــ عخشم ژونم نفشم اتاق جنی خونھ از انکھی ایبرا

 .نمیلباساشو بب
  کردیزی ری خنده

 ای صبرکن بھت نشون بدم بامن بـــ
 ....می شدیکی باری سرش وارده راھروپشتھ

 . اتاق چشمام برق زددنھی دبا
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 ھم خستھ ھیب دورنگھ شدنھی نبود کھ ادم از دی بود جوربایز. و زردی رنگھ صورتبھیترک
 . دستم گرفتمی کوچولوشو تویجورابا.بشھ

 . بودی وصف نشدنحالتم
 .چندتا کفشھ کوچولو جفت جفت کناره کمد بود.دمی تختھ کوچولوش کشی رویدست
 .ی بخولارمی بکی من برم برات قھوه وکینی مبناروی خالش تا تو اـــ
 یای بی بری ھستی حالت درس ننی با اجمی زحمت نکش عجــ
 .امی نچ خودم دوست دارم صبرکن مـــ
 .خورهی داره زنگ متی گوشای اوا بـــ
   شمارشدنھی چنگ زدم با دزی می رو از  رویگوش. از اتاق خارج شدمی شادبا

  شدمی خوشحالغرقھ
 ... واروم بسمتھ اتاق رفتمدمی کشی لمسی رودستمو

 
 دیچی پی گوشی بمش توی گوشم صدای رو چسبوندم رویگوش

  منی سالم اواـــ
   زار زدمدی جملھ بغضم ترکنی کلمھ با ھمنی ھمبا
 ؟ی من خوبی اوایببخش خانوم... خانومم ببخش شاھدتو نتونستم بھت زنگ بزنمسسی ھـــ

 !!! خفھ کنمتونستموی زار زدم ھق ھقمو نمفقط
 ؟ی تو بدی جوابھ شمسیخوای نمـــ
   کردمیزی رھی حرفش خنده نی اای

 ه ھات بشم بخند عشقھ من قربونھ خندــــ
  ھا؟؟زنھی قلبم بدون تو نمیدونستی م؟؟توکھی زنگ نزد؟چرای شاھد خوبـــ
بدون نفسم بدون .ستیپس حالھ منم خوب ن...رمی مزارموی گفت ـــ گفتم جونمو جا مدی کشیاھ

 ...ستمیجونم من شاھد ن
 جونھ اوات... دلم برات تنگ شدهای شاھد زود بـــ
 ...گردمی خوشگلھ من کارا کھ درس بشھ برمشی ھـــ

  زدمو گفتم ـــ باشھ  زود برگردیلبخند
 ؟ی نداری برم کاردی من بازمی باشھ عزـــ
  ژونی نھ شمســ
  خودم بشم مواظبھ خودت باشی اوای من  فدای  اــ
  نطوری توھم ھمـــ
  خدافظ خانوممـــ

 ..... دستم فشردم واز اتاق خارج شدمی رو تویگوش
 

 ...دمی کشی از خوشحالیقی عمنفسھ
 .... رو ازش گرفتمینیس. وارده اتاق شدکی قھوه وکینی با سکایمل
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  گفتی چنمی خب بالگرفتھ بگو ببــــ
 ابرومو باال دادم وگفت ــ تورو ھی تاھی کردمی مکی کھ فنجونھ قھوه رو بھ لبام نزدیدرحال

  جونیسننھ مل
  اصالی خریلی خشوری کوفت بـــ
 ی لطف دارـــ

 وفتھی براش نی دھنم گزاشتم وگفتم ـــ خداکنھ اتفافکی کی اتکھ
 ... بھ دلت بد راه ندهوفتھی نمشاالی اـــ

 نی گفت خطرناکھ اکایمل... رسوندمنی خوردم اخره شبم متنای ای شب شام رو خونھ ملاون
 ...ارهی فردا منموی ماشنیوقت شب مت

لباسامو ... فرو رفتھ بودیقی وسکوت عمیکیتار یخونھ تو.. در چرخوندمی توی رودیکل
 ... تخت پرت کردمیخودمو رو...دمی پوشیدراوردم وتاپو شلوارک

 ....وفتھی نی بستم ودر دل دعا کردم اتفاقھ بدچشمامو
***  
 . شونھ ھامھی رونی وزنھ سنگکی کردمیحس م. از خواب بلند شدمی حالی با بصبح

 ... شستمصورتمو
 ...زنمی رو اماده کردم بعد صبحونھ بھ شاھد زنگ مزیم

 نیحس کردم اگھ ھم.... کردیوسطھ صبحونھ بودم کھ حس کردم معدم قاط.ارهی طاقت نمدلم
 ...ارمی گالب بھ روتون باال مییاالن نرم دشو

 ری ابھ سرده شرهیسرمو ز. خورده بودمو باال اوردمی ھرچیی دشوی تودمی کردم پرپاتند
 ...گرفتم

 .... نخوره بودم کھ بگم حتما بد بودهیزی من کھ چخھا
 ... کاناپھ انداختمی خارج شدم وخودمو رویی از دشوی حالی ببا

 ... کردمنیی رو برداشتم وشبکھ ھارو باال پای وی تکنترل
 ...دی لرززی می رومیگوش

 .. چنگش زدمزی می رواز
  داشتم بازش کردمامی پھی

 من ی نگران شاھد باشخوادی خواستم بگم کھ نمدمی با خطھ خارجم اس منمی نگزمی سالم عزـــ
 ...خدافظ... وحواسم بھش ھستششمیپ

 ؟؟؟!! شاھده منشھیکرد؟؟؟پی می اونجا چھ غلطنی؟نگی چیعنی. سر شددستام
 .نی اشغالھ نگیلیخ

  شماره شاھدو گرفتمتندتند
 بوق۶بوق ۵بوق ۴بوق ٣

  یییییلعنت
 ... کنمکاری چدی بادونستمی نمقایردم دق پرت کزی می رو رویگوش

 ... از اول تا اخر خوندماموی صدبار اون پدادی جواب نمگرفتمی شماره شاھدو مھربار
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 ....دادی ارور ممغزم
 ... رسوندم وباال اوردمیی خودمو بھ دشوشھی کردم حالم باز داره بد محس

 
 ..کی شده بود وھوا تارشب

 . تا خونھ برمادهی بارون پرهیدوسداشتم ز.دیباری مبارون
 سی سرشون از خی دفتر روای فی با گذاشتم ککردنی می کھ سعییبھ عابرا. چنگ زدمفمویک

 ... کنن زل زدمیریشدن جلوگ
 ..زاشتی سبد می توی کھ گالشا با ناراحتیرمردی پبھ

 .. گل فروشھشنی خانوادش ناراحت مشھی با گل وارده خونھ می کھ وقتی کستنھا
  سوار شدن؟؟ی نداشتھ باشھ برایچی ھیکی پورشھ سوارشھ یکیتھ ؟؟ عدالاخھ

 !!حالم دستھ خودم نبود!! قدم بزنمابونای خی داشتم تا صبح تودوس
 ....ــــایخدا!! عاقبتم فکر کردمبھ

 ! وارده خونھ شدمکردی کھ اب از سرو روم چکھ میدرحال
 .. بوددهی بھ تنم چسبلباسام

 کھ موھامو خشک ی برداشتم ودرحالیحولھ ا..نی ماشی دراوردم وپرتشون کردم تولباسامو
 ..امان از دستھ تو تپل. شدمرهی خزی مرهی زی الکاکردم،بھیم
 

 !! ھم دارن کھ نگرانشون باشنی دختردنی باالخره فھمپس
 .. تالش کردمدمی ھدفم کوشی اولم خودم برااز
 ! بچھھیمن موندمو ..دی از ھم پاش کلھ ھدفممی بااومدن شاھد بھ زندگیول

 .. کاناپھ نشستمی حرفاشونو بشنوم روھی نکردم تا بقصبر
 ! کردم  بغضمو قورت بدمیسع

 خوشگل ی لباساھی ی ـــ اوا جونزدی حرف منجوری روبھ روم نشست وھمی باخوشحالصحرا
 در ی وسعکشھی مختلفو وسط می ھانی ددهی کتاب ھست کھ عقاھی نیبب.. برات از اونجادمیخر

 .. کنھی داره فرقھ اونارو طبقھ بندنیا
  افکارم غرق بودمی من حواسم بھش نبود توی ولزدی حرف منجوریھم
 ! صداش بھ خودم اومدمبا
   عھ اوا باتو عمااااـــ
  تو فکر بودمدی ببخشـــ

 ! جمع کردو گفت ــ مشخصھلباشو
  زدمی کجلبخنده
گفت ــ اوا توچتھ مگھ من مثلھ خواھره تو  دستاش گرفت و ی نشست دستمو توکنارم

 زمی عزشدهی چستم؟ھوم؟بگوین
 ! گھی دگفتمی مدی باالخره بادمی کشیاھ

 ! ھمھ بدونندی باانی لب زدم ــ بزار ھمھ باروم
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 !!!شدهی چنمی رو؟درس بگو ببی چـــ
 یفھمی مـــ

  دیای مامان بای ـــ ارمصحرا
 مامانم کنارش... کاناپھ نشستی با اخم روایارم

 ھی بچھ؟از ھی داد؟از می کھ بازی عشقنی شروع کنم؟از ادی از کجا بارونی فوت کردم بنفسمو
 غھ؟یص
 تا نگاه متعجبھ شونو روم نیی زدم وھمھ رو گفتم با اشک با خنده دراخر سرمو انداختم پالب

 ..حس نکنم
 دی قلبمو خراشای پوزخنده ارمیصدا
 ی بھ تو بھ چھ چشمیدونی؟؟؟میکشی نمم؟؟؟ھا؟؟؟خجالتی ما برات ارزش نداشتذرهی ــ ایارم

 کنند؟؟؟ینگاه م
 ھی گنی مگن؟؟بھشی می بھش چیدونیھ؟؟می شکمھ توعھ اسمش چی کھ توی اون بچھ ایدونیم

 !!!حروم زاده
 !! ازت انتظار نداشتماوا

 !!!!!میکمم نزاشت!می نزاشتھ باشادیمطمئن باش ز!!می برات گذاشت؟؟؟کمی لعنتی خفھ شدچرا
  شد؟؟؟؟ی اخر عاقبتت چیدید!یدی خودتو دفقط
 !!! بچھھی کرد با ولت

 ھھ
 خودمو ی دستیمن خودم دست!قبول داشتم تموم حرفاشو!!رمی بگتونستمی نمگھی اشکامو دیجلو

 ..خودم کردم کھ لعنت بھ خودم!!ستی نریخود کرده رو تدب..بدبخت کردم
 نمی کردم اتیخر...دونمی با دستم پاک کردم اروم گفتم ــ داداش اشتباه کردم ماشکامو

 !! خواھشا دکم نکنیول!! ی درکم کنخوامیازت نم... عاشق شدم کور شدمی وقتیول..دونمیم
 !!! باش پشتم باشششمیپ

بھ گند .. رو ی رابطھ خانوادگی ھرچیدی وبا اخم گفت ـــ لجن کشدی موھاش کشنی بیدست
 برادرم ھی ی گفتیکردی متیمگھ اون موقع کھ خر!!پس ازم نخواه پشتت باشم!!یدیکش
 ! باالی االنم بھتره خودت خودتو بکش؟؟پسی مادرم دارھی ی؟؟گفتیدار

 !!ستای پاش وای کرداشتباه
 !! دارمی خواھرکنمی وبا پوزخند گفت ــ منم فراموش مستادی شد جلوم ابلند

 !!ستتی حقھ من ننی گفتم ــ اید بلنی اشک نگاش کردم با صدابا
 !!! حقھ توعھ و تمامنیا!! حقتھقی نرده گذاشت وگفت ـــ چرا دقی رودستشو

 
 ...ستمی صورتم گذاشتم واز تھ دل گری رودستمو

 !!خاکسترمو ھم باد برد... موندم خاکسترممن
 ... فکر کن  بھ عواقبشی قبلھ ھر کارنکھی بگم فقط ای چدونمی ـــ نمصحرا

 ! کھ اسم حروم زاده روشھی رفت من موندمو بچھ ااونم
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داد بزن بگو چراا !!کنھی متمی اذشتری بی سکوتھ از ھرچنی ادونھی می فقط نگام کرد کمامان
 ... سکوت نکنی ولی کارو کردنیبگو اوا چراا ا

 !!! سکوت نکنی گوشم ولی توبزن
 !! بود برمنی کنان از جام بلند شدم حاال وقتھ انی فنیف

 !!ستی ننجای من ایجا
 !! سر خوردمنی زمی پلھ ھارو باال رفتم دره اتاقو بھم زدم وھمونجا رواروم
 !! نداره برامی معنگھی دیزندگ

 !!رمی کھ اومدم با ھمونم می چمدونباھمون
 !!!!! ستتتتی زدم ـــ دل شکستن ھنر نداد
 ...زدمی صورتم میرو
 !! بودم کھ دوس داشتم نفسامو دار بزنمدهی رسی درجھ اھی بھ

 ..دمی کشسمی صورتھ خی رودستمو
 .. تختم انداختمی روخودمو

 !!!ستی من نی جاگھی دنجایا! برمدی خودم مچالھ شدم بایتو
 

 ...ستمی صورتم گذاشتم واز تھ دل گری رودستمو
 !!خاکسترمو ھم باد برد... موندم خاکسترممن

 ... فکر کن  بھ عواقبشی قبلھ ھر کارنکھیط ا بگم فقی چدونمی ـــ نمصحرا
 ! کھ اسم حروم زاده روشھی رفت من موندمو بچھ ااونم

داد بزن بگو چراا !!کنھی متمی اذشتری بی سکوتھ از ھرچنی ادونھی می فقط نگام کرد کمامان
 ... سکوت نکنی ولی کارو کردنیبگو اوا چراا ا

 !!! سکوت نکنی گوشم ولی توبزن
 !! بود برمنی کنان از جام بلند شدم حاال وقتھ انی فنیف

 !!ستی ننجای من ایجا
 !! سر خوردمنی زمی پلھ ھارو باال رفتم دره اتاقو بھم زدم وھمونجا رواروم
 !! نداره برامی معنگھی دیزندگ

 !!رمی کھ اومدم با ھمونم می چمدونباھمون
 !!!!! ستتتتی زدم ـــ دل شکستن ھنر نداد
 ...دمزی صورتم میرو
 !! بودم کھ دوس داشتم نفسامو دار بزنمدهی رسی درجھ اھی بھ

 ..دمی کشسمی صورتھ خی رودستمو
 .. تختم انداختمی روخودمو

 !!!ستی من نی جاگھی دنجایا! برمدی خودم مچالھ شدم بایتو
 

 .. نداشتھ باشھ گذاشتمدی کھ دیی گوشھ اتاق جاچمدونو
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 .. پنجره بازش کردمکھی نزدرفتم
 .. داشتمازی ارامش نبھ

 . شدمرهی بھ اتاقم خباغم
 !!!! داد زدم ـــ لعنت بھت شاھددد لعنتتتتبلند

 ...ستمی شکست واز تھ دل گربغضم
 ..ختھیلی بھ درخورد بعدم تپل با لبخند بھم نگاه کرد وگفت ــ شالم اوا بی اتقھ

  دندونات درچھ حالن؟؟ی زدم وگفتم ـــ سالم تپل جونی مصنوعلبخنده
  خوبنیشی ھیشی نگام کرد وتندتند گفت ــ ھباترس

 ! د فراربعدم
 !! بودمعاشقش

 ..ی بھ تو شاھد لعنت کھ خانوادمم ازم گرفتلعنت
 .. زل زده بودمواری بھ دتاشب

 .. اوانی نھ بھ ادیخندی ھم مواری دی بھ اون اوا کھ بھ ترکانھ
 ..شب٢ بھ ساعت کردم ی بود نگاھوقتش
 ..دمی سرم کشی شالممو رودمی پوشی وشلوارمانتو

 ... جا خوردمافمی قدنھی داز
 ... چشمام گود افتاده بودرهیز

 ... دستم فشردم پاتند کردم بسمتھ در رفتمی چمدونو تودستھ
 .. اخرمو بھ اتاقم انداختمنگاه
  فراموش کرد؟؟شھی ممگھ
 نییھ ھا پااروم از پل..ابھ دھنمو قورت دادم.. کردمی زندگی خونھ از بچگنی ای تومن

 .. سکوت فرو رفتھ بودیخونھ تو..رفتم
  اخرشھ؟؟؟یعنی دمی کشی خونھ رو باز کردم اھدره

  برم؟؟دیبا
 .. داشت از چشمم بچکھ رو با دست گرفتمی کھ خودخواھانھ سعیاشک

 !! صبرنکنم احساسم بر قلبم غلبھ کنھگھید
 .. شدمای بنزه ارمسواره

 !! نفرهکی اموی دنسازمیمن م.. گاز گذاشتم وبا سرعت از اونجا دور شدمی روپامو
 *****سال بعد۵******

 
 !! معرفتمو کرده بودی بی دوستای ھوادلم

 !!ریکفگ
 .. کردمی خنده امچھین

 !!اتنا
 .. برداشتمو شماره اتنارو گرفتمزی می از رومویگوش
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 ..دیچی پی گوشی گرفتش توی بوق صدانی سومبا
  سالمـــ

 ؟ی کردمو گفتم ــ سالم اتنا شناختی اسرفھ
 ختیری بی شدو گفت ــ سالم اواخوشحال

 .. نکنمھی خودمو گرفتم تا گری جلویلی زدم خی تلخلبخنده
   معرفتی بی ھی سالم اتـــ
   بخدا منم مشکالتھ خودمو ندارمـــ
  کردھی گردی حرفش کھ رسینجای ابھ
  تعجب اسمشو صدا زدمبا

  ـــ اوا باباماتنا
  اتنا؟؟شدهی چــ
 کھ روزی..ھی!!بھ من تجاوز کرد..اوا پسره بھ .. پسره اشنا شدمھی شمال بامی اوا گفتم رفتـــ

 ...می خب ما قرار بود نامزد کننجای تھران ھمیاومده بودن خونمون تو
د اومده بابام زو... بھم تجاوز کرد اوا من مردمستی کس خونمون نچی ھدی دی وقتشرفی باون

 .. کھ وسطھ اتاق افتاده بودم و دورمم خوندی منو ددیبود دخترشو د
 ...میھممون شکست... شکستدی صحنھ رو دنی ایبابام وقت.. بھم تجاوز کرداون

  اوا؟؟؟یفھمیم
 ؟؟؟؟یفھمی مرده متحرکم مھیمنم با بابام مردم اوا من !! فرداش سکتھ کرد مردبابام
 !شدهی کردم منم بھش گفتم چھی دوستم گرنی بھتری ھمپامنم
 نکرده ی بود کھ گناھنی گناھمون ادمی شاایم؟؟ی کردی چرا من؟چرا اتنا؟مگھ چھ گناھخدا
 !!! گناھکارھیدر ظاھر ..میبود

 ... دستم گرفتم سرمو روش گذاشتمی توبالشتمو
 !! برمدیبا
 ...تونمی نمگھید
اشتمو نزاشتمو گذاشتم  دی ھرچدمی کشرونی تخت برهی کنان چمدونمو از زنی فنیف

 !!!!رمی من مزارمی وفقط خاکسترمو بھ جا مرمی من مرمیاخره شب م...توش
 :کردمی رو زمزمھ می لب اھنگرهیز

  شدم دوبارهتنھا
  کن مثل من اشکات ببارهھیگر
  شدم دوبارهتنھا
  رو ندارهی تو کسری ھمونم کھ غمن
 ادمی از یری می دارفیح

  خواستم بھت بال و پر دادمخودم
  بخور بھ خودتگھی دسیھ

  کنارمادهی تو زمثل
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 ی بزن بگو چرا ولم کردحرف
 ی ولم کردی بزن چطورحرف

  پشتت بودمشھی کھ ھممن
 یگردی برمی بزن گقتحرف

 ومدی کردم اشکام بند نمھیگر
 ومدی صدات در نمزدمی خودمو مجلوت

 یدادی واسش متوی ھمونم کھ ھمھ چمن
 
 ... کردممی چشمم تنظی روموی مشکنکھیع
 .. اخم بھ پرونده ھا نگاه کردمبا

 .  بھ درخوردی اتقھ
  توای بـــ

 ھی ودی داردی پرونده جدنی زدو گفت ـــ خانوم معیلبخنده گشاد) یمنش(ینی شد خانومھ امدرباز
 ین فرمایاخھ اقا....دی درس کنشوی رو ھمھ چی پرونده خانوم مھرنکھیاول ا..درخواست

قبول .. ازتون کمک خواستنیضی درمانھ مری برامارستانی تھی پرونده رو بعدم از خوادیم
 د؟یکنیم
 پرت کردم دستامو توھم قالب کردم وگفتم ــ زی می از چشمم برداشتمو رونکوی حوصلھ عبھ

 !ھی چنمی ببزی میبزارش رو
 . چشم خانومــ

 ..ستادمی پنجره ای روروبھ
 !!! زود گذشتیلیخ

 .. زدمیپوزخند
 ... زدم بسمتشون برگشتمی سرو صداشون لبخندی صدابا

 بچگونش گفت یباھمون صدا.. دوشش بودی روکشی کوچفھی بستھ بود کی خرگوشموھاشو
 !!!!کنھی متیـــ مامان مامان تپل منو اذ

 ..کردی بھ تپل کردم کھ بااخم بھ عسل نگاه مینگاھ
  باال انداختم وگفتم ـــ عسل باز شما دعواتون شد؟؟ییابرو
 بچس کھ من باھاش اصال دھن بھ دھن یلی عسل خختھیری لباشو جمع کرد وگفت ــ اوا بتپل
 ..بشم

   گشاد شدچشمام
 .. دستش گرفتی با اخم اومد سمتم دستمو توعسل
 !! ھای کنتی عسلھ منو اذنمی زدم وگفتم ــ تپل اقا نبیلبخند

 !!!عجبا.. زدیکج لبخنده
 ...پرونده ھارو جلوم گذاشتم. نشستمی صندلیرو
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 .. دستم انداختمی توھی بھ ساعتھ مچینگاھ
 خالم مثلھ شھی پرفتنی مدیامروز صحرا ومامان با.. دنبالھ اروشارفتمی مدیبا.. از نھادم بلند شدآه

 .. داشتنیھرسال نذر
 رو کردم بھشون بستمی مپشوی کھ زی برداشتمو درحالفمویک.. بودنی وتپل سرگرمھ بازعسل

 . دنبالھ اروشامی بردی بادییتپل بدو.وگفتم ـــ عسل
  ــ اخجون اروشاعسل
 ...می زدم از مطب خارج شدیلبخند

 اروشا نگھ داشتم رو ی از دوستایکی ای خونھ پریجلو..می ود برو کھ رفتمی شدنی ماشسواره
 !رهی دادیدو برو بھ اروشا بگوبکردم سمتھ تپل وگفتم ــ تپل ب

  باشھ باشھــ
بھ عسل زل زدم تبلتھ تپل ! زودیلی دستم فشردم چقدر زود گذشت خی زدم فرمونو تویلبخند

 ..دستش بود
 !!کم نبود!دمی کھ کشیی ھای و بگم بگم از سختیکی شھی برم پدوستاش

 !!ومدنی منی کنان بسمتھ ماشی لی وتپل لاروشا
 ..دمی باز کرد گونشو بوسنوی با سروصدا دره ماشاروشا
  سالم رسونتای ــ اوا جون مامان پراروشا
 ! لب گفتم ــ سالمت باشھرهی زکردمی روشن منوی کھ ماشیدرحال

 
 .. کناره در گذاشتمدوی خریپاکت ھا. خونھ رو با پا بستمدره

 ... پرت کردمزی می دستمو روی توپوشھ
 .. اوقات خونھ خودمون بودمشتری بیدم ول خودم خونھ گرفتھ بویبرا

 مدلش یچشماش مثلھ من سبزه ول..دمی بھش کشیدست.. برداشتمزی می عسلو از روعکس
 .. شاھدھیشب..ھیشب

 شام ی برای فکرھی دیبا..وارده اشپزخونھ شدم.. گذاشتمزی می حوصلھ قابع عکسو رویب
 ..دمی کشرونی بزیری فیگوشت واز تو..کنم

 .. برداشتم وشروع کردم بھ رنده کردنیازیپ
 .. درس کنمی ماکارونخواستمیم

 بھ شمارش نگاه نکھی درش اوردم بدون ابمی جی از توی با ھزار بدبختدی لرزبمی جی تومیگوش
 .. شونمیکنم گذاشتم رو

  فرھمندمنی سالم خانوم معـــ
 دیی سالم خانوم فرھمند بفرماـــ
 یعنی!شھی خوب نممیکنی مشی ھرکارگنی اوردن کھ ممارستانی تیماری بھی نی خانوم معـــ
 د؟ثوابی کنیدگی خودتون رسشھی مشھی بدتر وبدتر منجوری داره ھمخورهی نمیچی ھنکھیا
  بخدادیکنیم
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 گفتم ـــ ختمیری قابلمھ می رو توی ماکارونی کھ رشتھ ھای ودرحالرونی فوت کردم بنفسمو
 ...زنمی بھش سرممارستانی تامی مگھی ھفتھ سرم شلوغھ ھفتھ دنیا

  بامندی نداری کارنی ممنونم خانوم معـــ
  نھ خدافظــــ
  خدافظـــ

 ...ھنوزم کھ ھنوزه عاشقھ لباس گشادمم.. قابلمھ رو گذاشتم وبسمتھ اتاقم رفتمدره
 

 .. رو اروم اروم مزه کردمقھوه
 ..ماری اون بشھی پدی خب منو ببراری شدم وگفتم ــ بسبلند
 ..می شدیی پشتھ خانوم فرھمند وارده راه روـــ

 .. عصابم بودی روی بدجورضای مری نالھ ھایصدا
 .. دستم فشردمی توفموی کدستھ
 ...میستادی ای با دره مشکی اتاقی روروبھ

 ...نی انی خانوم معـــ
 . گفتم وازش فاصبھ گرفتمیدی نزاشتم حرفشو ادامھ بده ببخشمی گوشی صدادنی شنبا
  جانمـــ
   مامانـــ
  جانم عسلـــ
 !کنھی متی مامان تپل منو اذـــ
  درس صحبت کنم بھ صحرا بگو باشھ مامان؟؟تونمی عسل خوشگلم من االن نمــــ
  تپلو دعوا کننی اای اشال بخوامی نھ مامان نمـــ

   زدمیلبخند
  حلھ؟شکونمی دھنش می اومدم خودم دندوناشو توـــ
 یشی اخجون باجھ مـــ
  نکنتیی مواظب خودت باش صحرارو ھم اذی خواھش گلــ
  باجھ خدافظـــ

 .. گذاشتمفمی کی رو تویگوش
 ... دادمرونی با صدا بنفسمو

 ... بگذرونری خودت امروزو بھ خایخدا
 دیی بفرمانی خانوم معـــ

 ..نگاھش بھ کفشش بود.. سرش بود زل زدمی کھ دستاش روی اتاقو باز کرد بھ مرددره
 .. بوددهی پوشرپوشی زھی
  شدمکشی تعجب نزدبا
 .. اقا حالـــ

 ... سرجام خشک شدمدنشی بلند کرد با دسرشو
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 ..یخی نگاه سرد وھمون
  لب بزور زمزمھ کردم ــ شاھدریز
 

 من ھنوز عاشقھ شاھدم؟؟... انداختمنھی ای بھ خودم توینگاھ.. عوض کردملباسامو
 !!!! پاھاش لھ کردرهیاون قلبھ منو ز.. رحمھ اونی اون بستمی ننھھ

 ...نی زمختمی بودو با دستھ رزی می روی خشونت ھرچبا
 !!اقتھی لیاون ب!! اروم باشاوا

 .. تخت انداختمی خودمو روزدمی کھ نفس نفس میدرحال
 ... پاک کردممویشونی پی سرده روعرقھ
 ..شدی منیی باال وپانمی سقفسھ

 .. خودم مچالھ شدمیتو
نفسھ ! دور کنھای دننی منو از اتونھیفقط خوابھ کھ م!! کردم خوابم ببرهی بستم وسعچشمامو

 ..دمی کشیقیعم
 ... خوابم بردی کدمی کم چشمام گرم شد ونفھمکم

****** 
 !!مارستانی برم تدی باگھ؟؟منی دی کنکاری چیدونی گفتم ــ خودت می روبھ منشتی عصبانبا
  کنمکاری چدونمی چشم خانوم مـــ
 ! گفتم ـــ حواست باشھرفتمی کھ می چنگ زدم و درحالزی می از روفمویک

 ... شدم وگازشو گرفتممی بنزه مشکسواره
 نی با وجوده ایول... از دکترا جلسھ داشتمیکیامروز با .. من دردسری شده برامارمی بنیا
 ! جلسھ کنسل شدماریب
  رفتمی تمومھ سرعت مبا

   گوشم گذاشتمی رو توی زنگ خورده ھنذفرمیگوش
  جانمـــ
  اوا صحرامـــ
  جانم صحراـــ
 ..مونھی منجای امشب عسل ای اروشا وتپل وعسلو ببرم شھربازخوامی اوا مـــ

 برشمی مامی گفتم ــ نھ شب مکردمی کھ دنده روعوض میدرحال
 ی نداری کارزمی باشھ عزـــ
  نھ خدافظــــ

 ... رو از گوشم جدا کردمیھنذفر
 !مارستانی تنگھی پارکی تومدیچیپ

 .. باز کردمنوی دره ماشداشتمی برمی صندلی کھ پوشمو از رویدرحال
 ... زل زدمی چھره گرفتھ مردبھ

 .. شدممارستانی باال انداختم ووارده تی اشونھ
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 خانوم فرھمند ی بھ در زدم بھ با صدایپاتند کردم تقھ ا.. رو خوندمتیری تابلو اتاق مدی رواز
 ..وارده اتاق شدم

 نی خانوم معدی کھ اومدی سالم مرســـ
 !امی خودم خواستم کھ بستی تشکر الزم نـــ
 دیگی بلھ شما درس مـــ

  جلوم گرفتی پرونده ابعدم
 .. بھ دست اومد سمتمینی سی د وخانومدرباز
 .. رو برداشتمقھوه

  بھ پرونده خوندن داره؟یازی چھ نماری ب کمک کردن بھگھید... نبود پرونده رو بخونمیازین
 

 جوری نای امیدی کشی ما سختی ھمھ زمی عزکنمی دستم ولب زدم ـــ درکت می گرفتم تودستشو
 ...کنمی ودرکت مدمی کشی سختیلیامتحانھ خوده من خ

 ... متاسفم اوادمی راجب شنییزای چھی گفت ـــ شی اشکی بھم وبا چشماروکرد
 دلت تلنبار ی رویزی کن نزار چی دستش وگفت ـــ بگو بگو خودتو خالی گرفت تودستمو

 !!بشھ
 من از خونھ فرار کرد شیسالھ پ۵ واروم گفتم ـــ درس دمی کشسمی صورتم خی رویدست

 !گردنی مامانت ھمھ دارن دنبالت مای ارمگفتیم...دادیخبرارو اتنا بھم م
 ..شدمی مروزی افسرده تر از دھروز

 ... کردم فکر ی خودکشبھ
 گھی دی حرفای؟؟کلی مامانتو دق بدیخوایبعدم م.. کارو نکن گناهنیگفت نھ ا.. اتنا گفتمبھ
 زانو زد نی زمی من رودنھی نگاع کردم با دایفرداش زنگھ خونھ زده شد با تعجب بھ ارم..زد

 .. بودمدهی نداروی ارمھیتاحاال گر..ستیوگر
 اتاقم بودم ی کردن منو خوب کنن ھمش توی سعیلی ومامان وصحرا خایارم.. خونھبرگشتم

 !!کردمی ھم نمھی گریحت... زل زده بودمیوبھ گوشھ ا
 !!وفتھی خودم وبچم بی برای بودن اتفاقدهی ترسھمشون

 با چنگ ساختنی مموی خودم زندگدیمن با... خودم مشخص کردمی لحظھ ھدف براھمون
 !!!ودندودن

 ..دم دانشگاه خوب شدم درسم تموم شد مطب زرفتم
 ...سالشھ۴ اومد ای عسل بھ دنقبلش

 ...سالشھ٨تپلم ..سالشھ١٢ ھم اروشا
 ...میدی کشی ھممون سختدمی کشیسخت

 ..دی کشیاھ
 ...می تا باز بھ گذشتھ برنگردمی حرف زدی روز از ھردراون
 کجاس؟باربدو شاھد نینگ... بودنیسال ذھنمو مشغولش کرده بود ا۵ نی ای کھ توی سوالتنھا

  کجاس؟؟ایکجان؟پرن
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 ..می تپلو گرفتم واروم از اتاق خارج شددستھ

 ..کردنی پاک می اشپزخونھ سبزی ومامان داشتن توصحرا
 .ددیاسترس داشتم شد..مارستانی برم تدی بافردا
 گفت ـــ اومم دادی لباسشو باال مینای کھ استی درحالایارم. اماده کردمزویم. بھ غذا زدمیسر

 ی خوبیچھ بو
 ا؟ی  گفت ــ چھ خبر ارمختیری بشقاب می کھ خورشتو تویحرا درحالص. زدمیلبخند

 نکھی مثلھ ادی ھا بھم پاشی بھم انداختو گفت ــ شرکت ساالری نگاھمین..زمی عزی سالمتـــ
 ..دمی من تازه فھمدی بھم پاششیالبتھ چندسال پ..کردمی بدن میقاچاقھ عضا

 ھم شد؟اونوی شاھد چستی خودشو خونسرد نشون بده گفت ـــ معلوم نکردی می کھ سعیودرحال
 !  کردنریدستگ
 .. بشقاب افتادی وبا صدا تودی دستم لرزی توقاشق

 ..دی ھم کشی اخماشو توایارم
 .. شاممو خوردمھی تفاوت باشم  قاشقو دستم گرفتم وبقی کردم بیسع
 .. پام بند نبودمی رویگاز زوره خست..می از شام باکمکھ صحرا ظرفارو شستبعد

 ... گفتم وارده اتاقم شدمری بخشب
 دوست شتری رو بی من قبلی بود ولی خونھ بزرگ تر از قبلنی امی عوض کرده بودخونمونو

 !داشتم
 ی چشمامو بستم طولدمیپتورو کامل روش کش.. صورتھ غرق در خوابھ عسل زل زدمبھ

 .. کھ خوابم برددینکش
 

 !امی من مدی گفتم ـــ شما برکردمی کھ کمربندمو باز می خونھ خالھ نگھ داشتم درحالیجلو
 ! فرمونی دستم روی گذاشتم روسرمو

 !!سال۵ نی ای تودمی کشیچقدرسخت
  خدایا..ییجدا..یدور

 دمی کشی لمسیدستمو رو.. فرمون برداشتمی سرمو از رومی زنگھ گوشبا
  جانم؟ـــ
  الو اوا؟ـــ
  خودمم شما؟ـــ

 !!رمی؟کفگی ـــ اوا نشناختومدی مھی گریصدا
 ی چند سال کجا بودنی ای معرفت توی بیی توریکفگ..ی چـــ
  اوانمتی ببدی کنان گفت ــ بانی فنیف

  تو؟یی باشھ کجاـــ
  باشھ؟کنمی کھ برات اس می ادرسنی بھ اای بـــ

 .... وگازشو گرفتمی صندلی رو انداختم روی لب گفتم گوشری زی زدمو باشھ ای تلخلبخنده
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 !! کرده بودریی زل زدم چقدر تغری تعجب بھ کفگبا
 ! کرده بودی شرابموھاشو

 ... بودروحی بصورتش
 میدیشی کھ از ھم جدا میدرحال..می بغلھ ھم زار زدی ھردو تودیبغضم ترک..دمی کشدراغوشش

 !!یگفت ـــ اوا چقدر عوض شد
 !! عوضم کردی زندگـــ
 می صدا بری با خانوادم بمی تنگ شده بود اوا مجبور شدیلیدلم برات خ!یگی اره راست مـــ
 ...یدب

   خبــــ
 .. رو تحمل کردم اوا من خستمیی درداھی اوا من ـــ
  زدمی پشتھ دستم اشکامو پاک کردم لبخنده تلخبا

 من ھنوزم دوسش میمحمد اومد خواستگار...شیسالھ پ۵ کرد بھ گفتن ــ درست شروع
 !!می خواستگارادی پسره شده بودم قرار بود بھی ھم گفتھ بودم عاشق ی از طرفیول!داشتم

  محمد زنگ زد بھم گفت دوسم داره گفت اشتباع کردهـــ
 ..و

 !!!دیکوبی منمی خودشو بھ سدنشی خامھ حرفاش شدم ھنوزم قلبم با دمنم
 کردم کردم قبول تی منم خرنی کنی زندگی دبمی برگفت

 !!انھی اونجا جات خوبھ مینی ببمیای ماھم بدی گفتن باخانوادمم
  ندا؟رونی بمی روکرد بھم گفت برمی خونھ نشستھ بودی کھ توروزی ی منو برد دبمحمد

 ... قبول کردم بھ مامانم وبابام نگفتممنم
 کجاست کھ نجایبھش گفتم ا...دمشی کھ تاحاال ندیی جاھی رهی داره مدمی درونی بمی رفتخالصھ

اون منو .. عرب بودمی بغلھ مردایبھوش کھ اومدم تو.... دھنم گرفتی جلوی دستمالدفعھی
 فروخت
 نبود ی برگشتم مادریول.... تا تونستم از اونجا فرار کنمدی دوسال طول کشیفھمی مشکستم

 قطره ھی نبود کھ نزاره یپدر! ناراحتم با دستاش نوازشم کنھی نبود کھ وقتیمادر... نبودیپدر
 ..زمیاشک بر
 ری کھ شماره اتنارو گیتا وقت....دی خونتونو عوض کرده بودی شدم دنبالت گشتم ولافسردع

 .... وی گفت مطب زددمیاوردم ازش راجبت پرس
 گم؟؟؟ی می چیفھمی شکست خوردم مھیمن ... مرده متحرکمھیاوا من .. ازش گرفتمشمارتو
  کرده بودسی صورتمو خاشکام

 
  من درخدمتمدیی خب بفرماـــ
 خوامی مماری بنی از ایشتری اطالعاتھ بـــ
 دی بپرسدی داری بلھ البتھ سوالـــ
  باز شد؟مارستانی چجور پاش بھ تـــ
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 شده وقابلھ ی دچاره حملھ عصبمارستانی بی تویماری خبر دادن بمارستانی بھ تشیسالھ پ۴ ـــ
 ..ستیکنترل ن
 .مارستانی کردن تمنتقلش

 گفتن می کردی کھ کنجکاوشتریب...مارستانی رسوندن بشونوی ایبی طای بھ اسم پرنی خانومگفتن
 ! اعتراف کردهزای چیسری اومده بھ ایپرن
 ! بدن بکننی قاچاقھ اعضاخواستنی بزرگ می وپدرش ساالرایپرن
 !رهی دنبالشون جلوشونو بگرهی میی شمس تنھایاقا

 ...ای دری توکننی شمسو پرت می اقااوناھم
 ... اصابت کردهی سرش با سنگشنی متوجھ مکننی کھ مداشیپ

 !وفتھی عشقم بی برای اتفاقخواستمی من نمگھی وممارستانی برسونتشی ومکنھی مداشی پایپرن
 ..گھی دنی ھمخالصھ

 ..کنمی نگاش می ناباوربا
 ... لرزون بسمتھ اتاق رفتمی پا ھابا

 ! تقاص پس دادباالخره
 ؟یمتی بھ چھ قیول

 .. لرزونم باز کردمی اتاقو با دستادره
 .. چشمام حلقھ بستی تواشک

 .. زل زده بودواری بھ دھمونطور
 چطور ادی مادتی؟ی چطور ولم کردادی مادتی نامرد؟ادی مادتی جلوش لب زدم ـــ منو نشستم

 اد؟؟؟ی مادتی؟یلھم کرد
 ... چشمام زل زدی اخم توبا
 اسمم ھی بھ صدا زدنای چنگ زدم توجھ ای صندلی از روفموی شتاب از جام بلند شدم کبا

 ..توسطھ خانوم فرھند نکردم
  اروم باشاوا

 رفتم درشو باز کردم نگی وبستمھ پارکدمی کشقیچندتا نفس عم.. بودممارستانی دره تیجلو
 ...گازشو گرفتم وبا سرعت بسمتھ خونمون رفتم

**** 
 .. عسلو جمعش کن پھن شدهنی اای بختھیری ــ اوا بتپل

 .. تخت انداختھ بود زل زدمی خودشو روالیخی تعجب بھ عسل کھ ببا
 .. ذھنم مشغولش بودھنوزم

  بچھ؟؟؟؟ی نکنتشیی عسلھ مامانو اذنی انقدر اشھی تپل اقا مــــ
 !!ختھیری باشھ اوا بـــ
  عمتھ کوتولھختیری بـــ
  کھیی اوا عمم توـــ

 !!دیخند زی رزی پشتھ سرش ربعدم
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  خندم گرفتھ بودخودمم
  ننتھختیری کوفت اصال بـــ
 ستی نختیری مامانھ من بـــ

 !ستی نختیری از اونور اخم کرد گفت ــ مامانھ منم بعسل
  مامان؟ستی زدم وگفتم ـــ عسلم گشنت نی سرشو بوسھ ادمی کشدراغوشش

  بخوابمخوامی گفت ـــ نھ مامان مدی کشی اازهی خمدیمالی کھ چشماشو میدرحال
 .. موندم صورتشو نوازش کردم کم کم خواب مھمونھ چشماش شدکنارش

 ... زدمیلبخند
 

 !! ھم دارن کھ نگرانشون باشنی دختردنی باالخره فھمپس
 .. تالش کردمدمی ھدفم کوشی اولم خودم برااز
 ! بچھھیمن موندمو ..دی کلھ ھدفم از ھم پاشمی بااومدن شاھد بھ زندگیول

 .. کاناپھ نشستمی حرفاشونو بشنوم روھیتا بق نکردم صبر
 ! کردم  بغضمو قورت بدمیسع

 خوشگل ی لباساھی ی ـــ اوا جونزدی حرف منجوری روبھ روم نشست وھمی باخوشحالصحرا
 در ی وسعکشھی مختلفو وسط می ھانی ددهی کتاب ھست کھ عقاھی نیبب.. برات از اونجادمیخر

 .. کنھی داره فرقھ اونارو طبقھ بندنیا
  افکارم غرق بودمی من حواسم بھش نبود توی ولزدی حرف منجوریھم
 ! صداش بھ خودم اومدمبا
   عھ اوا باتو عمااااـــ
  تو فکر بودمدی ببخشـــ

 ! جمع کردو گفت ــ مشخصھلباشو
  زدمی کجلبخنده
 دستاش گرفت و گفت ــ اوا توچتھ مگھ من مثلھ خواھره تو ی نشست دستمو توکنارم

 زمی عزشدهی چستم؟ھوم؟بگوین
 ! گھی دگفتمی مدی باالخره بادمی کشیاھ

 ! ھمھ بدونندی باانی لب زدم ــ بزار ھمھ باروم
 !!!شدهی چنمی رو؟درس بگو ببی چـــ
 یفھمی مـــ

  دیای مامان بای ـــ ارمصحرا
 مامانم کنارش... کاناپھ نشستی با اخم روایارم

 ھی بچھ؟از ھی داد؟از می کھ بازی عشقنی شروع کنم؟از ادی از کجا بارونی فوت کردم بنفسمو
 غھ؟یص
 تا نگاه متعجبھ شونو روم نیی زدم وھمھ رو گفتم با اشک با خنده دراخر سرمو انداختم پالب

 ..حس نکنم



              شمیم مشاري                                 ی روانکیرمان عاشق 

 138 

 دی قلبمو خراشای پوزخنده ارمیصدا
 ی بھ تو بھ چھ چشمیدونی؟؟؟میکشی نمم؟؟؟ھا؟؟؟خجالتی ما برات ارزش نداشتذرهی ــ ایارم

 کنند؟؟؟ینگاه م
 ھی گنی مگن؟؟بھشی می بھش چیدونیھ؟؟می شکمھ توعھ اسمش چی کھ توی اون بچھ ایدونیم

 !!!حروم زاده
 !! ازت انتظار نداشتماوا

 !!!!!میکمم نزاشت!می نزاشتھ باشادیمطمئن باش ز!!می برات گذاشت؟؟؟کمی لعنتی خفھ شدچرا
  شد؟؟؟؟یبتت چ اخر عاقیدید!یدی خودتو دفقط
 !!! بچھھی کرد با ولت

 ھھ
 خودمو ی دستیمن خودم دست!قبول داشتم تموم حرفاشو!!رمی بگتونستمی نمگھی اشکامو دیجلو

 ..خودم کردم کھ لعنت بھ خودم!!ستی نریخود کرده رو تدب..بدبخت کردم
 نمی کردم اتیخر...دونمی با دستم پاک کردم اروم گفتم ــ داداش اشتباه کردم ماشکامو

 !! خواھشا دکم نکنیول!! ی درکم کنخوامیازت نم... عاشق شدم کور شدمی وقتیول..دونمیم
 !!! باش پشتم باشششمیپ

بھ گند .. رو ی رابطھ خانوادگی ھرچیدی وبا اخم گفت ـــ لجن کشدی موھاش کشنی بیدست
 برادرم ھی ی گفتیکردی متیمگھ اون موقع کھ خر!!پس ازم نخواه پشتت باشم!!یدیکش
 ! باالی االنم بھتره خودت خودتو بکش؟؟پسی مادرم دارھی ی؟؟گفتیدار

 !!ستای پاش وای کرداشتباه
 !! دارمی خواھرکنمی وبا پوزخند گفت ــ منم فراموش مستادی شد جلوم ابلند

 !!ستتی حقھ من ننی گفتم ــ ای بلندی اشک نگاش کردم با صدابا
 !!! حقھ توعھ و تمامنیا!! حقتھقی نرده گذاشت وگفت ـــ چرا دقی رودستشو

 
  خوندشدی چشماش تعجبو میتو
   گرفتمی خانوم فرھمند چشم از دو اسمون ابی صدابا
 رهی زیگاھ! گرفتنی فراموششونی الزم بھ ذکره کھ ادی درمان کندی باشونوی انی خانوم معـــ

 !کننیلب چند اسمو زمزمھ م
   با زبون تر کردم واروم گفتم ـــ باشھلبمو

 ! کارا برسم با اجازهھی بھ بقرمی من مـــ
 .. سردی ابی ھالھی در چشم دوختم بھ اون تیباصدا
 .. کھ تا مغزم نفوذ کردییسرما

 .. چنگ زدمزی می از روپروندشو
 ..زدمی استرس صفحھ ھاشو ورق مبا

 .. شمسشاھد
 ...کنترل نکردن خشم....ی عصبیحملھ ھا...یفراموش:یماریب
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 :مارستانی ورود بھ تزمانھ
 

 ... اوردنششیسالھ پ۴ چشمام گرد شد درس دمی کھ دیزیباچ
 ! زل زده بود بھ مننطوریھم

  صدا زدم ــ شاھداسمشو
 ... نکردنگاھمم

 .. کنم پاتند کردم واز اتاق خارج شدمدای ازش پیشتری اطالعاتھ بدیبا
 دادی محی توضزاروی چیرسی فرھمند تندتند داشت خانوم

  شده؟یزی حرفشو قطع کرد روبھم گفت ـــ چدی کھ دمنو
  باھاتون حرف بزنمدی باـــ
 

  کار دارمشتری بکمی ری دکمی گفتم ــ من امروز دمیمالی نون می کھ عسلو رویدرحال
 ! ھایای نصفھ شب بی گفت ـــ نزاردیپوشی کھ کتشو می درحالایارم

  امی وگفتم ــ نھ زودتر مدمی عسلو بوسگونھ
 مھده کودک از اونور اروشا وتپلو برمی عسلو پشتش گذاشتم روبھ صحرا گفتم من عسلو مفھیک
 ! مدرسھبرمیم
  حالم بدهکممی امروز ی باشھ مرســـ
 ! بخواب راحتری شونم گذاشتم وگفتم ـــ قرص بخور وتا شب بگی روفمویک

 دیی سمتھ اروشا وتپل گفتم ـــ بدوروکردم
 ... شدممی بنزه مشکسواره

 .. بندمو بستم وبا سرعت بسمتھ مھد روندمکمر
  مھدرهی مدیلی سپردم دستھ لعسلو
 .. وتپلم گذاشتم مدرسھاروشا
 .. شدممارستانی تنگی پارکوارده

 .. پارک کردمنویماش
 ..دمی بھ مقنعھ عم کشیدست
 ... رفتمی کردم وبھ طرفھ دره اصلپاتند

 ... زل زدهیزی چھی شاھد با اخم بھ دمی دره اتاق باز بود دیال
 ..ستادمی بھ طرفش رفتم پشتش ااروم
  بگم مجبور بودم؟؟ی بدم ھا؟؟چجورحی برات توضی لب گفت ـــ چجوررهی زاروم
  بود؟ی مظورش بھ کنیا..ابھ دھنمو قورت دادم.. واج نگاھش کردمھاجو
 ! نگرفتھ بود؟ی فراموشمگھ

 از گذشتت یدونی می روانشناس کنارتم ھرچکیش وگفتم ــ خب من بھ عنوانھ  کنارنشستم
 !انی چشمات نمی جلویی صحنھ ھادنشونی با شننمی ببگمیچندتا اسمو بھت م..بگو

  صورتم چرخوندی تکھ تکھ اجزای توچشماشو
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 اد؟ی مادتی فرانسھ رو ی توی شبھ لعنت؟اونیشناسی آوا رو  مــــ
 یلی خی دستش گرفت و اروم گفت ـــ پس باالخره اومدی ھم  چونمو توی جمع شد تواخماش

 ....وقتھ منتظرم خانوم کوچولو
 
 .. بھش زل زدمی اشکی چشمابا

 ؟؟ی بودی نگرفتیتو مگھ فراموش...شاھد تو .. گفتم ــ شاھداروم
 .. لب زد گفت ـــ اوادیکشی موھاش مدام می زد از جاش بلند شد دستاشو تویپوزخند

 دی ترکمبغض
 ی چشمامو گفت ـــ لعنتی دستش گرفت دستمو گرفت بلندم کرد زل زد توی محکم توچونمو

  ھا؟؟یمگھ شاھدتو نشناختھ بود
  تعجب بھش زل زدمبا

 ..دستشو پشتھ کمرم گذاشت چسبوندم بھ خودش.. اشکام گذاشتی باال اورد رودستشو
 .. بدمحی برات توضدی بازاروی چیلی خـــ
 ؟؟ی چیعنی؟؟یگی می چنمیبزن بب درس حرف ـــ

 .. موھام فرو بردی از سرم انداخت سرشو توشالمو
 !ی گفتم ـــ ولم کن عوضی لرزونی گذاشتم وبا صدانشی سی رودستامو

   خشونت دستشو گذاشت پشتھ گردنمبا
 گمی می چی گوش کندی باـــ

  چشماش زل زدم وگفتم ــ مگھ زوره؟ی بردم عقب توصورتمو
 !بعدم جات خوبھ فقط گوش بده! زدو گفت ـــ تو فک کن زورهیشخندین

 ... تخت نشستیرو
 ! رفتم فرانسھیوقت..شیسالھ پ۵ وگفت ـــ درست نشی سی بزور گذاشت روسرمو

 باربد دست از کنھی می اونجا بھم گفت دوسم داره گفت اگھ باھاش باشم کاردمی دنینگ
 ! بردارهداشیتھد

 !!دمیترسیزاده نم اون حروم یدای از تھداصال
 ! شاھدم شاھده شمسمن

 با کنھی می سعینی ببی اوارو امتحان کنیتونی منطوری اکنمی می نقش معشوقتو بازای بھم بگفت
 !!!!انھی بجنگھ بشیرق

 !ھی بھش کارات بچھ بازگفتم
 اون داداشھ شارالتانت بشنوم ای اسم اوارو از دھنھ تو گھی دباری گوشش گفتم ی توزدم

 !کشمتیم
 !!مھی بد خگفتنی مغزمھ دکترا می تومار توھی دمی چند وقت فھمبعده

 !! منجرب بھ مرگ بشھممکنھ
  بکنم؟؟تونستمی مکاریچ
 !!کردمی ولت مدیبا
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 کنھ تواز من متنفر یبھش گفتم کار... باربد رفتم بھش گفتم از اون کمک خواستمشھیپ
 ! ھم نداشتمی اگھیراه د!!یبش

 مونی پشی کھ قبولش داریی بھ اون خدایدی باھم دنویسھ منو نگ فرانی اومدی کرد وقتکمکم
 !! چھ کنم کھ نصفھ راھو اومده بودمیول!!شدم
 من ؟؟نھیدی خودت از اون کتکا درد کشیفکر کرد!!شدی مشتری من بی زدنھ تو سردرداباھر

 خودت یبرا!!!کردمی بارو نمدی بای شک کردم ولی حاملھ ای گفتیوقت...دمی درد کششتریب
 !!بھتر بود

 ..ی وقلبھ منم با خودت بردی از فرانسھ رفتیرفت
 !!ی لعنتکنمی مکارتی چنی کن ببھی گرگھی دباری گونم کاشت وگفت ــ ی روی ابوسھ
  زدمیلبخند

 !!!دنی رسفشونی ھم باربد خوشحال بودن چرا نباشن؟بھ ھدفھ کثنی ھم نگـــ
 !!گاری پناه برده بودم بھ سشدی ھروز بدتر محالم

 
 بود یدی نوره امنمیھم..درصده٣٠ زنده بمونم نکھی واحتمالھ ای عمل بشدی گفت بادکتر
 ... خواب بودجوری.. کما بودم تا باالخره بھوش اومدمیچندماه تو..قبول کردم عمل کردم..برام
 !! نکردمداتی خوب شد دنبالت گشتم پحالم

 !!ی نگفت قاچاقھ چیول.. قاچاق دادشنھادی بھم پیساالر
 ... عھیشی کردم لوازمھ ارافکر
 ..نمیی رو بی مواده قاچاقمی خواستیوقت.... کردمقبول

 !!! بدنھی قاچاقھ عضادمید
 .. ھای ساالری قاچاق بود وبعدم نابودنی ادامھ ادی کھ بھ ذھنم رسیزی چتنھا
 اب سرم خورد یبعدم پرتم کردن تو.. شدمری ھا درگیباساالر... خبر دادمسای بھ پلی کشتیتو

 ..بھ سنگ
 .. گرفتمی نشون دادم کھ انگار فراموشیجوری

 .. انگشتام قفل کردھی مردونشو الی ھاپنجھ
بھ تنھا ...دمتی دی وقتیی اون روانشناس تودمی فھمی وگفت ــ وقتدی سرمو بوسباخشونت

ف  اعترای امروز با حرفات وادارم کردیول.. بودی فراموشی کھ فکر کردم ادامھ ایزیچ
 ..کنم

 !!انھی یمونی بامن مری بگمی دستاش قاب گرفت گفت ـــ خودت تصمی توصورتمو
 ..... مغروربودمھنوزم

 .. چشمامی زدم توزل
 . چشمم گذشتی از جلویلمی اون کتک ھا حرفا مثلھ فی ھمھ
 ..دمی نکشیکم سخت.. فکر کنمدیبا.. شاھدتونمی با زبون تر کردم وگفتم ـــ نملبمو

 .. بھ فکره قلبھ منم باشی ولکنمی قبولش میری بگیمی ھموگفت ــ ھرتصمی تودی کشاخماشو
 .. رھام کردبعدم
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 ی مجبور شدم ھمھ چدمی حالت خوبھ وشاگمی مزنمی حرف ممارستانی بسیی گفتم ــ با راروم
 !ی بدون امروز فردا مرخصنویفقط ا..رو بھش بگم

 
 ..دمی محکم بھم کوبدرو

 !!! بودمدهی نکشی بود من کم سختسختم
 .. از خانوادم رونده شدممن
 ھیقض!!!!ستی روز دوروز نکی ھیقض.. رسوندمنجای بدون پشتوانھ خودمو تا امن
 ..ستی کھ نیالک!!دمی کشیسال سخت۵!!سالھ۵

 دستم فشردم ودرو باز کردم ی رو تورهی خانومھ فرھمند دستگی بھ در زدم با صدای اتقھ
 .. چندتا کاغذه جلوش بودیسرش تو

  شده؟یزی چزمی عزنی زدو گفت ــ بشی کردم لبخنده مھربونی سرفھ اتک
 شونیا...ستی ننجای بھ موندنھ ایازین! شمس حالشون کامال خوبھی کھ بگم اقادمی خدمت رســـ

 !! امروز فردا مرخص بشننھی من اشنھادهی بازگو کردن پزاروی چیلیحافظشون برگشتھ وخ
 !!شھ چشم فردا مرخصن تعجب بھم نگاه کرد وگفت ــ بابا

 ی کارم توای ایول.. تمومھنجایکارم ا.. گفتم واز اتاق خارج شدمی بھش زدم با اجازه ایلبخند
 قلبمم تموم شده؟؟

**** 
 ھفتھ فکر کی نی بھ اکردمی کھ موھامو کھ تازه از حموم اومده بودمو خشک میدرحال
 ... بودمشدهی ھفتھ ندکی نی ایتو...کردم
 .. فرو رفتھ بودیقیم سکوت عی توخونھ
 ..  بود زنگ خوردزی می کھ رومیگوش

 .. گوشم گذاشتمی رو روی گوشدمی کشی لمسی رودستمو
 .. جانم صحراـــ
 م؟؟ی باھم حرف بزنشھی؟می الو اوا خوبـــ
 ؟یی اره کجاـــ
 نجا؟؟ی ایای من خونم مــ
  شده؟؟یزیچ!! مونمی نھ امشب خونھ خودم مـــ

 زنگ زد خونھ وومدهی ھنوز نیعنی!! اوا برات خواستگار اومدهزهیَ من کنان گفت ــ چَمن
 !!انیمامانم گفت اخره ھفتھ ب

 ؟یپس شاھد چ.. تخت انداختمی بزور روخودم
 باھات اون کارو دی ھم باشھ نبای زد ـــ بسھ اوا اون تورو خورد کرد ھرچادی درونم فرییصدا

 ؟ی بگذری ساده از ھر موضوعیخوای می تاککردیم
  اوا؟ھی نظرت چـــ
 انی گفتم ــ بگو بی انمی تصمھی ھیتو
  واقعا؟؟ــــ
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 چرا کھ نھ؟! ارهـــ
 .. نکردمی اصال کنجکاوھی اون شخص کنکھی دونستن ای برایحت
 .. بھ خودم اومدمی بوق گوشی صدابا

 !! کنری اخر عاقبتھ مارو بخـــــــایخدا
 

 ... دیدوی اونور منوروی با سرو صدا اعسل
  دخترم؟؟ی عسل تو خواب ندارـــ
 کنمی می نھ مامان دارم با تپل بازـــ
 ... رو خاموش کردمی ویت

 ..دیی بدودی بخوابدی گفتم ــ پاشکردمی جمع مزوی می کھ تنقالتھ رویدرحال
 عسل نی توھم مثلھ ارختھی ور رھا کردو گفت ــ بخورمت  اوا بھی حال خودشو ی بتپل

 ؟؟یخوشمزه ا
 !!!شنومی مدی جدھی باال رفتھ دست بھ کمر گفتم ــ بلھ بلھ حرفاھی گرد شد با ابروھاچشمام

 .. بزرگ شدم رفتــــ
 ..می گفت کھ منو عسل بھ خنده افتادنوی بامزه اانقدر
 روبھ بردمشی کھ بسمتھ اتاقش می درحالدمی اغوش کشی کھ خماره خواب بود رو توعسلو

 نکھیدوم ا!ی خوشگلت باشی نره کھ مواظبھ دندوناادتی من ھمون اوا نکھیـــ اول اتپل گفتم 
 ..برو بخواب بچھ

 .. بھم زدیچشمک
 .. تختش گذاشتمی روعسلو

 ..دمی دراز کشکنارش
 ... کھ بھ اغوشھ خواب پناه بردمدی نکشیطول

**** 
 .. سارافن خوشملھ رو بپوشنی اای اخھھھھ؟؟؟بھی اخھ کت ودامن چوونھی دی اوااه
 .. نچ کت و دامن خوشگل ترهــ

 ..ومدی مدمی بھ پوستھ سفیلی رو تنم کردم خی ودامنھ مشککت
 .. زدمیملیر..دمی لباس خشکم کشی روموی بادمجونرژه
  خواستگار؟؟نی اھی کدونستمی سرم انداختم من کھ نمی روموی مشکشالھ

 
 .. انداختمنھی ایتو نگاه رو بھ خودم نی مامان اخری صدابا
  کنم؟کاری با خودم با وجوده عسل چخواستمیم

 .. بودنی با تپل واروشا مشغولھ بازعسل
 ..ختمی فنجون ری ھارو توقھوه

 .دیلرزیدستم م.. دستم گرفتمی رو توینیس
 . شدمییرای پذوارده
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 . بھم زدینی لبخنده دلنشمامان
 .. از تعارفھ قھوه کناره صحرا نشستمپس
 !ی شکوھی اقانیگفتی منی ـــ خب داشتایارم

 سره اصلھ مطلب خب پسره من از دختر می ــ عرضم بھ خدمتتون  بھتره بریشکوھ
 ..می خدمت برسمی دونستفھیخانومتون خوشش اومده وماھم وظ

 .. بھ پسره زل زدمی کنجکاوبا
 ..ی گفت جذاب ولشھی بود مخوب

 .. بھ صحبتاشون گوش ندادمگھید
   بھ خودم اومدمای ارمی صدابا
 ھ؟ی اوا نظره خودت چـــ

 .. فکر کنمدیبا..دیابھ دھنمو  قورت دادم وگفتم ــ با.. من بودی نگاه ھا روھمھ
  ھفتھ خوبھ؟؟کی  ـــ دخترم ی شکوھخانوم

  زل زدمای ارمبھ
  وگفتم ــ بلھ خوبھی بسمتھ خانوم شکوھروکردم

حاال انگارمن بلھ ! برداشت وشروع کرد بھ پخش کردنزی می رو از روینیری شی خوشحالبا
 ..رو دادم

 .. افکار غرق بودمیتو
 !! رفتنی بلند شدم باھاشون خدافظب کردم وکی کدمی نفھماصال

 
 بودن ظاھرا اگاھن کھ اوا بچھ داره ھمھ ی گفت ــ خانواده خوبزدی تند تند خودشو باد ممامان

 ! بھترنی از ای چگھی خوبھ دیچ
 رهی بگمی ـــ بزار خوده اوا تصمایارم

 لب گفتم بزور خودمو بھ تخت رسوندم خستھ رهی زیری تفاوت از جام بلند شدم شب بخیب
 ...  کابوس؟ھمشیتا گوسفند خوابم برد اونم چھ خواب١٠با شمردن ..بودم

 کھ عادت ماھانم دادی گواه منی واکردی دلم درد مرهیز.. از جام بلند شدمی حالی با بصبح
 !کھینزد

 ..دوتا قرص مثلھ ھرماه خوردم... زود بلند شده بودم وھمھ خواب بودنصبح
 .. بدون سرو صدا وارده حموم شدمفمی کثکردمی محس

 .. دپش غرقھ ارامش شدمرهی سردو باز گذاشتم زابھ
 ..دمیچی رو دورم پحولھ

 ...دمی پوشدمویواره سف با شلییموی تنم کردم درکمدو باز کردم مانتو للباسامو
 برداشتم زی می از روفمویک.. بس بودنیھم.. زدمملی وری سرم کردم رژه صورتدموی سفشالھ

 ..دمیگونھ عسلو بوس
 یییی کارا دارم ھیلی خمطب
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 ... شده وبا سرعت از خونھ دور شدمنمی ماشسواره
 ..  ھارو جلوم گذاشتمپرونده

بھ خانھ ۴شوھره او ھروز سره ساعت ..شھیم ی زندانی انباری کھ توسطھ شوھرش تویزن
 ...زنھی وزن رو کتک مادیم

 بھ زن نداشتھ وزن ی کارچی کھ ھکندیمرده ادعا م...شھی کتک ھا سقط منی زن توسطھ ابچھ
 !! کردهیخود زن
 ! منی خدایوا.. انداختمشزی می رو بستم وروپرونده
 ..دمی صورتم کشی رودستمو
 ..ی رحمی بچقدر

 ... مطبمادی بدی فردا بھش بگوی اون خانومو کھ پروندشو االن دادینی خانوم امـــ
  چشم خانومـــ

 .. بھش زدمی دستم گرفتم بوسھ ای عسلو توعکسھ
 !! داره مکافاتھای دنفھممی متازه
  سمتم اومدی اینی با سینی بھ درخورد خانومھ امی اتقھ
 !روزهی از دشتریعدادشون ب امروز تشتونیمراجھ ھارو بفرستم پ.. خانومدیی بفرماـــ
 ..شونویکیادی بفرس بـــ

 ... کردمزهی رو مقھوه
 .. مطب بودمیشب تو٨ ساعت تا

 .. بھ بدنم دادمی قوسکشو
 ..فمی کی توختمی رالمویوسا

 .. خستھ بودمیلیخ
 ..می گاز گذاشتم وبرو کھ رفتیپامو رو.. شدمنی ماشسواره
**** 

 صاحاب ی زنگھ بی بود قصد نداشت دستشو از روی کشون بسمتھ در رفتم ھرکازهیخم
 !!برداره

 ... با شتاب باز کردمدرو
 .. تعجب بھ مرده روبھ روم وبعدم خودم زل زدمبا
 تاپ جلو باز ھی..دمی دمھ دستم بود پوشی زدم وبدو بسمتھ طبقھ باال رفتم تندتند ھرچیغیج

 .. بودم اخھدهیوشلوارک پوش
 من خنده تھیوضع!ی بخنددمی لباشھ اره بای رویم ولبخنده محو کاناپھ نشستی رودمی دبرگشتم
 !!ھم داره

 .. نشستم روبھ روشاروم
 .. باھممی اشنا ششتری بکمی دنبالتون؟گفتن امی مگھ مادرتون بھتون خبر نداد من مـــ

 بھم خبر خواستنی گفتم ــ من خبر نداشتم فکر کنم تازع مدموی موھام کشی روشتری بشالمو
 !بدن
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 د؟یشی اھان بلھ حاضر مـــ
 !امی صبرکن من مـــ

حاال وقتھ گردش بود .. سر خوردمنی زمی بسمتھ اتاقم رفتم درو پشتھ سرم بستم وروبدو
 .....اخھھھ
 .. کردمنھی ای بھ خودم توینگاھ..دمی پوشموی قرمزمو با شال وشلوارع مشکمانتو

اھا حاال ..دمی خطھ چشمم کشملوی لبام ری رودمیرژه قرمزمو محکم کش.. بودروحی بصورتم
 ..خوب شدم

 .. برداشتمفموی کمویگوش
  عسل افتادمادهی

 .. وصداش زدمبرگشتم
  عسل دخترمـــ

  نخوردیتکون
 ..رونی بمی برمیخوای عسل خوشگلھ مامان بلند شو برو صورتتو بشور مـــ

 .. لباساشو اماده کردم.. رفتیی وسالنھ سالنھ بسمتھ دشودی صورتش مالی رودستشو
 ..دمی براش پوشتندتند
 .. گرفتمشبغلم

 ـــ بھ بھ عسل خانوم)داماد(پدرام
 .. کاناپھی کھ خوابالود بودو گذاشتم روعسلو

 د؟ی خوردیزی اقا پدرام چـــ
 .امی بزنمو بی زنگھی من برم دی بلھ صبحونھ خوردم شماھم بخورـــ

 .. جمع کردمزوی اماده کردم بعد از خوردن صبحونھ مزوی اروم تکون دادم مسرمو
 ھ؟ی اقاعھ کنی عسلو گرفتم اروم بھم گفت ــ مامان ادستھ

 .. امم ھمکارمھ دخترمـــ
 .. زدیلبخند

 دی شنی سواره ماشدیی بفرماـــ
 ... باز کردم عسلو گذاشتم عقب وخودم جلو نشستمنوی ماشدره

 
 ..دمی فھمرشی از مسنویا.. بسمتھ باغرفتی مداشت
 .زدمی مدی درونوی بکردمی می بازفمی کھ با بنده کیدرحال

 د؟ی راجبھ خودتون بگکمی دیخوای نمـــ
 د؟یدونی با زبون تر کردم وگفتم ــ مگھ نملبمو

 ی خودت بھم بگخوامی مدونمی نھ نمــ
 ! گفتن نداره گذشتھ منـــ

 ..دی فرمون کوبی دستشو رویعصب
 !وانھی دمردک
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 .. کردی رو پلی کرد سمتھ ضبط واھنگ درازدستشو
 !! ندونھگھی نبوده دی بگم؟کسی بھ کدردامو

 ...کشتمی داره مییتنھا
  بافو خودمیسرمو بردم جلو وروس تابلو... نگھ داشتی باغیجلو

 .. زدم درو باز کردمیلبخند» عروسکباغ«
 ..دی کوچولو بھم کوبی دستانیی پادی پرنی از ماشی با خوشحالعسلو
 .. دستم گرفتمیدستھ عسلو تو... بھ عسل زل زده بودمی با لبخندپدرام
 نجای ادیای ـــ بپدرام

 ..می نشستیقی االچیرو
 پراز اقوام و ینی سھی گرفتنھ سفارشا اومده بود گفت ـــ اول از ھمھ ی کھ برای مردروبھ

 ؟ی صبحونھ کن اوکی برایاقسامھ مواده خوراک
 ! چشم اقاـــ
 .. دادم نگامو بھ مردم دوختمھی تکی پشتبھ
 !یشی امروز با برادره من اشنا مـــ

 !!ی خواستگاری براوومدی دادم باال برادر داشت؟پس چرا نابرومو
 ! مثلھ برادرمھیدوستمھ ول!ستی نمی البتھ داداشھ واقعــ

 .. لب گفتمرهی زیاھان
 .. پراز صبحونھ رو جلومون گذاشتنینیس

 !!ششی مجبورم با ھزار ادا بخورم ای ولخوردمیم ی غول نبود مثلھ چنی ااگھ
   دوستھ مننمی اناھای اـــ

 .. منو پدرام ردوبدل کردنھی بیبا تعجب نگاھ.... سمتش نگاھمون بھم گره خوردبرگشتم
  نامزده من اوانمی ــ شاھد داداش اپدرام
 ..ییلی سخت بود خیلی انداختم خری زسرمو

 
 ... شدهبمی با اوا نصییعادتھ اشنا زدوگفت ـــ قبال سی پوزخندشاھد
 د؟یشناسی با تعجب بھم گفت ــ عھ شما ھمو مپدرام

 ی حتیول..ستی بگم نامزدم نتونستمی راحت میلی خدونمینم.. چشمام بھ شاھد التماس کردمبا
 ! کنمکاری چدی بادونمینم

 ..می ــ منو اوا جان قبال باھم ھمکار بودشاھد
 .. بھم انداختیزی تنگاه
  دھنمو تند تند قورت دادمابھ

 ..امی االن مدی پولھ صبحونھ رو حساب کنم صبرکنرمی ــ پس من مپدرام
 .. دادمرونی رفتنش نفسمو ببا

 بزن اوا فکتو باز د؟ھا؟؟زری کردو گفت ــ کھ نامزدبشی جی دستشو توی با ژستھ خواستشاھد
 ..ودم ببرمت با خرموی ھمھ ادم دستتو بگنی ای نکن جلویکن وبگو کار
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  اره؟؟؟امی می کردم وگفتم ـــ منم فکر کردیاخم
 ی خودت بردی بای داریحاال ھم بھ پدرام بگو کار!!تونمی کھ میدونی مـــ
 .. اما منــ
 .. عسل نتونستم جملمو ادامھ بدمی صدابا
 شده؟ی مامان شـــ
 ..میری عسل جان االن میچی استرس بھش گفتم ــ ھبا

   جلو وروبھ شاھد گفت ــ سالم عمواومد
 ھ؟؟ی دختر کوچولو کنیا..نی با تعجب نگاھم کرد اخماشو توھم کردو گفت ـــ اوا اشاھد
 !! با زبون تر کردمو گفتم ــ دخترمھلبمو

  دخترمون؟ای زدو گفت ــ دخترت ی کجلبخنھ
 باباش یالبتھ بھ زود! ندارهییدختره من بابا! زدمو گفتم ــ دخترمی مثلھ خودش پوزخندمنم

 ..شھیپدرام م
 .. فرار کنمعی سردی کھ بادادی منقبض شدش نشون مفکھ

 ھم ی روانھیاز .. عمی روانیدونی وگفت ـــ گوه نخور اوا خودت مدی ھم سابی رودندوناشو
 !!ادی کارا برمیلیخ
 ! کنھی کھ درمانت ممی اره خب منم ھمون روانشناســـ

  دستاش بودیچونم تو.. ی دستش گرفتو گفت ـ پس خودت خواستی توچونمو
 یشیحس کردم داره خورد م 

 یگاری وسدی شاده پدرام دستشو کشی ھم کردم از فشاره دستاش کمتر کرد با صدای تواخمامو
 صبحونھ رو حساب ری کھ دشدی کھ چزدیپدران داشت باھاش حرف م.. دراوردبشی جیاز تو

 .. بھ من بود نگاه شاھد فقطیکرد ول
 

  شاھد جانای اوا بمی ــ خب برپدرام
 ... کرد وکنارم ھم قدم شدبشی جی پاش خاموش کرد دستاش تورهی زگارشوی با اخم سشاھد

 .. شدمنی ماشسواره
 نوری اای بود با نگاھش بھم فھموند برهی دستگی کھ دستش روی درحالشاھد

 .. تفاوت نگاھش کردمی کردم بلج
 .. شدمنی ماشسواره
 ...می گازشو گرفت واز اونجا دور شدپدرام

**** 
  روبھ صحرا تشر زدم ـــ صحرا اخھ چرا امروز اهکردمی کھ موھامو فر میدرحال

  بلھ برونھ ھااااھی...انی لباستو بپوش االن مای اوا انقدرم غر نزن بدونمی نمـــ
 ..دمی ھم کشی تواخمامو

 .. کارو اوانی نکن اگفتیتھ دلم بھم م..بودم نگاه کردم خوب شده نھی ای خودم توبھ
 .. تنم کردممویاسی وشلواره کت
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 .. زدمیلبخند..زدی عسل زل زدم تپل داشت براش الک مبھ
 .. زنگ صحرا بدو رفت بسمتھ دری صدابا
 .. نشستمی صندلی اتاق خارج شدم خانومانھ رواز

 جازه ھست؟ جان اای پدرام گفت ــ ارمی بابانای وای از احوال پرسبعد
 ...دیی کردو گفت ـــ بفرمای سرفھ اایارم

 دراورد درشو باز کرد حلقھ ھا ساده فشی کی دوتا جعبھ مخملو از توی پدرام با خوشحالمامان
 ! بودنبای حال زنیودر ع
 .. اروم حلقھ رو داخلھ انگشتم کردپدارم
 مادره دنھی کل کشیصدا.. انگشتشی حلقھ رو دستم گرفتم و منم کردم حلقھ رو تویکی اون

 ..بلند شد)فاطمھ جون(پدرام
 ..حلقھ رو لمسش کردم..زدنی با ھم حرف می با خوشحالھمھ

  اوا؟؟؟ی اروم گفت ــ خوشحالپدرام
 

  خبر داشت پشتھ اون لبخنده پراز غمھ؟ی کی زدم ولیلبخند
 ! باشم؟اره حقمھدی خوشحال بودن منم باھمھ

 !! اوارو در اغوش گرفتھ بودپدرام
 
 » شخصسوم«

 ! بشھ؟ی قراره چستی کھ معلوم نی اندهی نگران بود از اآوا
 ! کھ رسما پدرش نبودیپدر.. بزرگ بشھ ی ناپدرکی نداشت دخترش با دوست
 !انھی ادامھ بده ری موضوعاتھ اخنی رو با ای زندگنی کھ قراره ادونستی نمخودشم

 یمونی کھ تھش باعثھ پشیمیتصم!رهی بگموی تصمنی کھ بتونھ بھترکردی در دل دعا مفقط
 ! درستمی تصمکی!نزار قلب بر عقلش غلبھ کنھ! نھ احساسشرهی بگمیبا عقلش تصم!نشھ

 دود گاریپشتھ سره ھم س! دوس نداشت برسھچی کھ ھی اندهی ھراس داشت از اشاھد
 شاھد واوردن ی کھ وقتی کھ مثلھ برادر باھاش بوده کسی دوستش کسنیبھتر!!کردیم
 بھش بگھ تونستیم...سنگھ صبوره دوسش بوده..دهی کشی دوستش ناراحتیھ پا پابمارستانیت

 بھتره بگم غھیاز اون ص... سال گذشتکی.. شدباطل غھی اون صار؟؟گذشتیاسمھ زنھ منو ن
 کھ بھ یسال۵..سال ۵... خودش غمو غصھ رو جا داده بودیسال کھ تو۵..سال گذشت۵

 کھ خدا ید؟امتحانیدی رو شنیحتما اسمھ امتحانھ الھ.. صبور بوددی باخت بادی داد نباادیھمشون 
 رهیپذی وسط آوا نمنیا!! بر اومدنسش کھ ھم اوا ھم شاھد از پیامتحان...رهیگیاز بنده ھاش م

 !! اون کتکا طرد شدن ھارهیپذینم
 *شاھد
نم اون  با باز شدن دھخواستمینم... راه نفسمو بستھ بودیزی چکردمی می عرضھ اتاقو ططولو

 !سده محکم راھشو باز کنھ ومن رسوا بشم
 ...رونی دودشو دادم بگارویس
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 قفسھ در دستھ تو کھ یبسھ شاھد خوادخواه نباش بزار بره اون کھ پرنده تو.. زدی داد موجدانم
 یمگھ خوشبخت!! کنھی زندگخوادیبزار ھرجور کھ م!! دارهاتی انسانھ حق حھی اونم ستین

 !!!!شھی با پدرام خوشبخت معشقت ارزوت نبود؟؟؟اون
 !!شدیداشت منفجر م.. دستم گرفتمی توسرمو

 ... نھ از عسل بگذرم نھ از آواتونمی بھ واله نمتونمی عشقمون؟؟نم؟ثمرهی عسل چپس
 .. خاموش کردمیگاری جاسی توگارویس..دمی موھام کشنی بیدست

تصوره ...بزار خوشبخت بشھ شاھد...دمی براقمو پوشیکت وشلواره مشک.. کمدم رفتم بسمتھ
 !!اون برادره نامرد سخت بود... اونشھی پی لباس عروسیاوا تو

  نامرد؟مگھ گناه کرده؟؟چرا
 وقت چی ھتونمی کھ نمیعشق..... بودی وجدانم داد زدم ــ من گناه کردم؟؟گناه من عاشقسره

 ....»خفھ شو«سرش داد بزنم بگم 
 

 کھ یسال۵... رو تحمل کردمیسال بھ خاطرش سخت۵کھ  ی کسیعروس.. بودشی عروسامروز
 ھی چی نفسا نفس ھانیا... نفس شدمی رفت من بیمگھ نفسم نبود؟وقت...دمیبھ خاطرش نفس کش

 پس؟؟
 من ھمون شاھدم ستی حقھ من نستی من نی براگھی آوا دنمی خودم ببیخودم با چشما.. برمدیبا
 ... داشتھ باشمی زندگدهی کھ بھ خاطرش امستی نی دفعھ کسنی ایول
 *آوا

 .. بودم خبر نداشتمگرمی چھ جیی گفتم ــ ووکردمی نگاه مشگاهی ارانھی آی کھ خودمو تویدرحال
 ی دارری بگھ؟بابا سقفو بگی کی گفت ــ تو نگکردی مدی کھ رژه لبشو تجدی درحالریکفگ

 !!!یکنی سقف لھ مرهی اعتماد بھ سقفت زنیماروھم با ا
 گفت ــ آخھ آتنا زدی کھ بھ لباش میعسل دست بھ کمر رژه لبمو برداشت ودرحال.. زدمی اقھقھ

  من چرا انقدر خوشگلم؟؟ختھیریب
 !!! راستھ بخداری دخترو بگنی گفتن مامانو ببمی خنده وگفت ـــ از قدرهی زد زاتنا
 .. با غرغر سمتم اومدشگریارا

 ! طونی گفت ــ عروسم انقدر شزدی کھ تافتو بھ موھام میدرحال
 .. بھش زدمینی دلنشلبخنده
 ای ــ ارمگفتی مییزای چھی بھ دستھ ی از اتاق خارج شد وگوششی با اون لباس نقره اصحرا

مامان خونھ موند گفت اون خونھ حاضر .. ماماننشھی برو دنبالھ اروشا وتپل خونھ پزمیعز
 ...شھیم

 ... خدافظی مرسباشھ
 .. تو آوای شدیگریچھ ج... چقدر گرمھ پختمای خدای وگفت ــ واادیکش صورتش ی رویدست

 .... نازک کردم وگفتم بودمی چشمپشتھ
 ..نیی سرمو انداختم پاای ارمی حرفاادهیبا
 .....ھفتھ قبل٢
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 .. بھ درخوردی تقھ ارفتمی ور مممی با گوشکردی کھ مغنھ عم و درس میدرحال
 .. با اخم وارده اتاق شدایارم
 ..نمی ببنی بشنجای اای آوا بـــ
 بھ پدرام ندارم بدون سرو ی سره وقتم بھ صحرا گفتھ بودم من احساسادی باالخره مدونستمیم

 ... چھ کنم کھ مجبورمی کارم اشتباست ولدونستمیم..صدا تمومش کنن بره
  صحرا درستھ؟ی نشستم با ھمون اخم گفت ــ حرفای صندلیرو
  اره داداش درستھـــ
 بزرگ کمیھ؟؟ی بچھ بازی ھمھ چی ھا؟؟فک کردیزاری ما ابرو نمی چرا برا اخھـــ

 ی ھای بازنیتمومش کن ا!!ی رد شالی خی بیمی از ھر تصمیخوای میتاک!!!شو
 !!!!مسخرتو

 ... من اشتباھھی اشتباه کردم کلھ زندگدونمی مـــ
 !تونمی من نمیول
 ....ستمی نای ومن کوتاه بیکنیتو با پدرام ازدواج م...امی کوتاه نمگھی اندفعھ دـــ
 

 بدونھ عشق بھ درد ی کرد روکردم سمتش وگفتم ــ داداش زندگسی صورتمو خاشکام
 !!خورهینم
 !یشی کم کم توھم عاشقش مـــ
  منی ولـــ
  کھ گفتمنی خفھ شو آوا ھمـــ

..... 
  اتنا بھ خودم اومدمی صدابا

 .. پدرام اومددی بدو شنلو سرش کنــــ
 ..ماننده حسم بھ پدرام.. بود سربودخیبدنم .. تنم کردمشنلو

 .. زدمیپوزخند!! ساختمیگری با ناز گفت ــ چھ جشگریارا
 .. رفتم درو باز کردمنیی از پلھ ھا پااروم
 . بودستادهی با گل پشتھ در اپدرام

 ..رنگھ نگاھش عوض شد برق زد.. پام با لبخند برگشت سمتمی صدابا
 ! جذاب شده بودی دقت کردم کت وشلواره مشکبھش

  آوای خوشگل شدیلی خـــ
 ... گلو ازش گرفتمدستھ

 کنھ؟؟ی کھ دوسش نداره ناز می کسی ادم مگھ برای بردار گفت اروم با ناز برم سمتش وللمیف
 ! نشدمیانقدر غرقم شده بود کھ متوجھ سرد.. گلو ازش گرفتمدستھ

 .. دستم وسوار شدمیمو گرفتم تو لباسنیی باز کردم پانوی ماشدر
 امشب ی تصاحبت کرده ولگھی دیکی تورو نکھی واروم گفت ــ با انی ماشی تودی پرعیسر

 .. من تصاحبت کنمخوامیم
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 گرفتن یابھ دھنمو قورت دادم با سرعت بسمتھ باغ برا.. دلم کاشتھ شدی ترس توبذره
 ..عکسامون روند

 ...  برداشتمی صندلینلمو از روش.. گرفتمنی نگاه از دوربکی چی صدابا
 .. شونمی اومد شنلو انداخت روپشتم

 ھ؟ی زدم گناه پدرام چی محولبخنده
 ادهی پنی ھم گوسفند بھ دست منتظره ما بود تا از ماشیکی در تاالر جمع شده بودن ی جلوھمھ

 ...میش
 .. دره سمتھ منو باز کردمپدرام
 .. قدم برداشتماروم
 .. دادمرونینفسھ حبس شدمو ب.. دستش گرفتی دستھ سردمو توستادی اکنارم
 .. گوسفند فرود اومدی بھ چاقو دوختم کھ محکم توچشم

دست .. چشم از گوسفند گرفتمدی خوشبخت بشگفتنی حاضر کھ متھی جمعیبا صدا. شدشی ردلم
 ..می خونھ گوسفند عبور کردیدر دستھ پدرام از رو

 
 ...می اتاق عقد شدوارده
 شھ؟ی مگھ میول.. زمان برگرده عقبشدی مکاش

 ؟یستادی چرا واگھی ــ اوا برو داتنا
 ..می کاناپھ نشستی زدم کناره پدرام روی کمرنگلبخنده
 .. افتاده بوداھوی بھ ھنمی سیقلبم تو.. سرمون گرفتمی باالی و اتنا پارچھ اصحرا

 ... پام قرار گرفتی رویقران..دمی کشیقی عمنفسھ
  رو دادم؟شد؟بلھی چدمی نفھماصال

 ھا ھیبعداز دادن ھد.. تموم شدیھمھ چ!!تموم شد... ھا سرمو بلند کردمدنی کل کشی صدابا
 ...می وارده سالن شدمیازجامون بلند شد

 ..زدنی برامون دست مھمھ
 ...می عروستونو بردنی اوردرینون وپن....خوندندی ملی قبنی از اییشعرا

 ...و
 .. صورتمی روی گذاشتن نقابھ خوشحالسختھ

 ...می مخصوصھ عروس وداماد نشستی صندلیرو
 ..کردی پاک می ھشویشونی پی عرق روپدرام

 می کمکھ ندا واتنا شنلمو در اوردبا
 

 ...می اتاق عقد شدوارده
 شھ؟ی مگھ میول.. زمان برگرده عقبشدی مکاش

 ؟یستادی چرا واگھی ــ اوا برو داتنا
 ..می کاناپھ نشستی زدم کناره پدرام روی کمرنگلبخنده
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 .. افتاده بوداھوی بھ ھنمی سیقلبم تو.. سرمون گرفتمی باالی و اتنا پارچھ اصحرا
 ... پام قرار گرفتی رویقران..دمی کشیقی عمنفسھ
  رو دادم؟شد؟بلھی چدمی نفھماصال

 ھا ھیبعداز دادن ھد.. تموم شدیھمھ چ!!تموم شد... ھا سرمو بلند کردمدنی کل کشی صدابا
 ...می وارده سالن شدمیازجامون بلند شد

 ..زدنی برامون دست مھمھ
 ...می عروستونو بردنی اوردرینون وپن....خوندندی ملی قبنی از اییشعرا

 ...و
 .. صورتمی روی گذاشتن نقابھ خوشحالسختھ

 ...می مخصوصھ عروس وداماد نشستی صندلیرو
 ..کردی پاک می ھشویشونی پی عرق روپدرام

 میھ ندا واتنا شنلمو در اورد کمکبا
 

مادره پدرام فاطمھ جون اومد بسمتون وگفت ــ پدرام پسرم ..دمی لباسھ عروسم کشی رویدست
 ... برقصنخوانیبرو مردونھ خانوما م

   چشمـــ
 .. صداکمی داشتازی نیزی بھم وگفت ــ چروکرد

  توبروگھی دمی نداره اوا جان واگھ ھم داشتھ باشھ ما ھستاجی احتیزی پسرم چـــ
 ... بھم انداخت واز سالن خارج شدی نگاه قشنگپدرام

 ..کردمی می انگشتام بازبا
 .. راه رفتنش معلومھ اومد سمتمی کھ توی با استرسندا
 شده؟ی چــ
   منتظرتھرونی بیکی..یکی آوا ـــ
 .. تو خبادی ب؟بگوی تعجب گفتم ــ کبا
  لطفاشھی بد مادی اگع بشھی نمـــ
 می براید شدم خواستم شنلمو بپوشم کھ گفت ــ نپوش ب جام بلناز

 ..باده خنک صورتمو نوازش کرد..می باال انداختم وباھم از سالن خارج شدی اشونھ
  برو پشتھ سالن باشھ؟ای بـــ
  کارو رونی ای معنفھممی نمـــ
  فقط بروـــ

 ... کھ گفتھ بودیی کردم وپاتند کردم بھ جایاخم
 .. کس نبودچی سالن ھپشتھ

 ..  تعجب سرمو بردم جلوبا
 ... خشک شدمنی زمی صداش روبا

  آوا؟ـــــ
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 ..قلبم فشرده شد.. بودستادهی چندروزه جلوم اشھی وری شاھد با کت وشلواره مشکبرگشتم
 !!نجایا..تو.. شاھدـــ
 ؟ی قلبم چی ولدونستی عقلم مامی بدی نبادونستمی مـــ
 کنمی شاھد خواھش مـــ
 ؟؟!ی کردنکاروی بگم چراا؟؟چرا اومدمی نسی ھـــ

 دی خوشبخت بششاالیا.. بگم بھ تو وداداشمکی فقط تبراومدم
 ...دی گلوم ترکی توبغض

 .. شاھد بھ خدا مجبورم کردنـــ
 ..اومد سمتم...دی کشرونی رو بی جعبھ ای شلوارش برد واز توی تودستاشو

االن ... االنیول! بھ دستت برسھنی نذاشت اری تقدی بھت بدم ولنوی اشیسالھ پ۵ خواستمی مـــ
 .. دستھ خودت بموننمی تموم شده بھتره ایکھ ھمھ چ

 ..دمی کشرونی دستش بی رو اروم از توجعبھ
 کرده دایاشکام راه خودشونو پ..کردی میی جعبھ خودنمای توییبای ساده وزی کردم حلقھ بازش
 !!بودن
  پشتشو بھم کرددی کھ دموی اشکیچشما

 
 شاالی اگمی مکی کنھ گفت ـــ زن داداش تبرتی فاصلشو باھام رعاکردی می کھ سعیدرحال

 ..دیخوشبخت بش
 .. کرده بودسی صورتمو خاشکام

 بخدا خوامی رو  نمی زندگنی مجبورم کرد من اای گفتم ــ شاھد بخدا مجبورم کردن ارمروبھش
 ..کشمیخودمو م

 تو اقتھی لی بردیبا! اروم باشسی لبم گذاشت وگفت ــ ھی پشت ستون وانگشتشو روبردم
 قطره کی اگھ بخواد یول.. نھ منیشی دستوره تو با پدرام خوشبخت مھی نیا..ناسی از اشتریب

 ی لعنتناروی ازیپس نر..کنمی ماهیاشکتو دراره روزگارشو س
 خوامی من فقط تورو مخوامی گذاشتم وگفتم ــ نمنشی سی لباسش چنگ زدم سرمو روبھ

 تورو بھ چشم خواھرم دیبا.. ارومم کنھ گفت ــ اون مثلھ داداشمھ کردی می کھ سعیدرحال
 ..نگات کنم

 نمون اون منتظرتھ نجایبرو ا...تونمی نمی وگفت ــ ولدی گونم کشی نوازش گونھ رودستشو
 نی داد زد بھم بگو با زمی گفت ــ دست روت بلند کرد سرت حتشدی کھ ازم جدا میودرحال

 ..کنمی مشیکی
 ...... زن داداشی گفت ـــ خوشبخت بشکردی کھ عقب گرد میدرحال

 ..... افتادم از تھ دل اسمشو صدا زدمنی زمیرو
 

  سمتشدمی بلند شدم دوازجام
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 کردی ماتو مبھوت منو نگاه می بسمتھ ندا کعی ھم بھم ننداخت سری نگاھمی شد ننشی ماشسواره
 ..رفتم

 ارربدووی بونی ماشچیی ندا بدو سوـــ
  اخھـــ
 کنمی خواھش مــ

ندا نفس .. شاھد از تاالر خارج شد دمید..ای ارمنھی سمتھ ماشدمی دوعیسر.. رفت داخلبادو
 گاز وبا ی شدم پامو گذاشتم رونیسواره ماش.. از دستش چنگ زدمدویکل..زنون سمتم اومد

 ..روندمیباتمومھ سرعت م...تموم سرعت از تاالر خارج شدم
 .. بودشتری سرعت شاھد بیول
 ....تونستمی کفشا نمنیباا
 .. سمتھ شمالرهی داره مدمید
 ال؟؟ی بره شمال؟ھمون وخواستی میعنی

 .. شمالو از حفظ بودمراه
 .. گاز فشردمی روشتری رو جابھ جا کردم وپامو بدنده

 منحرف ونی از سمتھ کامروی خواستم مسدمی کشیغیج...ادی کھ داره بسمتون میونی کامدنھی دبا
 ...شدی نمیول..کنم

 ... بوددهی انگار ترمز برستادی ای نمنی ماشکردمی می ھرکاریول...زددی مبوق
 ... فرود اومدنی زمی حواس بعدم محکم روی منو شاھد رونوی ماشدمی خودم کھ اومدم دبھ

 ...کردمی سرم وجز جز بدنم حس می خون رو رویسیخ..رفتی میاھی سچشمام
 .. شده بودی عروسم خونلباس

 ..شدی دود بلند منی ماشاز
 بھ پشتھ نیماش..امی برونی برشی از زتونستمی نمنی زورم خودم رسوندم بھ دره ماشباتموم

 ..چرخاش باال بود..افتاده بود
 .. افتاده بودبرعکس

 ..دی کشری سرمو خم کردم کھ تیکی ھی سرفھ ھادنی شنبا
 ؟ی آوا خوبـــ
 .. صورتم جمع شدی شاھد با صورتھ وبدنھ خوندنھی دبا

 تنم نمونده بود دستشو ی توگھی دیجون.. با درد دستشو روس سرش گذاشت وکنارم افتادشاھد
 .....یاھی دستم گرفتم وبعدم سیتو
 

 ..گفتی رو تندتند مییزای چھی اومد روبھ پرستار رونی با ترس ازاتاق عمل بدکتر
 اوا حالش چطوره؟..ھ دکتر گفت ـــ اوا مامانشو گرفت روبی جلوایارم
  کھ تصادف کرده بود؟ی ھمون خانومـــ
  بلھ بلھـــ
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 تشونی اون اقا وضعی پخش ولشنی حالشون خوبھ شب ھم منتقل مشونی خداروشکر اـــ
 ! احتمالھ زنده بودنشون کمھمھیوخ
 ... موھاش کردی با استرس دستاشو توایارم

 
 *آوا

با فکر شاھد تند از جام بلند ..دیکشی مریسرم ت... بودممارستانی بی کھ باز کردم توچشم
 .. دستم کندمیسرمو از تو..کردیبدنم درد م..شدم

 از دستش ینی من سدنھی غذا دستش بود وارده اتاق شد با دینی کھ سی مامان درحالدربازشد
 ..افتاد

  مادرزهی عزی بھ استراحت دارازی تواالن نزمی عزی اوا دخترم چرا بلند شدـــ
 اون موقع دی بھ فکر االنم بوددی ورفتدی داد بزنم اون موقع کھ ولم کردخواستمی زدم میپوزخند

 د؟؟ی با پدرام ازدواج کنم بھ فکره االنم بوددیکھ مجبورم کرد
 .. انگار لبامو بھم دوختھ بودنیول

  بد رفتار کنم؟؟تونستمی ممگھ
 ھھ.. افتادی صندلی رو در رفتم چشمم بھ لباس عروس پاره پورمبسمتھ
 دمشی کشنیی دستم گرفتم وبسمتھ پای روتورهیدستگ

 !! نکنی نرو داداشتو عصبانیول!ی کجابریخوای مدونمی اوا نرو مـــ
 ی من توستی داداشھ من نگھی اون دانھی بشھ ی عصبانستی گفتم ــ برام مھم نی بلندی صدابا

 !رتھی غی مرده بھی ایارم..گذشتم اشتباه کردم وتقاصشم پس دادم
 .. طرفھ صورتم سوختھی

پس اشتباھھ !!!ی زود وا دادیتو خودت اشتباه کرد!ی طور بگنی اای راجبھ ارمنمی نبگھی دـــ
 ! نزارای ارمرتھی غیخودتو پا

 کنمی می کاروفتھی بی شاھد اتفاقی بخدا اگھ برااروی نھ ارمنمی تورو ببخوامی نھ مگھی دـــ
 !!دی ازم طلبھ بخشش کندیتاعمر دار

 مگھ فقط من اشتباه کردم؟؟.. بگھیزی صبرنکردم تاچگھید
 ..ستادمی اشھی شی روروبھ
 ..میدی کشی ما سختیھمھ ..دمشی پشتھ اون ھمھ دستگاه دی فشرده شد وقتقلبم

  اومد سمتمصحرا
رستادم گفتم البتھ اروشا وتپلو ھم ف! خالھ بزرگھشھیعسلو فرستادم پ!شھی خوب مشاالی اوا اـــ

 ..یگھ نگران نباش
  اروم گفتم ــ باشھکردمی رو لمس مشھی کھ شیدرحال

 
 » شخصسوم«

 تماس مارستانی با ترس با بونی وآوا غرقھ درخونھ کناره ھم افتاده بودن راننده کامشاھد
 ..گرفت
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 .. اوا وشاھد نگھ داشتنھی ماشی جلورکشانی اژامبوالنس
 ...دی برانکاردو اماده کنـــ

 . واوا دست در دست ھم درحالھ جون دادن بودنشاھد
 
 دستگاه نگاه ی رویدکترا با ترس بھ خط ھا. دلم تنگھ براتیلی نره دوست دارم خادتی

 ...کرد
  مال خودت ، مال چشاتری و ندارم رو بگدار

 
  شو بھ خاطرمی آفتابای و بردار و بدیخورش

 بدن با دستگاه باال ١.٢.٣.. صاف شدیخطھ لعنت…  ، منتظرمی نکنری نره دادتی قرارمون
 شوک١.٢.٣...اومد

 
  نرهادتی نره دوستت دارم ادتی قرارمون
 .. مامان آواھی گریصدا. نرهادتی نره دوست دارم ادتی قرارمون

 
 

 ... پدرامی نعره ھایصدا..ِ ساعت عشق کنار دلشوره زدنقرارمون
 ومدنی وقت نھی و ترس ی دلواپسکنار

 
  ترموونھیِ و عاشق تو از ھمھ دعاشقم

  منتظرمی نکنری نره دادتی قرارمون
 

  نرهادتی نره دوستت دارم ادتی قرارمون
 

  عطر توستِریِ کنار گل کھ سر بھ زقرارمون
  شستشھی کھ ھزار تا بغض رو می دامنِنی چنی چتو
 

 .. شدن از زنده موندن شاھددیناام.. شو بھ خاطرمی  آفتاباری و بردار و بدیخورش
  منتظرمی نکنری نره  دادتی قرارمون

  ی ھااشک
 .. شدرهیدکتر با ترس بھ دستگاه ھا خ.. دلم تنگھ براتیلی نره دوست دارم خادتی

  مال خودت ، مال چشاتری و ندارم رو بگدار
 

  نرهادتی نره دوست دارم ادتی قرارمون
 .... دکتر از شاھدیدیناام.. نرهادتی نره دوست دارم ادتی قرارمون
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 ..شھی ـــ ناراحت نباش خوب مصحرا

  ناراحت نباشم؟تونستمی ممگھ
 ..دی سفی ھاکیچشم دوختم بھ سرام...دمی کشیقی عماه

 دیبعدم با..ستمی حالت خوب نی استراحت کنی با اخم اومد سمتم وگفت ــ بھتره برایارم
 ..می کنی ماس مالوی کھ زدی گندیجوری

 گند پس  یگیاگھ تو بھ عشق م... کنم شی نزدم کھ بخوام ماس مالی زدمو گفتم ـــ گندیپوزخند
 !ی گند زدمیگفتی مدی بای زدی کھ بھ خاطره صحرا بھ ھردرشمیچند سال پ

 نھ؟ی از ارهیغ
 !ی دوموضوعو بھم ربط ندنی منو صحرا فرق داره بھتره اعی گفت ــ قضرونوی داد بنفسو

 طور نی؟؟ایدی کشی سختی زدی بھ صحرا بھ ھر دردنی رسی توھم برای چھ فرقـــ
 ..دمی داره ومنم دارم بھاشو میمتی داره قیی بھایزی چست؟؟ھرین

 ! فرانسھی ھمگمیری چون حالت کھ خوب بشھ می بھا ندادی بھتره زــــ
 ھ؟؟؟یمگھ الک.. حرص نگاش کردمبا

 .. ازش گرفتم پا تند کردم واز اونجا دور شدمچشم
 منتقل ی حالھ شاھد ھم بھتره بھ زودگفتی موندم دکتر ممارستانی بی ھفتھ توکی کھینزد

 ام؟ی با فرانسھ چطور کنار بدی بایول.. خوشحال شدمیلی بابت خنیاز ا.. بخش شھیم
 می زنم خودم حقھ تصمکیمن .. مادرمکیمن ..رهی بگمی تصممی زندگی براای ارمزارمی نمگھید
 .... دارمیریگ
 

 ... سرکاری برستی الزم نی گفتھ بود تا کامل خوب نشددکتر
 .. شاھد بودشھیتمومھ فکر وذکرم پ.. کتاب خونھ برداشتمی رمانو از توکتابھ

 با شاھدو دوس دارم ی من زندگدمی کشرونی کمد بی از تویمانتوشلوار....دنشی برم ددیبا
 !تاوانشو پس داد

 کردی بھم نگاه می با لبخندعسل
 ..رونی بمی بپوشم برات براریانو بدو لباساتو ب عسل مامـــ
  باجھ مامانــ
 .. چنگ زدمزی می از روفمویک

 .. زدمنھی ای بھ خودم تویلبخند.. عسلو تنش کردمیلباسا
 ..می عسلو گرفتم واز اتاق خارج شددستھ

 .. فکر بودیتو.. کاناپھ نشستھی سرشھ وروی مامان دستش رودمید
  کار دارمرونی برمی گفتم ــ من ماروم

  کجا؟ــ
 رونی گفتم کھ بـــ

 .. رفتنم ندارم اهرونیحقھ ب..دمی خونھ رو بھم کوبدره
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 شاھد باشم مالھ شاھد شھی پخواستمی روندم ممارستانی با سرعت بسمتھ بمی شدنی ماشسواره
 ..باشم
 .. نگھ داشتممارستانی بیجلو

 نـیی عسل برو پاــ
 رهی بھ در زدم دستگیتقھ ا...ستارو شماره اتاقشو گرفتم از پریکی از می شدمارستانی بوارده
 ..دمی کشنییرو پا
  قلبم گذاشتمی دستمو رویبا صدا.. اتاق نبودی توی چرخوندم ولچشم

  اواــــ
 .. کرده بودیاخم قشنگ.. شتاب برگشتم سمتش با
 .. در کنار رفتم رفت تو درو بستمی جلواز
 ؟ی نشستو گفت ــ چرا اومدی صندلیرو
 ..نمی اومدم تورو ببـــ
 شم؟ی تو مھی من کـــ
 ! پدره بچمـــ
  مگھ پدرام نبود؟ـــ

 ..ی بھ حرفام گوش بددی وگفتم ــ بانیی انداختم پاسرمو
 ..شنومی زدو گفت ــ میپوزخند

 .. بھش گفتماروی ارمی بھ تک حرفاتک
 ره؟ی بگمی تصمتی زندگی براای ارمیزاری زدو گفت ـــ چرا می کجلبخنده

 .. باشھ داداشمھی ھرچزارمی نمـــ
  ھا؟؟تمی من کـــ
  تو.. توـــ
 !یـــ تو شوھرم.. من؟ــ
 ! گذشتھغھی کدوم شوھر؟مدتھ صـــ
 ـ! زنھ پدارم بشم منو ببخشخواستمی می اشتباه کردم از سره لج ولجبازدونمی شاھد مـــ
 گھ؟ی می چای ارمــــ
 ! ببرتم فرانسھخوادی مــ
 !ـ خو باھاش برو زدو گفت ـیشخندین

  ھا؟؟یکنی کارو منی چرا اـــ
  کدوم کارا؟ـــ
 ! تو بمونمشھی پخوامی کردنا من متی اذنی ھمـــ
  دوس دارم؟؟منوی من چـــ
 .. دخترممی برداشتمو روبھ عسل گفتم ـــ برفموی تحملشو نداشتم با بغض کگھید

 ؟یبری با اخم گفت ــ دخترمو کجا مشاھد
 ! ندارهیی دخترت؟دختره من باباـــ
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 ؟ی ــ مطمئنشاھد

   ارهـــ
 ی باشھ خود دانـــ

 ...می اومدرونی زدم و با عسل از اتاق بیپوزخند
 .. شدم وبا تموم سرعت بسمتھ خونھ روندمنیسواره ماش... خونھ خود بمونمخوامی وقت مچند

****** 
 ی شدفی کثینیبی میتره خوشگلم وقت بھش گفتم ـــ دخختمیری سره عسل می کھ ابو رویدرحال

 ..زمی عزیری بگادی دیخودت برو حموم با
 ... سبدی توی حولھ عسلو گذاشتم رودمیچیحولھ رو دورم پ.. باز کردمدوشو
 .. دوش بمون بعدم ابو ببند وحولھ رو بپوشرهی زگھی دکمی گفتم ــ عسلم وبھش

 ی باشھ مامانـــ
  برش داشتمدی لرززی می رویگوش.. بھ برق زدمسشوارو

  بودصحرا
  جانم صحراــ
 شھ؟ی می پدرام چنی افھیتکل.. سالم اواـــ
 !منو مجبور کردن... میریگی بھش بگو طالق میچی ھـــ
  اخھی ولـــ
 !رسھی دستش مھی احضارگھی اخھ نداره بھش بگو تا چند روز دـــ
 ! باشھاھمی حواست بھ ارمدی بای باشھ ولـــ
 ..افظ خدی نداری کارـــ

 !!! دل بسوزونمدی کردن پس نبامجبورم
 ... خدای مشکلم زود بگذره ھنی کنھ اخدا

**** 
 ھمھ عشاق بھ ستی عاشقم قرار نکی منم کنمی چون درکت مزنمی ـــ اوا سرت داد نمپدرام

 دل نشکن فقط کھ خدا بجور دلتو ی تو برسدوارمی امی ولدمیمن نرس..عشقشون برسن
 .. عسل بچھ تو وشاھد مندونستمینم..شکنھیم
 .. اسطورسکی مرد نیا! نتونست ادامھ بدهگھید

 ! بگمنوی ھمتونمی ببخش منو پدرام فقط مـــ
 !یھفتھ دوندگ٢ تموم شد پس از باالخره

 ؟ی با اخم اومد سمتمو گفت ــ باالخره کاره خودتو کردایارم
 ! کارو کردمنی با زبون تر کردمو گفتم ــــ بھترلبمو

 !! کارت بودنی ما جزوه بھتری بردن ابروھشی ھمـــ
 .... زدم واز دادگاه خانواده خارج شدمیپوزخند

 ..دمی کشی راحتنفس
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 .. گاز گذاشتم بسمتھ خونھ خودم حرکت کردمیوپامورو... شدمنمی ماشسواره
 ! از شونھ ھام برداشتھ شده بودنی باره سنگھیانگار .. خونھ رو اروم بھم زدمدره
دوس .. البتھ اروشا وتپلم رفتنی فرستاده بودم شھربازنای باز کردم عسلو با اتنا اخچالوی دره

 ...دمیچندوقتھ شاھدو ند..ادی دادگاه بینداشتم تو
 ... کردم قلپ قلپ خوردمکی ابو بھ لبم نزدیبطر
 ... اوردمرونی بنتی کابی گذاشتم لپھ رو از تونگی سی رو تویبطر
 ... پاک کردنش گذاشتم وشروع کردم بھزی میرو
 

 ..گذشتی از طالقمون مدوروز
 .. اروم بودو خوبی چھمھ

 ...رفتمی ممطب
   کرده بودشی کھ شوھرش زندونی با ھمون خانومامروز
 .. مطبادی دارم ممالقات
تلفن ..دنی نوشی کردم جرعھ اکیفنجون قھوه رو بھ لبم نزد.. سرمی مو مرتب کردم تومغنعھ

 زنگ خورد
  بلھ؟ـــ
 ! بفرس اتاقم اومدهعی اومد سری وقتدی  گھ گفتی ھمون خانومنی خانوم معـــ
  توادی بفرسش بـــ
  چشم خانومـــ

 یدیی بھ در خورد بفرمای ای باز کردم تقشوی گذاشتم پرونده پزشکزی می قھوه رو روفنجون
 ...گفتم
 ....دیی بود گفتم ـــ بفرمانیی کھ سرم پانطوریھم

 !دمیدیحتما اشتباه م.. کھ بلند کردم با تعجب نگاش کردمسرمو
 نی زدم ــ نگلب

  زدی تلخلبخنده
 ؟یی اون زن تونجا؟؟نکنھیا.. توـــ
 !یباالخره روانشناس شد.. اره خودممـــ
 ... تقاص پس دادنمی دلم گفتم ایتو
 ھ؟ی شوھرت کـــ
وسم داره باھاش ازدواج  باھاش دوس شدم اشتباه کردم گفت دشی چند سال پرسامی امـــ

 !ی نامرده عوضھی..گذشت وگذشت تا باالخره شناختمش...خب منم دوسش داشتم..کردم
 !یدونی خودت مشویبق

 !چوبھ خدا صدا نداره!ی اول خودت دوم کسیچاه مکن بھره کس.. اروم تکون دادمسرمو
 .. زدمی تلخلبخنده

  اوا؟ی کمکم کنشھی مـــ
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 ادمم کی ھ؟منی چیدونی می ولرونی پرتت کنم بنجای گوشت واز ای بزنم تودی بانکھی با اـــ
 ... کنمیکمکت م... مھی حالتیاحساس دادم انسان

 .. بود گفت ــ ممنونمنیی کھ سرش پانطوری جاش بلند شد وھماز
  کردم پاتند کردواز اتاق خارج شدیاخم

 
 پس باربد کجاست؟! برام سخت بودنھی اون زن نگنکھی ھضم اھنوزم

 !شھیھمھ مشکال داره کم کم حل م.. شھی گره ھا داره باز مھمھ
  باور کنم دوسم نداره؟دی؟بای شاھد چیول

 !ستمی براش مھم نای ادی کھ شاھد ازم خوشش نمزدنی رفتاراش اونا داد ماون
 .... رو بفرس توی زدم وگفتم ــ بعدی دکمھ اتصال بھ منشی رودستھ
 ... شده بود کھ قصده رفتن بھ خونھ رو کردمکی تارھوا

 .. نگھ داشتمی گوشھ امی زنگ گوشیبا صدا.. گاز گذاشتمیپامو رو. شدمنمی ماشسواره
 ! بودمامان

  سالمـــ
 ؟ی سالم دخترم خوبــ
 ..ومدی دلم نمی ولکردمی سرد رفتار مدیبا

 ؟ی دادمو گفتم ــ خوبم توخوبرونی بنفسمو
 دی خب توھم باادی مھمون برامون بھیزنگ زدم بگم قراره فردا راستش .زمی عزی مرســـ

 !ادی بخوادی تو می براشتری بیباش
 ؟ی نداریکار...امی بتونمی کار دارم نمی من فردا کلـــ
 !ای بھ خاطره من بـــ

 پوفف
  باشھ ساعت چند؟ـــ
 یخونھ باش۵ کن ساعت ی سعـــ
  باشھ خدافظـــ
 .. کوچھی تودمیچیپ. شدهداشی از کجا پنیا!ھی مھمون کنی استیمعلوم ن.. بابایا

***** 
صورتمو نوازش ..کشی کوچی عسل با اون دستادمی چشمامو باز کردم دیی با نوازش ھاصبح

 ..کنھیم
 ..دمی بھ چشمام مالدستمو

پرستاره (یلی بھ بدنم دادم ورو کردم سمتھ عسل وگفتم ــ سالم عسلھ مامان خالھ نی قسکشو
 ؟اومده)عسل
 !کنھی داره صبحونھ اماده منھیی دستش گرفتو گفت ــ اومده پای توشویی طالی از موھای اطره

 ؟ی صورتتو شستـــ
  الھــ
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 .. گونش کاشتمی روی ابوسھ
 ..دی تنم لرزشی اب سرد گرفتم از سردرهیسرمو ز... شدمیی سالنھ وارده دشوسالنھ

 .. خارج شدمیی دشواز
 ... گرفتم امروز نرم مطب اصال حال ندارممیتصم

 .. با وسواس بغلھ فنجونارو پاک کردیلین
  بھش زدمو گفتم ــ عسلو بعده صبحونھ ببر مھدیلبخند

 !کنمی وگفت ــ چشم خانوم االن حاضرش مدی اپن کشی رودستمالو
 .. کردمی چای تویفوت
  دادمی بھ صندلمویتک

 ...فمی کثیلی خکردمی محس
 ..دمیند شدم خواستم برم حموم کھ عسلو جلوم د جام بلاز

 کردمو گفتم ـــ عسل رژ زیچشمامو ر.. ھم زده بودمی بستھ بود رژه صورتی خرگوشموھاشو
 ده؟؟ی برسی گیزد

 .. زدو گفت ــ مامان جونم خوشگل شدمی گشادلبخنده
 .. منتظرتھیلی بھش رفتم وگفتم ـــ اون رژتو پاک کن بعدم برو خالھ نی غره اچشم

 ..دیکوبی منی زمی پاشو ھم رورفتی کھ بسمتھ در منجوری کردو ھمبغض
 !دادی بھم ارامش میسردم شده بود ول.. وان انداختمی سردو باز کردم خودمو توابھ
 ..دمیچیحولمو دورم پ.. وان بودمی توقھیدق٢٠
ھامو شونھ  کھ مونطوریبرسو دستم گرفتم وھم..ستادمی انھی ای حموم خارج شدم جلواز
 ی اتفاقا نمنی کدوم از اچی االن ھرفتمی نممارستانی فکر  کردم کھ اگھ بھ اون تنی بھ اکردمیم

 !افتاد
 .. عطر بھ مچھ دستام زدمذرهی

 ..دادیرو نشون م٢ شد کھ دی بھ ساعت کشنگاھم
 ... خونمونرمی زودتر مذرهی

 .. مو اماده کردمی اونجا کت وشلواره سورمھ ایبرا
 ..دمی وشالھ قرمزمو پوشی وشلواره مشکی مشکیمانتو
 ... بھ لبام زدمی قرمزرژه
 .. زدمملیر..دمی کشی چشمخط
 .. رژ گونھ زدمذرهی رهی گونھ ھام رنگ بگنکھی ایبرا
 .. برداشتمزی می از روفموی شده بودم کیعال

   رو گرفتمیلی مو دستم گرفتم وشماره نیگوش
  جانم خانومـــ
  باشھ؟نای اای خونھ ارماری بمیمھد مستق عسل و از یلی نـــ
 د؟ی نداری چشم خانوم امرـــ
 ! نھ خدافظــ
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پاتند کردم واز اتاق بعدم .. انداختمنھی اینگاه اخرو بھ خودم تو... انداختمفمی کی رو تویگوش
 ..خونھ خارج شدم

 .. شدممی مشکیای پرشسواره
 ... سرعت بسمتھ خونھ روندمبا

 .. زنگ گذاشتمی رودستمو
 .. شدانی در نمای جلوای ارمکلھی باز شدن در ھبا

 ... اروم گفتمیسالم
  دمیتپل با سرو صدا سمتم اومد گونشو بوس.. کنارش رد شدماز

  می بخوریدی خری  چختھیری ــ اوا بتپل
 ی برادی بشضی مرشھی باعث مدیخوری پفک مپسوی از حد چشی گفت ــ بابا گفتھ چون باروم

 .. فعال ممنوع کردهنیھم
 .. براتدمی نخریچی ھی کردم  وگفتم ــ شرمنده تپل خان ولیزی رخنده

 ! بخاری شد وگفت ــ بزونی لوچش اولبو
 .. محو شددمی دی از جلوعی با سربعدم
 ! کھستی زبون نمی قدی ھاھم بچھ ھابچھ

 .. اغوشش انداختمی سمتم اومد خودم توی با خوشحالمامان
 ! کرد ھرچھ باشد مادر استی زن بد رفتارنی با اشودی ممگر

 
 .. دخترمی خوشگلت بشم خوبی قربون  چشماـــ

 ..کردمی میچقدر ازش دور.. صداش قلبمو فشردی توبغض
 ؟یخوب... کار داشتمیلی گفتم ــ ببخش مامان خدموی بوسقی عمگونشو

اک کردو  کھ خود خواھانھ قصد  داشت از گوشھ چشمش بچکھ رو پی گوشھ لباسش اشکبا
  بد باشم؟نمویگفت ــ دخترمو بب

 کھ ندونستھ ی بھ خاطره ھر اشتباھیبخشی دستام گرفتمو گفتم ـــ مامان دخترو می توصورتشو
 ازش سر زد؟

 ..دمی وقتھ دخترمو بخشیلی من خـــ
 ..دی ــ بھ بھ جمعتون جمعھ گلتون کمھ کھ من اومدم اروم بوشم کنصحرا

 ی خلمون کم بود کھ تو اومدششی کوفت اـــ
 ..گھی می مرده چلی ذلنی انی مامانو گرفت وگفت ــ مامان ببدستھ

 گھی دگھی دخترم راس مـــ
 نی زمگھی باشع ددی منو حرص بددی شما دست بھ دستھ ھم دادنکھی کردو گفت ــ نھ مثلھ ایاخم

 ! اوا خانوممیرسی جا بھم مھیگرده 
  براش نازک کردمی چشمپشتھ

 .. انجام دادهفشوی اروشا تکالنی انمی ــ من برم ببصحرا
 .. تکون دادمیسر
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 ..امی لباسامو عوض کنم مرمی مامان گفتم ــ من مروبھ
 ..زمی باشھ عزــ

ِ اال دلھ رفتی مشی داشت خوب پیھمھ چ.. بھش زدم وعقب گرد کردم وارده اتاقم شدمیلبخند
 !من
 .. کرده بودمی موھامو ھم لخت شالقومدی بھم میلی خدمی وشلوارو پوشکت

 !بای حال زنھی ودر عساده
 .. تا حالی از عکس ھا از بچگیالبوم... بغلھ تختمو باز کردمی کشودره
 ..شدی خاطره ھا ھم زنده مزدمی کھ ورق منجوریھم
 رو یی ھای چھ بازای دنییھ... لبخند زدممی وشاھد گرفتھ بودنی ومتکای کھ با ملی عکسبھ

 !می کنی بازیدونی کھ خودمونم نمینکیشروع م
 .. کشو گذاشتمی توالبومو

 ...دمی کت وشلوارم کشی رویدست
 ..دمشی کشنیی گذاشتم وپارهی دستگی رودستمو

 .. کاناپھ نشستھ بودنی سالن روی توھمھ
خواستم برم درو باز کنم .. زنگ متوقف شدمی راه با صدانھی بی لبخند بھ طرفشون رفتم ولبا

 !رمی گفت ــ صبرکن مایکھ ارم
 ... اروشا نشستمشھی باال انداختم وپی اشونھ

 ! شمسد؟شاھدیدی چشمم درست می سرو صداشون برگشتم ولبا
 
بھش .کی شیلیخ..چشم چرخوندم بزرگ بود..رفتم تو.. در کنار رفتی انداخت تودیکل
 !مترو داشتھ باشھ٣٠٠ خوردیم

 یقھوه ا.. کرمدویدست کاناپھ بود سف۴..رم وکدی روشن کاناپھ بھ رنگ سفی قھوه ایپارکتا
 ..یاجر...یمشک...سوختھ وروشن

 
 ..کردمی اتاقارو باز می تک دراتک

 لپ زشمیروم..تخت دونفره ... بوددی وسفیرنگش مشک.. از اتاقا معلوم بود اتاقھ شاھدهیکی
 ..تابو چند تا کتاب بود

  صداش سمتش برگشتمبا
  خوشت اومد؟ـــ
 ! چشماش زل زدمو گفتم ــ اوھوم قشنگھیتو

 ! توی اورد جلو وگفت ــ نھ بھ قشنگسرشو
 ؟یدیخندی منطوری اونم ای کردو گفت ــ برای اخمدمی خندزیر
 ؟ی کی تعجب گفتم ــ برابا

 ... پدرامی وگفت ــ برارونی با حرص داد بنفسشو
 !!ییی حسوداووف
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 ی ولکردی بود مطمئنم خوشبختم می مرده خوبیلی خدمیخندی کنم گفتم  ــ اوھوم متشی اذخواستم
 !می طالق گرفتفیح
 ! پوزخند گفت ــ خو برو باھاش ازدواج کن بازبا
 ! از سمتھ اونشتریب! طرفسھی حسمونھ شھی اخھ نمی اره ولـــ
 !!!!! طرفستکی یگی م؟؟کھی گفت ــ پس دوسش داشتی بلندی صدابا

 تونھیم! طرفس چون اون دوسم داشت ومن نھکی دوره گردنش حلقھ کردم گفتم ــ دستمو
 ! دارهیخوشبخت کنھ چون دل بزرگ

  چون!دمی محی من تورو بھ اون ترجیول
 لباش بھ یلبامو از رو..پاھامو دورش حلقھ کردم.. شدی لبام ومانع ھرحرفی گذاشت رولباشو

 ! برداشتمو گفتم ــ االنھ نھ شاھدینرم
 ... اواشی ھـــ

 بود کھ ثابت کنھ من فقط ی تخت روم حلقھ زد لباش مھریرتم کرد رو اتاقو باز کرد پدره
 ... اونمیبرا

 چشمامو باز یال..دمی خودم کشی روشتری چشمامو باز کردم ملحفھ رو بیی با نوازش ھاصبح
 غرقھ لذت کردنی کھ صورتمو نوازش می شاھد وعسل کناره ھم درحالدنھیکردم با د

 ..لذت ھمسر بودن..لذت مادر بودم...شدم
 
 .. دست دادای اخم با ارمبا

 .. زدمیپوزخند
 دوارمیام..می کردتتیی اذیلی خدونمی گفت ــ آوا مستادوی با لبخند سمتم اومد روبھ روم اایارم

 ! دارهاقتتوی لدونمیم..اون مھمونم شاھد.. مونمیببخش
 ! افتادشونادی شد؟االنی اخم نگاش کردم چبا
 فھممی من خنگم؟نمدی کردد؟فکری منو مسخره خودتون کرددی زدمو گفتم ــ بس کنیشخندین

 ! دارهاقتتوی لگھی بھ خونھ شاھد تشنھ بود االن مروزی کھ تا دییایجالبھ ارم..اتونویمسخره باز
االن اومده !ستمی براش مھم ننکھی تموم شده واغھی مدتھ صشدی ادعاش مروزی کھ تا دیشاھد

 !خونمون
 ...مسخرس

 دی باعث بشدی بخواگھی بار دکی چشمھ ھردوشون زل زدمو گفتم ـــ فقط ی توی سردبا
 ایارم... ھاتونی خستھ شدم از مسخره بازدیوفتی بھ پام بکنمی میارامشھ من بھم بخوره کار

 ... بکنتویبرو زندگ!یخوری ندارم شاھد توھم بھ درده من نمی با تو کاریرتی غیتوکھ ب
 .. زدمو عقب گرد کردمیپوزخند

 .. صداش متوقف شدمبا
 میری می زنمو ببرم بھتره فردا اماده باش؟اومدمی مسخره بازیگی می تو بھ خواستگارـــ

 !محضر وبعدم عقد
 .. کھ گفتمنیھم
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  اوا؟رتمی غی با اخم گفت ـــ من بایارم
 ی کنم بھتره بھ پرو پاکاری چدی بادونمی خودم مدیدونی مدی گفتم ــ بھ من زور نگی بلندی صدابا

 !دیچیمن نپ
 ..کردمی اخر دستھ خودم بودم تک تکشونو خفھ ممھی بودم بھ سزده
 !رفتی نمنی وقت از بچی نفرت ھنیو ا.. متنفر بودمای ارماز

 !یای کردو روبھ من گفت ــ اوا حاضرشو بامن مای بھ ارمی با اخم نگاھشاھد
 !امی وگفتم ــ نمنی زمی رودمیپاکوب

 !ارمتی بھ زور میاین!یای مـــ
 شاھد دمی جا معلقم نگاه کھ کردم دھی دمی باال انداختم خواستم برم سمتھ اتاق کھ دی اشونھ

 !اری بفشوی دوشش روبھ صحرا گفت ـــ برو کیگذاشتتم رو
 ..زدمی بھ پشتش مشت ممی بوداطی حی عقب گرد کرد از خونھ خارج شد توبعدم

   کره بزی ولم کن االخ عوضـــ
 . خودتو بھ من نسبت ندهھی لقباـــ

 ی سوار شد وقفلھ مرکزعی بشم کھ سرادهی خواستم پنی ماشی باز کرد پرتم کرد رواطوی حدره
 ..رو زد

 ؟؟یبری اخم نگاش کردمو گفتم ــ منو کجا مبا
 ! گفت ــ خونمونکردی روشن منوی کھ ماشی زد ودرحالیشخندین

 ! زل زدم زورگورونی با اخم بھ بھنی بھ سدست
 !خورمشوناای می کنزونی لبو لوچتو اوخوادی اخم گفت ــ حاال نمبا

 .. بھش گفتمییپرو
 .. اپارتمان نگھ داشتھی یجلو

 ! اخم بھش گفتم ــ عسل منتظرمھبا
 نجای اارنشی سپردم بـــ

 .. شدمدای بھ در کردم قفلو زد پی ااشاره
 .. بودبایز..می ھم وارده اپارتمان شدکناره
 ..می اسانسور شدسوار
 ! برعکس پدرامشدمی نمتیی نگاھش اذرهی زکردمی نگاه مواروی درو دی الکچرخوندمی مسرمو

 
 اوفف! خطھ چشمتو بکشھشگری وول نخور تا اراکمی اوا ی وااـــ

 ... کارشو بلده توبرو رژتو بزنشگری نازک کردمو گفتم ــ ارای چشمپشتھ
 ییبای زنی ــ بھ بھ عروس بھ اشگریارا
 .. زل زدمنھی ای خودم توبھ

 .. کرده بودی مشکموھامو
 اری روبیلبامو غنچھ کردم وروبھ عسل گفتم ــ بدو گوش.. شده بودمبای زکال

 کی و چمیلبامونو غنچھ کرد..ستادی اکنارم
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 !دمیدرخشی می عروسدی لباس سفیتو
 .. دل کندمنھی صحرا واتنا از ای کرد با صدامی سرم تنظی روی عروستور

 ! شاھد اومدـــ
پدر سوختھ ..ستادمی روبھ روش ایبا خوشحال..رونی بمیدی وپردمی عسلو گرفتم شنلمو پوشدستھ
 ... شده بودیگریچھ ج

 . براقی وشلوار مشککت
 .. باالکمیشنلمو داد .. اخم اومد سمتمبا
 !!ارمی تا شب دووم باری شانس بـــ

 !! نھ بھ االن عجبااااچی من نپی بھ پروپاگفتمی کھ ماینھ بھ  خونھ ارم.. کردم یزی رخنده
 ؟ی گفت ــ مواظبھ مامان بوددوی بھ عسل انداخت خم شد گونشو بوسینگاھ

  الھـــ
 .. عسلھ بابانی افرـــ
کن اون  کارو نی اگفتی بردار بود کھ ملمی ھمش بھ خاطره فنمی ھزار نازو ادا سوار شدم ابا

 ...کارو کن
 ... روشن کردنوی ماششاھد

 ..نیی رو دادم پاشھی شعیسر
 ... سرعت بسمتھ باغ روندبا

 .. کمرم بودی توقر
 .. شاھد باز کردمی عکس پامواز دوره پانی اخرنمی عکاس کھ گفت اھی صدابا

  شنلو دستش گرفتشاھد
 ..می عسل برگشتی با سرفھ ھادی بوسمویشونی سمتم اروم انداختش دورم پاومد

 ..میبابا بل..می مامان بلـــ
 .. چشماش برق زدشاھد
 .. باباتھ رفتھ بود مسافرتنی بھش گفتم ای عروسقبلھ

 شد؟ی ــ شاھد باربد چدمی پرسعی سوالمو سرمی کھ شدنی ماشسوار
 .. ھا انداختنش زندانی با ساالری ھمکارلھی بھ دلیچی ھــــ

 !!! اصالرهی بمشاالیھ اواال حقش.. لب گفتمرهی زی احقشھ
 
 شاھد ی شمارو بھ عقده اقامی وکلای انی سرکار خانوم اوا معکنمی باره سوم عرض میبرا 

 م؟؟ی بنده وکلای ااورمی معلوم دربھیشمس با مھر
  گفتم ــ با مادر وی بلندی صدابا
 !دمیدی چشماش میغم و تو.. کردم ای بھ ارمی نگاھمین
  اجازه مادرم وداداشم بلھھھھبا

 ... اتاقو برداشتدنشونی کل کشیصدا
 ..شدی میری بسمتون نشون گھی ھدتندتند
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 ....دنیکشی مغی جزدنی سالنم ھمھ دست می تودمی دامی بھ خودم بتا
 ..می نشستگاھمونی جایرو

 ..دیرقصی اون وسط با تپلو اروشا معسل
 .. اخم کرده بودشھی مثلھ ھمی ولدیخندی چشماش مشاھد

 ! اقاعھ چرا سگرمھ ھات توھمھی گفتم ــ ھختموی صدام ناز ریتو
 ..دمی قفل کردو گفت ــ شب نشونت مفمی ظری دستای مردونشون توی ھاپنجھ

 ..دمی ناز خندبا
  گف ــ اوا پاشواروم

  وا چرا؟ـــ
 می در برمیخوای مـــ
 ؟؟؟ی چـــ
  بدوشی ھـــ
 .. دستھ بھ صحرا اشاره کردبا

  شده؟یزی ــ بلھ چصحرا
 ..دی مواظبھ عسل باشدیتونی مـــ

 می در برمیخوای گفتم ــ ماروم
  ھان باشھـــ
  پاشو اواـــ

 ..می در دست ھم بسمتھ در رفتدست
 ...می مامان برگشتی صدابا
  کجا؟ـــ

   دمھ درنی لحظھ ھمھی میری ــ مامان مشاھد
 ..دیای باشھ زود بـــ
 ..می تند از تاالر خارج شدتند

 ..می شدنی ماشسواره
 !!!ی شاھد بھ مادر زنت دروغ گفتی بترکــ
 شی ھـــ
 ... سرعت از تاالر خارج شدبا
 .. سمتھ اتوبانرهی داره مدمی دنیی پامی ھارو دادشھیش

  اوا؟؟؟؟ی داد زد ـــ تا اخرش ھستبلند
   تا اخرش باھاتمــــ
 ..شمی نفس می بدون تو بیاوا نفسم... بزن مثلھ منغی جــــ
  روانےی من عاشق شـــــــدم عاشــــــق ـــــای زدم دنغی جـــ
 
 ..... ھستن کھ عاشقت کردی منم ھمون روانـــ
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 کھ یاون:نیمنظور از ا(می درا رو پشتھ سرمون بستگھی کھ می اونالھی خی بمی تھش ھستتا
 )میبندی درارو پشتھ سرمون ممی دارگھیم
 
 
  روانےی بلند گفتم ـــ آرے من عاشق شـــدم عاشــق ی صدابا
 

 !زنھی بشھ در نمخوادی وارده قلب می وقتعشق
 !کارهی قلبمون بذرشو می تومی بخوانکھی بدونھ اعشــــق

 
 

  شـــدم آرے من عـــاشق شــــدمــگارتی دوده سمست
 
 انیپا
 »shamimmv«ی مشارمیشم: قلمبھ


