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 ...::: خارجی,  قدیم,  جدید های رمان دنیای فازرمان::: ... 

W w w .  F a z R o m a n . I R 
 

 -------------فازرمانــــ                                        -------------
 فازرمان بهترین سایت ارائه کتاب و رمان های زیبا و جدید در زمینه خود 

 است برای یاری ما و همراهی ما مارو به دیگران معرفی و حذف نکردن لینک
 -------------فازرمانــــ                                        -------------

 

 

 ...خودت و خودم فقط: کتاب نام

 ...خودت و خودم فقط

 ۷۹ بھار و حوروش: نویسنده

***. 

 ھا باجنبھ+ 

***. 

 ...ای نشستھ ھا چلچراغ در تو

 ...ھایم رویا زیبایی بھ تصویری سیاھی در

 ...ای نشستھ افق در تو

 ...دنیایم رنگینی بھ خورشیدی روشنی بھ

 ...ای نشستھ انتظار بھ ھا بیکرانھ در تو

 ...پایان بی انتظاری

 نگاھت وسعت بھ

 ...احساست وسعت بھ
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 تورا میکنم احساس من و

 ...ای نشانده قلبت پستوی در آنچھ و

 ای نشستھ آینده در تو

 میکشد گردن بھ را ھمھ تقدیر دست کھ نامعلوم ای آینده در

 میگذرد قلبم در کھ آنچھ...میبینی و مینگری ظلمات بھ

 میسازد و میکند ویرانھ را دلم کھ است احساس از مخملی...نگاھت

 ...میسازد دلم

 ...روزگار ھای خلقی کج و ماندگار ھای تازیانھ با

 ...میسازد دلم

 ...عشق از مأمنی

 ...تو و باشم من فقط کھ جایی

 ...نیست تازیانھ و تاریکی از خبری کھ جایی

 ...انتظار شیرین حس کشیدن برای جایی

 ...ای نشستھ انتظار بھ ھا بیکرانھ در مشتاقانھ تو و
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***. 

 ...حق یا

 ...ھا ببری آبرومو نیاری در بازی مسخره ترمھ:سیما

 ...نصف نصف چیزی ھر.باشم گفتھ االن از...ھست حواسم گفتم کھ بار یھ بابا ای 

 ...ندیا سوتی باشھ حواست فقط...باشھ...میگی چقدر:سیما

 نکنن؟ بیرونمون میگم 

 ...اومدیم دعوت بدون نمیفھمن ندی سوتی اگھ...خره تو خر...بابا نھ:سیما

 اوه...میشیم وارد سیما ھمراه و بیرون میدم نفسمو...میره ریسھ خودش حرف گفتن از بعد

 ...اوه...اوه...

 ...نیار در بازی کولی:میگھ و میزنھ سقلمھ بھم محکم سیما کھ میزنم بلبلی سوت یھ

 ...میام ھا اینجا نی کھ اولم میگی؟دفعھ چقدر پریسیما...اه   

 ...میدن درس ھم رو شیطون...دارن فرق قبل ھای سری با اینا آخھ...ھم تو بابا خوب:سیما

 ...میدیم دره جلو کھ ای خدمھ بھ و میاریم بیرون رو ھامون مانتو

 ...داشتنا عطر و ادکلن ی عقده ھم مھمونا این میگم 

 ...بِدن صابون بوی کھ نیستن ما مثل اینا:سیما

 و کردن خاموش ھارو چراغ...میندازم ور اون و ور این بھ کلی نگاه یھ و میچرخونم چشم

 فقط

 ھی کمرشو قر کی ھر و گذاشتن خفنم موزیک یھ...روشنن کھ نوران رقص و آباژورھا...

 میده پاش جا

 ...چیزایی عجب...جون:سیما



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...بزنیم جیب بھ میلیونی صد یھ مھمونی این از کنم فک...آره...آره 

 اروجیگر اون...نمیگم کھ رو اونا تازشم...میلیون صد اونم...نیست دادن پول آدم کاوه:سیما

 ...نگاه

 حسرت اب بعد و میکنھ اشاره میکنن صحبت ھم با و ایستادن سالن ی گوشھ کھ پسرایی بھ

 خیره بھشون

 ...میشھ

 ...نیومدیما الواتی پی...ھوی 

 دست رو پسرا جیگول این کھ نمیشھ...میبریم فیضی یھ ھم کارمون کنار خوب:سیما

 ...بذاری نخورده

 ...ھا پریسیما نکنی دیر...میزنم زنگ بتِ  شب آخر من 

 خوبھ؟ یازده...بابا ھست حواسم:سیما

 ...نیاوردم در عزا از دلی وقتھ خیلی...میریم شام بعد 
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 ...نفس میبینمت:میگھ و میخنده

 ...جون پری بای بای فعال 

 چشممو کھ چیزی اولین...میریم سالن طرف یھ کدوممون ھر و میشیم جدا ھم از خنده با

 گردنبند میگیره

 و شخو درحال و ایستاده بلند قد مرد چندتا کنار...سالس یک و پنجاه یا پنجاه حدودا زن یھ

 بش

 ھک الماسیھ گردنبند بھ چشمم فقط راه کل...میرم سمتش بھ و میکنم تر لبمو...کردنھ

 جیگرتو...انداختھ

 برفی سفید وقتی میکنی چیکار عجوزه اون سیاه گردن توی تو آخھ...بخورم

 روی کیفمو بند...اینجاست؟

 گربھ ویب ادکلنش...ایستم می کنارش...میدم جا لبم ی گوشھ ملیح لبخند یھ و میندازم دستم

 مرده

 ...است عشق را گردنبنده بیخیال رو ادکلن ولی...میده

 ...عزیزم سالم 

 ماش میخوام معذرت گفتن با و میکنھ بازرسی پامو سرتا...میکنھ نگاه بھم و برمیگرده

 می روم روبھ

 ...رومھ روبھ پینوکیو میکنم احساس لحظھ یھ...قیافشو...اوه اوه...ایستھ

 نشناختی؟ منو یعنی 

 ...نمیارم خاطر بھ...عزیزم نھ 

 رو دماغت اومدم مھربونم پری چنده؟؟؟من کیلویی ژپتو پدر...عزیز ژپتوی پدر...منم

 کوچولو

 ...میشم مزخرفم فکرای بیخیال...کنم
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 ونخودش نمیکنھ حسابشون سگ کسی میبینن وقتی ھم آقا دوتا اون...میدم باال ابروھامو

 گم رو گورشون

 ...میکنن

 ...گالره منم بابا:میگم و میکنم ای سرفھ تک

 ...گالره؟ 

 الرهگ...اِوا:میگھ بلند صدای با بعد و میکنھ آنالیز نگاش با منو و میکنھ کوتاھی مکث

 ؟وای جون

 ...شدی خوشگل چقدر عزیزم

 ھآخ...مگھ؟ کوری... جایی پزشکی چشم یھ برو داری پول ھمھ این آخھ...خرفت ی زنیکھ

 من

 نفع بھ ربھت چھ حال ھر بھ گرفتھ اشتباه کی با منو نیست معلوم دیوانھ ی زنیکھ...گالرم

 ...شد من

 تفادهاس سوء نھایت فرصت از منم و میکنھ بغلم آروم کھ میکنم آویزون بھش خودمو محکم

 و میبرم رو

 جدا ماز میخواد...دیگھ شو باز بابا نمیشھ؟ای باز چرا...میکنم باز گردنش از گردنبندشو

 محکم کھ بشھ

 آخیش...نمیدم بھش رو اجازه این شده تنگ برات دلم گفتن با میچسبونمشو خودم بھ

 آخ...شد باز باالخره

 قایمش دستام توی آروم گردنبد کردن باز بعد...خنگم اسکلِ  آدمای عاشق چقدر من کھ

 جدا ازش و میکنم

 ...ندید منو کسی و تاریکھ سالن قسمت این شکر رو خدا...میشم

۷۹bahar و hoorvash خودت و خودم فقط فازرمان______________ کتابخانھ ... 
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 بره یشپ خوب اینقدر عملت آخرین نمیکردم فکر...گلم وای:میگھ و میگیره دستمو لبخند با

 واینقدر

 !!!!کنی تغییر

 میگی؟ رو عمل ھا؟کدوم 

 ...دیگھ آخریھ ھمین 

 پالستیک جراحی گذشتھ ی ھفتھ بودم شنیده لیال از:میده ادامھ و میکنھ نگام شک با

 درستھ؟...داشتی

 میدونستی؟ پس شیطون ای...نگھ کسی بھ بودم گفتھ لیال بھ...وا...آره آره...ھا 

 چطوره؟ جون کیان...خوب...عزیزم خودیم کھ من 

 کیھ؟ خر دیگھ کیان

 ...رفتھ کجا دونم نمی... بود اینجا االن...میرسونھ سالم خوبھ خوبھ 

 !!!!!اومده؟ آمریکا از کیان گالره؟مگھ...وا:میگھ و میکنھ نگام متعجب
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 جون از دور البتھ...)شانس بخشکی...نکنی پیچم سوال اینقدر کھ قیف با روحت اون تو ای

 (شما

 حالش گفت خونھ زد زنگ دیروز اتفاقا...خوبھ جون کیان آره...میگی؟ رو کیان اون 

 سالم و خوبھ

 ...برسونم تو بھ مخصوص

 !!!!میای راه بھ راه میگفت نبودی؟جھانگیر دبی دیروز خونھ؟مگھ زد زنگ 

 چی رو پیری این جواب من حاال...نمیومدم دنیا بھ لخت کھ داشتم شانس اگھ...خدا وای

 صدای بدم؟با

 یتاریک توی کھ چھارشونھ و ھیکلی مرد یھ. برمیگردیم ھمزمان میاد پشت از کھ مردی

 دیده خوب

 ...برمیگردونھ خودش سمت بھ اونو و میذاره پیرھرات شونھ روی رو دستش...نمیشھ

 ...میگردم دنبالت دارم ساعتھ کجایی؟دو تو پس جان مرجان:مرد

 ...میزدم حرف جون گالره با داشتم:مرجان

 ...خوبین؟ سالم 

 ...خانم گالره کرده تغییر صداتون چقدر:میگھ و میشھ تر نزدیک کمی مرده

 ...ھمین واسھ خوردم داغ آب 

 برقصیم؟ باھم ؟خانمم؟میشھ مرجان...حال ھر بھ:مرد

 ...نھ کھ چرا:مرجان

 یدکتر آدرس باید شب آخر...میذارم تنھات ببخشید...جون گالره:میگھ من بھ خطاب بعد

 پیشش رفتی کھ

 میگم؟ چی کھ میدونی...بدی منم بھ رو

 ...میدم حتما شده کھ دماغتم واسھ...باشھ باشھ 

 عزیزم؟؟ گفتی چیزی:مرجان

 گلم؟؟ عمل بھ احتیاجی چھ دیگھ خوشگلھ خدادادی قیافت کھ تو گفتم فقط...نھ 
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 ...خورد دردم بھ شاید...احتیاط محض ولی...عزیزم میدونم خودم کھ اینو:مرجان

 یھ تو شده جمع جھان نفس بھ اعتماد کل کنم فک...داره سقف بھ اعتماد کھ ھم چقدر

 این دماغ سوراخ

 ...ھندی فیل

 و کنممی قایم کیفم ھفتم سوراخ توی رو گردنبند...میبرن رو نحسشون تشریف باالخره

 رو گردنم پشت

 دختر یھ زمّرد کامل ِست اونا بین از و...میگردم دوم فرد دنبال چشمم با...میکشم دستی

 چشممو جوان

 مگوش پشت موھامو از ای تره و میدارم بر قدم سمتش بھ شیطانی ی خنده یھ با...میگیره

 لبم...میندازم
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 ...دیگھ گاگول یھ سوی بھ پیش و میکنم تر رو

 راست نفسی و میدم تکیھ پشتمھ کھ ستونی بھ...پره پره کیفم...شده خستھ حسابی دستم...اوه

 کدومشون ھیچ اینجاست جالبیش... زدم ازش داشت چیزی یھ کھ رو ھرکی امشب...میکنم

 ی متوجھ

 اب من چون...نکردن ھم شک اما نشدنا متوجھ ھمشون نکھ البتھ...نشدن جواھراتشون نبود

 یھ ھمشون

 وعن از اونم...دارم خوانواده اینقدر نمیدونستم خودمم...کردم پیدا خونی ارتباط یھ جورایی

 یکنھم سرو نوشیدنی کھ خدمھ دیدن با...طالس پنجم و دست کھ برم خودم قربون...اصیلش

 سمتش بھ

 یرنگ قرمز مایع توش کھ جام یھ دستش توی سینی توی از و میکنم دراز دستمو...میرم

 رو داره

 این از حاال تا و اومدم کوه پشت از میکنھ فک ندونھ کی ھر...میکنم نگاه بھش...برمیدارم

 شربت

 ھم رو خونم آب پول بیچاره منھ...دیگھ آره خب...نخوردم(شرابھ منظورم)ھا آلبالویی

 شراب ندارم

 دست ادنی ببینیم میزنیم پیک یھ خوشحالی زور از امشبم...ایھ؟؟ صیقھ چھ دیگھ خوردنم

 جرعھ...کیھ؟

 نکیشخ ، تلخیش از گذشتھ...میفتم سرفھ بھ تلخش ی مزه چشیدن با کھ میخورم ازش ای

 بھم بدجور

 ...ماسید

 ...میخ رو آشغاالیی ھمچین کھ کنن سرشون فرق تو چرا؟خاک میده ادرار مزه...اه اه 

 راست نمیش زده پشتم بھ آروم کھ دستایی با...میفتم سرفھ بھ دوباره کھ نشده تموم حرفم

 قیافھ بھ و میشم

 خی گولھ گولھ کھ نگاش اون با آورده گیر قاتل انگار...اوه اوه...میکنم نگاه طرف جدی ی

 ...میباره

 میخوری؟ کھ اولیھ بار: پسر

 رو؟ چی ھا؟ 

 ...میگم رو ادرار ھمون:میگھ و میکنھ اشاره دستم توی شراب بھ ابروش با

 ...نمیبره خوابم نباشھ این اگھ شبا اصال...ھمینھ خوراکم...بابا نھ 

 ادراره؟ منظورت:پسره

 ...خودتھ خوراک کھ اون...نھ 

 ...سرف چرا پس...آھا 

 ...گلوم تو پرید 

  

 

7 

 ...میگی راست کھ تو 
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 رو رقص دور یھ افتخار:میگھ کھ برم میخوام و میگذارم دستم کنار میز روی رو جام

 میدی؟

 نیست؟ دور؟زیاد یھ فقط 

 ...میکشھ دستم از کیفمو و میزنھ لبخندی

 ...بیاد بده کیفم ھوی 

 ...بدزدمش کھ خوام نمی...بابا آروم:میگھ و صندلی روی میذارتش آروم

 سطو میبینم بیام خودم بھ بدزدی؟تا من از میخوای تو اونوقت دزدم خودم من...بدزد بیا نھ

 رقصم پیست

 ھم رو کمر قر دور یھ این بذار اومدیم کھ اینجا تا...لش ولھ...میخورم تکون دارم

 آروم دستمو...بریم

 توی کھ سفیدی طالی ساعت بھ چشمم کھ میشم گرم دارم تازه... میگیره دستش توی

 بھ...میفتھ دستشھ

 رزنجی بھ چشمم دوباره کھ...میزنم ھم مرگما مکش لبخند یھ و میکنم نگاه طرف صورت

 تو کھ طالیی

 خبراییھ ھمیکن فکر ام قیافھ تغییرات از پسره...میزه برق چشمام لحظھ یھ...میفتھ گردنشھ

 تو میره و

 یھ با و دستش ساق روی میبرم دستمو آروم...آباریکال...جان عمو بمون ھمونجا...خلسھ

 ناگھانی حرکت

 کردی فک...خر ی پسره...جونم...میکنم باز رو ساعت بود عجیب خودمم واسھ کھ

 ترمھ با میتونی

 رنگتر پر لبش روی لبخند کھ میکنم حلقھ گردنش دور ھا؟دستمو برقصی مجانی

 بخند...میشھ

 دنشھگر دور کھ دستی با و میکنم حلقھ کمرش دور دستمو یھ...میشھ گریتم موقع...بخند

 باز رو زنجیر

 و میشم جدا آروم ازش...برکت بده خدا...میزنم قاپ پولشو کیف دیگم بادست و میکنم

 درد پاھام:میگم

 ...بشینم میرم گرفت

 نیست؟ زود 

 ...دیگھ شدم خستھ خب 

 میرم مخ با و پام زیر میاد لباسم کھ بشم خارج رقص پیست از میخوام... میده تکون سرشو

 روی

 ومز من بدبخت ی قیافھ روی ھا نگاه کل کھ میشم زمین پخش...ببوسم رو زمین مبارک

 اوه...میشھ

 !!!نداریم کھ شانس...نپوشما رو منی سوپر شنل این امشب گفتم...رفت آبروم...اوه

 خوبھ؟؟ حالت 

 ...میکنھ بلندم زمین روی از و میگیره رو بازوم بده مجالی بھم اینکھ بدون

 ...رفت آبروم 
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 نیست؟؟ من ساعت این 

 حق دیار بھ کھ ترمھ بیامرزدت خدا...رفت شدم بدبخت...آخ...میگیرم رو نگاھش رد

 ...شتافتی

 از ھم ساعت افتادم مخ با وقتی کنم فک...برمیداره رو ساعت زمین روی از و میشھ خم

 ...افتاده دستم

 میکنھ؟؟ چیکار اینجا این:پسر
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 دهش باز دستت از البد:میگم ھم ھمین واسھ کنم مالی ماست رو قضیھ سریع میکنم سعی

 ...دیگھ افتاده

 فتادیا اما برداری منو ساعت کھ بودی شده خم ھم تو پس:میگھ و میکنھ نگاه بھم لبخند با

 درستھ؟؟؟

 داره؟؟؟ کم تختھ چندتا یارو این نکنھ...میشھ باز بناگوش تا نیشم

 و پام بھ کرد گیر لباسم کھ نیست تو مال بپرسم ازت دارم برش میخواستم...خب آره 

 ...افتادم

 تاز بازم...عزیزه خیلی واسم...بابامھ یادگار ساعت این...ممنونم:میگھ و میزنھ لبخندی

 ...ممنونم

 ...نداشت قابلی 

 ...برقصی باھام باید ھم شام بعد:میگھ و میندازه بھم خریدانھ نگاه یھ حرفش از بعد

 .ً..عمرا

 ...افتخاره باعث...حتما 

 بقیھ و میپرم کیفم سمت بھ ملخ عین منم کھ میشھ خارج پیست از و میده تکون رو سرش

 از کھ چیزایی

 عدب...میزنم زنگ یھ سیما بھ و میارم بیرون گوشیمو...میگذارم کیفم توی رو زدم یارو

 بوق دومین

 ...برمیداره

 کجایی؟ سیما الو 

 شده؟ چی بر رو دور ھمین:میگھ خنده با سیما

 ...میگذره خوش بھش داره حسابی معلومھ

 ...چاک بھ بزنیم دیگھ کھ بھتره 

 شده؟ چیزی:سیما

 ...میشھ قاراش یکم اوضاع...کنیم فرار نکردن شک بھمون تا بھتره فقط...بابا نھ 

 ...منتظرتم ماشین کنار:سیما

 ...میبینمت 

 خارج سالن از مانتوم گرفتن بعد و میندازم اطراف بھ نگاھی و میکنم قطع رو گوشی

 آسمون بھ...میشم
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 واھ...باختھ قرمزی بھ رو شبش سیاه رنگ آسمون و شده قایم ابرا پشت ماه.میکنم نگاه

 بوی و سرده

 رو یالو بلند درختای و میوزه سردی نسبتا باد...برداشتھ رو فضا کل باریده کھ بارونی

 تکون

 ماشین کنار...میرسونم ماشین بھ رو خودم و میکنم حرکت باغ نمناک زمین روی...میده

 می

 ...نیست سیما از خبری...ایستم

 گوریھ؟ کدوم پس 

 وشنر رو ماشین و میچرخونم رو سوئیچ...میشینم فرمون پشت و میکنم باز رو ماشین در

 در...میکنم

 رممیگی رو گاز کھ نبستھ رو در ھنوز...میشھ سوار سیما و میشھ باز راننده کمک طرف

 ویال از و
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 و پول و میکنھ باز رو خودش کیف در سیما...عقب میکنم پرت رو کیف...میشم خارج

 رو جواھرات

 ...خنده زیر میزنیم زمان ھم ھردو و میاره بیرون

 ...گذشت خوش بھم خیلی:سیما

 ی قیافھ دیدن مثل ھیچی...میکنم حال چقدر میدزدم چیزی جماعت این از وقتی دونی نمی 

 مبھوتشون

 شدی؟ کاسب ھم چیزی...نیست زده بھشون دزد فھمیدن وقتی

 خالی رو صندوقشون گاو و باال طبقھ رفتم...نمیبینی؟ رو اینا کوری مگھ: سیما

 ترسیده بدجور...کردم

 ...است ساختھ کارم و میان االن گفتم...تری جون بودم

 بود؟ کھ دوربینا بھ حواست 

 ریمیگ این با...نھ یا ھست دوربینی کھ نبود مھم زیاد برامم...نبود دوربین از خبری: سیما

 کردم من کھ

 .کیم من نمیفھمن

 نذاری؟ جا چیزی انگشتی اثر کھ بود حواست 

 .بود چیز ھمھ بھ حواسم...نیست کھ اولم بار بابا: سیما

 کھ ساییک...اش ولھ ولی...میزدم ام قیافھ این بھ گریمی یھ منم کاش کھ میکنم فکر این بھ

 دزدی ازشون

 ناو از غیر بھ البتھ...نیارن یاد بھ منو ھم توھمشون تو کھ بودن خورده اونقدری کردم

 اون و پینوکیو

 ...پسره

 ...میکنھ بلند آخر تا رو موزیک صدای و میکنھ روشن رو پخش سیما
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 .کنیم عوض رو لباسامون دار نگھ پارک یھ کنار:سیما

 اخیابون و گذشتھ دوازده از ساعت...میدم فشار رو گاز پدال بیشتر و میدم تکون سرمو

 اصال.خلوتن

 دادن شام قصد اصال گدا جماعت اون معلومھ کھ اینطور اما نشدم زمان گذر متوجھ

 با!!!...نداشتن

 با نماشی و ترمز رو میزنم خیابونھ وسط کھ سگی دیدن با کھ میرم بیستا و صد سرعت

 صدای

 درست...میپیچھ گوشم توی سیما جیغ صدای با الستیکا صدای...میکنھ توقف وحشتناکی

 سگھ پای جلو

 .میره خیابون طرف اون بھ و میشھ رد خیابون از ریلکس و آروم خیلی...کردم ترمز

 ...فرھنگ بی سگ...پدرسگت روح تو ای 

 ...بابا شد دیرمون...بیفت راه:میگھ خنده با سیما

 کولھ و میکنم باز رو ماشین عقب در.میشیم پیاده باھم ھمزمان.میدارم نگھ پارک کنار

 بیرون رو لباسا

.. .میکنیم عوض رو لباسامون تند تند...میکنم قفل رو ودر میشیم دسشویی وارد.میارم

 مھمونی لباسای

 نگر بار یھ سالی بیچاره صورت این...میکنم نگاه صورتم بھ...میگذاریم کولھ توی رو

 خودش بھ کرم

 شمآرای میلی بی روی از...خانومھ سیما گل دست ھم آرایش زیبایی و کمال این... نمیبینھ

 پاک آب با رو

 ...میکنم
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 نھ؟ یا ھستی...ست فرمانیھ طرفای دیگھ مھمونی یھ شب فردا:سیما

 از کھ ولیپ این با تازشم...بیفتھ آسیاب از آبا تا بشیم کار این خیال بی روزی چند بھتره 

 این فروش

 ...یمکن میل و حیف میتونیم سال یھ تا کنم عرض چھ کھ ماه یھ تا میاریم دست بھ جواھرا

 کار ینا خیال بی باید فعال دانشگاه بریم باید دوباره دیگھ ی ھفتھ از...میگی راست:سیما

 ...بشیم

 یھ و میکنم مرتب سرم روی رو شالم...میشوره آب با رو صورتش حرفش گفتن بعد

 دختر بھ نگاھی

 ...میندازم آیینھ توی

 ...نفروشیم کاوه بھ رو اینا دفعھ این بیا میگم:سیما

 داری؟ سراغ رو ای دیگھ کسھ 

 راصغ اسمش...میخره باالتری قیمت با رو چیزا جور این کھ ھست یارویی یھ...آره:سیما

 ...لجنھ
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 لو پلیسا بھ مارو بارم یھ میکنیم کار باھاش داریم سالھ سھ...خوبھ کاوه ھمین...نھ 

 ریسکش بھ...نداده

 .ارزه نمی

 ...میدونی خودت ھرجور:سیما

 ...میریم ماشین سمت بھ و میشیم خارج دستشویی از

 ترمھ؟:سیما

 ھوم؟ 

 بیای؟ ھم تو میشھ...بزنم بابام بھ سری یھ برم میخوام فردا:سیما

 میترسی؟ بابات از مگھ 

 بابام ھک ای خونھ این تازشم...برسونی اونجا تا منو داری ماشین تو گفتم آخھ...بابا نھ:سیما

 کار توش

 ...نوبره...ببینی باید رو میکنھ

 ...ببینمش برم دادم قول پیمان بھ...بیام بتونم نکنم فک فردا 

 ...ندیده خیر پیمان اون دل ور برو توھم میرم تنھا خودم...بابا بیخیال:سیما

 ...میکنما تعطیل فکتو میزنم وگرنھ بزن حرف درست گلم داداش بھ راجع...ھوی 

 مھ اینقدر...تحفس؟ خیلی کھ نھ حاال دوما میشھ داغون و نمیشھ تعطیل فک اوال:سیما

 نکن داداشم داداشم

 ...واقعیتھ داداش میکنھ فک ندونھ کی ھر

 ...ارزه می تو صدتای بھ...بھتره خیلی واقعیش از 

 ارایک و خنده کلی بعد...میکنم حرکت سیما ی خونھ سمت بھ و میشم ماشین سوار خنده با

 بچگانھ

 ...میدارم نگھ سرکوچشون...میرسیم باالخره

 ...بخواب من پیش امشب بیا:سیما

 ...ترم راحت خودم خونھ...دیگھ نھ 
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 ...کنیا آبشون ببری توئھ نوبت ایندفعھ... باشھ تو دست منم کیف پس:سیما

 راغچ تیر پشت خودشو داره سعی کھ کسی بھ چشمم کھ میندازم جلو ی آیینھ بھ نگاه یھ

 کنھ قایم برق

 ...میفتھ

 پری؟ 

 ھا؟: سیما

 شده؟ قایم پشت اون کیھ یارو این 

 ...میکنھ نگاه رو عقب و برمیگرده

 ...اینجاست میام کھ ھرشب...ھمسایمونھ پسر سھیل...میگی؟ اونو:سیما

 ...نکنھ؟ ایجاد مزاحمت واست وقت یھ 
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 شیرپاکتی بو خوردنا شکر این واسھ دھنش ھنوز...نیست حرفا این مال...بابا نھ:سیما

 ...میده

 ...سالمت بھ...حاال خو:میگم و میخندم

 ...نفس خدافس:میگھ و میبوسھ رو صورتم

 و میگیرم و گاز در شدن بستھ محض بھ...میشھ پیاده ماشین از اون و میدم و تکون سرمو

 کھ برو دِ 

 ...رفتیم

..... 

 تو رو سیما جواھرات...میشم پیاده آروم و میکنم پارک خونھ پارکینگ توی رو ماشین

 خالی خودم کولھ

 میندازم رو خالی کولھ و ماشین داشبورت تو میذارم و میکنم جدا رو پوال و میکنم

 رو ماشین تو...عقب

 متس بھ در بستن بعد و میزنم رو ماشین دزدگیر و برمیدارم رو پر   ی کولھ و میکنم چک

 پلھ راه

 تک بھ تک ھارو پلھ زیادی دقت با و میدارم برشون و میارم در پام از کفشامو...میرم

 قبل...باال میرم

 ھی...میشم رو روبھ عبوسش ی چھره با کھ باال میارم سرمو کنم طی رو آخر پلھ اینکھ

 از مردونھ جیغ

 ینا بھ خدا؟منھ آخھ...میکنم منتھیش خنده بھ اخمش دیدن با و میکشم بزرگ روده تھ تھ

 خالصی و پاکی

 یاد بھ رو موقعیتم انداختی؟تازه جونم بھ ای خونھ صاحب ھمچین کھ کردم گناھی چھ

 سرفھ تک...میارم

 حالتون؟...خونھ صاب شد ارتفاع و طول و عرض سالم:میگم و میکنم ای

 .... 

 ...اجازه با...میرسونن سالم خانواده...خوبم منم مرسی...بلھ 

 خشدارش و جیغ العاده فوق صدای با و میگیره دستمو کھ خودم خونھ سمت برم میخوام

 کجا؟:میگھ

 ...نمیرما خودش ی خونھ خودم جان بھ...شجاع پسر ی ننھ خونھ 

 دومک ساعت این کھ؟تا میشی بدتر بشی آدم اینکھ بجای روز بھ روز...نریز مزه:پیرزن

 گورستونی

 بودی؟
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 ...چیز رفتم...آھا...چیز من خوب...واالّ  

 چیھ؟ چیز:میگھ و میکنھ ول دستمو
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 شانھای گو و گفت و مکالمات در بار ھزار پنجاه از بیش اغلب افراد کھ ایست کلمھ چیز 

 استفاده

 ...میکنن

 میکنی؟ مسخره منو:پیرزن

 شد؟ چی دیدی...میادا خوابم چقدر من آخ...نھ یعنی...بلھ 

 بیای یرد دیگھ بار یھ...میگم کھ آخره بار برای...تو برو گمشو:میگھ کھ میکشم ای خمیازه

 و وسایالت

 شد؟ شیرفھم...بیرون من خونھ از میری میشی گم میکنی جمع

 ...جورم چھ 

 رو میندازم رو کیف...خونم تو برم کھ میکنھ اشاره بھم سرش با و میکشھ ای خمیازه

 تو از و دوشم

لدی...میارم بیرون کلیدامو شلوارم جیب  در و خونھ تو میپرم و میکنم باز رو خونھ در ج 

 ...میبندم رو

 جوون روز بھ روز این حاال پوسوندن کفن ھفت ساالش سن ھم ی ھمھ... خرفت پیرزن 

 سرحال و تر

 م؟اینبکن من نمیذاری کھ نمیکردی جوونی خودت تو مگھ بگھ نیست یکی آخھ...میشھ تر

 دم پاش کھ

 خدا ای بشن راحت دستش از ایران ملت کل بده ھولش بشھ پیدا یکی کنھ خدا... کھ گوره

 میشھ؟ یعنی

 طرف میندازم رو مقنعم و مانتوم...طرف یھ میندازم رو کیف چراغ کردن روشن بدون

 وارد و دیگھ

 ...تخت رو آزاد سقوط...و...میشم اتاقم

***. 

 یدمم فشار رو آسانسور ی دکمھ...میشم ساختمون وارد و میکنم پارک گوشھ یھ رو ماشین

 منتظر و

 ...میمونم

 باز آسانسور در...میشھ جرواجر گوشم ھای پرده کھ طوری...باال میبرم رو آھنگ صدای

 با هھمرا...میکنم نگاه آیینھ بھ...میزنم رو سوم طبقھ ی دکمھ و تو میزنم شیرجھ...میشھ

 باال آھنگ ریتم

 .میارم در آیینھ تو شکلک کلی میپرم پایین

 وکخ شبیھ کنم عمل رو دماغم اگھ کھ میکنم فکر این بھ و باال میگیرم رو بینیم نوک

 کھ کاری...میشم

 ...میکنم آسانسورا تو ھمیشھ

 ھک دخترایی جمعیت بادیدن کھ میکنم بلند سرمو و بیرون میام...میشھ باز آسانسور در

 ھا صندلی روی

 ..میشھ باز دھنم نشستن

 ...کرده پیدا طرفدار چقدر نامرد 
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 ھمراه و میارم بیرون ھامو ھنزفری...نیست توشون ھم پیر یھ...جوونن دخترای ھمشون

 توی گوشیم

 عوض کھ منشیشم...میرسونم منشی میز بھ رو خودم بلند ھای قدم با و میگذارم جیبم

 !!!شده
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 ...سالم 

 ...نمیشم متوجھ کھ میگھ لب زیر چیزی یھ...میزنم لبخند منم خندونش قیافھ دیدن با

 ...داشتم کار سعیدی آقای با 

 گلم؟ کردی ھماھنگ قبل از:میگھ میجوه آدامسشو کھ حالی در منشی

 دمب میان خرکی عشوه صداشونم با و میارن ناز اینقدر کھ ھایی منشی این از چقدر...عوق

 با...میاد

 ...میشم الزم دستشویی دیدنشون

 ...بلھ 

 اومده؟ کی بگم:منشی

 ...مشفق ترمھ...ترمھ 

 شما بعد بیرون بیان تا بشینین...دارن مریض االن...بیاین شما قراره بودن گفتھ...آھا:منشی

 ...برو

 ھک واحدیھ ھشت ساختمون یھ...میشینم اتاقش نزدیک صندلی روی و میدم تکون رو سرم

 سومش واحد

 ویر نگاھاشون ھمھ... نگو کھ داره آرامشی یھ...خوبھ اما نیست بزرگ خیلی...پیمانھ مال

 تو منم...منھ

 آدم:میگم و میبرم پایین باال براشون ابروھامو و میزنم زل تکشون تک چشمای

 ترشیده؟ ندیدین؟بدبختای

 و بیرون میاد پیمان اتاق از بیمار کھ بگن چیزی یھ میخوان و ھم تو میره ھمشون اخمای

 بھ اینکھ بدون

 ...اتاق توی میندازم خودمو بدم مھلت منشی

 ...خانوم ترمھ...بھ بھ: میگھ و شکفھ می گلش از گل من بادیدن پیمان

 ...بدم اطالع کھ ندادن اجازه...دکتر آقای ببخشید:منشی

 ...خانم نیست مھم:پیمان

 میخوری؟ چیزی:میگھ من بھ خطاب بعد

 ...ممنون نھ 

 یضمر ھم فعال...برین میتونید شما پس:میگھ و میکنھ نگاه منشی بھ لبخند با پیمان

 ...نفرستین

 ...میبنده محکم رو در و میشھ خارج اتاق از چشم گفتن با منشی

 .کرده فرق اینجا چقدر:میگم و میکنم نگاه پیمان اتاق دیوار رو در بھ
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 میزنی سر ما بھ خیلی نکھ ھم شما...کردم عوض رو دیزاینش پیش ماه دو...آره:پیمان

 اینجا ھمین واسھ

 .تازست واست

 تھران تو دختر خبره؟ھرچی چھ اینجا:میگم و میشینم میزش روی بھ رو چرمی مبل رو

 شدن تِلپ بوده

 ...اینجا

 یپیت خوش و جوون دکتر از کی آخھ...دیگھ بلھ:میگھ و میکشھ دستی صورتش بھ پیمان

 من مثل

 میگذره؟
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 نمیان؟ کال یا نمیبینی مرد بیمار تو...سقف بھ اعتماد بابا 

 وروجک؟ چطوره حالت...بگذریم:میگھ و میخنده

 ...عالی شما سال بھ سال پرسی احوال از 

 .میبینی کھ خودت...شلوغھ خیلی سرم...ببخشید:پیمان

 ...بودم ندیده حاد مریض اینقدر عمرم تو حاال تا...آره 

 گنده اچم یھ و میگیره رو پیشونیم...میاد سمتم بھ و میشھ بلند صندلیش روی از و میخنده

 و میکنھ

 ...بود شده تنگ خیلی واست دلم:میگھ

 کنم؟ گشادش جدا؟میخوای 

 اب و میشھ جدا ازم...میارم بیرون جیبش تو از رو اش معاینھ گوشی...میکنھ بغلم محکم

 رو دستش لبخند

 ...بیاد کن رد:میگھ و میکنھ دراز سمتم بھ

 ...رو؟آھا چی 

 ...میگذارم دستش کف تومنی ھزار ده یھ و میارم بیرون رو پولم کیف

 چیھ؟ این:پیمان

 تازشم...میدونی خودت کھ رو کشور اقتصادی وضع...بدم بھت ندارم این از بیشتر ببین 

 صد ھمھ

 .نشو پررو برو...عمو برو...دادم بھت تومنی ھزار ده من ولی میدن تومنی

 ینا ھنوز تو:میگھ و میکشھ دستم از رو گوشیش و حلقم تو میکنھ رو تومنی ده پیمان

 رو زشتت عادت

 نکردی؟ ترک

 باید االن وگرنھ...میخورم و میارم در نون زشت عادت ھمین با عمو؟من کاری کجای

 قبرستون سینھ

 !(نداره پول دارم پول من کھ ای اندازه ھم اوباما...بود چاخان اینکھ حاال...)بودم خوابیده
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 هبد...کنم گوش رو قلبم صدای بده ما کثیفھ؟جون پول این گی نمی...ھا دکتری مثال 

 ...دیگھ

 ور گوشیش و گوشم بھ میزنمش و میزنم چنگ دستش از...میگیره سمتم بھ رو گوشی

 روی میذارم

 ..شکمم

 ...میفتھ اتفاق تو این داره سوم جھانی جنگ کنم فکر...خبره چھ...اوه اوه 

 ھداشت اگھ البتھ... میکنن گوش قلب صدای بھ اون با شاسکول...ای بچھ ھنوزم:پیمان

 سرت خیر...باشی

 .بگم بھت چیزی یھ میخواستم نرفتھ یادم تا آھا...خوندی ھم پزشکی

 شدم؟ برنده بانک کشی چیھ؟قرعھ 

 ...کھ میدونی تولدمھ ماه این ۲۵... بابا نھ:پیمان

 گیر غافل اینو میخواستیم بگو مارو...میرفتا یادم وگرنھ گفتی بود خوب...جدا؟اه   

 تو برعکس...کنیم

 ...کردی غافلگیر مارو
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 صفا الصھخ و باشیم اونجا پنجم بیستو تا شمال بریم بچ و بر با قراره ھفتھ این آخر:پیمان

 سیتی و

 میای؟ کھ ھم تو...دار منگولھ

 میان؟ کیا حاال...بابا داشی؟ایول نیام من میشھ مگھ 

 ...و مازیار و نادیا و سمیرا و امیر و کیوان:پیمان

 ...بگھ اسم من برا میخواد صبح تا...کن بس خوب خوب 

 ...میفتیم راه پنجشنبھ این...بیاد بگو بده خبر خودت ھم پریسیما بھ:پیمان

 ...نمیارم مادو کادو من باشما گفتھ...نشو گیر جو حاال خو 

 ...نیاری کھ بھتر ھمون...باشھ میخواد چی کادوت ای تحفھ خودت تو:پیمان

 بگردی رو ایران کل...تکن میارم برات من کھ کادوھایی...باشھ خدات از ھم خیلی 

 پیدا رو نمونش

 ...کنی نمی

 تک ایران کل تو گذشتھ سال ی پوره پاره جورابای اون کھ بود مشخص کامال...بلھ:پیمان

 چون بودن

 ...بشھ پیدا عمرا دیگھ اونا از تر کھنھ

 ودمب فکرت بھ بده...داری دوست زیاد پرورشیش نوع از اونم زمینی سیب کھ میدونستم 

 داداشی؟؟؟آخھ

 ھم و طبیعی ھم و بود درشت کنی؟؟؟ھم پیدا میخواستی کجا از رو ای زمینی سیب ھمچین

 و دار بو

 ...بود خوب ھم سالمتیت واسھ...نداشت شیمیایی ھای اسانس اینکھ ھمھ از تر مھم
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 زندگی زا تا بخوره ای زده فلک بدبخت یھ مشام بھ اونا بوی بود کافی فقط...درستھ: پیمان

 ...بشھ ساقط

 دهاستفا کننده بیھوش ی ماده جای بھ ازشون میتونی:میگم و میکنم ای شیطانی ی خنده

 تاثیرش...کنی

 ارب یھ...میگم راست یکی تو جان بھ نباشھ خودم جان بھ...اصلیھ ھای دارو برابر چھار

 بھ کن امتحان

 ...میبری پی من حرف حقیقت عمق

 ...زبالھ سطل انداختمشون روز ھمون...ندارم رو جورابا اون دیگھ:پیمان

 میخوای اگھ...دارم جورابا نوع اون از بخواد دلت تا...بخوری غصھ نمیخواد...اوخی 

 ھمین االن ھمین

 ...میندازه راه رو کارت بدم بھت جورابامو

 نجاای کال باید اونوقت...میداره بر گند رو اینجا روز چند تا دوباره...خدا رو تو نھ:پیمان

 تعطیل

 ...نکن من حق در لطفا این از خواھشا...بشھ

 ...میکنیا ضرر داری ولی...دانی خود ھرجور 

 .بخوری کنی دم خودت واسھ باشھ...ممنون مرسی نھ:پیمان

 برم؟ من نداری کار:میگم و میشم بلند مبل رو از

 ...اومدی االن ھنوز کھ تو...زود چقدر:پیمان

 ...میبینمت ام ۲۵... دارم کار...برم دیگھ نھ 

  

 

16 

 ...برسون سالم سیما بھ:پیمان

 .داش بای...بزرگیتو 

 ترمھ؟:پیمان

 ھوم؟ 

 ...گوشی:پیمان

 ...بیا...کردم فراموش...ھھ ھھ ھھ...ھا میگی راست...اِ  

 .خانوما خانوم سالمت بھ:میگھ و میگیرتش دستم از

 ...میشم رو روبھ مریض آدم عظیم سیل با کھ میکنم باز درو باخنده

 ...نده ھول خالھ تو برو خبره؟بیا چھ...اوه اوه 

 حرکت آسانسور و میشھ بستھ در...میزنم رو کف ھم طبقھ دکمھ و میشم آسانسور وارد

 بعد اما میکنھ

 تو میره اخماش من دیدن با...میشھ آسانسور وارد پسر یھ و میشھ باز دوباره ثانیھ سھ

 ...ھم

 داری؟ باباتو طلب 

 چی؟:پسر



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...بودم خودم با 

 صورت...کوتاھم خیلی من یا بلنده خیلی این یا...منھ برابر بیست قدش...ایستھ می کنارم

 با داره گندمی

 بد اخمش اما خوبھ قیافش...زده ژل باال سر ھم رو بلندش تقریبا موھای...سیاه موھای

 ذوق تو جور

 ...نمیاد بھش اصال...میزنھ

 جای بھ حاال تا کی از...ایول...میشھ پخش آبادی قاسم آھنگ یھ و میشھ بستھ آسانسور در

 موزیک

 و دمنمر فکر بھ اینقدر کھ آسانسورا قربون...میکنن پخش آبادی قاسم آھنگ بخش آرامش

 رو دلشون

 پسره کھ میدم تاب کمرمو و میبرم رو استفاده نھایت آھنگ از دارم...میکنن شاد

 کنم فک ببخشید:میگھ

 ...باشھ شما موبایل زنگ صدای

 ومن.ھا میگھ راست.ِ..ا...میکنم نگاه صفحش بھ و میارم بیرون جیبم توی از رو گوشی

 فکر کھ بگو

 ...کشت رو خودش بیچاره...خخخ...میپخشھ آبادی قاسم آھنگ داره آسانسوره میکردم

 بلھ؟ 

 ...تری سالم:سیما

 ...خاردار سیم اوالدتھ و جد تری 

 ...میشھ خیره آسانسور در بھ دوباره و میکنھ بھم گذرا نگاھی متعجب پسره

 پیمان؟ کجایی؟پیش:سیما

 ...اومدم پیشش از االن...  نھ 
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 ...میرسوندی سالم:سیما

 بگی؟ ھمینو زدی زنگ 

 ...زنگید بھم افشین...خره بابا نھ: سیما

 ...خو؟ 

 .داره ماموریت واسمون...زشتت جمال بھ خو:سیما

 .نیستیم بگی میخواست 

 ...کن قبول بیا خدا رو تو...میده بابتش خوبی پول...کن گوش ترمھ اه  : سیما

 چقدر؟ 

 ...میلیون ۲۵۰: سیما

 مغز مگھ...نمیده میلیون ۲۵۰ افتاده پا پیشو کار یھ واسھ خره ببین:میگم و میزنم نیشخندی

 خر
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 دست کھ داره کم آدم خودش مگھ...وسط میندازه داره مارو کھ کاریھ چھ نی خورده؟معلوم

 منو دامن بھ

 شده؟ تو

 ...کن قبول بیا من جون...خدا رو تو...ترمھ:سیما

 کنم؟ مالی ماس من میخوای کھ آوردی باال گندی چھ باز چتھ؟مگھ 

 ملکا عملش خرج پول این با...میشھ بدتر داره روز بھ روز...بده خیلی حالش بابام:سیما

 رو تو... میشھ

 ...میخوام ازت کھ آخریھ بار...خدا

 رحمان؟ عمو 

 .میریم در سمت بھ ھمزمان پسره و من...میشھ باز آسانسور در

 .شما اول بفرمایید 

 ...بیرون میره اون اول بگھ چیزی اینکھ بدون

 من حاال...ادب بی...کوچیکتری نھ...بزرگتری نھ...آقایی نھ...خانومی نھ...خر ی مرتیکھ 

 تعارف یھ

 !!میشی؟؟ گیر جو چرا تو زدم

 منی؟ با: سیما

 ...نھ 

 ...میکنھ ناراحتم گریش ھق ھق صدای...گریھ زیر میزنھ دفعھ یک

 سیما؟ 

 ...میپیچھ گوشم تو گوشی ممتد بوق و میکنھ قطع رو گوشی بگھ چیزی اینکھ بدون

 ...نمیومدم دنیا بھ لخت کھ داشتم شانس اگھ من...نداشتم شانس این بھ تف 
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 رو گوشی اما میزنم زنگ سیما بھ... میشم ماشین سوار و بیرون میام ساختمون از

 میخوام...برنمیداره

 میگی؟ چی: میپیچھ گوشم تو گرفتش صدای کھ کنم قطع

 ...بذار رو قرار افشین بھ بزن زنگ 

 ...میشھ جر وا جر وسط از گوشم کھ میکشھ جیغ یھ

 .نفس دارم دوستت...میکنی قبول میدونستم:سیما

 ھا؟ بود تمساح اشک ھا گریھ اون ی ھمھ پس 

 .نشده پشیمون تا بزنم زنگ بھش برم من: سیما

 ...بیاد عقل سر مگھ نکن عجلھ 

 پام...میکنم زیاد رو پخش...نکنشھ درد دستت جای اینم...میکنھ قطع روم رو گوشی دوباره

 پدال رو رو

 و یکنمم کم رو سرعت...جلوم میفتھ قراضھ پیکان یھ...میشم اتوبان وارد و میدم فشار گاز

 بوق براش
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 ...بره کنار تا میزنم

 !!!!زاقارت اونور کره؟گمشو مگھ سوار یابو مرتیکھ 

 ...پایین میارم رو پخش صدای و میگیرم سبقت ازش

 داده؟ گواھینامھ یارو این بھ کی آخھ 

 تقریبا یرمردپ یھ پیکانھ فرمون پشت.پایین میکشم رو ماشین شیشھ و باال میکشم رو بینیم

 سالھ شصت

 رو دستی ترمز...عمو ھوی:میگم و خنده زیر میزنم بینیش ذره عینکای دیدن با...نشستھ

 !!!بخوابون

 ھا؟: میگھ و میکنھ نگاه بھم

 ...افتاده کار از بابا برو 

 رجھد کھ میفرستھ برام بوس و چشمک یھ بگیرم سبقت ازش اینکھ قبل لحظھ آخرین

 رو میره حرارتم

 ...ھزار

 بر لعنت...دخترشما جای نکرده خدایی...نمیکشھ؟ خجالت سنش از عوضی گاریچی 

 خدا آخھ...شیطون

رد  !!ھیز؟؟؟ اینقدر ھم م 

***. 

 ...بده بھمون کار قبل رو پول نصف شد قرار...کردم صحبت باھاش:سیما

 نزدی؟ حرفی کار راجبھ 

 ...باشی خودتم باید گفت...بگھ نخواست: سیما

 بدیم؟ انجام رو کار باید کی حاال 

 ...دونم نمی:سیما

 اراک این بھ نیازی...کنیم جور ھم رو رحمان عمو عمل خرج ھا طال فروختن با میتونستیم 

 ...نبود
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 فکر میاره؟نکنھ در نون واسمون چقدر طال تیکھ چند اون کردی میگی؟فک چی:سیما

 بھ میان کردی

 باید بخرن قیمت نصف بھ اگھ...خانم ترمھ میخرن؟ھا؟نخیر تو منو از اصلیش قیمت

 بندازیم کالمونو

 ...ھوا

 میشھ؟ خوب بابات حروم مال با کردی فک ھم تو نکنھ 

 از لوپو ھمھ کنم؟این کار چی...نزن حرفو این دیگھ تو:میگھ و میندازه بھم دلخور نگاه یھ

 کجا

 نون بارم یھ کھ رو بابایی دارم دوس کردی دارم؟فکر کار این جز ای چاره بیارم؟مگھ

 سر حروم
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 کارای ھمچین بھ دست نبودم مجبور کنم؟اگھ عمل دزدی پول با رو نیاورده سفرمون

 نمی کثیفی

 استفاده وسیلھ عنوان بھ ازم ھمھ کھ بشم خیابون ی گوشھ دختر ندارم دوس...زدم

 بیچارم مامان...کنن

 وضعمون ھنوزم دزدی دلھ ھمھ این با...نمونده براش جونی دیگھ میکنھ کار کھ بس

 بعدش خدا...اینھ

 ...کنھ بخیر رو

 ...کردما کبودت زدم کنی گریھ...حاال خو:میگم و میدارم نگھ افشین خونھ جلوی

 کنھ؟ گریھ خواست کی: سیما

 ...کلفتی پوست میدونستم 

 ھمینھ؟ خونش...بابا دھنتو ببند: سیما

 فک...آره: میگم و میندازم شده نوشتھ روش آدرس کھ ای پاره کاغذ بھ ای دوباره نگاه

 و آدرس...کنم

 ...ھمینھ کھ خونھ پالک

 نمیگیره؟ این از بھتر خونھ یھ چرا داره پول اینقدر کھ یارو این: سیما

 یفھمید...میکنن عوض خونھ دائما نرن لو اینکھ واسھ...خفنن ھای گنده کلھ اون از اینا 

 کیو؟ آی

 ...آھا:سیما

 نگس یھ...میریم خونھ آھنی در سمت بھ و میزنم رو ماشین دزدگیر...میشم پیاده ماشین از

 روی از

 بلند سگی پارس صدای...در بھ کوبم می ھم سر پشت چندبار محکم و برمیدارم زمین

 از بعد...میشھ

 سر خبرتھ؟مگھ چھ: میاد میشھ نزدیک کھ مردی یھ صدای در پشت از اون

 ...بابا اومدم...آوردی؟

 ھی بیرون میاره سرشو در پشت از ھیکلی مرد یھ و میشھ باز توروق و ترق صدای با در

 طلب نگاه

 فرمایش؟: میگھ و میندازه بھمون کارانھ

 ...داریم کار افشین با 

 ...نداریم افشین اینجا ما: مرد

 .اومده(خودمون دزد ھمون)  تیف ترمھ بگو بھش...بیایم گفتھ خودش 

 نداریم؟ مفشین افشین میگم فھمی نمی: مرد

 ...میبنده محکم رو در حرفش شدن تموم از بعد
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 ...اومدیم اشتباه نکنھ:سیما

 .بزن بھش زنگ یھ...بود نوشتھ ھمینو آدرس رو...بابا نھ 
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 .میگیره رو شمارش و میاره بیرون گوشیشو سیما

 .بابا تو دادی اشتباه کھ افی؟آدرسو الو؟؟...آھا...نمیداره بر: سیما

 اھمم خوب....نیس؟ شونزده پالک مگھ:میگھ و میکنھ نگاه کوچھ انتھای بھ و میگرده بر

 ھمین بھ کھ

 ...باشھ اوکی...کھ اومدیم آدرس

 ...بزن در دوباره:میگھ و میکنھ قطع رو تلفن

 گفت؟ چی 

 تو دمیا داره خودشم...گفتھ اینجوری یارو این ھمین واسھ نیست خونھ گفت ھیچی: سیما

 دوباره...راھھ

 .بمونیم منتظرش تو بریم بزن در

 ...من بھ بده صبر خدا 

 بازش اما میشھ کنده جا از داره در دیگھ...دیگھ بار دو...دیگھ بار یھ...میزنم در دوباره

 ...نمیکنن

 وت بدوییم؟تف اونا دنبال باید ما باشن ما دنبال اونا اینکھ جورشھ؟بجای چھ این آخھ 

 ...روشون

 ...بیاد افشین خود تا باشیم منتظر ماشین تو بریم بیا...سرده ھوا:سیما

 ھب و باال میارم سرمو...ترمز رو میزنھ جلومون سفید پژو یھ کھ میریم ماشین سمت بھ

 پشت کھ افشین

 ...میکنم نگاه فرمونھ

 ھستی؟ ای دره جھنم کدوم تو معلومھ آخھ 

 تو؟ نرفتین ھنوز چرا...خانوما مادمازل...بھ بھ:میگھ و میشھ پیاده ماشین از

 ...کشتیم در جلو رو میکنھ؟خودمون باز رو در خرت نوچھ اون مگھ:سیما

 ...میکشمش خودم:میگھ و میکنھ کوچیکی اخم افشین

 یکنھم لقمھ رو سیما چشماش با کھ درحالی و ایستھ می جلومون و میاد سمتمون بھ لبخند با

 میخوره و

 ...واینستین در دم بیاین: میگھ

 ...میاره بیرون جیبش تو از کلید دستھ یھ و میزنھ رو ماشینش دزدگیر

 نیست؟ پارک جایی بد ماشین 

 ...تو بیاین...خانومھ سرت فدا: افشین

 وبھخ...بده قورتش مونده کم کھ ھم سیما...میگیرم ازش نگامو و میکنم بھش کجی دھن یھ

 این حاال

 صورت...سیاه پیراھن یھ با پوشیده سفید شلوار و کت یھ!!! نیست ھم مالی چنان افشینھ

 چشمای و کشیده

 کس ھیچ خدا از غیر...اصال کھ مو...میفتم دراکوال یاد...نگو کھ خندشم...داره ریزی

 البتھ...نبوده

 .خودش واسھ افکنھ نور...میتراشتشون تھ از خودش...نداره مو ریزش
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 خبره؟ چھ اوه اوه...میشیم خونھ وارد

 .ارزه می صدتاش بھ سگدونی...اه   بابا؟؟اه   دیگھ کجاس اینجا:سیما

 ایستادین؟ اینجا چرا تو برید...خودتونھ ی خونھ...دارین لطف:میگھ و میخنده افشین

 بعضی میچرخن ول سگ چندتا ھم باغ آخر...شده کشیده خاردار سیم باغ دور تا دور

 پارس ھاشونم

 حرف باھم و کردن روشن آتیش سگا پیش باغ تھ ھم بیابونی غول چندتا...میکنن

 زمین روی...میزنن

 ...افتادن طرف اون و طرف این ھم پوره پاره و کھنھ مبل دست چند...ریختھ کثافت کھ ھم

 نشنیدن؟ مارو زدن در صدای کدومشون یھ یعنی اینجان آدم ھمھ این میگم:سیما

 نداد؟ راھتون خونھ تو کدومشون:میگھ و میکنھ اخمی افشین

 ...میده غذا سیاھھ سگ اون بھ داره کھ ھمونی:میگھ و میکنھ اشاره بھش سیما

 نادر؟نادر؟:میزنھ داد بلند صدای با افشین

 و ھمیکن ول رو سگ و میکنھ اخم ما دیدن با...میکنھ نگاه ما بھ و میکنھ بلند سرشو مرده

 سمتمون بھ

 .میاد

 ...آقا بلھ:نادر

 تو؟ بیان محترم خانومای این نذاشتی تو:افشین

 .آقا نھ:نادر

 ...سگ مثھ میگھ دروغ داره:سیما

 نادر؟:افشین

 ...ما آقا:نادر

 تو؟نگفتم؟ بده راشون داشتم کار من با اومدن خانم دوتا اگھ نگفتم مگھ:افشین

 .باشن اینا کردم نمی فکر اما...آقا چرا:نادر

 .میزنھ چرخ سی سرش کھ طرف گوش تو خوابونھ می محکم سیلی یھ افشین

 فھمیدی؟...نمیدی گوش حرفم بھ باشھ آخرت بار:افشین

 .آقا چشم:نادر

 اگھ...فتکل پوست بابا ایول...نیومد در آخش خورد محکمی این بھ کیھ؟سیلی دیگھ این بابا

 منو یکی

 !!.کچل خر این بھ نھ میداد جواب منکر و نکیر بھ داشت االن میزد اینجوری

 و تمیز و قشنگھ خیلی داخلش بیرون برخالف...میشیم خونھ وارد افشین سر پشت

 پشت ھم نادر...مرتبھ

 ...اینجا اومدیم...خوب:میگم و میشم ولو مبل یھ روی...میبنده رو در و میاد سرمون

 ...بزنیم حرف کارمون راجبھ اینجا اومدیم: میگھ و میپره حرفم وسط

 ...مشترکمون کار راجبھ:میده ادامھ میشینھ روم روبھ ی نفره تک مبل روی کھ حالی در
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 .نکنم مشترک؟فک 

 اد ا خواد نمی...چی ھر حاال:میگھ و میده لم نشستم روش من کھ مبلی دستھ روی ھم سیما

 در ادفال

 کنیم؟ ارک چی باید ما و چیھ کارت بگی و مطلب اصل سر بری نیست بھتر افشین...بیارین

 خورین؟ نمی چیزی:میگھ میکشھ صورتش بھ دستی کھ حالی در افشین

 .ھا اعصابمی رو 

 ...بیار رو کاغذا اون برو:میگھ نادر بھ خطاب و میخنده

 .میشھ خونھ اتاقای از یکی وارد و میده تکون سرشو نادر

 .بیارین رو چیزی یھ برام خونھ یھ از شما میخوام من...خوب:افشین

 .دزدی بگو راحت...میپیچونی چرا:سیما

 .بگیرم پسش میخوام و خودمھ مال کھ چیزیھ خونھ اون تو...نیست دزدی...نخیر:افشین

 .بکنن رو کار این میتونن خودتم ھای بچھ کھ اینطوره اگھ 

 ...اینجا بیاین نمیگفتم رو شما کھ میتونستن اگھ:افشین

 افشین بھ پاکت یھ ھمراه رو دستشھ تو کھ رو کاغذایی و بیرون میاد اتاق تو از نادر

 ...میده

 نمیان؟ بر کوچیک کار یھ ی عھده دارن؟از ھیکل فقط تو ھای نوچھ این یعنی 

 آدمچتھ؟:میگم و چشماش تو میزنم زل پررویی با...میدوزه من بھ نگاشو و میکنھ اخم نادر

 ندیدی

 ...حیوون

 بره ھک میگھ بھش و نمیده اجازه افشین کھ بگھ چیزی میخواد و میده فشار ھم رو دندوناشو

 ...بیرون

 ور مدارک اون نتونستن اینکھ بر عالوه اما فرستادم ھامو نوچھ از چندتا حاال تا: افشین

 بیارن برام

 ...نیومدن ھم خودشون

 دفعھ نای پس...بره آب زیرت کھ خوابی نمی جایی میدونستم:میگم و میزنم بلبلی سوت یھ

 داری تصمیم

 کنی؟ھا؟ آب زیر رو ما سر

 از دوتا شما کھ مطمئنم من...من آدمای برخالف...میکنی فکر تو کھ اینطور نھ:افشین

 کار این ی عھده

 ...میاین بر

 ...نیومدیم؟اونوقت؟ اگھ 

 بھ د م ھا سادگی این بھ کھ کھ میدونم میشناسمت کھ سالی چند این تو:میگھ و میخنده افشین

 تلھ

 .میای بر عھدش از...نمیدی

 .مطلب اصل سر برو کنار بذار رو چابلوسی 
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 .بیاری میخوام رو مھمھ زیاد برام کھ مدارکی چندتا...مطلب؟ اصل:افشین

 مدارکی؟ چھ 
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 .نیست مربوط تو بھ اینش:افشین

 .نمیدم انجام کاری چیھ برای مدارک ندونم تا 

 وعموض این دونستن طرف یھ از...نداره ربطی بھت چین مدارک اون بدونی اینکھ:افشین

 نفعت بھ

 کنممی بازی دارم فعال...من از اونم...میگیری پول بابتش و میدی انجام رو کار تو...نیست

 دلم و

 ...بازی این تو کسی نمیخواد

 دارکم میگم؟این چی کھ میفھمی...ببینھ آسیب:میده ادامھ میکنھ نگاه سیما بھ کھ حالی در

 و...مھمن برام

 عداما زندگی اول خواد نمی دلتون کھ شما...اعدامھ حکم شک بدون بیفتن پلیس دست اگر

 بشین؟

 رو کامدار اون باید ما...خوب...نباف فلسفھ الکی...خوب خیلی:میگم و میکشم عمیقی نفس

 برات

 بعدش؟...بیاریم

 کھ گیرینب کار انجام قبل رو پول نصف شد قرار البتھ...میگیرین رو پولتون بعدش:افشین

... 

 .نصفش اینم:میگھ و میز روی میذاره رو دستش تو پاکت

 ...نکردیم قبول ھنوز کھ ما 

 نکنھ؟:میگھ و میکنھ نگام ھنگ

 بر آدمات چرا کھ بدونیم باید جوریاست؟الاقل چھ...بگو برامون رو موقعیت ھمھ از اول 

 نگشتن؟

 ی خونھ...قدیمیمھ شرکای از یکی صاحبش...شھر از خارج خونس یھ:افشین

 تو شدن وارد...بزرگیھ

 هپوشوند خاردار سیم با کھ گرفتھ بلندی دیوار رو باغ دور...نیست آسونی کار خونھ

 صد تا تقریبا...شدن

 وسط درست کھ شده ساختھ باز محوطھ یھ تو ویال...شده کاری درخت متری

 و مجھز دوربینای...باغھ

 با...میده نگھبانی خونھ اطراف ھم سگ و نگھبان چندتا اون بر عالوه...داره ای رفتھ پیش

 کوچک

 ...میفتن کار ھا دزدگیر و ھا آژیر آشنایی نا چیز ترین

 کھ رو قرمزی نقاط...خونس نقشھ این:میگھ و میکنھ باز میز روی رو دستش تو کاغذ

 کردم مشخص
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 خونھ وارد چطور باید شما کھ اینھ مشکل...دارن نگھبان و دوربین کھ ھستن جاھایی

 ...بشین؟

 بشیم؟ وارد چطور:سیما

 بتونین اگھ...نداشتم نیازی ھا شما بھ دیگھ کھ میدونستم اگھ:میگھ و خنده زیر میزنھ افشین

 این ی ھمھ

 یتو...آسونھ کارتون بشین خونھ وارد و بزنین دور رو ھا نگھبان و دوربینا و دزگیرا

 ھیچ خونھ

 .نیست نگھبانی و دزگیر و دوربین

 مدشک پشت...بشین خواب اتاق این وارد باید شما:میگھ و میده تکون نقشھ روی رو دستش

 یھ

 ...بیرون میاین و میارین بیرون رو مدارک...توشونھ مدارک کھ شده جاسازی گاوصندوق

 .سختھ:میگم و میندازم نقشھ بھ دقیق نگاه یھ
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 اتونبر این و نیست خونش خونھ صاحب یعنی کاری اصل کھ اینجاس خوبش جای:افشین

 کھ امتیازه یھ

 .میکنھ راحت رو کار

 بریم؟ باید کی:سیما

 .امشب ھمین:افشین

 میخوای بستن کار کھ آدمی و دستگاه و دم ھمھ این شدی؟با دیوونھ!!!امشب؟!!!چی؟ 

 امشب ھمین

 .بتونیم کنیم؟محالھ تموم رو کار

 پیش زا نمیتونین کاری دیگھ برگرده اگھ فردا...نیست خونھ انوش امشب فقط اما:افشین

 من...ببرین

 ...میگم خودتون کار سھولت واسھ

 کنم یداپ خونھ بھ ورودمون برای راھی یھ بتونم تا کنم نگاه نقشھ بھ باید دوھفتھ تا من 

 میگی تو اونوقت

 امشب؟

 ...میشم بلند مبل روی از

 میکنی؟ شد؟قبول چی:افشین

 .نھ کھ معلومھ 

 کردم باز حساب روت نھ؟من چی کردی؟یعنی مسخره:میگھ و میشھ بلند جاش سر از

 .دختر

 ...سیما بریم...نیستیم آدم اون ما...آقا کردی باز حساب کسی بد رو 

 ...ترمھ اما:سیما

 .میکشمش در سمت بھ خودم با و نمیدم زدن حرف ی اجازه بھش و میگیرم دستشو
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 ...کن صبر ترمھ:سیما

 .خوره نمی تو منو درد بھ کار این بریم بیا میگم...تو میگی چی 

 ...ینبر دارین دوست وقت ھر اصال باشھ...گفتم چیزی یھ من حاال...دختر نشو خر:افشین

 برگھ بریم خودمون پای با کھ حاضریم نھ داریم احتیاج پول اون بھ ما نھ افشین آق ببین 

 جناب

 نحاضر خیلیا پیشنھادت اون با مطمئنم...بزن مارو قید ھم تو...کنیم امضا رو عزرائیل

 از بھتر کارتو

 ...بدن انجام ما

 باال؟ ببرم رو قیمت اگھ...کن صبر...خوب خیلی:افشین

 ...نرو منم اعصاب رو خب بگو بریم بیا میگم سیما 

 چطوره؟ سیصد:افشین

 قیمت ھک...بود ھمین نقشم اولم از...میکنم نگاه افشین بھ و برمیگردم و وایمیستم جام سر

 ببره رو

 ربھت آدمای...ترم خط ھفت اون از من کھ نمیدونھ یابوچی...طرفھ خر با کرده فکر...باال

 ھم ما از

 اومده ھک نشدن راضی میده گشنھ گدا این کھ پولی این با ولی موفقن کارشون تو کھ ھستن

 .ما وقت سر
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 ...چھارصد 

 ینمیکرد کش زجر منو میگفتی اول از بود؟آره؟خب پول گیرت اول ھمون از پس: افشین

 بیست...دختر

 !!!!شد کم زندگیم از سال

 .دارمن مشکلی باال ببریش خواستی اگھ البتھ...رفتم کنی کمش...ھستم میدی چھارصد 

 ...خودمی عین درست ھم تو:میگھ و میاد سمتمون بھ آروم میخنده

 ...مستراح چاه تو مینداختم خودمو پیش وقت خیلی بودم تو مثلھ من اگھ...عوق

 ...دوستی پول و طلب جاه من عین درست ھم تو:میده ادامھ مانند وزغ لبخند یھ با افشین

 امثال ییکثافتا پیش االن نبودم مجبور اگھ کردی فک...طلب جاه نھ دوستم پول نھ...نیستم 

 و بودم تو

 میکردم؟ کار تو واسھ

ک حرفاتو کھ اینھ داری کھ ای بدی تنھا: میگھ و میده فشار ھم روی رو دندوناش  یمیگ ر 

 موقعیت بھ و

 .ایستادی کی جلو نره یادت...کنی نمی توجھی مکانت و

 یادت مھ تو...کھ نبودم اینجا االن کھ بترسم تو مثل آدمایی از میخواستم اگھ من...بابا برو 

 کار فعال نره

 .من نھ...داری احتیاج بھم تو و گیره من پیش تو
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 نھ؟ یا میکنی قبول: میگھ و میگیره سمتم بھ رو راستش دست

 چھارصدتا؟ ھمون 

 منم...دیگھ نشد...دِ :میگھ و عقب میکشھ کھ بگیرم دستشو میخوام...میده تکون رو سرش

 دارم شرط

 ...کوچولو خانوم

 چیھ؟ ببینم بنال 

 ...کنی تموم امشب ھمین باید رو کار:افشین

 رو دستش محکم و میزنم پوزخندی...جلو میاره دوباره دستشو حرفش کردن تموم بعد

 :میگم و میگیرم

 نرفتھ؟ کھ یادت...کنی عوض باید رو پرداخت پیش

 افتاد؟...سیما بھ میدی ھم رو پول:میگم کھ میخنده افشین

 ...آره:افشین

 ...دار برش حاال 

***. 

 و خشآرامب قرصای خوردن بعد...میبندم رو زیپش و پشتی کولھ تو میذارم رو وسایال تمام

 کارام انجام

 نشد؟ تموم...سیما؟؟:میگم و میکنم بلند رو صدام

 .میشنا بیدار بابا و مامان...میزنی داد چرا...اومدم... اومدم:سیما

 یترک و بندری بدنم و دستام معمول طبق االن ھمین از...میز روی میندازم رو قرص بستھ

 ...میزنن
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 ...ھک نمیفھمھ بیاد سیل ھم رحمان عمو... برداشتھ رو سمعکش کھ مریم مامان...بابا برو 

 ...نکن توھین...ھوی:سیما

 ...دستم میده رو ضبط

 گذاشتی؟ رو نوار 

 ...تمومھ...آره: سیما

 .پشتی کولھ جلویی جیب تو میذارم رو ضبط و میزنم لبخندی

 .میرسھ نھ ت ش   غول یارو اون االن شو حاضر یاال 

 میرسوند؟ رو ما اون باید حتما حاال: سیما

 ...نمیکنھ اعتماد کسی بھ سادگیا ھمین بھ شناسی؟اون نمی رو افشین نکنھ 

 زیر میدم رو موھام و میگذارمش سرم روی برمیدارم رو کاله... ایستم می آیینھ جلو

 سویشرتم...کاله

 .میکشم باال گردنم کنار تا رو زیپش و میپوشم ھم رو

 !...شدیا خوشگل.شدی پسرا شبیھ پشت از: سیما

 .بادمجون داری لطف 
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 ...بریم باید باش زود...شد یک ساعت: سیما

ن یھ...میایم بیرون خونش از سیما ھمراه و دوشم روی میندازم رو کولھ  روبھ مشکی و 

 خونھ روی

 ی آبمیوه یھ داره و فرمونھ پشت نادر...توش میشینیم و میکنم باز رو درش...شده پارک

 پرتغالی

 .قلمبت شکم اون بھ بخوره ساتور ای...میخوره

 آوردین؟ رو چی ھمھ:نادر

 ...نمیاد خوشم نیار در رئیسارم ادای...نزن اضافھ زر بیفت راه 

 ...کن صحبت درست من با:نادر

 حالیت ای شدی فھم شیر...منم رئیس اینجا:میگم و میدم فشار و میگیرم پشت از رو گردنش

 کنم؟حرف

 ...بیفت راه گمشو حاال...کشتمت بزنی خودم بی

 میگردی؟ دعوا دنبال...اه  ...دیگھ کن ولش ما جون ترمھ:سیما

 بھ میخورد نمیداشت نگھ رو خودش اگھ کھ میکنم ول خشونت با رو گردنش

 با و برمیگرده...فرمون

 ازم نگاشو کھ میرم بھش حسابی و درست ی غره چشم یھ...میکنھ نگام قرمزش چشمای

 و میگیره

 ...میکنھ روشن رو ماشین

 کنی؟ کار چی میخوای رو دوربینا:سیما
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 با...نمیکنھ کنترلشون کسی و میکنن ضبط فقط دوربینا کھ فھمیدم افشین صحبتای الی از 

 وجود این

 نننمیتو اونا روی از اما میکنھ ضبط رو ما اومدن دوربین... بپوشونیم رو صورتامون اگھ

 مارو

 ...کنن شناسایی

 ...میشھ کنترل و فعالھ دوربینا از چندتا میگفت افشین اما:نادر

 کدوم...بود نگفتھ چیزی بھم رابطھ این در کھ چی؟افشین:میگم و برمیگردم سمتش بھ

 دوربینا؟

 ببینن ور شما اگھ یعنی...میشن کنترل شدن نصب جلویی حیاط روبھ کھ دوربینایی: نادر

 دقیقھ یھ تو

 ...بیاین بیرون نمیتونین دیگھ ساختسو کارتون

 ھم ای دیگھ راه اونجا جز نقشھ تو...بشیم خونھ وارد جلویی راه از مجبوریم ما... من اما 

 نمیشھ پیدا

 ...بشیم خونھ وارد بتونیم کھ
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 جلویی راه از چون...افتادن می گیر ما آدمای ی ھمھ کھ بوده دلیل ھمین بھ:نادر

 دوربینا اون...میرن

 و کنھ چک رو ارتباطن در خونھ اون با کھ رو افرادی خروج و عبور کھ شدن نصب

 ثبتشون

 دوربینی ھیچ خونھ تو کھ خاطره ھمین بھ...نمیمونھ دور چشمشون از ھم چیزی...کنھ

 اگھ...نیست

 .بشین خونھ وارد پشتی راه از باید نیفتین گیر میخواین

 نادر...کنممی نگاه رو نقشھ دیگھ بار یھ...میدم تکیھ صندلی پشتی بھ و میدم تکون رو سرم

 راست

 وارد کھ نیست راھی ساختمون پشت از اما شده نصب دوربین حیاط جلوی...میگھ

 ای خمیازه...بشیم

 ایدب چطوری کھ میکنم فکر این بھ بیداری و خواب تو و میزنم چرت رو راه کل و میکشم

 خونھ وارد

 .میگن الالیی واسم دارن کردنم آروم بجای آرامبخشام کنم فکر...بشم؟

 تھگف طبق و داره بلندی دیوارای...بزرگیھ ی خونھ...میداره نگھ خونھ جلوی درست نادر

 سیم با افشین

 اطراف و دور بھ نگاھی... شده زده حفاظ ھم دیوار باالی و شدن پوشونده خاردار

 جا ھمھ...میندازم

 .نمیشھ دیده چیزی و تاریکھ

 چنده؟ ساعت 

 ...بیرون بیاین نیم و سھ تا باید حداکثر...نیم و دو: نادر

ن در  ...میسوزونھ صورتمو میاد کھ سوزناکی ھوای...میکنم باز رو و 

 ترمھ؟: سیما

 ھوم؟ 

 بپوشونیم؟ رو صورتامون باید نگفتی مگھ: سیما

 ...چرا 

 چی؟ با خوب: سیما

 برنداشتی؟ دادمو بھت کھ رو ماسکایی چی؟مگھ با چی یعنی 
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 ...بردارم ماسک نگفتی کھ تو:سیما

 کولھ؟ تو بذارشون سیما؟نگفتم میگی چی 

 کنیم؟ کار چی حاال...نیاوردم...نھ: سیما

 داری؟ جوراب...کنن سرت تو خاک:میگم و پیشونیم بھ میزنم محکم

 ...پامھ آره:سیما

 شستی؟ کھ پاھاتو 
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 میپرسی؟ چرا:سیما

 ...کنیم سرمون باید...بیار در جوراباتو 

 نداری؟من جوراب خودت منو؟مگھ چی؟جورابای:میگھ بلندی تقریبا صدای با سیما

 جورابامو

 ...میشن گشاد...نمیدم

 تونیم نمی ضخیمن من جورابای ثانیا...نیاوردی و کردی فراموش ماسکارو تو اوال 

 رو جلومون

 ...شد صبح بیار در یاال...ببینیم

 ناو من بھ میده رو یکیش و میاره بیرون رو جوراباش میکنھ غرغر لب زیر کھ حالی در

 ھم رو یکی

 ...بشم بیھوش مونده کم کھ میکنم سرم رو جوراب درنگ بی...میکنھ خودش سر تو

 چین؟ اینا__________سیما؟...اوه اوه 

 ...میپره کلت از زود...بابا نداره عیب کن سرت...میدن بو میدونم خودم:سیما

 نشستیشون؟ سالھ چند 

 ...نشستمشون ھنوز زیارت مشھد رفتیم کھ زمانی از: سیما

 پیش؟؟؟؟ سال دو چی؟از 

 ...تریم تمیز زنا شما از مردا ما کھ گفتن راست خدایی:میگھ و خنده زیر میزنھ نادر

 ...انداختی کھ بودی ننداختھ تیکھ بھمون یکی تو...بابا بینم بمیر گنگ: سیما

 ...میشھ پیاده سرم پشت ھم سیما...میشم پیاده ماشین از و برمیدارم رو کولھ

 دارین؟ کھ شمارمو...باشم آماده منم تا بزنین زنگ بھم شد تموم کھ کارتون:نادر

 ...آره:سیما

 وربدج...میکنیم حرکت دیوار کنار از آروم...میفتم راه سیما ھمراه و میبندم رو ماشین در

 میاد خوابم

 بھ باالخره راه کلی بعد... پرید خوابمم ذره یھ ھمون سیما جورابای سری صدقھ از اما

 خونھ پشت

 ...میرسیم

 خونھ؟ تو بریم جوری چھ حاال:سیما

 ...کنم فکر تا بذار جیگر رو دندون دقھ یھ 
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 بھ...تو بریم چجوری کھ میکنم تکرار فکرم تو مدام...میکنم نگاه خونھ بلند دیوار بھ

 کھ کاجی درخت

 لبخند یھ...افتاده دیوار طرف اون بھ ھاش شاخھ از یکی...میکنم نگاه دیواره نزدیک

 ی گوشھ شیطانی

 ...میکنھ خشک جا لبم

 نکردی؟ فکر...کردم ترمھ؟یخ: سیما
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 .درخت از 

 چی؟درخت؟کدوم؟:سیما

 ...مجبورم االن اما باال برم درخت یھ از کھ نبودم بلد ھیچوقت...میرم درختھ سمت بھ

 ...میشھ پوست باال؟دستامون بریم طوری چھ:سیما

 ...دیگھ بیا ھمینجوری ھم تو...باال؟ میرن چجوری میمونا 

 میمونم؟ من یعنی: سیما

 ...گوریل...ببخشید: میگم و میکنم نگاه چاقش ھیکل بھ و برمیگردم

 و میکنم قالب رو پاھم...میکنم بغل رو درخت و میکنم حلقھ درخت دور دستمو آروم

 و زور ھرچھ

 ...باال میکشم خودمو و پاھام رو میریزم رو دارم توان

 چی؟ من ترمھ؟پس: سیما

 لھکو این کافی ی اندازه باال؟بھ ببرم دوشم رو بندازم توروھم داری انتظار چیھ؟نکنھ 

 سنگین

 ...میگیره درد کمرم...دیگھ باال بیا بکن و میکنم من کھ رو کاری توھم...ھست

 .لھّ  ح قیشب دیگھ برسم شاخش یھ بھ کھ کافیھ فقط...برسم کھ مونده دیگھ خیلی ھنوز...اوه

 .گرفتن درد دستام...بیام تونم نمی من:میگھ گریھ حالت با سیما

 ...باال بیا...نکن باز منو دھن سیما... قیف با روحت اون تو ای 

 شاخھ روی و باال میکشم خودمو...میشم آویزون شاخھ یھ بھ و میکنم دراز دستمو

 ھنوز سیما...میشینم

 .پایین میفتھ و نمیتونھ ھم سر آخر...باال بیاد کھ میزنھ زور داره و پایینھ

 نیام؟ من بری تنھا خودت نمیشھ:سیما

 ...ھچل تو افتادیم عالی جناب خاطر بھ کھ رفتھ یادت چی؟نکنھ دیگھ 

 ...برمیداره بوق دومین بعد...میگیرم رو نادر شماره و میارم بیرون رو تلفنم

 شد؟ تموم کارتون:نادر

 ...خونھ تو نرفتیم ھنوز...بابا نھ 

 میکنین؟ چیکار پس:نادر

 ...االب بریم درخت از شدیم مجبور بشیم خونھ وارد کھ نبود راھی...باغ پشت بیا ببین 

 چیھ؟ مشکل:نادر
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 ...کمک بیا...باال بیاد نمیتونھ سیما 

 باال؟ بیارم رو بشکھ اون من داری انتظار نکنھ: نادر

 ...بیا بیا، میگم وقتی...بفھم دھنتو حرف 

 تو ندارم دوست ھیچ...جیبم تو میذارمش کردنش خاموش بعد و میکنم قطع رو گوشی

 مثھ حساس لحظھ

 ...بخوره زنگ فیلما این
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 ...کمکت بیاد نادر بھ زدم زنگ...نزن زور خود بی 

 درخت باالی تا رو سیما ھست کھ مکافاتی ھر با و میرسھ نادر ربع یک تقریبا بعد

 این تو منم...میاره

 ...میکنم دستم دستکشامو فاصلھ

 ...ندین طولش زیاد...میرم من:نادر

 ...نادر آق نکنھ درد دستت:سیما

 ...کاره خیلی باشھ نرفتھ در کمرم ھای مھره از یکی اگھ:نادر

 ...بیا سیما...دیگھ نزنین مفت ِزر 

 و خونھ تو میندازم رو خودم من اول... میشیم آویزون ازش و باالیی شاخھ روی میریم

 یھ با سیما بعدم

 ...خونھ تو میندازه رو خودش کوچیک جیغ

 ...میکشمت خودم ھمھ از اول بریم لو اگھ 

 ...خورد جر خشتکم کنم فکر: سیما

 ...بیا...نیست مھم 

 ...میشیم رد کردن علم قد کھ درختایی کنار از آروم

 ...اینجاست درخت چقدر: سیما

 ...میشم کوب میخ سرجام خش خش صدای شنیدن با

 ...از اینم...ھا سرده جور بد ھوا میگم: سیما

 ...وایمیستیم درخت پشت...دھنش جلو میگذارم دستمو کھ نشده تموم حرفش

 چتھ؟:سیما

 ...اومد صدایی یھ 

 ...بوده جونوری و جک حتما:سیما

 داشتن خبر نکنھ...میکنیم کوب سنگ دوتامون ھر میشن نزدیک کھ پاھایی صدای با

 و بیایم ما قراره

 گذاشتن؟ تلھ برامون

 ام متوجھ ھنوز انگار...میشھ ظاھر جلومون درست بیابونی غول یھ ھیکل تاریکی توی

 داره چون نشده

 ...میکنھ نگاه بر و دور بھ
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 ...شنیدما صدایی یھ مطمئنم:مرد

 رفتی؟ گوری جعفر؟کدوم: کلفت صدای یھ

 اینجام؟:جعفر

 ...دیگھ میکنی؟بیا غلطی چھ داری:کلفت صدا مرد

 ...اومد صدایی یھ:جعفر

 ...بریم بیا...بابا شدی خیاالتی:مرد
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 کارمون...خدا یا...میشھ زوم ما روی دفعھ یھ کھ میکنھ بر و دور بھ اساسی نگاه یھ

 ...تمومھ

 ...میشھ تر بلند لحظھ ھر سیما نفسای صدای...میشھ نزدیک بھمون

 ...شد سبز علف پام زیر...دیگھ بیا بیشرف...جعفر:مرد

 ...اه  ...دیگھ اومدم:میگھ و میگرده بر لحظھ آخرین

 ...میکنم شکر سجده و میکشم بزرگ روده تھ تھ از نفس یھ رفتنش با

 میکنی؟ داری غلطی چھ:سیما

 ...شکر سجده 

 ...ھا میشھ پیدا سروکلش دوباره االن...دیوونھ بابا پاشو:سیما

 کنزدی باغ اصلی محوطھ بھ زیاد میکنیم سعی...میشیم رد درختا بین از تاریکی توی

 رو ضبط. نشیم

 پنج...میفتیم راه و میکنم قایمش قدیمی و کھنھ درخت یھ زیر میارم بیرون کولم توی از

 واسھ ای دقیقھ

 راه یکل بعد... رسیدیم ساختمون بھ ما بیفتھ کار کھ وقتی تا.الزمھ وقت افتادنش کار

 پشت بھ باالخره

 شده بنص دوربین یھ درش سر باالی کھ میشم خیره خونھ پشتی در بھ.میرسیم ساختمون

 نگھبان یھ و

 میشھ بلند ضبط صدای دقیقھ دو بعد.....میگیرم دستم تو محکم چاقومو... ایستاده اونجا ھم

 صدای...

 از چیزی یھ...میشھ جلب سمت اون بھ توجھش نگھبان...نفره چند پچ پچ و برگ خش خش

 جیبش تو

 متس بھ و کنیم می استفاده فرصت از ھم سیما و من... میره صدا سمت بھ و میاره بیرون

 در

 ربیندو برای دست یھ اینکھ از بعد منم و میشھ وارد سیما اول و میکنیم باز رو در...میریم

 میدم تکون

 ...میشم خونھ وارد

 کنیم؟ کار چی باید حاال...این از اینم...خوب:سیما

 ...نیست نقشھ اما بندازم نگاھی یھ رو نقشھ تا میدارم بر پشتم روی از رو کولھ

 ...آخ 

 شده؟ چی:سیما

 ...گذاشتم جا ماشین تو رو نقشھ 

 بریم؟ باید طرف کدوم از دونی نمی مگھ:سیما
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 خونھ بھ کھ بودم ورودمون فکر بھ بود؟اونقدری اتاق کدوم دونم نمی اما میدونم چرا 

 ...نداشتم کاری
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 ...دیگھ کنیم پیداش تا میریم طور ھمین...کن ولش:سیما

 ھمیش پاھامون صدای پیچش با اما نیست معلوم چیزی تاریکی توی...میشیم سالن وارد

 سالن کھ فھمید

 رو روبھ داره اتاق در تا سی کھ بلند راھروی یھ با کھ...باال میریم پلھ راه از...بزرگیھ

 ...میشیم

 ...اتاق چقدر...فیل حضرت یا:سیما

 پیداش اگھ...رو راست سمت اتاقای منم...کن نگاه رو چپ سمت اتاقای تو...نداریم وقت 

 بھم کردی

 ...بگو

 از خبری اما میکنم نگاه رو کمدا پشت...میشم اول اتاق وارد و میکشم عمیق نفس یھ

 گاوصندوق

 رو توش و میکنم باز رو کمد در...میشم دوم اتاق وارد و بیرون میام اتاق از...نیست

 میخوام... میگردم

 نگاه رو سرم پشت و برمیگردم آروم...وایمیستم صدایی یھ با کھ کنم نگاه رو کمد پشت

 با کھ میکنم

 میام اتاق از و دھنم روی میذارم دستمو...میرم وا خوابھ تخت روی کھ نفر یھ دیدن

 ...بیرون

 پیداش ابی...ترمھ:میگھ معلومھ توش خوشحالی کھ صدایی با و بیرون میاد اتاق تو از سیما

 ...کردم

 ...ھیش 

 چیھ؟:سیما

 !!!نزنھ شاخمون گربھ کھ برو آسھ برو خوابھ؟آسھ یکی اتاقھ این تو 

 نیست؟ خونھ کسی گفت کھ داره؟افشین ربطی چی؟چھ:سیما

 ...چاک بھ بزنیم و داریم بر مدارکارو نشده بیدار تا بریم بیا...ھست کھ االن 

 کولھ از رو یاب رمز دستگاه...کرده جا جابھ قبل از رو کمد سیما... میشیم اتاق وارد

 بھ و میارم بیرون

 طول دقیقھ جپن تقریبا میشھ پیدا رمز کھ وقتی تا.میکنم فعالش و میچسبونم صندوق گاو در

 بعد...میکشھ

 و میکنم باز رو در...میچرخونم رو بود داده بھم افشین کھ رو کلیدی رمز شدن پیدا از

 کاغذ ھرچی

 ...میذارم کولھ توی رو دستگاه و میبندم رو در...میکنم خالی کولھ تو ماغذه

 شد؟ تموم:سیما

 ...بریم 

 ور کولھ زیپ کھ درحالی و میارم بیرون رو راستم دست دستکش...بیرون میایم اتاق از

 باال میکشم

 ...ببند آروم رو اتاق در سیما:میگم
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 پیشونیم کھ درحالی...زکی گفتھ سنگ بھ کھ سفت چیز یھ بھ میخورم محکم کھ برمیگردم

 میمالم رو

 گوریھ؟ کدوم حواست سیما:میگم

 چرا؟:سیما

 !!!سفتی چقدر...گرفتا درد سرم:میگم و بھش میزنم دستمو
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 میگی؟ داری چی:سیما

 .تنش باال روی میکشم دستمو

 کو؟ ھات سینھ سیما؟پس 

 چی؟:سیما

 میشم تملتف تازه و میخوره سیخی سیخ چیزای یھ بھ راستم دست کھ تر باال میبرم دستمو

 این...بلھ کھ

 ...نیست سیما اصال کھ

 ...سیما 

 ھا؟:سیما

 ...رو در:میگم میدوم کھ حالی در جیغ با بعد

 یبیمج تو چاقو و میکنم ھول... میگیره رو بازوم نفر یھ کھ پایین میندازم خودمو ھا پلھ از

 میارم رو

 ماسی و میدم ترجیح قرار بر رو فرار منم و میاد در صداش کھ بازوش تو میزنم و بیرون

 حالی در ھم

 و میرم اصلی در سمت بھ فکر بدون"...بیام منم واستا" میگھ و میاد دنبالم میکشھ جیغ کھ

 بازش

 قفلش تند تند و میبندم رو در...میشم رو روبھ ھیکلی مرد چندتا با کھ...میکنم

 خونھ چراغای...میکنم

 اننگھب کھ مرد یھ صدای باال طبقھ از...میشن بلند ھا آژیر صدای و میشن روشن ھمشون

 صدا رو ھا

 .میشھ بیشتر شتابش لحظھ ھر کھ میاد میکنھ

 ...شدیم مرگ جوون:سیما

 ...زوده مرگی جوون واسھ ھنوز 

 ازب رو میشھ باز پشتی حیاط بھ آشپزخونھ از کھ رو دری و میریم خونھ آشپز سمت بھ

 و میکنم

 رنزدیکت دارن لحظھ ھر کھ نگھبانایی و سگا پارس صدای...بیرون میندازیم رو خودمون

 بھ میشن

 گم تاریکی توی رو خودمون و میریم باغ تاریک قسمت سمت بھ...میرسھ گوش

 بھ باالخره...میکنیم
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 ...باال برو سیما:میگم و میگیرم قالب...میرسیم دیوار

 تو؟ چی؟پس:سیما

 ...باال برو میگم 

 یھ تو رو سیما کھ اینھ میکنم کھ کاری اولین بمونیم زنده اگھ.میره باال کلم و سر روی از

 الغری باشگاه

 منم ات میکنم دراز دستمو و دستش میدم رو کولھ...شکست کمرم...کنم عضو اندام تناسب و

 بکشھ

 ...میگیره پایین از رو پام نفر یھ کھ رفتم راه نصفھ تا...باال

 ...خارداره سیم پر اینجا...دارم نگھت نمیتونم دیگھ...باش زود:سیما

 ...باش زود...رو در:میگم و میکنم ول رو دستش

۷۹bahar و hoorvash خودت و خودم فقط فازرمان______________ کتابخانھ ... 
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 و میکوبم صورتش تو پامو و میدم ھول رو نیست کن ول و گرفتھ پامو کھ رو کسی

 صدای...میدوم

 ھی ھمین فقط...خدا...باال میرم درخت از...میترسونھ ای دیگھ ھرچیز از بیشتر منو سگا

 دادم بھ رو بار

 مخود و بپرم اینکھ جز ای چاره اما داره فاصلھ خیلی دیوار با درختھ...کردم غلط...برس

 دیوار بھ رو

 سمت این بھ نگھبانارو و میکنھ پارس درخت پایین سگا از یکی...ندارم برسونم

 نورای...میکشونھ

 روی میندازم خودمو و میپرم علی یا گفتن با...کردن روشن جارو ھمھ ھا قوه چراغ

 نمیدونم...دیوار

 اون میپرم و میشم رد ھا حفاظ و دار خار سیمای روی از سریع خیلی اما جوری چھ

 و دیوار طرف

 نیبیابو غول گلھ یھ و میشھ باز خونھ اصلی در...میدوم سرم پشت بھ کردن نگاه بدون

 میریزن

 یکلھ فقط کھ سرتون تو خاک...بدجور رفتین سرکار:میگم و عقب برمیگردم...بیرون

 ...دارین

 دنمش سوار محض بھ...ماشین تو میندازم رو خودم و میکشم جیغ گلھّ  سگ صدای شنیدن با

 راه ماشین

 ھک خوردم خراش پای بھ و باال میکشم رو شده پاره کھ رو شلوارم...میسوزه پام...میفتھ

 خون ازش

 .شده طوری این میشدم رد خاردار سیمای روی از وقتی حتما...میکنم نگاه میکنھ چکھ

 ...خوبھ حالت:سیما

 کو؟ کولھ...نیست مھمی چیز 

 .ایناھاش:میگھ لبخند با و باال میاره رو کولھ سیما
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 ...بیرون بیاین زنده خونھ اون از بتونین کردم نمی فکر:نادر

 ...اومدیم...بعضیا چشم کوری واسھ 

 .من بھ بدین مدارکارو حاال...بود خوب کارتون:نادر

 تو بھ دیکر فکر چیھ..دانھ پنبھ بیند خواب در شتر:میگم و میگیرم سیما دست از رو کولھ

 شونبدم کھ نیستی تو من حساب طرف تازشم...نگرفتم پولمو نصف ھنوز من...میدمشون

 من...تو بھ

 .افشین بھ بدمشون باید خودم

 .نبود این قرار اما: نادر

 ...افشین پیش برو ھم حاال...تو بھ بدم مدارکارو نبود قرار...درستھ 

 پیش میبره مستقیما رو ما نادر و تھران میرسیم کھ صبحھ چھار ساعت نزدیکای

 ن و   توی سیما...افشین

 شیناف خونھ وارد و میشم پیاده ماشین از نادر ھمراه کنم بیدارش اینکھ بدون...برده خوابش

 .میشیم

 ...کنم بیدار خواب از رو آقا تا باش منتظر جا ھمین تو:نادر

 ور کولھ...شده بیشتر قبل از سوزشش...میز روی میذارم رو پام و میشم تلپ مبل روی

 روی میگذارم

 و میکنم قایم رو پوال...ھست ھم پول مقدار یھ اونا ھمراه کھ میارم بیرون رو مدارکا و پام

 مدارک

 میدارمبر رو مدارکا و میکنھ گل فضولیم کردن دیر میبینم وقتی...میز روی میگذارم ھارو

 نگاھی و

 از میخوان کھ اجناسیھ ی درباره ھم مدارکا خود و قاطیشونھ رسید چندتا...میندازم بھشون

 گمرک
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 ھارو مدارک پاشون صدای شنیدن با...داند خدا میخورن افشین درد چھ بھ اینا...بیارن

 روی میندازم

 شھمیک خمیازه کھ حالی در و خوابالو چشمای با افشین...میزنم خبری بی بھ خودمو میزو

 سالن وارد

 آوردی؟ رو مدارکا:میگھ سالم بدون و میشھ

 ...السالم علیکم 

 ...رو مدارکا میگم...ندارم حوصلھ:افشین

 ور دستش...میاد میز سمت بھ لبخند با و میبنده دھنشو میزن روی کھ مدارکایی دیدن با

 کھ میکنھ دراز

 کن رد رو پول ھمھ از اول:میگم و طرف اون میکشمشون پام با من اما برداره رو مدارکا

 ...بیاد
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 پول پول بعد آوردی درست رو مدارکا ببینم بذار اول...دختر جاشھ سر قرارمون:افشین

 ...کن

 نم بھ نگاھشو بعد...میندازه نگاھی بھشون و برمیداره رو ھا مدارک حرفش گفتن بعد

 و میدوزه

 رفتی؟ تنھایی:میگھ

 ...سیما با...نھ 

 کجاست؟ اون پس:افشین

 ...خوابھ ماشین تو:نادر

 قیقھد چند و میشینھ روم روبھ ی نفره تک مبل روی نمکش بی و مسخره لبخند با افشین

 خیره بھم ای

 ...اومد خوشم ازت خیلی:میگھ بعد و میشھ

 برم؟ بدی منو پول این خوای آب؟نمی یا میشھ نون من واسھ تو اومدن بشھ؟خوش چی کھ 

 شده؟ چی پات:افشین

 میرم وتر گرگی کف یھ ندی پولمو و بزنی دور منو بخوای اگھ افشین سننھ؟ببین رو تو 

 بلند نتونی کھ

 .میاد خوابم و خستم کھ بیاد کن رد پوالمو زود پس...بشی

 وارد ھم نادر...میکنھ نگاه مدارک بھ دوباره و بیاره رو پول بره میگھ نادر بھ سر با

 کھ اتاقی ھمون

 .،میشھ بود رفتھ ھم قبال

 ...نیس خونھ نگھبانا جز کسی بودی گفتی کھ تو...راستی 

 ...دیگھ نبوده...خب:افشین

 ...اومد نمی من پای سر بال این االن نبود اون اگھ...آقا بود 

 گفتم؟ دروغ بھت میکنی فکر چی؟نکنھ یعنی:افشین

 اشھب یادت اما...نیست مھم دیگھ حال ھر باشھ؟بھ دومت بار این کھ گفتی راست ی کِ  تو 

 رو یکی وقتی

 .بده درست اطالعات اژدھا دھن تو بندازی میخوای

 ...میگیرمشون ھوا رو کھ طرفم میندازه پوالرو و میاد بیرون اتاق توی از نادر

 ...نباشھ کم بشمار:افشین
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 ...نیست حسش 

 ...کنیم زحمت رفع ما اجازتون با...خب:میگم و میشم بلند سرجام از

 .بودی حاال:نادر

 ...بینم خفھ 

 درد دستت:میگھ باخوشحالی میچرخونھ دستش توی رو کاغذا کھ حالی در افشین

 عالی کارت...نکنھ
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 ...دارم قرار دخترم دوست با دیگھ ساعت دو تا کھ بخوابم برم منم...بود

 تو؟ دختر؟اونم دوست 

 چمھ؟ من مگھ:افشین

 .بزن ژل موھات بھ میری داری فقط... ھیچی 

 .میپیچمشون بیگودی بخوای تو اگھ:افشین

 اگھ:میگھ و میاد سرم پشت ھم نادر...بیرون میام و میکنم باز رو خونھ در و میخندم

 بخوای

 ...میرسونمتون

 چی؟ 

 ...گفتم ھمین واسھ نیس راه بھ رو پات وضع آخھ:نادر

 .شده خیره بھم معصوم نگاه یھ با اونم...میکنم نگاه پاش تا سر بھ

 .میت نیست زحمت اگھ...باشھ 

 کنم؟ کمکت ماشین جای تا میخوای...نھ نھ:میگھ کھ نشده تموم حرفم

 ...کن روشن رو ماشین بپر...نشدم کھ چالق...بابا نھ 

 .میکنھ روشنش و میره ماشین سمت بھ خنده با

 این؟ اد  ... ھست دنیا تو آدم ھمھ این آخھ شکر بزرگواریتو...خدا ای 

 شتیپ کولھ تو میگذارم رو داده افشین کھ رو پوالیی... میفتھ راه کھ میشم ماشین سوار

 بھ سرمو و سیما

 ...میدم تکیھ صندلی پشتی

***. 

 ...میشم پیاده ماشین از و باال میبرم رو پخش صدای

 میفتیم؟ راه کی پس:سمیرا

 ...بمونیم منتظرشون باید...نیومدن ھنوز آرمین و کیوان:پیمان

 ...مونده ترافیک تو میگھ کردم صحبت کیوان با من:امیر

 نباشھ؟ غریبھ و باشھ خودمونی جمعمون نبود قرار کیھ؟مگھ دیگھ آرمین:نادیا

 ...ھمکارامھ از یکی...نیست غریبھ:پیمان
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 چیھ؟ فامیلیش:مازیار

 چیکار؟ خوای می:پیمان

 شناسم؟ نمی ببینم میخوام:مازیار

 ...آریانسب:پیمان

 چی؟آریانسب؟:نادیا

 !!!... شدا پاره گوشم...میکشی جیغ چقدر نادیا وای:پیمان

 بود؟ من فیزیوپاتولوژی استاد پارسال کھ نبود یارو ھمون مازیار؟آریانسب:نادیا

 چی؟ 
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 ...بود؟ قلب دکتر کھ ھمونی: مازیار

 ...ھمون...آره:میگھ آویزون ی لوچھ و لب با نادیا

 فیزیوپاتولوژی؟ استاد...بینم کن ترمز 

 فتیمیگ زودتر داری؟الاقل تو دوستھ اینم پیمان آخھ...بود اخالق گند خیلی...اه   اه  ...آره:نادیا

 پارتی تا

 ھم ترم آخر...کرد اخراج کالس از منو چرت موضوع یھ خاطر بھ...برامون کنھ بازی

 با...نکرد پاسم

 ردک رد ھم رو نامم پایان...بگیرم ازش تک ی نمره یھ تونستم زاری گریھ و التماس ھزار

 خالصھ و

 ...باشھ نیومده من سر این کالس سر نبود بالیی

 ...باشھ داشتھ ھم ما با کنم فکر امسال کھ اینطوره اگھ 

 ی؟نگفت نیومد؟بھش چرا ترمھ؟سیما راستی...خوبیھ خیلی پسر...بابا خیال بی:پیمان

 .بیاد نتونست کھ اینھ...کنن عمل قراره رو رحمان عمو فردا امروز اما گفتم چرا 

 ...بشھ خوب زود انشاهلل...سالمتی بھ:پیمان

 .میپرونھ جا از رو ھممون کیوان پی در پی ھای بوق صدای

 کھ یمبر ما نمیاد اگھ ببین مسخرت دوست بھ بزن زنگ پیمان...یابوچی این از اینم:مازیار

 .شد شب

 ...میشھ دور ازمون و میاره بیرون جیبش تو از رو گوشیش پیمان

 .خوشیھ ،خبره خبر.ممنون خوبم...احوال حال...رفقا رفیق ی ھمھ بر سالم:کیوان

 .میشھ روز ھر از تر روانی و تر جانی روز بھ روز کھ بدبختم این:سمیرا

 .گفتی چی شنیدم:کیوان

 ...سرم فدای:سمیرا

 و ادمی ما سمت بھ بعد... میکنھ بش و خوش باھاشون یکمم و میکنھ بغل رو مازیار و امیر

 تیکھ چندتا

 پیش میاد دبع...میشھ بلند جیغش صدای کھ میکنھ شوخی نادیا با یکمم و میپرونھ سمیرا بھ

 لبخند با و من

 ....میشی تر ماه روز بھ روز کھ تو...مرام با بابا...خانم ترمھ...بھ بھ:میگھ گشادش
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نک روز بھ روز کھ ھم تو...داری اختیار   .میشی تر مزه بی و تر خ 

 ...ھستیم ھم شما چاکر ما:کیوان

 .بیشتر ما 

 .بیشتر خیلی خیلی ما:کیوان

 .بیشتر برابر ھزار صد ما 

 .چاکریم تریلیون ما:کیوان

 ...کردن شروع باز کھ کنھ جمع رو دوتا این بیاد یکی...وای:سمیرا
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 ..میکنیم بغل رو دیگھ ھم و میخندیم زمان ھم کیوان منو

 کیوی؟ چطوری 

 ...بود شده گشاد برات دلم...تری خوبم:کیوان

 ...بود نشده کاری تو دوری در اصال من دل 

 .کنن جمع رو ما بیان باال ھای بچھ از کھ کمھ ھمین...کنین ول رو ھم میشھ:امیر

 کنی بغل رو سمیرا تو وقتی:میگھ و کمرم دور میندازه دستشو و میشھ جدا ازم کیوان

 حاال نداره عیبی

 شد؟ اخ   و جیز ما واسھ

 .میکنیم فرق ما:امیر

 فرقی؟ چھ مثال:کیوان

 .کنیم نامزد زودی بھ قراره ما:امیر

 سمیرا غرغرای دست از االن وگرنھ نکردی کھ ھنوز شکر بار ھزار رو خدا:کیوان

 نمی گوش واست

 .موند

 ...رو چاه اون ببند کیوان:سمیرا

 ...بریم ھا بچھ:میگھ و میاد سمتمون بھ پیمان

 نمیاد؟ شد؟ چی:مازیار

 خودتون با زیاد ماشین فقط...میرسونھ بھمون رو خودش اون بریم ما گفت...چرا:پیمان

 ...نیارین

 بذارم؟ خونت تو جا ھمین رو ماشینم من نداره اشکالی پیمان 

 ...نھ:پیمان

 دیگھ؟ میای من با تری؟تو:کیوان

 ...بعلھ 

 بیای؟ این با میخوای کھ شدی سیر جونت از:نادیا

 ...ھیجان و مسافرتھ 
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 ھم کیوان و ترمھ...باھم ھم سمیرا و امیر... میان من با نادیا و مازیار: پیمان

 کھ بیفتیم راه...خب...باھم

 ...نخوریم شب بھ

 ماشین زیاد خودتون با"  اینکھ از پیمان منظور انگار...میفتیم راه شدنمون سوار بعد

 من فقط" نیارین

 ...کردم گوش حرفش بھ کھ منم فقط چون..بودم

 و میکنھ زیاد رو پخش صدای.میره جلوتر ھمھ از زیاد سرعت با کیوان معمول طبق

 فنر عین کلشو
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 باد.نبیرو میبرم ماشین از رو صورتم و پایین میدم رو ماشین ی شیشھ.میبره جلو و عقب

 ماه آبان سرد

 ھشیش خودش سمت از کیوان...میده کیف خیلی...کارم این عاشق...میسوزونھ رو صورتم

 باال میده رو

 .تری میخوری سرما:میگھ و

 .میخوردی چیزایی ھمچین ھمیشھ تو یادمھ...نیستم خور آشغال من 

 .دردسر جور ھزار و پرستیھ شکم...ھی:کیوان

 و آبی دیگھ روزای برخالف__________ آسمون...میکنم نگاه بیرون بھ شیشھ از

 مثل ای آلوده شھر تو...صافھ

 و رونبی میدم مانند فوت رو نفسم...ببینی رو آبی و صاف آسمون کھ میاد پیش کم تھران

 آھنگ چندتا

 یھ شخود واسھ تند تند یارو کھ خارجی رپ آھنگ یھ بھ میرسم تا میکنم رد رو پیتی دری

 رو چیزایی

 بھ برسھ چھ نمیفھمیم رو خودمون مادری زبون کھ ھم کیوان منو...میخونھ و میکنھ بلغور

 ھشب رو و میکنم باز رو کیوان ماشین سقف...شدیم خارج تھران از تقریبا...انگلیسی

 فیلم دوربین:میگم

 آوردی؟؟ رو برداریت

 ...عقبھ...آره:کیوان

 ونا دستت قربون:میگھ کیوان کھ برمیدارم رو دوربین عقب صندلی روی از و میشم خم

 آب ی شیشھ

 ...بده ھم رو

 لیوان:میگم و میشینم صندلی روی...برمیدارم رو آب بطری و میدم تکون رو سرم

 نداری؟؟؟

 .بابا ببینم چنده؟؟؟بده کیلو لیوان:کیوان

 خودم اول میکنم باز رو سرش و نمیدم اجازه بھش کھ بگیره دستم از رو شیشھ میخواد

 میکنم جان نوش

 گوریلی ی قیافھ از ھمھ از اول و میکنم روشن رو دوربین...بخوره اون کھ میدم بعد و

 فیلم خودم

 ماشین از و بیرون میارم سقف از رو کلم ور ور کلی بعد...کیوان از ھم بعد و میگیرم

 فیلم پیمان

 یارماز کلھ و میشھ روشن پیمان ماشین ھای فالشر...میدم تکون دست براشون و میگیرم

 ماشین از

 ھوا یتو رو پیمانھ ماشین مال کنم فک کھ کھنھ لنگ یھ کھ حالی در و بیرون میاد پیمان

 مثھ میچرخونھ

 تھ اون ھم امیر ماشین...زده چیزی یھ این میکنھ فک ندونھ ھرکی کھ میکشھ زوزه شغاال

 حال در مھا
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 االب میبره تھ تا رو آھنگ صدای کیوان...نمیشھ دیده خوب اینجا از و اتوبانھ کردن وجب

 کلی بعد منم و
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 و میکنم اتک رو فیلم باکالس و شیک خیلی و میشینم ماشین تو ریزی آبرو و گرفتن فیلم

 یکم گفتن بعد

 ...دار منگولھ الال لی لی...میذارم مرگمو کپھ مفت حرف

***. 

 رومھ روبھ کھ شلوغی ی جاده بھ نگاه یھ و میکنم باز رو چشمام ماشین ھای تکون با

 ھم کیوان...میکنم

 .میبره اونور رو اینور رو ماشین و گرفتھ گیریش ویراج حس وسط این

 تو تیمیرف بعد بیرون بریم شھر از میذاشتی الاقل بابا...خواب خوش خرس...بھ بھ:کیوان

 .خواب

 .برو چتھ؟یواش 

 .بابا بکنیم کیف یھ سری آخر این بذار...میرسیم دیگھ ی دقیقھ چند تا: کیوان

 ...بشی کیف خر تا بگازون اینقدر...خودتھ میل 

 ...شدیم شما خر وقتھ خیلی ما: کیوان

 کی؟تو؟ 

 فحر این دیگھ ی دفعھ...برسی خریت عظمت با مقام بھ کھ مونده خیلی:میگم و میخندم

 بھ کھ نزنی رو

 ...میکنی توھین خر

 آره؟ ھم ما با:کیوان

 .میکنم نگاه عقب بھ و میکشم ای خمیازه

 کوشن؟ بقیھ پس 

 خارج تھران از تازه نظرم بھ دیدم من کھ ھایی پشت الک اون:میگھ و میخنده کیوان

 ...شدن

 ھستی؟ چی تو پس پشتن الک اونا اگھ 

 .نینجام پشت الک من:کیوان

 .شرکی خر شما...نخیر 

 !!!ھستی نره گربھ توھم البد: کیوان

 ویالی در جلوی کیوان...ویال بھ میرسیم کیوان مفت ھای حرف و راه کلی بعد باالخره

 نگھ پیمان

 ...برسن اینا پیمان کھ باشیم منتظر باید:میگھ و میداره

 تو؟ بریم نمیشھ حاال 

 ...ندارم کلید کھ من:کیوان

 ...برو در روی از خب 
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 بخوره؟ جر شلوارم خشتک کھ برم در روی چی؟از دیگھ:کیوان

 ...میدم بھت رو پولش 

 ببندم؟ یا میبندی: کیوان
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 رو؟ مبارکت رو؟دھن چی 

 ھستی؟ کی دیگھ تو بابا: کیوان

 .مشفق ترمھ 

 ...بود شده تنگ ھات گویی گزافھ واسھ دلم چقدر: میگھ و سرم توی میزنھ

 !!!چطوره؟ حالت میگھ دیگ بھ دیگ

 ...نبودم یادت بھ اصال ندیدمت کھ مدتی این تو من: میگم و صورتش توی میرم مشت با

 رویاھام توی ھمیشھ من اما:میگھ میکشھ صورتش روی رو دستش کھ حالی در کیوان

 ناقصت ی چھره

 چی؟ تو...میدیدم رو

 کنم؟ خراب رو آرامشم تو ی درباره فکر با کھ شدم دیوونھ مگھ 

 ازب رو ویال در لبخند با و میشھ پیاده ماشین از...میداره نگھ سرمون پشت پیمان ماشین

 کیوان...میکنھ

 ھم دو ھر...میکنھ پارک ساختمون روی روبھ درست رو ماشینش و میشھ ویال وارد ھم

 ماشین از زمان

 ...میشیم پیاده

 ...خوبی بوی چھ...بھ بھ: کیوان

 چیھ؟ بوی:میگم و میکشم عمیقی نفس

 ...میده گذرونی خوش از خبر کھ عالی روز یھ بوی: کیوان

 گذرونی خوش واسھ ما چون سوختس دماغ بوی من نظر بھ اما: میگھ و میخنده پیمان

 ...نیومدیم

 یمبیا ھلک و ھلک تھران از کھ داشتیم قرض راه اینجا؟مگھ اومدیم چی واسھ پس: کیوان

 اینجا؟

 ...نزن حرف ھم اینقدر بروتو بردار رو چمدونات: پیمان

 پیمان تولد کادوی.میاره بیرون رو خودش و من چمدون و میکنھ باز رو عقب صندوق در

 خودم رو

 روی میزنھ ما کنار درست و میشھ ویال وارد سرعت با مشکی ی پرادو یھ کھ برمیدارم

 و من...ترمز

 یا شش و بیست حدودا پسر یھ و میشھ باز ماشین در کھ سرعتشیم و ماشین ی خیره کیوان

 از سالھ ھفت

 شدت بھ رو ماشین در اطراف بھ توجھ بدون... آشناس بدجور چھرش...میشھ پیاده ماشین

 با و میبنده
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 .میکنن بغل رو دیگھ ھم و میره پیمان سمت بھ داده جا لبش ی گوشھ کھ لبخندی

 کیھ؟ دیگھ این:کیوان

 ...دونم نمی 

 افتادم؟ چی یاد میدونی دیدمش وقتی:کیوان

 چی؟...نھ 

 وحش؟ باغ بودیم رفتھ یادتھ پارسال:کیوان

 ...ھوم 
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 ...میندازه قرمزیا    میمونا اون یاد رو من:کیوان

 .میشھ کشیده ما سمت بھ ھمھ توجھ کھ خنده زیر میزنم

 ...میرم سرش پشت منم و میشھ ویال وارد میخنده کھ طور ھمین کیوان

 ...ھمینھ باشی زده حسابی و درست حرف یھ عمرت تو اگھ یعنی 

 جدا؟: میگھ و میخنده

 من؟ مال اتاق کدوم حاال 

 .من از پایین اتاقای از یکی...باال نمیرم کھ من: کیوان

 ...گذاشتم ھم رو وسایالمون...امیره و من مال گوشھ اتاق: سمیرا

 ...جونمھ نادی و من مال ھم اتاق این: میگھ و میاد بیرون اتاقا از یکی از مازیار

 .خودمھ مال ھم این: میگھ و میره خالیھ کھ اتاقی تنھا سمت بھ کیوان

 شد؟ من مال باال اتاقای بازم...ا ه 

 واردش...میکنم انتخاب رو راھرو تھ اتاق...میرم ھا پلھ سمت بھ و میدارم بر رو چمدونم

 و میشم

 روی میرم شیرجھ ھم بعد...کمد توی رو پیمان کادوی و میگذارم کمد کنار رو چمدونم

 ...تخت

 و ھمیش باز در خود کنم باز رو در اینکھ از قبل.میرم در سمت بھ لباسام کردن عوض بعد

 تو میره

 ...میشم زمین پخش خمیر عین من و صورتم

 ...بیاد در اشکم کھ مونده کم...میکنم نالھ درد شدت از و دماغم روی میگذارم رو دستم

 شوت میاری در میکنی؟گیگیلی دماغت توی رو دستت کشی نمی خجالت...آخ آخ:کیوان

 میکنی؟کیوان

 میکنی؟ بوس رو خوشگلھ

 ...میکنم خفت کیوان 

 ...دری پشت دونستم نمی ببخشید: کیوان

 میشی؟ اتاقم وارد خبر بی کی ی اجازه با:میگم و میکنم نگاش عصبانیت با

 ...آخھ اینجایی دونستم نمی کھ من: کیوان

 ...نکن گریھ خدا رو خوبھ؟تو حالت: میگھ و میشینھ کنارم
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 کنھ؟ گریھ خواست کی حاال 

 .داشتم ایمان بودنت کلفت پوست بھ خلقتت اول از: کیوان

 ...نکنم گریھ کھ داره شرط یھ 

 .قبولھ باشھ چی ھر: کیوان

 ...ببری و بذاری کولت روی پایین تا رو من باید 

 چی؟:کیوان
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 ...بابا نکش داد 

 گرفتی؟ اشتباه خر با رو من چی؟نکنھ دیگھ: کیوان

 .دارم ایمان بودنت خر بھ...نگرفتم اشتباه 

 ...بکنم رو کار این محالھ:کیوان

 ...میکنما گریھ 

 ...باال بپر...بابا خوب خیلی:میگھ و میکنھ من بھ رو پشتش کیوان

 ...حیوون برو:میگم و میزنم لگد پھولوش بھ پام با و میشینم کولش روی

 ...نشو پررو:کیوان

 رو شرک خر ی ننھ حرف؟خدا پر اینقدر خرم:میگم و بھش میزنم محکم سیلی یھ دستم با

 ...بیامرزه

 .میره ھا پلھ سمت بھ بدبختی با

 ...نیفتم باش مواظب 

 و دهمی جا لبش ی گوشھ مھربونی لبخند ما دیدن با و میشھ خونھ وارد دوستش ھمراه پیمان

 شما: میگھ

 کردین؟ شروع رو ھاتون بازی مسخره نیومده ھنوز دوتا

 .بده نجات خر این دست از رو من خدا رو تو پیمان: کیوان

 رخ کھ فعال...نزن ھم مفت حرف برو راھتو تو...ھوش:میگم و میزنم بھش دیگھ لگد یھ

 ...تویی

 محکم اینقدر...زمین تو میرم باسن با کھ میکنھ ولم پشت از میرسھ ھا پلھ پایین بھ کھ وقتی

 میخورم

 ...شکستن خونھ کف سرامیکای میکنم احساس کھ زمین

 ...ننھ آخ 

 ...کمھ زمین بخوری ھم دیگھ بار صد: کیوان

 ...قابلمھ با روحت تو 

 ...سالمھ چند گفتی اگھ: کیوان

 ...بستی پشت از رو نوح حضرت دست میدونم کھ جایی تا 

 با و یادم سمتمون بھ پیمان...بشم بلند کھ میکنھ کمکم و میکنھ دراز سمتم بھ رو دستش

 مکش لبخند
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 مسخره...ھا بچھ: میگھ نشنوه ای دیگھ کس کھ طوری کیوان و من بھ خطاب مرگمایی

 رو بازیاتون

 .کنم آشناتون دوستم با میخوام.بیاین...تراشیدین تھ رواز آبروم...کنین تموم

 .کیوانھ سر زیر ھمش...نیست کھ من تقصیر 

 !!!قرمز روت میگھ دیگ بھ دیگ: کیوان

 گدی بھ دیگ...بگیر یاد رو کردن صحبت الاقل... مشنگیھ خل کھ کارات سر بر خاک 

 روت میگھ

 .سیا
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 فھمیدی؟...بوده مسی شاسکول؟دیگش: کیوان

 .لحاظ اون از...آھا 

 دیگھ؟ وقت یھ واسھ بذارین رو صحبتاتون میشھ:پیمان

 مدوست اینم:میگھ رسایی تقریبا صدای با و میکنھ اشاره دوستش بھ دستش با بعد

 کھ دربارش...آرمین

 بودم؟ کرده صحبت باھاتون

 یادتھ؟ تو کیوان...باشی گفتھ چیزی یارو این ی درباره نمیاد یادم کھ من...نھ 

 بریم؟ جاک باید بشیم آشنا دوستاش با باشیم نخواستھ ما اگھ حاال: میگھ آروم خیلی کیوان

 .خونھ از بیرون 

 .ایستھ می پیمان کنار و میاد سمتمون بھ جدیت با آرمین

 .آب بھ دست برم من اجازتون با: کیوان

 .میخندم ریز و دھنم جلوی میذارم رو دستم

 بری؟ دیگھ وقت یھ نمیشھ حاال: میگھ و میره کیوان بھ ای اساسی ی غره چشم پیمان

 .اجازه با... داشتم نگھ رو خودم اینجا تا تھران از روت بھ گالب...داداش نھ: کیوان

 چشمک یھ آخر ی لحظھ...میکنھ باز رو در و میره اتاقش سمت بھ حرفش شدن تموم با

 در و میزنھ

 .میبنده رو اتاقش

 دهب نشون خونسرد رو خودش میکنھ سعی کھ حالی در و میگیره بغلش تو رو من پیمان

 ترمھ اینم: میگھ

 .داره برام رو خواھر یھ حکم بیشتر کھ...دوستم

 قیافھ بھ...بشھ لبام مھمون لبخندی متقابال منم میشھ باعث کھ میگھ لبخند با رو آخرش جملھ

 یھ طرف ی

 و داره ای سبزه بھ مایل گندمی صورت...دماونده ارتفاع حدودای قدش...میندازم نگاه

 ای قھوه چشمای

 برام قیافش چقدر...کرده جیگرش و میاد بھش بدجور کھ مرتب ریش تھ یھ و سوختھ
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 کھ میفتھ بازوش بھ اینو؟؟نگاھم دیدم کجا آخھ...فضولی از مردم...اه  ...آشناس؟؟اه  

 المصب...پانسمانھ

 میکنم دراز آرمین سمت بھ رو دستم...براش بوس یھ فداش فداش...داره ھم ھیکلی عجب

 از: میگم و

 ....خوشبختم آشناییتون

 چھرم بھ بده دست باھام اینھ بدون کوتاھی مکث از بعد و میدوزه دستم بھ رو نگاھش

 با و میشھ خیره

 ....ھمچنین:میگھ بیرون میریزه سرما و برف گولھ گولھ توش از کھ لحنی

 نصداشو کھ میدم فشار بھم چنان رو دندونام عصبانیت شدت از و عقب میکشم رو دستم

 و میشھ بلند

 بخندل با و میکنم جدا پیمان از رو خودم...میشینھ آرمین لبای روی کھ پوزخندیھ حاصلش

 :میگم تصنعی

 ....اتاقم توی میرم من

 ...گلم باش راحت: پیمان
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 یاد تولدم بدو از فحش ھرچی اتاقم در دم تا...میرم ھا پلھ سمت بھ و میدم تکون سری

 قیافھ نثار داشتم

 بھ چرا مزخرفھ و غد آدم چی ھر...خنک ی پسره...میشم اتاقم وارد و میکنم مبارکش ی

 پوره پاره تور

 جیبم داخل از رو تلفنم...اومدم نمی دنیا بھ لخت کھ داشتم شانس اگھ میکنھ؟؟من گیر من ی

 میارم بیرون

 بلھ؟: میپیچھ گوشم توی خستش صدای بوق چندین از بعد...میزنم زنگ سیما بھ و

 خره؟ چطوری...نعلھ پات دستو چار 

 شتوری؟...خودم شاسکول...بھ بھ: میگھ و میخنده

 !!ملی تیم حد در توپم 

 .بگیرم فاکتور جاھاییش یھ از اگھ البتھ: میگم آروم بعد

 ھا؟: سیما

 چطوره؟ رحمان عمو حال میگم 

 پیوند برای ھم پسره اون.بشھ عمل فردا شد قرار...کردن بستریش پیش ی دقیقھ چند: سیما

 آماده قلب

 .است

 ترمھ؟: میگھ آروم خیلی و میکنھ کوتاھی مکث

 ھوم؟ 

 !!!...شرمندتم خیلی: سیما

 مگھ؟ شده چی چرا؟ 
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 ....می چھارصد بابت:میگھ بغض با

 عمو...نداریم رو حرفا این باھم کھ تو و من.خیال بی: میگم و میکنم قطع رو حرفش

 مثل ھم رحمان

 .خودمھ بابای

 ....شرمندتم خیلی خدا بھ...ترمھ ممنونم ازت: سیما

 ...میکنیا ناراحت منم...دیگھ نکن گریھ 

 رو من درد ھم تو نخواستم...بودم محروم پدر داشتن از کھ من: میدم ادامھ و میزنم لبخندی

 .باشی داشتھ

 .برمیداشتی رو خودت سھم الاقل: میگھ نکنھ گریھ میکنھ سعی کھ حالی در سیما

 زا ممکن فرصت اولین در...ھا؟کورخوندی نمیگیرم پس رو پول دیگھ کردی فک نکنھ 

 مبارکت حلقوم

 ھشب من از بیشتر تو حرفا این از گذشتھ...ایول بگی خودت کھ بیرون میکشم ھمچین

 احتیاج

 پسش داشتی موقع ھر...نزنی حرف موضوع این بھ راجع دیگھ بھتره...داری

 یاد نمیاد خوشم...میگیرم

 .مدیونتم حرفا این از بیشتر من...نیست ھم شرمندگی بھ نیاز. کنی آوریش

 کردم؟ کار چی من چرا؟مگھ: میگھ و میخنده

 .کاره کلی خودش کنارم بودنت نخواستنش ھم پدرش و مادر کھ کسی واسھ 
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 ؟میگذره خبر؟خوش چھ ورا اون از: میگھ شیطونی لحن با بعد و میکنھ سکوت لحظھ یھ

 لحا ھر بھ اما نداشتھ مھارتی کار این تو ھیچوقت اما کنھ عوض رو بحث میخواد میدونم

 میبینم وقتی

 دنیا ی اندازه بھ واسم ببره بین از رو ناراحتیم داره سعی و کنھ شاد رو من داره دوست

 ارزش

 .(...سیما ازت ممنونم...)داره

 .رسیدیم کھ میشھ ساعتی نیم...خوبھ تقریبا چی ھمھ 

 اونجا جون پیمانھ تولد روز داشتم دوست خیلی...کن خالی اونجا ھم رو منو جای: سیما

 قسمت اما باشم

 ارشکن نتونستم کھ شرمندشم بگو بھش و بگو تبریک پیشاپیش رو تولدش...نبود

 با رو قضیھ بعدا...باشم

 ...میارم سرھم کادو

 .ھا میشی شرمنده چقدر تو میگم 

 .بودم شرمنده اومدم کھ ھم دنیا بھ...دیگھ بدبختیھ: سیما

 چرا؟ 

 .دیگھ بودم لخت آخھ: میگھ خنده با
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 .خنده از میره ریسھ حرفش گفتن از بعد

 میدی؟ پس خودم بھ خودمو حرفای...خندیدم...ھھ ھھ 

 .ببندی کھ گفتم.بخندی کھ نگفتم: سیما

 .میاد بدم خیلی اخالقت این از 

 میاد؟ بدت میچسبونمت کدوم؟چون: سیما

 کھ مآد...کرد باز حساب روت نباید میدونستم.زدم زنگ کی بھ کھ بگو رو من...بابا خفھ 

 .نیستی

 .کشمب راحت نفس یھ نیستی کھ روزی چند این تو بذار...نزن زنگ دیگھ کن لطف: سیما

 ...دماغت تو نره پشھ باش مواظب 

 وت دماغ خلھ مگھ...من دماغ تو بره کھ بیشتر این از شعورش پشھ کھ باش مطمئن: سیما

 و کنھ ول رو

 ...بنده سوراخاش کھ من خوشگل دماغ تو بره بیاد

 .کن قطع ندارم صحبت ی حوصلھ...پوسیده بادمجون بابا برو 

 ...رفیق مخلصتم خیلی: سیما

 ...خدافس...بری قربونم 

 ...خداحافس: سیما

 بازش و میرم پنجره سمت بھ بندری قر یھ بعد.میگذارمش میز روی و میکنم قطع رو تلفن

 یھ...میکنم

 .میزنھ بندری بدنم ستون چھول کھ میوزه سرد باد

***. 
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 مثل درستھ...نبود بد ھم روز سھ این...میگذره شمال بھ اومدنمون از کھ میشھ روزی سھ

 قبل ساالی

 بقیھ از و خودشونن سرگرم ھمش کھ سمیرا و امیر...نبود ھم بد زیاد اما نگذشت خوش

 و نادیا...غافلن

 رو شمال حاال تا انگار و اومدن در قحطی از انگار دوتا این...نگو کھ ھم مازیار

 میکنم فک...ندیدن

 شونجیبا بازاریا اینا سری صدقھ از چون گذشت خوش قزمیت دوتا این بھ ھمھ از بیشتر

 پول پر

 ھمش کھ ھم پیمان...اومدن در خجالتش از جور بد...نگو کھ ھم دریاچھ و جنگل...شده

 کارای تو سرش

 دوست اون...نگفتم دروغ دیدمش غذا سرمیز فقط روز سھ این تو بگم اگھ و خودشھ

 دائما کھ مشنگشم

 ھکرد؟ی اخم اینقدر نگرفت درد ابروھاش موندم من...کنم نگاش نمیخواد دلم اصال داره اخم

 باری چند
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 میدان پیروز خودم دفعھ ھر ولی داشتم بحث و جر خود بی موضوعات سر باھاش

 کھ ھم کیوان...بودم

 شتیمگذا رو پامون کھ وقتی از چون...نخوابیده کال عمرش تو بچھ کنم فک بیامرزتش خدا

 ویال توی

 ھر ھای داری زنده شب بخاطر کھ اینھ حدسم من...خوابھ و ولو تخت رو دائما

 خودتون دیگھ)ھفتشھ

 ھھفت برای رو خودش داره حتما و داره خواب کمبود کھ(چیھ منظورم و میگم چی بگیرین

 آینده ھای

 بھم عمو شدن عمل بعد بود قرار...ندارم رحمان عمو و سیما از ھم خبری...میکنھ آماده

 اما بده خبر

 عمو و خودش حال مطمئنم چون نداشتم زدن زنگ ی حوصلھ منم...نشده ازش خبری

 ھم اگر و خوبھ

 بوده این سرگرمیم تنھا روز چند این توی...میشدم باخبر من ھمھ از اول میفتاد بدی اتفاق

 موھای یا کھ

 ویر بچسبونم چسب یا کنم بیدارش جیغ با و بکنم موچین با خواب ھنگام رو کیوان دماغ

 و دستاش

 .میکنھ کر رو فلک ھفت گوش جیغش بازم ھم صورت اون در کھ بکنم محکم

 بھ و میدم تکیھ در چھارچوب بھ و میرم آشپزخونھ سمت بھ شیشھ شدن شکستھ صدای با

 و سمیرا

 ھدقیق چند از بعد...دوختن شده شکستھ پارچ روی رو نگاھشون کھ میکنم نگاه کیوان

 بھت از سمیرا

 مدیوون...کیوان... کیوان...خبرتھ؟کیوان چھ:میگھ کیوان بھ خطاب داد با و میاد بیرون

 بھ کردی

 کردی؟ کار چی ببین...نیا آشپزخونھ تو گفتم بار چند...خدا

 رو این کھ من دست از یا افتاد تو دست سمیرا؟از میگی دروغ چرا...اِ  اِ  اِ : کیوان

 تو میگی؟دستای

 چھ؟ من بھ داره نگھ رو پارچ نمیتونھ چالقھ

 این آیندش داداش زن با یکی...بکش خجالت ھیکلت از نمیکشی خجالت من از کیوان 

 صحبت طوری

 میکنھ؟

 .نداره ربطی من بھ داداشم گند سلیقھ:کیوان

 ...میکنم خفت وگرنھ شو خفھ کیوان: میگھ حرص با سمیرا

 ...بزرگترا اول:کیوان

 کیوان؟:سمیرا

 کشی؟ منت عمو؟اومدی چیھ:کیوان
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 ...میکنھ شیشھ بزرگ ھای تیکھ کردن جمع بھ شروع حرص با سمیرا

 .میزنی رو اول حرف خرابکاری تو کال 

 ...میشم آب شرمندگی از دارم داری بھم کھ لطفی ھمھ این با...نکنھ درد دستت: کیوان

 ببینم؟ کو 

 ...داره آموزی بد ماه دو زیر ھای بچھ واسھ دیدنش: کیوان

 ...خودتی پرروتر تو از کھ حقا 

 ...میشم شرمندت دارم واقعا دیگھ: کیوان

 کھ لشما اومدم روز دو سرم خیر...ببینم بیرون گمشین...بگین پرت و چرت کمتر:سمیرا

 دور ھیاھو از

 .بگیرم آرامش و باشم

 ھوھیا و غرغر تو رو اول رتبھ خودش کھ کسی...میزنھ؟ حرف آرامش از کی ببین:کیوان

 ...داره

 ...میشیم جیم آشپزخونھ توی از دوتامون ھر سمیرا جیغ با

 داد و جیغ معصوم طفل منھ سر بلده فقط...االف راضی خود از ی دختره:کیوان

 از منم داداش...کنھ

 نشد پیدا یکی میپسندید رو سمیرا داشت امیر کھ موقعی خدایا آخھ...بود سلیقھ گند اول

 عینکی یھ بھش

 کھ نھک معرفی ماری زھر یھ کوفتی یھ دردی یھ پزشکی چشم دکتر یھ بصیرتی چشم یھ

 ما داداش این

 و بھش ادهد گیر کھ دیده چی جغد ی دختره این تو سلیقش؟؟آخھ این با نیفتھ مستراح چاه تو

 دقیقھ بھ دم

 هالغر اینقدر...فرمی رو ھیکل نھ درستی اخالق میکنھ؟؟نھ جون نوش کتک خاطرش بھ

 دستش کھ

 از نمک خفش حلقش تو برم پا با میخواد دلم...میشھ تکھ تکھ چینی مثھ جاش ھمھ بزنی

 ملت کل دستش

 یخب بد مال گفتن قدیم از میبینم؟؟البتھ رو روز اون من یعنی خدا ای...بشن راحت ایران

 ریش

 ...صاحابشھ

 با کھ درحالی و باال میاره رو اشارش انگشت...میکنھ نگاه من بھ و میکنھ کوتاھی مکث

 پلیدانھ ی قیافھ

 من داداش کھ بود صحرایی موش وروجک توئھ تقصیر ھمش:میگھ میاد سمتم بھ ای

 کدو این عاشق

 خفت...بودیم نیفتاده فالکت این تو االن داداشمم و من نبودی تو اگھ...شد پوسیده

 ...میکنم لھت...میکنم

 بیشعور ی پسره منھ؟آخھ تقصیر چی کنی؟ھمھ خفھ میخوای منو تو...باو بینم بگیر ترمز 

 کھ چھ من بھ
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 پوسیده؟ھا؟تا کدو اون عاشق شد و کنھ کنترل رو ھرزش نگاه نتونست تو ھیز داداش

 داداشت کھ وقتی

 آدم دهش کرده بارت حساب حرف کلوم دو کھ حاال نیست من تقصیر کھ میکنھ عشق باھاش

 کدو بد؟شده

 پوسیده؟

 داشص میخواد...وایمیستھ کیوان سر پشت و بیرون میاد آشپزخونھ از سمیرا موقع ھمین

 با من کھ کنھ

 پاش کف مثھ رو آیندش شووھر برادر تا بگیره خون خفھ کھ میکنم اشاره بھش ابرو پرش

 ...بشناسھ
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 شد و آورد در بازی ھیز من داداش کھ بود چی تو تقصیر...میگیا راست ھم تو:کیوان

 اون عاشق

 بھ...میکنم خفھ رو جارو دستھ ی دختره اون ھم و امیر ھم خودم دستای با جغد؟خودم

 ھمش اونا خاطر

 بگم دروغ مامانی بھ امیر خاطر بھ نمیتونم من...بگم دروغ بابام ننھ بھ مجبورم

 اون تقصیر ھمش...آخھ

 من شد اون چیھ عاشق آخھ...انداختھ خوراک و خورد از رو اون کھ دخترس

 اون نمیدونم؟؟کجای

 امیر ونا نشدیم کور ما شدیم؟البتھ کور ما و میبینھ رو خوشگلیاش امیر فقط قشنگھ؟چرا

 زدس فالکت

 مونده عمرمم بھ روز یھ...نمیبینھ رو ای دیگھ آدم قشنگش چشم جغد جز و شده کور کھ

 زبون باشھ

 ...میکنم قیچی رو سمیرا

 جاروئم؟؟ھا؟ ی دستھ جغدم؟من من!!میکنی بیجا غلط تو: سمیرا

 لتخجا...تربیت بی ی ترمھ ای:میگھ من بھ خطاب پتھ تتھ با...میشھ شل کیوان نیش

 نکشیدی؟چطور

 داداش زن بھ من جلوی نکردی بزنی؟شرم جونم سمیرا سر پشت رو حرفا اون تونستی

 توھین نازنینم

 ھک فروختھ بھت تری ھیزم چھ اون مگھ...نشناس نمک...تربیت کردی؟بی سال ۱۰ باالی

 سرش پشت

 میزنی؟ حرف اینجور

 بگو؟ تو نمیدونم 

 الیم ماس بھ نیازی...کردی بارم فحش چقدر شنیدم خودم:میگھ و وسط میپره خشن سمیرا

 بھ...نیست

 ...یکن نگاه منو جغد مثھ بشینی باید موقع اون...پوسیده کیوی میکنم آدم رو تو وقتش
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 وبھمیک ھم بھ محکم چنان رو اتاق در و میره امیر با مشترکش اتاق سمت بھ حرفش بعد و

 کل کھ

 ...میاد در لرزه بھ ساختمون

 واستاده؟ سرم پشت نگفتی بھم چرا:میگھ و میشھ بلند کاناپھ روی از سریع کیوان

 ...ندیدمش آخھ 

 !!ندیدیش؟ کھ بودی کور مگھ:کیوان

 اثر سریع روم نمیبینم رو سمیرا و کوریم ما اینکھ درباره حرفات جونی کیوان آخھ 

 ھمینم واسھ گذاشت

 ...ندیدمش

 ساکت جا یھ بس نمیاد؟از پیمان چرا پس...اه  :میگھ و سرجاش میشینھ و میزنھ غمبرک

 دلم نشستم

 ...پوسید

 سرسام دستت از ھمھ...ساکتی چقدر کھ معلومھ کامال:میگم و میدم تحویلش نیشخندی

 ...گرفتن

 ھا؟ اعصابمی رو امروز ترمھ:کیوان

 تو؟ ی نداشتھ اعصاب رو برم بیام کمھ جا 

 ببینیم؟ فیلم بریم: کیوان

 رهخی کیوان بھ و کاناپھ روی میپرم...میرم کاناپھ سمت بھ و میندازم باال رو ھام شونھ

 .میشم
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 دریاچھ؟ بریم میای میگم:کیوان

 .میکنیم کیف بیشتر اونجوری. بریم باھم ھمھ بذار.ندارم حوصلھ...نچ 

 ...قشنگھ ھنوز کنار دریا...کنار دریا بریم بیا:میگھ باحالی لحن با

 کیوی؟ راستی 

 جانم؟: کیوان

 ...کن ولش ھیچی 

 ...باشھ: کیوان

 لیفضو از بگی؟دارم چی میخواستی بگی نمیشھ حاال: میگھ بعد و میکنھ سکوت یکم

 ...میپوکم

 ...کن ولش نھ 

 ترمھ؟: کیوان

 ...بگم میخواستم 

 ...میمونھ دھنم تو حرف آرمین شدن وارد با

 بگی؟ میخواستی چی: کیوان
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 رو نھشومی بری میشھ: میگم شیطنت با میشھ رد کنارمون از تفاوت بی آرمین کھ درحالی

 کنی؟ روشن

 ...گرمھ کھ خونھ: کیوان

 ...شد سردم تو اومد یخمک یھ آخھ 

 ...میدوزه بھم رو باباقوریش چشمای و برمیگرده سمتم بھ آرمین حرفم گفتن با

 ندیدی؟ آدم ھا؟چیھ 

 .ندیدم پررو:آرمین

 ...نری دنیا از ندیده وقت یھ کن نگاه آیینھ تو برو 

 وقتی...میره ھا پلھ سمت بھ و میشھ منصرف اما بگھ چیزی کھ میکنھ باز رو دھنش

 میکنھ صحبت

 تو و کلفت بدجور کھ صداشم...میکنھ بیان کشدار ولی تحکم با جوری یھ رو کلماتش

 مثھ درست...ذوقھ

 ...نمیخوره آرومش ی قیافھ بھ بشر این چیز ھیچ...اخمش

 ...غده زیادی...نمیاد خوشم پسره این از اصال: کیوان

 ...گندش یابی دوست این با کنن ما داداش سر بر خاک 

 خوب رو تیکھ ولی... ارثیھ گودزیالیی انتخاب ما گروه تو اینکھ مثلھ:کیوان

 ...ایول...انداختیا

 .نمیگم چیزی و میندازم باال ابرویی

 بگی؟ چی میخواستی نمیگی حاال: کیوان

 ...بترکونمت فضولی از یکم خواستم فقط... ھیچی 
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 ...کنین صدام شد آماده ناھار...اتاقم تو میرم من:میگھ و میکنھ کمرنگی اخم کیوان

 ...شامھ وقت االن...شد پر   کھ ناھار 

 دنمب بھ قوسی و کش...میشھ اتاقش وارد و میشھ بلند کاناپھ روی از میده تکون رو سرش

 و میدم

 یھای قدم صدای شنیدن با... میدوزم سقف بھ رو چشمام...میکشم دراز کاناپھ روی دوباره

 بلند رو سرم

 تک مبل روی...میکنم نگاه میاد سمتم بھ دستش تو تاپ لب با کھ آرمین بھ بیخیال و میکنم

 کنارم ی نفره

 نشون مشغول رو خودش و میکنھ باز رو تاپش لب بکنھ بھم توجھی اینکھ بدون و میشینھ

 سرجام...میده

 نتخابا رو یکی باالخره کانال چندتا کردن رد از بعد.میکنم روشن رو تلویزیون و میشینم

 از و میکنم

 .میشم تماشا مشغول بیکاری زور

 بلھ؟: آرمین
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 شکخ آھنگ یھ حتی...این احساسیھ بی آدم چھ...میزنھ حرف تلفن با کھ میکنم نگاه بھش

 ھم خالی و

 ...نگذاشتھ گوشیش واسھ

 تنھا داشتم دوس...بگی؟؟ رو ھمینا زدی زنگ...آره...بودم گفتھ بھت کھ من: آرمین

 ھم اینجا...باشم

 برنمیداری؟ من سر از دست

 ادامھ و میکنھ من بھ ھم ای چشمی زیر نگاه میز روی میگذاره رو پاھاش کھ طور ھمون

 .نزن داد...نج...باشھ:میده

 ...نزن داد من سر میگم بت:میگھ بلندی تقریبا صدای با بعد

 ملع دوتا یکی صد در سگ...خطھ پشت کھ اونی کیھ؟بدبخت دیگھ قزمیت این...خدا یا

 ی پره واسھ

 .نمیکنھ افاقھ گوشش

 وبارهد و میکنھ قطع سریع رو تلفن میشھ من متعجب و خیره ھای نگاه متوجھ وقتی آرمین

 رو سرش

 .میکنھ واموندش تاپ لب اون توی

 برداری؟ رو پاھات میشھ 

 چرا؟: آرمین

 .میز روی بذارم رو پاھام میخوام من آخھ 

 .پررویی کھ الحق:آرمین

 !!!صفاتتھ از یکی فھمیدم ھم اول ھمون از...نبود خودت معرفی بھ نیازی 

 چی؟: آرمین

 .دیگھ پررویی 

 دیداب ندید عین و میز روی میذاره رو گوشیش...نمیشم متوجھ کھ میگھ لب زیر چیزی یھ

 میره چشم با

 کھ یفتھم گوشیش بھ چشمم کھ بیرون میدم فوت با رو نفسم...تاپ لب مانیتور صحفھ تو

 مسیج یھ واسش
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 شھب متوجھ اینکھ بدون رو گوشیش خودم میکنھ سیر ھپروت تو میبینم وقتی...اومده

 باور...برمیدارم

 ده؟الاقلکر خوش کی بھ رو دلش فرستاده پیام کھ بدبختی اون آخھ...دلسوزیھ روی از کنید

 چندتا بذار

 .کنھ حظ بفرستم درمون و درست پیام

 توووووووو...ناراحتی؟ببخشید دستم از ھمیشھ نبودی؟چرا اینجوری کھ تو عزیزم

 « خدا رووووووو

 باشھ...ببخش منوووووو ؟»
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 .پرروھھ چھ حاال... اوه اوه... میومد بدم پیاما نحو این از ھمیشھ 

 کی؟: آرمین

 .نعلبکی ، استکان:میگم و میکنم قایم پاھام بین رو گوشی

 آھنگ داره کھ میفھمم فنر عین سرش دادن تکون با و میزنھ گوشش بھ رو ھاش ِھدفون

 .میده گوش

 ور پیام کھ کسی اسم بھ...میگیرم پاھام بین رو گوشی و میکنم جمع خودم تو رو پاھام

 نگاه فرستاده

 میکنم«.  نجمھ »

 خوشم ازت بگم چندبار...نکن لوس رو خودت اینقدرم...بودم ھمین اولم از من

 « تو باش نمیاد؟مطمئن

 متنفرم توووووو از من...بود نخواھی من ھای انتخاب توی ھرگز... »

 فحھص بھ میخوام...میکنم ارسال رو پیام ای موزیانھ ی خنده با و میندازم آرمین بھ نگاه یھ

 اصلی ی

 ظاھر جلوم اسم عالمھ یھ و تلفنش دفتر ی گزینھ بھ میخوره دستم کھ برگردم

  ھما...مینا...محمد...نجمھ...عسل...عاطفھ...ساجده...سمانھ...جیران...پیمان...احمد... »

 میشھ«... 

 و دویست...دوتا نھ یکی نھ حاال... داره شماره چقدر ماشاهلل...میره گیج سرم اسما دیدن با

 پنج و سی

 !مؤنثھ اسمای ھم چھارتاش و سی و دویست مطمئنا!!!...تا

 الھی...کثافت شعورِ  بی احمقِ ...لیاقت بی ای عقده...کنن بازت دختر برسر خاک 

 بر خاک...بمیری

 .تو واسھ نونھ حیف...میکنیم بازی اس ام اس تو امثال آدمایی با کھ کنن دخترا ما سر

 .نمیشنوم نمیبینی کوری میگی؟مگھ داری چی:میگھ اخم با و میکنھ نگاه بھم دوباره

 ھاگ بده قورت درستھ منو میخواد نشده ھیچی...میگم دارم چی نشنید خوبھ حاال...بھتر

 واسھ بفھمھ

 .نمیذاره زندم کھ میفرستم پیام جیگرش

 .روانی: آرمین

 ...نمانی زمین روی 

 .میخونمش لب زیر و میکنم باز رو مسیج...میکنم نگاه گوشی بھ دستم لرزش با

 نداده قول دایی بھ مگھ...نداشتم رو حرفا این توقع ازت اصال من میگی؟آرمین چی

 « چرا بودی؟پس

 ینمیده؟آرم ای معنی چھ حرفا متنفری؟این من متنفری؟از میکنی؟ برخورد اینجوری باھام

 خواھش

 ندارم طاقت من...نکن رو برخوردا این من با میکنم... »
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 پاک رو بودم فرستاده براش کھ رو پیامی...رفت چی ھمھ بھ زدم گند کنم فک... اوبس

 ھایی پیام.میکنم

 زنگ با کھ سرجاش بذارم رو گوشی میخوام و میکنم پاک رو فرستاد اون کھ ھم رو

 و یک خوردنش

 زا قبل...میرم راھپلھ سمت بھ و میز روی میذارم رو گوشی دستپاچھ...ھوا میرم متر نیم

 متوجھ اینکھ

 فحھص تو آقا میبینم کھ میکنم نگاه سرم پشت و میشم دور ازش بشھ گوشی خوردن زنگ

 روم چت ی

 نگاه بھم غیض با و برمیگرده...مردمھ ی دخترا سر روی از برداری کاله حال در

 ...میکنھ

 چتھ؟:آرمین

 .میکنم نگاه بھش دارم من میفھمھ کجا از این آخھ

 رو خودش کھ بده بدبخت اون بھ جوابم یھ کردی وقت...میخوره زنگ داره گوشیت 

 مطمئن...کشت

 .نمیرن جایی دخترا باش

 .میده جواب گوشیش بھ و برمیداره رو ھدفنش

 میکنی؟ گریھ داری چرا...نجمھ؟....بلھ؟:آرمین

 محکم واسھ...میشم اتاقم وارد دو با و میدم ترجیح برقرار رو فرار حرف این شنیدن با

 اتاق در کاری

 تسم بھ کارم خاطر بھ موزیانھ ی خنده یھ و راحت نفس یھ کشیدن با و میکنم قفل رو

 گوشی.میرم تختم

 رو سیما ی شماره میکشم دراز کھ درحالی و برمیدارم تخت روی از رو خودم

 چند از بعد...میگیرم

 بلھ؟: میده جواب خنده با دقیقھ

 کھ اریمد دوستم یھ نگی وقتی یھ...شناختمت خوب نکنھ درد دستت...بال و بلھ...درد و بلھ 

 و غربتھ تو

 .تنھاست

 .نمیگم باشھ: سیما

 !!!!سیما 

 .شدما غافل ازت بار یھ خوبھ حاال...سوختن کھ نکن زیاد رو داغش پیاز...اوه اوه: سیما

 ....یازدھھ ، دوازده ریاضیت ی نمره کھ نیست خود مطمئنی؟بی بار؟ببینم یھ 

 .بگیرم ازت خبری نتونستم بود شلوغ سرم ببخشید بشم قربونت...حاال خو:سیما

 بیکاری؟ بازم چرا کار ھمھ این با موندم من...شلوغھ خدا ی ھمیشھ شما سر 

 پیشتھ؟ کسی:میگم آشناست نھایت بی صداش کھ مرد یھ ی خنده صداھای شنیدن با

 .رستوران اومدم آره:سیما

 کی؟ با اونوقت 

 .بزن حدس: میگھ و میخنده
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 فیلد؟ کاپر دیوید 

 .نھ 
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 ....نمیشھ ھمنشین تو با باالست مالسش کالس کھ باندم جیمز 

 .خفنھ باندای اون از باندش منتھا...باندم جیمز با اتفاقا: سیما

ردم کیھ بگو...دستام دوتا ھمین با میکنم خفت خودم سیما: میگم داد با  الاقل...فضولی از م 

 چھ بگو

 شکلیھ؟

 ....پا...معمولی دماغ...داره معمولی پای و دست: سیما

 میکنم؟ فکر کھ کسیھ نگو سیما 

 ....ھمونھ: سیما

 معمولی اش کلھ کھ افشین البتھ.دیگھ خودمونھ کچل افشین بگو اول از بمیری ای 

 !!!نیست

 .ھا زشتھ ترمھ.ِ..ا: سیما

 بود؟ درست حدسم 

 .اوھوم: سیما

 بی سنامو بی اون میکشم خودم:میگم شده باد تیوب مثھ گردنم رگ کھ درحالی جیغ جیغ با

 با...رو چیز

 اون بر و دور بودم نگفتھ مگھ...بینم بھش بده رو گوشی...بیرون رفتی اون با جرئتی چھ

 کچل خر

 لتحا بھ وای خری؟سیما بھ میزنی رو خودت کال یا نمیشھ حالیت حساب حرف نپلک؟تو

 نخ بھش اگھ

 ....بدی رو

 کار چی وگرنھ بیرون اومدم ناھار یھ خوبھ حاال...وقت یھ نیاری کم نفس...اوه: سیما

 مواظب...میکردی

 ...بدی دستمون کار باال نزنھ خونت فشار باش

 میکنھ؟ بارون فحش منو داره میگھ؟نکنھ چی: افشین

 ...میکنھ دفعشون سپر مثھ کچاش کلھ بده واسش بارون... میکنم ترورش بگو بھش 

 مبزرگ مامان بیرون نمیام گفتم دیدی: میگھ افشین بھ خطاب و خنده زیر میزنھ سیما

 ...میشھ عصبانی

 خانم؟ ترمھ الو......میشھ آروم بزنم حرف باھاش خودم بھ بده رو گوشی: افشین

 رو مردم دختر سر نمیکشی خجالت عوضی...نیار نجست زبون بھ منو اسم 

 جان میبری؟افشین؟بھ

 ...میدم باد گرد بھ رو دودمانت بشھ کم موش تار یھ خودم

 ...رهمنومیخو داره کھ دوستتھ این...ببینی و باشی باید...کھ نخوردمش...بابا خو: افشین
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 ساده دختر اون مثل من...ندارم شوخی کھ میدونی...نزدی زدی بھش دست...بینم خفھ 

 یھ با کھ نیستم

 خودم بیاری لوح ساده شاسکول اون سر بالیی اگھ افشین خودم جان بھ...بشم خر جانم

 ...میکشمت

 ...ھست ماھم عزیز تو عزیز...نترس: افشین

 ...ببینم بھش بده رو گوشی...بشھ جنابعالی عزیز ھیچوقت خوام نمی 

 شده؟ قرمز کچل این بھ گفتی الو؟چی: سیما
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 چطوره؟ رحمان عمو حال 

 زامرو ھمین بابا...تفریح یکم اومدم منم...موند پیشش مامان...بخش بردنش...توپ: سیما

 مرخص فردا

 ...میشھ

 حرفاشم رو...باش خودت مواظب...جایی بری باھاش نشی خر سیما ببین...خوب خیلی 

 حساب زیاد

 .کنم قطع نداری کاری اگھ...میکنھ خرت فقط نکن باز

 ...دیگھ کن قطع...بابا نھ: سیما

 ...کوتاھھ دنیا اون از دستم کھ حیف...میرسم بعدا تو خدمت بھ 

 ..خدافظ شد تموم زرات زر اگھ:سیما

 ...آوردی در شدیا؟زبون میکنم؟؟پررو زر زر من 

 ...برسون سالم:میگھ حرفم بھ توجھ بدون سیما

 ...میپیچھ گوشم تو کھ گوشیھ ممتد بوق و

 بود؟ کجا سیما میدادی عقل آدما بھ داشتی خدایا؟وقتی 

 ی قھساب...نیست ھم خوبی دار امانت...نیست درستی آدم افشین...نگرانشم اما چرا نمیدونم

 درخشانش

 ...میبنده دل زود...میکنھ اعتماد زود...نباشھ راحت خیالم سیما بابت از میشھ باعث

 ...نباشھ افشین اینبار کنھ خدا فقط 

 و میگذارم آبادی قاسم آھنگ یھ احوال تغییر برای سیما ی درباره فکر ھمھ این از خستھ

 تا رو صداش

 و میچرخم و ھوا میپرم فرفره عین...رقصیدن بھ میکنم شروع و میکنم زیاد امکان حد

 حال خالصھ

 رد سمت بھ...میشم میخ سرجام اتاقم در صدای با کھ زدنم مکزیکی موج حین در...میکنم

 بدون و میرم

 میپره خمل عین کیوان کھ نکردم باز کامل رو در ھنوز...میکنم باز را در کیھ بپرسم اینکھ

 با و اتاق تو
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 متشس بھ و میبندم رو اتاق در...رقصیدن بھ میکنھ شروع باال پشتک و پرشی حرکات

 میخوام و میرم

 خورده؟ مرس قرص نکنھ...نمیتونم اما دارم نگھش

 کیوان؟ 

 ...میچرخونتم و میگیره رو دستم حرفم بھ توجھ بدون

 اتاقم؟ تو پریدی کی ی اجازه با 

 باشھ؟ چیزی ازت گرفتنھ اجازه کھ ھستی چی جوجھ توی آخھ: کیوان

 ترمھ؟: میگھ بلند صدای با بعد

 ھا؟ 

 ...میاد داره بگیر رو موج: کیوان
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 بھش دوباره و میکنم دریافت رو اون منم کھ میده خودش بھ مکزیکی موج یھ

 کلی بعد...برمیگردونم

 ھک بشھ وارد خسارت ممکنھ خرابھ وضع میبینم...میشھ طوفانی دریا باالخره دادن موج

 رو آھنگ دیگھ

 ...داد کیف خیلی:میگھ و میشھ ولو تخت روی خنده با خستھ کیوان...میکنم قطع

 قصممیر اینجا دارم فھمیدی کجا از حاال...استخونات بھ بچسبھ بشھ گوشت...جونت نوش 

 اومدی؟ کھ

 تا متبزن بیام گفتم شدم بیدار خواب از...بودی انداختھ راه کھ گلومپی گلومپ از: کیوان

 باز رو در

 ...کرد سرایت ھم ما بھ کشندت ویروس کردی

 .میگھ من بھ باز...ویروسی پا سرتا خودت تو 

 ... میره در سمت بھ دقیقھ چند از بعد و میشینھ سرجاش

 میکنی؟ گم رو گورت داری انشاهلل 

 کیوان و من بھ تعجب با...تو میاد آرمین کھ میکنھ باز رو در بگھ چیزی اینکھ بدون کیوان

 .میکنھ نگاه

 فرمایش؟: کیوان

 بزنی؟ در ندادن یاد بھت 

 .بودین مشغول زیادی نفر دو شما انگار اما زدم در: میگھ تمسخر با آرمین

 ...شام واسھ کنم صداتون بیام گفتن خانم سمیرا: میگھ سرد و جدی لحن یھ با بعد

 اومدن؟ بقیھ مگھ: کیوان

 .نھست شما فرمایی حضور منتظر فقط...اومدن بلھ:میگھ و میکنھ من بھ نگاه یھ آرمین

 ...سرتھ پشت در شد تموم زدنت نیش اگھ:میگم و میزنم پوزخندی

 .میبنده رو در و بیرون میره اتاق از

 زد؟ در واقعا 
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 .نکردن بارمون تیکھ و دنبالمون نیومدن دوباره تا بریم بیا...آره:کیوان

 جزیھت مغزش تا بکنھ بد فکر بذار نمیشناسھ رو تو و من قالتاق یارو این...سرت فدای 

 ...بشھ

 سالم یک با و میشم خارج اتاق از موھام بستن بعد...میشھ خارج اتاق از و نمیگھ چیزی

 میخوام بلند

 ...اونور برو...عشقمھ جای اینجا...ھوی ھوی: میگھ کھ بشینم مازیار کنار

 ...ببرن رو نادیا و تو شور مرده...ایش 

 ...نداشتیما: مازیار

 اونجا برو:میگھ و میکنھ اشاره پیمان کنار صندلی بھ و میکنھ مصنوعی ی خنده یھ

 ...بشین

 ...باال میدم نفس یھ و میریزم خودم واسھ دوغ لیوان یھ ھمھ از اول...میشینم پیمان کنار

 ...آجی نشی خفھ:پیمان

 ...نمیشم تو چشم کوری بھ 
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 ...جونت نوش:میگھ و میخنده

 ...میشینن سرجاشون میز روی غذا گذاشتن از بعد ھم سمیرا و نادیا

 کنیم؟ شروع...خب:کیوان

 ...نیومده ھنوز آرمین:پیمان

 ...کنین شروع...داداش اومدم منم:آرمین

 رفتاراش بھ تعجب با ھممون و میشھ ور حملھ برنج دیس بھ ھا زده قحطی عین کیوان

 ...میکنیم نگاه

 .دیگھ بخورین...زدین زل من بھ ھا گشنھ گدا عین...بابا چیھ خو:کیوان

 ھستی؟ چی تو پس ایم گشنھ گدا ما اگھ:امیر

 ...کیوان آق شما سرور:کیوان

 دیگھ؟ بود نوکرم منظورت:امیر

 ھمتون جون نوش...میذاری سر سربھ دیوونھ این با داری ای حوصلھ چھ امیر ای:سمیرا

 کنین شروع

 .دیگھ

 بھ زمی زیر از کھ لگدی با کھ کردم تموم رو غذام تقریبا...خوردن بھ میکنیم شروع ھم ما

 وارد پام ساق

 وت میپره غذا کھ بکشم داد کھ میکنم باز رو دھنم...میره سیاھی چشمام درد شدت از میشھ

 بھ و گلوم

 ...پشتم بھ میزنھ و میفتھ من جون بھ لگد و مشت با کھ ھم ندیده خیر پیمان...میفتم سرفھ

 ...داداش کافیھ:میگم میکنم سرفھ کھ حالی در

 خوبھ؟ حالت:پیمان
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 ...زندم ھنوز شکر رو خدا 

 امیر...زده رو نم کی کھ ببینم تا میکنم نگاه نشستن روم روبھ کھ کسایی بھ حرفم گفتن بعد

 یھ اصال کھ

 کیوان...پچھ تو پچ اون با و سمیراست فاز تو ھمش بدبخت...میکنھ سیر اینجا غیر جایی

 ھم زده قحطی

 میچرخونم آرمین سمت بھ رو نگاھم...نیست ای دیگھ جای بھ ھا غذا جز بھ حواسش کھ

 کھ حالی در کھ

 زیر آره؟از...نونتھ حیفھ خوده کار پس...میزنھ دار خنده نیشخند یھ من بھ میخوره دوغ

 اولین بھ میز

 .میگیره درد خودم پای کھ میزنم حسابی و درست لگد یھ جلو میاد کھ پایی

 .بپاشن گل بابات روح تو....آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ:کیوان

 ارچھ ی شماره با تھ از رو آبروم...نیستی بلد ھم دادن فحش کھ کنن سرت بر خاک:امیر

 ...تراشیدی

 .آخ...پام...آخ:کیوان

 زد؟ نیشت مار یھو؟نکنھ شد چت:نادیا

 پام؟ بھ زد زیرمیز از بود کی:کیوان

 ...بود ناخواستھ...داداش ببخش 
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 ...شد کبود پام کنم بود؟فک ناخواستھ میگی کردی ناکارم زدی:کیوان

 ...باال میده رو شلوارش ی پاچھ و باال میاره رو پاش حرفش شدن تموم بعد

 رشد جنگل عین...بزن دیگھ کھ رو پات موھای اقل ال برسرت خاک...اه   اه  :پیمان

 پایین بده...کردن

 ...کردی بد رو حالمون

 ...نمیشھ معلوم چیزی چمنا اون زیر باشھ شده ھم کبود اگھ پات:مازیار

 بقیھ خوردن بھ میکنھ شروع حرفی ھیچ بدون پایین میده رو شلوارش پاچھ کیوان

 عصبیم نگاه...غذاش

 از ھایندفع و میشم حرصی کھ میبره پایین و باال برام رو ابروھاش...میدوزم آرمین بھ رو

 نگاه میز زیر

 زنمب میخوام و توش میریزم دارم نیرو ھرچی و میکنم بلند رو پام...بزنم درست تا میکنم

 کھ پاش بھ

 از کون اب خودمم و...میفتھ صندلی و صندلی ی پایھ بھ میخوره من پای و میشھ بلند سریع

 صندلیم روی

 ...میز زیر میرم و درمیرم

 ...ننھ...خ...............آ 

 ...قابلمھ با روحت تو:کیوان
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 ...بینم خفھ 

 ...میشن مصدوم ھمھ چرا امروز:پیمان

 میراس...دارم ضروری تلفن یھ اتاقم تو میرم من:میگھ میخنده ریز ریز کھ حالی در آرمین

 بابت خانم

 ...بود خوشمزه خیلی...متشکرم غذا

 ...ھم تو میره امیر اخمای متقابال کھ میزنھ گشاد گلھ لبخند یھ سمیرا

 .خواھش:سمیرا

 منم و میپرم سرجام از فنر عین میره ھا پلھ سمت بھ میکنھ نگاه من بھ کھ حالی در آرمین

 دنبالش بھ

 ...میرم

 کجا؟ دیگھ تو:پیمان

 ...بزنگم یکی بھ برم باید منم 

 ھم رو ظرفا و میکنیم جمع رو میز خودمون ما باش راحت تو عزیزم:میگھ طعنھ با نادیا

 ...میشوریم

 داری؟ ھم ای دیگھ ی وظیفھ کار این غیر مگھ 

 ...نخند من بھ:میگھ و سرش تو میزنھ نادیا کھ خنده زیر میزنھ مازیار

 ...میرسم موقش بھ ھم وروجک توی حساب بھ:میگھ من بھ خطاب بعد

 ...بابا برو 

 بھ...بھش میزنم پشت از کھ بشھ اتاقش وارد میخواد آرمین...باال میرم دوتا دوتا رو ھا پلھ

 سمتم

 و ھمیپیچ خودش بھ مار عین...پاش وسط میرم زانوم با کھ بگھ چیزی میخواد و برمیگرده

 زمین روی
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 رمب...ھا خوری کتک این از باشھ تا:میگم و میزنم خودش عین پوزخند یھ...میکشھ دراز

 تلفن بھ

 ...برسم ضروریم

 ...کن تماشا و واستا...میکنم آدمت:آرمین

 ...دارما کنم؟گناه تماشا نشستھ نمیشھ حاال 

 ...میپیچھ خودش بھ دوباره و میده فشار ھم روی رو دندوناش

 ماشاهلل خودم بھ و میفرستم مرتب صلوات دست کف یھ خودم ی واسھ و میشم اتاق وارد

 ...میگم

 !!!کردما ناکارش خوب...پنجھ دست ایوال بابا 

***. 

 روی میگذارم رو سرم و میکشم دراز نفره یھ مبل یھ رو میمالم رو چشمام کھ درحالی

 و پشتیش
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 رو مامچش...گوشم توی میخوابونھ محکم یکی کھ میکنم سیر بیداری و خواب تو...میخوابم

 باز درد با

 ...میکنم نگاه امیر بھ و میکنم

 ...خوشگلھ بخیر صبح:امیر

 ...بخیر ھم تو صبح:میگم میدم ماساژ رو صورتم چپ سمت کھ حالی در

 شدی؟ بیدار کی:امیر

 ...میشھ ربعی یک یھ 

 زدم؟ محکم خیلی:میگھ و میخنده امیر

 .بود محکم خیلی خیلی خیلی خیلی...نبود محکم خیلی نھ 

 ...داریم کار امروز کھ بخور رو صبحونت بشین بیا...میدونم خودمم:امیر

 خبره؟ چھ 

 .پیمانھ آقا تولد امروز رفتھ یادت نکنھ:امیر

 کنیم؟ بارون شرشره رو خونھ میخوایم...آھا 

 ...نھ کھ معلومھ:امیر

 چیھ؟ کارمون پس 

 ...والیبال واسھ دریاچھ کنار میریم صبحونھ بعد...گذرونیھ خوش روز امروز:امیر

 کیا؟ با 

 ...بیاد کھ ھرکی با:میگھ و میره آشپزخونھ سمت بھ امیر

 سرم باالی رو نفر یھ حضور کھ بخوابم میخوام دوباره و میکشم صورتم روی دستی

 بھ...میکنم احساس

 و یشمم بلند مبل روی از بگم چیزی اینکھ بدون و میندازم نگاھی مارش زھر برج ی قیافھ

 میز سمت بھ
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 امیر چای بھ چشمم کھ جلوم میگذارم رو مربا و کره...میشینم امیر کنار...میرم

 برش میخوام...میفتھ

 ...خانومی داره صاحاب این:میگھ و دستم روی میزنھ کھ دارم

 ...لفظ این از میاد بدم...عمتھ خانومی 

 بیاری؟ خودت واسھ دوباره و بری نمیشھ: میگم مظلوم مکثی با و

 ...ھست چای قوری تو:میگھ و میکنھ اشاره آشپزخونھ بھ

 نگاه نآرمی عبوس ی قیافھ بھ...میشھ گذاشتھ جلوم خوشرنگ چای یھ کھ بشم بلند میخوام

 و میکنم

 ...مرسی:میگم

 کاناپھ سمت بھ و میکنھ مزه مزه رو خودش چای از کمی بگھ چیزی اینکھ بدون آرمین

 و میره

 ؟میاد بویی یھ...اوه اوه:میگھ و باال میده رو ابروھاش امیر...میکنھ روشن رو تلویزیون
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 ...بودم حموم دیروز من...توئھ بوی حتما 

 ...منظورم خلھ نھ:امیر

 .بادا مبارک بادا بادا:میگھ و میکنھ اشاره آرمین بھ ابروش با

 بچسبونی؟ من ریش بھ نبود اون از بھتر آدم...میزنمتا 

 .پشتھ پر خیلی:میگھ و میکشھ صورتم روی رو دستش

 چی؟ 

 ...موکتھ...میگم و ریشت:امیر

 میکنی؟ مسخره 

 ...تو جان بھ نھ:میگھ و میخنده

 ...کن کوفت چایتو 

 ...چشم:امیر

 آب یھ ممیای وقتی تا کنم آب رو استخر رفتن قبل بنداز یادم:میگھ و میکنھ کوتاھی مکث

 تنی

 ...باشھ؟..بکنیم

 استخر؟ برین میخواین مگھ 

 ...اوھوم:امیر

 ھوا؟ این تو 

 ...گرمھ کھ آبا...ھوا بیخیال:میگھ و میخنده

 خودش اتاق سمت بھ ھم امیر...بشم آماده تا میرم اتاقم سمت بھ صبحونھ خوردن بعد

 پوشیدن بعد...میره

 لندب قد دختر یھ بھ چشمم...پایین میام و سرم روی میگذارم رو کالھم گرم، سویشرت یھ

 پشتش کھ میفتھ

 دایص شنیدن با دختر.میرم پایین رو ھا پلھ از دوتا.میکنھ صحبت آرمین با داره و منھ بھ

 من پای
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 قرمز رژ با کھ باریکی لبای و داره گردی صورت.میکنھ نگاه خیره بھم و برمیگرده

 و شدن رنگ

 نظر بھ خودخواه زیادی اما بروست دل تو.قلمی دماغ یھ و کشیده و مشکی چشمای

 ...میرسھ

 ...سالم:دختر

 .سالم:میگم و میام پایین تند تند ھارو پلھ

 و میکنھ دراز طرفم بھ رو دستش و میاد سمتم بھ خنده با کھ باال میدم رو ابروم تای یھ

 من:میگھ

 .جیرانم
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 بخندل یھ و میفتم آرمین گوشی توی ھای شماره یاد فکر کمی بعد...آشناس اسمش...جیران؟

 لبم ی گوشھ

 .ھستم ترمھ:میگم و میگیرم رو دستش...شدا خالھ دختر زودم چھ.میشینھ

 ...شما:جیران

 ھستید؟ پیمان اقوام از:میده ادامھ و میکنھ نگاه اطراف بھ

 .نھ ھم و آره ھم.جورایی یھ 

 .اینطور کھ:میگھ و میخنده

رست بدجور صداش  .ذوقھ تو و ج 

 شما؟ و 

 ...ن...من...کنم معرفی رو خودم کردم فراموش...اوه:جیران

 .من اتاق تو بریم جیران؟بیا:میگھ و میکنھ قطع رو حرفش آرمین

 ...میزنم حرف جون ترمھ با دارم عزیزم:جیران

 نزدیکی ی آینده در و آرمینم دختر دوست من...میگفتم داشتم:میده ادامھ من بھ خطاب بعد

 نامزدش

 .میشم

 .میشم ساکت پیمان صدای با کھ بگم چیزی میخوام

 جیران؟:پیمان

 .جان پیمان:میگھ و میکنھ نگاه سرم پشت بھ جیران

 کنزدی بھم رو سرشون و میدن دست ھم با و میره پیمان سمت بھ و میکنھ عبور کنارم از

 و میکنن

 !.میکشن بھم رو لپاشون و میکنن بوس رو ھوا ھرکدوم

 بدم؟ جا دلم کجای اینو حاال:میگھ لب زیر آروم آرمین

 .میزنم پوزخند و میکنم نگاه بھش

 .برسونی رو خودت زود اینقدر کردم نمی فکر:پیمان

 .میگذاریم مایھ ھم جونمون از ما وسط بیاد کھ شما پای:جیران

 .چاپلوسھ چقدر کھ معلومھ االن ھمین از
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 بیاد؟ قراره جیران کھ میدونستی تو پیمان:آرمین

 .گرفت ازم رو ویال آدرس و زد زنگ دیشب...آره:پیمان

 نگفتی؟ چیزی بھم چرا پس:میگھ زورکی لبخند یھ با آرمین

 .عشقم واسھ باشھ سوپرایز یھ میخواستم...خواستم من:جیران

 بیرون کیوان اتاق تو از کیوان ھمراه امیر.....میاد بدم اینجوری حرفای از چقدر...ایش

 ...میاد

 میای؟ ھم تو...اِه 

 ...آره:کیوان
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 ...نخوردی کھ صبحونھ 

 ...میخورم چیزی یھ برگردیم وقتی...نیست گرسنم:کیوان

 .میکنن لبی زیر سالم یھ ھمزمان و میکنن نگاه جیران بھ متعجب امیر و کیوان

 فلط...آرمینھ دوستای از یکی جیران این ھا بچھ:میگھ و میکنھ اشاره جیران بھ پیمان

 واسھ و کرده

 ...باشھ کنارمون کھ اومده منھ تولد کھ امشب

 ...کنیم نامزد زودی بھ قراره البتھ:میکنھ اضافھ پیمان صحبت ی ادامھ جیران

 بدونن باید ھمھ انگار حاال...کرده باد باباش و مامان دست رو بدجور انگار بدبخت...اوه

 قراره کھ

 .نمیاره خودش روی بھ اما شده عوض رنگش کل بھ آرمین...کنھ نامزد

 کیوان بھ کھ درحالی و)ھستم امیر من...اومدین خوش خیلی:میگھ و میزنھ لبخندی امیر

 میکنھ اشاره

 ...کیوان برادرم ھم ایشون و(میگھ

 ...بختم خوش آشناییتون از...مرسی:جیران

 نمم دریاچھ سمت بھ برین دارین برش...باغھ توی توپ:میگھ کیوان و من بھ خطاب امیر

 آب رو استخر

 ...میام کنم

 ...باشھ:کیوان

 ...بیرون میایم کیوان ھمراه

 ...بودا نازی دختر:کیوان

 پسندیدی؟.ِ..ا 

 ...نیست ما ی وصلھ اما ھست خوشگل...بابا نھ:کیوان

 ...اینطور کھ 

 .میزنھ برق کھ میکنم نگاه چشماش بھ

 نھ؟ مگھ...تازس و خوب خیلی ھوا امروز:کیوان

 ...تره تحمل قابل و گرمتر قبل روزای بھ نسبت...آره 
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 ...میریم دریاچھ سمت بھ و میشیم خاج ویال از.برمیداره رو توپ کیوان

 بمونیم؟ میخوایم کی تا 

 ...ھستیم آینده ی ھفتھ ی یکشنبھ تا فھمیدم کھ اینطور:کیوان

 .تھران برگردم فردا باید کھ من 

 چرا؟:میگھ و میکنھ نگاه بھم کیوان

 تفرص ھفتھ ھمین تا دانشگاه جدید ترم نام ثبت واسھ گفت زد زنگ بھم سیما دیروز 

 ھنوز...دارم

 ...نرفتم ھم واحد انتخاب واسھ



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...نداری ماشین کھ برگردی؟تو میخوای چی با:کیوان

 ...ببره رو ما میشھ پیدا چیزی...آژانسی یھ 

 ...بردتت مجانی تھران تا بزنی رو یکی مخ بھتره:میگھ شیطنت با کیوان

 پیدا من رسوندن واسھ الیق آدم کھ میدونم ھم رو این چون اما...میدونم رو این کھ خودمم 

 نمیشھ

 .برم پولی اونجا تا و بگیرم تاکسی یا آژانس یھ میدم ترجیح

 .دیگھ خری:کیوان

 ...نمیرسیم تو پای بھ...نکن شرمندمون 

 .نیستم خر کھ من:کیوان

 ...قاطری کھ بودم کرده فراموش میگی راست 

 ...میشھ کوب میخ سرجاش کیوان میبینم کھ میرسیم دریاچھ بھ

 ...دیگھ چتھ؟بیا 

 ترمھ؟:کیوان

 ھوم؟ 

 کجان؟ قلبم قرصای:کیوان

 چی؟ 

 !!!ھایی ھولو چھ...ب ھ:کیوان

 ستننش بزرگی سنگ روی دریاچھ کنار کھ دختر دوتا بھ چشمم کھ میگیرم رو نگاھش رد

 ...میفتھ

 ...نمیخورن درد بھ اینا...بابا بریم بیا کیوان 

 یگھم چیزی یھ...میره دختر دوتا اون سمت بھ بھم توجھ بدون و شکمم تو میکوبھ رو توپ

 دخترا کھ

 کیوان و میشھ نمایان لبخند ھردوتاشون لبای روی بعد ولی میکنن نگاھش اخم با اول

 بینشون

 ...بده عقل بھت خدا:میگم و میدم تکون براش تاسف ی نشونھ بھ سری...میشینھ
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 و سر ساعت نیم حدودا بعد...بازی بھ خودم با میکنم شروع و زمین روی میندازم رو توپ

 امیر ی کلھ

 ...میشھ پیدا آرمین ھمراه

 آوردی؟ خودت با چرا اینو 

 از یخوادم انگار.بیاد کھ بود مشتاق خیلی تازشم.بشھ کامل تیممون بیاد ھم این گفتم:امیر

 اون دست

 کیوی...بود خورده مخمو میموندم دیگھ دقیقھ دو...بشھ خالص پرحرفش دختر دوست

 کجاست؟

 ...اوناھاش:میگم و میکنم اشاره کیوان بھ
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 کرد؟ گم رو پاش و دست دید دختر دوتا این باز:امیر

 ...دیگھ توئھ داداش 

 لندشب زور بھ و میگیره رو اش یقھ...میره کیوان سمت بھ ھم بعد و میکنھ من بھ نگاه یھ

 بعد و میکنھ

 آوردی؟بسھ گیر پرتات و چرت واسھ بیکار گوش تو باز:میگھ رسایی صدای با ھم

 بریم بیا پاشو...دیگھ

 .نگو دروغ اینقدر

 اون بھ خطاب و میزنھ کنار رو امیر دست اخم با کیوان...میشینھ لبم ی گوشھ لبخند یھ

 دختر دوتا

 .نوکرمھ این:میگھ

 ...نمیذاری احترام ھم رئیست بھ دیگھ کھ میگی؟میبینم خودت واسھ داری چی:امیر

 زدی؟ واکس رو کفشام:کیوان

 ریزی کرم و ھا ریزی زبون این محالھ:میگھ و میگیره رو کیوان گوش حرص با امیر

 بھ رو ھات

 ...ندم گزارش مامان

 ...گمب بھش رو سمیرا ی قضیھ منم تا بگو برو...بدتره من از وضعیتت خودت تو:کیوان

 ...کنیم بازی میخوایم شد ظھر پاشو...بکنی رو کاری چنین میخوری شکر تو:امیر

 ...باھامون بیان ھم خوشگلھ دوتا این بذار خوب:کیوان

 .میاد من سمت بھ و میکنھ ول رو گوشش امیر

 ...میکنھ دیوونھ رو من این باالخره:امیر

 کنین؟ بازی والیبال دست یھ ما با میدین افتخار...گرامی ھای مادمازل خب:کیوان

 .میان ما سمت بھ کیوان ھمراه و میشن بلند ھم بعد و میکنن نگاه ھم بھ اول دخترا

 من برادر ھم خرزھره این...جونھ ترمھ دوستمون این:میگھ و میکنھ اشاره من بھ کیوان

 ...امیره

 ...آرمینھ اسمش کھ کارمونھ چی نمیدونم ھنوز ھم این:میگھ و میکنھ اشاره ھم آرمین بھ

 و میکنھ اشاره داره برویی دل تو و مھربون ی قیافھ کھ راستش سمت دختر بھ بعد

 اینم ھا بچھ:میگھ

 ...یلداست

 ...تکتمھ اینم:میگھ و میکنھ اشاره چپی سمت بھ
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 ...خوشوقتم آشناییتون از:امیر

 رو دستش تا میکنھ نگاھش منتظر و میکنھ دراز آرمین سمت بھ رو دستش تکتم

 پوزخند یھ...بگیره

 یرهمیگ رو دستش تعجب کمال در اما میکنھ یخش رو سنگ االن کھ میگم خودم با و میزنم

 لبخند با و
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 ...جان تکتم وقتم خوش دیدنت از خیلی:میگھ نادرش

 ...میکشھ بیرون آرمین دست از آرومی یھ رو دستش و میده تکون آروم رو سرش تکتم

 .پسرا با ھم پسرا دخترا، با دخترا:امیر

 و خانوم یلدا و من ، من نظر بھ...میشھ ضعیف اونا گروه...نیست خوب اینجوری:آرمین

 شما باھم تکتم

 ...باھم ھم ھا

 ھم دایل و تو و امیر.باھم ترمھ و تکتم و من...میکنیا باز نوشابھ خودت واسھ خوب:کیوان

 ...باھم

 ...کنیم شروع...خوبھ:امیر

 مارهش دوتا دوتا ھم بازی وسط...بازی بھ میکنیم شروع و ایستیم می جایی یھ ھرکدوممون

 ھامونو

 خما ھمش ھم تکتم این.میاریم در بازی مسخره کیوان با و میزنیم جر کلی و باال میبریم

 قیافھ و میکنھ

 .ایش:میگھ دقیقھ بھ دم و میگیره

 میندازه رو خودش کیوان...میدیم استراحت واسھ تایم یھ...میبره ما گروه رو اول بازی

 و زمین روی

 رمینآ تلفن...میشینم زمین روی طرفتر اون کمی منم...میبنده خستگی فرط از رو چشماش

 زنگ

 جنگل متس بھ و میده جواب تلفنش بھ میکنھ نگاه تکتم بھ لبخند با کھ حالی در و میخوره

 دریاچھ کنار

 ...میره

 بود؟ چی اسمتون شما:یلدا

 ...ترمھ:میگم و میکنم نگاه بھش

 ...میده تکون رو سرش بالبخند و میشینھ کنارم

 خواھرتھ؟ تکتم 

 چی؟ شما...اوناس ویالی ھم اینجا...خالمھ دختر نھ:یلدا

 چی؟ من 

 امیر؟ آقا یا شماست ویالی اینجا:یلدا

 واسھ... دوستامونھ از یکی پیمان تولد...دوستیم ھم با ماھممون راستش...کدوممون ھیچ 

 تولدش ی

 ...اینجا اومدیم

 کردن؟ ازدواج امیر آقا و کیوان آقا:یلدا

 ولی ازدواج نھ و کرده نامزد نھ ھنوز ھم امیر...شد جدا نامزدش از پیش دوسال... کیوان 

 دختر یھ

 .ھست زندگیش توی
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 اومدن؟ ھم ایشون:یلدا

 کرده؟ گیر گلوت تو نکنھ ببینم...آره 

 ...شدم کنجکاو فقط راستش...نھ:میگھ و میخنده لحنم تغییر از متعجب یلدا

 ...واضحھ کامال 

 ...بشم آشنا باھات بیشتر دارم دوست خیلی...ای مزه با خیلی:میگھ و پشتم بھ میزنھ

 ...ممنون:میگم و میکنم نگاه صورتش بھ

 ...کیوانھ برادر کھ امیر آقا برعکس...ھمھ بھ شبیھ خیلی کیوان آقا و شما اخالق:یلدا

 آب شرمندگی از دارم داری بھم کھ لطفی ھمھ این با کیوی قول بھ...نکنھ درد دستت 

 ...میشم

 ...کیوانھ آقا بھ شبیھ بیانتون لحنھ خیلی واقعا:میگھ و میخنده

 ...ندیدم عمرم تو بزرگتر این از توھین 

 .میخنده

 نکنی؟ صحبت رسمی اینقدر میشھ 

 کنم؟ صحبت جوری چھ خب:یلدا

 ھم امیر آقا و کیوان آقا ھی و نکن صدا شما رو من فقط.میخواد دلت کھ جوری ھر 

 اوکی؟...نکن

 ...اوکی:یلدا

 ِکی؟ تو حاضرم من 

 ...میکنھ پرت دریاچھ سمت بھ سنگ یھ و میخنده

 ...بریم و کنیم بازی ھم رو دوم ِگیم پاشین:امیر

 ...میزنم کنار رو خاکش و میدم تکون رو ام خاکی لباسای...میشیم بلند سرجامون از

 کجاست؟ تکتم پس:یلدا

 ...بود اینجا االن:امیر

 ...زد غیبش کھ ھم آرمین:کیوان

 ...میان خودشون اونا کنیم شروع رو بازی بیاین:امیر

 دوم ازیب...میشن تیم یھ باھم ھم یلدا و امیر و میگیریم قرار تیم یھ تو دوباره کیوان و من

 با ھم رو

 ...میبریم ھا امتیاز بردن باال دوتا دوتا و زنی جر و کیوان و من ھای بازی مسخره

 زا یکی تولد امشب راستش...ممنون کردین بازی باھامون اینکھ بابت خانوم یلدا:امیر

 خوشحال.دوستانھ

 ...بیارین تشریف ھم خانوم تکتم و شما میشیم

 ...نمیشیم مزاحم اما...ممنون:میگھ و میکنھ نگاه بھمون مردد یلدا

 .دیگھ دوستین کھ ھم شما...دوستانس جمعمون مزاحمتی؟راستش چھ:امیر
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 ...ممیشی مزاحمتون جون تکتم با حتما تونستیم اگھ:میگھ و میندازه بھمون نگاھی یلدا

 ...رودخونس کنار سفید ویالی ھمین ھم مون ویال...منتظریم ۸ ساعت پس:کیوان

 .میکنیم حرکت ویال سمت بھ ماھم...میره و میکنھ خداحافظی ازمون خوشحال یلدا

 .نی معلوم...زدا غیبشون ھم تکتم و آرمین این:کیوان

 کنمنمی فکر ضمن در...نزنیم اساس بی تھمت بھتره:میگھ و میکنھ قطع رو حرفش امیر

 چنین آرمین

 .باشھ آدمی

 ...خرابت فکر این با ھم تو... نبود این منظورم کھ من حاال:کیوان

 ...کن ولش:امیر

 ایھ ریزه سنگ بھ پاھاش با و میندازه پایین رو سرش ریختھ ھم بھ ی قیافھ با کیوان

 ضربھ پاش جلوی

 بمرت نا ی قیافھ بھ و میگردیم بر میاد سرمون پشت از کھ خشی خش صدای با...میزنھ

 خیری آرمین

 ...میشیم

 کجایی؟ معلومھ ھیچ:امیر

 ھی میزدم حرف کھ تلفن با:میگھ میبنده رو پیرھنش باالی ی دکمھ کھ حالی در آرمین

 خرگوش

 ...دنبالشم کھ دوساعتھ...دیدم

 گرفتیش؟ 

 ...نتونستم:میگھ و میندازه بھم آشفتھ نگاه یھ

 ...باشن زمستونی خواب تو سال موقع این خرگوشا نمیکنی فکر 

 ...نبود خرگوشا اون از این اما:آرمین

 نامزد ممکنھ آخھ.بریم کھ بھتره...بوده خرگوشی چھ معلومھ ظاھرت از کامال:کیوان

 نگرانت جونتون

 .بشھ

 ھم کیوان...میرسونم ویال بھ رو خودم و میدارم بر تر تند رو قدمام و میزنم پوزخند یھ

 میاد سرم پشت

 میز تپش کھ نادیا و سمیرا دیدن با...نمیشم متوجھ خوب کھ میگھ چیزایی یھ لبش زیر و

 لبخند صبحونن

 ...میرم سمتشون بھ و میزنم

 بودین؟ کجا ھا شما:نادیا

 ...کنیم بازی والیبال دست یھ دریاچھ کنار بودیم رفتھ:کیوان

 ...بخیر صبح:آرمین

 ...میدن رو جوابش لبخند با نادیا و سمیرا

 ...منتظرتھ...اتاق تو بری اومدی وقتی کھ گفتن جون آرمین؟جیران آق:نادیا

 ...مرسی:میگھ و میکشھ موھاش تو دستی آرمین
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 ...خرسی تولھ

 کو؟ پیمان و مازیار پس 

 ...استخرن تو پایین:نادیا

 میریزی؟ من واسھ چایی یھ سمیرا:میگھ و میشینھ میز پشت کیوان

 ...میره آشپزخونھ سمت بھ و میده تکون رو سرش سمیرا

 نمیای؟ تو کیوان...استخر برم بعدش و بگیرم دوش یھ میرم من:امیر

 ...تره مھم چیزی ھر از صبحونھ االن:کیوان

 چی؟ تو آرمین:امیر

 ...میام بگیرم دوش یھ منم:آرمین

 ...واجبھ خیلی برات االن حموم کھ تو:میگھ و میزنھ پوزخند یھ کیوان

 کیوان؟:امیر

 ھن مگھ...دیگھ حموم بره باید ریختھ عرق کرده بازی زدم؟خب بدی ھا؟چیھ؟حرف: کیوان

 آرمین؟

 ...میره ھا پلھ سمت بھ بگھ چیزی اینکھ بدون آرمین

 ...بکش بگیری؟خجالت خون خفھ دقیقھ دو نمیتونی تو:امیر

 ...من نھ بکشھ خجالت باید دیگھ یکی کھ فعال:کیوان

 متس بھ ھا بچھ بحث بھ توجھ بدون...میندازمش کاناپھ روی و میارم بیرون رو سویشرتم

 کھ ای پلھ راه

 افض تو پیمان و مازیار ھای خنده و ھوارا و داد صدای...میرم میشھ ختم پایین طبقھ بھ

 ...میشھ منعکس

 ...خودم خل ی رفقا بر سالم 

 و میکنھ دبلن برام رو دستش...دستشھ پرتغال آب لیوان یھ و نشستھ استخر ی گوشھ مازیار

 درود:میگھ

 کوشن؟ ھا بچھ...جون ترمھ بر

 ...میان االن ھم اونا 

 !!...استخر تو بیا کن عوض رو لباسات برو:میگھ و بیرون میاد آب زیر از پیمان

 ...بخورم سرما میترسم سرده ھوا...داداش مرسی 

 ...آب تو میده ھولم پشت از یکی کھ بشینم استخر لبھ میخوام

 ...آیھ می دختر دانھ یک...آیھ می کفتر باال اون از: میگھ داد با مازیار

 آب زیر از...میکنھ کور رو چشمام استخر کف آبی کاری کاشی و آب تھ میرم لحظھ یھ

 نفس و باال میام

 سوت و دست صدای...میکنم نگاه میکنھ نگاھم خنده با کھ کیوان بھ و میکشم عمیقی

 بلند مازیار

 ...میشھ

 ...بیشعوری خیلی 
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 ...چشمام جلو میذارم رو دستم...بیرون میاره رو خودش شلوار و پیراھن کیوان

 ترمھ؟ جلو...کنن بیحیات سر تو خاک:پیمان

 ...بابا خودیھ کھ ترمھ:کیوان

 وت لیوان و پیمان و من روی میشھ خالی آبا تمام کھ آب توی میزنھ شیرجھ حرفش بعد و

 ...مازیار دست

 ...کردی کوفتم رو ام میوه آب...شتر ھو:مازیار

 چرکت دنب بھ دوش یھ الاقل...آب تو نیا بیرونت لباسای با گفتم بھت صدبار کیوان: پیمان

 ...میزدی

 نم میکنھ فرقی چھ حاال بشن خالی میخوان باالخره کھ آبا این...داداش کن ولمون:کیوان

 کثیفشون

 ...گرفت جیشمم آب تو اومدم کھ االن تازشم...کنم

 ...میکشمت کنی دستشویی آب تو اگھ وهلل بھ کیوان: پیمان

 ...کردما چتھ؟شوخی بابا خو:کیوان

 تبکش خدا...باال میکشم رو سنگینم و خیس بدن و میرسونم استخر ی لبھ بھ رو خودم

 من حاال...کیوان

 باال؟ برم چجوری

 نم دیدن با آرمین...میکنم نگاه بھشون میچرخونم رو سرم آرمین و امیر ی خنده صدای با

 اخماش

 ...ھم تو میره دوباره

 اون یقھدق بھ دم کھ مردشم کشتھ خیلی انگار...بکنھ رو کار ھمین بلده فقط کھ اینم ایش

 برام رو اخماش

 ...ھم تو میکشھ

 یری؟نم باھاشون تو خرید برن میخوان...میگرده دنبالت داره اینجایی؟سمیرا تو ترمھ:امیر

 ...میکنھ خرید؟بیچارم برم سمیرا با کھ اسکلم مگھ...بابا نھ 

 ...تنھاست اونم... جیران پیش برو خرید بری نمیخوای اگھ:آرمین

 کنم؟ گم رو گورم برم یعنی این 

 ...چیھ منظورم میفھمی زود میاد خوشم:آرمین

 اونجایی تو کھ جایی موندن بھ میلی زیاد ھم خودم من نبود تو گفتم بھ نیازی 

 از مگھ تازشم...ندارم

 ...بشم ھمنشین تو وراج دختر دوست با بخوام کھ باشم شده سیر جونم

 رو بدن عجب آشغال...استخر کنار صندلی روی میندازه رو حولش و میکنھ غلیظی اخم

 داره فرمی

 ور اخماش خودش رو خیرم نگاه دیدن با...تمام و مایوئھ یھ تنشھ االن کھ چیزی تنھا...ھا

 تر غلیظ
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 ...اناونج ھا پلھ( میگھ و میکنھ اشاره پلھ راه بھ)  شد تموم زدنت دید اگھ:میگھ و میکنھ

 ...میپیچم دورم و برمیدارم رو پیمان ی حولھ و میشم بلند

 ...منھ ی حولھ کھ اون:پیمان

 ...برات میارم دیگھ دونھ یھ 
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 ...میرم ھا پلھ سمت بھ حرفم از بعد و

 ...بیار جون مازی و من واسھ ھم میوه آب یھ تری:کیوان

 ...باشھ 

 عمرا دنبو اونجا اون اگھ یعنی...بدم گوش پختھ لبو اون حرف بھ بخوام کھ نیستم آدمی من

 استخر از

 یرمم باھاشون کھ نیست اولم بار...ندارم پسرن ھمشون اینکھ با مشکلی...بیرون میومدم

 االنم...استخر

 زا واسم اون مازیار و امیر و کیوان و پیمان بین..آرمینھ حضور خاطر بھ اومدم کوتاه اگھ

 ھر

 ...تره غریبھ و تر نامحرم ، نامحرمی

***. 

 ھنوز مھ تکتم و یلدا...میکردیم بازی حکم ھا بچھ با داشتیم االن تا.نشده تاریک ھوا ھنوز

 فک.نیومدن

 االیب رو موھام مشکی جین شلوار یھ و سفید پیرھن یھ پوشیدن بعد...نیان ھم دیگھ کنم

 میکنم جمع سرم

 و نداشتم مھارت کردن آرایش تو وقت ھیچ البتھ...میکنم عروس حد در آرایش یکم و

 تو میزدنم ھمیشھ

 کلی اب و میندازم شده ھا مرده صورت شبیھ کھ قیافم بھ ناراضی نگاه یھ...میریدم صورتم

 غرولند

 دختر از بویی ھیچ خدایی...میکنم اکتفا لب رژ و چشم خط یھ بھ و میکنم پاک رو آرایشم

 بودن

... اشنب رودخونھ کنار بیرون گمونم... نیست کسی ویال توی...بیرون میام اتاق از...نبردم

 می پیمان

 شآتی و بشینیم میگذره ویالش توی از کھ ای رودخانھ کنار بریم داره دوست کھ گفت

 از.کنیم روشن

 الغک دستھ یھ عبور با...شکستھ رو باغ سکوت ھا بچھ ی خنده صدای...میشم خارج ویال

 بلند رو سرم

 ...سرده سیبری حد در کھ ھم ھوا...میکنم نگھ بھشون و میکنم

 ...خودم کنار اینجا بشین تری؟بیا:کیوان
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 گرم ات میگیرم آتیش روی رو دستم و میشینم کنارش.میکنھ اشاره کنارشھ کھ سنگی بھ

 ...بشم

 ...مینداختیم آتیش توی و میاوردیم زمینی سیب کاش ای:سمیرا

 ...نداریم زمینی سیب:نادیا

 الدنب چرا اینجاست بزرگی این بھ زمینی سیب:میگھ و میکنھ اشاره کیوان بھ مازیار

 میگردین؟

 یارخ کنار دیشب نکنھ ای؟ببینم خوشمزه چقدر آخھ تو مازیار...خندیدم...ھھ ھھ ھھ:کیوان

 شورا

 خوابیدی؟

 ...بوده خودم کنار دیشب نخیر:نادیا

 ...دیگھ شده تلخ و مزه بی اینقدر امروز ھمین واسھ:کیوان

 ...میشھ قرمز لبو مثل ونادیا خنده زیر میزنن سمیرا و امیر

 میخوری؟ پسر؟چقدر بسھ:پیمان
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 و شھدست توی شراب لیوان یھ آرمین...میکنھ صحبت آرمین با کھ میکنم نگاه پیمان بھ

 آروم آروم

 ...شده خیره نشستھ کنارش کھ جیران بھ و میخوره

 ...بردار سرم از دست رو امشبھ یھ خدا رو تو:آرمین

 ...بخوریم ھم با بذار...دار نگھ ھم اصلی جشن واسھ:امیر

 ...بخوری مشروب میکنی غلط تو:سمیرا

 ...بردار سرم از دست رو امشبھ یھ خدا رو تو: میگھ و میگیره رو آرمین ادای امیر

 ...میشھ خیره آتیش بھ و میزنھ پوزخند یھ آرمین

 داریم؟ کم چی امشب گفتین اگھ:مازیار

 ...نمیگھ ھیچی کس ھیچ

 ...کنین ضایع منو خدا ی ھمیشھ کھ ھم شما:مازیار

 ...میزنھ کی...خب:میگھ و میاره بیرون رو گیتار پشتش از حرفش شدن تموم از بعد

 حسش امشب...نمیتونم من:میگم و میزنم لبخند یھ...میچرخھ من سمت بھ نگاھاشون

 ...نیست

 بزنھ ارگیت نیست بلد ای دیگھ کس کھ تو غیره:میگھ و پام روی میندازه رو گیتار مازیار

 ...آخھ

 ...بلدم منم:جیران

 ...نکن ناز بزن رو امشب حاال:میگھ جیران بھ توجھ بدون کیوان

 ...نمیکنم درنگ ھم لحظھ یھ بزنم کتکت کھ اینھ منظورت اگھ 

 توی نداری دوست میدونم...بزن من خاطر بھ...امشب:میگھ و میگیره رو ھام شونھ پیمان

 گیتار جمع
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 ...من خاطر بھ ولی بخونی و بزنی

Just for you  :میگم و میندازم پیمان بھ نگاه یھ 

 ...کن شروع:میگھ و میخنده

 ...بخونم چی...کھ نمیشھ شعر بدون کھ گیتار خب 

 ...بخون میکشھ عشقت ھرچی:نادیا

 بغلم ویت رو گیتار.افتادم گیر شووھر انقراض دوران تو بدجور...نداریم عشقی اینھ مشکل

 و میگیرم

 اغب توی کھ گیتاره صدای فقط و میشن ساکت ھمھ...میکنم شروع کردنش تنظیم بعد

 .میپیچھ

 ستشدو خیلی پیمان میدونم کھ شعری خوندن بھ میکنم شروع آروم و میشم خیره آتیش بھ

 ...داره

 «   حرفامو نمیگفتم تو بھ اگھ

 ...داااارم دوست چقدر گفتم نمی اگھ

 ...بودی االن
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 اینو نمیفھمیدی اگھ شاید

 دااارم دوست حد از زیادی رو تو کھ

 ...بودی االن

 اومدم ھمرات سایھ یھ مثھ

 آرااامشی تو کھ شم مطمئن

 ...رووووز یھ میکنم ات خستھ نمیدونستم

 میدیدمت کمتر اگھ رو تو

 ...بشی دلتنگم میذاشتم اگھ

 ...ھنوووز کنارم...بودی اینجا

 ...سرماس و غم از پر...شبا تو بدون

 ...دنیاس تھ...راھمھ تھ...تو بدون آره

 ...آھھ و غم از پر...شبام تو بدون

 ...اشتباھھ آخرش میبینی...بری تنھا اگھ

 گناھھ این آره... »

 اخمای متوجھ...شده خیره بھم کھ میخوره آرمین چشمای بھ چشمام کھ باال میارم رو نگاھم

 جیران درھم

 .میدوزم آتیش بھ رو نگاھم دوباره میشینم کھ

 ... «  میشدم نگرانت

 ...ساعت چند حتی نمیدیدمت

 ...تو بودن بھ
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 ...عادت بود کرده عاشقونھ دلم

 ...نداشت فایده ولی

 ...تالش ھمھ اون

 ...آخراااش بھ بودی رسیده تو
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 ...میخوام خدا از

 ...بگذره روزات

 ...راحت و خوشحال

 ...دلم تھ از

 ...واست میخوام عشق با رو زندگی

 ...نمیخوام ولی...چشمام خیسھ باز

 ...برام دیگھ...بسوزه دلتو

 ...سرماس و غم از پر...شبا تو بدون

 ...دنیاس تھ...راھمھ تھ...تو بدون آره

 ...آھھ و غم از پر...شبام تو بدون

 ...اشتباھھ آخرش میبینی...بری تنھا اگھ

 ...گناھھ این آره

 ........راحت و خوشحال..

 ........واست میخوام عشق...

 ........راحت و خوشحال..

 واست میخوام عشق...»..... ...

 (تو بدون  خسروی زانیار)

 دوباره کھ میکنن اصرار و میزنن دست آرمین از غیر ھمشون آھنگ شدن تموم بعد

 یھ لبخند با...بخونم

 نفک مثھ( ک) و لبو مثھ( ل...)میشھ بلند و میزنھ پوزخند یھ کھ میکنم آرمین بھ نگاه

 !!!شدن
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 میری؟ کجا: پیمان

 ای لھفاص مستی مرز تا معلومھ کامال کھ لحنی با باال میاره رو لیوانش کھ حالی در آرمین

 :میگھ نداره

 ...کنم پر اینو میرم

 نخور؟ دیگھ بسھ.نشده شروع اصلی جشن ھنوز...پسر ھی: پیمان

 ...بشی مست ممکنھ نخور بسھ...عزیزم آره:جیران
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 بگیرم؟ اجازه تو از باید خوردنمم واسھ: آرمین

 .میره ویال سمت بھ و میخنده حرفش گفتن بعد و

 ...میبینم مست دکتر کھ اولیھ بار میگم: نادیا

 ندیدی؟ رو من حاال تا مگھ: پیمان

 ...کنی مست کھ ندیدم ولی بخوری مشروب کھ دیدم: نادیا

 .خرابن ریشھ از دکترا کھ میدونستم ھم اول از: مازیار

 خوندیا؟ پزشکی ھم تو ھوی؟ناسالمتی 

 ...خوندم روانشناسی من: مازیار

 االن نکھ تازشم...بابا داری احتیاج روانشناس بھ خودت تو... میکنھ افتخاریم چھ 

 رو تخصصش

 ...بچرخون رو خونت قھوه اون برو داری؟؟تو

 ...شاپ کافی...دھاتی ھوی:میگھ تاکید با مازیار

 تو؟ بریم نمیشھ...ھا بچھ سرده ھوا: سمیرا

 ...بعد کنھ مھمونمون دیگھ آھنگ یھ ترمھ بذار...زوده ھنوز: امیر

 بخونم؟ دوباره میخوام من کھ گفت کی میکنی؟حاال باز نوشابھ خودت واسھ الکی چرا 

 ...عالیھ واقعا میشد؟صدات چی میخوندی واسمون دیگھ دھن یھ اگھ حاال: امیر

 ...موند نمی دھن واسم کھ میخوندم دیگھ دھن یھ اگھ 

 و تشپیانیس ھم امیر...باشھ خوانندش ھم ترمھ...بیرون بدیم آلبوم یھ چطوره میگم: کیوان

 ...منم

 ...آبدارچی ھم تو: میگھ و حرفش وسط میپره پیمان

 ...خندیدم...ھھ ھھ:میگھ اعتراض با کیوان کھ میشھ بلند جمع ریز ی خنده صدای

 ببندی؟ کھ گفتم...بخندی کھ نگفتم: پیمان

 رو؟ چی: کیوان

 ...رو مبارکت دھن 

 ...خالیھ اینجا جاش خیلی کھ میندازه بشکھ یھ یاد منو حرفھ این:کیوان

 ...میکنھ قلفتی رو سرت پوست میزنی حرف اینجوری سرش پشت بفھمھ اگھ سیما 
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 ...بگھ بد ھمھ سر پشت داره عادت کیوان:میگھ پوزخند با سمیرا

 من...کنھب رو لبش باالی پرپشت سبیالی بره اون:میگھ سمیرا حرف بھ توجھ بدون کیوان

 چرا نمیدونم

 ایدب خدایی...میفتم گوریل یاد میبینمش وقت نمیده؟؟؟ھر سروسامون قیافش اون بھ یکم

 سبیلش و ریش

 ...بافت مو کش با رو

 تا...!!!!بمونھ باقی حالت خوش کھ میزنھ ھم تاف سبیلش ریش بھ کھ کاری کجای تازه 

 ...آد در چشت
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 ...پیشش برم سبیل و ریش بھ رسیدگی آموزش فشرده کالس چندتا باید:کیوان

 متس بھ باھم و میشن بلند ھم امیر و سمیرا...میشم بلند و پاھاش روی میندازم رو گیتار

 ویال

 آتیش روی و میاره آب رودخونھ توی از کنارشھ کھ ای قابلمھ با مازیار...میرن

 گیتار کیوان...میریزه

 بھ میکنھ زمزمھ رو خوندم االن کھ رو شعری کھ درحالی و میندازه دوشش روی رو

 ویال سمت

 بھ ور دستم منم.بشم بلند کھ میکنھ کمک و میکنھ دراز سمتم بھ رو دستش مازیار...میره

 جیران سمت

 ...میشھ بلند و میگیره رو دستم لبخند با کھ میگیرم

 .بود سرد خیلی امشب:میگھ و میکنھ قالب ھم توی رو دستاش جیران

 .بستی می قندیل قبل شبای...گرمھ ھوا ھنوز امشب تازه 

 بود؟ ترمھ اسمت:جیران

 .آره 

 میرسھ ھرکی کھ سختھ من اسم کجای آخھ«  بود ترمھ اسمت ؟» یا«  بود چی اسمت ؟»

 میگھ

 .میره ور گیتار تارھای با و میشینھ نفره تک مبل یھ روی کیوان.میشیم ویال وارد

 و بزن دیگھ کھ وقتشھ.میز روی بذاریم و بیاریم رو ھامون کادو بھتره ھا بچھ:مازیار

 شروع رو بکوب

 .کنیم

 یھ؟چ بکوب و بزن دیگھ میخوابیم میریم ریختن و خوردن خالتھ؟بعد عروسیھ مگھ:امیر

 ...نمیشھ کوبی پای و رقص بدون کھ تولد...نخیرشم:سمیرا

 .برقصی مرد ھمھ این جلوی نمیاد خوشم اصال:میگھ جدی لحن یھ با امیر

 ؟ غریبھ شدیم ما داداش؟حاال:کیوان

 .معنایی تمام بھ نامرد یھ...نیستی مرد کھ بود؟تو تو منظورش کی حاال:امیر

 .مرد بیا:کیوان

 .نامرد برو:امیر

 آھنگ صدای دقیقھ چند از بعد کھ میگذاره دستگاه روی دی وی دی یھ و میخنده پیمان

 پر رو فضا

 .خوردن تکون بھ میکنن شروع ھمھ و میکنھ

 برقصی؟ بلدی:جیران
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 .خراکمھ 

 .برقصیم باھم بیا:جیران

 .بعد بیارم رو کادوم برم بذار 
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 .گذاشتمش آرمین اتاق تو...بیارم رو کادو برم منم...میگی راس:جیران

 افتاده اج یھ دوباره کجاست؟حتما آرمین نمیدونم:میگھ میره ھا پلھ سمت بھ کھ حالی در بعد

 داره و

 ...میخوره

 وارد.میرم خودم اتاق سمت بھ منم و میشھ آرمین اتاق وارد اون...میرم منم سرش پشت

 و میشم اتاق

 روشن کامال رو اتاق ماه نور...میرم کمدم سمت بھ کنم روشن رو چراغ اینکھ بدون

 رو کمد در.کرده

 کھ ھمیفت آرمین بھ چشمم کھ در سمت بھ برم میخوام و میارم بیرون رو کادوم و میکنم باز

 تخت روی

 .دستشھ توی ھم بالشتم و نشستھ

 میکنی؟ کار چی اینجا تو 

 ...کھ اومدم من...من:آرمین

 سمتش بھ و میکنم آویزون دستم از رو کادو...میشھ بلند و میگذاره سرجاش رو بالشت

 سعی و میره

 ...ببینم رو صورتش تاریکی تو میکنم

 خوبھ؟ حالت 

 اتاق کنم فکر...نیست خوب حالم من:میگھ و میده قورت رو دھانش آب و میشھ خیره بھم

 اشتباه رو

 .اومدم

 .پایین بیای ھم تو کھ بھتره شده شروع مھمونی...میگشت دنبالت جیران 

 ارجخ اتاق از و میره در سمت بھ بگھ چیزی اینکھ بدون مکثی از بعد و میشھ خیره بھم

 منم...میشھ

 روی از...میرم ھا پلھ سمت بھ و میبندم رو اتاق در و بیرون میام اتاق از سرش پشت

 سر ھا نرده

 .میگذارم میز روی رو بزرگتره ھا کادو بقیھ بھ نسبت کھ رو کادو و میخورم

 کردی؟ کادو یخچال کارتن  :مازیار

 .نیست بزرگ اینقدرا ھم کادوم دیگھ 

 ھس؟ چی حاال:مازیار

 ....میفھمی کردن بازش وقتی 

 سرکاریھ؟ پارسالت کادوی مثل نکنھ...شیطون ای:میگھ و میخنده

 .واقعیھ کامال ایندفعھ...بابا نھ 

 آھنگ ریتم با و وسط میندازم رو خودم و میگیرم مازیار مسخره ی قیافھ از رو نگاھم

 ھمھ...میرقصم

 ھم اھیگ...کیوانیم منو میندازن جفتک جمع وسط کھ کسایی تنھا و عاشقونن رقص فاز تو

 در واسھ
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 و وسطشون میرفتم کیوان ھمراه(نادیا و مازیار-سمیرا و امیر)جمع عاشقای حرص آوردن

 حسشون تو

 .خخخخ...آزاری مردم تھ یعنی این...میشدن کفری بدجور کھ میریدیم

 عکس چندتا گرفتن و پیمان و کیوان ھای بازی مسخره و کوبی پای و رقص کلی بعد

 جمعی دستھ

 کھ رانگا.نیومدن پایین اصال کھ ھم آرمین و جیران.میشیم تلپ کاناپھ روی خستھ ھممون

 کھ انگار نھ

 دیگشون ھای برنامھ بھ دارن میاد بوش کھ اینجور...بوده پیمان تولد اومدنشون دلیل

 رسیدگی

 کوھی؟؟؟ خرگوش صید حال در ھمش و باشھ فعال پیش میتونھ چقدر آدم آخھ...میکنن

 ...باشھ کھ نوبتیم:نادیا

 .تولده کیکھ نوبت:مازیار

 ھک بزرگی کیک ھمراه آشپزخونھ از میخونھ رو مبارک تولدت شعر کھ حالی در سمیرا

 دستشھ توی

 ۸۲... میدن نشون رو پیمان سن کھ...شدن گذاشتھ عدد تا دو کیک روی...بیرون میاد. 

 ...شدم پیر زود چقدر:پیمان

 ...گذاشتن اشتباه عددھارو:امیر

 رو ۲۸ عدد و میکنھ جا جابھ رو اعداد پیمان...  میگذاره میز روی رو کیک سمیرا

 و میکنھ درست

 و میکنھ فوت ھارو شمع کردن آرزو بعد پیمان...میکنھ روشن فندک با ھارو شمع سمیرا

 خاموششون

 ی مھھ کردن باز از بعد...میکنیم مالیش تف نوبت بھ و میزنیم دست براش ھممون...میکنھ

 ھا کادو

 .میرسھ کیوان و من کادوی بھ نوبت

 کنم؟ باز رو کی کادوی اول...خب:پیمان

 چیھ؟ ببینیم کن باز رو ترمھ مال اول:مازیار

 .من مال اول نخیر:کیوان

 ...ترمھ مال ھم آخری کیوان مال اول:پیمان

 .دیگھ بخوابیم بریم کنین باز زود 

 خوابم بدجور من...آره:میگھ میکنھ مزه مزه رو دستش توی نوشیدنی کھ حالی در امیر

 گیج سرم...میاد

 .میره

 نم پیش نداری حق امشب...دیگھ میاد خوابم بخورم مشروب بطری تا سھ اگھ منم:سمیرا

 .بخوابی

 .شب یھ ھمین و ھمشھ:میگھ و میزنھ آمیزی شیطنت لبخند امیر
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 اینم ھآخ...اوه:میگھ نادیا کھ میکنھ اشاره ھممون بھ ابرو با و میکنھ نگاش حرص با سمیرا

 خجالت

 .میگھ چی امیر میدونیم کھ داره؟ما

 .زد رو حرفا اینجور نباید بچھ جلو:میگھ و میکنھ اشاره کیوان و من بھ سمیرا

 !!!!کردم پاره بیشتر تو از پیرھن تا سی خودم من...بابا برو:کیوان
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 نگشر کھ میبینھ چی تو اون نمیدونم اما میکنھ بازش و برمیداره رو کیوان کادوی پیمان

 و میشھ قرمز

 و میزنھ بھش گشاد گلھ لبخند یھ ھم کیوان و میکنھ نگاه کیوان بھ تصنعی لبخند با بعد

 قشنگھ؟پات:میگھ

 نھ؟ یا اندازتھ ببین کن

 بدی؟ نشون ما بھ کادوشو خوای نمی پیمان:مازیار

 آق کادوی اینم:میگھ و باال میگیره و میاره بیرون رو قرمز گلدار شورت یھ پیمان

 بردی آبرومو...کیوی

 .پسر

 زشا میتونی تازه.میخوره ھم تو درد بھ...ھست ھم گیاھی...کھ خوبھ:میگھ خنده با کیوان

 مایو جای بھ

 !!!چیزی یھ فقط...کنی حال و کنی استفاده ھم

 چی؟:پیمان

 رپرپ خوشگلش گالی ممکنھ وگرنھ داری نگھ رو ات معده بادھای جلوی کن سعی:کیوان

 پول منم...بشھ

 ...باشم گفتھ...بخرما جدید شورت واست ندارم

 وانکی گوش پیمان میشھ باعث کھ میخندیم سرش پشت ماھم و میشھ منفجر خنده از امیر

 محکم رو

 .بپیچونھ

 .کادو آخرین سراغ برین و کنین ول رو شورت اون خوب:نادیا

 .دمیاور کھ رو کادوش پایین؟الاقل نیومدن چرا حرفش پر نامزد و دوستت این میگم:امیر

 .ادهد بھم شمال بیایم اینکھ قبل رو کادوش آرمین ضمن در...مشغولن باال اون فعال:پیمان

 بود؟ چی حاال:نادیا

 .شخصی چیز یھ:پیمان

 .نرسھ صدمھ بھش کھ کن بازش آروم فقط:میگم کھ برمیداره رو من کادوی

 .چیھ بدونم کنم فک:میگھ و میکنھ بھم مھربون نگاه یھ

 مازیار...میدوزه چشم کادوم بھ مبھوت و مات و میکنھ پاره رو کادو کاغذ حرفش از بعد

 پیمانھ کنار کھ

 خودتھ؟ کار...بابا ایول:میگھ و میکنھ نگاه کادو بھ متعجب ھم
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 .جان پیمان بیاد خوشت امیدوارم...اوھوم 

 .العادس فوق این:میگھ و میخنده

 سر و غرور احساس اینقدر کردیم، پیدا شووھر برات کھ میگفتن بھم موقع اون اگھ یعنی

 بلندی

 رو مغبغب و باال میبرم ابرومو تای یھ و ایستم می صاف و جلو میدم رو ام سینھ...نمیکردم

 و میکنم باد

 ...میشم خیره دادم بوم روی کھ لعابی و رنگ بھ

 .دیگھ بده نشون ماھم بھ فضولی از مردیم وای:سمیرا

 و میکنن نگاه بھم لبخند با دیدنش با ھمھ و میگیره ھا بچھ سمت بھ رو تابلو پیمان

 .قشنگھ خیلی:میگن
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 .باشھ خوب اینقدر نقاشیت نمیکردم فکر:پیمان

 !من برادر نمیکنی فکر کال تو

 رو اش نقاشی رفتی تو کھ آدمھ ھم پیمان...دنیا توی طرح ھمھ این آخھ:کیوان

 خاک کشیدی؟یعنی

 .کنن برسرت

 بکشم؟ تورو عکس میخواستی نکنھ 

 .ترم توپر و تر تیپ خوش پیمان از ھم خیلی تازه...بده؟ مگھ:کیوان

 خوب خیلی...میگیره فیگور چندتا و میده نشون بھم رو بازوش حرفش از بعد و

 میری فھمیدیم...بابا

 ...سازی بدن

 .میکنم آویزون خونم سالن توی رو نقاشی این:پیمان

 .بخوابیم بریم...دیگھ خب:امیر

 تا بیار نقاشی یھ بیاری کادو ھم امیر منو عروسی واسھ خواستی اگھ ترمھ میگم:سمیرا

 خوشحالمون

 .کنی

 ...ندارم جدید دردسر ی حوصلھ...کشید طول خیلی نقاشی ھمین 

 رسید؟ وا رسید کھ ما بھ:سمیرا

 توی میرن ھمھ.میکنم روشن رو تلویزیون و میرم کاناپھ سمت بھ و میخندم

 چی دونم نمی...اتاقاشون

 .میبره خوابم تلویزیون جلوی منم کھ میشھ

...... 

 و ھروشن ھنوز تلویزیون...میشم بیدار میاد آشپزخونھ توی از کھ صدایی سرو صدای با

 رو ویال کل
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 توی از کھ باصدایی دوباره...میکنن درد بدجور ھام شونھ و گردن...کرده روشن

 تیز میاد آشپزخونھ

 ساعت...نمیشھ دیده ھم چیزی و تاریکھ آشپزخونھ توی...میکنم نگاه آشپزخونھ بھ و میشم

 رو تلویزیون

 .صبحھ ی دقیقھ ۳:۴۵... میزنم.

 .اتاقم؟ تو برم کھ نکرد بیدارم کسی چرا آخھ...اوف 

 یادم یادم کھ کنم خاموش رو تلویزیون میخوام.میزنم کنار رو شده انداختھ روم کھ پتویی

 پتو کھ من

 اریکیت تو ویال کل کھ میکنم خاموش رو تلویزیون...ھاس بچھ از یکی کار حتما...نداشتم

 بھ. میره فرو

 تنھ نیم با کھ میفتھ آرمین بھ چشمم کھ میکنم روشن رو چراغش و میرم آشپزخونھ سمت

 جلوی لخت

 .میخوره آب شیشھ سر از و ایستاده یخچال

 شدی؟ بیدار:آرمین

 .کردی بیدارم ھات سروصدا با...نشدم بیدار 

 .ذارب تنھام شد تموم زدنت دید اگھ:میگھ و ھم تو میره اخماش کھ میفتھ بدنش بھ نگاھم
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 ننک نگات کھ نمیاد خوشت اگھ...میکنم نگاه بخواد دلم ھرجا خریدی؟من رو اینجا نکنھ 

 و درست

 ...بیرون بیا حسابی

 .یرونب میومدم چادر با تو چشم کوری بھ وگرنھ اینجایی جنابعالی کھ نداشتم خبر:آرمین

 میکنی؟ خاموش رو چراغ چرا:میگھ کھ میکنم خاموش رو چراغ و میزنم پوزخندی

 مشکلیھ؟...کنم خاموشش میخواد دلم کردم روشنش خودم...دارم دوس 

 ...شدم کور کن روشنش:آرمین

 ...کن روشن بیا...داری دست خودت 

 میرم ھا پلھ سمت بھ و بیرون میام آشپزخونھ از کھ بیرون میده حرص با رو نفسش

 اتاقم وارد میخوام.

 اتاق یتو رو سرم...میکنھ چمن فضولیم...میفتھ آرمین اتاق باز نیمھ در بھ چشمم کھ بشم

 کھ میکنم

 وبخ نمیتونم و نمیشھ دیده چیزی اینجا از...میفتھ خوابیده تخت روی کھ جیران بھ چشمم

 من...ببینمش

 ور لباسم ی یقھ یکی کھ بشم اتاق وارد میخوام...ھستم ھایی صحنھ چنین شکار عاشق

 میکشتم و میگیره

 ...بیرون

 ...بکش رو دستت 
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 سرک اتاقم تو کسی نمیاد خوشم...کنی فضولی دیگران زندگی تو نکرده الزم:آرمین

 ھم ادبی بی...بکشھ

 ...داره حدی

 خریدی؟ ھم رو اتاق نکنھ 

 کنھن ببینم...تو بیای ندارم دوس شخصیمھ حریم...عجبم در تو پررویی ھمھ این از:آرمین

 بابات و مامان

 ندادن؟ یادت نزاکت و ادب

 دلم:میگم میکشم خمیازه و میرم خودم اتاق سمت بھ کھ درحالی و میدم قورت رو دھنم آب

 بدونم میخواد

 بشنوی؟ زبون زخم دقیقھ بھ دم کھ میومد خوشت بودی من موقعیت تو ھم تو اگھ

 چیھ؟ منظورت:آرمین

 ور نزاکت و ادب بھم بخوان کھ نداشتم و ندارم مادری و پدر من:میگم و سمتش برمیگردم

 یاد

 ...سرم بھ بکوبی پتک مثھ رو بودنم یتیم نمیاد خوشمم...بدن

 ...نمیدونستم من:میگھ خاصی لحن با و میکنھ اخم

 بی آوری یاد با لحظھ یھ...میبندم محکم رو در و میشم اتاقم وارد حرفش بھ توجھ بدون

 بغضی کسیم

 ...میرم تختم سمت بھ و میدم قورتش زحمت بھ کھ میشینھ گلوم توی

 ...نبودم ھستم کھ اینی االن بودن بابام و مامان اگھ شاید 

 رفک ای دیگھ موضوع بھ اینکھ بدون...میبندم رو چشمامم و میکشم خودم روی رو پتوم

 می کنم

 ...خوابم
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 ...بمونی ھفتھ این آخر تا بود قرار اما:پیمان

 ...برم باید واحدام انتخاب و نام ثبت واسھ...کھ گفتم 

 ...نیاوردی کھ ھم ماشین:پیمان

 ...دیگھ میگیرم ماشین یھ 

 ...میبرمت خودم بخوای اگھ...خب:پیمان

 ...بمونی ھا بچھ پیش تو بھتره...نیس نیازی...نھ 

 .آخھ اما:پیمان

 راه طوس قراره کھ بودم نکرده بو دستمم کف...دیگھ میرم خودم...نیستم کھ بچھ پیمان.ِ..ا 

 برگردم

 .میاوردم رو ماشینم وگرنھ

 .ببرمت میتونم بخوای اگھ تھران برگردم امروز میخوام منم:آرمین
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 .برم میتونم خودم من...نخیر 

 .ھست ھم تر مطمئن...برو آرمین با بیا...دختر میکنی لج چرا:پیمان

 ...باشھ تھران باید امشب اونم...ھست جیران بیای باھام میترسی تنھا اگھ:آرمین

 دیگھ؟ میری باھاش:پیمان

 من جون پیمان...بشم عاشق عقاب تا دو خلوت مزاحم خوام نمی:میگم و میکنم نگاه بھش

 من...نده گیر

 .میچسبھ بھم بھتر تنھایی

 نھ؟ مگھ میچسبھ؟ تر بھتر باشی تنھا غریبھ پسر یھ با اگھ حتما...بلھ:آرمین

 آرمین؟:پیمان

 ومھمعل...بگذره خوش بیشتر بھش کھ بره یکی ماشین با میگم؟میخواد دروغ مگھ:آرمین

 کی طرف نیس

 .میتراشھ بھونھ برامون باھاش رفتن برای اینقدر کھ ھست

 ...بفھم رو کثیفت دھن حرف 

 ...میگھ دروغ بگو میگم دروغ اگھ: آرمین

 اینکھ...بکنی آشی ھر نخود رو خودت نکرده الزم...نداره ربطی یکی تو بھ من زندگی 

 ھم فکری چھ

 .نیستی مھم برام ھم خودت چون...نیس مھم برام میکنی بھم راجع

 . پسرای لیاقتت:میگھ و میزنھ پوزخندی

 آرمین؟:پیمان

 ...میره اتاقش سمت بھ و میشھ تر پررنگ پوزخندش آرمین

 ...نگیر دل بھ رو حرفاش:پیمان
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 ...آشغال چھ؟ھا؟عوضی اون بھ من زندگی آخھ 

 تری ھیزم چھ مگھ...ھست ھم جیران تازه...خورتت نمی...دیگھ برو باھاش خوب:پیمان

 فروختھ؟ بھت

 دوس...اینجوریھ باھام چرا نمیدونم...نمیومد بدم ازش ھم اول از کھ من...نکرده کاری 

 باھاش ندارم

 ...بشنوم حرف و برم رو راه کل

 این.میدونی بھتر کھ خودت...برو آشنا یھ با گفتم فقط من...میدونی خودت ھرجور:پیمان

 بھ نمیشھ روزا

 ...کرد اعتماد ھرکسی

 ...میام بر خودم پس از من 

 ...ای دنده یھ و شق کلھ ھمیشھ مثل:پیمان

 ...ھست ماشینمم ھای دنده تازشم...دارم منده دنده بخواد دلت تا...نخیرم 

 ...ام جدی کامال من:پیمان
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 ...شوخم کامال منم...جالب چھ 

 ...میره و میگیره رو راھش خودش نمیرسھ بھم زورش میبینھ وقتی

 این ھمیشھ من«  نمیرم راه عوضی یھ با ھرگز ولی برم عوضی رو راه شاید»..  رو

 زیبای ی جملھ

 بھ!!...ھمراھھ عوضی ھمین و راه ھمین حکایت من حکایت االن...میکنم زندگیم سرلوحھ

 خودم جون

 !!!میگم راست تو جون بھ نباشھ

 کنم کیفی چھ کھ آخ.برمیدارم رو چمدونم و بیرون میدم مانند فوت رو نفسم

 آدم راستش...تنھایی

 ھاتن و شدن تنھا از ھم اونقدرا اما نیستما ھم پررو آدمای قبیل اون از...نیستم ترسویی

 نمی رفتن جایی

 یمزندگ کل چون شاید.میکنم تعجب خوبم اندکی خصلت این از خودمم اوقات گاھی...ترسم

 بودم تنھا رو

 ومدما حالت اون از ذره یھ زندگیم بھ سیما شدن وارد با البتھ...گرفتم خو تنھایی این با

 پسر از...بیرون

 فرشمھمس غریبھ یھ با من نکنھ خدا...اونان بترسن باید کھ کسایی...نمیترسم ھم جماعت

 پوست وگرنھ

 ..نیست کس ھیچ سالن توی.پایین میرم ھا پلھ از...میکنم رو سرش

 ...امانم در فعال ھا بچھ ھای ملوچ ملچ دست از شکر رو خدا خب 

 میری؟ داری ترمھ.ِ..ا:سمیرا

 ...شده دیرمم تازه...دیگھ آره:میگم و برمیگردم طرفش بھ

 ...میره داره ترمھ بیاین ھا بچھ:میگھ و میکنھ بلند رو صداش

 ...دیگھ شو خفھ بابا ای... ھیس... ھیس 

 با...بیرون میریزن اتاقاشون از ھمھ کھ میزنھ داد دوباره و باال میده رو ابروش سمیرا

 یاد ھا بچھ دیدن

    میمون گلھ یھ از وحش باغ بودم رفتھ کھ پارسال یادمھ...میفتم خانوادگی عکس یھ

 عکس قرمزی

 اھتشب شدیدا بخواین راستشو...نیست ھا بچھ بھ شباھت بی ھم زیاد کھ بودم گرفتھ

 ...دارن
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 اسو؟ر خانمھ میخندی چی بھ:میگھ و میاد سمتم بھ کیوان...میگیره خندم عکس آوری یاد با

 ...بودم موش کھ من 

 ...شدی بزرگ دیگھ خب:کیوان

 .داداش ممنون لطفت از 
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 جیغ جیغ اینقدر چیھ:میگھ خابالو ی چھره با و میاد بیرون خوابش اتاق از تازه امیر

 میکنین؟

 ...میره داره ترمھ:سمیرا

 ھمچین...میریم دیگھ روز چند تا ماھم...تھران میره داره...نمیره کھ آباد کجا نا بھ:امیر

 داره ترمھ میگھ

 ...میبینمت تھران جان ترمھ اومدی خوش...میره کجا داره کردم فک کھ میره

 ...میشھ اتاق وارد خمیازه با حرفش گفتن بعد

 ...ببین رو ما داداش:کیوان

 ...نمیرم کھ قندھار سفر...دیگھ میگھ راست بدبخت...بابا کن ولش 

 . میشھ تنگ برات دلمون ما میزنی سر ما بھ قرن بھ قرن شما کھ اونجایی از:کیوان

 سر ما بھ قرن بھ قرن میگی تو کنم بیرون خونم از چجوری رو تو موندم من 

 .واال خوبھ...میزنی؟

 ...کردی مسخره رو شورش دیگھ ھم تو خوب:نادیا

 .گریھ زیر میزنھ و میکنھ بغلم و میاد سمتم بھ

 .کنھ جمع اینو بیاد یکی حاال

 ...ایشاهلل بری خانومم کوچیک دل قربون:مازیار

 ما لھب بگھ مثال کھ میزنھ تف رو چشماش جلوی داره میبینم کھ میدم ھول عقب بھ رو نادیا

 گریھ ھم

 ...کردیم

 کاری چندش بھ نیازی ھستیم راضی ھم شما مصنوعی ی گریھ بھ ما جان، خواھر 

 ...نیستا

 یخودیب رو بدنم آب کھ میگفتی زودتر خب:میگھ و میکنھ پاک مانتوم بھ رو دستش نادیا

 ...ندم ھدر

 .داری رو خیلی 

 ...زیره دارم چی ھر من تو جان بھ: نادیا

 ...شو تر حیا بی روز بھ روز کھ ھم تو 

 ...گذاشتھ خانم نادیا روی مازیار آق کھ ھستش ای منفی اثرات ھمش اینا:کیوان

 اختیناند ما بھ رو ترشیدتون دوست...کرد یخ خونھ کھ رو چاه در ببند دیگھ کھ تو:مازیار

 باباتون طلب

 دارین؟ ھم رو

 ....مازیار:نادیا

 ...بیار نخود:کیوان
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 ...خیار نخور 

 ...سیگار دوتا دوتا میکشم:کیوان
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 ...سیار آرایشگاه برم میخوام 

 ...ویار کرده عروسم: کیوان

 بشھ؟ تو عروس میاد کی آخھ 

 اب سری سر خداحافظی یھ و میگیره رو مازیار دست ما خوانی شعر بھ توجھ بدون نادیا

 و میکنھ من

 ...اتاق تو میرن

 میکشھ؟ چی مازیار بدبخت:کیوان

 چی؟شیشھ؟ 

 .کراک خط تو زده تازه...بابا نھ:کیوان

 .میکشھ سیگار بودم شنیده من اما:سمیرا

 ...بود قدیم مال اون رسوندن گوشت بھ اشتباه 

 .سفر بری روز یھ اگھ:میگھ ناراحتی با کیوان

 .ببر خود با نخود گرد 

 .تھران قرارمون:میگم و میکنم بغلش

 ....مازیار شاپ کافی:کیوان

 .تو مھمون ھم ناھار 

 سر برم مجبورم ندارم مول پول روزا این...بنویس خودت حساب بھ رو قھوش پس:کیوان

 کار ساختمونا

 .کنم

 میخوای کی با حاال:میگھ و میزنھ برام چشمک یھ خنده با و میکنھ جدا خودش از رو من

 بری؟

 .تنھایی 

 است؟ عشق:کیوان

 ...است عشق 

 اممی خونھ عوامل کل با بلند خداحافظی یھ و کیوان و سمیرا با خداحافظی بعد و میخندم

 .بیرون

***. 

 ھم ینماش یھ اما رویید جنگل پام زیر...نیومد کھ نیومد واستادم ماشین یھ منتظر قدر ھرچھ

 کھ نشد پیدا

 و یغیرت دیگھ کھ منم...بود پسر ی گلھ پر توش میومد کھ ماشینی ھر...کنھ سوار رو ما

 حساس

 اھمب رو دودمانشون و سیخیشون سیخ موھای توی برم پا جفت متلکاشون با بود نزدیک

 آخر...بدم پیوند

 ریختھ مختر دختر توش بخواد دلت تا کھ کرد ترمز پام جلو مشکی پاجروی یھ سرھم

 با کھ منم...بود
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 بھشون کھ دادن شماره ھم چندتاشون و کردیم حال باھم ھم رو راه کل و شدم سوار...جذبھ

 بزنم زنگ

 و مگفتی تھران خود تا...اومدم در کیفشون خجالت از نمیومد خوشم چون ھاشونم بعضی از

 و خندیدیم

 بود خوب و گل خیلی بود شیوا اسمش کھ دخترا از یکی...دار منگولھ سیتی صفا خالصھ

 شنگول کال و

 کنم کف...بدبخت نمیشد حالیش میدادم موتی اگرسوتی چون کردم حال بیشتر اون با...میزد

 دوتا یکی

 ھن کھ انگار میدادی ھم فحش بھش اگھ بیچاره داره کم جعبھ تا دو یکی... نھ نھ...تختھ

 آخر...انگار

 شکلم گوشاش و بوده کلفتشون بیچاره شیوای این و ویالشون رفتن اینا فھمیدم سرھم

 یکی...داره

 پر...ای حرفھ فینال حد در بود توپ خیلی اون دیگھ بود زھرا اسمش کھ ھم دیگشون

 دلت تا حرف

 فکش نظرم نگرفت؟بھ درد فکش موندم من...زد حرف زد حرف تھران خود تا...بخواد

 دخترای...سایید

 ھم سگ محل مفتش حرفای بھ و بودن کرده گوششون تو رو ھاشون ھنزفری کھ دیگھ

 منھ... نمیذاشتن

 دو ات...پس راه نھ داشتم پیش راه نھ... شدید بودم کرده گیر رودربایستی تو ھم بدبخت

 بھ ھم روز

 ھدیگ کھ این نگو حرفم پر من کھ میکردم فکر من...نمیشن خوب بدم استراحت گوشام

 از رو من دست

 اغب تو بچھ کال کھ بود سارگل اسمش ھم راننده...کرده قطع کال کنم عرض چھ کھ پشت

 از...نبود

 مشنگ ھم ھمین واسھ خورده عشقی شکست بیچاره کھ فھمیدم رو این زھرا مفت حرفای

 خدا...میزنھ

 یگھد دختر دوتا... میشھ بد حالم ھم ازشنیدنش حتی...رو عشق این نکنھ کس ھیچ نصیب

 کھ بودن ھم

 دب منھ نبود جا ماشین تو چون...نیومد خوشم ازشون اصال کھ من...بودن عنق و غد زیادی

 ھم بخت

 ادمد فشارشون تونستم کھ جایی تا نمیومد خوشم ازشون چون...بودم افتاده دوتا ھمون کنار

 شبیھ کال کھ

 ینع و میگیرن رو گاز میکنن پیاده خونھ جلوی رو من اینکھ بعد...شدن کوبیده گوشت

 .میپرن منجنیق

 ونھخ قربون:میگم و میکشم عمیق نفس یھ و میشم خونھ پارکینگ وارد و میندازم کلید

 ھیچ کھ برم خودم
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 .نمیشھ اینجا بخشی آرامش بھ جا

 ھک شد پیداش پیری این باز...میشھ باز خونھ صاحب ی خونھ در کھ میرم باال ھا پلھ از

 روز چند این

 ...بیاره در بینیمون از رو سفرمون

 ...اومدم خوش...اومدم من...دوم الیزابت ملکھ بر سالم 

 .بودی؟؟ کجا رو روز ھشت این:میگھ و ھم توی میکشھ رو اخماش

 .داریا رو نبودم کھ رو روزایی شمار خوب ماشاهلل 

 .مگوری گوگوری آفرین:میگم و میکشم رو چروکیدش ی گونھ

 شدی؟ پررو باز:میگھ و میزنھ پس رو دستم

 اره؟نذ تاثیر من روی پرروییش و باشم داشتھ نازنینی ی خونھ صاب ھمچین میشھ مگھ 

 چی؟:میگھ اخم با
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 من...جیوی ویج موھای با پیچی سیم برم میخوام...پیچی پیچ ساندویچ با داوینچی لئوناردو 

 بخوابم میرم

 .راھم ی خستھ شدید کھ

 .اومد دوستت اون دیروز:میگھ میره خونش سمت بھ کھ حالی در

 سیما؟ کی 

 .فایقھ اسمش میگفت...بود مذکر جنس نخیر:میگھ و برمیگرده

 داشت؟ چیکار 

 .رفت خودش نیستی گفتم وقتی...نمیدونم:پیرزن

 .باشھ 

 .ضمن در:پیرزن

 چیھ؟ دیگھ 

 بھم پیمان آقا...میگذرم کارات دست از ساده طوری ھمین دفعھ ھر کھ نکن فک:پیرزن

 گفت و زد زنگ

 در ممن با باید بری خواستی دیگھ ی دفعھ اما...نمیدادم راھت خونھ تو وگرنھ اونی با کھ

 و بذاری میون

 .فھمیدی؟...بدی بھم رو کلیدا

 .نمیکنی حساب سگ کھ ھم رو بدبخت منھ...میبری حسابی یھ پیمان از خوبھ حاال

 .نیستم تو با کجاست؟مگھ حواست:پیرزن

 .دیگھ فھمیدم...بابا خو 

 ....شدی تربیت بی خیلی جدیدا:پیرزن

 .خونست صاب تاثیرات کھ گفتم 

 .میبنده محکم رو خونش در و میده فشار ھم روی رو دندوناش

 ...بده خر صدا کھ بزنش ھمچین میگھ شیطونھ...نگردی بر دیگھ کھ بری 
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 دشوار و میکنم باز رو خونم در...ھا میخونھ ک رک ری اینقدر و بودم پیمان با میدونھ خوبھ

 ...میشم

 ...نداره نھار بازار از کمبودی کھ ھم اینجا...بھ   بھ   

 روی ی خورده خاک ساعت بھ نگاھی یھ...بیرون میام و میگذارم اتاقم توی رو چمدونم

 دیوار

 میپرم میکنم باز رو مانتوم ھای دکمھ کھ حالی در...ظھره از بعد ۲:۳۰ ساعت...میندازم

 کاناپھ روی

 کھ من مال کن ول گفتم بشورمش خواستم بار ھر...بیرون میاد ازش خاک مشت یھ کھ

 شوینده نیست

 نقدراای البتھ...بود چیده توش ھم وسایالش گرفتم رو خونھ این وقتی...کنم حرومش رو ھام

 کھنھ ھم

 ور تلویزیون و و میدم بدنم بھ قوسی و کش یھ...آوردم سرشون رو بال این من...نبود مھنھ

 روشن

 .میکنم

 نمیشھ؟ روشن چرا پس...بابا ای 
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 ونھخ صاحب پیرزن بلند صدای با و میکنم باز رو در...میرم در سمت بھ و میشم بلند...نچ

 صدا رو

 مقربون مامانیش؟الھی منیر؟کوچولوی منیر؟دخترم مامان...جونی خانوم؟منیر منیر:میزنم

 منیر بری

 جون؟

 .میشھ خیره بھم عبوسش ی چھره با و میکنھ باز رو در

 نمیشھ؟ روشن چرا من تلویزیون این 

 و نیک حساب تصفیھ بری باید...کردن قطع رو خونھ برق بدھی دلیل بھ دیروز:پیرزن

 .بدی رو جریمت

 ....شدن گیر جو نبودم روز دو چون حاال...میدادم رو قبضام ی ھمھ کھ من 

 یامم منم...لیاقت بی پیرزنھ...ایش...میزدما گپ باھاش داشتم مثال...میبنده رو خونش در

 توی

 ...میرم اتاق سمت بھ و میکنم پرت کاناپھ روی رو ریموت..خونھ

 .پوف...دیگھ بمیرم برم باید شبا...بگیرم شمع چندتا باشھ یادم 

 دزدی آخرین جواھرات ی کولھ بھ چشمم کھ تخت روی میرم شیرجھ و میشم اتاقم وارد

 سیما منو

 ھب چشمم...میکنم نگاه توش جواھرات بھ و میدارم برش و میکنم دراز رو دستم...میفتھ

 فیل اون گردنبند
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 ھم و داشت مشکل بینایی نظر از ھم...بودا حاد وضعیتش چقدر بیچاره...میفتھ تنی ھجده

 نظر از

 یگھد جواھرات بھ دیگھ نگاه یھ... بود مشکل پا سرتا کال...قیافھ نظر از ھم و ، شنوایی

 ما ی وصلھ اینا کھ حیف اما اومده خوشم خیلی بعضیاشون از و قشنگن ھمشون...میندازم

 نگھ و نیستن

 ونھخ ی گوشھ بھ رو کولھ و کولھ توی برمیگردونم رو ھا طال...نیس صالح داشتنشون

 .میکنم پرت

 .کنھ آبشون واسمون کاوه بھ میدم میرم فردا 

 و رگ تو میزنم خرگوشی خواب یھ و میشم بیھوش ، خواب قرص کیلو یک خوردن بعد

 میکنم شروع

 !!(.عمم جون آره... )خونم کردن تمیز بھ

***. 

 اتوبوس اھل کل کھ طرفش میزنم شیرجھ خالی صندلی دیدن با...میشم اتوبوس سوار

 نگام طوری

 خیره بیرون بھ و میگیرم ازشون رو نگاھم...ندیدن خوشگل حاال تا انگار کھ میکنن

 ده حدود...میشم

 وارس ذلیل و علیل ناتوان پیرمرد یھ...میکنھ توقف ایستگاه تو اتوبوس بعد ی دقیقھ

 براش دلم...میشھ

 ...بشینھ اون تا میشم بلند جام سر از...میسوزه

 بشینم؟:پیرمرد

 ...بزنیم قدم باھم پاشدم پ ن پ 

 ...میکنھ خیر دعای برام و میشینھ صندلی روی بگھ چیزی اینکھ بدون

 پیر رفتگر یھ ورودی در جلوی...دانشگاه بھ میرسم باالخره اتوبوس شدن سوار دوبار بعد

 برگارو داره

 .میکنھ جمعشون گوشھ یھ و میکنھ جارو
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 .جان عمو نباشی خستھ 

 .دخترم نباشی درمونده: رفتگر

 ونساختم سمت بھ...میبینم دانشگاه توی رو ھا بچھ از توکی و تک...میشم دانشگاه وارد

 چھار و میرم

 وئھب خوش بس از کھ پیچیده تلخی عطر بوی سالن توی...باال میرم رو ورودی ی پلھ تا

 میبره رو آدم

 تاقچھار ھمیشھ مثل درش...میرم مدیریت دفتر سمت بھ...نمیگردونھ بر و آباد کجا نا بھ

 در جلو...بازه
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 ور سرش دانشگاه مدرس تانیش آقا میشھ باعث کھ میزنم در بھ ضربھ دوتا و ایستم می

 با و کنھ بلند

 .بشھ خیره بھم نادرش لبخند

 .تانیش آقای سالم 

 .واینستا اونجا...تو بیا...دخترم سالم:تانیش آقای

 .ایستم می میزش جلوی و میشم دفتر وارد آروم ھای قدم با

 .اومدی دیر مشفق:تانیش آقای

 ...بودم مسافرت رو آخری ی ھفتھ این...نبودم تھران راستش...ببخشید بلھ 

 اومدی؟ واحد انتخاب واسھ...اینطور کھ:تانیش آقای

 .بلھ 

 و درس یاد بھ دیر اینقدر کھ بعیده)!!!!(تو مثھ خونی درس و خوب دختر از: تانیش آقای

 دانشگاش

 !!!!.بیفتھ

 دومک نیاره سردر تا...نیست کنمم ول صبح تا حاال... نبودما تھران گفتم بھش خوبھ...اوه

 بودم گوری

 .میشینم میزش نزدیک چرمی مبل روی...نمیکنھ ولم

 گذشت؟ خوش سفر:تانیش آقای

 ...کردیم خالی حسابی رو شما جای بلھ 

 ...کنم خالی جاتو بخوام کھ نبودم یادتم حتی ببرن رو قیافت اون شور مرده

 بودی؟ رفتھ کجا حاال:تانیش آقای

 با و خوشگل پسره یھ برگشتنی...زیارت بودیم رفتھ جمعی دستھ بھار پارسال

 شده ما ھمسفر....محبت

 ...میومد خری عشوه زدم جفتک زدم لگد...میومد ھمراھمون بود

 دخترم؟ کجایی مشفق:تانیش آقای

 .شمال بودیم رفتھ دوستان با...جا ھمین 

 دوستان؟ با:تانیش آقای

 اھ بچھ ی نامھ شجره ک ل االن بگیری رو دھنت جلو نمیتونی کھ ترمھ بمیری ای...اوه اوه

 .میاره در رو

 خب؟:تانیش آقای
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 ....بود خانوادگی دوستان منظورم 

 ....نداری خانواده کھ تو:میگھ و میکنھ اخمی

 بیاری؟ روم بھ باید تو ندارم کھ ندارم حاال...میشھ رد ازم ولت ھزار شش برق

 کنم؟ انتخاب رو واحدام میتونم...بگذریم 
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 توش بدجور...میاره بیرون کشوش توی از رو کاغذ چندتا و میده تکون رو سرش

 االن مطمئنم...مونده

 جون بھ...بیچاره...ھھ ھھ...بودم رفتھ کجا و کی با من کھ میترکھ فضولی از داره

 بد فضولی...تو

 ...زدم سرویس بود آھنگ ھرچی تو...خخخخ...نامردیھ خدا بھ شکستن فضولو دل...دردیھ

 و بش و خوش یکمم و واحدام انتخاب و پاره کاغذ چندتا روی چیز چندتا نوشتن بعد

 آقای با شوخی

 ...کنم گم گورمو دیگھ کھ میشم بلند تانیش

 ھستن؟ کی...و فیزیوپاتولوژی راستی؟استاد 

 ...تیمنبس داد قرار باھاشون ھنوز...باشن قبلتون ترم استادای زیاد احتمال بھ:تانیش آقای

 ...نیس اخموھھ یارو اون کھ شکر رو خدا خب

 میشھ؟ شروع کی جدید ترم 

 ھشت ساعت کالستون اولین...باش اینجا ۸ ساعت روز ھمین آینده ی ھفتھ:تانیش آقای

 .میشھ شروع

 ...گرفتم رو وقتتون کھ ببخشید...ممنون خیلی 

 ...میرم در سمت بھ

 .وظیفمھ...دخترم میکنم خواھش: تانیش آقای

 ...خداحافظ 

 ...اومدی خوش:تانیش آقای

 تھنوش ھارو کالس زمان و برنامھ توش کھ ای برگھ بھ کھ درحالی و بیرون میام دفتر از

 بھ میکنم نگاه

 .نفر یھ بھ میخورم محکم کھ میرم ساختمون خروجی در سمت

 کوری؟ مگھ عمو...ھوی 

 ...رهمی دفتر سمت بھ و کرده من بھ رو پشتش...میزنم حرف باھاش من انگار نھ کھ انگار

 ...زرافھ 

 نمی رو آشنایی وقتی...میندازم گذرا نگاه یھ اطراف بھ و میشم دانشگاه ی محوطھ وارد

 سمت بھ بینم

 بھ...ایستم می میکنھ صدام داره کھ کسی صدای با کھ کنم کم رو زحمت کھ میرم در

 برمیگردم سمتش

 خنده اب و میاد سمتم بھ میزنھ بال بال کھ درحالی...میشھ لبام مھمون لبخندی دیدنش با کھ

 بھ:میگھ

 ...دیدیم رو شما ما عجب چھ مشفق خانم...بھ

 ...شماست از سعادتی کم 
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 ...میده دست باھام و میخنده
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 شمالی؟ میگفت سیما:فایق

 ...قالی رو بزن جفتک 

 برگشتی؟ کی:فایق

 ...دیروز 

 ...نیستی گفت خونت صاحب اما...خونت دم اومدم پیش روز دو:فایق

 ...نشده شروع ھنوز کھ میکنی؟کالسا چیکار اینجا...اومدی کھ گفت بھم آره 

 کار مقالھ یھ رو ھا بچھ از چندتا با دارم:میگھ و باال میاره رو دستش توی ھای برگھ

 ...میکنم

 ...ببینم بده 

 .نداشتیم...دیگھ نھ دِ :میگھ و عقب میکشھ رو دستش کھ بگیرمشون ازش میخوام

 ...نمیخورمشونا 

 .خانمی میخوری منم کھ واستم دیگھ ی دقیقھ دو تا اگھ:فایق

 ...خندیدم ھھ ھھ ھھ 

 .بخندی آب رو:فایق

 .مشنگی تو چقدره 

 .دار نگھ خودت واسھ رو ھات دکلمھ این من جون:فایق

 میکنی؟ توھین من شعرای بھ... الیق نا:میگم و میخندم

 نیومده؟ سیما:فایق

 .برگشتم من کھ نمیدونھ ھنوز اون... نھ 

 .کردن مرخص بیمارستان از رو باباش گفت زنگیدم بھش دیشب:فایق

 .بزنم سر یھ بھشون میرفتم داشتم اتفاقا...آھا 

 چیھ؟ بریم؟ھا؟نظرت باھم میخوای اگھ...برم میخوام منم:فایق

 .ندارما ماشین من فقط...باشھ 

 .میریم تاکسی با...ندارم ماشین منم خوب:فایق

 .میام االن:میگھ و برمیگرده پسر چندتا صدای با

 ...منتظرتم در دم من 

 ...اومدم ثانیھ سیم:فایق

 .برو 

 ...میادن اما میشم منتظرش ربعی یھ...میرم در سمت بھ و میکنم پالتوم جیب توی رو دستام
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 .اوف...اینجاما ثانیھ سیم گفت خوبھ 

 میکنی؟ چیکار اینجا تو:آرمین

 میکنی؟ غلطی چھ اینجا تو:میگم و میکنم نگاه بھش متعجب

 .نمیشھ شب روزش نکنھ اخم روز یھ بشر این...ھم تو میکشھ رو اخماش

 .بزن حرف درست:آرمین
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 .واحدام انتخاب واسھ اومدم...نخریدی کھ رو دانشگاه 

 ونجاا ھم تو برم من ھرجا اینکھ یعنی بدشانسی:میگھ لبی زیر و میشھ تر غلیظ اخماش

 یعنی این...باشی

 ...من بدبختی اوج

 خودش لحن مثھ پیشونیمھ روی کھ غلیظی اخم ھمون با...ھم تو میره خودی بھ خود اخمام

 کھ تو:میگم

 باشی؟ ما استاد نیس قرار

 ...بیرون میره بده رو جوابم و برگرده اینکھ بدون

 نشون خودش از العملی عکس یھ دیواره االن میکردم صحبت دیوار با اگھ یعنی...یابو 

 لبو...میداد

 ...لیاقت بی ی پختھ

 میدی؟ فحش رو کی داری دیگھ:فایق

 یابورو یھ:میگم و برمیگردم سمتش بھ.

 .میشھ رد ازکنارمون باسرعت ماشینش

 .بود استاد اینکھ.ِ..ا: فایق

 .میشناسیش 

 .اینھ فیزیوپاتولوژیمون استاد امسال...بابا آره:فایق

 ...باشن؟ قبلی استادای زیاد احتمال بھ گفت کھ تانیش آقای 

 االن...نکرده قبول باراول...داده پیشنھاد بھش دانشگاه شنیدم کھ اینطور من راستش:فایق

 کھ این قبل ھم

 ...کنھ امضا رو قرارداد اومده کھ گفت دیدمش دفتر توی بره

 .شانس خشکی بھ 

 چی؟:فایق

 .ھیچی 

 ....شنیدم زیاد تعریفشو...خوبیھ خیلی استاد:فایق

 ....بودم نحسش حضوره مشرف آره 

 ...نیستا خوب حالت:فایق

 ...نزن اینقدرحرف بریم بیا 
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***. 

 ...میفتیم راه سیما ی خونھ سمت وبھ میشیم پیاده تاکسی پول کردن حساب بعد

 نھ؟ مگھ...باشن خونھ خداکنھ میگم:فایق

 ...برن اینا کھ بیرون میره کی توخونھ مریض با آخھ...فایق میزنی حرفا چھ 

 .بشھ عوض وھوامون حال کھ گفتم چیزی یھ من ھمینجوری: فایق

 ...شد سرد ھوا...دیدیم بلھ 
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 .نمیدارم برش زنگو روی رومیگذارم دستم دلخورش نگاه بھ توجھ بدون

 .سوخت زنگمون...نداری کھ باباتو طلب...بابا اومدم:سیما

 .روش میپرم کانگورو عین بازمیکنھ رو در کھ ھمین

ن کھ کیھ؟تری بگو پس:سیما  .خ 

 .مسخره 

 .میکنم نگاه خوابالوش ی قیافھ بھ و میشم جدا ازش

 بودی؟ خواب 

 .میزدم چرت داشتم نھ:سیما

 دارین؟ مھمون ھنوز...بابا واستا:میگم کھ ببنده رو در میخواد

 کیھ؟:سیما

 .منم:فایق

 .بوده اینجا فایق نگو...شدا سرد ھوا یھویی تویی؟دیدم فایق...اهِ :سیما

 .میکنھ نگامون گرفتھ ی قیافھ با فایق و زیرخنده میزنیم حرفش این با

 .بماسھ لبامون روی خندمون میشھ باعث مریم مامان صدای

 کیھ؟ پریسیما:مریم مامان

 .ترمس...جون مامان نیس مھمی آدم:سیما

 .سرده ھوا تو بیاین دختر؟ داشتی نگھش در دم چرا: مریم مامان

 .سرخرآورده خودش با ترمھ کھ کن چادرسرت مامان...یاهلل:سیما

 سیما؟...اهِ  

 .دارین لطف من بھ چقدرشما:فایق

 .خونھ توی ومیریم میاریم بیرون رو کفشامون

 نشستی؟ کی از فایق؟جوراباتو...اوه اوه:سیما

 . کردم پام تازه جورابامو من خودت و خودم جون بھ:فایق
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 !!!ھک کردی؟واقعا پات تازه میگی تو بتراشیم رو خونھ دیوارای باید بومیدن بس از:سیما

 .منھ جورابای بوی...نکن زیاد رو پیازداغش 

 .بشورشون گفتم دفعھ صد:میگھ و سرم توی میزنھ

 میشوری؟ تو نکھ 

 .کھ نمیشوری روھم ھمون کھ تو میشورمشون یکبار سالی من الاقل:سیما

 .میشھ ھال وارد و میگیره رو خندش جلوی فایق

 نمیکردی؟ ماست ریقو بچھ این جلوی منو میمردی:میگم و میپیچونم رو سیما گوش

 .خواھرمن میگفتی زودتر خوب.ِ..ا:سیما

 .نذاشتی برام آبرو کھ دھنتو ببند 

 .نره آبروت تا بشور جوراباتو:سیما

 بابا؟ نھ 
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 .تو جون بھ:سیما

 خریدیم رحمان عمو ی واسھ کھ رو کومپوتی پالستیک و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 میکوبم رو

 میکنھ پرسی احوال فایق با مریم مامان...میشم ھال وارد...ھوا میره دادش کھ شکمش توی

 سمت بھ و

 .من تفمالی بھ میکنھ شروع و میاد من

 چشت نکنھ(...بوس)مادر شدی الغر چقدر(...بوس)برم گلم دختر قربون الھی:مریم مامان

 کردن؟بذار

 .کنم دود اسپند برم

 .نکرده چشمم ھیچکی...ھستم باربی و الغر کال من...من مادر نھ 

 .میکنھ فوت صورتم توی و میخونھ لب زیر چیزی یھ

 ...باشھ حواست...ھا میکنھ دعات داره مامان تری:سیما

 .نھمیک ور ور واستاده اینجا...ببینم کن دم چایی یھ آشپزخونھ تو گمشو برو:مریم مامان

 ...آزار دل میشھ کھنھ...بازار بھ میاد کھ نو: سیما

 خونھ از ای گوشھ کھ رحمان عمو سمت بھ...میشھ آشپزخونھ وارد حرفش شدن تموم بعد

 کشیده دراز

 ...بوسم می رو دستش و میرم

 عمویی؟ چطوره حالت...برم خودم عموی قربون 

 ...اومدی خوش...دخترم خوبم:میگھ و میزنھ مھربون لبخند یھ رحمان عمو

 کردن؟ مرخصتون بیمارستان از زود اینقدر چرا...مرسی 

 تو داشتن نگھم تو اون روز ھفت...باباجان؟ کردن مرخص زود رو چی چی: رحمان عمو

 زود میگی

 .ندارم دعواھاشو حوصلھ...جان ترمھ نگو چیزی مریم این جلوی...کردن؟ مرخص

  

 

94 

 عادت بقط و میشینم فایق کنار گوشھ یھ میکنھ پرسی احوال رحمان عمو با فایق اینکھ بعد

 بھ ھمیشگی

 ...میدیم گوش سیما با مریم مامان غرغرای

 ...ماندار دعوا ی حوصلھ بشین بیا...نذار دختر اون سر بھ سر بشین بیا مریم:رحمان عمو

 خیره ننفریمو چھار عکس قاب بھ کھ میکنم نگاه فایق بھ...میشینھ لبم ی گوشھ لبخندی

 عکس یھ...شده

 بھم کھ میکنم وارد ای سقلمھ بھش...رحمان عمو و مریم مامان و سیما و من از کیفیت با

 .میکنھ نگاه

 کجایی؟ 

 ...بود عکسھ اون بھ حواسم:میگھ و میزنھ لبخندی
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 بھ زنیمب بیاریم بگیریم دیگھ یکی بریم باید...جان بابا شده قدیمی عکسھ اون:عمورحمان

 .دیوار

 لویج میگیره رو سینی...میاد ما سمت بھ و بیرون میاد آشپزخونھ از چای سینی با سیما

 بعدشم و فایق

 نگاه شده مار زھره برج مثھ کھ صورتش بھ و برمیدارم رو چای لبخند با...من جلوی

 یھ...میکنم

 عمو کنار... بیرون بیاد مریم مامان با دعواش ھوای و حال از یکم کھ میزنم بھش چشمک

 رحمان

 ...جلوش میگذاره رو عمو چای لبخند با و میشینھ

 ...ھا میشھ سرد بخورین رو چاییتون گلم دختر:مریم مامان

 غییرت خیلی دیدمش کھ باری آخرین بھ نسبت رفتارش...میکنم نگاه مریم مامان بھ متعجب

 بھ...کرده

 ؟شده چیزی:میگم نفھمھ مریم مامان کھ طوری و میدم باال رو ابروھام و میکنم نگاه سیما

 گیر جو یکدفعھ کھ میدونی...دیگھ مامانمھ:میگھ آروم و باال میده رو ھاش شونھ سیما

 .میشھ

 مبری میگم ترمھ:میگھ بھم رو فایق کردن بخند و بگو و زدن حرف ربع یھ حدودا بعد

 کار من...دیگھ

 ...دارم

 داری؟ چیکار من بھ...بری میخوای تو 

 ھک ای دوھفتھ این توی!!!!نبود خجالتی اینقدر کھ بچھ این وای...میشھ سفید و سرخ

 تغییر چقدر ندیدمش

 .کرده

 !!!!شدی پرست آفتاب کھ میبینم 

 چی؟:فایق

 .میشھ عوض ھی رنگت پرستا آفتاب مثھ آخھ 

 .نھ پرست آفتاب ولی شده آفتابھ:سیما

 .میگیره دردم من کھ صورتش بھ میزنھ محکم و میگیره گاز رو پایینش لب مریم مامان

 .دار نگھ رو مھمون احترام...دختر بکش خجالت:مریم مامان

 برسھ چھ نیستن میمونم دارم؟اینا نگھ رو احترامشون من کھ آدمن اینا من مادر آخھ:سیما

 !!!!مھمون بھ

 مدل من کھ میگیره نیشگون یھ سیما پھلوی از و میره رشتی ی غره چشم یھ مریم مامان

 .میشھ خنک
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 مامان؟:سیما
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 گھن منو حرفا؟احترام این چی یعنی...عقدتھ روز فردا...قدتھ ھم قورباغھ...حقتھ حقتھ 

 الاقل نمیداری

 بچھ؟ آخھ بشی آدم میخوای کی تو...دار نگھ رو فایق آقا احترام

 میزنی؟ شمشیر پشت از چرا نامرد...داشتیم؟ خانم ترمھ.ِ..ا ا ا ا ا:سیما

 بچم؟چندبار میگھ دروغ مگھ:میگھ و میکنھ سیما صورت ی حوالھ مشت یھ مریم مامان

 احترام گفتم

 .نذاشتی بابات منو واسھ آبرو کارات این دار؟با نگھ رو مھمون

 دیگھ وقت اون...پرروئھ فالنی دختر کھ میارن در حرف سرش پشت دیگھ روز چند 

 بیاد یکی محالھ

 .خواستگاریش

 .ببین...بگیر یاد:میگھ و میزنھ سیما سر بھ دیگھ مشت یھ مریم مامان

 ...ول:سیما

 زا میره گوش این از بگم ھرچی صبح تا من...بابا ای:میگھ و میزنتش دوباره مریم مامان

 یکی اون

 .نمیفھمی؟ میگم ھرچی چرا دختر...بیرون میاد

 من میاین شما اگھ خانوم ترمھ:میگھ میکنھ بیداد صداش توی کھ خنده از ھایی رگھ با فایق

 .برم

 دیگھ ی دودقیقھ تا اگھ...میفتھ سیما میرغضب چشمای بھ چشمم کھ میکنم بلند رو سرم

 زنده بشینم

 .بشھ کنده نمیخوام...دارم دوست رو سرم پوست من...نمیمونم

 .دیگھ بریم خب...میام میام 

 .میریم در سمت بھ و میشیم بلند زمان ھم

 .نخوردین کھ ھم رو چاییتون...اومدین االن ھنوز کھ شما مادر کجا...اِوا: مریم مامان

 .بپرسیم رحمان عمو از حالی یھ بودیم اومده فقط...مادرجان نھ:فایق

 .بگیرین منو حال و: میده ادامھ سیما

 ....دیگھ بمون تو الاقل مادر ترمھ:مریم مامان

 علومم بشینم صبح بمونھ؟تا اینجا میتونھ کسی مگھ دخترت این دست از...جون مامان نھ 

 بارم چی نیس

 .میکنھ

 .نشد فراری دستت از مھموناھم...ببین:میگھ و سیما ی کلھ پس میزنھ یکی مریم مامان

 میزنی؟ رو بچھ این ھی چرا مریم:رحمان عمو

 فتنگ من از...بگیرتشا نیاد کسی بترشھ ممکنھ...جون مامان کنی عروسش تر زود بھتره 

 ...بود

 ارهقر کسی اگھ...باباجان بزرگتری معصوم طفل اون از کھ تو:میگھ خنده با عمورحمان

 اون بترشھ

 .من دختر نھ تویی

 .ھا میپرونی رو ھات تیکھ خنده با خوب جون عمو:میگم خنده با منم
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 .بودی تو استادم:میگھ و میخنده رحمان عمو

 .ردینک پاره من از بیشتر بلوز و شورت ھشتادتایی تا ھفتاد شما...جون عمو دارین اختیار 

 داری؟ چیکار من معصوم دختر بھ تو...رحمان...اِه:مریم مامان

 قافلھ؟ رییس یا دزدی شریک تو:رحمان عمر

 و میگیره والیبال توپ مثھ رو کلم رحمان عمو حرف بھ توجھ بدون مریم مامان

 ....میبوسھ

 ھک ببخشید...جون مادر برن؟خدانگھدار کجا دیگھ معصومای پس...معصومھ این اگھ:فایق

 .شدیم مزاحم

 .نمک بدرقتون در دم تا نمیتونم ببخشید...سالمت بھ پسرم؟برو چیھ حرفا این:عمورحمان

 .جونی بابا نکشید زحمت شما 

 ...میشیم خارج خونھ از مختصر خداحافظی یھ بعد

 میری؟ خودت یا میای من با تو:فایق

 .میرم خودم...نھ 

 .میشھ شروع کالسا آینده ی ھفتھ ی شنبھ کھ میدونی...پس باشھ:فایق

 .میدونم بعلھ 

 ....خدافظ باشھ:فایق

 .بابای 

 حرکت رو پیاده ی گوشھ از و میگیره رو راھم منم...میره خیابون طرف اون بھ

 ھام ھنزفری...میکنم

 و میکنم گوش و میکنم انتخاب آھنگام آرشیو توی از باحال آھنگ یھ و میارم بیرون رو

 باھاش ھمراه

 مھزمز«:  بنویس مندی گلھ نرقصم کھ گر بنویس...بریز ،ِھی ِھی ِھی ِھی ِمی ساقیا... »

 میکنم

 ...اینجوری میمیرم من وای...میکنھ؟ گلھ و میشھ دلخور من؟نرقصم جون 

 ...ممیزن قدم خیابون تو دارم سرم خیر میاد یادم اطرافیان نگاه با کھ میدم کمرم بھ قر یھ

...... 

 بندازم اطراف بھ نگاھی اینکھ بدون...برمیدارم رو جواھرات ی کولھ و میشم خونھ وارد

 تاکسی سوار

 .پایین میرم متر نیم و یک میشینم صندلیش روی کھ ھمین...میشم رنگ زرد

 میرین؟ کجا:راننده

 ...آباد محمود 

 ایج بھ...دیگھ کیھ این اوه...میکنھ روشن رو پخشش...میفتھ راه و میده تکون رو سرش

 سوره آھنگ

 .میده گوش رو تفسیرش و بقره ی
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 ندارین؟ ای دیگھ آھنگ جان عمو 
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 چیھ...ترن دلچسب و بھتر ھم آھنگی ھر از...خطن ھمین توی ھام دی سی تمام...نھ:راننده

 اون

 میدین؟ گوش جوونا شما کھ آھنگایی

 ...منبر باالی شیخ شد ما واسھ اینم

 .بشن آدم تا کنن گوش رو چیزایی ھمچین باید جوونا:راننده

 کاش...پروفسوریت ریش اون پیری؟؟؟با چی خودت...نیستیم آدم ما میگھ داره غیرمستقیم

 ریششو تا

 رو شاینی فرصت چھ دیدی...من وای ای  ...میپرسیدما ازش درسیمو سواالی میومدم نزده

 دست از

 بدادم؟؟؟؟

 ینھم...نیستن درستی آھنگای...آھنگا این کھ بکشھ شعورش باید ایرانی جوون:راننده

 کھ ھستن آھنگا

 بھ رو ما جوونای کھ ھستن نقیض ضد آھنگای ھمین...کردن خراب رو ما ی جامعھ

 عصیان و خالف

 وری دری و فحش تا ھزار آھنگا ھمین از ما ھای بچھ...میکنن دینشون بی و میکشونن

 یاد رو

 میدین؟ گوش شما آھنگھ ھم اینا آخھ...میگیرن

 ازش رو سوال این و میشدم الل کاش...ماشین ی شیشھ بھ بکوبم رو سرم میخواد دلم

 لعنت...نمیپرسیدم

 سمق جا ھمین...میخوره اضافھ شکر و میشھ بستھ و باز موقع بی کھ گشاد دھن این بھ

 از کھ میخورم

 ...بدم گوش رو مجاز آھنگای بعد بھ این

 تنگ مانتوی و شرابی موھای با دختر یھ ماشین جلوی از...میداره نگھ قرمز چراغ پشت

 شلوار و سبز

 یکردنم سرش...تجریش میدون رفتھ کنی فوت یھ کھ شالشم...میشھ رد صورتی تونیک

 تر سنگین

 .میکنم سرم مقنعھ وقتا بیشتر کھ من الاقل...من بھ رحمت ھزار باز...بود

 کننمی جوری این رو بیرون؟خودشون میای تو کھ وضعیھ این آخھ...کن نگاه...بیا: راننده

 ھزار بھ و

 خیرندیده خام جوون یھ تا...نکنن نگاھشون مردم دارن انتظار بعد میکنن درست رنگ

 تیکھ بھشون

 بد...بیرون میای اینجوری چرا کنن نگات نمیخوای اگھ آخھ...نگاھت برادرم:میگن میندازه

 میگم
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 )!!!!!!(ساختھ چی المصب خانم؟ببین

 ...گفت؟؟؟ چی

 ...ساختھ چیزا خیلی المصب...شماس با حق نھ 

 .میذارن دوزک ازک آھنگای این و ھا ماھواره کھ تاثیریھ اینم:راننده

 .میشھ رد جلومون از تیغی جوجھ عین سیخی سیخ موھای با پسر یھ

 ویدئو و ھا ماھواره ھمین گرفتن؟از یاد رو اینا کجا از جوونا این...کن نگاه...ھھ:راننده

 میدن کھ ھایی

 .بذار میگی شما کھ آھنگایی ھمین از...بیرون

 این میشھ رد جلومون از آدم دقیقھ بھ دم ھی شدم؟حاال سوار من ماشینھ اینم آخھ...خدا یا

 ھی ھم آقا

 وفتیک ماشین این جلوی از بیاین باید اد   جا ھمھ این...الناس و حی آخھ...میکنھ پیچ نسخھ

 کھ بشین رد
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 نگاه قرمز چراغ شمار ثانیھ آھنگھ؟بھ و ماھواره تاثیر بگھ و بخوره رو من سر این

 ھنوز...اوه...میکنم

 کھ خارجی وجق اجق آھنگ یھ صدای موقع ھمین...کنیم صبر باید دیگھ ی ثانیھ صد

 و اکشن حسابی

 دلیصن رو خودمو زور بھ و میزنھ فواره کمرم تو قر و شد پاره گوشم...میشھ بلند محرکھ

 میدارم نگھ

 دایص کھ میبینم تعجب کمال با...بلندش منبر سراغ نره یارو این اومدنم ابرو یھ با کھ

 گوشی زنگ

 .رانندس

 گوشی بھ گفتم ھا بچھ این بھ دفعھ صد: میگھ و میاره بیرون جیبش توی از رو گوشیش

 دست من

 .میذارن آھنگ میان ھی...نزنین

 ...ات عمھ جون آره

 الو؟راحلھ؟:میزنھ رو رنگ سبز ی دکمھ

.... 

 بالمص اون زدن آخر...نکنن بازی توپ حیاط تو بگو ھات بچھ بھ گفتم بار صد:راننده

 خراب رو

 ...کردن

.... 

 از ور مرتیکھ اون من آخھ...بیارم ماھواره تعمیرکار دقیقھ بھ دم ھی نمیتونم کھ من:راننده

 میخوام کجا

 !!!کنم؟ پیدا
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.... 

 دائما...کنم نگاه کج کشتی امشب میخواستم سرم بگم؟خیر چی بھتون من آخھ...نچ:راننده

 .کنین خرابش

.... 

 .میارم تعمیرکار یھ راه سر باشھ:راننده

.... 

 .خدافس...میخرم...تخمھ؟؟؟...بابا باشھ...کنم قطع باید:راننده

 واسھ ا خھ آھنگ و ماھواره موقع اون از...ھا بستھ پشت از منم کیھ؟دست دیگھ این بابا

 عیب خودش

 خط ھشت منم از کھ این منم روزگار خط ھفت میکردم فک...ایول بابا...نداره؟

 روشن رو ماشین....تره

 ختابدب این...بیچاره...نمیاد در جیکش پیمان ی خونھ بھ رسیدن تا...میفتھ راه و میکنھ

 یھ میان ھمینکھ

 ...میکنھ شرمندشون اینجوری سرشون فرق تو میکوبھ خدا بدن نشون خودی

 ...بفرمایید:میگم و میگیرم جلوش رو پول

 نفری؟ یھ: راننده

 ...شیم مشتری بزن تا ۴ پ ن پ 

 .بفرمایید...بدین پول نمیخواد شما...خانم نھ:راننده
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 .میکشھ خجالت زده کھ ھایی قپ ی فیضو از بدبخت کھ میدونم خوب

 لپو ماھواره نصاب.کھ نداره خجالت شدی ضایع کردی چاخانی یھ حاال...من برادر بگیر 

 ...بگیر...میخواد

 .میکنھ نگام متعجب

 میگم؟ دروغ مگھ 

 دمش ضایع جوری ھمین چندبار حاال تا...میگی درست اتفاقا نھ:میگھ و میگیره رو پول

 .نشدم آدم ولی

 .نیستی آدم میدونی خودتم کھ خوبھ 

 یمانپ ی خونھ بزرگ در سمت بھ...میشم پیاده ماشین از باباقوریش نگاه بھ توجھ بدون

 رو دستم و میرم

 .در زنگ روی میگذارم

 .اومدم...اومدم:باغبون

 .ھم توی میره اخماش من دیدن با...میکنھ باز رو در

 .عموجون سالم 

 میخوای؟ چی:باغبون

 .میکنھ صحبت گدا با داره انگار
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 .ترمھ...جون عمو منم 

 کیھ؟ خره دیگھ ترمھ:باغبون

 ھضم ھم دوماه تا کھ بود بزرگ اینقدر...بودم ندیده عمرم تو شدت این بھ توھین

 من...نمیشھ

 .میزنم حرف خودم از خرتر یھ بھ دارم چون خرم من...آره...خرم؟؟؟

 ...منم ترمھ 

 .میخوای؟ چی:باغبون

 .ببرم رو ماشینم اومدم کنار برو عمو...بابا ای 

 .میخوای؟ چی:باغبون

 .بیاد کوچیکترت بگو برو:میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 چی؟:باغبون

 کنی؟ خونت باغبون بیاری نکردی پیدا تر پاتال پیر این از پیمان...خدا وای

 ....منھ مالھ...مدادی نوک ۲۰۶ اون...ماشین...ببرم رو ماشینم...اومدم:میگم داد با

 ماشین؟:باغبون

 ...ماشینم...آره 

 ...نداریم ماشین اینجا ما:باغبون
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 ...ببرم رو ماشینم اومدم من جون عمو 

 میخواستی؟ رو کی ی خونھ:باغبون

 .ھستم سعیدی آقای خواھر من 

 .نداریم سعیدی اینجا ما...جان؟؟ دختر کیھ سعیدی آقای:باغبون

 .رئیستھ 

 .اومدی اشتباه برو...خودمھ ی خونھ اینجا...ندارم رییس من:باغبون

 پیمان ی خونھ پالک ، پالکش اما دره ھمین کھ در...میکنم نگاه خونھ پالک بھ

 بھ و عقب میرم...نیست

 ...میکنم نگاه خونھ کناری در

 .اینوره کھ پیمان ی خونھ...اهِ  

 ھچ بود باغبون اگھ داره رو قیافھ این و خونس صاحاب خوبھ...میکنم نگاه پیرمرده بھ

 داشت؟ ای قیافھ

 .اومدم اشتباھی جون عمو ببخشید 

 اومدم اشتباھی...داره رو باباش طلب میگی...حاال خو...میبنده رو در ھم در اخمای با

 مرتیکھ.دیگھ

 خونھ در سمت بھ...باقیھ نیمشم و قورت دو حاال میکنھ زر زر و گرفتھ منو وقت دوساعتھ

 پیمان ی
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 باز رو در خونس خدمتکار میکنم فکر کھ جوون خانم یھ کھ میزنم رو در و میرم

 دیده ھم قبال...میکنھ

 ...بودمش

 .ببرم رو ماشینم اومدم...ترمم من...سالم 

 .بفرمایید:میگھ لبخند با بعد و میندازه بھم نگاه یھ

 .میرم ماشینم سمت بھ و میشم خونھ وارد

 نمیاین؟ داخل:خدمتکار

 .رمب باید دارم کار...ممنون نھ:میکنم نگاه مھربونش ی قیافھ بھ و برمیگردم سمتش بھ

 تشکر عنوان بھ بوق یھ...میشھ باز خودکار خودش ، باغ آھنی در...میشم ماشین سوار

 خدمتکاره واسھ

 .بیرون میام و میزنم

 .میخوام رو حبیبم...اشکھا سیر میان تنھا ماندم من....تنھا تنھای ماندم من 

 سمت بھ...شلوغھ کوچھ...میشم پیاده و میکنم پارک دیوار کنار رو ماشین...میرسم باالخره

 ی خونھ

 ور ھا پلھ...میشم وارد منم و میشھ باز تیکی صدای با در...میزنم رو دوم زنگ.میرم کاوه

 یکی یکی

 ھروب درچوبی سمت بھ میرسم کھ نظر مورد ی طبقھ بھ...میکنم طی ای عجلھ ھیچ بدون

 و میرم روم

 آروم رو در و میشم خونھ وارد...بازه خودش در میبینم کھ بزنم رو در زنگ میخوام

 .میبندم

 کاوه؟ 

 .بشین برو!!!!میام االن: میاد اتاقا از یکی توی از کاوه صدای
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 وجھمت کھ بشینم روش میخوام و میرم ستونھ کنار کھ ای راحتی رنگ سبز مبل سمت بھ

 مانتوی یھ

 پیش دوسال جورابای بوی چقدر اوه...میکنم نگاه بھش و میدارم برش...میشم رنگ قرمز

 منو

 سوراخ...بخیر یادشون...بودن خوبی جورابای چھ...کرد زنده ھامو خاطره...میده

 مکث بعد...شدن

 ندیگ بوی چھ مانتوئھ...میدم لم مبل روی خودمم و میکنم پرتش کناری مبل روی کوتاھی

 تقریبا...میداد

 و کنممی بلند رو صدام دوباره نمیشھ ازش خبری میبینم وقتی...میشم منتظرش ربعی یھ

 ....دیگھ گمشو بیا دارم کار کاوه؟من:میگم

... 

 .شم راحت من بمیری الھی ای 
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 استخونی؟ میکنی نفرین داری رو کی:کاوه

 بھ سینھ بھ تدس و ایستاده ستون کنار لخت ی تنھ نیم با میبینم کھ میکنم نگاه سرم پشت بھ

 نگاه من

 چجوری موقع اون وگرنھ است دنده و استخون ھمش و نداره ھم ھیکلی خوبھ...میکنھ

 ...میومد؟؟؟

 .عجب چھ 

 .میشی مزاحم موقع بد ھمیشھ:کاوه

 ....ماموریتین حال در ھمیشھ شما...نمیشم مزاحم موقع بد من 

 .میشینھ مانتو روی توجھ بدون و میاد کنارم مبل سمت بھ و میخنده

 رطش باھاشون کنم شروع رو کارم دخترام دوست با اینکھ قبل ھمیشھ خودم جان بھ:کاوه

 .میبندم

 سرچی؟ 

 .میشھ پیدا تو ی کلھ و سر فعالیت ربع یھ بعد اینکھ سر:کاوه

 بی ی پسره...بینم خفھ:میگم و میکوبم سرش روی و میدارم بر رو ھا کوسن از یکی

 ....حیا

 .خودتونھ از حیایی بی...دارین اختیار:کاوه

 ھس؟ کجا حاال 

 کی؟:کاوه

 شده؟ میبندی؟قایم شرط باھاش کھ رو ای خفتھ زیبای 

 .میاد االنا بگیره دوش رفتھ...نھ:کاوه

 ...بیا:میگم و میز روی میندازم رو کیفم

 .سنگینھ چقدر...اوه:میگھ و میداره برش کاوه

 .میکنیم کار سنگین ھمیشھ...دیگھ ماییم 

 نھخو تو پول امروز آوردی شانس:میگھ و میندازه توش نگاھی یھ و میکنھ باز رو زیپش

 ...دارم

 .برم باید کھ کن تموم رو کار زود 
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 .بعد بشیم تنھا بذار:کاوه

 بلند رو سرم میرسھ گوشم بھ پشت از کھ منظمی نفسای صدای با کھ میدم تکون رو سرم

 یھ کھ میکنم

 یرهخ بھم و ایستاده جلوم زیر لباس ویھ جین شلوار یھ با کھ میبینم رو بلوند مو دختر

 قربون کاوه...شده

 ھبکش خجالت مگھ پایین میندازم رو سرم...واستاده جلوم راحت چقدر...بشھ شرمت و حیا

 یھ بره و

 .انگار نھ انگار اما کنھ تنش چیزی
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 ....خانمی بخوری سرما اومدی؟ممکنھ اینجوری چرا:کاوه

 دنبال:ھمیگ کرده اینجوریش شیرینی و دلبری واسھ فقط معلومھ کھ نازکی صدای با دختره

 مانتوم

 .میگردم

 کردی؟ نگاه رو اتاق:کاوه

 .نبود ولی...آره:دختر

 .س کاوه زیر 

 یھ ممیگ...بابا ای:میگھ و میاره بیرون زیرش از رو مانتو و میده خودش بھ تکونی یھ کاوه

 این چیزی

 ....میخوردا وول ھی زیر

 و بیرون میاره رو گوشیش و میکنھ جیبش توی دست و میگیره رو مانتوش دختره

 من گوشی:میگھ

 .نشھ مزاحممون وقت یھ کسی کھ بودم گذاشتھ سایلنت روی...بوده

 .بود بیخود من تالشای انگار اما:میده ادامھ میکنھ نگاه من بھ کھ حالی در

 میکنی تالش کارا این واسھ کھ ای اندازه بھ مطمئنم...دیدیم ھم رو تالش معنی و نمردیم 

 پیدا واسھ

 ...نکردی تالش مانتوت کردن

 .نخواست نظر تو از کسی:میگھ و تمسخر روی واز میزنھ لبخندی

 ...کنھ توجھ تالشات بھ بخواد کھ نکرد حساب آدم رو تو ھم کسی 

 بره بدی پر ھم رو این کھ کردی جزم رو عزمت تو استخونی؟انگار...بابا ای:کاوه

 آخرین این...ھا

 ...مونده واسم تو لطف بھ کھ کسیھ

 .بابا برو 

 بود؟؟؟ چی کس آخرین از منظورت:میگھ کاوه بھ خطاب و میکنھ اخم یھ دختره

 ...نداشتم منظوری...عزیزم ھیچی:میگھ و میزنھ پھن پتو لبخند یھ کاوه

 ...عمت جون آره 

 ...میگیرم خون خفھ درجا کھ میره بھم حسابی و درست غره چشم یھ

 کھ ھکافی فقط داشتی کارم اگھ...میرم دیگھ من عزیزم:میگھ و میپوشھ رو مانتوش دختره

 .بدی اس بھم

 ...گلم باشھ:کاوه
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 در و میره در سمت بھ ای اضافھ حرف ھیچ بدون و میبوسھ رو کاوه و میشھ خم دختره

 لحظھ آخرین

 ....میکنھ کم رو ش ش رِّ  و میندازه کاوه بھ بعدشم و من بھ موشکافانھ نگاه یھ
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 ھم ای دیگھ کس با اون غیر کھ فھمید کردم فک...اوف:میگھ و میکشھ راحتی نفس

 سکتھ داشتم...ھستم

 ...میکردما

 کنھ؟؟؟ چیکار میخواست مگھ...میفھمید خوب 

 شده کھ لجشم روی از میفھمید رو اینا اگھ...خبره با من کارای کل از دختره این:کاوه

 منھ دودمان

 پای تا ھم دفعھ این...میندازی ھچل تو منو حرفات با ھمیشھ تو...میداد فنا باد بھ رو بیچاره

 دار طناب

 .برگردوندیا و بردی منو

 ...بعدش از کنھ بخیر خدا...میندازی بدبخت منھ گردن و میدی سوتی خودت خوبھ حاال 

 .دارم کار کھ بیاد کن رد مارو پول کاوه آق...خب:میگم کوتاھی مکث بعد

 بیارم؟ واست نمیخوری چیزی...بودیم ھم دور حاال:کاوه

 ...میخوام چایی یھ...چرا 

 .کن درست خودت و خودم واسھ برو پاشو...آشپزخونس اپن رو قوطی توی چای:کاوه

 ...میشم شرمندت...مرسی داداش نھ 

 بیرون یادم پول پالستیک یھ و ترازو یھ با دقیقھ چند بعد و میره اتاق سمت بھ و میشھ بلند

 دوباره و

 .میشینھ سرجاش

 نیاوردی؟ چرا رو سیما:کاوه

 .نداشتم رو حوصلش 

 نکرد وارد بعد و میندازه دیجیتالیش ترازوی روی و میاره بیرون کیف ازتوی ھارو طال

 عدد چندتا

 ...جلوم میگذاره رو پول ی دستھ چندتا

 شد؟ چقدر 

 .میلیون ۲۸: کاوه

 .ھا بیشتره قیمتش این:میگم و ھوا روی میگیرم و برمیدارم رو الماس گردنبند

 الماسھ؟:میگھ و میکنھ نگاه بھش

 .ھوم 

 ...جلوم میذاره رو کولم و پوال روی میگذاره دیگھ ی بستھ دوتا

 نیس؟...ندیدمش رو جمشید....برکت بده خدا 

 .ھولفدونی گوشھ انداختنش پیش دوماه:کاوه

 آخھ؟ چرا ا 
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 ...گرفتنش دزدی ماشین با:کاوه

 پس؟ چی بچش و زن...بیچاره:میگم و کولھ توی میگذارم رو پوالم
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 .چیزه بی منھ گردن خرجشون کھ فعال:کاوه

 .کردی ھم بیچاره اون حق در کاری یھ سالھا بعد باالخره...نخور غصھ 

 ندیدمت ھوقت خیلی...بشین دیگھ میری؟یکم کجا!!!!بابا ای:میگھ کھ میشم بلند مبل روی از

 تنگ واسھ دلم

 .شده

 ...نیس شما دل تنگی بھ نیازی 

 .بیارن کوفتی یھ واسمون ناھار میزدم زنگ میموندی:کاوه

 .خدافظ...بشھ کوفتم ناھارم نمیخوام...نھ 

 ...بزنا سر یھ ماھم بھ کاری بحث از خارج...خدافظ:کاوه

 شدم؟ خل مگھ 

 ...میرم ماشین سمت بھ و میشم خارج ساختمون از کنم نگاه بھش اینکھ بدون حرفم بعد

***. 

 اوه...یشمم پیاده و میکنم پارک رو ماشین...میکنم پیدا پارک جا یھ گشتن کلی بعد باالخره

 بره کی...اوه

 اشینم در و برمیدارم رو کیفم...دارم فاصلھ کیلومتری یھ حدود دانشگاه تا...رو راه ھم این

 قفل رو

 ھا بچھ با ھمیشگیم پاتوق سمت بھ و میشم دانشگاه وارد...میدوم دانشگاه در تا...میکنم

 ھمین از...میرم

 و ارمبرمید بلندتر رو قدمھام...میکنن بلند رو دستشون برام...ببینمشون میتونم ھم دور

 .میشینم کنارشون

 ....اومدی دیر چقدر:سیما

 .بودم پارک جا دنبال 

 ....میکردی پارک رو ماشینت دانشگاه توی میومدی:فایق

 ...کالس سر میریم کی پس 

 ...داری ذوق خیلی رفتن واسھ انگار:فاطمھ

 .برسم بدبختیام بھ برم بشھ تموم زود میخوام...بابا نھ 

 داری؟ کار چھ:سیما

 ....کار دنبال برم میخوام 

 خالت؟ ارواح کار؟آره تو؟دنبال:میگھ و میکنھ نگام متعجب

 چمھ؟ من مگھ...آره 

 .خوشگلی خیلی تو:فایق

 .کار دنبال بریم باھم بگو نداری پول اگھ خو...بینم خفھ:سیما
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 .فھمیدم خوب رو منظورش االن از

 .نی وقتش فعال...آجی نھ: میگم و میکنم حوالش چشمکی
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 .بفھمیم ھم ما بزنین حرف حسابی و درست:فایق

 بفھمی؟ مارو زبون میخوای بعد نمیفھمی رو مادریت زبان تو 

 .نفھمم زبون بگو...باش راحت:فایق

 داری؟ شک مگھ 

 .رویی بی خیلی:فایق

 ....میدونم 

 ....کالساتون سر برین پاشین:جھان

 ممن قد نصف شاید...میگیره خندم دیدنش از...میکنم نگاه کوتاھش قد بھ و برمیگردم

 سر از فایق...نباشھ

 .نخورده کھ زنگ ھنوز...استاد سالم:میگھ و میشھ بلند جاش

 ....کالساتون سر برین ھستین؟پاشین دبستانی بچھ مگھ...خرابھ زنگ:جھان

 داره؟ میکنی؟نگاه نگاه منو داری بر و بر چیھ:میگھ و میکنھ نگاه من بھ

 .داره صفا خر دیدن

 ترم این کھ شد حیف...میکنم نگاھتون سیر دل یھ دارم...استاد بود شده تنگ واستون دلم 

 ما استاد

 .نیستین

 تا برمیدارم رو تو کالس مخصوص بعدی ترم...بچھ نمیشم خر حرفا این با من:جھان

 ....نشی دلتنگ

 ....بابا گمشو دوما...نمیدونستی و بودی خر کھ اوال

 شممچ دیگھ و میگیرم لیسانسو بخواد خدا اگھ...استاد آخرمھ ترم این:میگم میزنمو پوزخند

 ی قیافھ بھ

 ...افتھ نمی شما میرغضب

 گفتی؟؟؟ چی:جھان

 گفتم؟؟؟ چیزی من من؟؟؟مگھ: میگم و میکنم جور جمھ رو حرفم

 ...زدی زری یھ حرفت آخر االن آره:جھان

 ...میگیرم لیسانسمو و آخرمو ترم کھ گفتم فقط من...استاد نھ 

 گفتی؟؟؟ ھم دیگھ چیز یھ بعدش:جھان

 چقدر تھھف دو این تو کھ گفتم شاید...گفتم چی نمیاد یادم کھ من...جالب چھ:میگم و میخندم

 رشد قدتون

 ...کرده

 ...میبنده رو فکش و میندازه بھم ای خبیثانھ نگاه
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 خندم کوتاھش قد دیدن با دوباره...دوشم روی میندازم رو کیفم و میشم بلند سرجام از

 موھای...میگیره
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 افتان و باد اومدن با اما...خودشھ موھای کردم فکر دیدمش کھ اول روز...داره ای بلوطی

 گیسش گاله

 یزدم برق چنان...بودن کرده پاک کن پاک شیشھ با رو کچلش سرش انگار...نخیر فھمیدم

 چشمات کھ

 !!!بستھ پشت از رو افشین دست...میشد کور

 کردی؟ تموم رو پسرم؟مقالت فایق:میگھ و میندازه بھم گذار نگاه یھ جھان

 .میشھ تموم آینده ی ھفتھ....استاد خیر:فایق

 .نوشتی بخوری درد بھ چیز کھ میدونم...بخونمش دارم دوست خیلی:جھان

 ....استاد لطفتونھ نظر:فایق

 .میخوره بھم حالم فایق کردن صحبت قلم لفظ ھمھ این از

 .کالستون سر برین نرفتن استاداتون و نشده دیر تا:جھان

 با صحبت مشغول ھنوز فاطمھ و فایق اما میکنم حرکت ھمھ از جلوتر سیما و من

 ...جھانن

 !!!!میاد بدم قزمیت این از چقدر:سیما

 کوتولھ؟ میگی؟جھان رو کی 

 .توھان...اسمش؟آھا چیھ...قزمیت ی پسره این...بابا نھ:سیما

 و خنده زیر میزنم زرتی...میکنھ اشاره میباره روش و سر از مارک کھ پسر یھ بھ بعد و

 چی:میگم

 چی؟؟توفان؟

 ...توھان...توھان...توھان(میگھ تاکید با و...)بخند خودت بھ:سیما

 چھ...اوه...میشھ رد کنارمون از اخم با...میادا بھش بیشتر توفان ولی...حلقم تو اسمش

 ...خوبھ...آره...کننده تخریب گردبار...براش کمھ توفانم...اوم...خشن

 خبراییھ؟ نکنھ سیما میگم 

 میفھمی؟...میاد بدم ازش میگم دارم:سیما

 چاکش سینھ عاشق بعد میاد بدت نفر یھ از اول معموال تو ، دارم تو از کھ شناختی از 

 .میشی

 ....نشناختی منو ھنوز تو...نیس اینجوری اصال:سیما

 ....کنھ؟ باور کھ کیھ میگی، راس کھ تو...جونت عمھ جون آره 

 میدم مانند فوت رو نفسم...میشینیم دوم ردیف ھای صندلی روی...میشیم کالس وارد

 رو پاھام و بیرون

 .میندازم جلوییم صندلی روی

 .ھا صندلیھ مثال:سیما

 چی؟ کھ خو 

 .کثیفھ کفشاتم:سیما
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 میزنی؟ جوش چرا تو 

 .اعصابمیا رو:سیما

 .میشی تر زشت ھستی کھ اینی از کھ نزن جوش 

 ونممیچرخ رو سرم ھا بچھ شدن بلند با...میاره بیرون رو ھاش جزوه و میشینھ کنارم فایق

 بھ چشمم کھ

 این ی قیافھ روزشو چھار ای ھفتھ باید یعنی...اوه...میخوره آرمین ماری زھره ی قیافھ

 رو میرغضب

 گاهن یھ آرمین...ایستم می و میپرم ملخ عین...میبرم پی خودم موقعیت بھ کنم؟تازه تحمل

 بھم چشمی زیر

 .میز روی میگذاره رو دستکش و کتاب و کیف و میندازه

 .بشینین میتونین:آرمین

 خانم؟:میگھ کھ بشینم میخوام...میشینن ھمھ

 منین؟ با:میگم و میکنم نگاه بھش

 .ببندیدن رو کالس در لطفا:میگھ و میکنھ اشاره بھم آرمین

 بلھ؟ 

 .در؟:میگھ کھ میکنم نگاش متعجب

 .بلھ...آھا 

 .جام سر برمیگردم و میبندمش حرص با و میرم در سمت بھ

 پروفسور؟ ببخشید:آیدا

 داآی سمت بھ پروفسور ی کلمھ از متعجب آرمین...پروفسور؟؟؟؟؟...خنده زیر میزنم پق

 و برمیگرده

 بلھ؟:میگھ

 بدونیم؟ رو فامیلیتون میشھ:آیدا

 ...نممیک معرفی رو خودم بدین بنده بھ اجازه اگھ شما:میگھ و میکنھ کوچیک اخم یھ آرمین

 استاد...ھستم آریانسب من:میگھ ھا بچھ تمام بھ رو محکمی لحن با و

 بتونیم امیدوارم...فیزیوپاتولوژیتون

 ...کنیم سپری ھم کنار رو خوبی اوقات

 ...بشینید میتونید ھم شما:میگھ آیدا بھ رو بعد و

 ....پروفسور ممنونم:میگھ و میده تکون رو سرش آیدا

 ؟آرمینکی اونم!!!!پروفسور...اوق...بیارم باال توش تا بدین بھم چیزی آستینی یھ...اوه اوه

 !!!لبو

 .نکنین صدا پروفسور رو من دیگھ لطفا:آرمین

 .پروفسور بگین شما ھرچی:آیدا

 ....میاره بیرون کیفش توی از رو کتابی و میکنھ تر غلیظ رو اخمش آرمین

 ...شیمن مواجھ وقت کمبود با کھ کنیم شروع رو درس کھ بھتره باشین آماده اگھ خب:آرمین
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 ھنشد آب یکی باید کھ ببینم رو دخترایی میتونم ھم االن ھمین از...میشھ ایجاد ای ھمھمھ

 جمع رو

 لھ لھ اینجوری و نداره ھم ای قیافھ یارو این خوبھ حاال...کنن سرشون بر خاک...کنھ

 اینکھ بعد...میزنن

 بین ما ھم گاھی گھ...میده ھم درس اون ھمراه میگذاره برنامھ یھ و میکنھ روشن رو دیتا

 تدریسش

 ھمث یا خوابن یا بقیھ...میده جواب بھشون چابلوس آیدا فقط کھ میپرسھ رو سواالتی

 محو قورباغھ

 در ابرو و لب و چشم اقسام و انواع برگم روی رو ساعت کل کھ منم....عالین حضرت

 ھای سایز

 ........کشیدم رو مختلف

 مشتاق؟ خانم:آرمین

... 

 مشتاق؟ خانم:آرمین

 .توئھ با دختر:فایق

 .میکنم نگاه گودزیال بھ و میکنم بلند رو سرم

 منی؟ با 

 کاریبلھ؟ کھ اینھ منظورم یعنی:میگم و میکنم عوض رو لحنم سریع...باال میده رو ابروش

 داشتین؟

 .دمب بھش و بشم خم رو افتاده میز زیر کھ رو خودکاری برم ایندفعھ بگھ میخواد حتما

 ....بدین جواب پرسیدم االن کھ سوالی بھ:آرمین

 ؟؟؟!!!سوال؟؟

 حاال؟ بود ھا؟سوال؟چی 

 !!!!میدادین گوش داشتین شما نمیدونم:میگھ و میزنھ پوزخندی آرمین

 ھم درس ھب کھ نیست بد شد تموم ھنریتون اثرای اگھ:میگھ جدیت با و میکنھ کوتاھی مکث

 .بدین گوش

 بھ...میکنھ نازک چشمی گوشھ یکی ی واسھ و میکنھ سرنگاه پشت بھ و برمیگرده آیدا

 کھ دقیق چشماش

 قبع عین کھ میارم بیرون زبون براش و میکنم اخم...میزنھ ادا داره من واسھ میبینم میشم

 ھا افتاده

 ....میکنھ جمع رو صورتش

 .بگیرن یاد ھا بعضی تا بدین جواب رو سوال کھ بھتره احمدپور خانم:آرمین

 اصال نم کھ میگھ چیزایی یھ پروفسور چشم گفتن با و میشھ بلند اکراه با چابلوس آیدا

 تموم بعد...نمیفھم

 ...میده گوش درس ی ادامھ بھ لذت با تمرگھ می سرجاش ھم شدنش

 نھ؟ مگھ میکنھ چابلوسی معلما ی ھمھ سرکالس دختره این میگم:سیما
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 .میکنھ شیرینی خود ھی فھمیده رو گوشت بوی اینجا فقط...نھ 

 .ببین حاال...میکنم ماستش باشھ عمرمم آخر روز اگھ...من بگیرم این از حالی یک:سیما

 .نداره ارزش...نکن کثیف اون خاطر بھ رو نجست خون 
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 ازش ھم اول از...خنک چابلوس ی دختره...خوب الفاظ ھمھ این آخھ...پروفسور...ھھ

 خوشم

 توی ور خودکارش کھ میکنم نگاه آرمین بھ...کرد توھین بود پروفسور ھرچی بھ...نمیومد

 گرفتھ دستش

 کھ یادم گودزیال بھش پروفسور از بیشتر...میکنھ شکافی کالبد رو کتاب ھای ورقھ و

 خوبھ حاال...باشھ

 حتما گھدی کھ نمیشناخت اگھ...میکنھ رفتار اینجوری و داشتیم قبل از ای آشنایی یھ باھم

 یکی رو پدرم

 آخھچیھ؟ استادیت و تخصص دیگھ باز دختر و پررو قزمیت بچھ توی بگو آخھ...میکرد

 بھش کی

 صدای بزنش برو میگھ شیطونھ...میکنھ ھوی و ھای ما واسھ اینجا اومده کھ داده مدرک

 .بده سگ

 اینجوریھ؟ تو با یارو این چرا:سیما

 ...داره مرض دونم؟البد چم 

 .گرفتھ اشتباه خونش خدمتکار با رو تو شایدم:میگھ خنده با فایق

 .میکنما خالی تو پوک ی کلھ روی رو عصبانیتم کھ رو دھنت ببند فایق 

 .میخنده و میکنھ طرف اون رو روش فایق

 .مشتاق خانم:سیما

 .مرگ 

 شد؟ عوض کالس ھوای مشتاق خانم:سیما

 .نکن باز منو دھن و ببند رو دھنت سیما 

 بستشھ؟ این االن اونوقت آھا:سیما

 صنعتگر؟ آقای...نریزین بھم رو کالس نظم کنین مطالعھ...ھیس:آرمین

 استاد؟ بلھ:میگھ بگیره رو خندش جلوی میکنھ سعی کھ حالی در فایق

 .بخندیم جمعی دستھ بگین ھست ھم داری خنده چیز اگھ:آرمین

 .بزرگتراست مال...بخندیدن بھش بخواین شما کھ نیست چیزی 

 تسم بھ و میزنھ مرگما مکش پوزخند یھ آرمین...میده صدا توپ مثھ کالس حرفم این با

 میزش

 میکنھ اعالم آرمین کھ میدم قوسی و کش خودم بھ چسبوندمش اینکھ از خوشحال...میره

 .تمومھ کالس

 .داشت خواھم شفاحی پرسش یھ دادم درس کھ مبحثی از آینده ی جلسھ:آرمین
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 گرفتھ؟ اشتباه دبستانیا کالس با رو اینجا نکنھ میگم 

 .حالیمونھ اون ی اندازه ماھم کرده فک دیده رو جھان آقای قد شاید:فایق

 ...ایوال:میگم و خنده زیر میزنم

 چابلوس آیدا...میرم در سمت بھ و میشم بلند زودتر ھمھ از و میندازم کولم روی رو کولم

 بھ سرعت با

 پاش جلوی رو پام و میدم فشار ھم روی رو دندونام...میزنھ تنھ من بھ و میاد آرمین سمت

 میکنم دراز
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 ی قیھب ی خنده کھ خنده زیر میزنم بلند صدای با ھم بعد...میشھ زمین میخھ کتلت عین کھ

 بلند ھا بچھ

 .میشھ

 کار خاطر بھ انضباطی ی نمره مشتاق؟دو خانم:میگھ و میکنھ نگاه بھم خشم با آرمین

 کردین کھ زشتی

 .میشھ کم

 الزغ این بخاطر رو نمره دو این میدونم کھ من...نمره؟بیشعور چی؟دو...میشھ فسیل خندم

 کم اختھ

 ندازممی چابلوس آیدا بھ نگاه یھ...زرافھ...میکنی کم شدی کنف اینکھ خاطر بھ و نکردی

 آرمین کھ

 و یآ ھی و میده تفت رو داغش پیاز یکم اونم...بشھ بلند زمین روی از کھ میکنھ کمکش

 .میکنھ اوی

 .پروفس میکنھ درد پام:آیدا

 .خانم باشین مواظب بیشتر:آرمین

 ...عوضی...میشدم راحت دستت از من میشد قلم پات الھی

 ممیش محوطھ وارد کلھ با...پایین میرم نور عین رو سالن ھای پلھ و میشم خارج کالس از

 سمت بھ و

 .میندازم صندلیش روی رو خودم و میرم دانشگاه ی گوشھ میز

 و ربگی یاد رو من فامیل برو اول...نشی پیدا کھ الھی گمشو برو!!!!انضباطی ی نمره دو 

 مشتاق ھی

 ....پختھ لبو....بیا قپی و فیض واسم بعد نکن مشتاق

 .چپم پای روی میندازم رو راستم پای و بیرون میدم رو داغم نفس

 ...چسبیدیا خوب ولی:سیما

 ...میکنم نگاه قیافش بھ و برمیگردم

 ...میکنم کبودت کھ نزن زر دیگھ تو 

 ...بچھ نیستی حرفا این مال:سیما

 ...میشینھ و میکشھ عقب رو کنارم صندلی



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...باشھ نازنازی اینقدر آیدا...دختره این نمیدونستم:سیما

 خوب تھگف افتاده جوون استاد یھ بھ چشمش...کلفتھ پوست خیلیم اتفاقا...نیس نازی ناز 

 بھتره ایھ تیکھ

 سمونآ الشخورای کھ بیارم سرش بھ بالیی...کنم چیکار باھاش کھ میدونم منم...کنم تورش

 حالش بھ

 ...کنن گریھ

 !!!وروجک نمیگی کھ مبراییھ خبر نکنھ...بینم واستا:میگھ و میکنھ ریز رو چشماش

 چیھ؟ منظورت 

 ...نکنھ...میزنی رو آریانسب جوش خبره؟خیلی چھ:میگھ و میندازه باال ابرویی

 ایقف کھ کنم فنیش ضربھ میخوام...میپیچونم محکم رو گوشش و کلش پس میزنم یکی

 جدام و میرسھ

 ...میکنھ
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 میکنین؟ چیکار دارین:فایق

 ...کن ولم من جون نھ...کنم سرویس اینو دھن بذار کن ولم فایق 

 .نیس کارا این جای کھ دانشگاه...دختر بشین:فایق

 ...کھ گفتم؟گفتم چی مگھ حاال:سیما

 .میگیرتم فایق دوباره کھ بردارم خیز سمتش بھ میخوام و میکنم قطع رو حرفش

 ...میکنی ھم سر جفنگیات این از باشھ آخرت بار 

 .نمیاد بدت ھم زیاد کھ میبینم...نھ:سیما

 عصبانیھ؟ نمیبینی مگھ...سیما کن تمومش:فایق

 .یکنمم عرض رو گیریش پاچھ دلیل دارم منم...میگیره پاچھ سگ مثھ میبینم دارم بلھ:سیما

 دماغ اون بزرگت تیکھ برسھ بھت دستم... کنی طول و عرض من واسھ نمیخواد 

 اون...بادمجونیتھ

 ی دختره اون ی غصھ...آخھ نیستم خودم نگران کھ من...سگھ کی کھ میدم نشونت موقع

 رو ایکبیری

 کنم؟ جلوگیری بیفتھ ممکنھ کھ اتفاقاتی از میخوام میکنم؟بده بدی کار...میخورم

 مگھ؟ چطور:میگھ و میشینھ روم روبھ صندلی روی و میکنھ ولم فایق

 داری؟ اعتقاد اول نگاه در عشق بھ 

 .جورم چھ:میگھ و میزنھ محوی لبخند

 ...باشھ شده مبتال بھش چابلوس ی دختره این نظرم بھ 

 ممکنھ؟ یعنی:سیما

 .میشھ خرد بدجور وگرنھ نباشھ کنھ خدا 

 ...میکنم ای سرفھ تک و میکنم جور جمھ رو خودم...میکنھ ریز رو چشماش سیما

 ...نمیدونی کھ تو...باشھ نشده ھم شاید:فایق
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 .میزنن چیز یھ از حرف فقط ھا چابلوسی این باشھ نشده اگرم 

 چی؟:فایق

 حتمالا درصد یھ...میریم و ردیفھ نامھ پایان ھم اون بعد...دانشگاه میایم کھ آخریھ ترم این 

 چرا کھ بده

 یده؟م نشون خودی و میکنھ چابلوسی داره...معلم ھمین با فقط...کالس این سر...دختره این

 بود؟ کی استاده اون با ھم قبل چی؟ترم کھ خو:سیما

 رحمانیھ؟ منظورت:فایق

 .نمیکردیا جوش بابتش اینقدرا اما...بود گرفتھ گرم ھم ھمون با...آره آره:سیما

  

 

112 

 ھب رفتھ یادت مگھ...کل عقل تازشم...میزد؟ جوش صورتم چقدر رفتھ یادت...بابا چرا 

 ھمون خاطر

 یکنمم بتونم کھ کاری ھر من...آخره ترم کرد؟این پاسش رحمانی و کشید باال ھا چابلوسی

 دختره این تا

 ...اینکھ واسھ یا نمرشھ واسھ یا کاراش تمام میدونم...پایین بکشم رو

 ...میکنم سکوت و میکنم تر رو لبم

 .نمیده کسی بھ بیخودی نمره استادی ھیچ کھ باش مطمئن:فایق

 رو خترهد این میخوام من...بود گفتن کھ من از...داره طرفش بھ بستگی کھ نره یادت البتھ 

 ماستش

 بدم رهدخت این از من...میکنم ردیف رو کارا خودم کھ وگرنھ کنین کمک قبلنا مثل یا...کنم

 خارج...میاد

 .کنم ای قھوه رو ھیکلش و کنم خیطش میخوام ھم ھاش خودشیرینی از

 .بکش خط رو من دور االن از:فایق

 .برو گمشو پاشو پس 

 جز نینک باز حساب روم میتونین خواستین کھ ای دیگھ کار ھر رو:میگھ و میشھ بلند فایق

 ...کار این

 ...میشھ دور ازمون حرفش گفتن بعد

 شده؟ جزغالھ آیدا اون ی سوختھ ابروی و چشم عاشق ھم فایق نکنھ 

 ...خخخ...حرفا؟ این و فایق...بابا نھ: سیما

 ...میانا ھم بھ ولی: میگم و میخارونم رو سرم

 میدونمن:میگھ و میز روی میگذاره و بیرون میاره کیفش توی از تخمھ پالستیک یھ سیما

 میکنم فک چرا

 .نیس کافی دختره این کردن ماس واسھ دالیلت کھ

 ...کنم کوچیکش شده ھرجور میخوام و نمیاد خوشم ازش کھ اینھ خاطر بھ بیشتر 

 ...نگاه رو اونجا:میگھ و میندازه اطراف بھ نگاھی سیما
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 یرونب دانشکده ساختمون از کھ میبینم رو آرمین کھ برمیگردم میکنھ اشاره کھ سمتی بھ

 سمت بھ و میاد

 تھمیف کھ من بھ نگاھش...دستشھ توی ھم سوختھ ای قھوه چرم کیف یھ...میره ماشینش

 .میزنھ پوزخند

 خندپوز تو بھ فقط کال یارو این کھ شدم این ی متوجھ کردم توجھ کھ کالس اول از:سیما

 دلیلش...میزنھ

 چیھ؟

 ...بدبخت کجھ پوزش البد...نمیدونم 

 با و میدوه آرمین سمت بھ عصار...میخورمش پوستش با و میندازم دھنم توی ای تخمھ

 بلند صدای

 .میکنھ پرسی احوال عصار با لبخند با و ایستھ می آرمین...میکنھ صداش

 ھستین ااینج ھم امسال کھ فھمیدم وقتی راستش...گرفتم رو وقتتون استاد ببخشین:عصار

 خوشحال خیلی

 .شدم

 میخونی؟ فوق واسھ داری:آرمین
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 سایکال کھ داشتم دوس خیلی راستش...بعلھ شما ی اجازه با:میگھ و میزنھ لبخندی عصار

 رو امسالمم

 ...باشم داشتھ شما با ھم

 ...ھم ھمین واسھ...بود پر ھم وقتم...دادن بھم رو آخریا سال فقط متاسفانھ:آرمین

 پیش یامب میتونم داشتم مشکلی اگھ من بگم میخواستم...چیزه خب...میشم متوجھ بلھ:عصار

 شما تا شما

 کنین؟ حل رو مشکلم برام

 .کنی حساب کمکم روی جوره ھمھ میتونی...معلومھ:آرمین

 الماشکا رفع واسھ تا باشم داشتھ ازتون شماره یھ میشھ فقط:میگھ خوشحالی با عصار

 بزنم؟ زنگ بھتون

 .اونجا بیای بلدی؟میتونی کھ ھم رو مطبم...میبینیم ھمو کھ دانشگاه:آرمین

 .دوره خیلی راھم استاد آخھ:عصار

 و من ھب میفتھ چشمش کھ بگھ چیزی کھ میکنھ باز رو دھنش میکنھ نگاش مستاصل آرمین

 میشھ متوجھ

 ویجل و میاره بیرون کارت یھ جیبش توی از و میکنھ پوفی...میکنم نگاھشون دارم کھ

 حدقھ از چشمای

 .عصار بھ میده من ی اومده در

 ...ممنون استاد وای:عصار

 .نده کسی بھ و دار نگھ خودت پیش رو شمارم کن لطف فقط:آرمین
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 ...میدم قول:عصار

 .بخیر روز:آرمین

 ...باشھ بخیر ھم شما روز:عصار

 اب و میشھ سوار و میره شده پارک درخت سایھ زیر کھ ماشینش سمت بھ خداحافظی بعد

 از سرعت

 سیما؟:میگم و میرم ای قروچھ دندون...میشھ خارج دانشگاه

 ھوم؟:سیما

 بدی؟ بھم داری پونصدی یھ 

 میخوای؟ چی واس:سیما

 .بده..دارم کار 

 نداری؟ پول خودت مگھ:سیما

 ...کنس خشک ناخن...ھمرامھ عابربانک...ندارم خورد پول من...گدا دختره 

 ...میدم بابا؟؟باشھ میدی فحش چتھ؟چرا:سیما

 سمتم ھب و بیرون میاره ھزاری یھ باالخره کھ میکنھ تکونی خونھ رو جیباش حرفش بعد و

 و میگیره

 ...ندارم خورد:میگھ

 ...میارمش واست:میگم و میقاپم دستش از
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 صداش و میکنم بلند رو صدام...میرم عصار دنبال بھ و میشم بلند سرمیز از

 عصار؟ھوی؟:میکنم

 ....میکنھ نگاھم و برمیگرده

 بلھ؟:عصار

 .باشھ تو مال این کنم فک:میگم و باال میارم رو ھزاری و ایستم می کنارش

 .نیس من مال نھ:عصار

 .افتاد تو جیب از ولی:میگم و میچسبم بھش

 سمت جیب توی رو دستم مناسب فرصت یھ تو...میکنھ نگاه بھش و میگیره رو پول

 و میکنم راستش

 .میارم بیرون رو کارت

 .نیست من مال کھ گفتم:میگھ و میگیره سمتم بھ رو ھزاری

 .صندوق میندازمش میرم...باشھ 

 میذارم رو کارت و سیما بھ میدم رو ھزاری و برمیگردم میز سمت بھ و میگیرم رو پول

 جیب توی

 ...خودم

 بود؟ چی اون:سیما

 بگم؟ دوباره تا نفھمیدی اگھ...بود پیچی پیچ ساندویچ با بود داوینچی لئوناردو 
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 تری؟ راستی...نھ:سیما

 چیھ؟ 

 .بیاد خواستگار واسم قراره امشب:سیما

 چی؟ 

 میزنی؟ داد چرا...مرگ:سیما

 کچل؟ ھس؟افشین کی خواستگار؟حاال 

 ....حسنھ ھمسایمون پسر...بابا نھ:میگھ ناراحتی با سیما

 ...واو 

 این از خیلی مامان...کنم منصرف رو بابا و مامان جوری یھ کن کمک خدا رو تو:سیما

 خوشش پسره

 ...بھش بده منو و کنھ قبول میترسم...اومده

 ...دیگھ خوبیھ پسر البد 

 داشتھ دوسش جون و دل با کھ کنم ازدواج کسی با دارم دوس من...نمیخوامش من اما:سیما

 ...باشم

 ...میاد وجود بھ زندگی تو خودش عشق 

 ...بشم عروس نمیخوام میگم بابا...بیار سربند تو بیارم سر من:سیما

 چھ؟ من بھ خو 
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 نیستی؟ من خواھر تو مگھ:سیما

 گل؟ از برتر خواھر شدیم ما رسید کھ اینجا بھ 

 .کنیا کوبیده گوشت رو چابلوس آیدا کھ میکنم کمکت منم کنی کمکم اگھ:سیما

 من؟ جون 

 میکنی؟ کمکم حاال...آره:سیما

 بیاد؟ کی قراره حاال 

 .فرداشب ھمین:سیما

 !!!!!!!فرداشب؟ 

 منو و بکش خبیثانھ نقشھ چھارتا بشین...نداریم دانشگاه کھ فردا...تری خدا رو تو:سیما

 .بده نجات

 سرت روی خاکی یھ منم کن نزدیک بھش رو خودت و بزن رو آیدا مخ برو تو...باشھ 

 ...میریزم

 .گلی خیلی:سیما

 .میدونم خودمم 

 .ھوا توی بره تخمھ خالی پالستیک کھ میشھ باعث میاد کھ بادی

 ...داشتم الزمش رو پالستیک...اه  :سیما

 کار؟ چی میخواستی 
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 ...بترکونیمش کنیم بادش گفتم:سیما

 ...کرد باد رو ما باد کھ فعال 

***. 

 و ھمیش بلند در زنگ صدای...میکنم چک رو چیز ھمھ دیگھ بار یھ و میمالم بھم رو امدست

 ھمزمان

 کجایی؟رحمان پس مادر سیما...اومدن مھمونا...وای:باال میره ھم مریم مامان صدای

 درست رو موھات

 رو سفیده چادر سیما...آخھ نیستم آماده ھنوز کھ من وای...شدی تیغی جوجھ شبیھ کن

 ترمھ...کن سرت

 یخ گلم داماد سرده ھوا کن باز رو در برو رحمان وای...میکنی؟ نگاه منو چرا مادر

 !...کرد

 یرخ بھ رو بعدش خدا اینھ مریم مامان رفتار باره بھ نھ و داره بھ نھ ھنوز...سیما بیچاره

 تکون با...کنھ

 باز رو در خودم من باشین راحت شما رحمان عمو:میگم سرجاش از رحمان عمو خوردن

 ...میکنم

 گندمیش جو موھای توی دستی دوباره و میده تکون رو سرش رحمان عمو

 روی رو روسری...میکشھ

 شده باعث میوزه کھ بادی و سرده خیلی ھوا..میشم خارج خونھ از و میکنم مرتب سرم

 درختا برگای

 چروکیده و اخمو زن یھ...میکنم باز آروم رو در...کنن پوشی فرش رو حیاط و بشن کنده

 کھ دره جلوی

 بعد و داخل میاد خودش کنم تعارف بھش اینکھ بدون...میفتم خبیث جادوگرای یاد دیدنش با

 یھ اونم
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 خیلی:ممیگ و میزنم لبخندی منم لبخندش دیدن با کھ تو میاد خوشرویی با بلند قد پیرمرد

 خوش

 ...بفرمایید...اومدین

 بھ جادوگره ھمراه مختصر، احوال و حال یھ و تشکر بعد و میده تکون رو سرش پیرمرد

 ھا پلھ سمت

 حسن نابج یعنی کاری اصل متوجھ تازه میفتھ کھ کوچھ توی تاریکھ سایھ بھ چشمم..میره

 کھ آقا

 رد کھ نگذاشتھ در درگاه تو رو پاش ھنوز... میفتھ مریمھ مامان داماد و سیما خواستگار

 کھ میبندم رو

 ...کنھ کر رو فلک ھفت گوش دادش و در بھ بخوره محکم سرش میشھ باعث

 ...ندیدمتون...ببخشید...اِوا 
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 مرتب رو موھاش و میمالھ رو اش پیشونی کھ درحالی پسره...میکنم باز کامل رو در

 خونھ وارد میکنھ

 دماغ عجب!ای قیافھ چھ!تیپی عجب...قربون رو باالت و قد...جون...میشھ

 بر خاک!!!...آفسایدی

 رو در...میفتھ دستش توی شیرینی و گل بھ چشمم...نمیخوای رو جیگر این کھ سیما سرت

 و میبندم زود

 ...نمیده اما میقاپم دستش از رو شیرینی و گل

 ...میارم براتون من بھ بدین.ِ..ا 

 ...میکشم رو زحمتش خودم...مرسی نھ:حسن

 ...دارم کار من بدین شما نھ 

 .آخھ ولی:حسن

 .عوضی...دیگھ بده 

 .میبرم پی زدم کھ حرفی بھ تازه و میزنم لبخندی کھ میکنھ نگاه بھم متعجب

 نھ؟ گرمھ ھوا چقدر...میگفتم داشتم 

 امانشم و بابا انگار...میکنم ھدایتش ورودی در سمت بھ کھ میکنھ نگاه بھم ھا دیوونھ مثل

 رفتن قبل از

 باغچھ توی رو شیرینی و گل...میشھ خونھ وارد حسن...نیس ازشون خبری چون داخل

 و میکنم پرت

 اب داره و معلومھ بینیش فقط کھ گرفتھ سفت رو چادرش مریم مامان...میشم خونھ وارد

 و خوش حسن

 ...وایمیستھ کنارم و میکنھ ھدایت خونھ ی گوشھ مبل سمت بھ رو حسن...میکنھ بش

 کو؟ ھا شیرینی و گل پس:مریم مامان

 .کھ ندیدم شیرینی و گل دستشون کھ شیرینی؟من و ھا؟گل 

 .تو بھ دادتشون گفت عزیزم داماد اما:مریم مامان

 .خورده گھ 

 ترمھ؟:مریم مامان

 تیح ببین..نده ھا گشنھ گدا این بھ رو دخترت میگم مریم مامان...میگھ دروغ...نداده میگم 

 شیرینی یھ

 ...نخریدن گلشون عروس واسھ ھم
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 منم...میشینھ تلفن نزدیک صندلی روی و میره مھمونا سمت بھ و میکنھ اخمی مریم مامان

 وارد

 جلو ور دستم...شده خیره گوشھ یھ بھ میبینم کھ ایستم می سیما کنار و میشم آشپزخونھ

 تکون صورتش

 خانوم؟ عروس کجایی...دالی:میگم و میدم
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 نشستن؟:میگھ و میکنھ اخم

 .نمیادا گیرت بھتر این از...بره بده رو بلھ...بابا ایھ تیکھ چھ میگم...آھا 

 گوشت نممیز کھ نکن تیکھ تیکھ من واسھ ھم اینقدر...اللی نمیگن نزنی حرف اگھ تو:سیما

 کوبیدت

 خواستم؟ نظر تو از من...میکنم

 جوشوندیش؟...بابا بخورم بیا 

 ...کردم فراموش نھ وای:میگھ و صورتش توی میزنھ سیما

 . میکنن صدات االن بجوشونش باش زود برسرت خاک 

 و برمیگرده سمتم بھ و میریزه آب فلزی قوری یھ توی و میره گاز سمت بھ ھولکی ھول

 کردی؟ چیکارشون:میگھ

 رو؟ چی 

 ...دیگھ رو اونا...اه:سیما

 ...آھا 

 غصھ:میگم کھ میکنھ نزدیک بینیش بھ...سیما دست میدم و میارم بیرون پام از جورابارو

 واسھ نخور

 .بخوای اگھ ھست ھم تو

 جورابارو و میاره در رو زدن عوق ادای و میکنھ دورش بینیش از ای مزه با حالت با

 توی میندازه

 .قوری

 .بیاد دم تا بجوشھ خوب بذار 

 ...نکشیم رو طرف وقت تری؟یھ:سیما

 اگھ...میده بو کمتر کھ خوبمھ جوراب این تازه...نمرده کار این با ھیچکس حاال تا نترس 

 جوراب اون

 میگفتی؟ چی میکردی بو رو زمستونیام

 .میشدیم خالص یارو این دست از دفعگی یھ تا میاوردی رو ھمون کاش ای:سیما

 ...خخخخخخ...اشانتیون واسھ گذاشتم کنار رو اون...نترس 

 درمورد دارن...میشینم رحمان عمو کنار مبل روی و میشم خارج آشپزخونھ از

 و اجتماعی موضوعات

 ربطش اصلی قضیھ بھ کم کم دارن سعی و میکنن صحبت بیخود میزای چیز خالصھ

 بھ نگاھی...بدن

 قراره ھک بالھایی واسھ دلم لحظھ یھ...شده خیره آشپزخونھ در بھ مظلومانھ کھ میکنم پسره

 بیاد سرش

 .آشپزخونھ میرم و میشم بلند دوباره اجازه با گفتن با...میسوزه
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 سیما؟ 
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 ھوم؟:میگھ جورابھ درگیر ھنوز کھ سیما

 داری؟ سوختگی پماد 

 میخوای؟ چی واس:سیما

 .بیچاره داره گناه...میسوزه حسن این واسھ دلم خیلی...دلم واسھ 

 .بسوزه قراره دیگھ ی چنددقیقھ تا کھ داشتم نگھ اون واسھ رو پماد:سیما

 ...نداری ازدواج قصد بگو کن صحبت باھاش آدم بچھ مثھ برو بیا 

 در خودم با اومد ھمھ از اول نگفتم کردی فک:میگھ و میزنھ داری صدا پوزخند سیما

 مورد

 ھگرفت اجازه خودم از مثال کھ...کرد صحبت کیش کشک   ی عالقھ و عشق و خواستگاری

 بھش...باشھ

 نوم و میاد شده کھ ھم زور بھ گفت و شد عصبانی بعدشم...کنم ازدواج ندارم دوس گفتم

 من...میگیره

 دومی کھ موزماریھ یھ...نخور رو مظلومش ظاھر گول...ترمھ نمیاد خوشم ازش اصال

 ...نداره

 نگفتی؟ خودم بھ قبال رو اینا چرا پس 

 .نشد فرصت:سیما

 .عاشقتھ خیلی کھ رسیدم نتیجھ این بھ حرفات با 

 .بینم خفھ:سیما

 تچاک سینھ عاشق کھ دیده چی گامبوت شکم و تو ریشوی ی قیافھ تو نمیدونم من آخھ 

 اگھ شده؟حاال

 ...تو آخھ ولی...چیزی یھ میشد خوشگل منھ عاشق

 طرف رفتار مجذوب و شیفتھ آدما اوقات گاھی...نیست خوشگلی بھ کھ چی ھمھ:سیما

 ...میشن

 داری قیافھ ھن کھ اینجاس کنندس؟بدبختی شیفتھ و برازنده خیلی تو سگی رفتار یعنی این 

 نھ و

 و خانومم ھمھ این کھ من واسھ چرا موندم من...حلقھ تو قیافت مثھ اخالقتم...اخالق

 مھربونم و خوشگلم

 ...شدما راضی ھم میمون بھ خدا نمیشھ؟بھ پیدا یکی نانازم و

 شیر مھ بعد...میکنم ترش زیاد قبل از و میرم کن گرم آب سمت بھ پرسوز آه یھ کشیدن با

 رو گرم آب

 ھا چایی از یکی تو رو زندگی ی عصاره سیما...بزنھ آبلھ دستم نزدیکھ کھ میکنم باز

 ...میریزه

 یلیخ ھم سیما...بیاره رو چای کھ میکنن صدا رو سیما و میشھ تموم صحبتاشون باالخره

 سینی ادبانھ با

 پسره سمت بھ رو زندگی معجون بگم بھتر یا رو چای آخرین و میده دور رو چای

 دستای با...میگیره
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 و سینی توی میگذاره رو خالی استکان دوباره و باال میزنھ الجرعھ و میداره برش لرزون

 میشھ:میگھ

 بیارین؟ دیگھ یکی

 اون بوی اگھ من...گرم دمش بابا...شده حرا غار شبیھ تعجب شدت از دھنمون سیما و من

 بھ چایی

 رو بو و است سرماخورده نکنھ...کیھ؟ دیگھ این...کما تو میرفتم سال یھ تا میرسید مشامم

 نمیکنھ؟؟ حس
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 چای خندلب با اینبار و آشپزخونھ توی میره دوباره و میگھ چشمی شده کلید دندونای با سیما

 حسن بھ رو

 داغ چای و میشھ کج خودش سینی کھ برداره رو چای میخواد حسن...میکنھ تعارف

 پای وسط درست

 االغ عین...میشھ یکی حسن گریھ صدای با من ی خنده و...میاد فرود داماد جناب مبارک

 جفتک

 جلو بیشتر سوختگی از تا کنھ جدا پوستش از رو شلوار ی پارچھ میکنھ سعی و میندازه

 گیری

 هشلوار اینقدر...خورد دردی یھ بھ امروزی ی جوونا کوتاه و تنگ شلوارای باالخره...کنھ

 کھ بود تنگ

 زارھ با و پرسید رو دستشویی آدرس قرمز و اشکی چشمای با بعدم...کنھ جداش نتونست

 سینھ زحمت

 .رفت دستشویی تا خیز

 حسابی و درست چایی یھ نیستن بلد...قدیم دخترای ھم دخترا...اوا(:حسن مامان)جادوگر

 طفل...بدن

 ...سوخت پسرم معصوم

 میزنھ کوسھ مثھ دماغش و میگیره قبل از تنگتر رو چادرش خجالت با مریم مامان

 ...بیرون

 نگفتین؟ بھم چرا...وای 

 رو؟ چی: جادوگر

 .دیگھ کردین عوض رو پسرتون اسم کھ 

 چی؟:جادوگر

 شده؟ معصوم اسمش کھ نگفتین االن مگھ 

 .این سلیقھ خوش ھم چقدر ماشاهلل:میگم و میکنم تصنعی ی خنده

 .پرروئن زمونھ دوره این دخترای کھ حقا...اوا:جادوگر

 .بده جوون نسل یاد رو پررویی تا کافیھ جامعھ تو شما مثھ بزرگتر تا چھار 
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 ای قھوه رو جادوگر این قیافھ من کھ میشھ باعث دستشویی توی از حسن داد صدای

 خدا یعنی...نکنم

 لھژ عین کھ درحالی و میشھ خارج دستشویی از دقیقھ چند بعد!!!... بوسید رو صورتش

 خودش بھ

 ارک جوش آبای باالخره پس...میاد سمتمون بھ گرفتھ، محکم ھم رو پاش وسط و میپیچھ

 رو خودشون

 ھم حسن و میشینھ اون روی سریع سیما کھ بره قبلیش صندلی سمت میخواد...کردن

 روی میشھ مجبور

 میره نباس با حسن...ھمانا ھم صندلی تھ رفتم در و ھمانا نشستن...بشینھ در کنار صندلی

 چارچوب توی

 تشدید منو ی خنده و میخورن جر ھم با ھمزمان شورتش و شلوار و صندلی

 کھ شورتشم...میکنن

 کھ نھک سانسور رو صحنھ این بیاد یکی...قرصھ پروپا ھای استقاللی اون از معلومھ...آبیھ

 بد حالم

 رو اتو و میشم جیم اتاق توی زود منم...بیرون میارنش اونجا از زحمت ھزاران با...شد

 برق بھ میزنم

 ازکین ملحفھ و نشھ دیده کھ میکنم تعبیش جوری تخت روی شد داغ حسابی اینکھ بعد و

 جوری ھم رو

 نحس قیافھ دیدن با...میشم خارج اتاق از...کباب نھ و بسوزه سیخ نھ کھ میکشم روش

 خندم دوباره

 و میدم تحویل ای خبیثانھ لبخند...شده کبود سوختگی و درد زور از بیچاره...میگیره

 دو کھ بھتره:میگم
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 و اختالفات خالصھ و کنن صحبت ھم با تنھایی برن اومده در تخم از تازه ی جوجھ

 رو انتظارات

 .سوزشھ و درده بدون زندگی عمر یھ صحبت باشھ ھرچی...کنن برطرف

 ھم حسن و سیما و میکنن اعالم رو خودشون موافقت ھردو حسن بابای و رحمان عمو

 اتاق داخل میرن

 و میشھ بلند حسن ی دخترونھ جیغ صدای دوباره کھ نمیکشھ دقیقھ دو بھ...کنن صحبت تا

 درحالی اینبار

 رهمی خونھ از افراد بھ توجھ بدون و میشھ خارج اتاق از گرفتھ پشت از رو باسنش کھ

 تنھا و بیرون

 و مامان...شھ   پوست انگیزه تعفن سوختگی بوی میگذاره جا بھ خودش از کھ چیزی

 با ھم باباش
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 تا ھک میشم اتاق وارد...میشن جیم سریع شده چی بپرسن اینکھ بدون مختصری خداحافظی

 بھ چشمم

 اون با نحس بیچاره...چسبیده حسابی کھ میکنم نگاه اتو بھ و خنده زیر میزنم میفتھ سیما

 شورت و شلوار

 عروس خود ی اجازه بی دیگھ کھ واسش شد درسی یھ اینم...کشیده چی نیس معلوم پارش

 نره

 ....خواستگاری

 پیششون امشب منم کھ میشھ قرار سیما با پنھانی خندیدنای کلی و شام خوردن بعد

 از یکی سیما...بخوابم

 روی اونم و میخوابم تخت رو من و بھم میده رو ذوقش تو حسابی و گلی گل شلوارای

 کلی بعد...زمین

 ی کپھ باالخره کردن جیش خنده از و رفتن ریسھ و ماجرا آوری یاد و خندیدن و زدن زر

 رو مرگمون

 !!!میذاریم

***. 

 تری؟تری؟:سیما

... 

 ...شد ھشت پاشو بزنی جگر ترمھ؟جز:سیما

 .بخوابم دیگھ یکم...سیما کن ولم 

 .دانشگاه:سیما

 یعنی ینا و ھشتھ بھ ربع یھ کھ میکنم نگاه ساعت بھ و میشم سیخ دانشگاه اسم شنیدن با

 سرمون پوست

 نکردی؟ بیدارم تر زود چرا:میگم باداد و میشم بلند شتاب با...کندس درجا

 ..آخھ موندم خواب خودمم:سیما

 دیشب ور کیفت:میگھ سیما کھ میرم کیفم سمت بھ و میپوشم رو م مقنعھ و مانتو تند تند

 زود کردم آماده

 .بریم باش

 .میشیم خارج اتاق از ای عجلھ ھردو

 ھ؟قیاف و وضع این با بیرون؟کجا میپرین آمازون وحشیای مثھ چتونھ...خدا یا:مریم مامان

 !!!!شد دیر دانشگاھمون:میگھ داد با سیما

 نمیخورین؟ صبحونھ:مریم مامان
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 موع اومده در حدقھ از چشمای جلوی و سفره تو میزنھ شیرجھ کلھ با سیما غذا اسم اومد با

 کل رحمان
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 زا رو مانتوش یقھ و میرم سمتش بھ...خیکیش شکم اون تو میریزه رو سفره محتویات

 و میگیرم پشت

 دیر دانشگاھمون...بشکھ خوردی ھرچی بسھ:میگم میکشمش در سمت بھ کھ حالی در

 جھان...شد

 !!!خونده رو فاتحمون کوتولھ

 پرواز نور عین و میکنم روشنش زود و میشیم ماشین خونھ،سوار از شدن خارج بعد

 سمت بھ میکنم

 دهز دھنش از لقمھ نصف تازه و میجنبھ بزرگ ی لقمھ اون از دھنش ھنوز سیما...دانشگاه

 پارک اج دنبال اینکھ بوده؟؟بدون قدری چھ لقمھ میدونھ خدا اینجوریھ کھ وضعیت...بیرون

 بگردم

 دقیقا تساع...پایین میپریم سیما با و میکنم پارک پرادو یھ پشت دانشگاه توی رو ماشین

 پنج و ھشت

 دویممی دانشکده سمت بھ...کالس سر رفتن ھمھ و رسیدیم دیر بازم حال این با اما...دقیقس

 جھان کھ

 مھ باز کھ میبینم...خانوما بخیر صبح:میگھ اخم با و میشھ ظاھر راھمون جلوی کوتولھ

 دیر گذشتھ مثل

 .کردین؟

 حق نبنابرای اومدین کجا؟دیر:میگھ و میگیره رو جلومون کھ بریم ھا پلھ سمت بھ میخوایم

 ھم رو رفتن

 .ندارین

 ....اخیابون سنگین ترافیک خاطر بھ اونم کردیم دیر دقیقھ پنج فقط ما استاد اما:سیما

 دمھچن بار این روحانی خانم...بودین ترافیک پشت معلومھ حسابی چشماتون پف از:جھان

 بھ شما کھ

 دارین؟ تاخیر دانشگاه اومدن

 کنممی پرتش و میگیرم رو گیسش کاله و وایمیستم کوتولھ جھان سر پشت آروم خیلی

 کھ سالن اونور

 کھ سکال در بھ...میشیم جیم و میکنیم استفاده فرصت از زود ھم سیما منو و دنبالش میدوه

 نفس میرسیم

 ...میزنیم نفس

 .داریم زرافھ اون با اولم ساعت...لعنتی 

 .دیگھ بریم بیا:سیما

 و مشی خیط الکی بریم چرا نمیده راھمونم کالس توی اون میدونم کھ بریم؟من رو چی چی 

 بیایم

 بره ھم زرافھ آریانسب اون...کنیم حال و بشینیم حیاط تو بریم میگم بیرون؟من

 نظره؟...گمشھ

 .میره غره چشم و باال میده رو ابروش ھی سیما

 گرفتی؟ عصبی تیک 
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 گفتھ ھیمالیا بھ کھ دماوند کوھسار بھ میخورم محکم اما برم پلھ راه سمت بھ کھ برمیگردم

 برو زکی

 ...جلومھ ھمیشگیش اخمای با زرافھ میبینم میکنم باز کھ رو چشمم...ھستم جات من

 .میرفتیم داشتیم ما...شدیما مزاحمتون ببخشید...استاد یعنی...زراف...بھ بھ 
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 گفتھ...داشتین تاخیر سرکالس اومدن بھ شما کھ دقیقس پانزده دقیقا االن مشتاق خانم:آرمین

 کھ بودم

 .خوبھ دانشجوی یھ برای اول شرط بودن متای آن...بیاین من کالس سر دیر ندارم دوست

 تقدیم رو نوبل ی جایزه بھت حتمنی بزنی رو حرفا این دوباره اگھ...آفرین 

 ...احسنت...براوو..میکنن

 سرکالس نباشی داشتھ تاخیر دیگھ بار اگھ...کالس برین بفرمایید:میگھ و میکنھ اخم آرمین

 پیداتون من

 .خانم نشھ

 نگاه ھمشون بھ متعجب من و خنده زیر میزنن ھمھ کھ میشم کالس وارد سیما ھمراه

 فایق حتی...میکنم

 ریز و گرفتھ دھنش جلوی رو دستش میبینم کھ میکنم نگاه آرمین بھ...میخنده ھم

 بھ چشماشم...میخنده

 موقع ونا یعنی...)میفتھ منگلیم گل شلوار بھ چشمم کھ پایین میارم رو نگاھم...منھ شلوار

 یھ احساس

 بدون و میشینم اول ردیف صندلی روی اخم با!!!(شاھده خدا داشتم رو روستایی پیرزن

 ھا بچھ بھ توجھ

 دمپایی با میبینم میکنم دقت خوب وقتی...میدم نشون ھا جزوه آوردن در مشغول رو خودم

 عمو ھای

 درس آرمین کھ کالس آخر تا!...پرتی حواس اوج یعنی این...اومدم پورس پاره کھ رحمان

 ھمش میداد

 کھ دمیکر اشاره منگلی گل بھ مستقیم غیر ھم گاھی و میخندید و میکرد نگاه شلوارم بھ

 منفجر کالس

 رد دوبلھ آرمین حرص بود شده باعث کھ میخندیدم ھا بچھ ھمراه کالس آخر تا منم....میشد

 ھمین...بیاد

 لحاظ رو نمرش البتھ...داشت درس از ھم کوتاھی پرسش یھ بود گفتھ قبل از کھ طور

 فقط و نداد قرار

( ن) تا هلل بسم( ب) از رو درس کل گفت و کرد بلند ھم رو من...بود درس مرور واسھ

 توضیح پایان

 چیزی چرا گفت وقتی...کردم نگاھش فقط و بودم نخونده ھیچی خرخون بچھ منم...بدم

 لبخندی نمیگی
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 اخم یھ ھک شد فراموشم ھمھ دیدم رو شما مانند عزرائیل ی قیافھ تا کھ گفتم لودگی با و زدم

 یھ و کرد

 بچھ...ھنش تکرار بعد ی دفعھ گفت و گذاشت واسم میومد ھم چشم بھ کھ درشت خیلی منفی

 کھ ھم ھا

 ومتم کالس کھ ھمین...نیومد در صداشون کالس آخر تا چون میترسن ازش واقعانی انگار

 زودتر میشھ

 وارد...میکنم حرکت دانشکده بیرونی ی محوطھ سمت بھ و میشم خارج کالس از ھمھ از

 حیاط

 ھم ھوا میوزه سردی باد...بری راه دانشگاه تو کھ میخواد رو شلوار این با یعنی...میشم

 و گرفتھ

 در اھتزاز بھ و میکنھ پیچ باد کردیا شلوار اون مثھ شلوارم باد وزیدن با...بارونیھ

 .خخخخخ...میاد

 عتسا تازه...میکنم نگاه ساعتم بھ...نمیشھ معلوم چیزی گردوخاک شدت از ھم حیاط توی

 دھھ

 هخیر و دانشگاه توی موندن جای بھ میدم ترجیح...دارم ھم دیگھ کالس یھ دوازده ساعت...

 در بھ شدن

 ینا البتھ صد و کنھ پیدا بھبود افسردم ی روحیھ تا بزنم شھر توی دوری یھ دیوار رو

 مزخرف شلوار

 بھ میداد باید رو ھمین اد  ...داره شلوار ھمھ این سیما آخھ...ببرم بین از جوری یھ رو

 ...من؟؟؟؟بیخیال

 یماس ی شماره و میارم بیرون رو گوشیم...شدم افسرده و حال بی اینقدر جدیدا چرا نمیدونم

 رو

 باز رو در...میکنم حرکت ماشینم سمت بھ و میشم بیخیال برنمیداره میبینم وقتی...میگیرم

 و میکنم

 کھ یفھممم میکنم فکر کھ یکم...میفتھ ماشینم کنار پرادوی بھ چشمم کھ بشم سوار میخوام

 آرمین ماشین
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 زھنو محوطھ...میکنم نگاه اطراف و دور بھ...میشھ لبام مھمون ای موذیانھ لبخند...لبوئھ

 شلوغ زیاد

 ...میکنم برانداز رو ماشین نگاھم با و میگیرم دستم توی رو ماشینم سوییچ...نشده

 کم روش از چقدر بیفتھ روش راست خط یھ اگھ ببینم بذار...خوبیھ خیلی ماشین...اووم 

 !!!!میشھ؟؟

 ورد ازش دوباره...میکشم روش ماشینم سوئیچ با راست خط یھ و میشم رد ماشین کنار از

 بھ و میشم

 .میکنم نگاه ماشین
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 ...نیس خوبی ماشین ھم اصال میکنم فک دارم کھ حاال 

 قرمز خشمگین گودزیالیی چشم جفت دو بھ چشمام کھ میرم ماشینم سمت بھ و میخندم

 ی خنده یھ...میفتھ

 ....میدم قورتش ھم کم کم و میکنم مسخره

 ....برکاتھ و هلل رحمت و علیکم السالم 

 ....داری قشنگی ماشین:آرمین

 .داره قابل 

 افتادی در باھام اول روز از چرا نمیدونم:میگھ و میده فشار ھم روی رو دندوناش

 من اما...جوجھ

 .ندارم مشکلی باھات

 .خروس جوجھ ندارم مشکلی باھاتون منم 

 سیک با کردن صحبت...ندارم رو تو با کل کل ی حوصلھ اصال:میگھ و میزنھ نیشخندی

 شبیھ تو مثھ

 ...بنابراین...سنگھ بھ آھنی میخ کوبیدن

 حرف باھات خودت روش بھ مجبورم:میگھ و بیرون میاره جیبش تو از رو گوشیش

 !!!بزنم

 !!!نمیدونستم؟؟ھا؟ من بلدی آدمیزادم زبون مگھ تو 

 ...نیفتی در من با دیگھ باشھ یادت کھ میکنم کارو این:آرمین

 فعھد یھ چرا نمیدونم...میگیره رو شماره یھ میده تھدید گند بوی بدجور کھ حرفش بعد و

 برم کردم ھوس

 !!!!دستشویی

 حیاط بیاین لطفا نمیشھ گرفتھ وقتتون اگھ...بلھ...ھستم تانیش؟آریانسب آقای:آرمین

 یکی...نھ نھ...دانشگاه

 ببخشید نھ نھ...مشتاقھ فامیلش...بلھ...آورده پیش مشکل برام ھا دانشجو از

 ...منتظرتونم!!!...مشفق

 ...بیشعوری خیلی 

 ...خودت مثھ یکی شدم تازه: میگھ و میکنھ قطع رو تماس

 کردی؟ اینکارو چرا خھآ 

 ...کردی ماشینم با کارو این تو کھ دلیلی ھمون بھ:آرمین

 پای نکشید وسط بھ نیازی دیگھ...کنیم حل خودت و خودم بین رو مشکل این میتونستیم 

 تانیش آقای

 ...نبود
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 ...بشی ادب یکم نیست بد...بفھمن رو تو زبون من از بھتر ایشون کنم فک:آرمین

 ...عقب برمیگردم تانیش آقای صدای با
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 چیھ؟ شده؟مشکل چی جان آرمین:تانیش

 ...کردن داغون منو ماشین زدن محترم اصطالح بھ خانم این تانیش آقای:آرمین

 بازم؟ مشفق:تانیش

 ...بابا نشدم رد روش از تریلی با خوبھ حاال 

 نشون کھ یچیز اون اصال...میکنی عمل من انتظار برخالف ھمیشھ چرا نمیدونم:تانیش

 میدی

 نمیشھ؟ تکرار رفتارات این دیگھ کھ بودی نگفتھ مگھ...نیستی

 ...تانیش آقای ولی 

 ...نمیگم چیزی دیگھ و پایین میندازم رو سرم.. میشم خفھ دستش اومدن باال با

 تو بدجور کشیدم روش کھ خطی اون...میکنھ آرمین ماشین بھ نگاه یھ تانیش آقای

 شانس اینم...چشھ

 شماشین سمت و میشد قلم پام کاش...میتراشم مشکل خودم واسھ الکی الکی...منھ کجکی

 پسره...نمیرفتم

 اشکت کھ میارم سرت این از بدتر بالی شد اینطور کھ حاال...جنبھ بی بیریخت ی

 میگن من بھ...دربیاد

 ...ابلیس وروجک ترمھ

 ...منتظرتم دفتر تو مشفق:تانیش

 رو مقیاف امکان حد تا میکنم سعی...میشم خیره تانیش بھ و بیرون میدم صدادار رو نفسم

 اما کنم مظلوم

 میشھ؟؟؟ مگھ

 قتمو...ریختھ سرم کار خیلی...برم من بدین اجازه نیست مشکلی اگھ تانیش آقای:آرمین

 از ارزشمندتر

 کار این ھب تنھایی میشھ اگھ...کنم تلف بچگانھ و بیخود ی مسئلھ چندتا یھ روی کھ اینیھ

 رسیدگی

 !!!نیست؟ مشکلی اگھ کنید؟؟البتھ

 ...میرسم کوچولو خانوم این حساب بھ خودم من...برو تو...پسرم نھ:تانیش

 چھ ینبب بشکن ریزه چھ نبین فلفل...میکنن مسخره منو و میخندن دوتایی حرفش از بعد

 فک!!!تیزه

 ...میشم آدم پرتا و چرت این و اخطار چندتا با من کردن

 مینآر سمت برمیگردم...میره دانشگاه ساختمون سمت بھ آرمین بھ خداحافظی بعد تانیش

 تو برم میخوام

 ...میبینیم گریتم...جون لبو بخند...میشم خفھ لبخندش دیدن با کھ حلقش

 آویز یھ کھ باال میاره رو کلیداش چنددقیقھ بعد...میشنوم رو کلیدایی دستھ صدای A... داره

 حرف

 روش محبت دست و کنھ ناز تورو ناناز ماشین یکم منم خوشگل کلیدای چطوره:آرمین

 نظرت!!بکشھ؟؟

 چیھ؟
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 زیاد شما از...ممنون مرسی:میگم و میزنم کولھ و کج لبخند یھ...میکنم نگاش مبھوت

 ...بنده بھ رسیده

  

 

125 

 شینمما بھ دستت:میگم و میگیرم رو دستش... میره ماشینم سمت بھ حرفم بھ توجھ بدون

 پدرت بخوره

 ...میدم علیلت دست بھ رو

 رفح ماشین کاپوت روی بده فرصت بھم اینکھ بدون و بیرون میکشھ دستم از رو دستش

 الفبای اول

 ...مینویسھ رو انگلیسی

 و میاد سمتم بھ داره رو مونالیزا نقاشی حکم من برای کھ زیباش اثر کشیدن بعد

 نظرت:میگھ

 نشد؟ نازتر نانازت چیھ؟ماشین

 ماشین سوار معطلی بدون کھ کنم بارش حرف میخوام و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 و میشھ قرازش

 .میره

 ...میشینمن ساکت ھمینجوری من...نشناختی منو...نیستم ترمھ نیارم در اشکتو...تو بھ لعنت 

 جمع چشمام تو اشک ماشینم دیدن با...میشھ خارج دانشگاه از و میزنھ پوزخندی

 ماشینم درای...میشھ

 ودمخ میکنم سعی و میبندم رو چشمام...میرم دانشگاه مدیریت دفتر سمت بھ و میبندم رو

 آروم رو

 و ممیزن در بھ ضربھ دوتا و میکنم باز رو چشمام خودم بھ واھی امید چندتا دادن بعد...کنم

 منتظر بدون

 رهخی بھم غلیظی اخم با تانیش آقای...میبندم رو در و میشم دفتر وارد ورودم اجازه موندن

 با و میشھ

 شلوارم بھ رو نگاش ھم بعد...بشینم میزش نزدیک صندلی روی میکنھ اشاره دستش

 لحظھ یھ و میدوزه

 موضع و خنده زیر نزنھ کھ داشتھ نگھ رو خودش خیلی میدونم...میشھ قرمز صورتش

 پیشم رو خودش

 ودوانم طوری و میشھ بلند ازش ای خنده پتھ تتھ چون نیست موفق ھم زیاد اما کنھ حفظ

 کھ میکنھ

 وارمشل بھ میکنھ سعی کھ درحالی مصنوعی ی سرفھ کلی بعد!!!!سرفشھ صدای انگار

 نکنھ نگاه

 جان؟ ترمھ:میگھ

 بدم بھش زدن حرف ی اجازه اینکھ بدون...میشھ آروم دلم مھربونش لحن این شنیدن با

 تانیش آقای:میگم
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 آریانسب آقای ماشین کنار رو خودم ماشین فقط من...ننداختم خط ماشینش روی من خدا بھ

 کردم پارک

 ناو فقط من چون دونستن مقصر منو افتاد ماشین روی خط بھ چششون تا ایشون...ھمین

 اطراف

 نم ببینید...نکنید باور رو حرفاش خدا رو تو...تانیش آقای میگھ دروغ داره بخدا...بودم

 راست دارم

 کھ طخ یھ منم ماشین روی ماشینشون سوئیچ با خودشون رفتید شما کھ ھم االن تازه...میگم

 عرض چھ

 از آریانسب آقای...نیستم مقصر من تانیش آقای...شما جون بھ کردن پاشیش خط کال کنم

 من با اول

 ایآق...کردن قضیھ وارد رو شما بندازن دردسر تو منو اینکھ واسھ ھم االن...داشتن مشکل

 بھ تانیش

 ور گرامیم استادای کھ نمیکنم کاری ھیچوقت من آریانسب آقای جون بھ نباشھ شما جون

 ناراحت

 آقای...باشم؟ اینکاره میخوره من ی قیافھ بھ اصال...میشناسین منو خوب کھ خودتون...کنم

 خدا بھ تانیش

 من ھب الکی کنن خراب شما پیش منو ی وجھ اینکھ خاطر بھ فقط ایشون...نکردم کاری من

 تھمت

 باشھ ھرچی آخھ...قائلم احترام واسشون واقعا چون ندارم غیبت قصد من البتھ...زدن

 بنده استاد ایشون
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 یھبق و شما کھ نمیکنم کاری ھیچوقت من تانیش آقای...میکشن زحمت من واسھ و ھستن

 اذیت رو

 ...ب کاری اصال من...ھمین اومده پیش آریانسب آقای منو بین تفاھم سوء یھ ھم االن...کنم

 ...میمونھ دھنم تو حرف میکشھ کھ دادی با

 ...نشی خفھ بگیر نفس:تانیش

 ...من تانیش آقای 

 ...حرفم وسط میپره شورت با و برھنھ پا دوباره

 اعتماد ھام دانشجو بھ اونقدر منم...خب خیلی نکردی کاری کھ گفتی صدبار دخترم:تانیش

 با کھ دارم

 آقای کھ بود دلیل این بھ فقط اینجا بیای گفتم اگھ االنم)!!!!(...نکنم خردش استاد یھ حرف

 آریانسب

 ارزش استادا از بیشتر دانشجوھام حرف بھ من کھ نکنن فک میکنن اشتباه ھم اگرچھ

 ھم االن...قائلم
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 چھ و سھوا چھ ھم استادی و نشھ باز دفتر این تو پات دیگھ کھ بده قول اما بری میتونی

 از اسمی عمدا

 دیگھ ھک کنی امضا ھم رو نامھ تعھد یھ باید نیاره؟قبولھ؟فقط جلوم ھات شیطونی درباره تو

 این از

 .ندی انجام سیاه و زشت اشتباھات

 (عمم جون آره!!!!)نمیکنم؟ کاری کھ من اما 

 ...اما میدونم اینو ھم خودم:تانیش

 ور بگین ھرچی شما...قبولھ باشھ باشھ:میگم و حرفش وسط میپرم خودش مثھ درست

 چشمام تخم جفت

 ...تانیش آقای داره جا

 !!!!ببینم رو مخملیش گوشای خوب میتونم وکیلی خدا االن

 .بری میتونی بعدشم دخترم کن امضا رو اینجا بیا:میگھ و میزنھ لبخندی

 ممیک و تشکر یھ با و میزنم فرمالیتھ امضای یھ و میشم بلند صندلی روی از سریع

 سمت بھ چابلوسی

 ...میبرم ھجوم در

 خودت کھ کنم آدمت ھمچین...میارم کم من مفت حرف دوتا با کرده فک...خر آریانسب 

 بگی

 کنم؟ خر چجوری رو تو موندم فقط...ایول

 قیافھ بھ البتھ)ھا بچھ باباقوری نگاھای بھ توجھ بدون...میشم بیرونی محوطھ وارد

 شلوار بھ نھ خوشگلم

 اپوتک بھ چشمم تا...میشم خارج دانشگاه از سرعت با و میرم ماشینم سمت بھ(منگلیم گل

 ماشینم نازنین

 .میشھ جمع چشمام توی اشک میفتھ

 .بود خودم تقصیر 

 افھزر اون تقصیر ھمش...نبود من تقصیر ھم اصال:میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 خروس ی

 خط اینم...نیستم ترمھ نکن آدمش...میاره بیرون رو حرصم کھ خرسھ اخموی گودزیالی

 اینم نشون اینم

 ...میمیرم نکنم تالفی...نشون زر کاله
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 زیاد رو صداش و میکنم روشنش و میکنم خالی پخش ی دکمھ روی رو عصبانیتم تمام

 .میکنم

 « ام خستھ کھ برو

 ام وابستھ دیدی تا

 شکستی منو قلب صدبار روزی... »
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 غصھ بھ برسھ چھ ندارم رو خودم حوصلھ االن...میکنم خاموش رو پخش حرص با

 این دل خوردن

 !!!؟!!خواننده

 رو تماس قراری بر دکمھ سیما شماره دیدن با... بیرون میام فکر از گوشی صدای با

 گوشی و میزنم

 .میچسبونم گوشم بھ رو

 ھا؟ 

 کردی؟االن کار چی باز دفتر؟مگھ رفتی میگن ھا خبره؟بچھ شده؟چھ چی تری:سیما

 بھم کجایی؟چرا

 نمیزنی؟ حرف چرا...شدم نگرانت نزدی؟خیلی زنگ

 نیاوردی؟ کم نفس...چشم بدین نوبت منم بھ شما اگھ 

 .داد مصنوعی نفس بھم یکی االن چرا:سیما

 کی؟ 

 شده؟ چی بینم بگو بزن چھ؟حرف تو بھ:سیما

 کش مھمونی آخرین از کھ رو ھایی مال طال اون...سیما راستی:میگم سوالش بھ توجھ بی

 رو بودیم رفتھ

 .توئھ مالھ تومنش پونزده بیا فردا...میلیون سی شد کال پولش فروختم

 میگی؟تری؟ چی تو میگم چی من:سیما

 زد زنگ گرفت رو مچم انداختم خط رو پختھ لبو اون بدونی؟ماشین میخوای چی...مرگ 

 آقای بھ

 ...پیچوندمشون کردن خر یکم با شکر رو خدا کھ بیاره در رو پدرم کھ تانیش

 چرا؟:سیما

 (.را) بھ چسبیده( چ) چون 

 .تری؟:سیما

 ...مامولک زھر...مرض...درد...کوفت 

 .میشما شرمندت دارم کم دیدی؟کم تدارک واسم اینقدر چرا آخھ آجی:سیما

 .میکنم رانندگی دارم کن قطع 

 شدی؟ قانون مجری ما واسھ شما حاال تا کی از...اوه اوه:سیما

 .میکنی جان نوش مصنوعی نفس شما کھ وقتی از 
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 بھ...کنارم صندلی روی میندازم رو گوشی و میکنم قطع رو تماس خنده با کھ میکشھ جیغ

 خیره جاده

 .میفتھ داوینچی لئوناردو اثر اون بھ چشمم دوباره کھ میشم

 .فھمن زبون حیوون میکنم آدمت...بزنن بھش منگی رنگ یھ ببرم باید فردا:میگم حرص با
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 بیرون الشعاع تحت از حرصم کال شمارش دیدن با میشھ بلند موبایلم صدای دوباره

 رو گوشی...میاد

 ...میدم جواب و برمیدارم

 الو؟ 

 کردی؟ قطع چرا:سیما

 ...دارم کار بنال...داشتم دوس 

 .نیومده غول نره توی بھ ھم خوبی...ایش:سیما

 ...غولیم ماده ما آجی گرفتی اشتباه رو جنسیت 

 رو میلیون پونزده بگم زدم زنگ...بزنم رو حرفم بذار...کوفت:میگھ و میخنده

 ھم کلی ھنوز...نمیخوام

 .بدھکارم بھت

 تو ی اندازه با منم تازشم...کنار اینم کنار بھ حساب اون...میگم بھت دارم کھ ھزارمھ بار 

 عمل پول از

 .ھم تو میره کالمون کھ نکنی یادآوری ھم دیگھ...دادمش کھ دارم سھم رحمان بابا

 .توئن سھم اونا...نمیکنم قبول رو میلیون ۱۵ اون کھ میگم ھم االن از من اما:سیما

 ...سی 

 .جھنم بھ...داشبورت رو میذارم رو گوشی لبخند با و میشم ساکت ممتد بوق شنیدن با

***. 

 ...ھی پریشونھ   ترمھ دستم   بده دستتِھِ ...ھی بارونھ   بارو بارو...ھی بارونھ   بارو بارو 

 .چرخیدی بسکھ شد گیج سرم بتمرگ جا یھ بیا:سیما

 سیما؟ 

 ھوم؟:سیما

 سیما؟ 

 ھوم؟:سیما

 سیما؟ 

 .مار زھر... درد... مرگ:سیما

 .افعی مار زھر 

 .خرپا زھر:سیما

 .خودتی کھ خرپا 
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 ...بیرون میرم چل و خل خونت بیام روز یھ...بابا ای:سیما

 من نجو...نذاشتی واسم بود؟میوه شده تنگ من واسھ دلت خیلی بیای؟نکھ گفتھ کی حاال 

 کیلو سھ بگو

 دادی؟ جا شکمت کجای رو پرتغال

 .معدم تو:سیما
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 بودنت انسان بھ دارم کم کم...نداره کھ رو میوه ھمھ این ظرفیت کھ بیچاره ی معده اون 

 .میکنم شک

 .فرشتم من...آره آره:سیما

 ھم خر تو بگم باید کھ میگی رو خودت اگھ اما...درستھ حدست کھ میگی رو من اگھ 

 ...نیستی

 ترمھ؟:سیما

 .میکنھ دل رو کھ بخوره ھمھ این اگھ...نمیخوره پرتغال اینقدر کھ خر آخھ 

 .سرم تو بزن چماق مثھ ھی تو خوردم آب بی خشک پرتغال تا سھ من حاال:سیما

 .پوکھ 

 چی؟:سیما

 .نداری ھم رو فندق ذره یھ ھمون...میگم رو سرت 

 .میکنم عوض رو اسمم من بشی آدم تو کھ روزی:سیما

 .من جون من جون...برق سیم بذار خدا رو جدی؟تو:میگم ذوق با

 .کنم فک یکم تا بیار واسم ھم دیگھ پرتغال یھ برو:سیما

 .بخور بیا:میگم و دھنش جلوی میبرم و برمیدارم رو پرتغال پوستای

 .پرتغالھ پوست کھ این:سیما

 ...میخورن پوست فقط کھ ھم خرا خب 

 ....کنما بارت چیزی یھ کھ نکن کاری یھ:سیما

 خبر؟ شد؟چھ چی...کن تعریف...بابا باشھ:میگم و میگیرم خون خفھ

 .مکرد چیکارش رو مارمولکھ بدبخت تری؟؟؟نمیدونی وای:میگھ و خنده زیر میزنھ سیما

 ینمبب بگو...کنی تعریف واسم خودت ھای شاھکار از نمیخواد:میگم و حرفش وسط میپرم

 دختره اون از

 خبر؟ چھ سیاه

 .بدی مھلت اگھ میگم دارم کھ من:میگھ و میده قورت رو خندش

 .گرفتیمش ھم با روز اون کھ رو مارمولکی اون:میگھ و میکنھ مکثی

 خو؟ 

 .چابلوس آیدا کتاب الی گذاشتم بردم رو مردش منم...مرد بیچاره ھیچی:سیما

 شدم؟ راحت من مرد کرد خو؟سکتھ:میگم شوق با
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 چی و گفتھ ھا کجا از ببینھ کھ گرفت رو کتابش بیچاره آریانسب اون...بابا نھ:سیما

 مامولکھ تا...نگفتھ

 ...دید کھ رو

 ....خوب خوب 

 .نگفت ھیچی دید رو مارمولکھ دیگھ ھیچی:سیما

 ھمین؟ 
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 آیدا؟ بغل بپره و بکشھ جیغ داشتی انتظار نکنھ.دیگھ آره:سیما

 نیفتاد؟ خاصی اتفاق ھیچ یعنی 

 بیفتھ؟ اتفاقی مارمولکھ با بوده قرار مگھ:سیما

 ھمین کھ خوردی رو خونم یخچال ، میزنی فک واسم داری ساعتھ دو گمشو برو 

 رو بیخود موضوع

 میخوره؟؟؟ من درد چھ بھ این بگی؟آخھ

 لتع ھمش کردو غرغر یکم آریانسب فقط...نیفتاد کھ جالبی اتفاق این غیر خوب:سیما

 رو غیبتت

 ...میپرسید

 ...بابا گمشھ بره 

 ی؟آیدامیکرد کار چی تو پس...ای عرضھ بی خیلی:بھش میپرم بلند صدای با حرفم از بعد

 رو چابلوس

 کردی؟ کار چی

 ...میکنھ کمکم درسام تو کلی...ھیچی:سیما

 فمصر بی...بیرون خونم از گمشو:میگم و میکشونمش در سمت بھ و میگیرم رو گوشش

 .چاخان

 ...میشھ ظاھر در جلوی کیوان کھ بیرون بندازمش کھ میکنم باز رو در

 .غریب خواھران...بھ بھ:کیوان

 .دار مو مرد...کیوی آق بھ بھ:میگیم ھم با ھمزمان سیما و من

 .میبنده رو در و تو میاد و میخنده

 تو؟ بیای گفت کجا؟کی کجا 

 چی؟ یعنی:کیوان

 بیرون برین...میاد جاش دیگھ یکی میکنم بیرون رو عوضی خور مفت این دارم من 

 .میاد خوابم

 نبودی؟ من با کھ احیانا:کیوان

 ...بود تو با اتفاقا:سیما

 .گفتا ھم رو تو خود:کیوان

 ...بودی تو منظورش نخیر:سیما

 .بود ھردوتاتون منظورم 
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 .بودی تو منظورش گفتم دیدی:سیما

 .دوتاتون گفت:کیوان

 ...میای حساب بھ دوتا ھیکلت اون با کھ ھم تو خوب:سیما

 ...باو بینیم بشین:کیوان

 ببینم؟ رو کی باید بشینم نخوام 
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 ...سینم رو بذار رو سرت:کیوان

 .بخونم آواز واست:سیما

 ...خونم از بیرون برین 

 .مھمونم کھ من ولی:کیوان

 .جونم نیستی ھم خر تو: سیما

 .جوونم خر کره من:کیوان

 .میلونبونم فقط منم: سیما

 .میدونم رو این خودمم 

 ...بمونم بذار پس:سیما

 ...بمونی بذارم کھ نیست طویلھ کھ اینجا 

 فک...اومدم پیاده رو راه کل...آخ آخ:میگھ و میاره بیرون رو کفشاش توجھ بدون کیوان

 تاول پام کنم

 .زده

 ...میپره سرم از ھوش میشھ پخش ھوا توی کھ مانندی سرکھ بوی با

 .برنجھ بوی چیھ؟مثھ بوی:سیما

 گفتم خانم سوسن این بھ دفعھ صد...بندس جورابای بوی...خانم شکمو نخیر:کیوان

 کنار منم جورابای

 میکنھ؟ گوش مگھ بشور لباسا

 .میشم امیدوار ترمھ و خودم بھ دارم تازه:سیما

 .تراشید رو خونھ دیوارای باید انداختھ راه کیوان کھ بویی با 

 ورهد چھ میبینی:میگھ و روش میندازه رو خودش و میره کاناپھ سمت بھ توجھ بدون سیما

 ای زمونھ

 کیوی؟ شده

 شده؟ یچ مگھ!!!نھ:میگھ و میشینھ سیما کنار و میکنھ جفت گوشھ یھ رو کفشاش کیوان

 بھ ھم میوه یھ کھ شدن گدا اینقدر ھا خونھ صاب:میگھ و میکنھ نگاه من بھ سیما

 نمی تعارف مھموناشون

 ...کنن

 .کردم ضعف ھمچین...گفتی آخ:میگھ و شکمش روی میکوبھ کیوان
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 گذاشتی؟ واسم ھم میوه مگھ...میکنما پلت و شل میزنم کھ ببند دیگھ تو سیما 

 چغندرن؟ برگ اونا پس: میگھ و میکنھ اشاره اپن روی ھای میوه بھ کیوان

 ھم خراب کھ میخرم مصنوعی ھمین واسھ شدن گرون میوه...خنگھ مصنوعین اونا 

 ...نشن

 شما:ممیگ و میشینم کیوان کنار ی نفره تک مبل روی و میرم سمتشون بھ و میبندم رو در

 برگشتین؟ کی
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 .رفتین آرمین و تو کھ روزی فردای:کیوان

 گذشت؟ خوش:سیما

 .میگیره برقت کھ نذار دلم رو دست خواھری:کیوان

 مگھ؟ شده چی 

 ھک ویال گذاشت رو زیقوش زیق و پرحرف دختر دوست اون ندیده خیر آرمین اون:کیوان

 پیمان با بمونھ

 ادیان و مازیار و داشتن مسافر پیمان آقا چون آخر سر دیگھ ھیچی...بیاد شده گور بھ گور

 اون با

 خچر تو گذاشت رو مخم تھران خود تا...بیاد من با زشتو اون کھ شد این بر قرار میومدن

 ونخ تانکر یھ ی اندازه و شد تجزیھ گوشم ی پرده کھ میزد حرف بلند ھم اینقدر...گوشت

 .اومد

 میگفت؟ چی حاال:سیما

 ِوراش ِور از چیزی و بودم شده کر کھ بود جرست صداش اینقدر...پرت و چرت:کیوان

 .فھمیدم نمی

 کی؟ دختر دوست گفتی:سیما

 ...خر پیمان دوست...آرمین:کیوان

 .میگھ رو خودمون ی گودزیال استاد 

 .بھم بود گفتھ چیزایی یھ ترمھ:سیما

 شده؟ چی دارین خبر:کیوان

 چی؟...نھ:میگیم ھمزمان سیما و من

 .برپاست خواستگاری سات و سور دوباره امشب:کیوان

 تو؟ واسھ:میگھ شوق با سیما

 خواستگاری؟ برم کھ خوردم خر مغز مگھ:کیوان

 .نداشتیم توھین 

 .نمکھ بی حق حرف ھمیشھ:کیوان

 .میشھ خوب بپاش نمک:سیما

 .بزنھ حرف بذار نمکدون:میگم و میکنم نگاه سیما بھ

 .نگفتم چیزی کھ من:سیما

 هبر دوباره خودم خل برادر...گل خان امیر آق قراره امشب میگفتم داشتم...واال آره:کیوان

 .خواستگاری
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 بازم؟:میگم و میخندم

 دنب دختر تو بھ میخواستن اگھ خر ی پسره بگھ نیس کسی آخھ...دیگھ دیوونس:کیوان

 رو اول بار ھمون

 چیھ؟ کارا این دیگھ میدادن
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 .بده رضایت سمیرا بابای میدونم بعید:سیما

 .بده رضایت محالھ اونم کھ سمیرا بابای مونده فقط...راضیھ کھ مامانش:کیوان

 چی؟ تو ی خانواده پس 

 یخواستگار بره اگھ گفتھ امیر بھ بابا...نزن حرفشم اصال کھ ما بابای و مامان:کیوان

 ھم کھ دختری

 عشق بدون شما اموال و مال گفتھ شده خر ھم امیر...میکنھ قّش عا نیس خودمون سطح

 واسم زندگیم

 ...نداره ارزشی

 .غلطا چھ...اوھو 

 .بیچاره:سیما

 کشی؟ منت میره داره امیر کھ چندمھ بار 

 و یارهم بیرون رو جوراباش بعد و میشماره رو دستش انگشتای متفکر ی قیافھ با کیوان

 بھ شروع

 سیما؟:میگھ کتاب و حساب دقیقھ ده بعد...میکنھ پاش انگشتای شمردن

 ھوم؟:سیما

 بدی؟ قرض بھم رو دستت انگشتای میشھ:کیوان

 ...بگیر رو پام دارم الزم رو دستام:سیما

 انگشتای شمردن بھ شروع ھم کیوان و میز روی میذاره رو پاھاش حرفش گفتن از بعد

 .میکنھ سیما پای

 .بخارون ھم رو بزرگم انگشت الی دستت قربون داداش:سیما

 .ی اضافھ بھ سی و سیصد و ھزار:میگھ لب زیر متفکر کیوان

 ...کنی کتاب حساب خواد نمی بابا باشھ...اوه 

 .بار سھ و چھل و سیصد و ھزار دو میشھ:کیوان

 .نشده ورشکستھ بابات کھ کاره خیلی:سیما

 چطور؟:کیوان

 ھم تا سھ و چھل و سیصد و ھزار دو... بار سھ و چھل و سیصد و ھزار دو آخھ:سیما

 دستھ و شیرینی

 .میخواد گل

 .کردیم خرج پول چقدر ببینم کنم حساب بذار:کیوان

 میگرفتین؟ چی گل و شیرینی:سیما

 ...نارگیلی و ای خامھ شیرینی با... رز گل بار ھر:کیوان
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 یلوک ھم نارگیلی و ای خامھ...نیس تومان سی بیست از کمتر االن کھ گل دستھ ھر:سیما

 ھفصده و شش

 ...کن حساب بشین
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 بعد تا سمیرا و امیر خود واسھ بذارین کتابارو حساب این...بشین بیخیال من جون 

 ایشاهلل ازدواجشون

 ...کنن حساب

 رجخ قدر ھمین باید منم کنھ خرج زنش واسھ قدر چھ ھر امیر...نمیشھ اینجوری نھ:کیوان

 .کنم

 ...ذلیل زن 

 .نیس ذلیلی زن ھمسر بھ عشق:کیوان

 ...ذلیلیھ ماده البد 

 .ھا نگفتی بدم:میگھ و میزنھ چشمک کیوان

 ...رو بی بچھ 

 بو؟ میدن جورابام:کیوان

 گامبو؟ داری ھم شک مگھ 

 .قرمز روت میگھ دیگ بھ دیگ:کیوان

 !!!سیاه روت میگھ دیگ بھ دیگ سر تو خاک:سیما

 ...بوده مسی دیگش:میگیم ھمزمان و میکنیم نگاه ھم بھ کیوان و من

 کنھ؟ ازدواج باھات میگی بھش کردی پیدا رو رویاھات دختر تو اگھ کیوان؟: سیما

 بودی؟ کجا حاال تا میگم گوشش تو میزنم پ ن پ:میگھ و میخنده کیوان

 رارق جایی شده دیرم حسابی کھ برم دیگھ من ، خل خواھران دیگھ خب:میگھ و میشھ بلند

 .دارم

 شیطون؟ کی با:سیما

 ...خوب خیلی خیلی فرد یھ با:کیوان

 .شلوغھ سرم امشب:میگھ و میده خودش بھ قوسی و کش

 .نکشی خجالت وقت یھ 

 ...نمیکنھ افاقھ رو ما خجالت...کراک خط تو زدم جدیدا...بابا نھ:کیوان

 کیوی؟ ھوی:میگھ سیما کھ بره میخواد

 جان؟:کیوان

 .کردی فراموش رو محرکت جورابای:سیما

 .بشوریشون کھ بمونھ بذارم گفتم:کیوان

 رو روزیت خدا برو...گرونھ ھا شوینده:میگم و میکنم پرت صورتش تو رو جوراباش

 حوالھ دیگھ جای

 .کنھ
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 ھم وت و میکنھ فرار جا در طرف وگرنھ بیاری بیرون قرار قبل رو جورابات بھتره:سیما

 ماموریت بھ

 ...نم شبانت مھم
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 لک میکنم احساس لحظھ یھ کھ میبنده جوراباش با رو دھنش کیوان کھ نشده تموم حرفش

 اومد ھام روده

 .حلقم تو

 ...جوجھ بینم خفھ:کیوان

 .شد بیھوش بچھ کن ول کیوان 

 با سیما وجود عمق تا و نیست بردار دست کیوان اما میندازه جفتک خر عین سیما

 .میره جوراباش

 .دیدن آب رنگ سال نھ بعد جورابام باالخره:کیوان

 عزیزم؟ خوبھ حالت:میگھ خنده با و میکنھ ول رو سیما

 .میره گیج سرمم و میبینم تار رو جا ھمھ:سیما

 ...میکنی عادت کم کم...عزیزم عادین ھا این سخت عمل اون بعد:میگھ شیطنت با کیوان

 ...دکتر:سیما

 بلھ؟:کیوان

 .نعلھ پات و چاردست:سیما

 ارهدوب عمل نیازمند وگرنھ نکشی عمیق نفسای ھم زیاد و کنی استراحت بھتره:کیوان

 .میشم

 ...داره احتیاج عمل بھ دوستم کنم فک اما دکتر خوبم من:سیما

 ...میان سمتم بھ و میکنن نگاه بھم خنده با دوتاشون ھر

 ...کنم بیھوشش تا ببند خوب رو پاش و دست:کیوان

 ...میدون من بخوره بھم جورابت نوک 

 مسمت بھ رو جوراباش کیوان...میشن نزدیک بھم سیما و کیوان خندون ی قیافھ کم کم

 ھم سیما و میگیره

 .میگیره رو پاھام و دست محکم

 .حلقش تو بریز رو دکتر؟معجون:شیطانی لبخند یھ با سیما

 کھ بدو دِ  و میشم بلند خودمم و میدم ھول رو سیما کھ برمیداره خیز سمتم بھ کیوان

 اتاقم وارد...رفتی

 زمستونیایی جوراب اون...میارم بیرون رو کثیف جوراب جین دو تخت زیر از و میشم

 واسھ کھ رو

 بھ موشک عین...بیرون میپرم اتاق از و برمیدارم رو بودم داشتھ نگھ سیما شوھر

 و میپرم سمتشون

 ھک جایی تا و سیما مبارک حلق تو ھم رو یکی و میکنم کیوان گشاد حلق تو رو یکی

 فشارشون میتونم

 .میدم

 .تطالس وقت...گلم دوستای ببرین لذت زندگی شیرین ی مزه از میتونین کھ جایی تا 

 .بیاره بیرون رو جوراب و بزنھ کنار رو دستم داره سعی کھ میاد در سیما مبھم صدای
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 خوب واست شیرینی ھمھ این...ھا بگیره دیابتت ممکنھ...نخور اینقدر گلم خواھر آخھ 

 ...نیست

 ھبگ چیزی میخواد و میکنھ راست رو نفسش کھ ھمین...میارم بیرون رو جوراب خنده با

 توی دوباره

 نشدھ توی از...کما تو میره داره میشم متوجھ و میکنم نگاه کیوان بھ و میتوپونم حلقش

 و میارم بیرون

 کیوی؟:میگم نگرانی با

 میندازن رو خودشون سیما با و میکنھ حلقم تو رو خودش جوراب و میکنھ گیرم غافل

 اون من و...روم

 .هدار ھم شور قسمتای بلکھ نیست شیرین لحظاتش تمام زندگی میفھمم کھ موقعست

 با...ندارم ھم رو دادن فحش نای حتی...میاره بیرون دھنم از رو جورابش باالخره کیوان

 خنده

 !!!!دارما ھم لیمویی طعم:میگھ

 ...ندارم دوس لیمویی...داداش نھ 

 میخوای؟...پرتغالیھ من جورابای:سیما

 ...میکنم خوردش خودم کھ رو فکت ببند دیگھ تو 

 .میارم باال رو معدمھ تو ھرچی و میره دستشویی سمت بھ و میشم بلند سرجام از ھم بعد

 سر از من خاطر بھ بده ادامھ خوردن بھ شما...میرم دیگھ من:میشھ بلند کیوان صدای

 نشو بلند غذات

 .بشھ سرد ممکنھ

 داری؟ ماشین:میگم و بیرون میام دستشویی از و میشورم رو صورتم

 .کارواشھ ماشینم نھ:میشھ جدی و میپره شیطنتش

 ...میرسونمت جایی یھ تا کن صبر 

 .میرم خودم من بکشی زحمت نمیخواد:کیوان

 ...دارم کار خودمم نمیکشھ زحمت تو خاطر بھ کسی 

 لمب رو سیما و کیوان...بیرون میام اتاق از و برمیدارم رو سوییچ و میپوشم رو لباسام

 و نشستن

 ...میشن ساکت من دیدن با کھ میکنن صحبت

 بریم؟ 

 نمیای؟ تو سیما:کیوان

 .میمونم ترمھ پیش امشب من نھ:سیما

 .کیوی دیگھ پاشو 

 ...میرم در سمت بھ و برمیدارم خونھ ی گوشھ از رو کولھ...میشھ بلند کیوان

 بانک؟ میری:سیما

 ...اوھووم 

 ...بیرون میبرم رو ماشین:میگھ و میگیره ازم رو سوییچ و میپوشھ رو کفشاش کیوان
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 ...میام االن منم 

 ...میشھ خارج خونھ از

 کنم؟ درست غذا کھ داری چیزی خونھ تو:سیما

 نداری؟ الزم میزی چیز...ھس آره 

 چرا؟:سیما

 چی؟ 

 .کردم ھوس خیلی بگیر پفک و لواشک یکم واسم:سیما

 آقا گمب برم ھیکلم این با نمیکشی؟من خجالت ھیکلت از تو:میگم و میکنم نگاش متعجب

 پفک و لواشک

 میخوره؟ اینا از ھیکل این با زنیکھ نمیگھ خودش با بعد بده

 ...میخوام بچم واسھ بگو:سیما

 باشم؟ داشتھ بچھ میخوره سالھ سھ و بیست منھ بھ آخھ 

 ...دارن بچھ ھم تو از تر سال و سن کم...بابا اره:سیما

 سیما؟ 

 میزنی؟ زر اینقدر چرا...بخرم نمیخوام بگو بابا خو:سیما

 ...نمیکردم رو کار این گرنھ و زد تعارف تو بھ نباید نمیدونستم 

 ...میخرم واست نکن گریھ حاال:میگم و سرم روی میذارم رو کالھم

 .بخر ھم ژلھ واسم پس:میگھ خوشحالی با سیما

 ...شکمبت اون بھ بخوره ساتور 

 ازب تاریخ ی عجوزه ی خونھ در کھ پایین میرم تند تند رو ھا پلھ و میشم خارج خونھ از

 قبل...میشھ

 وارس...منتظرمھ ماشین تو در جلوی کیوان...الفرار و میگیرم رو گاز بیرون بیاد اینکھ

 عین کھ میشم

 ...میپره موشک

 .تر یواش بابا نرو تند...ھوی 

 .سرعتم عشق من:کیوان

 .نیست زندگیت تو کسی بودی گفتھ کھ تو ناقال 

 .میگم ھم االن:میگھ اخم با کیوان

 کیھ؟ سرعت پس 

 وت من کھ میدونی...بشھ سرگرمیم اسباب امشب قراره کھ ھمونی: میگھ و میخنده کیوان

 و سریعم کارام

 ...ق امشبم

 ...بابا بینم خفھ 
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 .میزدما حرف داشتم مثال:کیوان

 میذاری میبوسی ھم رو خجالت و میری ھم مھا تھ اون تا بدم رو بھت دیگھ یکم اگھ 

 ...کنار

 .ھستی خودی کھ تو:میگھ و پشتم بھ میزنھ

 ....خودی بی ھم تو.. نخودیم من 

 ...نخودم خودم کھ خودم با من...ھمینھ تو اشتباه:کیوان

 گفتی؟ چی فھمیدی خودت 

 .بانک اینم بفرما:میگھ و میداره نگھ گوشھ یھ

 یامم خودم من بعد برسون رو خودت اول...توئھ مالھ ماشین انگار میکنی رفتار جوری یھ 

 ...بانک

 ...ندارم مجلھ عجلھ من بده انجام رو کارت برو:کیوان

 ...خب خیلی:میگم و میچسبم سفت رو کولم

 ردمب رو پول ھای بستھ لرز و ترس ھزار با... میرم بانک سمت بھ و میشم پیاده ماشین از

 بانک،کولھ

 یمیخوا:میگھ و میندازه بھم سفیھ اندر عاقل نگاھی کارمند.میزش روی میذارم رو پول ی

 بھ بریزی

 حساب؟

 !!!پات بھ بریزم اومدم عاشقتم پ ن پ 

 بلھ؟:میگھ لحنم از متعجب

 ...دارم کار باش زود...حناست پات و دست چار 

 و دور بھ میشم خارج بانک از کارا دادن انجام بعد...برمیداره رو ھا پول و میکنھ اخمی

 میکنم نگاه برم

 ...نیست ماشینم و کیوان از خبری اما

 ھم ور گوشیم لعنتی...الواتی رفت من ماشین با کاشت اینجا رو من باز...ریقو ی پسره 

 بھش نیاوردم

 ...میکنم حلقت تو رو جوراب جین دو...نیفتھ گوشت اون بھ دستم مگھ...بزنم زنگ

***. 

 ...میگیرم ترم میان امتحان گفتم کھ مباحثی تمام این از آینده ی جلسھ:آرمین

 ...میشھ بلند ھمھ صدای

 وژهپر باید بگیره الف غیر ای نمره کسی اگھ...میگم دارم ھم االن ھمین از...ساکت:آرمین

 کھ رو ھایی

 .بیاره واسم رو زدم کالس برد روی

 .میترکن توپ مثھ ھمھ حرفش این با

 باشھ؟ داشتھ اشکال صدم پنج و بیست اگھ حتی استاد:پور جمعھ
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 چیزی ھم مبحث از خارج و میارم امتحانتون توی دادم درس کھ چیزایی از من:آرمین

 بنابراین...نمیارم

 یھ حتی اگھ...نمیکنم قبول رو کامل نمره زیر و بگیرین رو کامل ی نمره دارم انتظار

 و بیست اشتباه

 .باشھ صدمی پنج

 .میکنم تمومش باالخره

 !!!کشیدی؟؟ چی ببینم کردی؟بده تمومش:سیما

 روحانی؟ خانم:آرمین

 بلھ؟ بلھ:سیما

 گفتم؟ چی شنیدین:آرمین

 .بلھ بلھ:سیما

 ی اندازه بھ امروز...میکنم اخراجتون کالس از...نمیدم اخطار دیگھ ی دفعھ خانم:آرمین

 نظم کافی

 .زدین ھم بھ رو کالس

 .استاد شرمنده:سیما

 سیما...میده جواب امتحان درباره ھا بچھ بعدی سوال بھ بگھ چیزی اینکھ بدون آرمین

 از رو نقاشی

 ببینمش؟ بده:میگھ و میقاپھ دستم

 .برمیگردونھ رو روش اخم با و میندازه بھمون مشکوکی و چشمی زیر نگاه آرمین

 .شده کفری دستمون از خیلی امروز 

 .میشدم کفری بودم می منم اومد سرش کھ بالیی اون با:سیما

 بودی؟ ما کار کھ فھمیده یعنی 

 .نیست ھم بعید:سیما

 دلیشصن چرم زیر بشھ کالس وارد آرمین اینکھ قبل سیما و من کھ میفتم صبح امروز یاد

 ھا میلیون

 نک پاک تختھ روی و جویدیم آدامس بستھ ھشت سیما ھمراه صبح از و گذاشتیم پونس

 روی و چسبوندیم

 ھم نوزھ...کنھ استفاده کن پاک تختھ از بشھ مجبور تا کردیم خطی خط کلی ھم رو تختھ

 ھم در ی قیافھ

 قدرچ فھمید میشد قیافش از کھ این با...یادمھ نشست صندلی روی وقتی آرمین عصبی و

 اما عصبیھ

 ھی منتظر فقط...کرد رفتار خونسرد و نشست صندلی روی بود ھرجور و نیومد در آخش

 از اشاره

 آیدا ھم رو آخر کار...بشھ بلند صندلی روی از ای بھانھ بھ کھ بود ھا دانشجو طرف

 کھ کرد چابلوس
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 شد ندبل آرمین کھ کرد سوالی بود چی چی نمیدونم کھ پرتی و چرت چیزی یھ با رابطھ در

 سمت بھ و

 ستد بھ ھا آدامس کل کھ کنھ پاک رو تختھ کھ برداشت رو کن پاک تختھ و رفت تختھ

 مبارکش

 شعصبی بیشتر من پوزخند...یادمھ انداخت من بھ کھ ای عصبی نگاه ھم ھنوز...چسبید

 کالس از...کرد

 و نمک پاک رو تختھ بقیھ کھ کرد صدا رو من و شد کالس وارد دقیقھ چند بعد و شد خارج

 بھ ھم خودش
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 آیدا ھمیشھ مثل اما شدم بدبخت و زاییده گاوم کردم فک لحظھ یھ...داد جواب آیدا سوال

 با چابلوس

 ھب شد آدامسا متوجھ کھ این با و رفت تختھ پای زودتر من از موقعش بی ھای چابلوسی

 خودش روی

 نمیدونم...نشست سرجاش کثیف دست با ھم آخر در و کرد پاک کامل رو تختھ و نیاورد

 موقع اون چرا

 ایدش...بود چابلوس آیدا بھ فقط ھم نگاھش و نشست آرمین لب روی لبخندی کردم احساس

 اشتباه ھم

 اون کردن اخراج برای ھم باز باشم کرده اشتباه ھم اگر اما نبوده چیزی چنین و میکنم

 ی دختره

 ی واسھ...ندارم اً  ابد رو دیدنش تحمل اما چرا نمیدونم...میکنم رو تالشم تمام مزخرف

 فکر بھ ھم ھمین

 ...افتادم آیدا با رابط در دوم ی نقشھ کردن عملی

 سیما؟؟:میگم آروم خیلی

 ھا؟:سیما

 .یرهنگ کامل ی نمره کی ھر و داریم ترم میان امتحان دیگھ ی گفت؟ھفتھ چی آرمین دیدی 

 .بیاره رو برد روی سخت ھای پروژه اون باید:میده ادامھ سیما

 چیھ؟ نظرت 

 این...میکنم عملیش خودم...میکنی فک داری چی بھ میدونم:میگھ و میزنھ پوزخندی سیما

 دلقک نقاشی

 کنی؟ چیکار میخوای رو

 ...بکن رو کارت فقط تو...میکنم اجرا ھم رو اون بعدا...کنار میگذارمش فعال 

 !!!!میکنی رو کار این داری چرا نمیدونم ھم ھنوز:سیما

 .باشی باھام آخرش تا دادی قول بھم کھ نره یادت توچھ؟؟ بھ 

 .قولمم سر ھم ھنوز:سیما

 ...نزن مفت زر پس 
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 برای کالس نظرم بھ مشتاق خانم:میگھ ھمیشگیش پوزخند با و میکنھ ای سرفھ تک آرمین

 خانم و شما

 درستھ؟!!!نداره؟؟ چندانی علمی بار روحانی

 ...درستھ بلھ:میگم و میشم بلند سرجام از و میزنم پوزخند متقابال

 کھ میگھ لب زیر چیزی یھ آرمین...ھم تو میرن ھمزمان چابلوس آیدا و آرمین اخمای

 متوجھ خوب

 اکخ بھ رو پوزش اینکھ از خوشحال...میفھمم توش از رو ترم میان ی کلمھ فقط و نمیشم

 سرجام مالیدم

 ...میکنھ نگاھم اخم با کھ میشم خیره آیدا ناراحت ی قیافھ بھ و میشینم

 ...اونوره میکنی؟تختھ نگاه منو بر و بر زدی زل چیھ:میگم بفھمھ آیدا کھ طوری آروم

 ...پررو بچھ میکنم آدمت: میگھ آروم اونم

 .بذار آموزشی کالس اینجا بیا بعد کن آدم رو خودت برو اول 
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 ھی لطفا...پور احمد خانم:میشھ خفھ آرمین حرف با کھ بگھ چیزی میخواد چابلوس آیدا

 تشریف لحظھ

 ...دارم کارتون بیارین

 اشونحرف کھ میکنم تیز رو گوشام...میره آرمین میز سمت بھ و میشھ بلند سرجاش از آیدا

 اما بفھمم رو

 ھم طرف یک از ھا بچھ صدای و سر...نمیشھ عایدم چیزی کھ میزنن حرف آروم اونقدر

 رو

 .میشینھ و برمیگرده جاش سر لبخند با آیدا دقیقھ چند بعد...مخمھ

 ...لعنتی 

 لبای ویر ھم محوی لبخند...میشینھ کنارش و میره آیدا سمت بھ لبخند با و میشھ بلند سیما

 من

 واسھ ندارم رو درس حوصلھ...میکنھ دادن درس بھ شروع سرفھ تک یھ با آرمین...میاد

 ھم ھمین

 آھنگای از یکی و گوشم تو میزنم مقنعھ زیر از و میارم بیرون رو ھنزفریام و گوشی

 گوش رو محبوبم

 کھ میدم تکون رو سرم مشنگا خل عین فقط و میشم خیره آرمین بھ حال عین در و میدم

 ...نکنھ شک

 .میشھ چی نمیفھمم خودمم و میشن بستھ چشمام بعدی آھنگ شدن شروع با کم کم

... 

 تری؟:سیما

... 

 .دیگھ شو بیدار ترمھ:سیما
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 ...دیگھ یکمھ فقط 

 .کالس میاد رحمانی االن خوابیدی؟پاشو کھ خونتھ اینجا مگھ:سیما

 ...بخوابم بذار...باباش گور 

 کالس سر خوابی؟نکنھ کی پاشو؟از خدا رو تو ترمھ...بزنا حرف درست ھوی:سیما

 ھم آریانسب

 خوابیدی؟

 .بخوابھ داری؟بذار چیکارش سیما:فایق

 .آخھ میاد استاد االن:سیما

 .کن بیدارش اومد کھ وقت ھر نیومده کھ ھنوز:فایق

 ادنایست کنارم فایق و سیما...میکنم باز آروم رو چشمام...میکنھ درد جور بد کمرم و گردن

 ھا بچھ بقیھ

 ...میشینم راست سرجام و میکنم اخم بھشون کھ میکنن نگام خنده با ھم

 ....شده باحال قیافت چقدر:فایق

 .شده شورا مرده شبیھ آره:سیما

 .شور خیار خندیدم 

 .ببندی کھ گفتم بخندی کھ نگفتم:سیما
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 ...میاد بدم کالم تیکھ این از خیلی 

 میچسبی؟ چون:سیما

 ...شو آپ شات 

 .میزنمتا:سیما

 ...میخوری دوبلھ شکر تو 

 ...شدی پدرژپتو شبیھ کھ بشور رو صورتت برو پاشو ترمھ...نکنین شروع:فایق

 ...بیرون میام کالس از و کنار میدم ھول رو ھردوتاشون و میشم بلند

 .آپارتمانھ االن بزرگھ مادر ی خونھ 

 ... بخیر ظھر:آرمین

 تو ربدجو قدش...بگیرم باال خوب رو سرم باید بھش کردن نگاه برای... طرفش برمیگردم

 .ذوقھ

 ....کوتاھی زیادی تو...نیست بلند من قد:آرمین

 .میشم دیوونھ دارم کنم کردم؟فک فکر بلند مگھ

 نبیرو نکنم شوتت کھ نمیکنم تضمین ببره خوابت من سرکالس دیگھ دفعھ:آرمین.

 بحاص کھ تعطیلی روزای واسھ بذاری رو شبانت ھای فعالیت بھتره:میده ادامھ پوزخند با

 بیدار بتونی

 و بمونی...
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 دو دو خودت مثھ ھمھ کردی فک...رو چاه در ببند:میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 تا چار تا

 دارن؟

 .نداری کھ نگو:آرمین

 بانمش ھای بیداری و من زندگی نمیبکنم فک اما...دارم خوبشم دارم اتفاقا...ندارم کھ نمیگم 

 تو بھ

 ...باشھ داشتھ ربطی

 چی؟ شبانھ؟یعنی ھای بیداری:میگھ و میکنھ نگام متعجب

 !!!یچ یعنی میدونی من از بیشتر خودت چون باشھ بیشتری توضیح بھ نیاز نکنم فک 

 کج دانشگاه بیرونی حیاط سمت بھ رو راھم و میزنم درآر حرص لبخند یھ حرفم بعداز

 ی پسره...میکنم

 برم باید نشناسم رو تو امثال و تو اگھ من..میزنھ کاری ندونم بھ خودشم چھ...عوضی

 خمیازه یھ...بمیرم

 با ور صورتم...میرسونم دانشگاست تھ کھ ای آبخوری بھ رو خودم و میکشم باال بلند ی

 آب مشت چند

 نمک پیدا رو جایی یھ میخواد دلم االن...فایدس بی بازم اما...بپره سرم از خواب تا میشورم

 بگیرم فقط کھ

 مالس کالس بیخیال...ظھره از بعد شش ساعتھ حدودا...میکنم نگاه ساعتم بھ...بخوابم تخت

 بھ و میشم

 گوری دومک حاال...کھ کالسھ تو کیفمم...کیفمھ تو کھ سوئیچم بابا ای...میرم ماشینم سمت

 بخوابم؟؟ناامید

 مھ...خوبھ اونجا...جوون آخ...میخوره کتابخونھ بھ چشم کھ میشم دانشگاه ساختمون وارد

 ھم ساکتھ

  

 

143 

 رو در ی دستگیره...میرم خونھ کتاب سمت بھ پاورچین پاورچین...خواب واسھ راحتھ

 و میگیرم

 فیفخ جیغ یھ...جلوم میپره جن مثھ کوتولھ جھان میکنم باز رو در تا... کنم بازش میخوام

 و میکشم

 ...میکنم نگاش متعجب

 میکشی؟ جیغ چتھ؟چرا:جھان

 میکشی؟ جیغ چرا میگی جلوم پریدی زھرمارت برج مثھ ی قیافھ اون بابا؟؟با نھ

 !!...شدم ھول یھویی دیدم رو شما بلند قد و تراش خوش ی قیافھ تا ھیچی؟آخھ 

 میکنی؟ مسخره منو:میگھ و میکنھ اخم

 ...کنم مسخره رو شما بکنم غلط من 

 بلندی؟ خیلی خودت کردی فک:جھان
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 .سھنمیر شما کوتاھی بھ کس ھیچ...نھ کھ معلومھ نھ...چیزه یعنی...ترم بلند کھ شما از 

 سرکالست؟ نمیری چرا:میگھ و میکنھ نگام متعجب

 ...خخخخ...داره تن بن عکس لباسش...لباست اون با کنار چھ؟گمشو تو بھ

 ندبل قدمان چگونھ درمورد کتاب چندتا پرونی وقت واسھ اینجا اومدم...شدن تموم کالسام 

 شود

 داره؟ اشکالی شما نظر از...بخونم

 ...میکشمت بیاد در جیکت...تو برو بیا:جھان

 نیستی؟ آدمش 

 وچولیک ی خنده...پر پر الالال قبرستون ی سینھ االن وگرنھ گفتم چی نفھمید کنم فک

 وارد و میکنم

 دایص با...میاد وجود بھ بدنم ھای سلول تو خوبی حس محیط گرمای با...میشم خونھ کتاب

 شدن بستھ

 بھ...ترف کھ بود کوتولھ جھان البد...میشم خیره شده بستھ در بھ و برمیگردم عقب بھ در

 سمت

 ھم ویر و برمیدارم ملکی الکی ھم کتاب دوتا یکی...میشینم پشتش و میرم میز دورترین

 تلمبارشون

 خوابم میخوندم کتاب بگم گرفت رو مچم یکی اگھ کھ روشون میذارم سرمو و میکنم

 سرمو...برده

 یمتشق بھ بازم اما سختھ حالت این با صندلی روی خوابیدن اینکھ با...کتابا روی میذارم

 بعد....ارزه می

 ...میبره خوابم کی نمیفھمم خودمم پرونی مگس دقیقھ چند از

...... 

 یکنمم بلند رو سرم...میکنم نگاه روم بھ رو مطلق تاریکی بھ و میکنم باز آروم رو چشمام

 دور بھ و

 شوک یھ...میکنھ درد خیلی گردنم..نمیشھ عایدم ظلمات این تو چیزی اما میکنم نگاه وبر

 بدن بھ قوسی

 چنده؟ ساعت:میکنم زمزمھ آروم و میدم کوفتم
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 کیتاری تو اما کنم نگاه ساعت بھ کھ باال میارم رو دستم مچ و میکشم بلند ی خمیازه یھ

 چیزی

 یدونمنم حتی...میرم در سمت بھ...میشم بلند سرجام از و عقب میکشم رو ام مغنھ...نمیبینم

 کدوم االن

 ...پایین میکشم رو دستگیرش و میرم در سمت بھ کورمال گوریم؟؟کورمال

 ؟؟!!!نمیشھ؟؟ باز چرا.ِ..ا 
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 کوبممی محکم دستم دوتا با...نمیشھ باز در اما میشھ کنده جا از دستگیره...بار سھ...دوبار

 و سرم روی

 قفلھ؟؟؟ تنھام؟درم دانشگاه تو من یعنی:میگم

 میشھ؟؟؟ مگھ...بابا نھ:میگم و میزنم ژکوند لبخند یھ

 اما نمک باز رو در میکنم سعی دوباره...لرزیدن بھ میکنن شروع لبام دقیقھ چند از بعد اما

 بازم

 ھی از دریغ اما کنھ باز رو در این بیاد کھ میزنم صدا رو کسی بلند صدای با...ناموفقم

 جیک صدای

 نیست؟؟؟ کسی...ھوی...آھای: سرم روی میندازم صدامو و میکوبم در بھ...میکی

 با دانشگاه بیرونی ی محوطھ...میزنم کنار ھارو پرده از کمی...میرم ھا پنجره سمت بھ

 تقریبا ماه نور

 باز رو پنجره...کردن خاموش شوفاژھارو البد...یخدونھ کھ کتابخونھ...روشنھ

 این از...لعنتی...میکنم

 کتاری فضای بھ و میشینم صندلی روی ناامیدی با...داره حصار کھ گندتر؟اینم شانس

 خیره کتابخونھ

 کم مک...نمیشھ ھم روشن البد و وصلھ دانشگاه مرکزی برق بھ ھم خونھ کتاب برق...میشم

 سرما این تو

 کلی بعد...میشم الزم دستشویی کھ حدی در میکنھ غلبھ بھم ترس احساس تاریکی این و

 ناخن خوردن

 خودم نور تسرع بھ...میفتھ کتابخونھ تلفن بھ چشمم کتابخونھ گشتن ھم کمی و استرس از

 تلفن بھ رو

 البتھ...میره نظامی رژه چشمام جلو سیما ی شماره ھمھ از اول...میدارم برش و میرسونم

 ی شماره

 تا یدونمم کھ طور این...میکنھ عوض شماره بسکھ نیستم حفظ حسابی و درست رو لعنتیش

 ھفتاد یھ حاال

 خانومی یھ کھ میگیرم رو شماره ذھن حضور کم مقدار ھمون با...سوزونده خط ھشتادتایی

 شماره"میگھ

 ھرچی کھ درحالی و میکنم قطع رو تلفن..." لطفا...میباشد خاموش شما نظر مورد ی

 نثار بلدم فحش

 با رو گوشی...خاموشھ میگھ دوم بار برای کھ میگیرم رو شمارش دوباره میکنم سیما

 تلفن روی حرص

 نوم چشم فایق و سیما اون البد...نیست ھم ماشینم حتی...میرم پنجره سمت بھ و میکوبم

 برش دیدن دور

 وت اومدم کردم غلطی چھ....کجاست بیچاره دختر این نگفتن تللی یللی رفتن داشتن

 از کھ بادی!!!اینجا؟؟

 کارت یھ کھ میکنم جیبم تو رو دستام...میندازه لرزه بھ رو تنم میشھ کتابخونھ وارد پنجره

 تو میاد
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 داد رو شکارت کھ میفتم آرمین یاد...میکنم نگاه بھش تاریکی تو و بیرون میکشمش...دستم

 و عصار بھ

 میندازم رو کارت و میشم بیخیالش...میدم قورت رو دھنم آب...رفتم کش جیبش از منم

 اگھ...میز روی

 و زور ھزار با و وایمیستم صندلی روی...نمیزنم زنگ اون بھ بزنم یخ اینجا صبح تا

 سعی زحمت

 لوقیت تلق صدای با...نمیشم موفق اما...بیرون بکشونم حصارھا بین از رو خودم کھ میکنم

 سمت از کھ
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 منجات روخدا تو...خدایا:میگم و میبندم رو چشمام...ھزار رو میره قلبم میاد کتابخونھ در

 غلط خدایا...بده

 ....من جون خدایا...میکنم تغییر یکم...باشم خوبی ی بچھ میدم قول...خدا رو تو...کردم

 نحس ی شماره و برمیدارم رو کارتش و میزنم الھی بیکران دریای بھ رو دل باالخره

 اون تو رو آرمین

 وت خشدارش صدای بوق چندتا بعد...میگیرم و میکنم ترجمھ ماه نور کمک با تاریکی...

 میپیچھ گوشم

 بلھ؟؟ الو...الو؟؟:آرمین

 یھ ردمنمیک خدا؟؟فکر کنم چیکار آخھ...میکنھ قطع رو تلفن نمیاد صدایی میبینھ وقتی

 محتاج تنھا روزی

 چندتا عدب دوباره کھ میزنم رو تلفن تکرار ی دکمھ و میبندم رو چشمام...بشم پختھ لبو اون

 جواب بوق

 .میده

 بلھ؟؟:آرمین

 .میاد؟؟ الو؟صدا...نمیزنید؟؟ حرف الو؟؟چرا:میگھ دوباره نمیشنوه صدایی وقتی

 .منم نزن داد 

 کی دیگھ تو:میگھ ای کوبنده و محکم صدای با بعد...میگیره خون خفھ لحظھ یھ

 .نشو ھستی؟؟مزاحم

 .منم میگم...نکن قطع 

 بشناسمت؟؟ داری انتظار نکنھ:آرمین

 ...ام ترمھ 

 داری؟؟ چیکار:میگھ و میکنھ پوفی

 .زدم زنگ ھمینجوری کار ھیچ 

 .ام فوری تماس یھ منتظر...نکن اشغال رو تلفنم:آرمین

 .دانشگام ی کتابخونھ تو من...میگم میگم...بابا نکن قطع:میگم ھول با

 چھ؟؟ من بھ خوب:__________آرمین
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 .کردم گیر اینجا من...بده نجات منو بیا...چھ تو بھ کوفتو 

 .میکنھ دوبرابر رو عصبانیتم زنش ھم بھ حال پوزخند صدای

 ...دیگھ بیرون بیا دنبالت؟؟خوب بیام سفید اسب با داری انتظار نکنھ:آرمین

 ارند حصار ھمھ ھا پنجره...قفلھ ھمھ درا...نمیزدم زنگ تو بھ کھ میتونستم اگھ کیو آی 

 دست وگرنھ

 .نمیشدم تو دامن بھ

 .بیام نمیتونم من...بزن زنگ دوستت بھ:آرمین

 .نیستم حفظ خوب رو اونا ی شماره 

 ور چی؟وقتم کھ میگی پرت و چرت زدی زنگ شبی نصفھ..نداره ربطی من بھ این:آرمین

 قطع...نگیر

 .کن
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 ...نمیگم دروغ خدا بھ 

 کار...بیام نمیتونم نسوزونی؟؟من آتیش بازم و نباشھ سرکاری معلوم کجا از:آرمین

 دیگھ یکی بھ...دارم

 .بزن زنگ

 ...م...اما 

 متس میکنم پرت رو تلفن حرص با...میکنھ خفم گوشی ممتد بوق کھ نشده تموم حرفم

 داد با و دیوار

 ...کثافت عوضی...کنھ لعنتت خدا:میگم

 نمیتونم کھ مدتم کوتاه حافظھ خاطر بھ رو خودم و میکوبم خودم صورت تو محکم و

 حفظ رو ھا شماره

 با ھم کلی میومد بھش میزدم زنگ..بودم بلد رو کیوان شماره کاش الاقل...میدم فحش کنم

 حال ھم

 !!!.میکردیم

 بھ خب...میاد در لرزه بھ ساختمون کل کھ میبندمش محکم دستم با و میرم پنجره سمت بھ

 کھ درک

 داربی و خوابیدم ھمھ این چطوری کھ موندم فقط من...میمونم اینجا صبح تا فوقش...نیای

 اشک...نشدم

 ...میشھ جمع چشمم ی گوشھ

...... 

 (بعد ساعت سھ)

 یکردمم سعی پیش ی دقیقھ چند تا...ام پنجره این االف کھ ھست ساعتی دو یھ االن کنم فک

 عبور ازش

 ...بیرون بکشم رو سرم کھ کنم سعی باید االن کنم
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 نمیاد؟؟؟؟ بیرون چرا پس...نیست بزرگ کھ من سر آخھ 

 چیزی سرم گرفتن غیردرد بھ اما میکنم حصارھا درگیر رو خودم زحمت و زور ھزار با

 فرق

 قیقھد بھ دم کھ ھم ھوا...شدم خستھ دیگھ خدایا...نمیاد بیرون کرده گیر لعنتی...نمیکنھ

 طوفانی و سردتر

 و ادند تکون چندبار با...میرسھ پوکم مخ بھ بکر فکر یھ دقیقھ چند از بعد...میشھ تر

 و سرچرخوندن

 رمس بھ دستی و میکشم راحت نفس یھ...میشم خالص باالخره کردن گریھ و کشیدن درد

 بیخیال...میکشم

 ھب رو دلم و میشینم میز روی و میبندم رو پنجره...میشم شده خراب این از رفتن بیرون

 دریا

 ارھو و داد کلی بعد...میز روی گرفتم ضرب و خوندن وری دری بھ میکنم شروع...میزنم

 اجرای و

 قایم اھ قفسھ پشت و پایین میپرم میز روی از در قفل تو کلید چرخیدن صدای با کنسرت

 در...میشم

 کمی و ونھکتابخ تو میفتھ قوه چراغ نور...میشھ بیشتر کشیدنم نفس شدت...میشھ باز آروم

 رو اینور

 نگاه رو بر و دور کمی...میشھ وارد شتر یھ ثانیھ چند از بعد و میچرخھ اونور

 رو صورتش...میکنھ

 خودم و لوج برم نمیکنم جرئت چرا نمیدونم...کیھ کھ فھمید میشھ قدش از اما ببینم نمیتونم

 بدم نشون رو

 .نباشھ اون ھم شاید اصال...میترسم ازش انگار

 ...میکردم باور رو حرفش نباید...میبنده خالی داره میدونستم...عوضی ی دختره:آرمین
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 بھ میدمن جواب میبینھ وقتی کھ میکنھ مشتاق مشتاق چندبار و میکنھ نگاه اطراف بھ مردد

 پنجره سمت

 و زنھمی رو سکتھ درجا کھ میکنم پخ یھ عقب برمیگرده تا...میرم سمتش بھ یواش...میره

 دادی چنان

 چشمام.صورتم روی میگیره رو قوه چراغ نور...میکنم کوب سنگ درجا من کھ میکشھ

 .میگیره درد

 ...بیابونی میزنی؟؟غول داد چتھ؟؟چرا 

 گیس قیافش کھ بزنم حدس میتونم ھم االن اما نمیشھ دیده زاقارتش ی قیافھ تاریکی تو

 میزنم...سگیھ

 !!!ترسوندمت؟؟ چطور کردی حال:میگم و خنده زیر
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 گمونم ھب و میپیچھ گوشم توی مانندی سوت صدای کھ گوشم تو میخوابونھ محکم سیلی یھ

 جر گوشم

 ...خورد

 .آی 

 بود؟؟ترسیدی؟؟ چطور:میگھ و میگیره محکم رو بازوم...میشنوم رو پوزخندش صدای

 اشک قطره یھ کلفت پوست منھ چشمای از کھ طوری...میسوزه عجیب صورتم چپ سمت

 میریزه

 .بیرون

 میکردی؟؟ غلطی چھ اینجا:میگھ و میده فشار رو بازوم

 .میشھ بیشتر سوزشش کھ میکشم دست روش یکم و صورتم روی میذارم رو آزادم دست

 .پختھ لبو ی زرافھ بشی چالق...بشکنھ دستت الھی:میگم آروم خیلی

 غلطی چھ اینجا گفتم:میگھ میده تکون عصبانیت با منو کھ درحالی داد با دفعھ این

 مونی میکردی؟الل

 گرفتی؟؟

 کردم گیر...میکردم چیکار کھ معلومھ خب...میکردم عشق داشتم پسرم دوست با 

 کتابخونھ تو...دیگھ

 .کردن قفل روم رو در بودم

 .من واسھ نھ کنی تعریف دیگھ یکی واسھ رو دروغا این بھتره:آرمین

 کنم؟؟ سرھم دروغ واست بخوام من کھ ھستی کی تو آخھ...بابا گمشو 

 شغالآ...میکنم قدبلندش نثار ھم فحش چندتا... بیرون میکشم دستش از زور بھ رو بازوم

 تو زد بدجور

م  َ  ...پر 

 مناسب جای یھ تو و بکشھ رو نازت کھ یکی واسھ رو مردگیت موش این بھتره:آرمین

 ...کنی اجرا

 ازن لیاقت بی توی ی واسھ کھ نیستم خر ھم اینقدرا کھ دوما...خودتی مرده موش کھ اوال 

 تو از...کنم

 ...نمیشھ گرم آبی

 میخواد؟؟ ھم دیگھ سیلی یھ دلت نکنھ:آرمین

 ...میکنم تالفی سرت رو اینا موقش بھ...آقا رسیده زیاد ما بھ شما از 

 نمیشھ؟؟ کوتاه زبونت جوره ھیچ تو:آرمین
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 میدونی؟؟ رو جوابش وقتی میکنی بیخود سواالی چرا 

 ...میکنم کوتاھش رو زبونت اون باالخره من:آرمین

 قد تردک یھ برو فعال...کنی دکتری کسی واسھ نمیخواد...کن کوتاه رو خودت قد برو تو 

 از کھ کن پیدا
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 چند قدت راستی...بستی پشت از رو بیابونی غول دست...بزنھ خودت تھ سرو

 واسھ کنم کیلومتره؟؟فک

 .بیاد کم متر ت قدّ  گیری اندازه

 میخوره مارش زھر برج ی قیافھ بھ چشمم تا کھ میرم ریسھ خنده از حرفم اتمام از بعد

 من.میدم قورتش

 رمخ...حدودی تا البتھ...حدودی تا کھ جوریھ یھ یارو این ھای نگاه نبرم حساب کی ھر از

 و میکنھ

 .ببرم حساب ازش میشھ باعث

 .گرفتی رو وقتم کافی ی اندازه بھ...بیفت راه:میگھ و میده ھولم در سمت بھ

 ؟؟میکنھ شکوفھ و گل لودگیم میفتھ بشر این ی قیافھ بھ چشمم وقتی چرا نمیدونم

 دوقلوتھ؟؟ داداش اورست کوه...میگما 

 تو رو لباش چون میکنم فکر اینطور من البتھ... گرفتھ رو خندش جلوی زور بھ معلومھ

 جمع دھنش

 رو رد و میکنھ من بھ رو پشتش میشیم خارج کھ کتابخونھ از...کنھ اخم داره سعی و کرده

 .میکنھ قفل

 آوردی؟؟ کجا از رو کلیدا نگفتی 

 .آوردی منو ی شماره شما کھ ھمونجایی از:آرمین

 عصار؟؟ جیب از یعنی 

 ...کردم گندکاری دوباره کھ میفھمم تازه و میشم شوکھ کھ برمیگرده سمتم بھ اخم با

 آوردی؟؟ کجا از منو ی شماره...تو:آرمین

 چیکار؟ میخوام تورو ی من؟؟شماره 

 زدی؟؟ زنگ بھم جوری چھ پس:آرمین

 رو شماره این مشفق ای گفت و اومد سمتم بھ مردی یھ کھ بودم خواب...غیبی ھای امداد 

 کن یادداشت

 اھل من بابا گفتم...پسره یھ ی شماره گفت یارو...چرا؟؟ گفتم منم...میخوره دردت بھ کھ

 نیستم کارا این

 ...دیگھ کردن جیبم تو رو شماره زور بھ اینکھ خالصھ و

 کنم؟؟ باور داری انتظار:آرمین

 .خری خیلی معلومھ کھ کنی باور اگھ 

 ؟آوردی؟ کجا از رو شمارم:میگھ و میگرده بر سمتم بھ کامل و میکنھ ریز چشماشو آرمین

 میگی؟؟ ھم تو بگم من اگھ 

 نگرفتم شماره خاصی جای از:میگم کھ میده تکون رو سرش آخر در و میکنھ فکر کمی

 دستم فقط

 .عصار جیب تو رفت تصادفی
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 گفت ردک صدا منو جیبش...اما نھ کھ تصادفی...راستش خب:میگم کھ میکنھ نگاھم متعجب

 رو دستت

 ی هشمار شکوالت جای بھ کھ جیبش تو کردم رو دستم شدم خر منم دارم شکوالت تو بکن

 تو اومد تو

 .کیکی عجب بھ بھ گفتم منم دستم

 داد؟؟ بھت عصار خود:آرمین

 بده؟؟ شماره بخیل حسود ی دختره اون؟؟اون 

 ...میکنی؟؟ ھم دزدی پس:آرمین

 بچھ ممن نفھمم من کھ طوری کن جیبم تو رو دستت بیا گفت خودش عصار...بکنم غلط من 

 و ساده

 رو حقیقت دارم خودت و خودش جون بھ!!! خوردم رو ظاھرش گول زود ھستم پاکی

 تو حاال...میگم

 آوردی؟؟ کجا از رو کلیدا

 .بگی دادی قول:میگم کھ میره سالن خروجی در سمت بھ

 .نمیاد یادم کھ قولی؟من تو؟؟چھ بھ قول؟؟اونم:__________آرمین

 ھمش...ھمید مثھ درست عصار و تو...کرد حساب قوالت رو نباید میدونستم ھم اول از 

 گول منو

 ...میزنید

 !!!حرفی پر خیلی:آرمین

 !!!دیگھ؟؟ میگی کی؟خودتو 

 آھنی در سمت بھ حرفی ھیچ بدون و میکنھ قفل رو سالن در میشیم خارج کھ سالن از

 میفتھ راه دانشگاه

 ماشینش سوار باھم میکنھ قفل ھم رو در اون اینکھ بعد...میرم سرش پشت منم کھ

 نگاه بھم...میشیم

 داده اجازه بھت نمیاد یادم:میگھ و میکشھ لبش روی رو چپش دست و میندازه ای خیره

 سوار کھ باشم

 .بشی

 بشم؟؟ ماشینش سوار کرد التماس بود کی میگی؟؟پس راست 

 ...داره حدی ھم پررویی:آرمین

 .من واسھ نھ 

 .میفتھ راه و میکنھ روشن رو ماشینش

 .بده رو خونت آدرس:آرمین

 ...میگم بھت برو مستقیم فعال 

 یتمر با کھ درحالی دقیقھ چند بعد...میذاره رو کالم بی آھنگ یھ و میکنھ روشن رو پخش

 روی آھنگ

 ...وایمیستھ قرمز چراغ پشت گرفتھ ضرب فرمون

 واستادی؟؟ چرا 
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 .قرمزه چراغ کھ میبینی کنی باز خوب اگھ رو کورت چشمای:آرمین
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 ...کن ردش...خلوتھ کھ خیابونا 

 شپخ سمت بھ رو دستم...میشھ آھنگ بھ کردن گوش مشغول دوباره حرفم بھ توجھ بدون

 بھش و میبرم

 از اینم ایوال...میرسم آبادی قاسم آھنگ یھ بھ کھ میکنم رد آھنگ چندتا و میزنم حال ضد

 آھنگا این

 میریزم کمر قر تا چند و میخونم رو آھنگ خواننده ھمراه و میزنم بشکن دستم با...داره؟؟

 دارم کم کم و

 کھ کنم روشنش میخوام...میکنھ حرکت اخم با و میکنھ خاموش رو پخش کھ میشم گرم

 دستم پشت میزنھ

 نزنی؟؟ دست اجازه بی چیزی بھ ندادن یاد بھت:میگھ و

 برم؟؟ کجا:میگھ کوتاھی مکث بعد

 .شریعتی برو شریعتی برو...آھا آھا...میگم بھت برو مستقیم حاال 

 یارمم رو سرم و پایین میدم رو شیشھ...میکنھ بیشتر رو سرعتش و میده تکون رو سرش

 و بیرون

 ...صورتت بھ بخوره خنک ھوای میده حال خیلی...میبندم رو چشمام

 .بشی خونگی سگای اون شبیھ تا بیرون بیاری ھم رو زبونت چطوره:آرمین

 .خیارشور نخواست رو نظرت کسی:میگم و داخل میارم رو سرم

 .ھستی پاپی شبیھ خیلی میکنم دقت کھ حاال:آرمین

 کیھ؟ پاپی 

 .زشت سگ یھ: آرمین

 اسمھ؟؟ ھم پاپی آخھ...باباتھ کردم فک:میگم و میخندم

 داد اب میریم جلوتر کھ یکم...شریعتی خیابون تو میپیچھ و میده تکون رو سرش کالفھ

 نگھ:میگم

 ...دار نگھ...دار

 ھمب داری پول:میگم و میشم پیاده ماشین از...میداره نگھ میخوام من کھ جایی ھمون دقیقا

 بدی؟؟ قرض

 چیکار؟؟ میخوای:میگھ ھمیشگی اخم ھمون با

 ھم تو...داره خوبی ساندویچای ساندویچیھ این...بگیرم خوب ساندویچ یھ میخوام 

 میخوای؟؟

 بخوری؟؟ ساندویچ کھ آوردی اینجا تا راه ھمھ این منو یعنی:میگھ بلند صدای با

 نھ؟؟ یا چیھ؟میدی میزنی؟مگھ داد چرا 

 .دستم کف میذاره تومانی ده دوتا کھ میکنم دراز جلوش رو دستم

 ....میده پول گدا بھ انگار...کنس خشک ناخن خسیس 
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 .نبود دراز جلوم دستت االن نبودی اگھ:آرمین

 اب ساندویچ دوتا زدن چونھ کلی با...میشم ساندویچیھ وارد و میبندم محکم رو ماشین در

 دوتا و سس دوتا

 و پام روی میذارم رو پالستیک و میشم ماشین سوار دوباره...بیرون میام و میگیرم دوغ

 راه:میگم

 .بیفت
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 زیر صدای من ولی...میفتھ راه میکنھ غرغر کھ حالی در و میندازه بھم کوتاه نگاه یھ

 رو لبیش

 ...میشنوم

 .شدیم ھم دختره این خصوصی راننده شبی نصفھ: آرمین

 .بچسبھ بھم بخورم اینجا رو ساندویچ دار نگھ...ھست نزدیکیا ھمین پارک یھ 

 . میکنھ نگاه بھم مبھوت و مات آرمین

 میکنی؟؟ نگاه اینجوری چیھ؟چرا 

 ...داشت تعجب جای فھمیدی می اگھ:آرمین

 کجا:میگھ کھ میدارم بر ھم رو پالستیک و میشم پیاده ماشین از...میداره نگھ پارک کنار

 میری؟؟بشین

 .دیگھ کن کوفت ھمینجا

 .میشھ کوفتم کنم نگاه رو تو ھی و بشینم ماشین تو اگھ...پارک تو میرم 

 ....میشی آالسکا کھ اینجوری:آرمین

 یارمم رو ساندویچا از یکی و میشینم ماشین تو میگھ راست میبینم میکنم فک کھ یکم

 رو سس و بیرون

 ارکپ بھ نگاه یھ...میکنم نگاه بھم و میده تکیھ در بھ اونم...میخورم و میکنم خالی روش

 یھ میندازمو

 اشتھا کم خیلی جدیدا...میشھ باز ھم اشتھام اینجوری...میزنم ساندویچم بھ گنده گاز

 خوردن بعد...شدم

 آرمین بھ میدم ھم رو سس... بیرون میارم ھم رو دوم ساندویچ کاغذش ھمراه اول ساندیچ

 برام:میگم و

 .کن بازش

 خوردن بھ وشروع میام بیرون ھم سسھ خجالت از حسابی کھ میکنھ باز رو پاکتش در

 دوم ساندیچ

 ھم ایدش یا کرده گیر پیشم دلش یا ندیده خوشگل یا...میشم اش خیره نگاه متوجھ...میکنم

 بھش منتظره

 ...گشنمھ ھنوز خودم...عمرا کھ بزنم تعارف

 .نمیخوره بر جایی بھ بخوری یواشتر یکم اگھ:آرمین
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 بندی تھ عنوان بھ ھم رو اینا...شدم اشتھا کم خیلی جدیدا آخھ...میپره اشتھام...چرا 

 ھنوز...میخورم

 نمیخوری؟؟ تو راستی...بخورم تو حساب بھ ھم چلوکباب یھ میخوام

 .میشھ پیاده ماشین از بگھ چیزی اینکھ بدون

 .کن نگاه منو بشین تو میخورم خودم...نخوری کھ درک بھ خب 

 چند تا...میکنھ نگاه اطراف بھ بیرون آرمین میکنم تموم ھم رو دوم ساندویچ کھ وقتی تا

 پیش ی دقیقھ

 و انگشتام زدن لیس و ساندویچ خوردن بعد...انگار نھ کھ انگار حاال اما سرده میگفت

 پالستیک

 میزنن چشمک بھم پالستیک تو کھ محترمی دوغای خوردن بھ شروع ساندویچا

 خوردن بعد...میکنم

 بھ همیر دستم و میاره فشار بھم فضولی ، بیکاری زور از...میزنم دید رو اطراف یکم اونا

 سمت

 در...نمیماسھ بھم چیزی جریمھ برگھ چندتا غیر بھ...میکنم باز رو درش...داشبورت

 رو داشبورت
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 کھ هموند کم ھمین...نبوده کارم تو دادن پول اما بگیرم پول کھ داشتم عادت میبندم،ھمیشھ

 جریمھ پول

 خوابم خونھ برسون منو بیا:میگم و میشم پیاده ماشین از... بدم من ھم رو شازده این ھای

 .میاد

 یھرچ دست...میکنم تعجب پرروییم ھمھ این از خودمم وقتایی یھ بخواین راستشو اگھ

 از بوده پررو

 .واال بستم پشت

 ...میام بگیرم اضطراری تماس یھ من...تو برو تو:آرمین

 میخوام...بده انجام کلیھ و قلب پیوند میخواد االن انگار اضطراری تماس میگھ ھمچین

 ماشین توی بشینم

 دوقلوی خواھر شبیھ میشم جورایی یھ و میزنھ خشکم پلیس ماشین آژیر صدای با کھ

 درخت

 دارم اپ یھ...میداره نگھ آرمین ماشین اومد؟؟کنار در کجا از ماشینھ این شبی نصف...بغلی

 پای دوتا

 کجا ھب:میگھ و میگیره محکم رو دستم آرمین کھ چاک بھ بزنم کھ میگیرم قرض ھم دیگھ

 شتابان؟؟ چنین

 .من ھن میفتی ھچل تو تو، نھ میکنم فرار...خوبھ دوندگیم من...دستمو کن توچھ؟؟ول بھ 

 کن فتارر طبیعی فقط...بکنی کاری نمیخواد تو...میکنن پوستمون بدتر کھ اینجوری:آرمین

 خودم من
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 ...میکنم راه روبھ رو چی ھمھ

 تبحر کارا این تو نبود یادم...میگی کنی؟راست راه روبھ رو چی ھمھ میخوای تو؟؟تو 

 !!!داری خاصی

 وقت ھی کن تصفیھ خودت ھای جریمھ برو تو اصال:میگم و میکنم آمیز تمسخر ی خنده یھ

 قطع برقت

 .نشھ

 چی؟؟:آرمین

 نظامی لباس کھ مرد یھ و میشھ باز پلیس ماشین در...دادم سوتی بازم کنم فک...اوبس

 ماشین از پوشیده

 ...آخھ دارم آلرژی دار درجھ بھ من...شانس خشکی بھ...میشھ پیاده

 خودمو و رممی پلیسھ آقا سمت بھ لبمو کنج میندازم گشاد گلھ لبخند یھ آرمین بھ توجھ بدون

 از تر زود

 .میرسونم بھش اون

 ...نباشید خستھ...بخیر شبتون 

 ...بخیر ھم شما شب:میگھ و میده تکون رو سرش اخم با

 تو...آقا این با... شب وقت این:میگھ میگیره پختھ لبو سمت بھ رو نگاھش کھ درحالی و

 کنار...خیابون

 ...و پارک

 قطع رو حرفش...میده ھم رو دقیق آدرس دیگھ ی دقیقھ دو تا نکنم باز دھن اگھ...اوه اوه

 و میکنم

 .بخیر شبتون ھم باز:میگم

 شماست؟؟ مال ماشین:میگھ و میکنھ تر غلیظ رو اخمش

  

 

153 

 آقا وابیممیخ ما کھ شبا:میگھ کھ میفتم بود کی نمیدونم کھ معروف شاعر شعر یاد لحظھ یھ

 پلیسھ

 خوب دزدا با زرنگھ پلیسھ آقا...شکاره دنبالھ اون میبینیم خوش خواب ما...بیداره

 کجا از حاال...میجنگھ

 ...اعلم هلل دزدم منم فھمید

 ...شما مال...نداره پسندیدین؟؟قابل رو ماشین 

 .لطفا مدارکتون:پلیس

 ھم اخمی عجب...اوه اوه...میگیره پلیس سمت بھ رو مدارکاش و میاد جلو آرمین دست

 کنم کرده؟؟فک

 و رهمیگی رو مدارکا پلیس...کنن اعالم برف بارش فردا آقا این حد از بیش سردی دلیل بھ

 بھ خطاب

 دارین؟ خانوم این با نسبتی چھ شما:میگھ آرمین



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...میکنھ چک رو ماشین پالک شماره حرفش از بعد و

 ...نامزدمھ:آرمین

 خبر:میده ادامھ بیاره خودش مبارک روی بھ اینکھ بدون...آبادت جد ھفت با خوردی گھ

 مادر حال دادن

 ...بیمارستان میریم داریم نیست خوب خانومم

 ...ناکس بستھ پشت از منم دست...کرد ھم سر دروغی عجب ثانیھ سی این تو...ایول بابا

 سرھنگ؟؟ جناب:میگم کنھ پیچش سوال کھ میکنھ باز رو دھنش پلیسھ آقا کھ ھمین

 ...ھستم سرگرد بنده:پلیس

 شما کھ ھمونی اصال...میشن شروع( سین) با ھمشون باالخره میکنھ فرقی چھ 

 من میدونید...میگید

 کیم؟؟

 بدونم؟؟ باید:پلیس

 کیم؟؟ من میدونید گفتم...ندین جواب سوال با رو سوال...دیگھ نشد دِ  

 ھستید؟؟ کی شما...نمیدونم خیر:پلیس

 کیم؟؟ من میدونی:میگم میزنم داد سرش دارم انگار کھ بلندتری تقریبا صدای با

 .خیر گفتم:میگھ و میکنھ بلند رو صداش متقابال ھم پلیس

 کیم؟؟ من میدونید 

 ھستید؟؟ کی شما:میگھ نداره رو بھ رنگی و ترسیده کمی انگار کھ پلیس

 کیم؟؟ من میدونید 

 یارم تو...دارم آرزو...پرندم یھ من:میگم کھ میده تکون رو سرش گریھ حالت با

 ...باشی کنارم...باشی

 کاش قطره پلیس...حلقم تو میاد ام روده و دل ی ھمھ کھ میزنھ سقلمھ بھم پشت از آرمین

 ی گوشھ

 برو:میگھ و شونش بھ میزنھ و دستش میده رو آرمین مدارکای و میکنھ پاک رو چشمش

 عمو
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 خیلی معصوم طفل این روحی وضعیت...بزن تیمارستان بھ سرھم یھ برو...جون

 ایشاهلل خدا...حاده

 .بده شفاش

 ماشینش سمت بھ و میندازه من مظلوم ی قیافھ بھ آمیز ترحم نگاه یھ حرفش از بعد

 تو نشستن بعد...میره

 .میشھ دور ازمون و میکنھ حرکت ماشین،ماشینھ

 پیچوندمش؟؟ جوری چھ کردی کف 

 ...ممیش بیچاره و میکنھ شک بھم االن گفتم کارات این با...میدادی سکتم داشتی:آرمین

 دیش ملتفت...برنیام پسش از من کھ نیست کاری...نداری غم داری رو ترمھ تا...بابا برو 
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 ...میاد خوابم منم...سرده خیلی کھ بریم بدو!!داداش؟؟

 و همینداز بھم کوچیک نگاه یھ میکنھ روشن رو ماشین اینکھ بعد...میشیم ماشین سوار

 لبخندی نیمچھ

 یزیچ تنھا...نمیشھ زده بینمون ای دیگھ حرف ھیچ ام خونھ تا...میکنھ حرکت بعد و میزنھ

 زیاد کھ

 از...بودا سیریش خیلی بود ھرکی طرف...بود آرمین گوشی خوردنای زنگ بود ناجور

 بیچاره گوشی

 و سمتش برمیگردم...میشم پیاده ماشین از...میداره نگھ خونم جلوی...بیرون میومد دود

 تشکر میخوام

 ...میشھ غیب ثانیھ از درکسری و میبنده رو ماشینش در و میشھ خم کھ کنم

 ...کنم تشکر ازش نیستم مجبور دیگھ...شد بھتر منم واسھ اینجوری...سرم فدای 

 ویر میذارم رو دستم...نیمھ و ده تقریبا...میکنم نگاه ساعتم بھ برق چراغ تیر نور زیر

 صاب در زنگ

 ...میسوزونھ رو آیفون صداش باالخره ساعت چند از بعد کھ محترمھ ی خونھ

 بلھ؟؟؟:خونھ صاب

 ...نعلھ پات و دست چار

 ...کنید باز...خانوم حاج منم 

 راھپلھ سمت بھ و میبندم محکم رو در و میشم خونھ وارد...میشھ باز تیکی صدای با در

 این... میفتم راه

 لیدایک تا میرم خونش در سمت بھ ژکوند لبخند یھ با...نیومد بیرون بازجویی واسھ دفعھ

 رو خونم یدکی

 یافھق دیدن بھ میرم دارم من ببینھ منو نمیخواد این کھ حاال...ندارم کھ شانس...بگیرم ازش

 ی

 یدکل یھ ھمیشھ خر منھ...آمین...کنھ شما نصیب مپل تپل شانسای این از خدا...جیشیش

 در باالی زاپاس

 واسھ گھدی کلید یھ برم باید فردا...المصب شده گم افتاده کجا نمیدونم ولی میکنما جاسازی

 زاپاس

 ...بزنم

***. 

 کھ ینویسمم بودمش کشیده قبلنا کھ نکبتی نقاشی این زیر بلدم مکیک رکیک فحش ھرچی

 از خودمم

 ی بنده ھم ما و است عالم خدا میاد در کجا از فحشا این خدایی...میکنم رغبت دیدنشون

 رو تمدس...خندسا تھ یعنی...وکیلی خدا زاقارتھ خیلی میندازم نقاشیھ بھ نگاھی...مھربون

 جلوی میذارم
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 سرم اب و میکنم زغال ی دختره اون بھ خبیثانھ نگاه یھ و میکنم کوچولو ی خنده یھ و دھنم

 سیما بھ

 از رو کاغذ میخواد کالس ھای و شیک خیلی و میاد سمتم بھ تمام متانت با...میکنم اشاره

 بگیره دستم

 مثھ و میچرخونم رو سرم...میشم دور میزم از خنده با و میقاپتش ھوا رو یکی کھ

 شاه بھ عزرائیل

 .ھم تو میره اخمام بابک ی قیافھ دیدن با...میکنم نگاه ربود رو کاغذ کھ دزدی

 .نزنی ناخنک مردم شخصی وسایل بھ ندادن یاد بھت...یابو ھو 

 چی ینمبب بذار...نیست شخصی کھ این:میگھ میکنھ باز رو برگھ الی خنده با کھ حالی در

 .نوشتی توش

 .بیارم در کاسھ از چشماتو تا کن نگاش داری جرئت فقط 

 .من بھ بده رو ورقھ اون نشو لوس بابک:سیما

 .نکن دخالت دیگھ تو جون لورن:بابک

 ....نیستم لورن من:میگھ و میشھ قرمز سیما

 هاومد کھ وقتی از...حالھ ضد بدجور...نمیومد خوشم بابکھ یارو این از ترمی اول از...اه اه

 این تو

 جثمون اختالف دلیل بھ رو سیما منو اسم...ھا بچھ دست ی مزحکھ شدیم سیما منو کالس

 لورن گذاشتن

 شدم بیچاره ببینھ رو کاغذه اگھ...اوه اوه...حلقم تو ھم کردنشون مسخره یعنی ھاردی و

 پس کالم

 این با ھک اینجاس مشکل...پیوندن می سرنوشت گردباد بھ نازنینم ھای نقشھ کل و معرکس

 آیدا دختره

 ...فامیلھ ھم زغال

 و میبرم ھجوم سمتش بھ کھ نکرده باز رو کاغذ الی ھنوز و میشن جمع دورش دوستاش

 پام با

 ینھمچ...میزنم قاپ رو کاغذ و پوزش تو میرم لگد جفت و اشرفیش پای وسط میکوبونم

 کھ میزنھ داد

 ....ھا میکنھ باز منو دھن...االهلل الالھ...انگار

 ی ونھخرچس دخترای بھ خودی یھ کھ میبینھ مناسب رو اوضاع تا بابک شیش رفیق بھرام

 نشون کالس

 وریگوگ سیلی یھ کھ باال میبره رو دستش و میاد سمتم بھ دستان رستم تریپ با بده

 قیافھ بھ تپل مگوری

 وبونممیک ھوایی مشت یھ ناغافل و میشم کار بھ دست زودتر من کھ کنھ وارد استخونیم ی

 دماغ تو

 ...قربون مشتمو...جون...کجش

 سال یک حکم کاغذه اون االن...کنھ حفظش احتمالی خطرات از کھ میدم سیما بھ رو کاغذ

 منو ی خنده
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 .شما جون بھ داره

 ...باش خودت مواظب ترمھ:سیما

 فرار تو...سیما برو:میگم بغضی پر صدای با...میزنھ حلقھ چالم و چش تو اشک

 و خودت جون...کن

 از دور جایی یھ رو پسرمون...نباش من نگران و برو اینجا از...بده نجات رو بچمون

 کن بزرگ اینجا

 در کھ ھایی تکنیک تمام...داشتھ دوسش چقدر و بوده آرنوردی چھ پدرش کھ بگو بھش و

 زندگیم طول
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 آتشین ھای پنجھ کتاب تو رو ھمشون...بده یاد بھش رو کردم جمع کندن جون و عرق با

 داشت یاد

 ...دارم دوست...بیار بار بروسلی رو پسرمون...کردم

 ...رو بساطتون و بند این کنین جمع:بابک

 در منو ادای و میکنھ من مثھ رو لحنش شده جمع درد از صورتش کھ حالی در بعد

 تکنیک تمام:میاره

 ی پنجھ یھ االن(خودش لحن با...)دارم دوست...آتشین ھای پنجھ...بده یاد بھش ھامو

 نشونت آتشینی

 ...بیرون بزنھ بغلت از تا سی کھ میدم

 سمتق از کھ بزنی جوری یھ میشھ...قلقلکیم من آخھ بیرون نزنھ بغلم از...خدا تورو نھ 

 پایینی ھای

 بیاد؟؟؟ بیرون

 السک کوتولھ جھان صدای با کھ نمیکشھ ثانیھ بھ اما...ھوا رو میره کالس حرفم این با

 .میشھ خفھ

 !!!طویلس؟؟ اینجا خبره؟؟؟؟مگھ چھ اینجا:جھان

 .تره باال کالس دو طویلھ...اومدید اشتباه...استاد خیر 

 ...میترکھ کالس حرفم این با دوباره

 خدمتتون؟؟؟ بدم یونجھ استاد:ھا بچھ از یکی

 !!!!!پدرتونم جای من ھا گوسالھ:جھان

 رو دستم...وکیلی خدا زد خمپاره رو تھران سھلھ کھ کالس زد کھ حرفی این با دیگھ

 شکمم روی میذارم

 .میشم زمین پھن و

 جھان؟؟؟ آقا افتاده اتفاقی:آرمین

 ...میره فرو اغما در کالس کل آرمین ورود با

 جھان؟؟ آقا خوبھ حالتون:آرمین

 .میکنھ درد سرم...پسرم نھ:جھان
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 کھ ونخودت...استاد ویتامینھ کمبود خاطر بھ البد:میشھ بلند ھا بچھ از یکی صدای دوباره

 اوضاع از

 ....دهکر پیدا افزایش ویتامین فقر نتیجھ در باال رفتھ یونجھ قیمت دارین خبر بازار

 ی دختره اون ی جزوه الی رو کاغذ و شمرده غنیمت رو فرصت کھ میفتھ سیما بھ نگاھم

 چابلوس

 کالی...باال میبرم براش رو شستم انگشت کھ میزنھ چشمک و میکنھ نگاه بھم...میذاره

 ...الیک

 منظور؟؟:آرمین

 غذای گرونی دلیل بھ کھ بود این مطلب ی چکیده کل در...استاد نداشت خاصی منظور 

 محترم استادان

 و ذرت با جدیدا موضوع این البتھ کھ کرده پیدا شیوع استادان بین در ویتامین فقر

 و شده حل کنسانتره

 .نیست نگرانی جای شکر رو خدا
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 بشھ ادهاستف یونجھ از کمتر کھ میکنم پیشنھاد من:میدم ادامھ کھ میشھ بلند ھا بچھ ی خنده

 گزارشات چون

 ...داده کاھش رو ھا گاو دھی شیر میزان یونجھ کھ اینند بر حاکی

 ھواس و میکنم تشکر ھم اون از بعد و میشم راست و خم یکم کھ میزنن دست برام ھا بچھ

 بوس ھمشون

 !!!منید پای خاک ھمتون:میگم و میفرستم

 یھ کھ ھمیش جیم سریعتر تپلش سوتی از خجالت اثر بر ھم کوتولھ جھان...سرجام میشینم و

 نشھ آب وقت

 .خخخخخخ...نشھ تر کوتاه این از و

 کردی؟؟؟ حال:میگھ و میشینھ کنارم سیما

 کردی؟؟ کف رو چی؟؟؟استدالل تو 

 .نبود من کار بزرگی بھ:میگھ و میخنده

 .نشده معلوم چیزی کھ ھنوز 

 .میاد در ھم کاغذ اون گند زودی بھ نباش نگران:سیما

 خوش تھ یعنی این...میدیم جا لبمون ی گوشھ لبخندی و میندازیم خبیثانھ نگاه یھ ھم بھ

 .شانسی

 ارمد کالس اول نشد؟؟؟از خستھ... میزنھ فک پختھ لبو این چقدر...شدم خستھ دیگھ...ا ه

 شماری لحظھ

 بازش ھنوز اما گرفتھ رو آیدا ی جزوه...کنھ بازش رو لعنتی ی جزوه اون الی کھ میکنم

 با...نکرده

 .مونده کالس شدن تموم تا دیگھ ساعتھ نیم ھوز...میکنم نگاه ساعتم بھ کالفگی
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 ...دیگھ کن بازش...ایشاهلل بکنی جون دِ  

 .میبینھ رو ورقھ اون زود یا دیر...نخور غصھ اینقدر:سیما

 ...میشھ تموم کالس االن:میگھ و میکنم نگاه سیما بھ استرسم تمام با

 .نباش نگران:میگھ و میندازه بھم بخشی آرامش نگاه

 خبره؟ چھ...ھا شنگولی خیلی جدیدا تو:میگم و میکنم نگاش متعجب

 بآریانس این تا کنیم گوش درس بھ فعال کھ بھتره:میگھ و میدوزه جزوه بھ رو نگاھش

 گیر دوباره

 ...نداده

 ...آرمین حرفای بھ میدم رو حواسم

 جراحی اعمال انجام امکان کلروفرم و اتر پیدایش با نوزدھم قرن اواسط در: آرمین

 و شد فراھم بزرگ

 ۱۸۹۳ جوالی. بشھ تقویت قلب ترومایی ھای زخم ترمیم تفکر تا شد باعث امر ھمین

 از جراحی

 برخالف و کرد ترمیم رو ای سالھ ۲۴ فرد قلب ترومای ویلیامز ھال دنیل نام بھ شیکاگو

 اون انتظارش

 .کرد فوت شخص

 ازش رو نگاھم متعجب...بفھمم منم کن صحبت فارسی جان عمو...میگھ؟؟؟ چی این

 فکری با...میگیرم

 یھ...من سمت برمیگرده کالس کل کھ میکشم خفیفی جیغ میزنھ جرقھ پوکم ی کلھ تو کھ

 و پت لبخند
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 ھمیگین؟؟؟مگ چی چیھ ھا یعنی کھ میکنم نگاه ھمشون بھ پرسشی حالت با و میزنم پھن

 آدم

 ور جزوه...میدن درس بھ رو نداشتشون توجھ تمام و میگیرن ازم رو ندیدین؟؟؟نگاھشون

 و میکنم باز

 ی جزوه اون الی بشھ باعث کھ سوالی یھ...میگردم جزوه داخل از چرت سوال یھ دنبال

 رو وامونده

 طعق رو حرفش آرمین...ھوا رو میره دستم پیزوری مفت سوال یھ کردن پیدا با...کنھ باز

 و میکنھ

 یکنھم اشاره بھم دستش با میکنھ کوچیکی ی سرفھ صداش کردن صاف برای کھ درحالی

 رو سوالم کھ

 دین؟؟؟ب توضیح دوباره رو كوآركتاسیون قسمت میشھ استاد:میگم و میزنم لبخندی...بپرسم

 .قبلھ جلسھ بھ مربوط کھ اونا:آرمین

 یھ شما توضیح آخھ...نفھمیدم ازش چیزی خوندم کھ ھرچندباری من اما...میدونم میدونم 

 من...جوریھ
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 .نمیفھممش

 .نابغھ داشت تعجب جای میفھمیدی اگھ:بابک

 یکمرنگ اخم آرمین...میشھ بلند اطرافش ھای بوزینھ از دیگھ چندتا بھرام ی خنده صدای

 با و میکنھ

 اب ھا الل کرو مثھ ھمش مگھ؟؟؟چرا نداره زبون این...بشینم کھ میکنھ اشاره بھم دستش

 صحبت اشاره

 میکنھ؟؟

 ...نشیم دور اصلی موضوع از فعال...میدم توضیح شد وقت اگھ کالس آخر:آرمین

 ...فرنگی گوجھ...سرویس رو دھنت...میشھ خالی شدید بادم حرفش این با

 .میشھ تموم کالس دیگھ ی دقیقھ ده...میکنم نگاه ساعتم بھ

 سیما؟؟؟ 

 چیھ؟؟؟:سیما

 ...میکنم خواھش...بکن کاری یھ 

 حثیب ھمین درمورد سوال یھ و میکنھ بلند رو دستش و بیرون میده مانند پوف رو نفسش

 داره آرمین کھ

 خودش ھب فیلسوفانھ ی قیافھ یھ سیما...میده توضیح براش آرمین کھ میکنھ میده توضیحش

 و میگیره

 ...بودید گفتھ ای دیگھ چیز یھ نکتھ عنوان بھ شما اما:میگھ

 ...بوده ھمین من توضیح...میکنید اشتباه شاید:آرمین

 جزوه سمت بھ متعجب آرمین...میخونھ نکتھ ھمون روی از و میکنھ باز رو جزوش سیما

 میره آیدا ی

 آخ.میشی کلکی عجب اش موقع بھ ھم تو...سیما ایول...میزنھ ورق چندتا و میکنھ بازش و

 تو اومد قلبم

 کوره؟؟؟ واقعا نمیبینھ؟؟؟نکنھ رو برگھ اون چرا پس حلقم

 تمگف درست من:میگھ و باال میاره رو سرش چون میرسھ سیما نظر مورد صفحھ بھ انگار

 روحانی خانم

 ...کردید برداری نت اشتباه شما
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 و نیست کالس سر حواست تو اینکھ از گفتن پرت و چرت بھ میکنھ شروع دوباره و

 نت اشتباه

 سیما برای رو درست متن سرآخر و دیگھ جفنگ تا ھزار خالصھ و کردی برداری

 سیما کھ میخونھ

 محکم رو ناخنام...میده نشون اشتباھش کردن درست مشغول رو خودش و میکنھ تشکر

 بھ میکشم

 ...کھ میفرستم لعنت کشیدم کھ مزخرفی ی نقشھ خاطر بھ رو خودم و صورتم
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 ی صحنھ بھ و زمین بھ میچسبھ محکم فکم...زمین روی میفتھ آیدا ی جزوه الی از برگھ

 روم روبھ

 !!!!دیدش باالخره جون آخ...میکنم نگاه

 میندازه بھش گذرا نگاه یھ کھ درحالی و برمیداره رو برگھ زمین روی از و میشھ خم

 جزوه الی میخواد

 اغذک روی نگاھش...ھمینھ...ھدف بھ خورد تیرم جون آخ...میکنھ قفل دفعھ یھ کھ بذارتش

 باقی ثابت

 باز بیشتر من نیش ھرلحظھ و میشھ تر عصبی و تر قرمز اون لحظھ ھر...میمونھ

 ھمھ این منو...میشھ

 تو رو کاغذ...بچسب رو صحنھ فعال...نیست محال ھم اصال...محالھ محالھ خوشبختی

 مچالھ مشتش

 این...میشھ خالی لحظھ یھ دلم تھ نگاھش اون با...میکنھ نگاه من بھ غلیظی اخم با و میکنھ

 من بھ چرا

 ی دختره اون بھ باید االن من ھا استدالل و تحلیل و کتابا و حساب میکنھ؟؟؟طبق نگاه

 با سیاسوختھ

 اون...داریا انتظاراتی چھ ھم تو...بابا فھمیده؟؟؟نھ نکنھ...آخ آخ آخ...کنھ نگاه عصبانیت

 ھم اینقدرا

 با...گیرمب خودم بھ خونسرد ی قیافھ یھ و کنم پنھان رو لبخندم میکنم سعی...نیست زرنگ

 تفاوتی بی

 چشماشون اب میفتھ اونا بھ نگاھم تا...میکنم نگاه اینا بابک بھ و میگیرم آرمین از رو نگاھم

 خط واسم

 ور دستم...میدوزم واموندم میز ھمون بھ رو نگاھم و میشم پشیمون کال کھ میکشن نشون

 روی میذارم

 میز روی ی نوشتھ بھ نگاھم...راه اون بھ بزنی خودتو سختھ چقدر...اه اه...پیشونیم

 زلزلھ وقتی)میفتھ

 (کن نگاه رو صندلی پشت اومد

 ندلیص پشت نوشتھ بھ نگاھم...چیھ صندلی پشت ببینم تا عقب برمیگردم جدی خیلی

 چرا احمق)میفتھ

 ھب تازه...سرجام میشینم داغون اعصابی با( اومد زلزلھ وقتی میکنی؟؟؟گفتم نگاه االن

 اینکھ عمق

 ھا چھب گذاشتن سرکار ی واسھ اینو خودم کھ میاد یادم دفعھ یھ کھ...میرسم رفتم سرکار

 صندلی روی

 بھ میزنم رو خودم اونقدر...میذارما سرکار رو خودم خودم...بابا زدم قات حسابی...نوشتم

 علی ی کوچھ

 و میکنم جمع رو وسایالم نور سرعت بھ...میشھ تموم المصب کالس باالخره کھ چپ

 بھ بزنم میخوام

 ...دارم کار باھات کن صبر مشتاق؟؟تو:میگھ آرمین کھ چاک



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 زھنو من...نھ...کنھ؟؟ خواستگاری میخواد داره؟؟؟نکنھ کار چھ من با یعنی...ھشتم امام یا

 آمادگی

 کھ...نھبک قلفتی دلربا و زیبا نقاشی اون خاطر بھ رو پوستم میخواد معلومھ خب!!!...ندارم

 غلط البتھ

 ...میکنھ بیجا
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 رموردد ھا بچھ کھ سواالتی ی برگھ بھ و نشستھ میزش پشت...شده خالی کالس تقریبا

 ازش درس

 پشت از و میکنھ بلند رو سرش کھ بیرون میدم مانند پوف رو نفسم...میکنھ نگاه پرسیدن

 بھم عینکش

 ...ببینم اینجا بیا:میگھ و میز روی میذاره رو برگھ...میکنھ نگاه

 رو یفمک ی دستھ...میده دستور باباش ی درخونھ نوکر بھ انگار کھ اینجا بیا میگھ ھمچین

 دستم تو محکم

 ییخدا اگھ کھ وایمیستم میزش از دومتری فاصلھ با...میرم میزش سمت بھ و میدم فشار

 خواست نکرده

 ...حلقومم تو نقشم یعنی...کنم فرار کنھ پارم تیکھ و دربیاره بازی وحشی

 تھگف:میگھ و میکنھ تر رو لبش...میندازم خونسردش حد از بیش ی قیافھ بھ رو نگاھم

 یھ از بودی

 داری؟؟؟درستھ؟؟ مشکل درس از قسمتی

 ...نھمیک ساقطم لعنتیم زندگی از و میگیره رو گردنم االن گفتم...شکرت خداجونی...اوف

 کجا؟؟ داشتم؟؟؟از مشکل من 

 ...داری؟؟ مشکل كوآركتاسیون از بودی گفتھ:آرمین

 ...تو با خوردم گھ من

 ...فھمیدم رو ھمش...شد حل شد حل...بابا نھ 

 نداری؟؟ توضیح بھ نیازی االن یعنی:آرمین

 ...بابا نھ 

 ...میزنھ صدام کھ کنم گم رو گورم میخوام...نمیگھ چیزی دیگھ و میده تکون رو سرش

 ترمھ؟؟:آرمین

 و برمیداره رو شده مچالھ کاغذ میز روی از...میکنم نگاش منتظر و سمتش برمیگردم

 میگیرتش سمتم

 ...فقط!!!!!!!...قشنگھ خیلی نقاشیت:میگھ و

 ھمیشھ تکراره رو قلبم آھنگ ھمون)داره مرض ھمیشھ ھزاره رو قلبم...ابابیل حضرت یا

 داره دوست

 و تپ لبخند یھ قضیھ کردن مالی ماس برای...میشھ حبس سینم تو نفسم!(... بعلھ...است

 و میزنم پھن



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 عادی خیلی و میقاپم دستش از رو کاغذ کنھ تموم رو حرفش بدم اجازه اینکھ بدون

 این ببینم بده:میگم

 چیھ؟؟

 ...میشم زمین پخش و خنده زیر میزنم عکسش دیدن با...میکنم باز رو کاغذ

 ...توئھ شبیھ...چقدر...حالی...با...عکس چھ:میگم بریده بریده

 ...میدونم:میگھ و میزنھ پوزخندی

 مشھ کھ میدونم خوب...نیست کردن بازی نقش بھ نیازی:میگھ میشھ تموم ھام خنده وقتی

 ...توئھ کار

 منھ؟؟ کار:میگم و میکنم اشاره خودم بھ

 ...میکنی اعتراف خودتھ کار اینکھ بھ خودتم کھ میاد خوشم:آرمین
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 منھ؟؟؟یعنی کار سال+  ۳۰ حرفای این و نقاشی این کردی فک چطور...بکنم غلط من 

 بی اینقدر من

 تربیتم؟؟؟

 وتر میزنی؟؟؟واقعا چیھ تھمتا این...آرمین زشتھ:میگم و میگیرم دندون بھ رو پایینم لب

 ھمچین شد

 بگی؟؟؟ من بھ چیزی

 این...فحشا من؟؟؟این:میگھ و میکنم اشاره خودم بھ...میزنھ حلقھ چشمام تو اشک

 این...نقاشی

 بھم تیتونس چطور...پستی خیلی...شکستی رو قلبم تو...نداشتم انتظار ازت اصال...حرفا

 کنی؟؟ خیانت

 میگی؟؟؟ چیھ جفنگیات این:میگھ داد با و میشھ بلند میز پشت از

 ھمتت حق تو اما...گفتم چیزی یھ شدم جوگیر بگیر فاکتور رو خیانتش قسمت اون حاال 

 رو من بھ زدن

 ...نداری

 ...میشھ جلب ما سمت بھ توجھشون کالسن تو کھ بچھ از چندتا

 .پایین بیار صداتو:میگھ و میزنھ ای عصبانی پوزخند

 گیب میخوای میزنم؟؟؟یعنی تھمت تو بھ من جدی؟؟؟کھ:میگھ عصبیش و آروم صدای با و

 تو کار

 نبوده؟؟

 ...نھ ھک معلومھ:میگم تمام قاطعیت با و میکنم نگاه بھش سفیھی اندر عاقل ی قیافھ یھ با

 یھ ھم برگھ پشت بھ بھتره پس:میگھ و برمیداره کورش چشمای روی از رو عینکش

 ...بندازی نگاھی

 !؟!برگھ؟ پشت
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 از سوال نمونھ ی برگھ یھ...میکنم نگاه برگھ پشت ھای نوشتھ بھ و برمیگردونم رو برگھ

 زبان درس

 ی کلھ تو خاک...میزنھ چشمک باالھاش باال اون اسمم کھ( نظری – عملی) ۲ خارجی

 آخھ...پوکم

 ریو دری و فحش باالشھ اسمشم کھ سوالش نمونھ ی برگھ پشت میاد کی خنگ ی دختره

 نقاشی و

 ر؟؟؟ت واضح این از خدایی تر؟؟؟نھ واضح این از نبوده؟؟؟سند من کار میگھ بعد و میکشھ

 ...نمیرم رو از بازم اما چسبیدم و شدم خیط حسابی میدونم اینکھ با

 منھ؟؟؟ مالھ مگھ باشھ داشتھ اسم باالش کھ ای برگھ چیھ؟؟؟ھر مگھ 

 ...شده نوشتھ برگھ روی تو نداری؟؟؟اسم سواد نکنھ:آرمین

 ترمم؟؟؟ھا؟؟ کوفتی دانشگاه این تو تنھا من مگھ 

 وت کھ واحدی ھمین تو و ترم ھمین تو کھ ھست ھم دیگھ مشفق ترمھ تو غیر البد:آرمین

 درس ھستی

 ...آره میخونھ

 کیی من غیر کھ معلومھ پیداس برگھ این از کھ اینجور اما نمیدونم کھ من یعنی...دقیقا 

 ھم دیگھ

 ...ھست

 ...رسوندی اعالء حد بھ رو پرروئی:آرمین
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 در سیاه دختره اون ی جزوه الی اومده؟؟از در من ی جزوه الی از برگھ این مگھ اصال 

 اومده

 عوض من بھ راجع رو تو ذھنیت کھ کشیده من برگھ روی عمدا رو نقاشی اون شاید...آخھ

 ...کنھ

 ...آوردم کجا از رو برگھ باشم گفتھ بھت کھ نمیاد یادم:آرمین

 ...دادما خرکی سوتی بازم...خدا اوه...اوبس

 ...افتاده اون ی جزوه الی از کھ دیدم خودم من خوب 

 افتاده؟؟ احمدپور ی جزوه الی از کھ کاغذیھ ھمون کاغذ این کھ فھمیدی چطوری:آرمین

 ...زدم حدس خب 

 و میکشھ صورتش روی دستی...میشھ خیره بھم...میکنھ جمع دھنش تو رو لباش

 رو از رقمھ ھیچ:میگھ

 ...خیلی پرروئی خیلی...نمیری

.. .ھا باشھ حواست...ھو:میگم و میدم تکونش تھدید حالت با و ھوا رو میبرم رو انگشتم

 خیلی امروز

 ...کردی توھین بھم

 ...باشن بزرگ تو توھین ی اندازه بھ نمیکنم فک:آرمین
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 ...نیست شکی کھ این تو 

 ...دادم سوتی بازم:میگم آروم و دھنم جلوی میذارم رو دستم

 ھیچ بدون و میکنھ جمع میز روی از رو بساطش و بند و میزنھ درآری حرص پوزخند

 کالس از حرفی

 فک...میکنم نگاه دستم تو کاغذ بھ...میشینم میز روی و میکشم عمیقی نفس...میشھ خارج

 این با میکردم

 خالقم و متفکر فکر این با اما کنم بیرونش کالس از رو عوضی ی دختره اون بتونم کارم

 رو خودم فقط

 ...انداختم ھچل تو

 شدن؟؟ غرق ھات شده؟؟؟کشتی چی:بھرام

 ...کشتی بھ برسھ چھ ندارم قایقم یھ من...بابا نھ 

 ناراحتی؟؟؟ اینقدر چرا پس:بھرام

 ...گرفت رو حالم بدجور یکی 

 کی؟؟:بھرام

 ...خودم 

 ...ھا کمھ تختت یھ ھم تو:میگھ و میخنده

 ارینند تختھ اصال کھ شما پای بھ من...دارین اختیار:میگم و میزنم بھش ژکوندی لبخند

 ...نمیرسم

 رو تالفی نیست خوش حالت زیاد االن چون:میگھ میره کالس ی گوشھ بھ کھ حالی در

 یھ برای میذاریم

 ...بابک مخصوصا...برداریم سرت از دست کھ بود محال وگرنھ دیگھ روز

 ...جھنم بھ برین ھردوتاتون 
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 ...میبریم خودمون با ھم رو تو باش مطمئن:بھرام

 رزرو جھنم مھای تھ اون مخصوص جای یھ خودم من نیست شما دلسوزی بھ نیازی 

 اگھ...کردم

 چیھ؟؟ ؟؟نظرت کنم؟؟؟ھا باز جایی یھ خودم مغالی بغل ھم شما واسھ میتونم بخواین

 یھ دیممی ترجیح داری تشریف قلقلکی زیاد جنابعالی کھ اونجایی از...مرسی نھ نھ:بھرام

 تر پایین جایی

 ...کنیم رزرو رو تو از

 هخوشمز خیلی بود گفتھ بھت کسی حاال تا:میگم و میزنم بھش آمیزی تمسخر لبخند

 نمیدونم ای؟؟؟من

 کنار دیشب بامزه؟؟؟نکنھ ھمھ این آدم...داده قرار نفر یھ تو رو نمک ھم این خدا چطوری

 خیار دبھ

 خوابیدی؟؟ شورتون
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 ...خیارشور کنار نھ اما خوابیدم کھ یکی کنار:بھرام

 ...آخی...خوابیدی جونت مامان کنار البد 

 ینا...بیرون میام کالس از...نمیزنھ حرفی دیگھ و میشینھ صندلیش روی و میکنھ اخم

 غیبش ھم پریسیما

 هدار اینم نکنھ...نیست ھاش بازی خل از خبری دیگھ...میزنھ مشکوک زیادی جدیدا...زدا

 عقل سر

 نگاه ساعتم بھ...میشم تنھا اینجوری من آخھ میشھ بد خیلی کھ بیاد عقل سر اگھ...میاد؟؟؟

 ربع یھ...میکنم

 من ھم...کنھ مھمونمون ناھار شد قرار عوضش در اما کالس نیومد فایق امروز...دوئھ بھ

 ھم و

 ...برمیداره بوق تا دو بعد...میگیرم رو سیما شماره و بیرون میارم رو تلفنم...سیما

 جانم؟؟:سیما

 کجایی؟؟؟ 

 ...بر و دور ھمین:سیما

 کجا؟ یعنی بر و دور 

 ...دانشگاه دستشویی تو یعنی:سیما

 میکنی؟؟ چیکار اونجا 

 کنن؟؟؟ چیکار کھ میان دستشویی نظرت بھ:سیما

 کنی؟ جیش رفتی...آھا 

 ...پ ن پ:سیما

 یھ...نیانک سیر کامل خودتو وقت یھ...شدم نگرانت!!کنی سیر خودتو رفتی کردم فک آخھ 

 بکن بندی تھ

 ...فایقیم مھمون رو ناھار...غذا پیش عنوان بھ

 ...میگیرم ِگل رو تو دھن بیرون بیام من: سیما

 نگیری درد دل وخ یھ بده ادامھ خوردن بھ تمام آرامش با...خواھری نکن عجلھ اصال 

 حرفای...گلم

 ...بخوری ویتامینی بیشتر کن سعی...نکردی فراموش کھ رو دکتر
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 کیھ؟؟ خره دیگھ دکتر:سیما

 ...منتظرتما دانشگاه در جلو...من... عزیزم معلومھ 

 ...باشھ:سیما

 ...فعال...تنت بھ بچسبھ بشھ گوشت ایشاهلل جونت نوش 

 ...میکنم قطع رو گوشی و نمیشم ھاش فحش منتظر

 بھ امپ با و میفتم راه دانشگاه خروجی در سمت بھ و میکشم زمین روی رو اسپرتم کفشای

 کف شنای
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 ارض غالم) در مسئول بھ و میدم تکیھ دانشگاه آھنی در بھ...میکنم وارد ضربھ دانشگاه

 نگاه( خان

 میخوای:میگھ و میده نشونم رو زردش دندونای کل میزنھ نما دندون لبخند یھ...میکنم

 بری؟؟

 رمس حال این با...دیگھ برم میخوام یعنی در دم میام وقتی فیلسوف خری؟؟؟آخھ زادی مادر

 تکون رو

 ...بلھ:میگم و میدم

 شده؟؟؟ تموم کالسات:رضا غالم

 میکنی؟؟ سوال زرت و زرت ھی کھ بابام یا ننمی آخھ؟؟تو چھ تو بھ 

 ...دیگھ بزنم بیا...پرسیدم ھمینجوری:میگھ و میکنھ اخم

 ...میکنم موقعش بھ ھم رو کار اون 

 ندیدی؟ منو کلیدای دستھ دانشگاه تو احیانا تو: میگھ و میکنھ نگاھی پام سرتا بھ

 میگیری؟ من از کلیداتو سراغ: میگم و میندازم باال شونھ

 .ندارم سراغ تو از تر االف آدم آخھ: رضا غالم

 .نشناختی خودتو ھنوز پس 

 مینی ات قراضس لگن شبیھ بیشتر کھ آبی بوس مینی بھ و میگیرم ازش رو نگاھم اخم با

 نگاه بوس

 طفل منھ حلق تو میره دمھ و دود ھرچی کھ ترمز رو میزنھ دانشگاه در جلوی...میکنم

 دستم...معصوم

 اب شیک خیلی مرد یھ و میشھ باز بوس مینی در...میکنم سرفھ و دھنم جلوی میذارم رو

 مجلسی تریپ

 پاش ی اشنھپ روی کھ تیپشم کف تو...بابا حلقم تو بنزت ماشین با تیپت...اوھو...میشھ پیاده

 و میچرخھ

 پھنش و پت لبخند با و برمیداره چشماش روی از رو آفتابیش عینکای...میکنھ نگاه من بھ

 ترمھ:میگھ

 !...جونی؟

 ...میکنھ ماچ تند تند رو زمین و زمین بھ میچسبھ فکم

 میکنی؟؟؟ غلطی چھ اینجا تو 

 مرسی:میگھ میکنھ تر پررنگ رو لبخندش کھ درحالی و میکنھ طی رو بینمون ی فاصلھ

 بھ نیازی...بابا

 ...نیست صمیمانت و گرم گویی آمد خوش

 میکنی؟؟ چیکار اینجا ببینم بزن فک دِ ...بابا ای 
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 کنم؟؟ مالقات رو گلم خواھر اومدم بده:__________کیوان

 ...میکنھ نگاه رو دانشگاه تو و میکنھ بلند رو گردنش حرفش این بعد و
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 ...ریختھ اینجا میوه چقدر...جون جونمی:کیوان

 ...حساسما دانشگاه دخترای رو من ببینم کن درویش و چشمات:میگم و میگیرم رو گوشش

 ...ساز سنگ کلیھ...بابا؟؟حساس نھ:کیوان

 غاز؟ چروندن واسھ اینجا اومدی 

 ...ناز کیلو کیلو بخرم اومدم...بابا نھ:کیوان

 ور ھولوھا کھ گرفتم ھم رو بنز مرسدس این:میگھ و میکنھ اشاره بوس مینی بھ ھم بعد

 و کنم این بار

 ...دار منگولھ سیتی صفا خالصھ و خونم ببرمشون

 چرا دیگھ میشھ پر قراضھ لگن این بزنی خیابون تو چرخ دوتا...میکنی بیجا غلط شما 

 اینجا اومدی

 ببری؟؟؟ منو آبرو

 ...میشھ رد جلومون از دانشگاه دخترای از بشکھ ی دختره یھ موقع ھمین

 ...چاق دختر دوست واسھ میمیرم من یعنی...داشتا ملونی ھیکل عجب...جون:کیوان

 ...میگشتی باربی دنبال کھ دیروز بابا؟تا نھ.ِ..ا 

 این از منم البت و...شده توصیھ تنوع افسرده ھای انسان برای روانشناسی علم در:کیوان

 مستثنا قاعده

 ...نیستم

 یھ بذار روخدا تو:میگھ و میشھ خیره دانشگاه داخل بھ ذوق و شوق با حرفش از بعد و

 برم دقیقھ

 ...شماره یھ فقط شماره یھ فقط...زدم تیپ چقدر ببین؟؟ببین...تو

 میاری؟؟؟ در بازیا ھیز این از من جلو نمیکشی خجالت تو...ببینم نشو لوس 

 ...خودمونی از کھ تو:میگھ و میزنھ گشادی لبخند

 میکنی؟ غلطی چھ اینجا کیوی؟تو.ِ..ا:سیما

 شدم ای هقھو حسابی...ھیکلم بھ زدین گند...خوشحالیتونما ابراز ی مرده کشتھ یعنی:کیوان

 ...بابا

 علومم کنم ولش نمیفھمھ داغھ فعال پسر این...میکنم دورش دانشگاه از و میکشم رو بازوش

 چھ نیست

 اهدانشگ دخترای حال بھ دلم اصل در...بیاره دانشگاه پرروئھ دخترای و خودش سر بالیی

 سر نسوخت

 سواری ازش و بگیرن رو گوشاش جفت و کنن خرش ممکنھ کھ سوخت معصوم طفل این

 ...بنده خود یکیش...اللیگا حد در سیریش کھ ھم ما دانشگاه دخترای...بگیرن

 ور لباسش و بیرون میکشھ دستم از رو دستش...میشھ آویزون کیوان ھای لوچھ و لب...

 میکنھ مرتب

 کیھ؟ مالھ قراضھ آھن این 

 ...منھ بلوریھ سیمرغ این...قراضھ آھن نگو این بھ:میگھ و میکنھ اخم
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 کو؟ خودت ماشین پس 

 افص رو خیابون کل زدم باھاش پیش ھفتھ...بیامرزتش خدا کھ اون:میگھ تفاوتی بی با

 درختا و کردم

 اونا جمع بھ ماشینمم و کشتم نفری ۵۲ یھ خالصھ و کردم قطع شھرداری برای مجانی رو

 ...پیوست

 نفر؟ ۵۲: سیما

 مماشین ترمز...بود باحالی ی صحنھ چھ نمیدونی...آره: میگھ زده ذوق ی قیافھ با کیوان

 و بود بریده

 دیگھ طرف و بودن واستاده نفر ۲ خیابون طرف یھ...نمیداشت نگھ میکردم کھ ھرکاری

 ۵۰ خیابون ی

 ۵۰ از بھتر بمیرن نفر ۲ بھ بزنم گفتم منم...میکردن کیش مگس و بودن واستاده نفر

 ھمین واسھ!! نفره

 آسفالت نفر ۵۲ کھ شد این...دنبالشون منم و نفر ۵۰ سمت دویدن اونا کھ نفر ۲ سمت رفتم

 بھ و شدن

 ...شتافتند باقی دیار

 من؟ جون:سیما

 ...کرده خرت احمق: میگم و سیما ی کلھ پس میزنم

 میکردی؟ شوخی کیوان؟داشتی آره:میگھ اخم با سیما

 مشنگ خل توئھ دست بغل اینجا االن میکشتم نفر ۵۲ اگھ میکنی فک...پ ن پ:کیوان

 بودم؟؟

 کو؟ ماشینت... رو بازیا مسخره این کن ول 

 ھم خر ھمن و شد بحثش جونم بابا با خانوم سمیرا خاطر بھ امیر آقا...گرفتش ازم بابا:کیوان

 کردم خریت

 شخوشگل شرکت از...گرفت رو امیر ماشین ھم و منو ماشین ھم بابا کھ اومدم در پشتش و

 جفت با ھم

 اسھو تونستین وقتی...واستین خودتون پای رو برین گفت و بیرون کرد پرتمون لگد

 بشین کسی خودتون

 گفتم ھرچی شدم راضی خوردنم گھ بھ منم...میدم رضایت امیر ازدواج با منم موقع اون

 بابا کردم غلط

 کل و شرکت از ھم و کرد بیرونمون خونھ از ھم خالصھ...انگار نھ انگار ببخش منو

 رو امکاناتمون

 شیک مسافر با کھ گرفتم رو بوس مینی این رفتم پولم ذره ھمون با منم...قاپید ازمون ھم

 و خودم خرج

 ...بگذرونم بتونم رو قدم نیم قدو بچھ تا دوازده زنمو

 میمونین؟ کجا االن 
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 بھ فالکت با رو شب اونجا فعال کھ داره بنز حد در توپ مجردی خونھ یھ امیر:کیوان

 ...میرسونیم صبح

 چطوره؟ امیر حال 

 نشین ھگوش و زده قمبرک آقا بیرون انداختتش خونھ از بابا وقتی از:میگھ و میزنھ پوزخند

 من...شده

 میگم بھش ھرچی...میخوابھ و میخوره خونھ آقا میکنم کار و حمالی میرم شب تا صبح

 پوش ِکت الاقل

 ...نیست بدھکار گوشش اما... انصاف بی کن عوض خودت کھ رو

 کار شب ات صبح بیچاره امیر و برعکسھ قضیھ کال یعنی میزنھ حرف اینجور وقتی کیوان

 آق و میکنھ

 ...نمیکنھ عوض ھم رو پوشکش خودش قول بھ و میخوابھ و میخوره کیوان
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 ...میشھ سوخاری گوشت براش من دل کھ و میکشھ جانسوز آه یھ

 گرفتھ؟ دلت:سیما

 ...بود شادی آه پ ن پ:کیوان

 ...رویید جنگل فایق پای زیر...شد دیرمون کھ کیوان بلوری سیمرغ تو بپر سیما 

 کیھ؟ فایق:کیوان

 ...رستوران میریم کرده دعوتمون ناھار...ھمدانشگاھیامون از یکی:سیما

 کرده؟ دعوت منم:میگھ باز نیش با

 بپرین...ببریم ھم رو تو حتما گفت نمیشناسھ رو تو اینکھ با...خودمونھ از فایق...بابا آره 

 ...باال

 ...نشھ وارد ای خدشھ بوسم مینی بھ کھ بپرین یواش فقط:کیوان

 ...میکنم نگاه پورش پاره ھای صندلی بھ و میشم لکنده بوس مینی اون سوار

 خودتھ؟ مالھ بوس مینی این واقعا کیوان 

 تو؟ بھ بدمش میخوای اگھ...آره:کیوان

 ...کھ نیستم کن جمع آشغال من...بابا نھ 

 جای ھدیگ اونوقت...آشغال بگی من بلوری سیمرغ بھ دیگھ بار یھ کھ کافیھ فقط:کیوان

 بدن تو سالم

 آندرستند؟...نمیذارم چالقت

 ...بشی غیرتی نمیخواد...بابا خو 

 نکھای بدون و میکنھ نگاه بوس مینی داخل بھ متعجبش قیافھ با و میشھ سوار ھم سیما

 کف بگھ چیزی

 رو سبو مینی و باال میپره و میکنھ باز رو راننده طرف در ھم کیوان...میشینھ بوس مینی

 روشن
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 شده سیرک تو دلقکای شبیھ بوس، مینی این پشت قیافھ و شلوار و کت اون با...میکنھ

 یھ کیوان...خدایی

 ایینپ این چرا:میگھ میاره در حرکت بھ رو بوس مینی کھ درحالی و میندازه سیما بھ نگاه

 نشستی؟بشین

 صندلی رو...

 واال...شم پاره خودم روشون بشینم میترسم پوره پاره ھای صندلی این با:سیما...

 دیگھ ھم با رو بوس مینی و آبی جوب یھ کنار بریم ناھار بعد میگم:کیوان

 چیھ؟ نظرتون...بشوریم

 قیافھ؟ و سر و لباسا این با البد:سیما

 ...سبو مینی این با میشن عاشقم دخترا خدا بھ...مجلسی و شیک چشھ؟خیلیم مگھ:کیوان

 ...بوس مینی کف بیفتھ چشمام بود مونده کم موقع اون یعنی

 ...نفس بھ اعتماد بابا 

 ...برقص واسم میذارم آھنگ:کیوان

 ھس؟ ھم ای دیگھ امر 
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 ...کافیھ ھم ھمین فعال نھ!!!...کنم فک بذار...اووومممم:کیوان

 دایص کھ روش میذاره نوار یھ و میکنھ روشن رو قراضھ بوس مینی ضبط حرفش بعد و

 کھ آھنگھ

 ...میکنھ پر رو بوس مینی زده زنگ فضای... برسونمت میخوام:میگھ

 الو...سونمت...سونمت... سونمت...برسونمت میخوام:میخونھ آھنگ ھمراه کیوان

 ماچ...بترکونمت

 تو ھمشو...بلرزونی میخوام میخوام...ساکت بشینی و نگی ھیچی و کنمت آبدار

 قسمت این با...)مھمونی

 !!!(میزنھ بندری خودشم آھنگ

 ...رفت سرم...رو وامونده ضبط اون کن خاموش...اه اه:سیما

 ...خوشگلی این بھ آھنگ:کیوان

 ...منگلی تو کھ اینھ مشکل...نیست آھنگ اون مشکل 

 ...گلی قاسم میگن من بھ:کیوان

 ...بوده خلی قاسم منظورشون البد 

 بوق اچندت منتظرن اتوبوس ایستگاه تو کھ دخترایی واسھ من حرف بھ توجھ بدون کیوان

 میزنھ خوشگل

 ...کنمت دار تف ماچ...برسونمت میخوام:میگھ بلند صدای با و

 ...میگن ایش یھ لبی زیر و میکنن نازک چشمی گوشھ یھ دخترا

 ...بکش خجالت 

 ...کشم کیسھ من:کیوان
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 ...خدا بھ شد شب...بده فشار پاتو زیر پداالی اون یکم کیوان:سیما

 ...رفتھ رو تھرون تھ تا بدم گاز نیش یھ...بابا رفتم:کیوان

 فیل ی شھال این بشھ پیدا باید یکی حاال و میکنھ خاموش ماشینھ غرغر، و بدبختی کلی بعد

 ھول رو

 بھم گیبیچار با کیوان و من...نشد کھ نشد پیدا کسی کردیم درخواست التماس ھرچقدر...بده

 نگاه دیگھ

 مکک بخواد اینکھ بھ برسھ چھ بشھ پیاده بوس مینی از نشد حاضر حتی سیما...میکنیم

 ...کنھ

 میکنھ صحبت تلفن با کھ سالھ دو و سی یا سی تقریبا مرد یھ.میکنم نگاه اطراف و دور بھ

 کنارمون از

 ...آقا ببخشید...آقا:میگم و میکنم صاف صدامو...میشھ رد

 چی یھچ معنای بھ سرشو میکنھ صحبت تلفن با کھ طور ھمین و میگرده بر طرفم بھ مرده

 میگی؟تکون

 .میده

 .بیفتھ راه برسونین دستی یھ لطفا.شده خاموش بکنین؟ماشین کمکی یھ میشھ 

 زنگ برات بعدا من ببین:میگھ و میچسبونھ گوشش بھ محکم رو گوشی

 زنگ میگم...باشھ...میزنم

 .کنم نمی قطع نکنی قطع تا....کن قطع تو اول نھ...کن قطع.میزنم

 .کنھ جمع اینو بیاد یکی حاال خدا ای
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 !!!.برم قربونت دیگھ کن قطع(میخنده...)برم قربونت کن قطع:مرد

 .میکنم خاموشش و میکنم دستش از رو گوشی

 رفتھ؟ کجا کاریھ؟ادبتون چھ این خانم...اهِ : مرد

 ھا ااد این...بکنی کمک یھ کھ کاشتی اینجا مارو ساعتھ دو...تو بابای گور رفتھ ادبم 

 چیھ؟خرس

 ...گنده

 یھچ:میگم و دستش کف میذارم گوشیشو.میاد باال برام ابرویی و چشم یھ و میخنده مرده

 گرفتی؟ تیک

 .برم روتو: مرد

 درد زور از کمرم.میدیم ھول من شمارش با و ایستیم می ھم کنار یارو اون و کیوان و من

 .شد خرد

 .واستا واستا:مرد

 .ایستم می سرجام

 بشھ؟؟ روشن ماشین تا بگازونھ کھ ھست کسی میدیم ھول اینجا ما:مرد

 ...ھس سیما آره:کیوان
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 ...دیگس جای یھ از مشکل.نمیشھ اینجوی:مرد

 کجا؟ 

 نگاه نھفرمو پشت کھ سیما بھ و میده تکیھ شیشھ بھ دستشو.میره راننده در سمت بھ مرده

 اندر عاقل

 کردین؟؟ مسخره منو:میگھ ما بھ رو بعد و میندازه سفیھی

 چطور؟ 

 خجالت نشستھ ماشین تو رفتھ!!!داره وزن ماشین این برابر چھار کھ دختره این:مرد

 اون با نمیکشھ

 ھیکلش؟

 ھا؟:سیما

 اشینم تو سقفت بھ اعتماد با رفتی بعد داری وزن ماشین این برابر سھ خودت تو آخھ:مرد

 ما کھ نشستی

 یم بودن باربی احساس و الغری خیلی کردی فکر نمیکشی؟نکنھ بدیم؟خجالت ھولت

 کنی؟

 یشھم پیاده ماشین از سریع.بدبخت سیمای بھ برسھ چھ کردم کپ مرده حرفای از یکی من

 من بھ:میگھ و

 چاق؟ گفتی من چاق؟بھ میگی

 .نزدم حرفی ھمچین من نھ:مرد

 چاقم؟ چاقم؟من من...لندھور شنیدم خودم:سیما

 وزن ھاضاف یکم... نیستی چاق شما نخیر:میگھ بگیره خندشو جلوی میکنھ سعی کھ مرده

 داری

 ...کپلی...خب...کھ
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 فحش رگبار بھ رو خدا بنده و میتوپھ مرده بھ...میشھ عوض لبو عین سیما رنگ

 میگھ آخرشم...میگیره

 ...کن گم گورتو برو و بدی ھول خواد نمی

 هبده؟؟؟بیچار ھول رو لگن این کھ کنیم پیدا رو کی بود؟حاال کاری چھ این سیما:کیوان

 میگھ راست

 ماشین ھک بود تو شدن سوار با نمیکنی؟اصال رو ما فکر نشستی ماشین تو رفتی...دیگھ

 وسط از بیچارم

 بھت؟ بدم رو آدرسش میخوای...دارم سراغ خوب باشگاه یھ ببین؟من...شد نصف

 کیوان؟:سیما

 ...ھنیفت دھن از غذا کھ بریم تاکسی یھ با...کنین ولش اینو...بابا کردم شوخی:کیوان

 و من فکی و بیرون میاد دقیقھ چند بعد و میشھ بوس مینی سوار دوباره حوصلھ بدون سیما

 رو خودش
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 ...دیگھ بریم میدین؟بیاین لفتش اینقدر چرا:میگھ و دوشش رو میندازه

 نمیکنی؟ قفل رو ماشینت در کیوان 

 ببره دارهبر اینو بیاد یکی بزنم؟اگھ دزدگیر قراضھ لگن این بھ داری انتظار نکنھ:کیوان

 دو حاضرم

 ...بدم ھم جایزه بھش میلیون

 ...بود بلوری سیمرغ این پیش دوساعتھ تا خوبھ:سیما

 ای دیگھ موضوع ھر از غذا االن...تازشم!!!!بتنی نوع از اما ھس کھ سیمرغ:کیوان

 ...تره واجب

 ...خیکت اون بھ بخوره کارد 

…... 

 و میزنھ سوت یھ کیوان...میشیم وارد نفری سھ و میکنیم باز رو رستوران در

 دوستتون معلومھ:میگھ

 ...داره مایھ خیلی

 ...ھا خوشھ دلت...مونده شبش نون واسھ بدبخت بابا نھ:سیما

 ...آدمیھ جور چھ فھمید میشھ رستورانھ از...بابا برو:کیوان

 بده ھمونب رو ساندویچ یھ پول میتونھ بزنھ زور خیلی...میکنھ کار رستوران این تو فایق 

 بعید کھ

 ...بتونھ میدونم

 !!!!کنیم مھمونش و بدیم اونو ساندویچ پول باید ما انگار میگین شما کھ اینجور:کیوان

 ...عقب برمیگردیم فایق صدای با

 اومدین؟ کی ھا؟شما بچھ.ِ..ا:فایق

 ...نمیدونم رو اینا...اومدم ۱۳۷۳ سال کھ من:کیوان

 میکنھ شکافیش کالبد نگاش با کھ حالی در و میکنھ نگاه کیوان بھ متعجب فایق

 نمیکنین؟ معرفی:میگھ
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 جون کیوان من کھ عارضم خدمتتون:میگھ و نمیده اجازه کیوان کھ بگم چیزی میخوام

 شما سرور ھستم

 سس با شیطون کیوی...بال کیوی...دار مو کیوی...تیغی کیوی بھ معروف

 و...کیوی شاھزاده...اضافھ

 شما؟ و...مایلید خودتون کھ ھرچی خالصھ

 ...خوشدست فایق...فایقم منم:میگھ و میکنھ دراز سمتش بھ دستشو فایق

 رفیق؟ کنم صدات قایق میتونم:میگھ و میگیره رو دستش کیوان

 !!!موتوریا قایق اون از:میده ادامھ و میخنده

 چیھ؟ اینا ترمھ با نسبتتون نمیدونم من فقط...البتھ:فایق

 بگید؟ میشھ:میگھ و میگیره سوالی ی قیافھ بعد
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 !!!!!!!باباشم:میگھ و میگیره جانب بھ حق ی قیافھ یھ کیوان

 میکنی؟ شوخی:فایق

 از داریم خالی جاتون االن کنم؟؟ھمین شوخی میخوره من قیافھ بھ اوا؟؟؟یعنی:کیوان

 ...میایم بیمارستان

 شده؟ چی چرا؟مگھ:فایق

 و مانسی با رفتم پیشونیم رو بود افتاده خط چندتا...آخھ کردم پالستیک جراحی:کیوان

 صافشون مالت

 ...کردم

 ...باحالیا خیلی:فایق

 ...باقالیا پھولو برو:کیوان

 ...نیا قپی و فیض اینقدر بابا 

 ...ریا نشھ خواستم بابا باشھ:کیوان

 ...زدن قات بازم دوتا این...بابا ای:سیما

 ...یا این ترمھ بابای واقعا شما...نفھمیدم من االن:فایق

 ...خواھرشم:میگھ و حرفش وسط میپره کیوان

 ...زد چمن پام بگین؟زیر چرت و وایسین اینجا رو روز کل میخواین نکنھ:سیما

 ...ببخشید وای:فایق

 ھول میک راستش:میگھ میکنھ اشاره پنجره کنار صندلی و میز بھ دستش با کھ درحالی و

 واقعا...شدم

 ...میخوام معذرت

 ...آوردیم مزاحم خودمون با ببخشید جون فایق 

 ...بشکس سیما منظورش:میگھ و میکنھ اشاره سیما بھ کیوان

 ...وایمیستیم صندلی و میز کنار...ھم تو میره سیما اخمای

 بخوریم؟ ناھار اینجا قرار:سیما
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 سطالی کنار شایدم بخوری؟یا ناھار خیابون کوچھ تو میخوای نکنھ...پ ن پ: کیوان

 آشغال؟ھا؟

 ...بخوری غذا آشغال سطل وسط کھ میمونھ این مثھ تو کنار خوردن غذا:سیما

 ...خب ولی آشغالی تیکھ یھ خودت تو گرچھ:کیوان

 مرغی چیز کافی اندازه بھ اعصابم امروز کیوان:میگھ بلندی تقریبا صدای با سیما

 این از دیگھ...ھس

 فھمیدی؟...نکن ترش خرد

 میزنی؟ چرا...بابا خو:کیوان

 ...میشینھ و عقب میکشھ رو ھا صندلی از یکی حرفش بعد و

 ...بشینید بفرمایید:میگھ بھم لبخند با و عقب میکشھ رو ھا صندلی از یکی فایق
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 ...میشینھ دستم بغل ھم فایق خود...میشینم صندلی روی و میزنم مرگمایی مکش لبخند

 ...بوقیم اینجا کھ ھم ما:سیما

 ملونی اینجا شما نخیر:کیوان...

 ...شدم ھول من...واقعا ببخشید:میگھ و میشھ بلند سرجاش از فایق

 ...ینمیشناس مارو دیگھ میفتھ شده گور بھ گور ترمھ اون بھ چشت تا...دیگھ بعلھ:سیما

 شینب تو:میگھ کیوان کھ بره سیما سمت بھ میخواد فایق...میرم بھش اساسی غره چشم یھ

 خودم...داداش

 ...عقب میکشم رو گامبو این صندلی

 یصندل:میده ادامھ میزنھ سیما بھ ملیح لبخند یھ کھ درحالی و میشھ بلند جاش سر از و

 یھ واسھ کشیدن

 ...نمیشھ کی ھر نصیب کھ میخواد افتخاری سیما مثھ متشخصی خانوم

 خر کل در و میشھ ظاھر سیما سر روی مخملی گوش دوتا کھ ببینم میتونم وضوح بھ

 ...میشھ

 خوادمی و باال میده فایق منو برای رو ابروھاش سیما...عقب میکشھ سیما برای رو صندلی

 کھ بشینھ

 خشپ خمیر مثھ سیما...گومپ و بیرون میکشھ مبارکش باسن زیر از رو صندلی کیوان

 زمین

 از چندتا و میشم ولو صندلی روی خنده از منم و طرف یھ میفتھ خنده از کیوان...میشھ

 اطراف آدمای

 خنده تھ یعنی...سیما قیافھ مخصوصا...بود باحالی ی صحنھ خیلی...ترکیدن طرف یھ ھم

 .خخخخخخخخ...بودا

 خوبھ؟ حالت سیما:میگھ و میره سیما سمت بھ نگرانی با فایق

 اصال کھ من چون کنھ ترجمھ رو حرفش بیاد باید یکی کھ میگھ چیزی یھ خنده با کیوان

 چی نفھمیدم

 ...گفت

 از رو خودش کھ میکنھ کمک کیوان بھ و میاد سمتمون بھ ھم در اخمای با گارسون یھ

 جمع زمین روی

 این...اباب شده بلند ھا مشتری خبره؟صدای چھ اینجا فایق:میگھ فایق بھ رو ھم بعد...کنھ

 پاشا و ریخت
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 از نکن کاری...بخورن غذا آرامش تو میخوان مردم...نشده خالی رستوران تا کن جمع رو

 گذاشتم اینکھ

 !!!پسر بشم پشیمون اینجا بیاری دوستاتو

 بود اتفاق...ببخشید واقعا مجید آقا:میگھ و میندازه یارو بھ شرمنده نگاه یھ فایق

 ناخواستھ...دیگھ
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 ...نمیشھ تکرار دیگھ...بود

 ودمب فایق جای االن اگھ من...بابا نمیدونستم من بود مظلوم بچھ چقدر ھم فایق این...اوه اوه

 کف تا دو

 دی؟خری رستورانو مگھ...باو بینیم بشین میگفتم و میکردم طرف قیافھ نثار گرگی

 رازد زمین روی ھنوز کھ سیما بھ گذرا نگاه یھ و من بھ گذرا نگاه یھ حرفش بعد مجید آق

 میکنھ کشیده

 ماسی بھ ابروھاش با و میشینھ منھ روی روبھ کھ قبلیش صندلی روی کیوان...میره و

 ...میکنھ اشاره

 !!!!برد خوابش کنم فک...بابا کنھ جمع رو بشکھ این یکی 

 میکشھ باسنش روی رو دستش کھ درحالی و میشھ بلند زمین روی از خجالت با سیما

 صندلی روی

 ...میندازه من و کیوان بھ عصبی نگاه یھ و میشینھ

 میکنی؟ نگام اینجوری چیھ؟چرا:کیوان

 ...بردی رو آبروم...بیشعوری خیلی:سیما

 کرد حشتو دیدنت با صندلی تپلی کھ بس از افتادی؟ماشاهلل تو کھ چیھ من تقصیر:کیوان

 خالی جا

 ترمھ؟ نھ مگھ...داد

 ...میدوزه من بھ و میگیره سیما از رو منتظرش نگاه و

 ...یدنکن صحبت موضوع این درمورد دیگھ کھ بھتره:میگھ و دستمون میده ھارو ِمنو فایق

 ...دوغ با میخورم کباب جوجھ من:میگم کنم باز رو منو اینکھ بدون

 و من ِمنوی روی میذاره رو ِمنوش ھم کیوان...میز روی میذارم رو منو حرفم بعد و

 کوبیده منم:میگھ

 ...میخورم

 میخوری؟ چی تو خب؟سیما:فایق

 قتد با و میکنھ باز آروم رو منو و میکنھ تکیھ صندلیش بھ مزخرف ژست یھ با سیما

 منو بھ فراوان

 دقیق نگاه یھ دیگھ بار یھ...میکنھ نگاه دوباره...میکنھ نگاه بازم...میکنھ نگاه

 سرویس دھنمون...میندازه

 ...میکنھ نگاه ھنوز اون اما شد

 ایشا  �... دیگھ بنال...بابا کردی مرگمون دق...بشی کور

 ...میخورم فصل ساالد یھ من:میگھ و میبنده رو منو

 ...آوردم باال کھ گفت غلیظ ھمچین رو فصلش ساالد

 بگی؟ رو ھمین کھ میکنی نگاه رو منو اون داری ساعتھ دو:کیوان

 ...میکردم فکر داشتم خب:سیما
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 خشک رو عرقت بیا:میگھ و سیما دست میده و برمیداره میز روی از دستمال یھ کیوان

 خیلی...بابا کن

 ...کشیدی زحمت

 ...میکنھ صدا(مجید آق)رو خفن ابرو یارو ھمون و میکنھ بلند رو دستش فایق

 ...دوغ تا۴ با ، فصل ساالد یھ و کوبیده یھ با کباب جوجھ دوتا:فایق

 ...گرمھ دوغا:مجید

 ...بشھ سرد توش بریزیم تا بیارین ھم نعلبکی چندتا پس:کیوان

 نمیخواین؟ ای دیگھ چیز:میگھ و میزنھ ای زھرخنده یھ یارو

 دارین؟ آب 

 میخواین؟ خوردن واسھ:مجید

 ...بگیرم ھم دوشی یھ بشھ حاضر غذامون تا گفتم پ ن پ 

 یرو رو سفارشامون کالفھ ھم مجید داش...میکنھ گوشیش تو رو سرش و میخنده کیوان

 مینویسھ کاغذ

 ...میره و

 میکنی؟ کار اینجا قایق؟شما آقا:کیوان

 ...آره:فایق

 ...باشی داشتھ جایی ھمچین میخوره قیافت با...خودتھ مال اینجا کردم فک:کیوان

 ...نمیگھ چیزی و میزنھ لبخندی

 تھرونی؟ بچھ:کیوان

 ...کرمانم بچھ...اینجا اومدم درس واسھ...نھ:فایق

 خط پشت یکی نیستن دسترس در اونا و میزنی زنگ کرمانیا بھ وقتی شنیدم من:کیوان

 مشترک میگھ

 قایق؟ راستھ این...جیز جیز...میباشد منقل پای نظر مورد

 ...چاخانھ و محملھ...حرفا این است خنده واسھ اش حرفیھ؟ھمھ چھ این...بابا نھ: فایق

 رمان؟ک برمیگردی یا میمونی ھمینجا بشھ تموم درست...شنیدم کھ گفتم...نیادا بدت: کیوان

 ...میخواد؟ چی خدا ببینیم...نیس معلوم:فایق

 سالتھ؟ چند:کیوان

 بیوگرافیھ؟ مگھ...دیگھ کن بس...اهِ : سیما

 ...میزنم حرف قایق با دارم میکنی؟من جوش الکی چرا تو:کیوان

 میام تا...میخاره بینیم و میشھ جمع صورتم...شیرین عطر...میپیچھ بینیم تو عطر بوی یھ

 بخارونمش

 ینیمب جلوی دستمو...میشھ پخش دستم کف بینیم محتویات کل...و میرسھ خودشو عطسھ

 نگاھی و میذارم

 ...میندازم جمع بھ
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 شده؟خوبی؟ چی: فایق

 ...شده چیز از پر صورتم فقط...خوبم...آره

 خھکردی؟آ شوت آوری در کردی؟شیرینی دماغت تو دستتو تو باز...بابا ترمھ؟ای: کیوان

 تو بھ من

 رو اب دستتو میتونی...نداره اشکالی حاال...نکن؟ھا؟ جمع تو کارا این از کھ بگم چندبار

 پاک میزی

 ...کن شوت و کن اش گلولھ یا...کنی

 ...بخور بگیر...میکنم شوتش االن...آره 

 ...نمونھ جایی ناھار واسھ میترسم آخھ...نمیشھ کھ اینجوری نھ: کیوان

 ...داداش بخور غذا پیش عنوان بھ 

 ...میشم بلند صندلی روی از

 میخوای...اونجاس دستشویی:میگھ و میکنھ اشاره رستوران گوشھ بھ دستش با فایق

 بیام؟ ھمراھت

 ...میرم خودم...نھ نھ 

 و میکنم باز رو آب شیر...توش میندازم رو خودم و میرم دستشویی سمت بھ حرفم از بعد

 رو صورتم

 دستمال یھ...میشورم رو صورتم ھم دیگھ چندبار...میکنم آیینھ بھ نگاه یھ و میشورم

 میکشم و برمیدارم

 و ونبیر میام دستشویی از...آشغال سطل تو میکنم شوتش ھم بعد و بینیم و صورت روی

 بچھ سمت بھ

 زمین پخش ماست مثھ و میخورم لیز کھ پام زیر میاد چی نمیدونم کھ میرم ھا

 محکم صورتم...میشم

 اطراف بھ!!!شد کج دماغم کنم فک...میپیچھ بیچارم دماغ تو بدی درد و زمین بھ میخوره

 میکنم نگاه

 انسش یعنی...نشد من افتادن متوجھ ای دیگھ کسھ!!!(رستورانھ کل منظورم)نفر چند غیر

 سیما کھ آوردم

 ات نشھ کاری ضایع اینکھ واسھ...بودم خندش ی سوژه من االن وگرنھ ندید رو افتادنم

 سینھ میز نزدیکای

 ...میرم ھا بچھ سمت بھ و میشم بلند شیک ژست یھ با ھم بعد و میرم خیز

 ...دادی طولش چقدر:کیوان

 ...نمیشد پاک...بود زیاد چسبندگیش المصب 

 دیگھ ییک میگم و میکشم سر نفس یھ منم و میاره برام آب لیوان یھ گارسونا از دیگھ یکی

 تا...بیاره

 رو خودم ھم اون توسط کھ میاره واسم آب بشکھ یھ بدبخت این میشھ حاضر غذا کھ وقتی

 جد ھفت ھم

 و ریننف کلی پشتش البتھ کھ...میکنم آبیاری رو رستوران مصنوعی گالی ھم و رو آبادم

 این فحش
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 ...مردس مادر گارسون

 ...نترکی وخ یھ:سیما

 ...میده رو فاضالب لولھ ترکیدگی خبر اخبار دیگھ دقیقھ چند تا:کیوان

 !!!صدامتھ بابای اون فاضالب:میگم و کلش پس میزنم
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 ھک وقتی البتھ...بدی فحش بھش کھ میذارم شکارم حسابی دستش از چون فعال:کیوان

 بھم رو امکاناتم

 ...میدم ھم رو فحشات این جواب برگردوند

 و میکنھ نگاه من بھ خمار چشمای با و میزنھ مردونھ لیس یھ رو بشقابش حرفش از بعد

 غذاتو:میگھ

 نمیخوری؟

 ...میخ چرا 

 بشقاب ھمراه رو غذا زدن ھم بھ چشم یک در و برمیداره رو بشقابم کھ نشده تموم حرفم

 یھ و میخوره

 ...روش ھم دوغ

 سیر کھ ما خداجون:میگھ و میکنھ دراز آسمون بھ رو رو، دستاش خوردن بعد

 گرسنس ھرچی...نشدیم

 ...آمین الھی...کن سیر

 ...نکن تعارف...بگو گشنتھ ھنوز اگھ جان کیوان:فایق

 نم برای دیگھ جوجھ یھ بگی میشھ نیس زحمتی اگھ:میگھ و میخارونھ رو لبش باالی

 بیارن؟

 !ترمھ؟ میخوری ھم تو:میده ادامھ و میکنھ نگاه من بھ

 کوفت ھم رو اون کھ بدی سفارش غذا دوتا من ی بھانھ بھ میخوای البد...نمیخورم نھ 

 ...کنی

 !!!!باال رفتھ ھوشیت ضریب خیلی جدیدا:میگھ و میخنده

 یھ؟چ فردا واسھ برنامت:میگھ و میکنھ نگاه بھم لبخند با دوباره دادن سفارش بعد فایق

 چرا؟...نمیدونم 

 داییص تھ با و میکنھ نگاه شدن خیره بھش شب خفاش مثھ کھ سیما و کیوان بھ مستاصل

 زور بھ کھ

 ...بیرون بریم دوتایی آزاده وقتت اگھ گفتم...ھمینجوری:میگھ درمیاد ازش

 حلیلت حرف این گفتن برای زورش کل بیچاره...میکنھ فراوانی تاکید دوتایی کلمھ رو

 !...رفت

 ...نمیام فردا دارم کار من نکنین اصرار:کیوان

 ونمنمیت منم...نام ثبت برم میخوام شده وعشر تئاتر کالسای شنیدم...ھمینطور منم:سیما

 ...بیام
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 ور خودش و کنھ قایمش میکنھ سعی کھ خوشحالی با...دادن بھش رو دنیا کل انگار فایق

 نشون ناراحت

 تنھایی فردا ترمھ منو پس...شدا حیف...میومدین میشدیم خوشحال...شد بد چھ:میگھ بده

 دوری یھ میریم

 ترمھ؟ نھ مگھ میزنیم تھرون تو

 زمین وروت میکنی اصرار خیلی کھ حاال:وسط میپره لخت پای با کیوان کھ آره بگم میخوام

 و نمیندازم

 ممن رو...رفیق خراب کھ ماھم دیگھ رفاقتھ اما دارما جلسھ و قرار کلی فردا گرچھ...میام

 کنین حساب

 ...میام حتما حتما کھ
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 اساسی نناخ یھ صورتش روی...شد خالی تھ از بیچاره فایق باد کھ ببینم میتونم وضوح بھ

 البتھ و

 خالی جاتو ما کنی کنسل قراراتو ما خاطر بھ نمیخواد:میگھ و میکشھ پنھونی

 کنسل بھ راضی...میکنیم

 .نیستیم کردنشون

 کنم؟؟؟ ناراحت رو شما و نیام میشھ مگھ...داداش نداره حرف:کیوان

 ضعو پرست آفتاب مثھ فایق رنگ بیرون میومد کیوان گشاد دھن از کھ ای کلمھ ھر با

 ھربار... میشد

 ایقف و سیما ضدنقیض رفتارای بھ گنگ منم... میشد بیشتر سیما لب روی لبخندای ھم

 و ھا وشیطونی

 لتحلی و تجزیھ رو حرکات این میکردم سعی و بودم خیره کیوان پنھانی کردنای اذیت

 کھ وقتھ چند...کنم

 !!!شدم مشنگ خل بدجور میکنم احساس

 میرین؟ چند فرداساعت: کیوان

 بھت کھ میگم ترمھ بھ...نمیدونم: گفت میزد داد بیچارگی و شکستگی قیافش از کھ فایق

 ...بده خبر

 ...ینبش بیخیال رو جاھا اینجور و شھربازی و تھران بام خدا رو حاال؟تو میریم کجا:کیوان

 داره؟ ھم ای دیگھ دلباز جای جاھا اینجور جز تھران مگھ:سیما

 دوری ھی ببرمت و بگیرم رو دستت باید روز یھ... عقبی خیلی دنیا از پس...اوه اوه:کیوان

 شھر این تو

 ...کنی پیدا آشنایی مفصل بیرون دنیای با تا بدمت درندشت

 !!!داشت تعجب بود این غیر اگھ عزیزت دخترای دوست سری ازصدقھ:سیما

 !!!!دیگھ؟ بیا ھم تو شد ما آویزون ھم کیوان کھ حاال...سیما؟:فایق
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 بیام؟ باھات میکردی التماس من بھ دوساعت کھ نبودی تو مگھ شدم؟ آویزون من:کیوان

 از کفشام ھا؟

 !!!!!قایق کھ واقعا...دررفتھ فش ک   لیسیدیشون و کردی تفمالیشون بس

 لبج سمت این بھ رو نشستن ما میز نزدیک کھ نفر چند توجھ کھ ای گریھ حالت با بعد

 :میگھ میکنھ

 ھمگ... کنی خرد غریبھ آدم ھمھ این جلوی منو نداشتی حق... نداشتم رو کارا این انتظار

 چیکارت من

 اون حال بھ دلت کردی؟ خیانت بھم حقی چھ با... لیاقت بی نشناس نمک بودم؟ کرده

 طفل تا سیزده

 ھک میدونی نمیزنن؟ غذا بھ لب باباشون دوری از کھ وقتھ چند میدونی نسوخت؟ معصومت

 تو خاطر بھ

 نوای نھ؟ یا میدونی بگو( زنونھ باجیغ) نیومده؟ نازشون چشمای بھ خواب کھ وقتھ چند

 کھ میدونم

 !!!!برات دلتنگم چھ کھ...میخونی چشام از داری!!!!...میدونی

 .بیرون میاد خونی آواز فاز از سرش بھ سیما ضربھ با

 !!!تراشیدی تھ از آبرومونو کھ کنن سرت تو خاک:سیما

 نوم واقعا نکنھ کھ میکردم شک خودم بھ داشتم لحظھ یھ... بود عجیب خیلی خودمم واسھ

 باھم کیوان

 کیمدلق شبیھ دومون ھر کھ عجیبمون ای قیافھ شباھات از گذشتھ حاال برادریم؟ و خواھر

 شباھتای
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 واقعا ھک فھمیدم ارزید نمی پشیزی کھ مفتش حرفای این با... ھمھ شبیھ شدید ھم اخالقیمون

 کیوان منو

 ...خخخخخخخخخ!تختھ بودن کم نظر از البتھ...ھمیم شبیھ

 !!!؟!!!میزدما حرف داشتم سیما؟مثال چتھ:کیوان

 من آخھ...نذاشتین بیچاره منھ واسھ آبرو ترمھ و تو بیخودی؟ بع بع یا بود حرف اینا:سیما

 از قراره کی

 کنم؟ پیدا رھایی ھا شما دست

 کنم عرض چھ کھ آبرو االن کھ بره آبروت حرفا این با کھ بود قرار اگھ...بابا برو:کیوان

 سبیالی اون

میت بابا  !!!نمیزد بھم رو ما حال میریخت پروفسوریت ریش اون و ک ر 

 .بعد کن نگاه خودتو قیافھ برو اول...کھ ھم تو بابا برو:سیما

 خوشگلم؟ چشھ؟خیلی قیافم:کیوان

 !منگلی خیلی نخیر: سیما

لین خیلی ھردوتاتون: فایق  .خ 
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 نھمشاعرا جمع بھ:میگھ و میده دست باھاش و میکنھ دراز فایق سمت بھ رو دستش کیوان

 خوش ما ی

 !برنبندی رخت ازجمع دیوانھ کھ امیدواریم فقط... اومدی

***. 

 اینقدر عمرم تو...سیماس و من خنده صدای پیچیده کوچھ این تو کھ ای خنده صدای تنھا

 نشده کیف خر

 رو خندم صدای میکنم سعی و میکنم آزاد سیما گردن دور از رو دستم!!!!تو جون بودم

 ...پایین بیارم

 ...سوخت خیلی دلم: سیما

 ...میشھ خوب بھش بزن پماد 

 نم نمیکرد فک...بیچاره کرد دیدی؟کپ رو یارو قیافھ: میگھ و خنده زیر میزنھ دوباره

 ...باشم اونجا

 ...دیگھ محلی بی خروس 

 نھ؟ مگھ کردم کاری خوب ولی...بیشعور...داشتا توپی زن عجب آشغال: سیما

 کنی؟ آروم خودتو میخوای گرفتی وجدان چیھ؟عذاب 

 نیاره من سر خدا کنھ خدا...شد کباب دختره واسھ دلم ولی...نھ کھ وجدان عذاب: سیما

 حقش ولی...ھا

 قرار من با ھرروز و میداده طناب من بھ پیش ھفتھ...بیشعور مرتیکھ...خودم جون بود

 حاال میذاشتھ

 کردممی پیاده ھمونجا مکشو فک میخواست دلم...آشغال...نمیشناسم میگھ سالم میگم رفتم

ن یھ بفھمھ  م 

 و میذارن کار سر رو ھمھ کھ آدمایی این از میاد بدم اینقدر...اوف...داره کره چقدر ماست

 بھ خودشونو

 ...میزنن نفھمی

 ...شد گرفتھ کھ حالش...بیخی...باو میشی تر زشت نزن جوش اینقدر حاال 

 ...جون: میگم و میکنم مکثی
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 چیھ؟: سیما

 ینا از یکی میخواست دلم اینقدر: میگم و میکنم اشاره ویالیی خونھ یھ جلوی کوپھ بھ

 باشم داشتھ ماشینا

 ...میدونھ خدا کھ

 نمیخوای؟ االن میخواست؟مگھ دلت: سیما

 بزنیم؟ باھاش دور یھ چیھ نظرت...جلومھ یکیش االن چون...نھ 

 ...ھا بشھ دردسر ممکنھ...ھنو شبھ سر...بابا نھ: میگھ و میکنھ نگاه ساعتش بھ
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 ورد باھاش حاال...کھ نبودی ترسو اینقدر کھ تو: میگم و ماشین سمت میکشم رو دستش

 الاقل...نمیزنیم

 ...دیگھ بیا...کنیم حال یکم بشینیم توش بریم

 رد قفل تو میکنھ و میاره بیرون سنجاق تا دو سیما...وایمیستیم ماشین جلوی در کنار

 یکم و ماشین

 ...میره ور باھاش

 ...دیگھ شو نمیشی؟باز باز چرا...لعنتی ای  : سیما

 ...خودمھ کار کنار گمشو 

 یکی ھباش حواست: میگم میکنم درگیر رو قفل کھ حالی در و میگیرم دستش از رو سنجاقا

 ...نبینھ

 ...میشھ باز درش ھم بعد و میاد در ماشین صدای

 نھ؟ یا کردی شد؟بازش چی: سیما

 ...خوشدست ترمھ میگن من بھ...بفرما: میگم و میکنم باز رو راننده سمت در

 ...خانوم خوشدست نکنن قطع دستتو باشھ حواست: میگھ و میخنده ذوق از سیما

 کردم حال...ھا داره راحتی صندلی عجب....واوووو: میگم و میشینم ماشین صندلی روی

 چقدر...بابا

 ...میکنن حال پولدارا بچھ این

 ماشینھ؟ اینم آخھ...نیا قپی اینقدر حاال: سما

 دود رو شھر کل میدی گاز ماشینھ؟یھ رحمان عمو قراضھ پیکان نکنھ...بابا برو 

 ...برمیداره

 یداپ بخوری درد بھ چیز ببین بنداز نگاه یھ کردیم باز درو کھ حاال...بینم خفھ: سیما

 نمیکنی؟

 ...دیگھ بشین بیا واستادی؟خب چرا: میگم میکنم رو و زیر رو ماشین کھ حالی در

 ...ھمیش پیدا صاحابش بذاریم ماشین تو رو پامون تا نداریم شانس کھ ما...نمیخوام: سیما

 برق چشمام مخملی قرمز جعبھ یھ دیدن با کھ میکنم باز رو داشبورت در و میخندم

 برش سریع...میزنھ

 آخ...میمونھ باز نیم مترو یھ فکم توش رینگ دیدن با...میکنم باز رو درش و میدارم

 آخ آخ...خدا

 ...ھا محشره...حلقھ میگن این بھ...آخ

 سیما؟ 

 چیھ؟: سیما
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 ...این یعنی زندگی...بگیر تحویل 

 ...خوشگلھ چقدر!!!!!ببینم بده: میگھ و میگیره دستم از رو جعبھ
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 عایدم ای دیگھ چیز اما میگردم رو داشبورت تو دوباره و بیرون میکنم فوت رو نفسم

 رو درش...نمیشھ

 پھن نرمش صندلی روی رو خودم و میندازم ماشین داخل بھ خریدار نگاه یھ و میبندم

 ...میکنم

 کنم؟ دستم تو ای حلقھ ھمچین روز یھ منم میشھ یعنی: سیما

 ...اس خربزه...نیست کھ انگشت...کنن پیدا بتونن رو تو انگشت سایز نکنم فک 

 این ھب حلقھ یھ روز یھ منم...گفتم بھت کی ببین حاال...خفھ تو: میگھ و سرم تو میزنھ

 و خوشگلی

 ...آد در چشت تا...دستم تو میندازم رو گرونی

 ...رو حلقھ من بده...میاد در داره تو چش کھ فعال 

 چیکار؟ میخوای: میگھ اخم با و میکنھ قایم پشتش رو جعبھ

 ...دیگھ بده...جاش سر بذارم میخوام 

 ارزه؟ می پاش چندتا این خوردی؟میدونی خر مغز: سیما

 ...ھا میشھ پیداش یکی االن جاش سر بذارم بده...نشو خر سیما 

 ارک ماه چیھ؟دو شریفمون شغل کردی فراموش احمق...تویی خر: میگھ و میزنھ پوزخندی

 نکردی

 ھا؟ رفتھ یادت انگار

 ...جاش سر بذارمش بده حاال...نرفتھ یادم نخیر 

 ...نمیدمش...خودمھ مال حلقھ این: سیما

 ...تو نھ من نھ ندیش دیگھ دقیقھ دو تا اگھ خدا بھ سیما؟: میگم کالفگی با

 حیفھ؟ ما واسھ گردونی؟مگھ برش میخوای بدم؟چرا چرا: میگھ عصبی

 نشو حال ضد...خدا بھ داره گناه...خریده اینو عشق و آرزو ھزارتا با طرف بابا 

 کھ تو...واسش

 ما ھک بد ه...برسھ عشقش بھ سال چند و چندین از بعد یا کنھ نامزد بخواد شاید...نمیدونی

 خرابش

 ...من بھ بدش نکن اذیت...کنیم

 زممال...بخره عشقش واسھ دیگھ یکی کھ داره پول اونقدر باش مطمئن: میگھ ناراحتی با

 دلت کھ نکرده

 ...خوردن رو حقمون اینا کھ...نداریم کھ بسوزه خودمون واسھ دلت...بسوزه آدما این واسھ

 اینجاییم؟ تو منو االن کھ دارن گناھی چھ آدما این 

 اسھو و بودیم خوشبخت اونا جای بھ ما االن شاید نبودن اگھ...گرفتن مارو جای اینا: سیما

 ، نون تیکھ یھ

 لونش از سگ کھ زمستون سرمای تو من بابای نبودن اگھ...خوابیدیم نمی گشنھ شبو

 ، نمیره بیرون

 نبودن ناای اگھ...نخوابن گشنھ شبو بچش و زن کھ کنھ جور پول ذره یھ کھ نمیرفت بیرون

 و من غرور
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 گھا...نمیرفتن و نمیکردن ول رو تو ، تو بابای مامان نبودن اگھ...نمیشد خورد تو امثال

 بھت نبودن
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 رو تو و من حق گناھکارن؟چون چرا فھمیدی...نمیچسبوندن رو حرومزاده انگ

 خاطر بھ...خوردن

 مردم سر بالیی ھر و بخورن گھی ھر میتونن پولدارن چون میکنن فک اینکھ

 قماش این چون...بیارن

 باال اون رفتن کھ خوردن رو تو و من حق چون...اینجا رسیدن کھ خوردن رو تو منو پول

 ...ھا باال

 میکنی؟ سخنرانی اینقدر داری فلز تیکھ یھ واسھ: میگم و میزنم غمگینی لبخند

 بچھ ندتاچ و پاشیده ھم از زندگی چقدر کھ میدونی چھ تو فلز تیکھ یھ ھمین خاطر بھ: سیما

 گشنگی

 کشیدن؟ھا؟

 بپاشونی؟ ھم از رو زندگی یھ االن میخوای ھم تو یعنی 

 ...تخت خیالت...نمیسوزونھ رو اینا از جایی فلز تیکھ یھ این...نخیر: سیما

 داری دوس کار ھر: میگم و میشم خیره رو روبھ بھ و بیرون میکنم فوت رو نفسم

 فقط...جھنم بھ...بکن

 ...گرفتی رو خوشمون حال

 و سر ات بریم شو پیاده: میگھ و میکنھ جیبش تو رو جعبھ بشھ عوض نظرش اینکھ بدون

 ی کلھ

 ...نشده دردسر واسمون و نشده پیدا صاحابش

 جاش؟ سر بزارمش نمیدی: میگم و میشم پیاده ماشین از کندن جون ھزار با

 ارھز با حلقھ یھ میری کھ مدت یھ از بعد کھ داری دوست ھم تو: میدم ادامھ کھ میکنھ اخم

 میخری آرزو

 ببینیش؟ دیگھ یکی دست تو و بدزن رو

 .بخره دیگھ یکی میتونھ: سیما

 دستاتھ تو کھ چیزی این ھم باز بھترش چھ باشھ ھم چی ھر کھ میدونی خودتم 

 ی حلقھ صدتا...نمیشھ

 نخرید واسھ دیگھ رو داشتی اولی خریدن واسھ کھ شوقی...نمیشھ اولی بخری ھم دیگھ

 بعدی ھای حلقھ

 ...نداری

 اش جعبھ داخل بعد و میکنھ نگاه بھش حسرت با دوباره و میاره بیرون رو حلقھ

 اخم با و برمیگردونھ

 ابی و جاش سر بذارش نشدم پشیمون تا: میگھ و میگیره سمتم شده غرق ھای کشتی و

 ...بریم



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...میبندم رو ماشین در و داشبورت داخل میذارمش سریع و میقاپم دستش از رو حلقھ

 ما؟ ی خونھ میای امشب: سیما

 آکبند این از بیشتر نمیخوام...ھس گرفتھ حالم کافی ی اندازه بھ...خودم ی خونھ میرم... نھ 

 ...بشھ

 این...نمیفھمی تو و گرفتن وقتھ خیلی رو تو و من حال: میگھ و میگیره رو حرفم ی تیکھ

 کھ حرفایی

کھ حکم داریم ما کھ روزگاری واسھ زدم من  ...ج 

 ھمین پولدار آدمای از ذھنیتش میشناختمش وقتی از بچھ؟ این بھ بگم چی من!!!خدا؟ ای

 قدر ھمین...بود

 ھمش خب ولی دارما قبول رو حرفاش از جاھایی یھ خودمم گرچھ...غد قدر ھمین و متنفر

 درست کھ

 کھ ذھنیتی االن من! چیھ؟ میاد دنیا بھ پولداری ی خونواده تو کھ ای بچھ اون گناه...نیست

 و خودم از
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 سختی و کندن جون شاید معلوم کجا از..میخوریم رو اونا حق داریم ما کھ اینھ دارم سیما

 کھ کشیدن

 گنجایش و فندقیھ مغزش...کرد فرو سیما پوک کلھ تو اینو نمیشھ بازم اما...اینجا بھ رسیدن

 ھمھ این

 ارکن کھ حالی در...ھمن مثھ پولدارا ی ھمھ میکنھ فک کھ اینھ اشتباھش...نداره رو حرف

 قدم ھم

 ودتوخ: میگم و میکنم نگاه پکرش قیافھ بھ میریم اصلی خیابون سمت بھ و برمیداریم

 ناراحت اینقدر

 ...نیستن ھم مثھ کھ پولدارا ی ھمھ...نکن

 ...تر پست و بدتر یکی از یکی...ھستن چرا: سیما

 ھمن؟ مثھ مازیار و نادیا یا کیوان و امیر و پیمان االن یعنی 

 !!!!!!!!گرفتنا رو دورمون پولدار بچھ چقدر میبینم میکنم دقت کھ االن

 ...میکنن فرق اونا: سیما

 ...دیگھ پولدارن ھم فرقی؟اونا چھ 

 ھم رو ما و مھربونن...رسیدن اینجا بھ چجوری کھ میدونیم...میشناسیمشون ما اما: سیما

 ...میکنن درک

 کھ یدونیم کجا از: میگم و میکنم قفل پشتم رو دستام...میکنم نگاه لبش روی محو لبخند بھ

 پولدارای

 نیستن؟ اینجوری ھم دیگھ

 داری؟ چیکار من بھ تو توچھ؟ بھ اصال...دیگھ بسھ...کردی بد رو حالم...ترمھ اه  : سیما

 کار کی ھر
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 و زدید دور باید کال کھ کنم گوش رو تو حرف باشم خواستھ اگھ...فضول...بکنھ خودشو

 مرقت سرقت

 ...کشید خط رو

 ...میکشیم خوب 

 .یا جایی خورده کلت نکنھ...ھا شده چیزیت یھ امشب تو:سیما

 زممیندا بھش رو نگاھم نمیاد در ازش صدایی میبینم وقتی...میشم حرفش ی ادامھ منتظر

 چشمای با کھ

 ...میشم مواجھ بینیش ذره

 میکنی؟ نگام اینجوری چرا چیھ؟ 

 شدی؟ عاشق تو نکنھ: سیما

 تا چرا نمیدونم من...کردی؟ شروع رو ھمیشگی حرفای بازم...اه   اه  : میگم و میکنم اخم

 خودم بھ یکم

 نکنھ میگھ میخونی نماز...اه  ...شدم عاشق من میکنی فک تو بشم آدم میخوام و میام

 مھربون...عاشقی

 نکنھ میگھ بگیری رو دانشگاه ھای بچھ حال میخوای...عاشقی نکنھ میگھ میشی

 میخوای...عاشقی

 میری...عاشقی نکنھ میگھ حموم میری...عاشقی نکنھ میگھ کنی حل ریاضی مسئلھ

 نکنھ میگھ دستشویی

 جون؟ داشتی گفتن واسھ ھم حرفی تو نبود عاشقی این اگھ...خدا بھ کردی خفم...عاشقی

 داشتی؟ من

 بھ ور این از رو آدم میتونھ کھ عشقھ فقط و فقط چون عاشقی میگم این خاطر واسھ: سیما

 رو اون

 ...کنھ
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 ھی عشق...کنھ آب رو سنگ یھ میتونھ کھ عشقھ فقط: میگھ و میشھ احساساتش غرق

 یھ...اس معجزه

 از پر...زیباس چیزای از پر...لطافتھ از پر...رنگھ از پر کھ قشنگ احساس یھ...پدیده

 فقط...محبتھ

 ...عشقھ از پر کھ عشقھ

 ...میکنی زر زر چقدر...بابا بمیر گنگ: میگم و کلش پس میزنم

 ...عشقھ از پر عشق: میگم و میگیرم اداشو

 از رت عاشق خودت تو اینکھ مثھ...میگی داری چی بفھم: میگم و خودم لحن تو میگردم بر

 و ای ھمھ

 ...تو و عشق بابای گور...عشق عشق عشق...میاری در حرف بقیھ واسھ

 رحمان؟ بابا گور تو من؟یعنی بابای گور: اخم با سیما
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 بابای گور تو منظورم: میگم و میکنم جور جمھ رو خودم...میشم دادم کھ ای سوتی متوجھ

 عمو بابای

 ... رحمانِ 

 رو قشنگ احساس این ھنوز چون...ترمھ نمیفھمی منو حرف تو: میگھ توجھ بدون سیما

 پیدا

 ھم تو کھ( اخم با...) بفھمھ و کنھ درک منو حرفای میتونھ عاشق یھ فقط...نکردی

 من اصال...نیستی

 ھستی؟ چی تو موندم

 ...زمین فرستادتش اشتباھی خدا کھ فرشتھ یھ: میگم و میزنم پلک چندتا

 !!!!دیگھ؟ عذابھ فرشتھ منظورت: سیما

 ...خودتی کھ اون 

 ؟!!تری؟: سیما

 ه؟دار من اسم بھ شباھتی چھ این آخھ...تری تری...بگو درست رو اسمم گفتم دفعھ صد 

 شنیدن با...اه  

 ...میفتم چیزی یھ یاد کلمھ این

 چی؟ یاد: سیما

 !!!!!نکنیم بد رو حالمون بھتره...بماند 

 ینقدرا لعنتی ھوای...میکنم فرو توش بیشتر رو خودم و میکنم پالتوم جیب تو رو دستم

 رو بینیم کھ سرده

 ...نمیکنم احساس

 وت ماشینھ اینم آخھ...میشھ خراب داریم الزمش وقتی کھ ھم تو لگن...بابا زدیم یخ: سیما

 روز داری؟ھر

 ...تعمیرگاھھ

 ...کنم توھین رحمان عمو قراضھ پیکان بھ دوباره نذار 

 رجخ ھم دستمون رو و نیست تعمیرگاه تو روز ھر باشھ کھ ھرچی آشغال تیکھ اون: سیما

 اضافھ

 یاد اون تو رو رانندگی بار اولین...دارم دوس ھم خیلی رو ماشین اون من اتفاقا...نمیذاره

 !!!!گرفتم
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 وزن تونست ماشینھ خدا رو شدی؟تو جا فرمون پشت چجوری ھیکل این با تو موندم من 

 تحمل رو تو

 کنھ؟

 بھ کیلو ۹۰ کیلومھ؟ چند من ترمھ؟مگھ میگی چرت چرا: میگھ و میکنھ نگام دلخوری با

 ...زورم

 ...نداره وزن تو اندازه فاضالب کمھ؟ماشین خیلی ۹۰ یعنی 
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 ...مثاالت این با کنن سرت تو خاک: سیما

 وریاینج...نباشھ اصلی موضوع بھ شباھت بی کھ بزنم مثاالیی میکنم سعی من عزیزم 

 ھم رو مفھوم

 ...میکنی درک بھتر

 .میزنھ بوق چندتا و ترمز رو میزنھ پامون جلو مشکی پراید یھ

 ...کنھ جمع اینو یکی... اه  : سیما

: میگھ سیما کھ میکنم باز رو ماشین جلوی در...ھ ۱۱:۳۰... میکنم نگاه ساعتم بھ

 غلطی چھ کجا؟داری

 میکنی؟

 ...میادن گیرمون تاکسی ھا حاال حاال...سرده ھوا...میرسونتمون جایی یھ تا...بابا بشین بیا 

 ...نمیام باھات من چی؟ بیاره سرمون بالیی ببره اگھ سر تو خاک: سیما

 و شکھب توئھ بھ میاد این اونوقت ، ریختھ خیابون تو نظر مورد کیس ھمھ این...بابا گمشو 

 پاره منھ

 میکنیم کار مخش رو یکم...شو سوار بیا( میکنم تر آروم رو صدام)بده؟ گیر استخون

 ھرجا تا مجانی

 ...میبرتمون بخوایم

 من آخھ!!!! نمیزنی رو حرف این دیگھ خوردت درستھ وقتی...عمت جون آره:سیما

 ی خونھ برم میخوام

 ...میشی تنھا باھاش تو اینجوری...خودمون

 بده؟ مگھ: میگم و میکنم خبیثانھ خنده یھ

 ...نیار در منو ترمھ؟حرص: سیما

 اشینم تو چقدر جون...میبندم رو در و میشینم ماشین تو ایش گوجھ قیافھ بھ توجھ بدون

 نگاھم...گرمھ

 بعج...جون جونمی...بیرون میپره قلپی چشمام دیدنش با...میچرخونم راننده سمت بھ رو

 من چقدر یعنی!!!!) بزنم الس باھاش یکم نیاد باھام سیما کنھ خدا!!!!!جیگریھ

 (کردی؟ کف!!!منحرفم

 نمیاد؟ دوستتون: پسر

 !!!!مثاالم تو ریدن ؟؟یعنی!!میدوی؟؟ خرما دنبال چرا کنارتھ حلوا وقتی

 نمیپسندی؟ مارو شما 

 ...ھستیم ھم شما کوچیک حرفیھ؟ما چھ این: میگھ و میزنھ لبخندی

۷۹bahar و hoorvash خودت و خودم فقط فازرمان______________ کتابخانھ ... 
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 کنم کف...پایین میره حسابی ماشین و صندلی روی میفتھ سیما ھیکل و میشھ باز عقب در

 الستیکاش

 !!!!شد پنچر
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 بھش سالم یھ افتضاحی لحن با و میکنھ نگاه سیما بھ و عقب برمیگرده کامل پسره

 لبخندش اون...میده

 !!!بیارم باال توش من بده آستین یکی خدا رو تو...حلقم تو

 ...نمیشدیم مزاحم وگرنھ نیومد گیرمون تاکسی وقتھ دیر...شدیم مزاحم ببخشید: سیما

 ...دیگھ کن حرکت آقا: میگم و میکنم اخم یھ

 ...درمیاره حرکت بھ رو ماشین بعد و چشم میگھ تند تند و میشھ ھول پسره

 کجاست؟ مسیرتون: پسر

 جاک شما داره بستگی: میگم مرگما مکش لبخند یھ با و صندلیش پشت میذارم رو دستم

 !!!ببری؟ مارو

 بلھ؟: میگھ تعجب با پسره

 موسی امام میریم کھ بود این منظورش...چیزه...ھیچی ھیچی: میگھ پتھ تتھ با سیما

 ...صدر

 معج رو حواسش دوباره و میده تکون رو سرش و میندازه سیما بھ نگاه یھ آینھ تو از یارو

 رانندگیش

 ...واھ میره دادم کھ میگیره نیشگون یھ پسرس صندلی پشت کھ دستم از سیما...میکنھ

 خوبھ؟ شد؟حالتون چی: پسر

 ھی من حرفای خاطر بھ...خجالتیھ یکمی من دوست این راستش...نیس خاصی چیز 

 و میخوره حرص

 ...میگیره نیشگون

 عزیزم؟ میگی دروغ جون؟چرا اِ؟؟ترمھ: سیما

 !!!!نیستن غریبھ کھ کجاس؟ایشون دروغم 

 ...کنید صدام نوید...نویده من اسم: پسره

 پرسید؟ اسمتو کی حاال 

 بلھ؟: نوید

 ...نعلھ پات دستو چھار 

 ...عزیزم کن تموم رو شوخی جون ترمھ: سیما

 ...بودم شما فرمان منتظر 

 .س خفھ بدجور ماشین ھوای...پایین میدم یکم رو ماشین شیشھ

 یکیھ؟ ھردوتاتون مسیر: نوید

 ...صدر موسی امام میره دوستم...نھ 

 نمیخوره قیافش بھ...میده ادامھ راھش بھ ای اضافھ حرف بدون و میده تکون رو سرش

 مسافرکش

 کالمش تو...مشھوده کامال ھم زدنش حرف لحن از...معذبھ یکم سیما جلوی مطمئنم...باشھ

 اون از دیگھ
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 التومپ جیب تو رو دستم...نیس خبری میداد خرج بھ شدم ماشین سوار وقتی کھ صمیمیتی

 چاقوم و میکنھ

 اتفاقھ اما نمیترسم ازش البتھ...آوردما خودم با اینو بود خوب...میگیرم مشتم تو رو

 یھ ممکنھ...دیگھ

 بھ...نمک خفتش میتونم تر راحت اینجوری...بکنھ حرکتی بخواد و بزنھ گولش شیطون وقت

 تکیھ صندلی

 بخاری دریچھ بھ رو دستم و باال میدم رو شیشھ...شد سرد زیادی ماشین...میدم

 کھ حالی در...میچسبونم

 یرونب بستھ یھ و میکنھ باز رو ماشینش داشبورت در و میشھ خم رانندگیشھ جمع حواسش

 میخوری؟ آدامس: میگھ و جلوم میگیره...میاره

 رتیق بچھ بابا...خودتی خر یعنی این...بھش میندازم دار معنی نگاه یھ و میزنم پوزخند یھ

 رو خر من

 زیر ببری آدامس یھ با رو ما سر میخوای تو اونوقت میفروشم قناری جای میکنم رنگ

 دستم با!!!آب؟

 ...دارم خودم: میگم و میزنم پسش

 ...آلبالوییھ...اس خوشمزه خیلی اینا: نوید

 ...نمیخوام کھ گفتم...دارم توش بخواد دلت کھ ھم طعمی ھر...دارم مارکت سوپر خودم 

 رو بستھ...برنمیداره اونم کھ میکنھ تعارف ھم سیما بھ و میده تکون رو سرش

 داشبورت تو برمیگردونھ

 ...میبنده رو درش و

 نمیخورید؟ خودتون 

 ...دارم آلرژی آدامس بھ من راستش: نوید

 اس؟ خوشمزه میگی داریو آلرژی...باحال چھ 

 ونھم بخاطر...کرده تعریف اش مزه از خیلی برداشتھ و کردم تعارف کی ھر بھ من: نوید

 گفتم

 ...اس خوشمزه

 رو دقیق آدرس سیما...بدم استراحت یکم فکم بھ میدم ترجیح و نمیگم چیزی دیگھ

 خونھ در جلوی...میده

 ...بفرمایید: میگھ و میداره نگھ رحمان عمو

 ...شد دور راھتونم ما بخاطر..دادیم زحمتتون ببخشید...مرسی واقعا: سیما

 ...بود وظیفھ...میکنم خواھش: نوید

 ..باشیم خدمتتون در چیزی چایی خونھ بریم بفرمایید: سیما

 ...شده صرف...ممنون نھ: نوید

 ھک سرش تو میزد دستی دو سیما اونوقت...میومد و میکرد قبول اگھ میکردم حالی چھ آخ

 اینو االن

 !!!مریم مامان وجود با اونم...بود کنده پوستش مطمئنا و بدم جا دلم کجای

 نمیشی؟ پیاده جون ترمھ: سیما
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 ...خودم خونھ میرم...قربونت نھ 

 ...بریم بیا...میشھ خوشحال...ندیده رو تو کھ وقتھ خیلی مامان...دیگھ بیا: سیما
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 ھم تو...ترم راحت خودم خونھ...باشن خواب ممکنھ وقتھ دیر االن...دیگھ وقت یھ باشھ 

 این از بیشتر

 ...نده ادامھ

 کنم؟ تقدیمتون چقدر: میگھ نوید بھ و میکنھ زورکی خنده یھ

 نارک دیدم...بود وظیفھ کھ گفتم...نکنید ناراحتم: میگھ و ھم تو میبره رو اخماش نوید

 واستادین خیابون

 ...کردم ثوابش واسھ سرده ھم ھوا

 !!!!خودت جون آره

 ...اجازه با...مرسی بازم...حال ھر بھ: سیما

 پیاده کھ میکنھ اشاره بھم نگاھش با دوباره و میشھ پیاده و میکنھ باز رو ماشین در

 نمیدم محل منم...بشم

 کھ برو دِ  و گاز رو میذاره پاشو خواستھ خدا از اونم...کنھ حرکت میگم نوید بھ و

 !!!!رفتی

 طی خونم تا دقیقھ ۵ تو من کھ راھی نمیدونم من...راھیم تو کھ ھس ساعتی نیم یھ االن

 چرا میکردم

 حرکت تا ۲۰ سرعت با داره...میکنم نگاه ماشین شمار سرعت بھ...شده طوالنی اینقدر

 یعنی...میکنھ

 !!!بود رسیده االن تا بود ھم الکپشت اگھ

 بدی؟ فشار گازو پدال یکم میشھ 

 خبر؟ خب؟چھ...دیگھ ھس؟میرسیم ای عجلھ چھ حاال: نوید

 ...توچھ نگاری؟بھ خبر مگھ 

 بود؟ چی اسمتون: میگھ و میزنھ لبخندی

 ...باغچھ کجاس؟تو خونم...تربچھ 

 داری؟ بچھ چندتا: میگھ و میخنده

 !!!چھ تو بھ 

 ی خونھ چیھ؟بریم نظرت االن:میگھ...میذاره خارجکی آھنگ یھ و میکنھ روشن رو پخش

 خونھ یا تو

 من؟ ی

 ی ھجامع تو متاسفانھ و!میکنن عوض رنگ پرست آفتاب مثھ کھ آدمایی از میاد بدم چقدر

 آفتاب ھمھ ما

 !خودم از غیر...پرستن

 ...شد صبح...بدی گاز یکم اگھ البتھ...من ی خونھ 
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 ریمب مشکلھ واست اگھ: میگھ و میکنھ زیاد رو سرعتش...میشھ باز گوش بنا تا نیشش

 از...من ی خونھ

 ...امنھ نظر ھمھ

 ...میکنیم صحبت بعدا...برو راھتو حاال 

 در جلوی...میره سرعت آخرین با خونم تا اونم و میدم بھش رو آدرسم منم و نمیگھ چیزی

 نگھ خونھ

 کجا؟:میگھ و میگیره رو دستم...میشم پیاده و میکنم تشکر یھ...میداره
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 ...شجاع پسر خونھ 

 شد؟ عوض نظرت!من ی خونھ نمیای گفتی کھ تو: میگھ و میزنھ چندش لبخند یھ

 شجاعی؟ پسر تو یعنی 

 نپسندیدی؟: نوید

 ...ننشستی دلم بھ...نھ 

 ...میشینم: میگھ و میده تکون رو سرش

 ...باشی سرپا باید ثانوی اطالع تا...میکنی غلط 

 ...ای خوشمزه خیلی: میگھ و میخنده

 ...دارم آلرژی تو بھ من...شرمنده اما...میفھمی خوب رو دھنت مزه 

 ...جمھوری خیابون بھ میرسی بری مستقیم رو کوچھ این:میگم و میشم پیاده ماشین از

 چی؟ یعنی: نوید

 سالمت بھ و رسوندی منو کھ مرسی یعنی... 

 متس بھ و میکنم بھش آمیز تمسخر خنده یھ و باال میدم رو ھام ابرو و میبندم رو ماشین در

 خونھ

 ترمز پام جلو و میاد عقب دنده...میکنم باز رو در و میارم بیرون رو کلیدا...میرم

 آینھ تو از...میکنھ

 محکم ھم رو در و خونھ تو میرم و میکنم بای بای باھاش...میکنھ نگاه منتظر

 ی پسره...میبندم

 بلند الستیکاش جیغ صدای بعد و ماشین گاز صدای...ھرتھ شھر کرده فک!!!!چلغوز

 فک البتھ...میشھ

 برخورد راحت اینقدر سرکارن کھ موضوع این با ساده ھمینجوری ھمھ نکنید

 یھ بار یھ یادمھ...میکننا

 ضایعش داشتم وقتی...آوردمش ھم در دم تا و گذاشتم سرکار ھمینجوری رو طرفی

 خیلی طرف میکردم

 گرم غذای نمیتونستم ھفتھ دو تا...کرد سرویس رو مھنم دھن زد بود قاطی

 دستش عوضی...بخورم
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 یجادا با رو بود کوبیده کھ مشتی اون جواب و نیاوردم کم منم البتھ...بود سنگین خیلی

 بخیھ تا ۵ کردن

 تشیطن ھوای دلم گاھی...نمیکنم کارا این از ھمیشھ من البتھ!!!کردم جبران چونش زیر

 این از و میکنھ

 ھمراھم بود سارا اسمش کھ دوستام از یکی ھم دفعھ اون...میدم انجام خطیر کارای

 ھم خونشون...بود

 یادش...گرفت شکل ھا باز بروسلی و ھا دعوا این رفت اون وقتی...بود کنار آپارتمان

 پدر چقدر...بخیر

 !!!!خخخ!!!!!!!!!ھستم و بودم سوختھ

***. 

 یفمک...پایین میندازم رو خودم و میکنم پارک دانشگاه حیاط خشکیده درخت زیر رو ماشین

 برمیدارم رو

 روی رو کیفم کھ حالی در خواب فرط از بستھ چشمای با و میکنم قفل رو ماشین در و

 میکشم زمین

 تو فتھمی پسره یھ نگران صدای...زمین روی میفتم...یکی بھ میخورم محکم...میرم مستقیم

 خوبھ؟ حالتون خانوم...اِه:گوشم
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 رو مکیف و میکشم دراز افتادم کھ جایی ھمون کنم باز چشمامو و بدم جوابشو اینکھ بدون

 زیر میذارم

 مدار و میشھ گرم چشمام کم کم!!!!گرخید پسر صد در صد کھ میکشم خرناس یھ و سرم

 خواب وارد

 ...میاره بیرونم خواب از و میکشھ رو لنگم یکی کھ میشم

 خوابیدی؟ اینجا چرا مشفق:فاطمھ

 نک ول تو برداشتن من سر از دست فایق و سیما و حراست کھ روزم یھ...کن ولم فاطی اه   

 ما

 ...خواب کھ بذارم مرگمو کپھ بذار کن نیستی؟ولم

 ...میخوابم دوباره و نمیگم رو حرفم ادامھ

 ...میکنن نگات دارن ھمھ پاشو...بردی رو آبروم سر تو خاک:فاطمھ

 ...بابا بیاد باد بذار برو 

 سر ات پاشو!!!بخوره؟؟؟ باد کھ کردی پا بھ دانشگاه حیاط وسط رو مبارکت باسن:فاطمھ

 جھان اون وقت

 ...میکنن اخراجت ایندفعھ خدا بھ...نشده پیدا تانیش و کوتولھ

 روی صندلی و میز جای تا...فاطمھ روی میندازم رو خودم و میشم بلند گریھ حالت با

 رو خودم زمین

 ...میذارم مرگمو کپھ دوباره بھشون میرسم تا و میکشم
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 افتادی؟ جنازه مثھ اینجوری کھ میخوندی درس صبح تا نکنھ:فاطمھ

 میاد...فاطی داد حالی چھ وای...میکردم چت داشتم صبح چنده؟تا فرقونی درس...بابا نھ 

 وقتی بنداز

 ...میاد خوابم االن کھ حیف...کنم تعریف برات کالس رفتیم

 میکردی؟ چت داشتی تو داریم ترم میان امتحان امروز سر تو خاک:فاطمھ

 رو کتاب داریم؟من چی؟امتحان کھ کنم پوره پاره رو خودم میخواستم...داریم کھ داریم 

 فولم نخونده

 ...داداش

 ...معلومھ درخشانت ھای ده و نھ   اون از:فاطمھ

 ...ببینی رو درخشان نورای اون نتونی و کورشھ چشت تا 

 ...پر   ھم ترمھ...پر   کالغ...میز روی میکوبم رو سرم

 ...رممیپ جا از متر نیم میشھ وارد مبارکم باسن بھ کھ لگدی با اما خوابیدم چقدر نمیدونم

 ...قیف با روحت تو ای 

 کنیم؟خوندی؟ چیکار رو امتحان...تری:سیما

 ...میکنم نگاه بر و دور بھ و باال میارم رو نگام

 کو؟ فاطی پس 

 کیھ؟ خر فاطی:سیما

 ...میگم رو فاطمھ بابا 
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 ...نبود اینجا اومدم کھ من:سیما

رده من بھشتی حوری...بابا بود؟؟؟نھ من بھشتی حوری اون نکنھ  !!!م 

 خوندی؟ چقدر:سیما

 داشتم امروز صبح ۶ تا دیروز صبح ۶ ساعت از:میگم و میدم جا صندلی روی رو خودم

 ...فولم فول...کردم دوری ۸۰ یھ رو کتاب...میخوندم

 بھ یدمام ی ھمھ...نخوندما ھیچی من...بشھ کوفتت ایشاهلل:میگھ و میگیره ازم نیشگون یھ

 رو تو...توئھ

 ...برسونیا خدا

 زدس فل ک   منھ میخھ ھمش آریانسب اون ای قورباغھ چشمای وقتی آخھ...بابا برو 

 بھت چجوری

 میزنی؟ زر کھ برسونم

 کردی؟ چیکار رو اختھ زغال آیدا اون راستی:میگم و میکشم خمیازه

 چیزی امتحان واسھ نتونھ کھ رفتم کش رو کتاباش و جزوه فقط...ھیچکار:سیما

 صفر مطمئنم...بخونھ

 ...افتاده رو

 ...ایشاهلل بشنوه گشادت دھن از خدا 
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 چی؟ بشھ کم نمرمون اگھ:سیما

 ...میکنی آماده رو ھا پروژه از یکی فوقش میخوری؟فوق رو چی غصھ...بابا گمشو 

 یاآر کھ ھایی بچھ ھمھ...میشھ شروع ده ساعت کالس...نیمھ و نھ...میکنم نگھ ساعتم بھ

 استادشونھ نسب

 ...میکنیم نگاه رو دیگھ ھم و نشستیم کھ سیما و من از غیر میخونن خر مثھ دارن

 کو؟ فایق 

 ...میکنن آماده امتحان برای رو خودشون دارن...ایناس مھدی و سھیل جای:سیما

 ومر چت تو باھم دیشب کھ شروین با دادن اس ام اس بھ شروع و بیرون میارم رو گوشیم

 شدیم آشنا

 آیدا بھ تھمیف چشمم دفعھ یھ کھ زمینم پھن خنده از...میفرستھ جک ھشتایی ھفت یھ...میکنم

 جزوه یھ کھ

 ...میکنھ مرورش داره خونسردی کمال با و دستشھ

 ...میشھ فسیل خندم

 سیما؟ 

 چیھ؟:میگھ و میده قورت رو دھنشھ تو ساندویچش از کھ ای لقمھ

 برداشتی؟ رو آیدا کتابای و جزوه نگفتی مگھ 

 شده؟ چی مگھ...چرا:سیما

 دستش؟ تو چیھ جزوھھ اون پس 

 کجاس؟ کو:میگھ و میکنھ بلند رو گردنش
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 ...میکنیم نگاش اخم با دوتامون ھر...میدم نشون بھش دستم با

 ...زدی نارو بھم بفھمم اگھ حالت بھ وای 

 ییک ی جزوه رو از البد...برداشتم رو دستکش کتاب خودم من ترمھ؟میگم شدی خل:سیما

 ھا بچھ از

 .زده فتو

 زده؟ فتو کجا از انیشتین جزوه اون...رو برگھ ھمھ اون آخھ 

 ...گرفتھ قرض قبل سال ھای بچھ از البد:سیما

 ...میکنم رو پوستت خودم کھ باشھ اینجوری اگھ 

 ...کردم و میکردم باید کھ کاری چیھ؟من من تقصیر:سیما

 خواستگاری اون تو من بود قرار...نکردی تمومش اما:میگم و میکنم نگاه بھش اخم با

 کمکت مزخرفت

 پیش از کاری ھنوزم تو اما کردم تموم رو کارم من...کنی کمک بھم ھم تو تا کنم

 تموم ترم این...نبردی

 ...یگد تو بندازم و بکنم رو گردنت میخواد دلم خدا بھ...زمستونیتی خواب تو ھنوز تو شد
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 ھمث من بھ دختر اون...بکنم رو میگی کھ کارایی نمیتونم من ترمھ...نمیتونم من:سیما

 فابریکش دوست

 ده مداد انجام کھ کاری ھر ھم حاال تا...میفھمی سختمھ میگی تو کھ کارایی...میکنھ نگاه

 عذاب برابرش

 ...دارم وجدان

 میخوای کھ حاال نداری وجدان عذاب جیبت تو میره پولی یھ و دزدی میریم وقتی چطور 

 رو کاری یھ

 سختتھ؟ بدی انجام مزد بی

 اگر آیدا اما...ندزدیم چیزی خودی و دوست از کھ بود قرارمون تو و من:میگھ ناراحتی با

 تو دوست چھ

 ...من وجدان عذاب دلیل اینھ...مھمھ واسم و منھ دوست تو ی اندازه بھ اما نیست

 ...کردین پیرم کھ سرویس دختره اون و تو وجدان عذاب روح تو 

 وارد...میرم دانشگاه ساختمون سمت بھ درھم اخمای با برمیدارم رو کیفم حرفم از بعد

 و میشم سالن

 میچرخونم رو سرم...میکنھ جلب رو توجھم آرمین صدای کھ برم پلھ راه سمت بھ میخوام

 و آرمین بھ و

 ودمخ و ھم تو میره اخمم آگاه ناخود...میکنم نگاه میکنن صحبت باھم دارن در کنار کھ آیدا

 در پشت رو

 ...بشنوم رو حرفاشون تا میکنم تیز حسابی رو گوشام و میکنم قایم

 من نبودین شما اگھ...کنم تشکر ازتون چجوری نمیدونم...ممنونتونم واقع استاد:آیدا

 چھ باید کھ نمیدونستم

 ...مرسی واقعا...بدم انجام کاری

 ...میشھ کشیده عصبیم ھای تار روی سوھان مثھ آرمین خنده صدای

 شاگردش واسھ استادی ھر دست از کھ کاریھ این...نکردم کاری کھ من:آرمین

 کھ امیدوارم...برمیاد

 حانامت این راستش...بگیری امتحان این از خوبی نمره بتونی و باشھ انداختھ راه کارتو

 مھم خیلی برام
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 بود حیف...میکنھ مشخص ترم طول در رو دانشجو ھر تالش میزان حال ھر بھ...بود

 ھمھ این کھ تویی

 ...بشھ خورده حقت وسط این میخونی درس

 ...مرسی وای:آیدا

 ...خورهمی گوشم بھ کلید چندتا صدای بعد و میشھ ایجاد بینشون سکوت یھ حرفش از بعد

 ...آیدا:آرمین
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 خطاب جونوره و جک اسم ھرچی رو بیچاره منھ...میزنھ صدا اسم بھ اونو عوضی...آیدا

 حتی و میکنھ

 ... رو دختره این اونوقت نیست بلد فامیلیمم

 ...نمونن من دست دیگھ کھ بھتره...رضا غالم آقا بھ برگردون رو کلیدا این:آرمین

 چیزی یھ و برچسبھ یھ ھرکدومشون رو کھ کلیدن چندتا...میکنم نگاشون در الی از

 نوشتھ روشون

 و دهش سرخ صورتش کھ میکنم نگاه آیدا بھ...آشنان اینقدر کلیدا این چرا نمیدونم...شده

 رو سرش

 اشھب اینجوری اگھ...میده؟ بھش رو ھتل تو اتاق کلید داره نکنھ...چی؟؟؟...پایین انداختھ

 رو جفتشون کلھ

 چیکاره وسط این اون...غالمرضا؟؟؟...غالمرضا بھ بدشون گفت...نھ ولی...میکنم

 پایینش لب...است؟

 ..ببخشید منو لطفا استاد:میگھ و میگیره گاز رو

 تکرار تو از رفتارا این نمیخوام دیگھ:میگھ و دستش کف میذاره رو کلیدا آرمین

 انتظار راستش...بشھ

 ...خب ول بکنی رو کارا این نمیکردم فکر...تو جز داشتم رو کسی ھر

 ...میکنھ قطع رو حرفش آیدا

 با نمیدونم...نبود خودمم دست اما نبود درست کارم میدونم...میخوام معذرت من استاد:آیدا

 و جرئتی چھ

 با یکم و کنم ادبش بتونم اینجوری شاید میکردم فک اما...کردم کارو این چجوری

 و جا ترسوندنش

 از...ردمیک من و شما بار تیکھ بسکھ بودم شده خستھ من استاد...بدم نشونش رو موقعیتش

 باعث اینکھ

 مزاحمم دانشگاه از بیرون ھم چندباری...میشدم ناراحت میشد من و شما خجالت و تاسف

 بچھ با و شد

 ...اون کارم این با شاید...اینجوری شاید کردم فک...میکرد ام مسخره ھا

 ھب خودتو تو کھ نداره اینو ارزش دختر اون...نکن ناراحت این از بیشتر خودتو:آرمین

 تو خاطرش

 اما...حرصشھ روی از میکنھ کھ ھرکاری اون...بشی سرافکندگیت باعث و بندازی ھچل

 ھم تو کار

 داشص تو اینکھ با...کرده گیر دانشگاه تو کھ گفت و زد زنگ بھم شب اون...بود اشتباه

 بود ترس

 اریک ھمچین کھ نمیگفتی و نمیزدی زنگ بھم تو اگھ نمیدونم...نکردم باور رو حرفش

 چی کردی

 شوخی برای خوبی جایی ھم دانشگاه...میداد جون صبح تا ترس از کھ مطمئنم اما...میشد

 ھای آزار و
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 براش ھراتفاقی شب اونوقت بزرگ دانشگاه این تو بود ممکن...آیدا نیست بچگانھ

 بود ممکن...بیفتھ

 کار سوک بی نفر چند گیر شب اونوقت نکرده خدایی و بیرون بیاد کتابخونھ اون از بتونھ

 نمیخوام...بیفتھ

 این کھ نگفتم بھش من حال ھر بھ...نبود درستی کار کارت میگم بازم اما کنم سرزنشت

 بھم تو رو کلیدا
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 حتی و ھیچ نمیشھ درست چیزی حرفا این گفتن با میدونم چون...بوده تو کار و دادی

 بالی ممکنھ

 دلت وت رو اشخاصی ھمچین کینھ نمیخوام دیگھ میگم بازم اما...بیاره خودت سر بھ بدتری

 داشتھ

 حاال...ھباش کرده گمشون کھ نگرانھ حسابی کھ رضا غالم بھ برگردون کلیدارم این..باشی

 بشین برو ھم

 .میشھ شروع داره امتحان دیگھ کن مرور رو جزوه یکم

 ...میکنھ تشکر و میزنھ لبخندی متقابال ھم آیدا و میپاشونھ آیدا روی بھ لبخندی

 این کار دانشگاه ی کتابخونھ تو من شدن زندانی پس...نمیومد در خونم میزدی کارد

 سیاسوختھ

 ورج ھزار سرم پشت ھم بعد و بکنن اینکارو من با میتونن چجوری آخھ...عوضیا...بوده؟

 بزنن حرف

 بھ من متلکای تحمل دختره اون...باشھ؟ باقی ھم نیمشون و دوقورت و کنن تحقیرم و

 آرمین و خودش

 من ھک متلکایی باشھ؟آخھ دومم بار این کھ انداختم متلک بھش بار چند من نداشتھ؟آخھ رو

 آرمین بھ

 مزاحمش دانشگاه از بیرون من میکنھ؟ آشی ھر نخود رو خودش کھ چھ اون بھ میندازم

 مسخره و شدم

 دگیافکن سر ارزش من...بشم آفریقایی توئھ مزاحم کھ میخندم بابام گور بھ کردم؟من اش

 رو دختره اون

 زمرو شبو کار کھ بدم؟من؟منی جون صبح تا بود ممکن و بودم ترسیده شب اون ندارم؟من

 تاریک تو

 رفایح این جواب.. نیستم ترمھ نکنم بدم؟تالفی جون بچھ فسقل اون کار از میشھ خالصھ

 آمیز توھین

 روی از سازی صحنھ برای و دختره اون خاطر بھ اونشب کھ سیلی اون و آرمین

 زد من بھ نگرانیش

 کی کردن فک...نیارم در سرشون رو کاراشون تالفی اگھ نیستم ترمھ...میدم رو

 و پدر بی چون...ھستن
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 دوشم بھ رو تھمتی ھر...کنن بارم رو حرفی ھر میدن اجازه خودشون بھ مادرم

 کم منم اما...ببیندن

 شیری ھک نکنم کاری اگھ نیستم ترمھ...خونمھ تو کردن تالفی...میدم رو جوابتون...نمیارم

 ننتون از کھ

 ...ببین حاال...بیارین باال رو خوردین

 اخماش...آرمین بھ میخورم محکم کھ بشم خارج سالن از میخوام و میکنم مشت رو دستام

 ...ھم تو میره

 میکنی؟ چیکار اینجا تو:آرمین

 چھ؟ تو خریدی؟بھ رو دانشگاه نکنھ 

 اردو و کنار میدم ھولش...میکنھ نگاه شک با و میره کنار پرخاشگرانم رفتار از متعجی

 محوطھ

 بدجور ادافت در ترمھ با کی ھر...بشھ کم حرصم از تا میکشم عمیق نفس یھ...میشم بیرونی

 !!!!افتاد ور

....... 

 ...میگیرم رو نادیا شماره کالس بھ ورود از قبل

 .ترمھ سالم الو:نادیا

 چطوری؟...نادی سالم 

 شد؟ شروع امتحانت...خوبم:نادیا

 .باشی آماده کھ بگم خواستم...کالس میرم دارم...ھنوز نھ 
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 ممکنھ اینجوری...بزنم زنگ خونھ از تا کن قطع رو تلفن...آمادم ی آماده:میگھ و میخنده

 امتحان وسط

 .کنی تموم شارژ

 ...منتظرتم...بزن زنگ دیگھ دقیقھ ده...باشھ 

 لشوص گوشیم بھ و میکنم گوشم تو مقنعھ زیر از ھامو ھنزفری...میکنم قطع رو تلفن

 وارد...میکنم

 صندلی روی...میکنم انتخاب نشستن برای رو کالس صندلی ترین دور و میشم کالس

 از و میشینم

 در گوشیم زنگ صدای کھ نمیکشھ دقیقھ ۵ بھ...میشم خیره بیرون بھ کنارم ی پنجره

 رو تماس...میاد

 تو؟ چتھ...بزنگ دیگھ دقیقھ ده گفتم خوبھ:میگم آروم خیلی و میکنم وصل

 نفسم بھ اعتماد تا بزنم زر باھات یکم گفتم..دارم استرس من بدی امتحان میخوای تو:نادیا

 بیاد

 میکنی؟ خبرا؟چیکارا خوب؟چھ...سرجاش

 چی؟ تو...نمیدم انجام ای دیگھ خاص کار دانشگاه و درس غیر 
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 !!!خریدنم کادو و لباس درگیر منم...ھی: نادیا

 خبره؟ چھ چرا؟مگھ 

 نمیدونی؟ بگی میخوای یعنی:میگھ خنده با

 میشی؟ دار بچھ داری شده؟نکنھ چی...نھ 

 روسیع شام یھ کھ بدون اینو فقط...دیگس خبرای یھ...بابا نھ...تو با میخورم گھ من:نادیا

 !!!افتادیم رو

 خبره؟ چھ بگو...نکن ش ک   فضول خدا رو تو نادیا...ا ه 

 ھا؟ داره تعجب خیلی:میگھ و میکنھ کذایی ھای خنده ھمون از دوباره

 چی؟ 

 ...نگھ چیزی و ببنده رو گشادش دھن تونستھ کیوان اینکھ:نادیا

 ...فضولی از میمیرم دارم بنال...میکشمت وای 

 ....قراره...بابا باشھ:نادیا

 تونمنمی و درمیاد گوشم از ھنزفری کھ میشم بلند سرجام از ھول با و سریع آرمین ورود با

 مھم خبر

 ...بشنوم رو

 بود؟ اومدن وقت چھ االن...محل بی خروس 

 ...میکنم گوشم تو رو ھنزفری قایمکی دوباره و میشینم سرجام

 رفتی؟الو؟ کجا الو؟ترمھ:نادیا

 ...بابا اینجام 

 شد؟ شروع امتحان:نادیا
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 ...اومد آرمین اما نھ 

 یسواال باید دیگھ تو بھ حداقل...نمیشناسھ فامیل و دوست اصال...خشکیھ آدم چھ:نادیا

 رو امتحان

 ھیچ میدادیم رو امتحان جوابای ھم و سواال ھم باشیما جایی یھ استاد ما اگھ حاال...میداد

 امتحان تازه

 ...کارش پی میرفت میدادیم الف نمره ھا دانشجو بھ ھم نگرفتھ

 بابا؟ نھ 

 ...تو جون بھ:نادیا

 رو سرم...میپرسن رو سواالتشون امتحان شروع قبل و میشن بلند ھا بچھ از نفر چند

 میز روی میذارم

 ...میبندم رو چشمام و

 شده؟ اخراج شرکتش از مازیار داری خبر راستی...میگفتم داشتم:نادیا

 مگھ؟ شده چرا؟چی 
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 نپر جنگی خروس مثھ بگم بھش زبونی چھ بھ باید نمیدونم دیگھ...کرده دعوا دوباره:نادیا

 مردم؟ببینم بھ

 بریم؟ نداری سراغ دعوا ترکھ کمپ یھ اینورا تو

 ...نھ:میگم و میزنم پوزخندی

 بدھکار گوشش سرکارش بره بذارن کھ کنھ عذرخواھی بره میگم بھش چی ھر: نادیا

 فکر آقا...نیست

 ...بده منو خرج فسقلش شاپ کافی اون از میتونھ کھ میکنھ

 ...ھستی آدمی چجوری میدونی کھ خوبھ 

 وروجک؟ چتھ امروز تو تری:نادیا

 چمھ؟ مگھ 

 شده؟ چی...نیستیا اعصاب رو اصال:نادیا

 ...امتحانھ استرس 

 ...شد باورم ، باورم زود منھ و گفتی تو...تو استرس؟اونم:نادیا

 روی همیذار رو امتحانی برگھ اخم با آرمین...میکنم بلند شدت بھ رو سرم صندلی تکون با

 و میز

 ...برمیدارم رو خودکارم...میره

 ...شد شروع امتحانم نادیا 

 بی و گیکالف با...میکنن نگاه بھم و برمیگردن ھا بچھ اکثر کھ بود چقدر صدام تن   نمیدونم

 حوصلگی

 .میگیرم ازشون رو نگام

 ...کن شروع آخر سوال از:نادیا

 .میخونم آروم رو آخر سوال و برمیگردونم رو برگھ

 ...بخون بلندتر یکم...نمیشنوم:نادیا
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 .بزنم داد کھ نمیتونم 

 ...بنویس بنویس..آھا...کنم پیداش بذار:نادیا

 ادمد بھش دیروز کھ ای جزوه تو ھم نادیا و بعدی سوال میرم و مینویسم رو جواب تند تند

 جواب دنبال

 ...میگرده

 کھ ادند تذکر بھم دفعھ صد ربع یک این طول تو البتھ...دادم جواب سواال تمام بھ تقریبا

 یواش رو سواال

 ...بخونم

 ...نیستش جزوه تو اصال...ترمھ نمیشھ پیدا سوالھ این جواب:نادیا

 پیداش خدا رو تو...موندم کھ آخریھ سوال این نادیا...نیاورده کھ جزوه از چی؟خارج یعنی 

 .کن
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 !!!بوده؟ جزوه کجای بپرس ازش کن صداش:نادیا

 با...کنممی قایم زیرم لباس توی رو گوشی...باال میبرم رو دستم و میکنم خونسرد رو قیافم

 درھم اخمای

 !من واسھ تخماش و اخم دیگس یکی واسھ گرفتنش قلوه و دل و ھا خنده...میاد سمتم بھ

 شده؟ چی:آرمین

 جزوه تو جوابش سوالھ این:میگم و میدم نشون بھش رو سوال و باال میارم رو برگم

 من ھست؟آخھ

 !!!!نمیاد یادم مورد این در چیزی میکنم فک ھرچی

 و میندازه دادم جواب کھ سواالیی بھ دقیقی نگاه و میگیره دستم از رو برگھ آرمین

 این:میگھ ھمینجوری

 ...گفتم درسیم تدریس تو اما نگفتم جزوه تو رو سوالھ

 باشھ؟ جزوه تو از فقط نبود قرار چی؟مگھ یعنی 

 کی کھ بفھمم میتونم اینجا(نیشخند با...)نمیاد یادم رو قراری ھمچین کھ من:آرمین

 بھ خوب سرکالسم

 سر نچو بدی جواب سوال این بھ نتونی کھ نیست ھم بعید تو از البتھ...میداده گوش درس

 چرت کالس

 !!!میزدی

 !!!ناقابل نمره دو...میکنم نگاه سوال بارم بھ و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 پس؟ شد ترمھ؟چی الو:میگھ داد با نادیا

 ...نزن داد 

 بلھ؟:آرمین

 برو پرسیدم رو واستادی؟سوالم عزرائیل مثھ من سر باال چیھ...نعلھ پات و دست چار 

 ...دیگھ

 ...میره میزش سمت بھ نیشخندش ھمون با

 ...زرافھ مصرف بی چغندر ی پختھ لبو 

 نگفت؟:نادیا
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 اال بود جا ھمھ گوشم کھ منم بوده گفتھ تدریسش تو...نیست جزوه تو...بابا نھ 

 مجبورم انگار...درس

 ...بگیرم رو کاملی نمره میدونم بعید چون...کنم آماده رو ھا پروژه اون از یکی

 ...بدن بھت رو جواب بشن خر شاید بزن چشمک تا چھار بکن پسرا بھ نگاه یھ:نادیا

 بھ ھبرس چھ کنن نگام کھ محالھ آوردم سرشون رو بروسلی ھای بال...خوشھ دلت بابا برو 

 !جواب

 ی رفتھ ھم تو قیافھ از...پور جمعھ بھ میخوره چشمم کھ میدم کالس تو چرخ یھ رو سرم

 کھ معلومھ اونم
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 ...کرده گیر رو سوال یھ

 ...پیس...پیس 

 چتھ؟: نادیا

 ...میزنم صدا رو یکی دارم...خفھ تو 

 ...کره انگار کھ ھم دختره این...بابا ای

 ...پیس...مینا...پیس پیس 

 کھ میدم نشون رو ۵ سوال انگشتم با...میکنھ نگام سوالی حالت با و میچرخونھ رو سرش

 رو سرش

 میکنھ تاش...مینویسھ چیزایی یھ روش و میکنھ تیکھ یھ دستش زیر ورقھ از و میده تکون

 بھ میخواد و

 ...میشھ پیدا پختھ لبو کلھ سرو کھ کنھ پرت سمتم

 ...باشھ خودتون برگھ رو سرتون: آرمین

 هبیچار منھ فقط و فقط صحبتش طرف کھ فھمیدن کالس کل من روی شدش زوم نگاه از

 رو نگاھم...س

 رتپ رو برگھ...میکنم نگاه مینا بھ میکنھ حرکت قدم یھ کھ ھمین...برگم روی میندازم

 رو منم و میکنھ

 ...میقاپمش ھوا

 ...میشھ پیدا کلش سرو دوباره کھ کنم بازش میخوام

 بود؟ چی اون: آرمین

 بھ...بگیرمش گفتم کھ اینھ میشد مزاحمم...بود مگس: میگم و میکنم زورکی ی خنده یھ

 راست تو جون

 ...میگم

 رو سرش ھا بچھ از یکی صدای با...میکنھ نگاه مشتمو تو و میکنھ ریز رو چشماش

 سمت میچرخونھ

 ور خودم و برمیگردم عادیم حالت بھ و زیرم لباس تو میکنم رو برگھ منم کھ ای دیگھ

 نشون خونسرد

 ...میدم

 ...دارم سوال من استاد: بابک

 ...میام االن: آرمین

 ...ببینم کن باز رو مشتت: میگھ و سمتم برمیگردونھ رو سرش

 ...میگیرم چشمش جلوی و میکنم باز رو دستم دوتا ھر
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 نوشتی؟ دستت کف چیھ این: آرمین

 ...میکنم نگاه دستم روی ارقام بھ و پایین میارم رو دستم

 ...ھاس بچھ از یکی شماره...نیست چیزی 
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 ...کنھ ی پسره...میشھ دور میزم از و میکنھ جمع رو صورتش

 گرفت؟ رو مچت: نادیا

 ...بگیره منو مچ نامحرم مرد میکنھ غلط...بابا نھ 

 من کھ سرعتی یعنی...مینویسم تند تند رو جواب و میارم بیرون زیرم لباس تو از رو برگھ

 نوشتن تو

 شاز تا میکنم نگاه مینا بھ...کنن ثبت سرعت رکورد تو باید دادما خرج بھ سوال جواب

 کھ کنم تشکر

 مینویسم رو ۱۰ سوال جواب خودش برگھ پشت...میده نشونم رو ۱۰ سوال دستش با اونم

 طور بھ و

 آیدا...کوزمون کاسھ تو ریدم...آخ...آیدا میز روی میفتھ کھ سمتش میکنم پرت ای ناشیانھ

 رو سرش

 بی با مھ آیدا...منھ مالھ برگھ میگھ و بھش میکنھ اشاره ابرو با مینا کھ عقب برمیگردونھ

 فوتش خیالی

 امین حال بھ دلم اینقدر موقع اون...میکنھ خودش برگھ تو رو سرش و زمین روی میکنھ

 پماد کھ سوخت

 زممی پشت از و مینویسم رو سوال جواب دوباره و میارم گیر دیگھ ی برگھ یھ...شدم الزم

 و میشم بلند

 رگھب ھمچین اونم...میکنم پرت مینا بغل تو رو برگھ میرم آرمین میز سمت بھ کھ درحالی

 میگیره رو

 شدم دبلن وقتی چرا نمیدونم...منم میده رو برگش کھ نفری اولین...دادن بھش طال انگار کھ

 بدم رو برگم

 ممیتون:میگم و میز روی میذارم رو شد؟برگم چھارتا چشماشون اولم نفر من اینکھ از ھمھ

 بیرون؟ برم

 ...میده تکون رو سرش فقط کنھ نگام اینکھ بدون

 ...میشم دانشگاه حیاط وارد

 شدی؟ چی:نادیا

 نکردی؟ قطع ھنوز تو 

 دادی؟ برگتو...نھ:نادیا

 ...نوشتم ھم رو جواب...آره 

 منم...میکنی کنف رو یارو اون و میگیری رو الف ی نمره انشاءهلل: میگھ خوشحالی با

 میکنم قطع دیگھ

 ...عزیزم خدافس...شده زیاد تلفنم پول کھ

 با و میکنم باز رو دستام...میشھ قطع کھ کیھ مالھ عروسی شام اون کھ بپرسم ازش میخوام

 بلند صدای

 موھای قربون گراھامبل...نکنھ درد دستت موبایل کشف جون؟بخاطر خدا:میگم

 !!!فرفریت
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 وتاد بھ چشمم کھ میرم ھاس بچھ منو پاتوق کھ دانشگاه تو صندلی و میز تنھا سمت بھ

 کھ میفتھ دختر

 آرایش و صورتیشون و قرمز ھای مانتو از...نیس آشنا ھاشون قیافھ...نشستن دورش

 معلومھ غلیظشون

 ...نیستن دانشگاه ھای بچھ از کھ
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 نشستین؟ اینجا چرا ببخشید:میگم و میکنم ای سرفھ تک

 خریدی؟ رو اینجا چتھ؟مگھ:میگھ و میاد شتری عشوه یھ قرمزه مانتو

 .نپاشیدمتون خودم تا پاشین باشین زود...رسیده ارث بھ...نھ 

 ...بابا برو:صورتی مانتو

 !!!میکنما یکی پوزتو و دک میزنم ندارم معصاب اعصاب...پاشو میگم 

 ...بچھ نرو تند:قرمزه مانتو

 !!!بخوابون رو دستی ترمز کن لطف شما...دارم گواھینامھ نترس 

 ...میشن بلند ھا صندلی روی از کمر قر یھ با

 رو خودمون دھاتی این با زدن کلھ و سر با بھتره...بریم پاشو جون شھال:قرمز مانتو

 این از بیشتر

 ...نکنیم کوچیک

 ینا با کردین فک اینجا اومدین پاشدین کوه پشت از...آبادت و جد ھفت و خودتی دھاتی 

 درست قیافھ

 داره شآرای کیلو صد کھ بدیدت ندید قیافھ و خودت بھ آینھ تو برو شدین؟اول آدم کردتون

 بیا بعد کن نگاه

 کم شادگ منگلی گل شلوار یھ فقط پوشیدیدن رنگی مانتو ھا کولی مثھ...دھاتی بگو من بھ

 ...دارین

 با ور کیفم میشینم صندلی روی...میکنن گم رو گورشون ایش گفتن با و میکنن اخمی

 میز روی حرص

 ...میکوبونم

 و میکنم جمع رو خودم...میکنم نگاه دانشگاه ھای بچھ بھ میخورم رو ناخنام کھ ھمینجور

 میدم رو نفسم

 ...میشھ پخش ھوا تو بخارش کھ بیرون

 خوبی؟ ترمھ:فایق

 ...ندارم اعصاب امروز کن ولم برو 

 بیرون؟ بریم دانشگاه بعد بگم اومدم فقط..باشھ:فایق

 ...دیگھ وقت یھ واسھ بذار...فایق ندارم رو حالش امروز 

 گفتھ؟ چیزی بھت شده؟کسی چیزی:فایق
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 سرم...میره ندارم رو صلشحو میبینھ وقتی اونم...نمیگم چیزی دیگھ و میگیرم ازش رومو

 بین رو

 کرمف چیزی یھ...میگیره درد سرم اینقدر چرا نمیدونم...میبندم رو چشمام و میگیرم دستام

 خیلی رو

 بی و چپو بقیھ نگاه تو اینقدر ندارم؟یعنی رو ھیچی ارزش واقعا من کھ اینھ...کرده مشغول

 ارزشم؟یعنی

 من بزنن؟واقعا رو حرفی ھر و بکنن رو کاری ھر میتونن ھمھ ارزشم بی چون

 کھ حرفایی!اینجوریم؟؟

 سوزوند رو دلم حرفا اون کھ ای اندازه بھ...مخمھ رو بدجور میزد آیدا بھ سرم پشت آرمین

 چیز ھیچ

 ...نسوزوندم اینجوری ای دیگھ

***. 
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 &&& آرمین&&& 

 میکشم نشستن ھنوز کھ افرادی آخرین دست زیر از رو ھا برگھ ، وقت شدن تموم با

 بدون...بیرون

 ھاممو توی چنگی...میرم راھپلھ سمت بھ و میشم خارج کالس از اعتراضاتشون بھ توجھ

 وارد و میزنم

 ...میشم مدیریت دفتر

 در کنار چرم مبل روی و میکنم نشستن کھ استادایی ی ھمھ بھ سرسری بخیر صبح یھ

 ...میشینم

 بود؟ چطور امتحان آرمین:تانیش آقای

 ...خوب:میگم و میزنم لبم کنج زورکی لبخند

 رفتار طوری...کنم آدم رو ھا دانشجو این باید چطور نمیدونم دیگھ کھ من:رحمانی استاد

 کھ میکنن

 ...یکدیگره با مشاوره جلسھ امتحانشون جلسھ انگار

 فرو مبل ویت بیشتر رو خودم...میکنم اکتفا لبخند یھ بھ منم و میخندن چندنفر حرفش این با

 و میکنم

 اینکارا من کالس سر چرا پس وگرنھ...داره فرق شاگردش با ھرکی برخورد روش:میگم

 نمیکنن؟ رو

 بھ ھبرس چھ نمیکنم رو تو بھ کردن نگاه جرئت منم داری تو کھ اخمی اون با:تانیش آقای

 !تقلب

 ...دستت با خودت گور کندن یعنی جماعت این روی بھ خندیدن 

 خارج دفتر از باھم و جھان آقا بھ میده رو پرونده چندتا و میده تکون رو سرش

 تو رو ھا برگھ...میشن
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 ...شده تموم اینجا کارم...برم دیگھ منم اجازتون با:میشم بلند جام سر از و میذارم کیفم

 بیمارستان؟ میری:رحمانی

 ...خستم خیلی داشتم شیفت دیشب...خونھ میرم...نھ 

 میندازم رو کتم...بیرون میام جمع اون از میکنم خداحافظی ھمھ از و میدیم دست ھم با

 و دستم روی

 حملھ بھم اولیھ ھای انسان مثھ دانشجو دوتا کھ بیرون نذاشتم ساختمون از پامو ھنوز

 عقب...میکنن

 دارین؟ شده؟سوال چی:میکنم نگاشون منتظر و وایمیستم

 کنیم؟ آماده ھم گروھی میتونیم ھارو پروژه اون استاد:پور جمعھ

 ...نھ 

 ...خدا رو تو...مشکلھ خیلی کردنشون آماده استاد اما:باقری

 نمیگیرین؟ کامل نمره مگھ: میگم و میکنم نگاه روم روبھ دختر معصوم ی چھره بھ

 ...ممکنھ خب ولی چرا:باقری

 رو کامل نمره و میکردین رو تالشتون باید شما...نیس کارمون تو اگر و اما ولی 

 سواالت...میگرفتین

 ودتونمخ کردین کوتاھی کھ حاال...بکنم کارم تو ارفاقی بخوام کھ نبود سختی سواالت ، ھم

 بھ باید

 ...کنین آماده رو ھا پروژه اون تنھایی

 شآماد دونفری حداقل...استاد خدا رو تو:میگھ باناز و میکنھ نازک رو صداش یکم باقری

 ...کنیم
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 حرفشون کھ بکنن ھرکاری حاضرن...دخترا این از امان...میکشم صورتم روی رو دستم

 کرسی بھ رو

 و میدم تکون رو سرم!!!...گرفتن یاد مارو کردن خر روش و راه خوب...بنشونن

 دو از اما...باشھ:میگم

 ...نشھ بیشتر نفر

 ...استاد مرسی:میگھ و ھوا میپره ھول با

 و میخندم...میکرد بوسمم و بغلم میپرید کھ مطمئنم نبودم استاد منم و نبود دانشگاه اینجا اگھ

 بینشون از

 زممیندا رو کیفم و میشینم و میکنم باز رو درش...میرم ماشینم سمت بھ و میکنم عبور

 صندلی روی

 خارج جاپارک از و میگیرم عقب دنده و میکنم روشن رو ماشین...راننده کمک

 عوض رو دنده...میشم

 با و کرده تکیھ درخت بھ کھ میفتھ صنعتگر بھ چشمم کھ باال میارم رو سرم و میکنم

 یھ بھ ناراحتی
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 کھ چیکیکو ھرچند دنیای بھ...بیچاره عاشقھ میکنھ فکر ببینتش کھ ھر...شده خیره نقطھ

 دانشجو این

 بھ میرسم کھ میگیرم رو صنعتگر نگاه رد و میزنم لبخندی دارن پیشھ عاشق ھای

 از رو دستم...ترمھ

 بین رو سرش و نشستھ صندلی روی.میشم خیره ترمھ بھ بااخم و برمیدارم دنده روی

 با و گرقتھ دستاش

 نگاه فایق بھ...رفت و شد دیوونھ سر آخر ھم دختره این...میزنھ حرف لب زیر خودش

 ھمون از..میکنم

 یخیل ترمھ با کھ بودم شده اینم متوجھ گرچھ...بود معلوم ترمھ بھ نیتش ھم اول روزای

 رابطھ و صمیمھ

 ارمد ترمھ از کھ شناختی با...نیست دوست یھ شایدم یا برادر یھ از بیشتر باھاش ترمھ

 نیت کھ مطمئنم

 رو نکمعی...بگیره گرم باھاش راحتیا این بھ نبود ممکن گرنھ و نشده متوجھ ھنوز رو فایق

 روی میذارم

 گاهن...میزنھ نیش آدم چشم تو بدجور آفتاب بازم اما سوزناک و سرده ھوا اینکھ با...چشمم

 بھ رو آخرم

 کنده جا از ماشین کھ گاز روی میذارم رو پام و میدم فشار رو فرمون و میندازم ترمھ

 رو گوشیم...میشھ

 صدای کھ داشبورت روی بذارمش میخوام...میکنم روشنش و میارم بیرون کتم جیب از

 بلند زنگش

 رو تماس...میدوزم رو روبھ بھ رو نگاھم دوباره و میندازم گوشیم بھ گذرا نگاه یھ...میشھ

 برقرار

 ...میکنم

 چیھ؟ 

 ...میزنھ صدا رو اسمم آروم خیلی بغضی پر صدای با

 مرگتھ؟ چھ ببینم بنال درست: میگم کالفھ

 ...متنفرم ازت...عوضی پست: میگھ و میشھ یکی داد با ناراحتش صدای

 بھل میزارم رو دستم و میکشم پایین رو ماشین شیشھ.ترمز رو میزنم قرمز چراغ دیدن با

 پنجره ی

 ...ماشین

 زدن با رو بگی؟وقتم رو تکراری حرفای ھمین کھ زدی زنگ: میگم و میزنم نیشخندی

 بیخودت حرفای

 ...نگیر

 ...من با...ساده اینقدر...ساده اینقدر میتونی چطور آخھ...پستی خیلی: جیران
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 از رعتس با کھ ماشینایی بھ و میکنم سرم گاه تکیھ رو دستم بیخیال...میشکنھ بغضش

 عبور روم روبھ

 ...میکنم نگاه میکنن

 ...نکن اینکارو من با...خدا رو تو: جیران

 میزنی؟خستھ زنگ بھم دقیقھ بھ دم ھی رفتھ؟چرا کجا غرورت...نکن شروع دوباره 

 نشدی؟

 دوست من...بکنی کارو این بامنم نداری حق...بفھم لعنتی...دارم دوست چون: جیران

 ھرزت دخترای

 فھمیدی؟...بعدی نفر سراغ بری و کنی ولشون خدا امون بھ مدت یھ بعد کھ نیستم

 شتال اینقدر فھمم حس تقویت برای کھ ممنون...آفرین آفرین: میگم و خنده زیر میزنم

 لحن با...) میکنی

 ھزارم بار برای...کن قطع نداری کاری دیگھ اگھ حاال(میدم ادامھ ای جدی و خشک

 نھ ھم دیگھ...میگم

 لویج نیاد یکبار ای دقیقھ بگو باباتم اون بھ...شو سبز راھم جلوی نھ بزن زنگ من بھ

 و داد مطبم

 و شینمب ساکت کھ نمیکنم تضمینی دیگھ بیاد ایندفعھ اگھ...دارم آبرو من...بندازه راه ھوار

 بھش چیزی

 و داد و شدن مزاحم دلیل بھ راحت خیلی میتونم...بگو بھش رو اینا فھمیدی؟برو...نگم

 بیخودی ھوارای

 ...کنم شکایت ازش

 ...باشی آدمی ھمچین نمیکردم فک...ای عوضی خیلی: جیران

 با تردخ دوتا توش کھ میکنم نگاه کنارم پرشیا بھ و برمیگردونم رو سرم سوت صدای با

 خیلی آرایش

 باز وننیشش کھ میدم تکون سری براشون و میکنم کنترل رو عصبانیتم...نشستن غلیظ

 ...میشھ

 اول از...بگو چرت کمتر:میگم و میگیرم ماشین تو دختر دوتا از رو نگاھم تفاوتی بی با

 میدونستی ھم

 نداده امیدی بھت من...میکردی من آویزون رو خودت بازم و نمیرسیم جایی بھ ھم با ما کھ

 کھ بودم

 ربطی من بھ اینا و میکردی سازی رویا خودت برای خودت...کنم خرابش بخوام االن

 خواھشا...نداره

 ...کنم عوض رو شمارم تو خاطر بھ نمیخواد دلم...نزن زنگ ھم دیگھ

 ...من ی نداشتھ اعصاب روی میشھ سوھانی مثھ ھقش ھق صدای

 دارم فقط...اوف...میکنم نگاه قرمز چراغ شماره بھ و برمیدارم چشمام روی از رو عینکم

 رو خودم

 یگردونمبرم رو سرم...سنگھ بھ میخ کوبیدن مثھ دختر این با کردن صحبت...میکنم خستھ

 دخترا دوتا بھ
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 ...میکنم خیرشون نگاه نثار چشمک یھ و میکنم نگاه

 گوشیم رپ سیاه لیست بھ رو شمارش...میکنم قطع رو تلفن جیران ھای گریھ بھ توجھ بدون

 اضافھ

 ھمب زبونی شیرین برای کناری ماشین دخترای کھ ھایی تیکھ بھ توجھ بدون...میکنم

 و میشم خم میندازن

 دستم از وحشیا مثھ...میگیرم سمتشون بھ و بیرون میارم رو کارتم داشبورت تو از

 سر از و میقاپنش

 .میخندم حرکتشون بھ...میکشن جیغ ذوق

 و گیرهمی شکل میزنن لھ لھ استخون واسھ کھ ھار سگ دوتا مثھ ذھنم تو قیافشون لحظھ یھ

 رو خندم

 ...میکنھ تشدید
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 نبالد لیستم تو و میگیرم دستم تو رو گوشی حوصلھ بی..میفتم راه چراغ شدن سبز با

 شیما شماره

 قرار فرمون روی رو چپم دست و میگیرم رو شماره و میکنم ول رو فرمون...میگردم

 ...میدم

….... 

 در و برمیدارم رو گوشیم ھمراه بھ رو کتم و کیف...میکنم پارک پارکینگ تو رو ماشین

 قفل رو ماشین

 باز درش زود خیلی...میزنم رو آسانسور دکمھ...میرم آسانسور سمت بھ...میکنم

 و میشم واردش...میشھ

 ودمخ بھ آیینھ تو...میکنھ حرکت و میشھ بستھ آسانسور در...میدم فشار رو ۵ طبقھ دکمھ

 و میکنم نگاه

 ھک کنم باز رو خونم در میخوام و بیرون میام در شدن باز با...میکشم موھام روی رو دستم

 صدای

 ...میشھ مانعم موبایلم

 ...آورده گیر وقت امروز ھم گوشی این...بابا ای 

 ...میکنم وصل رو تماس عمو اسم دیدن با

 ...عمو سالم 

 پسر؟ کجایی پس:عمو

 ...خودم ی خونھ 

 بخوریم؟ باھم رو ناھار نبود قرار مگھ...موندم منتظرت خیلی:عمو

 ...ببخشید واقعا...کردم فراموش عمو آخ:میگم و پیشونیم بھ میزنم رو دستم

 ور خودم شام واسھ...ام خستھ خیلی:میدم ادامھ و میکنم نگاھی گذشتھ دو از کھ ساعتم بھ

 ...میرسونم



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...کاسھ ھمین و آشھ ھمین ھمیشھ..میشھ فراموشت میدونستم: عمو

 !شرمندتم 

 زد؟ زنگ بھت نجمھ: عمو

 کنم فک...دنبالشون فرودگاه برم بزنن زنگ رسیدن وقتی بود قرار...ھنوز نھ...آم 

 لغو پروازشون

 ...ندارم ازش خبری...شده

 ...میپیچھ گوشی تو مردونش خنده صدای

 منتظر و اینجا اومده راست یھ...رسیدن صبح امروز...اما نگم بھت بود خواستھ:عمو

 میخواست...توئھ

 شده کور چشماش صبح از...ماست پسر عادت قولی بد نداره خبر بیچاره...کنھ سوپرایزت

 در بھ بسکھ

 .بودی خاموش...زدم زنگ بھت منم...مونده خیره

 .کردم خاموشش ھمین واسھ.داشتم کالس 

 اقعاو...میکنم شکر بره یادم رو ناھار قرار بود شده باعث اینکھ خاطر بھ رو خدا لحظھ یھ

 ی حوصلھ

 ...ندارم رو شدنش آویزون و نجمھ

 ...نداریم بھونھ...بیای باید دیگھ چی؟امشبو امشب:عمو
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 .ندارم ھم رو شب حوصلھ االن ھمین از انگار نجمھ وجود با

 ...خستم خیلی...نمیام...عمو نھ 

 زدی؟ حرف من حرف روی باز: عمو

 ...شو من بیخیال رو امشب...کرده خستم کاری فشارای...خستم خیلی...عمو میگم واقعا 

 بیای؟ نمیتونی ھم نجمھ خاطر بھ میشھ؟یعنی مگھ: عمو

 ...س نجمھ خود نیومدنم اصلی دلیل کھ میفھمیدی کاش

 ...زد سر بھش میشھ ھم بعدا 

 یسر یھ بھش میام...آزاده وقتم فردا: میگم و میارم بیرون کیفم تو از رو خونھ کلیدای

 ...میزنم

 ...بیا یعنی بیا میگم میگم؟وقتی چی من نمیفھمی اینکھ مثھ تو: عمو

 ...ندارم اصال رو حوصلش: میگم و میکنم پوفی

 نداری؟ رو چی ی حوصلھ: عمو

 عمو با نمیشھ ھیچوقت...میشم پشیمون زدم کھ حرفی از عصبانیش و بلند صدای با

 نجمھ درمورد

 ...میکنھ برداشت بخواد دلش کھ نحوی ھر بھ رو ھرچیزی...زد حرف

 آرمین؟: باال میبره رو صداش
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 مسافت...ندارم رو کردن رانندگی ی حوصلھ بگو خواستم فقط...عمو نداشتم منظوری 

 بذارش...زیاده

 ...فردا واسھ

 ...نمیکنی مخالفت دیگھ...دنبالت میفرستم رو راننده: عمو

 :میکنم قبول رو حرفش و میام کوتاه من ھمیشھ مثھ ناچار...نداشت رو کردنم رھا قصد

 نیازی

 ...میام خودم...نیست

 ...خوشحالھ من باخت از بازم کھ فھمید میشھ صداش از

 اھارن برای بفھمھ اگھ مطمئنا...بگیر ھم بزرگ گل دستھ یھ میای داری...نکنی دیر: عمو

 خیلی نمیای

 ...بیار در دلش از...میشھ ناراحت

 ...نیستم کشی منت اھل من 

 و بگیر اومدنشون بخاطر ھم رو گل دستھ اون...بکشی رو کسی منت نگفت کسی: عمو

 بابت از و بیار

 ...کن خواھی عذر نجمھ و عمت از نیومدنت

 ...کشی منت شد کھ بازم 

 ...نزن حرف منم حرف روی...نیست کشی منت معنیش گذاشتن احترام: عمو

 .میگی زور ھمیشھ 

 ...داری پیش در رو درازی شب امشب...کن استراحت برو: میگھ و میخنده
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 یمروی روبھ واحد در بھ چشمم کھ میرم خونھ در سمت بھ و میکنم قطع حرص با رو تلفن

 از کھ میفتھ

 ...واستادن فالگوش بازم...فضول ھای ھمسایھ...معلومھ خونھ صاحب سایھ در زیر

 و میکنم بلند رو صدام در بستن قبل...میشم خونھ وارد و میکنم باز رو خونھ در

 .فضول آدمای:میگم

 ...میبندم محکم رو در و

 رو پیرھنم و میذارم اتاق تو نفره تک مبل رو مرتب رو کیفم و کت...میرم اتاقم سمت بھ

 بیرون تنم از

 ...میشم حموم وارد و چرکا رخت سبد داخل میندازمش و میارم

 اب...روحی دردای از غیر...میده تسکین رو دردات کل انگار...میکنھ معجزه گرم دوش یھ

 خودم حولھ

 میدم درد با رو نفسم...میدوزم سقف بھ رو خیرم نگاه و تخت روی میندازم رو

 رو دستم...بیرون

 از گوشیم زنگ صدای با...راھھ تو جدی خوردگی سرما یھ کنم فک...گلوم روی میذارم

 عسلی روی
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 ...میکنم وصل رو تماس شیما اسم دیدن با.میدارم برش

 الو؟ 

 ...درو کن باز: شیما

 و میارم بیرون تنم از رو حولھ...میذارمش عسلی روی دوباره و میکنم قطع رو گوشی

 لباس سریعا

 میآرو بھ بالبخند میکنم باز کھ رو در.میرم در سمت بھ و میشم خارج اتاق از و میپوشم

 خونھ وارد

 ...آقاھھ سالم: میگھ و میشھ

 خوش: میگم و میشم سالن وارد و میشم رد کنارش از و میبندم محکم رو خونھ در

 ...اومدی

 ...ھمین؟: میگھ و میکنھ نگاھم بانمکی اخم با شیما

: ممیگ و ایستم می و برمیگردم سمتش بھ میرم آشپزخونھ سمت بھ کھ حالی در متعجب

 چی؟

 ھک میکنم خیره میده تکونش ماھرانھ کھ باسنش حرکات روی رو نگاھم...میاد سمتم بھ

 و میشھ نزدیکم

 ...شدی خستھ زیادی معلومھ: میگھ و میندازه ھام شونھ روی رو دستاش

 ...بخوریم ھم با میکنم درست قھوه یھ منم...کن عوض لباساتو 

 و میشھ جدا ازم و میبوسھ کوتاه رو لبام و ایستھ می پاش نوک روی و میزنھ لبخندی

 کھ درحالی

 و میشم آشپزخونھ وارد منم و میره کاناپھ سمت بھ مانتوشھ ھای دکمھ کردن باز مشغول

 داخل رو قھوه

 ینزدیکتر ی فاصلھ از صداشو کھ نمیکشھ طول زیاد.میشم منتظر و میریزم جوش قھوه

 ...میشنوم

 چطوره؟ حالت: شیما

 ینپای اش شونھ روی از بندش کھ تنگش و قرمز تاب روی رو نگاھم و سمتش برمیگردم

 افتاده

 ...ام خستھ خیلی: میگم و میچرخونم

 ...میکنم حلش خودم کھ اونو: میگھ بالبخند
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 نھت بھش میشم خارج آشپزخونھ از کھ درحالی و میریزم سرامیکی لیوان داخل رو ھا قھوه

 و میزنم

 ھب...میشم پخش پنجره نزدیکی راحتی کاناپھ روی خودمم و میذارم میز روی رو ھا لیوان

 شیما لباسای

 شونمیذارم و میکنم مرتبشون و میدارم برشون و میکنم نگاه انداختتشون کناپھ روی کھ

 کاناپھ روی
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 تکیھ بھش پشت از و میکنم بھش رو پشتم...میشینھ کنارم و میاد سمتم بھ شیما...کناری

 آروم کھ میزنم

 ...میده ماساژ رو ھام شونھ و میگیره بغلش تو منو

 کی ات: میگم میکنم سبکی احساس و میبرم لذت ام شونھ روی دستش حرکت از کھ درحالی

 میمونی؟

 ...میریزه صورتم تو موھاش...میکنھ نزدیک گوشم بھ رو سرش

 ...بخوای تو کھ وقتی ھر تا: شیما

 رو گیخست واقعا کھ نوازشی با و آرومی بھ رو دستش کھ میکنم فوت بیرون بھ رو نفسم

 میزنھ کنار

 ...میده ماساژ رو گردنم و میکشھ پیشونیم روی

 تنھایی؟ ھنوز 

 ...نھ: میگھ و میخنده

 بخندبال کھ میکنم نگاه بھش میده ماساژ رو گردنم ھنوز کھ درحالی و میکنم باز رو چشمام

 یھ با: میگھ

 ...خوبیھ پسر ولی نشده جدی باھاش ام رابطھ ھنوز...اوم...فریده اسمش...شدم آشنا پسری

 ور چشمام دوباره.میشھ کشیده نمدارم موھای توی دستاش...میدم تکیھ بھش کامل رو سرم

 و میبندم

 .خوبھ: میگم

 شدی؟ ناراحت: شیما

 ...نھ 

 و میشینم کاناپھ روی و برمیدارم پاش روی از رو سرم میده ماساژ رو سرم کھ دیگھ کمی

 ام قھوه لیوان

 و برمیداره رو اش قھوه و میکشھ شرابیش و پرپشت موھای داخل دستی...برمیدارم رو

 مزه مزه ازش

 .نظیرن بی ھات قھوه: میگھ و میکنھ

 از و شدن پوشونده ضخیم ھای پرده با کھ ھایی پنجره بھ و میدم ضعیفی تکون رو سرم

 نور ورود

 .میکنم نگاه کردن جلوگیری خورشید

 خوردی؟ ناھار 

 چی؟ تو.نیستم گرسنھ ولی...نھ: شیما

 .ندارم میلی منم 

 لیوان و میخورم رو ام قھوه از کمی و میذاره پیشونیم روی دستمو و میشم خم زانوم روی

 میز روی رو

 رو دستش و میکشھ سمتم بھ رو خودش و میذاره میز روی رو لیوانش ھم شیما...میذارم

 نوازشگونھ

 ...ای؟ گرفتھ زیادی: میگھ و میکشھ کمرم روی
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 ...کردی رنگ قشنگ...موھاتو: میگم و میشم خیره بھش و میشینم صاف و میزنم لبخندی

 ھمب: میگھ و میکنھ خم سمتم بھ رو خودش و میشینھ کاناپھ روی ھاش زانو روی و میخنده

 ...میاد؟

 فرو موھاش تو ھامو پنجھ و میزنم کنار صورتش روی از رو موھاش و میارم باال دستمو

 کھ میکنم

 ھب موھام الی و گردنم دور دستاش و میکنھ قفل لبام روی رو لباش و میشھ خمار نگاھش

 حرکت

 رو سرش و میخنده کھ میکشمش خودم سمت بھ و میندازم کمرش دور دستمو...درمیاد

 و میچرخونھ

 ...میکنھ تر عمیق رو بوسھ

***. 

 رو شونھ...وایمیستم آینھ جلوی و میپوشم مشکی شرت تی یھ با مشکی جین شلوار یھ

 روی میکشم

 دوشم روی میندازم رو سویشرتم و میگیرم عالقم مورد ادکلن با مختصری دوش و موھام

 حالی در و

 گاهن رفتھ فرو عمیقی خواب تو کھ شیما بھ و برمیگردم میبندم دستم بھ رو ساعتم کھ

 سمتش بھ...میکنم

 گوشیم و میپوشم رو سویشرتم...میشم خارج اتاقم از و میپوشونم رو بدنش ملحفھ با و میرم

 میذارم رو

 از و میکنم خاموش رو خونھ چراغ...میرم در سمت بھ و برمیدارم رو سوئیچ...جیبم تو

 خارج خونھ

 یدند با...بیرون میاد بلند قد خانم یھ و میشھ باز رویی روبھ واحد در من با ھمزمان...میشم

 سرش من

 اطرخ بھ مستقیم طور بھ کھ ایھ تیکھ خاطر بھ ندارم شک...پایین میندازه خجالت از رو

 فالگوش

 با...میدم فشار رو دکمش و میرم آسانسور سمت بھ بھش توجھ بدون...انداختم واستادنش

 یھ صدای

 ستد من اخم دیدن با...میکنم نگاه بھش و عقب برمیگردم میکنھ شیطونی کھ پسربچھ

 محکم رو مامانش

 دکمھ...وت میان سرم پشت...میشم وارد آسانسور در شده باز با...میشھ قایم پشتش و میگیره

 پارکینگ

 در بھ جوری...میکنم نگاه زنھ پای سرتا بھ و میدم تکیھ آسانسور کنج بھ و میزنم رو

 چسبیده آسانسور

 یظغل اخم...قایمھ مامانش پشت ھنوز...میکنم نگاه پسربچھ بھ...میخورمش االن انگار کھ

 کھ میکنم تری
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 رشماد بھ تری خریدانھ نگاه و میزنم پوزخندی...میپوشونھ مامانش دستای بین رو سرش

 !!!...میندازم

 ۸ از اتقریب ساعت...میشم خارج پارکینگ از الستیکا جیغ صدای با و میشم ماشینم سوار

 تعاد طبق...گوشی روی میفتھ ناشناس شماره یھ...میشھ بلند تلفنم صدای...گذشتھ

 خاموشش ھمیشگی

 میکوبم ممحک رو دستم بشم پیاده اینکھ قبل و میدارم نگھ فروشی گل دکھ یھ کنار...میکنم

 روی

 ...میکنم بلند رو صدام...متنفرم کارا این از...فرمون

 ...کردی زھر بھم ھم رو امشب...عمو بھت لعنت...متنفرم کارا این از 

….... 

 تو چنگی...میگیره دستم از رو گل سبد بھناز...میکنھ اکتفا لبخند یھ بھ فقط دیدنم با عمو

 و میزنم موھام

 ...میکنم روبوسی بھنوش عمھ با زورکی

 ...بود شده تنگ برات دلم چقدر میفھمم دیدمت کھ االن...بشم قربونت: عمھ
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 ...مرسی 

 روییم روبھ صندلی روی عمو...مبل روی میندازم رو خودم و میکنم ول رو دستش

 چرا:میگھ و میشینھ

 پسر؟ کشیدی زحمت

 رو کاراش دلیل...میکنھ اشاره گذاشتھ میز روی بھناز کھ گلی سبد بھ ابروش با بعد و

 طوری...نمیفھمم

 رو رفشح...بود خودش پیشنھاد خوبھ...بیام گل با قراره نمیدونسھ انگار کھ میکنھ رفتار

 تکرار دوباره

 یپوزخند...حرفام این از تر لجباز من اما خریدمش نجمھ برای بگم منتظره انگار...میکنھ

 و میزنم

 چیز میشد فرصت اگھ...گلھ یھ از بیشتر ارزشش بھنوشم عمھ...عمو نیست زحمت: میگم

 کھ بھتری

 ...میاوردم براش رو باشھ دنیا عمھ بھترین درخور

 اراک این بھ نیازی...پسرم کشیدی زحمت واقعا: میگھ و میزنھ لبخندی خرسندی با عمھ

 ھر کھ ما...نبود

 ...شماییم مزاحم اینجا ماه

 ...ھست ھم شما خونھ اینجا...نزن حرفو این: میگھ شده گرفتھ حالش حسابی کھ عمو

 نارک عمھ...نمیمونھ دور چشمش از کھ میزنم پوزخندی عمو پکر قیافھ دیدن با آگاه ناخود

 و میشینھ عمو

 ...متنفره ازش نجمھ کھ گلی...سفید رز.میکشھ بو رو سبد تو سفید رز گالی
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 ...میکشم ریشم تھ بھ دستی و مبل ی دستھ روی میذارم رو دستم

 شد؟ چی قھوه این پس بھناز: میشھ بلند عمو صدای

 ...میشیا خواب بخوری؟بی قھوه شب وقت این میخوای انوش؟...وا:عمھ

 شما اومدن افتخار بھ:میگھ س عمھ صحبتش طرف کھ درحالی و میکنھ نگاه بھم عمو

 صبح تا میخوایم

 آرمین؟ نھ مگھ...بزنیم گپ باشیمو بیدار

 اجاحتی خواب بھ و خستم بدجور داشتم بیمارستان شیفت دیشب من اما نمیدونم رو شما 

 نمیتونم...دارم

 ...بمونم

 ...میمونی ھمینجا رو امشب...کنھ آماده رو اتاقت میگم بھناز بھ: عمو

 ...زور بھ اونم...میکنھ تحمیل رو دستوراتش فقط...نمیپرسھ رو نظرم ھیچوقت

 مھ بعد و میسوزونن رو گردنم گرمی نفسای و میگیرن رو چشمام پشت از سردی دستای

 بوسھ یھ

 صورتم روی از رو دستاش و باال میارم رو دستم حوصلگی بی با...میشینھ روشون

 بدون و برمیدارم

 ...ننک پھن براتون قرمز فرش میدادین خبر: میگم کنم نگاش و برگردم عقب بھ اینکھ

 ...میشھ کمرنگ و سرد عمھ و عمو لبخند

: گھمی و میزنھ لبخندی...میکنم نگاه نجمھ شاداب صورت بھ و میکنم خم عقب بھ رو سرم

 کھ کسی

 ...کنن پھن برات قرمز فرش میدادی خبر باید تو...تویی ناپیداس

 کو؟ سالمت پس: میگھ ساختگی اخم با و میکنھ ریز خنده
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 ...خوردش گربھ 

 ...بودم منتظرت نیومدی؟خیلی ناھار واسھ چرا: میگھ اخم ھمون با

 ...شد شروع خانوم جوابای و سوال بازم

 محال وگرنھ اومدین جنابعالی نداشتم خبر من...ضمن در...کردم فراموش رو ناھار قرار 

 یادم بود

 بیاین خبر بی اینکھ نھ بزنین زنگ من بھ فرودگاه رسیدین وقتی بود قرار میکنم فک...بره

 ی خونھ

 !!!!بمونید بیخبرم جا ھمھ از کھ منی منتظر و عمو

 چھ...وها: میگھ و میشکنھ رو بود شده ایجاد من تند برخورد از کھ سنگینی جو لبخندش با

 ...عصبانی

 بھ ردمبرمیگ و کنار میکشم رو سرم..پیشونیم بھ میچسبونھ محکم رو لباش و میشھ خم و

 و قبلم حالت

 ...بشم رنگی ندارم دوست...نبوس منو زدی لب رژ وقتی گفتم دفعھ صد:میگم
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 بھ مربوط موضوعات اما...میاد خوشم ھرمدلیش اونم رژ طمع و اثر از من درواقع خب

 چیز یھ...نجمھ

 ...اس دیگھ

 رژ ھم ھمین واسھ...میدونم: میگھ و میشینھ پاھام روی...میزنھ دور رو صندلی و میخنده

 ...نزدم

 رمزق ھای رنگدونھ این پس: میگم و میکنم نگاه قرمزش لبای بھ و میکنم ریز رو چشمام

 چین؟

 ...لبام خود رنگ: نجمھ

 حبس نفسش و میبنده آروم رو چشماش کھ میکشم لباش روی و باال میارم رو دستم

 کھ دستم بھ... میشھ

 صورتی ھھمیش لبات میاد یادم کھ جایی تا...عجیبھ:میگم اخم با و میکنم نگاه نگرفتھ رنگی

 !!؟!!!بود

 ...گرفتی اشتباھی دیگھ یکی لبای با منو لبای البد: میگھ پکری قیافھ با

 ھب رو خودم بخوام کھ حرفام این از تر پررو من اما...انداخت موقع بھ رو تپلش ی تیکھ

 سادگی این

 ...ببازم

 ...شد اشتباھی...درستھ 

 چای نیسی یھ با بھناز...میگیرم دلخورش و سبز نگاه از رو نگاھم و میدم تکیھ صندلی بھ

 وارد قھوه و

 میکنھ؟ درد گردنت:میگھ نجمھ کھ میکشم گردنم روی دستی...میشھ سالن

 ...نھ:میگم ھمین واسھ بچسبھ بھم زالو مثھ کھ میگرده فرصتی ھر دنبال میدونم

 نجمھ کھ میز روی میذارمش میشم خم و برمیدارم روم روبھ سینی تو از رو قھوه فنجون

 ناخواستھ ھم

 ...میشھ خم

 میره؟ پیش چطور کارا:عمو

 ...ھمیشس مثلھ 

 ...میخوره رو قھوش از مقداری و میده تکون کالفھ رو سرش

 بزنیم؟ قدم باغ تو بریم میای:نجمھ
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 ...میخوری سرما...سرده ھوا 

 ...میپوشھ گرم لباس یھ...نباش نجمھ نگران:عمو

 ...ندارم حوصلھ 

 ...نج یا زدن نداری؟قدم رو چی حوصلھ:عمو

 ...بپوش گرم چیز یھ برو:میگم نجمھ بھ رو و میکنم قطع رو حرفش
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 یداجد...زانوم روی میکشم رو دستم...میره ھا پلھ سمت بھ و میشھ بلند پام روی از سریع

 سنگین خیلی

 ...شده تر

 بود؟ چطور خسرو: عمو

 ...کرده فراموش ھم رو ما حتی...شده غرق کارش تو بدجور...خوب: عمھ

 ...بدم بھش حسابی مالی گوش یھ باید پس:میگھ باخنده عمو

 پیش خوب انگار شرکتش کارای اما بیاد میخواست:میگھ و میشینھ عمھ لبھای رو لبخندی

 مارو...نمیره

 ...ایران بیاد ماه این آخر شاید...موند خودش فرستاد

 ...آرمین آمادم من:نجمھ

 ...دوشش روی انداختھ شنل یھ فقط...میکنم نگاه بھش میچرخونم رو سرم

 ...سرده خیلی ھوا...میکردی سرت ھم چیزی یھ 

 ...نیستم سرمایی...نباش من نگران: نجمھ

 سرت باال شب تا صبح باید شدنت مریض بعد کھ خودمم نگران...نیستم تو نگران

 کھ عمھ از...واستم

 ...بکشم رو جورت باید بدبخت منھ...نمیشھ گرم آب

 خونھ از نجمھ منو و کنار میره خونھ نگھبان...میرم خروجی در سمت بھ و میشم بلند

 ...میشیم خارج

 بزنید؟ قدم میرین:نگھبان

 ...آره:نجمھ

 بیام؟ ھمراھتون:نگھبان

 ...نیست نیازی...نھ نھ:نجمھ

 ..چشم:نگھبان

 ...میکشونھ باغ تاریکی سمت بھ منو و میکنھ حلقھ بازوم دور رو دستش

 خونھ تو ارزش با چیز چھ موندم چیکار؟من میخواد رو نگھبان ھمھ این دایی آخھ:نجمھ

 کھ داره

 میکنھ؟ مراقبت ازش اینجوری

 ...شده جمع دورش دشمن بخواد دلت تا اما نداره ارزش با چیز 
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 رکنا تاب روی...شدن بیشتر سگا و نگھبانا تعداد...میچرخونم باغ دور تا دور رو سرم

 استخر

 نارمک...میکنم نگاه ساعتم بھ...میکنھ خراب رو موھام حالت میوزه کھ تندی باد...میشینم

 تاب روی

 !!!بود شده تنگ خیلی برات دلم:میگھ و میشینھ
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 یھ این اگھ...میشھ بزرگ و کوچیک دائما کھ ھس آدما این قلب تو رازی چھ نمیدونم من

 احساس

 !!!!نجمھ؟ با رابطھ در نمیده؟مخصوصا دست من بھ چرا پس ھمگانیھ

 چی؟ تو: نجمھ

 چی؟ من 

 بود؟ شده تنگ برام دلت ھم تو: نجمھ

 ...نھ 

 ...ھوا ازسردی یا...من رفتار از یا...زد یخ بفھمم میتونم العملش عکس از

 منھ؟ دلگرمیھ باعث ھم رفتارات این میدونستی:میگھ و شونم روی میذاره رو سرش

 مگھ؟ چطور...نھ 

 حالت کھ میده نشون میکنی ارزش بی و خرد رفتارت با رو آدما ھنوز کھ ھمین: نجمھ

 مشکلی و خوبھ

 !!!!دلگرمیھ بزرگترین من برای این و نداری

 ...کنم عوض رو کارم شیوه باید پس:میگم و میزنم پوزخندی

 ھم تو...نمیشم خستھ من...نمیکنھ کم رو چیزی من احساس از رفتارات این اما: نجمھ

 خودت بھ بیخودی

 ...میاری فشار

 دست ازت من کھ نمیشھ باعث رفتارات این:میده ادامھ و میشھ خیره چشمام بھ

 فقط وسط این...بردارم

 ...میشی خستھ خودت

 چرا؟ 

 چرا؟ چی: نجمھ

 نیستی؟ ھیچی کھ حالی در بدی جلوه خوبھ آدم رو خودت میکنی سعی چرا 

 ...نکردم تظاھر بھ سعی ھیچوقت من: نجمھ

 ھستی؟ متظاھری آدم کھ حالی در 

 ...نمیکنم درک اصال رو حرفات:نجمھ

 ...نبودم تو پیش...اینجا من االن میفھمیدی منو حرفای اگھ 

 میکشی؟ وسط رو ھمیشگی موضوع اون داری بازم: میگھ و میگیره فاصلھ ازم

 ...بدم نشونت رو حقیقت میکنم سعی دارم فقط من...نھ 
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 چی کھ بدی نشونم رو شدی؟ھا؟حقیقت مادر از تر مھربون دایھ حاال تا کی از: نجمھ

 کردی بشھ؟فک

 حقیقت دونستن بھ نیازی من...میذاره تاثیری من رو نداری دوستم بگی ھربار اگھ

 تو مضحک

 .نداره ربطی ما آینده و االن زندگی بھ تو ی گذشتھ...خودت واسھ دار نگھش...ندارم
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 نمیکشی؟ عقب چرا میدونی رو اینا ی ھمھ وقتی 

 ...میکنھ ممکن ھم رو چیزا ترین ناممکن عشق دارم اعتقاد من...چون: نجمھ

 داری؟ ایمان کنی خودت عاشق منو اینکھ بھ ھنوز یعنی 

 کھ نھای میکنھ متعجب منو وسط این کھ چیزی تنھا...نداره ای معنی ھیچ من برای سکوتش

 این غرور

 دارم دوست جواب در ھربار من و بود اون جای ھرکی داره؟اگھ کجاست؟اصال دختر

 میگفتم بھش

 غرور از تر مھم چیزی دخترا برای و میشکست غرورش مطمئنا ندارم دوست

 خاطر بھ پس...نیست

 دخترایی از خالصی برای من شگرد کال...میزدن خط منو دور بود شده کھ ھم غرورشون

 ازشون کھ

 شدن نزدیک!!!!بستھ رو دستم عجیب...دختره این اما...ھست و بوده ھمین شدم خستھ

 ھمون از بھش

 ...بود اشتباھی کار ھم اول

 منو ایحرف و اومده کوتاه باالخره یعنی...نمیگھ ھیچی دیگھ چرا نمیدونم...میکنم نگاه بھش

 قبول

 سیاھی بھ منو امید ذره یھ ھمون و میزنھ لبخند روم بھ و سمتم برمیگرده...؟!کرده؟

 پوفی...میکشونھ

 ینیب این...قرمز کوچیک لبای و سفید گرد صورت این...میگیرم ازش رو نگاھم و میکنم

 تراش خوش

 جذابیتی ھیچ من واسھ خوشرنگ بور موھای این و کاجی سبز درشت چشمای این و

 دختر اگھ...نداره

 ویق ظاھر بھ دوستی این پیش وقت خیلی نداشت رو ھواش اینقدر عمو اگھ یا و نبود عمم

 خراب رو

 قعش و نجمھ روی داشتنش تعصب...میترسونھ منو عمو رفتار ھمھ از بیشتر...میکردم

 بھ اندازش بی

 نگاه زا کھ منی...ببرم پیش از کاری نتونم میشھ باعث و بستھ منو پای و دست بدجور اون

 یھ خیلیا

 تن...جونوریھ چھ کھ میدونم من فقط چون...میترسم خودم عموی از...وحشتناکم ھیوالی

 این بھ دادن

 ...بود اشتباھی کار ھم اول ھمون از رابطھ

 زا یکی...دارم پاسخ بی تماس چھار...میکنم روشن رو گوشیم و میشم بلند تاب روی از

 دوتا و پیمان

 ...تو بریم کھ بھتره: میگم و نجمھ سمت برمیگردم...ناشناس تماس یک و جیران از ھم

 ...میاد خونھ سمت بھ من ھمراه اعتراضی ھیچ بدون و میشھ بلند تاب روی از

 عمو ھای خنده صدای...میشم خونھ وارد نجمھ از زودتر و میکنم باز رو سالن اصلی در

 خونھ عمھ، و
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 ...میشینم قبلی تکی مبل روی...کنده جا از رو

 میخندین؟ اینجوری چی شده؟بھ چی 

 ...میدوزه چشم عمو دھن بھ ذوق با و منتظر و میشینھ عمھ کنار مبل روی نجمھ
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 مراسم درمورد داشتیم درواقع...ھیچی ھیچی: میگھ و میگیره رو چشمش اشک عمو

 نجمھ و تو نامزدی

 ...میزدیم حرف

 تو میره وحشتناکی شدت بھ اخمام و میپرم مبل روی از متر نیم و یک حرف این با

 جا ھمین از...ھم

 ...میکنھ کور رو چشمم س نجمھ چشمای تو کھ ای خوشحالی برق ھم

 میکنی؟ عمو؟شوخی چی یعنی 

 دارم شوخی تو با من مگھ: میگھ نیست خبری خنده از دیگھ کھ ای جدی لحن با عمو

 پسر؟

 ...کنیم فکر ازدواج و نامزدی بھ نجمھ درس شدن تموم بعد شد قرار...عمو اما 

 ...باشین مراسم فکر بھ باید االن ھمین از...میشھ تموم ھم نجمھ درس دیگھ دوماه تا: عمھ

 ...ندارم آمادگیشو من اما 

 یپ میرین و میگیرین ساده مراسم نداری؟یھ آمادگیشو کھ بک نی کوه میخوای مگھ: عمو

 خیال و کارتون

 ...میکنین راحت خودتون بابت از مارو

 ...اما 

 .میکنھ سکوت بھ مجاب منو و باال میاره رو دستش

 ...گفتم کھ ھمین: عمو

 بھ متصمی این از کھ چیزی اولین اما چرا نمیدونم...میگیرم دستام بین رو سرم و میشم خم

 میاد ذھنم

 مصمم منو و میده نیرو بھم انگار ذھنم تو اون ی چھره گرفتن شکل...دختره اون ی چھره

 کھ میکنھ تر

 من :میگم بلندی تقریبا صدای با و میشم بلند مبل روی از...کنم مخالفت ازدواج این با

 زدم رو حرفام

 ...ندارم رو ازدواج شرایط فعال...عمو

 ...توھم میره نجمھ و عمھ ، عمو اخمای زمان ھم

 و نجمھ منو ی شده تعیین پیش از نامزدی برای طوری ھمین بدم اجازه بھتون نمیتونم 

 اطالع بدون

 دیگھ ینبارا اما عمو متاسفم...بگیرین دستاتون تو منو زندگی افسار و بگیرین تصمیم خودم

 ...نھ

 آرمین؟: عمو
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 من واسھ کھ ھم جا ھمین تا...عمو کافیھ: میگم و باال میارم رو دستم خودش مثل

 خالف تصمیماتی

 ...نمیدم اجازه بعد بھ این از...کافیھ گرفتین خودم خواستھ

 ...ما پسرم ولی: عمھ

: میگھ میزنھ موج توش دلخوری کھ ضعیفی صدای با و میکنھ قطع رو حرفش نجمھ

 میکنم خواھش

 شرایطش کھ ھرموقع بذارین...داره سھم زندگی این تو من ی اندازه بھ ھم آرمین...مامان

 داشت رو

 برام ھم آرمین نظر چون...ندارم مشکلی موضوع این با من...کنیم اعالم رو نامزدیمون

 ...مھمھ
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 بانیعص ی چھره بھ کردن نگاه بدون و میندازم بھش ای قدرشناسانھ نگاه بار اولین برای

 چھره و عمو

 ...میرم ھا پلھ سمت بھ عمھ ناراحت ی

***. 

 &&& ترمھ&&& 

 بھ نھمیز شوق و ذوق با مریم مامان...وایمیستم افشین و سیما صندلی کنار سینھ بھ دست

 :میگھ و بازوم

 ...بشھ باز بختت ایشاهلل تا بساب رو قند تو بیا...دختر بیا

 اون ی واسھ سابیدن قند و وایسادن افشین سر باالی: میگم و میزنم آمیزی تمسخر پوزخند

 آدم بخت در

 ...جون مریم مامان میکنھ قفلھ چھار رو

 پاک رو چشمم اشک و میشم خم میشھ وارد پام ران بھ سیما طرف از کھ ای سقلمھ با

 ...میکنم

 میکنی؟ گریھ ما واسھ داری...اوخی: افشین

 شیب مشرف اینجا از بعد قراره کھ میکنم گریھ تو حال بھ دارم...آره واقعیتش...ھھ ھھ ھھ 

 اون

 ...آقا نرسھ خونت بھ پات کھ میسازم کارتو ھمچین من چون...دنیا

 !!!!!چیھ؟خونمون وا؟تری؟خونش: سیما

 این خونھ بری میکنی غلط تو!!!ترشیده ی دختره...باوووو خفھ: میگم و کلش پس میزنم

 تا...کچل

 ...باشی خودم جیب تو باید عروسی

 این تو...اه  ...میخونھ رو عقد ی خطبھ کھ ھمونی...نمیاد یادم اسمشو االن...آقاھھ اون

 دوبلھ حافظھ
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 و پرتا و چرت ھمین و خطبھ خوندن بھ میکنھ شروع حاجی ھمون خالصھ...کنم سرویس

 مھریھ گفتن

 وکیلم؟ بنده آیا: میگھ آخر در و

 !!!مملکتھ دکتر میکنھ فک زده توھم البد...پ ن پ

 ...بیاره یونجھ رفتھ عروس: میگم و میکنم صاف رو صدام

 انرژی...میده تکون رو سرش و میزنھ دست تند تند ھم کیوان و میخندن ریز نفر چند

 طرفم بھ مثبت

 شھمی وارد من استخونی باسن بھ عروس مادر طرف از کھ لگدی جفت با کھ میشھ پرتاب

 انرژی کل

 ...میشن دفع مثبت ھای

 بنده آیا...روحانی رحمان فرزند...روحانی سیما خانوم...میکنم عرض دوم بار برای: عاقد

 با کھ وکیلم

 در اییباب علی غالم فرزند بابایی افشین آقای جناب دائم عقد بھ را شما شده تعیین مھریھ

 بنده بیاورم؟آیا

 وکیلم؟

 ....ج رفتھ عروس 

 یصدا بزنم کنار رو دستش بتونم اینکھ از قبل و میگیره رو دھنم پشت از مریم مامان

 ھمھ گوش سیما

 ...میکنھ کر رو
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 ...بععععععععععععلھ: سیما

 من ذاشتنن...ھول ی ترشیده ی دختره...میگفتی بععععلھ بعد میگرفتی اجازه کسی از الاقل

 رو حرفم

 !!!ناکسا...کردن خفتم پشت از...بزنما

 نبودم موافق نامزدی این با خودم اینکھ با...میخورن جر گوشام مریم مامان ل کِ  صدای با

 بھ بازم اما

 نگام جوری یھ ھمھ...نکنم گریھ کھ گرفتم رو خودم جلوی خیلی...آوردنم زور

 چشمام میدونم...میکنن

 فقط مدوست بھترین کنون عقد تو...نمیدم محل بازم اما شدن قرمز نکنم گریھ اینکھ زور از

 مانتو یھ

 دب...عجبم در افشین عمل سرعت از خودمم...کردم بغ گوشھ یھ ھا غریبھ مثھ و پوشیدم

 دست رو جور

 و مریم مامان از رو بعلھ جواب وقتی نامردا...کردم آشتی سیما با دیروز تازه...خوردم

 رحمان عمو
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 حساب آدم منو اینکھ از دلخورم ھم ھنوز اما کردم آشتی گفتم اینکھ با...گفتن من بھ گرفتن

 ھر...نکردن

 ھم تریبھ ھای کیس و نمیخوره تو درد بھ گفتم و گفتم بد افشین از سیما گوش تو چقدر

 قبول ھست

 ی کره روی مرد آخرین و اولین افشین انگار کھ میکرد رفتار جوری...نکرد کھ نکرد

 میترسید و زمینھ

 دومک موندم من...نبودن ھول بشکھ این ی اندازه بھ ھم ترشیده دخترای...بمونھ ترشیده کھ

 مغز خری

!!! میکنھ؟ ازدواج باھاش بازم افشین درخشان سابقھ دونستن با کھ زده گاز رو دختر این

 روز دو تواین

 اشتباه انگار اما یافتھ انقراض کپل خرای نسل میکردم فک...رسیدم مھمی کشف بھ

 نسل سیما و میکردم

 کھاین با و میکنم روبوسی باھاش و میرم سیما سمت بھ!!!...مونده باقی ازشون کھ آخریھ

 نیستم راضی

 یدوزمم بھش رو ایم کینھ چشمای میرسم کھ افشین بھ و میکنم خوشبختی آرزوی براشون

 زیر میزنھ کھ

 جای ھب لگد جفت یھ و میشم نزدیکش...میاد در اشکم کھ میکشھ محکم چنان رو لپم و خنده

 حساسش

 ...دارم کار باھات ھا حاال حاال:میگم و میزنم

 ...میریزی رو زھرت باالخره میدونستم:میگھ و میشھ قرمز درد زور از

 سرت وسط موی تره دوتا ھمون کھ میکنم کاری دیدی؟یھ رو کجاش تازه...اوووووووه 

 از ھم رو

 ...خاصیت بی کچل...بدی دست

 ھب و میشینم مبل روی و کنار میرم و میکنم پوفی...میاد در دوبلھ حرصم لبخندش با

 خوشحال صورت

 ردنک غلط بھ وقتی...مالحظھ بی فکر بی ی دختره کنن سرت تو خاک...میکنم نگاه سیما

 این افتادی

 سیما...نمیشھ آدم افشین این...میندازم یادت رو نکن قبول و نرو کردم التماست کھ رو روز

 ھم رو

 اما برداشتھ دست کاراش از میگھ خودش...میزنھ غلت توش کھ زاری لجن تو میندازه

 کچل خر توبھ

 ...مرگھ

 کردی؟ اخم چرا جونم ترمھ:سیما

 و چش تا برو چشم جلو از...بیشعور خنگ ی دختره...ندارم رو اعصابت گمشو برو 

 یکی رو چالت

 ...نکردم
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 ینمیذار بگم بھت اگھ میدونست...نگم بھت چیزی خواست افشین...ببخش ترمھ:سیما

 و کنیم ازدواج

 ...میکنی پشیمون رو بابا و مامان

 سیما ایوال...گرفت رو سالتم دوازده ده دوست کھ منی جای افشین آق زود چھ 

 بھ مارو خوب...خانوم

 ...فروختی طاسی کلھ یھ

 یچ من بفھمی کھ بشی عاشق باید...ترمھ دارم دوس رو افشین من:میگھ و میکنھ بغلم

 عاشق باید...میگم

 مھمتر برات دیگھ یکی میشھ باعث کھ رو حسی این باید...کنی تجربھ رو حس این و بشی

 خودتم از

 خدا بھ...نباش دلخور من از خدا رو تو...میگم چی من بفھمی کھ کنی تجربھ رو باشھ

 آدم افشین

 !!مھربونھ چقدر کن نگاه بھش خدا رو تو...میشم خوشبخت اون با فقط من...خوبیھ

 نگاه میکنھ پرسی احوال سالم مھمونا با کچلش کلھ با کھ افشین جدی و اخمو ی قیافھ بھ

 و میکنم

 ...رفت ضعف براقش کلھ واسھ دلم واقعا...آره:میگم

 وای...نکنھ کوتاھشون دیگھ و بشن بلند موھاش بذاره داده قول بھم:میگھ و میخنده

 خیلی اینجوری...خدا

 !!!نھ؟ مگھ...میشھ تر خوشگل

 !باشن؟؟ موھاش کھ چیھ خودش جارو دستھ اون:میگم و میکنم نگاش بھت با

 ...ناالیقم خیلی من...میخواد لیاقت افشین داشتن دوست: سیما

 ...عق...باال میزنھ داره...بیارم باال توش تا بدین آستین یھ خدا رضای برای...خدا رو تو

 ...داده قورت درستھ کال نھ کھ گاز رو تو پوک مغز نادرش نوع از اونم خر یھ 

 باعث اون اگھ...بشھ جونش نوش:میگھ دوختھ افشین بھ رو عاشقانش نگاه کھ درحالی

 عشق این ایجاد

 !!!خیلی...ترمھ خوبیھ حس خیلی...وجودش گوارای شده

 نفھمیدم؟ من کھ شدی عاشق کی تو 

 رقب چشماش چجوری ببین...ببین...نمیدونم خودمم: میزنھ لبخند و میکنھ نگام متعجب

 رو تو...میزنن

 ...کن نگاه خدا

 کن پاک ھشیش با کنم فک...کلشھ میزنھ برق کھ نیست چشماش اون...عزیزم میکنی اشتباه 

 تمیزش

 ...کرده

 ...نکن توھین عشقم بھ: سیما

 .ترشیده ذلیل شووھر...ایش 
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 ...براش میمیرم...جونم تری دارم دوسش خیلی خدا بھ: سیما

 ...شد حسودیم افشین بھ بار اولین برای...شد حسودیم بدجور

 ندیدم؟ کالمت تو و نگاھت تو رو عشق ھمھ این چطور 

 .جونم ترمھ: سییما
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 غریبم؟ اینقدر شدی؟یعنی عاشق نگفتی بھم چرا 

... 

 ...آخھ ندارم رو کسی تو جز کھ من 

... 

 اروک این تو چرا میکردم دل و درد تو با فقط کھ من و بودی تو فقط کھ من صبور سنگ 

 نکردی؟

... 

 شدیم؟ غریبھ باھم اینقدر کی 

 یھگر فقط کردم غلط...کردم اشتباه...ببخشید:میگھ و میکنھ پاک رو چشمم زیر اشک

 ...نکن

 ودم؟ب کور اینقدر گرفتھ؟چرا منو جای خرکچل اون نفھمیدم چطور:میگم و میکنم بغلش

 ...محفوظھ من قلب تو ھمیشھ تو جای...نگرفتھ رو تو جای اون: سیما

 تو...میکنھ فراموش رو ھمھ و میشھ شلوغ سرش خیلی میکنھ ازدواج یکی وقتی میگن 

 من با کارو این

 ...نکن

 ...دیوونھ میکنم غلط من: سیما

 میدین؟ جا بغلتون تو منم:کیوان

 دعوت کارت تو برای نمیاد یادم کھ من...بابا گمشو برو:میگھ و میشھ جدا ازم سیما

 آخھ...باشم فرستاده

 کرده؟ دعوت من باشکوه نامزدی بھ رو دیوونھ این کی

 ...ات تحفھ شووھر با کھ ھم تو: کیوان

 ...واووووو:میگھ و دھنش روی میذاره رو دستش وحشت با و میکنھ مکثی

 چیھ؟:سیما

 ...کرده صافت خوب بوده؟چقدر چی تراشت ریش:کیوان

 !!!میکنم تک کیوان با و خنده زیر میزنم غمم اوج تو

 تلخش کامم بھ و برنمیدارین سرم از دست ھم امروز دوتا شما...بابا گمشین: سیما

 ...میکنین

 ...میره افشین سمت بھ غلیظی ایش گفتن با

 و مالیده شیره خوب رو افشین این کچل سر...ھا بوده موزماری عجب ھم سیما این:کیوان

 خرش
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 !!!توئھ نوبتھ باشھ کھ نوبتم...کرد پیدا نجات ترشیدگی خطر از باالخره...کرده

 ...زمین بچسبونم رو فکت تا بزن زر دیگھ کلمھ یھ 

 ...میدی سیر ترشی میگم؟بو دروغ مگھ:کیوان

 ...برده اغما تو رو مجلس کل سرکت چی؟بوی خودت 

 ...کنی ازدواج باید زودتر تو پس...بزرگتری من از کھ تو:کیوان
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 ...بزرگترم؟ تو از چی؟من 

 سال؟ بھ نھ است عقل بھ بزرگی میگن نشنیدی مگھ...دیگھ آره:کیوان

 عقلی؟ بی داری قبول پس 

 منھ از بزرگتر تو ی کلھ...گفتم اندازه نظر از...نگفتم شعور و فھم نظر از عزیزم: کیوان

 مغز نتیجھ در

 ...خخخخخ...خریش نوع از البتھ...داره بیشتری عقل و

 ...کوفت 

 ..خودم ی سرکھ قربون...شدی؟آخی ناراحت: کیوان

 ...لیتھ ترشی...خودتی 

 من اشھب بگم باید کنم ازدواج تو با من کھ اینھ چینی مقدمھ ھمھ این از تالشت اگھ:کیوان

 ...میکنم قبول

 کنم؟ گمت یا میشی گم 

 لیخی مھریمم...باشم گفتھ...نمیخواما باشھ داشتھ بزن دست کھ شوھری من...اھ ھ:کیوان

 خیلی

+  الط شمش ھشتا ھفت+  ای سرکھ چیپس یھ با موتوری توز چی پفک تا چھارصد...کمھ

 ماشین یھ

 میلیارد نیم و یک+  لواسون تو ویال یھ و زعفرانیھ تو خونھ یھ+  مازراتی

 ناقابلھ...ھمین...شیربھا

 ...کردیم حراجش کھ بیا...ناقابل

 ننداختی؟ جا رو چیزی 

 نزندگیمو کھ شیرین طعم با جوراب جین سھ با...ھا بره یادم بود نزدیک وای ای: کیوان

 عسلی ھم رو

 من میدونی آخھ باشھ مصنوعی باید گالش البتھ...گلدار گیاھی شورت جین دوتا با کنھ

 دارم معده مشکل

 دم؟ب نشونت عملی یا میگم چی میفھمی...میپالسونھ رو گال ھمھ میره در زرتی کھ اینھ

 ...کن رحم جوونیم بھ خدا رو تو..فھمیدم نھ نھ 

 میگیره تشنجش و سالن وسط میفتھ و میشھ وصل برق کیوان بھ آھنگ صدای با

 اپید اتصالی خودمم کھ کمکش میرم...ھمینجوری میده جون داره طفلکی...آخی...بدبخت

 و میکنم
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 ...خخخخخخخ...میشتافیم باقی دیار بھ ھردومون

 نا چرا چشمون اهسی...لیال زبونی شیرین لیال لیال لیال...لیال کمونی ابرو لیال لیال لیال:کیوان

 مھربونی

 !!!لیال

 فنره؟ یا کمره این 

 ...کوبیده گوشت شده...ھیچکدوم کھ فعال:میگھ و میندازه جفتک یھ کیوان

 ...بگیر رو موج 

 ...بنده دستم: کیوان
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 نگاه میکنھ وورجھ ورجھ ھنوز کھ کیوان بھ و زمین روی میفتم کوفتھ و خستھ

 این کجا از این...میکنم

 دص و کلفت گردن رفیقای از چندتا و سیما خانواده غیر بھ...اعلم هلل میاره انرژی ھمھ

 کلفت سبیل البتھ

 ممری مامان ھمسایگان و دوستان از چندتا و سمیرا و مازیار و نادیا و کیوان و من و افشین

 دیگھ کسھ

 من...کنھ رشد گذاشتن داشتن مو ذره یھ ھرجا...میکنم نگاه افشین دوستای بھ...نیست ای

 چرا نمیدونم

 وت ھم رو نامزدی و کنون عقد ھمین ھم سیما خود خواست بھ...نشده؟؟ دوستاش مثھ افشین

 عمو خونھ

 خونھ سر برن و بگیرن عروسی ھم عید اول کھ شد این بر قرار و گرفتن رحمان

 وقتی...زندگیشون

 مدماو شیون و ضجھ و گریھ و اصرار با اما نیام خواستم اولش گفتن بھم رو نامزدی خبر

 انتقام واسھ و

 ھمگ اما...نرقصم ھم نامزدی تو کھ بستم عھد خودم با و نپوشیدم ھم مجلسی لباس جویی

 ھمین میشد؟با

 ...کردیم آوار انداختیم جفتک بسکھ رو خونھ کل کیوان با رفتھ رو و رنگ مانتوی

 با...حیاط تو میدوم آمازون ھای وحشی مثھ حاضره شام میگھ کھ مریم مامان صدای با

 ھوا اینکھ

 وت رو شام کھ شد قرار بازم بود کوچیک خونھ تو چون اما یخبندونھ نھ کھ سرد...سرده

 حیاط

 کتبری سیما بھ رو نامزدی تلفنی و دورادور و بیان نتونستن پیمان و امیر...بخوریم

 گفتیم ماھم...گفتن

تر شکمِ ...بیشتر غذای کمتر مھمون...نیومدن کھ درک بھ خب  و مبرمیدار بشقاب یھ...پر 

 واسھ میخوام
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 بذار...مادر زشتھ:میگھ و میقاپھ دستم از رو بشقاب مریم مامان کھ بکشم غذا خودم

 بیان مھموناھم

 ...نیاد کم کھ بخوریم غذا ھمھ از آخر باید عروسیم ی خانواده ما ضمن در...بعد

 ...گشنمھ مریم؟من مامان...بابا ای 

 میخوری بعد کنیم وا سر از رو مھمونا تا بذار جیگر رو دندون دقھ یھ:مریم مامان

 ...اوا...دختر

 ...زدم دندونش بسکھ شد سوراخ سوراخ جیگرم 

 االدس تو از گوجھ تیکھ یھ...حاضره شام کھ میگھ بلند صدای با دوباره و کنار میده ھولم

 تو میندازم

 منھ...شکمم روی میذارم رو دستم و میشم خیره کبابا و مرغا بھ حسرت با و حولقومم

 بھ مرده مادر

 دمنخور ای دیگھ چیز آب غیر صبح دیروز از افتادیم شام یھ اینکھ و سیما عروسی امید

 باشھ جا کھ

 واسھ دیگ تھ گفت و برجکمون تو زد مریم مامان کھ ھم حاال...غذا ھمھ این واسھ

 لبخند با کیوان...تو

 استو چیزی کھ بخور بیا واستادی؟بابا اینجا چرا:میگھ و سمتم میاد دست بھ بشقاب و

 ...نمیمونھ

 ...میشھ روشن فندقیم مغز چراغ

 کیوان؟ 

 بلھ؟: میگھ خونسردی با و میکنھ خالی بشقابش تو رو برنج ی قابلمھ

 میکنی؟ واسم کاری یھ 

 باشھ؟ چی تا: کیوان
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 نمم واسھ بیار ھم دیگھ بشقاب یھ برو...کنم کوفت چیزی االن از من نمیذاره مریم مامان 

 تا بکش غذا

 ...کنم پر رو شکمم مریم مامان چشم از دور و یواشکی جایی یھ

 ...داری دست کھ خودت:کیوان

 خورد میده گوشت جای بھ میکنھ رو کلم ببینھ منو اگھ...نمیذاره مریم مامان میگم 

 واسم تو...مھمونا

 ...میکنم جبران...بخورم بده ای موشھ گوشھ یھ بکش غذا

 میخوره؟ بر کجا بھ کنی صبر ذره یھ اگھ حاال:کیوان

 عدب بشوریم ھم رو ظرفا میگھ مریم مامان بشھ تموم کھ مھمونا خوردن غذا...میکنما خفت 

 غذا

 ...بشم شھید روزه دھن نذار...خدا رو تو...بخور
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 رنجب توش گنجشک یھ اندازه و برمیداره دیگھ بشقاب یھ و میده تکون تاسف با رو سرش

 ...میریزه

 ...کن بدی؟پرش نون پشھ بھ میخوای مگھ 

 آخھ؟ داری گاو شکم مگھ:کیوان

 ...داری فیل شکم البد ھم تو:میگم و میکنم اشاره خودش ظرف بھ

 لیاطف...مرغامون واسھ ببرم پالستیک تو بریزم میخوام...نیست من واسھ کھ این:کیوان

 کھ وقتھ خیلی

 ...ندیدن رو غذا رنگ

 ...کوفت الھی 

 ...بخور تو غذا بشین برو...واستادی اینجا چرا کیوان پسرم:مریم مامان

 نگینا سیک بھ...بعد بکشم غذا ترمھ واسھ اول بذارین...میرم باشھ: خونسرد قیافھ با کیوان

 میخواد اما

 ...نبینتش مریم مامان کھ بخوره غذا بشینھ گوشھ یھ یواشکی بره

 غیض با و میکشھ کیوان سر روی رو دستش مریم مامان...نمیومد در خونم میزدی کارد

 نگاه بھم

 ...میگھ دروغ:میگم و میکشم پھن و پت لبخند یھ...میکنھ

 میگم؟ دروغ من؟من:کیوان

 ذاغ بشھ؟اگھ چی کھ مرغا واسھ ببری میخوای رو بزرگی اون بھ بشقاب چی؟اون خودت 

 بیاد کم

 چی؟ھا؟

 ...مرغا واسھ ببری بخوای رو برنج ھمھ اون اسرافھ اینکھ مرغا؟خالھ واسھ:مریم مامان

 ...کردما گیر گدایی اھل چھ تو ببین خدا رو تو

 ونج خالھ: میگھ و میده نشون رو داره برنج قاشق دونھ چھار دقیقا کھ رو بشقابی کیوان

 دونھ چھاتا این

 اسرافھ؟ کجاش برنج

 ...میگی رو دیگھ بشقاب اون کردم فک...ببخشید خالھ وای:مریم مامان

 .یکنھم اشاره میریزن بشقاب لبھ از کھ جوجھ و کباب و برنج پر بشقاپ بھ دستش با و
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 ...ترمس مالھ کھ اون...بابا نھ:کیوان

 نگھ راز مریم خالھ...پریده؟نترس قدر این رنگت چرا جونی ترمھ:میگھ و میکنھ نگاه بھم

 مطمئن...داره

 خالھ؟ نھ مگھ..نمیگھ چیزی مریم مامان بھ باش

 ھ؟اینجوری چرا طرفم؟واقعا چھارماھھ بچھ یھ با کھ میکنم احساس وقتا گاھی چرا نمیدونم

 گناه...بگھ دروغ کھ نده یاد ھم بچھ این بھ ھمھ این بخور غذاتو بشین برو:مریم مامان

 ...داره
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 کچشم یھ و دستم میده رو خالی بشقاب ھمون کھ بگیرم کیوان از رو پر بشقاب میخوام

 و میزنھ

 ...ببر حالشو برو...کنی پر رو شکمت یواشکی نیست الزم دیگھ:میگھ

 ...ببین حاال...بیرون میاره دماغم از رو برنج ذره یھ ھمین 

 ...میکنھ خوردن بھ شروع و میشینھ ھا پلھ روی و میخنده

***. 

 فتح قعمو کھ احساسیھ مثھ باشھ کھ ھم تفرق و جمع اگھ حتی ریاضی مسئلھ یھ کردن حل

 اورست ی قلھ

 ھواس ریاضی کالس...نکردم کسب رو ای تجربھ ھمچین ھنوز من البتھ...میده دست بھت

 حکم من

 زیبای ھای طرح کل میشینم ریاضی کالس سر کھ ھمین چرا نمیدونم...داره رو خوابگاه

 و چشم از دنیا

 ژهر چشمم جلو الھی زیبای مناظر و طبیعت تا گرفتھ محترم استاد کاریکاتور و ابرو

 منو میگن و میرن

 میدن ھم دست بھ دست دنیا کل...نیست خودت دست بازم نخوای کھ ھم چقدر ھر...بکش

 بھ تو کھ

 اما بده رخ ریاضی کالس تو فقط شما واسھ شاید احساسات این البتھ...ندی گوش درست

 کل تو من واسھ

"  بھخو خصلت این بازم باشن بد کھ ھم چقدر ھر ترم پایان امتحانات این...میده رخ کالسا

 با آشنایی

 چیھ؟ شما نظر...نمیگیرن آدم از رو"  تحصیلی رشتھ

 اینکھ و...دختره اون سمت میره فکرم خوابیدن و نقاشی کشیدن از گذشتھ روزا این

 انتقام چجوری

 با...میبرهن پیش از کاری ھم نقشھ کشیدن در حتی پوکیده مسائل در تنھا نھ فکرم...بگیرم

 آخر تذکر

 گاهن سیما بھ...میدم نشون مسئلھ کردم حل مشغول رو خودم و میشینم جام سر درست استاد

 چشمی زیر

 رو نافشی عکس مسئلھ کردن حل بجای و گرفتھ ھوا روی جلوش رو کتابش کھ میکنم ای

 مو کھ وقتی

 ...میکنھ نگاه رو داشتھ

 یماس با کھ آخری دعوای اون از...بدتره فابتم رفیق کردن تحمل از حتی روزا این...پوف

 درمورد

 کتشر کشیام نقشھ تو دیگھ نھ حاال تا موقع اون از...میگذره خیلی داشتم آیدا ھای جزوه

 نھ و کرده

 افیک نمیکنم فراموش رو دوستم من بگی زبون بھ اینکھ...واستاده پام گذشتھ مثھ دیگھ

 مثھ اما...نیست
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 وت بزنیم کھ ھم حرف کلوم دو ھم با اگھ...کرده فراموش ھم رو حرفش ھمون سیما اینکھ

 ده ی جملھ یھ

 ھب برسھ چھ ندارم ھم رو خودم تحمل حتی دیگھ روزا این...افشینھ تاش یازده ایش کلمھ

 و دوست

 خیلی ھم...شدم حرف کم خیلی ھم ھا بچھ نظر از اومده دستم کھ آماری طبق...دانشگاه

 و تر گرفتھ
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 الساک بیشتر تو...میبینمش کم خیلی...کشیده خط منو دور سیما مثھ ھم فایق...تر الغر

 شرکت

 غییرت خیلی رفتاراشم...میگذرونھ دوستاش از چندتا با رو وقتش بیشتر اونم...نمیکنھ

 لباس نوع...کرده

 دیگھ میکنم احساس اونقدر...کردنش نگاه نوع حتی و...زدنش حرف نوع پوشیدنش

 برخاست و نشست خوبی آدمای با میگھ...دوستاشھ تاثیر میگھ فاطمھ...نمیشناسمش

 بھ اگھ...ھھ...نمیکنھ

 ھم تاثیرمون نتیجھ در و بدتریم ھا بچھ ی ھمھ از سیما و من کھ دوستھ تاثیر

 تو چرا نمیدونم...بیشتره

 و میز اون...شده تر خالی اطرافمم و دور شده بیشتر تنھاییم احساس کھ روزی چند این

 گوشھ صندلی

 ھای خنده اون...نمیزنھ پر دورش ھم پشھ االن نمیشد خالی اطرافش روزم یھ کھ دانشگاه

 کھ الکی

 تغییر ھمھ انگار...نداره وجود الکیش بھ حتی ھم االن میکرد خوش رو دلمون

 ...خودم حتی...کردن

 یکنمم رونویسی رو مسئلھ جواب تند تند...تختھ پای میره مسئلھ حل برای آیدا معمول طبق

 سکوت بھ و

 بھ یشباھت ھیچ کالس این..نیس خبری ھم درگوشی ھای پچ پچ از حتی...میدم گوش کالس

 درس کالس

 ی بھانھ بھ آیدا...ھمین فقط...داره رو اجباری قبرستون یھ حکم من برای االن...نداره

 دستای شستن

 کالس از استاد ی اجازه با و خرابی بھ میزنم رو حالم منم...میشھ خارج کالس از گچیش

 میزنم

 دایص...میشھ دستشویی وارد...نمیشھ متوجھم کھ میرم سرش پشت آروم اینقدر...بیرون

 ھوم ھوم

 آیدا ھک ای دستشویی در...گرفتھ دربر رو دستشویی فضای کل لبیش زیر شعر خوندن

 از رو توش رفتھ
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 و الغر یافھق بھ و وایمیستم آینھ جلوی...میرم دستشویی ی آیینھ سمت بھ و میکنم قفل پشت

 کھ پوستی

 خالی و خشک کھ کنم؟اینجوری چیکار حاال...میکنم نگاه میزنھ زردی بھ سفیدی از بیشتر

 ولش نمیشھ

 در ھب و بگیرم آیینھ از رو نگاھم میشھ باعث دستشویی در بھ خوردن لگد صدای...کرد

 ای دستشویی

 چش...لعنتی شو باز: میگھ ای گرفتھ صدای با...کنم نگاه میخوره تکون و داخلشھ آیدا کھ

 ...کمک...شده

 رگی اینجا من...کمک: میگھ قبل از بلندتر و دستشویی در بھ میزنھ محکم رو دستش

 تو کسی...کردم

 نیست؟ دستشویی

 ور دستشویی در من بدونھ نمیخواد دلم...کنھ باز رو دستشویی در میکنھ سعی دوباره و

 کردم قفل

 یخ دلم کھ میکردم سیاھش کرده باد قیافھ نثار مفصل کتک یھ و بیرون میاوردمش وگرنھ

 ولی...کنھ

 ...کنم بسنده ھمین بھ باید فعال!!!!!حیف

 شوق و ذوق با...میفتھ میره اونور و اینور مار مثھ کھ دستشویی گوشھ مارمولک بھ چشمم

 کھ طوری و

 ناسیتش وقت قربون من کھ الھی: میگم دلم تو و میرم سمتش بھ نشھ آیدا متوجھ پام صدای

 ...بده قاقالیلی بھت میخواد کھ خالھ بغل بیا بدو...بدو...بشم
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 خواھر...آیداس شبیھ کھ ھم چقدر...میخوره وول شدت بھ کھ میگیرم رو دمش

 دمش اینھ دوقلوشی؟؟قبل

 تو میکنم پرتش در روی از و میرم آیدا دستشویی در سمت بھ احتیاط با بشھ کنده

 صدای کھ دستشویی

 ...میده جر رو گوشم آیدا بلند جیغ

 مامان؟مامان؟( جیغ...)نیا من سمت اونور گمشو...گمشو: آیدا

 ...نھمیک تشدید رو خندم پریدناش پایین و بال صدای...میکشھ جیغ دوباره حرفش بعد و

 بود؟ کجا میدونی من کار خوبی 

... 

 ...کنی وظیفھ انجام کھ باشی داشتھ رو جایی گرفت دستشوییت ترس از اگھ الاقل اینکھ 

 کھ شھمیک جیغ اینقدر...میگیرم دستشویی در از پوزخند با رو نگاھم و میزنم رو حرفا این

 مطمئنم

 از...کنم باز براش رو در کھ میبوسید رو جدم ھفت پای االن وگرنھ نشنیده رو من صدای

 دستشویی
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 فقط...میکنم قفل آویزونھ دستشویی در ھای حفاظ بھ کھ قفل یھ با درشو و بیرون میام

 و بگیره شانسش

 ...باشھ داشتھ کلید قفل این

 در سرما زا تا میبرم فرو یقم تو بیشتر رو سرم و میکنم مانتوم جیب تو رو دستام و میخندم

 امان

 ختھا زغال این کردن اذیت کھ میدونستم اگھ...نمیره لبم روی از لبخند ھم لحظھ یھ...باشم

 لبم رو خنده

 ...میکردم کارو این زودتر میاره

 کالس وارد و باال میرم دوتا دوتا رو ھا پلھ... میرم ھا پلھ سمت بھ و میشم سالن وارد

 ...میشم

 خیالھ...خیالھ و خواب مثھ حالت گرفتن...محالھ...محالھ...محالھ بدجنسی ھمھ این منو

 باورم...خیالھ

 یبدجنس ھمھ این منو... گرفتم کار رو پوکم مغزم تو خاطر واسھ...گرفتم حالتو نمیشھ

 ...خیالھ... خیالھ...خیالھ و خواب مثھ حالت گرفتن...محالھ...محالھ...محالھ

***. 

 بخوریم؟ ناھار بریم میای 

 کجا؟: سیما

 ...دانشگاه از غیر ھرجا 

 ...ناھار میریم ھم با... دنبالم میاد افشین...نمیام نھ: میگھ و میکنھ نگاه ساعتش بھ

 ...نمیام اصال من...خواھری نکن تعارف اصال 

 ببرم؟ سرخر خودم با دیوونم مگھ: سیما

 ھستی؟ ای تحفھ دوست خیلی بودم گفتھ حاال تا 

 الییب یک ریاضی ساعت...سیما راستی: میگم و خنده زیر میزنم و میفتم آیدا قضیھ یاد

 عمو اون سر

 ...نپرس و نگو کھ آوردم نوروز
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 اونی؟ گیر ھنوز تو: سیما

 ...نیستم کن ول نکنم تبعید تھران از اینو تا دیدی؟من کجاشو...ھھ 

 ...خانوما سالم: فایق

 نگاه دشخو پای سرتا بھ و میکنھ کپ بیچاره لحظھ یھ کھ میکنیم نگاش ھمچین سیما و من

 و میکنھ

 دیدین؟ لخ ت چیھ؟مگھ: میگھ

 ...داشتی ھم ھا قرتی بچھ اون غیر دوستایی اومد یادت عجب چھ 

 برتون و دور مدت این تو اگھ: میگھ و روش میشینھ و عقب میکشھ رو کنارم صندلی

 خاطر بھ نیومدم
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 ...اومدم کھ دیدم دور رو چشمشون ھم االن...شدن پیچم پا بدجور...حراستھ

 قتل کردیم فک کھ نمیدادی محل میدادن؟جوری گیر بھت ھم پرسی احوال یھ با یعنی 

 خبر و کردیم

 ...نداریم

 سر از داره کھ معلومھ کامال...میره ور انگشتاش با و پایین میندازه رو سرش

 نیست معلوم...میپیچونھ

 وت...میکنھ بھانھ رو حراست االن و نمیداده سگ محل تمام ھفتھ دو کھ شده دلخور چی از

 -چھار این

 !!!ھھ...ما نھ...شده فایق پاپیچ امسال اومده اد   نمیداده گیر ما بھ حراست سال پنج

 وضعیھ؟ و سر چھ دیگھ این...خوشتیپ بابا:میگھ و میزنھ سوت یھ سیما

 از دوتا و زسب پیرھن یھ با پوشیده آبی جین شلوار یھ...میندازم فایق پای سرتا بھ نگاه یھ

 رو ھاش دکمھ

 یپشت از حالم...داره کم اندازی بند یھ و گونھ رژ یھ فقط و مالیده ژل موھاشم و گذاشتھ باز

 بھم

 ...شده تر مسخره خیلی ریشش تھ اون با...نمیاد بھش اصال...خورد

 ...کردی تغییر چقدر: میگم و میکنم الکی اخم

 نیومد؟ چرا؟خوشت: فایق

 و ردیمیک باز سرتو فرق و میشدی خفھ کھ بودی بستھ تھ تا رو دکمھ کھ قبلنا بھ نھ 

 ای پارچھ شلوار

 ...کردی پیشرفت خیلی...االن بھ نھ داشتی کم عمامھ یھ و میپوشیدی

 ...دیگھ جدیده دوستان تاثیر البد: سیما

 داره فاصلھ ما از متر یھ کھ نیمکتی روی کھ سھیل و مھدی و سعید بھ رو نگاھم

 المصبا...میندازم

 یعروس لباس تو میخواد دلت کھ کشیدن چشم خط و برداشتن ابرو و انداختن بند جوری

 ...ببینیشون

 دو...اباب بینیم بشین: میگم واضح خیلی کھ میزنھ چشمک یھ و میشھ نگاھم متوجھ سھیل

 ...جنسھ

 ھم ناموسی فحش از البتھ...دادم بھش ناموسی فحش انگار کھ ھم تو میره اخماش ھمچین

 کمی

 چیزی خوبھ حاال...میک پھ سرجاش فایق نگاه با کھ اینجا بیاد و بشھ بلند میخواد...نداشت

 اینقدر و نگفتم

 !!!میخوردم کھ میکردم باز رو دھنم اگھ ، شد عصبانی
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 اهنگ گوشیم صفحھ بھ و میگیرم ھا سوسول بچھ اون از رو نگاھم پیامم آھنگ صدای با

 جک یھ...میکنم
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 دروغای و حرفا از بدجور چون نگرفت خندم خوندنش با اینبار البتھ...شروین از دیگھ

 قاطی فایق

 دروغ نمیدونست کھ کسی...اخالقی نظر از ھم و کرده تغییر ظاھری نظر از ھم...بودم

 نشستھ االن چیھ

 دعوا و قھر من موی ذره یھ بودن بیرون با کھ کسی...میکنھ سرھم دروغ راحت خیلی و

 مینداخت راه

 تربیش رو قبلی فایق...نمیاد خوشم فایق این از اما چرا کجاس؟نمیدونم خودش االن ببین

 ...داشتم دوس

 کیھ؟ شروین: فایق

 چھ؟ تو بھ 

 ...میکشھ عقب رو خودش و میشھ شوکھ لحنم از

 آخھ؟ حرفیھ چھ ترمھ؟این اهِ : سیما

 بگم؟ھا؟ دروغ خودش مثھ داری انتظار چیھ؟نکنھ 

 تو قتیو داده شماره بھم حراستھ مسئوالن از کیھ؟یکی میدونی: میگم و میکنم نگاه فایق بھ

 رو دور

 ...نمیشن ما پاپیچ اینجوری...کنیم خبرش میشھ پیدات برمون

 ؟گفتم دروغ بھت من کردی فکر تو: میگھ و میکنھ نگاھم اخم با و باال میاره رو سرش

 ...دروغگو...میگم رو تلخ واقعیت فقط...نمیکنم فکر اصال من معموال 

 ...کن باور...نمیگم دروغ بخدا: فایق

 ...کردن خودشون مثھ ھم رو تو کھ بگو قرتیت دوستای ھمون بھ رو مفتت حرفای برو 

 ...خواھشا...ترمھ: میگھ و میشھ بلند صندلی روی از

 تعاد...کن گم رو گورت نداده گیر بھت حراست تا...برو: میگم و میکنم قطع رو حرفش

 یھ با ندارم

 ...بزنم حرف رسیده دوران بھ تازه سوسول بچھ

 شانم در مدل این از تیپ یھ با کردن صحبت:میدم ادامھ و میشم خیره چشماش تو

 آدم موقع ھر...نیست

 ...بیا شدی

 گھدی حتی...نبود مھم برام چرا نمیدونم اما کردم احساس نگاھش تو رو چیزی یھ شکستن

 ھم چشما این

 محکم رو پاش...میکرد فرق ھم خیلی...میکرد فرق نگاھشون رنگ...نیستن آشنا برام

 زمین بھ میکوبھ

 ...میره دانشگاه خروجی در سمت بھ و

 باھاش؟ کردی اینجوری چرا...خر ی دختره: سیما

 ھم بدی و کثیف آدم کھ ھم ھرچقدر من...نشھ پررو زیادی کھ برجکش تو میزدم االن باید 

 باشم کھ

 ...کی؟فایق اونم...بشن خودم مثھ دوستامم کھ نمیخواد دلم بازم

 ...داشت گناه: سیما
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 رو ظاھرش و اخالق یا بعد بھ این از...زدم حرف اینجوری باھاش داشت گناه چون اتفاقا 

 درست

 ...نمیشھ پیداش من بر و دور اصال یا میکنھ

 بودمش دیده قبل روزای...بود شده برو دل تو و جیگر ھم خیلی من نظر بھ اما: سیما

 ساده ظاھر ھمون

 کھ بود رسیده ارزش بی آدم یھ بخاطر اونم خودش بھ یکم امروز اما داشت رو ھمیشگی

 بدجور طرفم

 ...کرد خیطش

 ...رو اندیشھ تاالر در ببند 

 بھ و ھمیش بلند سرجاش از خنده با و میکنھ برقرار رو تماس سریع...میخوره زنگ تلفنش

 پشت طرف

 ...باشھ...عشقم میام دارم: میگھ خط

 بعدا :میگھ میدوه دانشگاه در سمت بھ کھ درحالی و میکنھ قطع رو گوشی حرفش از بعد و

 میبینمت

 ...نفس

 بھ سیدنمر تا...میرم دانشگاه تھ سمت بھ و میشم بلند و بیرون میدم رو نفسم گرفتھ حال با

 ھا دستشویی

 شدت از دستشویی بستھ در دیدن با...شدید گرفتھ دستشوییم...میپیچم خودم بھ دفعھ صد

 فشار و زور

 ...میترکم

 در و اینجاست دختره این باشن فھمیده االن تا ھواراش و داد با میکردم فک...اوه 

 باز رو واموندش

 ...نمیزنھ پر ھم مگس...کنن

 ایھ دستشویی کھ گرفت خرکیم شانس...نمیاد بیرون دستشویی تو از ھم صدایی حتی

 خیلی دانشگاه

 شونخود شان در دانشگاه ای افاده و فیز دخترای این و بھداشتیھ غیر اللیگا حد در خیلی

 کھ نمیبینن

 جیش رمب گوری کدوم حاال...میکنم سرویس خودم روح تو دلپیچم با...اینجا دستشویی بیان

 کنم؟

 اطراف بھ نگاه یھ...میرم دانشگاه مردونھ دستشویی سمت بھ و میشم دور دستشویی از

 کھ فعال...میکنم

 گیر با و دستشویی تو میندازم رو خودم...بیام و بکنم کارمو برم زود نیس متوجھم کسی

 اولین آوردن

 ...خخخخخخخخ...آخیش....خالص.... و... توش میزنم شیرجھ خالی دستشویی
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 از بازم ولی سوختھ یکم گرچھ...میکنم تزریقش بدنم بھ و میکنم درست مشتی نیمروی یھ

 گشنگی

 وت کوچیک میز روی میذارمش...شده نیمرویی عجب نکنھ درد خودم دست...بھتره کشیدن

 و آشپزخونم

 میره غمر تخم کل کھ ماھیتابھ تھ میکشم و برمیدارم رو نون نصف...صندلی روی میشینم

 یھ...الش

 ...میسوزونھ رو گلوم سوختگیش مزه کھ میزنم بھش گنده گاز

 ...بشم کردن شووھر فکر باید کم کم...من بودم کدبانویی عجب...اوووم 

 کردن پر شکم فکر کھ اینھ کردن شوور کار چنده؟تنھا کیلویی شووھر...بابا برو

 بعدشم...ھمین...باشی

 در پدرم...باشی شکم دوتا کردن پر فکر باید اونوقت میخواد بچھ خوشش دل با کھ

 مثھ من مگھ...میاد
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 خاطر بھ کھ گندی اون بخاطر...میزنم دستم تو گنده لقمھ بھ گازی میلی بابی خرم؟ سیما

 دو زدم آیدا

 تو زد آوردن درش تو اون از تا...عوضی ی دختره...کردن اخراجم دانشگاه از روز

 گفت و برجکمون

 ھم سر آخر...نکردن باور خوردم قسم رو نداشتم فامیل جون ھرچی...بوده من کار کھ

 چک رو دوربینا

 و بیرون اومدم ھم آخر سر و دستشویی تو رفتم دختره اون سر پشت من کھ دیدن و کردن

 قفل رو در

 ذاشتھگ کار دوربین دخترا دستشویی در جلو کھ طرفی اون روح تو نیس یکی آخھ...کردم

 سرویس

 باور کسی کرده زندانی کتابخونھ تو شب یھ منو آیدا کھ گفتم ھرچی منم...کنھ؟

 شانس از چون...نکرد

 و دمش شناختھ گناھکار بدبخت منھ ھم آخر و نداشت دوربین کتابخونھ در جلو ما خرکی

 ...تِ  ِرتِ 

 ...میگیرم خوشمزم غذای از دل و میشم بلند میز سر از تلفن زنگ صدای با

 با...۲ جیش دوبلھ میزنھ زنگ داره االن ھرکی قیافھ تو یعنی...میرم خونھ تلفن سمت بھ

 تلفن عصبانیت

 ...کرد مرغی چیز رو اعصابم آیدا موضوع بھ کردن فکر...برمیدارم رو

 بلھ؟ 

 ...ھنرمند ، اد ا خوش...خشن خفن،...قدرتمند...قوی بابا...اوه اوه اوه: سمیرا

 زدنھ؟ زنگ وقت ھم االن 
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 بدیھ؟ وقت چرا؟مگھ: سمیرا

 ...سرم خیر میکردم کوفت شاممو داشتم منم...وقتھ دیر...ھا شبھ یازده ساعت 

 میکردی؟ کوفت شام اونوقت وقتھ دیر میگی داری خودت: سمیرا

 دارم؟ کار داری چیکار بگو بنال...بابا ای 

 ...عروسی کنم دعوتت زدم زنگ...ھم تو بابا باشھ..اوه اوه: سمیرا

 کنھ؟ عروسی میخواد خری کدوم 

 یدهرس دوران بھ تازه جوان دو...متشخص و مرتبھ بلند آدم دوتا...عزیزم نیست خر: سمیرا

 عاشق

 ...جلف مگوری گوگوری

 !!!!امیره و تو مشخصات کھ اینا 

 ...خال وسط زدی: سمیرا

 راضی باباھاتون باالخره......وااااااااااااااای: میگم و میکشم جیغ و ھوا میپرم خوشحالی از

 شدن؟آره؟

 ...شدن راضی ھم سختی بھ: سمیرا

 و ایلمموب سمت میزنم شیرجھ دستمھ گوشی کھ طور ھمین...میشھ بلند پیامکم زنگ صدای

 اسم ام اس

 تو مھمی این بھ خبر یعنی"...ندارد دیگری شعبھ اوقلو شربت قالیشویی... " میکنم باز رو

 نشنیده عمرم

 !!!!پیام این کرد ترم خوشحال ھم امیر و سمیرا عروسی خبر از...بودم

 الو؟ھستی؟: سمیرا
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 ...بشین خوشبخت ایشاهلل...جفتتون بشین قربونم...باشھ مبارکتون...آره آره 

 یھ...دیمکر عقد تازه کھ فعال...بگم اینو و بپرسم حالتو بودم زده زنگ فقط...مرسی: سمیرا

 ھم دیگھ ماه

 ...میگیریم خودمونی جشن یھ امیر خانواده خود باغ تو

 !!!بگھ؟ بھم رو ھمین میخواست اونروز نادیا پس 

 روز؟ کدوم: سمیرا

 ...گرفتی رو وقتم ھرچی بسھ...دیگھ کن قطع...ھیچی ھیچی 

 معمر تو...میکنھ قطع رو گوشی خوشحالیھ سر از ھمھ کھ بازیاش مسخره بعد و میخنده

 تاحاال

 رو دھنش جلوی باشھ تونستھ کیوان نادیا قول بھ اینکھ...بودم نکرده تعجب اینجوری

 ی پدیده یھ بگیره

 نم میکرده فک ھم شاید... بگھ بھم بخواد کھ نبوده مھم براش اونقدر ھم شاید...تاریخیھ

 بھ...میدونستم
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 سمت بھ و میز روی میندازم رو گوشی...شدم خوشحال خیلی خیلی کھ من حال ھر

 آشپزخونھ

 اینقدر ، کرد خوشحالم اینقدر قالیشویی خبر این...میکنم جمع رو شامم میز...میرم

 کھ کرد خوشحالم

 ناکترس فیلم یھ دیدن بعد...بخورم رو سوختم مرغ تخم بقیھ نمیتونم و شد کور اشتھام

 حموم یھ...توپ

 دو..جون آخ...راحتھ دانشگاه بابت از خیالم...آخیش...گذاشتم مرگمو ی کپھ و رفتم مشتی

 و عشق روز

 زیرو چھار سھ یھ بھانھ این بھ مگھ تا بیارم زیاد ھا بال این از آیدا سر باشھ یادم...حال

 تور بھ تعطیلی

 !!!بخوره پورم پاره

***. 

 سرجام میشھ وارد در بھ کھ شدیدی ضربھ با...میکنم باز آروم رو چشمام در صدای با

 ...میشینم سیخ

 سحر؟ ی کلھ کیھ...بابا ای 

 برق موھای و بادکنکیم صورت روی دستی...دوازده...میکنم نگاه دیوار روی ساعت بھ

 میکشم گرفتم

 و مشت با چنان طرف...میرم در سمت بھ و میشم خارج اتاق از...میام پایین تخت از و

 در بھ لگد

 ...آورده سرشو انگاری کھ میکوبھ

 ...شکستی خونمو در...اومدم بابا باشھ....اووووووووه 

: یگمم و کنار میدم ھولش...روم میفتھ سیما چاق ھیکل کھ میکنم باز عصبانیت با رو در

 کنار گمشو

 صبحی؟ کلھ چتھ...ببینم

 ...خانوم ترمھ بخیر ظھر: افشین

 ...کچل افشین بخیر ظھر: میگیرم اداشو

 وقت ونا شد بلند وقتی...میشھ بلند موھاش داره: میگھ و میگیره نیشگون یھ بازوم از سیما

 نشون بھت

 !کیھ کچل کھ میدم

 ینافش و خودش و ای گوشھ یھ میکنھ پرت فوتبال توپ مثھ منو پاش با حرفش از بعد

 ...تو میپرن
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 ...خودتونھ ی خونھ...نکنید تعارف اصال بفرمایید...بفرمایید 

 ...منتظرتیم اینجا ما شو حاضر برو...بگو پرت و چرت کمتر: سیما

 خبره؟ چرا؟چھ: میگم و میخارونم رو سرم
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 ...خوشی خبر: سیما

 ...شد دیرمون باش زود:میگھ و میزنھ باسنم بھ لگد یھ

 آبرو جلوش منم...بکش خجالت یکم کچلت شووھر اون از نمیکشی خجالت من از الاقل 

 مثھ...دارما

 ...میاد داری؟خوابم چیکار بگو بشھ؟بنال چی کھ میندازی جفتک خر

 بودی؟ خواب االن تا تو: سیما

 م؟عزیز نیست معلوم قیافش اون از یعنی: میگھ و کاناپھ روی میندازه رو خودش افشین

 افشین؟ آق خبر چھ بار و کار از: میگم و میشینم افشین کنار و میرم مبل سمت بھ

 چی؟ تو...خوبھ خوبھ: افشین

 ...خراب فینال حد در وضع 

 نیستم؟ تو با من مگھ ترمھ: سیما

 این با بیابونی غول مثھ اومدی سحر ی ندارم؟کلھ راحتی تو دست از روزم یھ من 

 چراغ دیو شووھر

 راحتم دانشگاه از امروز گفتم سرم بشھ؟خیر چی کھ پروندی ناز خواب از منو جادوت

 کپھ بگیرم

 باشی؟ دانشگاه االن نباید تو مگھ ببینم اصال...نمیدی اجازه سیبیلو توی کھ بذارم مرگمو

 حرف ابرو حرکت و اشاره با چرا: میگم و میکنم اخم کھ میزنھ برام ابرو پرش یھ

 افشین میزنی؟زبونتو

 خورده؟ گربھ

 ...نداری کالس گفتی بھم امروز کھ تو: میگھ و سیما سمت برمیگرده اخم با افشین

 ...ندارم خب: سیما

 ...داشتیم کالس ۲ ساعت تا امروز...کرده غلط 

 گفتی؟ دروغ یعنی:میگھ سیما بھ خطاب و میشھ برابر دو افشین اخم

 اخمھ این االن خورد نمیشھ عسل تن صد با رو کچلت ی کلھ اون و تو...اخمشو...اوه اوه 

 وسط این

 میده؟ معنی چھ

 ...نکن دخالت لطفا...خونوادگیھ بحث االن ترمھ: افشین

 !!!خانواده؟؟ شدین بشکھ این و تو حاال تا کی از: میگم و میزنم پوزخندی

 ...ببندمش خودم پاشم یا میبندی دھنتو ترمھ: افشین

 من و ارید بزنم دست ببندی؟پس منو دھن پاشی...نشنیدم بگو گفتی؟دوباره بلھ؟چی بلھ 

 خبر

 !!!خرکچلھ توئھ کار نگو ، کبوده اونورش و اینور سیما این چرا میگم...ندارم
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 کنم؟ درست میخورین چای: سیما

 ...دارم کار باھات خونھ بریم...کردما فراموش دورغتو نکنی فک: افشین
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 ...بگو ھمینجا کارتو:میگم و میپیچونم رو گوشش

 ...کارا اون از...خصوصیھ کار بخدا: افشین

 کارا؟ کدوم 

 حتما وگرنھ...داره ضرر جنینن ھنوز کھ دوماھی زیر ھای بچھ واسھ گفتنش: افشین

 ...میگفتم

 دستت فک گوشت میگفتی بھش کج حرف یھ ازدواج قبل...کرده آدم اینو سیما اینکھ مثل نھ

 االن اما بود

 ...بترسھ ازت واقعا مرد یھ میده حالی چھ...نمیاد در جیکش بزنیش ھم لگد با

 من بھ میاد ِجت مثھ بزنھ سر ازت خطایی...لقھ ھم گشاده ھم دھنش سیما این ببین 

 غلط اگھ...میگھ

 بھ دبرخوردی فنی مشکل بھ)!(  کارا اون تو جایی یھ اگرم...تو و میدونم من بکنی اضافھ

 خبر خودم

 ...میکنم حلش بدین

 االح نبود بس کچلش ی کلھ...بیا...میریزه موھاش کھ باال میره ھمچین افشین ھای ابرو

 ابرو بی باید

 ...کنیم تحمل ھم رو بودنش

 ...پررو بابا: افشین

 ...کچل بابا 

 نھ؟ یا میخورین چای باالخره: سیما

 ...شده تموم چاییام 

 داری؟ چی؟قھوه قھوه: سیما

 ...قھوه بھ برسھ چھ ندارم چایشو من...اوه 

 چی؟ نسکافھ: افشین

 شده؟ اختراع چیھ؟جدید دیگھ اون...داداش شرمندتم 

 ...سیما بیار آب لیوان یھ...ضرر و جھنم: افشین

 خوب زیاد بازار اوضاع و وضع...میدونی کھ خودت...شده قطع بدھی دلیل بھ ھم آبمون 

 کھ اینھ نیست

 ...بدم آبو پول نتونستم

 نھ؟ یا میخوری چای افشین: سیما

 ...نداره چای میگھ کھ این: افشین

 ...نخوره ھاشو تفالھ اون کسی میخواد خسیسھ بس از...بابا میگھ دروغ: سیما

 ...گرفتیم معده زخم...بابا کنیم کوفت چیزی یھ بیار: افشین

 ...بریم تا شو آماده برو ترمھ: میگھ بلند صدای با و میشھ آشپزخونھ وارد سیما
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 ...کجا نگفتی آخرشم 
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 برای میخواد...آھا...اسمشون؟ بود چی...دوستاش عروسی برای میخواد سیما: افشین

 ھمون عروسی

 ودمونخ با ھم رو تو تا دنبالت اومدیم...بگیره لباس بره چین و کین نمیدونم کھ شدوستا

 چیزی یھ ببریم

 ...بگیری

 بخره؟ لباس بره سمیرا و امیر عروسی برای میخواد: میگم بلند صدای با

 ...دیگھ آره: افشین

 بخره؟ لباس االن از میخواد...دیگس ماه یھ کھ اونا عروسی 

 ...دیگس ی ھفتھ گفتھ من بھ کھ دیگھ؟اون ماه یھ: میگھ و میکنھ اخم دوباره افشین

 اهم گفت میکردم صحبت سمیرا با دیشب خودم من...گفتھ دروغ بھت...بابا کرده غلط 

 ...دیگھ

 ...میگھ دروغ بھم چقدر جدیدا...بابا ای: افشین

 خوشگلی؟ خیلی نگفتھ بھت احیانا 

 ...میگھ بھم ھرروز کھ اینو: میگھ و میزنھ کولھ و کج لبخند یھ

 ھمیدیمیف حرفش ھمین از باید بزرگتر؟تو این از دروغ دیگھ: میگم و میزنم بھش لگد یھ

 کھ

 ...نمیاد حساب بھ چیزی دروغ اون برابر در دیگھ کھ اینا...قّھاریھ دروغگوی

 ...بود نشده جا یھ بھم اھانت ھمھ این عمرم تو: افشین

 اتواقعی از وگرنھ دارین رو ترمھ کھ کن شکر رو خدا برو پس: میگم و بازوش بھ میزنم

 زندگیتون

 ...میموندین عقب

 سیما غدرو کھ آشپزخونھ تو میپره قرقی مثھ ھم افشین...میرم اتاقم سمت بھ و میشم بلند

 برمال رو

 سر کھ سوسنی مانتو یھ...میکنم جمعشون سرم باالی و میزنم شونھ یھ موھامو...کنھ

 تور با آستیناش

 یفک ھمراه بھ مشکی شال یھ...میپوشم مشکی چسب تونیک شلوار یھ و شده کار مشکی

 کوچیکم دستی

 شالم و کیفم...نیس افشین و سیما از خبری سالن توی...بیرون میام اتاق از و برمیدارم رو

 میندازم رو

 ھک میرم آشپزخونھ سمت بھ... میشھ بلند آشپزخونھ از سیما جیغ صدای...کاناپھ روی

 بھ میخوره چشمم

 دزیا رو کتری زیر و میرم گاز سمت بھ اونا بھ توجھ بدون...بعلھ کھ افشین و سیما

 نگاه یھ...میکنم

 ...خالیھ؟ حسابی جات کھ خجالت کجایی: میگم و میندازم بھشون گذرا

 بکشیم؟ خجالت کی از: سیما

 بوقم؟ اینجا من 

 ...پره چیزا این از گوشت و چشم کھ تو...بابا برو: سیما
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 گھم میدادین نشون من بھ زور بھ شما کھ رو کذایی فیلمای اون...میفرمایید درست بلھ 

 و چشم میشھ

 نباشھ؟ پر گوشم
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 فیلمایی؟ چھ: افشین

 ...ھمین...بود آموزشی فیلم چندتا...عزیزم ھیچی: سیما

 ....ازد از بعد رسمی آموزش البتھ...درستھ 

 جرهش کل امروز...دیگھ دھنتو ببند: میگھ گوشم در و میگیره رو دھنم جلوی و میپره سیما

 رو نامم

 ...کردی باز افشین برای

 ...میشناستت خوب اینجوری...بده مگھ: میگم و کنار میزنم رو دستش

 ...میریزه چای و میذاره سینی توی و برمیداره کشو تو از استکان چندتا افشین

 نداری؟ قند: افشین

 رفتھگ دیابت جدیدا ھم شاید...ندارم قند گفتن دادم آزمایش پیش سال یک...نکنم فکر نھ 

 برم باید...باشم

 میپرسی؟ رو سوال این چرا حاال...بدم آزمایشی یھ

 ...سینی تو میذاره و میاره بیرون رو قندونم کابینت توی از سیما

 میگی؟ قندا این از...آھا 

 خریت؟ بھ میزنی خودتو یا خری کال تو: افشین

 ھم من مثھ کسی و نیستی تنھا کھ کن شکر رو خدا حال ھر بھ...نمیدونم خودمم 

 ...ھمراھتھ

 ...ھا صندلی از یکی روی میشینھ و آشپزخونھ تو میز روی میذاره رو چای سینی

 دانشگاه؟ نرفتی امروز چرا تو: افشین

 ...کردن اخراجش روز دو: وسط میپره سیما کھ بگم دلیلشو میخوام

 چرا؟: افشین

 ...کرده خرابی کار دوباره: وسط میپره سیما کھ بگم میخوام دوباره

 نداشتھ؟ پوشک مگھ: افشین

 کردم تو دھن تو رو خرابیم کار ھم ھمین واسھ...نداشتم نھ: میدم جوابشو خودم اینبار

 ...دیگھ

 ...میخوره ازش قلپ یھ و برمیداره چایشو...ھم توی میره افشین اخمای

 چنده؟ ساعت: سیما

 ...یک: افشین

 ...نیس باز جایی کھ االن...شد دیر وای ای: سیما

 ...میریم ظھر از بعد بخوریم رو ناھارمون: افشین
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 رو والس این ببخشید: میگم و میکنم ای سرفھ تک...میکنھ باز رو مانتوش ھای دکمھ سیما

 میپرسما

 میکنین؟ کوفت کجا رو ناھار...حیاتیھ ولی

 ...دیگھ ھمینجا: افشین
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 دیگھ؟ میدی سفارش...آھا 

 ...ترمھ اه  : سیما

 ...بھتون بدم ندارم چیزی خونھ کھ گفتم این واسھ...نیستم خسیس من خدا بھ 

 ...تره خالی منم جیب از...نگاه خدا رو تو: میگم و میکنم باز رو یخچال در

 ...میدیم سفارش:افشین

 ...میشینم صندلی روی و میدم تکون سرمو

 ...تو حساب بھ البتھ: افشین

 !!!.کرد رشد دوسانتی یھ موھات و بشی خوشحال اینجوری شاید...ضرر و جھنم 

***. 

 یدادننم رضایت افشین آق البتھ...بیرون زدیم خونھ از کھ بود پنج حدود ساعت کنم فک

 تشریف

 ول پاساژا تو ۸ ساعت تا...بود شده پررو بود گذشتھ خوش بھش خیلی اینکھ مثھ...بیارن

 من...گشتیم

 سیما این اما...خریدمش افشین حساب بھ و اومد خوشم ای سورمھ لباس یھ از اول ھمون

 لباسی ھیچ بھ

 وگرنھ پوشیدم رو پالتوم آوردم شانس...بود سرد وحشتناک کھ ھم ھوا...نمیداد رضایت

 منجمد

 ندیلق افشین منو بینی از...زد یخ مخش کنم فک کچلش ی کلھ با افشین بدبخت...میشدم

 ولی بود آویزون

 کرش جای اینم...بود شده فراموشش ما از و میشناخت رو لباسا فقط شکر رو خدا سیما این

 من...داشت

 ھک شلوارم خشتک...بودیم کرده وجب رو تھران کل...نداشتم رفتن راه توان دیگھ کھ

 کف و بود سابیده

 راه کل ھم بیچاره افشین...افشین ی کلھ اندازه بود زده تاول پاھامم و بود رفتھ در کفشامم

 خیز سینھ رو

 با ھاشو قدم میاورد؟ھمچین کجا از انرژی ھمھ این نمیدونم من سیما این اما...بچم میومد

 باز زاویھ

 وننردب...نیست کفش کھ کفشاشم...بخوره جر وسط از کھ االنھ گفتم کھ برمیداشت

 این تو!!!ترقیھ
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 سیما رشک رو خدا کھ میخواست پشتکار و طاقت کفشا اون با رفتن راه زمستون یخبندون

 برابرش دو

 نھ داره سر نھ دیگھ من کفشای...بدھکارم سیما بھ کفش جفت یھ کھ من...داشت رو

 کھ چیزی تنھا...تھ

 قدم شھر تو جوراب با اونم افتخار با دارم االن...ھمین...بنده دوتا مونده باقی ازشون

 حاال...برمیدارم

 میره کھ ھم سر آخر...نمیشھ الغر چرا میره راه ھمھ این دختر این موندم من کنار بھ اینا

 ترازو روی

 ...باالس بھ رو اضافھ صفر دوتا با کیلو ۹۰ وزنش

 خوبھ؟ لباسھ این افشین: سیما

 ...دیگھ بریم بخر رو ھمین...گلم آره: افشین

 ...نیومد خوشم ازش زیاد...نھ نھ: میگھ و میندازه لباس بھ ناراضی نگاه یھ سیما

 یھ ھب ازدواجت از قبل تا...دیگھ بخر ھمینو...میکنما یکی ھمینجا پوزتو و دک میزنم سیما 

 گونی کیسھ

 میای؟ فر و قر االن بودی راضی ھم

  

 

234 

 ...میکنم جیش خودم بھ درجا کھ میکنھ اخمی چنان

 ...شدم خستھ عزیزم؟من سیما: افشین

 واسھ حاال...نگرفتم چیزی ھنوز من شده ده ساعت وای...دھھ ساعت کھ ھنوز...اوا: سیما

 عروسی

 بپوشم؟ چی جون سمیرا

 ...بگیری لباس یھ کھ داری وقت کلی..دیگس ماه یھ عروسی بابا 

 ...کردم پیداش...واااااااااای: سیما

 رو؟ چی: افشین

 افشین و من جلوی میگیرتش ھم بعد...میکنھ نگاه بھش لذت با و برمیداره رو لباسا از یکی

 این: میگھ و

 ...میخوام اینو من افشین...قشنگھ خیلی کھ نظرم چطوره؟بھ

 تنگھ مھ شدت بھ...عقب نھ و داره جلو نھ و پارچس متر نیم کنم فک کال کھ دکلتھ لباس یھ

 و

 برادران و خواھران!!!.نمیاد بدجور سیما ی سبزه پوست بھ قرمزش رنگ...زشت

 با کی ھر...گرامی

 مالحظھ ور بنده ناتنی خواھر این بیاد بگیره بوس مینی یھ شد مواجھ نفس بھ اعتماد کمبود

 اینقدر...کنھ

 ...وکیلی خدا بیرون میزنھ ور اون از کھ میارید بدست نفس بھ اعتماد
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 جر شبپوشی اگھ...نمیخوره سایزت بھ...تنگھ خیلی این میخوای؟آخھ ھمینو مطمئنی سیما 

 ...ھا میخوره

 ...میگیرم خون خفھ و میگم آخ یھ میکنھ پھولوم نثار افشین کھ ای سقلمھ با

 ...میگیریم رو ھمین..عزیزم قشنگھ خیلی: افشین

 ...میگھ کھ ترمھ ولی: سیما

 یلیخ تنت بھ مطمئنھ چون...میزنھ زیاد حرف ترمھ: میگھ و میکنھ قطع رو حرفش افشین

 حسودی میاد

 ...بخریم ھمینو بیا...میکنھ

 کھ لباس سایز اون با موندم من یعنی...میره مغازه صاحب سمت بھ ذوق و شوق با سیما

 منی واسھ حتی

 بھ اعتماد چھ با خدایی برداشت؟نھ اونو نفسی بھ اعتماد چھ با نمیخوره سیخم کھ

 بھ سیما نفسی؟وقتی

 میپره حدقھ از قلپی یارو چشمای برداره رو لباس اون میخواد میگھ مغازه صاحب یارو

 نگاه یھ...بیرون

 پاک رو چشماش اشک و میندازه دستش ظریف لباس بھ نگاه یھ و سیما ی بشکھ ھیکل بھ

 و میکنھ

 تا...بیرون میاد و میگیره رو سیما دست و میکنھ حساب سریع ھم افشین...میگھ رو قیمت

 اینکھ از قبل

 ...!الفرار و میبندیم فلنگو و میکنیم پیدا رو ماشین بشھ پشیمون خریدش از سیما

 ...نخریدم کفش ھنوز من وای: سیما

 و ھا پاساژ و ھا فروشگاه ، ھا مغازه کل االن...عزیزم دیگھ روز یھ واسھ باشھ: افشین

 دارن غیره

 دیر ھدیگ االن...نشن بیدار کھ الھی سال صد و بذارن رو مرگشون ی کپھ برن کھ میبندن

 بریم وقتھ

 ...خونھ
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 بخریم؟ کفش بریم فردا: سیما

 ...میشھ وصل ولت ۵۰۰۰ برق افشین و من بھ

 دارم؟ قرار...عزیزم بیام نمیتونم کھ من: افشین

 ...ھم تو میره سیما اخمای

 کی؟ قرار؟با: سیما

 ...کاری...گلم کاریھ: افشین

 ترمھ؟ نھ مگھ...بری جون ترمھ با میتونی اما: میگھ و میکنھ مکثی

 ...میشھ دوختھ من بھ آینھ از افشین ملتمس چشمای

 ...دارم کار جور ھزار فردا من...نھ کھ معلومھ 
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 ...خرید بریم ھم با بیا..بیکاری رو روز کل...دانشگاه نمیری کھ فردا: سیما

 رو...بود بس پشتم ھفت واسھ بار یھ خرید؟ھمین بیام تو با کھ زده گاز خر مغزمو مگھ 

 یکی من

 ...نکن حساب

 یرهخ بیرون بھ پنچر ی قیافھ با و میده تکیھ صندلیش بھ...میشھ آویزون لوچش و لب

 از افشین...میشھ

 اراحتین طاقت آخرشم...میکنھ نگاه سیما بھ مستاصل و میگھ بھم سرت تو خاک یھ آینھ تو

 رو سیما

 یھچ عاشق افشین کھ عجبم در من یعنی...خرید بره باھاش فردا کھ میکنھ قبول و نمیاره

 ما رفیق این

 خریت یھ عشق...میگن دروغ ولی...میکنھ لیلی ی دیوانھ و مجنون آدمو عشق شده؟میگن

 آدم کھ محضھ

 یمیگ...میکنھ تبدیل معنا تمام بھ خر یھ بھ باشھ مرد و قوی و محکم کھ ھم چقدر ھر رو

 نگاه نھ

 !!!!...شد تر خر بود خر...خودمون افشین نمونش یھ...کن

***. 

 رسیدم اهدانشگ بھ تقریبا...میگیرم پیش در رو دانشگاه راه و بیرون میام خونھ پارکینگ از

 موبایلم کھ

 تماس طرف اسم بھ کردن نگاه بدون و میارم بیرونش مانتوم جیب تو از...میخوره زنگ

 وصل رو

 ...میکنم

 بلھ؟ 

 خوبی؟...سالم 

 شما؟ 

 ...کاوه...منم 

 خوبی؟ خبرا چھ...گاوه؟ تویی...اِه 

 چی؟ تو...خوبم: کاوه

 زدی؟ زنگ داشتی کار...نیستم بد 
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 ...داشتم چیکارت رفت یادم: کاوه

 ...میکنھ یادآوری بھش رو چیزی یھ داره کھ میاد تلفن پشت از دیگھ نفر یھ صدای

 ...داشتم برات کار یھ استخونی ببین...آھا آھا: کاوه

 چی؟ 

 پیشتھ؟ ھم سیما ببینم...کار یھ: کاوه

 ...تنھام نھ 
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 شدی؟ خطی؟چی پشت کاوه الو: میگم نمیاد در صداش وقتی

 ھستی؟ چی؟؟ تو...ھستم ھستم: کاوه

 کجا؟ 

 االنم...دارم نقد بھ دست مشتری من نھ؟ببین یا میکنی قبول...دیگھ کارو: کاوه

 ؟ قبلت  ...پیشمھ

 ...خخخخ...افتادم خواستگاری مراسم یاد لحظھ یھ

 ھس؟ کاری چھ 

 ...دربست کنی خالیش میخوام آپارتمانھ ھی...دیگھ خودتھ تخصص: کاوه

 چرا؟ 

 داری؟ کار چی اونش بھ تو: کاوه

 ...میکنم پارک دانشگاه در کنار درخت زیر رو ماشین...میشم دانشگاه وارد

 دمق بدم انجامش باید چرا و کاری چھ ندونم تا من میدونی خودت کھ کاوه؟تو کردی اسکل 

 بر قدم تا

 ...بزنگ کردی ردیف رو مشخصات وقت ھر...نمیدارم

 زهاندا..چیزاس این و مھریھ قضیھ...بگیره طالق زنش از میخواد ما رفیق این بابا: کاوه

 زنھ تولد سال

 ...بده باید سکھ میالدی بھ اونم

 خب؟ 

 حقمھ میگھ برداشتھ رو مندا سند و ھا مال طال کل ھم زنھ این...جمالت بھ خب: کاوه

 باید ھم رو مھریھ

 ...تو بھ دادم پاسش نداریم دامن کھ ما دیدیم شد ما دامن بھ دست ھم ما رفیق این...بدی

 ...نمیتونم من حال ھر بھ...میدی پاس خبر بی کھ کردی غلط تو 

 رو مکیف و میکنم قفل رو ماشین در...میشم پیاده ماشین از و برمیدارم رو پالتوم و کیفم

 روی میندازم

 ...دوشم

 وشت خوبی پول...نمیکنی ضرر خدا بھ...کارش پی بره کن قبول...دیگھ نشو لوس: کاوه

 ...داره

 اچر اصال یا...زنش ھای سکھ بھ بده بره من بھ بده میخواد کھ رو پولی بگو طرف بھ 

 بچھ بھ نمیدی

لقن؟ بکنن؟مگھ کارو این خودت ھای  چ 
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 ...میکنم حرکت دانشگاه صندلی و میز سمت بھ و میکنم جیبم تو رو دستم

 و ردک تخلیھ رو جا ھمھ و خونم تو ریخت پلیس پیش ھفتھ...نمیتونن خودم ھای بچھ: کاوه

 رو ھممون

 ...شدم آزاد سند با دیروز من تازه...پاسگاه بردن و گرفتن
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 ...بابا نیستم نمیفھمی؟من کاوه 

 ...برو سیما با...بدی انجامش نمیخوای کھ تنھایی: کاوه

 ...کنار گذاشتھ و بوسیده کارو...کرده توبھ سیما...نمیشھ 

 ...مرگھ گرگ توبھ: کاوه

 ...س ماده گرگ ، گرگ این...بوده نر گرگ واسھ المثل ضرب اون 

 نیستی؟ پس: میگھ و میخنده

 ...تعطیلھ کارا این دانشگاه و درس وسط...میدونی کھ خودت...نیستم نھ 

 ...خون درس بچھ کھ ھم تو: کاوه

 !!!میام قپی اینقدر میشناسنو منو ھمھ خوبھ

 ...کن قطع نداری کار اگھ 

 میکشم رو روش روبھ صندلی...میکنھ نگاه من بھ و نشستھ ھا صندلی از یکی پشت فایق

 و کنار

 ...میشینم

 ثواب...مینداختی راه رو بیچاره این کار و میکردی قبول کاش ای...خدافظ پس: کاوه

 !!!...داشت

 رو مدست تو پالتوی...میز روی میندازم و میکنم قطع رو گوشی بدم جوابشو اینکھ بدون

 بھ و میپوشم

 ...میکنم نگاه فایق

 ...السالم علیک 

 ...سالم...نزدم حرفی ھمین واسھ میزنی حرف تلفن با داری دیدم: فایق

 حد ینا تا حرفام نمیکردم فک...میکنم نگاه ھمیشگیش ساده تیپ بھ و میدم تکون رو سرم

 بخش نتیجھ

 رو ودمخ من و داره خریدار حرفام اینکھ مثھ نھ...کنھ گوش حرفام بھ فایق اینکھ یا...باشھ

 کم دست

 مشکی اسپرت کفشای و سفید جین شلوار با مشکی چھاخونھ پیراھن یھ...میگیرم

 کج موھاشم...پوشیده

 ...معنا تمام بھ مثبت بچھ یھ..شده ھمیشھ مثل...سرش زمینھ بھ وچسبونده کرده

 کجان؟ دخترات دوست 

 دخترام؟ دوست: میگھ و میکنھ نگام متعجب

 ...میگم رو نمات زن دوستای ھمون 

 ...ندارم خبری ازشون دیگھ شد بحثمون کھ روزی از...نمیدونم: میگھ و میخنده
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 کھ باریکال...نبودن خوبی دوستای اونا...آفرین آفرین: میگم و میدم تکون دوباره رو سرم

 عقل سر

 ...اومدی
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 ناباب عند خودم کھ صورتی در...بابم و کامل دوست یھ من انگار ندونھ کی ھر حاال

 جون دارم تشریف

 میدن؟نھ؟ رو ھا ورقھ امروز: میگم و بیرون میکنم فوت نفسمو...شما

 ھا؟ ورقھ کدوم: فایق

 ...میگم رو فیزیوپاتولوژی امتحان ھای برگھ 

 دادی؟ خوب...شاید میگی؟نمیدونم رو اونا...آھا: فایق

 ...کنم فک 

 ...بود فامیلم و اسم بودم بلد کھ سوالی تنھا...زدم گند کھ من: فایق

 ...واقعا نباشی خستھ 

 کردن؟ اخراجت روز دو دانشگاه از بودم شنیده...باشی سالمت: فایق

 ...داشتنا خبر خودم غیر دانشگاه کل کنم فک...آره..اوه 

 اینا؟ آیدا موضوع: فایق

 ...دیگھ آره...ھھھھ 

 نشدی؟ بیخیال: فایق

 ...نھ 

 ...اونی گیر ھنوز تو شد تموم ھم ترم این: فایق

 ...داد حالی چھ...میشنف تی جیغاشو صدای و میبودی باید...خوندنھ درس از بھتر 

 ...بود کرده سکتھ: فایق

 ...کرد زندونی کتابخونھ تو شب یھ منو ھم بیشعور سوختھ؟اون براش چی؟دلت کھ 

 جدا؟: میگھ و میشھ سیخ سرجاش

 چنده؟ ساعت...ندارم رو مورد این در زدن حرف حوصلھ...بابا بیخیال...آره 

 ۷:۳۰: میگھ و میکنھ نگاه دستش تو ساعت بھ... 

 نمیده؟ گیر بھت حراست نشستی اینجا میگم 

 ...بده گیر نکنم فک...نھ قیافھ و تیپ این با: میگھ و میخنده

 دانشگاه تو چرخ یھ رو سرم...میکنھ فرو میز روی کتاب تو رو سرش حرفش از بعد

 قربون...میدم

 خالی جای...میشنف ن گل میگن گل ھم با دختره و پسر چی ھر...برم دانشگاه حراست

 بدجور حراست

 !!!...میشھ احساس

 ...سرده ھوا چقدر: میگم و میذارم سردم ھای گونھ روی رو دستام
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 ...کیفش توی میذاره رو کتاب و میده تکون سرشو

 نیومده؟ امروز سیما: فایق

 ...بشن گرم یکم تا میذارم دھنم جلوی رو دستام باال میدم رو ھام شونھ

 چیھ؟ ترم این بعد برای برنامت: فایق
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 ...بچینم برنامھ بشینم شاید...دونم برنامم؟نمی 

 نمیخونی؟ دکترا واسھ: میگھ و میزنھ لبخندی

 میخوام دکترا و فوق...بخورم رو آبش کوزه دم بذارم باید رو لیسانس ھمین...بابا برو 

 البتھ...چیکار

 کتراد و فوق شاید اما...بھتره کھ بودن بیکار از دانشگاه این خب...بخونما نمیخوام نمیگم

 بذارم رو

 ...ندارم حالشو اصال فعال...دیگھ وقت چند یھ واسھ

 ...کنم شووھر برم شایدم: میگم و میکنم مکثی

 شدن؟ فشن بدنش و تن موھای میکنم حس چرا نمیدونم

 نیس؟ زود: فایق

 مدار میگن ھمھ...بگیره منو بیاد یکی بزنم آگھی برم باید...ھس ھم دیر تازه بابا نھ 

 باالخره...میترشم

 ...دیگھ میشھ پیدا ای زده گاز خر مغز یھ

 ...ای بچھ ھنوز...نکن گوش بقیھ حرف بھ...سالتھ ۲۳ ھنوز تو: فایق

 ...ژپتو پدر بابا 

 ...اختیارم در دربست...بگو خودم بھ کنی شوھر خواستی حال ھر بھ: فایق

 ...میشم بلند و میخندم

 ...شدم آالسکا...بشینیم کالس سر بریم 

 ...میام دادم کھ انجام...دارم کار ھا بچھ از چندتا با من...تو برو تو: فایق

 ھوا...گندیھ روز چھ ھم امروز...لعنتی اه  ...میرم ساختمون سمت بھ و باال میکشم رو بینیم

 این بھ

 پختھ لبو اون با ھم رو اول ساعت...میشم کالس وارد...بودما ندیده عمرم تو مزخرفی

 این تو...داریم

 از روزی نو از روز باز حاال...بودا راحت اعصابم چقدر ندیدمش کھ روز چند

 ی قیافھ باید دوباره...نو

 ھای دانشجو بھ آقا کھ جایی اون از...کنم تحمل رو یارو این قرمز قیافھ و جزغالھ اون

 عزیزشون

 اایف رو حراست نقش بگم تر راحت و بشینن جا یھ دخترا با پسرا نمیخوان و حساسن

 ھا صندلی میکنن

 روی...پسرا ھم چپ سمت ردیف و دخترا راست سمت ردیف...شدن چیده ردیف دو در

 صندلی اولین

 ھا لھفاص اینکھ با...میگیرم جا فایق برای رو چپ سمت ردیف کناری صندلی و میشینم

 بازم اما خیلیھ

 پس...دهش گور بھ گور کھ ھم فاطمھ...نیومده ھنوز کھ سیما...باشھ نزدیک فایق کھ بھتره

 فاب رفیق تنھا
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 شده گذاشتھ پسرا ردیف تو کھ کیفم بھ پرویز...میشینھ نزدیکیا ھمین اونم کھ فایق میمونھ

 و میکنھ اشاره

 گرفتی؟ جا دوستت واسھ: میگھ

 تر راحت کھ بشینھ جلو طفلکی گفتم نمیبینھ رو تختھ عقب این از کیفم دیدم...پ ن پ 

 ...باشھ

 ...خندیدم: پرویز

 ...ببندی کھ گفتم بخندی کھ نگفتم 

 پیمان کالم تکیھ حرفا این البتھ...خورد من درد بھ جایی یھ سیما مفت حرفای این باالخره

 اهِ ...ھس ھم

 زنگ نزنی زنگ تا کھ ھم بیشعور اون...ھا تنگیده براش دلم چقدر...پیمان گفتم

 نیس یکی حاال...نمیزنھ

 داداشای ھم داداش...معرفت بی بزن ما بھ زنگ یھ تو الاقل نداریم تلفن کھ ما بگھ

 یھ حدودا...قدیم

 لوج ھای صندلی اکثر...میارن رو نحسشون تشریف آقا جناب باالخره کھ معطلیم ربعی

 بیشتر و خالین

 اما بود آخرا اون ھمیشھ منم جای البتھ...بردن ھجوم کالس آخر ھای صندلی بھ ھا بچھ

 استثنا رو اینبار

 کجا پس...نشده خبری فایق از ھنوز اما اومد ھم درپیتی یارو این...نشستم جلو و شدم قائل

 مونده؟با

 ...ھا میده پاشو بشین دستور میکنھ حال یعنی...میشینیم ھممون سرش اشاره

 چیزی ھمیکن فک ببینتش ھرکی...دماغش تو کرده آرنج تا دستشو کھ میخوره آیدا بھ چشمم

 اون تو

 دراز صندلی روی انگار جورایی یھ و میخورم لیز صندلی روی...کرده گم دماغ سوراخ

 سرم...کشیدم

 آرمین بھ...میپوشونھ رو صورتم و جلو میاد یکم مقنعم کھ میدم تکیھ صندلی پشتی بھ رو

 نگاه

 ایینپ و باال ھامو ابرو کھ میکنھ نگاه من بھ چشمی زیر و بیرون میاره رو جزوش...میکنم

 و میدم

 دقیقھ یھ زبونشو محسوس نا حرکت یھ با و...ھم تو میره اخماش...میارم بیرون زبونمو

 و بیرون میاره

 جون نمیزد مو قورباغھ چشمای با چشمام موقع اون یعنی...برمیگردونھ رو صورتش زود

 اینم...آرمین

 مھ آرمین...میزنم چرخ تلگرام تو یکم میز زیر و بیرون میارم رو گوشیم...ھا آورده در د م

 دقیقھ ده یھ

 ششی د م از ھمھ...رفتھ فرو اغما تو کھ ھم کالس...تختس روی کشیدن نقاشی مشغول ای

 دنگ
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 دستشھ وت گوشی و نشستھ ناجور کھ کسی تنھا...این یعنی سلطنت...آرمینھ بھ حواسشون

 بھ...من و منم

 سیخ آرمین سرفھ با کھ داریم عکس تو عکس و میدم پیام گروه ھای بچھ از چندتا

 بود تابلو یعنی...میشم

 ھلول دستش تو رو جزوش...بودن کالس تو ھمھ من غیر چون...منھ واسھ فقط سرفش کھ

 و میکنھ

 و میدم تکون رو سرم اما نمیشھ حالیم چیزی اینکھ با...میکنھ درس توضیح بھ شروع

 کنجکاو رو خودم

 مگوشی...مشغولھ ھنوز بیچاره...آیدا سمت میچرخھ چشمم چرا نمیدونم دوباره...میدم نشون

 میز زیر رو

 میکنم درس متوجھ رو حواسم کھ حالی در...میکنم فعال رو دوربینش و میکنم روشن

 از دور و سریع

 عکس ، تمام بدجنسی با...خخخخخخ...کیفیت جونم...میگیرم آیدا از عکس یھ بچ و بر چشم

 رو

 شیش ھای گوسالھ:گروه اسم)  تلگرامن تو گروه عضو کھ کالس ھای بچھ ی ھمھ برای

 ماھھ

 میشھ یافمق متوجھ کھ نگاه اولین و میشھ بلند پیامشون زنگای صدای کھ میفرستم(دانشگاه

 یھ...آرمینھ
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 یرهم عقب صندلی از ھا بچھ از یکی شدن منفجر صدای کھ میپاشم روش بھ ملیح لبخند

 رو

 بھ و شھمی باز نیشم...میشم دستش تو گوشی متوجھ کھ میکنم نگاه بھش و برمیگردم...ھوا

 قبلیم حالت

 میچرخھ ھا بچھ و من بین کھ آرمین اومده در حدقھ از چشمای مقابل در و...برمیگردم

 میندازم شونھ

 تا کنم پخشش اینترنت تو خونھ رفتم وقتی باشھ یادم...جوره نا بدجور عکسھ یعنی...باال

 و خنده موجبات

 دماغ سوراخای...چشمھ تو خیلی عکس تو کھ چیزی تنھا...بشھ فراھم دیگران شادی

 سوراخ...آیداس

 ...خخخخخخ...زمانھ تونل نیست کھ دماغ

…..... 

 چی؟ 

 میزنی؟ داد خانوم؟چرا خبره چھ: آرمین

 چیھ؟ این 

 ...متحانیھا این؟ورقھ: میگھ و میکنھ نگاه بھم و میندازه دستم تو برگھ بھ تفاوت بی نگاه یھ
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 اینجوریھ؟ چرا این کھ اینھ منظورم...چیزه یعنی...چیھ این نگفتم من 

 ...امتحانیھ ھای برگھ ی ھمھ چشھ؟مثھ مگھ دوما...نزن داد کھ اّوال: آرمین

 ییرتغ رنگشم...زده چیزی یھ امروز این وکیلی خدا...نھ...بیشعور کرده اسکل منو بدجور

 مثھ...کرده

 !!!!تره قرمز یکم...نیست ھمیشھ

 نگرفتم؟...الف.... ی نمره...من... چرا 

 ...داشتی غلط کجا ببین کن نگاه: میگھ و برگم روی میکوبونھ رو اشارش انگشت

 ...ندارم غلط کجا ھیچ کھ اینھ بدبختی 

ه رو انگشتم کھ بیرون میکشھ چنان دستم از رو برگھ و میکنھ اخم  ...میبر 

 .وحشی ھوی 

 بلھ؟: آرمین

 ...دارم غلط کجا ببین کن نگاه میگم 

 .میکنھ برگھ تو رو سرش بعدش و نمیشم متوجھ من کھ میگھ لبش زیر چیزی یھ

 ...آبادت جد ھفت و خودتی دادی فحش اگھ 

 جون دمکر شک خودم بھ خودمم یعنی...کردم قتل میکنم فک کھ میکنھ نگام جوری ایندفعھ

 ...خودش

 چی بھ چشمش برگھ تو نمیدونم کھ بده رو برگھ میخواد امید نا و میکنھ دیگھ نگاه یھ

 نور یھ کھ میخوره

 یشمس اسمم داشتم شانس اگھ من...منھ بدشانسی از اینم...میکنھ ظھور چشماش تو خاصی

 نھ بود قمری

 !!!!ترمھ
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 ازش فامیلش و اسم ننوشتن خاطر بھ کھ کسی ننوشتی؟تنھا چرا رو فامیلت و اسم: آرمین

 شده کسر نمره

 ...شمایی

 جواب رو سواال ی ھمھ کھ اینھ داری؟مھم چیکار من فامیل و اسم بھ چی؟تو یعنی 

 اونم...دادم

 در چشماتو...میکنی میکنی؟غلط کم نمره فامیل و اسم آخھ؟واسھ چی یعنی...درست

 مگھ...میارم

 ...دانشگاھھ اینجا دبستانیم؟؟؟بابا

 اون بزنی بنده شخص بھ دھنت از تر گنده حرفای و باال ببری صداتو دوباره اگھ: آرمین

 من کھ وقتھ

 اب رو تو برگھ من بود ممکن...الزامیھ فامیل و اسم نوشتن...درضمن...میارم در چشماتو

 دیگھ یکی

 ...بشھ داده تو بھ ناحقی نمره و بگیرم اشتباه
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 ...حاال خب 

 شده؟ کسر بنده ی نمره از چقدر حاال: میگم و میارم در رو خودش ادای

 ۲۵: % آرمین

 نگرفتم؟ الف ی نمره من وقت ؟اون% ۲۵ ھا؟ 

 دادن نمره در ھم صدم ۱ حتی من کھ بودم رسونده اطالع بھ ھم قبال میکنم فک: آرمین

 ...نمیکنم ارفاق

 ...میکنن حساب الف ی نمره رو ۱۷ ی نمره تا دیگھ استادای اما 

 ۲۰ فقط و فقط الف ی نمره من نظر از...نیستم دیگھ استادای من: آرمین.... 

 ...نظرت تو ریدن 

 پیچھب نسخھ دوباره کھ میگیره سمتم بھ رو اشارش انگشت و میشھ بلند صندلیش روی از

 از یکی کھ

 کم یخیل کھ میدونم حاال...نمیرسھ شومش ھدف بھ آرمین و میشھ پیدا سروکلش ھا دانشجو

 اما بیتربیتم

 و میرم صندلیم سمت بھ حرص با...بدم انجام رو ھا پروژه اون از یکی محالھ من...حقشھ

 رو خودم

 ...روش میندازم

 شده؟ غرق کشتیات شده؟ چی: پور جمعھ

 رو نجات غریق حکم کھ ھاس پروژه اون از یکی انجام نجات حل راه تنھا و...آره 

 ...دارن

 نگرفتی؟ رو الف: میگھ و میخنده

 ...نچ 

 ...اونم کھ نفر یھ جز نگرفتھ الف ی نمره ھیچکس: پور جمعھ

 ...سوختس سیا آیدا: میدم ادامھ رو حرفش

 بده اجازه کھ خواستیم استاد از باقری و من گذشتھ ی ھفتھ...نخور غصھ: پور جمعھ

 رو ھا پروژه

 ...باشھ دونفره باید فقط گروه البتھ...کرد موافقت اونم...بدیم انجام گروھی

 کی؟ با تو: میگم و میشم سیخ سرجام
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 بھ بده اسمتو امروز ھمین بدی انجام گروھی میخوای اگھ...باقریم با من: پور جمعھ

 ...استاد

 ...مرسی 

 چھب بین رو نگاھم و میخارونم رو کلم...میره ھا بچھ بقیھ سمت بھ و میده تکون رو سرش

 چرخ ھا

 ستد برگشم...نیومده کھ امروزم!!!...تره تنبل منم از اون باشم نمیتونم کھ سیما با...میدم

 معلوم...منھ



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ستھ ھمھ با کھ ھم فاطمھ...کرده خطی خط رو برگھ کال آرمین کھ داشتھ غلط تا چند نیس

 غیر

 ورهمجب و داده جواب اشتباه سوال دوتا دیدم برگش تو کھ اینجور...فایق میمونھ فقط...من

 از یکی

 دوش رو میندازم رو کارا کل و میشم ھمگروه باھاش میرم...بده انجام رو ھا پروژه

 بچھ کھ اونم...اون

 و...دیگھ بکشھ رخ بھ جا یھ رو رفاقتش باید باالخره...نمیاد در جیکش مظلوم و مثبت

 پروژه این انجام

 دهش کھ ھم لبو آرمین این چشم بھ: میگم و میکشم عمیقی نفس!!!!جاھاس ھمون از یکی

 نمره باید باشھ

 تھگش...بیشعور مرتیکھ...میده حالی چھ کھ اوخ...بسوزه جاش ھمھ تا بگیرم رو کامل ی

 دیده گشتھ

 یگھم شیطونھ...ننوشتم رو اسمم کھ چھ تو بھ آخھ...اسمم بھ داده گیر رفتھ ندارم اشتباه

 بزنش ھمیچین

 !!!!بده خر صدای کھ

…... 

 گذشتھ ھفتھ از نمیگیرم کاملی ی نمره میدونستم چون تازه...ندارم مشکلی من...باشھ: فایق

 کردم شروع

 ...پروژه کردن آماده بھ

 .ھاپوکومار اون بھ بدم رو اسممون برم من پس 

 ...ھا داره شرط یھ فقط: فایق

 چی؟ 

 ...کنی کمک باید پروژه انجام تو...نندازی من دوش رو چیو ھمھ: فایق

 ...ببینم تا 

 ترمھ؟: فایق

 ...نکن گریھ...بابا باشھ 

 ...دیگھ بده رو اسمامون برو نرفتھ تا پس: میگھ و میزنھ لبخندی

 درش...میرم مدیریت دفتر سمت بھ و شونم روی میندازم رو کیفم و میدم تکون رو سرم

 در مثھ کھ

 میخورن یونجھ دارن کھ رو گاوایی میتونم جا ھمین از...بازه ھمیشھ طویلھ

 دوتا...خخخخخ...ببینم

 دبا عرض و تشکر ھمونجا از منم...تو برم میگھ بھم تانیش آقای کھ میزنم در بھ ضربھ

 و میکنم

 میگھ ودب بھبودی نکنم اشتباه اگھ اسمش کھ استادا از یکی کھ میزنم صدا رو شتر آرمین

 سر ھنوز کھ

 در اینکھ بدون...کالس بھ برسم تا برم ھلک و ھلک رو راه تمام میشم مجبور منم...کالسھ

 رو در بزنم
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 برگھ تاچند داره و نشستھ میز پشت آرمین فقط و نمیزنھ پر ھم پشھ کالس تو...میکنم باز

 تصحیح رو

 ...میکنھ وارد چیزایی یھ جلوش تاپ لب تو و میکنھ

 طیخ خط رو دستش زیر ھای برگھ غلیظی بااخم...میکنم نگاه بھش و ایستم می در جلوی

 بعد و میکنھ

 گاز رو لبم ی گوشھ...عصبیھ مادرزاد آدم این...میکنھ تاپش لب وارد رو چیزی دوباره

 آروم و میگیرم

 ...میندازه کوتاھی نگاه بھم و میاره باال رو سرش...میرم سمتش بھ

 شده؟ چی: آرمین

 ...بدم رو گروه اسامی اومدم 

 چی؟ گروه اسامی: آرمین

 اعضای اسامی اومدم...بدیم انجام ھم گروھی رو ھا پروژه میتونیم بودن گفتھ ھا بچھ 

 ...بدم رو گروه

 ...دارم کار کھ بگو زودتر باشھ...آھا:آرمین

 ...صنعتگر و مشفق یعنی...من:میگم و وایمیستم میزش جلوی

 امیلف اینکھ از قبل...مینویسھ رو اسممون داره ھم دیگھ اسم چندتا کھ جلوش ی برگھ روی

 رو فایق

 صنعتگر؟ فایق: میگھ ریز چشمای با میکنھ بلند رو سرش بنویسھ

 ...صنعتگر قایق نھ 

 ...دارم؟ شوخی باھات من مگھ: میگھ اخم با و میکشھ گردنش روی رو چپش دست

 .اوف...صنعتگر فایق...دیگھ سوالھ؟آره آخھ اینم خب 

 ...بشید ھمگروه نمیتونید شما: آرمین

 چرا؟ بگی میشھ اما...میکنما رو سوال این ببخشید: میگم و میکنم صاف رو صدام

 ...نیک پیدا رو دیگھ یکی بھتره...بشید ھمگروه نمیتونید شما...میگم بعدا چراشو: آرمین

 .آخھ نمیشھ ھمگروه من با ای دیگھ کس اون غیر...کنم پیدا رو کی من آخھ 

 برو االنم...بشن ھمگروه باھات بقیھ تا کن خوب اخالقتو یکم پس: میگھ و میزنھ نیشخندی

 منو وقت و

 ...نگیر

 فایق و من میگم...میدما دستت کاری یھ میزنم ندارم موصلھ حوصلھ من ببین 

 چراشو یا...ھمگروھیم

 .خوددانی دیگھ اینکھ یا میگی

 مفھمومھ؟...بشن ھمگروه دخترا با نمیتونن پسرا...میدونی منو قانون خودتم: آرمین

 الو؟ الو؟...نمیاد صدات 

 میکنی؟ مسخره منو: آرمین
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 ...ای مسخره پا سرتا خودت خرم؟تو مگھ...بابا نھ 
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 دنبال نمیخواد اصال تو...میدم بھت رو کامل ی نمره من: میگھ و میزنھ موھاش تو چنگی

 گروه

 خوبھ؟...بگردی

 جدی؟ 

 ...جدی آره: آرمین

 چرا؟...اما...نمیکردی کش زجر اینقدر منو میگفتی زودتر...نرم قربونت 

 چرا؟ چی...اه  : آرمین

 میدی؟ بھم کامل نمره چرا 

 ...کنھ بلغور چیزی یھ کھ میگرده بھانھ دنبال داره ندارم شک...میکنھ مکث یکم

 شد؟ خوب...کردم کم نمره ازت بیخودی مورد تو چون: آرمین

 خب...دبدی کامل ی نمره بھم کھ کنم قبول نمیتونم من: میگم و میگیرم مطمئن ی قیافھ یھ

 حقم این

 اشمب یکی گرفتھ الف ی نمره کھ اونی با نگرفتم الف نمره کھ منی کھ نمیشھ...نیست

 قبول اینو من...کھ

 ...بدم انجام رو ھا پروژه اون از یکی باید حتما...نمیکنم

 ...تو برو بیا گفتم حرفام تمام جواب در و...کردم تعجب قاطعم و جدی لحن این از خودمم

 مؤنث ھمگروه یھ برو پس: میگھ و میشھ خیره بھم خمارش و باز نیمھ چشمای با آرمین

 ...کن پیدا

 ونثم ھای بچھ از چندمورد توشون...میکنم نگاه نوشتھ رو ھا گروه اسامی کھ ای برگھ بھ

 مذکر و

 چین؟ اینا پس: میگم و میگیرم جانب بھ حق قیافھ یھ...داره وجود

 شد؟ خوب: میگھ و میزنھ خط رو اسامی اخم با...میکنھ نگاه برگھ بھ

 آخھ؟ چیھ تو مشکلت 

 ...ندارم مشکلی من: آرمین

 از رسید ما بھ تا میکردی قبول رو مذکر مؤنث ھای گروه این از قبل تا چرا...داری چرا 

 مانون قانون

 میزنی؟چتھ؟ حرف

 حرفات اگرم...باشھ خودت کار تو سرت بھتره...دیگس چیز یھ مال ، اسامی این: آرمین

 بھتره شد تموم

 .دارم کار...بذاری تنھام

 ...میرم کالس در سمت بھ و بیرون میکنم فوت رو نفسم

 مشفق؟: آرمین

 بلھ؟: میگم کردم تکیھ باز نیمھ در بھ کھ درحالی و میرسونم کالس در بھ رو خودم
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 ...بدی انجامش ھم تکی میتونی...دارم تر آسون ی پروژه یھ: آرمین

 کھ قتو ھر تا...بگیرش: میگھ و سمتم میگیره رو برگھ و مینویسھ برگھ روی چیزی یھ

 وقت بخوای

 .میدم بھت رو کامل نمره باشی خواستھ...کھ گفتم اما...بدی انجامش تا داری
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 ...نمیخوام: میگم ولی شدم خرکیف حرفش با اینکھ با

 سالن کل تو دھندش آزار صدای کھ میبندم محکم رو درش و بیرون میام کالس از

 پلھ سمت بھ...میپیچھ

 تسم بھ...میشم خارج دانشگاه ساختمون از و پایین میپرم دوتا دوتا رو ھا پلھ...میرم ھا

 کنار کھ فایق

 ...میرم واستاده ماشینم

 شد؟ چی: فایق

 ...بشیم ھمگروه نمیتونیم گفت...نکرد قبول 

 ...میکردم فکرشو: میگھ شده خیره سرم پشت بھ کھ حالی در

 کالس؟ تو نریم رو ساعت این چیھ نظرت: میگھ و میدوزه من بھ رو نگاھش

 !!!نیومدی ھم رو قبل ساعت کھ تو 

 ...نداشتم رو آریانسب ی قیافھ دیدن ی حوصلھ: فایق

 ھر بھ!!!ھا کرده تغییر درجھ ۳۶۵ اخالقی نظر از فایق این میبینم میکنم دقت کھ حاال

 رو شونم...حال

 ...روش اینم...میپیچونم رو کالسا ی ھمھ کھ من: میگم و باال میندازم

 بریم چیھ نظرت: میگھ و میگیره رو دستم غافلگیرانھ...میبنده نقش فایق لبای روی لبخندی

 دربند؟

 گرفتھ؟ ھوا؟شوخیت این تو 

 ...خوبھ چشھ؟خیلیم ھوا مگھ: فایق

 ...سرده 

 ...نمیزدی حرفو این منھ وجود تو آتیشی چھ بدونی اگھ: فایق

 ...نیس زیچی کھ ھوا این...کنھ خاکستر رو دنیا کل میتونھ آتیش این: میگھ و میکنھ مکثی

 ناقال؟ھا؟ زدی چیزی قبل ساعت نکنھ...تو: میگم و میکنم نگاه فایق بھ متعجب

 بریم؟: فایق

 غیاب خیلی ترم این...بزنھ حاضری ما بجای تا کنم خر رو ھا بچھ از یکی برم بذار 

 میترسم...داشتم

 ...بشھ ساز مشکل

 ...منتظرتم ھمینجا من...باشھ: فایق

 میارم بیرون پالتوم جیب داخل از رو ماشین سوئیچ و بیرون میکشم دستش تو از رو دستم

 سمتش بھ و
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 ...میگیرم

 ...بیام من تا ماشین تو بشین 

 ...منتظرتم: فایق

 کنممی راضیشون چابلوسی یکم با و میرم دخترا از چندتا سمت بھ و میدم تکون رو سرم

 منو جای بھ کھ

 نانداخت راه واسھ مجبورم ھمین واسھ میسوزونم آتیش خیلی نکھ آخھ...بگن حاضر فایق

 بھ دست کارام
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 هدانشگا این کھ مزیتی تنھا!!!!!ای حرفھ کار این تو کھ منم...بزنم چابلوسی و تملق

 اینھ داره ما درپیتی

 یکار ھم ، در دربون غالمرضا،...بری و ببندی فلنگو خواست دلت وقت ھر میتونی کھ

 کارت بھ

 ذکره بھ ابلق البتھ...میارمش سرھم تشر چندتا با کھ میکنھ فضولی وقتا خیلی البتھ...نداره

 فقط و فقط کھ

 دانشگاه وت کالسی ساعات آخر تا و نمیکنیم تبعیت دانشگاه قوانین از کھ ھستیم سیما و من

 کھ...نمیمونیم

 نفرمو پشت خودش فایق...میرم ماشین سمت بھ...شد اضافھ جمعمون بھ ھم فایق البتھ

 سرش...نشستھ

 ...میرونم اونجا تا من: میگھ و میاره بیرون ماشین پنجره از رو

 نمنجلت خیلی جدیدا تو: میگم و میشینم ماشین داخل و میکنم باز رو راننده کمک سمت در

 ...شدیا

 جدا؟: فایق

 ...آره 

 ...اینطوریم تو واسھ فقط: میگھ و میکنھ روشن رو ماشین

 من زده چیزی یھ این شما جون شده؟بھ اینجوری چرا این...میزنھ مزخرفی حرفای چھ...اه  

 شک

 بودن بس پختھ لبو اون...بیرون نمیومدم باھاش و نمیدادم گوش رو حرفش کاش ای...ندارم

 ھم فایق کھ

 !!!کنم؟؟ چیکار اینو حاال...شد اضافھ بھش

 چتھ؟: فایق

 شدی؟ چل و خل اینقدر امروز تو چرا کھ میکنم فک این بھ دارم...ھیچی 

 چمھ؟ چرا؟مگھ: فایق

 ...میکنھ اذیتم...حرفات...رفتارت...نمیدونم 

 ...ببخشید: فایق

 رو؟ چی 
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 خوب محال زیادی امروز راستش...میکنھ اذیتت رفتارام و حرفام اینکھ...دیگھ ھمینو: فایق

 سر...نبود

 ...ھمین واسھ گرفت رو حالم بدجور ھم یکی صبحی

 ...آھا 

 ...نمیاد در جیکش مقصد بھ رسیدن تا و میکنھ زیاد سرعتشو

 ھب توجھ بدون...میشیم پیاده ھمزمان و میکنھ پارک پراید و پرشیا یھ بین رو ماشین

 سمت بھ اطراف

 رو بزرگھ روده دخل کوچیکھ روده کھ من...بیاریم در عزا از دلی تا میریم رستوران

 میره داره آورده

 یگوارش دستگاه فھمیدم شکمش قاروقور از اما...نمیدونم رو فایق...صفرا کیسھ سراغ

 نمونده واسش

 یگرج سیخ شیش...میشینیم دارن قرار خشکیده درختای زیر کھ تختایی روی!!!!بیچاره

 شیش سیخی

 ...خخخخخ...رگ تو میزنیم و میدیم سفارش ھزار

 ...میترکم دارم آخ 
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 بدم؟ سفارش: فایق

 کجاس؟ دستشویی...آخ...بکشیا منو کھ کردی قصد امروز تو...نھ 

 ...اونجا: میگھ و میکنھ اشاره رستوران قسمت ترین گوشھ بھ

 ...فعال...دارم کار دیگھ دوساعت تا من: میگم و میام پایین تخت روی از

 ساعت؟ دو: میگھ و میخنده

 چندتا یھ دستشویی تو دارم عادت من تازشم...گرفتھ درد دلم خوردم خیلی...بیشتر شایدم 

 کنسرت

 ...بکشھ طول خیلی ممکنھ اینھ کنم اجرا ھا   واسھ ھم مجانی

 ...باشیم دستشویی تو شما منگ باید رو روز کل بفرمایید پس: فایق

 خرابی کار ھمینجا دارم نگھ رو خودم نمیتونم دیگھ کھ رفتم من...آخ آخ...دقیقا 

 ...فعال...میکنم

 کھ میکنم باز رو دستشویی اولین در...میرسونم دستشویی بھ رو خودم سرعت نھایت با

 یھ جیغ صدای

 ...میشھ بلند خانومھ

می اِھم یھ دوم دستشویی در کردن باز قبل  َ  ھک دستشویی تو میندازم رو خودم و میکنم اھ 

 روبھ صحنھ با

 رممیگی قرض تایی دوازده ده یھ دارم پا تا دو!!!!!حلق از اونم...میکنم روده تخلیھ کال رو

 کھ برو دِ  و

 ...رفتی
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 ...نشده ھم دقیقھ دو ھنوز...اومدی زود چقدر: فایق

 از ترکش تا ارچھ با برگشتم شدم شیمیایی رفتم دقھ یھ...نبود کھ دستشویی اونجا...بابا برو 

 ناحیھ

 ...عق...کمر

 ...میگی چی میفھمم: فایق

 فایق؟ 

 جانم؟: فایق

 ...بدم انجام رو کارم برم من بگیر واسم برا دورو این کن پیدا ری ماد   چادر یھ بیا 

 ...کن ول... دختر بد ه ترمھ؟: میگھ و میگیره دندون بھ پایینشو لب فایق

 ودتخ دھن تو نکنی پیدا حسابی و درست دستشویی یھ من واسھ دیگھ دقیقھ دو تا اگھ 

 سرویس

 ...میکنم

 ...برگردیم بیا: میگھ و جاش سر میذاره رو ورقلمبیدش چشمای

 بکشی؟ گند بھ رو ماشینم میخوای نکنھ 

 بده؟ حالت...جدی...جدی: میگھ پتھ تتھ با شده ھول حسابی معلومھ کھ فایق

 ...بیچاره...شده من دفتر ھای برگھ شبیھ رخسارش رنگ بدبخت

 ترسیدی؟ 
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 ...بکنم کاری یھ حیاتیھ خیلی اگھ میگم...نھ نھ: فایق

 !!!!!میری ویبره نشستی میزنم بال بال داره دوساعتھ...عمت جون آره

 تو!!!!یدیاترس میبینم دارم خوبھ...قزوینھ پای سنگ...نیس کھ ھستی؟رو کی دیگھ تو بابا 

 وقت یھ اگھ

 رو روز اون من میشھ میکنی؟یعنی چیکار بدبخت اون زایمان سر ، باشھ باردار زنت

 دنیا اون بھ بچت با حتما بدبختت زن بیچاره!!!...ببینم؟؟

 ...ترسوووووووووو...ترسو...ترسو...ترسو...خخخخخ...میشتافن

 خدا بھ...ھمین شدم ھول یکمی فقط...نیستم ترسو ھیچم: میگھ و میگیره رو دھنم دستش با

 ترسیدم اگھ

 ...میگم راس فایق جون بھ...بشھ طوریت نمیخوام...بود خودت خاطر بھ

 ...ترسو: میگم برمیداره دستشو تا

 ...تر یواش خدا رو تو...ترمھ: فایق

 ...تو جون بھ کردی مسخره شورشو کھ ھم تو...بابا ای 

 ھا؟: فایق

 بند ش    کردی ِزر ِزر اینقدر...میگم...نمیفھمی تو بود میخی زبان بھ گفتھ یھ این ھیچی 

 !!!!شدم

 بگیری؟ یاد ادب میخوای کی تو: فایق
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 نیستم رمھت و میترکم کھ نزنم رو حرفا این اگھ من...ادب با تربیت با مثبت بچھ...بابا برو 

 میگم...دیگھ

 کنیم الح کنیم کوفت ھم بستنی یھ و بشن ھضم خوردیم کھ غذاھایی بزنیم قدم یکم پاشو

 ...دیگھ

 ھوا؟بستنی؟ این تو: فایق

 چشھ؟ مگھ 

 بخوریم؟ ھمینجا و بشینیم نیست بھتر: فایق

 نشی ندبل دیگھ دقیقھ دو تا اگھ: میگم و میدم تکون براش تھدید حالت با رو اشارم انگشت

 جیشم دوباره

 ...باشم گفتھ...ھا میگیره

 چقدر...خخخخ...رستورانھ در کنار دیدم اومدم خودم بھ تا...پایین پرید تخت از فشنگ عین

 میده حال

 حالشو ھمینجوری شب آخر تا بذار...شدما کیف خر...خودم جون بگیری نفرو یھ حال

 بپوکھ تا بگیرم

 با سابیح تا میاوردم ھم رو کیوان کاش...بیرون بیاد من با میکنھ غلط دیگھ دفعھ...بدبخت

 از ھم

 مونھب تنھا کیوان و من با دقیقھ دو اگھ...میشد واویال اون با دیگھ...بیایم در فایق خجالت

 تو دیگھ

 یقیمرف خراب کھ کنیم چھ..دیگھ ماس خصلت این دیگھ...خخخ...نداره جایی ھم تیمارستان

 این از و

 جواب مطمئنم...کنم عملیش حتما باشھ یادم...بود خوبی فکر چھ ولی...نمیکنیم غلطا

 کفتم آخ!!!میده

 یا میدمش کھ ھرموقع...بھتر البتھ...ازش ندارم خبری وقتھ خیلی...کرد ھواشو دلم کیوان

 میکرد دیوونم

 یھ نم اینبار باشھ یادم...دستم رو میذاشت خرج یا میبرد آبرومو یا...ھچل تو مینداختم یا

 برم سر
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 ھمن بدجور کھ مریم مامان جلو ، سیما نامزدی تو...کنم تالفی بالھاشو ی ھمھ و خونشون

 رو بدبخت

 ....پیدا نا سرش اون کھ بپیچونم بچھ این از گوشی یھ...کرد خیط

 ...دیگھ بیا ترمھ: فایق

 ...میرم سمتش بھ و پایین میپرم تخت از

 کردی؟ حساب رو ھا غذا پول 

 ...بریم بیا...آره: فایق

 ندیدم؟ من کردی؟چرا حساب کی 
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 ...بریم بدو...کردم حساب تسویھ دستشویی رفتی وقتی: فایق

 ...میکشھ و میگیره آستینمو

 ...دیگھ میام داری؟دارم عجلھ اینقدر چرا چتھ 

 دینپوشی گرم لباس تو...تھران برگردیم زودتر بھتره...سرده خیلی اینجا ھوای: فایق

 سرما میترسم

 ...بخوری

 ...نھتابستو انگار!!!!پوشیدی گرم لباس خودت نکھ: میگم و میکنم اشاره خودش تیپ بھ

 یا درختاش بیشتر...نداره رو قدیم صفای گذشتھ مثھ ھم دیگھ...بود خلوت خیلی دربند

 یا شدن خشک

 نھزمستو چون شاید...روحھ بی سردو خیلی اما نیس قشنگی جای نمیگم...کردن قطعشون

 بی درختا و

 تنقالت یکم و بستنی یھ خوردن بعد...میکنم حس اینو نداره وجود سبزی و برگن

 ...تھران برمیگردیم

 ...میرفتا یادم داشت اه  ..راستی: فایق

 چیو؟: میگم دھنم تو میذارم پفک دونھ یھ کھ حالی در

 استقالل و پرسپولیس...ھفتھ ھمین شنبھ سھ:میگھ و برمیداره بستھ تو از پفک دونھ یھ

 ...دارن مسابقھ

 خب؟ 

 مسابقھ قرار...خونم کردم دعوت ھارو بچھ از چندتا: میگھ پر دھن با و میخوره رو پفک

 ھم با رو

 ...ببینیم

 خب؟ 

 .تو نھ من نھ نیای اگھ...دعوتی ھم تو...جمالت بھ خب: فایق

 ...میومدم نمیکردی دعوتمم اگھ...نمیام نگفتم کھ من 

 زامرو...بگو ھم سیما بھ: میگھ رانندگیشھ جمع حواسش ی ھمھ درحالی و میزنھ لبخندی

 کھ ندیدمش

 ...بگم بھش

 میان؟ کیا 
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 خترد این...چیز...آممم...گفتم ھم رو دانشگاه ھای بچھ از چندتا...خودم رفقای رفیق: فایق

 کھ عموم

 میخونھ؟ درس تھران من مثھ میگفتم

 خب؟ 

 ...خوبیھ خیلی دختر...کنم آشناتون ھم با میخوام...بیاد اونم شاید: فایق

 نیس؟ ای دیگھ دختر سیما و اون و من غیر: میگم و میدم تکون سرمو
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 ...دیگھ ھمینا و فاطمھ و سھیل...میان ھم دانشگاه ھای بچھ از کھ گفتم...چرا: فایق

 ...من پای مسابقھ تنقالت پس...آھا 

 ...کردم آماده رو ھمھ خودم...نھ چی؟نھ: فایق

 ...کن حساب من با رو تنقالب...بکنی تنھایی خودت رو کارا ھمھ کھ چی؟نمیشھ یعنی 

 ...نمیزنم حرف باھات دیگھ بزنی حرفی ھمیچین دیگھ دفعھ یھ: فایق

 کردی؟ اخم چرا حاال...بابا باشھ 

 این...نکردم اخم کھ من: میگھ و میکوبھ لباش رو لبخند یھ و میکنھ باز رو اخماش

 ...ژستمھ

 .بگو بار سھ اینو میتونی اگھ!!!!!زشتی ژست چھ 

 چیو؟: فایق

 .زشتی ژست چھ بگو بار سھ 

 .ژستی ژست چھ...ژشتی ژست چھ...زشتی زشت چھ: میگھ و میکنھ جمع حواسشو

 ود؟ب گفتم من کھ چیزی شبیھ اصال گفتی کھ اینایی من جون: میگم و خنده زیر میزنم

 ...بود سخت...دیگھ نمیتونم: فایق

 .سس چسب، چیپس، بگو بار سھ میتونی اگھ: میگھ و میکنھ فکر یکم

 ...شده قدیمی خیلی کھ این...بابا برو اوه 

 ...بگو شما...نداره اشکال: فایق

 ....چس چیس،چپس،...سس چسب، چیپس،: میگم و میکشم عمیقی نفس

 ...میشیم پخش صندلی روی و میترکیم ھردوتامون حرفم این با

 .کنھ رانندگیش جمع حواسشو و بگیره خندشو جلوی میکنھ سعی فایق

 خخخخخخخ...کنم اجراش ھمھ رو باشھ یادم...بود باحال خیلی این...نکشتت خدا 

 .میاد خوشم خیلی:فایق

 چی؟ از 

 !کن فراموشش...پرید چیزی یھ...ھیچی ھیچی: میگھ و میکنھ جور جمھ خودشو

***. 
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 .دارم استرس چقدر وای: سیما

 ھنو مشکالت سری یھ...قانوناش و دنیا خیال بی...باش آروم تو داری استرس چقدر 

 کھ ھس بینمون

 ...باش ھردوتامون میایم کنار

 کف داری ریز یھ اومدیم کھ وقتی ببندی؟از دھنتو میشھ: میگھ و کلم پس میزنھ یکی

 خستھ...میزنی

 نشدی؟

 رو مجردی دوران کردی شوھر شدم؟رفتی پرحرف من باز...امل بابا!!!!!!اینو...اوه اوه 

 کھ رفتھ یادت
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 ...بدبخت ذلیل شوووھر...کھ کوب؟واقعا گوشت تو میذاشتی رو مخمون

 ...ایش: سیما

 ...شدی جومونگ نزدی؟شبیھ رو صورتت موھای این باز چرا تو 

 ...شلوغھ سرم بسکھ...آرایشگاه برم میکنم وقت مگھ...اه  : سیما

 ...میخواد وقت خوابیدن و نشستن تلویزیون جلو شب تا صبح...آره 

 ...شدن حاضر: افشین

 کو؟ پس: سیما

 ...میارنشون االن...شدن حاضر کھ گفتم: افشین

 ...میترسم من افشین: سیما

 میخواد انگار میترسم میگھ ھمچی...ھمش اسبھ چھارتا...بابا نیس کھ خوره خور لولو 

 شتر سوار

 اسب تاچند از حاال نمیترسی میبینی رو خره عینھو کھ افشین قیافھ شب تا صبح...بشھ

 پاک و نجیب

 میترسی؟

 خره؟ افشین: سیما

 خخخخخ...قاطره...بود لپی اشتباه ببخشید نھ 

 ...آوردم خودم با تورو کھ منھ تقصیر اصال...کوفت: سیما

 ...پالسم اینجا ھرروز من...اینجا میای اولتھ بار تو...بابا برو 

 تو؟ بیای کھ میدن راھت مگھ...عمت خاک ارواح آره:سیما

 .نداره دومی کھ سوارم اسب پا یھ من بابا...نیس اولمم بار اما نمیام کھ ھرروز حاال 

 .میترسم من افشین...آوردنشون...واااااااای: سیما

 ...نشو حساس...نشو حساس 

 میترسی؟ چی از...باھمیم...کنارتم منم عزیزم: افشین

 ...نداره دومی کھ خطیھ ھفت مار یک...میکنھ لوس واست خودشو داره!! فیلمشھ این بابا 

 کنم؟ اللت یا میشی الل: سیما
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 سرایت منم بھ ذلیلی خر ویروس ممکنھ...میکنم لوردت و لھ میزنم کھ نشو من نزدیک 

 گمشو...کنھ

 ...اونور

 یچیز یھ و میگیره ازش رو اسبا و میره آورده رو اسبا کھ پیرمردی اون سمت بھ افشین

 و میگھ بھش

 ...میاد ما سمت بھ

 ...نازن چقدر:سیما

 ...میترسیدی کھ تو 

 .میزنمتا: سیما
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 ....میکنی اضافھ غلط 

 و زنممی شیرجھ...داره پیشونیش روی سفید خال یھ یکیشون فقط...این قھوه اسب ھردوتا

 خال ھمون

 ...میگیرم ازش رو سفید

 شی؟ سوار میتونی: افشین

 .دریاب اونو فعال تو...نیستم ترسو تو زن مثھ کھ من...بابا آره 

 .میشم اسب سوار احتیاط با

 یلسیب و ریش اصال باال این از...سیما؟...قشنگھ چی ھمھ باال این از چقدر...یوھھھھھھھو 

 ...باال بپر...تخت خیالت...نمیشھ دیده تو

 ...میکشم رو تو روز یھ من: سیما

 ...باال بری کنم کمکت بیا...خانومم نکن گوش حرفاش بھ: افشین

 ...دیگھ میای ھم تو: سیما

 ...میشیم سوار باھم...آره: افشین

 پھولوی بھ آروم ضربھ یھ...میکنن تولید عشقوالنھ صحنھ آوردن گیر وقت اینام..بابا برو

 کھ میزنم اسبھ

 لتک میفتی میری؟احمق کجا: میگھ و میکشھ بنفش جیغ یھ سیما...میکنھ حرکت آروم

 .ھا میپوکھ

 رو رومآب بمونم دختره این پیش دیگھ دقیقھ دو تا اگھ...میرم رو راھم حرفش بھ توجھ بدون

 کف میذاره

 چقدر...میده کیفی چھ وای...ندیده اسب حاال تا انگار...میاره در بازی امل بسکھ...دستم

 این میکنم حال

 حسش و شده منجمد دماغم...میاد ھم باد و سردتره یکم ھوا امروز برعکس...باال

 بود خوب...نمیکنم

 گیر ھنوز افشین...میکنم نگاه عقبو برمیگردم...برداشتما رو کامواییم کاله این

 یکم نکھ آخھ...سیماس

 سوار و کنھ بلندش نمیرسھ زورش افشین آق ھمین واسھ خانوممون دارن وزن اضافھ

 از...کنھ اسبش

 از بشھ نیم دو قراره...میسوزه بیچاره اسب اون کمر واسھ دلم االن

 تا سھ بھ چشمم...خخخخخخ...وسط

 با برم کمی بھتره...گرفت تھ حوصلم کھ منم بابا ای...ھاشونو قیافھ جون...میفتھ توپ پسر

 حرف اونا

 ھک ھمشونم!!!!!...تو جون بھ...میگم آشنایی جھت...بھانس ھمش اینا البتھ...خخخ...بزنم

 سوارکاری تیپ
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 برق ردنشآو یاد بھ با..میکنم فکر یکم...آشناس بدجور قیافش کھ ھست بینشون یکی...زدن

 ازم فاز سھ

 نجاای االن کھ داشتم شانس اگھ میکنھ؟من غلطی چھ اینجا این آخھ...آخ آخ آخ...میره بیرون

 کھ ھم اسبھ این...میشم سیخ سرجام...من سمت برمیگردونھ رو چشماش!!!...نبودم

 زرتی ھمینجوری

 ور چشماش پسره...دارم؟ نگھ اینو چجوری نمیدونم شدم ھول اینقدر...اه  ...بابا وایسا...میره

 میکنھ ریز

 میگیره دشخو بھ خونسر قیافھ یھ باشھ اومده یادش کھ انگار بعد...میکنھ آنالیز منو قیافھ و

 لبخند یھ و

 بھشون...اینجا آورد منو کھ بکش رو افشین خدایا...میده جا لبش گوشھ ھم ملیح

 پسری ھمون...میرسم

 شما؟ :میگھ و میندازه ھیز نگاه یھ...میداره نگھش و میگیره رو اسب افسار میزنھ آشنا کھ

 ...چپ علی کوچھ بھ بزنم رو خودم میکنم سعی

 کنین؟ ول رو اسب میشھ آقا 

 نشناختین؟ منو: پسر

 دینب رو اسب افسار و کنین لطف...کنم تکرار دوبار رو حرفم ندارم عادت...بشناسم باید 

 ...من بھ

 رو ودب نشستھ گوشھ یھ خونسرد و بیخیال خیلی اول ھمون از کھ کنارش پسرای از یکی

 پسره ھمین بھ

 ...نمیشناسھ...دیگھ کن ولش مسعود: میگھ

 ...میشناسمش کھ من بابا: میگھ مسعوده اسمش معلومھ اینطور کھ پسره

 .اسب سم بھ بکوبم یارو کلھ میخواست دلم موقع اون یعنی

 ...نمیشناسمتون کھ من 

 یدهرقص باھاش کھ مقابلی طرف نیس مھم زیاد کھ ھستین کسایی از شما معلومھ: مسعود

 چیھ؟ولی و کیھ

 ...بودینا تر ادب با و تر مھربون خیلی شب اون

 اومده؟ پیش ترمھ؟مشکلی: افشین

 ...میکنم نگاه ایستادن سرم پشت اسب با کھ سیما و افشین بھ و عقب برمیگردم

 ...دارن تشریف مزاحم آقایون این 

 شده؟ چرا؟چیزی: افشین

 مثھ...کردم خوش کی بھ رو دلم من ببین...آخھ بده نجات منو بیا سوال جای بھ...کوفت ای

 خودم اینکھ

 ...باال بدم رو آستینام باید

 رو شما من: میگم و بیرون میکشم یارو دست از رو افسارش و پایین میام اسب از

 نمیشناسم

 راموشف ببینم رو کسی اگھ من...میشناسین منو کھ دارین این بھ اصراری چھ نمیدونم...آقا

 البد...نمیکنم
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 ...گرفتین اشتباه دیگھ یکی با منو
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 معذرت...حال ھر بھ: میگھ افشینھ بھ نگاھش کھ درحالی و ھم تو میکشھ رو اخماش

 کھ میخوام

 گرفتھ اشتباه دیگھ یکی با رو شما من...شده اشتباه...میگین درست...شدم مزاحمتون

 معذرت بازم...بودم

 ...میخوام

 ...نیست مھم 

 ...خوش روز...حال ھر بھ: میگم ساختگی خونسرد قیافھ یھ با و میشم اسب سوار دوباره

 جیم اونجا از سریع سیما و افشین و من و میدن رو جوابم ھم اولی پسر اون و مسعود

 ...میشیم

 بود؟ کی این: سیما

 میکرد؟ وراجی و بود گرفتھ رو افسار کھ پسره این 

 خب؟:سیما

 یادتھ؟ رو رفتیم کھ مھمونیو آخرین 

 بود؟ حافظیھ تو کھ ھمون:سیما

 ...آره 

 خب؟ خب: سیما

 باھاش دور یھ اونشب...رفتم کش ازش چیزی یھ من کھ بود آدمایی از یکی طرف این 

 و رقصیدم

 ...ایھ کنھ آدم خیلی...کردم خالی رو جیباش

 ؟ترسیدی پس...پریده رنگت اینطوری ھمین واسھ پس: میگھ و خنده زیر میزنھ افشین

 ...افشین شو خفھ 

 بوده؟ تو کار فھمیده یعنی:سیما

 ور حالمون بدجور گرچھ...ببریم حالی سوارکاریمون از بذار...کن ولش...بابا نمیدونم 

 ...گرفتن

 با دراینق عمرم تو...بشیم پیاده کھ میدیم رضایت باالخره سواری خر و بدو بدو کلی بعد

 حال کچل افشین

 یھ هانداز تقریبا...اومده در موھاش االن...کچل گفت بھش نمیشھ دیگھ گرچھ...بودم نکرده

 بند

 ...خخخخ...سیما ریشای اندازه دقیقا...انگشتن

 بگیرم؟ براتون میخورین چی: افشین

 ...میشینیم دادن قرارشون باز محوطھ یھ تو کھ چوبی میزای پشت سیما و من

 .میخورم داغ چای یھ من 

 ...میخورم چای منم: سیما
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 ...میره و میده تکون رو سرش افشین

 دص انگار...خستگی از میمیرم دارم...وای: میگھ و میده بدنش بھ قوسی و کش یھ سیما

 کتکم نفر

 ...زدن
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 ...میشم پخش صندلی روی بیرون میکنم فوت رو نفسم

 ...کردم کیف خیلی 

 ...گذشت خوش...آره: میگھ و میزنھ لبخندی سیما

 ...میشیم سیخ سیما و من پسر یھ صدای با

 ...خوشگال خانوم سالم: پسر

 ...یدهم سکتھ منو این امروز این؟خدایا بازم...میکنم نگاه پسره قیافھ بھ و عقب برمیگردم

 ترسوندمتون؟ ببخشید:مسعود

 ...خوردیم جا...یکم فقط...نھ نھ: سیما

 بشینیم؟ ھس اجازه: مسعود

 سھ دمیا یادم...میکنم نگاه خونسردش دوست بھ و عقب برمیگردونم رو خودم بیشتر کمی

 اما...بودن نفر

 ...نیس خبری یکی اون از...شدن نفر دو االن

 ...بفرمایین...البتھ: سیما

 مسعود...میشھ قرمز درد از رنگش کھ میزنم سیما پای بھ محکم لگد یھ میز زیر از

 چپم دست صندلی

 ...میشینھ سیما کنار ما روی روبھ دوستشم...روش میشینھ و عقب میکشھ رو

 بود؟ چی اسمتون: مسعود

 منی؟ با: میگم و میکنم نگاھش

 ...بلھ: مسعود

 ...ترمھ 

 ...زیبایی اسم چھ: مسعود

 کونت تند تند رو پاھام و میکنم وارد ضربھ میز روی انگشتام با بگم چیزی اینکھ بدون

 وقتی...میدم

 ...اوف...میدم انجام ھمیشھ رو حرکات ھمین میگیره استرسم

 ...مسعودم منم: مسعود

 ...منصور برادرم اینم: میگھ و میکنھ اشاره دوستش بھ

 ...نیستن ھم شبیھ اصال ولی...ھا دوستشھ کردم فک داداششھ؟من پس...اِه

 نمیکنین؟ معرفی رو خودتون شما: میگھ سیما بھ رو

 ...پریسیمام منم: میگھ و میزنھ لبخندی سیما
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 ھی مثھ واقعا...میاد بھتون اسمتون چقدر...واوووو: میگھ و میاد در یخش حالت از منصور

 پری

 ...زیبایین

 !!!تھواقعی...نگفتما حسودی از اینو نمیبینی؟البتھ رو پروفسوری ریش اون کوری مگھ
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 نمیدم ولق نشی بلند اینجا از دیگھ دقیقھ دو تا اگھ منتھا داری قشنگی چشمای ھم تو: افشین

 بادمجون کھ

 ...نکارم زیرش

 ورمنص ، مسعود ی سرفھ با...میندازه نگاھی افشین بھ و میکنھ بلند رو سرش منصور

 بھ تکونی

 چقدر: میگھ و میشینھ من راست سمت میاد و میشھ بلند صندلی روی از و میده خودش

 من...خشنید شما

 ...داشتم فقط

 نیس؟ سردت عزیزم: میگھ سیما بھ خطاب و میکنھ قطع رو حرفش افشین

 آقاس؟ این ھمسر پریسیما: میگھ گوشم دم مسعود

 !!!!!شد خالھ پسر زود چقدر بابا

 ...بلھ 

 ...میشن بلند بعد و میاد ابرو و چشم حرکت منصور با و باال میده ابروھاشو مسعود

 داشتین؟ کجا؟تشریف...اهِ : سیما

 ...شدیم مزاحمتون ببخشید...دیگھ بریم باید: منصور

 ...مزاحمتی؟ چھ...میکنم خواھش: سیما

 ترمھ شدم خوشحال آشناییتون از: میگھ و میکنھ دراز سمتم بھ رو دستش مسعود

 دیگھ دفعھ این...خانوم

 ...نکنید فراموش منو

 ...ببینیم تا: میگم و میدم جا لبم کنج لبخند یھ بدم دست بھش اینکھ بدون

 میذاره ھارو چایی افشین...میره داداشش ھمراه خدافظی یھ با و عقب میکشھ رو دستش

 و میز روی

 خوشم ازشون بشینن؟ھیچ میز سر اینا دادی اجازه چرا: میگھ تحکم و اخم با من روبھ

 ...عوضیا...نیومد

 ور مسعود پسره این کیلومتری دو خودم من بابا...شدما بدھکار ھم چیزی یھ اینکھ مثھ 

 تخلیھ میبینم

 بشینن؟ گذاشتی چرا میگی اونوقت...میکنم ۲ نوع از روده

 و میگیرم قیافش از رو نگاھم خیال بی...نگم چیزی کھ میکنھ اشاره بھم ابرو با سیما

 از بھتره: میگم

 ...بشینن کرد دعوتشون زرتی کھ بپرسین گلتون خانوم
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 بشینن؟ گفتم میگی؟من دروغ ترمھ؟چرا...اهِ : سیما

 خیلی ھک کن جمع زنتو خانوم؟افشین میکرد گرمی بازار جلوشون بود گفتم؟کی من پس نھ 

 پررو داره

 ...میشھ دروغگو و

 خیال یزھ اما میکنھ سیما ی قیافھ نثار مفصل کتک یھ افشین االن کھ زدم صابون رو دلم

 ما بابا...باطل

 !؟؟!!!؟؟!!واقعا؟ کاریم کجای
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 دبخوا ھرکاری خانومم...نداره اشکال: میگھ و میبوسھ رو سیما گونھ و میشھ خم افشین

 میتونھ

 ...ھمین واسھ بوده تو کار کردم فکر من...بکنھ

 تری خوردی: میگھ و میاد شتری عشوه یھ ھوا میندازه ابروشو تای یھ سیما

 تف ھستشو!!!جونی؟؟؟

 .کن

 افشین؟ یا تو ی قیافھ تو 

 ...بریم باید کھ بخورین رو چایتون زودتر: میگھ و میشینھ سیما کنار افشین

 ...میگذشت خوش چرا؟داشت: سیما

 یومدم گیرم منم اگھ آوردی گیر تو کھ اسکلی ھمچین...بگذره خوش تو بھ بایدم... بعلھ

 بھم یقین بھ قطع

 !!!!!میگذشت خوش

 ...میایم ھم دوباره...گلم اومده پیش واسم کاری یھ: افشین

 .بیایم تنھا دیگھ بار: میگھ بدجنسی با سیما

 مکفشا خاطر بھ اومدم اگھ اینبارم...میاد تیغی جوجھ دوتا شما دنبال کھ نگفت کسی 

 از نکھ...بود

 ...بشن خراب ترسیدم ھمون واسھ زدی، لیسشون خیلی التماس

 یرهبگ سگ رو آدم گفتن قدیم از...نشو گیر جو تو کردم غلطی یھ شدم خر من حاال: سیما

 جو ولی

 ...نگیره

 !!!!ھستی سگھ تو یقین بھ قطع پس 

 من حاال تا چرا واقعا...خخخخخ...شکاری سگای اون از: میگم و میکنم مزه مزه رو چایم

 این بھ

 ...شدین فنص وسط از کھ سیبین یھ مثھ میبینم میکنم دقت کھ بودم؟ھا؟حاال نرسیده شباھت

 گمس شوخی شوخی...بگو بھش چیزی یھ تو افی: میگھ افشین بھ رو اعتراض با سیما

 ...شدیم

 کی؟ جلوی بگم؟اونم میتونم چی من میدی تپل سوتی تو وقتی:افشین
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 ...میارم کم زبون وروجک این جلوی من: میده ادامھ و میکنھ اشاره بھم دست با

 ...خره دست...نیست کھ زبون: میگھ حرص با سیما

 اونجای میخوای کھ نیس کافی بودن سگ...خریا کجای تو بگم نذار...نکن باز منو دھن 

 بشی؟ ھم خر

 تو خون لیتر ۳ کھ میکنھ پام ساق حوالھ میز زیر از محکم لگد یھ سیما و خنده زیر میزنم

 تو میپره بدنم

 کھ زنممی مانند بروسلی لگد یھ متقابال!!!!میکنھ کر رو فلک ھفت گوش صدام و صورتم

 میره افشین داد

 !!!!؟!!!!!!!!!!شد اشتباھی کھ بازم...وای ای...ھوا رو

***. 

 &&& آرمین&&&

  

 

259 

 میکنم فوت رو نفسم و میبندم محکم رو در...برمیگردم اتاقم بھ بیمار چندتا ویزیت از بعد

 بھ...میکنم آویزونش اتاق گوشھ آویز رخت روی و میارم بیرون رو روپوشم...بیرون

 سازی چای سمت

 توی رو اومده جوش بھ آب...میکنم روشنش و میرم داره قرار اتاق ی گوشھ میز روی کھ

 لیوان

 روشن ور موبایلم...میشینم میزم پشت و توش میندازم لیپتون یھ و میکنم خالی سرامیکی

 بعد و میکنم

 تا دممیبن رو چشمام...میدم تکیھ صندلی پشتی بھ و میز روی میندازمش تماسام کردن چک

 این از یکم

 یسکوت بھ رو گوشم و میخورم رو چایم ولع با...بشھ کم روزم دو خستگی و روحی تنش

 اتاق تو کھ

 با...میپره ھم سکوت و آرامش این میشھ وارد در بھ کھ ای ضربھ با کھ میدم فرماس حکم

 در شدن باز

 پاش با رو در..میشم خیره دستش توی ھای پرونده و عسل بھ و میکنم باز ھم رو چشمام

 بھ و میبنده

 میز روی ھارو پرونده...میدوزم بھش رو پرسشگرانم و عصبی نگاه...میاد میز سمت

 :میگھ و میذاره

 ...ھ ۲۴۵ و ۲۴۰ اتاق بیمارای ھای پرونده اینا

 دستش درد با و میندازه میزم روی روبھ صندلی روی رو خودش ای اضافھ حرف بدون

 روی رو

 ...خواب جای یھ واسھ میدم جون دارم...زدن کتکم نفر صد انگار: میگھ و میکشھ گردنش

 میکنی؟ نگام اینجوری چتھ؟چرا: میگھ شاکی و میدوزه چشمام تو مستقیم رو نگاھش
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 یزم بھ رو دستم دوتا ساعد و میگیرم صندلی از رو ام تکیھ و میذارم میز روی رو لیوانم

 و میدم تکیھ

 کنی؟ رفتار اینجوری کارم محیط تو نمیاد خوشم بگم بھت چندبار: میگم

 کردم؟ چیکار مگھ!!وا؟: میگھ و باال میده رو ابروش تای یھ

 وشمخ بگم بھت زبونی چھ عسل؟بھ میکنی چیھ کارا این...بازیا لوس این و رفتارات این 

 کل نمیاد

 ارتباطیم؟آخھ در باھم کاری محیط از خارج تو و من کھ بفھمن پزشکی کادر و پرسنل

 اینو من چجوری

 کنم؟نمیفھمی؟ فرو پوکت کلھ تو

 ...نکردم کاری کھ من: عسل

 نوم شخصیت چسبیدنات و حرفات و بچگانت رفتارای آخھ؟این بکنی کھ مونده ھم کاری 

 زیر برده

 لک کھ نیس الزم بگم بھت چندبار...زبونشونھ رو من اسم پچ تو پچ میرم ھرجا...سوال

 گزارشای

 رو تادهاف قربانی؟اسمم دست کف بذاری منی با کھ رو ای ثانیھ بھ ثانیھ و ساعت بھ ساعت

 رو ھمکارام رفتارای و ھا نگاه طرز...میشم متوجھ خوب رو بیمارا بودن معذب...زبونا

 متوجھ

 نسردیمخو بھ تضمینی بشھ تکرار رفتارات این دیگھ بار یھ...نذاشتی برام آبرو...میشم

 مفھومھ؟.نمیکنم

 ردیک فک...نیس مھم من برای میشی تحقیر و بازخواست کارات خاطر بھ تو اینکھ: عسل

 چی ھمھ

 چیھ؟ وسط این من گناه میدونن اینو ھمھ و نیستی آدم خودت تو وقتی منھ؟ سر زیر
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 آریا آقای شده باز ھمھ واسھ مشتت ، نداری خبر خودت: میده ادامھ و میزنھ پوزخندی

 کارای...نسب

 اونقدری سابقت...نترس من بابت از...نمیشھ درخشانت سابقھ شدن دار خدشھ باعث من

 ھست درخشان

 ...گمم وسطش من کھ

 چی؟ 

 ...درضمن...شنیدی کھ ھمونی: عسل

 من...نبر باال من برای رو صدات دیگھ: میگھ و میکنھ دراز سمتم بھ رو اشارش انگشت

 کھ نیستم بیدی

 مفھومھ؟( میگیره رو خودم ادای کھ حالی در...)بلرزم ھا عربده و بادا این با

 بھ سعی کھ صدایی با...کنم کنترل و اعصابم میکنم سعی و میکنم مشت میز زیر رو دستام

 رفتنش باال
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 !نیاوردی باال رو سگم روی اون تا بیرون اتاقم از گمشو: میگم ندارم

 ...عزیزم میشھ خراب پوستت نخور حرص:میگھ و میشھ بلند صندلی روی از

 این: میده ادامھ و میاد سمتم بھ میپیچونھ چپ و راست بھ ماھرانھ رو کمرش کھ حالی در

 ھارم پرونده

 ...منتظره خجستھ آقای...بنداز نگاھی یھ زودتر

 ...شونم روی میذاره رو دستاش و وایمیستھ صندلیم پشت

 برو...عسل نکن خورد رو اعصابم این از گفتم؟بیشتر چی بھت کھ نفھمیدی یا نشنیدی 

 ...بیرون

 ناراحت دادم رو جوابت چیھ؟چون دردت: میگھ گوشم پشت آروم خیلی و میشھ خم

 ھمیشھ شدی؟حقیقت

 ...عزیزم بوده تلخ

 رو دستش و باال میارم رو چپم دست...میده سوق ھام بازو سمت بھ آروم خیلی رو دستاش

 و میگیرم

 حقیقت اسمش شایعات و تھمتا این...میزنی حرف ازش تو کھ چیزی این: میگم

 ...محضھ دروغ...نیست

 رو خودت فقط مھمھ؟من من واسھ اینا مگھ...چی ھر حاال: میگھ و میخنده

 چیز...ھمین...میخوام

 زیادیھ؟

 امشب: میگھ و میکنھ حلقھ گردنم دور و بیرون میکشھ دستام تو از رو دستش

 بمونم؟ شیفتتھ؟میخوای

 حرفای ی حوصلھ...میشھ ساز مشکل واسم موندنت زیاد...بیرون برو االنم...نکرده الزم 

 رو جدید

 ...ندارم

 حتی بدون...میره در سمت بھ و سرم روی میکشھ و میکنھ باز گردنم دور از رو دستاش

 در نگاھی نیم

 رو راه و ھمیکش کنار رو خودش لبخند یھ با...میشھ سینھ بھ سینھ احمد با کھ میکنھ باز رو

 ورود برای

 ...میکنھ باز احمد

 میکنی؟ چیکار اینجا تو: احمد

 کترد آقای با باید کھ بود موضوع یھ...ھیچکار: میگھ و میکنھ من بھ گذرا نگاه یھ عسل

 درمیون

 ...میذاشتم
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 ...خوب خیلی: احمد
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 با رو چایم لیوان...میاد میزم سمت بھ و میبنده حرص با رو در احمد عسل شدن خارج با

 خونسردی

 ...اتاقم تو بیای کھ باشم داده اجازه بھت نمیاد یادم: میگم و برمیدارم

 میکرد؟ چیکار اینجا دختره این: احمد

 !بگو؟ کارتو: میگم و میزنم پوزخندی

 نرفتی؟ ھنوز چرا...بزنم بھت سر یھ اومدم بود رفتھ سر حوصلم...ھا؟ھیچی: احمد

 اومد؟ سعید...برم بعد بخورم چای یھ گفتم 

 زنگ...اباب نھ: میگھ و میشینھ بود نشستھ روش پیش دقیقھ چند عسل کھ ای صندلی روی

 گفت زد

 ...میمونم من بجاش...بیاد نمیتونھ امشب

 !بریز؟ خودت واسھ میخوای چای اگھ:میگم و میدم تکون رو سرم

 ...کرد تلفن بھم عموت پیش دقیقھ چند...مرسی نھ: احمد

 دوختم بھشون رو نگاھم کھ درحالی و میکنم باز رو میزمھ روی کھ رو ھایی پرونده

 خب؟: میگم

 کیھ؟ ھفتت این شیفت پرسید زد زنگ: احمد

 گفتی؟ چی تو 

 ...نمیدونم گفتم: احمد

 مونیمھ گویا...خونش برم پریناز با کرد دعوتم ھم شنبھ سھ واسھ: میگھ و میکنھ مکثی

 درستھ؟...داره

 ...آورد در سر نمیشھ عمو کارای از...میدونم چھ من 

 زیاد قضیھ خواست...بودا تو آمار آوردن در واسھ زدنش زنگ اصلی دلیل ولی: احمد

 واسھ نشھ ضایع

 ...افتادیم شام یھ...کرد دعوتمون ھم مھمونی

 ...سالمت بھ نداری ای دیگھ حرف اگھ 

 طاختال کلوم دو نمیشھ ھم تو با...بابا ای: میگھ و میشھ بلند صندلی روی از و میخنده

 امشبو...کرد

 ای؟ چیکاره

 ...شیفتمھ 

 ...بدم خبر عموت بھ برم اِ؟؟پس: احمد

 ...نکردم شوتت تا بیرون گمشو: میگم و میکنم بلند رو سرم

 رو اعصابت بدجور عسلھ این انگاری...میگیری پاچھ زود چھ...بابا کردم شوخی: احمد

 خطی خط

 ...ھا کرده

 ...دیوار بھ میخوره و میده جاخالی کھ میکنم پرت سمتش بھ رو دستم تو خودکار

 ...یکن پاک رو ھمشون کھ دستت میدم کن پاک نکنی گم گورتو دیگھ دقیقھ دو تا اگھ 
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 پاک کھ خودکار: میگھ بیرون میذاره اتاق از پاشو کھ درحالی و میکنھ باز رو اتاق در

 ماشاهلل...نمیشھ

 ...نمیشھ پاک داری عمر تا کھ میکنھ خطی خط جوری...درستھ کارش خانوم عسل

 علومھم کھ اینطور...افتادیم در کی با کھ باش مارو...میکوبھ ھم بھ رو در حرفش از بعد و

 دیگران

 مواخذه و رفتارا این قراره کی نمیدونم...کھ واقعا...دارن خبر کارام از خودم از بیشتر

 بی ھای شدن

 رو سرم...بدم ادامھ کارم بھ نمیتونم وضع این با...بشھ تموم شایعس مشت یھ فقط کھ دلیل

 دستام بین

 اجازه کھ خودم برای افسوس سر از آه و میشم خیره روم بھ رو ھای پرونده بھ و میگیرم

 این میدم

 برخورد جدی طور بھ موضوعات این با باید...میکشم بشھ باھام رفتارا این و افکار

 اینجوری...بشھ

 ...نداره فایده

 ھب و میشم بلند صندلی روی از آخر ی پرونده تو شده تجویز داروی چندتا نوشتن بعد

 آویز رخت سمت

 چنگی موھام توی...میشم خارج اتاق از و برمیدارم ھارو پرونده و میپوشم رو کتم...میرم

 و میزنم

 کردن تمیز مشغول کھ ای چی نظافت سمت بھ بیماران ھمراھان ھای نگاه بھ توجھ بدون

 ...میرم سالنھ

 کی زا نیس معلوم...بزنید من اتاق بھ سرھم یھ نیست مشکلی براتون اگھ رمضانی خانوم 

 تمیزش

 ...رمبب پیش رو کارام نمیتونم اینجوری...افتاده پرونده ھر رو خاک کیلو دو کھ نکردین

 ...نیستم بخش این اتاقای مسئول من...ببخشید: رمضانی

 میزشت میرم االن ھمین ولی: میگھ و میده تکون رو سرش میبینھ منو عصبانی نگاه وقتی

 ...میکنم

 بھش رو خودم در شدن بستھ از قبل...میرم آسانسور سمت بھ نباشید خستھ یھ گفتن با

 مانع و میرسونم

 ...یشھم بستھ آسانسور در کھ میکنم جعفری آقای بھ کوتاه سالم یھ...میشم در شدن بستھ

 چند...میرم خجستھ آقای اتاق سمت بھ و میشم خارج آسانسور از دیگھ نفر چند ھمراه

 در بھ ضربھ

 درحال بخش پرستارای از دوتا با...میشم وارد بشم اجازش منتظر اینکھ بدون و میزنم

 دیدن با..صحبتھ

 و میدم دست باھاش...کنار میرن میز جلوی از پرستارا...میشھ بلند صندلیش روی از من

 رو ھا پرونده

 ...نوشتم رو بود الزم کھ چیزایی...کردم چک رو اینا: میگم و میزش روی میذارم
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 ...نمیشم مزاحمتون این از بیشتر: میگم و میندازم پرستارا بھ سرسری نگاه یھ

 ...پسرم مراحمی: خجستھ

 ...فعال...اجازتون با 

 کھ یرمم آسانسور سمت بھ و میام بیرون اتاقش از بشم جانبش از حرفی منتظر اینکھ بدون

 دیدن با

 ...میگیرم پیش در رو پلھ راه و میشم پشیمون جلوشن کھ جمعیتی

 ونممیچرخ رو سوئیچ...میشینم فرمون پشت و میکنم باز رو درش...میرم ماشینم سمت بھ

 پاکینگ از و

 ...میشم اصلی خیابون وارد و میزنم در نگھبانی برای بوق یھ...میشم خارج بیمارستان

…..... 
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 ھک میشم رفتن آماده و میکنم تنم رو لباسام مفصل حموم یھ و ساعتھ دو خواب یھ از بعد

 زنگ صدای

 خونھ در سمت بھ و اپن کنار تکی مبل روی میندازم رو کتم...میشھ بلند خونھ

 موھام تو دستی...میرم

 ...میاد منم لبای روی محو لبخند یھ پیمان باز نیش دیدن با..میکنم باز رو در و میکشم

 میکنی؟ چیکار اینجا تو...سالم 

 خونت؟ تو بیام نمیذاری ھیچکار بگم اگھ: میگھ و میزنھ لبخندی

 چی...عجب چھ: میگم و میبندم رو در...داخل بیاد کھ میدم اجازه و کنار میرم در جلوی از

 گذرت شد

 خورد؟ اینجا بھ

 ...جلوم میگیره رو ھواپیما بلیت و سمتم برمیگرده

 تو...نبود اومدی؟الزم رو راه ھمھ این ، این خاطر واسھ: میگم و میگیرمش دستش از

 ھمو فرودگاه

 ...ازت میگرفتمش میدیدیم

 کھ مطبم...نیست ازت خبری دیدم راستش...بھانس تیکت: میگھ و میکنھ نگاه پام تا سر بھ

 گفتم...نمیای

 میری؟ جایی...بزنم سری یھ بھت کاغذ تیکھ این ی بھانھ بھ

 ...بیمارستان میرفتم داشتم...آره 

 شیفتی؟ موقع؟نکنھ این: پیمان

 ...بشین واستادی؟بیا در جلو چرا...آره 

 ...بیمارستان برو ھم تو..نمیشم مزاحم...دیگھ نھ: پیمان

 یھ ات بشین بیا...نمیشھ دیر حاال: میگم و میدم ھولش سالن سمت بھ و میگیرم رو شونش

 باھم چایی

 ...بخوریم



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 النس سمت بھ و میکنھ آویزونش در کنار آویز رخت بھ و میاره در رو پالتوش لبخند با

 حالی در...میره

 گرفتی؟ شنبھ چند واسھ: میگم میرم آشپزخونھ سمت بھ کھ

 رو؟ چی: میگھ و میشینھ تلویزیون جلوی نفره سھ مبل روی

 ...دیگھ رو بلیتا 

 اھمج...بود شنبھ دیگشون پرواز...بود پنجشنبھ پروازشون...کنم رزرو خواستم: پیمان

 خالصھ...نداشتن

 ھپنجشنب ھمین و بکنھ واسمون کاری یھ محجوب تا کردم درخواست التماس کلی اینکھ

 آخرشم...بپریم

 ...آورد برام رو بلیتا امروز

 ...انداختم زحمت تو ھم رو تو...داداش شرمنده 

 ...نبود زحمتی...بگیرم خودمم واسھ میخواستم کھ چیھ؟من حرفا این: پیمان

 قرمز نور کھ کنار میزنھ رو ھا پرده...میره پنجره سمت بھ و میشھ بلند مبل روی از

 در خورشید رنگ

 ...میکنھ روشن رو خونھ کل غروب حال
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 ...بکش رو میکنی؟پرده چیکار 

 این وت نمیگیره دلت...سینماس مثھ پوشوندی؟خونت رو خوشگلی این بھ منظره بابا: پیمان

 تاریکی؟

 میذارم رو لیوانا...میشم سالن وارد و میگیرم دستم تو و میریزم لیوان دوتا تو رو چای

 بھ و میز روی

 ...میکشم رو پرده و میرم پنجره سمت

 ...میگیریا افسردگی: پیمان

 ...میاد بدم نور از من...بخور چایتو بشین 

 آقا ردمک فراموش...بلھ بلھ: میگھ و میشینھ مبل روی دوباره و میکنھ آمیز شیطنت خنده یھ

 کار فرط از

 ...و تاریک اتاق و تاریک خونھ!!!!کردن عادت تاریکی بھ دیگھ زیاد ی مشغلھ و

 نخوردی؟ قرصاتو تو باز...خواھشا نگو چرت 

 ...برمیداره چایشو لیوان و میخنده

 خبریھ؟ نکنھ...میزنی مشکوک خیلی شده؟امروز چی 

 ببینی؟از نمیتونی ھم رو اون زدیم لبخند یھ روز یھ ما خبری؟حاال چھ...داداش ای: پیمان

 بخند گفتن قدیم

 ...کردی پیدا ابرو ریزش کھ میکنی اخم خوبھ؟اینقدر تو مثھ...بخنده روت بھ دنیا تا

 چندتا...میکنم روشن رو تلویزیون و برمیدارم رو کنترل ریموت و میزنم بیجونی لبخند

 جلو میبرم کانال
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 بمل روی پوزخند یھ...حساسش جای بھ رسیده تازه کھ میرسم آمریکایی فیلم یھ بھ کھ

 بھ و میشینھ

 چشماش صحنھ دیدن با اما میندازه تلویزیون بھ گذرا نگاه یھ پیمان...میشم خیره تلویزیون

 بیرون میپره

 ...میگیره تلویزیون از رو نگاش خجالت با و

 ...دخترونت شرم قربون 

 میکنی؟ نگاه چیزا اینجور نمیکشی خجالت: پیمان

 ...ریمبب فیض و کنیم نگاه کھ ساختن تو و من واسھ رو فیلما بکشم؟این خجالت کی از 

 ...ینیمیب رو زندش صحنھ کھ چرا؟تو دیگھ تو: میگھ و میکنھ بلند خنده یھ دوباره پیمان

 ...نخور رو شایعات گول...پیمان بسھ: میگم و بھش میدوزم رو نگاھم و میکنم اخم

 ...دیدم خودم چشمای جفت با چنده؟خودم فرقونی شایعھ: پیمان

 ...نمیدونی ھیچی تو 

 ...نکن گریھ...بابا باشھ: پیمان

 یونتلویز بھ رو نگاھم دوباره و میدم تکیھ مبل بھ و میکنم قالب گردنم پشت رو دستام

 ...میدوزم

 ...میشھ بلند سرجاش از و سرمیکشھ نفس یھ چایشو پیمان

 کجا؟ 
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 دارن بیمار چندتا...سرکارت برو شو بلند ھم تو...دیگھ ،میرم خوردم ھم رو چای: پیمان

 تو میدن جون

 ...میکنی نگاه رو اینا نشستی

 ...بزنیم حرف یکم بشین...بابا نمیشھ دیر 

 سر یھ تونستی اگھ...سرمیزنم بھت بازم...منتظرمھ زدم زنگ ترمھ بھ...دارم کار: پیمان

 من بھ ھم

 ...بزن

 ...میشھ چی ببینم...باشھ 

 مونیمھ اون راستی: میگھ و سمتم برمیگرده دوباره کھ برنداشتھ قدم دو..میره در سمت بھ

 شنبھ سھ

 مناسبتیھ؟ چھ بھ شب

 ای؟ مھمونی چھ 

 بد بکنی ما بھ نگاھم یھ...میزنما حرف باھات دارم مثال: میگھ و میزنھ بشکن چندتا

 ...نیست

 رفشح تا میشم منتظر و سمتش برمیگردم کامل و میکنم خاموش رو تلویزیون بدبختی با

 ...بزنھ رو
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 ککوچی مھمونی یھ شنبھ سھ گفت زد زنگ عموت دیشب: میگھ و میکنھ ای سرفھ تک

 خونش تو قراره

 نداشتی؟ خبر تو...برم منم بگیره

 مھمونی جور چھ نمیدونم من...بود کرده دعوتش و بود زده زنگ ھم احمد بھ عمو...نھ 

 کھ ھس ای

 ...دارن خبر خودم غیر دوستام ھمھ

 ...داره نقشھ برات دوباره البد: پیمان

 منو کی...نداره این جز ای دیگھ کار: میگم و میکنم زورکی خنده یھ...میشھ باز نیشم

 کنھ؟ بدبخت

 ...میخنده دوباره و میپوشھ رو پالتوش

 خوردی؟نھ؟ خنده قرص امروز تو 

 ...کردن خورم چیز کنم فک...واال نمیدونم: پیمان

 ...میخنده حرفش از بعد و

 بیمارستان؟ میری ھم تو 

 خبری تیمبرگش شمال از کھ وقتی از...بزنم ترمھ بھ سر یھ میرم...کھ گفتم...بابا نھ: پیمان

 ازش

 ...بدم رو رفتنمون خبر ھم و بپرسم ازش حالی یھ ھم برم...ندارم

 ...میکنم بدرقش در جلوی تا و میرم سمتش بھ و میشم بلند مبل روی از

 عموت نمبدو میخواد دلم خیلی...باشھ شنبھ سھ بعدیمون دیدار کنم فک...خدافظ فعال: پیمان

 خوابی چھ

 دیده؟ برات

 ...حرفاش؟ بھ بده محل کھ کیھ...کنھ تعبیر و ببینھ خواب میخواد دلش چقدر ھر اون 
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 ایینپ میندازی سرتو خر عین...فھمیدیم ھم رو محلی بی معنی و نمردیم خوبھ...آره: پیمان

 اوامرش و

 !میکنی؟ محلی بی میگی اونوقت میکنی اجرا رو

 ...میره ھا پلھ سمت بھ و میکنھ خدافظی دوباره

 نمیری؟ آسانسور با چرا 

 ...خرابھ: پیمان

 ...ھمیشھ مثل 

 ...خدافظ: میگھ بلند صدای با و میره راھپلھ سمت بھ

 بھ.ممیر کاناپھ سمت بھ و بیرون میکنم فوت رو نفسم...میبندم رو در و میشم خونھ وارد

 روم بھ رو میز

 جون چشمام جلوی دخترک استخونی چھره.میبندم رو چشمام مکثی از بعد و میشم خیره

 سرم.میگیره
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 و موممس شدت بھ من نظر از کھ خیاالیی و فکر بھ میکنم اخم و میدم تکون طرفین بھ رو

 مسخره

 !است مسخره زیادی بھش کردن فکر...ھھ...دختره؟؟؟ اون...است

***. 

 و گوشھ ھر...میزنھ برق تمیزی از خونھ کل...میشم وارد و میکنم باز رو سالن چوبی در

 چندتا کناری

 شونرو کھ دارن قرار بلندی پایھ میزای تنھا ھم ھا ستون کنار و شدن چیده صندلی و میز

 اقسام و انواع

 توشون کھ داره قرار ای شیشھ و بلند ھای گلدون خونھ جای جای...داره قرار نوشیدنی

 رز گالی

 عمیق نفسای کھ حالی در...گرفتھ دربر رو خونھ کل بوشون و است ارکیده و سفید،میخک

 بھ میکشم

 وعم صدای با کھ میرم خوردن پیچ باال سمت بھ کھ سالن گوشھ چوبی ی پلھ راه سمت

 متوقف

 ...سمتش برمیگردم و وایمیستم ھا پلھ کنار...میشم

 بودی؟ کجا االن تا آرمین: عمو

 ...کشید طول کارم بیمارستان...گفتم کھ زدید زنگ وقتی...سالم 

 ھم ور لباسات و بگیر دوش یھ نیومدن مھمونا تا باال برو:میگھ و میده بینیش بھ چینی

 عوض

 ...کنی ھمراھی رو نجمھ باید امشب...کن

 چشھ؟ لباسام مگھ: میگم و میکنم نگاه لباسام بھ

 وت بیای میخوای عرقت بوی و قیافھ و ریخت این با...پسر نکن خورد منو اعصاب: عمو

 مھمونی؟برو

 ...برو...بیاره رو لباسات میگم بھناز بھ...شو آماده ھم زود و باال

 کمرنگ یآب ھای رادار با سفید پیراھن و آبی جین شلوار یھ...میکنم لباسام بھ دیگھ نگاه یھ

 کت یھ و

 ور نفسم عمو بلند صدای با!چشھ؟ اینا مگھ...اسپرت ای قھوه کفشای و ای قھوه اسپرت

 میکنم فوت

 یرمم و میکنم یکی دوتا دوتا رو ھا پلھ ای رفتھ تحلیل انرژی با... میکنم اخم و بیرون

 سمت بھ...باال

 اقات سمت بھ...میکنھ جلب رو توجھم دیگھ خانوم یھ و نجمھ و عمھ صدای کھ میرم اتاقم

 منبع کھ
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 یھ روی نجمھ...میکنم نگاه بھشون باریکھ ھمون از... بازه نیم درش...میرم صداس

 یھ و نشستھ صندلی
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 اعتراض مو مدل از و میکنھ غرغر ھمیشھ مثھ ھم عمھ و موھاش جون بھ افتاده ھم خانوم

 یھ...میکنھ

 و میکنم باز رو درش...میرم خودم اتاق سمت بھ و میزنم خانوما ی احمقانھ دنیای بھ لبخند

 واردش

 یرمبگ رو آپارتمانم اینکھ از قبل تا دیواری چھار این...روحھ بی و سرد اتاق ھوای...میشم

 بود من اتاق

 بمونم رو شب کھ میکنھ مجبورم و سرمیزنم عمو بھ کھ اوقات گاھی...ھست ھم ھنوز و

 اتاق این تو

 باز رو پیراھنم ھای دکمھ...تخت روی میندازم و میارم بیرون تنم از رو کتم...میخوابم

 چندتا کھ میکنم

 روشھ مارکش ھنوز کھ شلوار و کت یھ با بھناز...میشھ باز در و میخوره در بھ ضربھ

 میشھ اتاق وارد

 روی و میارم بیرون تنم از رو پیراھنم...میره تخت سمت بھ و میده بھم زیرلبی سالم یھ و

 زمین

 ...میندازمش

 نم ندارید کاری من با اگھ آقا: میگھ و وایمیستھ سرم پشت و تخت روی میذاره رو لباسا

 برم؟

 چیھ؟ مھمونی این مناسبت نمیدونی تو 

 لالتحصی فارغ خاطر بھ ھم آقا...شدن التحصیل فارغ خانوم نمیدونین؟نجمھ مگھ: بھناز

 شدنشون

 ...کھ خواستن و گرفتن مھمونی

 شد؟ چی: میگم و سمتش برمیگردم...میخوره رو حرفش ادامھ

 ...منتظرن پایین آقا...میرم دیگھ من: بھناز

 عمو...میشم حموم وارد گرفتش گر و قرمز صورت بھ توجھ بدون و میدم تکون رو سرم

 دیشب تازه

 کل کھ داد دستور معمول طبق و کرد دعوت مھمونی واسھ منو ھمھ از آخر زد زنگ بھم

 و قرارا

 تونستمنمی چون منم...بیام مھمونی این بھ و کنم کنسل رو داشتم شنبھ سھ برای کھ عمالیی

 رو عمال

 ریشم ھت...ننشستم ھم دقیقھ یھ حتی االن تا و بیمارستان رفتم صبح ۴ ساعت از کنم کنسل

 یھ و میزنم رو

 اتاق سرد ھوای...بیرون میام حموم از و دورم میپیچم رو حولم...میگیرم سرد آب دوش

 بیشتر رو تنم

 بھ...میکنم خشک رو موھام سشوار با و وایمیستم اتاق گوشھ قدی آینھ جلوی...میلرزونھ

 تخت سمت

 اما میومده بدم رسمی تیپ از ھمیشھ...میکنم نگاه بھشون و برمیدارم رو لباسا و میرم

 امشب انگار
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 قیافم بھ و وایمیستم آینھ جلوی و میپوشم کلی تغییر یھ با رو لباسا...کنم تحمل کھ مجبورم

 ...میکنم نگاه

 ھب فقط من کھ ای سرمھ کراوات و سفید پیراھن و براق نیمھ ای سرمھ شلوار و کت یھ

 و کت پوشیدن

 کمدم وت کھ دیگھ آبی جین شلوار یھ...شدم کروات و شلوار بیخیال و کردم اکتفا پیراھن

 پوشیدم رو بود

 و دادم حالت باال سمت بھ ھم رو موھام...گذاشتم باز ھم رو پیراھن اول دکمھ تا چھار و

 یھ گرفتن بعد

 متس بھ...شدم خارج اتاق از ھمیشگیم زنجیر انداختن و عالقم مورد ادکلن با نسبی دوش

 پلھ راه

 بھ ھم باال ھمین از کرده پر رو فضا کھ الیتی موزیک و مھمونا ی ھمھمھ صدای...میرم

 گوش

 ھم بھ رو کتم ھای لبھ!!!کشیده طول زیادی لباس تعویض یھ و حموم یھ انگار...میرسھ

 و میکنم نزدیک
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 رفتنم مانع و میشینھ شونم روی پشت از دستی کھ پایین میرم رو اول ی پلھ

 کھ عقب برمیگردم...میشھ

 و دمبرمیگر دوباره رو رفتھ پایین پلھ...میشھ قفل بھنوش عمھ خندون چشمای بھ چشمام

 عمھ روی روبھ

 سھوا است سوژه یھ واقعا برق و زرق پر دخترونھ لباس اون تو چاقش ھیکل...وایمیستم

 خنده ھفتھ یک

 !ترم سنگین نزنم حرفی درموردش اگھ کھ قدشم!!!!من ی

 ...جون عمھ شدی خوشتیپ چقدر: میگھ و میکنھ پام سرتا بھ نگاه یھ

 ...شدین معرکھ ھم شما...مرسی 

 ...میدونم میدونم: میگھ و میده گردنش بھ تاب یھ و میخنده حرفم این با

 ...میگیره رو بازوم کھ برم میخوام نداره گفتن واسھ ای دیگھ حرف میبینم وقتی

 جان؟ آرمین کجا اوا: عمھ

 ...مھمونا پیش پایین میرم 

 و میکشونھ س نجمھ اختیار در فعال کھ اتاقی سمت بھ منو بازوی و میکنھ نچی نچ عمھ

 مگھ: میگھ

 ...باشی گلم دختر ھمراھی باید تو امشب!نگفتھ؟ بھت انوش

 بیاد؟ نمیتونھ خودش نجمھ عمھ؟مگھ چیھ اطوارا ادا این 

 خوش این بھ...خوشتیپی این بھ...آقایی این بھ...ھس تو مثھ کسی وقتی...پسرم گل:عمھ

 مگھ...ای قیافھ

 ...پایین بره تنھا کھ شده دیوونھ
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 و ایینپ میکشھ رو بازوم...میره تر پایین ھم صداش میشیم تر نزدیک نجمھ اتاق بھ ھرچی

 رو لباش

 رو وت میخواد...بیان کھ قراره دوستاشم!نذاریا؟ تنھاش امشب: میگھ و میبره گوشم نزدیک

 بھشون

 ...جان آرمین کن خوب شب یھ واسش رو امشب...کنھ معرفی

 قاتا در جلوی عمھ...میکنم راست رو کمرم و بیرون میدم حوصلگی بی روی از رو نفسم

 نجمھ

 بکن دل آینھ اون از نجمھ؟دخترم: میگھ و میکنھ وارد در بھ ضربھ دوتا و وایمیستھ

 اینجا آرمین...بیا

 ...منتظرتھ

 پایین میرم من...باش منتظرش ھمینجا تو: میگھ و من سمت برمیگرده حرفش از بعد و

 پیش

 ھب میسپارم رو دخترم...دختر این دنبال افتادم گذاشتم تنھا صبح از رو بیچاره...انوش

 نره یادت...تو

 ...گفتما چی

 نگاش پشت از وقتی...میره ھا پلھ سمت بھ و میکنھ کوچولو خنده یھ حرفش از بعد و

 اون با میکنم

 در بھ ور نگاھم دوباره و میزنم عمھ رفتن راه طرز بھ لبخند یھ!!!پنگوئنھ شبیھ ھیکلش

 نجمھ اتاق بستھ

 یزنمم در بھ ضربھ چندتا دوباره!وایستم؟ خانوم این منتظر صبح تا باید من حاال...میدوزم

 صدای کھ

 ...میگیره قرار گوشام تیرس در ظریفش

 ...اومدم اومدم: نجمھ
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 میشھ باز اتاقش در باالخره کھ میزنم قدم یکم راھرو توی و میکنم جیبم تو رو دستام دوتا

 میاد و

 عطرش این از ھمیشھ...میسوزونھ رو آدم دماغ کھ عطرشھ بوی خودش از اول...بیرون

 اما میومد بدم

 وزھن!میزنھ؟ رو ادکلن ھمین دیدنش برم و جایی برم باھاش قراره کھ بار ھر چرا نمیدونم

 بھ پشتش

 نگخوشر تیره سبز لباس یھ...میکنھ نگاه یھ ھا پلھ سمت بھ و میبنده رو اتاق در...منھ

 ھمرنگ دقیقا

 اییزیب و خاص حالت با رو موھاش...اس برھنھ باسن باالی تا پشتش کھ پوشیده چشماش

 سرش باالی
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 ھنوز انگار...شدن رھا گوشاش کنار و سرش پشت موھاش ھای تار از چندتا و پیچونده

 من متوجھ

 زمان ی ھمھ مثل...میکشھ زمین روی رو لباسش ادامھ و میره ھا پلھ سمت بھ چون نشده

 کھ ھایی

 ...میزنم صداش و میکنم اخم نمیشد پاک پیشونیم از اخم و میگذروندم باھاش

 ...نجمھ 

 کھ شزیبا صورت بھ ھم من و...میکنھ نگاه من بھ و عقب برمیگرده سریع صدام شنیدن با

 تر زیبا االن

 میکنھ اسکنم کھ درحالی و میکشھ گردنش پشت آروم رو دستش...میشم خیره شده ھم

 :میگھ

 !رفتی کردم فک...ندیدمت

 کھ رهبھت: میگم بگیرم دلبر قیافھ اون از چشم میکنم سعی کھ درحالی و میرم سمتش بھ

 دیر خیلی...بریم

 ...شده

 بھ ای اضافھ حرف ھیچ بدون و میکنھ حلقھ بازوم دور رو ظریفش و کوچیک دستای

 ھا پلھ سمت

 لھپ راه روشن قسمت بھ مسیرمون کھ وقتی و پایین میریم رو اول ی پلھ چندتا...میریم

 در و میرسھ

 تعجب...میشھ بلند حاضر میھمانان تشویق صدای میگیریم قرار ھمگان دید معرض

 سابقھ...کردم

 سوزن جای بزرگی اون بھ سالن توی...کنھ دعوت رو مھمون ھمھ این عمو نداشت

 انداختن

 رو زنشو کل و بازه گوش بنا تا نیشش کھ میکنم نگاه نجمھ بھ...میگیره درد بازوم...نیست

 انداختھ

 مونجاھ کھ نفری چند میرسیم کھ ھا پلھ پایین بھ...آویزونھ بازوم از جورایی یھ و من روی

 ایستادن

 منم یکننم فکر البد...چیھ من بھ گفتنشون تبریک دلیل نمیدونم من...میگن تبریک بھمون

 فارغ نجمھ با

 لقھح از رو بازوم...میکنن روبوسی نجمھ با و میان سمتمون بھ عمھ و عمو!شدم التحصیل

 نجمھ دستای

 ...میگردم پیمان دنبال چشمام با و میکنم آزاد

 وضعیھ؟ و سر چھ این آرمین: میگھ لبشھ رو ساختگی لبخند کھ حالی در عمو

 ...عمو نکن شروع دوباره خواھشا 

 نپوشیدی؟ رو فرستادم کھ رو لباسایی چرا: عمو

 عمو صورت بھ و میگیرم مھمونا و سالن از رو نگاھم پیشونیم روی اخم ھمون با

 ...میدوزم

 یکنی؟نم فک اینطور...باشم داشتھ رو نپوشم چی و بپوشم چی اینکھ اختیار میکنم فک 
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 ...بود امشب مناسب لباسا اون اما...درستھ: عمو
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 ...شده تر جذاب و تر خوشگل خیلیم پسرم جان؟اتفاقا انوش چشونھ اینا مگھ: عمھ

 خراب منو ھای برنامھ داره فقط کاراش این با: میگھ و میگیره کالفھ رو نگاھش عمو

 ...میکنھ

 ...عمو نکن پشیمونم اومدم اینکھ از...کن تمومش 

 میکنی؟ تھدیدم داری: عمو

 ...نکن خراب رو دخترم شب خدا رو کردی؟تو شروع باز انوش: عمھ

 ...نمیگھ چیزی دیگھ و عقب میکشھ رو خودش عمو

 ...کنم آشنات دوستام از چندتا با میخوام...بیا آرمین: نجمھ

 رو دوستات جیغ جیغ حوصلھ...ھس لورده و لھ کافی اندازه بھ اعصابم...نجمھ نھ االن 

 بذارش...ندارم

 ...بعدا واسھ

 و خندپوز با ھم عمو...وایمیستھ کنارم بگھ چیزی اینکھ بدون و میشھ کور نجمھ ذوق برق

 عصبانیت

 بیش...نمیدم اھمیتی کھ میکشھ نشون و خط برام چشماش با و گرفتھ نظر زیر منو کارای

 ساعت نیم از

 و میدم تحویل ساختگی لبخند میگن تبریک بھمون کھ ھایی مھمان بھ و ایستیم می ھمونجا

 تشکر

 ھک دخترایی ی نفره چھار جمع بھ و میشھ آویزون بازوم از لبخند با دوباره نجمھ...میکنم

 و جیغ جیغ با

 با نھک ول بازومو اینکھ بدون...میشھ خیره میان سمتمون بھ کفشاشون خراش گوش تق تق

 چھارنفر ھر

 بترتی بھ نجمھ...میکنن نگاھم مشتاق و ایستن می روم بھ رو دخترا...میکنھ روبوسی

 میکنھ معرفیشون

 ...میکنن خوشبختی اظھار و میدن دست باھام لبخند با اونام و

 وت من دوستای تنھا( میده ادامھ و میکنھ اشاره بھشون دستش با...)نفر چھار این: نجمھ

 سولماز...ایرانن

 ...ملیکا و مھدیھ ، پریناز ،

 میده نااو با آشنایی نحوه درباره کھ توضیحاتی و نجمھ دوستان بھ حوصلھ بی کھ درحالی

 خشکی اخم

 زا میاد سمتمون بھ کھ پیمان دیدن با...میچرخونم سالن داخل رو ام کالفھ نگاه و میکنم

 عذر دخترا

 و میده رو دوستاش جواب سرسری ھم نجمھ...میرم عمھ و عمو سمت بھ و میکنم خواھی

 سمتمون بھ
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 نجمھ و عمھ و عمو با و ایستھ می کنارم لبخند با پیمان...میگیره قرار کنارم دوباره و میاد

 و میده دست

 سمت تا و میخورن تکون ھی کھ میشم نجمھ دستای متوجھ...میشھ صحبت گرم باھاش

 اما میان بازوم

 ...افتن می پایین دستاش و میشھ پشمون دوباره

 تو بخاطر آدما این ی وایسادی؟ھمھ اینجا چرا: میگم گوشش کنار و میکنم خم رو سرم

 بیخود...اومدن

 دلم...رو تو کارای ی حوصلھ مخصوصا...ندارم حوصلھ اصال امشب...واینستا من کنار

 تا نمیخواد

 ...بگذرونی وقت دوستات با و بری بھتره... باشی من آویزون شب آخر

 ...اما: نجمھ
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 امشب...کنم ناراحتت حرفام با بیشتر نذار...میدونی منو اخالق خودت...نداره اگر اما 

 من سمت

 ودمخ حال تو بذار...بشھ چی ھمھ متوجھ عمو کھ نکن اونجور رو قیافت ھم بیخود...نمیای

 نھ...باشم

 ...نکن خراب رو خودت شب نھ و منو شب

 خیالم یدهم تکون رو سرش وقتی...میکنم نگاه غمگینش قیافھ و باال میگیرم دوباره رو سرم

 بابتش از

 بشم دور قدم یک تا میدونم...نمیکنم توجھی ھم عمھ و عمو عصبی نگاه بھ...میشھ جمع

 جیمش سین

 گفتن با...نمیگھ چیزی کسی بھ حرفا این از بدونم کھ میشناسم رو نجمھ اونقدری اما میکنن

 از اجازه با

 ستون کنار خالی میزای از یکی سمت بھ و میشم دور سنگین جو اون و جمع اون

 ھم نفری چند...میرم

 و میرسونم میز بھ رو خودم...بابا ای...میگفتن تبریک بھم ھمش میشدن رد کنارم از کھ

 خودم برای

 دستم تو رو جام...۸ شده تازه...میکنم نگاه ساعتم بھ...میریزم نوشیدنی دستم جلو جام توی

 و میگیرم

 تو و النس گوشھ کھ دخترایی گروه ی خیره نگاه سنگینی...میکنم نگاه مھمونا بھ ھدف بی

 ان تاریکی

 ھب رو جام لبخند با و میکنم نگاھشون و سمتشون برمیگردونم رو سرم... میکنم حس رو

 میبرم سمتشون

 خندم و میبینم رو ضعفاشون و غش وضوح بھ...میخورم ازش ای جرعھ و باال

 دور رو دستم...میگیره
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 رو جام دوم بار برای...زنندس و گرم اینجا ھوای اما زمستونھ گرچھ...میکشم لباسم ی یقھ

 و میکنم پر

 ...وایمیستم سیخ میشھ وارد کمرم روی کھ محکمی ضربھ با کھ میشم خم میز روی

 پسر؟ چطوری: احمد

 ...نکن حضور ابراز اینجوری گفتم دفعھ صد...وحشی 

 تنھایی؟ چرا: میگھ و میخنده

 باشم؟ کی با بود قرار 

 جای بھ داشتما ھلویی ھمچین یھ من اگھ: میگھ و میکنھ اشاره نجمھ بھ ابرو با احمد

 خوردن ویسکی

 ...تازس و خوشمزه خیلیم...میخوردم اونو

 دتمع تو دندونات االن وگرنھ ندارم غیرت روش کھ حیف: میگم دلم تو و میزنم پوزخندی

 !!!!بود

 ...نمیخوره جم اونجا از کھ کرده گیر بدجور ھم پیمان آق گلوی تو انگار: احمد

 قربونش: میگھ س نجمھ میخ ھنوز نگاھش کھ درحالی و میریزه نوشیدنی خودش برای

 ...بشم

 کھ دختری سمت بھ رو سرم متعجب...میکنھ خالی دھنش تو رو جام حرفش از بعد و

 اینجا وقتھ خیلی

 ات میکنم ریز رو چشمام...آشناس قیافش چقدر...میکنم نگاه بھش و میچرخونم وایساده

 بھتر بتونم

 ...میکنم نگاه احمد بھ لبخند ھمون با و میشینھ لبم روی لبخند یھ...آھا...ببینمش

 بود؟ چی اسمش: احمد

 کی؟ اسم 
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 ای ھریس چھ نگاه...جون...دیگھ میگم رو جیگر اون اسم...نیستیا باغ تو اصال ھم تو: احمد

 ھم

 ...آشغال...پیمان بشھ کوفتت الھی ای...میره

 سینھ بھ دست احمد سر پشت میندازه پنگال ببر یاد منو کھ قرمز چشمایی با دختره

 از یکم...وایمیستھ

 چشمایی عجب: میگم و میگذرونم نظر از رو پریناز ھیکل و میخورم رو نوشیدنیم

 !!!داره

 میگی؟ رو کی: میگھ و میشھ خیره بھم و میگیره نجمھ سمت از رو نگاھش متعجب احمد

 ...ببینیش تا عقب برگرد: میگم و میکنم اشاره سرشھ پشت کھ پریناز بھ

 سرش پشت دختر دیدن با اما پریناز سمت برمیگرده و میزنھ برق یھ ھیزش چشمای

 و میکنھ سنگکوب

 ...میره وا
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 اومدی؟ کی تو عزیزم.ِ..ا: احمد

 ...برس جیگرت بھ تو: پریناز

 ...گلم بھت میدم توضیح من: احمد

 یشھنم ھم دقیقھ دو... دیدم چشمام با بدی توضیح میخواستی چی ھر...نکرده الزم: پریناز

 ھمھ بی توی

 ای؟ عوضی اینقدر چرا تو آخھ...کرد ول خودت حالت بھ رو چیز

 وتدع گناه بھ منو نامرد آرمین این خوبھ؟بابا کردم غلط بگم...یواشتر جون پریناز:احمد

 ھمش...کرد

 چیھ؟ من تقصیر آخھ...ساختن توپی این بھ دختر یھ کھ عمشھ شوھر و عمھ تقصیر

 ...وقیحی خیلی: پریناز

 و میزنھ بھم چشمک یھ و میکنھ حلقھ پریناز ھای شونھ دور رو دستش و میخنده احمد

 چقدر ھر: میگھ

 ...پرنسسم نمیرسھ تو پای بھ بازم باشھ خوشگل ھم

 ور جامم و میزنم پریناز سادگی بھ لبخندی...میکنھ دور میز از رو پریناز حرفش با و

 پر سوم بار برای

 با یکم و میده دست عمو با دوباره پیمان...میدوزم عمو و پیمان سمت بھ رو نگاھم و میکنم

 عمھ و نجمھ

 ھی...میشھ ثابت من روی آخر در و میچرخونھ سالن دور رو نگاھش بعد و میکنھ صحبت

 میزنھ لبخند

 ...میاد من سمت وبھ

 ...شدی جیم زود چقدر: پیمان

 بھشون؟ میگفتی چی 

 کنم تتنصیح یکم میگفت...میکرد پر حرفاش با رو گوشم داشت عموت ھمیشھ مثلھ: پیمان

 آدم تا

 ...کالفس دستت از حسابی...بشی

 ...میکنھ جمع رو صورتش و میکنھ نگاه ساعتش بھ

 چتھ؟ 

 ...میشھ چی کھ میخورم رو دلم دارم...بود فوتبال امشب...ھیچی: پیمان
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 داره؟ نگرانی اینم...کھ واقعا 

 ...یمت دوتا این ی مرده کشتھ کھ منم...استقاللھ و پرسپولیس بین مسابقھ آخھ: پیمان

 ...میکنی فراموش بخور: میگم و دستش میدم و میکنم پر براش رو جاما از یکی و میخندم

 دھنم تو رو لبام...میده تکیھ میز بھ رو دستش ساعد و میگیره ازم رو جام حرف بدون

 و میکنم جمع

 ...میکنم احساس وجودم تمام با رو نوشیدنی گس طعم
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 ...داره برنامھ برات امشب عموت...بود درست حدسم: پیمان

 چیھ؟ نفھمیدی 

 سردرگم رو آدم.  میپیچونھ حسابی...نمیزنھ حرف کھ حسابی و درست...نھ: پیمان

 ھس چی ھر...میکنھ

 رارف راه ھست چی ھر...فھمیدم میزد بت راجع کھ حرفایی از اینو...نیست تو میل مطابق

 ات آماده امشب واسھ کھ میگفت بھم داشت مستقیم غیر جورایی یھ...ھھ...نداری

 اینکھ خالصھ...کنم

 .مرد این دیده ھا خواب واست...باش داشتھ انوش آقا این از امشب رو ھرچیزی انتظار

 نباشھ نم نفع بھ عمو ھای نقشھ کھ ھم ھرچقدر...میکنم اکتفا زدن لبخند بھ و نمیزنم حرفی

 مھم بازم اما

 دارم رو بازی شب خیمھ عروسکای حس اوقات گاھی...کردم عادت دیگھ من چون...نیس

 کھ

 رنو و میکنن پخش رو تر شاد آھنگ یھ و میکنن عوض رو موزیک...میکنن کنترلشون

 رو لوسترا

 رو نفر چند حرکات و رفتارا...ھست روشن کافی ی اندازه بھ سالن بازم اما میکنن کمتر

 نظر زیر

 وشگ کرده کھ عمالیی و بیماراش از یکی ی درباره پیمان صحبتای بھ ھمزمان و میگیرم

 یھ...کھ میدم

 ھشب متعجب...نمیده بھم رو بیشتر حرکت اجازه و میشھ قفل چشمام قاب تو آشنا تصویر

 با...میشم خیره

 رو جام...میاره ھجوم بھم سرما و میشن شل دستام!!خودشھ کھ میشم مطمئن دقت یکم

 دستم تو تر محکم

 خیره آشنا ی چھره اون بھ بیشتری دقت با و کنم گیری جلو افتادنش از تا میگیرم

 رو چشمام...میشم

 ...میشم خیره بھش دوباره و...ببینمش بھتر بتونم تا میدم فشار ھم روی

 میکنھ؟ چیکار اینجا این 

 چی؟: پیمان

 سال چھار از بعد چرا نمیدونم...میشم خیره بھش ناباورانھ و میز روی میذارم رو جام

 از کندن دل بازم

 از دوباره قدیمی زخم یھ و قلبم روی میفتھ کیلویی ۲۰۰ وزنھ یھ!سختھ؟ برام چھره اون

 سرباز نو

 قطف تاریکی اون تو و میره فرو تاریکی تو جا ھمھ و میشھ سنگین اطرافم ھوای...میکنھ

 اونھ ی چھره

 النا و...میکنم حس رو ادکلنش بوی ھم فاصلھ ھمین از!!!دیدنھ قابل و ھویدا من برای کھ

 ھوایی تنھا

 وتاد مشکیش چشمای و میشن حلقھ بازو یھ دور دستاش...ھمین...ھمینھ میکشم نفس کھ

 رو سالن دور
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 بھ شروع ھام لب...میکنم بھش رو وپشتم میذارم گلوم روی رو دستم...میکنھ کنکاش

 لرزیدن

 مسلط صابماع بھ میکنم سعی و کنم جلوگیری افتادنم از تا میگیرم میز بھ رو دستم...میکنن

 ...بشم
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 پسر؟ آرمین؟خوبی: پیمان

 ...نیستم خوب: میگم و بیرون میدم زور بھ رو نفسم

 یھو؟ شد چت: پیمان

 ...میخواد؟ چی اینجا...پیمان اومده اونم 

 ...اوم کی: پیمان

 یرهخ آشناس برام کھ سمتی بھ نگاھش...میکنم نگاه صورتش بھ...نمیده ادامھ رو حرفش

 ...دیدش البد...ھھ...مونده

 رھا؟: پیمان

 ...میکنھ بد رو حالم اسمشم شندین حتی

 خونھ؟ این بھ داده راه اونو چجوری عموت میکنھ؟آخھ چیکار اینجا: پیمان

 ...پیمان شو خفھ: میگم بلندی نسبتا صدای با

 آرمین؟: پیمان

 و میلرزن دستام...میشن داغ چشمام...میرم ھا پلھ سمت بھ سرعت با و کنار میدم ھولش

 سردی عرق

 ...میشینھ کمرم و پیشونی روی

 رو وت میخوام...بیا...میگشتم دنبالت آرمین؟داشتم: میگھ خوشرویی با و میاد سمتم بھ عمو

 شریک بھ

 ...کنم معرفی جدیدمون

 نھ االن: میگم میاد باال چاه تھ از میکنم احساس کھ صدایی با و باال میارم رو دستم

 زیاد حالم من...عمو

 ...برمیگردم زود...باال میرم...نیست خوب

 کھ میگھ و میده تکون رو سرش سرخوشی با کنھ درک رو حالم اینکھ بدون

 چھ با نمیدونم...منتظرمھ

 با و میبندم رو در...اتاقمم توی میکنم باز چشممو وقتی اما میکنم طی رو ھا پلھ سرعتی

 عصبی حالت

 چھار تمام...کردم داغ...میگیرم دستام بین رو سرم و میکنم فرو موھام توی رو دستم

 بدنم ستون

 صندلی روی از...میرم بودم پوشیده ظھر بعداز امروز کھ جینی شلوار سمت بھ...میلرزه

 میدارم برش
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 کتم و تخت روی میکنم پرت رو شلوار...نمیکنم پیداشون اما میگردم رو جیباش تند تند و

 برمیدارم رو

 بیرون داخلش از قرصی و میکنم پیدا رو قرص قوطی...میگردم ھم رو اون جیبای و

 میندازم و میارم

 قورت خشکم دھن با رو قرص میکنم سعی و میشینم زمین روی کنار ھمون...دھنم تو

 رو پاھام...بدم

 کم بدنم لرزش از کھ نمیکشھ طولی...میدم تکیھ بھشون رو سرم و میکنم جمع شکمم تو

 بھ و میشھ

 کھ تاقا ی پنجره بھ و میدم تکیھ سرم پشت صندلی بھ رو سرم...برمیگردم طبیعی حالت

 ال از ماه نور

 بھ...یشمم بلند و زمین بھ میگیرم رو دستم...میکنم نگاه میکنھ نفوذ داخل بھ پردش الی بھ

 پنجره سمت

 عمیق نفسای...میشھ تازه روحمم خنک و سرد ھوای رسیدن با... میکنم بازش و میرم

 عرق و میکشم
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 نمیذاره چیزی یھ...اه  ...میدم فشار گلوم روی رو دستم...میکنم پاک رو پیشونیم روی

 نفس راحت

 رمیدارمب میز روی از رو فندکم و سیگار پاکت و میکنم اخم...میکنھ اذیت رو گلوم...بکشم

 بھ دوباره و

 وشنشر فندک با و لبم گوشھ میذارم و میارم بیرون پاکت تو از نخ یھ...میرم پنجره سمت

 پاکت...میکنم

 با ھک بیرون میدم رو دودش...میزنم سیگارم بھ عمیق پک و پنجره لبھ میذارم رو فندک و

 سردی نسیم

 آسمون بھ و میدم تکیھ پنجره بھ رو دستم...خودم صورت تو برمیگرده دودش میاد کھ

 ...میشم خیره

 « کرد سیگاریم...ات یادگاری فندک کھ وقتی! نباشم؟ درگیرت چگونھ ؟!!!»

 رو پنجره و میکنم روشن اولی سیگار با ھم رو دوم سیگار...میسوزن...گرفتن درد چشمام

 و میبندم

 شخاموش سیگاری زیر تو شدنش تموم از بعد...بشھ تموم سیگارم تا میشینم تخت روی

 بھ و میکنم

 از قرمزم چشمای بھ توجھ بدون و میکنم مرتب رو ریختم بھم موھای...میرم آینھ سمت

 خارج اتاق

 پایین...کنم پیداش نمیتونم اینجا از و شده تاریک سالن...پایین میرم آروم رو ھا پلھ...میشم

 ھا پلھ

 ...میکنھ گرم رو گوشم نجمھ نفسای گرمی...میگردم عمو دنبال و وایمیستم
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 کجاس؟ عمو 

 برقصیم؟ بریم میای...نمیدونم: نجمھ

 ...دیگھ وقت یھ واسھ بزارش: میگم و میچرخونم سالن دور رو نگاھم

 ...خدا رو تو: نجمھ

 ...داشت کار باھام...کنم پیدا رو عمو اول بذار 

 برقصیم؟ میای کنی پیدا رو انوش دایی اگھ یعنی: نجمھ

 ...شاید: میگم و میندازم گذرا نگاه یھ قیافش بھ

 ...بیا: میگھ و میگیره محکم رو بازوم و میخنده دوباره

 کجا؟ 

 نھمیز رو بلندش ھای پرده...میره کناری سالن سمت بھ بزنھ ای دیگھ حرف اینکھ بدون

 با و کنار

 و نھمیک اشاره میزنن حرف باھم و نشستن صندلی روی کھ دیگھ آقای یھ و عمو بھ دستش

 از اینم: میگھ

 ...وایسی قولت سر باید شد تموم کارت...ھا باشھ یادت اما...انوشم دایی

 ...ندادم قول کھ قول؟من: میگم و میزنم پوزخندی

 ...دیگھ نکن اذیت...آرمین اه  : میگھ و میکنھ کوچیکی اخم

 ...نزن صابون رو دلت بیخودی...شاید یعنی شاید گفتم وقتی...نیار در بازی بچھ 

 یدنمد با عمو...میرم عمو سمت بھ برزخیش ی قیافھ بھ توجھ بدون...میکنھ غرغر لب زیر

 سرجاش از

 ...گلم ی زاده برادر از اینم...خب خب: میگھ و میشھ بلند
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 موھای کھ سالھ ۵۵ یا ۵۰ حدودا پیرمرد یھ...میکنم نگاه بود نشستھ کنارش کھ مردی بھ

 و جوگندمی

 دراز سمتم بھ رو دستش و میشھ بلند سرجاش از اونم...داره تیغی سھ صورت

 جلو رو دستم...میکنھ

: یدهم ادامھ عمو کھ بدم دست باھاش تر سریع کھ میشھ باعث دستم خفیف لرزش...میبرم

 جان آرمین

 ...ھستن کاووسی آقای شرکتمون جدید شریک و بنده صمیمی دوست ایشون

 و میشینم روشون روبھ مبل روی گرم پرسی احوال یھ از بعد و باال میدم رو ھام ابرو

 روی ھم نجمھ

 ...میشینھ من مبل دستھ

 ...باشن شریکتون صادقیان آقای میکردم فکر 

 رو ایشون سھام من...بودن سابقتون شریک گفت میشھ واقع در...درستھ: کاووسی

 ...خریدم

 ...نداشتم اطالعی من: میگم و میدم تکون رو سرم
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 دمخو وگرنھ بفروشھ رو سھامش میخواد نگفت ھم من بھ سوختھ پدر صادقیان اون: عمو

 کار بھ دست

 ای دوباره دیدار سالھا از بعد کھ شد موجب عجوالنش کارای... نشد بد ھم زیاد اما میشدم

 جان پرویز با

 ...باشم داشتھ ھم

 ...میندازم پا روی پا و میدم تکون رو سرم فقط بکنم ای اضافھ سوال اینکھ بدون

 نشده؟ تموم ھنوز کارت: میگھ گوشم دم آروم و میشھ خم نجمھ

 ...ندارم االن من کھ میخواد انرژی رقصیدن...بشین دیگھ یکم...نھ 

 ...میزنی رو حرف ھمین ھمیشھ...باشھ دومت بار این کھ داشتی انرژی کی تو: نجمھ

 ور نجمھ و خودم سمت رو کاووسی آقای بیگاه و گاه ھای نگاه...میدم تکیھ مبل بھ راحت

 و میکنم حس

 ور من دست آقا این اما بره رو از شاید تا چشماش تو میشم میخ منم کردنش نگاه با ھربار

 تو ھم

 !!!بستھ کوچیکش انگشت با پررویی

: میگھ لبخند با و میشھ بلند سرجاش از و میدوزه سرمون پشت بھ ما از رو نگاھش

 !پسرم؟ سیاوش

 تعجب عمو...میشن بلند سرجاشون از ھمزمان ھردو و عقب برمیگردن عمو و نجمھ

 بھ رنگش و میکنھ

 روی غلیظی اخم ھم نجمھ...عصبانیھ بدجور میفھمم درھمش اخمای از و میره سرخی

 و داره پیشونیش

 رو ھامپا بدم حالتم تو تغییری اینکھ بدون...میکنھ تکرار لبش زیر رو چیزایی یھ مدام

 بھ و میدم تکون

 ...میدم گوش کاووسی آقای گوی و گفت

 ...نمیای میکردم فکر:کاووسی

 دادم جامان سریع رو کارام: میپیچھ گوشم تو ضایعھ خیلی من نظر بھ کھ پسرش بم صدای

 رو خودم تا

 ...برسونم میگفتین کھ مھمی مھمونی این بھ

 کتم ایھ لبھ و میشم بلند سرجام از نمیبینم ای چاره کھ منم..میره جلو زورکی لبخند با عمو

 ھم بھ رو

 جبتع ایستاده کاووسی آقای پسر کنار کھ کھ رھا دیدن با...عقب برمیگردم و میرسونم

 شوک و میکنم
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 حلقھ بازوم دور رو دستش و وایمیستھ کنارم نجمھ...لعنتی...میشھ وارد بھم ھم دوم

 ھوای...میکنھ
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 تو میره اخمام...کنم حفظ رو خودم خونسردی میکنم سعی اما...میشھ تر گرفتھ اطرافم

 از نھ...ھم

 تو االن کرد ول منو دستای روزی کھ دستایی شدن حلقھ از...اش دوباره دیدن و عصبانیت

 یھ دستای

 کنار...ھمیش کشیده دنبالم ھم نجمھ و میرم سمتشون بھ و میکنم تر رو لبم...است دیگھ نفر

 می عمو

 انوش:ھمیگ و میکنھ اشاره پسرش بھ کاووسی آقای...میشینھ لبام روی پوزخند یھ...ایستم

 ھم این جان

 ...جان سیاوش نامزد...رھا و... سیاوش بزرگم پسر

 سیاوش سمت بھ رو دستش و میکنھ کنترل رو خودش حال ھر در اما میخوره جا عمو

 و میکنھ دراز

 رو خودش طوری...سرد خیلی..سرده...میشم دقیق رھا صورت بھ...میده دست باھاش

 کھ میده نشون

 انینگر...میگن دیگھ چیز یھ چشماش اما...دیده االن تا حتی نھ و میشناسھ رو ما نھ انگار

 تشویش و

 من بھ رو مشکیش چشمای و میکنھ حس منو خیره نگاه...میزنھ موج چشماش تو بدجور

 برای...میدوزه

 لحاص کھ میبینم چشماش توی رو شرمندگی و ندامت ، ناراحتی حسرت، برق لحظھ یک

 یھ ھمشون

 ھم روی محکم رو دندونام...میشن باز اخمام...میزنھ حلقھ چشماش تو کھ اشکیھ قطره

 با و میدم فشار

 شقد...میندازم سیاوش بھ آمیزی تحقیر نگاه و میگیرم نگاھش از رو نگاھم تالشم تمام

 من با تقریبا

 بھ کھ ای کشیده لبای و ای قھوه ریز چشمای...داره ای سبزه صورت و الغره...برابره

 و میزنھ کبودی

 آدم این چیھ بھ منو واقعا...میشھ تر پررنگ اینبار پوزخندم...استخونی دماغ یھ

 چی آدم این!فروخت؟

 چی کرد؟من قمار آدم این چیھ روی رو زندگیش!کنھ؟ فراموش منو شد باعث کھ داشت

 این کھ نداشتم

 و کنممی نگاه بھش پوزخند با...میشھ بدنم زدن یخ باعث بزرگم کمبود آوری یاد!داشت؟ آدم

 با رو سرم

 ادی بھ منو کھ مشخصھ سیاوش ی صمیمانھ رفتارای از...میدم تکون براش تاسف حالت

 دستم...نمیاره

 میخوره جا لبم روی پوزخند از...میکنم نگاه رھا بھ دوباره و میکنم شلوارم جیب تو رو

 دستاش حلقھ

 ھمھاین نمیدونم...میچسبونھ بھش رو خودش بیشتر و میشھ تر تنگ سیاوش بازوی دور

 بی و خونسردی
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 بھ گیرمشب میخواست دلم زیاد تنفر از میدیدمش وقتی قبلنا...میگیره نشأت کجا از تفاوتی

 اما کتک باد

 یدنشد با کھ اینھ دارم کھ حسی تنھا!!!بدتره چیز ھمھ از تفاوتی بی و...تفاوتم بی االن

 بھم داره حالم

 از...کاریاش کثافت و رھا از ھم و بودم شده آدم ھمچین عاشق کھ خودم از ھم...میخوره

 و ضعف

 تممشکال و گذشتھ یادآوردن بھ از...متنفرم میده دست بھم دیدنش با ھم ھنوز کھ مشکلی

 متنفرم...متنفرم

 ...دش مسخره نخواست و میشد حل کھ مشکلی خاطر بھ عمیقم داشتن دوست اینکھ فکر از

 نسب آریا آقای ھم ایشون: میگھ سیاوش بھ رو و میکنھ اشاره عمو بھ کاووسی آقای

 دربارشون...ھستن

 ...بودم گفتھ بھت

 ...میده دست عمو با و میکنھ دراز عمو سمت بھ رو دستش و میزنھ لبخندی سیاوش
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 نسب آریا دکتر ھم ایشون: میگھ و میگیره نشونھ رو نجمھ و من اینبار کاووسی آقای

 ی زاده برادر

 ...خانم نجمھ نامزدشون و جان انوش

 ...نھمیگذرو نظر از رو نجمھ آمیزش تنفر نگاه با و میشینھ رھا لبای روی پوزخند اینبار

 رایب جان نجمھ شدن التحصیل فارغ واقع در...کنن ازدواج دیگھ دوماه تا قرار البتھ: عمو

 برگزاری

 عالما برای بیشتر اشون رابطھ کردن رسمی بر عالوه مھمونی این...بود بھانھ مھمانی این

 ازدواجشون

 نامزدی جریانھ در جان پرویز کھ ھمینطور...شده داده ترتیب زمانش کردن مشخص و

 نجمھ و آرمین

 میشرس ھم امشب گفتیم بنابراین...نداشت خبری رابطھ این از زیاد کسی و بود خودمونی

 ھم و کنیم

 ...بذاریم رو ازدواج قرار

 ...بوده بجایی کار...درستھ درستھ: کاووسی

 برای...ھھ!!!بوده ھمین مھمونی این برگزاری از ھدفش و عمو امشب ی برنامھ پس

 از بار اولین

 ...رھاس حرص آوردن در برای خوبی موضوع...میشم خوشحال عمو سرسری کارای

 ھم بھ واقعا: میگھ و میکنھ دراز سمتم دوم بار برای رو دستش کاووسی آقای

 امیدوارم...میاین

 ...بشین خوشبخت

 ...ممنونم: میگم و میدم فشار دوستانھ و میگیرم رو دستش
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 راھنمایی اصلی سالن سمت بھ رو ما عمو و میده دست نجمھ با ھم اون از بعد و

 از نجمھ و من...میکنھ

 ...میکنیم حرکت تر عقب ھمھ

 اینجا؟ اومده رویی چھ با...نداشتم اینجا رو دختره این دیدن انتظار اصال: نجمھ

 رابخ دختر این درمورد بیخود فکرای با رو شبت بھتره...بشنوم دربارش چیزی نمیخوام 

 ھمھ...نکنی

 ...گذشتھ چی

 کردی؟ فراموش رو ھمھ...و کرد باھات کھ کارایی یعنی: میگھ و میکنھ بلند رو سرش

 ...نھ: میگم و میزنم زل چشماش تو

 ور نفسم...بیرون میکشھ بازوم روی از رو دستش و میکنھ زمزمھ لب زیر چیزایی یھ

 میکنم فوت

 آقای کنار ھم عمو...میشینم رھا و سیاوش روی روبھ ی دونفره مبل روی و بیرون

 و میشینھ کاووسی

 مدست...میشھ کاووسی آقای با صحبت مشغول میچرخھ رھا و من بین نگاھش کھ درحالی

 ی دستھ بھ رو

 میکنم اهنگ رقصیدنن مشغول رقص پیست توی کھ افرادی بھ کھ درحالی و میدم تکیھ مبل

 دنگ شیش

 مھنج...میزنھ حرف سیاوش با و میده تکون تند تند رو پاھاش...میکنم رھا جمع رو حواسم

 کنارم

 ...دیگھ برقصیم پاشو خدا رو تو..میشھ تموم داره مھمونی: میگھ و میشینھ

 شد؟ چی: میگھ و میکنھ نگام متعجب...میشم بلند سرجام از

 برقصی؟ نمیخواستی مگھ 
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 واقعا؟: میگھ و میکنھ نگام لبخند با بعد و متعجب اول

 میشینم و میشم پشیمون کنی نگام اینجوری دیگھ دقیقھ دو تا اگھ...واقعا آره: میگم و میخندم

 ...شو بلند پس...سرجام

 ...میشھ آویزون بازوم از دوباره و میشھ بلند ذوق با

 ...کنی قبول نمیکردم فک: نجمھ

 میکنی؟ ھم فکر تو مگھ 

 خوبی؟: میگھ رفتارم تغییر از متعجب

 اریک ما با اگھ...اجازتون با: میگم کاووسی آقای و عمو بھ رو بدم رو جوابش اینکھ بدون

 از ندارید

 ...بشیم مرخص حضورتون

 کجا؟:عمو

 ...برقصیم میریم: میگھ خنده با نجمھ
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 ...عزیزم نمیخواد اجازه دیگھ اینکھ...برین خب: میگھ و میزنھ ملیحی لبخند عمو

 نگآھ االن...آرمین دیگھ باش زود: میگھ و میکشھ پیست سمت بھ رو دستم شوق با نجمھ

 ...میشھ تموم

 ...میرقصیم ای دیگھ آھنگ با خب 

 ...آھنگم این عاشق من آخھ: نجمھ

 سمت توجھم ھمھ کھ درحالی و رقص پیست وسط میبرمش و میگیرم محکم رو دستش

 گوش دم رھاس

 شدی؟ خوشگل خیلی امشب بودم گفتھ بھت: میگم نجمھ

 تچیزی یھ امشب واقعا...نھ: میگھ و میکنھ نگام باال ھای ابرو با و عقب میبره رو سرش

 ...شده

 ...شاید: میگم و میدوزم رھا بھ رو نگاھم

 فھمیدممی باید: میگھ و میکنھ ول رو دستم...میشھ گرفتھ صورتش...میگیره رو نگاھم رد

 اینجوری چرا

 ...کردی عوض رنگ

 چیھ؟ منظورت: میگم و میکنم اخم

 ...میکنن نگامون دارن ھمھ..وایسادیم اینجا درخت مثھ...دیگھ برقصیم بیا...ھیچی: نجمھ

 ممیار و میگیرم رو راستش دست چپم دست با و میکنم حلقھ کمرش دور رو راستم دست

 دوباره...باال

 خیلی: میگھ و شونم روی میذاره رو چپش دست و میشینھ چشماش تو زدگی ذوق برق

 ...شیطونی

 ھمیش خاموش لوسترا نور...میکنم ترش نزدیک خودم بھ و میدم فشار رو کمرش و میخندم

 نور تنھا و

 ...میشھ متمرکز نجمھ و من روی سالن داخل

 شد؟ ھمچین چرا: نجمھ

 !!!دیگھ عموئھ کارای 

۷۹bahar و hoorvash خودت و خودم فقط فازرمان______________ کتابخانھ ... 
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 و من و میشھ شروع اول از آھنگ...میشھ خیره چشمام بھ و میکنھ ای مستانھ ی خنده

 مشغول ھم نجمھ

 اما...بود غیرممکن دختر این با خندیدن من برای روز یک...میشیم باھم رقصیدن

 بخاطر ھم باز...حاال

 تیوق...میبینم خودم دنبال رو چشماش وقتی...شکستم رو زندگیم ممکن غیر ھای خط اون

 و حسرت

 بکس میبینم چشماش تو رو استرس و عصبانیت وقتی...میبینم چشماش تو رو حسادت

 تازه... میشم
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 بھ اراک این تمام اما...خواستنیھ و بخش لذت چقدر آورده سرم کھ کارایی تمام تالفی میفھمم

 اون پای

 یتعصبان دیدن...نمیشھ مرھم میکنھ، خنک رو قلبم روی داغ زخم فقط کارا این...نمیرسھ

 اون حسد و

 ...ھمین فقط!!!میکنھ کمتر رو زخم روی نمک فقط

 داری؟ دوسش ھنوز: نجمھ

 چی؟: میگم و میدوزم کاجیش سبز چشمای بھ و میگیرم رھا از رو نگاھم متعجب

 نھ؟ مگھ...داری دوسش ھنوزم: میگھ و میزنھ غمگینی لبخند

 ...بزنی بھم رو خوشمون حال جوری یھ باید میگی؟ھمیشھ چرت چرا 

 میکنی؟ کتمان رو واقعیت چرا...نھ چشمات اما میگھ دروغ زبونت: نجمھ

 میفھمی؟پس...بودم متنفر دختر این از امشب از قبل تا من...نیست ھیچی من چشمای تو 

 اون بھ چطور

 میدی؟ راه رو چیزی ھمچین کوچیکت مغز

 نیستی؟ دیگھ بودی؟یعنی متنفر ازش امشب از قبل تا: نجمھ

 و یخصوص مسائل تو دیگھ بھتره ھم تو...نیست مھم برام دیگھ چون نیستم متنفر...نھ 

 من بھ مربوط

 رزھ برات رو مھمی این بھ شب و کنھ ناراحتت کھ بزنم حرفی نمیخوام... نکشی سرک

 دیگھ...کنھ

 یعنی نیست مھم برام دیگھ میگم وقتی من!بشنوم ازت چیزی اون درمورد نمیخوام

 زیاد ھم تو...نیست

 ...کنم تکرار دوبار رو حرفم نذار...نشو بچگانھ موضوع این پیگیر

 ..نیست؟ مھم برات ھم داره دوست رو تو ھنوز اونم اینکھ یعنی: نجمھ

: میارم زبون بھ رو رھا درمورد زندگیم واقعیت تنھا و میدوزم چشماش بھ رو نگاھم

 اون چون...نھ

 ...مرده من برای

 ینطورا اما مرده برات کھ میکردم فک منم ببینیش اینکھ از قبل تا...شعاره ھمش اینا: نجمھ

 دیدم...نیست

 ور زندگیم واقعیت ترین تلخ من...شد بد چطور حالت دیدیش سال چھار از بعد کھ وقتی

 امشب

 دوس رو ھمدیگر ھم ھنوز کھ دیدم...دختره اون چشمای توی و تو چشمای تو اونم...دیدم

 من...دارین

 ...آرمین دیدم رو سالھا این دوباره غم من...دیدم رو منتظرت نگاه

 نفس...میگیره جا بغلم توی و میکنھ پشت بھم...میچرخونمش و میدم قورت رو دھنم آب

 میکشم عمیقی

 اساحس از من!نمیبینم؟ رو میبینھ نجمھ کھ رو چیزایی من چرا پس...میشم خیره رھا بھ و

 مطمئنم خودم
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 دوستم اگھ...داشتن دوست و عشق جز ھست چیز ھمھ رھا چشمای توی...بودم ھمیشھ و

 چرا پس داشت
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 ترکم چرا پس ھست عشقی ھم ھنوز اگھ!کرد؟ خراب رو خودش زندگی چرا ، رو زندگیم

 بھم کرد؟چرا

 از ور ذھنم میکنم سعی!بکنھ؟ عشقش با رو کارا این میتونھ عاشق آدم یھ کرد؟مگھ پشت

 نجمھ حرفای

 زده دختر این حسد روی از کھ چرتھ حرف مشت یھ نیست، درست حرفا این...کنم دور

 مشت میشھ،یھ

 وقتی میدونم و کردم زندگی باھاش سال چند من...میشناسم من رو رھا... بچگانس حرف

 دوستم بگھ

 یرونب زندگیم از رو اون منم کرد بیرون زندگیش از منو اون کھ وقتی... نداره یعنی نداره

 ...کردم

 ... «عادت حتی نھ ، عالقھ نھ ، است عشق اسمش نھ

 نیست تو با دلش کھ باشی کسی دلتنگ است محض خریت... »

 امتم تو کھ رو چیزی من...شدم متنفر و بستم چشم داشتم بھش کھ عشقی ھمھ اون روی

 زندگیم سالھای

 ازب آغوش با رو ندم راه دلم بھ ھیچوقت بودم گرفتھ یاد کھ رو چیزی...بود ناآشنا برام

 اونم شدم پذیرا

 باعثش اون اما...بودم متنفر تنفر اسم بھ احساسی از زندگیم تو...اون بخاطر فقط

 تمام شد باعث...شد

 چیز ھیچ کھ کنم باور شد باعث...بشھ تبدیل تنفر بھ چیز ھمھ از عقایدم تمام...باورھام

 واقعی

 معشق کھ شد باعث اون...بشم مرھمم خودم میشکنم وقتی بگیرم یاد شد باعث...نیست

 شد باعث...بمیره

 ھھم کھ عشقی کھ فھمیدم شدن اون عاشق با من...بشم متنفر عمرم آخر تا احساس این از

 شیرینی از دم

 نیمک باور نمیخوایم...کنیم باور اینو نمیخوام ما و نداره تلخی جز ای مزه میزنن پاکیش و

 کھ

 ساساح ھمین و...میپرستیمش داریم و ساختیم خودمون برای ما کھ خیالیھ فقط کھ...دروغھ

 منو قشنگ

 ادیش و زندگیم تمام کھ شد باعث احساس ھمین و...برد جنون مرز تا و کشوند نابودی بھ

 بین از ھام

 من کھ میخواد دل بمونی کرد نابودت کھ کسی عاشق بتونی ھم ھنوز اینکھ...بره

 بار یھ کھ دلی...ندارم
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 قدرچ و میسازه واقعی و کامل انسان یھ ما از کھ عشقھ این و...نمیشھ درست دیگھ شکست

 کھ سختھ

 و سیتنن اطرافیانت کھ وقتی باشی آدم میتونی چطور تو و دلی نھ و ھست عشقی نھ بدونی

 ھک نمیخوان؟وقتی کھ نمیذارن؟وقتی کھ وقتی باشی عاشق میتونی نمیذارن؟چطور؟چطور

 کھ نمیتونی؟وقتی کھ وقتی بود تلخی،شیرین ھمھ این تو میشھ نمیخوای؟چطور

 باشی اونی نمیشھ؟چطور

 نیستی؟چطور؟ کھ

 خودش حرفای بھ تایید مھر دنبال چشمام توی...میشم خیره صورتش بھ و میچرخونمش

 مھ...امشب...میکنھ نگاه چشمام بھ متعجب...میکنم خم رو سرم و میزنم پوزخند...میگرده

 دختر این بھ

رده بھ ھم و  لبق تو عالقھ و عشق اسم بھ چیزی کھ میکنم ثابت خودم بھ ھم و زندگیم ی م 

 من شکستھ

 دیگھ...نمیکنم ترحم دیگھ...نمیشم دلتنگ دیگھ...باشھ داشتھ وجود کھ نمیذارم...نداره وجود

 عادت

 لمقاب رو صورتم...میکنم تموم رو چھارسالھ جنون این و میکنم ثابت رو اینا...نمیکنم

 قرار صورتش

 اهنگ کھ حالی در...میشھ شوکھ...میگیرم بازی بھ رو لباش درنگ ای لحظھ بدون و میدم

 ھرچی و رھا از رو ذھنم و میبندم رو چشمام رھاس بھ نگاھم ھم باز کھ درحالی...آخرم

 اون بھ کھ
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 رو این و...رو ای دیگھ کس ھیچ نھ و دارم دوست رو اون نھ من...میکنم آزاد مربوطھ

 این تمام مثل

 مھم رامب دختر این فکرای کھ ھرچند...میکنم ثابت ھم نجمھ بھ کردم ثابت ھمھ بھ کھ سالھا

 اما نیست

 ننگ نمیخوام دیگھ...دارم دوس رو رھا ھم ھنوز من کھ باشھ داشتھ رو حس این نمیخوام

 رو بار این

 کھ ھمونی بشم میخوام...ھمیشھ مثھ...بشم سبک میخوام...کنم حمل ھام شونھ روی

 حقیقت اما...بودم

 ..."نمیشھ قبل مثھ چیز ھیچ..." میکوبھ صورتم تو رو واقعیتم ترین تلخ من درونی

 اینکھ بدون...میشم جدا ازش و باال میارم آروم رو سرم...میشھ بلند جیغ و دست صدای

 بدم مجالی بھش

 درستی راه این...میدونم...میرم خروجی در سمت بھ و میشم خارج پیست از و میکنم ولش

 اثبات برای

 و باطل چیز ھمھ این بین سختھ...نمیشھ اما نکردم انتخاب درستی راه...نبود خودم

 درست کار نادرست
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 اشمب شکستھ رو کسی غرور یا باشم داده واھی امید کسی بھ امشب شاید...کنی انتخاب رو

 کسی از یا

 و...مھمم خودم فقط...نیست مھم برام اینا سالھا این ی ھمھ مثل اما باشم کرده استفاده سوء

 برای کار این

 اما نیست مھم برام اصال دیگران فکر طرز کھ ھرچند...بود الزم دیگران و خودم بھ اثبات

 خودمم برای

 !کردنشون امیدوار با حتی...عزیزام شکستن با حتی...مھمھ اثباتم باشھ شده کھ

 ... «نباشم تو با دیگھ کھ کردم توبھ

 ...جداشم ازت...دیگھ بھت ندم دل

 ...نذارم جایی تو واسھ قلبم کنج

 ...نذارم پا زیر مردونمو قول

 ...نبینم چشماتو دیگھ کھ کردم توبھ

 ...نشینم دلت حرفای پای دیگھ

 ..نبوسم دیگھ رو تو چشمای عکس

 ...بپوسم تنھایی توی حتی اگھ

 ...نبینم رو غروبا کھ کردم توبھ

 ...ننشینم دریا لب ھیچوقت دیگھ

 ...بریزم دور ھاتو خاطره ھمة

 ...عزیزم نگم بھت ھیچوقت دیگ

 ...نباشم آسمون واست کردم توبھ

 ...نباشم نور...نشم خورشیدت دیگھ

 ...اینبار دیگھ رو دلم حرف بزنم

 ...ندارم دوست برو

 نگھدار خدا... »
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 نزدیک در چشمی بھ رو صورتم دارم برش اینکھ بدون و در زنگ روی میذارم رو دستم

 و میکنم

 لویج فایق خندون قیافھ و میشھ باز ثانیھ از کسری در خونھ در...میارم بیرون رو زبونم

 نمایان در

 ...میشھ

 ...میشد خشک داشت دستم...کردی باز رو در عجب چھ 

 دیر اینقدر چرا...میشدم نگرانت داشتم: میگھ و کنار میره در جلوی از و میخنده فایق

 کردی؟
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 خوش االف منو ساعت دو...منگلھ پریسیمای اون تقصیر ھمش: میگم و میشم خونھ وارد

 سر کھ کرد

 ...نمیاد بگھ آخر

 واردی روی آویز رخت بھ و میگیره ازم رو پالتو و میبنده رو در...میارم بیرون رو پالتوم

 آویزون

 اومدن؟ ھمھ: میگم و دستش میدم و میارم بیرون شالمم...میکنھ

 ...داشتیم کم رو تو فقط...آره: فایق

 خوبھ؟ لباسام: میگم و میکشم موھام روی دستی

 وتبالف اومدی...برم قربونت نیومدی کھ لباس شوی:میگھ و میکنھ نگاه پام سرتا بھ فایق

 ...ببینیم

 تونیک لوارش با سفید حریر پیراھن یھ روش و پوشیدم سفید تاب یھ...میکنم نگاه لباسام بھ

 کلی...مشکی

 یدل دو وقتی فایق...شدم مسخره میکنم فک ھم آخرش اما کردم لباس انتخاب صرف وقت

 میبینھ منو

 ھمشون از تو امشب تازشم...خوشتیپی و خوشگل بپوشی ھم گونی کیسھ تو: میگھ

 شدی تر خوشتیپ

 ...نباش نگران پس

 ازم؟ کنھ تعریف کی نکنی تعریف تو 

 خونش پذیرایی سالن سمت بھ منو و میکنھ حلقھ شونم دور رو دستش و میخندم

 یھ تو فایق...میبره

 وقت ھر من...مدرنھ و شیک خیلیم و متره ۹۰ خونش و میکنھ زندگی واحدی ۸ آپارتمان

 خونش میام

 در زا...مخالفم کامال من اما نیست قشنگ ھم زیاد میگھ فایق خود گرچھ...خونم نقشھ منگ

 کھ خونھ

 وارد ریب کھ مستقیم و دستشوییھ راستش سمت کھ جلوتھ کوچیک راھروی یھ میشی وارد

 پذیرایی

 و دهمانن ای دایره و داره گردالویی حالت ھم پذیرایی و باال میره میخوره پلھ یھ کھ میشی

 این عاشق منم

 و بزرگھ پنجره دوتا ھم رو روبھ و آشپزخونس سر سرتا ھم چپ سمت...فانتزیشم مدل

 تو فایق چون

 ھی ھم پنجره دوتا بین و داره ھم قشنگی خیلی نمای و پاھاتھ زیر شھر تقریبا ۶ طبقھ

 ۴۸ تلویزیون

 مھ سالن راست سمت... شکالتی چرم مبالی ھم روشون بھ رو و... نصبھ دیوار بھ اینچی

 اتاق دوتا

 کاغذ و دیوارش آمیزی رنگ و قشنگھ خیلی خونش کال...جوره جمھ و کوچیک خواب

 دیواریاش
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 خونھ مبالی!!!!تعجب از بیرون میزنھ چشمام...میشم سالن وارد...کرده ترش خوشگل

 یھ ھرکدوم فایق
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 معلوم اصال سالن کف و روییده تخمھ پوست کھ ھم زمین روی...پالن و پخش طرف

 سھ مبل...نیست

 و ونھدستش تو ھاشون گوشی و نشستن روش بابک و مھدی و سھیل و س پنجره کنار نفره

 و سر بھ

 و فاطمھ و سالنن وسط ھم خوری ناھار میز ھای صندلی از چندتا...میپرن دیگھ ھم کول

 یھ و ھدیھ

 ات سھ این...مھسا بود؟آھا چی اسمش فایق عموئھ دختر ھمون میزنم حدس کھ دیگھ دختر

 ھم دختر

 ھم سالھ ۲۰ یا ۱۹ پسر یھ!!!!...نشستن زمین روی و گذاشتن سالن وسط رو ھا صندلی

 اپن روی

 !!!شده خیره خاموش تلویزیون بھ متفکر و نشستھ آشپزخونھ

 ...خودم خل دوستان بر سالم 

 پشت از...میرم دخترا بقیھ و فاطمھ سمت بھ و میشم خفھ نمیشنوم سالمی جواب ھیچ وقتی

 حوالھ لگد یھ

 ...میکشھ جیغ و ھوا میپره متر یھ کھ میکنم فاطمھ باسن

 میندازی؟ جفتک شده کم ھوی؟یونجت: فاطمھ

 .کردما سالم 

 ...بکن خب: فاطمھ

 بک نھ؟ اِ؟؟فاطی؟چی: میگھ و میگیره دندون بھ رو پایینش لب ھدیھ

 تپوک کلھ اون تو موندم من...کنن منحرفت سر بر خاک: میگھ و سرش تو میزنھ فاطمھ

 این از غیر

 ھس؟ ھم ای دیگھ چیز حرکات و حرفا

 اھاتب دربارش کھ خانومی ترمھ جون؟اینم مھسا: میگھ مھسا بھ رو و وایمیستھ کنارم فایق

 صحبت

 ...کردم

 با و نھمیک دراز سمتم بھ رو دستش و میشھ بلند سرجاش از...میکنم نگاه مھسا بھ لبخند با

 بلندی صدای

 ...جون ترمھ خوشحالم آشناییت از: میگھ میکنھ پاره رو فلک گوش کھ

 ...ھمچنین: میگم و میگیرم رو دستش

 ونھش دور کھ فایق دستای روی رو موشکافانش نگاه و میکشھ بیرون دستم از رو دستش

 حلقھ من ھای
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 ینھمیب خودش روی منو نگاه وقتی کھ میده ابروھاش بین اخم یھ ھم بعد و میکنھ میخ شده

 یھ زورکی

 ...سرجاش میتمرگھ و میزنھ لبخند

 سانتی ۱۰ یھ شاید ھم قدش!!!داره پذیری انعطاف بدن زیادی کھ میفھمم بدنش حرکات از

 تر بلند من از

 خوش خودش حد در و نیست مردنی الغر ھم زیادی و داره باریکی کمر...باشھ

 گرد صورت!!!ھیکلھ

 باریک لبای و کشیده و قلمی زیاد نھ دماغ یھ و داره ای قھوه معمولی چشمای با سفیدی

 یھ و صورتی

 ھسرش ھم سیاه ھای خط خط با آبی روسری یھ...داره لبش باالی تقریبا ھم میزه ریزه خال

 اگھ کھ

 گره گردنش دور رو روسری میکنھ فک ببینتش کی ھر!!!بود تر سنگین نمیکرد سرش

 روی تا داده

 اورانگوتن شبیھ و بیرون داده روسری کنار از ھم رو ھاش گوش!!!!سرش

 آبی کوتاه ی مانتو!!!...شده
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 سرش لگ و پیچیده دستش مچ دور ھم آبی پارچھ تیکھ یھ و پوشیده آبی جین شلوار و تیره

 آبی ھم

 دیدن با لحظھ یھ!!!!قرصھ پا پرو ھای استقاللی اون از معلومھ...اووووووووه و کمرنگھ

 ک لیش ی قیافھ

 !وارنگشا و رنگ نوع از آسمون البتھ!میفتم آسمون یاد

 و کنممی نگاه نشستھ آشپزخونھ اپن روی کھ پسری بھ و برمیدارم مھسا روی از رو نگاھم

 این: میگم

 کیھ؟

 الھی...علیرضاس من ی کوچکھ برادر ایشون...عزیزم میگن درخت بھ رو این: مھسا

 ...برم قربونش

 ...خخخخخ!!!!ندارم بزرگ مامان کھ من بابا ای...افتادم بزرگم مامان یاد

 مپره میشنوه مھسا دھن از رو خودش تعریف تا علیرضاس اسمش فھمیدم االن کھ پسره

 عین و پایین

 ...ما بھ میرسونھ رو خودش موشک

 میکرد؟ غیبت من از کی: علیرضا

 !!!نمیدونی؟ رو غیبت و تعریف فرق ھنوز تو سر تو خاک: مھسا

 ارهد ھم ھیزی نگاه چھ...اوه اوه...میکنھ نگاه من بھ و میگیره مھسا از رو نگاھش لبخند با

 شک کھ میکرد نگام ھمچین...بیارم در کاسھ از رو چشماش بیاره قاشق یکی...المصب

 تنمھ لباس کردم
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 داره؟ نگاه: میگم و میکنم پام سرتا بھ نگاه یھ!نھ؟؟ یا

 ...داره صفا گل دیدن کھ اینھ منظورم ببخشید...خر دیدن: علیرضا

 ...خودتی ھم خر...آھا 

 رو نیومده در ھنوز کنم فک کھ رو عقلش دندون من کھ میزنھ گشاد لبخند یھ

 عین رو دستش!!!میبینم

 دارم؟ رو کی با آشنایی افتخار: میگھ و میکنھ دراز سمتم بھ ربات

 ...ترمھ: میگم بگیرمش یا کنم نگاه دستش بھ اینکھ بدون

 نمیدین؟ دست: میگھ و میاره جلوتر رو دستش پررویی با

 ینھمچ عوضی...آی آی...بدم دست باھاش میشم مجبور...گرفتم قرار آمپاس تو شدید دیگھ

 رو دستم

 فرو ور ناخنام و میدم فشار متقابال رو دستش...اوخ اوخ...شد کوبیده استخون کھ داد فشار

 تو میکنم

 بکشھ رو دستش میخواد!!!!!پرسپولیسیھ نکنم غلط...خخخ...میشھ قرمز رنگش کھ دستش

 کھ بیرون

 دست...میکنم فرو دستاش تو داره امکان کھ جایی تا رو ناخنام و میدم فشارش تر محکم

 میدی فشار منو

 !!!...بخور آره؟؟حاال

 ...وحشی ی گربھ: میگھ و بیرون میکشھ دستم از رو دستش ھس کندنی جون ھر با

 گفتی؟ چی 

 لیخی خیلی مالقاتتون از گفتم...ھیچی: میگھ و میده تکون ھوا تو تند تند رو دستش

 ...شدم خوشحال

 ...طور ھمین منم 
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 یا ۱۹ شاید گفتم کھ طور ھمون...میره آشپزخونھ سمت بھ و میکنھ قایم پشتش رو دستش

 سالش ۲۰

 با دشق...واال!!!!میشھ چی بشھ کھ بزرگ چرونھ چشم اینقدر سن این تو این ببین...باشھ

 و برابره فایق

 ادی منو بدجور کھ بلند دماغ یھ با داره مشکی ابروی و چشم و کشیدس صورتش...الغره

 ھندوستون فیل

 ھم ذوق تو زیاد دماغش ھیکلش و تیپ این با...کوچیکھ لباشم...خخخخ...میندازه

 دقیق باید...نمیزنھ

 میندازم سھیل و بابک و مھدی بھ ھم گذرا نگاه یھ!!!!ببینی رو دماغش عظمت کھ بشی

 سخت کھ

 فاطمھ و ھدیھ کنار و نمیشم مجازیشون خلوت مزاحم دیگھ!!!!بازین اس ام اس مشغول

 ھم فایق...میشینم
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 ...آشپزخونھ تو میره

 خاموشھ؟؟ تلویزیون و ببینیم فوتبال اومدیم مثال: فاطمھ

 ربع یھ ھنوز...میشھ شروع دقیقھ ۹:۱۰ ساعت بازی: میگھ و میکنھ نگاه ساعتش بھ مھسا

 آخ...ھ ۹ بھ

 ...سرده فایق خونھ چقدر

 ...میشم تبخیر دارم گرما از سرده؟من کجا: فاطمھ

 خب: میگھ و نزدیکتر میاد و میکشھ زمین روی رو خودش...میکنھ نگاه من بھ مھسا

 شما...جون ترمھ

 پرسپولیسی؟ یا ھستی استقاللی

 ...پرسپولیسی...دیگھ معلومھ خب 

 ...لن گی... بود معلوم ھم اول از: میگھ و میندازه چندش نگاه یھ

 .کش کیسھ 

 ...مرغ    از محصولی مرغ تخم استقالل گفتن قدیم از...خخخخ:میگم و میکنم مکثی

 ناو از کھ معلومھ شدید...میشھ قرمز مھسا و خنده زیر میزنن ھدیھ و فاطمھ حرفم این با

 طرفدارای

 گممی نیارم کم اینکھ واسھ...نیستم اینا و فوتبال اھل زیاد منم!!!تعصبیھ و غیرتی

 البتھ...پرسپولیسیم

 برم گفتم کھ اینھ...دارم دوس خیلی ھم رو قرمز رنگ و قرمزن وسایالم بیشتر

 ...پرسپولیس

 !!پرسپولیس؟ میره گاگولھ گدا و دھاتی ھرچی چرا نمیدونم: مھسا

 گاگولیم؟ و دھاتی شما از غیر ھممون ما یعنی جون وا؟؟مھسا: فاطمھ

 .نبودی شما کھ منظورم...عزیزم نھ: میگھ و میچرخونھ غیض با رو سرش

 سالتھ؟ چند تو جون مھسا:میگم و میزنم درآر حرص لبخند یھ

 ۲۲: میگھ لبخند با و سمتم برمیگرده... 

 ...نمیاد بھت ا؟ِ؟؟اصال 

 ...اسھمیم لبش رو لبخند میزنم کھ حرفی این با اما میشھ صورتش پخش غلیظ لبخند یھ

 کنم فک...میکنی اشتباه...کمھ واست خیلی سال ۲۲... ھا باشھ بیشتر سنت میخوره بھت 

 یا ۳۰ حدود

 نھ؟ مگھ...باشی ۳۱
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 ...دنمیوم در خونش میزدی کارد...بھتره نکنم توصیفش کھ ھم مھسا...میخنده ریز فاطمھ

 عزیزم؟ سالتھ چند تو: میگھ و میزنھ زورکی لبخند یھ

 ...سالمھ چند کھ نمیاد یادم راستش..نمیدونم...آمممم 

 ...ھا باشھ سالت ۲۸ یا ۲۷ میخوره ھم تو بھ: مھسا

 .کمتره تو از الاقل...خوبھ خوبھ 



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...میشھ خفھ بابک صدای با کھ بگھ چیزی میخواد

 ...اومده کھ ھم بروسلی...بھ بھ: بابک

 نھ؟ مگھ بابکھ صدای کنم فک...میادا قد قد صدای چقدر 

 ...ندارما بازی کاراتھ حوصلھ خدا کردی؟بھ شروع باز جون؟تو ترمھ: ھدیھ

 دوا کھ نیست ھفتھ یھ ھنوز...جات سر بشین برو ھم تو: میگھ و میکنھ نگاه بابک بھ بعد

 تموم درمونت

 بخوری؟ لگد دوباره میخوای...شده

 ...بینا؟؟ چشم کو اما بشھ خفھ کھ میکنھ اشاره ھدیھ بھ ابرو و چشم با بابک

 ...عقی و میکنھ جوابت دکتر دفعھ این دیگھ کھ بشین برو...داداشم برو: ھدیھ

 مھھ اینا نیس شی؟الزم خفھ میشھ ھدیھ: میگھ و ھدیھ دھن جلوی میذاره رو دستش بابک

 رو چی

 دارم؟ من کھ خواھری ھم تو آخھ...بدونن

 خودمونین کھ مھسا و فاطمھ و ترمھ...بابا ای: میگھ و میزنھ کنار رو بابک دست ھدیھ

 ...بابا

 ...میریزم آب رو پتتو منم گفتی چیزی بفھمم اگھ: بابک

 ...کردم غلط: میگھ و میزنھ ملیح لبخند یھ ھدیھ

 ...بده ادامھ کارت بھ...آفرین: بابک

 ...میگیره برقمون ھممون سھیل بنفش جیغ با

 شد؟ چی: میگھ و بیرون میپره آشپزخونھ از ھول با فایق

 بغض...میکنھ نگاه ما گرفتھ برق قیافھ بھ متعجب و باال میاره رو سرش سھیل

 تو اشک...میکنھ

 روی آروم آروم اشک قطرات و لرزیدن بھ میکنھ شروع لباش...میزنھ حلقھ چشماش

 روون صورتش

 ...میشھ

 شده؟ چی...پسر بزن حرف دِ : فایق

 !!!پریا؟؟: میگھ گریھ با میگیره دستاش بین رو سرش و میز روی میندازه رو گوشیش

 کیھ؟ پریا؟پریا: فایق

 وای...سریا تاج...حنا وای...پریا گل...حنا وای...پریا پری...پریاس گل منظورش کنم فک 

 ...حنا

 خفھ درجا کھ میکنن نگاه من بھ اخم با ھمھ و میگیره شدت سھیل گریھ حرفم این با

 ...میشم
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 ...شدن آشنا باھم تلگرام تو...تلفونیشھ دختر دوست...بابا نھ: مھدی

 میگی؟ اونو...آھا 

 مرده؟ میکنی؟نکنھ گریھ داری شده؟چرا چی حاال: فایق
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 ...میشیم شھید غصھ از درجا ھممون کھ میکنھ نگاھمون بغض با دوباره سھیل

 کرده؟ ازدواج نکنھ 

 حاملس؟ گفتھ بھت: میگھ و میکشھ خفیف جیغ یھ فاطمھ

 ...بوده ارتباط در باھاش تلفنی میگھ داره احمق: ھدیھ

 ...بود حدس حاال؟؟یھ چیھ: فاطمھ

 ...بزن حرف نکردن دارت نوه تا سھیل: فایق

: گھمی و میشھ خیره نقطھ یھ بھ و میکنھ پاک رو اشکاش...میکنھ بلند رو سرش سھیل

 شیش یھ تقریبا

 ھمب ھم رو تلفنش...شدم آشنا باھاش الین تو بار اولین...شدم آشنا باھاش کھ میشھ ماھی

 روز ھر...داد

 ماا میشناختمش نھ و بودم دیده رو قیافش نھ...میداد آرامش بھم صداش...میزدم زنگ بھش

 شیفتھ

 یحت...میکنن زندگی شیراز تو...بودم کرده عادت بھش...شدم رفتارش و اخالق و صداش

 گفتم بھش

 دوسش گفتم بھش..بشم آشنا بیشتر باھات تا شیراز میام من بده رو خونتون آدرس

 میخوام گفتم...دارم

 ینھم...االن ھمین اما... گفتم براش رو اینا ی ھمھ...کنم ازدواج باھاش و ببینمش بیشتر

 ...االن

 ور نیل رود و میباره چشماش از اشک کھ مھسا...میکنھ طوالنی مکث میرسھ کھ اینجا بھ

 جاری اینجا

 گوجھ مثھ چشماش نکنھ گریھ کھ گرفتھ رو خودش جلوی اینقدر ھم ھدیھ...کرده

 و مھدی حتی...شده

 مھ علیرضا و فاطمھ...گرفتس بدجور قیافش ھم فایق...اشکھ خیس چشماشون ھم بابک

 و کردن بغض

 فک!!!ممن داستانھ ادامھ شنیدن مشتاق لبخند با کھ کسی تنھا...پایین انداختن رو سرشون

 آخرش بدونم کنم

 بھ میشھ خطری داره اوضاع دیده وقتی و داشتھ شووھر جون پریا این البد...میشھ چی

 و گفتھ سھیل

 شوخی البتھ!!!!) قیف با عشق این روح تو ای...خورده عشقی شکست ھم سھیل

 جون از دور...بودا

 ...(عشقتون و شما

 ھمب رو واقعیت یھ میخواد کھ گفت بھم االن ھمین: میگھ و میکشھ عمیقی نفس سھیل

 اون...بگھ

 ...کھ گفت اون...گفت

 ....دیگھ میکنی؟بنال ن مِ  ن مِ  چقدر بابا...کرد ھنگ دی سی بازم...بابا ای 

 گاهن بھم اخم با ھمھ ھم دفعھ این و میشھ خالی دلم تھ کھ گریھ زیر میزنھ ھمچین سھیل

 یھ و میکنن
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 ...میجوییم رو خرخرت خودمون یا بمیر یا میگن بستھ چشم جورایی

 اسمش گفت...نیستم پریا من گفت...نیستم میکنی فکر تو کھ اونی من کھ گفت بھم: سھیل

 ۴۵ و عبدهلل

 ...خراسان ھای روستا از یکی از سالشھ
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 سریع رو دستش اما خنده زیر میزنھ ھم فایق....خخخخخ...میترکم خنده از حرفش این با

 جلوی میذاره

 ھم لبی با و خنده از شدم پخش دیگھ کھ منم...بگیره رو خندش جلوی میکنھ سعی و دھنش

 جمع

 شدت خندم دوباره اما بگم چیزی میخوام و میکنم اشاره سھیل بھ خنده با...نمیشم

 اخم با سھیل...میگیره

 مشفق؟؟؟ بود دار خنده حرفم کجای: میگھ و میکنھ نگام

 .جاش ھمھ 

 میخندی؟؟؟ ھر ھر داری تو خوردم عشقی شکست من...کھ واقعا: سھیل

 ونوقتا کردی صحبت باھاش ھم تلفنی چی؟تو یعنی: میگھ بود شک تو االن تا کھ فاطمھ

 کھ نفھمیدی

رده؟؟  م 

 صدای متوجھ ، زدم حرف باھاش کھ اول بار:میگھ و خودش الک تو میره دوباره سھیل

 کھ ای گرفتھ

 ...ندادم گیر صداش بھ زیاد دیگھ منم...سرماخورده کھ گفت اما شدم زیقوئھ زیق بدجور

 خیلی...شدی؟؟خخخخ خورده سرما و گرفتھ صدای ھمون عاشق یعنی تو...سر تو خاک 

 !!!!!بودیا خر

 ...میره در سمت بھ و میشھ بلند سرجاش از

 سھیل؟؟ میری کجا: فایق

 ...نیست خوب زیاد حالم...بزنم قدم یکم میرم: سھیل

 میره خونھ از و برمیداره زمین روی از رو کتش ھم سھیل و نمیگھ چیزی دیگھ فایق

 پاش تا...بیرون

 حاال تا اما بودما شنیده رو جکش...خنده زیر میزنیم ھمھ دوباره بیرون میذاره خونھ از رو

 و واقعی

 ستھد ھمگی و میگیم بدرود زندگان جھان با مھسا جیغ با اینبار!!! بودم ندیده رو اش زنده

 سکتھ جمعی

 .میزنیم

 شدی؟ جنست ھم عاشق ھم تو چتھ؟نکنھ دیگھ تو: ھدیھ

 ...ھا ۹:۳۰ ساعت...نخیرم: مھسا

 ...کھ نداره تعجب چیھ؟اینقدر مگھ...باشھ خب: علیرضا
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 مومت داره دیگھ فوتبال اینکھ مھسا منظور: میگھ و تلویزیون سمت میزنھ شیرجھ فایق

 مثھ...بابا میشھ

 ...اینجا اومدین چی واسھ کردین فراموش اینکھ

 امکان حد تا رو صداش و میکنھ روشن رو تلویزون فایق...شوک تو میرن دوباره ھمھ

 ھمھ...باال میبره

 صفر صفر ھنوز..میشیم بازی دیدن مشغول و میشیم پخش تلویزیون جلوی

 یھ علیرضا...مساوین

 ھم خودش و ما جلوی میذاره و میاره رو پفکھ و چیپس و تخمھ پره توش کھ پالستیک

 ولو مھسا کنار

 .میشھ

 تموم گرامیشون داداش و خانوم مھسا رکیک ھای فحش و جیغا جیغ با بازی اول نیمھ

 کسی تنھا...میشھ

 اب مھسا موضوع ھمین سر و پرسپولیسین ھمھ بقیھ و مھساس استقاللیھ خونھ تو کھ

 کشتی یھ ھممون
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 ھب داشتی جرئت...بازیھ داور انگار کھ میکرد رفتار طوری...گرفت حسابی و درست

 بازیکنای از یکی

 ور بازی ساکت و شدیم واقع مظلوم ھمھ ما...بکنھ جا از رو سرت تا بدی فحش استقالل

 و کردیم نگاه

 مونتیم تو کوبوند فحش داشت جا کھ جایی تا ھم خانوم مھسا و نیومد در ھم جیکمون حتی

 ھم حسابی و

 اومد در جیکش دفعھ یھ بیچاره علیرضای...اومد در گرامی بازیکنان و داور خجالت از

 و زدش ھمچین

 بھ بده اندازه بی صبر و عزت با عمر خدا...جھانیھ جنگ کردم فک کھ کرد دفاع تیمش از

 ننھ

 لممد...میترکم دارم کھ خوردم پفک و چیپس اینقدر!!!این؟؟ دست از میکشن چی...باباش

 درد شدید

 مھ خانوم مھسا و میره فرو اغما تو دوباره خونھ و میشھ شروع ھم بازی دوم نیمھ...گرفتھ

 اون با

 ھمیزن چاقو ھم رو بود مونده باقی کھ گوشی ی پرده ذره یھ ھمون منکرش و نکیر صدای

 لطف یھ و

 کنگ و ھاش درگیری خود و مھسا زیاد ھای تشنج دلیل بھ...میکنھ ما بھ اندازه و حد بی

 بازیاش فو

 گوشای...تلویزیونھ جلوی و خونھ راست سمت مھسا فقط و خونھ چپ سمت اومدن ھمھ

 دیگھ کھ من
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 و کرد گریھ بازی وسط اینقدر...کن رحم جوونیمون بھ خدایا...آخ آخ...میداد آب داشت

 کھ داد فحش

 ھب لب زیر مدام بود من کنار کھ ھم فایق...نموند واسم جونی بودم قضیھ ناظر کھ منی

 فحش خودش

 و خودش اوالد و جد ی ھمھ خجالت از خالصھ و کرده دعوت رو مھسا چرا کھ میداد

 در مھسا

 مھسا ی نداشتھ اعصاب خاطر بھ و بودن کرده بق گوشھ یھ کھ ھم ھدیھ و فاطمھ...اومد

 غصھ

 دهکر بغل رو ھمدیگھ ھم مھدی و بابک...میکردن گریھ بچھ این دیوونگی از و میخوردن

 با و بودن

 عدب کھ ھم علیرضا...بودن مونده خیره مھسا جنگلی ی قیافھ بھ زده وحشت و گرد چشمای

 کھ جنگی از

 شھیزبازی بھ و نشست آشپزخونھ اپن روی رفت دوباره و گرفت خون خفھ کرد مھسا با

 کل و داد ادامھ

 مھ فایق منو...بھتره نگم... کھ میکرد نگاه ھمچین!!!!کرد رو رو زیر رو من بدن جاھای

 معمولی خیلی

 غره چشم بھش ھمش و بود علیرضا پی چشمام از یکی...بودیم نشستھ دیگھ ھم کنار

 نگاھم کھ میرفتم

 شگو یھ و مھسا فحشای بھ گوشم یھ...تلویزیون بھ ھم چشمم یھ...میاوردم کم اما نکنھ

 فحشای بھ دیگمم

 و انتوم ھای دکمھ کل و بود شده عفت و حیا بیخیال دیگھ کھ ھم جون مھسا...فایق لبی زیر

 شلوار زیپ

 یھ و نیومد دیگھ ھم سھیل...میکشید رو موھاش و بود کرده جرواجر رو ھمھ و روسری و

 خدا جورایی

 چندباری ھم فایق رویی روبھ ی ھمسایھ...نگرفت قرار فضا این تو کھ کرد رحم بھش

 و زد در اومد

 رخیدگ بدبخت کھ دادیم نشون بھش رو مھسا ما ھم آخر بار... بکنیم داد جیغ کمتر کھ گفت

 دیگھ و

 خودمم...برد خوابم بازی دقیقھ ۷۰ تو ھوار و داد ھمھ این از فارغ منم...نشد پیداش

 سر اون تو نمیدونم

 منداشت گوش اینکھ اونم بودم مطمئن چیزی یھ از اما گذاشتم مرگمو کپھ چجوری صدا و

 صداشون کھ

 !!!!!بشنوم رو

 بھ و میزنم غلط جام تو کنم باز رو چشمام اینکھ بدون...میشم بیدار گریھ صدای با

 کھ مبھمی صداھای

 ادی بھ رو کجام اینکھ و رو موقعیتم آن یک در...میدم گوش میرسھ گوشم بھ بیرون از

 چشمام و میارم
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 ختت روی از...میچرخونم اتاق تاریکی تو رو نگاھم...میشینم سرجام سیخ و میکنم باز رو

 و میشم بلند

 بھش دزد انگاری کھ فایق ی خونھ سالن بھ و میکنم باز آروم رو در...میرم در سمت بھ

 نگاه زده

 ۱۱:۳۰ ساعت...میکنم نگاه دیوار روی ساعت بھ!!!!دونیھ زبالھ خونھ از بیشتر...میکنم

 نشون رو

 بھ فایق خونھ ورودی در خوردن بھم صدای کھ میکشم ژولیدم موھای تو دستی...میده

 بھ...میرسھ گوشم

 لبخند یھ و میپره چھرش از خستگی دیدنم با...میشم سینھ بھ سینھ فایق با کھ میرم در سمت

 روی میاد

 ...لبش

 شدی؟ بیدار کی: فایق

 میکرد؟ گریھ بود کی...االن 

 ...مھسا: میگھ بیخیالی با فایق

 کردین؟ بود؟دعوا شده چش 

 نوزھ مھسا؟معلومھ کی؟با با کنم؟اونم دعوا میخوره من قیافھ بھ...بابا نھ: میگھ و میخنده

 ...خوابی

 نھ؟ مگھ...ھا بچھ جلوی شد خوابیدم؟بد چقدر...اوخ اوخ 

 اینا کنمنمی فکر تازشم...نیست مھم اونا واسھ کھ چیزا شد؟اینجور بد چی چی..بابا نھ: فایق

 باشھ چیزی

 نھ؟ مگھ!!!کنھ ناراحت رو تو کھ

 ...دیگھ حیایی بی و پررو بگو دفعھ میپیچونی؟یھ چرا 

 ...خستگی از میمیرم دارم کھ بشینیم بیا..بیا...دارین اختیار: فایق

 ...میرم منم...دیگھ نھ 

 ...بشین بری؟بیا میخوای کجا: فایق

 ...بمونم اینجا نیست خوب...دوازدھھ ساعت...خونھ میرم 

 تخواب فرمون پشت تا بشور رو صورتت برو الاقل: میگھ و میزنھ کمرنگ لبخند یھ

 ...نبره

 ...باشھ 

 شد؟ چی بازی نتیجھ: میگم میرم دستشویی سمت بھ کھ حالی در

 ...کردن تمومش صفر صفر...ھیچی: فایق

 ...نکردم اذیت ای بازی ھمچین بخاطر رو خودم و خوابیدم کھ بوده خوب پس 

 ھم اش گریھ دلیل...میداد جر وسط از رو خودش داشت مھسا شد تموم کھ بازی: فایق

 ھمین
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 ...میکنھ گریھ بیخود موضوعات سر...دیگھ دیوونس...بود

 پا یھ دختره دیوونس؟؟بابا: میگم و میکنم نگاش متعجب و فایق سمت برمیگردم

 میگی تو...روانیھ

 !!!دیوونھ؟
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 بگم ھتب تا بشور رو بادکنیکیت صورت برو شما:میگھ و میکنھ مردونھ و قشنگ خنده یھ

 دیوونھ

 ...کیھ

 ...تویی...دیگھ کیھ دیوونھ معلومھ...نمیخواد دونستن کھ این 

 رو ور ھی چیھ: ومیگم میشم دستشویی وارد...نمیشنوم من کھ میگھ لب زیر چیزی یھ

 بگو میکنی؟بلند

 ...بشنوم منم

 میخوری؟ قھوه...ھیچی: فایق

 ...نع 

 دراکوال بابا کیھ؟دراکوال؟نھ ی قیافھ این بابا...میپرم جام از متر یھ...میکنم نگاه آینھ تو

 اب رو صورتم و بیرون میام و میزنم صورتم بھ آب مشت چندتا...خخخخخ!!!خودمم...کیھ

 پیرھنم آستین

 ...میکنم خشک

 نبود؟ حولھ مگھ: فایق

 اینجایی؟ ھنوز تو:میگم و میکنم بلند رو سرم

 ...بیارم حولھ برات برم بذار: فایق

 ...کنم پاک رو صورتم آستین با دارم عادت من...بود حولھ...نمیخواد...نھ نھ 

 میخوری؟ چای: میگھ و میده تکون رو سرش

 ...نع 

 بیارم؟ برات میخوری میوه؟چی نسکافھ؟آب: فایق

 ...بابا برم؟نمیخوام و بخورم چیزی یھ حتما من کھ اومده آیھ حاال 

 ...میکنم تنم و برمیدارم آویز رخت روی از رو پالتوم

 ...بیارم کاله یھ برات برم...نیاوردی خودت با کھ ھم کاله...سرده ھوا: فایق

 ...بیاری؟ چیزی یھ حتما کھ داری اصرار چھ...بابا ای 

 ...میخوری سرما آخھ: فایق

 ...نیستم خور آشغال من 

 ...رفتا یادم زدی حرف اینقدر...نچ:میگم و میکنم سرم رو شالم

 کردی؟ فراموش شده؟چیزی چی: میگھ کھ درمیارم دوباره رو شالم

 ...میرم من بعد کنیم تمیزش ھم با بیا...کثیفھ ھمینجوری خونت...آره 

 ...بابا نمیخواد: میگھ و خنده زیر میزنھ
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 خوابم منم االن: میگھ و میکنھ سرم دوباره و میگیره دستم از رو شالم و میاد سمتم بھ

 فردا...میاد

 ...میکنم تمیزش
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 ...کنم کمکت میام فردا من پس..میشی خستھ کھ تنھایی آخھ 

 یمندار دانشگاه ھم فردا...میتونم خودم...نمیخواد: میگھ و میکنھ درست سرم روی رو شالم

 خیال با

 ۱۲ تنھا دختر یھ نداره خوبیت...برو نشده دیرت تا دیگھ ھم شما...میکنم رو کارام راحت

 بره شب

 آژانس؟ بزنم زنگ میخوای...بیرون

 کھ ودب این واسھ میکنم تمیز خودم میکنم تمیز خودم کھ گیری بھانھ ھمھ این...بگو پس 

 و برم؟رک من

 چیھ؟ پیچوندنا این دیگھ...گمشو میگفتی راست

 ور شب گفتم کھ من...بمون بیا اصال...موال بھ نبود این منظورم من: میگھ و میکنھ اخم

 اینجا

 ...نبود این منظورم خدا بھ...نمیکنی گوش خودت...باش

 ...میگی راست فھمیدم...نکن گریھ...حاال خو 

 ...سالمت بھ پس: میگھ و میزنھ لبخندی

 آژانس؟ بھ بزنم زنگ:میگھ کھ میکنم باز رو در و میکنم فوت رو نفسم

 ...ھست ماشین...نھ 

 ...بیام تا میزنی زنگ خودم بھ اومد پیش ھم مشکلی...ھا نری تند فقط...باشھ: فایق

 ...میکنی سرد ھم رو آپارتمانت سرده ھوا تو آخھ؟؟برو مشکلی چھ 

 ...بزن زنگ رسیدی...سالمت بھ: میگھ و میده تکون رو سرش

 داره انگار...بردی رو آبروم... تو برو ھم تو...خونم میرم دارم...نمیرم کھ قندھار سفر 

 مدرسھ بچھ

 ...میکنھ بدرقھ ای

 آسانسور سمت بھ و میبندم محکم رو در و خونھ تو میدم ھولش کھ بگھ چیزی میخواد

 اش دکمھ...میرم

 تھبس از قبل...میدم فشار رو پارکینگ دکمھ...تو میرم و میشھ باز درش...میدم فشار رو

 در در، شدن

 ...بزنی زنگ حتما...ھستما زنگت منتظر: میگھ و میشھ باز فایق ی خونھ

 ...خونت تو گمشو بزنم؟؟برو زنگ کھ آھنم مگھ 

 صورت حوالھ چشمک یھ و میکنم مرتب آینھ تو رو شالم...نمیبینمش دیگھ در شدن بستھ با

 کردم باد

 !!!خودم واسھ ھستم دراکوالیی عجب!!!!میکنم
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 افشین بھ ھم رحمان عمو...خونھ تو میره و میپوشونھ چادرش با رو صورتش مریم مامان

 میکنھ کمک

 قدرچ: میگم و سیما ی کلھ پس میزنم یکی...باال بره رو خونھ در جلوی ی پلھ چندتا کھ

 میگیری آبغوره

 !!!نشده طوریش کھ حاال...آخھ؟؟دیوونھ

 ...کنھبش دستشون الھی...انداختنش روزی چھ بھ نمیبینی کوری نشده؟مگھ طوریش: سیما

 !!!باشھ حاللش مادرش شیر کھ الھی آورده سرش رو بال این کی ھر: میگم لب زیر
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 چی؟؟: سیما

 ...میکردم نفرین داشتم ھیچی 

 کنم؟ چیکار من حاال: میگھ و میکنھ پاک دستش پشت با رو اشکاش

 ھک انگار کنم چیکار من حاال میگھ ھمچین: میگم و میشم خونھ وارد رحمان عمو سر پشت

 شووھرش

 ...شده بیوه و مرده

 ...نیستا بد بگی ھم جون از دور یھ: افشین

 ایشا  �... بمیری زودتر

 جون از حرفیھ؟دور چھ این اوا؟مادر: میگھ خودشو صورت تو میزنھ محکم مریم مامان

 ...گلم داماد

 بعد...میچرخونھ افشین کچل ی کلھ دور رو اسپند و میفرستھ صلوات چندتا حرفش از بعد

 سر دور ھم

 ...رحمان عمو و سیما

 ...جون مریم مامان چغندرم برگ کھ منم 

 مادر؟؟؟ میکنھ چشم رو تو کی آخھ: مریم مامان

 و درد کلی با افشین...آشپزخونھ تو میره و میچرخونھ منم سر دور رو اسپند حرفش از بعد

 میشینھ نالھ

 ...آشپزخونھ تو میره ھم رحمان عمو و

 آورده؟ سرت رو بال این کی حاال 

 ...کردم تصادف کھ گفتم...ھیشکی: افشین

 تصادف چی با حاال میگم...کردم باور منم و گفتی تو...کردی تصادف...خودت جون آره 

 کردی؟

 ...موتور با: افشین

 ...مونده گردنت دور انگشتاش رد...ھا داشتھ انگشتایی عجب موتوره 

 نگاه ور افشین گردن دور و افشین سمت میره نگرانی با سیما و میره غره چشم بھم افشین

 و میکنھ
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 کایتش ازش بریم کرده اینجوریت کی بگو خدا رو تو...افشینم میگھ راست ترمھ: میگھ

 ...کنیم

 میگھ و میشھ منصرف مریم مامان و رحمان عمو ورود با کھ بگھ چیزی میخواد افشین

 بعدا کھ

 ...میزنیم حرف درموردش

 تلنگر ھی فقط کھ سیما...میکنم نگاه سیما و افشین بھ و میشینم زمین روی خونھ ی گوشھ

 داره الزم دیگھ

 پای...تنیس معلوم اصال قیافش کھ زدن کتکش اینقدر کھ ھم افشین...بترکھ گریھ از کھ

 شکستھ ھم چپش

 مھ صورتش و سر و شده پاره ھم لبش گوشھ و افتاده بزرگ چاک یھ ھم بینیش روی و

 معلوم...کبوده

 مبفھم میخواد دلم فقط...آوردن سرش رو بال این کھ کرده ای اضافھ غلط چھ باز نیست

 سر رفتھ دوباره

 ھب رو خالف کارای کھ بود داده قول...بدم مبارکش دستای بھ رو پدرش تا قبلیش کار

 کھ ھم سیما خاطر

 مو چون...فرفریشھ ی کلھ اون بزرگش تیکھ زده قولش زیر بفھمم اگھ اما کنار بذاره شده

 آورده در
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 یھ شماسم ماشاهلل...فلج میگم بھش شکستھ پاش یھ چون االن اما کچل بگم بھش نمیتونم

 ھمھ کھ جوریھ

 افشین...گوسالھ افشین..فلج افشین...کچل افشین...خر افشین...میخوره بھش چی

 افشین...گاگول

 ینافش...تخت کلھ افشین...خرمگس افشین...قناص افشین...منگل افشین...شاسکول

 افشین...پدرسوختھ

 میکنم یرس خودم افکار تو...خخخخ...قورباغھ افشین...چغندر افشین...گالبی افشین...جیگر

 با کھ

 ...میام خودم بھ میکنھ صدا منو کھ مریم مامان صدای

 جانم؟ 

 ...شده چش ببین..شد بد حالش...سیما پیش برو پاشو مادر: مریم مامان

 بودم رفک تو اینقدر یعنی...بود اینجا کھ کو؟االن سیماِ...ا...میکنم نگاه خونھ بر و دور بھ

 سیما رفتن کھ

 !!!نشدما متوجھ ھم رو

 ھک میندازم نگاھی یھ حیاط تو و میکنم باز رو خونھ در...میرم در سمت بھ و میشم بلند

 سیما بھ چشمم
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 پاییدم...گرفتھ بغل رو ھاش زانو و نشستھ باغچھ ی خشکیده انار درخت زیر کھ میخوره

 پام رو ھا

 ...میرم سمتش بھ و میکنم

 شده؟خوبی؟ چت 

 ...میکنھ بد رو حالم خونھ ھوای...خورد بھم یکدفعگی حالم فقط...آره: سیما

 ...میچایی سرده نشستی؟ھوا اینجا چرا خب: میگم و میشینم کنارش

 ...ببینم وضع اون تو رو افشین نمیتونم: میگھ و میزنھ لبخند

 ...شده چی گفتم حاال...بابا برو 

 من چی؟اونوقت بکشنش چی؟اگھ بدم دستش از اگھ...ترمھ دارم دوسش خیلی من: سیما

 کنم؟ چیکار

 رو حسابی و درست آدم یھ الاقل...زدیا توھم ھم بکشن؟تو رو فلج این بیان کمھ آدم 

 ھم افشین...بگو

 ...میزنیا کنن؟؟حرفا آدمکشی بخاطرش کھ آدمھ

 ...کردن باھاش کارو این دشمناش ندارم شک: میگھ و باال میکشھ رو بینیش

 اھاشپ من ی خنده بھ توجھ بدون...میخندم سیما بچگانھ افکار بھ و میکنم جمع رو صورتم

 روی رو

 ...میده تکیھ درخت بھ رو سرش و میکنھ نگاه آسمون بھ و میکنھ دراز زمین

 ...کرده تکیھ درختی بر چاقی جوان دیدی اگر

 ...کرده سکتھ کچل یھ بخاطر و شده عاشق بدان

 ...سیاھھ ابرای از پر و گرفتھ امروز بود آبی کھ دیگھ روزای برخالف کھ ھم آسمون

 ...شدن افشینم عزادار ھم ابرا این حتی: سیما

 فک ندونھ ھرکی کھ میکنی افشین افشین جوری...بگو جک کمتر و کن لطف جان سیما 

 میکنھ

 ...نداره رو خوردن غصھ ھمھ این ارزش کھ خرفلج یھ بابا...اوباماس
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 درمورد تو با بار یھ من شد...زدی بھم رو حالم...ترمھ اه  : میگھ و میکنھ نگام اخم با

 افشین بھ احساسم

 کنن کچل ، فلج اینقدر...کن درکم شده کھ ھم بار یھ نکنی؟واسھ مسخرم تو و بزنم حرف

 بارم یھ...دیگھ

 ...بزنم حرف منم بذار...بده گوش حرفام بھ

 ...داریا رویی بزنی؟؟چھ حرف بذارم میگی اونوقت میزنی فک داری ساعتھ دو کھ تو 

 ...قدیم خواھرای ھم خواھر: سیما

 آخ: میگم و میپرم سرجام از شوق با..میشینن زمین روی آروم برف سفید ھای دونھ

 برف داره...جوون
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 درست ای برفی آدم چھ...یوھو...اومد اما بشیم برف بیخیال امسال میکردم فک...میاد

 ...کنم

 و وقش با و میمونم درخت زیر منم خونھ تو میره و میشھ بلند گرفتھ حالی و اخم با سیما

 دونھ با ذوق

 برن ھاش دونھ کھ میکنم باز رو دھنم ھمش و میکنم بازی میاد آسمون از کھ برفی ھای

 چھ...حلقم تو

 !!!دیگھ خلم...خخخ...میده حالی

 بابا؟؟کجایی؟ ترمھ: رحمان عمو

 نزمی پخش و ھا شاخھ از یکی بھ میخوره محکم کلم کھ میشم بلند درخت زیر از سریع

 ی خونھ...میشم

 پھن االن من کھ ھم جایی و اس باغچھ و باغ بیشترش کھ بزرگھ ی خونھ یھ رحمان عمو

 پشت شدم

 ...نمیبینھ منو رحمان عمو دلیل ھمین بھ و است خشکیده ھای بوتھ

 ترمھ؟: رحمان عمو

 !!!حرفاس این از کورتر رحمان عمو اما میکنم حضور ابراز و باال میبرم رو دستم

 ...رفت گذاشت و نداد خبر باز ھم بچھ این...بابا ای: رحمان عمو

 ...اینجام من بابا 

 چی؟ترمھ؟کجایی؟: رحمان عمو

 موع اینجام من: میگم و ھوا میبرم رو لنگم نداره ای فایده دست بردن باال میبینم وقتی

 جون دارم...جون

 ...میدم

 بیا...آمادس ناھار...بابا میخوری سرما سرده ھوا تو بیا خوابیدی؟ اونجا چرا:رحمان عمو

 ...تو

 ...میام من برو شما 

 ھزار با!!!ما عموی از اینم...رفتھ و کرده ولم میفھمم خونھ در صدای از و نمیگھ چیزی

 بلند نالھ و درد

 ...شاخھ بھ میخوره سرم دوباره کھ برم میخوام و سرم بھ میچسبم و میشم

 ...کاشت رو درخت این کھ کسی روح تو ای 

 !!!میکنھ میخم پشت از رحمان عمو صدای کھ میشکنم رو شاخھ و باال میبرم رو دستم

 ...کاشت رو درخت این بیامرزم خدا بابای: رحمان عمو

 نرفتین؟؟ ھنوز شما!!!!!!!!اِ : میگم و سمتش برمیگردم خجالت با
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 جان؟ بابا شکستی چرا رو شاخھ: رحمان عمو

 ای دیگھ جای تا بشکنمش گفتم کھ اینھ مالجم و فرق تو میرفت ھمش المصب این 

 فکر من...نرفتھ
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 ...رفتین شما کردم

 ...اینجایی دیدم کھ دستشویی میرفتم داشتم...بابا نھ: رحمان عمو

 چیز شما بیامرز خدا بابای روح تو نمیخواستم من:میگم و میگیرم خودم بھ مظلومی قیافھ

 وحشونر با یکم گفتم کاشتتش شما بابای میدونستم...میکردم شوخی داشتم...چیز...کنم

 بھ...کنم شوخی

 ...عمو میگم راست سیما جون

 ...کرد یخ غذا...خونھ تو برو: میگھ و میزنھ مھربونی لبخند

 روی میکوبم محکم یکی...میره دستشویی سمت بھ و میکنھ بھم رو پشتش حرفش از بعد

 :میگم و سرم

 ...کاشتی گل واقعا..ترمھ سرت تو خاک

 باز آروم رو خونھ در...میرم خونھ سمت بھ و میدم تکون خودم برای تاسف با رو سرم

 ھوای...میکنم

 بیرون رو کاپشنم...میده دست بھم خوبی حس و زدم یخ صورت بھ میخوره خونھ گرم

 گوشھ یھ و میارم

 سیما و شیرازیھ ساالد کردن آماده درحال مریم مامان...میشم آشپزخونھ وارد و میندازمش

 داره ھم

 !!!زد؟ عر فلج افشین این واسھ اینقدر نگرفت درد چشماش...میگیره ھاشو آبغوره

 نمیخوای؟ کمک جون مریم مامان 

 سیما ینا فقط...دخترم نھ: میگھ و میزنھ بھم لبخند یھ مھربونی با و میکنھ بلند رو سرش

 جمعش بردار

 ...کرد خرد رو اعصابم کھ کن

 کجاست؟ افشین: ومیگم میرم سیما سمت بھ و میدم تکون رو سرم

 ...بخوابھ رفتھ...اتاقھ تو: سیما

 شووھر پیش برو پاشو پس: میگم کنم بلندش میکنم سعی کھ حالی در و میگیرم رو بازوش

 خودت کچل

 ...نداریم اعصاب ما...کن گریھ

 !نیست خوب اصال حالم...کن ولم خدا رو تو...ترمھ: سیما

 ...رو گلم مریم مامان ھم و میکنی اذیت رو خودت ھم...دیگھ نکن گریھ اینقدر پس 

 ...چابلوسی واسھ آوردی گیر وقت ھم تو: سیما

 میشھ؟ نوشتھ س کدوم با چابلوسی ببینم بگو...اصال چابلوسی؟من؟نھ 

 ...عمت جون آره: سیما

 ...ندارم عمھ من خودت جون بھ 

 باشی؟ داشتھ عمھ بخوای کھ داری ھم بابا مگھ: سیما

 ...نھ خب 
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 میزنی؟ بچھ این بھ حرفیھ چھ این ا؟ِ؟سیما؟مادر: مریم مامان

 حرفا این از پوستش این...جون مامان نخور رو صحرایی موش این ی غصھ شما: سیما

 ...تره کلفت

 ...میگنا درخت بھ این 

 نیستی؟ مگھ: سیما

 ...میکنی بازی رو درخت نقش شما یادمھ کھ جایی تا...عزیزم گلم من 

 روح رو دست کھ اینجا اومدی و برداشتی من بیامرز خدا بابای سر از دست: رحمان عمو

 بذاری؟ ما

 ...عمو نگفتم چیزی کھ من:میگم و میزنم مرگمایی مکش لبخند یھ و میشینم سیخ

 ...میرسی منم روح بھ بزنی حرف بذاریم ھمینجوری اگھ: رحمان عمو

 ...کاشتم من رو درخت این آخھ: میگھ و میکنھ اشاره سیما بھ ابرو با

 خار...نی کھ درخت ماشاهلل...عمویی بودی ناقالیی عجب: میگم و میگیرم گاز رو لبم

 ...مغیالنھ

 ...کھ بھتره درخت از باشھ ھرچی مغیالن خار: سیما

 ...نداری غول از کمی دست ماشاهلل کھ ھم تو...غوالس مخصوص مغیالن خار 

 میشوره رو دستاش کھ درحالی و میره شویی ظرف سینک سمت بھ رحمان عمو

 خوب دیگھ اینو:میگھ

 ...جان بابا اومدی

 نفر؟ یھ بھ نفری دو...نیستا قبول این: میگھ اعتراض با سیما

 ...خانومی پشتتم من: افشین

 گاهن بھمون لبخند با و وایساده در چھارچوب تو کھ فلج افشین سمت برمیگردیم ھممون

 ...میکنھ

 ...اومد ھم بیابونی غول 

 میشوری؟ اینجا دستاتو رحمان؟چراِ...ا: مریم مامان

 نمیخوای شما...بشورم دستامو اینجا بیام گفتم...خانوم بود سرد آبا بیرون: رحمان عمو

 ناھار بھمون

 بدی؟

 ...بیاریم رو غذا تا بنداز رو سفره پاشو مادر سیما: مریم مامان

 ...بنده دستم من: میگھ و حلقش تو میندازه خیار یھ سیما

 آشپزخونھ از و برمیداره رو سفره و میکنھ خشک لباسش با رو دستاش رحمان عمو

 افشین ھمراه

 ...میره بیرون

 ھم دخترا: میگم میدم تکون سیما برای تاسف از سری کھ درحالی و میکنم نچی نچ

 ...قدیم دخترای

 ...بابا خفھ: سیما
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 ور سفره کھ ھنوز!!!...کو؟ پس...حرفا این و کرد یخ غذا برو پاشو گفت کھ رحمان عمو

 پھن

 ھک برمیدارم رو ظرفا!!!!میچینھ گالبی و سیب گشنگی زور از بیچاره پیرمرد...نکردن

 مریم مامان

 ...بشم خودم دختر قربون: میگھ

 سفید و سیاه بھ دست من نمیذاره...توئھ نصف بچم..بگیر یاد: میزنھ تشر سیما بھ اخم با

 فقط...بزنم

 ...بیار در منو حرص و کن کوفت

 ...ھا برداشتھ ظرف دونھ دوتا...من مادر نکنده کھ کوه: سیما

 ای میزنی پاس بازارا تو یا شب تا برمیداری؟صبح ھم رو دوتا ھمون تو مگھ: مریم مامان

 خونھ تو

 بار ھی ی ھفتھ کھ دختر این الاقل...تعطیل ھم دانشگاه...میگیری کار منو مخ و میلمبونی

 میزنھ سر بھم

 ادامھ و میده نشون رو سیما پای سرتا دست با...)باشھ خوش دلم من کھ میکنھ کاری یھ

 سرم خیر:( میده

 ...کردم بزرگ دختر

 ...گلم دختر...من بشم قربونت: میگھ و میکشھ من سر بھ رو ایش گوجھ دستای

 ...میده جواب باالخره...بذار ھندونھ بغلش زیر ھمینجوری شما: سیما

 خترهد...بیرون نکردم پرتت تا آشپزخونھ از بیرون گمشو: میگھ و میکنھ اخم مریم مامان

 !!!زپرتی ی

 گل؟ شد این و زپرتی شدم من حاال: سیما

 !!!بود بشکھ زپرتی از منظورشون..نشو ناراحت..عزیزم رفت در مریم مامان دھن از 

 کھ بیرون میپرم آشپزخونھ از شیرجھ با کھ میشھ ور حملھ بھم و میشھ بلند سرجاش از

 عمو و افشین

 ...میشن خشک و میگیره برقشون من ناگھانی حرکت از رحمان

 بندمبرمی رخت( کشید رو ھمشون زحمت سیما البتھ کھ) ظرفھا شستن و ناھار خوردن بعد

 از میروم و

 بھ من روم تنھا باید کھ شاید...ھمسفران ای بدرود..ھمرھان نا ای بدرود...جھان این

 بھ...قِیطران

 متونھ نوکر...یوشیجھ ترمھ من اسم بعد بھ این از!!!!برید کفم...سرودم شعری عجب...بھ

 شما نیستم

 ھب کارا دادن انجام بعد میگفتم داشتم...بسھ بازی مسخره... دیگھ خب...خخخخ...ھستین

 و سیما ی وسیلھ

 کھاین واسھ...کردم تعریف سیما واسھ دروغ کلی با رو دیشب کل و نشستم ، مریم مامان

 رو دلش
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 دشخو بھ و بود شده پشیمون نیومدنش از کلی کھ کردم تعریف ھم تاب آب با بسوزونم

 لعنت

 و یلسھ بھ ھم ای کلی اشارات یھ و کردم سانسور رو مھسا موضوع کال البتھ...میفرستاد

 دختر دوست

 دعوای یھ و پاش و ریخت کلی بعد!!!!خندیدم تنھایی خودم ھم کلی و داشتم فانتزیش

 رفتم سیما با مفصل

 نکنین فک البتھ...کردم حسابی و درست حموم یھ انتظار ھا ماه از بعد و خودم ی خونھ

 بعد گفتم چون

 بارمیرفتم سھ ای ھفتھ فوقش فوق من...نخیرم...نرفتما حموم ماھھ چند یعنی ھا ماه از

 گربھ و حموم

 پوست زمینی سیب مثھ رو خودم رفتم امروز...بیرون میپریدم و میکردم شویی

 چھ...آخیش...گرفتم

 خاک ای...خیسی کھ وقتی تخت رو میخوابی کھ...مریضی مگھ!!!تمیزی خوبیھ حس

 !!!کنم سیما برسر
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 شاورزک یھ بگردم باید...کرده پیدا اتصالی فندقیم مغز ھای پیچی سیم این باز کنم فک

 کنم پیدا خوب

 و چولوکو تمیزکاری یھ بعد!!!!زدم قات اینجوری کھ زده آفت رو فندقیم مغز کجای ببینھ

 لباسام شستن

 مھ جیبم از یخچالم چون بگیرم پرت و خرت یکم سرکوچھ سوپری از برم کھ شدم آماده

 تر خالی

 دونھ چھارتا ھم ظھر طرفای ھمون...بوده بارونی و ابری صبح از ھم امروز ھوای!!!بود

 ریخت برف

 قطع ھم برف و نیومد ما بھ خوشی ھمیشھ مثھ کھ شیم مرگ ذوق ھا بچھ مثھ اومدیم و

 اگھ من!شد

 یوقت...خورد زنگ تلفنم کھ بودم راه وسطای!!!بود شانس خوش لوک اسمم داشتم شانس

 رو فاطمھ اسم

 وقتی اما میخورد مختو و میزد فک   جادو ِوره ِور مثھ چون ندم جواب خواستم اول دیدم

 دیگھ کھ دیدم

 ...دادم جواب میشھ بلند دود تلفنم از داره

 میزنم؟ زنگ دارم کی از نمیدی؟میدونی جواب گوشیتو چرا: فاطمھ

 بگو؟ کارتو...نفھمیدم بود ویبره رو 

 !!!بشھ عوض حالم یکم زدم زنگ ھمینجوری ندارم کھ کار: فاطمھ

 !بابا دارم کار کن کنم؟قطع عوض حالتو زدی زنگ کھ ھوام کارشناس من مگھ 

 کجایی؟ تو االن خب: فاطمھ
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 چطور؟...میزنم پاس دارم خیابون تو 

 !!!کاره؟ خیابون کوچھ تو زدن پاس مثال االن...بابا ھیچی: فاطمھ

 ...کن قطع نداری کار اگھ...ندارما اعصاب اصال فاطی..اوف 

 ی ھخون آورده منو مامانم صبح از...نشستم جا یھ بسکھ کرد غمباد دلم...توام خوبھ: فاطمھ

 عمھ

 چپ کھ ھم فیروز عمھ...میخوره بھم خونھ این دیوار و در از داره حالم دیگھ...فیروزم

 از میری

 پس ارمد دیگھ...میکنھ تعریف ساسان پسرش از میری راست میکنھ تعریف سپھر پسرش

 ...میفتم

 بھ وردخ سنگی یھ دیدی؟شاید چھ رو خدا...بمون اونجا دیگھ یکم...الھیھ وحی یھ این ببین 

 یا عمت سر

 و ترشیدگی از ھم تو و کرد خواستگاری تو از و گرفت گاز مغزشو شد پیدا خری یھ

 اندازی سرکھ

 ...کن تحمل دیگھ یکم...کردی پیدا نجات

 ... 

 تا خودتو کن جمع کردی؟پاشو غش و شدی مرگ ذوق من حرفای از فاطمھ؟الو؟نکنھ الو 

 عمت

 ...پاشووووووو...نکردی پشیمون رو

 ... 

 کھ میشی خوشحال حرفم این از اینقدر میدونستم اگھ...بابا شد؟فاطی؟ای قطع الو؟نکنھ 

 میاد بند زبونت

 ...نخوری منو مخ ساعت دو تا میگفتم زودتر
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 ھی ماھم رفیق این بھ باالخره...شکرت خدایا: میگم و میکنم دراز آسمون بھ رو رو دستام

 کردی نظری

 ...دادی نجات رو خانوادش و

 ترمھ؟ الو: فاطمھ

 وت کردم شکر و گفتم چیزی یھ من جون خدا حاال: میگم و میکنم نگاه آسمون بھ دوباره

 تو میزنی چرا

 موقع ھمون رو گوشی کھ ترمھ سرت بر میگرفت؟خاک اللمونی میشد برجکمون؟چی

 !!!نکردی قطع

 خودت؟ با میگی چی: فاطمھ

 تو؟ رفتی کجا 

 کھ مگذاشت رو گوشی دقھ یھ...بودم دستشویی تو میزدم حرف باھات داشتم کھ االن: فاطمھ

 رو کارم
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 خوبی؟...کنم تموم

ردی کردم فکر من...مرگ ای   تو کار میومد خط پشت از کھ ھم صداھایی اون پس!!!م 

 شیطون؟ بود

 ...زدی توھم البد...صدا؟نھ: فاطمھ

 ...شنیدم کھ من...بکشی خجالت نمیخواد حاال خو 

... !!!ھاس صدا اون از تلفنت چی؟زنگ تو...خودشن مثھ ھمھ کرده فک...بابا خفھ: فاطمھ

 کردی فک

 نداره؟ آبروریزی

 ناال بچھ ھرھر صدای بعد بود خروس قبلنا...ده م   میشن تلفن زنگ کھ صدا این از االن 

 صدای ھم

 ...خخخخ...اشغالی بوق

 ...میزنگم بھت بعدا...میشھ تموم داره شارژم...مرگ: فاطمھ

 ...نکنھ خدا 

 !میپرسم حالتو و میزنم زنگ کھ منھ تقصیر...بیشعوری خیلی:فاطمھ

 ...میشھ تموم داره شارژت کھ میگفتی داشتی یادمھ 

 !!!دستت میدم پدرتو..دانشگاه بیای و بشھ شنبھ بذار: فاطمھ

 ...کنی پیداش بتونی اگھ البتھ...میکنی خوشحالمون 

 ...نھک قطع کھ میده رضایت باالخره و میکنھ مختصر خدافظی یھ و نمیگھ ای دیگھ چیز

 باال ور سرم...میکنھ باریدن بھ شروع نم نم بارون...میکنم فرو پالتوم جیب تو رو دستام

 کھ میگیرم

 شدت بارون کھ نمیکشھ طولی و میاد فرود صورتم روی بارون ھای قطره

 از بعد...بفرما...میگیره

 ھک انگاری...بخرما کردم کف شکم واسھ چیزی یھ و خرید برم خواستم من سال سالیان

 بدشانس ی کلمھ

 اما بیاد بدم کال کھ نھ...نمیاد خوشم زیاد بارون از...کردن حک من پیشونی روی رو

 نم نم دارم دوست

 ما ی ھکوچ این حاال...برسم سوپری بھ آبکشیده موش مثھ و شم زده سیل االن مثھ نھ بباره

 ی اندازه ھم

 یغج با کھ میکنم سیر خودم حال تو!!!نمیرسی میری ھرچی...بابا شده قم و تھران اتوبان

 یک زن یھ
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 رو حملھ سمتم بھ گلی و خیس لباسای با زن یھ...میزنم بال بال و ھوا میپرم نیم و متر

 منم...میشھ

 ...کردن فرار و دویدن بھ میکنم شروع

 ...روانی نیا دنبالم 
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 ...چاک بھ میزنم و میگیرم قرض کنار گوشھ از دیگھ تای دوازه ده دارم پا چھارتا

 ...وایسا خدا رو تو خانوم...میمیره داره بچم...کن صبر خدا رو تو...وایسا خانوم: زن

 میگھ و میکشھ داد و زده زانو زمین روی...زیاده ازش ام فاصلھ...عقب برمیگردم دوباره

 کھ

 رست با و میشم متوقف سرجام میکنھ خواھش و میکنھ گریھ داره میبینم وقتی...وایسم

 ...میکنم نگاھش

 ...کن کمکم میمیره داره بچم...خانوم: زن

 کتحر سمتش بھ خود بھ خود پاھام اما...چھ تو بھ اصال برو و بکش راھتو میگھ حسی یھ

 و میکنھ

 ...وایمیستم روش روبھ دقیقا

 شده؟ چی 

 رد میخوام و میگرخم دوباره کھ میگیره رو بازوم محکم و میشھ بلند سرجاش از شدت با

 کھ برم

 ...نمیذاره

 رو تو...بده حالش...زده بھش ماشین...بچم...ندارم کاریت خدا بھ...نکن فرار خانوم: زن

 کمکم خدا

 ...خانوم کن کمکم عزیزت جون...کن

 کجاست؟ االن: میگم و میدم قورت رو دھنم آب

 ونخیاب بھ کھ فرعی ھای کوچھ از یکی وارد...میبره منو خودش دنبال و میکشھ رو بازوم

 اصلی

 کنار کھ ای سالھ ۸ یا ۷ ی بچھ یھ سمت بھ دو با و میکنھ ول رو دستم...میشھ میرسھ

 کشیده دراز کوچھ

 و دور و خونیھ بچھ پسر سر...میرسونم کنارش رو خودم و میکنم زیاد رو سرعتم...میره

 ھم رو برش

 ...ھضعیف خیلی اما میزنھ ھنوز...میگیرم رو نبضش و میشینم کنارش...کرده پر خوناب

رده؟: زن  م 

 کجاست؟ زده بھش کھ ماشینی پس 

 خوبھ؟ بچم حال خانوم...کرد فرار: زن

 !!!!ھستم چرا میاد یادم اما نیستم دکتر کھ من بگم میخوام

 بھ محکم و میکنم بغلش و بچھ دور میپیچم و میارم بیرون تنم از رو خیسم تقریبا پالتوی

 خودم

 .بیرون میزنھ)!!!(فواره مثھ خون بچھ پسر سر از...میچسبونمش

 ...بیمارستان برسونیمش باید...داره خونریزی 

 ھممکن و زیادیھ ی فاصلھ خونھ تا اینجا از اما بردارم رو ماشینم و خونھ برگردم میخوام

 بھ...بشھ دیر

 این تو...اه  ...میاد و میزنھ زار سرم پشت ھم بچھ مادر و میدوم اصلی خیابون سمت

 و اشک موقعیت
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 مبدن سرمای بھ اما سردمھ...شده خیس بارون زیر بدنم تمام...داشتم کم رو ھمین ھای لولو

 توجھی

 کلش ھک میپرم میشھ رد کھ ماشینی اولین جلوی...میدوم خیابون سمت بھ تر تند و نمیکنم

 میاره رو

 کتحر آقا: میگم و ماشین تو میپرم و نمیدم بھش مجالی من اما کنھ بارم فحش کھ بیرون

 برو...کن

 ...بیمارستان

 خدا رو تو آقا: میگھ و ماشین تو میشینھ گریھ با بچھ مادر و میشھ باز دوباره ماشین در

 بچم..بیفت راه

 ...میمیره داره

 کدوم...افتادیما گیری چھ: ومیگھ میندازه بغلم تو ی بچھ پسر و من بھ نگران نگاه یھ مرده

 بیمارستان

 برم؟

 ...یکھنزد...ھمونجا برو فقط نمیدونم اسمشو...ھس نزدیکیا ھمین خصوصی بیمارستان یھ 

 رو مدست...میندازم نگاھی پسرک پریده رنگ صورت بھ و میزنم کنار رو پالتو ی گوشھ

 صورت روی

 چشماش مردمک ماشین چراغ نور خوردن با...میکنم باز رو چشماش الی و میزنم یخش

 میکنھ حرکت

 مدام رو دستاش بچھ مادر...بشھ خارج دھنم از آسودگی سر از نفس یھ میشھ باعث و

 بچھ سر روی

 زا اشک ھمھ این...بیاره طاقت کھ میگھ و میزنھ صدا رو اسمش و میکنھ گریھ و میکشھ

 میاد؟این کجا

 داره؟دوست دوست رو بچش اینقدر ھمین؟یعنی یعنی بودن چیھ؟مادر بخاطر نگرانی ھمھ

 شدن داشتھ

 دل دو...میاد نظر بھ سخت ذھنم تو سوال این بار اولین چیھ؟برای کلمھ این چی؟معنی

 جواب من...میشم

 من برای اینجوری ھیچکس...نداشتم عشقی ھمیچن ھیچوقت چون نمیدونم رو سوال این

 اشک

 ھمھ این ھیچوقت من..ندیدم خودم نگران اینجوری رو ھیچکسی ھیچوقت من...نریختھ

 محبت و عشق

 و نداشتم مادری من...بده یادم رو اینا بخواد کھ نداشتم رو کسی ھیچوقت من...نداشتم رو

 تو...امروز

 غریبی من با چقدر واژه این ارزشمند ھای ثانیھ این تو و ساعت این تو...لحظھ این
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 سیک یھ...پشتیبان یھ...حامی یھ...خانواده یھ...میخواد دلم بار اولین برای...مادر...میکنھ

 نگرانم کھ

 کردنی فراموش و زودگذر داشتنش دوست و باشھ داشتھ دوستم کھ کسی یھ...باشھ

 مادر دلم...نباشھ

 محبت دلم...میخواد صمیمی و گرم ی خانواده یھ دلم...میخواد پدر دلم...میخواد

 امن آغوش دلم...میخواد

 مدل...بودم شاھدشون دور از ھمیشھ و نداشتم ھیچوقت کھ میخواد رو چیزایی دلم...میخواد

 رو چیزایی

 دلم...دممیدی ھا خونھ تو و خیابونا تو...پارکا تو...دیگھ ھای بچھ سر باال ھمیشھ کھ میخواد

 مادر و پدر

 وقتھ...باشیشون نداشتھ وقتی سختھ چقدر و...باشھ سرم روی کھ سایھ یھ..میخواد

 سختھ چقدر...نشھ

 وت مال کھ چیزی بھ حسادت سختھ چقدر و...خاطرس بقیھ واسھ کھ کنی آرزو رو چیزی

 چقدر...نیست

 ور مادری دلت کھ سختھ چقدر و...نداشتی ھیچوقت کھ بدونی خودت مال رو چیزی سختھ

 تو کھ بخواد

 خوندم اجاھ خیلی...نخواستت کھ...نبود تشنت کھ باش چیزی ی تشنھ سختھ...نخواست رو

 خالص کھ

 و ودینب عشق این الیق تو بدونی کھ سختھ چھ و فرزندشھ بھ مادر عشق دنیا عشق ترین

 نخواھی
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 تنخواست داشت،کھ نخواھی و نداری رو خالصی چیز ھمچین بدونی کھ سختھ چقدر...بود

 صاحبش و

 ...خواھانشی وجود تمام با و تابشی بی کھ چیزی از بودن متنفر سختھ چھ و...نشدی

 بایدن تو...میکنم حسودی بھش و میشم خیره بغلم تو ی بچھ پسره پریده رنگ صورت بھ

 آقا بشھ طوریت

 رو ینگران..ببین رو داشتن دوست...ببین رو نگران چشمای این و کن باز چشماتو...پسر

 قدرشو و ببین

 سختھ...ھسخت چقدر انتظار ببین شو بلند...کن پاک مادرتو اشکای و کن باز چشماتو...بدون

 تنھا کھ

 و دماوم من سالم بگی بلند صدای با و خونھ بیای کھ سختھ...نخواد رو تو کسی و باشی

 کھ ببینی

 داشتھن دوستی و باشی تنھا ھمیشھ کھ سختھ...باشھ منتظرت کھ نیست خونھ تو ھیچکس

 چون...باشی
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 چون...ای حرومزاده یھ کجایی؟چون از و کین بابات و مامان نیست معلوم چون...یتیمی

 پدرت و مادر

 و رهمی ازدست کھ مظلومیتی و ھویتتھ نداشتن گناه ھمھ این میون تو جرم و...نخواستنت

 ح کمت

 ...شدنھ نداشتھ دوست و... غم...حسرت...تنھایی

 و میدزدم رو نگاھم..میاد فرود بچھ پسر صورت روی چشمم توی از آروم اشک ی قطره

 بیرون بھ

 بدون...ترمز روی میزنھ ماشین..میکنم پاک رو اشکام خیسم آستینای با و میشم خیره

 مادر معطل اینکھ

 داص رو پرستارا و میدوم بیمارستان ورودی در سمت بھ و میشم پیاده ماشین از بشم بچھ

 بیمارستان وارد دنبالشون و روش میذارم رو بچھ...میارن سمتم بھ رو برانکارد...میزنم

 دم...دهمی جواب دکترا سواالت بھ گریھ با و میدوه برانکارد دنبال تند تند مادربچھ...میشم

 بیمارستان در

 دیشدی درد...میذارم سرم روی رو خونھ از پر بیش و کم کھ رو لرزونم دستای...وایمیستم

 سرم توی

 بھ محکم سرم و زمین میخورم چجوری نمیدونم و ندارن رو وزنم تحمل پاھام و میپیچھ

 میخوره زمین

 !!!ھیچ...دیگھ و میکنھ تاریک رو اطرافم میزنن صدام کھ اطرافم آدمای سایھ و

 از ای نقطھ روی بستھ چشمای با...نمیکنم باز رو چشمام اما میشم بیدار دستم سوزش با

 کھ رو دستم

 ازب سریع رو چشمم...میخوره دیگھ نفر یھ دست بھ دستم جاش بھ کھ میذارم میسوخت

 دیدن با...میکنم

 ، تو: یگمم... داشتم کم رو ھمین فقط موقعیت این تو...میشینم سیخ سرجام ابواالھولش قیافھ

 ی خونھ تو

 میکنی؟ چیکار من

 نمیدونستم: میگھ و کنار میکشھ دستم روی از رو دستش و میکنھ کمرنگی اخم

 مثھ خونت دکوراسیون

 ...بیمارستانھ

 خودم اقات و خونھ با تفاوتش و اتاق بودن روح بی متوجھ و میکنم اطرافم بھ دیگھ نگاه یھ

 دستم...میشم

 ...کردم قاطی دوباره: میگم و میکنھ درد کھ سرم روی میذارم و باال میارم رو

 چیھ؟ دیگھ این: میگم و میکنم نگاه دستم تو م ر   ِس  بھ

 تا و بودی واستاده پاھات روی چجوری ۶ فشار با نمیدونم من...بود افتاده فشارت: آرمین

 اینجا

 ...زدم بھت تقویتی سرم اومدی؟یھ
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 ...بابا خودم بھ بوده؟ایول شیش فشارم: میگم گرد چشمای با

 دامص شد تموم وقتی...میشھ تموم دیگھ ساعت نیم تا این: میگھ و میکنھ تنظیم رو سرمم

 تا بزن

 ...بیارم در رو آنژیوکتت

 ...دکترما مثال...بیارم درش بلدم خودم 

 کھ یحرف این با میدونستی!داشت کم رو تو مثھ روانی و ناشی دکتر یھ فقط دنیا: آرمین

 بھ زدی االن

 بردی؟ رو آبرشون و کردی توھین دکتر نفر میلیون چندین

 ای؟ خوشمزه خیلی کھ بود گفتھ یکی حاال تا...ھھ ھھ ھھ 

 تاذیت کھ دودش: میگھ و میکنھ نگاھم خیره و میاره بیرون جیبش از سیگار بستھ یھ

 نمیکنھ؟

 ...باش راحت...بابا نھ 

 من ھک فھمیدی کجا از تو: میگم و میدم تیکھ بھش و میکنم مرتب سرم پشت رو بالشت

 اینجام؟

 ھک درحالی و میره پنجره سمت بھ...میزنھ بھش عمیقی پک و میکنھ روشن رو سیگارش

 میکنھ بازش

رده موشای مثھ...دیدم رو تو کھ بزنم سر بیمارام از چندتا بھ بودم اومده: میگھ  وسط م 

 افتاده راھرو

 ...بودی کرده جمع خودت دور رو ھمھ و بودی

 ...بودما انداختھ رو خودم قصد از انگار کھ میزنی حرف ھمچین 

 ...کنی استراحت یکم بھتره...نیست مھم برام بوده چی تو قصد اینکھ: آرمین

 میکنی؟ چیکار اینجا ترکیھ؟پس بری پیمان با نبود قرار ھم تو مگھ 

 ...نکن دخالت نمیشھ مربوط بھت کھ کارایی تو: آرمین

 پیداش خودت یا بدم نشون بھت رو در: میگم و میدم فشار ھم روی محکم رو دندونام

 میکنی؟

 تھ ات سیگاره کھ میزنھ لبش ی گوشھ سیگار بھ دیگھ عمیق پک یھ و سمتم برمیگرده

 ھم بعد...میسوزه

 ...میزنھ صدادار پوزخند یھ

 ...بدبخت معتاد 

 در تسم بھ و آشغال سطل تو میکنھ پرتش و میکنھ خاموش پنجره ی لبھ با رو سیگارش

 از و میره

 دنمب بھ قوسی کشو و میکشم دراز تخت روی و پایین میکشم رو خودم...میشھ خارج اتاق

 کھ میدم

 ...میشھ سیخ تنم بھ مو سرما از...میکنھ تیریک تیریک استخونام

 رو نجرهپ بزنی میخوای دود دوتا بگھ نیست یکی آخھ...زرافھ ی پختھ لبو چلغوز ی پسره 

 باز چرا
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 کار کسو بی و بدبخت معتاد منگل...بده حرص منو جوری یھ باید میذاری؟حتما

 منگلھ ھرچی!!!!بیچاره

 ور ھایی عذاب ھمیچین کھ خدا کردم گناھی چھ من آخھ...میشھ پیدا بدبخت منھ بر و دور

 نصیبم

 دنیا بھ بدشانس زاد مادر کھ کنن سرم تو خاک...ندارم کھ میکنی؟شانس

 من اگھ حاال...خدایا؟...اومدم

 خوش و خندون و مھربون و ھیکل خوش و خوشتیپ دکتر یھ و میکردم باز رو چشمام

 باالی ناناز قیافھ
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 آخھمیومد؟ چشمم جلوی بب وگالبی این الجوشن ذی ی قیافھ باید میشد؟حتما چی بود سرم

 نازی این بھ من

 اشتھد دوستی ھمچین کھ بیاد گیرم پیمان مثھ داداشی کھ بودم کرده گناھی چی خانومی و

 بھ کھ باشھ

 بھش چشمم تا چرا کنھ؟نمیدونم بد حالتو و کنھ اخم زرت زرت ھی و باشھ تشنھ خونت

 جیشم میخوره

 کار ھک بده بھم ایوبی صبر یھ دستشویی؟خدایا برم چجوری وضع این با من میگیره؟؟حاال

 نکنم خرابی

 ...بپرسما رو بچھ پسر اون حال کردم فراموش...نره پرستارا و گالبی این جلوی آبرو و

 و یشھم باز در کھ بکنم مماغم تو رو انگشتم گیره؟میخوام اینقدر تنفسیم راه چرا نمیدونم

 پسره اون مادر

 بھ میبرم دماغم سمتم از رو دستم نشھ سھ زیاد اینکھ بخاطر...اتاق تو میپره تارزان مثھ

 و چشمم سمت

 ...سالم: میگم و میکشم دستی چشمم روی و میکنم نگاش لبخند با

 خفھ و میکنھ گیر تنفسیم راه درجا کھ میکنھ بغلم محکم و بھم میچسبھ زالو مثھ

 زبونم کم کم دیگھ...میشم

 خدا و میکشم ھووووووف ماکارونی مثھ رو ھوا...میشھ جدا ازم کھ بیرون میزنھ حلقم از

 شکر رو

 ...میکنم

 چطوره؟ حالتون: زن

 ...مرسی...خوبم خوبم 

 ...کنم تشکر ازتون زبونی چھ با نمیدونم من: زن

 چشھ؟ داری کھ زبونی ھمین مگھ 

 تو؟ بیاد بگم شوھرمم ھس اجازه: میگھ و میخنده

 ...البتھ: میگم و جلو میکشم رو شالم

 ...دیگھ کوروش؟بیا: میگھ داد با و ھوا میندازه شیپور مثھ رو صداش
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 ...زد غیبش گوری کدوم باز نیس معلوم: میگھ لب زیر نمیشھ کسی از خبری وقتی

 لب اشپ یھ بچش کھ وقتی با رفتارش و حرکات و قیافھ...میکنم نگاه قیافش بھ متعجب

 خیلی بود گور

 ...میکردم فرار دستش از من کھ بدبختیھ زن ھمون کھ انگار نھ انگار اصال...کرده فرق

 چطوره؟ پسرتون 

 یادز چیز گفتن دکترا راستش...خوبھ خوبھ: میگھ و میشینھ تخت روی و میزنھ لبخند

 فقط...نبوده مھمی

 ...بیھوشھ ھم فعال و برداشتھ مویھ دستشم و خورد بخیھ تا ۱۲ و بود شکستھ سرش

 !!!بودهن مھمی چیز ھنوز مصیبت ھمھ این با خوبھ؟؟خوبھ کجاش این بگھ من بھ بیاد یکی

 ...بده شفا رو بچتون ھم رو شما ھم ایشاهلل خدا 

 بود؟ چی اسمتون...مرسی وای: زن

 ...ترمھ 

 ...اس محدثھ منم اسم...داری قشنگی اسم چھ:میگھ و میزنھ پھنی لبخند
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 ...میگیرم رو دستش احتیاط با و آروم کھ میکنھ دراز سمتم بھ رو دستش

 بھ...دش کثیف ھم پالتوتون...ببخشید...راستی: میگھ ناراحتی با و میشھ غمگین قیافش

 گفتم پرستارا

 یکی انبیمارست از رفتنم بیرون محض بھ میدم قول..بود ضایع خیلی چون بیرون بندازنش

 براتون

 ...بخرم

 ارمد زیاد کھ چیزی..نیست مھم زیاد...بابا نھ:میگم و میکشم بیرون دستش از رو دستم

 ...پالتوئھ

 و هپوشید ای قھوه شلوار و کت...میشھ وارد پشت کم موھای با کوتولھ مرد یھ موقع ھمین

 ۵۰ بھ سنش

 تیغ شیش ھم صورتش...خخخ...فیل خرطوم اندازه داره دماغ یھ و میخوره سال ۵۱ یا

 سبیل یھ و کرده

 مونھ ورود با محدثھ...میچرخونھ دستش تو ھم تسبیح یھ و داره لبش پشت ھم کرمی بابا

 از آقاھھ

 ...میره سمتش بھ لبخند با و میشھ بلند سرجاش

 اومدی؟ کی شما: محدثھ

 خوبھ؟ آراد...رسیدم االن: مرد

 ...نیست بد: میگھ و میزنھ لبخندی محدثھ

 ککم من بھ کھ خانومیھ ھمون ایشون: میگھ آقا ھمون بھ خطاب و میکنھ اشاره بھم محدثھ

 آراد و کردن

 ...رسوندن بیمارستان تا رو
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 ...نھمیک تشکر و میزنھ مرگمایی مکش لبخند و جلو میاد...میدم تکون آقاھھ برای رو سرم

 شوھرتونھ؟ آقا این: میگم آروم محدثھ بھ رو

 ...شوھرمھ پدر...بابا نھ: میگھ و خنده زیر میزنھ

 صورتم روی دستی...خخخخ!!!!شکلیھ؟ چھ شووھرش کن فک اینھ پدرشوھرش اگھ

 :میگم و و میکشم

 بیرون؟ انداختین ھم رو اون...بوده پالتوم جیب توی ھمراھمم تلفن...راستی

 ...بدم بھتون اینو میرفت یادم داشت: میگھ و میاره بیرون منو گوشی جیبش توی از سریع

 ضعفھ دل بدجور...شبھ ۱۱ ساعت...میکنم نگاه ساعتش بھ و میگیرم رو گوشی لبخند با

 خوبھ...گرفتم

 !!!!میبرد درجا رو آبروم شکمم صدای وگرنھ صداس و سر و بازه اتاق در

 تفاقیا واستون ممکنھ و بده حالتون دیدم چون...زد زنگ گوشیتون بھ یکی راستی: محدثھ

 جواب بیفتھ

 !بیمارستانید کھ گفتم و دادم

 بود؟ کی 

 کردم تعریف براشون رو قضیھ وقتی...برادرتونھ گفت...کیوان اسم بھ آقایی یھ:محدثھ

 کھ گفتن

 ...بیمارستان میرسونن رو خودشون

 ...کردی نگران ھم رو بدبخت اون بیخودی 
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 تنھا نچو اما...دادم جواب کردم اشتباھی کار...ببخشید: میگھ و میگیره گاز رو پایینش لب

 گفتم بودین

 ...م ھم ھمین واسھ بیفتھ اتفاقی شاید

 ...نکن ناراحت خودتو...نیست مھم...نھ نھ: میگم و میکنم قطع رو حرفش

 ...نمیگھ چیزی دیگھ و میزنھ لبخندی

 حرف بسکھ آورد در رو جدم اندر جد خانومھ این شووھر پدر این...میگذره دیگھ یکم

 دقھ یھ بابا...زد

 لپت اینجا اومدین چرا مریض بچھ با بگھ اینا بھ نیس یکی آخھ...بذار جیگر رو دندون

 فکر تو!شدین؟

 بود لگ...میشھ اتاق وارد نداره قیافھ ھم زیاد کھ خوشپوش و بلند قد مرد یھ کھ چیزام ھمین

 خار بھ

 یدبیار ھم رو بچتون...نکنید تعارف...است محدثھ شووھر البد این..بفرما...شد آراستھ

 بستری ھمینجا

 اهر دھنم آب آبگوشت گفتم آخ...ریشمون و رگ تو بزنیم ھم آبگوشت یھ ھم دور و کنین

 آخ...افتاد
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ردم...خدا  رپ دوباره خانوم محدثھ شووھر سمت از تملق و تشکر کلی بعد...گشنگی از م 

 ھای حرفی

 رپ ای قبیلھ انگار اینا...میشھ شروع شووھرش خود ی اضافھ بھ پدرشووھرش و محدثھ

 دیگھ!!!حرفن

 الخوشح ھمھ این دیدنش از عمرم تو...میشھ پیدا لبوپختھ ی کلھ سرو کھ میارم کم دارم

 با...بودم نشده

 خبره؟ چھ اینجا: میگھ و ھم تو میره اخماش اتاق تو نفر سھ این دیدن

 ھستین؟ خوب...دکتر آقای سالم: میگھ و آرمین سمت برمیگرده محدثھ شووھر

 صورتم روی...بپرسھ رو ھمسایشون خروسای و مرغ حال نمیدونم بعید این پرحرفی از

 و میکشم ناخن

 حسابی چھ کردم؟رو کمک اینا ی بچھ بھ من چرا چرا؟کھ کھ میکنم نفرین رو خودم

 رو خودم گوشای

 بھ میدونم کھ دارم آرزو تا ھزار ھنوز من...کن رحم جوونیم بھ کردم؟خدایا بدبخت

 ھیچکدومشون

 خدا؟؟؟...نمیرسم

 دارین؟ خانوم این بھ نسبتی چھ شما: آرمین

 کمکمون جون ترمھ کھ ھستیم ای پسربچھ ھمون ی خانواده ما راستش...دوستیم: محدثھ

 ...کرد

 دثھمح پدرشووھر و شووھر بھ گذرا نگاه یھ و میده تکون رو سرش تفاوتی بی با آرمین

 بعد و میندازه

م ِس  بھ کنھ نگاه من بھ اینکھ بدون ھم  منگ ھھم...ساعتش بھ ھم بعد و میکنھ نگاه دستم ر 

 اونم و کاراشن

 چرمی کیف یھ و میره اتاق ی گوشھ میز سمت بھ و میکنھ بلند رو سرش خونسردی با

 رو سامسونت

 شنیدنش برای بصیرت گوش کھ لبی زیر عذرخواھی با و برمیداره رو میزه روی کھ

 اتاق از الزمھ

 یھ الاقل...رفت گاو مثھ اومد خر مثھ!!!!بودین؟ دیده ھویچی این بھ آدم!!!!میشھ خارج

 من بھ ھم نگاھی

 ارمد باھاش آشناییتی یھ ھنوز من خوبھ!نھ؟ یا دارم الزم میزی چیزی ببیینی مینداختی

 موقع اون وگرنھ

 تخماش و اخم فقط آقا این...میزد الس میومد...ھھ...دیگھ معلومھ خوب!میکرد؟ چیکار

 منھ واسھ

 خودشون ارزونی...ایش...دیگس کسای واسھ زدنش لبخند و گفتن گل...بدبختھ

 بی زرافھ...باشھ
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 خر ھمث و دیوار از تا ده بخوره تو از چھارتا کھ بزنش یکی برو میگھ شیطونھ...خاصیت

 عر

 !نیست مراممون تو خشونت و دعوا کھ کنیم چی اما...بزنھ

.. .میبرن رو مبارکشون تشریف زیاد ھای گرمی چونھ از بعد تبارش و ایل کل و محدثھ

 وقتی محدثھ

 شماره دادن با میدونستم چون من اما بدم بھش رو شمارم کرد اصرار کلی بره میخواست

 نامھ قتل فقط

 مھ بعد...رفت و شد گرفتن شماره بیخیال کھ پیچوندمش جوری یھ کردم امضاء رو خودم

 کیوان بھ

 تو صداش کھ کنم قطع رو تماس میخوام...شدم خستھ کھ خورد بوق اینقدر...زدم زنگ

 ...میپیچھ گوشی

 ...آفرقایی میمون...تری بر سالم: کیوان

 ...شمال قطب بوزینھ...کیوی بر سالم 

 میده؟ پرورش بوزینھ شمال قطب حاال تا کی از: کیوان

 چطوری؟!!!اومدی دنیا بھ تو کھ وقتی از 

 ...شتری: کیوان

 ...گلی دستھ یھ ھم تو 

 باالخره ھک خوشحالم...بودم برده شیرین حقیقت این بھ پی ھم نگفتھ...میدونم میدونم: کیوان

 سرعقل

 ...گل کی و شتره کی کھ فھمیدی و اومدی

 نھ؟ مگھ دیگھ تویی...آمممم!!!شتر؟ اما خودمم حتمنی کھ دوم مورد 

 بپرسم؟ تاریخی سوال یھ: کیوان

 ...بپرس 

 نکردی؟ نگاه آینھ تو سالھ چند: کیوان

 مگھ؟ چطور 

 نھ یتوی شتر کھ نفھمیدی چطور زرنگی اینقدر کھ تو میکنم تعجب این از آخھ: کیوان

 !!!من

 بود؟ تاریخی سوال این 

 اییم؟میمونھ نسل از آدما ما میگن کھ راستھ...بپرسم دیگھ سوال یھ بذار...دیگھ آره: کیوان

 ...برسی یقین بھ کھ بدم نشونت عملی رو سوال جواب میتونم اما...نمیدونم 

 ازب روت جلو ھا میمون ی نامھ شجره کل کن نگاه آینھ تو برو: میدم ادامھ و میکنم مکثی

 حتی...میشھ

 ...ببینی میتونی ھم رو تولیدشون مراحل

 کنم؟ نگاه آینھ تو برم چرا دارم رو تو تا: کیوان

 ام؟ آینھ من یعنی: میگم و میزنم گشادی گلھ لبخند

 ...میمونی خود شما نھ: کیوان

 ...خوشمزه: میگم و میکنم اخم
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 شدی؟ من مزاحم چی واسھ حاال بگو خوب: میگھ خنده با کیوان

 ...بزنھ حرفشو میره یادش آدم میکنی ور ور اینقدر 

 میکنم؟ ور ور من: کیوان

 ...میکنی زر زر نھ 

 ...میگم آھا: کیوان

 باھاش کھ ھم خانومی اون...خوبھ حالم من بیمارستان بیای نمیخواد بگم زدم زنگ 

 یک کردی صحبت

 ...نکن باور رو حرفش تو کرده مفت وراجی

 چون..نمیومدم بیمارستان من نمیزدی زنگ ھم تو...نکردم باورم...میدونم میدونم: کیوان

 از تو میدونم

 ...نمیری جایی نشوری منو قبر تا و نداری دومی کھ ھستی کلفتایی پوست

 دمکر فک من کھ کنن تو برسر خاک...کردیم خوش چی بھ رو دلمون کھ بگو مارو...ایش 

 و نگرانمی

 ...مالقاتم میای ایچ سن و کمپوت با االن

 شکالت یھ خودت و خودم واسھ من طرف از تو حاال!!بکنم؟ اضافھ خرج خلم مگھ: کیوان

 بعدا من بخر

 ...میکنم حساب باھات

 نیست؟ ای دیگھ امر 

 پولش میدم قول...بخر اونم تونستی اگھ...کردما لواشک ھوس بدجور...چرا چرا: کیوان

 بھت قسطی رو

 !!!برگردونم

 ...ببینیم تا 

 ...کنم قطع نداری ای دیگھ حرف اگھ: ومیگم میکشم عمیقی نفس

 ...داشتم مھم سوال یھ...کن صبر کن صبر: کیوان

 چی؟ 

 نداره؟ خواھر زدم حرف باھاش من کھ خانومی اون: کیوان

 چطور؟ 

 خاطرب کھ گفت وقتی اما بودم خودش کف تو اول...نشست خیلی دلم بھ صداش آخھ: کیوان

 بچش نجات

 ...خواھرش خط تو برم گفتم اینجایی

 ...باش داری کھ ھمونایی خط تو فعال شما..مشغولھ خواھرش خط 

 التماسم و میشن آویزون پاچم از کھ بدبخت ھای ترشیده کیاس؟ھمون منظورت: کیوان

 برم کھ میکنن

 خواستگاریشون؟
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 !!!نمیدن بھت و خواستگاریشون میری کھ اوناییھ منظورم...نھ نھ 

 ...نیست لیستم تو اشخاصی ھمچین کھ فعال...آھا: کیوان
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 ...خدافظ نداری کاری اگھ...میزنن در دارن خونم در...دیگھ خوب:میگھ و میکنھ مکثی

 ھس؟سیندرال؟ کی حاال 

 ...بخوابونمش میخوام...بیداره زیبای...بابا نھ:کیوان

 ...ببوسش من طرف از و برسون سالم...کن خالی اونجا منم جای: میگم و خنده زیر میزنم

 بکنم؟ نمیخوای ای دیگھ کار: کیوان

 داری؟ خونھ حاال تا کی از تو: میگم تعجب با و میکنم مکث یکم

 رلنگ خوردم کنگر اون ی خونھ تو من عروسیشھ کارای درگیر امیر آق کھ فعال: کیوان

 و انداختم

 ...دار منگولھ سیتی صفا خالصھ

 ...بیاری کم وقت ممکنھ...نمیشم مزاحم...پس باشھ...آھا 

 واسم خانوم سوسن ھم االن...خودمونم ی خونھ تو...بابا کردم شوخی: ومیگھ میخنده

 ...آورد شیرعسل

 ...بشھ کوفتت الھی 

 ...آمین: کیوان

 ...دیگھ کن قطع 

 ...تو اول: کیوان

 وسب...میبینم رو نحست قیافھ بعدا...خدافظت...بازیا سوسول این از میاد بدم چقدر...اه   

 ...بای...نوکریمی...چاکرتم...بوس

 ...خدافظ...میگم واست منم گفتی کھ ھمونایی: کیوان

 زیرم لباس تو رو گوشی نداره جیب مانتوم چون و میکنم قطع رو گوشی

 عجب...خخخخخ...میکنم

 !!!!زنا ما داریم اماناتی صندوق

م ِس  این...شد مرغی چیز دیگھ اعصابم  یھ االن بشھ تموم ای دقیقھ ده بود قرار ھم ر 

 بی با...گذشتھ ساعتھ

 ساعد و سوزن جای روی میذارم رو دستم و میارم بیرون دستم از رو سوزن حوصلگی

 بھ رو رو دستم

 لندب تخت روی از...نذاشتن خدا رضای محض ھم پنبھ یھ...ازش نیاد خون تا میگیرم باال

 سوزن و میشم

م ِس  بعد و آشغال سطل تو میندازم رو  اتاق از و سطل تو میندازم اونم و میکنم قطع رو ر 

 میام

 از خبری میبینم وقتی و میکشم خورده سوزن کھ جایی روی چندبار رو انگشتم...بیرون

 نیست خون
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 شگم یا ھس اعتباریم کارت ببینم کھ میکنم شلوارم جیب تو رو دستم...میکنم ولش

 میبینم وقتی...کردم

 ھک وقتی من چرا...کھ واقعا...میرم حسابداری سمت بھ و میکشم عمیقی نفس جاشھ سر

 شلوارم جیب

 چون...میدم رو خودم جواب چرا؟خودم واقعا!!!میکنم؟ دیگھ جای یھ رو گوشی ھس

 گوشیم میخوام

 ندیده رخی آدم کدوم نمیدونم کھ شدم نزدیک حسابداری بھ تقریبا!!!باشھ دسترس در زودتر

 زمین کف ای

 دیوار ھب ھم بعد و رگ تو میزنم باال آدرنالین با مشتی اسکی یھ لنگ یک با کھ ریختھ آب

 کمپرس
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 ماشونچش تو میزنم زل پررویی با کھ میکنن نگام ای قورباغھ چشمای با نفر چند!!!میشم

 طبق و

 ...خوشگل یا ندیدین چیھ؟آدم: میگم ابرو حرکت با معمول

 رو دماغم نوک!میگن این بھ پررویی...بعلھ...میگیرن رو نگاشون و میارن کم اونام

 و میخارونم

 بر!!!کیز گفتھ سردخونھ بھ کھ یخ تیکھ یھ بھ میخورم محکم کھ بدم ادامھ راھم بھ میخوام

 خوردن اثر

 طرف از حالت ھمون با و دماغم سوراخ تو رفتھ دماغم نوک از دستم شخص اون بھ

 و میگیرم فاصلھ

 !فھمینب لبوییش و سردی از خودتون...کیھ نمیگم من دیگھ...میکنم نگاه لبوش ی قیافھ بھ

 ...بیرون بیار دماغت از دستتو: آرمین

 حوض لب...میکنم بوس اصغرو..میکنم شوت میارم در شیرینی...میکنم دماغم تو دست 

 جیش

 ...میکنم

 بیرون؟ اومدی اتاقت از چرا: میگھ و کنار میکشھ راھرو وسط از منو و میگیره رو بازوم

 !!!!چنده؟؟ کیلو لبو گفت جھنم بردن رو فضول 

مم ِس : میگم میبینم رو یخبندونش ی قیافھ وقتی  حمتز رفع کنم حساب اومدم...شد تموم ر 

 ...کنم

 ...کردم حساب قبال من: آرمین

 پول اون ھنوز من درضمن...آقا نبود شما کشیدن زحمت بھ نیاز...دارم پول خودم 

 بھم کھ ساندویچایی

 ...کنم تسویھ تا چقدره جمعا حسابم بگو...ندادم بھت رو دادی

 ...دار نگھ خودت برای رو ھزارت دو قرون یھ اون...نکرده الزم: آرمین
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 ھک کنم نگاه بر و دور بھ و بچرخونم رو سرم میشھ باعث منھ روی کھ سنگینی نگاه

 چشم دوتا متوجھ

 نظر از رو دختره ھیکل کل و میکنم اخم...شده خیره بھم نفرت با کھ میشم عصبی

 دست کھ میگذرونم

 و میزنم درآری حرص لبخند...میخوره چشماش با منو و وایستاده پذیرش کنار سینھ بھ

 کھ درحالی

 من با دارین اینکھ از دخترتون دوست انگار: میگم آرمین بھ رو اونھ بھ ھنوز نگاھم

 میزنین حرف

 ...نیست خوشحال زیادی

 دخترم؟ دوست: میگھ متعجب

: میگھ و ھم تو میره بدجور اخماش و میگیره رو نگاھم رد و برمیگردونھ رو سرش

 منتظرم بیرون

 ...میرسونمت...باش

 ...میگیرم آژانس...نمیدم زحمتت این از بیشتر...نیست الزم 

 ...نمیاد خوشم نزن ھم زیادی حرف...باش منتظرم یعنی باش منتظرم میگم وقتی: آرمین

 بیمارستان خروجی در سمت وبھ بدم تکون رو سرم کھ میشھ باعث قاطعش لحن

 رو سرم...برم

 اب ھنوز دختره...میکنم نگاه میره دختره ھمون سمت بھ کھ آرمین بھ و عقب برمیگردونم

 اخم

 آرمین چون و میکنن صحبت بھ شروع میرسھ بھش آرمین کھ ھمین...شده خیره بھش

 جلوی
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 تنھا...کنم نیلبخو نتونم دیگھ و ببینم رو دختره نتونم دیگھ کھ میشھ باعث وایمیستھ دختره

 چیزی

 !"کیھ؟ دختره این" پرسید آرمین از کھ بود این فھمیدم لباش حرکت از کھ

 مینز کف...بشم لولھ خودم تو میشھ باعث میاد کھ سردی باد...میشم خارج بیمارستان از

 یخ مثھ

 بارون قراره بازم کھ معلومھ شب قرمز آسمون و سرد باد از و خیسھ ھنوز و... بستھ

 با...بیاد

 اب کھ آدمایی بھ و میشینم بیمارستان ورودی ھای پلھ روی و میگیرم بازوھامو دستام

 لباس وجود

 کھ یکسای بھ...میکنم نگاه میدون بیمارستان سمت بھ و شدن مچالھ خودشون تو بازم گرم

 گوشھ یھ

 ھک کارکنانی و اورژانس ماشین بھ..میکنن گریھ کھ کسایی بھ...ناراحتن و کردن بغ

 از بیماری
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 روح بی و یخ فضای بھ و امشب گرفتھ ھوای بھ...میریزه خودشون کول سرو

 این...بیمارستان

 جای یھ...قتلگاھھ مثلھ باشھ بخش زندگی و کننده احیا اینکھ از بیشتر مکان

 بیمارستانا...شوم

 فقط و نیست زندگی و روح توش کھ تاریک جای یھ...دارن رو حکم ھمین من برای بیشتر

 ویر ھای سنگریزه پام با و میشم خیره کفشام بھ!!!زندگیتو ھم و روحتو ھم...میگیره

 ضربھ زمین

 رو فکرم میکنم سعی و زانوم روی میذارم رو سرم و بیرون میدم رو سردم نفس...میزنم

 این از

 در بھ و میچرخونم رو سرم و میکنم قالب ھم تو رو انگشتام...کنم دور سردی ھمھ

 بیمارستان

 من بھ الاص...بابا ای...بعلھ؟؟؟ ھم بیمارستان کارکنان با پختھ لبو این یعنی...میکنم نگاه

 .باباش گور...چھ؟

***. 

 &&&آرمین&&&

 یمارستانب از پرستارا بھ کار چندتا انجام بھ تاکید با و برمیدارم رو وسایلم کارام انجام بعد

 خارج

 تسم بھ میخوام و میکنم تنم رو کتم...میسوزونھ رو صورتم ماه دی سرد باد...اوه...میشم

 ماشینم

 نگاه مساعت بھ...بودم کرده فراموش پاک رو دختر این...وای...میفتھ ترمھ بھ چشمم کھ برم

 نشستھ اھ پلھ گرم؟روی لباس ھوا؟بدون این بوده؟تو ھمینجا ساعت نیم این تو یعنی...میکنم

 و

 ھب...میخوره تلو تلو و پاھاش روی گذاشتھ رو سرش و کرده حلقھ پاھاش دور رو دستش

 سمتش

 با و برمیداره زانوش روی از سریع رو سرش...شونش روی میزنم دستم با و میرم

 چشمای

 پھن براتون قرمزی فرش میگفتین...عجب چھ: میگھ و میکنھ نگاه بھم آلود خواب

 گاوی...کنیم

 سر چیزی...ای پشھ...خروسی جوجھ...خروسی...ای جوجھ...مرغی..گوسفندی

 ...میبریدیم

 رو مفتش حرفای ی حوصلھ اصال االن..بره خودش میگفتم موقع ھمون کاش ای

 امشب!ندارم

 ...ندارم خودمم حوصلھ کھ شباییھ ھمون از دقیقا

 ...بریم پاشو 

  

 

314 



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 میکنم باز رو ماشین در...میفتھ راه بستھ چشمای با سرم پشت و میشھ بلند ھا پلھ روی از

 پشت و

 در نبست از بعد...میشینھ صندلی روی و میشھ باز راننده کمک سمت در...میشینم فرمون

 ماشین

 میکنی؟ روشن رو بخاری: میگھ و میده ماساژ ھم بھ تند تند رو دستاش کف

 ...میشم خارج بیمارستان از و میکنم روشن رو بخاری ھم بعد و ماشین حرف بدون

 !!رفتی و نکردی گوش حرفم بھ میکردم فک 

 برم؟ داشتم جرئت مگھ: ترمھ

 ...بترسی من از نمیخوره بھت: میگم و میزنم پوزخندی

 لپو من...ترسیدم تو از نگفتم منم: میگھ و میگیره بخاری ی دریچھ جلوی رو دستاش

 خورد

 نداشت خودپرداز دستگاه مطمئنا میگرفتم ھم تاکسی اگھ..دارم کارت و نبود ھمراھم

 تازشم...دیگھ

 !!!باشھ کوفت باشھ مفت

 ...راست سمت بپیچ...راست سمت بپیچ: میگھ بلند صدای با

 بدم سمعک: میگھ اعتراض با کھ میدم ادامھ راھم بھ خواستش بھ توجھ بدون

 کری خدمتتون؟مگھ

 !راستا سمت برو گفتم عمو؟مثال

 داری؟ سراغ ساندویچی ھم اونجا چیھ؟نکنھ 

 ...خنگ ی دختره: میکنم زمزمھ لب زیر...نگرفتھ رو منظورم معلومھ قیافش از

 وقت این تازشم...تره نزدیک خونمم بھ میانبره راه این کل عقل...خودتی خنگ: ترمھ

 ...شب

 بازه ساندوچی کدوم شب یک ساعت: میده ادامھ و میکنھ اشاره ماشین ساعت بھ

 آخھ؟بنابراین

 !تویی خنگ

 ...تویی 

 ...تویی: ترمھ

 ...تویی گفتم 

 ...تویی...کردی غلط تو: ترمھ

 ماشین تو میذارم رو پام ھرموقع چرا نمیدونم من: میگھ کھ وایمیستم قرمز چراغ پشت

 تو لگن

 ...میشنا قرمز چراغا ی ھمھ

 ...نحسی بسکھ 

 ...اوالدتھ و جد نحس: ترمھ

 ...بفھم دھنتو حرف: میگم و سمتش برمیگردم

 چیزی یھ کھ بعد میبندی ما ریش بھ بلدی فحش ھرچی...نمیفھمی تو میفھمم کھ من: ترمھ

 میگنت
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 ...پررو سوسول بچھ!برمیخوره؟ بھت
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 !میکنم آدمت:میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 ھب ھیچیت..میمونی زرافھ مثھ...کن آدم خودتو اول برو..نخواستیم خوبی تو از ما: ترمھ

 آدمیزادا

 ...نرفتھ

 ...بچھ نکن سگی منو اعصاب 

 نرفتھ دمآ بھ ھیچیت میگم میکنی؟وقتی توھین سگ بھ چرا: میگھ و میکنھ باحالی ی خنده

 ھمینھ

 بخوای اگھ اما...ندارم ھمراھم استخون االن...متاسفم...سگی میگی داری خودتم...دیگھ

 میتونم

 !!!بیاریشا بری بندازم توپ

 و میشم کنده صندلی روی از ناخواستھ...بدم جا جایی نمیتونم دیگھ رو توھین ھمھ این

 حملھ بھش

 مزمانھ کھ میگیرم رو گردنش...میبره سرم سمت بھ رو دستش و نمیاره کم اونم کھ میکنم

 و میگیره صورتم جلوی رو مو از پر   دست خفگی حالت تو...میکنم حس موھام تو سوزش

 ...میزنھ چنگ رو موھام دوباره و پایین میریزتشون

 ...وحشی حیوون 

 یدامپزشک نبردتت صاحابت میگیری؟نکنھ پاچھ شدی چتھ؟ھار: میگھ خفگی حالت با

 واکسینھ

 شی؟

 شدن نھواکسی االن: میگم و میچسبونمش در بھ و میکنم بیشتر گردنش روی رو دستم فشار

 رو

 ...ریزه خالھ میدم نشونت

 از ور شالش...نمیشھ موفق اما بزنھ کنارم اون کمک با و باال بیاره میکنھ سعی رو پاش

 سرش

 و ھوا میره جیغش کھ میپیچونم دستم دور رو بلندش و ای قھوه موھای و میکشم بیرون

 رو گوشام

 ردو از رو دستم میشھ باعث و چشمم تو میره ناخنش...میزنھ چنگ صورتم بھ و میگیره

 گردنش

 ارفش رو چشمم...در بھ میچسبونھ منو و میشھ ور حملھ بھم زخمی ببر مثھ کھ کنم آزاد

 و میدم

 غجی کھ میکشم رو موھاش...المصب قویھ چقدر...نمیشھ اما کنار بدم ھولش میکنم سعی

 و میزنھ

 ...ھوا میره منم داد کھ میگیره محکمی گاز گردنم از
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 ...نفھم وحشی...تویی سگ 

 ...کندیشون کن ول رو موھام...بوزینھ: میگھ و میکشھ رو موھام

 میزنم لذت و حرص روی از لبخندی...میشھ جمع صورتش کھ میکشم بیشتر رو موھاش

 دست و

 موفق تالشش تمام با و میچرخونمش و میکنم حلقھ گردنش دور و میارم باال رو آزادم

 از و میشم

 گردنش دور از میکنھ سعی و دستام روی میذاره رو دستاش...خودم بھ میچسبونمش پشت

 بازشون

 ...کنھ

 ...کن ولم مردی اگھ...بدم نشونت تا کن ولم...منگل روانی ی مرتیکھ: ترمھ
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 ...من نھ تویی ھم روانی...کوتولھ نمیشم خر حرفا این با من:میگم و میکنم عصبی ی خنده

 گوشش دم و میکشم رو موھاش دوباره و میگیرم گاز رو لبم درد از میگیره، گاز رو دستم

 :میگم

 ...بکنم ریشھ از موھاتو تا بیاری در بازیا وحشی این از دیگھ بار یھ کافیھ فقط

 ...لبو بکن ریشتو برو: ترمھ

 ...میزنھ خشکمون ھردوتامون میشھ وارد ماشین شیشھ بھ کھ ای ضربھ با

 نگاومو بگیرنمون وضع این با و باشھ پلیس اگھ...آشغال کن ولم...روحت تو ای: ترمھ

 ...کن ولم میگم...زاییدس

 تمدس محکم و میکنم ولش سریع...ندارن داخل بھ زیادی دید دودیھ ماشین ھای شیشھ چون

 رو

 ...لعنتی: میگم و فرمون بھ میکوبم

 بپوش شالتو اون زده؟زودباش خشکت چتھ؟چرا: میگم بھش رو و میزنم موھام تو چنگی

 برام تا

 ...نکردی درست دردسر

 تیاد تو؟نکنھ یا میکنم درست دردسر من: میگھ و سرش روی میکشھ باحرص رو شالش

 کھ رفتھ

 ...بھم پریدی سگ مثھ جنابعالی

 ...جوجھ میزنی حرف داری کوپنت از بیشتر: میگم و میکنم مشت رو دستم

 شدی؟ ھار چیھ؟دوباره: ترمھ

 کارم از میشھ وارد من سمت ی شیشھ بھ کھ مداومی ھای ضربھ با کھ میگیرم گارد

 منصرف

 رو...میشم پیاده و میکنم باز رو ماشین در و میندازم ترمھ بھ خشن و گذرا نگاه یھ و میشم

 پسر بھ

 فرمایش؟: میگم و وایمیستم جلومھ کھ جوونی
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 ...بودیا مشغول زیادی: میگھ و میکنھ چندشی ی خنده

 ...زمین تو نکوبیدمت تا برو گمشو: میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 وشگ صدای...ھستن ھم دیگھ پسر تا چھار توش کھ میزنھ ترمز سرش پشت مازراتی یھ

 خراش

 میاد یتیغ جوجھ مثھ طرف کلھ و پایین میره راننده کمک سمت شیشھ و میشھ قطع آھنگش

 ...بیرون

 رو ماشین تو میکنھ سعی و وایساده روم جلوم کھ اولی بھ و میگیرم پسر اون از رو نگاھم

 نگاه

 ...کنی زحمت رفع کھ بھتره شده تموم گرانبھات حرفای اگھ: میگم و میدوزم کنھ

 بینیمب خواستیم فقط...نشده تموم...نھ: میگھ و میکنھ نگاه دوستاش بھ و عقب برمیگرده

 کمک

 چھ کھ شد خبردار شصتم موقع ھمون...نکردی حرکت و شد سبز احیانا؟چراغ نمیخوای

 !داداش ایم پایھ جورشو ھمھ ما!!میده؟ چطوره؟فاز...خبره
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 فتھمی کھ چونش زیر میکوبونم محکم و میدم دست از رو کنترلم کھ میشھ چطور نمیدونم

 روی

 اشھب حواست: میگم و میگیرم سمتش بھ رو اشارم انگشت...میشھ بلند نالش و آه و زمین

 چھ داری

 ...حیوون کن مزش مزه یکم زدن حرف از میخوری؟قبل رو گھی

 الش و آش ی پسره اون دونفر...بیرون میریزن نفرشون ھرچھار و میشھ باز ماشین در

 جمع رو

 باال رو آستیناشون ساختگی حالت با میان من سمت بھ ھم دونفرشون و میکنن

 دیدن...میزنن

 رو مسر و میکنم ناخودآگاھی و عصبی ی خنده!!!کمدیھ فیلم دیدن مثھ من برای قیافشون

 براشون

 می کھ وقتی و بینیم روی میذارم رو دستم...صورتم تو میکارن مشت یھ کھ میدم تکون

 خونی بینم

 کھ بدم ھم رو اون جواب میخوام و میاد سمتم بھ ھم یکی اون...میدم مشتشو جواب نمیاد

 در

 و یشنم خشک چھارتاشون ھر...میشھ پیاده ماشینم فرمون قفل با ترمھ و میشھ باز ماشینم

 ترمھ بھ

 ھا؟برو ینپای بیای گفت کی...ماشین تو برو گمشو: میگم و سمتش برمیگردم...میکنن نگاه

 ...تو

 ونھچت: میگھ پسرا اون بھ رو و وایمیستھ من جلوی کنھ حساب آدم حتی منو اینکھ بدون

 ...نکردم سره یھ رو کارتون تا برین عوضیا؟گمشین
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 ...برمیام پسشون از خودم...نکن دخالت...ماشین تو برو 

 بر پسشون از چجوری دیدم دوما!!!گمشھ بره عمت کھ اوال: میگھ و سمتم برمیگرده

 نازتج میزنن خلوتی این بھ خیابون وسط...ھستن ھم مست نفرن پنج اونا بدبخت...اومدی

 ...میکنن

 ...دارمشون خودم من ماشین تو برو تو 

 ...بابا برو: ترمھ

 در ذرهنمیگ خوش اون با زیاد اگھ عزیزم:میگھ و میاد ترمھ سمت بھ لبخند با پسرا از یکی

 ...خدمتیم

 قفل...میشم قفل ترمھ حرکت با کھ بدم رو جوابش میخوام و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 فرمون

 ھک ھرجایی بھ و دیگھ نفر چھار بھ میکنھ حملھ جیغ با و یارو شکم تو میکوبونھ رو

 امکانش

 زده خشکت چرا:میگھ و سمتم برمیگرده...میکوبونھ رو فرمون قفل ھست

 ھمینجوری...پس

 ...بسازی رو کارشون میخواستی

 ...میکشیشون داری...دیوونھ میکنی چیکار 

 ...دارن جون تا ۷ سگ مثھ اینا...نترس: ترمھ

 رو یقش...داد پیشنھاد بھش کھ پسره ھمون پای وسط میکوبونھ و باال میبره رو فرمون قفل

 کھ نممیز اینم...گذشتا خوش خیلی خیلی کھ من گذشت؟بھ بود؟خوش چطور: میگھ میگیره

 یاد
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 ودمب فرم رو خیلی امشب من شانست)!!!!(...عمو نشی کسی خلوت مزاحم وقت یھ بگیری

 وگرنھ

 ...میکردم بدترت این از

 زیتم یھ لگد این:میده ادامھ و پسره ی قیافھ تو میکوبونھ پاش با و میکنھ ول رو یقش

 ھم ای دیگھ

 ی افھقی اون بھ زیبایی عمل یھ بری بشھ باعث و بشھ ساز کار مگھ کھ اینھ اونم...داشت

 سگت

 ...حیوون...بندازی

 نماشی بیا زدیمشون کھ حاال میگم...دارنا ماشینی عجب ناکسا: میگھ و میاد من سمت بھ

 ھم رو

 !بشھ عبرت درس براشون تا ببریم

 ...بچھ میارن در پدرتو کنن شکایت ازت اگھ: میگم و میکنم اخم

 مصرف مواد و ھستن مست اینقدری اینا...باوو نترس: میگھ و میکنھ باز رو ماشین در

 کھ کردن
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 مدست من...بود ماساژ مثھ واسشون کتکا این...تازشم...نیاد یادشون رو تو منو ی قیافھ

 سنگین

 !...دادگاه و کالنتری بذارن پاشونو کھ حرفان این از ترسوتر...نیس

 !کردی؟ کسب اطالعات ھمھ این دقیقھ ۱۰ ھمین تو تو 

 ...بگم برات ھم رو تکشون تک شناسنامھ شماره میتونم بخوای چی؟اگھ پس: ترمھ

 توقراض لگن این بیا...نداری غم داری رو ترمھ تا: میگھ و میشینھ ماشین تو لبخند با

 کن روشن

 حسش اصال امشب...بعدا واسھ میذاریم ھم رو خودمون دعوای اون...میاد خوابم من بریم

 ...نیست

 رمونف قفل...میشم ماشین سوار و میندازم خیابون وسط الش و آش تا پنج بھ دیگھ نگاه یھ

 رو

 ...ابودی زمین پخش اونا بجای تو االن وگرنھ داشتی اینو بود خوب: میگھ و عقب میندازه

 من...نبود تو بازی بروسلی و نمایی ھنر بھ نیازی: میگم و میکنم روشن رو ماشین اخم با

 خودم

 ...برمیومدم پسشون از تنھایی

 ھم بعد و میاوردن در اشکتو و میکردن لھت خمیر مثھ..جونت عمھ جون آره: ترمھ

 میومدن

 ...بیام کنار اوباش ارازل این با چجوری بلدم من البتھ...من سراغ

 اینکھ یکی...آوردیم شانس جھت دو از: میده ادامھ اون و میارم در حرکت بھ رو ماشین

 این

 یکی...بندازن گیرمون کھ نمیزد پر مورچھ عبارتی بھ و نبود شلوغ زیادی فرعی خیابون

 دیگھ

 ونشکمش دادن کھ پیشنھادی اون با گرنھ و نبود ھمراھم چاقوم کھ آوردن شانس اونا اینکھ

 سفره

 !!!تو جون بود

 داری؟ ھم چاقو تو مگھ: میگم و سمتش برمیگردم

 ...دارم خوری میوه چاقو کلی خونم تو...خب آره..چیز..نھ من؟نھ: میگھ و میشھ دستپاچھ
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 ھستم ھم رو برو خوش و خوشگل و دخترم یھ من خب:میگھ کھ میکنم تر غلیظ رو اخمم

 این از و

 !!دیگھ بیاد دستشون کار حساب جوری یھ باید باالخره..دارم زیاد مزاحما

 ...نمیشھ چیزی بگیری تحویل کمتر خودتو اگھ 

 تالفی جایی یھ باالخره...میمونھ یادم ھم رو تو امشب موزون حرکات: میگھ و میکنھ اخم

 جواب ھم و رو زدی بھم دانشگاه کتابخونھ تو شب اون کھ سیلی جواب ھم...میکنم

 کھ موھایی
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 ...نمیکنی پیدا جایی من از تر غد...رو کندی

 ازت رو موھام کار حساب منم...باشھ خودت بھ حواست ھم تو: میگم و میزنم پوزخندی

 ...میگیرم

 ...نبوده یکی بود یکی موھات زاد مادر کھ تو...بابا برو: ترمھ

 ...پرپشتی این من؟کجاش؟بھ موھای: ومیگم میکنم اخم

 !!!داری قشنگی و بلند موھای چھ بگی کچل یھ بھ کھ اینھ مثھ: ترمھ

 ی ھصحن اون کردی حال ولی: میگھ کھ میکنم نگاش ھا دیوونھ مثھ...خنده زیر میزنھ یھو

 ھم سیما کاش ای...اومدم؟خخخخخ ای قپی و فیز چھ دیدی..شدم بر   کف کھ خودم!!!آخرو؟

 باھام

 و یگرفتم فیلم کردم تولید کھ اکشنی ی صحنھ این از میگرفت دستش گوشی مطمئنم..بود

 با بعدا

 ...میرفتیم کش ھم رو ماشین بود اگھ...خخخخ...میخندیدیم و میدیدیمش ھم

 ھم ور ماشینشون کھ اینھ منظورم: ومیگھ میشھ دستپاچھ کھ میکنم نگاش اخم با دوباره

 خط

 ماشینی عجب!!!میگم راست تو جون بھ...واسشون بشھ عبرت درس تا مینداختیم

 ای...آخ...بودا

 حال ضد باید میکنی؟حتما اخم ھی چتھ تو اصال...شد حیف...میزدم دور یھ باھاش کاش

 یھ...بشیا

 شایدم!!!بگیرم منم نباشھ مسری وقت یھ...چیھ کردنات اخم دلیل ببین برو دکتر

 شاید یا...ژنتیکیھ

 خشن و تخم و اخم با میکردن سپری رو تولیدت ی پروسھ داشتن بابات ننھ وقتی ھم

 انجامش

 ...میدادن

 نبندی دھنتو دیگھ ی ثانیھ ۲ تا اگھ: میگم و میکنم تر غلیظ رو اخمم...خنده زیر میزنھ

 اون خودم

 ...میدم انجام تو رو رو پروسھ

 اهنگ بھش...نمیاد ھم کشیدنش نفس صدای و میشھ فرما حکم ماشین تو عمیقی سکوت

 با کھ میکنم

 بھ و میگیره شکل لبم روی لبخند چرا و چجوری نمیدونم...شده خیره بھم ترس و ریز اخم

 خنده

 ماا بگیرم رو خندم جلوی میکنم سعی...میکنھ نگاه من بھ تعجب با اونم و میشھ تبدیل

 ھرکاری

 رو پام...میدم دست از تقریبا رو ماشین کنترل کھ شدیده اینقدر خندم...میشھ تشدید میکنم

 میذارم

 از کھ میکنھ نگاه ترمھ بھ...بیاد بند خندم تا دھنم روی میذارم رو دستم و ترمز روی

 دیگھ تعجب
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 خترد این...بگیرم رو خندم جلوی نمیتونم چرا...لعنتی...میگیره خندم دوباره...نداره چشمی

 این با

 رو فرا کال کردم من کھ ای خنده این با حاال داره رو کافی ی اندازه بھ تخم و اخم ھمھ

 میکنم سعی بنابراین میشھ بیشتر خندم میکنم نگاه متعجبش ی قیافھ بھ کھ ھربار!!!!!میشھ

 بھ نھ

 قموف باالخره... بگیرم رو خندم جلوی تا کنم فکر قیافش بھ نھ و کنم نگاه قیافش

 راست..میشم

 ؟چتھ: میگم و میکنم نگاه بھش جدی خیلی و میکنم اخم دوباره و میشینم صندلی روی

 ...نمیشھ خارج ازش صدایی اما میکنھ بستھ و باز بار چند رو دھنش

 اللی؟ مگھ...بزن حرف آدم مثھ 

 خندیدی؟ تو: ترمھ

 داره؟ تعجب اینقدر یعنی 

 !بگیرم؟ عکس ازت من بخندی دوباره میشھ...کنن ثبت گینس تو باید اینو: ترمھ

 ...نھ: میگم جدی و خشک خیلی

 ...میکنم طی سرعت با رو مونده باقی راه و میارم در حرکت بھ دوباره رو ماشین

 ...دیگھ بخند...خدا رو تو: میگھ التماس با

 نیک موقع اون مثھ رو قیافت اگھ شاید...بخندم موقع اون مثھ نمیتونم کنم سعی ھم اگر 

 خندم

 ...گرفت

 زدم بھش رو حرف اون کھ وقتی مثھ رو قیافش میکنھ سعی و میده تکون رو سرش

 جلوی...بکنھ

 ...رسیدیم...شو پیاده...کن بس رو بازی دلقک: میگم و میشم متوقف خونش

 ...دیگھ بخند: ترمھ

 ...شو پیاده...دختر دارم پرواز صبح ۵ ساعت امروز من...شده دیرمم...دارم کار شو پیاده 

 ...ممنون رسوندی منو اینکھ و کمکت از بازم: میگھ و میشھ پیاده ناراحت

 « میلرزد ھم صدایم...دلم مثل درست...اما چرا نمیدونم!!!! »

 ...میکنم خواھش 

 معذرت امشبم رفتار بابت:میگم کھ ببنده میخواد بیجونی لبخند با رو ماشین در

 ...نیستم عصبی اینقدر ھمیشھ...من...میخوام

 اشکالی حال ھر بھ..میگرفتی پاچھ دیدمت ھروقت کھ من: میگھ و میده تکون رو سرش

 بھم اونقدری...امشب خوردای و زد ی ھمھ با...قشنگھ ھم تفاوتا و ھا دعوا ھمین..نداره

 خوش

 !!!کنم فراموش رو مزمنم گرسنگی کھ گذشت

 ...خدافظ: میگم و میزنم محوی لبخند
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 از و...میدم فشار گاز پدال روی رو پام..میبنده رو ماشین در و میکنھ لبی زیر خداحافظی

... میکنم فرار کس ھمھ و چیز ھمھ از...کشش این از...آشنا حس این از...خودم از...اون

 بھ

 اهنگ خودم قرمز چشمای بھ آینھ تو...شدم توھمی و سرم بھ زده بیخوابی ھم امشب گمونم

 و میکنم

 ...میشم دیوونھ دارم بازم: میگم

***. 

 &&&ترمھ&&&

 گوری؟ ترمھ؟کدوم: سیما

 ...اتاقھ جدیدش اسم کھ سرد گور یھ تو 

 میکنی؟ غلطی چھ داری: میگھ و میکنھ باز رو اتاقم در

 ماھواره؟ یا افشینھ تاثیرات!!!شدیا مؤدب جدیدا چقدر تو: میگم و میکنم بلند رو سرم

 ارید کاشتی در دم منو ساعتھ دو...ببرن شورتو مرده...ایش...دوتاش ھر: میگھ بیخیالی با

 چھ

 میکنی؟ غلطی

 ...دارم کار االن...برو برو 

 میکنی؟ چت داری بازم: میگھ و وایمیستھ سرم باالی

 شگفت ھای دروغ شده تکنولوژی این جدید اسم چنده؟االن کیلویی چت...بابا نھ 

 یھ دارم...انگیز

 االن...بذار بذار...پسرما من میکنھ فک شاسکول...میکنم بدر راه از رو ایکبیری ی دختره

 ...میده رو شمارش

 چیکار؟ میخوای اونو ی شماره: سیما

 آب چون بیچاره...کنھ حال یکم بره کیوان من جای بھ بعد بذارم قرار باھاش میخوام 

 خونشون

 این...نمیشھ دوست باھاش کسی ندیده رو حموم رنگ کھ ھس ماھی یھ یھ کردن قطع رو

 دختره

 ...نشم تو فدای ای...داد شماره...جون...میخوره کیوان درد بھ فعال آویزونھ زیادی ھم

 واسھ بشین مشنگ کیوی اون واسھ کردن پیدا دختر دوست بجای...دیگھ خری: سیما

 یھ خودت

 احتر دستت از ما بری بگیره رو تو بیاد بشھ خر مگھ بزن مخشو...قشنگ کن پیدا شوھر

 ...بشیم

 ...نشده سگ اعصابم تا بیرون گمشو: میگم و باسنش بھ میکوبونم پام با

 ...میگیا ھمینو میگم بھت چیزی بھ گرفتی؟تا یاد کی از رو جملھ این: سیما

 یرونب برو...آخ آخ...دیگھ میام بزنم رو قرتی این مخ من برو حاال...پختھ لبو زرافھ یھ از 

 کار
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 ...باھاش دارم حیاتی

 ...نمیزنی سفید و سیاه بھ دست میشینی خودت اونوقت میکنی دعوت مھمون:سیما
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 خورشت یھ و بپزی برنج یھ و کنی ریز بشوری میخوای گوجھ چھارتا...بابا ای 

 سروسامون

 سر از بری و کنی آماده رو میز و بندازی برق رو خونھ و کنی ساالد رو ھا گوجھ و بدی

 کوچھ

 وواست؟ت سختھ یعنی اینقدر!!!دیگھ ھمینھ ھمش...ھا بگیری نوشابھ و دوغ و نون دوتا

 فردا

 کمبھش افشین کھ نمیشھ...بگیری یاد رو اینا باید خودت خونھ بری کنی شووھر میخوای

 گشنھ رو

 ...بخوابونی

 ننداختی؟ جا احیانا رو چیزی میگم: سیما

 تو ھم لباسام: میگم و میکنم باال رو سرم دختره واسھ کیوان عکس فرستادن از بعد

 قربون...سبده

 ...بپوشم ندارم ھیچی کھ کردم کثیف لباس اینقدر...بزن اونا بھ ھم آبی یھ دستت

 چھ کردم رو شوھرم کھ من...باوووو بینیم گمشو: میگھ و میپیچونھ محکم رو گوشم

 چھ بخوادم

 الاقل...نکردی شوھر ھنوز تو...اجرا میذارم رو ام مھریھ وگرنھ کنھ تحمل باید نخوادم

 کار یکم

 ...بگیرتت بیاد بشھ پیدا یکی شاید بده خرج بھ سلیقھ و کن

 برداره منو بیاد یکی و کنم کار کھ بشم کلفت میخوام مگھ میزنیا؟ حرفا چھ...وا 

 شرط ببره؟اولین

 ھم االکنم؟ھا؟ح ریپیت دوباره یا آندرستند...باشم داشتھ خدمتکار کھ اینھ...من ازدواج واسھ

 حرف

 ...بده انجام کاراتو برو نزن زیادی

 داری؟ من مثھ اسکلی وقتی تا چیکار میخوای خدمتکار تو: سیما

 ضوعمو این از باید افشین!!!!کرده اوت خیلی گشادیسمت...بردارم واست فکری یھ باید 

 خبردار

 ...رفتھ کچلش سر گشادی کاله چھ بفھمھ و بشھ

 بیا کن جمع رو ماسماسکت اون ھم زودتر...من نھ تویی داره گشادیسم کھ کسی: سیما

 یا...کمک

 ...بده انجام خودت کاراشو میکنی دعوت ھم وقتی یا نکن دعوت مھمون

 ...دیگھ میرن میخورن چیزی یھ میان...بابا نیستن غریبھ کھ رحمان عمو و مریم مامان 

 ...بیرون میره نیست بدھکار گوشی میبینھ وقتی ھم سیما...میشم چت مشغول دوباره
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 میزد دود دیگھ واقعا چون برمیدارم تاپ لب سر از دست باالخره کھ ۷ حدودا ساعت

 بیرون

 ؟باالخرهتابھ تاپھ؟لپ تاپھ؟لب تابھ؟لپ لب اینکھ...نفھمیدم من واقعا رو چیزی یھ!!!) ازش

 معذرت امپی یھ این البتھ!!!ببخش خودت کوچیکی بھ نوشتم اشتباه من و میدونی کدوم؟اگھ

 خواھی

 (خخخ!!!نشو جوگیر...نبودا

 خونھ...بھ بھ...میکنم نگاه بیرون بھ و میکنم باز آروم رو در و میدم بدنم بھ قوسی و کش

 از

 و ستد ھم سیما این!!!نپرس و نگو کھ پیچیده سبزی قورمھ بوی یک...میزنھ برق تمیزی

 پنجش

 ببینم نخوردم رو غذا اون ھنوز کھ من البتھ...ھا داره محشری دستپخت عجب نکنھ درد

 زھر چھ

 ...باھاش میخوری پاتو انگشتای کھ معلومھ ھم بوش از خب ولی ماریھ
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 وارد و برمیدارم رو حولم...اتاق تو برمیگردم میشم مطمئن اوضاع بودن میزون از وقتی

 حموم

 زیر میرم میخونم رو تتلو رشتی دختر آھنگ بلند صدای با کھ درحالی و میشم

 رو شامپو...دوش

 مثھ بعدش...کوسھ مثھ رو موھام و وایمیستم آینھ جلوی و میکنم خالی سرم روی

 بعدش...شیطون

 کاش...میگیرم مختلف ھای ژست و میکنم درست درآوردی من مدل یھ بعدش...خرگوشی

 گوشیم

 حموم در الی از رو سرم...مینداختم یادگاری عکس یھ زیبام ی قیافھ این از میاوردم رو

 میارم

 ...میزنم صدا رو سیما و بیرون

 ...پری؟شیطون؟ابلیس؟بشکھ سیما؟سیما؟ 

رده؟شاید نمیده؟نکنھ جواب چرا..بابا ای  از...برگرده بگیره دوغ و نون بیرون رفتھ ھم م 

 حموم

 سیخ تن بھ رو آدم موی کھ میرسھ نظر بھ سرد اونقدر اتاق فضای...بیرون میام

 گوشیم...میکنھ

 ودمخ توپ و جیگر خیلی عکس چندتا گرفتن از بعد و حموم تو برمیگردم و برمیدارم رو

 رو

 نھمو ھنوز کھ درحالی و میکنم تنم رو حولم...میام بیرون حموم از و میکنم شویی گربھ

 قسمت
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 واقعیتش...وایمیستم آینھ جلوی میخونم رو رشتی دختر آھای میگھ ھمش کھ رو آھنگ

 از غیر

 حموم دقیقھ ۳۰ کل تو!!!!نیستم بلد رو ایش دیگھ چیز رشتی دختر آھای میگھ کھ قسمتی

 ھمین ھم

 کھ عکسایی و میکشم دراز تخت روی و میکنم خشک سشوار با رو موھام...میخوندم رو

 گرفتم

 یذارمم گوشم زمینھ صفحھ رو عکسا از یکی...من جیگریم چھ...بھ بھ بھ...میکنم نگاه رو

 بلند و

 یھ و سفید بلوز یھ با برمیدارم رو مشکی سارافان یھ...میرم لباسام کمد سمت بھ و میشم

 شلوار

 ھک میشم خارج اتاق از و میبندم اسبی دم رو موھام!!!میپوشمشون و مشکی چسب تونیک

 و سیما

 یگھد کھ میکنن ھرکاری من جلو پررو پررو اینقدر...میبینم مشغول رو شکمبھ افشین

 عادت

 درش و صندوق تو گذاشتھ و کرده لپ از آبدار ماچ یھ کال رو حیا ھم خانوم سیما...کردم

 ل گِ  رو

 سیما روی رو منفیش اثرات...دیگھ بوده ھمین میشناسمش وقتی از کھ ھم افشین...گرفتھ

 ھم

 برمیدارم ور گوشیم و اتاق تو برمیگردم...میکنھ نفوذ نداشتم مخ بھ شیطانی فکر یھ...دیدیم

 و

 یھ و میگیرم مشتی عکس چندتا ازشون نبینن منو کھ جوری و پذیرایی تو میرم یواشکی

 لبخند

 پس.ِ..ا ا!!!!آشپزخونھ تو میرم و چپ علی کوچھ بھ میزنم رو خودم و میزنم شیطانی

 غذاھا

 ستد خانمش کھ خریده آماده غذای رفتھ...افشینھ کار بازم...نکرده درست غذا کھ کو؟سیما

 بھ

 خطر از...شد ھم بھتر اینجور...سرم فدای!!!نشھ الغر وقت یھ کھ نزنھ سفید و سیاه

 در مسمومیت

 با سیما!!!!کرده درست غذا پارش آتیش خود کردم فک...دارنا ھم بویی عجبب...امانیم

 ی قیافھ

 اومدی؟ کی ا؟ِتو: میگھ و تو میاد شنگول

 ...میشھ سالی ۲۳ یھ 
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 یھ اِِھمی، یھ بیای خواستی بعد بھ این از: میگھ و میکشھ و میگیره رو بینیم نوک و میخنده
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می  َ  بده نبین سال ۱۸ باالی ی صحنھ...کنیم جمع رو خودمون ما تا بکن چیزی...اھ 

 ...واست

 ھمراھتھ؟ گوشیت 

 مگھ؟ چطور...آره: میگھ و میاره بیرون جینش شلوار جیب از رو گوشیش

 ...دارم کارت کن روشن رو بلوتوثت 

 و میفرستم براش رو عکسا از یکی..میکنھ روشن رو بلوتوثش میده تکون رو سرش

 ...کن صیاحت:میگم

 تعجب کمال در کھ میکنم آماده حسابی داد یھ برای رو خودم...میکنھ قفل عکس دیدن با

 :میگھ

 ...قشنگی عکس وای؟چھ

 عکس باھیاشت میبینم کھ میکنم نگاه فرستادم کھ عکسی بھ و میگیرم دستش از رو گوشی

 خر دوتا

 ...فرستادم رو ناناز

 ...کن صبر...بابا فرستادم اشتباه رو عکس 

 !!!!کن صیاحت حاال: میگم و میفرستم درست رو عکس ایندفعھ

 ترمھ؟: میگھ و میشھ قرمز عکس دیدن با

 ھوم؟ 

 کردی؟ کارو این جرئتی چھ بھ تو: سیما

 !!!!کردی من ی خونھ تو شما کھ جرئتی ھمون بھ 

 ...میزنھ صدا رو افشین بلند صدای با و گوشم بنگ میزنھ

 داری؟ دیگھ عکس چندتا...بگو راستشو: سیما

 ی صحنھ این تازه...دیگھ دیگھ: میگم و میبرم پایین و باال براش رو ابروھام

 بدشو...خوبشھ

 ...چیزه خیلی خخخخخ!!!!ندیدی

 عزیزم؟ شده چی: ومیگھ میشھ آشپزخونھ وارد افشین

 ...گرفتھ عکس ازمون...بپرس وروجک ی دختره این از بیا: سیما

 ...کو؟ببینم...خوب چھ!!جدی؟: افشین

 گرفتھ؟ عکس االن...میفھمی؟؟...ازمون گرفتھ افی؟عکس: سیما

 ...گرفتم عکس عملیاتتون از: میگم سیما حرف ی ادامھ در

 ...عالی واقعا؟چھ:افشین

 ...ھا دیوونھ: میگھ و میکنھ داغ سیما
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 از بعد و ھمیکن تمجید و تعریف عکاسیم از کلی ھم افشین و میدم نشون افشین بھ رو عکسا

 بھ

 !میشھ پیدا ھم رحمان عمو و مریم مامان کلھ و سر عکسھا گذاری اشتراک
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***. 

 &&&آرمین&&&

 سیگار سوختھ فیلترھای کنار رو گوشیم و میکنم خاموش میز گوشھ با رو سیگار

 آخرین...میندازم

 ...میشھ خارج بستھ از سیگار

 ...برداشتھ دود رو اتاق...بابا؟؟؟ خبره چھ: احمد

 حال تو اومدیم وقتی چتھ؟از آرمین: میگھ کھ میکنم روشن و آخر نخ بھش توجھ بدون

 نیستی؟

 چیکارم؟: میگم و بیرون میدم رو سیگار دود

 این میدونی خودت کھ تو بابا...میکشی زیاد ھم سیگار...شدی حرف کم...چمیدونم: احمد

 المصبا

 ...داره ضرر چقدر

 ...خودتو کردی خفھ:میگھ و میکشھ بیرون انگشتام بین از رو سیگار

 ...میترسم...احمد شدم گم میکنم حس 

 ..میسوزونتش تھ تا و میذاره خودش لب روی رو سیگارم و میکنھ نگاھم متعجب

 چی؟ از: احمد

 ...خودم از 

 ...تو کھ ای قیافھ و ریخت این با...داری ترسم...آره خب: میگھ و میخنده

 ...میکنم فکر بھش خیلی: میگم و میکنم قطع رو حرفش

 کی؟ بھ: احمد

 صورتم بھ محکم و میبندم رو چشمام...میخشکھ دھنم تو سوالش جواب در زنگ صدای با

 دست

 .میشم خیره رو بھ رو بھ و میکشم

 ...پیمانھ البد: میگھ میره در سمت بھ کھ حالی در احمد

 ...میذارم بازش و میرم پنجره سمت بھ و میشم بلند کاناپھ روی از

 کجاست؟ آرمین:میپیچھ خونھ تو میکنھ صحبت احمد با کھ پیمان صدای

 ...داخلھ:احمد

 چشھ؟: پیمان

 ...کرده ھندستون یاد فیلش دوباره: احمد

 لبخند اب و میاره بیرون رو کاپشنش پیمان...شدن اصلی سالن وارد کھ سمتشون برمیگردم

 بھ رو

 شد؟ خوب سرت: میگھ من
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 پیمان حرفای بھ میشم خیره شھر بھ دوباره پنجره از کھ درحالی و میدم تکون رو سرم

 گوش
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 ...میدم

 ینا تو خودتو کردی خفھ...بشکنھ سرت درد کھ کنی استراحت اومدی سرت خیر: پیمان

 و دود

 ...دم

 ...میخونی خر گوش تو یاسین...پیمان کن ول: احمد

 ...کرده دعوت شام بھ رو ھمھ امشب خجستھ:پیمان

 !!!سفر اومدیم سرمون دودور؟خیر د د ر بریم کی پس...بابا ای: احمد

 ...دیگھ میریم: پیمان

 ...نمیفھمیم کھ ھیچیم...مسخره جلسات اون یا بیمارستانیم یا ھمش آخھ: احمد

 ...آوردن اشتباھی رو تو ھم اول ھمون از: میگم و میزنم پوزخندی

 رو تلویزیون و میگھ ای نکنھ درد شما دست یھ ھم احمد و میخنده پیمان حرفم این با

 روشن

 ...میکنھ

 :میگھ و میکنھ خاموش رو تلویزیون و میگیره احمد دست از رو کنترل ریموت پیمان

 زودتر

 ...میمونن منتظرمون پایین...بشین آماده

 ...نمیام من 

 شحال...امشب: میگم و میشم خیره بیرون بھ احمد و پیمان متعجب ھای نگاه بھ توجھ بی

 رو

 ...ندارم

…..... 

 رو چشمام...بیرون میدم رو تنگم نفس...میبندم رو چشمام و میذارم ھام زانو روی رو سرم

 باز

 ...میشم خیره دریا بھ و میکنم

 « آرمین بفھممت نمیخوام دیگھ...نمیفھممت دیگھ...کردی ام خستھ... »

 ادیزی...میکنھ آروم رو ذھنم ایستاده تر طرف اون متر چند کھ جوونی پسر گیتار صدای

 غمگین

 سیگار دود و میکنم نگاه میکنن عبور روم بھ رو از کھ جوونی مرد و زن بھ...میزنھ

 رو جدید

 ...ھھ...بیرون میدم

 ... «داریم دوست ھمو ما کھ...اینھ مھم رھا...سختھ؟؟؟ برات اینقدر واقعیت درک 

 ...ندارم اعتماد میگی داری کھ اینی بھ خودمم دیگھ: رھا

 رھا  ؟؟...»

 من از مشکل شاید...تلخ...تلخھ زندگیم تمام مثھ اش مزه...میسوزونھ رو گلوم سیگار دود

 یھ ھب باید بود چی دلیلش نمیدونم کھ مشکلی واسھ پزشکا بھ مراجعھ بجای شاید...بود

 روان
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 اج کجا رو منطقم و عقل کھ بفھمونھ بھم و...بفھمھ دردمو کھ...میکردم مراجعھ پزشک

 ودب اون کردم باز چشم تا...نفھمیدم خودمم...ھھ...میگم رو شد؟زندگی خراب کی...گذاشتم

 اون و

 رو دنیات کھ مشکی تیلھ دوتا خواست مگھ...بود من دلخوشی تنھا چشماش...اون و بود

 میساختن

 زا تنھا نھ کھ کرد کاری...نباشم متنفر داد یادم عشقش با کھ کسی...بود؟ زیادی چیز

 بلکھ خودش

 منم زندگی انگار رفتنش با...کردم گم خودمو...بشم متنفر برم و دور افراد ھمھ از

 مگھ...رفت

 ماز خودشو کھ بود کی دلخوشیم...گرفت؟ دستاشو کھ بود کی اون از غیر من دلخوشی

 این...شد؟ خالی کی دستام...گرفت؟ جا دیگھ یکی دستای تو دستاش کھ شد چی...گرفت

 این...خال

 پر دوباره نمیخواستم...نخواستم...قلبمھ تو کھ ای خالی فضای این...خالی دستای

 خالی برای...بشھ

 پر رو خال اون دوباره کھ بودم نکشیده سختی ھمھ اون...دادم سختی تاوان کردنش

 ھمھ اون...کنم

 ھک نشد طوری ھیچوقت چرا...بیفتم چاه تو چالھ از دوباره کھ نکردم تحمل رو دیوونگی

 من

 رندهب من ھم یکبار کھ میشد کم چی نرقصید؟مگھ من ساز بھ دنیا ھیچوقت چرا...میخوام؟

 بازی

 کیی کلھ و سر کھ میشد چی...کنم؟ سر تنھا خودم درد با ھم یکبار کھ میشد چی...باشم؟

 پیدا دیگھ

 اون شبیھ ھیچیش...نگاھش طرز نھ...کردارش نھ...رفتارش نھ کھ کسی...نمیشد؟

 دنبال من...نبود

 پر ور ذھنم تو کھ بود چیزی تنھا" ھیچ" اما تقاطع یھ شباھت یھ...نقطھ یھ...بودم چیز یھ

 کس ھیچ شبیھ اون کھ ھمین داشت؟شاید کرد؟چی پر اون رو خال کھ شد چی...کرد

 ھمون...نبود

 خفیم پس از خوب اما بود زده غم نگاھش...کرد خاصش نبود میخواستم کھ کسی شبیھ کھ

 کردن

 اصال...کنم؟ فک بھش بود شده باعث کھ داشت چی...نکرد ناز...نکرد توجھ...میومد بر

 چی

 ھای خواستھ برای بود کور نقطھ یھ اون...کرد؟ پر اون رو خال کنم حس کھ شد باعث

 شاید...من

 عقل با تمنتونس...بیام کنار و بگیرم تصمیم عقلم با نتونستم ھیچوقت من...بود عمو با حق

 جلو
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 از بود یکی اون ھم باز...کردناش فرق ی ھمھ با...ھھ...خوردم رو دل فریب ھمیشھ..برم

 جنس

 ...گرفت داشتمو تنھا...کھ ھمونی

 . «بگیری را احساست ی یقھ باید ھا وقت بعضی

 :بگی و بزنی داد سرش قدرت تمام با

 بود تو دست از کشیدم چی ھر حاال تا...لعنتی دیگھ بسھ بسھ..." "»

 زده اتمم نگاه و میزنھ و گرفتھ دستش تو رو گیتار کھ پسرکی بھ...میچرخونم رو نگاھم

 بھ اش

 یب بعضیا میشن رد کھ عابرایی.داره سوز سازش و صداش...میکنم نگاه ، دوختھ زمین

 ارزش اب کاغذ تکھ یھ و سکھ یھ ھم بعضیا و میکنن نگاھش ھیجان با بعضیا و...تفاوت

 تو رو

 پام وبا زمین روی میندازم رو سیگارم و پایین میندازم رو سرم...میندازن جلوش کاله

 لھش

 آخرش بکنی کھ کاری ھر رو غصھ و غم...خرید پول با نمیشھ رو محبت و عشق...میکنم

 ھم
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 نمیفھمھ...نمیبینھ کس ھیچ کھ اینھ میسوزونھ رو دلت کھ چیزی تنھا...بخوریش کھ سھمتھ

 چھ کھ

 وقذ ات غصھ و غم دیدن از بعضیا و تفاوتن بی عابرا ھمین مثھ بعضیا...میکشی دردی

 کھ اونیم حتی...نمیکنھ درکت کس ھیچ...کنھ آرومت نمیکنھ سعی کس ھیچ اما...میکنن

 دستاتو

 بھ...مکان یھ تو...نقطھ یھ تو...روزی یھ...واستاده پات آخرش تا کھ میگھ و میگیره

 کھ آخرش

 یبمج تو رو دستم...نمیذاره تنھات کھ ای تنھایی و میمونی تو بازم و میکنھ ولت برسی

 و میکنم

 رو شممچ برقش...میزنم تلخی لبخند...میکنم نگاه بھش و میارم بیرون رو جیبم تو رینگ

 ...میزنھ

 . «داره ارزشتو کھ کسی بھ بده برو...نیست من مال دیگھ این: رھا

 درش دستت از ھیچوقت دادی قول...حلقھ این...بودی داده قول تو...نکن کارو این رھا 

 ...نیاری

 وت نھ...آرمین میکنھ فرق چیز ھمھ االن...داشتم دوستت کھ بود وقتی مال قول اون: رھا

 مال دیگھ

 ...نیست زوری کھ داشتن دوست...باشھ من دست نباید...حلقھ این...تو مال من نھ و منی

 ...نداری ای میونھ جدایی با گفتی...رھا بودی داده قول 

 خداست کار...نبودیم ھم مال ھم اول از تو و من شاید...آرمین نباف شعر: رھا...»... 
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 ... «خداست کار گفت و شد جدا من از

 نبود من خدای ، او خدای مگر...ام مانده ؟...»

 رو مدست و میکشم عمیقی نفس...سرده...میشم خیره بھش و میچرخونمش دستم تو رو حلقھ

 مشت

 رتشپ قدرتم تمام با و باال میبرم دستمو...میکشم عمیقی نفس و میبندم چشمامو...میکنم

 تو میکنم

 اریکیت تو کھ دریایی بھ و میدم فشار ھم روی رو دندونام...میشم بلند و میکنم پرتش...آب

 فقط

 .میشم خیره میشھ دیده موجھاش برق

 ...نبود زوری...داشتن دوست اون 

***. 

 &&&ترمھ&&& 

 یا اضافھ غلط ھیچ ماه یھ این تو منم و میگذره ماھی یک یھ االن...زیباتون جمال بھ خب

 قابل کھ

 ھک...ھمین...کردم آزاری مردم خورده یھ کنید توجھ...خورده یھ فقط...نکردم باشھ گفتن

 یھ ھمون

 آزاری مردم...دیگھ میدونین آخھ...شد خانوم سیما ای ھفتھ دو کردن قھر موجب خورده

 یعنی

 رو شلنگ گچ چون واسش جدید صفت یھ دنبال برم باید ھم االن...فلج افشین کردن اذیت

 کرده باز

 چوب یھ کرد باز پاشو گچ وقتی فقط من...دیگھ خب...خخخخ!!!!!میدوه خر مثھ و

 و برداشتم

 از کھ کردم وارد پاش ساق بھ مردونھ ضربھ تا چھار پاش سالمتی از شدن مطمئن واسھ

 یھ

 رهدوبا پیش ی ھفتھ دو و ببنده رو پاش دوباره شد مجبور و برداشت مویھ دیگھ قسمت

 بازش
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 یکمی گوشام و نزنھ حرف باھام دیگھ خانوم سیما شد باعث کوچولو کار ھمین...کرد

 استراحت

 و کرد ینمای مظلوم ھمیشھ مثھ البتھ کھ...کرد کمکم ھم کیوان و نبودم تنھا من البتھ...کنھ

 نقش

 مھ ترمم پایان امتحانای!!!!دیگھ شدم مقصر من وسط این و کرد بازی رو شرک ی گربھ

 شروع

 فیلسوف صبح امروز و بودم خونده خر مثھ دیشب...دادم رو امتحانم دومین امروز و شده
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 الزم تقلب اون ھم چون کردم آشتی سیما با امتحان ی جلسھ سر ھم امروز ھمین و...بودم

 و بود

 رطش از یکی این...رفت بیرون در از نمیشد ھم تقلب بدون و بود ریاضی امتحان...من ھم

 ھای

 میتقز اون با کھ بود فیزیوپاتولوژی ھم امتحانمون اولین...بود االجرا الزم کھ بود مھمش

 داشتیم

 ی پروژه اون فایق با بدبختی ھزار با ھم پیش ی ھفتھ سھ...ندادمش بد شکر رو خدا و

 رو مسخره

 و رزخیب ی قیافھ یھ با اونم و پختھ لبو اون بھ دادیم التماس ھزار با رفتیم و کردیم آماده

 اخمو

 تو...کنم دهش لھ لبو قیافشو بزنم میخواد دلم کھ میگیره قیافھ ھمچین...عتیقھ...کرد قبولش

 چند

 اشتمد آرامشی ھمچین کاری سفر بود رفتھ کوتولھ جھان قول بھ و نبود دانشگاه کھ روزی

 نگو کھ

 ور اجدادمون کرد قبول رو پروژه تا!!!!میشد آخرت بھ سفر کاریش سفر کاش...نپرس و

 چیز بھ

 فقط پروژه اون تو من البتھ... کرد قبول کردن خر کمی با آخر سر ولی کشید خوردن

 زحمت

 متحاناما ھم دیگھ ی ھفتھ دو تا...کرد بدبخت فایق رو کارا بقیھ...کشیدم رو اسمم نوشتن

 تموم

 حسابی منم و سمیراس و امیر عروسی میدم رو امتحان آخرین کھ روزی فردای و میشن

 خودم

 تو و سمیرا و امیر ی خونھ بریم قراره ھم جمعھ ھمین!!!!کردم خفھ روز اون برای رو

 چیدن

 کھ روزی از و ندارم ازش خبری معمول طبق کھ ھم پیمان...کنیم کمک خونشون وسایل

 خودش

 کیوان...ندیدمش دیگھ داد پزشکی ی کنگره یھ برای رو ترکیھ بھ رفتنش خبر و دیدنم اومد

 ھم

 بیچارگی و نحسی ھم بدبخت منھ واسھ نحسھ بیچاره طالع...نبینمش کھ بھتر ھمون

 و نادیا...میاره

 ور نفسم...ھستند مشنگ تا دو ھم ھنوز و نداده رخ کارشون در پیشرفتی ھنوز ھم مازیار

 فوت

 ندلیص و میز اومده کھ زیادی برف دلیل بھ...میدم تکیھ کنارم درخت بھ و بیرون میکنم

 گوشھ

 الخرهبا...نیست نشستن قابل و شده برف از پر بود ھا بچھ منو پاتوق کھ دانشگاه حیاط

 و فایق

 دادین؟ چجوری: میگم و میرم سمتشون بھ..میان بیرون امتحان جلسھ از ھم سیما
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 احدمو این...بود تو بھ امیدم کل من...دادی؟اه   برگتو و شدی بلند زود اینقدر چرا تو: سیما

 رو

 ...میفتم مطمئنم

 با اتشیطونی از یکمم...بخونی چیھ؟میخواستھ من تقصیر: میگم و میزنم شیطونی لبخند

 افشین

 ...کنی پاس بتونی رو واحدات تا کن کم منگل

 ...میشھ قرمز عصبانبت و خجالت از ھم سیما و میگیره رو خندش جلوی فایق

 ...میرسم خونھ تو رو تو حساب من: سیما
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 ...خونھ نمیرم فعال کھ من 

 ...نزنم حرف باھات سال یھ تا نکن کاری: میگھ و میده فشار بھم رو دندوناش

 ..عزیزم میکنی خوشحالم خیلی خیلی خیلی کھ بکنی کارو این اگھ 

 تریا؟ بریم...سرده خیلی اینجا ھا بچھ: فایق

 ...بریم 

 ...نمیام من: سیما

 کردی؟ قھر: فایق

 ...دارم تئاتر کالس یازده ساعت...بابا نھ: سیما

 نشدی؟ خستھ...نکردی غلطی ھیچ ھنوز تئاتر کالس میری داری سالھ ۴ 

 اون از...توپھ بسکھ بخوریش میخوای...ماه داره کارگردان چنده؟یھ کیلویی تئاترش: سیما

 خوشگل

 ...خرپوالس

 ...میپری گرنھ و کنھ قیچی باالتو بگم باید...روشن منگل افشین گوش و چشم 

 ...میکشمت خودم زدی حرفی بفھمم اگھ: میگھ و سرم بھ میزنھ محکم

 بگم؟ نرم میخوای اونوقت...بودی قھر ھفتھ دو من با چلغوز منگل ھمون بخاطر 

 ...میکردم شوخی داشتم من بابا: سیما

 ...نگم بھش کھ داره شرط یھ...خودت جون آره 

 ...قبولھ باشھ چی ھر: میگھ و میده تکون رو سرش...میخورن تکون شاخکاش

 ...دارم شرط دوتا قبولھ باشھ ھرچی کھ حاال 

 ...دیگھ نکن اذیت ترمھ...اهِ : میگھ و بازوم بھ میزنھ

 ...من بھ بدی تئاترتو کارگردان شماره کھ اینھ شرطم...بابا باشھ 

 ...ھم تو میره شدید فایق اخمای و میخنده سیما

 چیکار؟ میخوای اونو شماره: فایق

 ...باھاش دارم خصوصی کار!چھ؟ تو بھ: ومیگم میندازم متعجب نگاه یھ بھش

 سالن میرسونمت خودم خوشگلھ آقا اون با آشنایی محض: میگم و سیما سمت برمیگردم

 ...تئاتر
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 ...اونجا میریم بگم بھش بزنم زنگ افی بھ اول بذار...باشھ: سیما

 زمونا میگیره رو منگل افشین شماره کھ درحالی و میاره بیرون جیبش تو از رو گوشیش

 دور

 ھاینک از...میشھ خارج دھنم از دود شبیھ بخارش کھ بیرون میدم عمیق رو نفسم...میشھ

 میتونم

 و ناراحت چشمای بھ چشمم کھ میکنم رو کار این دوباره و میاد خوشم ببینم رو دھنم بخار

 عصبی

 ...میخوره فایق
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 چتھ؟ 

 ...میکنھ لگد رو پاش جلوی برفای پاش با و نمیگھ چیزی

 ...زدم حرف بد باھام؟ببخشید قھری مثال االن 

 میشھ چیزی یھ تا چرا...نبودی اینجوری کھ تو...فایق...اه  : میگم نمیگھ چیزی وقتی

 ناراحت

 وقت ھیچ احترامت داری؟بھ الو؟صدامو...میگیریا مزمن افسردگی داری کنم میشی؟فک

 حتی

 شکیھی رو دارمو دوست رو تو...میدونستی اینکھ با... رفتی...جایی نگامو نمینداختم...من

 نی

 ...تدس تو رو میذاشتم نباید کھ بودم من اولشم از شاید...ھست و بود تو رو کھ...حسی اون

 ترمھ؟: فایق

 اما...بشما خواننده میخواد دلم نھ؟خیلی یا قشنگھ صدام..فایق میگم...آھنگم این عاشق من 

 تو

 ...نمیدن مجوز من بھ ایران

 ترمھ؟: فایق

 ...سردمھ یخھ دستام 

 ترمھ؟: میگھ بلندی تقریبا صدای با

 میشنوم من بزن داری چی؟حرف کھ میکنی ترمھ ترمھ ھی...باو میزنی داد چرا 

 ھی...دیگھ

 ...میکنھ ترمھ ترمھ

 ...بگم بھت چیزی یھ میخواستم: فایق

 ...دیگھ بگو...بگی چیزی یھ میخوای کھ میکشی داری منو ساعتھ دو 

 ...کن ولش..ھیچی: میگھ و میکشھ کوتاھش موھای تو دستی...میکنھ نگام مستاصل

 ...بگو نکش خجالت...بابا ای 

 ...کن ولش کھ گفتم:فایق

 ...نداری کھ دعوا...بابا باشھ 
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 ...من ترمھ...راستش:میگھ دوباره کھ میکنیم سکوت یکم

 اون دهب تکون...دیگھ بنال دِ ...میکنھ پیر رو آدم بزنھ حرف کلوم دو میخواد کھ اینم...اوف

 گوشت

 !!!دھنتو تو المصب

 داری؟ جیش چیھ؟نکنھ 

 چی؟: میگھ متعجب

 ...پیچی پیچ ساندویچ با...داوینچی لئوناردو 

 بندری بدجور دستاش میبینم میکنم دقت کھ حاال...میکشھ صورتش روی دستی

 البد...میزنن

 ...سردشھ
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 خوردی؟طاعون؟جزام؟کدوم؟ گرفتی؟سرما شدی؟چتھ؟سرخک مریض سردتھ؟نکنھ 

 ...نداره درمون کھ بدی درد یھ: فایق

 ...میفتھ ھزاریم دو سریع

 ...شدی عاشق پس 

 فھمیدی؟ کجا از تو: میگھ و میکنھ نگام تعجب با دوباره

 شدار کارشناسی پا یھ خودم من درضمن...میزنن زیاد حرفا این از عشقوالنھ فیلمای تو 

 عشق

 ھست؟ کی طرف حاال...عشقیھ استرس ھمش زدنا بندری این تازشم...بابا دارم

 میگی؟ رو کی: فایق

 میگم؟ھمون رو کی بگی تو کھ میزنم فک دارم دوساعتھ...بابا گاوی کھ ھم تو 

 ...جولیِد...لیلی...معشوق

 سیما بھ نگاه یھ...آورده در رو پدرش بدجور معلومھ...بیچاره...میکنھ عصبی خنده یھ

 کھ میندازم

 شمبک حرف فایق زبون زیر از نیومده تا بھتره...تلفنھ با کردن صحبت مشغول ھنوز

 جلوی وگرنھ

 ...نمیده پس نم سیما

 ترمھ؟: فایق

 ھا؟ :میگم کیھ طرف بفھمم چجوری میکنم فکر کھ درحالی و میگیرم سیما از رو نگاھم

 کنم؟ کار چی: فایق

 میپرسی؟ من از 

 ...ندارم رو کسی تو از غیر فعال کھ من: فایق

 ...شیمی پشیمون بعدا و میدی انجامش میگم چیزی یھ داره قاطی پیچیم سیم من...برو بابا 

 ...دارم دوسش خیلی خدا بھ...بگو تو...نمیشم پشیمون: فایق

 !!!ھا میخوره قیافش بھ عاشقی چقدر...میره غنج دلم تھ
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 شدی؟ عاشق حاال تا: فایق

 عشق االن!!!! جونت نوش...شما واسھ باشھ...داداش نیومده من بھ خوردنا شکر این 

 ھمش

 کجاست؟ زمونھ دوره این تو عاشق...کشکھ

 ...من یکیش...ھستن ھم واقعی عاشقای: فایق

 ...ای روانی پا یھ کھ تو 

 ...دردیھ بد عاشقی تو جون بھ: فایق

 ...سوختنھ عاشقی رسم کھ بسوز 

 ...میشم جزغالھ دارم دیگھ: فایق
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 سرایت بھت آیدا ویروس میکردم فک اوال...شدیا سیاسوختھ اینقدر چرا جدیدا میگم 

 پس...کرده

 اینھ؟ دلیلش

 دیگ تھ ھب خورده بدجور بچھ این انگار...بابا نھ...میشم خفھ میبینم رو جدیش قیافھ وقتی

 دست کھ

 !!!شده مشنگ خل منھ دامن بھ

 ...میخوایش کھ بگو طرف بھ خب 

 ...کنھ باورم کھ نمیکنم فک: فایق

 ...خر ی دختره 

 ...نمیشھ...نداره راھی اما بفھمونم بھش کردم سعی خیلی: فایق

 ...یکھ درجھ نفھمای اون از پس 

 حساب بھ منو احساسات کھ میشھ باعث ھمینا و میبینھ داداشش چشم بھ منو اون: فایق

 برادری

 ...بذاره

 ...داری دوسش کھ بگو بھش رو در رو و بده گوش منو حرف بارم یھ تو حاال خو 

 ...بشنوم نھ جواب ازش چی؟نمیخوام ببینھ منو نخواد دیگھ اگھ...اگھ: فایق

 بتونھ و کنھ فکر بیشتر یکم تا بده فرصت بھش...نمیشھ چیزی ھمچین کھ باش مطمئن 

 اونجوری

 ونیمیت کھ راھی بھترین...نیست ای دیگھ راه راه، این غیر...کنھ قبولت میخوای تو کھ

 جواب

 بھت شتربی بتونم من کھ کیھ بگی نمیشھ حاال...میگم...کن امتحانش حتما...ھمینھ بگیری

 کمک

 کنم؟ھا؟

 ...نھ: میگھ و میخنده

 ...میترکم فضولی از دارم...کیھ؟ بگو من جون 
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 ...میفھمی موقعش بھ...خانوم فضول نکن عجلھ اونقدر: فایق

 مھفاط با فایق رفتارای چون میشم بیخیال بعدش اما باشھ فاطمھ میزنم حدس لحظھ یھ

 جوری

 ...چاکشھ سینھ عاشق گفت بشھ کھ نیست

 نامحسوسی طور بھ کھ ای چونھ با و میزنھ زورکی لبخندی...میکنھ نگاھم مستاصل

 میلرزه

 ...بده وقت بھم یکم: میکنھ زمزمھ

 میدی؟ روحی شکنجھ منو چرا بزنی؟آخھ زرتو آدم مثھ میشھ فایق 

 شده؟ ھا؟چیزی بچھ: سیما

 ...میزدیم حرف استادا از یکی درمورد داشتیم...نھ نھ: میگھ دستپاچھ فایق

 ردی؟ک صحبت افشین با: ومیگم میدوزم سیما بھ فضولی از توام و ناراحتی با رو نگاھم

 ...آره: میگھ متعجب
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 ...میندازه ای موشکافانھ نگاه فایق بھ بعد و

 ...بریم بھتره دیگھ 

 نمیای؟ تو فایق: سیما

 اینجا ادزی بھتره...بدم انجامشون باید کھ دارم کار چندتا منم...بریم بیا...داره کار فعال اون 

 ...نمونیم

 ستمد...میرم ماشینم سمت بھ و دوشم روی میندازم رو کولم و میشم رد فایق و سیما بین از

 رو

 از ییک ممکنھ یعنی...میکنم نگاه دانشگاه دخترای بھ چشمی زیر و صورتم روی میکشم

 ھمین

 از یکی شاید...باشھ دانشگاه دخترای از کھ معلوم کجا از باشھ؟اصال دخترا

 مھسا نکنھ...بود؟مھسا چی اسمش...روانی ی دختره اون نکنھ...وای...فامیالشونھ

 خدا...باشھ

 ونا شاید...بود جوری یھ فایق بھ نگاھش اونم...میشھ پیر اون با بدبخت فایق...نکنھ

 اوتیتف بی نگاه آرمین چھره بھ و میکنم بلند رو سرم...یکی بھ میخورم محکم...آره...بوده

 ...دادی؟ خوب امتحانتو: میگھ آروم و میده تکون برام رو سرش...میندازم

 ...نبود بدک: میگم و میکنم نگاھش متعجب

 رفتاراش بھ متعجب منم و میده تکون رو سرش و میزنھ محوی لبخند و میشھ خیره بھم

 نگاه

 ...میکنم

 نھمیک نگاه سرم پشت بھ کھ درحالی و میگیره ازم محو لبخند ھمون با رو نگاھش آرمین

 اخم و

 .نکن نگام اینجوری دیگھ: میگھ میکنھ
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 کنم؟ نگاھت چجوری پس 

 .میکنم نگاه بھش و میچرخونم رو سرم سیما صدای با

 .استاد سالم: سیما

 اب ھم اون کھ فایق بھ رو نگاھم.مونده خیره نقطھ یھ بھ ھنوز و نمیده رو جوابش آرمین

 ظن سوء

 .میدوزم ، میکنھ نگاه آرمین بھ

 ماش روز: میگھ باز نیش با سیما و میشھ رد کنارمون از اخم ھمون با و تفاوت بی آرمین

 بخیر ھم

 ...استاد

 ...میرم ماشینم سمت بھ متفکر و بینانھ ریز قیافھ ھمون با و میندازم باال ابرو

 بود؟ چش باز این: سیما

 ھمچین...المصب داره سگ چشماش...اوف: میده ادامھ سیما کھ میندازم باال ھامو شونھ

 پاچتو

 ...نکنھ ول رو پاچمون و بمونھ ھمینجوری کنھ خدا...میکنی حظ کھ میگیره
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 و میشھ باز راننده کمک سمت در...میکنم روشن رو ماشین متفکر و میشم ماشین سوار

 تو سیما

 ھب اخم با...میشم خارج دانشگاه از و میکنم حرکت نشستنش محض بھ...میشینھ ماشین

 نگاه سیما

 ...میکنی؟ نگام اینجوری چرا: میگھ و میکنھ نگاھم متعجب کھ میکنم

 داره؟ سگ کی چشمای: میگم اخم ھمون با

 ناراحتی؟ چرا تو...دیگھ داره سگ...چیھ؟ مگھ...خب: سیما

 ...داره دوست رو تو مثھ آدمی کھ متاسفم افشین واسھ: میگم و میدم فشار رو دندونام

 چمھ؟ من مگھ: میگھ تشر با سیما

 ...مردمھ پسرای دنبال ھمش چتھ؟چشمت 

 فک ندونھ کی ھر...چھ؟ تو بھ...باھاش بیارم در بازی ھیز میخواد دلم خودمھ چشم: سیما

 میکنھ

 ...باباشھ ارث کھ

 دنده...نمیگھ چیزی و میاد کوتاه ھم سیما...نمیگم چیزی و میدم فشار مشتم تو رو فرمون

 رو

 ...میشم خیره روم بھ رو بھ و میکنم عوض

 بود؟ چش فایق: سیما

 ...ھیچی 

 میکنی؟ پنھون ازم داری رو چی...ترمھ: سیما

 کنم؟ پنھون تو از کھ دارم چی چی؟من یعنی حرفا چی؟این یعنی 
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 ...میچسبھ ماشین در بھ و میکنھ حیرت بلندم صدای از

 ...بزن منو بابا؟بیا چتھ: سیما

 سبقت ازش و میدم جلوم ی راننده بھ آبدار فحش چندتا و بوق روی میذارم رو دستم

 ...نداشت حق...احمق ی دختره...میگیرم

 برم؟ کجا 

 کردی؟ فراموش رو آدرسش مگھ...دیگھ سالن: سیما

 ...نھ نھ: میگم و میدم تکون کالفگی با رو سرم

 کھ ھمیکن باز دھن ھم چندباری و میکنھ نگاھم موشکافانھ تئاتر سالن میرسیم وقتی تا

 بپرسھ چیزی

 ...میترسھ من العمل عکس از اما

 نمیشی؟ پیاده 

 نمیای؟ تو: سیما

 .ندارم حوصلھ...نھ 

 ...خدافظ فعال...باشھ: میگھ و باال میکشھ رو کاپشنش زیپ
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 دنبالت؟ بیام 

 ...میفرستھ رو یکی افشین...نمیخواد نھ: سیما

 ...ببند کمربندتم...نفس برو یواش: میگھ و میبوسھ رو گونم و میشھ خم سمتم بھ

 بیرون؟ کنم پرتت تیپو با یا پایین میری: میگم و کنار میدم ھولش

 یا...شدی اینجوری کھ گفتھ بھت چی پدرسوختھ فایق اون نیس معلوم: میگھ و میخنده

 ...شایدم

 چی؟ شایدم: میگم و میکنم نگاھش خستھ

 ...فکر؟ تو رفتی گفتھ چیزی اون نکنھ...کلک؟ آرمینھ قضیھ: سیما

 ...خفھ 

 دارش سگ چشمای از و کردم تعریف ازش چون شایدم یا: میده ادامھ خنده با سیما

 کردی؟؟؟ حسودی...گفتم؟؟؟

 دست یھ کھ بشم پیاده کھ برمیدارم خیز منم و میشھ پیاده ماشین از سریع حرفش از بعد

 تکون

 یا: میگم قبلش حرفای بھ توجھ بی و میذارم ھم روی رو چشمام...میشھ سالن وارد و میده

 خالص منو و کیھ دختره بگی میمیردی...عنتر فایق...فضولی از میترکم دارم...بابا

 کنی؟؟؟

***. 

 ذوق کار این از...میشھ بلند زنگ دینگ صدای کھ زنگ روی میذاره رو دستش سیما

 میشھ مرگ

 ...میده فشار رو زنگ ھم سر پشت دیگھ چندبار و
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 ...سوخت...رو المصب اون کن ول 

 ھم تو بیا...داره حال خیلی: میگھ میده فشار رو زنگ ھنوز کھ درحالی ذوق با سیما

 ...کن امتحان

 داره حال واقعا...اوی...زدن زنگ بھ میکنم شروع منم و کنار میزنم رو دستش

 کخ درحال...ھا

 خنده با...میشھ نمایان در چھارچوب تو امیر زھرمار قیافھ و میشھ باز در کھ ریختنیم

 مضحکی

 از کھ بودم من میکنھ فک االن...نمیشد بھتر این از...برمیدارم زنگ روی از رو دستم

 زنگ اول

 ھک گفت این...بود ای: میگم و میکنم اشاره سیما بھ ام اشاره انگشت با...نمیکردم ول رو

 ...من

 میخواین؟ چی: میگھ اخمالو و خابالو چشمای با و میکنھ قطع رو حرفم

 بدم؟ چیھ؟پول: میگھ امیر کھ میکنھ دراز سمتش بھ رو دستش سیما

 ...قدش بزن...پ ن پ: سیما

 میکنین؟ چیکار اینجا شما سحری کلھ: میگھ و سیما دست کف میزنھ پرروی با امیر

 ...خوبھ در دم...نمیایم تو ما...نکن اصرار اینقدر...داداش ممنون 

 ھا؟: میگھ و میکنھ نگاھم پرتی حواس با

 ...خوابی ھنوز کھ تو: میگم و کنار میدم ھولش
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 و آت چقدر...خبره؟؟؟ چھ...اوووووووووووه...میکنم نگاه خونھ وبھ میکنم بلند رو سرم

 ...آشغال

 چتھ؟: میگھ سیما کھ میدم ھول تو میاد داره کھ رو سیما و در سمت برمیگردم

 ...بریم برگرد 

 چرا؟: سیما

 ...اومدیم اشتباه رو خونھ 

 ...بشیم خارج در از کھ نمیده اجازه و میذاره در جلوی رو دستش امیر سمیرا صدای با

 اومدین؟ دیر اینقدر ھا؟چرا بچھ: سمیرا

 بیان؟ اینا کھ گفتی زدی زنگ تو: امیر

 ...کنن کمکمون بیان گفتم...آره: سمیرا

 کھ میکنھ باز رو دستاش میره سمیرا سمت بھ کھ درحالی و کنار میده ھول منو سیما

 ھم سمیرا

 حالت ھمون با و میکنھ کج رو راھش سیما اما کنھ بغلش کھ میکنھ باز متقابال رو دستاش

 ...کثیفھ چقدر خونھ این: میگھ و امیر و من سمت برمیگرده

 بود؟ شما اومدن بھ نیازی نظرت بھ بود تمیز اگھ...کیو آی: امیر

 کنیم؟ تمیز سمیرا و سیما و من رو دون زبالھ این تمام قراره یعنی 
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 ...کنین تمیز وسیما تو رو قصر این قراره...نکن اشتباه...عزیزم نھ: امیر

 شد؟ چی پس سمیرا 

 ...میکنین تمیز ھم شما بازار میریم ما: سمیرا

 ...گفتی شد خوب 

 تو برمیگردونھ منو و میگیره رو تومبونم بند کھ برم در میخوام و میدم ھول رو امیر

 و خونھ

 ...کنن کمک بھتون و بیان ھم سمیرا ھای خالھ دختر و کیوان قراره: میگھ

 میاد؟ اون چرا چی؟؟؟؟آخھ 

 رو سمیرا ھای خالھ دختر تو مگھ: میگھ میبنده رو خونھ در کھ درحالی متعجب امیر

 میشناسی؟

 بکنیم؟ ھم داری بچھ برات داری انتظار البد...کیوانھ منظورم...نمیگم کھ رو اونا من 

 ...باشھ خوبی پسر داده قول کیوان: لبخند با امیر

 ...است دروغ گرگ قول 

 اون: سمیرا«  است مرگ گرگ توبھ... » بود

 آیا؟؟؟ میدونی ھم تو کھ بدونم میخواستم...میدونم 

 ھا؟: سمیرا
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 وشر روکشای کھ ای شکالتی مبل سمت بھ کھ درحالی و میکنم باز رو مانتوم ھای دکمھ

 ھنوز

 ام بھ نداری چایی یھ: میگم و میشینم شده ریختھ روش کھ لباسایی روی و میرم ھست

 بدی؟

 ...سبزه قوطی اون...دوم کشوی...آشپزخونھ تو...چرا: سمیرا

 الزمھ؟ مدارک اینا 

 ...چایی آدرس: سمیرا

 ...خواست؟ چایی کی حاال:میگم و چپ علی کوچھ بھ میزم رو خودم

 کنیم؟ شروع کجا از...خب: سیما

: ممیگ و باسنش در میکوبونم محکم و میکنم بلند رو پام...واستاده من روی بھ رو دقیقا

 اینکھ مثلھ

 !!!؟!!کنی حمالی نمیاد بدت تو

 کار ھمین واسھ مگھ: میگھ میکشھ باسنش روی درد با رو دستش کھ درحالی سیما

 نیومدیم؟

 ...حمال خر 

 ...دار نگھ خواھرتو ترمھ؟؟؟؟احترام وای ای: امیر

 ...داداشمی ھم تو: میگم و میکنم دراز سمتش بھ رو دستم
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 یدیکل شدیم خیره در بھ مبھوت ھمھ کھ حالی در ثانیھ چند از بعد و میخوره در بھ مشتی

 قفل تو

 ...میشھ پدیدار نما گرگ انسان یھ قیافھ...و میشھ باز قیژی صدای با در و میچرخھ

 ...اومدم خوش...اومدم من سالم: کیوان

 دیشب ھک بودی تو پس: میگھ و میقاپھ دستش از رو کلیدا لبخند با و میره سمتش بھ امیر

 و کلیدا

 رفتی؟ کش منو پول کیف

 دزدم؟ من کھ بگی میخوای چی؟؟؟من؟یعنی: کیوان

ید شما   ...بز 

 من وبگ این بھ داری دوست کی ھر جون...ترمھ؟: میگھ و میکنھ نگاه بھم گریھ با کیوان

 دزد

م و نیستم  ...بز 

 ...نبند نبند: میگھ داد با کیوان کھ ببنده رو در میخواد امیر و داخل میاد حالت ھمون با

 شده؟ چی!!!!! چیھ؟؟: ترس با امیر

 خونھ بھ راھرو داخل از صداش...میشھ خارج خونھ از و میره در سمت بھ گریھ با کیوان

 میرسھ

 ھم ھمھ...آشنان ھمھ اینا...نکش خجالت تو بیا...عزیزم بیا: میگھ کسی بھ خطاب کھ

 دوست

 ...گلم بیا...دارن

 من ھک مبلی پشت و میکشھ جیغ سمیرا...تو میاد گوسفند یھ ھمراه دقیقھ چند از بعد و

 قایم نشستم

 آپارتمان؟ تو آوردی گوسفند چرا...احمق کیوان: میگھ عصبانیت با امیر...میشھ
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 محترمھ؟ خانوم یھ با صحبت لحن چھ امیر؟این...بابا ای: کیوان

 ...ھا یشھم پاک ریملت عزیزم نکن گریھ: میگھ و میکشھ گوسفند سر روی دستش با بعد و

 ...بیرون ببر من خونھ از رو گوسفند: سمیرا

 عزیزم نھ مگھ:( گوسفند بھ خطاب...) خوبی این بھ چرا؟دختر آخھ: کیوان ؟...

 ...بععععع: گوسفند

 ...میکنھ نگاه بھش لبخند با کیوان

 آوردی؟ کجا از اینو: امیر

 ...جیبم تو از: کیوان

 ...اومده کھ ھمونجایی گردون برش پس: امیر

 ...زشتیھ گوسفند چھ: سیما

 نھ؟ مگھ...زیبایی عمل بره قراره دیگھ وقت چند تا: کیوان

 ...بععععععععع: گوسفند
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 گوسفندیھ عجب المصب...گوسفند؟ یا کرده پیشرفت تکنولوژی نمیدونم من

 ...ناناز...تمیز... خانوم... متین...عاقل..فھمیده...ھا

 ...من دختر دوست و ناقال بره مادر...جیگر الھام...میکنم معرفی...اینک و: کیوان

 ...کرد پیدا رو اش شده گم نیمۀ بز   کیوانِ  باالخره 

 ...یاال یاال یاال...یاال ببوس الھامو ، کیوان: سیما

 ...میشھ پاک رژش: کیوان

 ...بیرون ببر رو گوسفند این االن ھمین: سمیرا

 ...کھ داد اجازه تو بھ چجوری ساختمون نگھبان: امیر

 خترد دوست با مشکلی چھ شما نمیدونم من...بابا ای: میگھ و میکنھ قطع رو حرفش کیوان

 من

 ...کھ اقعاو...نچ نچ نچ...شما اونوقت باال بیاد باھام داد اجازه گفتم نگھبان بھ اینو تا...دارین

 ...بع بع...بععععععع: گوسفند

 رو یگرج الھام صحبتای خودم نیستین بلد انگلیسی زبون شما کھ اونجایی از...خب:کیوان

 ترجمھ

 ...میکنم

 خارجیھ؟ گوسفند: ذوق با سیما

 ...بھتره تو از اصلیتش!!چی؟؟ پس: افتخار با کیوان

 ...بعععع بع بع...بعععع: میگھ گوسفند کھ ھم تو میره سیما اخمای
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 نم بھ رو اینا...بشم ماھت شکل اون قربون الھی...عزیزم کیوان: میگھ جون الھام: کیوان

 معرفی

 نمیکنی؟

 ...بیرون بنداز رو گوسفند امیر؟؟؟؟؟این: داد با سمیرا

 ...بیار نخ یھ ترمھ؟بپر: کیوان

 چی؟ واسھ 

 نھمیک اشاره الھام باسن بھ پاش با) طرف اون از...بخوره جون الھام بھ بدم میخوام: کیوان

 ادامھ و

 ...بیرون بده تسبیح( میده

 ...کیوان بکش خجالت: امیر

 ...نیست خوب نقاشیم من: کیوان

 و جیغ ھب توجھ بدون بعد و ھوا میره گوسفنده داد کھ میگیره رو گوسفند گردن اخم با امیر

 فریاد

 ...بیرون میبره خونھ از اونو کیوان ھای

 من...کن تحمل...الھام عشقم...نبرش اونو...نھ...من الھام...نھ: کیوان

 ...میدم نجاتت
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 کجا؟ از عتیقھ گوسفند این 

 جیگر ھامال منم...کنم پیدا واسش توپ گوسفند یھ و میدون برم فرستاد بابام صبح: کیوان

 رو

 معزیز دیدم بمونھ منتظر ماشین تو بگم میخواستم...آوردمش و جلو صندلی رو نشوندم

 ...بیارم سیما برای ھم ھمبازی یھ گفتم...تنھاست

 ...ات عمھ ھمبازی: سیما

 ...بود بزکوھی شوھرش...داشتم عمھ یھ اتفاقا: کیوان

 چطوری؟: میگھ و کنارم میکنھ پرت رو خودش و میاد سمتم بھ کیوان

 ...ھستی و بودی شتر 

 ...مھستی...من عالقھ مورد خواننده 

 ...شصتی ناز 

 بستی؟ خالی باز: کیوان

 ...دربستی ماشین با اومدم اینجا تا 

 بستی؟ ھم رو ماشین در: کیوان

 نشستی؟ لباسا این با من مبل رو چرا: سمیرا

 نبستی؟ دھنتو ھنوز تو: کیوان

 ...ببند رو ات عمھ دھن: سمیرا
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 ...شد فاتحھ روحش تو امروز...عمم بیچاره: کیوان

 ...شد کثیف...شو بلند مبلم رو از: میگھ و کیوان شونھ بھ میزنھ سمیرا

 گھم...تازشم...داره روکش ھنوز کھ مبلھ این...بابا ای: میگھ و میشھ بلند اخم با کیوان

 از ترمھ

 تره؟ تمیز من

 ...میدی گوسفند گند بو...نبوده جونت الھام اقوام پیش تو مثھ ترمھ: سمیرا

 ...میکنم احساس رو بو ھمین تو پیش از امیر اومدن از بعد ھم من اتفاقا: کیوان

 ...میره اتاقا از یکی سمت بھ بگھ چیزی اینکھ بدون و میره ای قروچھ دندون سمیرا

 ھمیکش بو رو بدنش رو دستا خاصی وسواس با کھ درحالی امیر و میشھ باز آپارتمان در

 وارد

 ...میشھ خونھ

 کردی؟ چیکارش رو مرده مادر گوسفند اون: سیما

 ببرتش کھ بفرستھ نفرو یھ زدم زنگ ھم بابا بھ...پارکینگ ببرتش گفتم نگھبان بھ: امیر

 ...میاد در صداشون ھا ھمسایھ االن...کشتارگاه

 کشتارگاه؟ ببرن منو: میگھ و میکنھ اشاره خودش بھ کیوان

 ...رو گندو بو گوسفند اون...نھ: امیر

 میکنھ؟ رفتار اینجوری اش آینده داداش زن با چرا؟آدم الھام؟؟؟آخھ: کیوان



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 کو؟ سمیرا: میگھ و میندازه بھش چندش نگاه یھ امیر

 ...کرد قھر دوباره مادمازل: میگھ و میشینھ کنارم دوباره تفاوتی بی با کیوان

 گفتی؟ چی بھش باز: میگھ میره اتاق سمت بھ کالفھ حالت با کھ حالی در امیر

 ...ھیچی: کیوان

 ...گوسفندی تو گفت مستقیمی طور بھ بھش فقط: سیما

 گوسفندم؟ من: میگھ و کیوان سمت برمیگرده امیر

ی داداشت مثھ کھ تو: کیوان  فندهگوس این اسم میخواستم اولش...گوسفنده سمیرا اون...بز 

 بذارم رو

 ...بشھ سمیرا اسمش کھ نانازه گوسفند این حیف دیدم اما...سمیرا

 ...میشھ اتاق وارد و میندازه بھش اخمالویی نگاه امیر

 ...دیگھ نشستین؟پاشین ھا؟چرا بچھ: سیما

 میذاره وشت کاست یھ و میره تلویزیونھ کنار کھ ضبطی سمت بھ و میشھ بلند سریع کیوان

 بعد کھ

 من...جون...میشناسم رو تتلو صدای اول ھمون...میشھ بلند مھیبی صدای دقیقھ چند از

 ...عاشقشم

 و یادم سمتم بھ میلرزونھ و گرفتھ کار بھ رو بدنش ھای ماھیچھ تمام کھ حالی در کیوان

 رو دستم

 ...میکنیم رقصیدن بھ شروع آھنگ با دوتایی و میکنھ بلندم و میگیره
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 « میبینم؟ چی دارم وای ای

 مالیشون وضع خوبھ کھ میگن

 ایشون پاش تا سر از...مارکھ

 ...اما

 ...نمیشینم پیشش

 کارشون تو نیست بازی دره دو

 مامیشون ماشین دره دو ولی

 عادیشون مسافرت یھ پلی

 نمیشینم پیشش ولی... »

 ...فنره؟؟ یا کمره این...آھا...آھا 

 ...میزنھ بشکن و میده کمرش بھ قری کیوان حرفم این با

 میکنین؟ چیکار دارین: سیما

 ھدیگ ما...خواھرم نکن اصرار...دیگھ پاشدیم ھم ما نشستین؟؟؟خب چرا نگفتی تو مگھ 

 ...نمیشینیم

 میخونھ بلند تتلو صدای با ھمراه کیوان... « : داره مو بلند

 داره خوشبو بدن...  »
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 !!!؟!!!گوسفندس اون منظورش کنم فک

 « داره تتلو عشق... »

 «   نمیشینم پیشش ولی... »

 ...میشھ قطع موزیک صدای...کھ...ھیجانی فضا و شده گرم کمرمون تازه

 میده ادامھ سرمستی با کیوان و« :  داره مشکی سانتافھ... »

 «   بیکاره ظھرا از بعد... »

 کیوان« :  میذاره سرم بھ سر... »

 «   نمیشینم پیشش ولی... »

 آرامش ھمسایھ و در...سرتون رو گذاشتین رو صبحی؟؟؟خونھ سر خبرتونھ چھ: سمیرا

 ...میخوان

 کیوان؟ 

 ھوم؟: میگھ شده خیره سمیرا بھ ای مسخره حالت با کھ حالی در کیوان

 میخواد؟ آرامش ھم ھمسایھ خونھ در ھمسایھ بر عالوه کھ میدونستی تو 
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 تو ھم سمیرا ھای خالھ دختر...بازار میریم ما: میگھ و میاد بیرون اتاق از امیر

 رو خونھ...راھن

 ...کنین مرتب

 نمیخواین؟ ای دیگھ چیز...آقا چشم: کیوان

 نبیرو رو ناھار ما...بخورین بگیرین چیزی یھ بیرون از خودتون ھم ناھار واسھ: سمیرا

 ...میخوریم

 چی؟ غذا پول: کیوان

 اینم...بیا: میگھ و میز روی میندازه و میکشھ بیرون تراول چندتا جیبش تو از اخم با امیر

 ...پول

 چی؟ کارگرا پول پس: کیوان

 کارگرا؟ کدوم: سمیرا

 نمیخوایم؟ پول ما یعنی 

 وسایال...بکنین رو کارتون...نمیزنگیدیم دوتا شما بھ کھ بدیم پول میخواستیم اگھ: سمیرا

 با ھم رو

 ...نشکنین ھم رو چیزی...کنین جابجا احتیاط

: میگھ و میده لم مبل روی کیوان...بیرون میرن خونھ از خرم و خوش حرفشون از بعد

 شما...خب

 ...نظارت منم...کنین تمیز تا دو

 ..نشی خستھ وقت یھ 

 ...میاد در آسونیھ؟؟پدرت خیلی کار کردن نظارت کردی فک: کیوان

 ...میشھ کار بھ دست و میاره بیرون رو مانتوش سریع سیما
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 ...میدم بیشتری پول تو بھ...باریکال: میگھ داده لم کھ حال ھمون در کیوان

 نشستی؟ چرا تو: میگھ کھ میشینم مبل روی

 ...میکنم نظارت رو تو کار دارم منم 

 ...نشی خستھ: کیوان

 ...نزن حرف بکن آسونیھ؟؟؟کارتو کار نظارت کردی فک چیھ...ھھ 

 یک یھ...میکنھ کار خر عین سیما و میکنیم تعریف خاطره و جک و میشینیم کیوان و من

 ساعتی

 ...میشھ بلند در زنگ صدای کھ میگذره

 خودش مثھ کنھ خدا...اومدن( سمیرا) قندی بز   بز   اون ھای خالھ دختر کنم فک: کیوان

 ...ندارم حوصلھ اصال...نباشن

 وت کیوی...ندارم شدنم بلند نای خستگی از کھ من...زدن بھم رو خلوتمون اومدن...بابا ای 

 برو

 .کن باز درو
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 بھ و میشم دبلن...میفتھ بیرون زبونش تشنگی فرط از و میفتھ گوشھ یھ خستگی با سیما

 در سمت

 یکیشون...میشیم رو بھ رو خودم سال و سن ھم دختر دوتا با کھ میکنم باز رو در...میرم

 کھ

 کھ نداد زحمت حتی و بود گوشی تو سرش ھم یکی اون...اسکلھ چقدر میزد داد قیافش

 رو سرش

 ...کیم من ببینھ بیاره باال

 ...سالم 

 سالم؟؟؟: لبخند با اسکلھ دختر اون

 ...میکنم اخم صداش بلندی از و گوشم روی میذارم رو دستم

 میزنی؟ داد چتھ؟چرا 

 تو مشوگ برو پرستو: میگھ و تو میده ھول رو اسکلھ دختر گوشیھ تو سرش کھ دختره اون

 ...دیگھ

 رهدخت این اسم...شاسکول اون ھم سرش پشت و تو میاد پرستوئھ اسمش کھ اسکھ دختر

 یھ یاد منو

 ...میندازه شعر

 « از من میبوسمت...پرستو...تو واسھ میاد در سینھ...تو از من دل این...پرستو

 تو مال زندگیم تموم...دور... »

 ...خودتونھ خونھ...نکنین تعارف...بفرمایید 

 من: میگھ و میندازه نگاھی بھم...میکنھ بلند گوشی روی از رو سرش باالخره
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 ھم با سمیرا و من...خودمھ خونھ میدونم خودمم..نکردم تعارف منم...خوبی؟خوبم...پریسام

 این از

 داده مانجا رو کارا بیشتر نفریم؟امیدوارم ؟ھا؟؟؟چند بکنیم چیکار قراره حاال...ندارم حرفا

 قھوه من...نشیم کارتون مزاحم کھ بیام دیر کردیم سعی امکان حداکثر تا...باشین

 پرستو...میخورم

 ھم امیر داداِش  بود؟؟؟ببینم چی اسمت راستی...نمیخوره ھیچی معموال اون...خواھرمھ ھم

 زیاد سمیرا از رو تعریفش...ببینم رو عتیقھ اون میخواد دلم اینجاس؟خیلی

 اللی؟ و کر تو؟نکنھ چتھ...خاکھ بوی اینجا چقدر)!!!!!!!!!!!!!(...شنیدم

 بدم؟؟؟ھا؟ مصنوعی تنفس بھت آوردی کم نفس اگھ 

 یادز یعنی...نیستم حرفی پر دختر اصوال زدم؟؟؟من فک چقدر کردی چیھ؟؟؟حال: پریسا

 حرف

 ھنر زدن حرف..ندارم قبول اینو من اما میزنم حرف زیاد کھ میگن اطرافیانم البتھ..نمیزنم

 بود؟؟؟ چی اسمت...نگفتی...دارم اونو من کھ...میخواد

 ...تر...من...میگم بدی نوبت اگھ 

 ...میشھ قطع حرفم کیوان اومدن با

 بود؟ کی: کیوان
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 ...میزنھ برق ھشتایی ھفت چشماش و میشھ نمایان لبش رو لبخندی پرستو و پریسا دیدن با

 ...خوشگلی خانومای چھ...بھ   بھ  : کیوان

 یوانک باید تو...پریسام من...سالم:میگھ و میکنھ دراز کیوان سمت بھ رو دستش پریسا

 .خوشحالم خیلی ازدیدنت درستھ؟؟؟...باشی

 ...امیری شبیھ چقدر تو...خواھرمھ اینم: میده ادامھ و میکنھ اشاره پرستو بھ

 !!!!ھا داداششھ نکرده خدایی 

 اپریس مبارک کالم وسط...خواھشا تو جان تری: میگھ پریساس محو کھ حالی در کیوان

 ...نپر

 بود؟؟تر؟ چی اسمت: میگھ و میندازه نگاھی بھم پریسا

 ...اوالدتھ و جد تِر 

 منم...نوکرتونھ...کنیزتونھ: میده ادامھ شده محو حالت ھمون با کیوان کھ میکنھ اخمی

 مخلص

 ...شمام

 ...یکنھم ھدایتشون پذیرایی سالن سمت بھ کیوان کھ میکنم جمع چندش حالت با رو صورتم

 ...بگذرون بخیر رو امروز اومدن؟؟؟؟خدایا در کجا از اینا 

 ...کارون بھ برم میخوام: کیوان

 نوکرشون؟ شدم من حاال...نمکدون سرت تو خاک 

 ...ایشون خانومن چقدر...پریسا دختره اون...خودشون جون بھ بستم خالی: کیوان
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 ...ندیدی مودی؟؟؟پرحرفیشو رو طوطی؟؟؟امروز اون 

 و بخوریم ھمی دور بذاره دم چایی یھ بگو سیما بھ برو بیا...عزیزم سخن خوش: کیوان

 با بیشتر

 ...بشیم آشنا ھا فرشتھ این

 ...کردی گم پاتو و دست صحرایی موش تا دو دیدن با کھ کنن سرت تو خاک 

 ...اومد خوشم ازشون: کیوان

 ...بکشیم کار حسابی ازشون کن خرشون 

 !!!!بکشن کار ما از و کنن خر مارو اونا میدم احتمال گرچھ

***. 

 این...اوووووووی: میگم و میارم بیرون ماشین پنجره از رو سرم و میزنم بوق چندتا

 ماشین

 ...منھ پارک جا اینجا...داره برش کیھ؟بیاد

 ...استاده ماشین اون...بزن دیگھ جای یھ برو: میشھ بلند ھا بچھ از یکی صدای
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 کدوم کھ میکنم فک میگیرم عقب دنده کھ درحالی و میکنم نگاه روم بھ رو مشکی بنز بھ

 از یکی

 دهپیا ماشین از و میکنم پارک در نزدیک درخت زیر رو ماشینم...؟؟؟!!داشت؟ بنز استادا

 و میشم

 ...باشھ ماشینم بھ حواست...غالم ھوی: میگم غالمرضا بھ رو

 تتخ خیالت برو: میگھ شده پخش ھوا تو گرمش بخار کھ میخوره گرمی چای کھ درحالی

 ...خواب

 ...میگرما رو تو ِخر بیفتھ روش خط...میکنی چیکار ببینم 

 ...کوفت: میگم کھ میخنده

 و ساختمون تو میندازم رو خودم...سرده چقدر..اوف...میرم دانشگاه ساختمون سمت بھ و

 یک

 شبیھ کھاین از بیشتر...میکنم باز پام با رو بازش نیمھ در...میرم کتابخونھ سمت بھ راست

 ھشتا ھفت و واستاده میزا از یکی روی پسرا از یکی...تاتره سالن شبیھ باشھ کتابخونھ

 دختر

 سلفی ھم از دارن دختر چھارتا ھم اونورتر...میدن گوش دروغاش بھ و شدن جمع دورش

 کردن غش خنده از نفر چند و باال میره کتابخونھ ھای قفسھ از یکی ھم اونورتر...میگیرن

 و

 رونبی بھ پنجره از ھم فایق و میخونھ کتاب فاطمھ...نشستن فایق و فاطمھ ھم اونورتر

 خیره

 ...شده

 ...ام کتابخونھ این سکوت مرده کشتھ من یعنی 
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 یھ...بابا کن ول: میگھ واستاده میز روی کھ پسری ھمون و میاد پایین کمی ھا خنده صدای

 امروز

 ...باشیم خوش بذار...نیست کوتولھ اون رو

 ...میشھ بلند میکنن تایید رو حرفش کھ بقیھ صدای بعد و

 ..ھمین...ساکتھ کتابخونھ چقدر گفتم فقط...بابا نگفتم چیزی کھ من 

 گاھمن لبخند با فایق...میرم فاطمھ و فایق سمت بھ...میشھ بلندتر ھا صدا حرف این با و

 و میکنھ

 ...نمیشھ دیده صورتش کھ طوری...کتابا از یکی تو کرده رو سرش ھم فاطمھ

 ...مدرسھ بچ برو بر سالم 

 ...تره پایین میالن یھ مدرسھ..دانشگاھھ اینجا: فایق

 بابا؟ اِه؟نھ 

 ...میشم خیره بھش شوکھ و میشم صورتش متوجھ تازه...میشینم روش بھ رو و میخندم

 شده؟ چی: فایق

 ...صورتت؟؟؟ فایق...فایق: میگم و میکنم نگاھش ترس با

: یگھم و میکشھ پیشونیش روی خراش روی رو دستش و میزنھ جونی بی و کمرنگ لبخند

 چیزی

 ...شده دعوام ھا بچھ از یکی با...نیست
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 ھب و میگیرم لبش شده کبود گوشھ و خراشیده سر از رو نگاھم و میدم قورت رو دھنم آب

 فاطمھ

 میکنی؟ خرخونی چقدر دختر آخھ: میگم و میکنم نگاه

 ...ببینی رو خرخونی اوج تا بردار رو کتاب: میگھ و میخنده فایق

 رو بھ رو فاطمھ کشیده وا حلق با کھ برمیدارم آرومی بھ رو کتاب

 دھنھ این...بابا...اووووه...میشم

 ...غار؟؟ یا

 چشھ؟ این 

 ...خوابھ: فایق

 ...حلقش تو میره پشھ کھ دھنش این با اینجوری 

 ...میکنھ ایفا رو کش پشھ نقش ھم کتابھ اون: فایق

 رهدوبا و میره در ھایی صدا یھ و میخوره تکونی کھ حلقومش تو میکنم تھ تا رو کتاب

 !!!پایین؟؟ یا بود باال ھا صدا اون منشا کھ نفھمیدم من البتھ...میخوابھ

 نیومده؟ کوتولھ اینجوریھ؟جھان کتابخونھ چرا 

 ...میشھ برگزار دوم ساعت ھم امتحان...ندیدمش کھ صبح از: فایق

 داریم؟ جشن شده؟نکنھ چی...جوووون آخ 

 ...دارن جلسھ استادا...نھ: فایق
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 ...میشن ور حملھ سمتش بھ ھمھ کھ میشھ وارد کافی سینی یھ با پسرا از یکی

 ...نکن بیدارم خواھشا...میخوابم یکم منم:میگم و میدم لم صندلی رو

 ...باشھ: فایق

 ...میکنھ نگاھم مھربونی لبخند با بعد و

…..... 

 سفید برف از جا ھمھ...میشم خارج ساختمون از و میدم بھش لبی زیر فحش چندتا

 ھای دکمھ...شده

 ...میرم سیما سمت بھ و میندازم شونم روی رو کیفم و میبندم رو پالتوم

 دادی؟ لفتش اینقدر چرا: سیما

 ...بھم بود داده گیر شغالیش ی قیافھ اون با استاد این بابا 

 میگی؟ کدومو...داریم استاد صدتا: سیما

 شغالھ؟ مثھ قیافش کی 

 راد؟؟ مولوی استاد!!!!...آھا: میگھ میزنھ گاز رو دستش کیک دوتا کھ درحالی سیما

 نمیزنھ حرف کھ آدم مث کلوم دو!!!!!برد رو عزیز مولوی آبروی...اسمش تو ریدن 

 میگھ چی بفھمی

 چی نم بفھمی باید میگھ بگی چیزی یھ میای تا...میزنھ فک انگلیسی ور ور ور ِھی...کھ
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 میگی؟؟ چی تو چمیدونم من آخھ...میگم

 !!!داری؟ دوست انگلیسی زبان خیلی ھم تو نکھ...بابا کن ولش:سیما

 ...دیگھ میدم فحشش نمیاد خوشم درسش از چون 

 میاد؟ خوشت چی از تو: سیما

 !!!!ھا میچسبھ بدجور ھوا این تو...بستنی از 

 ...کنم گرم رو زدم یخ انگشتای تا میکنم ھا و میگیرم دھنم جلوی رو دستام

 نداشت؟ اومدنت با مشکلی جوووووون افشین اومدی؟؟آق امروز تو شده چی 

 مشق و درس ی حوصلھ خودم من...بدم ادامھ میکنھ التماس کھ بدبخت اون...بابا نھ: سیما

 ...ندارم رو

 !!!!!اللیگا حد در خون خر...آآآآ کھ ھم تو و من 

 مگفت...گرفت درد گوشام کردم گوش مامان غرغرای بھ و خونھ تو نشستم بس از: سیما

 بھ سری یھ بیام

 شکار دستم از حسابی تانیش آقای...بپرسم دیگھ ھای بچھ از حالی یھ و بزنم اینجا

 چرا میگھ...بود

 ...نمیای

 گفتی؟؟؟ چی تو 

 ...کنم تحصیل ترک میخوام گفتم: سیما

 ھستی؟؟؟ دبیرستانی بچھ مگھ 
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 ...ندارم حوصلھ...بابا چمیدونم: سیما

 نداری؟ رو دانشگاه ی حوصلھ داری رو خرکچل افشین اون کشیدن ناز حوصلھ چطور 

 ...بشم کچلش سر قربون: میگھ عشق با سیما

 خی ھم مخش ذره یھ ھمون ممکنھ...بپوشونھ حسابی رو سرش ھوا این تو بگو بھش میگم 

 اون...بزنھ

 ...میشھ زده یخ کچل کلھ افشین موقھ

 روی ھک پسرا دیدن با...میکنھ تحلیل و تجزیھ رو حرفم ذھنش تو یکم و میکنھ اخم سیما

 یخ ھای زمین

 !!!یمبر ھم ما بیا سیما: میگم و میکنم ذوق میکشن یخا روی رو ھمدیگر و نشستن بستھ

 کجا؟؟: سیما

 ...بازی سرسره بریم...شجاع آقا خونھ 

 ...شدی؟ بچھ مگھ...وا: سیما

 یرو...میکشمش کردن درست ھا بچھ کھ ای اسکی پیست سمت بھ و میگیرم رو دستش

 و میشینم زمین

 ...بکش منو: میگم و سمتش میگیرم رو دستام

 ...میگیره درد چی؟؟کمرم دیگھ: سیما

 و میارم در دوشم از رو کیفم و میزنم صداش واستاده نزدیکیا ھمون کھ فاطمھ دیدن با

 میکنم پرت
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 ...دار نگھش زحمت بی: میگم و سمتش

 ...بکش ترمھ؟؟؟خجالت: فاطمھ

 ...اس بچھ خدا؟؟؟انگار رو تو میبینی: سیما

 ...بکش منو: میگم و میگیرم رو دستاش

 مرمک...نداریم حال بابا برو: میگھ و میکشھ بیرون رو دستاش ای عصبی حالت با سیما

 ...میگیره درد

 ...میخواد سرسره دلم منم...سیما بیشعوری خیلی 

 ...کن اسکل رو دیگھ یکی: سیما

 ، سھیل: میگم و میکنم نگاه میکشن رو دخترا از چندتا کھ بابک و سھیل بھ

 منم بیاد بابک؟؟؟یکیتون

 ...بکشھ

 ثارشن فحشی یھ میخوام و میکنھ باد غیرتم رگ کھ میده نشونم رو شستش انگشت سھیل

 ترجیح کھ کنم

 یالبیخ و میشم بلند سرجام از...بدم نشون رو انگشتام از دیگھ یکی خودش مثھ منم میدم

 سرسره
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 دوست چھ و دوستاشون چھ کھ دخترایی بھ حسرت با و میکشم آھی...میشم بازی

 دارن پسراشون

: یگمم و سیما و فاطمھ ی کلھ پشت میزنم دستام دوتا با محکم و میکنم نگاه میکشنشون

 تو خاک

 زندگی سخت دوران تو دوستاتو باید کھ گفتن دوستین؟؟؟؟راست ھم ھا شما...سرتون

 ...بشناسی

 کھ مھ سیما...میخنده و میکنھ نگاه پسرا بھ زده ذوق حالت و باز نیش با توجھ بدون فاطمھ

 نھ انگار کھ

 ...میلومبونھ فقط...زدم حرف باھاش انگار

 ...سردمھ خیلی....کنیم کوفت چیزی یھ تریا بریم بیاین 

 ...تو مھمون پس: میگن و میشھ جمع حسابی ھردوتاشون حواس میاد تریا اسم تا

 ...عمرا 

 ...خشک ناخن خسیس: سیما

 ...تری گدا من از کھ بازی؟؟؟؟تو دل و دست خیلی تو کھ نھ 

 ...درمیارم بال فایق دیدن با کھ برمیگردم

 فایق؟؟؟؟:میگم و میکنم بلند صدامو

 یصفو آقای از و میده تکون برام رو دستش دیدنم با و سمتم برمیگرده صدام شنیدن با

 ریاضی استاد

 ...میاد سمتمون بھ عجلھ با و میکنھ خداحافظی

 ...خانوما سالم: فایق

 ...جونم فایق دیدمت شدم خوشحال چقدر وای 

 ...شنمی خیره فایق بھ ای شیطانی لبخند با ھم فاطمھ و سیما و میکنھ نگام متعجب فایق

 شده؟؟؟ چی: فایق
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 ...بکش منو بیا: میگم و میگیرم رو دستش

 چی؟: فایق

 این تا برو...فایق میدارم نگھ برات اینو من: میگھ و میگیره دستش از رو فایق کیف سیما

 خودشو بچھ

 ...نکشتھ

 ...میگیرم رو فایق دستای و میشینم پا جفت یخا روی و درمیارم سیما برای زبونی

 دیلبخن و میکنھ نگاه بھم مکثی از بعد و میکنھ نگاه دیگھ ھای بچھ بھ متعجب فایق

 ...میزنھ

 !نشدی؟؟ بزرگ ھنوز: فایق

 ...کردم رشد میشده کھ جایی تا...دادینا من شدن بزرگ بھ گیری چھ...بابا ای 

 ...فندقھ یھ اندازه ھنوز کھ مختھ نکرده رشد بدنت از کھ جایی تنھا: سیما
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 ...ارزنھ چی؟؟؟؟؟اندازه خودت مخ 

 ...میخوری سرما شو بلند...ترمھ خیسھ زمین: فایق

 ...دیگھ بکش منو...نیستم خور آشغال سرما؟؟؟؟من و من 

 ...بیارم برات کاغذ و قلم یھ وایسا فایق: سیما

 چی؟ برای: فایق

 ...بکشی رو ترمھ کھ: سیما

 ...خندیدم...ھھ ھھ ھھ 

 ...بابا خفھ: سیما

 ...نیفتی باش مواظب ولی... میکشمت باشھ: فایق

 ...واستا واستا....برو من شمارش با 

 ...سھ.....دو....یک: میگم و میکنم جور و جمع رو پالتوم

 کھ ممیکشت تر محکم...میخندم بلند صدای با و میکشم بلندی جیغ کھ میکشتم یخا روی

 لحظھ یھ برای

 مھتر کھ بود اینجوری و...بلھ....شتلپ و میشھ آزاد گرمش دستای تو از زدم یخ دستای

 بھ چسبید

 جمعشون حیات وسط کھ برفایی تو میرم دماغ با.... خخخخخ...جغرافیا و تاریخ

 ھمھ...کردن

 ...آی....آی...میزنم جفتک سرما از خر عین منم و خنده زیر میزنن

 ...میکشمت فایق....روحت تو...کردم یخ 

 ...واقعا ببخشید!!!!ترمھ؟؟: میگھ و میکنھ نگاه بھم شوک با فایق

 بھ و کنممی درست ھم دیگھ ی گلولھ یھ...میده جاخالی کھ میکنم پرت سمتش برف گلولھ یھ

 میدوم سمتش

م گاومیش عین کھ لباسش ی یقھ تو میندازم و  رشد لباسش تو از میکنھ سعی و میکنھ ر 

 برفی ھای گلولھ و میشن بکار دست ھم پسرا از دیگھ چندتا و بابک و سھیل...بیاره

 میکنن درست
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 ...دخترا سمت میکنن پرت و

 ...جامعھ ھای زن انقراض و نابودی امید بھ بزنید سربازان: بابک

 ...حملھ: میگن و میکشن عربده یھ پسرا ی ھمھ

 ...وایسین وایسین: سھیل

 ...تمننوش نامھ وصیت ھنوز من: میگھ مظلومیت با سھیل...میکنن نگاش و وایمیستن ھمھ

 اوه...میشھ آغاز جنگ بابک ی تراشیده ی کلھ بھ من سمت از برف گلولھ اولین پرتاب با

 اوه

 خبره؟؟؟ چھ اینجا: میگھ و بیرون میاد کوتولھ جھان...خطریھ اوضاع...اوه

 طویلس؟ اینجا مگھ:  بپرسھ داشتم انتظار
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 ...باالتره کوچھ دوتا: بدم جواب منم و

 ...نکنھ استفاده رو اش ضایع کالم تکیھ اون کھ میکنھ تمرین داره انگار اما

 ...استاد بخیر صبح: میگھ فایق و میکشن عقب پسرا

 ...بابا زدی شکرک...اوه اوه

 ی بقیھ...میزاره نمایش بھ رو گرازش دندون تا ۲٤ کھ میزنھ لبخندی کوتولھ جھان

 دلیل بھ ھم دندوناش

 ...ریختن یونجھ و ذرت خوردن

 پسرم؟؟؟؟ چطوری...صنعتگر آقای...بھ بھ: کوتولھ جھان

 ...استاد خوبم: فایق

 میکنی؟ خبرا؟؟؟؟چیکارا چھ: کوتولھ جھان

 ...ھستیم شما دعاگوی: فایق

 ھستن؟؟؟ خوب آقاجون: جھان

 ...میرسونن سالم: فایق

 ھم دممیکر پخ پخ رو کوتولھ جھان اون گیس کاله ھم میدادن ادامھ دیگھ کلمھ یھ اگھ یعنی

 فایق ی کلھ

 باد و میوزه مالیمی نسیم کھ بزنھ دیگھ زر یھ کھ میکنھ باز رو دھنش جھان...میجویدم رو

 کاله

 ھآخ...میدوه گیسش کاله دنبال داد با جھان و خنده زیر میزنیم ھممون...میبره رو گیسش

 عاقل آدم

 هکال باد ھم و نخوره سرما تاِست ی کلھ ھم کھ سرت روی میذاشتی کاله یھ سرما این تو

 گیس

 ھای پرحرفی دست از و داره مارو ھوای ھم مواقع این خدا حتی ببین...نبره شرابیتو

 جھان

 ...احسنت...احسنت...میده نجاتمون

 یجا بھ و میپرونم غاز وسط اون منم و میشن صلیبی جنگ درگیر دوباره دخترا و پسر

 )دشمن بھ اینکھ

 و قیافھ تو کھ میزدم برف دانشگاه پز   و خنک دخترای اون با کنم پرتاب برف( پسرا

 آرایششون

 یخ بریم بیا ترمھ: میگھ و کنار میکشتم سیما...یخیدم آخ...گرم دمم...خخخخ...میشد ریده

 زدم
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 ...بابا

 ...میشھ باحال داره جنگ تازه: میگم باز دھن با

 ...میایم بخوریم گرم چیز یھ بریم بیا: سیما

 ...میشیم متوقف فایق صدای با کھ بریم میخوایم
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 ...وایسا لحظھ یھ ترمھ...ترمھ: فایق

 ...میکنیم نگاه بھش و سمتش برمیگردیم سیما با

 شده؟؟؟ چی 

 من؟؟؟ بھ بدی رو وقتت از لحظھ چند میشھ: فایق

 ...زنب رو حرفت ھم تو و بخوریم چیزی یھ بریم بیا...تریا میریم بگی؟داریم میخوای چی 

 ...دارم کارت...وایسا: میگھ و میگیره رو پالتوم آستین کھ بریم میخوایم

 ...دیگھ بیا ھم تو خب 

 نھ؟؟؟ یا بگم بھت میتونم نمیدونم... آخھ: میگھ و میکنھ نگاھم مضطرب فایق

 رو؟ چی 

 در جلوی کھ دختری بھ و دانشگاه در سمت برمیگردیم دختری جیغوی جیغ صدای با

 نگاه ایستاده

 گوش بھ خوب ھا بچھ صدای سرو این تو دختره صدای...آشنائھ قیافش چقدر...میکنیم

 ...یامم االن...وایسا دقیقھ یھ: میگھ و میکنھ نگاه بھم دختره اون دیدن با فایق...نمیرسھ

 و همیر سمتش بھ فایق...میکنم نگاه دختر ھمون بھ دوباره و میندازم کوتاھی نگاه بھش

 میکشھ منو سیما

 کیھ؟؟؟ اون: میگھ میلرزه سرما از کھ درحالی و خودش سمت

 ...آشناست خیلی کھ قیافش...نمیدونم 

 فایقھ؟؟؟ دختر دوست: سیما

 رو؟؟؟ دختره این دیدم کجا...نمیدونم 

 ...میفتم مھسا و فوتبال یاد مخم بھ آوردن فشار کمی با

 ...مھساست 

 کیھ؟ مھسا: سیما

 ...عمشھ دختر یا...عموشھ دختر...نمیدونم 

 ...باکالسھ چھ: سیما

 چیم؟؟ من باکالسھ؟؟؟؟؟پس جارو ی دستھ اون 

 ...حسودی از نترکی: سیما

 کونت دست براش لبخند با...سمتھ ھمین بھ مھسا نگاه اما میکنھ صحبت باھاش داره فایق

 اخمی کھ میدم
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 ...معیوب ی دختره...وا...میشھ خارج دانشگاه از و میده قری کمرش بھ و میکنھ

 ...زدم یخ ترمھ: سیما

 ...بگھ میخواد چی فایق ببینم بذار...مرگ 

 بھ مادر و خواھر فحش با و میشھ عصبانی کھ میشھ پرت سیما صورت تو برفی گلولھ

 و بھراد سمت

 ...بود مھسا: میگھ و میاد سمتم بھ فایق...میشھ ور حملھ بھبود
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 ...دیدم 

 مد گفتم...خودش ی خونھ کنھ دعوتم امشب واسھ بود اومده...تھران اومدن اینا عمو: فایق

 منتظر در

 ...بریم باھم باشھ

 فایق؟؟؟ بگی میخواستی چی: میگم توجھ بدون

 ...گمب بھت رو چیزی یھ میخواستم...ترمھ راستش:میگھ و میکنھ نگاھم مستاصل فایق

 شده؟ چی 

 ...بود خودم درمورد...نیفتاده اتفاقی...نھ نھ: فایق

 خوبھ؟؟؟ حالت 

 بدی؟؟؟ گوش فقط میشھ: میگھ کالفھ فایق

 ...نمیزنھ حرفی و میشھ خیره بھم...میکنم نگاه بھش منتظر

 ...زودتر بگی میخوای ھرچی...سردمھ فایق 

 ھا بچھ بیشتر میشم متوجھ کھ میچرخونم سمتشون بھ رو سرم سھیل صدای شنیدن با

 مارو و ایستادن

 ...میکنن نگاه

 یرونب جیبم تو از رو دستام و میپیچھ دستام مچ دور گرمی چیز کھ شده چی بپرسم میخوام

 سرم...میاره

 ...میکنم نگاه گرفتھ دستامو کھ فایق دستای بھ و میارم پایین رو

 مطمئنی؟...فایق؟؟؟: سھیل

 ...نمیگھ چیزی و میندازه بھش کوتاھی نگاه تنھا فایق

 شده؟ چی 

 ...میشھ کشیده اعصابم روی اطراف پچ پچ صدای

 چرا؟ میدونی...خاصھ روز یھ من برای امروز...ترمھ: فایق

 این بھ اومدم کھ بود روزی ھمچین یھ تو من: میده ادامھ کھ میکنم نگاھش حرف بدون

 یھ تو...دانشگاه

 امتو کنار کھ اندازه ھمین بھ...من...بود امروز مثھ دقیقا... امروز مثل درست...برفی روز

 ...بودم خوشحال

 رو تو من کھ بود روزی ھمچین یھ تو: میده ادامھ و میزنھ بھم کمرنگی لبخند

 میخوام امروز..و...دیدم
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 و...حرفا این گفتن...ترمھ اما...بشی ناراحت شاید...رفتارت شاید میدونم...میدونم...بگم

 ناراحت

 مثھ شاید...میدونم...میخوام چیزی یھ فقط من...نمیکنھ خوشحال ھم رو من تو کردن

 شاید...قبل
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 واممیخ اما...میکنم خیانت اعتمادت بھ دارم کھ کنی فک شاید...بشھ عوض من با رفتارت

 بھ

 اما...سختھ برام حرفھا این گفتن... ترمھ...بدی فرصت یھ بھم...و کنی گوش خوب حرفام

 این منم قصد...ترمھ اما...میکنم امتحان شانسمو...بدم ازدست رو تو نمیخوام...مجبورم

 من...نبود

 ...نمیخواستم اینو ھم

 بدنش کل...دستاش...صداش...میشم نگرانتر من میزنھ کھ حرفی ھر با لحظھ ھر

 از...میلرزه

 نمیگھ؟؟سیما ھیچی ھیشکی میکنن؟چرا نگاه مارو ھمھ چرا اضطراب؟؟؟ از سرما؟؟؟؟یا

 راستح گرفتھ؟؟؟پس رو دستام استادا از چندتا و جھان و تانیش جلوی فایق کجاست؟؟چرا

 بیخیال

 من اباشھ؟؟؟چر بیخیال و ببنده چشماشو ھم فایق کار این رو میتونھ کو؟؟؟یعنی دانشگاه

 ...؟ چی ترسیدم؟از اینقدر بشنوم؟؟؟چرا؟؟؟چرا حرفاشو میخوام ساکتم؟؟؟چرا

 از رو تو...من...کھ بگم میخوام...آدما این ھمھ جلوی میخوام امروز...من...ترمھ:فایق

 کھ روزی ھمون

 باختم بھت رو خودم...من...باختم رو خودم...من...شناختمت کھ باری اولین از...دیدمت

 ...من دنیای شدی تو...تو...روز اولین از...ترمھ

 دهش بلند پسرا و دختر پچ پچ و صدا و سر از کھ ای ھمھمھ تو...نمیشنوم صدایی دیگھ

 صدای دیگھ

 نماو انگار...میزنھ حرف و میگیره تر محکم رو دستام...نمیشنوم رو فایق مرتعش و آروم

 بھ

 ھم دستش از اما...نشدم خوشحال حرفش از...نشدم خوشحال...مونده توجھ بی اطرافش

 عصبانی

 ور انتظارش...کرد شوکھ منو حرفاش...بودم شنیده ھم قبال رو حرفھا این انگار...نیستم

 دوست یھ دادن دست از و دوستیمون رابطھ شدن خراب از نگرانی من حس تنھا...نداشتم

 خوب

 انگار...انگار...کھ انگار...خنثی حالت یھ...نیستم عصبانی..نیستم ناراحت..فایقھ مثھ

 احساسات

 از و دنیاشم کھ..میخواد چی کھ...میگھ چی کھ نیست مھم برام...نداره اھمیتی برام فایق

 این

 ازم رو حمایتش...نگیره ازم رو دوستیمون کھ اینھ میخوام کھ چیزی تنھا...حرفا

 ھرچی...نگیره

 ...بمونھ دوستم ھم باز...باشھ جوابم کھ

 روم بھ رو بھ...سوت ھا بچھ از چندی و میزنن دست اطرافیانم کھ میام خودم بھ وقتی

 و میکنم نگاه

 رو ھگرفت رو زدم یخ دستای کھ رو دستاش گرمای ھنوز اما...نمیبینم خودم جلوی رو فایق

 حس
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 از شھھمی...اه  ...میکنم نگاه زده زانو پاھام جلوی کھ بھش و پایین میکشم رو نگاھم...میکنم

 این

 دختره یجلو پسره کھ قسمت این بھ و میدیدم رمانتیک فیلم وقتی ھمیشھ...میومد بدم حالت

 زانو

 حلقھ از نگاھم...میکنم نگاه دستش تو حلقھ بھ...حاال و میکردم قطع رو فیلم میرسیدم میزده

 ساده

 کھ لبخندش بھ...میشھ قفل فایق سرمای از سرخ صورت روی و میگذره طالیی

 بھ...میلرزه
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 ...نگرانھ و گرم ھم ھنوز حال این با و داره خاصی برق کھ چشماش

 ...دارم دوست خیلی...من...کنی ازواج...من با...کھ میخوام...من...ترمھ: فایق

 ...فایق؟من 

 کھ...دارم دوست کھ بدونی میخوام...بفھمی میخوام: میگھ و میکنھ قطع رو حرفم

 و داشتم دوست...کھ بفھم...کن درکم...کن باورم...گذشتھ مثھ اینبارم...ترمھ...عاشقتم

 خیلی...دارم

 ...موال بھ میخوامت

 رت خوشحال کھ جمعیتی صدای تو فایق صدای و میشھ بلند سوت و جیغ صدای دوباره و

 فایق و من از

 اون..دمب تکون نمیتونم رو دھنم...شدم خیره صورتش بھ تنھا و نمیزنم حرفی...میشھ گم ان

 تکھ

 تو بدی سوزش کھ میدم فشار ھم روی محکم رو چشمام...زده یخ انگار..دھنم تو گوشت

 سرم

 ...میشھ ایجاد

 کھ بگو الاقل...کھ بگو...خواھشا اما...بدی جواب بھم االن نمیخوام...من...ترمھ: فایق

 فکر روش

 ...میکنی

 قورت رو دھنم آب...میپیچھ گوشم تو وحشتناکش ترمز وبعدش ماشین یھ ورود صدای

 زود خیلی...میدم

 ...میشھ شکستھ اومده بوجود سکوت

 ...بده جواب: میشھ بلند پسرا و دختر از چندتا صدای

 ...آره بگو...آره بگو 

 ...بندازی زمین روشو اگھ احمقی 

 فایق؟ داشت کردنتو خرد ارزش دختره این آخھ 

 ...ریختھ برات صدتا کنی تر لب...احمق بود قحط آدم 

 ...بده جوابشو ترمھ 
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 ...داره گناه نشکن دلشو 

 ...عاشقھ واقعا 

 ...فایق سرت تو خاک 

 ...برده ماتت چرا...احمق دختره...بیشعور ترمھ 

 ...میشکست غرورشو اینجوری ما واسھ ھم یکی کاش...بحالش خوش 

 ...ترمھ 

 ...کن خالص رو ھمھ و بگو رو بعلھ...دیگھ آره 

 جمعیت بین رو نگاھم...میشم خیره صورتش بھ دوباره و میدم قورت محکم رو دھنم آب

 ادتحس و اخم با بعضی و خیس چشمای و بغض با بعضی...لبخند با بعضی...میچرخونم

 بھم
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 دست انگشتر روی نگاھم...شده خشک گلوم..میدم قورت رو دھنم آب دوباره...شدن خیره

 فایق

 ھای چیپی سیم انگار...نیست ذھنم تو ای جملھ ھیچ...حتی...میکنم باز رو دھنم...میشھ قفل

 مغزم

 ...کرده پیدا اتصالی

 ...من...من...فایق 

 ...اومده وجود بھ سنگینی سکوت...شدن گوش ھمھ انگار

 ...دوس...من... من فایق 

 از رو نگاھم...میشھ زده کنار شدت با جمعیت بالفاصلھ و میشھ بلند نفر چند جیغ صدای

 فایق چشمای

 برای...ممیش پرت عقب بھ و میشھ گرفتھ بازوم کنم نگاه عقب بھ اینکھ از قبل و میگیرم

 یک

 داده ولھ عقب بھ...من و...میشھ کشیده بیرون دستام از فایق دستای...میره گیج سرم لحظھ

 میشم

 دبلن جیغ صدای ھم باز...میفتم شدن جمع غالمرضا توسط کھ برفھا از ای تپھ روی و

 سرم...میشھ

 رو حواسم ای لحظھ برای و میخوره محوطھ تو کوچک باغچھ لبھ بھ محکم

 کسی...میپرونھ

 یماس مضطرب چھره بھ درد با و میکنم باز رو چشمام...میکنھ بلندم و میگیره رو بازوھام

 نگاه

 روی ھک فایق بھ و سرم روی میذارم رو دستم...نمیشنوم صداشو اما میکنھ صدام کھ میکنم

 زمین

 ...میگرده بر ھا صدا...میکنم نگاه گرفتھ قرار لگد مشت زیر کسی توسط و افتاده

 ترمھ؟؟؟خوبی؟...ترمھ؟: سیما
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 شد؟ چی: فاطمھ

 کاری یھ میکنی؟یکی غلطی چھ: میگھ داد با کھ سھیل صدای و نفر چند جیغ صدای

 ...بکنھ

 وجھت بدون اما میکشھ تیر سرم...میشم بلند زمین روی از و میزنم کنار رو سیما شدت بھ

 فایق سمت بھ

 کنار رو ھمھ توجھ بدون و...میشم ور حملھ گرفتھ لگد و مشت زیر اونو کھ مردی و

 یقھ و میزنم

 ...میکشمش عقب بھ و میگیرم رو بلندش و مشکی پالتو

 ...عوضی کن ولش 

 اییھ مشت از دست و نمیخوره تکون ھم متر سانتی یک حتی اما میشھ پاره پالتو ی یقھ

 صورت بھ کھ

 وردهخ جر یقھ و بازو...آوردم دست بھ نیرومو انگار اینبار...نمیداره بر ھم میکوبھ فایق

 رو اش

 گاهن بھم نشستھ خون بھ چشمای با و میفتھ زمین روی کھ میکشمش عقب بھ و میگیرم

 با...میکنھ

 میشھ بلند زمین روی از سریعا فایق کھ میرم عقب بھ و میکنم ولش و میشم شوکھ دیدنش

 اینبار و

 ...میشھ اون ھای لگد و مشت میزبان کھ آرمینھ

 نمیکنھ؟ کاری ھیچ ھیچکس خبره؟چرا چھ اینجا: جیغ با سیما

 سیما...کنن جداشون تا میرن سمتشون بھ پسرا از چندی و جھان و تانیش آقای حرف این با

 میاد سمتم بھ

 نگاه میشھ بدل رد کھ حرفھایی و دعوا صحنھ بھ ترس با و میزنھ چنگ بازم بھ شوک با و
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 نگاه میکنن جداش فایق از زور بھ کھ آرمین بھ شوکھ و... میفتم زمین روی...میکنھ

 سعی...میکنم

 شسمت بھ سھیل...میدارن نگھ محکم اونو اما بشھ آزاد جھان و تانیش آقای چنگ از میکنھ

 و میره

 ارنث رکیکی فحش و میکوبھ اون صورت تو محکمی مشت کھ کنھ آرومش میکنھ سعی

 میکنھ فایق

 ...میشونمت سیاه خاک بھ...عوضی؟ھا؟ بودم گفتھ چی بھت: میگھ داد با و

 حرفھای جواب در و میکشھ آلودش خون لب روی رو اش شده مشت دست محکم فایق

 سکوت آرمین

 و بھزاد حرفھای بھ توجھ بدون و برمیداره زمین روی از رو اش شده پاره کت...میکنھ

 کھ بابک
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 از و میندازه بھم کوتاھی نگاه...میفتھ راه دانشگاه در سمت بھ کنن آرومش میکنن سعی

 دانشگاه

 لویج چیزی...گرفتھ قرار دھنم تو میکنم احساس کھ طوری...میزنھ تند قلبم...میشھ خارج

 چشمام

 ...میکنم نگاه دستشھ تو طالیی حلقھ کھ فاطمھ دست بھ...میگیره قرار

 ...بود افتاده زمین رو: فاطمھ

 کوفتیھ؟؟ این دادن وقت ھم فاطمھ؟االن: سیما

 کنم؟ دستم تو یا بفروشمش برم و جیبم تو کنم؟بذارمش چیکار خب: فاطمھ

 ...برمیگردونھ فاطمھ از رو صورتش اخم و اکراه با سیما

 وارھ و داد بھ توجھ بدون و میشم بلند فاطمھ و سیما بین از و میگیرم دستش از رو حلقھ

 اطراف ھای

 ...میشھ روحم سوھان آرمین صدای...میفتم راه دانشگاه در سمت بھ

 کنین ولم...جھنم بھ...دنبالش برو...دنبالش برو آره...میری؟ھا؟ گوری کدوم: آرمین

 ...لعنتیا

 دانشگاه در جلوی کھ مردم از جمعیتی...میدارم بر تر سریع ھامو قدم و میلرزه ام چونھ

 و شدن جمع

 بھ...میشم خارج دانشگاه از و میزنم کنار رو داره کردنشون پراکند در سعی غالمرضا

 فایق سمت

 ...میرم داده تکیھ دانشگاه دیوار بھ پریشانی وضع با کھ

 ...فایق 

 کبودش و آلود خون صورت روی رو نگاھم...برمیگرده سمتم بھ صدام با

 بھم موھاش...میچرخونم

 پخش اش مردونھ سفید پیراھن روی خون ھم کمی و شده باز لباسش یقھ و ریختھ

 روبھ...شده

 خوبھ؟ حالت: میگم و ایستم می روش

 خوب داری انتظار: میگھ و میکشھ عصبانیت روی از عمیقی نفس و میزنھ پوزخندی

 باشم؟؟؟ھا؟؟؟بھم

 باشھ؟ خوب حالم کھ میخوره

 ...میکنھ جلب رو نفر چند توجھ کھ بلنده اونقدر صداش

 ..نزن داد میکنم خواھش 

 نظرت...افتاد کھ اتفاقی با...نظرت کھ...تو...کھ تو...ترمھ: میگھ و پایین میاره رو صداش

 عوض

 نمیشھ؟ھا؟
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 ..میکنم نگاه بھش و میکنم بلند رو سرم
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 ...داشتم خبر مرتیکھ اون احساسات از...من...دونستم می: فایق

 دانشگاه این بھ پاشو کھ اولی روز ھمون از: میده ادامھ کھ میشم خیره دھنش بھ متعجب

 گذاشت

 نظر زیر رو تو ھمیشھ...نبود دیگھ استادای نگاه مثھ نگاھش...داشت فرق تو با رفتارش

 یجد رو خودش میکرد سعی تو جلوی ھمیشھ...میداد گیر تو بھ کالس تو ھمیشھ...داشت

 نشون

 تو داشت حضور کالس تو کھ کسی تنھا اون برای...بیاره در رو تو حرص و بده

 من...بودی

 عصبی میشینم کنارت و میزنم حرف باھات وقتی کھ میدیدم...میدیدم تو بھ نگاھاشو

 چون..میشھ

 ھم نم چون...چون...بشینن جدا خانوما و آقایون بعد بھ این از گفت مینشستم تو کنار من

 گروھی

 تموم...بودم دوست تو با من چون...نکرد قبول رو تو و من گروھی ھم بودم شده تو

 بھ کاراش

 جھتو جلب باعث کھ چیزایی...تخماش و اخم...بود تو بھ حواسش زیادی کھ بود این خاطر

 تو

 مھ تو میدونست چون...میشناختت خوب چون...بود تو برای حواسش تمام ھمیشھ...میشد

 اون مثھ

 ھای لجبازی...بود تو بھ شدن نزدیک واسھ فقط کارا این...تالفی دنبال و لجبازی

 بی حسادت...تو

 توجھت جلب برای کھ میدیدم خوب من و بود تو ضعف نقطھ آیدا...آیدا بھ موردت

 از چجوری

 ازش میگفتی اینکھ با...میومد بدت ازش اینکھ با... ھم تو...میکنھ استفاده اون

 بھش...متنفری

 ...بود عالقھ روی از ھم تو ھای لجبازی...شدی نزدیک

 ...می چی تو فایق...فایق 

 میدیم رو اینا من: میده ادامھ میلرزه صداش کھ درحالی و میکنھ قطع رو حرفم

 وقتی کھ میدیم...ترمھ

 رپرخاشگ بخاطرش کھ میدیدم...میزنی غمبرک و میشی ناراحت میکنھ بدرفتاری باھات

 منو اینا...میاد جوش بھ خونت میزنھ حرف ای دیگھ دختر با وقتی کھ میدیم...میشدی

 کرده نگران

 رو رفتاراش اینکھ با...میدیدم اینکھ با...بگیره من از رو تو اینکھ از نگران...ترمھ بود

 اما میدیم

 نآرمی کھ دری ھمون از منم کردم سعی...گرفتم رو جلوش دیر ھم باز...جنبیدم دیر ھم باز

 وارد

 قطف...بشم عوض کردم سعی...کنم جلب خودم بھ رو تو توجھ کردم سعی...بشم وارد شده

 بھ
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 اون مال...تو...گذاشتم...بری دستم از گذاشتم...گذاشتم...بود شده دیر اما...تو خاطر

 ...اون...چون...بشی

 با و میدم فشار مشتم تو رو حلقھ...میگیره رو کردناش صحبت جلوی گلوش تو بغض

 از کھ نگاھی

 ...میشم خیره فایق بھ شده پر اشک

 تبر و دور گفت...دارم دوست من کھ میدونھ گفت...سراغم بود اومده قبل روز چند: فایق

 گفت...نپلکم

 سک نداره دوست گفت بھم...دور بریزم کنم خاک رو بوده بینمون دوستی چی ھر االن از

 دیگھ

 عواد...میخوامت گفتم...نمیدارم بر سرت از دست گفتم...باشھ داشتھ سھمش بھ چشم ای
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 طاقت منم و کرد تھدیدم...میکشھ منو باشم برت و دور بازم اگھ گفت...کردیم

 نخواستم...نیاوردم

 ...باشی اون مال نخواستم...باشی اون سھم

 :میگھ میشھ خالی و پر چشماش کھ درحالی و میکشھ خونینش دھن روی محکم دستشو

 دیگھ کھ میدونم

 محک رو شانسم ھم باز اما...شده دیر میدونستم...چیھ جوابت میدونستم...نداره ای فایده

 اربذ...کن فکر روز چند...دلخوشیم برای...ندی جواب پیشنھادم بھ االن میخوام ازت...زدم

 احتمال

 ...میکنم خواھش...نیست اون خاطر بھ جوابت درصد یک کھ بدم

 رو بال این شده؟کی چت فایق؟؟؟تو: مھسا صدای بعد و میاد ماشینی در شدن باز صدای

 آورده؟ سرت

 ...ترمھ کن فکر بھم: میگھ توجھ بدون فایق

 مھسا مکرر سواالت و ھا نگرانی بھ توجھ بدون و برمیگردونھ من از رو روش بعد و

 ماشین سوار

 ...میشھ

 از سرعت با ماشین...میشینھ فرمون پشت حرف بدون و میندازه بھم ای عصبی نگاه مھسا

 جا

 رو فسمن...میکنم نگاه دستم تو حلقھ بھ و میکنم باز رو مشتم...میشھ دور ازم و میشھ کنده

 فوت

 .میکنھ ام خفھ بغضم و میچکھ دستم کف اشکی قطره...بیرون میکنم

 ...فایق میکنی اشتباه تو 

 ناو دیگھ...میکنھ سنگینی گلوم تو چیزی...دارم تھوع حالت...میرم دانشگاه سمت بھ

 جمعیت
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 ھا چھب بیشتر...میشم دانشگاه وارد رضا غالم نگاه بھ توجھ بدون...نیست دانشگاه جلوی

 یھ تو

 رو آرمین...میچرخونم حیاط تو رو نگاھم...میزنن حرف ھم با و شدن جمع نقطھ

 بھ سیما...نمیبینم

 ...میشکنھ گلوم تو بغض دیدنش با...میاد سمتم

 !!!سیما؟ 

 ...باش آروم...نشده چیزی...باش عزیزم؟آروم جانم: میگھ و میکنھ بغلم محکم

 ...منھ تقصیر ھمش 

 ...نشده چیزی...ھیس: سیما

 ترایدخ جلوی نمیخواد دلم..بگیرم رو ام گریھ جلوی میکنم سعی و میکنم بغلش تر محکم

 خود از

 هدانشگا ساختمون از آرمین...میفتھ ساختمون در بھ نگاھم...کنم گریھ دانشگاه راضی

 میشھ خارج

 اچندت...میاد در سمت بھ میزنھ موج توش عصبانیت کھ صورتی و گلی ھای بالباس و

 و برگھ

 ...میکنم پاک رو اشکام و میشم جدا سیما از سریع...دستشھ تو ھم پرونده

 ...روانی مرتیکھ: میکنھ زمزمھ بشنویم خودمون فقط کھ طوری آروم سیما

 ور رفتاراش...میشھ خارج دانشگاه در از و میندازه بھم کوتاھی نگاه عصبانیت با آرمین

 درک

 کرد خراب رو صحنھ و پرید انداز خاک مثھ اومد..شدیم بدھکار ھم چیزی یھ...نمیکنم

 دو حاال
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 پشت آرمین کھ مشکی بنز ماشین ھمون دقیقھ چند از بعد... باقیھ ھم نیمش و قورت

 فرمونش

 ...میکنھ عبور دانشگاه در جلوی از سرعت با نشستھ

 دانشگاه امروز بھتره..کردم صحبت تانیش آقای با من...خونھ بریم بھتره: سیما

 تو حال...نمونیم

 ...نیست خوب زیاد ھم

 میای؟ من با: میگم و میذارم پالتوم جیب تو رو حلقھ

 ...بخوای اگھ...من: سیما

 ...باشم تنھا میدم ترجیح...نھ 

 ...میام باھات نیست خوب حالت ترمھ؟اگھ...میزنم زنگ افشین بھ من پس: سیما

 ...خوبم 

 هشد پارک حیاط گوشھ کھ ماشینم سمت بھ و میگیرم دستش از رو ام کولھ حرف بدون

 ...میرم
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 برای بوقی تک.میفتم راه و میکنم روشن رو ماشین...میلرزن دستام...میشینم فرمون پشت

 سیما

 گوشی رد و دانشگاه ھای بچھ خیره نگاه بھ توجھ بدون و میزنم میکنھ صحبت تلفن با کھ

 حرف

 واسھ داره؟؟؟معموال وجود ھم این از گندتر روز یعنی...میشم خارج دانشگاه از زدنشون

 دخترای

 اما...شھمی موندنی یاد بھ و شیرین میکنھ خواستگاری ازشون یکی کھ روزایی چنین دیگھ

 امروز

 طور بھ امروز و...رو اعتمادش...رو دوستم بھترین...دادم دست از رو چیز تا دو من

 شگفت

 چراغ ھمب پشت از ماشینی کھ شدم نزدیک خونھ بھ تقریبا!!!!...شد موندنی یاد بھ انگیزی

 با..میکنم نگاه سرم پشت بھ جلو آینھ از و میکنم پاک رو صورتم روی اشکھای...میده

 دیدن

 نگھ سرم پشت ھم اون کھ میدارم نگھ خیابون کنار...ھم تو میره اخمام آرمین ماشین

 از...میداره

 رعبو ماشین یھ گاھی از ھر کھ میندازم نگاھی خیابون خلوتی بھ...میشم پیاده ماشین

 اما میکنھ

 جایب رو خیابون اطراف کھ آپارتمانیھ ھای خونھ بیشتر...نمیخوره چشم بھ عابری ھیچ

 پر درخت

 داشص از کھ میبیبنده محکم چنان رو در و میشھ پیاده ماشینش از عصبانیت با...کردن

 صورتم

 جدی ای قیافھ با میکنم سعی و میکنم پالتوم جیب تو رو دستام...میاد سمتم بھ...میشھ جمع

 باھاش

 ...کنم برخورد

 میده؟ ای معنی چھ رفتارات این 

 ؟!!!میکردی؟ چیکار ؟ھا؟داشتی:میده ای معنی چھ آشغال توی رفتارای: میگھ داد با

 ارچیک میدونی...شد؟چرا پیدات کجا چی؟از یعنی رفتار میکردی؟اون چیکار داشتی تو 

 ...کردی؟

 خفھ: میگھ داد با و میزنھ ای عصبی پوزخند...میگیره رو زدنم حرف جلوی بغضم

 اشکت...شو

 اشک قطره یھ قبا یھ ال ی پسره اون خاطر بھ نداری حق...میکنم خفت جا ھمین بیاد در

 بریزی؟
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 ا؟ھ بکشم ازت باید دیگھ چقدر میاری؟؟؟آخھ در رو زده فلک بدبخت منھ اشک کھ تویی 
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 مثبت جواب بھش چجوری کھ کنم نگاھت و کنم؟بشینم چیکار داشتی انتظار: آرمین

 میدی؟نکنھ

 بزنم؟؟ ھم دست براتون داشتی انتظار

 تو خودتو سننھ؟چرا رو میدم؟ھا؟؟تو مثبت جواب اون بھ من کھ مربوطھ چھ تو بھ آخھ 

 کاری ھر

 چی من احساس از بدم؟ھا؟؟؟تو جواب تو بھ باید ھم تصمیمام خاطر میدی؟بھ دخالت

 میفھمی؟

 ھر منم...نداشتی حق...احساست اون و تو بابای گور: میگھ و میگیره محکم رو بازوم

 دلم کاری

 ...بزنی حرف آشغال اون با کلمھ یھ حتی نداری حق دیگھ...میدم انجام بخواد

 میزنم؟آشغال حرف کی با من کھ چھ تو بھ...نگو زور: میگم و بیرون میکشم رو دستم

 نھ تویی

 ...نداره ربطی ھم تو بھ..میزنم حرف بخواد دلم کی ھر با من...من

 بزنی؟ حرف باھاش میخوای بازم رذل پسره اون رفتار وجود با یعنی...ھھ: آرمین

 ...میکنھ خندیدن بھ شروع ای عصبی حالت با بعد و

 ...اون نھ...تویی رذلھ و بود اشتباه رفتارش کھ کسی من نظر بھ 

 طرز بھ دماغش ھای پره کھ طوری بھ...میکشھ عمیق نفسھای و میکنھ نگاھم اخم با

 باز عجیبی

 ...میشھ بستھ و

 یزوچ ھمھ تو...اون نھ تویی بزنم حرف باھاش و ببینمش نمیخوام حتی دیگھ من کھ کسی 

 خراب

 نمنمیدو...من زندگی بھ زد گند تو اومدن...کردی خراب سالمو پنج دوستی این تو...کردی

 کجا از

 و...کردی خراب چیزو ھمھ تو...میفھمی؟...شدم خستھ ازت اما...زندگیم تو افتادی دفعھ یھ

 اینو

 ایقف بھ رو جوابم من تو وجود با چھ و تو بی چھ...نیست مھم برام تو رفتارای کھ بدون

 ...میدم

 ...بدی مثبت جواب بھش میخوای نکنھ: آرمین

 ...توئھ مثھ آدمی از بیشتر ارزشش اون من نظر بھ...آره اما...نداره ربطی بھت اینکھ با 

 رتمصو راست سمت و میریزه بیرون ام مقنعھ تو از موھام کھ صورتم تو میخوابونھ چنان

 بھ

 ...میسوزه عجیبی طرز

 ...میکنی غلط...فھمیدی...میکنی غلط تو: آرمین

 گمشو...آشغال گمشو: میگم و عقب میدم ھولش جیغ و عصبانیت با... و میکنم بلند رو سرم

 ...ببینمت دیگھ نمیخوام

 ...بیفتھ بھت چشمم دیگھ نمیخوام...میاد بدم ازت...گمشو: میدم ادامھ گریھ با و
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 و داشتھ برت ھوا امروزم رفتار با نکنھ ام؟؟؟ھا؟یا تو مردۀ کشتھ من کردی فک: آرمین

 فک

 ...نمیدم محل من و میزنن لھ لھ برام تو از بھتر...احمق...میزنم؟؟ لھ لھ برات کھ میکنی

 ...عوضی نباش من چشمای جلوی فقط...ھا بوزینھ ھمون پیش گمشو 
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 کنار گمشو: میگھ و سمتم برمیگرده عصبانیت با کھ میزنم باسنش بھ لگدی و

 رفتار...جوجھ

 واست دلم فقط...نکن برداشت مردتم کشتھ خیلی اینکھ معنی بھ رو امروزم

 خواستم...سوخت

 ...شتیندا ھم رو کار یھ ھمین ارزش کھ میبینم اما...نکنی خراب مصرف بی یھ با زندگیتو

 ...میام بر خودم عھده از خودم...باشی من نگران نمیخواد تو 

 و یفتمم راه ماشینم سمت بھ...نمیگھ چیزی و میکنھ نگاھم فقط...میزنم پاش بھ رو آخر لگد

 با

 خودت واسھ برو...کردی مرغی چیز زندگیمو ھمھ...زرافھ پختھ لبو: میدم ادامھ گریھ

 باش نگران

 من آخھ...بردی ھمھ پیش آبرومو...نیفتی اختھ زغال و سیاسوختھ مصرفای بی گیر تو کھ

 با فردا

 کنم؟ نگاه فایق بھ رویی چھ دانشگاه؟با برم رویی چھ

 رفت آبروش تو خاطر بھ کھ کسی...کنی نگاش میکنی غلط تو: عصبانیت با آرمین

 میخوانن دیگھ گفتن...کردن اخراجم دانشگاه از تو مثھ مصرفی بی خاطر میفھمی؟بھ...منم

 برم

 بدرد ھمتون...آشغالین ھمتون...تو امثال و تو سر تو بخوره دانشگاه اون..دانشگاھشون

 ...نخورید

 ھم وت: میده ادامھ عصبانیت با کھ میکنم نگاه بھش برمیگردم و میکنم باز رو ماشینم در

 برو

 دیگھ کھ منم این...کن دلبری ھمون واسھ برو...داره ارزشتو کھ ھمونی پیش گمشو

 نمیخوام

 نکن فک...فھمیدی؟؟؟ نداره دوست رو تو ھیشکی...نیست تو مرده کشتھ کسی...ببینمت

 خاطر

 ھمون دمخور برو...ھمین فقط...بدبخت سوخت واسط دلم فقط من...شده زیاد خواھات

 آشغال

 ...برو...شو

 ...میرم 

 ...برو خب: میگھ و میده فشار رو دندوناش

 ...کن عرعر الکی ھی و بمون ھمینجا ھم تو...آد در چشت تا میرم 
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 دیگھ...بیفتھ بھت چشمم نمیخوام...برو ھم فھمیدی؟؟؟حاال...میکنی عرعر کھ تویی: آرمین

 برام

 ...نداری ارزشی

 ...لبو...نداری ارزشی کھ تویی 

 اندازه بھ حتی...نداره دوست رو تو اونم...کرده بازیچھ رو تو ھم احمق فایق اون: آرمین

 دلش منم

 ...شو آشغال اون مثھ بازی ھوس آدمای بازیچھ برو...برو...نمیسوزه واست

 ...میزنھ داد ھم ھنوز...میشینم ماشین تو و میکشم جیغی

 اتتنج عوضی اون دست از و میام کھ نکن فکرشم دیگھ...نیست نگرانت ھیشکی: آرمین

 من بالدن باید کھ توئی این بعد بھ این از...نیست احمق توئھ نگران ھیشگی دیگھ...میدم

 ...منی مرده کشتھ کھ تویی این...میزنی لھ لھ من برای کھ توئی فھمیدی؟این...باشی
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 ھتب حتی من... سیا سال صد...راضی خود از...شو خفھ: میگم و پایین میکشم رو شیشھ

 ھم نگاه

 ...نمیکنم

 ...نمیاری خودت روی بھ...بدبخت میمیری واسم داری: آرمین

 واسم داری کھ نمیارم خودم روی بھ منم...بزن گول رو خودت تخیالتت ھمین با...آره 

 بھ خودتو

 ...میزنی آتیش و آب

 ...داره کفاره تو قیافھ بھ کردن ھستی؟؟ھا؟؟؟نگاه کی تو مگھ آخھ: آرمین

 ...اعدامھ حکمش تو قیافھ بھ کردن نگاه 

 ...خواستنیم بسکھ: آرمین

 ...راضی خود از مرتیکھ 

 ...بمیر برو: میگم و میکنم روشن رو ماشین

 از...برو...آره...نیست آرمینی دیگھ...کن دق من دوری از برو... بمیر برو...آره: آرمین

 بھ این

 ...شد تموم دیگھ...نمیکنم نگات بکنی ھم التماس بھم اگھ حتی بعد

 ازش اخمالوشھ صورت بھ آینھ از نگاھم کھ درحالی و میدم فشار گاز پدال روی رو پام

 دور

 ...عمرا...ھھ...بزنم لھ لھ دوریت از...راضی خود از پختھ لبو...میشم

***. 

 ماومد و کردم من بود غلطی چھ...شدم خفھ...آخ آخ...میکنن وصل بھم رو اکسیژن دستگاه

 این بھ

 رو تن یش ۱۰۰ وزن ھمچین...بود کشیده دراز دشک روی انگار آرایشگرش...آرایشگاھھ

 انداختھ
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 داشت یکی انگار انداخت بند رو صورتم ھمچین نامرد...میشدم خفھ داشتم کھ من روی

 شخم

 موھامم...کند ریشھ از درخت مثھ ھامم ابرو...بودم نکرده گریھ اینقدر عمرم تو...میزد

 میخواست

 فرش نگارا صورتم بھ بزنھ کرم میخواست!!!!میکشید کھ بود تنبون کش انگار بده فر یھ

 ایھ گل ھم ما و کشاورزیھ زمین آرایشگاه سالن از بیشتر اینجا وکیلی خدا!!!میشست

 کف!!!باغیم

 رغرغ اینقدر...براتون نمیگم سیما از دیگھ!!!میگیرم تحویل رو خودم چقدر ببین...کن

 نظر و کرد

 کل حواس...بودم شده دیوونھ یکی من کھ داشت کشت و خورد و زد و کرد گریھ و داد

 آدمای

!!!! دخشکی تھ از آبروم...بودیم گذاشتھ براشون کمدی فیلم انگار و بود ما جمع آرایشگاه

 این

 یگفتم ماشاهلل ھزار و میکرد بھم نگاه یھ میمالوند صورتم بھ کرم ذره یھ کھ ھم آرایشگره

 و

 صورتم روی غنیمت ذره یھ ھمون شدن پاک باعث آبدا ماچ اون کھ میکرد بوسم

 یھ اصال!!!میشد

 ...نپرس و نگو کھ بود وضعی

 ...گریھ زیر میزنم بلند صدای با و میکشم جیغ کھ میکشھ موھامو دوباره آرایشگر زن

 ...میشھ تموم االن...کن تحمل: مینو
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 !!!میارم دنیا بھ بچھ انگار...بزن زور قدرت نھایت با بگھ داشتم انتظار

 بوی ھمین با ایشاهلل...میده کش حشره بو اه   اه  ...میکنھ خالی خودش روی رو ادکلن سیما

 افشین افتضاح

 ...آمین الھی!راحت منو و میکنھ خفھ رو

 شد تموم عروسی...دیگھ کن تمومش زود جون مینو: میگھ آرایشگر زن بھ خطاب سیما

 کلی تازه...بابا

 ...گرفتن توش رو جشن کھ ای خرابھ اون بھ برسیم تا راھھ

 !!!این میزنھ حرصی چھ

 میری؟ سر وگرنھ جون پریسیما نزن جوش 

 !!!کردم خفش باالخره جوون آخ...میپره گلوش تو سیگارش دود کھ خنده زیر میزنھ مینو

 در ھاش مھره از تا پنج چھار میبندم شرط کھ مینو پشت بھ میکوبونھ محکمی مشت سیما

 خودم...رفت

 ...شنیدم رو شکستنشون صدای

 ...کشتی منو دختر بابا:میگھ و سیما دست بھ میچسبھ مینو
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 !!!بشنوه دھنت از خدا 

 دست از شوھرت بدبخت:میگھ و میکنھ ول رو سیما دست و میره بھم ای غره چشم مینو

 چی تو

 میکشھ؟

 ولی ندارم خرکچل اون از خوشی دل میکشھ؟گرچھ چی این دست از بدبخت افشین اون 

 ھرچی بدبخت

 ھدیگ روز چند تا...میکشھ ھم سیگار تازه...میکشھ بشکھ این بخاطر ھس دنیا تو درد

 خط تو میزنھ

 !!!تریاک و کراک

 !!!اومده در موھاش...نیست کچل ھیچم من افشین کھ دوما نکنھ خدا کھ اوال: سیما

 !!!برده باد بکنی فوت یھ کھ رو میگی؟اونا خشکو شوید ذره یھ ھمون 

 کن تموم رو قزمیت این کار زود جووووون مینو: میگھ و میده فشار رو دندوناش سیما

 کم رو زحمت

 ...کنیم

 انومخ ترمھ...شد تموم تقریبا:میگھ و میکنھ ریشھ از قلفتی موھامو از دیگھ ی دستھ یھ

 کھ رژی ھر شما

 ...کنم درست موھاتم بقیھ من تا بکش خوشگلت لبای اون بھ داری دوست

 دقیقی نگاه بھشون و برمیدارم رو صورتی یکی اون قرمز یکی رژ دوتا میز روی از

 کال...میندازم

 ...خورد بھم حالم اه   اه  ...ھست رژ دوتا

 ...مخود با بقیش بکن کارتو شما...دارم رو وسایل بقیھ و رژ کیفم تو...جوون مینو نھ 

 ودمخ اونم کھ مونده رژ یھ فقط داده صفا رو)!( شھالییم چشمای و ابرو...نداره بقیھ البتھ

 ...میزنم

 از پس سرانجام...میکوبھ بھم محکم رو در و میره آرایشگاه ی گوشھ اتاق بھ دوباره سیما

 تالش سالھا

 سر از دست ای دیگھ کوفت ھر خالصھ و ضجھ زاری، و اشک و گریھ و استقامت و

 فرفری گیسوان
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 خوشگل چقدر..خودم قربون...شدم ناناز چقدر بھ بھ...شدما راحت...آخیش...برداشت من

 خبر و بودم

 ...نداشتم

 خودم و میرم رفت پیش ی دقیقھ چند سیما کھ اتاقی سمت بھ ناپذیری وصف خوشحالی با

 میندازم رو

 تداش بدبخت...میپوشونھ رو خودش جلوی و میکشھ سبز جیغ ورودم با سیما...اتاق توی

 لباسشو
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 !!!نیست صحنھ کھ چاقی و چربی دیدن گرچھ...خفنی ی صحنھ عجب...میپوشیدا

 تو؟ میپری نمیزنی در چتھ؟چرا: سیما

 میکنی؟ اندام عرض داری کھ میدونستم چی من آخھ 

 ...ببند برام لباسمو زیپ بیا:میگھ و باال میکشھ لباسشو بقیھ سیما

 فتیمر افشین با شب اون کھ رو قرمزی لباس اون زیپ میکنم سعی و وایمیستم سرش پشت

 و بازار

 ...باال بکشم رو خرید

 ...میخوره جر االن...نمیره باال سیما؟این 

 ...کن تالش بیشتر: سیما

 ۱۰۰۰ سایز باید...نیست تو سایز این گفتم کھ من...باال نمیره...بابا شدم پاره 

 !!!برمیداشتیم

 ...میکنھ کورم اش اشعھ کھ میندازه نگاھی ھمچین

 ...باال بکش نکن زر زر: سیما

 ...المصب نمیره 

 ...باال بکش...بره باید...میره: سیما

 ...نمیره 

 ...میره: سیما

 ...باال میره نصفھ تا کھ میزنم رو زور آخرین

 ...بیاد بزن صدا رو مینو: سیما

 وسط از بکش نفس نیمچھ یھ و برداری قدم یھ باال بکشتش و بیاد اونم...دیگھ نمیره بابا 

 نصف

 ...میشھ

 مینو؟مینو؟: میگھ و میکنھ بلند صداشو من بھ توجھ بدون

 وت میاد مینو...میدارم برش و میرم اتاقھ ی گوشھ جالباسی روی کھ خودم کیف سمت بھ

 درحالی و اتاق

 ھندوونھ؟ جونم: میگھ سیما بھ خطاب میکشھ جدیدی سیگار کھ

 ...باال بکش لباسمو زیپ بیا: سیما

سم من ژست یھ با مینو  اب سیما...باال میکشتش حرکت یھ بھ و میره سیما سمت بھ چ 

 بھ آینھ تو خوشحالی

 جیگر چقدر!!!شدم ناناز چقدر!!!شدم بال چقدر...وای: میگھ و میکنھ نگاه خودش

 !!!شدم گل چقدر!!!شدم
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 !!!دوختنش تو برای انگار...میاد بھت داری؟خیلی قشنگی لباس چھ: مینو

 شارف و زور با دید حد؟؟خوبھ چھ تا خواری پاچھ آخھ...بیارم باال توش من بده آستین یکی

 دادیمش



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 !!باالھا

 ...خودمھ خوده ی اندازه گفتم کھ خانوم؟من ترمھ دیدی: سیما

 ...میکشی نفس زور بھ میدونم کھ من...خودتھ ی اندازه...عزیزم آره 

 یھ با و کنار میکنم پرت رو سیما باسنم با...میرم آینھ سمت بھ و میارم بیرون رو لبم رژ

 گوگولی ژست

 ...بیرون نامحرما: میگم و برمیدارم کیفم تو از رو لباسم ھم بعد و لبم رو میکشم رو رژ

 !!!بود دوجنسھ کنم فک...بیرون میره مینو فقط

 برداشتی؟ تو رنگھ اینم سرت؟آخھ بر خاک: سیما

 چشھ؟ ای سرمھ مگھ 

 ...میومد بیشتر بھت برمیداشتی قرمز: سیما

 من؟ قرمز؟واسھ 

 ...گذشتھ ازت سنی دیگھ...میدونم میدونم: سیما

 سیما؟ شدیم پیر زود چھ دیدی...شدم تو ھمسن...دیگھ اره 

 وھل چقدر...بھ بھ...میپوشم رو مجلسیم لباس و میارم بیرون رو لباسام خنده با بعد و

 !!!شدم

 برات خودت عین خرنفھم یھ بتونیم امشب کنم فک...داد جواب آرزوھات باالخره: سیما

 از کھ کنیم تور

 .کنی پیدا نجات ترشیدگی

 خر تو خر خیلی دیگھ اینجوری آخھ...نباشھ افشین مثھ ھست کی ھر من؟فقط جون 

 ...میشھ

 خره؟ افشین: سیما

 نفھمیمدیم؟ تر زود فھمیدی؟چرا اینو میگی؟خره؟کی راست 

 ...ھا اعصابمی رو: سیما

 داری؟ اعصابم شما مگھ...شما اعصاب رو برم بکنم غلط من؟من 

 حاال؟ میاد تو دنبال کی: سیما

 .دنبالم میاد بزنم تک یھ گفت...کیوانھ دست ماشینم 

 نداده؟ بھش ماشینشو ھنوز باباش مگھ: سیما

 !عروس ماشین کردنش...امیره دست ماشینش 

 ...رسید آرزوش بھ باالخره ھم سمیرا...ایش: سیما

 میکنی؟ حسودی اینقدر چرا تو 

 میکنم؟ حسودی من؟من: سیما
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 ...بودم دیوار با...بابا نھ 

 کالھش و میپوشم رو بلندم صورتی پالتوی و میزنم تک یھ کیوان بھ و برمیدارم گوشیمو

 میندازم رو
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 ...میام بیرون و میکنم جمع رو بساطم و بند و سرم روی

 اتاق از من با و سرش روی میندازه مشکی حریر شال یھ و میپوشھ رو پالتوش ھم سیما

 ...میاد بیرون

 میرین؟ دارین: میگھ و میاد سمتمون بھ مینو

 مینو نکنھ درد دستت: میگم و دستش کف میذارم و میارم بیرون پولشو کیفم تو از

 ھم سیگار...جووون

 ...داره ضرر قلبت واسھ بکش کمتر

 ...کردم حال باھات خیلی...جونی مینو نکنھ درد دستت: سیما

 ...بیاین طرفا این بازم:مینو

 رو و داره دوستا چھ ھم سیما...رفت باد بر ھام شدم؟ریھ سیر جونم از عمرا؟؟مگھ

 ...ھا نمیکرده

 با وت ترمھ...اومده جونم افی وای: میگھ و کنار میزنھ رو پرده و میره پنجره سمت بھ سیما

 نمیای؟ ما

 .میمونم کیوی منتظر...نھ 

 .ریمب بیا...اومد ھم کیوی: میگھ و میکنھ نگاه پایین بھ پنجره از دوباره کھ بره میخواد

 پاشنھ اشاهللم...میایم پایین احتیاط با ھا پلھ از...بیرون میایم و میکنیم تشکر مینو از دوباره

 کھ

 و رد تو میرم صورت با کھ ریختھ آب خری کلھ کدوم نمیدونم کھ آخرم ی پلھ رو...نیست

 اون از بعد

 .میرم اسکی برفا رو و میشھ باز در ھم

 شد؟ تری؟چی: سیما

 .خنده زیر میزنھ و

 .آی...شکستھ لگنم کنم فک...آی 

 ...خخخخخخ: سیما

 .کن بلندم بگیر دستمو...مرگ 

 ینھس کرم عین بابا؟چرا چتونھ: میگھ و میاد سمتمون بھ کیوان...خنده زیر میزنھ دوباره

 میاین؟ خیز

 .بگیر دستمو کیوان 

 ترمھ؟تویی؟؟: کیوان

 .شم بلند بگیر دستمو...آره 

 کو؟ سیبیالت خودتی؟پس جدی: کیوان

 اونم ھک پاش زیر میزنم پام با و میشم عصبانی دستش از اینبار کھ خنده زیر میزنھ سیما

 رو میشھ ولو

 .میزنھ صدا رو افشین گریھ حالت با و ھا پلھ

 خودتی؟ جدی جدی: کیوان
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 .نداشتم سبیل کھ من تازشم...آره...مرگ 

 خیره بھم ای زده بھت ی قیافھ با و میکنھ بلندم زمین روی از و میگیره دستمو

 وارد افشین...میشھ

 ارمد دوست..سالم ،عزیزم عزیزم سالم: میگھ سیما بھ رو بلند صدای با و میشھ ساختمون

 عاشقتم

 ...والسالم

 لخوشگ...جونم افی سالم وای: میگھ و میشھ خشک اشکش ی چشمھ افشین دیدن با سیما

 شدم؟

 شدی؟ بال...نکن دیوونھ منو بابا...شدی خوشگل چقدر...جووووونم:افشین

 !!!میگیریم اسھال ترکونی الو این از کیوان و من و میخنده سیما

 یریزه؟م نیست؟داره دستشویی ورا این...بابا شین خفھ: میگھ و میگیره ازم نگاھشو کیوان

 ..میکنی آب ھم رو برفا...بکن کارتو برفا رو: افشین

 ...کردی بد رو حالمون...فرھنگت بی سر تو خاک 

 ...شدا ۷ ساعت...دیگھ بریم بیاین...شدم بند جیش داد این کھ توضیحاتی و شرح با: کیوان

 یماس و افشین و میریم خودم تمیز ماشین سمت بھ کیوان و من و میایم بیرون ساختمون از

 سمت بھ ھم

 نماشی...راننده کمک سمت منم و میشینھ فرمون پشت کیوان...خودشون ی قراضھ ماشین

 یھ با رو

 .رهمیگی سرعت یکم و میزنھ بوق یھ افشین برای...میفتھ راه و میکنھ روشن استارت

 ...امشب میگم:کیوان

 ھا؟ 

 ...میکنیما حال امشب میگم: کیوان

 لحاظ؟ چھ از 

 !!!!نمیشھ حالمون ضد تو مویی ی قیافھ دیگھ کھ لحاظ این از: کیوان

 ...بیشعور 

 ...میزنھ دور میدون دور و میخنده

 گرفتین؟ کجا رو جشن 

 ...ویال تو: کیوان

 ویال؟ 

 مھ خیلی...استفادس بی کھ وقتھ خیلی...داشتھ شھر خارج ویال یھ بابام...آره: کیوان

 رو اونجا...بزرگھ

 ...گرفتیم اونجا رو جشن و دادیم سامون و سر

 دوره؟ خیلی 

 ...راھیم تو ساعتی یک یھ...نھ: کیوان

 بلده؟ رو راه افشین 
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 ...بلده گفت دادم آدرس تا...بابا آره: کیوان

 ...وامونده بھ بده گاز یکم 

 تر؟ تند این از: کیوان

 االن...میری تند چقدر...وای: میگم و میکنم نگاه ۲۰ رو کھ ماشین سنج سرعت بھ

 ...میکشیمون

 ...میشھ پنچر الستیک...ِفس... کھ میده گاز نیش یھ تا و میخنده

 شد؟ چی 

 ...کردیم پنچر: کیوان

 کنیم؟ چیکار چی؟حاال 

 ...کنیم عوض رو چرخ: کیوان

 یخ؟؟ ھوای این تو 

 ...میکنم تمومش سوتھ سھ: میگھ و میداره نگھ رو ماشین کیوان

 میندازه و میاره بیرون رو زاپاس الستیک عقب صندوق تو از...میشھ پیاده ماشین از و

 ...زمین روی

 ای سیتاک یھ بیا...میشھ دیر...کن ولش: میگم و وایمیستم کنارش و میام بیرون ماشین از

 بگیریم چیزی

 ...بریم

 ...میشھ دیر...میگیا راست: میگھ و میکنھ نگاه بھم کیوان

 شد؟ پنچر: میگھ و میاره بیرون کلشو سیما...میپریم جا از افشین ماشین بوق با

 ...المصب آره 

 ...ما با بیاین بزنین دزدگیرشو: میگھ و میاره بیرون سرشو افشین

 رایب کھ رو کادویی منم و عقب صندوق تو میذاره رو زاپاس الستیک وقفھ بدون کیوان

 سمیرا و امیر

 ...میکنھ قفل رو ماشین درای کیوان بعدش و برمیدارم رو گرفتم

 دزدن؟ نمی ماشینمو 

 ای یگھد چیز...پارکھ اینجا ھم دیگھ ماشین کلی تازه... شھریم وسط ھنوز...بابا نھ: کیوان

 از نمیخوای

 برداری؟ ماشین تو

 ...شده دیر کافی اندازه بھ...بریم زودتر...نھ 

 ...میفتیم راه و میشینیم افشین ماشین عقب صندلی روی کیوان و من

…...... 

 از شیناف کمک با سیما...شده سردتر پیش ساعت چند بھ نسبت ھوا..میشیم پیاده ماشین از

 پیاده ماشین

 عمولم طبق ھم کیوان من...میده تکیھ افشین بھ نخوره سر برفا رو اینکھ برای و میشھ

 خر عین
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 ھدف ھب اصال کھ میکوبیم ھم ی کلھ و سر بھ برف گولھ چندتا و درمیاریم بازی شاسکول

 و نمیخوره
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 کیوان با چون و میومدن سرمون پشت کھ ای دیگھ مھمونای صورت بھ میخورن ھمشون

 بھ بودن آشنا

 ...کردن فحشمون سیر دلشون تو و نیاوردن مبارکمون روی

 کیوان...انکیو بھ میدم رو دستام و میشینم شدن یخ بھ تبدیل مھمونا پای زیر کھ برفایی رو

 جای تا ھم

 دانشگاه دوران یاد...بازی سرسره داد حال چقدر... بھ بھ...میکشھ یخا رو منو ھا پلھ

 یادآوری با...بخیر

 ...بابا ای...میشھ ذوب خوشحالیم فایق درخواست و برفی روز اون

 ...بکش خجالت ھیکلت از: سیما

 ...میمونھ کفش بی و میشکنھ کفشش ی پاشنھ االن گفتم خودم با: افشین

 ...بود حواسم: کیوان

 زا زود...میلرزه ساختمون کھ زمین میخوره ھمچین...شتلپ کھ ھا پلھ روی میذاره قدم یھ

 زمین روی

 ...کونم...اوخ: میگھ و میتکونھ رو لباساش و میشھ بلند

 ...باشھ خودت بھ حواست تو: سیما

 نشد؟ کھ پاره: میده ادامھ خنده با و

 !!!میگما بھش چیزی یھ...کنا جمع زنتو افشین: کیوان

 حرفی ھم دیگھ و میکنھ جایی یھ تو و زبونش سیما...شد سگ کیوان اخالق...اوه اوه

 از جلوتر...نمیزنھ

 ساختمون کل شاد موزیک صدای...سرشون پشت ھم کیوان منو و میرن باال ھا پلھ از ما

 رو

 می خونھ ایوون رو کیوان و من ولی میشن خونھ وراد افشین و سیما...میلرزونھ

 رو لباساش...ایستیم

 مھمونا زا چندتا...میزنھ کنار رو چسبیدن شلوارش و کت بھ کھ برفایی و میتکونھ دوباره

 سر پشت کھ

 ساختمون وارد لبشون روی آمیز تمسخر لبخند با دیدن رو کیوان افتادن و بودن ما

 کل بھ باال از...میشن

 واھ این تو میده حال...ھا قشنگھ منظرش چقدر...برفھ از پوشیده جا ھمھ...میکنم نگاه باغ

 این از

 ...حیف...بزنی طرح یھ منظره

 چطوره؟ ترمھ؟قیافم: کیوان

 میبری؟ رو ھمھ دل امشب...داداش شدی عالی: میگھ و میکنم نگاه بھش
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 دھنت از خدا: میگھ لبخند ھمون با میذاره نمایش بھ رو دندوناش کل میزنھ کھ لبخندی

 ...بشنوه

 یباتقر موھای!!!منھ لباس ھمرنگ شلوارش و کت...میاد بھش و شیکھ اما است ساده تیپش

 تا کھ بلندش

 تنش کتش زیر ھم سفید پیراھن یھ و بستھ اسبی دم رو میرسیدن ھاش شونھ روی

 بید مثھ...کرده

 ...میشم ساختمون وارد کیوان ھمراه و میکنم خوشگل ی منظره اون از دل...میلرزه

 ...گرمھ اینجا چقدر...جون جونمی: کیوان

 ...یخیدیم...آره 

 رو؟ رسیده ھای میوه این بخوره کی...ھا ریختھ ھلو ھم چقدر: کیوان
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 ...خان کیوان 

 خدمتکار ھب میده رو پالتو ھم بعد و بیارم بیرون رو پالتوم کھ میکنھ کمکم و میخنده دوباره

 و در جلوی

 مرو روبھ بزرگ سالن بھ و میکنم جا بھ جا دستم تو رو کادو...میشیم سالن وارد ھم با

 عده...میکنم نگاه

 ...نیاد چشم بھ زیادی جمعیت کھ ھست بزرگ اینقدری سالن اما زیاده مھمونا ی

 اومدن؟ ھا بچھ ی بقیھ و پیمان 

 ...باشن پشتی سالن کنم فک...نمیدونم: کیوان

 میاد شممچ بھ کھ آشنایی اولین...تره روشن خونھ ی دیگھ سالنای نسبت بھ سالن قسمت این

 سمیرا مامان

 روبوسی سمیرا مامان با...میرم اونا سمت بھ و میشم جدا کیوان از...پریسان و پرستو و

 با و میکنم

 خالھ میگم تبریک: میگم سمیرا مامان بھ خطاب و میدم دست ھم پریسا و پرستو

 بھ ایشاهلل...معصومھ

 ...بشن پیر ھم پای

 ...تو عروسی ایشاهلل..دخترم ممنون: میگھ و میزنھ گرمی لبخند خانوم معصومھ

 ...جون خالھ بشنوه دھنتون از خدا 

 و میزنھ لبخندی...ایستم می پرستو نزدیک و میزنم کنار صورتم روی از موھامو

 چطوری؟:میگھ

 ...ممنون خوبم 

 نیومده؟ کیوان: پرستو

 ...الخالق جلل!!!شد خالھ دختر زود چھ

 دیگھ؟ کیوانھ آقا منظورت 
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 و ھمیچرخون چپش سمت بھ رو صورتش پرستو...میدم خرج بھ تاکید زیادی آقا کلمھ روی

 آب

 مامان با بلند صدای با و میاد سمتمون بھ کیوان...نمیگھ چیزی و میده قورت رو دھنش

 سمیرا

 خوشگل چقدر امشب...بھ   بھ  : میگھ نکرش صدای ھمون با بعد و میکنھ بش و خوش

 ریختھ

 ...اینجا

 داره یچ عتیقھ کیوان این آخھ...میندازه گل صورتش پرستو و میزنھ برق چشماش پریسا

 بھ اینا کھ

 میشن؟ رنگ بھ رنگ خاطرش

 رمھت با فقط ھمھ از منظورم البتھ:میده ادامھ من بھ چشمکی با و ایستھ می کنارم کیوان

 ...بود

 تغییرات :میگھ کیوان کھ میکنھ فوران سقفم بھ اعتماد منم و میشن پنچر پرستو و پریسا

 سبیل برداشتن

 !!!میکنم احساس خوبی بھ رو

 ...شو خفھ...کیوان نداشتم سبیل من: میگم حرص با و میکنم اخمی

 مبرا؟ خبر چھ ، عزیز ی پریسا خوب: میگھ پریسا بھ خطاب کیوان

 ...شماست دست خبرا: پریسا
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 ...خبرا چھ بگم بھت تا بریم اِه؟بیا: لبخند با کیوان

: میگھ و میزنھ نمایی دندون لبخند کیوان...میاد کیوان سمت بھ میده کمرش بھ قری پریسا

 اول بریم بیا

 ...بدم بھت رو جدید اخبار بعدش و کنیم گرم وسط رو خودمون

 اھاتونب منم...جون برقصین؟آخ میرین؟میرین کجا: میگھ لودگی با پرستو کھ برن میخوان

 ...میام

 م؟برقصی بریم میخوایم خانوم؟ما پریسا برقصیم؟آره ما؟میریم: میگھ دستپاچھ کیوان

 ...رقصیم نمی ما...نھ نھ: میگھ و میکنھ غنچھ لباشو پریسا

 ...حرامھ رقص: میگھ و میده نشون رو سقف انگشت با کیوان

 گفتھ؟ کی: پرستو

 مخانو پریسا و خانوم؟من پرستو داری سراغ تر محکم سندی من از...کیوان حاجی: کیوان

 میریم داریم

 ...نرقصھ دیگھ کھ کنم ارشاد رو ایشون یکم کھ

 ...میام منم خوب: پرستو

 چی...بگی پرستو بھ میخواستی چیزی یھ تو ترمھ...ھا نفھمھ زبون چھ...بابا ای: کیوان

 بود؟
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 ؟؟!من؟؟ 

 ...دیگھ آره: کیوان

 ...آره آره:میگھ و میفتھ ھزاریم دو کھ میزنھ چشمک بھم حرفش از بعد و

 کھ بریم اپریس و کیوان با ھم تو و من بیا بگم بھت میخواستم: میگم و میکنم پرستو بھ رو

 ارشاد قشنگ

 ...نکنیم اشتباه پریسا مثھ دیگھ و بشیم

 ...خخخخ..میکنم حظ کھ میشھ خالی فِِسش ھمچین کیوان

 ...جون آخ: پرستو

 ...بریم بیاین: میگھ و میگیره رو پریسا دست

 ..بابا بشین ارشاد تا برین نفر سھ شما...نمیام گرفت درد دلم من: کیوان

 رستوپ بھ ول و شل لبای با پریسا...میشھ ولو نزدیک صورتی ی دونفره مبل روی بعد و

 و میشھ خیره

 ما ابی پریسا:میده ادامھ سادگی ھمون با پرستو کھ میکشھ نشون و خط براش چشماش با

 تا برقصیم بریم

 چیھ؟ کنن؟؟ھا؟؟نظرت فک ما ارشاد درمورد خوب بتونن کیوان حاج

 کیوان برزخی ی قیافھ بھ...میکشونھ پیست سمت بھ رو اون و نمیمونھ پریسا نظر منتظر

 و میکنم نگاه

 بابا؟ چتھ: میگم

 این آخھ...میپرونی شبمو غذای باشی داشتھ منو ھوای اینکھ جای بھ: میگھ تشر با

 رسمشھ؟

 مکلو دو...نمیشناسی رو جون پریسا این تو...باشی ممنونم ازم باید اتفاقا...اوووووووه 

 حرف باھاش

 مثھ...شناختم روز یھ تو من رو دختره این...خالص و بود کرده آویزونت خودشو میزدی

 و خانوم نازی
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 توئھ از کی و میگرده شووھر دنبال داره جدی کامال طور بھ...نیست خانوم گلی

 خرمشنگ

 بد؟؟ آدم شدم داری بچھ و زن دام تو نندازمت خواستم...بھتر؟؟

 کھ میکنھ نگام ھمچین چون شنیده صدامو انگار ھاس نزدیکی اون کھ سمیرا مامان

 ...میشھ آب گوشتام

 نمیکنی؟ ا ھ می یھ...اِِھمی یھ اینجایی؟چرا ھنوز معصومھ؟شما خالھ...اهِ  

 زادمو خواھر آینده شوووھر!!!برات دارم: " معنی بھ لبخند یھ و نمیگھ چیزی

 و میزنھ بھم" میپرونی؟؟

 ...میشھ دور ازمون

 ...شده آدم ما برا اینم 
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 شکنار...میشھ فکر در غرق و میدوزه پیست دخترای بھ نگاھشو قیافھ ھمون با کیوان

 :میگم و میشینم

 !!کجاست بببین پیمان بھ بزن زنگ

 ندیدی؟ قیافشو حاال تا چنده؟مگھ کیلو پیمان: کیوان

 یکش قرعھ دیدی؟شاید چھ رو خدا...داره سوپرایز یھ برام امشب کھ بود گفتھ بھم آخھ 

 برنده بانک

 ...بزنگ...باشھ کرده پیدا برام ذلیل زن و نمونھ شوووھر یھ یا باشم شده

 اسم دنبال مخاطبین لیست تو و میاره بیرون کتش جیب از رو گوشیش حوصلگی بی با

 ...میگرده پیمان

 تو منت رنھگ و ماشینمھ تو کیفمم کردم فراموش کیفم تو میگیری؟گوشیمو قیافھ برام چرا 

 نمیکشیدم رو

 ...میمون

 !!!دیگھ میگیرم گفتم؟دارم چی من مگھ: کیوان

 مھمونا زدن دید مشغول فاصلھ این تو...میذاره گوشش روی رو گوشی بعد و

 اون...اووووووه...میشم

 کنار ھا خوراکی و میوه میز کنار از...اومده در قحطی از انگار...نگاه رو یارو

 میبندم شرط...نمیره

 لباس چھ...جون...خخخخ!!!بوده رمضون ماه اونجا کھ اومده جایی یھ از یارو این

 این داره خوشگلی

 شب یھ کھ ھمون...است پیرزنھ اون کھ این...اِه...داره دماغی چھ...اووووه...دختره

 الماسشو گردنبند

 مرجان آھا...کنم فک بود؟؟؟بذار چی میکنھ؟؟اسمش چیکار اینجا این...رفتم کش ازش

 خدا...خخخ!!!فیل

 ...ھا نشناسھ منو کنھ

 ...نمیده جواب رو تلفنش: کیوان

 ...نمیشنوه شاید بگیر دوباره تو 

 اِھھ... پایین میشھ خم گردنم کھ گردنم دور میندازه رو دستش و میده تکون رو سرش

 پسره این...اهِ 

 کیھ؟چقدر دختره این!ِ!!ا...خودمھ خوراک...جون...داره قشنگی سبز چشمای چھ...رو

 البد...جلفھ

 ھمسن کھ این.ِ..ا!!!...حاملس؟؟...زنھ داره ھم شکمی چھ اوووه...دیگھ دخترشھ دوست

 شاه فتحعلی

 گبزر ننھ عجب ولی...بزرگشھ ننھ البد...طرفھ دختر دوست کردم فک من...بابا قاجاره

 !!!داره جلفی

 ...پیمانھ؟؟ الو: میشھ بلند کیوان صدای
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 یمانپ صدای شلوغی این تو تا میگیره بود انداختھ گردنم دور کھ دستی با رو چپش گوش

 بھتر رو

 ...بشنوه

 ی دقیقھ چند...باشھ کجایی؟باشھ...نشستیم اصلی سالن تو...ام ترمھ با کجایی؟؟آره: کیوان

 ھم ما دیگھ

 ...اونجا میایم

 آب من...جون آخ...میفتھ میکنن پخش کھ ای دیگھ ھای میوه آب و پرتقال آب بھ چشمم

 پرتقال

 ...پشتیھ سالن..پیمان پیش بریم پاشو: میگھ و میکنھ قطع رو تلفن کیوان...میخوام

 کیوان؟ 

 گیالن؟ بھ رفتی حاال تا: کیوان

 ...لیوان تو میخوام پرتقال آب من 

 بده؟؟؟ کھ باشھ کی...گوگولی بخواه جون شما: میگھ و میکشھ رو لپم

 بلم روی از...میره میکنند سرو نوشیدنی کھ ای خدمھ سمت بھ و میشھ بلند مبل روی از

 و میشم بلند

 وشیدنین بھ...برمیگرده سمتم بھ کیوان...میشم پرتقال آب رسیدن منتظر مشتاق باچشمایی

 تو ھای

 چیھ؟ اینا: میگم و میکنم نگاه دستش

 ...دیگھ پرتقالھ آب: ملیح لبخند با کیوان

 قرمزه؟ پرتقال آب 

 رنگیھ؟؟ چھ نیست؟پس قرمز: کیوان

 ...نارنجی 

 آب اون از اینا...راستی آھا...دارم رنگی کور کنم فک...میگیا راست...آھا: کیوان

 کھ قرمزه پرتقاالی

 ...کردن اختراعش جدیدا

 من؟ جون 

 ...تو جون بھ: کیوان

 کرده؟ اختراعش کی حاال 

 ...کردن ثبتش ھم گینس تو...فرانسوی شفکا)!!!!!!!!(... ک خ رابرت: کیوان

 ...است خوشمزه خیلی...بخور بخور: میگھ و دستم میده رو نوشیدنی لیوان

 ...است مزه بد اینا...نمیخوام 

 میدونی؟ کجا از تو: کیوان

 ...مشروبھ اینا...بابا نیستم کھ خر 

 ...ھا گفتی شد خوب...نمیدونستم میگی؟من جدی: میگھ و میشھ گرد چشماش کیوان

 ...نمیخورم من...کن مسخره خودتو 
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 با ھمراه) نکن، ناز بابا بخور: میگھ و میخوره رو خودش نوشیدنی از یکم کیوان

 ناز(...بشکن

 ...نداره خریدار دیگھ تو ناز...نکن

 ...نمیخوام 

 ...است خوشمزه چقدر ببینی نخوردی کھ تو: کیوان

 ...میده ادرار مزه...است بدمزه ھم خیلی...خوردم 

 !!!خانومی حاج پارچھ یھ شما میکردیم فک کھ بگی رو خوردی؟؟؟ما واقعا: کیوان

 ...خوردم دوستام از یکی تولد بھ بودم رفتھ...آره 

 داره؟ خوردن ھم ادرار...خورت آشغال سر تو خاک: کیوان

 ...مشروبھ منظورم...بابا نھ 

 ...است خوشمزه ھم خیلی...اصلھ اینا بخور...غلطا چھ: کیوان

 ھک میکنم مزه یکم...بخورم کھ میزنھ اشاره بھم سر بھ و سرمیکشھ رو مشروبش الجرعھ

 جوارحم کل

 ...میشھ جمع تلخیش و بدمزگیش از

 ...عوق 

 محلق تو زور بھ و میگیره رو بینیم حرکت یھ با بعد و میگیره ازم رو لیوان کیوان

 ...میریزه

 احمق؟ میکنھ چیکار: میگم و کنار میدم ھولش...بیارم باال مونده کم

 ...میکنم پاکش سریع کھ میریزه لباسم روی نوشیدنی از یکم

 و میشھ عادی برات بعدی باال بزنی رو اولی وقتی اما...سختھ برات اول گیالس: کیوان

 اش مزه دیگھ

 ...نمیکنھ اذیتت

 ...حرومھ...نمیخوام مشروب من 

 ...نداره اشکال خوردنش االن...بابا ماجوجھ یاجوج عھد مال حرومھ؟اینا: کیوان

 گفتھ؟ کی اینو اونوقت 

 ...کیوان حاج: میگھ و سینش ی قفسھ بھ میزنھ

 ...نداریم حال بابا کن جمع 

 بھ و دستش سینی تو میذاره رو خالی لیوانای کیوان کھ میشھ رد کنارمون از خدمتکاری

 سالن سمت

 ...میده ھولم پشتی

 شدن؟ غیب کجا سیما و افشین این:کیوان

 ...میگیرن قلوه و دل و آوردن گیر رو گوشھ یھ باز البد 

 پشت زا و عقب میشم پرت کھ میزنھ تنھ بھم محکم و میدوه سمت این بھ شتاب با دختر یھ

 بھ میخورم

 سیندرال؟ شدی چی: میگھ خندونی لحن با و کمرم دور میفتھ دستش...خدا ی بنده یھ
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 کلفت؟؟؟ بگھ من بھ کرد جرئت کی...سیندرالم؟؟؟بیشعور سیندرال؟؟؟من

 ام کن ول و شده خیره بھم مانندی گراز دندونای با کھ پسری بھ و برمیگردونم رو سرم

 نگاه نیست

 طورین؟ چ  ...اوباش اراذل برادران...بھ   بھ  : میشھ بلند کیوان صدای...میکنم

 کھ یکیشون...میکنم نگاه ایستادن گرازه دندون پسر ھمین کنار کھ ای دیگھ پسر دو بھ

 قد بقیھ بھ نسبت

 مشنگ؟ کیوان چطوری: میگھ خنده با و میده دست کیوان با بلندتره

 !!!الدنگ؟؟ جاسم چطوری تو...خوبم: میگھ و پسره ی شونھ بھ میزنھ خنده با کیوان

 ...داره کالسی ھای و باحال اسم چھ

 ستد با میده دست ایستادن الدنگ جاسم کنار کھ دونفری با لبخند با کھ درحالی کیوان

 بغل از منو چپش

 ...بیرون میکشھ گرازه دندون اون

 ...نیست ازت خبری وقتھ کیوان؟خیلی بودی کجا تو: گرازه دندون

 میشین منگران اینقدر میدونستم اگھ..داداش شرمنده:میگھ و میده تکون سری تاسف با کیوان

 بی بی بھ

 عین ختبدب منھ...ھی...برسونن گوشتون بھ بدبختیامو خبر کھ میگفتم و میزدم زنگ سی

 دنبال خر

 ...بودم عاشق کفتار دو این عروسی کارای

 عاشقھ؟ کفتر منظورت 

 ...پستاندار کفتر منتھا...دیگھ آره: کیوان

 معرفی رو ناناز ی کوچولو خانوم این: میگھ گرازه دندون و میخندن پسر تا سھ ھر

 نمیکنی؟

 ؟ چیھ اسمت: میگھ بھم رو بمونھ کیوان منتظر اینکھ بدون

 ...تربچھ 

 باغچس؟ھا؟ تو خونتم البد: میگھ الدنگ جاسم کھ میخندن

 ...شماست مثھ کرمایی جای کھ باغچھ...بابا نھ 

 :میگھ و میکنھ نزدیکتر رو خودش کمی گرازه دندون...میخندن جاسم غیر ھمشون دوباره

 چیھ؟ اسمت جدی جدی...واقعانی

 نمیشناسی؟ منو یعنی 

 ...نھ: میگھ و میخنده

 ...پرندم یھ من: میگم و میکشم عقب رو خودم کمی...ھا میده مشروب گند بو دھنش

 بھت ی ھقیاف یاد و میفتم زدم بھش حرفو این کھ بدبختی پلیس اون یاد منم و میخنده کیوان

 کھ آرمین زده
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 لبم روی لبخندی شب اون یادآوری از...کنم خراب رو چیز ھمھ قراره میکرد فک

 ...میشینھ

 کنارم...باشی یارم تو...دارم آرزو...پرندم یھ من: میده ادامھ ای مستانھ صدای با کیوان

 یھ من...باشی

 ...بشی لوسترم...باشی المپم تو دارم آرزو تاریکم و تنگ ی خونھ
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 ما خوب...نداشت رو شما قابل: میگھ و میشھ راست و خم کھ میزنیم دست براش ھممون

 یھ تا بریم

 ...میام تنھایی خودم دوباره بعدش داریم کار جایی

 ...بیار ھم رو خانوم تربچھ: گراز دندون

 ...پرنده...نھ تربچھ: میگھ تاکید با الدنگ جاسم

 ...پیمان پیش بریم بپر خانوم پرنده: میگھ و پشتم بھ میزنھ کیوان

 زنممی چشمک یھ الدنگ جاسم برای میشم کشیده سالن سمت بھ کیوان توسط کھ درحالی

 چشماش کھ

 ...میشھ قورباغھ شبیھ

 دارم؟ باحالی دوستای چھ کردی حال: کیوان

 ...خودن بی خودت عین آره 

 ...مایی مثھ ھم تو: کیوان

 !!!!جونم از دور 

 جمعیت از کمتر ھم اینجا جمعیت...شمعھ نور حد در نور!!!!!رمانتیکی فضای عجب اوه

 سالن

 یمانپ و مازیار ھمینجا از!!!!فوتبالھ زمین اندازه خونھ این سالنای کال کنم فک...اصلیھ

 یھ ھمراه بھ رو

 یداشونپ...اوناھاشن: میگھ کیوان کھ میکنھ بلند دستی دیدنمون با مازیار...میبینم دختر

 ...کردم

 ...دیگھ دیدمش منم کرد بلند دست مازیار خب...ھا کردی مھمی کشف چھ 

 ...بابا نکن زر زر: کیوان

 ...حاال ھمین ببند دھنتو ھم تو 

 ...باال بریم بزنیم پر ھم با بیا: کیوان

 ...کاله سرت بود رفتھ نداشتم ھواتو اگھ 

 پریساس؟ چی؟منظورت: کیوان

 ...میگیرم خون خفھ بغلش تو رفتن و پیمان بھ رسیدن با کھ بدم جوابشو میخوام

 خوشگل چھ...خوشگل چھ...خوشگل چھ...امشب شدی خوشگل چھ...وای وای وای: پیمان

 شدی

 !!!...امشب
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 لحاظ از اونم البتھ!!!!شدم؟؟ آدم کھ اینھ بود؟منظورش چی خوشگل از منظورش

 !!!!!ظاھری

 ...جاجول پیمان سالم: کیوان

 شونن دندون بی پیرمردای مثھ رو دھنش کھ لبخند یھ با و میگیره فاصلھ ازم کمی پیمان

 چھ: میگھ میده

 ...دارم خوشگلی خواھر

 کیھ؟ دختره این 

 خوبی؟ اوال: پیمان
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 ...کنی سالم میخوای کردم فک 

 ...نبوده خوب شمارشش ھم اول از...داره روانی مشکل پیمان این: کیوان

 حاال؟؟ داشت ربطی چھ: پیمان

 خانومی ترمھ شدی خوشگل خیلی:میگھ کیوان بھ توجھ بدون...

 ...زده سبیالشم: کیوان

 !!!کیوی اعصابمی رو: میگم و میرم ای قروچھ دندون

 ...مکن آشنا مھمی فرد با رو تو میخوام...دارم برات سوپرایز یھ: میگھ توجھ بدون پیمان

 جمھور؟ رئیس 

 ...خودم زندگی تو مھم فرد یھ...نھ: پیمان

 قلوم؟ دو خواھر یا منم منظورت 

 ... بیا تو حاال: پیمان

ل کیھ؟چقدر دختره ھا؟این بچھ: میگھ آروم و وسط میپره کیوان  کنم فک...ھا میزنھ خ 

 ...عقلھ شیرین

 طوارا و ناز و قھر با و میشھ پشیمون سگ مثھ کیوان کھ میزنھ تشر بھش ھمچین پیمان

 سمت بھ

 میگیرم رو نادیا سراغ و میدم دست بھش و مازیار بھ میرسونم خودمو اول...میره مازیار

 میگھ کھ

 میگھ راست کیوی...میرم عقلھ شیرین دختر اون سمت بھ ھم بعد و دستشویی رفتھ

 شیرین یکم...ھا

 ...بچم میزنھ

 ...کنم آشنا خوبم دوست رضوان با رو تو میخوام...جون ترمھ: پیمان

 ...خوشوقتم آشناییتون از: میگم و میدم دست رضوان با

 ...عجیجم ھمینطور منم: میگھ توذوقی صدای با رضوان

 فتھگر حناق لبخند پیمان...میومده بدم میکنن ور ور اینجور کھ کسایی از ھمیشھ...اه   اه   اه  

 و میزنھ ای
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 ازشون برات کھ خانومیھ ترمھ ھمون جون؟ایشووون رضوان: میگھ رضوان بھ خطاب

 کرده تعریف

 ...بودم

 میشھ مھ بستھ چشم کردی تمجید و تعریف ازشون بسکھ ماشاهلل...عزیزم شناختم: رضوان

 این فھمید

 ...جججووووونھ ترمھ خوشگل خانوم

 نکرده معرفی من بھ رو شما کھ ناراحتم این از اما...دارن زیاد لطف جان پیمان...مرسی 

 ...بود

 ...بشی سوپرایز حسابی میخواستم: پیمان

 جدیدتھ؟ ھست؟منشی کی خانوم رضوان این حاال: میگم لبخند ھمون با

 مکارایھھ از یکی دختر جون رضوان...چیزه...نھ نھ نھ نھ نھ: میگھ و میکنھ پتھ تتھ پیمان

 در پزشک دندان دکتر بھترین...باشی شنیده رو تعریفشون باید...دلخوش آقای...خوبمھ

 عرصھ
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 ...خودش

 خواری پاچھ این با فھمید میشھ نگاھش از و درمیاره بال تعریف ھمھ این از رضوان

 یھ ، پیمان دوبلھ

 ایناش با ما بعلھ بگھ میخواست فقط...دیگھ آره!!!!!شد عاشقش بیشتر دل صد نھ دل

 از بالخره...میپریم

 و رزو با پیمان ، کیوان صدای با!!!!باشن حسابی آدم خانوادش کھ شد پیدا یکی ما میون

 پاچھ اجبار

 آخھ خدایا...میشھ خیره رضوان بھ پھنش و پت لبخند با و میزنھ ترک رو خواری

 منو چرا چرا؟آخھ

 دامینک کنم؟بھ تحمل افشین و سیما مثھ باید دیگھ میدی؟چندتای جسمی و روحی شکنجھ

 برم و دور گناه

 کردی؟ عشق مرغ پر رو

 رضوان آره...باشھ رضوان اسمشون میزنم حدس...خوشگلی خانوم چھ...بھ بھ بھ: کیوان

 خانوم؟

 ستد کیوان با...( تو برو بیا بابا)تمام بھ حیای و عفت و شرمندگی با و میخنده رضوان

 کیوان...میده

 اروم مجلس امشب...زیبایی بانوی چھ: میگھ و میبوسھ رو رضوان دست پشت و میشھ خم

 مزین

 !!!!خانوم کردین

 روزا این کیوان...جون رضوان ببخشید: میگم حرص با و عقب میدم ھول رو کیوان

 خوکی آنفوالنزای
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 ...نفعتونھ بھ باشھ دور شما از میگم ھمین واسھ گرفتھ

 لبخند و ھمیکن پاک لباسش با رو بود بوسیده کیوان کھ رو دستی پشت رضوان حرفم این با

 خجولی

 بھ میریزه ازش آب کیسھ کیسھ و مشت مشت کھ حالی در باز دھن با کیوان...میزنھ

 خیره رضوان

 !!!!!بچم گرفتھ ھاری آنفوالنزای خوکی آنفوالنزای جای بھ کنم فک الھی...شده

 جون؟ رضوان سالتھ چند...خب 

 ...سالمھ ۲۱: میگھ سرخوشی با رضوان

 !!!!ھا نمیخوره بھتون اصال!!!!...جدی؟؟: کیوان

 ...دارین لطف...مرسی وای: میگھ و کنار میزنھ موھاشو رضوان

 ...باشی بیشتر میخوره...نمیاد بھت سالتھ؟اصال ۲۱... آره: میگم حرص با

 ...میشم کیف خر کھ میماسھ ھمچین لبخندش

 تحصیل ادامھ خانوم؟اصال رضوان میخونی ای رشتھ چھ: میگھ لبخند ھمون با کیوان

 میدی؟

 ...میدم ادامش دارم ھم جدی طور بھ...گرافیکم عاشق من...آره وای: شوق با رضوان

 حاشوطر باید...بستھ پشت از رو ترمھ دست طراحی و نقاشی تو رضوان:  لبخند با پیمان

 ...ببین و بیا کھ میکشھ محشری ھای پرتره...ببینین

 آخر اثرات از نمونھ یھ ھم این...الخالق جلل!!!!!!)ھنرمنده خودم مثھ پس: کیوان

 = کیوان...الزمانھ

 (شده کشیده گند بھ ی جامعھ=  جامعھ ھنرمند

 میره میپره تنبلھ و خنگ آدم ھرچی...نمیخوره درد بھ کھ گرافیک؟گرافیک رفتی 

 چی کھ گرافیک
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 قتو نظرم بھ...نمیاد خوشم گرافیک از اصال توپھ نقاشیم کھ شخصھ بھ خودم بشھ؟من

 با...) تلفیھ

 ھرشت این...دارن تحصیل بھ اشتغال گرافیک ی رشتھ در کھ افرادی بھ پوزش عرض

 و فان ھم خیلی

 برای صرفا ترمھ و... خخخخ...باشم میخواست دلم ولی توش نیستم خودم منم و باحالھ

 کردن کنف

 ...(را حقیر ی بنده این کنید عفو ھرحال بھ...میکنھ اضافی غلط رضوان

: ھمیگ و میکنھ بلندی ی سرفھ تک پیمان کھ میخشکھ شوقش ی چشمھ دوباره رضوان

 ھا؟بھتره بچھ

 ...کنیم تموم رو بحث

 کسی؟ کالم وسط نزنی جفتک خر مثھ ندادن یادت...میزدما حرف داشتم 
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 این طرخا بھ باید چندبار...دیگھ میگھ راست: میگھ کیوان کھ میکنھ درشت برام چشماشو

 کتت ادبی بی

 بخوابی؟ گریھ عرعر با باید بزنم؟ھا؟ھرشب

 !!!!خورد تکونی یھ و اومد خودش بھ این عجب چھ

 چی؟: اخم با پیمان

 پوسیده؟ ؟؟ھا؟شلغم    چغدر میدی؟من فحش من چی؟بھ:  کیوان

 شد؟؟ چی: رضوان

 ...بابا خفھ: پیمان

 رو؟ بی و پررو چقدر آدم بشن؟آخھ خفھ خانوم چی؟رضوان: کیوان

 روئھ؟ بی یا چیھ؟پرروئھ تصمیمت باالخره...داداش اومد پیش پارادوکس اینجا االن 

 اھیمابر میکنیم محول تو بھ رو گیری تصمیم: میگھ خان سلیمان سلطان لحن با کیوان

 ...پاساژ

 ھمین بھ...پررو و حیا بی ی پسره( پیمان بھ رو دعوا با...) گرامی سرور از تشکر با 

 خواھر زودی

 پررو؟؟ و رو بی چقدر آدم فروختی؟آخھ نیمتو و سالھ یک رفیق و گلتو

 ...شد ھمون کھ بازم: کیوان

 ...نداریم حال بابا کن ول 

 ...کنھ دورش ای اخالقی غیر اتفاق ھرگونھ از قبل تا میگیره رو رضوان دست پیمان

 دادی؟ جاخال زودی ھمین میکنی؟ھا؟بھ فرار کجا: کیوان

 خیانت من بھ چطور...گذاشتم تو پای گرانبھامو زندگی از سال ۷ کھ کنن من سر تو خاک 

 کردی؟

 ھا؟: پیمان

 زچی...ھمون...بود؟ چی...چیز...کنی چیز دختر این با اگھ نمیکنم حاللت شیرمو: کیوان

 دیگھ آره...کنی

 ...خخخخخخخ...میشھ چیز

 ...مرگ 

 یھ...پاتریسن فرش...بودم گفتھ دوتا این درمورد کھ بھت... بریم بیا جان رضوان: پیمان

 تختشون
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 ....کمھ

 ...داداش داریم ھم اضافی ی تختھ اتفاقا: کیوان

 ...باحال چقدر وای: خوشحالی و وجد با رضوان

 داریم؟ اضافی تختھ دوتا کھ این 

 !!!!کودنید بود گفتھ پیمان کھ اینقدری دوتا شما اینکھ نھ: رضوان
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 نمیشھ لباسا این با کھ حیف...میاره در بازی عروس من واسھ نیومده ھنوز...پررو بچھ

 ھمیچین وگرنھ

 رو انرضو دست پیمان...بیرون بمونھ سگ عین زبونش کھ روش میرفتم فنی ضربھ یھ

 و میکشھ

 ....میرن بیرون سالن از اون با ھمراه

 خشکوندم؟؟ آبروشو چجوری کردی حال: افتخار با کیوان

 واسمون بخوریم سال تا کھ انداخت بھمون ای تنی ۵ ی تیکھ یک   دختره...بابا خفھ 

 !!!!کافیھ

 ولشاسک یھ باالخره ھم پیمان...معلومھ قیافش از....داره کم خودش دختره اون بابا: کیوان

 عقل شیرین

 ...کرد پیدا خودش مثھ

 میکشھ؟ چی دوتا شما دست از پیمان: مازیار

 با و داده لم دونفره مبل روی کھ میکنیم نگاه بھش و سمتش برمیگردیم کیوان با ھمزمان

 زپرتی لبخند

 ...میکنھ نگاه بھمون ای

 داداش؟ میکشھ چی: کیوان

 .داریم طاقتشو ما بگو 

 ....زجر: میگھ متاثری لحن با مازیار

 .کش چی؟نفس: کیوان

 ۲۰۱۶ مخدر ھس؟مواد چی میگی کھ اینی حاال  ؟؟!!!

 ....ھا گرفتاری و بدبختیا تمام ی سرچشمھ...بدتر ھم مواد از: مازیار

 من؟ جون 

 ...سوزناک و تلخھ...داره دردی یک: مازیار

 االخرهب کھ پیمان بگیری جگر جز الھی: میگھ و سینش ی قفسھ بھ میزنھ محکم کیوان

 اسیر خودتو

 داغ زمین بھ الھی...نمیکنم حاللت شیرمو...کنھ ذلیلت خدا...پدرسوختھ...کردی

 ی پشھ الھی...بخوری

 ھبدی؟ب این منو زحمت ھمھ این جواب تونستی چطور...بزنھ نیشت خفنش نوع از ماالریا

 تو ی بچھ این

 بیارم؟ دنیا بھ چجوری رو بچھ این من نکردی؟آخھ رحم شکمم

 ...طبیعی زایمان با 

 اینا از بری بود کم کش؟مواد زجر معتاد کیھ؟یھ باباش بگم: میده ادامھ توجھ بدون �

 ایشا بکشی؟خدا

  

 

382 

 ...کنھ جیزت...کنھ چیزت
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 زنشو؟ نقش یا میکردی بازی مادرشو نقش االن تو...نفھمیدم من: مازیار

 ...دیگھ زنشو نقش: گریھ با کیوان

 بود؟ چی کردی حرومش وسطا اون کھ شیری اون پس: مازیار

 خورده داده خریده چیزی میھنی شیر براش مشترک زندگی سال ۵ تو باالخره بابا 

 نھ؟ مگھ...دیگھ

 ...میشھ جمع صورتش لحظھ یھ برای و میزنھ چشمکی کیوان

 کیوان؟ شد چی 

 ....ترکیدم: کیوان

 غصھ؟ و درد از بمیرم الھی 

 ....خخخخخخخ...زایمانھ موقع و ترکیده آبش کیسھ شاید کن نگاه: خنده با مازیار

 ....ترکیدم جیش از چیھ؟ کیسھ:کیوان

 سالن در سمت بھ دو با کیوان....ما سمت برگشت ھمھ نگاه کھ گفت بلند چنان

 نگاھم کھ درحالی...میدوه

 داماد و عروس برای کھ رو کادویی...بیرون میکنم فوت رو نفسم رفتھ کھ راھیھ بھ

 رو خریدم نوشکفتھ

 مازی؟؟خوب آق مبرا خبر چھ...خب: میگم و میشینم مازیار کنار و میز روی میذارم

 فراموش مارو

 ....کردی

 لخرجو زن این احتیاجات و کنیم کار خر مثھ باید....جونی ترمھ کنیم چیکار... ھی: مازیار

 برآورد رو

 ...کنیم

 .داره خرج زندگی 

 ...میشم بلند سرجام از نادیا صدای با

 .شده زشت چھ نگاه وای...خانومی ترمھ سالم: نادیا

 .میشم منصرف آخرش حرف با کھ کنم بغلش میخوام

 نادی؟ میگی جدی 

 آرایش؟؟ با حاال زشتی ھم آرایش بدون تو...ا ه...بابا آره: نادیا

 ....داره گناه...نادیا نکن اذیتش: مازیار

 ور اینا بار یھ ما حاال میکنن کش زجر رو ھمھ کیوی کیوان و این ھمھ، این: خنده با نادیا

 اذیت

 باھاش کاری چھ اینا میگھ داره دوساعتھ بدبخت...دیدم رو پیمان میومدم داشتم...کنیم

 بر خاک...کردن

 .بردی( کیوان)خشک قیر اون با داداشتو اون اصطالح بھ آبروی کھ مالجت

) اون؟ بود چی بدم؟آخھ نجات عقل شیرین اون دست از اونو خواستم بده...بابا بینیم بشین 

 در اداشو

 ...میفتھ مختک خشتک یاد آدم...عجقم سیالم...عجیجم سیالم( میارم
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 ورچط امتحانت...کن تعریف بیا: میگھ و میشینھ مازیار نزدیک و کنار میده ھولم نادیا

 رفت؟ پیش

 تموم دانشگاھم باالخره...آخیش...دادم امتحان ھزار صدھا کھ میگی؟من رو امتحان کدوم 

 و شد

 ...خالص

 ...تلفنی امتحان ھمون: نادیا

 دور و اضافھ غلطای لبو اون یھ گرچھ...دادم خوب خیلی...ایول: میگھ و خنده زیر میزنم

 ازم ذھن از

 یختر خرکیش ھای پروژه اون بازم البتھ...گرفتم رو خوب نمره یھ بازم ولی بود گرفتھ

 شانس رو

 بخوره؟ یا کنھ جیش رفت کیوان این بابا ای...نداشتمون

 خودش اون...کن عشق و بگذرون خوش رو امشبت داری؟برو چیکار اون بھ: نادیا

 زیاد سرگرمی

 .داره

 .نمیاد کھ بوزینھ این اما امیر و سمیرا پیش برم میخوام 

 نمیاین؟ شما...دیگھ میرم تنھا خودم: میگم و برمیدارم رو کادو

 ....برو تو حاال...میام ببریم فیض فضا از دیگھ یکم ما: مازیار

 .بیشعور 

 ھی با کال...نھ کھ در...میرم سالن در سمت بھ...میریزه نوشیدنی خودش برای و میخنده

 ی پرده

 لنسا از کمتر اینجا موزیک صدای حال این با شده جدا کناری سالن از سلطنتی زرشکی

 وارد!اصلیھ

 پیست وسط خفنی ھای صحنھ عجب وای...گرمھ چقدر اینجا...وای...میشم اصلی سالن

 تولید رقص

 اونجا منو کھ لعنت خودت بر ای!!!!خودمونھ کیوان کھ اون...اِه...میشھ داره

 میخوام...بیشعور...کاشتی

 و امیر سمت بھ رو راھم و نیست حسش میبینم کھ بزنمش مفصل کتک دست فصل یھ برم

 کھ سمیرا

 ھک درحالی بلند صدای با...میکنم کج میخندن و میگن درگوشی و نشستن مجلس باالی

 باز رو دستام

 ھنوز کھ پالسیده گل دو...عاشق کرکس دو بر سالم: میگم میرم سمتشون بھ و میکنم

 دو و نشکفتن

 ...مجنون کفتار

طوری؟: میگھ تمجیدم از تحسین با و میشھ بلند جاش سر از سمیرا  چ 

 ....شتوری 
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 ...میبوسم رو صورتش و میکنم بغلش

 شدی خوشگل چھ...خوشگل چھ...خوشگل چھ...امشب شدی خوشگل چھ 

 ھم پیمان بیماری...)امشب

 (کرد سرایت بھم

 ...میدونم خودمم...گلم مرسی: میگھ و میخنده

 بھشون و میدم دست ھم امیر با!!!!بستھ پشت از سقف با اعتماد تو منو دست کھ این

 تبریک عرض

 تیکھ کشیدی زحمت و خریدی چرا کھ تعارف یکم اول...میدم بھشون رو کادو و میکنم

 و میکنن پاره
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 .میقاپتش دستم از سمیرا ھم درآخر

 .میاد مھمون داره ھنوزم...شد بد حالمون...بابا شلوغیھ مھمونی چھ 

 منھ مامان کار آدم ھمھ این دعوت...نمیشناسم رو نصفشون خودمم من: امیر

 دوران دوستای...دیگھ

 کجاست؟ کیوان راستی...کرده دعوت ھم رو دبستانش

 وسط بساطش میبینم اومدم حاال بجیشھ میره میگھ من بھ...عتیقت داداش اون با گمشو برو 

 پیست

 .میجوشھ

 ونبیر سرش از عادتاشو این میخوای تو حاال کنم آدمش نتونستم کھ من: میگھ و میخنده

 کنی؟

 رو عروسیتون شام باالخره کھ ما!!!!خب خب خب: میگم ای شیطانی لبخند با

 شدن خالھ شام...خوردیم

 بشھ؟ داده کی قراره من

 .بابا خفھ: میگھ حرص با سمیرا

 .کنم تنظیم باھاش ھامو برنامھ تا کنین ردیف آینده ماه واسھ تاریخ یھ...میگم؟خب بد مگھ 

 .میدم بھتون شامشو ھفتھ چنده؟ھمین کیلو آینده ماه: امیر

 !!!!خربزه شبیھ امیر حیائی بی و ذوق و شوق از منم و میشھ قرمز لبو مثھ سمیرا

 جدی؟ 

 یا ھباش دختر...بده سفارششو!!!دارم؟؟ شوخی باھات من مگھ...نگاه قیافشو: خنده با امیر

 ....پسر

 .بابا کشیدم خجالت یکی من پرروئی ھمھ این از دیگھ

 ...شو خفھ امیر: سمیرا

 ....ه ه ه ه آررررره کھ میکشی؟باالخره خجالت چرا عزیزم: امیر

 گرنھ و فکو در ببند امیر: میگم و میکنم پیشونیم حائل رو دستم...خنده زیر میزنھ بعد و

 باھاتون امشب
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 !!!میکنما بیچاره ھم رو تو و میام

 !!!!!!نده ادامھ کارش بھ من وجود با میدونم بعید پرروئی ھمھ این با البتھ

 .ھس ھم شاپانزه تری...جون افی نگاه رو اینجا وای: سیما

 ....قرمز روت میگھ دیگ بھ دیگ: میگم و سمتش برمیگردم

 سمیرا سیخ گردن از رو تنیش ۲۰۰ وزن ھم سیما و میده دست امیر و سمیرا با افشین

 و میکنھ آویزون

 !!!!مینمایھ خوشحالی ابراز اینجوری

 .یگھد شدیم کور...میگردیم دنبالت چشمامون با داریم ساعتھ زد؟دو غیبت کجا تو: افشین

 و مازیار با یکمم و گرفتیم ازش حالی یھ و پیمان پیش بودیم رفتھ پوسیده کیوی اون با 

 زدمو فک نادیا

 ...اینجام کھ ھم االن و

 ...نانازه دیدی؟چقدر رو پیمان دختر دوست: میگھ لبخند با افشین
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 یک: میگھ و وسط میپرونھ رو خودش و کنار میکنھ شوت رو سمیرا سیما حرفش این با

 نازه؟

 بیھش پیمان دختر دوست چقدر میگفت داشت ترمھ...ھیشکی: میگھ پتھ تتھ با افشین

 ناز اسم ما...غازه

 ترمھ؟ بردیم؟ھا ھم

 ھمنگا لحظھ یھ برای و میگیرم افشین پشت کم موھای از رو نگاھم بھشون توجھ بدون

 خشک

 وجھت بدون اما میخندن و میگن چیزی یھ افشین بھ و میزنھ تنھ بھم محکم سیما...میشھ

 تنھا بھشون

 اھنپیر و زغالی کت یھ با...ھمیشگی اخم ھمون با...میاد سمتمون بھ کھ...اونھ روی نگاھم

 ای مشکی

 تو انگلیسی الفبای اول حرف آویز کھ نقره زنجیر یھ و بازه اولش ی دکمھ چھار کھ

 خودنمایی گردنش

 جدید ای دیگھ زمان ھر از برام صورتش...کرده تکمیل رو تیپش کھ جینی شلوار و میکنھ

 انگار...تره

 ھوهق نگاه و زده امروزی سبک بھ موھاشو...میشناسمش کمتر میکنم نگاش بیشتر ھرچی

 دور رو ایش

 دقیقا و میشینھ صورتم روی پھنی لبخند دیدنش با...میچرخونھ نفر یھ دنبال سالن دور تا

 باری اولین مثل

 رورمغ و غد ھم ھرچقدر...میکنم اعتراف ایش قیافھ خوش و خوشتیپی بھ بودمش دیده کھ

 بازھم باشھ
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 روی نگاھش...میکنھ ھم اضافھ بودنش خاص بھ بلکھ ھیچ نمیکنھ کم جذابیتش از چیزی

 و میشینھ من

 تری پررنگ اخم و میگیره ازم رو نگاھش سریع اما میکنھ مکث لحظھ یک برای

 دیدن با البد...میکنھ

 نزدیکتر با...داده دست بھش چسم خیلی من احساس و شده خر شدم محوش کھ من ی قیافھ

 شدنش

 املب روی از لبخند...شدن حلقھ چپش بازوی دور کھ میشم دختری ظریف دستای متوجھ

 چیزی و میپره

 اھمنگ...میکنم تجربش اون طرف از کھ نیست اول بار انگار کھ میگیره آتیش وجودم تو

 صورت رو

 وشگ دم....شادش سبز چشمای و صورتیش لبخند روی...میشھ خشک کنارش دختر سفید

 چیزی آرمین

 لباش روی محوی لبخند و میشھ باز ابروھاش بین اخم لحظھ یھ برای کھ میگھ

 نگاھم دیگھ...میشینھ

 نامدندو...میشھ اون بلند ی خنده باعث کھ میگھ چیزی دختره گوش دم متقابال...نمیکنھ

 فشار ھم روی

 بدون...ایستم می سیما پشت و عقبتر میرم دوقدم و میدم قورت رو دھنم آب و میخورن

 کنارم از توجھ

 بھم داشتم انتظار...میگیرن قرار سمیرا و امیر روی روبھ دختر اون ھمراه و میشھ رد

 کنھ توجھ کمی

 ...بیاد بدم ازش پیش از بیشتر میشھ باعث و میشکنھ رو دلم محلیش بی این اما

 میدونستی؟ تو...بیاد اینم نمیکردم فک...باش اینو....اوھ ھ: سیما

 ارمنث چشمکی و میخنده بھم کھ میکنم نگاه سیما بھ و میگیرم آرمین از رو گنگم نگاه

 اومدنش...میکنھ

 کھ جایی تا...بودم نکرده فکر اومدنش بھ ھم لحظھ یھ شب کل تو اما نبود ھم بعید

 رابطش میدونستم

 وجود ھم دوستیشون ی ادامھ امکان و بود خوب امیر با بودیم شمال کھ روزایی ھمون

 ای...اما داشتھ

 رامب بھتری شب شاید نبود اگھ اما ناراحتم دیدنش از کھ نمیگم گرچھ...نمیومد امشب کاش

 سپری

 رهدخت این وجود با اونم...میکنھ اذیتم نقیضش ضد رفتارای این تحمل و وجودش...میشد

 لحظھ ھر کھ

 ای...اه  ...اما نھ میکنم حسودی بھشون نمیگم...میخورم حرص آرمین کنار بودنش با

 نمیاد خوشم...بابا
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 مھھ اون بین از رو تلخش ادکلن بوی...چشھ تو زیادی کھ دختر این از مخصوصا...دیگھ

 تشخیص بو

 یب میکنم سعی کھ رو نگاھم...شده پخش فضا تو کھ عطره ھمون فقط کھ انگار و میدم

 اما باشھ تفاوت

 میخواد دلم لحظھ یھ برای و میدوزم شدن حلقھ بازوش دور کھ دستایی روی رو نمیشھ

 کنم خفھ رو ھمھ

 ھنگامش بھ نا وجود بھت از رو دھنم آب...کنم بیرون مکان این از و خونھ این از و

 و...میدم قورت

 یخ و شدنم دستپاچھ از...پیشونیم روی عرق و بدنم لرزش از...خودم از میکنم تعجب

 از و دستام کردن

 ی ھمھ از و... اون از...خودم از میشم متنفر و...دارم دختر اون بھ نسبت کھ حسادتی حس

 کھ کسایی

 یبھتر رفتار انتظار میکردم فکر اومدنش بھ ھم درصد یک اگھ!...میشن مربوط اون بھ

 ازش رو

 !!!!خشکِ  و سرد و غد...ھمیشھ مثھ اما...امشب حداقل...داشتم

 ...خوشگلھ دختره چقدر: سیما

 ھمھ جھتو آرمینھ کنار کھ کسی...خوشگلھ اون کھ ھمینھ ھم واقعیت تلخی...ھھ...خوشگلھ؟

 جلب رو

 ماا بگیرم ازشون رو نگاھم میکنم سعی و میکشم گردنم دور رو دستم...تلخھ این و کرده

 اذیتم...نمیتونم

 امیر بھ رو دختره وقتی...داره فرق آرمین رفتار...میان بھم بدجور دیگھ ھم کنار....میکنھ

 سمیرا و

 رو نگاھم و میکشم عمیقی نفس...عمشھ دختر...نبود خبری اخمش از کرد معرفی

 میتونستم اگھ...میک نم  

 خفھ رو آرمین ھم بعدش و میشکستم رو دختره باریک گردن خودم دستای با

 از اینا البتھ...میکردم

 !!(خودم جون آره...) کردنمھ معذب خاطر بھ...نیست حسودی روی

 ترمھ؟: سیما

 چیھ؟ 

 خوبی؟: سیما

 میپرسی؟ اینو چرا 

 .شده جوری یھ قیافت: میگھ و میکنھ نگاھم اخم با افشین

 یافمق مھمی این بھ شب این تو پختھ لبو این دیدن با دارین انتظار: میگم ظاھر حفظ برای

 نشھ؟ گرفتھ

 کتبری و حرفا انگار...برنمیداره چشمام از رو نگاھش سیما اما میشھ قانع انگار افشین

 بھ گفتنشون
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 سالم یماس و افشین بھ و میکنھ مکثی آرمین...برن برمیگردن کھ میشھ تموم سمیرا و امیر

 بھ و میکنھ

 نھ اون از تر غد منم...میکنھ اکتفا سر دادن تکون بھ تنھا تری غلیظ اخم با میرسھ کھ من

 کردم نگاھش

 سعی و پیست وسط انداختم رو خودم...رفتم و گرفتم رو راھم اونا از زودتر...سالم نھ و

 خودم کردم

 بر مدست از کار ھمین بود درونم در کھ طوفانی مقابل در...ھمین...کنم مشغول کیوان با رو

 فقط...اومد

 !!!ھمین

 چشمام...کنم آھنگ متمرکز رو ذھنم میکنم سعی و میزنم کنار صورتم روی از رو موھام

 و میبندم رو

 ور نگاھم و میکنم باز رو چشمام کیوان شاد صدای با...بیرون میکنم فوت رو داغم نفس

 اون بھ
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 .میدوزم

 ....رشتی دختر آھای: کیوان

 و میکنھ ناراحتم کھ چیزی ھر از رو ذھنم میکنم سعی و میدم تکون لبخند با رو سرم

 دور کرده ناراحتم

 .کنم

 .میشھ شروع ھا بازی جنگولک اون دوباره و میگیرم رو کیوان دست

 .کنن عوضش بگم بذار...بابا مزخرفیھ آھنگ چھ: کیوان

 ...بچسب موزیکو...توپی این بھ آھنگ بابا 

 پشت از یکی...  میشم بر روده خنده از کھ میرقصھ مانندی ربات حرکات با و میخنده

 ساق بھ محکم

 با و سرمھ پشت کھ دختری سمت بھ برمیگردم حرص با...میپرم جا از کھ میزنھ لگد پام

 ھای پاشنھ

 شلنگ نثار لگدی چنان خودش مثھ و میکنم نگاه میندازه جفتک و میپره ھوا بھ بلندش

 کھ میکنم

 ...چپ علی ی کوچھ بھ میزنم رو خودم منم و میره ریسھ کیوان...کرد ضعف...ی اوخِ 

 اب کیوان ھمراه چسبیدم پھلوم بھ درد از کھ درحالی دیگھ آھنگ دوتا با رقصیدن از بعد

 سمت بھ خنده

 ....میریم گذاشتن ھا نوشیدنی میز کنار کھ بلندی پایھ ھای صندلی

 ....میرقصید آبی اسب دیدی؟عین رو بنیامین...پسره اون: کیوان

 میرقصیدی؟ بھتر خودت نکھ....خخخخخ 

 ...تف...خخخخخخخ....مامان دلم آخ.....خخخخخخخ: کیوان
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 ....کوفت 

 رو خودم کھ نمیرسھ قدم میپرم پایین و باال ھرچی منم...میشینھ ھا صندلی از یکی روی

 و باال بکشم

 ور کوتاھم قد کھ درحالی و میشھ بلند صندلی روی از کیوان کھ بتمرگم صندلی روی

 میکنھ مسخره

 .بشینم صندلی روی کھ میکنھ بلندم

 ...میشی کوچولو ی کوتولھ زنای این شبیھ ھا موقع بعضی: کیوان

 قدت شما...کھ دوما...نیست صندلی اینا کھ اوال آقا نیستم کوتاه زیادی ؟من من؟من 

 ....دماونده

 ھم کیوان از حتی آرمین...میخندم و میفتم آرمین نجومی قد یاد لحظھ یھ برای و

 !!!!!بلندتره

 ...شی گرم بزن: میگھ کھ بخوره میخواد و و میریزه نوشیدنی خودش برای کیوان

 ...نیست خوری مشروب حس 

 ...میاری دست بھ تو انرژی...بابا دیگھ کردی؟بخور شروع باز...بابا ای: کیوان

 نگاھم و برمیدارم رو جام...جلوم میذاره و میریزه شراب توش و برمیداره رو جامی بعد و

 تا دور رو

 از میکنم سعی...کردن خاموش ھم رو ھا چراغ بیشتر...میچرخونم خونھ بزرگ سالن دور

 تاریکی توی

 ...بدم تشخیص رو اون بلند قامت
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 میگردی؟؟ کی دنبال...دیگھ بخور: کیوان

 ...میگشتم سیما دنبال داشتم:میگم کوتاھی مکث با و میکنم نگاه بھش

 یادز سیما حال انگار...دیدمشون افشین با ، اینجا اومدم مازیار و تو پیش از وقتی:کیوان

 ...نبود خوب

 اینو یافشق دیدم رو سیما کھ پیش ی دقیقھ چند کھ میکنم فکر این بھ و میکنم کمرنگی اخم

 کھ موھامو و میخورم رو دستم مشروب از ای جرعھ...نزنم حرفی میدم ترجیح...نمیگفت

 زیادی امشب

 و نمیکردم فر رو موھام کاش ای..میزنم کنار صورتم روی از رو بودن پا و دست تو

 سرم باالی

 دوم ینوشیدن کھ میکنم نگاه کیوان بھ...نمیکردن اذیتم ھمھ این اونوقت..میکردم جمعشون

 رو

 ...میخوره

 نمیکنھ؟ میخوری؟اذیتت سریع اینقدر رو اینا چجوری 

 بخور...ئھگلو سوختن بھ کیفش و خوشمزگی ولی باالس خیلی اینا الکل البتھ...نھ: کیوان

 ...دیگھ
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 بخورم؟ مشروب امشب من داری اصراری چھ 

 نری؟ دنیا از ناکام خواستم بده: کیوان

 و یکنمم دھنم تو ھمشو...باال برم یکدفعگی رو نوشیدنی کیوان مثھ میکنم سعی و میخندم

 یک برای

 انسش پیمان... بیرون میریزن دھنم تو از پیمان صدای با کھ میدارم نگھش دھنم تو لحظھ

 کھ آورد

 !!!!!.میشد ای قھوه دست یک ھیکلش وگرنھ نبود نزدیک

 اومدی بخوره میکنم کار مخش رو دارم ساعتھ دو...لعنت معرکھ مگس خر بر: کیوان

 تالشامو ی ھمھ

 .دادی باد بھ

 میکنی؟ چیکار داری: میگھ غلیظی اخم با کیوان بھ توجھ بدون پیمان

 ای...میکرد خوری شکر داشت دیدی می داشتی کھ طور ھمین: میگھ من بجای کیوان

 ترمھ!!!!وای

 ھستی؟ نکنی گوش حرف ی بچھ چقدر تو نخور؟آخھ نگفتم بھت من مگھ

 اشتید بود چی این( من بھ خطاب...) شو خفھ یکی تو خواھشا کیوان: میگھ جدیت با پیمان

 میخوردی؟

 یعنی روزا میخوای؟این روغن...اعال فرد مشروب میگن بھش ما والیت تو: کیوان

 !!!!!!اویال

 رو وانکی دھن و کنھ تمرکز بتونھ تا میبنده رو چشماش و میکنھ تر غلیظ رو اخمش پیمان

 سرویس

 .نکنھ

 ...ببندمش خودم میشم مجبور نبندی دھنتو کیوان: پیمان

 ھمب زورت تو: میگھ خنده با و میکنھ کوفت رو دستش تو نوشیدنی توجھ بدون کیوان

 نمیرسھ

:( میده ادامھ و میکوبھ سینش ی قفسھ بھ دستش با)  مجلس صاحاب...تازشم...داداش

 داری مشکل...منم

 ...نداریم حال بیرون بفرما...آقا ننداز راه معوا دعوا ھم اینجا...کن حل بیرون

 مجبورم...نخواستما من یعنی...داشتم...چیزه آھا...چیزه: میگم و میکنم ای سرفھ تک

 خیر...اه  ...کردن
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 ...کنیم کوفت انگور آب یکم خواستیم سرمون

 .شد کوفت تو ورود با کھ: میده ادامھ کیوان

 بخوری؟ گفت کلفت پوست این: پیمان

 ...میکنھ اشاره کیوان بھ دستش با بعد و
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 خواستم من؟ترمھ؟من ناف بھ میبندین رو چی ھمھ آقا؟چرا چھ من بھ: میگھ اخم با کیوان

 انگور آب تو

 گفتم فقط ن م...من...بخوره انگور آب نخواستم من شاھده خواستم؟خدا بخوری؟ھا؟من

 با....) کھ

 ...کنھ کوفتش انگور آب نخواستم من خدا بھ...بخوره مشروب گفتم من( گریھ حالت

 ینا بھ چھ رو بچھ؟تو آخھ: میگھ و میچرخونھ کیوان و من بین رو نگاھش عصبی پیمان

 کوفتیا؟

 ..خخخخخخ...مورچم من البد بچھ؟پس میگی قطبی خرس این بھ تو: کیوان

 چاه؟ تو میندازی اینم داری کردی داغ خوردی گیالس یھ ھنوز...کوفت: پیمان

 یگارس دیدی حاال تا دوستم ریقو این با سالھ چھار من پیمانھ؟بابا میگی چرت چرا: کیوان

 دستش؟ بدم

 بی ی دختره این...دادی پیشنھاد بھش ھم بدتر چیزای اما بدی بھش ندیدم سیگار: پیمان

 االن تا اگھ عقل

 !!!!کلشھ تو کھ پھنیھ ذره یھ اون خاطر بھ آورده دووم نفھم خر توی با ھم

 حرمت...بعیده حرفا این مملکت دکتر از: میگھ و میگیره گاز سگ مثھ پایینشو لب کیوان

 نداری منو

 .باش داشتھ رو دختر این سفید موی حرمت

 تشمیکش صندلی روی از و میگیره رو کیوان ی یقھ و میکنھ فوران واقعا اینبار پیمان

 تو: میگھ و پایین

 .نریختھ بھم اعصابم تا دیگھ جای یھ گمشو فعال

 .بچسب خشتکو کن ول رو یقھ پیمان داش: کیوان

 مونی الل سھلھ کھ خون خفھ پیمان ی غره چشم با کھ خنده زیر میزنم حرفش این با

 ی یقھ...میگیرم

 .تو و میدونم من دادی چیزی دستش ببینم: میگھ و میکنھ ول رو کیوان

 یرمبگ دستشو خواستم اگھ...غذایی ظرف یا قاشقی ، ملی گلی یعنی: لبخند با کیوان

 غیرتت...چی؟اوِخی

 بھ بستھ زبون این امشبم بذار...نمیشھ شب ھزار شب یھ...داداش نترس...زد؟خخخخخ تلمھ

 خودش حال

 .باشھ

 وقتی...باش نداشتھ کار من کارای بھ تو...میشھ شب ھزار ھم شب یھ باشھ کھ تو با: پیمان

 نذاری میگم

 .نخوره یعنی بخوره

 .نخوره منو گول کھ بگو خودش میگی؟بھ من بھ رو اینا چرا: کیوان

 .تازشم...ھا سالمھ ۲۳ من بابا: میگم کھ میکنھ نگاه بھم پیمان

 ولدت تو...میخوره نیست اولش بار کھ ترمھ تازشم: میگھ و میکنھ قطع رو حرفم کیوان

 .خورده دوستشم
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 آب منو بند ھمیشھ کھ کنھ ذلیلت خدا ای...شده کور انگار میام ابرو و چشم ھرچی

 اون تو ای...میدی
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 !!!!!!توری قیف با روحت

 .میدم جون درجا کھ میکنھ نگاھم چشم زھر با ھمچین ھیچ کھ نمیشھ باز اخماش پیمان

 ھمراھیم دوتا تا بذار الاقل...نخوره نذارم بشکھ دوتا از بیشتر میدم قول: کیوان

 نمیچسبھ تنھایی...کنھ

 شتربی تو از خودمون ما...بزنی رفاقت الف و بیای برادری قپی ما برای نمیخواد تازشم...

 بھ

 کاری ضایع غریبھ مجالس تو وقت یھ کھ بخوره مشروب لقمھ دو بچھ این میگم...فکرشیم

 نخورده و

 خودشو نھ منو...منو بیا خورد زیاد اگھ اینجایی خودت کھ تو تازشم...درنیاره بازی

 ھا؟فکر...بزن

 نیست؟ خوبی

 تقور دوتا فوقش فوق...نیستم بچھ کھ من داداش نگرفت؟پیمان درد زبونت...بابا ای 

 و میخوریم

 میدونی؟ کھ خودت...ندارم دوست مشروب من تازشم...خالص

 !!!!نمیدونم...نھ: پیمان

 کردی؟ نمی خیطمون میمردی حاال

 !!!!کنیم کوفت آرامش کمال در تا کن گم گورتو حاال خب...فھم چیز آدم قربون: کیوان

 و زهنمیسا بھت کھ میدونم من...بکن خودتو کار آخرشم: میگھ و میندازه نگاھی بھم پیمان

 کارت امشب

 ...تمومھ

 دارم ھواشو من برو...میشنا راحت دستش از ایران ملت کل...بشنوه دھنت از خدا: کیوان

 میکنم کاری

 .کنھ موم و مھر رو عزرائیل ی برگھ امشب ھمین کھ

 ی بچھ برو: میگھ و میزنھ باسنش در لگدی نمایشی حالت با و میده ھول رو پیمان بعد

 ھم دیگھ...خوب

 !!!!باریکال آ...نکنی بازی توپ طرفا این

 قربون :میگھ و میده تکون دست براش کیوان کھ میکنھ نگاھش اخم با و میگرده بر پیمان

 ...داداش

 سمجھ چقدر: میگھ و میشینھ صندلیش روی و میاد من سمت بھ پیمان رفتن با

 آخرشم بکنم ھرکار!!!!بابا

 کردم؟ خرش کردی؟چجوری حال ولی...میزنھ خودشو حرف

 بود؟ خر اون 
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 .میگیا راست: کیوان

 چطوره؟ گاو: میگھ تفکر با

 .میگی چی تو میگم چی من...بابا برو 

 .االب بریم کنھ زھرمون نیومده دوباره تا بیا: میگھ و میریزه مشروب جدیدی جام تو برام

 چیھ؟ تو اصرار وکیلی خدا 

 ....دیگھ اینا؟بخور پیمان ی شبکھ رفتی باز...بابا ای: کیوان

 .وقت یھ نشم معتاد 
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 گفتی؟ چی؟چی: میگھ و میخنده خفگی با زرت زرت کیوان

 !!!!.نشم معتاد میخورم مشروب میگم: میگم جدیت با

 مگھ مشروب...کنن کچلت سر فرق تو خاک: میگھ و خنده زیر میزنھ بلند صدای با کیوان

 ھم معتاد

 .شدیا باحال خیلی...خخخخخ...میکنھ

 چیھ؟ پس الخمره دائم آدمای کردی؟اون فک چی پس بعلھ 

 ختابدب اون...دارن فرق بخوریم رو بطری چھارتا ھمین میخوایم کھ تو و من با اونا: کیوان

 درد رو از

 ...خوشی و بیکاری سر از ما میخورن ناخوشی و

 ...میشیم معتاد بخوریم بدبختی و درد رو از اگھ جدی؟یعنی 

 مبد جواب تو سواالی بھ بودم بلد اگھ من...نپرس سخت سواالی اینقدر من جون: کیوان

 کارشناس االن

 نھ؟ مگھ!!!!شدما باحال امشب من چقدر....خخخخخخ!!!میشدم دام

 !!!!خنکی خیلی 

 میندازم رو ابرو تای یھ و میخورم شبمھ ھر خوراک انگار کھ ژستی یھ با رو مشروب

 از چندتا...باال

 با منم...میزنن دید( رو کیوان اصل در گفتم دروغ)  رو من و واستادن گوشھ یھ دخترا

 حلقی تو ژست

 دستم تو رو جام و یکی اون رو میندازم رو کوتاھم لنگ یھ خرپول آدمای این مثھ

 ھمون با و میچرخونم

 چون ولی باال بیارم مونده کم کھ میخورم رو مشروب از عظیمی حجم حلق تو ی قیافھ

 نگاه دارن میبینم

 سرد و بدمزه چقدر...آخیش...میدم قورتش زور بھ و میکنم حفظ رو خودم موضع میکنن

 و دل...بودا

 .اومد حال جگرم

 ...بخور تند تند: کیوان

 میگی؟ چی...دیگھ میخورم دارم 
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 ...بخور بخور: کیوان

 ....شد تموم کھ این.ِ...ا: میگھ و میکنھ خالی جامش تو رو بطری تھ ھم بعد

 بطری؟ خوردم؟یھ مشروب ھمھ این من چی؟یعنی 

 ھی ھمون میکنی؟تو جیغ جیغ چرا: میگھ و برمیداره ای دیگھ بطری خونسری با کیوان

 ھم رو ذره

 اینجوری من مثھ تونستی ھروقت...خوردم من رو اینا ی ھمھ...کردی القمر شق بخوری

 بطری سریع

 .میگم آفرین بھت...بھت موقع اون حلقت تو بریزی بطری

 .میکشی زحمت 

 .میدونم: کیوان

 میرم ھست ھرچی میالسھ گیالسھ تایی پنج چھار یھ ھست و بود کندنی جون ھر با

 چقدر...اوخ...باال

 نمک پیدا رو جایی یھ باید...میترکم دارم انرژی شدت از میکنم احساس...میکنم حال دارم

 رو خودم کھ

  

 

392 

 بدون و میشم دستشویی وارد...میدوم سالن گوشھ ھای دستشویی سمت بھ دو با...کنم تخلیھ

 بھ توجھ

 چھ!!!!!میترکیدما داشتم...آخیش.... و دستشویی اولین تو میپرم دستشویی تو پسر چندتا

 خوبی حس

 !!!!داره

 با ھک میرم روشورا سمت بھ میکنم مرتب رو لباسم کھ درحالی و بیرون میام دستشویی از

 جفت دو

 بی...بیشعورا: میگم داد با و میکشم جیغی...میشم رو روبھ مانند قورباغھ چشم

 تو شما...ناموسا

 .گمشین...بیرون میکنین؟گمشین چیکار زنونھ دستشویی

 خارج دستشویی از بیرون زدن حدقھ از بیشتر االن کھ چشما ھمون با پسره دوتا

 رو دستم...میشن

 بودم کھ ای دستشویی تو میومد یکیشون اگھ...آوردما شانس: میگم و قلبم رو میذارم

 .میشدم بیچاره...چی؟؟ھین

 اب...بیرون میام و میشورم رو دستام و میدم ای لبی زیر فحش و میندازم نگاھی آینھ تو

 کھ پیمان دیدن

 .اه  !!!ما رو کرده کلیک امشب اینم...میشھ داغون اعصابم واستاده دستشویی در دم

 بود؟ شده چی کشیدی جیغ چرا: میگھ اخم با و میاد سمتم بھ دیدنم با

 شنید منو صدای کجا از بکوب و بزن این تو...ماس رو چشمش امشب کل کھ اینم

 شانس!!!حاال؟؟
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 !!!!ھا مجلھ ی سوژه میشدم وگرنھ نکردم تولید ای دیگھ صدای آوردم

 .زنونھ دستشویی بودن اومده اشتباھی پسرا این ھیچی 

 یکی مردونھ و زنونھ دستشویی مگھ: میگھ و میکنھ نگاه دستشویی در بھ متعجب پیمان

 نیست؟

 .نھ کھ معلومھ 

: یگھم پیمان کھ میکنم نگاه داره دستشویی بھ در یھ تنھا کھ سرم پشت بھ و برمیگردم

 ھا دستشویی

 ...کردیا شلوغش الکی...باشھ داشتھ مجزا سرویس دوتا نیست تاالر کھ اینجا...یکیھ

 من فحشای و جیغ با حتما بدبختا...باحال چھ...خخخ...میگی؟ جدی: میگم و میخندم

 ...گرخیدن

 خوبھ؟ کھ حالت: پیمان

 .بشینیم یمبر بیا: میگھ و پیشونیم رو میذاره رو دستش بمونھ جوابم منتظر اینکھ بدون بعد

 مزت؟ بی دختر دوست اون کجا؟پیش 

 .نیست دخترم دوست ترمھ؟رضوان میگی چی: پیمان

 چیکارتھ؟ جدا؟پس 

 .میشھ اما نشده جدی ھنوز...رضوان و من ی رابطھ: پیمان

 .افتادم ھم دیگھ شام یھ یعنی: میگم و میکنم نگاش ذوق با

 و کنی ازدواج عقل شیرین ی دختره اون با میخوای چی؟تو: میگم اخم با تفکر کمی با

 فرزند تشکیل

 بدی؟؟
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 ...خب آره: لبخند با پیمان

 اسمشو...اسمش دارم سراغ خوب دختر یھ...داشتم ھا نقشھ برات من...میخوری چیز تو 

 ولی نمیدونم

 سکال ھای ھم خیلی...نیست ھم عقل شیرین...اومده خوشم ازش خیلی منم...خوشگلھ خیلی

 و

 ...نمیکنی پیدا بھتر این از... ۸۵ سایزشم....خخخخ...الرژه

 رضوان از مطمئنم...بردی آبرومو نزن داد: میگھ و دھنم رو میذاره دستشو خنده با پیمان

 ...نیست بھتر

 ...نانازه ھم خیلی...ھست 

 ھمون با پیمان...میزنم تصنعی لبخند و میدم فشار ھم روی پیمان چشم از دور دندونامو

 :میگھ لبخند

 طرف؟ ھست کی حاال

 دختره ھمون...چیز....با کھ عنتری دختره ھمون: میگم نقشم شدن اجرا از ذوق و شوق با

 و ناناز ی
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 ...اومده آرمین با کھ ای مامانی

: میگھ بعد...میپردازه تفکر بھ اخم با بعد...میکنھ نگاھم عادی حالت با اول پیمان

 من...منظورت...آھا

 کیھ؟ منظورت نفھمیدم

 ای ھسرف تک!!!!!!پیشش؟ برم منم آخھ؟بگو داده دکترا مدرک تو بھ کی...تو خنگی چقدر

 و میکنم

 ھک ھمونی...اومده اون با...ھا آرمینھ منظورم پختھ لبو اون با کھ دختره اون: میگم دوباره

 لباس

 یطالی موھاشم...بود گلی گل لپاشم...بود جلبک شبیھ چشماش...بود پوشیده صورتی

 مثھ دندوناشم...بود

 شناختی؟...بود مروارید مثھ یعنی...سگ

 است؟ نجمھ منظورت: میگھ و میکنھ نگاھم ریز اخم ھمون با پیمان

 کیھ؟ خر دیگھ نجمھ 

 ...دیگھ آرمین نامزد: پیمان

 ...میکنھ نگاھم متعجب چون کرد سرایت ھم پیمان بھ کنم فک کھ میزنم یخ ھمچین

 آرمین؟ نامزد 

 ...آورده خودش با امشب کھ ھمونی...آره: میده ادامھ خونسردی با پیمان

 ...بود عمش دختر کھ اون 

 ...کردن نامزد پیش ماه یک: پیمان

 خیره سرش پشت بھ تفکر و اخم با و میگیرم پیمان تفاوت بی چشمای از رو نگاھم

 ...میشم

 اس؟؟ ھمونھ؟نجمھ نظر مورد شد؟مشترک چی: میگھ خنده با پیمان

 « نظر مورد نھ و...است مشترک نھ دیگھ االن... »

 ...کیوان پیش میرم من: میگم و میدم تکون طرفین بھ رو سرم

 ...ندادی شدی؟جوابمو چی: پیمان
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 ...خوبھ رضوان ھمون...نبود ھیشکی...منظورم...ھیچی 

 تشراس...ایھ العاده فوق دختر...نمیشناسیش ھنوز تو: میگھ و میزنھ رضایتمندی لبخند

 زیادی کھ درستھ

 کنن حسودی البتھ...دارما دوسش کنم فک...کرده شیفتھ منو سادگیش ھمین اما است ساده

 برام تو چون

 ...زندگیھ زن گفت میشھ اما...ای دیگھ چیز یھ

 ...میشم رد کنارش از و میدم تکون رو سرم

 خوبی؟ ترمھ: پیمان

 ...بشینم جا یھ میرم...میکنھ درد یکم سرم پیمان 
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 نگفتم؟...نمیسازه بھت نخور مشروب گفتم کھ من: پیمان

 از جایی یھ...میکشم صورتم روی رو دستم...میچرخونم سالن دور تا دور رو نگاھم

 تیر وجودم

 مثھ چیزی یھ انگار...میکنم تنگی نفس احساس جمعیت این تو و لباس این تو...میکشھ

 و شکستھ شیشھ

 عجم این تو من چقدر و...غریبن برام احساسات این چقدر...میکنن اذیتم تیزش ھای لبھ

 ...ام غریبھ

 شده؟ چم من خدایا 

 میذارم رو دستم...بگیرم رو اشکام ریزش جلوی میکنم سعی و میزنم موھام توی چنگی

 و دھنم جلوی

 یا لعنتی بغض شکستن از دارم کھ قدرتی تمام با و میدم فشار ھم روی محکم رو چشمام

 اول از کھ

 بھ و ممیکن حلقھ سرم پشت رو سردم دستای...میکنم جلوگیری کرده گیر گلوم بیخ شب

 کیوان سمت

 کمی...میکنم نگاه چشماش بھ و سمتش برمیگردم...میگیره رو دستم پشت از کسی...میرم

 چشماش تو

 :میگم افشین بھ رو و میکنم صاف رو صدام دیدنش با...پریده رنگش و شده جمع اشک

 افی؟ شده چی

 میکنی؟ گریھ سیما؟خوبی؟داری چتھ: میگم سیما بھ خطاب و

 ...نمیگھ چیزی و دھنش جلوی میذاره رو دستش سیما

 بابا؟ شده چی 

 .ریممی داریم ما ترمھ: میگھ نیوفتھ تا گرفتھ محکم رو سیما بازوی کھ حالی در افشین

 طوریشون رحمان عمو و مریم مامان شده؟ چش کردین؟سیما شده؟دعوا چی چی؟کجا؟ 

 شده؟

 مھمونی اول از...نیست خوب زیاد حالش سیما: میگھ و میزنھ بھم غمناکی لبخند افشین

 سرگیجھ

 ...خونھ ببرمش میخوام...بده خیلی حالش...داره

 چی؟ 

 چتھ؟خوبی؟ پری: میگھ و سیما ی برھنھ بازوی روی میذارم رو دستم

 شلوغی و صدا و سر این تو کھ میگھ چیزی آرومی صدای با و میکنھ نگاھم سیما

 ...نمیفھمم

 مسموم کنم فک...بیمارستان میبرمش کرد عوض کھ لباساشو...خونھ میریم: افشین

 فشارش شایدم...شده

 ...افتاده
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 ...میام منم 

 من...بمون تو...مھمونیھ اول بیای؟تازه میخوای کجا: میگھ بلندتری صدای با اینبار سیما

 ...خوبھ حالم

 ...میخ منم...بابا میگی چی 

 با ھم وت میریم داریم کھ ما...کردم صحبت ھم پیمان با: میگھ و میکنھ قطع رو حرفم افشین

 پیمان

 ...برو

 ...بشھ طوریش شاید...بیام میخوام منم آخھ 

 بد حالم پلوغھ شلوغ اینجا...خوبھ حالم میگم...میکنی ور ور چقدر...بابا ای: سیما

 ظھر تازه...شده

 ...شده بد حالم اینطوری کھ اونھ خاطر بھ حتما خوردم ماکارانی

 .نباش نگران تو میزنم زنگ بھت خودم بیاد پیش مشکلی اگھ: افشین

 .نزن زنگ من بھ 

 ھم یاتفاق...خوبم من بیای نمیخواد میکنی؟میگم قھر ترمھ؟چرا چیھ بازیا بچھ این: سیما

 مطمئن کھ افتاد

 .دیگھ میزنیم زنگ بھت اف تھ نمی باش

 شما اصال...گذاشتم جا خودم ماشین تو موبایلمو چون نزنگ میگم...نکردم قھر کھ من 

 زنگ نمیخواد

 .میشم جویا حالتو میزنگم کیوی تلفن از خودم من...بزنین

 کنم عوض رو لباسا این خونھ میرم اول من...بزنیا زنگ برنداری االن ھمین باز: سیما

 میریم بعد

 ...بیمارستان

 .کھ تره سرحال و بھتر منم از کھ ببری؟؟این میخوای کجا اینو: میگم افشین بھ رو

 .درمیاره ما دماغ از دقیقھ بیست و خوبھ دقیقھ ده: میگھ و میخنده افشین

 .ترمھ نمیشھ باورت میگم چیزی یھ: میگھ شوق با سیما

 چی؟: میگم شوق و ذوق با

 زا اینکھ جای بھ...خخخ...بیارم باال رفتم شد بد حالم موقع اون:میگم تاب و آب با سیما

 بیارم باال دھن

 .آوردم باال دماغم از

 .میریم آوردن باال و ریدن مرز تا حرفش این با افشین و من

 بد وحالمون نکن تکرارش...دیگھ بسھ...گفتی بھم دفعھ صد موقع اون از عزیزم: افشین

 .میکنی

 .میکردم تعریف ترمھ واسھ بود؟داشتم تو با کی: اخم با سیما

 .ببرش نیاوردم سرش بالیی یھ تا افشین 

 .شما واسھ کردنھ تعریف چیز حیف...لیاقتا بی ایش: سیما

 .باشی داده آب بھ گل دستھ نکنھ سیما میگم 
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 ور حدس ھمین خودمم: میگھ ریزی ی خنده با سیما کھ میندازه بھم متعجبی نگاه افشین

 .میزنم
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 ...بود حواسم من...نداره امکان: افشین

 باالخره...زده یخ حواستم و خورده سرما مغزت و خورده باد البد کچلت ی کلھ اون با تو 

 آدمھ

 !!!!بره در دستش از ممکنھ...دیگھ

 .کھ بود حواسم...مطمئنم خودم از من...بابا نھ: افشین

 و زن اسرار اینا...شو خفھ: میگھ و کچلش ی کلھ پس میزنھ و میکنھ قطع رو حرفش سیما

 .کنی فاششون بچھ جلو نباید...شوووھریھ

 ...ساختن واقعی آدم و بسازن برفی آدم کوه رفتن کھ کساییھ حکایت شما حکایت 

 خفھ: میگھ و من ی کلھ پس میزنھ سیما کھ میکنھ نگاھم متعجب دوباره افشین

 رو شووووھرم...شو

 ...بریم افی...پررو بچھ...نکن پررو

 ونا...میرن و مردگی موش بھ میزنھ خودشو دوباره سیما و میگیره رو بغلش زیر افشین

 ۲ کچل افشین

 زدواجا سیما با خورد نباتی و شکر چھ بدبخت...کجا االن شوید افشین این و کجا پیش ماه

 خاک...کرد

 !!!!!!!!!!عقدن تو ھنوز اینا بابا...باشنا نداده آب بھ گل دستھ کنھ خدا سرشون تو

 نگاھم ممیر سمتش بھ کھ درحالی...بمیرم خودم درد با تا کیوان پیش میرم منم رفتنشون با

 سالن تو رو

 غلطی چی؟ھیچ خودم...کرده؟خودم نامزد...کنم پیدا ھم رو پختھ لبو اون تا میچرخونم

 ای...بکنم نمیتونم

 برو...شدم؟؟ چیز نکنھ...بابا نمیدونستم؟؟؟نھ و بودم حسود اینقدر من یعنی...بابا

 خوردم مشروب...بابا

 اب شایدم...ناقصش نوع از اونم...میزنیم توھم...نداریما ھم خوردن از شانس...سرم بھ زده

 چھارتا اون

 شنیدم؟ھا؟؟امکانش دیگھ چیز یھ رو پیمان حرفای و بودم مست خوردم کھ جامی

 اون اگھ ولی!!!!ھست

 بود زده سوراخاش ی ھمھ از عشق...آره...داره دوسش خیلی البد...باشھ نامزدش

 ...بیرون

 کھ ورممیخ ازش کمی...میکنم پرش کیوان نیمھ و نصفھ شیشھ از و میدارم بر دیگھ جام یھ

 گسش مزه

 ...میزنھ آتیش رو گلوم

 « یادش منو......... یارش اونو سالمتی! »
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 شانس ھم بابا ننھ از بود؟ما ما ی مرده کشتھ ھمینجوری کھ میشد پیدا یکی میشد خدایا؟چی

 ردمک چیکار من بچشم؟؟مگھ رو خوشبختی شیرین طعم بار یھ بذاری میشد چی...نداشتیم

 ھمش کھ

 اینھ؟؟کاش غیر مگھ...میخوام خوشی ذره یھ من؟؟منم برای میمونھ شکالتش تلخ قسمتای

 عزیز یکم

 ...داشتم خانواده منم اگھ شاید...اطرافمن کھ آدمایی برای ھم...تو برای ھم...بودم

 انوادمخ اگھ شاید: میگم لب زیر و میکنم نگاه میگذرونن خوش مھمونی تو کھ دخترایی بھ

 منو

 نھ؟؟ مگھ...شدم نمی لھ پا و دست زیر اینقدر میخواستن

 ی مرتیکھ...اونھ االن موضوع مگھ...کرده کھ کرده نامزد...است عشق خودمو...جھنم بھ

 بخیل حسود

 بکشیم نقشھ براش داریم رو یکی بود خوش دلمون...ابروھاش و دماغش اون با ریقو

 اداھایی با اول...
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 این تو کردنش نامزد با ھم حاال...کرد محروم خوشی این از رو ما زد دانشگاه تو کھ

 زد ویری ھیری

 بره...سرم فدای...مھمھ برام خیلی نکھ حاال...رید پردازیمون رویا دستگاه و دم تو

 مرده...گمشھ

 ...ببرن شورشو

 ...میکنم خالی رو جام و مینوشم رو نوشیدنیم از دیگھ جرعھ

 ... «شکست بار ھزار کھ قلبی سالمتی

 ...ھنوزه کھ ھنوزم و

 نیست بلد شکستن... »

 کھ چی ھر و ھست کھ ھرچی...میخواد چی دلم نفھمیدم بازھم درگیریا این ی ھمھ با

 نامزد از میخواد

 !!!!سرم بھ زده...بابا کن ولش...ھم اول ھمون از من...شدم ناراحت خیلی کردنش

 ... «نداشت ھم سایھ کھ اونیم من

 گذاشت جا کوچھ توی رو دلش

 کاشت رو غما دلش تو کھ ھمون

 ...برنداشت چیزی سکوت این از غیر

 میکنھ گریھ کھ اونیم من

 نمیکنھ ول بغضو کھ ھمون

 نکرد باورش ھیشکی کھ ھمون

 نمیکنھ او عاشق اشکو

 کشید آسمون بھ سر کھ صدام
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 کشید جنون این بھ عاشقو دالیِ 

 نموند کھ اونو ببخشھ خدا

 کشید خون بھ اون سادمو قلب کھ

 نشد سرش ادعا عشق

 بره من یاد کھ نشد آخرش

 نشد باورش آسمونو

 بپره دوباره نشد کبوترش

 دره رو خیره کھ اونیم من

 میخره غصھ میده خوشیشو

 بدتره ھمیشھ از حالش کھ

 نمیبره دل و نمیده دل
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 نزد قدم کسی با کھ کسی

 نزد غم غیر عکسی خونھ تو

 نزد عاشقم قلب بھ سری

 دلم رو کھ اون

 نزد کم زخم

 کشید آسمون بھ سر کھ صدام

 کشید جنون این بھ عاشقو دالیِ 

 نموند کھ اونو ببخشھ خدا

 کشید خون بھ اون سادمو قلب کھ

 نشد سرش ادعا عشق

 بره من یاد کھ نشد آخرش

 نشد باورش آسمونو

 بپره دوباره نشد کبوترش »

 (عشق ادعای  پاشایی مرتضی) 

 سرش بالیی نکنھ...نچ...شد بد حالش سیما: میگم و میشینم کنارش و میرم کیوان سمت بھ

 ھا؟...بیاد

... 

 توام؟؟ بھ کیوان 

 ھم خرناسی چھ...ا ه...بابا بیھوشھ کھ این....اووووووه کھ میکنم نگاه بھش

 الو؟؟تکونش...میکشھ

 یھ زبون مثھ زبونش و میشھ باز حرا غار اندازه دھنش و میکشھ بلندتری خرناس کھ میدم

 خیلی حیوون

 ...بیرون میاد باوفا
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 خوابی؟؟ھ ووووویییی؟ کیوی؟واقعنی 

 و سر این تو چجوری...میبره سر بھ بیھوشی در کھ میشم مطمئن نمیده رو جوابم وقتی

 میتونھ صدا

 لپق دوتا کھ منی...بود ھمین میکشیدم سر بطری بطری اون مثھ منم اگھ بخوابھ؟گرچھ

 خوردم ناقابل

 االح...باالست اللیگا حد در الکلشون درصد المصبا...این بھ برسھ چھ میفتم پس دارم

 ھم باال خیلی

 ...نیستا کمم...% ۶۵... نھ

 صندلی از...میدم سر ای شیطانی ی خنده میزنھ سرم بھ کھ فکری از!!!!!نگاه دھنشو

 و پایین میپرم

 حلقھ کمرم دور دستش...نفر یھ بھ میخورم محکم کھ برم سمیرا مامانِ  سمت بھ میخوام

 رو سرم...میشھ

 اماخم کمرم پوست روی داغش دستای شدن کشیده با...میکنم نگاه چھرش بھ و باال میارم

 ...ھم تو میره

 ...کن نگاه کوری؟جلوتو مگھ 
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 روی نرم رو دستش...عقب میدم ھولش و میکنم تر غلیظ رو اخمم کھ میزنھ محوی لبخند

 میکشھ کمرم

 یکشھم سر رو چپش دست تو نوشیدنی و میکنھ جیبش تو رو راستش دست...میکنھ ولم و

 صورتم بھ و

 یزچ...باشی تو کھ جایی:میگھ و میده قورت خاصی حالت با رو نوشیدنیش...میشھ خیره

 دیده ای دیگھ

 ...نمیشھ

 لیخی و بوده راست نادیا حرف نکنھ...میکنم فکر حرفش بھ وکمی میکنم خیس رو لبم

 کھ شدم زشت

 !!!میزنھ؟؟ حرفی ھمچین این

 ویر سنگین وزنھ اون دوباره و میفتم پیمان حرفھای یاد دوباره کھ بدم رو جوابش میخوام

 قرار قلبم

 ...میگیره

 ...کنی زھرمار رو شبم نمیخوام...نپلک من بر و دور امشب 

 ھم تو...میپلکم بخواد دلم جا ھر من: میگھ و ھم تو میرن عمیق کھ اونھ اخمای اینبار

 کن جمع حواستو

 ...میشی خور دم کیا با و میپلکی ھا کجا کھ

 ...اینجا بیا دقیقھ یھ!...آرمین؟؟: پیمان
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 ودمب گفتھ بھت: میگھ و میندازه بھش گذرا نگاھی و میچرخونھ پیمان سمت بھ رو سرش

 خوشم کھ

 بگردی؟ پسره این با...نمیاد

 جوش بھ خونم...میکنھ اشاره میبره سر بھ بیھوشی در کھ کیوان بھ دستش با بعد و

 میخواد دلم...میاد

 حرص لبخند کھ میکنم نگاھش اخم با تنھا اما صورتش تو بکوبم رو نجمھ و نامزدیش

 و میزنھ درآری

 ...شدی؟ شیرفھم...اونور اینور بچرخی مرتیکھ این با نمیاد خوشم: میگھ

 اون با کھ نمیاد خوشم منم...چی؟؟؟ خودت کھ اوال: میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 ی دختره

 فکرای تو مثھ ھمھ...میگردم بخواد کی ھر با دلم من کھ دوما...بچرخی ماھی کوسھ

 ذھنشون تو خراب

 شدی؟؟؟؟ فھم خر...باال نمیرن ھمینجوری و نمیسازن

 شھگو کھ سمیرا مامانِ  سمت بھ شدش کلید دندونای بھ توجھ بی و میزنم بھش پوزخندی

 با و ایستاده ای

 از ادزی من ولی است خاموشی پختگان لبو جواب اینکھ با... میرم میکنھ صحبت خواھرش

 تاریکی

 ...خودم جون بھ میترکیدم میموندم خفھ اگھ ھمین واسھ...نمیاد خوشم

 معصومھ؟ خالھ 

 عزیزم؟ جانم: میگھ و میکنھ نگاه بھم

 کجاست؟ آشپزخونھ 

 ...میشھ آماده غذا و میزا دیگھ ساعت یھ گلم؟تا گرسنتھ: معصومھ خالھ

 کجاس؟...دارم کار...نیستم گشنھ نھ 

 .پایین میره میخوره پلھ...اونجا:میگھ و میکنھ اشاره سالن از شلوغی قسمت بھ
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 ...خالھ مرسی: میگم خاصی مظلومیت با و میزنم لبخندی

 خالھ کھ سمتی بھ بخورم جر و بشن باز ھم از پاھام مونده کم کھ بلندی قدمھای با و

 گفت معصومھ

 قایآ) کیوان و امیر پدر داد صدای__________ با...پایین میرم تند تند رو ھا پلھ...میرم

 خونریزی گوشام( پور جھان

 ...میکنھ

 ...دیگھ زودباشین: پور جھان

 یرد اینقدر نبود فخار؟قرار آقای: میده ادامھ سرآشپزه میخوره قیافش کھ آقایی بھ رو و

 سامون رو کارا

 ...بابا شبھ نصف...ان گرسنھ مھمونا...بدین
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 .االن...چشم چشم...کنن آماده رو میزا برن میفرستم االن: فخار آقای

 لب زیر و میره ھا پلھ سمت بھ من بھ توجھ بدون حرفش شدن تموم از بعد پور جھان

 غرغر

 مادهآ ھنوز خانوم؟غذا میگی چی: میگھ تلخی اوقات با و میکنھ نگاه بھم سرآشپز...میکنھ

 ...بیرون بفرمایید...نیست

 خواست؟ غذا بابا؟کی چتھ 

 میخوای؟ میگی؟چی چی پس: فخار

 .پیاز 

 چیکار؟ میخوای پیاز؟پیاز: میگھ و میکنھ اخم

 .دیگھ چھ؟بده تو بھ آخھ...فضول آدم    تو بکنم میخوام

 ...جون عمو دارم الزم 

 میده ازپی یھ کیسھ تو از میکشھ ھوار و داد بقیھ سر و میره قروچھ دندون کھ درحالی فخار

 نم چقدر...خدا آخ...بیرون میام و میگیرم ھم چاقو یھ و میکنم رو پوستش ھمونجا...دستم

 .چیزم

 پرت یزم رو از بکنی فوتش یھ...افتاده بیھوش قبل از تر افتضاح...میرم کیوان سمت بھ

 و پایین شده

 ...شده زمین کتلت

 ...میدم تکونش آروم و میرم سرش باالی

 کیوان؟کیوی؟گالبی؟ 

 نخور: میگھ بستھ چشمای با و میکنھ مزه مزه رو دھنش و میده تکون آروم رو سرش

 ...ھھ ھھ...نخور

 ...ھھ ھھ... میخورم... خودم

 میگی؟ ھا؟چی 

 !!!!کنم؟؟ پیاز حلقش تو میخوام کھ دیده خواب تو یعنی

 ...پسرم پاشو...بدم قاقالیلی بھت میخوام پاشو...نگو پاشو؟ھذیون کیوان 

 من؟ بھ بدیشون میخوای: میگھ حالت ھمون با و میکنھ راست رو کمرش
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 .خودت مال ھمش...خوبم پسر آره 

 . ھھ ھھ ھھ...خودمھ مال: میگھ و میخنده ای مسخره حالت با کیوان

 سمت ممیبر و میکنم تکھ چاقو با رو پیاز...میبینھ چی خواب نیست معلوم...سرش تو خاک

 و دھنش

 ...آآآآآآآآآآآ بگو...کن باز رو دھنت: میگم

 ...آآآآآآآ: میگھ

 ...است خوشمزه بجو...بجو: میگم و حلقش تو میندازم رو پیاز
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 با امشب...میندازم حلق تو دیگھ تکھ یھ...میشھ جمع صورتش و جویدن بھ میکنھ شروع

 کھ گندی بو

 بخوره میدم رو پیاز نصف....خخخخخخخ بھ برسھ چھ نمیشن رد ھم متریش ۱۰۰ از میده

 نصف

: ھمیگ مستی حالت ھمون با اونم...بخوره بعدا کھ میگم بھش و میکنم جیبش تو دیگشم

 ...چشم

 .بذار مرگتو ی کپھ حاال...خوب پسر آفرین 

 ...باشھ: کیوان

 دنینوشی یکم!!!!زد؟؟ خمپاره کی....بابا شدم شیمیایی...میده پیاز بو دھنش چقدر...اووووه

 با و میخورم

 ادد صدای با دوباره کھ میبرم فیض فضا از و میکنم نگاه اطراف بھ مانندی اسکل حالت

 و امیر پدر

 ....صدات اون با دھنت تو ریدن...میزنھ خشکم کیوان

 اینجایی؟ سوختھ پدر...کیوان: پور جھان

 ھک میکنھ نگاه بر و دور بھ آلودی خواب حالت با و میپره جا از باباش صدای با کیوان

 دوباره باباش

 ...میکنھ نگاه باباش بھ ترس با و میشھ تر سیخ کیوان اینبار و میزنھ داد

 خورده؟ قیف؟؟؟کی با باباش قبر میزنھ؟تو داد کی: کیوان

 فتینگ زودتر بابا؟؟چرا شمایی...اِه: میگھ و میشھ سرازیر چشماش از اشک باباش دیدن با

 آخھ؟کی

 خورده؟

 خورده؟ چی چی؟کی: باباش

 خواب داشتم... ھا؟ھیچی: میگھ ای مسخره لبخند با و میخارونھ رو سرش کیوان

 شده؟ چی...میدیدم

 فاضالب بو دھنت کھ کردی کوفت خوردی؟چی چی: میگھ و میشھ جمع باباش صورت

 میده؟

 ...بابا ای....کھ بودم خورده خواب تو کھ من: میگھ لب زیر...میشھ گرد چشماش کیوان

 شام...کلفتا این سر باال برو بزن گندت چاه دھن اون بھ مسواک یھ اول برو گمشو: باباش

 دیر

 ...بدن انجام حسابی و درست رو کارشون تا وایسا سرشون باال برو...شده

 .نیست خوب حالم...کن ولم بابا: کیوان

 ...میشھ دیر...خر کره پاشو گمشو: باباش

 .بخوره میخواد چی ھر کی ھر بذار: کیوان
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 شجیب تو از رو پیاز تعجب با و میکنھ جیبش تو رو دستش اخمالویی حالت با کیوان

 .میاره بیرون

 .نشدی آدم ھنوز کھ بزنن جیبات؟گندت تو چیھ اینا: میگھ اخم با باباش

 ...میشھ بیخیالش باباش و میکنھ نگاه بر و دور بھ گریھ حالت با کیوان

 اومد؟ کجا از پیازه این: کیوان

 .میشھ دور ازمون و میکنھ پوفی عصبی حالت با باباش

 ...آورده مھربون لک لک البد: میگم و میکشم سر رو مشروب دومین

 میده؟ پیاز بو دھنم ھمین توئھ؟واسھ کار: میگھ و میکنھ نگاھم اخم با

 ...توپھ خیلی خوردگی سرما واسھ پیاز...خوردی سرما دیدم آخھ 

 جدی؟: کیوان

 ...اصلھ اصل...آوردم فرانسھ از...تو جون بھ...نکن شک 

 !!نمونی نصیب بی بخور خودتم: میگھ و میاره ھجوم سمتم بھ کیوان

 من دھن تو میخواد و میپره دوباره کھ میدم ھولش خنده با....کنھ من حلق تو میکنھ سعی و

 اما کنھ

 ...خخخخخ...نمیشھ موفق

 ...دارم شوخی باھات من مگھ...بچھ کن ولم 

 ...بخور...بخور: کیوان

 !...ھست خبرایی یھ حتما!!!!!!ھا انداختھ راه بخوری بخور چھ امشب

***. 

 &&&آرمین&&&

 رگ...گرفتھ درد سرم...میزنم بھش عمیقی پک و میکنم دود رو سیگارم عصبی حالت با

 ھم دستام

 یزیچ یھ...میکشم پیشونیم روی دستمو و بیرون میکنم فوت رو سیگار دود...شده متورم

 اذیتم بدجور

 یشینھم کنارم نجمھ...نمیکنم درک رو ام بچگانھ بیتابی و حال و حس...میسوزونتم و میکنھ

 لیوان و

 قطھن ھمون بھ رو نگاھم دوباره و میگیرم ازش حرفی بدون...میگیره سمتم بھ رو ویسکی

 شروبمم و برمیدارم لبم روی از رو سیگار...دیگھ بسھ...لعنتی...لعنتی... لعنتی...میدوزم

 سر رو

 فشارش و پام روی میذارم رو نوشیدنی لیوان و بیرون میدم رو عصبیم نفس...میکشم

 نگاه...میدم

 النا ھمین میخواد دلم چقدر کھ میکنم فکر و میکنم قفل کیوان روی رو خشنم و عصبی

 جا از کلشو

 ...عوضی مردک!!!!بکنم

 یکشھم گردنم بھ رو بینیش...میده جا بغلم تو رو خودش و میشینھ سینم روی نجمھ دستای

 حالت با کھ

 ...بذار خودم حال بھ منو امشب یھ خواھشا...ندارم حوصلھ اصال نجمھ: میگم ای عصبی
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 آرمین؟ شده چت: نجمھ
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 ھمینجا اومدیم وقتی از: میده ادامھ و میشھ خیره بھم و میذاره سینم روی رو چونش

 ھی و نشستی

 اتبر خواستی ازم کھ چندمھ گیالس این میدونی...میخوری مشروب ھی و میکشی سیگار

 بیارم؟چت

 اومده؟ پیش شده؟مشکلی

 ناو کنار کھ ترمھ دل تھ از ھای خنده بھ بدم رو جوابش اینکھ بدون و بھش توجھ بدون

 ی پسره

 ندتایچ...نمیکنھ تمومش کنم؟چرا تحمل باید دیگھ چقدر...میشم خیره بستن نقش عوضی

 باید رو دیگھ

 کنم؟؟ تحمل

 ...میشھ خوب برقصیم؟ھوم؟حالتم بریم میای: نجمھ

 ...میکنم بیشتر دستم لیوان بدنھ دور رو دستم فشار گردنش دور کیوان دستای شدن حلقھ با

 ...بذاری؟؟ وقت من واسھ یکمم نمیخوای...نگذشت خوش بھم اصال امشب: نجمھ

 یتونمم پشیمونی اگھ...بیای کھ بود نکرده اصرار بھت کسی: میگم و میکنم نگاھش اخم با

 بزنم زنگ

 ...دنبالت بیاد عمو راننده

 ناز حوصلھ امشب...نمیگھ چیزی و برمیداره سینم روی از رو سرش لحنم از ناراحت

 این کشیدن

 ی حلقھ از رو دستم و میز روی میکوبم رو ویسکی حاوی لیوان!!...ندارم رو بختک

 نجمھ دستای

 ...میشم بلند و میکشم بیرون

 میری؟ کجا: نجمھ

 ترمھ روی ھنوز نگاھم کھ حالی در ، سوالش بھ دادن جواب و نجمھ بھ کردن نگاه بدون

 بھ قفلھ

 وارد بھم فشاری و میگیره محکم رو بازوم پشت از کسی کھ میرم سمتشون

 با و برمیگردم...میکنھ

 ستمخ نگاه کھ درحالی و میشم شوکھ پیمان دیدن با...میکنم نگاه طرف بھ ای وحشی حالت

 ترمھ از رو

 اومده؟؟ پیش آرمین؟مشکلی: میگھ اخم با...میکنم نگاه پیمان بھ منتظر میگیرم

 ...نھ 

 چتھ؟: پیمان

 ...خوبم 

 میری؟ جایی: پیمان
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 میخوره مشروب سرخوشی با کھ ترمھ بھ دوباره و میگیرم پیمان چشمای از رو نگاھم

 و میکنم نگاه

 ...نھ: میگم

 ...نذاری تنھا رو نجمھ بھتره...خوبھ: پیمان

 لبخند با و ایستاده کنارش کھ رضوان بھ گذرایی نگاه و میگیرم پیمان از رو ام آشفتھ نگاه

 میکنھ نگاھم

 سالن خروجی در سمت بھ کالفھ و میکشم بیرون دستش حصار از دستمو.میندازم

 ھوای...میرم

 اھمب خروجی در جلوی کھ پسرایی و دختر بھ توجھ بدون...است گرفتھ زیادی ساختمون

 از ایستادن
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 ...میشم خارج ساختمون

 ... «ِدلی ا م گ ذاشِتھ جا

ژِدگانی...یافت ِکھ ھ ر... »  ا م ِزنِدگی ت مامِ  اش م 

 یمعصب و مشوش حالت از بیرون مطلق سفیدی...میسوزونھ رو صورتم بیرون سرد ھوای

 کم

 ی ھگوش میذارمش و میکشم بیرون ازش نخ یھ و میارم بیرون رو سیگارم پاکت...میکنھ

 رو فندک...لبم

 کھ سردی باد برابر در شدنش خاموش از تا میدم قرار کنارش رو دستم و میکنم روشن

 جلوگیری میاد

 میکنم گاهن گرفتھ ویال بیرون بھ رو دیدم جلوی کھ برفی از پوشیده کاج درختای بھ...کنم

 سیگار دود و

 ودد میکنھ آرومم کھ چیزی تنھا فعال...نمیکنم توجھی اما میسوزه گلوم...بیرون میدم رو

 این کردن

 سر از نفسی و میکنم نگاه ساختمون در بھ و برمیگردم...لعنتیاس

 ...میکشم عشق...و تنھایی...دلخوری...خشم...غم...حسرت

 « ام، شده تو درگیر نھ

 ...!تو بھ دارم حسی نھ و

 !اول روز بھ برگردانم را چیز ھمھ میخواھی اصال

 ...من و شوی معمولی آدم یک تو

 !!!نھ

 شوم عاشقت دوباره است ممکن... »

***. 

 &&&ترمھ&&&



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 انکیو بھ...میکنم احساس معدم توی ھم بدی سوزش و میکنھ درد گردنم...میره گیج سرم

 اثر بر کھ

 دھنم تو رو جامم ی مونده تھ و میندازم نگاھی شده پخش میز روی مست زیاد خوردن

 خالی

 مشروب ی قطره آخرین دادن قورت با اما نمیکنھ اذیتم گسش و تلخ مزه دیگھ...میکنم

 درد میز روی

 ازب چشمامو کھ درحالی...میاره درد بھ رو ام معده و میپیچھ سرم مغز تو و شقیقھ تو بدی

 داشتم نگاه

 دهب گوشیتو...کیوان: میگم و میدم تکون تحلیلھ بھ رو کھ زوری و فشار با رو کیوان

 کیوان؟...بزنگم سیما بھ میخوام...می...بھم

 ھوم؟: کیوان

 .دیگھ بده گوشیتو 

 دست زا رو کنترلم کھ پایین میپرم صندلی روی از...میشھ بیھوش دوباره و نمیگھ چیزی

 کم و میدم

 تو از...میدارم نگھ رو خودم و میزنم چنگ کیوان کت بھ کھ زمین تو برم سر با مونده

 گوشیشو جیبش

 برش من: میگم میکنم وارد رو تولدشھ تاریخ کھ رو رمزش کھ حالی در و برمیدارم

 با...داشتما
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 ...اجازه

 از...میرم خروجی در سمت بھ میگردم افشین شماره دنبال مخاطبین تو کھ حالی در و

 پیست کنار

 لندب ی خنده با و میدم خودم بھ تکونی یھ اونجان کھ دخترایی و پسر با و میشم رد رقص

 بھ رو خودم

 نمیدم بھش محلی اما بده بھم رو پالتوم میخواد در جلوی ی خدمھ...میرسونم ساختمون در

 ھمون با و

 درچق کھ میشم متوجھ تازه میخوره بھم کھ بیرون خنک و تازه ھوای...بیرون میام لباسا

 ...گوشم دم بذارم رو گوشی میشھ باعث افشین گفتای الو الو صدای...گرممھ

 الو؟: افشین

 ...پلو لوبیا بخور...جلو بیا بده قر 

 ...خوشاینده برام دارم من کھ آتیشی با اما میکنم حس پوستم روی رو سرما از بدی سوز

 ...منم...کچل افی 

 میزنی؟ حرف معتادا مثھ چتھ؟چرا: افشین

 .آخھ میاد خوابم 

 نشده؟ تموم ھنوز مھمونی مگھ: افشین
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 .نھ 

 خوردین؟ شام: افشین

 ...میخوریم میریم االنا...میکنن آماده دارن تازه...نھ 

 کردی؟ مست: افشین

 .نع 

 .معلومھ زدنت حرف از: افشین

 ...چیز...آھا...شدم چیز...فقط...نکردم مست من 

 .بمون چیز تو: میگھ و میخنده افشین

 چطولھ؟ سیما 

 .یلیمبگ آزمایش کھ گفت دکتل...بیمالستانیم االن...خوبھ: میگھ و میگیره ادامو افشین

 معتادم؟ من مگھ...نگیل منو ادا...کوفت 

 .بلھ: افشین

 .پریسیما بھ بده رو گوشی...خلھ 

 .دستشویی رفتھ: افشین

 .نخوره زیاد بگو بھش...پس باشھ 

 چی؟: افشین
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 .داوینچی لئوناردو...پیچی پیچ ساندویچ 

 .گفتی جا بھ جا: افشین

 ...ھرچی حاال 

 .میدم گوش افشین غاز یھ من صد حرفای بھ و میبندم چشمامو و میدم تکیھ ایوون ستون بھ

 بد حالش یا...دارم نگھ گفت راه تو دفعھ صد...گرفت منو جون تھران رسیدیم تا: افشین

 جیش یا...میشد

 ومن...روش بندازیم پتو دار نگھ میگفت میسوخت واسش دلش میدید سگ یھ یا...داشت

 تا کرد خفھ

 قطسا دنیا از پایین کشیدم رو متریش نیم لباس اون زیپ تا کھ ھم خونھ تو...رسیدیم

 تو دوساعتم...شدم

 .گذشت ای خورده و سال یھ اندازه بھ من واسھ ساعت دو این...کرد االفمون دستشویی

 ...بکنی گرفتن زن ھوس کھ باشی تو تا...شد...خوبت 

 .گرفتم نمی زن و میکردم گوش حرفت بھ...کاش: افشین

 .بشین یعنی...پاشو لرزشم پای خوردی خربزه کھ حاال 

 .بابا ای...شدیم ویبره خودکار لرزیدیم بس از: افشین

 نیومده؟ بیرون دستشویی از ھنوز 

 ...نھ: افشین

 !!!!.مرده شاید...شا شا...شا...کن نگاه برو 
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 ...گرفتھ اسھال کنم فک: افشین

 ...شده مسموم شاید 

 ....احتماال: افشین

 عادت دارم...میشم عاشقت دارم احتماال...احتماال: میگم و میفتم آھنگی یاد حرفش این با

 و دور میکنم

 ...بینمتب تر زیاد میخواد دلم کنم فک...ببینمت تر زیاد میخواد دلم کنم فک...ببینمت برم

 میشی؟ من عاشق منی؟داری با: افشین

 !!!! ھا خوشھ دلت...کچلتم ی کلھ با...نھ 

***. 

 &&&آرمین&&&

 متوجھ ھک میکشم بیرون پاکت از رو ششم سیگار و میکنم خاموش برف با رو پنجم سیگار

 صدایی

 رمھت دیدن با...میکنم نگاه ھا پلھ باالی بھ لبامھ روی خاموش سیگار کھ درحالی...میشم

 از رو سیگار

 و مجیب توی میذارم رو فندک...خودشھ...میکنم نگاھش تر دقیق و برمیدارم لبم ی گوشھ

 محکمی چنگ

 میکنم فوت رو نفسم و میکنم پرت برفا تو رو خاموش سیگار...میزنم موھام توی

 ھای پلھ...بیرون

 ...میزنھ حرف تلفن با انگار...میرم باال رو ساختمون ابتدایی
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 نمک فک...ببینمت برم و دور میکنم عادت دارم...میشم عاشقت دارم احتماال...احتماال: ترمھ

 میخواد دلم

 ...ببینمت تر زیاد میخواد دلم کنم فک...ببینمت تر زیاد

 مھا ریھ بھ رو عطرش کم ی فاصلھ از و میشم نزدیکتر بھش قدمی...ھم توی میره اخمام

 آب...میفرستم

 .میشم خیره دستش توی گوشی بھ بانگرانی و میدم قورت رو دھنم

 ...ھا خوشھ دلت...کچلتم ی کلھ با...نھ: ترمھ

 و میدم قورت تر محکم رو دھنم آب...نیست دختر ھست کھ کی ھر مخاطبش میشم مطمئن

 حالت با

 توقفم راه ی میونھ دستم حرفش شنیدن با کھ بگیرم دستش از رو تلفن میخوام عصبی

 ...میشھ

 ومدا در کھ مستراح از بگو ھم سیما اون بھ...میکنم قطع...افشین نیست خوب حالم: ترمھ

 بھ تیلیفون یھ

 کیوانھ مال ھم گوشی...نیست خوش حالم...نزنھ زنگ...اصال ھیچی...کی؟ بھ نھ کھ من

 میدم
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 ...خدافس...سالمتی...کچلت ی کلھ اون با گمشو...آره...بھش

 بازوش روی میذارم آروم رو سردم دست...میکنم نگاه پشت از شدش فر و بلند موھای بھ

 جاش از کھ

 نگاه بھم میره شدن بستھ مرز تا کھ خمارش چشمای با...سمتم برمیگرده و میخوره تکونی

 و میکنھ

 بھ ھمیبین منو وقتی اینکھ از میشم ناراحت چقدر...میشم عصبی چقدر...ھم تو میره اخماش

 لبخند جای

 .میشینھ پیشونیش روی اخم

 خوبھ؟ ترمھ؟حالت 

 میگھ باناراحتی و میشھ پاک اخمش... « : بپرسی؟؟ را حالم کھ ای آمده

 دارد دیدن...ندارد پرسیدن حالم... »

 ...میشم خیره نگاھش تو بغض و چشماش بھ

 کیوان؟ بھ بدی اینو میشھ...میشھ: میگھ و باال میاره رو دستش تو گوشی

 جیب وت میذارمش و میگیرمش حرف بدون و میکنم نگاه گرفتھ سمتم بھ کھ ای گوشی بھ

 بھ...شلوارم

 خوبھ؟ شده؟حالت چی: میگم و میکنم نگاه انداختش گل صورت

 بده؟؟ من حال میدونی کجا از تو: ترمھ

: میگم و میکنم نگاه میرسن نظر بھ درشتر کشیده کھ چشمی خط با کھ باریکش چشمای بھ

 سرما ممکنھ

 نیاوردی؟ بیرون؟پالتوتو اومدی اینجوری چرا...بخوری

 .میگیرم آتیش دارم...گرممھ: میگھ و باال میندازه نھ معنی بھ رو سرش

 بت: میگم و ھم تو میره ابروھام داغش پیشونی لمس با...پیشونیش روی میذارم رو دستم

 .داری

 ...میره گیج سرمم تازه...گفتی غیب: ترمھ

 یھ یا ساختمون تو برو یا: میگم و میکشمش ساختمون سمت بھ و میگیرم رو بازوش

 بیا و بپوش چیزی

 ...میگیره لرزت االن...میخوری سرما...بیرون
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 دلم...کن ولم: میگھ معترضی صدای با و میکشھ بیرون چنگم از رو بازوش نق نق با

 اصال...نمیخواد

 .توچھ؟ بھ

 کوچولو؟ دختر میخوری سرما: میگم و میزنم لبخندی

 .نیستم خور آشغال من: میگھ و میکنھ نگاه خیره بھم حرفم این با

 یشھم تر پررنگ ابروھاش بین اخم...میدزده رو نگاھش سریع میبینھ رو خیرم نگاه وقتی

 پلھ سمت بھ و
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 نم بھ...کن ولم: میگھ داد با و سمتم برمیگرده شدت بھ کھ میگیرم رو بازوش...میره ھا

 بھ...نزن دست

 .نزن دست من

 ترمھ؟: میگم و میکنم نگاھش متعجب

 المح...نیا دنبالمم...نزن دست بھم...نشو نزدیک بھم دیگھ: میگھ داد با و عقب میده ھولم

 خوب

 ...باشم تنھا خودم درد با فھمیدی؟بذار...ببینمت نمیخوام...نیست

 ور پشتش...داره قاطی کامال دختر این...میشم خشک سرجام رفتارش از شوکھ و متعجب

 میکنھ من بھ

 دایص با و میکنھ طی میکوبھ زمین روی محکم رو پاھاش کھ درحالی تند تند رو ھا پلھ و

 آرومتری

 ...میاد بدم ازت...نگرد دنبالمم دیگھ: میکنھ زمزمھ

 .میرم دنبالش و میام در رفتارش بھت از...میکنم اخم

 میکنی؟ اینجوری شده؟چرا چت...مستی االن تو...وایسا ترمھ 

: میگھ و مسین بھ میکوبھ قدرتش تمام با و سمتم برمیگرده بشم نزدیک بھش اینکھ از قبل

 سرم از دست

 ...میای دنبالم چرا...نمیداری؟ بر سرم از دست چرا...ھستی؟ جا ھمھ چرا...دیگھ بردار

 چجوری...ھستی جا ھمھ اینکھ میفھمی؟از...میاد بدم ازت...نمیکنی؟ ولم چرا...نمیخوامت

 اومدی؟از

 .لعنتی میاد بدم ھا؟ازت...شد؟ پیدات زندگیم تو ات کلھ و سر کجا

 چپ سمت کی و چطور نمیفھمم...میشم خیره بھش و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 قرمز صورتش

 و میذاره خوردش سیلی صورت روی رو چپش دست و برمیداره من زدن از دست...میشھ

 بغض بھ

 نگاه خودم بھ.میپره نگاھش برق...پریده سرش از خواب حالت انگار...میشھ خیره بھم

 حالت با و میکنم

 ...تم نمیخواس من...متاسفم من ترمھ...من رمھ ت...ترمھ: میگم عصبی

: گھمی میلرزه کھ صدایی با...میچکھ پایین چشماش از اشکی قطره میزنھ کھ پلکی با

 کارو ھمین ھمیشھ

 نم از چون...میکنی بلند روم رو دستت ھمیشھ...میزنی منو ھمیشھ...من ھمیشھ...میکنی

 بدت

 رو کسی من چون...داری دوس رو دختره اون چون...نداری دوسم چون...میاد

 منو یتیمم چون...ندارم

 ونچ...نداشتم بابا چون...نمیخواست منو کسی بچگی ھمون از بودم یتیم چون...نمیخوای

 کسی

 .چ...چون...نبود

 .ترمھ؟: میگم و میدم قورت رو گلوم تو بغض
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 منو ھیشکی: میده ادامھ گریھ با و میره عقبتر کمی کھ میشم نزدیکتر بھش

 منو مامانم...نمیخواد

 رو ھیشکی...من...ندارم رو ھیشکی...نمیخوای منو ھم تو...نخواست منو بابام...نخواست

 .ندارم

 ...میشھ دور ازم بلند قدمھای با و

 روی رو دستم...میگیرم آتیش حرفاش از...رفتارش از...رفتارم از...میشم خشک سرجام

 صورتم

 ورد رو دستام...میپیچھ سینم قفسھ تو بدی درد...میدم فشار تر محکم چشمامو و میکشم

 قالب گردنم

 ...نآرمی بھت لعنت: میکنم زمزمھ لب زیر و...میکنم نگاه رفتھ کھ مسیری بھ و میکنم

 یزنیم گند ھمیشھ...میزنی گند ھمیشھ...لعنتی...میزنم لگدی برف ھای گلولھ بھ پام با

 دنبالش بھ...پسر

 پشت بھ و میکشم نمدارم چشمای روی محکم رو دستم...میرم رو رفتھ کھ راھی ،

 ساختمون

 تاریکی تو باغ و شدن پارک ھم سر پشت ردیفی صورت بھ ھا ماشین اغلب...میرسم

 فرو مطلق

 :میگم و میکنم بلند رو صدام...ورودیھ قسمت از بلندتر اینجا موزیک صدای...رفتھ

 ترمھ؟؟

 .میرم فرو باغ تاریکی تو و میرم جلوتر قدم چند

 !!!کجایی؟...ترمھ؟ 

 ترمھ :میگم میلرزه کھ صدایی با و میچرخونم تاریکی تو رو نگاھم کالفھ...نمیاد صدایی

 وقتی نتونستم...نبود خودم دست...میخوام معذرت من...بده جواب خدا رو تو!!!!عزیزم؟؟

 من از میگی

 اقعیتو حرفات کھ کنم فکر این بھ نتونستم...دارم نگھ رو خودم نمیخوای منو و متنفری

 منو کھ...داره

 ...خدا بھ...خدا بھ عزیزم...کجایی؟ بگو میکنم خواھش...ترمھ؟...نمیخوای

 از رو نگاھم...میشھ حرفم مانع گلوم راه بغض...میچرخونم باغ تو رو غمزدم نگاه

 و میگیرم تاریکی

 فشار ھم روی دندونامو دوباره...نھ امشب...نیست وقتش امشب...میخورم رو حرفم ادامھ

 و میدم

 ...میکنی؟ غلطی چھ داری...میکنی؟ چیکار داری: میگم آرومتر

 با و میدم قورت رو دھنم آب...ماشینا از یکی بھ میخورم پشت از کھ میرم عقب عقب

 دوباره آشفتگی
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 داشص دوباره و نمیارم طاقت...میچرخونم چشم نمیکنھ نصیبم چیزی کھ ای تاریکی تو

 ...میکنم

 ترمھ؟ 

 تپش ماشین کاپوت بھ محکمی مشتای و برمیگردم...میدم فشار ھم روی محکم رو دندونام

 میزنم سرم

 و میشھ بلند دزدگیرش صدای...میکنم خالی اون سر رو کالفگیم و عصبانیت تمام و

 جلوش چراغای

 بھ کھ میشم چیزی متوجھ ساختمون دیوار روی نور افتادن با...میشن خاموش و روشن

 تکون آرومی

 ...میرم سمتش بھ...میخوره

 ترمھ؟؟ 

 تشسم بھ...بستھ چشماشو و خیسھ صورتش...صورتش روی میفتھ ماشین نارنجی نور

 صدای کھ میرم

 ستد بھش اینکھ از میترسم...میترسم...ایستم می روش روبھ...میشھ قطع ماشین دزدگیر

 ھم باز و بزنم
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 ...بگھ بھم رو تلخ حرفای ھمون

 ترمھ؟ 

 بازش نیمھ چشمای با میخوره ھم بھ محکم پایینش فک کھ حالی در لرزونی صدای با

 و میکنھ نگاھم

 ...سردمھ خیلی: میگھ

 بھ کممح و میکنم بغل رو سردش و الغر بدن...میکنم بغلش وقفھ بدون و میکنم نگاه بھش

 خودم

 و خیسھ تنش...میشھ گم بازوھام بین و بغلم تو کوچیک ی جثھ اون با...میدم فشارش

 تر محکم...میلرزه

 دایص و گریش ھق ھق صدای ھم بعد کمی و میشھ بلند فینش فین صدای...میکنم بغلش

 کھ آرومش

 ...نباش قھر باھام:میگھ

 یا خواستھ...میکنم فرو گرفتش حالت موھای الی رو سرم و میکنم بغلش تر محکم

 از اشکی ناخواستھ

 ارفش خودش بھ محکم منو و میشھ حلقھ کمرم دور دستاش...میچکھ پایین چشمم ی گوشھ

 با...میده

 مسر و میشم خم...نمیگھ چیزی اما میده صدا اش مھره ستون میکنم وارد بھش کھ فشاری

 روی رو

 میگر...ھیجان...میکنم احساس کھ چیزی تنھا و میبندم چشمامو...میذارم کوچکش ی شونھ
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 ای لحظھ برای قشنگ و مثبت احساسات تمام...خوشحالی...عشق...قراری بی...نفسھاش

 فقط...منن مال

 ...من مال

…..... 

 صدای...نکردم جداش خودم از ھنوز اما گذشتھ چقدر نمیدونم...میشھ قطع موزیک صدای

 ھقش ھق

 .چسبیده گلوم بھ سردش بینی نوک و گذاشتھ سینم روی رو سرش...شده قطع

 ...ول....ق...من...میدم قول: میکنھ زمزمھ ھزارم بار برای

 بھ تر محکم رو ترمھ...میشن لھ کسی پای زیر کھ برفایی و قدمھایی صدای شنیدن با

 میدم فشار خودم

 نور از قسمتی تو مردی ی سایھ...میکنم قایم رو خودم ساختمون سایھ و تاریکی تو و

 بعد و میفتھ

 ور شعری و میره ماشینا از یکی سمت بھ میزنھ سوت کھ درحالی...میشھ نمایان ھیکلش

 لب زیر

 ...میخونھ

 چی ھمھ مبزن مخشو...آرتیستھ یھ باباش...وایمیستھ داره قلبم...بیستھ من دختر دوست: مرد

 و راست

 !!!ریستھ

 رو ای شده دوزی پولک ی زنانھ کیف و میکنھ باز رو ماشین ی راننده کمک سمت در

 بعد و برمیداره

 چپونده یقش تو سرما شدت از رو سرش کھ درحالی و میکنھ قفل رو ماشین در دوباره

 دور

 دبلن رو سرش کمی کھ ترمھ بھ و میگیرم رفتھ یارو اون کھ راھی از رو نگاھم...میشھ

 بھم و کرده

 چیھ؟چرا: میگم و میزنم لبخندی...میشھ پاک ابروھام بین اخم...میکنم نگاه شده خیره

 نگام اینجوری

 میکنی؟
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 و جدیت این با...میدوزه چشم بھم اینجوری وقتی...میکنھ نگاھم جدی و خیره

 کھ میکنم آرزو...خیرگی

 زیادی چشماش تو درد...نکنھ نگاه اینجوری منو دیگھ ھیچوقت و بخنده چشماش ھمیشھ

 برام

 و میکشم تری عمیق نفس...دختر این عشق از خالی درد میسوزونھ رو دلم و...آشناست

 ادکلنت: میگم

 میدونستی؟...بوئھ خوش خیلی
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 دست...میشھ تر بستھ لحظھ ھر چشماش...میکنم نگاه بھش کالفھ...نمیگھ چیزی ھم باز

 دور از رو چپم

 میزنم و میزنم کنار رو پوشوندن رو صورتش از نیمی کھ موھایی و برمیدارم کمرش

 پشت

 و شھمی چیره عقلم بھ احساسم ای لحظھ برای...میکشم گونش بھ رو دستم پشت...گوشش

 خم رو سرم

 از رو منگاھ اینکھ بدون...میکنھ نگاھم تعجب با و میشھ متوقف چشمام تو نگاھش...میکنم

 لبھاش روی

 متری میلی چند و میذارم صورتش روی آروم رو دستم...میشم تر نزدیک بردارم

 قرار صورتش

 ماا بگھ چیزی کھ میکنھ باز رو دھنش...میدوزم گشادش چشمای بھ رو نگاھم و میگیرم

 حرفی از قبل

 دستی با و میدم فشار تر محکم رو گردنش...میکنم مجبورش...بشھ ساکت کھ میشھ مجبور

 دور کھ

 بھ فساشن تعداد...میبوسم اونو بیشتری راحتی با و میکشمش باالتر کمی شده حلقھ کمرش

 شماره

 کشھب عمیقی نفس یا و کنھ باز چشماشو اینکھ از قبل و میشم جدا ازش ای وقفھ...میفتھ

 دوباره

 دستاش...میکنھ تر تشنھ منو خوردنشون تکون و میگیرن فاصلھ ھم از لبھاش...میبوسمش

 شدت بھ

 و شممیک کوچیکش لبای روی رو لبم...نمیکنھ حرکتی دیگھ اما میگیره قرار سینم روی

 ھم باز

 ترش تشنھ ازش گرفتن فاصلھ بار ھر با...قبل از داغتر و تر عمیق...میبوسمش

 ھای نفس...میشم

 رو لبام...میکنھ تحریک کارم ادامھ برای منو...امھ سینھ روی کھ داغی دستای...داغش

 میکنم جدا ازش

 متس و میکشم صورتش پوست روی رو لبام بگیرم ازش زیادی ی فاصلھ اینکھ بدون و

 صورتش چپ

 تر سنگین تنش ای لحظھ برای...میبوسم آروم آروم رو بود خورده سیلی کھ جایی...رو

 باال و میشھ

 اش بستھ چشمای بھ و میشم جدا ازش...میدارم نگھش سریع کھ برمیگرده پشت بھ تنش

 ...میکنم نگاه

 ...ترمھ؟ 

 ترسی...میگیره جا بغلم تو سردش و حرکت بی تن...میزنھ حرفی نھ و میخوره تکونی نھ

 میشینھ دلم تو

 روی میذارم رو دستم!!!...زندس ھم ھنوز کھ میشھ راحت خیالم نفسھاش گرمای با اما

 و صورتش
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 از حرکت یک با و میدارم نگھش تر محکم...نمیده رو جوابم اما میزنم صداش دوباره

 زمین روی

 بغلم وت کاه پر مثھ...وزنھ سبک دختر این چقدر کھ میکنھ خطور ذھنم از و...میکنم بلندش

 و میگیرمش

 رنگ ی چھره بھ میرم ماشین سمت بھ کھ درحالی...میگردم ماشینم دنبال چشمام با

 نگاه پریدش

 و نممیک باز رو راننده کمک سمت در و میارم بیرون جیبم تو از رو ماشین سوئیچ...میکنم

 روی

 آرومش ی چھره بھ و برمیدارم ھاش شونھ دور از رو دستم...میخوابونمش جلو صندلیِ 

 و میکنم نگاه

 دستمالی ، دستمال ی جعبھ از...میشم بینیش جلوی خون شبیھ چیزی قرمزش متوجھ

 و میکشم بیرون
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 بھ...نمیشھ بیدار اما میخوره تکونی...میکنم پاک رو خون ی قطره و میذارم بینیش جلوی

 ی چھره

 حرف باھام و...باشھ کنارم اینکھ...میکنم نیاز احساس چقدر و میکنم نگاه معصومش

 و میشم خم...بزنھ

 ھب و برمیگردم...میکنم روشن رو ماشین بخاری و میچرخونم سوئیچی جا تو رو سوئیچ

 نگاه اش چھره

 زیادی من برای...دختر این تن گرمای...میکنم رو بوسیدنش لذت ھوس دوباره و میکنم

 سرم...خاصھ

 دوباره...میذارم کوچیکش لبای روی نرمی و آروم ی بوسھ و میکنم تر نزدیک بھش رو

 تکون جاش تو

 کشیده صورتش پوست روی لبھام کھ میچرخونھ راست سمت بھ رو سرش و میخوره

 باعث و میشھ

 منظم ریتم با کھ میدم گوش قلبش صدای بھ و...سینش روی میذارم رو سرم...میشھ لبخندم

 تو آرومی و

 میندازم و میارم بیرون تنم از رو کتم...میشم بلند و میکشم عمیقی نفس...میکوبھ سینش

 لبخند با...روش

 یرمم ساختمون سمت بھ و میبندم رو ماشین در و میکنم نگاه صورتش بھ بار آخرین برای

 دیدن با کھ

 نگاه بھم عصبی حالت با و ایستاده ماشین قدمی دو...میشم خشک سرجام پیمان

 بھ رو نگاھم...میکنھ

 توضیح برات من...من...پیمان: میگم و میکنم نگاه پیمان بھ دوباره و میندازم ترمھ

 ...من ببین...میدم
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 باید کھ رو چی ھر...شو خفھ: میگھ و میزنھ بھم محکمی ی تنھ و میشھ رد کنارم از

 با رو میفھمیدم

 ...دیدم خودم چشمای

 تکونش محکم و ترمھ ی شونھ روی میذاره رو دستش و میکنھ باز رو ماشین در بعد و

 :میده

 ...ترمھ؟...ترمھ؟

 کنم حفظ رو خونسردیم میکنم سعی کھ درحالی و میشم خیره ترمھ صورت بھ نگران

 :میگم

 ...کن گوش...نشده میکنی فکر کھ چیزی اون...میکنی اشتباه تو ببین...من...پیمان

 توی تیمش بینی پیش بدون و سمتم برمیگرده کھ میگیرم رو دستش و میشم نزدیک بھش

 صورتم

 لندب ماشین صدای بغلیو ماشین بھ بخورم و بشم پرت عقب بھ میشھ باعث کھ میکوبھ

 ...بشھ

 یشمم جدا ماشین از نیست خون از خبری میشم مطمئن وقتی و میگیرم بینیم جلوی دستمو

 با پیمان کھ

 بھ...عوضی کن گوش تو: میگھ و میگیره رو پیراھنم ی یقھ و میاد سمتم بھ عصبانیت

 اگھ قسم موال

 ...میکنم ات تکھ تکھ خودم باشی آورده سرش بالیی

 ...من میکنی اشتباه بخدا...پیمان ببین 

 کھ اینھ از اینھ؟غیر از غیر میکنم؟مگھ اشتباه رو چی چی: میگھ و میکنھ قطع رو حرفم

 یھ وضعیت از

 و ماشینت تو میذاریش کھ اینھ از غیر!!!! ھا؟؟ میکنی؟؟ استفاده سوء داری مست دختر

 مست دختر یھ

 شمایچ لعنتی؟با بدی توضیح میخوای رو میبوسی؟چی رو نمیفھمھ ھیچی کھ رو بیھوش و

 دیدم خودم

 المروت؟؟ھا؟ مردی تو میکردی؟آخھ داشتی غلطی چھ

 چیکارش...پستی خیلی!!!آدمی؟؟ تو آخھ: میگھ و میکشھ تر محکم رو لباسم ی یقھ

 رو چی کردی؟دیگھ

 کنی؟ اذیتش افتاده؟میخواستی روز این بھ ندیدم؟چرا من
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 ...میتونم چطور من...چیھ؟من میگی؟اینا چی پیمان: میگم__________ شوکھ

 درد ولیا از بیشتر یکی این...لعنتی...میکوبھ صورتم بھ مشتی و میکنھ قطع رو حرفم

 دوباره...گرفت

 ادهد گیر مھمونی اول از داشتی؟چرا چیکارش...آشغال شو خفھ: میگھ و میکشھ رو ام یقھ

 بودی؟فک
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 چون کردی بکنی؟فک ھرکاری میتونی...رفیقتم من چون...نداره رو کسی چون کردی

 خونیم خواھر

 منو...بکنی؟ خواستی غلطی ھر میذارم و میکنمش تقدیمت دستی دو و ندارم غیرت نیست

 فرض ھالو

 چھ میکردی؟ھا؟بگو چرونیشو چشم ھمش شب اول از کھ فھمم نمی کردی کردی؟فک

 سرش بالیی

 کردی؟اینھ اینجوریش میاد؟چرا خون بینیش از شده؟چرا بیھوش چرا...عوضی؟ آوردی

 و نون جواب

 ...خوردیم؟ کھ نمکی

 اشتباه خدا بھ...پیمان میری تند داری: میگم و شدش گره مشتای رو میذارم رو دستم

 چرا...میکنی

 نامرد من پیمان...نکردم کاری باھاش...بفھم...نکردم کاری من...میدوزی؟ و میبری

 بھ من...نیستم

 من پیمان...بوده خیر نیت روی از کردم کاری اگھ خدا بھ...ندارم چشم برادرم ناموس

 دوست رو ترمھ

 ...ت برات بذار...پیمان...نبوده ھوسم روی از...دارم

 ھخف...آرمین شو خفھ: میگھ بلند صدای با...میکنھ ولم و میکوبھ منو ماشین بھ محکم

 تف...شو

 ھم وت رو میتونم میکردم فک کھ من بھ تف...کردم فرض مرد رو تو کھ من بھ تف...بھت

 برادر مثھ

 ...نشناختم رو عوضی توی سال ھمھ این کھ من بھ تف...کنم حساب ترمھ

 کنھمی پرت و برمیداره روش از رو کتم...میره ماشینم سمت بھ و میکنھ بھم رو پشتش و

 و صورتم تو

 کھ درحالی...میکنھ بلند صندلی روی از رو ترمھ مالحظھ بدون و عصبی حالت با

 ترمھ سر میچرخھ

 یکارچ بلدم خودم...وایسا عقب: میگھ کھ میشم نزدیک قدم یھ...میخوره ماشین در بھ محکم

 ...کنم

 ...پیمان میکنی لج داری 

 رو چسوئی...میره باغھ تھ کھ خودش ماشین سمت بھ بده جوابمو یا کنھ نگاھم اینکھ بدون

 در و برمیدارم

 ...میفتم راه دنبالش و میبندم محکم رو ماشینم

 ...کن باور حرفمو داداش...ندارم استفاده سوء قصد من...کردی برداشت اشتباه پیمان 

 رمھت...میکنھ باز رو عقب در و میزنھ رو ماشین دزدگیر و برمیداره رو ماشینش سوئیچ

 روی رو

 ...سمتم برمیگرده و میبنده محکم رو ماشین در و میخوابونھ عقب صندلی

 شناختمتن حاال تا اینکھ بھ...نھ یا کنم اعتماد بھت ھم موضوع این تو میتونم نمیدونم: پیمان

 کاری
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 نھ دیگھ ھم نکردی کردی ، کردی گوش...میخوام چیزی یھ ازت آخر بار واسھ اما...ندارم

 نھ و من

 ...ببینمت نمیخوام برش و دور دیگھ...آرمین نشھ پیدات ترمھ بر و دور دیگھ...تو

 ...میخواد منو اونم 

 گفتھ؟ بھت خودش: میگھ و میزنھ آمیزی تمسخر پوزخند
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 ...میدونم ولی...نھ: میگم و میدوزم ماشین ی پنجره بھ رو نگاھم

 بازی فقط کارتو...خودت نھ و داره دوست رو تو ترمھ نھ...نمیدونی ھیچی تو: پیمان

 عقده داری...دادنھ

 مثھ ترمھ...نمیذارم اینبار اما...میکنی تالفی رو آورد در سرت رھا کھ رو کارایی ی

 ھر و جیران

 کاری تالفی نمیذارم...کنی خالی اون رو ھاتو عقده نمیذارم...نیست خودت مثھ کثیفی دختر

 رھا کھ رو

 ...داره فرق بقیھ با ترمھ...بیاری در ترمھ سر کرده

 ھم رو اون نمیذارم...داداششم من: میگھ و میکوبھ خودش ی سینھ بھ اشارش انگشت با

 ...بدی بازی

 ...پیمان 

 حرکت ساختمون سمت بھ و میکنھ قفل رو ماشین در ای اضافھ حرف بدون پیمان

 ھم باز...میکنھ

 ...کنم متقاعدش حرفام با میکنم سعی و میفتم راه دنبالش

 کار و کس بی میدونم...داره فرق بقیھ با ترمھ...میگی راست تو...کن گوش من بھ پیمان 

 ھم

 ...کن صبر...پیمان؟...نیست

 زده حرص...بده جوابمو کھ نمیده زحمت حتی...میره ساختمون سمت بھ بھم توجھ بدون

 تو دستی

 ...میفتم راه دنبالش و میکشم موھام

 ور ھیچی ی عقده من...انصاف بی کن گوش حرفام بھ...باشم مواظبش میدم قول...پیمان 

 رھا...ندارم

 بازی و کس ھیچ من...بود من از مشکل چون...نخواستمش من نکرد ول منو

 کھ خودت...ندادم

 واستخ بھ فقط بوده کھ ای رابطھ ھر و افتاده اتفاقی ھر...پیمان کشیدم چیا دیدی...بودی

 من

 دیج نیتم بودم گفتھ...بودم گفتھ بھشون ھم اول ھمون از من...خواستن خودشون...نبوده

 گفتھ...نیست
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 فرق منم برای ترمھ...میشناسی منو...میدونی خودت کھ تو...میخوام چی و چیم کھ بودم

 ...داره

 رفاتو؟ح کنم باور داری چیھ؟توقع...نمیشناسم...آرمین نمیشناسمت: میگھ و سمتم برمیگرده

 ماشین میفھمید؟ھا؟تو چی حالت اون تو دختره اون...دیدم خودم: میگھ و شونم بھ میزنھ

 چھ داشتی

 نبودی تو بشھ؟مگھ چی کھ بودی اون زوم بودی اومده کھ ھم شب سر میکردی؟از غلطی

 چشم کھ

 وت چھ...مزاحمشی جا ھمھ...جا کنم؟ھمھ توجیح چی رفتاراتو این نداشتی؟پس رو دیدنش

 چھ و دانشگاه

 تو کھ نشم خبردار و نفھمم کھ ھستم کارم غرق اونقدر نکن فک...دانشگاه از خارج

 کارا چی دانشگاه

 ...کردی

 فشار ھمب خیلی امشب اینکھ با...پسر کن گوش: میگھ و میبنده چشماشو مضطربی حالت با

 لیو میکنم قضاوت زود من میگی راست تو ببین...نمیخوام ولی شدم اذیت خیلی...آوردی

 دیگھ نمیخوام

 خراب سالمون چند و چندین دوستی ی رابطھ نذار...باشی ترمھ بر و دور

 نامزد...تو...بشھ

 رابطھ در نھ و کن فک بھش نھ دیگھ...فھمیدی؟...شد تموم...داره دوست ھم نجمھ...داری

 حرف باھاش

 بھ تو کھ...تو کھ میکنم فراموش اصال...میبندم قضیھ این رو چشمامو منم.باشھ؟...بزن

 رحم منم خواھر
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 ...بکش خط اینو دور...و بکن لطفی یھ ھم تو...نمیکنی

 ...میکنھ نگاه بھم و میکنھ باز چشماشو

 بالیی چھ عمو دیدی کھ تو نامرد آخھ...نیست نامزدم...پیمان ندارم دوست رو نجمھ من 

 سرم

 ...نیار سرم رو بال این تو...آورد

 زندگیتو و رو تو مشکالت اگھ...باش مطمئن...نیست زندگی زن تو برای ترمھ: پیمان

 نیست کسی بدونھ

 اون...بچگیش پای بذار کرده احساساتی ابراز و گفتھ چیزی اگھ...کنھ اسیرت خودشو کھ

 تو درد بھ

 شتپ حتی و میره بشھ آشنا زندگیتم با و بشناستت اگھ کھ باش مطمئن اینو...نمیخوره

 نگاه ھم رو سرش

 ستھدلب فقط اون...بشھ تو مشکالت درگیر نخواد کھ داره مشکل اونقدری خودش...نمیکنھ

 و ظاھرت ی
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 تو ھک رو چیزی باش مطمئن...ھمین فقط...شده ھستی میکنی تظاھر کھ چیزی ی شیفتھ

 پیدا رھا

 ...نمیکنی پیدا ھم ترمھ تو نکردی

 و یزنیم سینھ بھ سنگشو کھ رو دختری نتونستی سال ھمھ این تو ، چیھ؟تو میدونی...ھھ 

 میکنی ادعا

 شناختھ منو سال ۴ یا ۳ این تو باشی تونستھ کھ زیادیھ توقع...بشناسی رو خواھرتھ

 مشکل اگھ...باشی

 بھش رو ھمھ نمیدونھ ھیچی ازم و نمیشناسھ منو ترمھ کھ اینھ تو مشکل اگھ...اینھ

 ھا؟چی...میگم

 ...چون...منھ؟ھا؟چون مشکل خاطر بھ حرفات و دادنات گیر ی میگی؟ھمھ

 شدی؟دست راضی...ھمونھ دقیقا من مشکل...آره: میگھ داد با و میکنھ قطع رو حرفم

 چھ برمیداری؟بھ

 ھا؟ باشی؟؟ ترمھ با نمیخوام کھ بفھمونم بھت زبونی

 برفا پاھام با داغون اعصابی با... میفتھ راه ساختمون سمت بھ بده مجالی بھم اینکھ بدون

 مال لگد رو

 التح متوجھ تازه...میفتم راه ساختمون سمت بھ و میکشم دادی عصبانیت سر از و میکنم

 و عصبی

 زا یکی میکنم پیمان نثار ای لبی زیر فحش کھ درحالی...میشم بدنم محسوس نا لرزش

 رو قرصام

 میشم ساختمون وارد و دھنم تو میندازم و میارم بیرون...

 ... «س زنده ھنوزم یکی

 ...نفس یک حصار پشت

 ...عاشقھ ھنوزم یکی

 ...ھوس بی عشقای اون از

 ؟؟؟...کدومھ عشق نگین اینقد

 ھست عاشق یھ ھنوز اینجا... »

***. 

 &&&ترمھ&&&

 احساس لبام روی رو بدی سوزش...میده فشارم محکم داره کسی میکنم احساس

 تاریکھ جا ھمھ...میکنم
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 کونت کمی...داشتھ نگھ محکم منو کھ آغوشیھ میکنم احساس کھ گرمی جای تنھا و سرده و

 ممیکن نگاه اطراف بھ شوک با و میکنم باز محکم رو چشمام..میام خودم بھ تازه...میخورم

 شدید نور کھ
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 غلت کمی جام تو و میبندم محکم رو چشمام...صورتم تو میزنھ خورشید

 درد سرم چقدر...آخ...میزنم

 کنم فک...مامان.... آخ...شتلپ....کھ میزنم غلتی...دیدم ۱۸+  خواب عجب لعنتی...میکنھ

 تتخ از کھ میشم متوجھ تازه و میکنم نگاه برم و دور بھ و میکنم باز چشمامو...شکست

 شدم پرت

 حاال...میپیچم خودم بھ درد از و پشتم میذارم رو دستم و میشینم سرجام غرولند با...پایین

 از داشتیم ما

 توروق ترق کھ ایستم می راست و میشم میذارن؟؟؟بلند مگھ...میبردیم فیض خوابمون

 بلند استخونام

 اوخ...گرفت کمرم رگ...ی ی ی ی آی...کھ میدم خودم بھ قوسی کشو...میشھ

 ھالک...اوخ

 خوب دقیقھ چند از بعد...میکنم گریھ بھ شروع درد شدت از و تخت روی میفتم...شدم

 میشم بلند و میشم

 کھ ممیزن حدس دقت یکم کجاست؟با اینجا...اوه...میکنم نگاه اتاق بھ سرخوشی و خنده با و

 ی خونھ

 کی اون...فیل حضرت یا...الفرار و میکشم بلندی جیغ...کھ میرم آینھ سمت بھ...پیمانھ داش

 بود

 ضایعی ی قیافھ چھ...خودمم کھ این...بابا ای...میرم آینھ سمت بھ دوباره...دیگھ

 بھ نھ...خخخ...دارما

 باد چقدرم...بستھ پشت از رو فیل دست...دماغموووووووو...امشب بھ نھ دیشب

 آرایش کل!!!!...کرده

 سوراخای...ایستادن آنتن سیم طرز بھ اب د   جولی مثھ موھامم شده پخش صورتم رو چشمم

 دماغمم

 بھ...میکنم نگاه تنم لباسای بھ...شدم پوستا سرخ شبیھ...چشمھ تو بدجور...واویال...کھ

 لباس چھ...بھ

 وشت من و داره رو گونی کیسھ حکم کھ گشاد شرت تی یھ با ک ردی شلوار...نازی خوابای

 قدم یھ...گمم

 تولید ۱۸+  ی صحنھ و پایین میفتھ گشاده کمرش بسکھ تومبونھ...میدارم بر کھ

 بھ خاک وای...میشھ

 بعد و میشورم روشور تو رو صورتم و میشم دستشویی وارد...خشکید تھ از آبروم...ننگم

 رو خودم ھم

 کلیھ سنگ آخرش کنم فک...میترکیدما داشتم...آخیش...بیرون میام و میکنم خالی

 شلوار کمر.!!!!بگیرم

 !...شد حاال...آھا...وایسھ تنم تو تا میزنم گره رو

 ارهد چشمام...میکنھ درد سرم چقدر کھ میاد یادم تازه...بیرون میام و میکنم باز رو اتاق در

 کاسھ از

 ...میرم ھا پلھ سمت بھ...بیرون میزنھ
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 کنم؟ چیکار پایین؟حاال بره رو ھا پلھ این ی ھمھ داره حوصلھ کی اوه 

 ھک برو و نرده بھ میچسبم پشت از و میشینم نرده روی و ھوا میدم رو لنگم...یافتم...آھا

 یتونمنم ھا نرده پیچ با لحظھ یھ کھ حالم و عشق وسطای...شدما خرکیف چھ...یوھو...رفتیم

 صورت و سر و دماغ با رو مونده باقی ی پلھ تا ۱۴ و ھا پلھ رو میشم پرت و بخورم پیچ

 وجب

 رکد بھ...شد قطع دماغم کنم فک...داشت کیفم ولی داشت درد کھ این با...بھ بھ...میکنم

 میشم مجبور

 از انپیم ی خونھ خدمتکار کردم ایجاد افتادن حین در کھ صداھایی با!!!...دیگھ کنم عملش

 آشپزخونھ

 ھک این...رفت آبروم...کن نگاه خدا رو تو...میشھ پاره چشماش من دیدن با و بیرون میپره

 خدمتکاره
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 خدا؟؟ بھ رو تو میبینی...تره آبرومند من از لباساش و داره فرم لباس

 شد؟ چی...وای ای: خدمتکار

 !!!اومدم اسکی کلھ کوری؟با مگھ

 اید؟ زنده خانوم: خدمتکار

 تو دھن بوی با ولی بردم در بھ سالم جون ھا پلھ از شکر رو خدا...بودم زنده کھ االن تا

 بتونم نکنم فک

 ...برم در ر قِس 

 قوة لھو بھ کھ بده مصنوعی تنفس میخواد و میشھ بکار دست نمیدم جواب میبینھ وقتی

 دوباره الھی

 ...میشم زنده

 ...ام زنده خدا بھ 

 خوبھ؟ حالتون...شکر رو خدا: میگھ و سینش روی میذاره رو دستش

 داری؟ آستین...بیارم باال میخوام کنم فک...نھ 

 بعلھ؟: خدمتکار

 ...نعلھ پات و دست چار 

 ...پایی عجب...بالی عجب...قامتی و قد عجب...اوف...بشم بلند کھ میکنھ کمکم

 ...برم آشپزخونھ جای تا کھ میکنھ کمکم و میگیره رو دستم

 است؟ خونھ پیمان 

 ...بعلھ: خدمتکار

 بود؟کوکب؟ چی اسمت 

 میدونید؟ کجا از وای؟شما ای: خدمتکار

 ...گفتم شانسی...خخخخ

 !!!!!کوکبھ؟ اسمت پس...جون کوکب خب 
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 ...خانومم بلھ: کوکب

 ...میخوره قیافتم بھ...میکنم صدات کبک من پس 

 نداشت درد ادای الکی و کمرم روی میذارم رو دستم کھ میکنھ نگام ای قورباغھ چشمای با

 در رو

 ...نکنھ درد دستم: میگم و میشینم میز پشت صندلی روی...میارم

 میخورین؟ چی: کوکب

 ...داری چی ھر 

 ھوهق یا پرتغال آب و گردو و پنیر و شکالتی خامھ صبحانھ برای معموال آقا...خب:کوکب

 بیسکوبیت با

 براتون میخورین چی شما...میکنن میل ھویچ و گیالس مربای و ساده خامھ و تست نون و

 بیارم؟
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 نبود؟ کنی؟حواسم تکرار رو میخوره پیمان کھ رو چیزایی دوباره میشھ...ھا؟ 

 ینا بھ باریکال...میگھ رو ھمھ دوم بار برای و میگیره ای دوباره نفس و میزنھ لبخندی

 انیشتین...حافظھ

 شده؟؟؟ بلند دستت رو کبک یھ ببینی کھ کجایی

 ھب شھری پایین ھای غذا این کھ میام جایی یھ از نداری؟ھا؟من من درخور چیزی یھ میگم 

 ام معده

 ...نداره سازگاری

 براتون؟ بیارم چای: کوکب

 و شممی خیره بھش کمی...باشھ پاسخگو یکی من جون درباریھ؟؟؟نھ خیلی چای یعنی االن

 جواب خودم

 خشک ننو پیشنھاد آوردم شانس پوشیدم من کھ لباسی و رخت این با...میکنم پیدا رو سوالم

 سق کھ نداد

 ...بزنم

 ...بخورم بیار برام ھم قرص یھ...میکنھ درد خیلی سرم 

 ...میکنم آماده ھم رو صبحونھ االن...چشم: کوکب

 کل...بزرگھ آشپزخونھ چقدر...میکنم نگاه بر و دور بھ حوصلگی بی با و میگم ای باشھ

 من ی خونھ

 نگاه با و میکشم لبم روی شوک با رو دستم...میفتم دیدم کھ خوابی یاد دوباره...اینھ نصف

 بھ بینی ریز

 خوابی عجب ولی...بخونھ رو ذھنم میتونھ کردم فک لحظھ یھ...میکنم نگاه کوکب

 عطر بوی...بودا

 خواب واقعا: میگم لب زیر و میکشم سرم روی رو دستم...میکنم حس دماغم تو رو طرف

 بود؟
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 ھچ!!!...نمیکنن ھم نگاه بھمون واقعیت تو کھ ما...ببینم خوابا این از شب ھر کنھ خدا

 ...بھ برسھ

 میده ھم آب لیوان یھ ھمراه و قرص یھ و میذاره جلوم دوز لب سوز لب لبریز چای یھ

 فکر از...دستم

 با...میشم چای خوردن مشغول و میخورم رو قرص و آب کل قلپ یھ با...میشم خارج

 لخ صدای شنیدن

 ایپاھ و پوشیده شورتک بگم بھتر یا شلوارک کھ پیمان بھ و میچرخونم رو سرم...لخ

 پر و تراش خوش

 روعش و میپره گلوم تو چای دیدنش با...میشھ آشپزخونھ وارد گذاشتھ چشم بھ رو موش از

 بھ میکنم

 برام ھوهق یھ کوکب: میگھ کوکب بھ رو تلخی اوقات با کرده پف چشمای با پیمان...سرفھ

 ...بریز

 ...چشم: کوکب

 ...خودتو کردی چیھ؟خفھ: میگھ و پشتم میزنھ محکم و میشینھ کنارم

 ی؟ا اینجوری چرا تو: میگم و میکنم نگاه زده نیششون زنبورعسل انگار کھ چشماش بھ

 چیکارم؟: پیمان

 اخم با و میپره چرتش بعدیم ی سرفھ با...میزنھ چرت و میکشھ موھاش الی رو دستش

 کھ میکنھ نگام

 ...بسوزه برام دلش تا میکنم شرک ی گربھ مثھ چشمامو

 ...بودی خورده خیلی...دیشب: پیمان

 بودم؟ھا؟ خورده من؟چی 
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 ...اضافھ شکر: پیمان

 ...نمیخورم باال میره قندم شکر؟من 

 ...میشھ صبحانھ میز چیدن مشغول و میز روی میذاره رو قھوه کوکب

 اتق اینم...بابا ای...نمیگھ چیزی و میکنھ بھم ای دیگھ نگاه خان چنگیز اخمای با پیمان

 کمی...زده

 کرده؟ تنم کی لباسارو این: میگم و باال میکشم رو مبارکم تنبون

 ...بخوابی نمیتونستی کھ تنگا لباس اون با: پیمان

 کردی؟ عوض رو لباسام تو: میگم لرز و ترس با

 ...کنھ عوض لباساتو آوردم کوچھ تو از آدم...نھ: پیمان

 ...ترسیدما...شکر رو خدا:میگم و میکشم راحتی نفس

 تا ودتمخ...کنھ عوض برات لباساتو گفتم کوکب بھ: میگھ و میره بھم ای غره چشم پیمان

 جاھایی یھ
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 ادتی بودی خورده خرخره تا اونقدر ماشاهلل اما کنی کمک لباسات کردن عوض تو تونستی

 ...نمیاد

 رو منگلیت گل شلوار اون و میپوشیدی خودت رو ک ردی شلوار این نمیشد حاال میگم 

 من؟ بھ میدادی

 ...نیست سازگار تو ی روحیھ با بودن منگلی گل زیادی...نھ: پیمان

 میگی؟ راست 

 ...خودتھ لباسای اینا تازشم...آره: پیمان

 نیست؟ سیما لباسای اینا بودم؟احیانا بشکھ و پخمھ اینقدر من یعنی 

 ...خودتھ لباسای اینا...بودی؟ چاق چقدر خودت کردی فراموش: پیمان

 یدهد خواب تو البد...بودم خشک چوب مثھ گشنگی از ھمیشھ میاد یادم من کھ جایی تا واال

 چاق من

 ...نمیدم مھلت ھم پیمان بھ و میخورم گاو مثھ رو صبحونھ...شدم

 بودی؟ نخورده چیزی روزه چند: پیمان

 چندماه این...میشھ ماھی سھ دو یھ: میگم میجوم رو دھنم تو بزرگ ی لقمھ کھ حالی در

 عروسی برای

 ات و میگی تو کھ اینجور اما کنم تالفی حسابی شام واسھ تا بودم رژیم سمیرا و امیر

 خورده خرخره

 ...بیام در دیگ تھ و شام خجالت از کھ نداده قد اینقدر عمرم بودم

 تو...گرفتم وسایلتو و پالتو...نبود خوب زیاد حالت...نموندم غذا واسھ منم: پیمان

 حتی دیشب...اتاقن

 ...برسونم رو رضوان نشد وقت

 بود؟ حاد اینقدر وضعیتم یعنی 

 ...میده ادامھ دومش ی قھوه خوردن بھ و نمیگھ چیزی پیمان

 خود بی خود از زود اینقدر چرا...کھ بودم نخورده بیشتر بطری دوتا کھ من...بابا ای 

 شدم؟

 تو ھب برسھ چھ میندازه پا از ھم رو خرس یھ بطری نصف تازشم...بود زیاد الکلش: پیمان

 دوتا کھ
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 ...خوردی بطری

 ...آخی...قطبیا اون از...شدیم ھم خرس ، گرام برادر مرحمت بھ کھ نبودیم خرس

 شد؟ چی کیوان 

 و خودم یوسایال...شد چی بھ چی ببینم نموندم کھ گفتم: میگھ و میندازه باال ای شونھ پیمان

 رو تو

 ...خونھ اومدم و برداشتم

 ...کردم مار زھر ھم رو تو شب...ببخشید 
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 مھ تعارف یھ...حرفیھ چھ این بابا نداره اشکالی نھ بگو الاقل...بابا ای...نمیگھ چیزی

 سفره...ھا نمیزنھ

 ...شکمم روی میذارم رو دستم و میدم لم صندلی بھ و میکنم درو حسابی رو

 ...بود ای خوشمزه ی صبحونھ چھ...بھ بھ 

: ھمیگ میکنھ پاک رو دھنش دور دستمال با کھ درحالی و میشھ بلند میز پشت از پیمان

 !جان نوش

 بلند لیست اون بود چی پس!!!!!!میخواد؟ کردن پاک دھن ھم خوردن قھوه یھ موندم من

 کوکب کھ باالیی

 ؟؟دادی ھم نوبت بدبخت این بھ تو مگھ بگھ پررو منھ بھ نیست یکی خب...کرد؟؟؟ رو

 و یکنھم پرواز آیفون سمت بھ وجد و شور با کوکب و میشھ بلند آیفون مانند شیپور صدای

 آشپزخونھ از

 ...بیمارستان برم میخوام...بشم آماده میرم من: میگھ و شونم بھ میزنھ پیمان...میشھ خارج

 لوارش این کنم کمکت مثال بپوشی؟یا لباس کنم کمکت بیام میگی؟میخوای من بھ چرا 

 در رو بلندت

 بیاری؟

 ...میکنم اشاره پاش شورتک بھ بستھ چشمای با بعد و

 بری جایی میخوای اگھ میرم دارم کھ حاال گفتم...دیوونھ؟ میگی چی: میگھ و میخنده پیمان

 ...برسونمت

 میکنی؟ بیرونم خونت از چی؟داری یعنی االن ھا؟این 

 با کھ ھم تو...بابا ای:میگھ و میگیره گاز چندباری رو میز و میک نھ موھاشو پیمان

 برداشتای

 ...بابا برو اصال...غلطت

 خی ھردومون و میوزه سردی باد یھ یھو چرا نمیدونم کھ بیرون بره آشپزخونھ از میخواد

 نکخ رضوان...بعلھ...میشم متوجھ و میکنم نگاه آشپزخونھ در بھ و برمیگردم...میکنیم

 :میگھ و میکنھ باز رو دستاش پیمان!!!!!کرد یخ دفعگی یک خونھ ھمینم واسھ...اومده

 رضوان؟عزیزم؟؟

 نوازشش...میکنھ نازش...میکنھ بغلش... میکنھ ماچ پیشونیشو احترام کمال در

 کھ میکنھ چیز...میکنھ

 ...اینجاست ھم ترمھ بودی نگفتھ جان پیمان: میگھ رضوان

 ھب کردن فک میخوام و نگرانتونم کھ اونجایی از و بود مفھومی بسیار درواقع جملھ این

 درک و جملھ

 مشوگ پیمان: )میدم توضیح کالم یھ در رو مفھومش خودم نکنھ تجزیھ رو مختون مفھومش

 بیا...کنار
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 مگھ!!!!میخوره؟؟؟ شکری چھ اینجا دختره این اصال...نشستھ بچھ اینجا...اتاقت باال بریم

 نبود قرار

 اچر اصال!!!!نداری؟؟ دوست منو میبوسی؟دیگھ پیشونیمو چرا!!!!باشیم؟؟ تنھا امروز

 شورتک

 لوارش ی دختره این...میکنم خفت نبودم؟؟؟پیمان من میکردی چیکار داشتی!!!!پوشیدی؟؟؟

 رو گشاد

 ...(باشیم تنھا میخوام...باشیم تنھا بیرون بنداز

 ...میخوام رو پیمانم...ھا غم سیر میان تنھا ماندم من...تنھا تنھای ماندم من

 ...بدرود دوباره دیداری تا...اشمب کرده ملتفتتون خوب امیدوارم تشکر با...بعلھ

 صبحونھ میز کردن تمیز مشغول خاصی لبخند با و میشھ آشپزخونھ وارد کوکب

 تک پیمان...میشھ

 ھگفت بھت دیشب میکردم فک جان رضوان: میگھ رضوان بھ خطاب و میکنھ ای سرفھ

 حال...کھ بودم

 نمیاد؟؟؟ نبود؟یادت خوب زیاد ترمھ

 ندارم شک!!!!!میشی خستھ عزیزم نکن فکر...میکنھ نگاه پیمان بھ متفکر کمی رضوان

 اینقدری کھ

 با تبرا یا داری یاد ھم فارسی جون؟؟؟زبون دختر اصال...گفت چی پیمان نفھمید کھ گاوه

 ک ردی زبون

 !!!!کنم؟؟ ترجمش ک ردی شلوار و

 ...بودی گفتھ آره...آھا: میگھ مغزش شدن پوکونده و تفکر سالھا از بعد

 خوبھ؟ حالت جان ترمھ: میگھ و میکنھ نگاه بھم

 ...خوبم شما مرحمت بھ 

 ...(درآد چشت نباشم؟تا چرا...تو چشم کوری بھ: )بود مفھومی ھم جملھ این

 یادمھ آره...شدما کار فراموش جدیدا چرا نمیدونم: میگھ و میکنھ نگاه پیمان بھ رضوان

 گفتھ بھم

 ...بودی

 ...یآرم با میگفت بود؟پیمان شده چت دیشب جون ترمھ راستی: میگھ و میکنھ نگاه بھم

 آماده سریع و بپوشم چیزی یھ برم من جون رضوان: میگھ و حرفش وسط میپره پیمان

 بعدش بشم

 ھا؟؟...کنیم عوض لباسامو بریم باھم بیا ھم تو...بریم

 چی؟ 

 شیرینی گھ چی میفھمھ تازه رنگش تغییر با پیمان و میشھ قرمز خجالت از رضوان

 پتھ تتھ با...خورده

 قاطی بابا ای...چیز...عوض لباسامو نیا... کھ بود این منظورم یعنی...چیز: میگھ

 اینھ منظورم...کردم

 ...بگم بھت چیزی یھ میخوام بریم بیا کھ
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 مھ جملھ این کھ میرسونم عرضتون میزنن؟؟؟؟بھ حرف مفھومی اینقدر اینا چرا...بابا ای

 بیا:) یعنی

 شیطانی ی خنده یھ این...) ھا ھا ھا...بدم قاقالیلی بھت میخوام مشتا پشت اون بریم

 !!!!((بود

 ...اومده ھم رضا راستی...منتظرتم پایین ھمین من: رضوان

 آورده؟ چی چی
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 تو؟ نیومد چرا: پیمان

 کپار جا ، بود شلوغ زیادی کوچھ...آقا میکنن پارک رو ماشین دارن: میگھ سریع کوکب

 ...نبود

 ...حیاط تو بیاره رو ماشین میگفتی کوکب خب: پیمان

 افق در محو و میماسھ دھنش تو حرف کوکب نفر یھ آھنگ خوش صدای شنیدن با

 رو سرم...میشھ

 کپی تھالب...اووووووه...میکنم نگاه رضوان کپی دقیقا پسر یھ بھ اپن باالی از و میچرخونم

 رضوان

 ھم شیرینھ ھم یارو این ولی میزنھ شیرین یکم رضوان...نیستا

 اوه...خخخخخ!!!!ملسھ...ترش

 !!!!!است؟؟؟ زرافھ...المصب داره درازی گردن عجب...اوه

 و میبنده کمرش دور و برمیداره رو آشپزخونھ بند پیش و میخوره جا رضا دیدن با پیمان

 بھ: میگھ

 ...شاه رضا...بھ

 خجالت رضا جلو حاال نکشیده خجالت واستاده شورتش اون با رضوان جلو موقع اون از

 !!!!!!...رضوان حلق تو شورتش حلقم تو میکشھ؟خجالتش

 آقا؟؟ پیمان چطوری: میگھ و میده دست پیمان با رضا

 زدی؟ ما بھ سری شده چی...خوبم: پیمان

 مزاحمم؟...برسونم اینجا تا ھم رو رضوان خواستم دربند میرفتم ھا بچھ با داشتم: رضا

 خبره؟؟؟ چھ دربند سرما این تو...حرفیھ چھ این...بابا نھ: پیمان

 ...بپرن دربند برن میخوان ھا بچھ...یکدیگرند اعضای آدم بنی: رضا

 ھمچین وگرنھ...نشدا دھن بھ دھن من با آورد شانس...بگھ چی میخواد حاال گفتم...اوھو

 تف شعر براش

: میگھ و میده تکون رو سرش ای عرفانی ی چھره با پیمان!!!!...کنھ حظ کھ میدادم

 ...احسنت احسنت

 حصب: میگھ و میشھ راست و خم و میکنھ نگاه بھم و میچرخونھ رو سرش لبخند با رضا

 ...خانوم بخیر

 ...بخیر صبح...سالم: میگم و میشم بلند میز پشت از لبخند با
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 شماشچ دیگھ کھ رضوان البتھ...میره پایین و باال و میشھ باباقوری چشماش چرا نمیدونم

 سفید کامال

 آخھ؟ زدین زل چی بھ...بابا ای...بیفتھ پس مونده کم و شده

 ازهت افتاده پایین و شده باز اش گره کھ ک ردی شلوار دیدن با و میندازم خودم بھ رو نگاھم

 کھ میفھمم

 یخورهم دوباره و میره ابرا اوج تا و میزنھ بال بال تند تند کھ پیمان!!!!!رسیده آخر بھ دنیا

 سقف بھ

 ندهپر اون عین رضا...باال میکشم رو شلوار و میشم خم سریع...پایین میشھ پرت آسمون

 تو سیاه ھای

 اوه...میکشھ گند بھ رو آشپزخونھ و میشھ منفجر دفعگی یھ اونا ھست؟؟عین برد انگری

 خوش چھ...اوه

 رو گشادترش اینا از خونش تو ھم خودش مطمئنم...مگھ؟؟؟شلواره چیھ خوب...خنده

 بھ خدا...میپوشھ

 داشتن رخت دست یھ شده ذلیل کوکب این...بود کم لباس آخھ...پیمان بنشونتت سیاه روز

 من بده

 !!!!بپوشم؟؟
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 و ژهم باالخره کھ میکنھ اشاره اونقدر...باال برم کھ میزنھ اشاره بھم ابرو و چشم با پیمان

 ابروھاش

 ...میشھ پودر

 میرم رضوان سمت بھ...باشھ شده دیده شلوار اون تو میدونم بعید کھ میدم کمرم بھ قری یھ

 رو دستش و

 یرهم جیغش کھ میکشم محکم ھمچین...محکم و میگیرم رو لپش راستم دست با و میگیرم

 با...ھوا بھ

 ...سربزن من بھ بازم...دیدمت شدم خوشحال جون رضوان: میگم حرص

: داشت عمیقی معانی ھم جملھ این خب...ننمھ خونھ انگار بزن سر من بھ گفتم ھمچین

 ی دختره)

 ...(نبینمت دیگھ کھ برو...میدیدم؟؟ رو تو قناص قیافھ باید سرصبحی...منگل

 شعوربی...نداره رو ارزشش میبینم کھ کنم خداحافظی باھاش میخوام و میکنم نگاه رضا بھ

 کف ھنوز

 و ممیگ ایشی!!!!!!! میده نشون منو شلوار انگشتش با و میخنده ھر ھر و پھنھ آشپزخونھ

 باسن با

 ترف کھ بود منگل کم خودش من داداش...میرم ھا پلھ سمت بھ و میزنم رضوان بھ مبارکم

 ی خانواده با

 !!!!کنھ؟؟ وصلت ھا منگلیسم
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 میپره سیما و میشھ باز در کھ میکنم ریشھ از رو دماغم موھای دارم و واستادم آینھ جلو

 بلندی جیغ...تو

 ...ترسیدم...الھی بمیری...سیما: میگم و میکنم نگاه بھش آینھ تو از و میکشم

 و متمس میدوه و تخت روی میندازه رو دستش پالستیکای و میبنده رو در و تو میاد خنده با

 بغلم محکم

 !!!میکنی؟؟؟ اینجوری چرا...خدایا: میگم و میکشم جیغ دوباره...میکنھ

 ...ترمھ ترمھ ترمھ: میگھ خوشحالی با

 ...نمیشم موفق اما کنم جداش خودم از میکنم سعی

 ...آی آی...شدم پرس...کن چتھ؟؟ولم 

: میگھ و میگیره بازوھامو و میکنھ حملھ پلنگ مثھ دوباره کوچیکی مکث بعد و میکنھ ولم

 ...ترمھ؟

 دهش چی: میگم و میکنم نگاه بھش میچکن پایین چشماش از کھ اشکی ھای قطره دیدن با

 سیما؟؟

 رو مجواب وقتی!!!میکرده گریھ داشتھ نگو...خوشحالھ و میخنده داره کردم فکر...بگو منو

 نمیده

 چرا!!!؟شده؟ چی ببینم بنال دِ : میگم و صورتش تو میکوبم یکی جیغ با و میشم عصبانی

 گریھ

رده؟بگو میکنی؟کسی  مامان چی؟نکنھ...دارم؟ رو طاقتش من م 

 آخھ...خدااااااااا...واییییی...مریم؟

 ...رفت شدیم یتیم...جون مریم مامان...چراااااااا

 نوم مامان میشھ چیزی یھ تا چرا...نکنھ شتر؟خدا میگی چی: میگھ و سرم تو میزنھ سیما

 گور تو

 میکنی؟

 شده؟چرا چی پس...شکرت خدایا سالمھ؟وای مریم مامان چی؟یعنی: میگم راحت خیال با

 گریھ

 !!!زده؟؟ رو آورده؟تو سرت بالیی کچل افشین میکنی؟اون
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 کردنش ھگری بھ ای خفھ صدای با و میکنھ بغلم و میده تکون نھ معنی بھ رو سرش گریھ با

 ادامھ

 گفتھ؟؟ چیزی بھت عزیزم؟؟کسی شده چی سیما: میگم و میکنم بغلش محکمتر...میده

 ...جونم؟؟ ترمھ: میگھ گریھ بھ

 تتخ روی و بشھ جدا ازم میکنم مجبورش و میبرمش تخت سمت بھ بغلمھ تو کھ درحالی

 دلم...بشینھ
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 زا شده؟مردم چی...صاحاب بی دیگھ بنال دِ  بگم و کنم خفش و بگیرم رو گلوش میخواد

 با اما...فضولی

 شده؟؟ چی نمیگی سیما: میگم ساختگی خونسردی

 ...میدزده رو نگاھش زود خیلی بعد و میکنھ نگاھم و میکنھ بلند رو سرش

 ...میشم عصبی دارم میفھمھ کھ میکنم نگاش معروفم ھای حالت از یکی با

 ...بگم بھت میکشم خجالت: میگھ باال میکشھ رو بینیش تند تند کھ درحالی سیما

 آوردی؟ھا؟ باال جدید گند یھ خوردی؟نکنھ گ ھی چھ باز: میگم و میگیرم رو بازوش

 ...درستھ حدسم کھ میشم مطمئن نمیگھ ھیچی و پایین میندازه رو سرش وقتی

 کردی؟ چیکار بگو بنال...میکنما خفت دستام با سیما 

 ...حاملم من: میگھ مقدمھ بی و سریع

 ھنوز خوبھ...کھ بگم میکشم خجالت گفت ھمچین...کردم سکتھ آی...سرم آخ...قلبم آخ

 و میکشھ خجالت

 چی؟؟حاملھ؟؟بذار...میشم موضوع بودن حاد متوجھ تازه...حاملس میگھ پررو پررو اینقدر

 خودشھ؟؟؟؟ھا؟؟؟؟من شبیھ ھندوانھ یھ...گندش شکم تو...حاملھ؟؟؟یعنی...ببینم

 شد؟؟ چی...نفھمیدم

 بگی؟؟ دوباره میشھ 

 ...حاملم...من...ترمھ؟: میگھ و میگیره گاز رو پایینش لب سیما

 ...سگ چی؟؟؟؟پدر: میگم داد و جیغ با

 ...شدم پشیمون رحمانھ عمو باباش دیدم بدم پدرانھ فحش بھش خواستم

 ای؟؟ حاملھ...صلوات پدرت بر 

 اشتباه میدونم...میدونم...ترمھ: میگھ و میگیره رو دستم ای گونھ خواھش حالت با

 خدا رو تو...کردم

 افشینم...نمیخواستم من خدا بھ...شده چجوری نمیفھمم خودمم خدا بھ...نکن دعوام

 تو ترمھ...نمیخواست

 اشتباه میدونم خدا بھ ترمھ...باش نداشتھ کاری افشین با...نکن صدا و سر خدا رو

 خدا بھ...کردم

 ...میدونم

 ...میشم خیره چشماش بھ و میکنم نگاھش بھت با

 !!!!!!!! ای حاملھ 

 کھ یدرحال پتھ تتھ با و دھنم روی میذارم رو دستم...میشھ خالی دلم تھ حرف این تکرار با

 ناباوری از

 ...نمیکنم ای؟؟باور حاملھ...سیما؟؟تو میکنی شوخی: میگم میخندم
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 ...؟میشی؟ دار بچھ داری اونوقت...ای بچھ ھنوز خودت تو: میگم کھ میکنھ نگاه گنگ بھم

 ...جونم ترمھ: سیما
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 ...میشی؟؟ مامان داری: میگم میلرزه صدام کھ حالتی با و میکنم قطع رو حرفش

 ...گریھ زیر میزنم و میشکنھ بغضم

 .........اه   ا ا میشم؟؟ا خالھ دارم میشی؟من مامان داری تو 

 بابا ارهد افشینم: میده ادامھ و میکنھ نگام ترس با سیما کھ گریھ زیر میزنم بلند صدای با

 ...میشھ

 خرکچل اون اسم آوردن با احساسیھ اونھ؟صحنھ فکر بھ االن کی...اون بابای گور 

 ...نکن خرابش

 دار بچھ داری...منگل ی دختره: میگم و میکنم بغلش و میزنم عر دیگھ یکم

 شکمت این یعنی...میشی؟؟

 بزرگتر این از قراره شکمت...کن فک...کرده؟؟ باد حاملگی خاطر نبوده؟؟؟بھ چاقی از

 ...وای...بشھ

 ترهدک...نمیشھ کدو اندازه شکم کھ ماھگی یھ تو آخھ: میگھ کھ میدم ادامھ کردن گریھ بھ

 سایز گفت

 ...بارداری نھ چاقیھ بخاطر شکمم

 میشی؟ مامان داری جدی جدی: میگم و میشم جدا ازش

 وت خاک: میگم و صورتش تو میزنم کھ میده تکون آره معنای بھ باز نیش با رو سرش

 آخھ...کنن سرت

 !!عروسیت؟؟ تا داری نگھ خودتو نتونستی کھ بودی ھول زود؟؟اونقدر اینقدر چرا

 ...نمیخواستم کھ من...چھ من بھ: سیما

 زودی ینا بھ کھ کنی چیکار باید نگرفتی یاد دیدیم فیلم ھمھ این: میگم و سرش تو میزنم

 آب بھ بندو

 بازی پخمھ ھمھ این کھ دادم نشون بھت آموزشی فیلم ھمھ این من ندی؟ھا؟آخھ

 دربیاری؟منگل

 !!!!گوسالھ؟؟

 نداری؟ دوست بچمو یعنی: سیما

 اضافھ شکر شما...دارم دوسش چرا: میگم و میکنم گندش ماچ یھ و شکمش بھ میچسبم

 گل بھ خوردین

 مربوطھ؟ چھ خالھ

 جون؟ھا؟گریھ خالھ نھ مگھ: میگم ای بچگانھ لحن با و شکمش بھ میزنم انگشتم با

 ا ت شون خودم...نکن

 ...شده خالت شبیھ کھ بشم چشمات فدای...میکنم

 ...بشھ خودم چشمای مثھ باید چشماش: سیما

 ھم افتخاری چھ تنگت چشمای اون تو؟با چشمای مثھ: میگم و میکنم نگاش اخم با

 بچھ این اگھ!...میکنی

 رشتد خالش چشمای مثھ باید چشماش...نمیبینھ رو جا ھیچ دیگھ کھ بشھ تو مثھ چشماش

 کشیده و

 ...باشھ
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 باشھ؟؟ھا؟؟ تو دماغ مثھ باید دماغشم البد: سیما

 مثھ...بش کش ی ننھ بھ نھ میشھ کچلش بابای بھ نھ...بشھ خالش مثھ باید ھمش...معلومھ 

 و الغر خالش

  

 

426 

 ...بشم قربونش...میشھ خوشگل

 تدعوا من حاال...پررو ی دختره: میگم و سرش تو میزنم کھ میمونھ خیره بھم اخم با سیما

 تو نکردم

 ادامھ کارات بھ پررو پررو و من چشمای تو بزن زل ھمینجوری!!!نکشا خجالت

 بچھ این حاال...بده

 بازی پررو خرکچل افشین اون و تو کھ نمیشھ دلیل اما اومده وجود بھ زود نفھمھ است

 ھمھ و دربیارین

 چی رو مریم مامان جواب...میشین دار بچھ دارین عروسی از قبل بزنین جار جا

 قلفتی کلتو...میدی؟؟

 ...سینت رو میذاره و میکنھ ریشھ از

 ...بگھ بھش افشین قراره: سیما

 تا...نبگی چیزی مریم مامان بھ نمیخواد شما...میشھ بدتر کھ بگھ اون افشین؟؟اگھ...اوووه 

 باز دھن

 ...خالص و کرده رو سکتھ کنین

 ...بگیر گاز زبونتو: میگھ و بازوم بھ میزنھ سیما

 بیاد ھک میگم بھش ھمچین نرم نرم...بگم بھش من بذارین کھ بود این کال منظورم...بابا ای 

 کنھ بغلت

 ...بکنھ ھم افتخار بھت و

 ترمھ؟ میگی راست: میگھ خوشحالی با سیما

 ...تو جون بھ 

 آروم آروم...نشھ شوکھ کھ بگی بھش نرم نرم من جون...ترمھ:میگھ خوشحالی با سیما

 ...بگی بھش

 آخھ...ھببوس شدنت باردار خاطر بھ دستتم بیاد کھ میگم بھش نرم نرم جوری...بابا نترس 

 از کھ کیھ

 برام...میزنیم حرف بعدا اش درباره کن ولش اینو حاال...نیاد؟؟؟ خوشش شدن دار نوه

 آوردی؟ لباس

 ...بیا...آره: میگھ و برمیداره رو انداختھ تخت روی کھ رو پالستیکی و میشھ خم سیما

 ھترب اینا ؟؟از آوردی رو اینا چرا: میگم و میندازم نگاھی لباسا بھ و میگیرم رو پالستیک

 نبود؟

 ات...میکنھ ولمون مگھ عفریتت ی خونھ صاحب اون...بود دست دم ھمینا...بابا ای: سیما

 اتاقت تو
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 ذاشتھگ رو مخمون...پیرزنھ میزنھ حرف چقدر...کنیم چیکار میخوایم ببینھ اومد دنبالمون

 و رنده تو بود

 با تمگف وقتی...بودی کجا دیشب تو میگفت و میکرد زر زر ھمش...میتراشیدش تند تند

 از دست پیمانی

 آوردی؟ دووم اون با سال ۴ چطوری...کنھ رحم بھت خدا...برداشت سرمون

 ...سختی بھ 

 ...لندهب خیلی مانتوئھ این: میگم و میکنم نگاه بھش و میارم بیرون پالستیک از رو مانتو

 چیھ لباسا این بلنده؟؟راستی کجا...وجبھ یھ ھمش کھ این: میگھ و میکنھ اخم سیما

 ھا غربتی پوشیده؟عین

 ...شدی

 و کف صبح...اومده لباس قحطی انگار...خره پیمان اون تقصیر ھمش...خدا رو تو میبینی 

 فامیالی

 ...رفت آبروم خونھ بودن اومده دختره اون
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 دختره؟؟ کدوم: سیما

 ...دیگھ مغز خل دختره اون 

 ...میگم دارم رو کی نفھمیده میکنم پیدا یقین کھ میکنھ نگام جوری یھ

 ...مھمونی بود اومده پیمان با دیشب کھ شیرینی ی دختره اون 

 ناناز؟ ی دختره اون...آھا: سیما

 ناناز؟؟ میگی اون بھ تو 

 ...بود خوب خیلی اخالقش...اومد خوشم ازش کھ من...بابا بود خوبی دختر: سیما

ل خودت مثھ چون   !!!!...اومده خوشت میزده خ 

 راحت: میگھ و میگیره ازم روشو سیما کھ میارم بیرون رو کردی شلوار ھمھ از اول

 شورتتم...باش

 !!!درآر

 نمیشی؟؟ من؟؟ناراحت جون 

 ...پررویی الحق: میگھ و میکنھ نگام اخم با سیما

 یزآخھ؟چ چرا: میگم میپوشمش و میارم بیرون پالستیک تو از رو جین شلوار کھ درحالی

 تری اضافھ

 ...میزنیا کنم؟؟؟حرفا پنھونش باید کھ دارم تو از

 یچیز یھ پایین میرم من: میگھ و میشھ بلند و صورتم تو میکنھ پرت رو مانتو سیما

 زود ھم تو...بخورم

 ...شو آماده

 نیاورده؟ رو ماشینم کیوان 

 اونھ؟؟ دست سوئیچش بیاره؟؟؟مگھ کجا ماشینتو میخواستھ: سیما
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 سالم رو ماشینم بره خودش بزنم زنگ بھش باید: میگم سوالش بھ توجھ بدون

 رو ماشین سوئیچ...بیاره

 ...بود اش ننھ ارثیھ انگار جیبش تو گذاشت ھمچین دیشب ھم

 ...منتظرم پایین...ندی لفتش!!! رفتما من: سیما

 ...دیگھ میگی؟؟فھمیدم چقدر...بابا ای 

 داری؟ دعوا: سیما

 !!!پررو ی دختره...ندارم رو تو حوصلھ بیرون گمشو 

 ...سیا روت میگھ دیگ بھ دیگ: سیما

 سیما؟ راستی 

 برات ور خوابم راه تو بنداز یادم: میگم کھ میکنھ نگاھم سوالی حالت با و سمتم برمیگرده

 تعریف

 ...بود خفنی خواب خیلی...کنم

 ؟!!شدی عروس دیدی خواب نکنھ: سیما
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 ...عروسی بعد بھ میشد مربوط بیشتر...تقریبا 

 ...کن تعریف باش زود...روشن چشمم: میگھ و میخنده سیما

 ھمش چرا نمیدونم...میگم بھت راه تو بعدا گفتم..نکردم شوتت تا بیرون گمشو حاال 

 تو میکنم احساس

 !!!میده گوش حرفام بھ داره یکی پیمان خونھ

 ...کنیا تعریف برام باید جزئیات با ھمشو...بابا برو:سیما

 دوش یھ کاش ای کھ میکنم فک این بھ من و میشھ خارج اتاق از کھ میدم تکون رو سرم

 میگرفتم اینجا

 ...مفتھ کھ ھم حموم و آب!!!!شده ظرفشویی سیم مثھ موھام...میرفتم بعد و

 حموم سمت بھ و برمیدارم تمیز حولھ یھ و میرم کمد سمت بھ و میارم بیرون رو شلوار

 شیرجھ

 و میشورم رو ھمینا دوباره...بابا کن ولش!!!!...ندارم تمیز زیر لباس...بابا ای...میرم

 ...میپوشم

***. 

 میکنی؟؟؟ چیکار داری...بابا ای 

 ...شھمی تموم االن...بابا بذار جیگر رو دندون دقھ یھ: میگھ و میکنھ بلند رو سرش کیوان

 ...یخیدم...شد سوراخ سوراخ جیگرم 

 ...میشھ تموم دیگھ ساعت نیم تا...بشین ماشین تو برو خب: کیوان

 ...میدی لفتش چقدر...آخھ بجنب یکمم...تره سرد بیرون از ماشین تو 

 ...ندارم حس...کرده یخ انگشتام: میگھ و میگیره دھنش جلوی رو دستاش و میشھ بلند

 کنیم؟؟؟ چیکارش باید اینو االن...ببینم کنار برو 
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 برش و کنیم باز رو چرخ پیچ باید: میگھ میلرزه سگ مثھ کھ حالی در کیوان

 زاپاس ھم بعدش...داریم

 ...بذاریم بجاش رو

 چرا این: میگم میزنم زور کھ درحالی...نمیچرخھ اما بچرخونم میکنم سعی رو چرخ آچار

 کرده؟؟؟ گیر

 ...نمیشھ باز المصب...اونم گیر ساعتھ دو منم: کیوان

 روی میرم مبارک باسن با و میخوره لیز پام کھ چرخ آچار روی میپرم و میشم بلند

 آوردم شانس...یخا

 !!!!!!!!جایی نرفت چرخھ آچار

 ...دیگھ زده بابا؟؟؟یخ میکنی چیکار: کیوان

 ...بشھ باز باالتر ببریم رو ماشین شاید باال بزن رو جک یکم 

 خم خودش ھم بعد...میره باالتر یکم ماشین و میده فشار رو جک ی دستھ بیحالی با کیوان

 و میشھ

 ...کنھ باز رو پیچ میکنھ سعی دوباره

 اگھ یگھد ساعتھ دو تا...بابا شدیم آالسکا...میشم بلند و میدم ماشین سازنده بھ فحش چھارتا

 بمونیم اینجا

 ...زده یخ ماموت میشیم
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 ...آچار اکبر بھ میزنم زنگ بعدازظھر...بابا بیخیال: کیوان

 کی؟؟؟ بھ 

 ...درستھ خیلی کارش...مکانیکھ...آچار اکبر: کیوان

 ...کنھ عوض چرخ میتونھ ھم منگل آدم کنھ؟؟؟یھ چیکار میخواد مگھ 

 داریم؟؟؟ رو چی حکم ما االن...نتونستیم کھ ما: کیوان

 ...باشیم منگل آدم باشیم خواستھ کھ نیستیم آدم اصال ما 

 ...کردی اشاره خوبی ی نکتھ بھ: میگھ و میده تکون سر کیوان

 ھستیم؟؟؟ چی پس نیستیم آدم اگھ: میگھ تفکر کمی از بعد

 ما...ما... 

 گاویم؟؟؟: کیوان

 ...ما کھ اینھ منظورم...بابا نھ 

 گوسالھ؟؟؟: کیوان

 اینا؟ بھ دادی گیر ھمش چرا 

 ...میکنھ ماماماما ھم گاو...میکنی ما ما ما ما ھمش تو آخھ: کیوان

 ...ماوووووووو میگھ...ما نمیگھ گاو 

 چی ما آخرش...کردی اشاره خوبی نکتھ بھ: میگھ و میده تکون سر دوباره کیوان

 ھستیم؟؟؟
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 ...تو و من...ما 

 ایم؟؟؟ فرشتھ: کیوان

 ...انسانیم ما...نھ: میگم و میدم تکون رو سرم

 ...بود بھتر کھ فرشتھ: کیوان

 ...نیست صفت شیطان من مثھ اینقدر کھ فرشتھ...نھ 

 تو و ھستم فرشتھ من پس...کردی اشاره خوبی نکتھ بھ: میگھ و میده تکون سر کیوان

 شیطان انسان

 ...صفت

 ...صفتی شیطان خودت...بیشعور: میگم و پوزش تو میزنم

 ...کھ گفتی خودت: میگھ متعجب

 ...کنی باور رو دروغ و زشت حرفای زود اینقدر نباید...نکن تکرار منو حرفای تو 

 ...کردی اشاره خوبی نکتھ بھ: میگھ و میده تکون سر کیوان

 ...بریم کن جمع رو مکا جک و چرخ این...دیگھ خب 

 کجا؟؟؟: کیوان
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 ...اینا سیما ی خونھ 

 ...آچار اکبر بھ میزنم زنگ بعدازظھر منم...باشھ: کیوان

 ...میکنی خوبی کار 

 و میزنھ رو نازنیم ماشین دزدگیر عقب صندوق تو میذاره ھا آچار ھمراه بھ رو چرخ

 بریم: میگھ

 ...دیگھ

 تانگش...بابا ای...نمیدن سگ محل ھیچکدومشون اما میکنم بلند ھا ماشین برای رو دستم

 بھ رو شستم

 نگھ کنارم کھ سفیدی پراید سمت بھ کیوان...میشھ ردیف ماشین صدتا کھ میگیرم باال سمت

 میره داشت

 ھمب برمیگرده راننده کھ میشینم عقب منم...ماشین تو میشینھ و میکنھ باز رو جلو در و

 رو و میکنھ نگاه

 ...بیرون آقا؟؟؟بفرمایید ھستین کی شما: میگھ کیوان بھ

 داشتی؟ نگھ چرا پس شیم سوار خواستی نمی اگھ: کیوان

 ...داشتم نگھ خانوم برای من: راننده

 ...ھمیم با خانوم و من خب: کیوان

 شما مسخره ما مگھ...آقا پایین بفرمایید: میگھ و ھم توی میکنھ رو اخماش راننده

 شدیم؟؟؟بفرمایید

 ...پایین
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 ادهپی مارو خدا رو تو راننده آقای: میگھ آلودی بغض حالت با و میندازه نگاھی بھم کیوان

 زنم...نکن

 !!!مریضھ

 نگاش متعجب کھ میندازه بھم نگاھی راننده...میکنھ اشاره بھم دستش با بعد و

 رو دستش کیوان...میکنم

 تو...راننده آقای داره درد: میده ادامھ بغض با و سرم توی میزنھ و میکنھ دراز عقب بھ

 تا مارو خدا رو

 ...برسون بیمارستان یھ

 چشھ؟؟؟: میگھ ترس با راننده

 ...میاد دنیا بھ داره بچش: کیوان

 ومده؟نی باال شکمش چرا پس: میگھ و میکنھ نگاه چسبیده پشتم بھ کھ شکمم بھ راننده

 شد؟؟؟ چی بچھ عزیزم: میگھ داد با و میکنھ نگاه شکمم بھ کیوان

 دنیا بھ ماشینت تو ھمینجا بچش: میگھ راننده بھ رو کھ کیوان دھن تو بزنم میخوام

 باورم وای...اومده

 بیمارستان یھ تا رو ما راننده آقای...شدم بابا باالخره...مرسی...مرسی...خدایا...نمیشھ

 ...برسون

 کو؟ بچھ پس: راننده

 ...دیگھ برسون مارو جایی یھ تا بابا...تنبونش تو افتاده البد...بابا چمیدونم: کیوان

 منو و میکنھ باز رو در و میچرخونھ کیوان و من بین رو نگاھش غضب و اخم با راننده

 با رو کیوان

 چون ھم من و میکنھ نثارمون مادر خواھر فحش تا چھار و میندازه پایین ماشین از لگد

 مادر و خواھر
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 ...کنھنمی فرقی براش باشھ نداشتھ چھ باشھ داشتھ چھ کھ ھم کیوان و نمیگم چیزی ندارم

 کسی...ھا بشھ کاریت نکنھ خدا...صفت کرکس مردم...ھا شده ای زمونھ دوره چھ: کیوان

 کمکت

 ...نمیکنھ

 چطوره؟ بچھ حال عزیزم ھمسر: میگھ و میکنھ نگاه بھم

 ...میده تکون دست داره...خوبھ 

 کجاست؟؟؟ کو؟؟؟کجاست؟؟؟پسرم: میگھ باز نیش با کیوان

 ...پرورشگاه گذاشتمش 

 ...نداشتم رو شدن بابا آمادگی ھنوز...شکر خدارو: میگھ و میکشھ عمیقی نفس کیوان

 بریم؟ چی با...میزنم یخ دارم...میکنما شتقت میزنم...شو خفھ کیوان 

 جایی یھ تا مارو کھ میکنم جور ماشین یھ من مردگی موش بھ بزن خودتو یکم: کیوان

 ...برسونھ
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 میخوره؟ دردی چھ بھ من مردگی موش حاال 

 ...نمیگیرن کرایھ ازمون: کیوان

 ...بکشھ اینجا بھ کارمون نمیکردم فک 

 ...نمیکنھ وفا ھیچکس بھ روزگار اما...نمیکردم فکر منم: کیوان

***. 

 ستا گرفتھ ھوا...میکنم حلقھ خودم دور رو دستام و میکنم نگاه شھر بھ بوم پشت روی از

 سردی باد و

 بھ میکنم گرم رو دستام گرماش با کھ درحالی و میگیرم دستام تو رو داغ چای...میوزه

 برف کوھای

 ...میکنم نگاه گرفتھ

 ...سرده خیلی امروز: سیما

 ...میدم تکون رو سرم تنھا و میخورم رو چایی

 شده؟ چی: سیما

 ...میکنم خستگی احساس خیلی 

 چرا؟: سیما

 ...خستم خیلی اما...نمیدونم 

 ...خخخ...میزنی حرف بمیرن میخوان و شدن سیر زندگی از کھ اونایی مثھ: سیما

 تنھا بمیریم میخوایم وقتی فوقش فوق...نمیاد ما بھ مرگ موقع ادبیات این: میگم و میخندم

 کھ حرفی

 ...کھ اینھ میزنیم

 میگی؟؟ چی: میگھ سیما مکثم با

 ...بگم شاید... کھ میگم 
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 ؟؟بگم؟ چی سرمھ باالی کھ کسی آخرین بھ میخوام بمیرم وقتی واقعا...سختی سوال چھ

 زیچی تنھا من...کھ اینھ میگم کھ چیزی تنھا...باشم داشتھ جون مردن موقع اگھ من: سیما

 یھ میگم کھ

 ...سفارشھ

 سفارشی؟ چھ 

 ...یشھم سرگردان روحم...میکشمش کنھ ازدواج اگھ افشین مرگم از بعد کھ بگم شاید: سیما

 خرکچلی؟ اون فکر حال ھمھ در...بابا برو 

 ھک داره خوبی حس خیلی...ترمھ میدونی...افشینھ زندگیم تو مھم چیز تنھا...آخھ: سیما

 ات آینده بدونی

 ...داری دوسش و داری اعتماد بھش کھ یکی...قویھ مرده یھ دست

 !!!باال بکشھ رو شلوارش نمیتونھ حتی اون...خخخ...میگیا قویھ؟؟؟چرت افشین 

 دادی؟ گیر من عزیز شوشوی بھ تو باز: سیما
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 ...است ضایع زیادی آخھ 

 ...نیست ضایع ھیچم: میگھ و شکمش روی میذاره لبخند با رو دستش

 ...نشھ افشین شبیھ ات بچھ کنھ خدا 

 چشھ؟؟ افشین مگھ: سیما

 ...میزنم سکتھ ترس از خوابم تو بیاد شب اگھ اما...نیست ھیچیش 

 ...میشھ خیره بلند ھای ساختمون و ھا خونھ بھ و میگھ ایشی سیما

 قھری؟ مثال االن...میشی؟؟؟؟ ناراحت چرا 

 ...نمیگم چیزی افشین صدای با

 خانوم؟؟؟عزیزم؟ پریسیما: افشین

 آق بھ  : میگم و میکنم نگاه واستاده سرم پشت پالستیک یھ با کھ افشین بھ و برمیگردم

 افشین؟

 ...ندادی نسبت رو خرکچل صفت بھم دوباره عجب چھ: میگھ لبخند با افشین

 خریدی؟ رو میخواستم کھ چیزی افشین: میگھ و برمیگرده سیما

 ...بیا...خانومم آره: میگھ و دستش میده رو پالستیک افشین

 ترشھ؟ خیلی: سیما

 ...بده ترشاش از گفتم: افشین

 وعشر میریزه دھنش آب کھ درحالی و میاره بیرون پالستیک تو از رو ھا آلوچھ و لواشکا

 خوردن بھ

 ...میکنھ

 نتقربو: میگھ لبخند با و میشھ خیره سیما خوردن ی کننده منزجر ی صحنھ بھ افشین

 کرده ویار...بشم

 بودی؟
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 وزن باید گفتھ دکتر چنده؟؟خوبھ کیلویی ویار...نیست اش ھفتھ سھ دو ھنوز: میگم متعجب

 و کنی کم

 !!!میخوری اینقدر

 لواشک پسرم...بشم قربونش...نمیکنھ چاقش کھ آلوچھ و لواشک...بابا ای:  افشین

 ...خواستھ

 ...دختره: میگھ ای وحشیانھ حالت با سیما

 ...میخ پسر من اما: افشین

 دختر من کھ اینھ مھم...میخوای چی تو نیست مھم: میگھ و میکنھ قطع رو حرفش سیما

 ...میخوام

 یھ دختر یھ...باشھ دوقلو کنھ خدا پس: میگھ و میکنھ نگام نزاری حالت با افشین

 تری؟؟ نھ مگھ...پسر
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 دیگھ زچی یھ یاد میکنین تِر تِر ِتر ھی...تری نھ...است ترمھ اسمم...بگم چندبار...بابا ای 

 ...میفتم

 ...میکنھ باز رو دوم لواشک ھم سیما و میزنھ لبخندی افشین

 کردی درست ماشینتو: میگھ میکنھ باز جا خودش برای سیما کنار کھ درحالی افشین

 ترمھ؟

 درست رو ماشینم بره کھ بزنھ زنگ تک یھ مکانیکش دوست بھ کیوان شد قرار...نچ 

 ...کنھ

 برنیومدین؟؟ ھم کردن عوض چرخ یھ عھده از یعنی: افشین

 ...ام بیچاره ماشین بود زده ھم یخ تازه...بود سفت زیادی پیچاش بابا 

 بریم؟ چی با...بازار بریم میخوایم عصر: سیما

 ...میبرمتون خودم...آوردم کارواش از رو ماشینم: افشین

 بخری؟؟؟ میخوای چیکار؟چی بری میخوای بازار 

 ...بخرم بچھ لباس برم میخوام: سیما

 ...نمیدونی جنسیتشو ھنوز کھ تو چی؟آخھ 

 ...دختره کھ مطمئنم من: سیما

 ...کنھ زیاد دوکیلو رو عقلت خدا 

 مبچ تو بریم سیما؟خانوممم؟پاشو: میگھ شده جمع خودش بھ سرما از کھ درحالی افشین

 ...میخوره سرما

 سرما کردی؟بچت فراموش منو زودی ھمین چی؟بچت؟؟؟بھ: میگھ داد با سیما

 کھ نیست میخوره؟مھم

 میخوره؟ سرما بچھ ی ننھ

 تو منظورم خدا خانومم؟؟؟بھ سیما: میگھ گرفتھ قرار فحش رگبار تو کھ درحالی افشین

 بچم...بودی

 ...دیگھ خوردی تو انگار بخوره سرما

 جوجھ این بھ منو کھ آخرتھ بار: میگھ و میگیره سمتش بھ رو اش اشاره انگشت سیما

 مرغ

 ...باشھ زدنت حرف بھ حواست...بشما بچھ بیخیال میتونم ھم ھنوز من...میفروشیا

 ...میگھ چرا...نمیگھ چیزی و میزنھ مظلومی لبخند افشین

 ...خوردم شکر...چشم: افشین
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 ...تنت بھ بچسبھ بشھ گوشت...جونت نوش 

 ی ضیھق مریم مامان بھ میخوای تو بود گفتھ بھم ترمھ؟سیما: میگھ و میکنھ نگاھم افشین

 ...بگی رو بچھ

 ...آره: میگم میکشم سیما دست از زور بھ رو لواشک پالستیک کھ حالی در
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 وقت یھ بزنی؟؟؟؟ممکنھ حرف باھاش بری میشھ...است خونھ االن مریم مامان: افشین

 بدم سوتی جلوش

 ...کنیم جور و جفت ھم رو عروسی کارای زودتر کھ کن صحبت مامان با...میشھ بد

 میشم تپر کھ میکنھ ول رو میکشیدم زور با کھ رو پالستک و میکنھ نگاھم شوق با سیما

 یکی... عقب

 سوراخ رو اش بستھ کنار دھنم با کھ درحالی و میارم بیرون رو ھا ای آلوچھ لواشک از

 :میگم میکنم

 ...بعد بشھ گنده سیما شکم یکم بذار...نمیشھ دیر...حاال باشھ

 ...گندست االنشم کھ من شکم: سیما

... چمب نھ خودشھ نگران نھ...نمیرسھ خودش بھ اصال سیما...ھا بھتره بگی زودتر: افشین

 نھ...یعنی

 ...بچمون

 آخھ؟؟؟؟ کردم چیکار من مگھ...بابا ای: سیما

 ...میکنم صحبت باھاش میرم من باشھ 

 ببر دباخو میخوای ھرچی: میگھ و میچسبھ رو لواشک پالستیک سیما کھ شم بلند میخوام

 با رو لواشکا

 ...نبر خودت

 بوم تپش در سمت بھ و افشین صورت تو میندازم بقیشو و برمیدارم دیگھ لواشک تا سھ

 ...میرم

 ...میشم متوقف مریم مامان دیدن با کھ پایین میرم تند تند رو ھا پلھ

 جون؟ مریم مامان میری کجا 

 بوم پشت رو رفتین چرا آخھ...کنم صدا رو شما میومدم داشتم: مریم مامان

 سرما مادرجان؟؟؟نمیگین

 میخورین؟؟؟

 ...میخوره مارو سرما...جان مامان نمیخوریم سرما کھ ما 

 میری؟ کجا: میگم و میگیرم جلوشو کھ باال بره و کنار بزنھ منو میخواد مریم مامان

 روب ھم تو...کنم صدا ناھار برای رو سیما و افشین میرم: میگھ و میکنھ نگاھم متعجب

 و دست پایین

 ...سفره سر بشین بشور رو صورتت

 ...دارم کار باھات من بیا شما...میان خودشون سیما و افشین 

 ...میکشونمش ھا پلھ پایین سمت بھ و میگیرم بازوشو

 مادر؟؟ شده چی: مریم مامان

 ...نمیکنی سکتھ کھ بده قول اول اما...جون مریم مامان بگم بھت چیزی یھ میخوام 

 ...جونم از دور: میگھ و میکنھ نگاه بھم سفیھی اندر عاقل قیافھ با
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 ...ھمین کھ خالصھ...میگفتم داشتم...جونت از دور 

 ...نگفتی چیزی ھنوز کھ ھمین؟؟تو چی: مریم مامان

 ناراحت البتھ...کھ بگم بھت میخواستم...جون مریم مامان ببین...چیز...راستی آھا 

 برای باالخره...نشیا

 ...دخت کھ میاد پیش کسی ھر

 میکنن؟؟؟ قطع رو یارانمون دارن: میگھ ترس با و میکنھ قطع رو حرفم

 ...دارم بدترشو خبر...میکردن قطع اونو کاش ای...جان مادر نھ 

ون...شکر رو خدا: مریم مامان  ...درک بھ چیزا ی بقیھ نکنن قطع رو یارانم 

 ...یارانش ھ فکر میش قاراش اوضاع این تو...باش رو ما ی ننھ

 میگفتی؟ چی: مریم مامان

 ...پرید دستم از کالم رشتھ 

 گرفتمش...بیا: میگھ و میگیره مشتش تو رو چیزی و میزنھ چنگ ھوا تو مریم مامان

 ...ننھ

 رو؟ چی 

 ...دیگھ رو رشتھ: مریم مامان

 ...من بھ بدش...آھا 

 مامان میگفتم داشتم...خخخ...اومدا یادم آھا: میگم و میگیرم دستش از رو رشتھ

 بھ میخواستم...مریم

 گوگوری...مھربون...ایمان با...ھستین خوبی خیلی زن شما کھ برسونم عرضتون

 یھ...ناناز...مگوری

 ...توپ خیلی خیلی پیرزن

 خر؟؟؟ بچھ پیرزن گفتی کی بھ: میگھ و میگیره محکم رو گوشم

 ...بودم خودم با خودت جون بھ...آی آی آی 

 ...نکنی غلطا این از دیگھ ی دفعھ: میگھ و میکنھ ول رو گوشم

 ...دارین رو خوب ھای صفت این ی ھمھ شما...میگفتم داشتم...چشم باشھ 

 ...خوبم خیلی من میدونی کھ میدونم خودمم: میگھ و میکنھ نازک چشمی پشت مریم مامان

 ...نکنین شک 

 ...قضیھ اصل سر برو: مریم مامان

 ...کھ اینھ قضیھ اصل 

 ...میفتم سیما حرف یاد دفعھ یھ

 ... «بگی بھش آروم آروم...نشھ شوکھ کھ بگی بھش نرم نرم من جون...ترمھ: سیما

 بوسھب شدنت بارادار خاطر بھ دستتم بیاد کھ میگم بھش نرم نرم جوری...بابا نترس...  »

 ...میام بیرون فکر از مریم مامان صدای با
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 ...بستیم قندیل...دیگھ بزن حرفتو ترمھ؟؟؟مادر: مریم مامان
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 ...چشم 

 اداب چھ ھر...داره قضیھ گفتن آروم آروم و کردن صحبت نرم نرم ی حوصلھ کی بابا ای

 ...باد

 ...شدن باردار عقد دوران تو خانوم سیما کھ بگم میخواستم 

 کسی ھر واسھ...مادر نیست چیزی اینکھ: میگھ و میکنھ نگام راحت خیال با مریم مامان

 ...میفتھ اتفاق

 رو یھقض تونستم کھ میکنم افتخار خودم بھ و میکشم خوبش برخورد این از عمیقی نفس

 و دعوا بدون

 و بھم میندازه چنگ و میپره جا از لحظھ یھ برای مریم مامان...کھ بدم فیصلھ ریزی خون

 چی: میگھ

 گفتی؟

 ...میدم قورت رو دھنم وآب میکنم نگاه بھش ترس با...دیوار بھ میچسبونھ منو محکم

 ...نگفتم ھیچی من؟؟؟من 

 رهدوبا گفتی؟جملتو چی بگو: میگھ و باال میبره توانش تمام با رو دستاش مریم مامان

 ...کن تکرار

: ممیگ گوشم تو بزنھ محکم ام جملھ تکرار با دارم انتظار کھ درحالی و میبندم رو چشمام

 حاملھ سیما

 ...است

 یھ...محکم سیلی یھ...محکم سیلی یھ مریم مامان کھ میکنم نگاش و میکنم باز رو چشمام

 سیلی

 ...خودش گوش تو میخوابونھ...محکم

 میگی؟؟؟ داری چی: مریم مامان

 ...صورتش تو میزنھ دوباره و

 میکنی؟؟؟ چیکار 

 ...نمیکنھ کاری ھمچین من نھ؟؟؟دختر مگھ...میبینم خواب دارم من: مریم مامان

 برخ اینجوری آخھ...سرم بر خاک...رسید جنون بھ و گذشت کردن سکتھ از کار کنم فک

 میدن؟؟؟

 ...میگی دروغ تو: میگھ میکنھ زنی خود ھنوز کھ درحالی مریم مامان

 ...بپرس خودش از برو...خدا بھ نھ 

 جھنم دخو تا چپم پای و میکنم سکتھ من کھ میپره سرجاش از ھمچین فنر مثھ حرفم این با

 ...میرسھ

 ...سیما: میگھ خشداری و خشن صدای با و میبره ھجوم بوم پشت سمت بھ

 ...خیلیھ نندازه راه جنگ...کردم جیش...اوضاع تو کنم فک...ھاشم بنی قمر یا 

 پاشم گرد بھ کھ میدوه ھمچین پیرزن اما بگیرمش میخوام و میدوم دنبالش

 وارد ۲ سونیک...نمیرسم

 !!!میشود

 رارف بھ پا شده چی بپرسن اینکھ بدون و میپرن جا از مریم مامان صدای با افشین و سیما
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 یتونھنم کھ ھم سیما...نداشتن چندانی فرار راه بود کوچیک بوم پشت چون البتھ...میزارن

 وزنش اون با
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 ...وایمیستن ناچارا کھ اینھ...دیوار اون بھ بپره دیوار این از و بره پارکو

 شده؟؟؟؟ چی مامان: افشین

 و ریھگ زیر میزنھ سیما...میگیره جلوشو افشین کھ میبره ھجوم سیما سمت بھ مریم مامان

 عر خر عین

 ...میزنھ

 ...بدم رو دختر این کارای جواب خودم تا کن ولم...افشین کن ولم: مریم مامان

 شده؟؟؟ مریم؟چی مامان میکنی چیکار داری: افشین

 ...کنھ آدم رو پررو دختره بذار...کن افشین؟ولش 

 ھب ھمیشھ مثھ رو سیما کھ کردم جزم رو عزمم...کنھ جمع وسط این از منو بیاد یکی حاال

 ...بدم کتک

 ترمھ؟؟؟؟ میگی چی: افشین

 دستای با...پررو ی دختره: میگھ میپره اونور و اینور پلنگ مثھ کھ درحالی مریم مامان

 حلواتو خودم

 ...میکنم درست

 آخھ؟؟؟ شده چی: افشین

 ...است حاملھ پررو ی دختره اون کھ فھمیده مریم مامان 

 ترمھ؟؟؟: میگھ شوک با و میکنھ نگاھم بھت با و میشھ گردالو افشین چشمای

 ...بگو بھش گفتی خودت 

 رو یماس ی کلھ کھ بگو اینجوری برو بگو؟؟؟گفتم اینجوری برو گفتم من آخھ: افشین

 بکنھ؟؟

 ...کن ولم: میگھ و میکنھ تقال دوباره مریم مامان

 خیلی اونا...پلنگن خیلی اونا...میاره در خودش از رو وحشی پلنگ صدای بعد و

 ھم میخ سیخ...پلنگن

 !!!!...نمیخوان

 ...کرده پاره قالده...کنھ جمع اینو بیاد یکی بابا: افشین

 ...سگ گفت بھتون مریم سگ؟؟؟مامان گفتی مریم مامان چی؟؟؟بھ 

 ذره ھی ھمون کھ افشین کچل ی کلھ تو میزنھ دستش با ھمچین میشنوه اینو تا مریم مامان

 خشکی شوید

 ...خخخخ...میشھ پودر بود دراومده کھ

 ...بدبخت...میخندم ریز و دھنم جلوی میذارم رو دستم

 ما خدا بھ...مریم مامان: میگھ میکشھ کچلش ی کلھ روی رو دستش کھ درحالی افشین

 بھت میخواستیم
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 ...ی ترمھ این اما...بگیم

 با...شک نفس خرکچل؟؟؟آی میدی فحش من چی؟بھ...نکنم بیان رو داد کھ فحشی کھ بھتره

 حالت

 ستیج و میاد پیش مریم مامان برای فرصتی کھ میگیرم یقشو و میدوم سمتش بھ ھجومی

 سمت بھ میزنھ

 ...سیما
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 میکنی؟ چیکار ترمھ: افشین

 شتر؟؟؟ میدی فحش من بھ 

 ...سیماست پی نگاھش من شدن گالویز بھ توجھ بدون افشین

 افشینھ ی یقھ روی ھنوز دستم کھ درحالی و وایمیستم حرکت از مریم مامان صدای با

 افشین با ھمراه

 ...میشیم خیره مریم مامان بھ افق در محو

 چیکار کردی غلطی چی بفھمھ بابات اگھ میدونی...سفید چشم ی دختره: مریم مامان

 میشھ؟؟؟؟

 فوت سمتش بھ و میخونیم رو سیما اشھد افشین و من و میشھ نزدیک سیما بھ

 انگار سیما...میکنیم

 ...نمیخوره تکون ھم ذره یھ سرجاش از چون زده خشکش

 گفتم...چسبیدیم خوب...کردما حالی چھ آخ...و...و...و میکنھ حملھ سمتش بھ مریم مامان

 میزنھ االن

 ...کرد بغلش اما...میاره رو دخلش

 شدم؟ پیر زود میشم؟؟؟اینقدر دار نوه دارم من یعنی...بشم قربونت:مریم مامان

 ...شدین پیرزن گفتم کھ من 

 میده نشون نشون بھم رو چشمش زھر ھمچین و میشھ جدا سیما از مریم مامان حرفم این با

 رسوب کھ

 ...میکنم

 ...میشین ناراحت کردم فک: میگھ بھت با افشین

 و لھ ور سیما داشتم انتظار خودمم اینکھ با و میندازم افشین بھ سفیھی اندر عاقل نگاه یھ

 کنھ لورده

 شفقم ترمھ کھ نیست کاری ھیچ...آقا گرفتی کم دست رو کردی؟ترمھ فک چی پس: میگم

 پسش از

 ...کنھ بغلتون یعنی...رو دستتون بیاد کھ میکنم کاری یھ گفتم کھ من...برنیاد

 !!!!ملسھ خورش کتک کال...بودم سیما خوردن کتک مشتاق چقدر کھ میدونھ خدا اما

 کھ رویی این با...پررو ی دختره...میخنده و میکنھ بغل محکمتر رو مریم مامان سیما

 من و مریم مامان
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 !!!!!بیاره دوقلو و بشھ کار بھ دست میترسم دادیم این بھ

***. 

 ...کوچولوئھ چقدر...کن نگاه رو لباس این...آخی...ترمھ ترمھ: سیما

 گاھمن عصبی حالت با فروشنده و بخوره جر نزدیکھ کھ میکنم دستش از رو لباس ذوق با

 کھ میکنھ

 میشھ؟ من ی اندازه نظرت بھ...موچولوئھ کوچول چقدر...وای وای: میگم توجھ بدون

 کل بھ ھبرس چھ نمیشھ جا این تو ھم تو کوچیکھ انگشت: میگھ و میکنھ نگاھم اخم با سیما

 ...ھیکلت

 ...ھا سایزه ھمین منم لباسای ولی.ِ..ا 

 ...اینھ ی اندازه کھ زیرتھ لباس اون: میکنھ زمزمھ لب زیر سیما

 از رو لباس...میکنھ نگاه بھم باز نیش با کھ میدوزم فروشنده بھ سیما از رو نگاھم اخم با

 سیما دست
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 ...شدیم منصرف...آقا مرسی: میگم و فروشنده خود بھ میدم و میگیرم

 ...ینکن امتحان شما...ھا اندازتونھ کنم چرا؟؟؟فک آخھ:میگھ ای موذیانھ لبخند با فروشنده

 ...میگھ راست شیطونھ...کن شتقش بگیر میگھ شیطونھ...بوق ی مرتیکھ

 باسایل ی اندازه شایدم...عمت بده: میگم و میکنم حملھ سمتش بھ و میزنھ تلمبھ غیرتم رگ

 خودت

 باشھ؟؟؟ھا؟

 ...باحال چھ: میگھ شده خیره حساس بحث و صحنھ بھ باز نیش با کھ سیما

 ...یدمم فروشنده بھ آبدار فحش چندتا و سیما ی کلھ پس میزنم یکی و بیرون میام مغازه از

 ...ترمھ وای: سیما

 ...میره پاساژ تھ فروشی کفش سمت بھ حرفش از بعد و

 ...بیا ترمھ: سیما

 میری؟ کجا: میگم عصبی حالت با

 !!!نگاه رو ھا صورتی کفش اون: سیما

 میبینی؟؟؟ رو تھ اون چجوری تو آخھ...تلسکوپھ نیست کھ چشم ماشاهلل 

 وچولوک صورتی کفشای کھ میگھ فروشنده بھ و فروشی کفش تو میندازه رو خودش سیما

 دخترونھ

 میاره ونبیر رو کفشا شده غرق گوشی تو کھ درحالی ھم فروشنده...بیاره رو ویترین پشت

 میده و

 دیوار روی کھ خوشگلی و بلند پاشنھ و مشکی کتون کفشای محو منم...سیما دست

 آویزونن

 ...میشم

 اومده؟ خوشتون کفشی از: فروشنده
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 انگشتم با اش بوزینھ عین قیافھ بھ توجھ بدون...میکنھ نثارم چشمکی کھ میکنم نگاه بھش

 کفشھ بھ تنھا

 ...عالیھ سلیقتون: میگھ و میزنھ لبخند کھ میکنم اشاره

 ...میدونم خودمم 

 ...میده رو کفش ھمون ای جعبھ تو از و میزنھ داری معنا لبخند فروشنده

 چنده؟ پاتون سایز: فروشنده

  ...۳۸ 

 وشت از رو کفشا و برمیداره رو دیگھ ی جعبھ یھ و میکنھ نگاه جعبھ روی ی نوشتھ بھ

 بیرون

 دینب اجازه: میگھ کھ کنم باز رو اسپرتم کفشای بند کھ میشم خم و میگیرم ازش...میاره

 ...کنم کمکتون

 با...شیرین خود ی پسره...میکنھ باز رو راستم پای کفشای بند و میشھ خم من از زودتر و

 کارت این

 ...کردی امضا رو مرگت ی برگھ فقط

 رو دماغش جلوی سیما...ھمانا ھم طرف بیھوشی و ھمانا کفشا از من پای آوردن بیرون

 با و میگیره
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 ...میکنھ نگاه فروشنده بھ خجالت

 ونخودت: میگھ و میکنھ ول رو پام و باال میاره رو سرش میزنھ گیج کھ درحالی فروشنده

 رو کفش

 ...بپوشین

 اسیم: میگم سیما بھ و میکنم نگاه بھش...میپوشم رو کفش و میزنم ای مسخره لبخند

 میاد؟ چطوره؟؟؟بھم

 ...خوبھ: سیما

 خوبھ؟ فقط 

 ...خانوم ان عالی: فروشنده

 کاری ھی بازھم باید کھ کنم فک...میکنھ چابلوسی کھ خورده سرش بھ تازه ھوای باز انگار

 بوی کھ کنم

 شمامچ با...نده نظر نخواستن وقتی تا و نکنھ غلطا این از دیگھ کھ کنھ استشمام رو خوش

 جوری یھ

 مریخت چشمام تو رو تھدیدام تمام واقع در...میفھمھ رو خودش جای خودش کھ میکنم نگاش

 خفھ: کھ

 !!بیارم؟؟؟ بیرون ھم رو کفشم یکی اون یا میشی

 ...چسبید بھش دستی دو کھ داشت دوست خیلی رو زندگیش انگار
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 اذیت رو انگشتام...نیست پوش خوش...نمیخوامش: میگم و میارم بیرون پام از رو کفش

 ...میکنھ

 ...خخخ...بفروشھ رو کفش اون بتونھ دیگھ کھ محالھ من عطر خوش جورابای اون با

 ارهدوب...میخره جفتشو دو و میبینھ ھم رو دیگھ دخترونھ کفش چندتا توجھ بدون سیما

 زدن دید مشغول

 از یماس بھ توجھ بدون و حوصلھ بی و میکنم جا بھ جا دوشم روی رو کیفم...میشم کفشھا

 خارج مغازه

 زرگب فروشگاه یھ ویترین پشت کھ بدلیجاتی سمت بھ و میشم بلندی ی خمیازه...میشم

 تکون دست برام

 زیباییشون از و میشم زدنشون دید مشغول...میرم بخرموشون برم میکنن التماس و میدن

 پس

 ور مغازه کل وگرنھ نرم دزدی و خالف کارای دور دیگھ کھ کردم توبھ کھ حیف...میفتم

 بار

 ھک پسری بھ میخارونم چونمو کھ درحالی...میشم مغازه توی پسر دوتا متوجھ...میکردم

 شیشھ میز پشت

 نگاه منھ بھ پشتش کھ پسری با زدن حرف مشغول و نشستھ من بھ رو ای

 یھ...نخ ابروھاش...میکنم

 چندشم دیدنش با...زده تیغ با ھم رو سرش دور موھای و آویزونھ گوشش از ھم گوشواره

 یھ...میشم

 نھ...دوقلوشھ داداش کنم فک...خخخ...عجیبی شباھت چھ...افتادم اختھ زغال آیدا یاد لحظھ

 داداش اون

 متس بھ پسرست ضایع قیافھ بھ ھنوز نگاھم کھ درحالی...خودشھ شایدم...خخخ...نداشت

 مغازه در

 بلند جاش از من دیدن با است اختھ زغال آیدا ھمسان کھ پسری...میشم واردش و میرم

 بھم و میشھ

 تو رو پیچیده مغازه تو کھ تلخی عطر کھ درحالی و میدم تکون سری...میگھ آمد خوش

 میکشم ھام ریھ

 ...میشم فروشگاه داخل بدلیجات دیدن مشغول

 ...ھقبلی ھمون عین دقیقا...بھتره این من نظر بھ: میشنوم رو فروشنده پسر ھمون صدای

 ھنوز ھک پسری با میشم متوجھ میکنم نگاھش وقتی اما منم صحبتش طرف میکنم فکر اول

 منھ بھ پشتش
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 و ممیگیر ازش رو نگاھم پشت از و میندازم یارو کشیده قد بھ رو نگاھم...میکنھ صحبت

 از یکی
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 خطاب منو فروشنده پسر صدای بار این...میکنم نگاھش و برمیدارم رو ھا گوشواره

 مد چیزی: میگیره

 خانوم؟؟ نظرتونھ

 فعال: ممیگ و میشم دستم مانند مروارید گوشواره برانداز مشغول کنم نگاه بھش اینکھ بدون

 نگاه دارم

 ...میکنم

 میکنم فوت رو نفسم...جاش سر میذارم رو گوشواره و میگیرم دندونام بین رو زبونم

 زنان قدم و بیرون

 بدلیجات کننده خیره و طالیی نور از جا ھمھ...میچرخونم فروشگاه تو رو نگاھم

 دختر دوتا...میدرخشھ

 رپس بھ توجھ بدون میخندن بلند صدای با کھ درحالی و میشن فروشگاه وارد ھم دیگھ

 سمت بھ فروشنده

 ...میرن فروشگاھھ آخر کھ اتاقکی

 و شعف با...میگیره چشممو ظریف خیلی دستبند یھ بدلیجات ھمھ اون بین از باالخره

 برش خوشحالی

 بنددست نداریم پول کھ ما...میکنم نگاه دستم بھ لبخند با و دستم دور میندازمش و میدارم

 بخریم طالشو

 با دستبندم دیدن غرق کھ درحالی...کنیم خوش بدلیجات ھمین با رو دلمون بذار...کھ

 سرم سیما صدای

 ...برمیگرده در سمت بھ

 داری...رفتھ؟ کجا مشنگ خل این میگم خودم با دارم دختر؟؟؟دوساعتھ اینجایی: سیما

 میکنی؟ چیکار

 ...ببین سیما 

 چیھ؟ نظرت: میگم و میدم نشونش رو گرفتھ مچمو دور ھنوز کھ رو دستبد

 ...قشنگھ: میگھ و میشھ فروشگاه وارد لبخند با

 ...بخرمش میخوام 

 ...میکنم باز دستم دور از رو قالبش و

 ...بخر رو اصللش بریم بیا...بابا نمیخوره بخری؟بدرد میخوای چی چی: سیما

 ...بیرون بکشونھ منو کھ میگیره رو دستم و

 ...میاد خوشم ازش...بخرمش میخوام...من جون کن ول 

 یا شیشھ میز سمت بھ میره رنگش و بدلھ میگھ ھمش کھ سیما غرغرای بھ توجھ بدون و

 پسر ھمون

 و میشم نزدیک بھشون...سیماست و من سمت حواسش ی ھمھ االن کھ میرم فروشنده

 تراوالی متوجھ

 و یشمم نزدیکتر بھشون...میشم میذاره ای شیشھ میز روی کھ بلند قد پسر ھمون دست تو

 باز رو دھنم
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 بلند قد رپس اون برگشتن با کھ بدم نشون بھش اونو و بپرسم رو دستبند قیمت کھ میکنم

 میخورم محکم

 طرع بوی و سینش بھ میخوره صورتم محکم...زمین روی میفتھ دستم از دستبند و بھش

 رگ تا تلخش

 ھک میکنم نگاھش و میکنم بلند رو سرم...آشناست زیادی عطرش...میسوزونھ رو ریشم و

 :میگھ سریع

 ...خان میخوام معذرت
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 باز ابروھاش بین اخم و میکنھ عوض رنگ نگاھش...میخشکھ دھنش تو حرف دیدنم با

 شوکھ...میشھ

 ...میگیرم فاصلھ ازش کمی و میشم خیره بھش

 ...آرمین؟؟؟ 

 بھش و برمیداره رو دستبند و میشھ خم و میندازه بھم نگاھی پختگیش لبو قیافھ ھمون با

 میندازه نگاھی

 ...افتضاحھ ات سلیقھ: میگھ و

 ایدش:میگم و میزنم چنگ دستش از بازی وحشی و تمام وقارت با رو دستبند و میکنم اخم

 شبیھ ام سلیقھ

 ...فھمید میشھ دوستاشم انتخاب از رو پیمان گند سلیقھ...پیمانھ

 پیمان؟ بھ چسبوندیش کھ نداشتی گفتن واسھ ای دیگھ چیز یعنی: آرمین

 بھ...رو شما ندونستم خودم شأن در...نیستم سلیقھ بد حد از زیاد...من کھ اونجایی از 

 عنوان

 ...بیارم حساب خودم دوست

 ...باشھ خداتم از: میگھ و میده فشار ھم روی رو دندوناش

 خودم شأن در رو تو کھ منم چون...نیستیم دوست...آره: میده ادامھ پوزخند با و

 کھ آدمایی...ھھ...نمیبینم

 ...دیدیم ھم دارن رو لیاقتت

 ...فایق یکیش: تمسخر با و

 ثھم توپی ھای کیس کھ شد حسودیت...اوخی...دادا؟؟؟ھا؟ بود مونده دلت تو...ای عقده بابا 

 بھ فایق

 نمیخوره؟ پورت پاره تور

 بیا نمیتونی ھک کنی پیدا فایق معرفتی با بھ یکی بتونی تھران کل تو اگھ: میگم جدیت با و

 نشونم

 !...تو مثھ تا صد بھ ارزن می اون مثھ آدمایی...بده

 در منو حرص میکنی سعی داری االن: میگھ و میکنھ نگاھم سینھ بھ دست

 تو...فکلی جوجھ...بیاری؟؟؟
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 اون و تو...نیستی من حد در اصال...بیاری در حرصمو بخوای کھ نداری اھمیتی اصال

 دھاتی ی پسره

 ...ندارین اھمیتی ھیچ برام ھم

 ...نیومد در حرصت ابدا و اصال کھ معلومھ کامال 

 ...اینمی بھم خوب خیلی تختھ و در...بده ادامھ کارش بھ فایق نذاشتم کھ پشیمونم: آرمین

 ...کردی خراب شپش مثھ رو باحالی اون بھ ی صحنھ اومدی کردی غلط پس 

 میگیرم رو دھاتی آدم یھ دست...کھ نداره کاری...موند؟؟ دلت سر اش عقده...اوخی: آرمین

 ازت میارم

 ...نمونھ دلت سر اش عقده تا کنھ خواستگاری

 ...آبادت جد ھشت و توئی ای عقده 

 ...ھم تو میره اخماش کھ کمرش بھ میکوبم محکم و باال میارم رو پام و

 ...بکش خجالت ترمھ؟بابا اوا؟: میشھ بلند سیما صدای
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 ...استاد جناب...بھ بھ: میگھ آرمین بھ رو لبخند با بعد و

 ...استاده اسم سیما؟؟؟حیف چیھ استاد 

 ...کردن اخراجش کھ بوده نخور بدرد اونقدری: میگم تمسخر با و

 زا خودمو اما میشھ خالی دلم تھ...میبینم رو دندوناش شدن ساییده و رو شدنش قرمز کامال

 تا و تک

 ...میکنم نگاش ای مسخره پوزخند با و نمیندازم

 ...نخورم؟ بدرد: آرمین

 ...نکن شک: میگم و باال میندازم ابروھامو

 اون دببن ترمھ: میگھ لب زیر و میکشھ مانتومو پشت از سیما...تر نزدیک میاره رو سرش

 گالھ

 ...میخورتمون االن...رو

 ...ندارم دوست خر گوشت من...روحانی خانوم نباشین نگران: میگھ پوزخند با آرمین

 دیگھ؟ خودتی خر 

 ...ندادی رو سوالم جواب ھنوز: آرمین

 سوال؟ کدوم: میگم و میام بیرون گاردم حالت از متعجب

 ...دیگھ نخوره بدرد اینکھ: سیما

 ...میشھ باز من نیش متقابال و میره ای غره چشم سیما بھ آرمین

 ...تلخھ واقعیت...دیگھ نخوری؟؟؟ھمینھ بدرد گفتم شکست دلت...اوخی 

 چسبیده دستی دو چجوری نخورو بدرد منھ دیدم...تلخھ...آره: میگھ و میزنھ نیشخندی

 ...بودی

 ور پوزخندش اونم و میکنم نگاھش خیره لحظھ چند...میکنم نگاھش متعجب و میکنم اخم

 ...میکنھ نثارم
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 ...گفتی چی نفھمیدم کھ من 

: گھمی فروشنده کھ میذارم پیشخوان روی رو دستبند توجھ بدون و میکنم صاف رو صدام

 براتون

 بپیچمش؟

 ...شدم پشیمون...نخیر 

 ...شده خیره ای نقطھ بھ متفکر کھ میندازم آرمین بھ رو آخرم نگاه

 ...میشھ تجزیھ مخت...نکن فکر زیاد 

 گیرم وت مثھ جونوری کھ کردم اشتباه زندگیمو کجای کھ میکردم فکر این بھ داشتم: آرمین

 ...اومده

 ...خودتی جونور...تازشم...دادی انجام خوب کار یھ مطمئنا 

 داره خدا البد...امتحانھ مومن برای و ادب ظالم برای سختی و بال میگن شنیدم: آرمین

 ...میکنھ امتحانم

 انجام براشون توپ کارای این از کھ نداره لطف ھمھ بھ خدا آخھ...باش خوشحال پس 

 ...بده

 اونجا از سیما ھمراه میدم فشار ھم روی رو دندونام کھ درحالی منم و میزنھ پوزخندی

 ...میشم خارج
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 ...عوضی ی پسره 

***. 

 جون...مالش بریم و بذاریم قرار یھ بچ برو با بیا شده تموم دانشگاھت کھ حاال میگم: کیوان

 لک دلم تو

 ...دریا واسھ زده

 نوزھ کنار دریا...کنار دریا بریم بیا: میگھ و میگیره ریتم فرمون روی حرفش از بعد و

 ...قشنگھ

 بھم اصال رفتیم کھ پیش دفعھ...دیگھ میام منم ان پایھ ھا بچھ اگھ...ندارم حرفی کھ من 

 خوش

 ...بود دیگھ جور یھ اصال امسال...میکردیما حال بیشتر پارساال...نگذشت

 عکسبر قایقو بازیامون مسخره با و سواری قایق رفتیم بار یھ یادتھ: میدم ادامھ و میخندم

 جون...کردیم

 ...بخیر یادش...داشتیما دورانی اصال...گذشت خوش بھم خیلی سال اون تو

 نمینداختیم خودمون دنبال ھم مالو زالو...بودیم مجرد ھممون ھا موقع اون...آره: کیوان

 ھیچ...ببریم

 ...زندگی ی ھِ ...دنیا از بار و بند بی و نداشتیم رو زندگی و زن بار کدوممون

 ۲۵ ھم تو و کردم شوھر تا ۴ االن تا من کردم فک بودیم مجرد موقع اون میگی ھمچین 

 تایی ۳۶ یا
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 ...داری عقدی و میقھ صیقھ زن

 ...بشنوه دھنت از خدا: میگھ و میکشھ جانسوزی آه کیوان

 باز شادگ اینقدر منم بخت میشھ یعنی خدا: میگھ و میکنھ دراز آسمون بھ رو دستاشو بعد و

 کھ بشھ

 باشن؟؟؟؟ صیقھ ھمشون

 یھ اونم...خوبھ ای صیقھ...نمیاد خوشم عقدی زن از: میگھ و میکنھ نگاھی بھم بعد و

 ...روزه

 ...خطریھ...ھا داره گاز...بخور نوشابھ کمتر بابا 

 قتو یھ کھ باشھ پیمانت داش بھ حواست...منھ خوراک کھ نوشابھ: میگھ و میخنده کیوان

 نخوره نوشابھ

 ...کنھ پر پر دادمو کادو بھش کھ ای مامانی شورت اون ھای گل بزرگ روده ھای گاز و

 ...خشکیدن البد االن تا...اوووووه 

 ...خنده زیر میزنیم حرفم این با

 افتادن؟ عقب اینا چرا: میگھ و میکنھ نگاه عقب بھ جلو آینھ از کیوان

 ما زا ماشین سھ دو تقریبا و میاد سرمون پشت کھ افشین ماشین بھ عقب از و برمیگردم

 نگاه عقبتره

 دلب و رد قلوه و دل دارن باز البد...بلدن رو راه کھ اونا...بابا کن ولشون: میگم و میکنم

 ...میکنن

 بدل و رد ھم دیگھ نی نی یھ دفعھ یھ کردنا بدل و رد قلوه و دل این تو میترسم من: کیوان

 ...بشھ

 ما روزام یھ میتونی ببینم...باشھ خودت رانندگی بھ حواست تو: میگم و مالجش تو میزنم

 کشتن بھ رو

 ...بدی

 ...ھا سنگینھ خیلی دستت: کیوان
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 کیلویی ۱۲۰ برای و دور کنم میگی؟؟فک چی بدم نشون بھت پامو...دیدی کجاشو تازه 

 ...باشھ

 کیلو ۱۲۰ خشک چوب تیکھ اون: میگھ و میندازه نگاھی من پای بھ کیوان

 این اگھ...باشھ؟؟؟خخخخخ

 ...کیلوئھ چند سیما پاھای کن فک پس کیلوئھ ۱۲۰

 نھک تحمل رو وزن اون بتونھ کھ نشده اختراع ھنوز ترازویی آخھ...نشده کشف ھنوز اون 

 ...پسر

 بریم اپ از یکم میگم...میزنیما حرف پا از داریم کھ خریم خیلی تو جون: میگھ کھ میخندیم

 شاید...تر باال

 ...نشده کشف ھنوز کھ یافتیم دست ھم بھتری چیزای بھ
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 شدی؟ پررو دادم رو بھت من باز...بمیر گنگ 

 نافشی کنم فک...میدیم ادامھ پارک تو رو بحث: میگھ خنده با و میداره نگھ پارک کنار

 بھتری اطالعات

 ...باشھ داشتھ باره اون در

 ...میکنما خفت کیوان 

 ...بود مردونھ میکنی؟؟؟منظور جوش چرا تو: کیوان

 رب رو نرد تختھ داشبورت روی از و میکنھ نگاھم باز نیش با کھ میکنم نگاش چپ چپ

 :میگھ و میداره

 بریم؟

 ...خریم خیلی تو و من 

 ...برادریم خواھر کنم فک: کیوان

 ...چاکریم خیلی خیلی ما 

 ...سفریم فکر تو ھممون:کیوان

 ...نریم کھ یا بریم موندیم 

 ...حلیم کردم ھوس من:کیوان

 ...شکمبت تو بخوره کارد 

 پروندی؟؟ پارازیت مشاعره وسط تو باز...بابا ای: کیوان

 ...باوووو شد شب شو پیاده 

 ام سر پشت درست کھ ماشینشون از ھمزمان ھم سیما و افشین...میشیم پیاده ماشین از

 پیاده شده پارک

 رھ ھوا: میگھ و بغلش زیر میزنھ رو تختھ و میکنھ قفل رو ماشینش در کیوان...میشن

 داره روز

 ...میشھ سردتر

 ...پیشت نیستن دیگھ و رفتن داری دوسشون کھ اونایی 

 و دور ھیشکی اما...رو تو دارن دوست خیلیا: میده ادامھ ای گونھ رپ حالت با کیوان

 برت

 ...نرسی جمعھ غروب بھ داری دوست کھ کردی بغض اونقدر...نیست

 و صمیمیت... صفا و عشق...جمعھ شب...جمعھ غروب و ھمشھ: میده ادامھ خنده با بعد و
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 .....و محبت...دوستی

 ...نبود سنش مناسب کھ میرسید جاھایی بھ بده ادامھ میذاشتم اگھ

 کردی؟؟ پیدا ناباب دوست نبودم من میزنی؟؟؟نکنھ منحرف چقدر تو کیوان 

 کردن؟؟ پیدا منو اونا تو جان بھ: کیوان

 ...افتادن خوردن شکر بھ مھمشون کشف این از االن تا البد پس 

 ...موندن ثابت قند ھمون تو و نرفتن خوری شکر فاز تو ھنوز فعال:کیوان
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 ...میشن نزدیک بھمون افشین و سیما

 یرون؟؟؟ب بیایم کھ بود کی فکر: میگھ کرده قایم کاپشنش تو رو خودش کھ درحالی افشین

 !!!!!!!!!!!من: افتخار با کیوان

 دادی؟؟آالسکا پیشنھاد کھ خرخوردی مغز مگھ بیشعور آخھ: میگھ بدی حالت با افشین

 ...شدیم

 ...ھوا این تو میخوری بستنی داری کن فک و بکش نفس دھنت با بده؟؟؟یکم مگھ: کیوان

 ...سرفھ بھ میفتھ کھ میکشھ نفس دھنش با سیما

 ...میخوری...دود...فقط...کھ.... االن: سیما

 بھ...یچ مثھ ریختھ آدم اما آالسکاییِ  کچل افشین قول بھ ھوا اینکھ با...میشیم پارک وارد

 از یکی سمت

 بھ رو کیوان و من...میشینم دورش و میریم گرفتھ قرار خشک درخت یھ زیر کھ میزا

 سیما و ھم روی

 ھم ھا نزدیکی ھمون شاپ کافی یھ از...میزنن بندری سرما از ھم بغل تو ھم افشین و

 موزیک صدای

: میگھ و میکنھ ای سرفھ و میز روی میذاره رو تختھ کیوان...میاد ای خارجکی

 شاسکول رقیب...خب

 کنیم؟؟؟ استارت...خودم

 چی؟ سر 

 ...بگو تو اول:میگھ و میکنھ فک یکم کیوان

 ...نشھ اذیت مخت 

 میکنم گاهن افتادن گوشھ یھ ھرکدومشون کھ آدمایی بھ متفکر کمی و میکنم جیبم تو دستامو

 اگھ: میگم و

 ...بری راه شورت با و بیاری در شلوارتو آدما این ی ھمھ جلوی باید...تو...بردم من

 چی؟؟؟: کیوان

 ...ھست کھ ھمین 

 ورتش امروز من...باشما گفتھ اما...قبول: میگھ و میکنھ نگاه بر و دور بھ متفکر کیوان

 .خودت پای عواقبش...ندارم

 ...کیوان بیشعوری خیلی: میگھ و کیوان شونھ بھ میزنھ سیما کھ میخندم

 ...نمیرسم تو پای بھ: کیوان
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 و توپ شام یھ و میبری رو ھممون تو بردم من اگھ: میگھ و میکنھ ای سرفھ تک

 من ھرچی...مفصل

 ...میخوریم و میکنی مھمون...بخواما

 خرج و میکنی قاطی ھم رو سیما و افشین چرا تو...کنیم بازی تو و من قرار چی؟؟؟آخھ 

 من دست رو
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 میذاری؟؟؟

 ...کیوان ایوال...ھست کھ ھمین: میگھ سیما

 یماس کھ غذاھایی پول بتونم تا بشورم ظرف رستورانھ اون تو باید روز دو تا کھ من آخھ 

 نوش خانوم

 ماشا...بپردازم رو میکنن جان �... دوتا شدن االنم تازه...انباریھ...نیست شکم کھ

 ...ھووووی: سیما

 ...بابا برو 

 ...گفتم کھ ھمین: کیوان

 ...قبول...بابا باشھ: میگم ناچاری بھ

 ...داد قول کھ باشین شاھد ھم شما: میگھ سیما و افشین بھ رو کیوان کھ میدیم دست ھم با

 ...دادیا قول ھم تو 

 ...وایمیستم قولم پای من...حرفش و مرده: کیوان

 تکونشون و میگیرم دستم تو ھارو تاس ھا مھره چیدن از بعد و میکنم باز رو تختھ

 میندازمشون...میدم

 ساعت نیم حدود بازی...میشھ کیوان نوبت ھم اون از بعد و...میاد ۲ و ۵ برام کھ تختھ تو

 طول

 ....عیدهب کھ اونم....ھا بشھ تموم کار کھ بیارم شیش جفت یھ باید فقط...لعنتی...میکشھ

 .بنداز...دیگھ باش زود: کیوان

 ...کن صبر 

 بھ رو اینا دماغ من تا بیارین شیش خدا رو تو...گوگولیا: میگم و میکنم بوس ھارو تاس

 ...بمالم خاک

 ...دیگھ بنداز: سیما

 یشھم باز مرگ حد تا چشمام سیما گفتن نھ شنیدن با کھ میندازم رو تاس و میبندم چشمامو

 ھا تاس بھ و

 دج فحش و شده خیره ھا تاس بھ باز دھن با کیوان...میکنم نگاه شده شیش ھردوتاش کھ

 آبادی اندر

 ھای ریشھ آخرش...بپوشونھ اونو کلھ یکی بابا...داره تشریف خواب کھ ھم افشین...میده

 یخ موھاش

: ھمیگ و میپره جام از افشین کھ میکشم جیغی و میشم بلند جا از خوشحالی با...میزنھ

 شده؟؟؟ ھا؟؟چی

 ...بردم من...بردم من 

 کیوانیم؟؟ مھمون رو شام یعنی: افشین

 !!!چرا؟؟؟نھ خدایا؟؟؟آخھ: کیوان

 ...میبنده محکم رو تختھ و میکوبھ میز روی رو دستش گریھ وبا
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 ...وایسی شرطت سر باید...کیوان باش زود 

 ...ندارما شورت...بردار دست ترمھ: میگھ و میکنھ نگاھم جدی کیوان

 ...قولش و مرده 

 بشھ؟؟ باورت تا پایین نیستم؟؟؟بکشم مرد بفھمونم کی بھ من آخھ: کیوان

 و میری( میکنم اشاره کاجی درخت بھ) درختھ اون جای تا...پایین بکش...باش زود 

 اونم...برمیگردی

 ...شلوار بدون

 میخورما؟ نمیسوزه؟؟؟سرما برام دلت: کیوان

 ...نکنی قبول میخواست...نزن زر پاشو 

 ...من با امشب شام اصال: کیوان

 ...جووون آخ: سیما

 .شلوار فقط...نزن حرفشم 

 ننک جمعمون بیان باال ھای بچھ مطمئنی؟؟االن ترمھ: میگھ و میشھ بلند سرجاش از کیوان

 بگیم چی

 آخھ؟

 ...من با باال ھای بچھ...بیار در تو 

 پایینا؟؟؟ میکشم: کیوان

 ...میکنھ باز رو شلوارش دکمھ و

 ...نکشھ کی ھر نامرده 

 ...ندارما شورت: کیوان

 ...محرمن ھمھ آفرینش در کھ...برادرن و خواھر ھمھ آدم بنی...نداره عیب 

 مطمئن؟؟؟: کیوان

 ...آره 

 کھ موکیل آیا...مشفق ترمھ...خانوم سرکار محترمھ دوشیزه...میپرسم آخر بار برای: کیوان

 بکشم

 پایین؟؟؟

 ...بلھ ھیچکس اجازه با 

 .الترجی مجی اجی...پایین میکشم االن....ھول ھولو ھولو: کیوان

 .پایین کشیدمش باالخره...بفرمایید: میگھ خنده با و پایین میکشھ شلوارش زیپ

 ...شلوار گفتم من...نیست قبول... زکی 

 خیره تاس نھفتھ درونش در آنچھ و شلوار زیپ بھ ھیجان با کھ سیما و افشین بھ رو کیوان

 کھ شدن

 شلوار؟؟؟ بگھ شنیدین ھا؟شما بچھ: میگھ کیوان
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 در دامر آینده و آبرو پای و خیتھ اوضاع میبینھ چون افشین ولی بعلھ بگھ میخواد سیما

 نھ: میگھ وسطھ

 ...نشنیدم کھ من...نھ

 ...تو نھ من نھ پایین نکشی کیوان...شلوار گفتم خودم...دروغگو ایِ  

 ...ھا نشستھ بچھ و زن آخھ: میگھ کالفگی با کیوان

 ...پایین بکش 

 دختر تا سھ موقع ھمین � کمی...میشن رد کنارمون از میکنھ چکھ ازشون آرایشی لوازم

 ماشا کھ جلف

 ...میشینن ما کناری میز پشت و ایستن می جلوتر

 دخترجون؟؟؟ مجردین...جون: کیوان

 پایین؟ بکش 

 ...پایین اینم....چشم بھ ای: میگھ سمتھ اون بھ نگاھش کھ حالی در کیوان

 آسفالتھ فِّسم اما داشتم رو سال ۲۵+  صحنھ دیدن انتظار...پایین میکشھ رو شلوارش

 شورت یھ...شد

 حساسھ نقطھ از تر پایین کمی ھاش پاچھ کھ بنفش و قرمز ھای گل با رنگ زرد

 بھ ھم چقدر...پوشیده

 اشک ینافش...میکنھ قایم افشین بغل تو رو سرش و میکشھ جیغ سیما...میاد پوستش رنگ

 رو چشمش

 ( ...بوق)     کیوان؟؟؟خیلی: میگھ و میکنھ پاک

 ارهاش کاج درخت بھ کھ میندازه بھم نگاھی افشین فحش بھ توجھ بدون و میخنده کیوان

 نگاه...میکنم

 افتخار با مدال و مانکنھا مثھ کاج درخت جای تا خونسردی با ھم کیوان...سمتھ این ھمھ

 و میره

 ھم ختراد این...میشینھ اونا میز پشت و میره دخترا اکیپ سمت بھ مستقیما بعد و برمیگرده

 این از انگار

 مارک کھ میپرسن و میکنن استقبال کیوان از باز روی با چون اومده خوششون حرکتھ

 و چیھ شورتش

 ...حرفا این از و خریده کجا از

 میتونن ھم ای دیگھ اجناس برشورت عالوه کھ میگھ و بھشون میده آدرس یھ ھم کیوان

 کھ کنن پیدا

 ...آمین...نگیر من از رو شادی پادشاه این...خدایا...میشھ داغ بحث

 ھی میریم میرسھ شھرت بھ شورتش با حسابی و میزنھ مخ چندتا کیوان اینکھ از بعد

 مھمون و رستوران

 تو کھ یا بچھ حساب بھ گذاشتیم ما ولی بود چی مناسبتش نمیدونم البتھ...میشیم افشین

 ھم کیوان...راھھ

 موافقت ھمھ ما کھ بیاره در رو شورتش اون بر عالوه و شلوار ھم اونجا کھ داد پیشنھاد

 تا و کردیم
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 ذامونغ ما البتھ...بیرون کرد شوتمون احترام با اومد رستوران مدیر پایین بکشھ خواست

 خورده رو

 ندتاچ اینکھ خالصھ...رفتیم نمی بیرون سادگیا این بھ گرنھ و بود پر ھا معده و بودیم

 مدیر بار ریچارد

 عجب... خودمون ھای خونھ سمت افتادیم راه و دادیم شعار تا چھار و کردیم رستوران

 راه شویی

 شورت با جماعت فردا از کنم فک...خودمونیما!!!خودم ھای ایده بھ ایول...بودیم انداختھ

 بیرون رنگی

ده کھ حساب این بھ بیان  ...م 
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 رس تا منو ھم کیوان و سیما مامان خونھ رفتن راست یھ رستوران از سیما و کچل افشین

 اصلی میالن

 ...رسوند

 .گذشت خوش خیلی امشب...طال دستت کیوان داش 

 ماییم...نداشت قابل...میکنم خواھش: میگھ درگیره شلوارش دکمھ با کھ درحالی

 کاری ھمیشھ...دیگھ

 ...میگذره خوش و میشھ عوض جو کھ میکنم

 ھا؟ 

 ...نمیفھمی تو...بود مفھومی جملھ...ھیچی: کیوان

 ...لحاظ اون از...آھا 

 .خدافظ فعال: میگم و میکنم پاک آستینم با رو بینیم

 ...نشم نگرانت بزن زنگ رسیدی: کیوان

 ایدب چرا دیگھ...بغلھ ھمین خونھ بابا: میگم و میندازم بھش ای سفیھانھ اندر عاقل نگاه

 بزنم؟ زنگ

 یھ و ننز زنگ رسیدی...بیارم در رمانتیکی و فیلم فاز یکم خواستم...بابا ھیچی: کیوان

 کپھ راست

 ...نشو منم فراغت اوقات مزاحم و بذار مرگتو

 داری؟؟؟ شیفت ھم امشب: میگم میکنم باز رو ماشین در کھ حالی در و میخندم

 ...شلوغ سرم صبح تا...جورم چھ...اووووووووه: میگھ و میخنده

 ...کشاورز قوت خدا...میگم االن از 

 ...فھمیدم رو کشاورز معنی: میگھ و میخنده کیوان

 !!!بھتره من از مفھومیت تو انگار 

 ...شتلپ و میرم اسکی کوچھ سر تا کھ پایین میذارم ماشین از رو پام

 شدی؟؟؟ کتلت باز: کیوان

 داشتی؟؟؟ حرکتو: میگم و میشم بلند زمین روی از
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 ...نبود دوربینم حیف: کیوان

 ...حیف 

 کھ ھمیگ چیزی یھ و میزنھ چشمکی...میدم تکون دست براش و میبندم لگد با رو ماشین در

 فقط چون

 قمنجلی مثھ و میده گاز نیش یھ ھم بعد...گفت چی نفھمیدم نداشتم صدا و دارم تصویر

 ...میشھ شوت

 امشب چقدر المصب....خونھ سمت میفتم راه و میکنم پالتوم جیب تو رو دستام

 تقریبا کوچھ....سرده

 صحنھ عجب...میکنھ پر رو فضا کھ منھ کفشای صدای فقط...نمیزنھ پر مگس گفت میشھ

 ترسناکی ی

 رمبپ متر یھ میشھ باعث کھ میاد درخت یھ روی از کالغ یھ قار قار صدا...ھا شده تولید

 .ھوا

 .ات حنجره و سیاھت قیافھ بر ای 
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 روش ور حرفم عملی و باال میرفتم درخت از وگرنھ ببینم رو کالغھ نتونستم تاریکی تو

 انجام

 و میدم ادامھ راھم بھ...برنمیگردم اما میفھمم کوچھ تو رو ماشین یھ ورود صدای...میدادم

 شعر لب زیر

 ...میخونم

 ...ھای ھای...سر بھ کاکل کفتر 

 ...ھای ھای...ببر من از خبر این

 ...دارم دوسش کھ...یارم بھ بگو

 ...من خواشم خاطر..من راشم بھ چشم...برگرده بگو

 خیلی صداش چون...آبادی قاسم آھنگ یھ معمول طبق...میشھ بلند موبایلم زنگ صدای

 زود است ضایع

 ...نشھ ایجاد ھمسایھ و در برای مزاحمتی کھ میدم جواب

 پیمان؟؟؟؟ داش الو 

 برداشتی؟؟؟؟ بازی الت تریپ باز چیھ...اوھو: پیمان

 استفاده داره روزمره االن کھ داش کلمھ بابا...باشم اومده التی لفظ من اگھ تو جان بھ 

 .میشھ

 چطوری؟؟؟: میگھ و میخنده

 ...شتری 

 کجایی؟؟؟: پیمان

 .شجاعی 

 !!!بزنی؟؟ حرف آدم مثھ میشھ: پیمان
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 ...بزنم حرف آدم مثھ کھ نمیبینم آدم 

 !!!ھا؟؟: پیمان

 ...خونھ میرم دارم...داداش نکن اذیت مختو 

 ...خوبھ: پیمان

 بپرسی؟؟؟ ھمینو زدی زنگ 

 ...خونت میام دارم بگم میخواستم..نھ: پیمان

 شام؟؟؟ برای: میگم ترس با

 ...بزنم بھت سر یھ میام...بابا نھ: پیمان

 .ھزاره رو ضربانش...قلبم روی میذارم رو دستم

 ...منتظرتم...بیا...شکر رو خدا 

 ...خدافظ فعال...میزنم بھت سر یھ میام دادم کھ انجام دارم کار چندتا: پیمان

 ...فس خدا 
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 ھم عدب و میشنوم رو ماشینی در شدن باز صدای...جیبم تو میذارمش و میکنم قطع رو تلفن

 یھ صدای

 ...مرد

 !!!خانوم ھی: مرد

 ...میگھ اینبار کھ میدم ادامھ راھم بھ و نمیدم محلی

 محترم؟؟؟ خانوم: مرد

 زیر تو میفتھ قلبم ھیبتش دیدن با کھ سمتش برمیگردم...منھ با دیگھ ایندفعھ کنم فک

 اوه...شلواریم

 ...میاد صداش کھ میدم قورت محکم رو دھنم آب...اوه

 منی؟؟؟ با 

 ردهبرمیگ بعد و میشھ دقیق من قیافھ تو بعد و میندازه نگاھی دستش تو عکس بھ مرده

 ماشین سمت

 رتصو نتونم میشھ باعث و من چشم تو رفتھ راست یھ ماشین نارنجی نور...سری پشت

 تشن غول این

 ...میکنھ نگاه من بھ بعد و میکنھ ای اشاره ماشینھ بھ کلش با یارو...ببینم دقیق رو

 ...نمیان نظر بھ مشکوک اصال...میکنن رفتار عادی چقدر

ه شما: مرد  مشتاقی؟؟؟ تر 

 !!!جانم؟؟

ه   ...سبزیھ کھ تر 

 نداره؟؟؟ ِمر ترِ  احیانا اسمت اول...ھرچی: مرده

 ...میکنم عوض رو اسمم و میرم راست یھ کھ اینھ میکنم کھ کاری اولین

 ...داره تِر اسمم اول...چرا 
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 ...خوبھ: مرده

 ...کنم زحمت رفع من ندارین کاری دیگھ اگھ...لطفتونھ نظر...مرسی 

 ...بیرون میپره دیگھ یارو یھ و میشھ باز دوباره ماشین در

 ...باشیم خدمت در: مرد

 ھن دھنش البتھ...میداد بو یکم...بردارم نمیتونم خوبی تعبیر بھ دیگھ رو حرفش این

 دار بو حرفش...ھا

 رخ چھ...اِه: میگم و میکنم اشاره سرشون پشت بھ...میارم در پام از آروم رو کفشام...بود

 ...قشنگی

 رتیز کھ میکنھ نگاه ایستاده ماشین کنار کھ سرش پشت مرد بھ و برمیگرده اولیھ مرد

 ...الفرار

 ....رفتا در اصغر: میگھ داد با و خبره چھ میفھمھ تازه یارو

 لمدنبا و میکوبتشون زمین روی محکم کھ میشنوم سرم پشت رو کفشاش صدای بعد و

 تند اینقدر...میاد

 ...میشھ بستھ و باز درجھ ۱۸۰ پاھام...میکنم پرواز دارم میکنم احساس کھ میدوم

 گراز ھشبی قیافھ یھ با...سرمھ پشت دقیقا یارو...میکنم نگاه رو سرم پشت و میگردم بر

 ...میدوه دنبالم
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 ای ھک بدم خالی جا میخوام و میکشم جیغی کھ بگیره منو کھ میکنھ دراز رو دستش گراز

 دل

 زا رو تعادلم...گرفت رو پالتوم کاله پشت از...رفتم دست از من...بود شده دیر...غافل

 با و میدم دست

 گوشت خدا آخ...روم میفتھ یارو...پوشونده رو خیابون کف کھ یخایی رو میرم صورت

 کوبیده

 فحش رتاچھا...میکنھ قفل پشتم بھ و میپیچونھ رو دستم و میشھ بلند روم از سریع......شدم

 بھش ناموسی

 یجگ کمی و زمین بھ میخوره محکم سرم کھ صورتم تو میکوبھ محکم دستش با کھ میدم

 روی از...میشم

 بھ تازه...میکشتم ماشینھ سمت بھ گرفتھ محکم رو دستام کھ حالی در و میکنھ بلندم زمین

 و میام خودم

 فتھمی کھ میزنم یارو پای بھ مانند خر لگد جفت یھ پشت از...میشھ کم بدنم درد از کمی

 و زمین روی

 ھضرب و میاره ھجوم سمتم بھ ھم دومیھ مرد کھ بزنمش سیر دل یھ میخوام...میکنھ ول منو

 تو محکمی

 کنار جدول بھ میخوره محکم سرم...زمین روی میفتم و میشم پرت کھ میزنھ سرم

 سوزش...خیابون
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 ...میکشھ تیر سرم ھم اون از بعد و میشھ ایجاد سرم تو بدی

 ...آخ 

 ...بریم بردار ندیدتمون کسی تا...نرفتھ در دوباره تا بگیرش...اصغر: مرد

 خی داره پاھام کف...میشم بلند زمین روی از...بریم بردار میگھ کھ خالشم کیف انگار

 مرد...میزنھ

 وابونممیخ صورتش تو محکمی مشت بگیره منو بتونھ اینکھ از قبل...میاد سمتم بھ دومی

 سرش فقط کھ

 مگاو...خدا یا...میزنھ نعره عصبانیت از اینبار و میاد سمتم بھ دوباره...میزنھ چرخ یھ

 چھارقلو

 با اموکفش...میگیره رو بازوم و نمیره رو از کھ میکنم پاش بین نثار محکمی لگد...زایید

 ھای پاشنھ اون

 ...میشھ زمین پخش و چشمش تو میره کھ مالجش تو میکوبم و میارم باال سانتیش ۱۰

 کف بذارم وھمتون حق تا جلو بیاین حقھ مرگ کھ اونجایی از...کشا نفس آیییییییییییییی 

 ...دستتون

 میکشھ منو و میگیره ھوا تو رو پام کھ بزنم ای دیگھ لگد میخوام...جلو میان جدی جدی

 و خودش سمت

 اروی اونم از بعد...درمیره ازم فاز ھزار چھار برق کھ گوشم تو میخوابونھ محکم سیلی یھ

 و نمیاره کم

 یرو از اولیھ مرد...میشم آسفالت و میکنھ پیاده صورتم و سر تو ھم دیگھ مشت چھارتا

 میشھ بلند زمین

 زا منو اصغره اسمش فھمیدم کھ دومیھ یارو این...میاد سمتمون بھ میلنگھ کھ حالی در و

 زمین روی

 بھ و شممی نخاع قطع کال دیگھ آخر ضربھ با اما میزنم دیگھ جفتک چھارتا کھ میکنھ بلند

 بھشت سوی

 نورافکن... خبره؟؟؟ چھ اینجا: میگھ کھ سالھ ۳۲ یا ۳۰ تقریبا مرد یھ صدای با...میشتافم

 من در امید

 شتمدا شانس اگھ من...نداشتم شانس ھم اول از...میکنن بیرونم بھشت در از و میشھ تابان

 شمسی اسمم

 !!!!ِتر تِر نھ بود خانوم

 رو اطرافم صداھای...میگھ بھش چیزی و نمیندازه تا و تک از رو خودش اولیھ مرد

 درک...نمیشنوم

 میبینم کھ چیزی آخرین و میپیچھ مغزم تو شدیدی درد...ندارم اطرافم از ھم درستی

 ھمون درگیری

 !!!الصلوات مع الخالص مع الفاتحھ...ھم بعدش و...تشنس غول اون با یارو

  

 

454 



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

***. 

 و چش تو میره سوزن مثھ کھ چیزیھ اولین خورشید نور...میکنم باز رو چشمام

 رو دستم...چالم

 و یکنمم احساس سینم قفسھ تو بدی درد کھ میشم بلند تخت روی از و چشمام جلوی میگیرم

 ھم بعد

 یدهپیچ سرم دور کھ باندی متوجھ کھ سرم پشت میکشم رو دستم...سرم توی رو سوزشی

 شده

 نارک زخم متوجھ و میکشم لبم کنار رو دستم...ھوا میره دادم کھ میکشم ای خمیازه...میشم

 خشک کھ لبم

 بھ...مجللھ کجاست؟؟؟چقدر دیگھ اینجا...میندازم تری دقیق نگاه اتاق بھ...میشم شده

 کھ بیمارستان

 بھ رو رو دستام!!!بھشت؟؟؟ آوردن منو و مردم جدی جدی نکنھ...بابا ای...نمیخوره

 میکنم دراز آسمون

 ھنوز...بودم جوون ھنوز گرفتی؟؟؟؟من من از رو زندگی زود اینقدر یعنی خدایا: میگم و

 آرزو کلی

 تممیخواس...کنم بزرگ رو سیما ھندونھ میخواستم...کنم شوووھر میخواستم ھنوز...داشتم

 ...شمال برم

 محالھ شما خاطرات: میگم مانندی بغض حالت با و میکشم سوزی جان آه شمال یادآوری با

 یادم

 ...بره یادم محالھ حال و عشق ھمھ اون...بره

 ھم زاپیت بھشت تو...گشنمھ من چقدر شمالھ؟؟؟آخ از تر خوشگل ھم تو بھشت یعنی خدایا

 میدن؟؟؟من

 ...کردم ھوس خیلی

 بعج...میرم بھشت اتاق در سمت بھ خمیده کمر با و پایین میکشم تخت روی از رو خودم

 قصری

 ھم آرزوھایم شدن کور و ھمانا در کردن باز...میکنم باز رو در...ساختما خودم برای

 ...ھمانا

 ...پیمانھ خونھ کھ اینجا...زکی 

 مھ ترمھ با شوخی ھمھ میکنی؟؟؟با سیا رو ما: میگم و میندازم سقف بھ رو دلخورم نگاه

 شوخی؟؟؟

 ...میشم چشم تو چشم پیمان با کھ پایین میکشم و میگیرم سقف از رو دلخورم نگاه

 ...شدی بزرگ چقدر نبودم کھ وقتی چند این تو...گالب گل پیمان آق...بھ 

 شدی؟؟؟ بیدار: میگھ و میزنھ لبخندی

 میذاره مگھ...میده صدا دھول مثھ شکمم این المصب: میگم و شکمم روی میکشم رو دستم

 بخوابم؟؟؟

 میز: گھمی و برم ھا پلھ سمت تا میکنھ کمکم و میگیره رو دستم و میشھ نزدیک بھم پیمان

 صبحونھ
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 خوبھ؟؟؟ حالت...است آماده

 ...میکنھ درد سرم و سینم قفسھ 

 مھ اون از بعد...بده بھت مسکن یھ میگم کوکب بھ بعدش بخور رو ات صبحونھ: پیمان

 میگیری میری

 ...مطلق استراحت...نمیشی بلند جاتم از و میخوابی

 ...بابا ای 

 ارکن میزنم رو پیمان...میشھ مرغی چیز اعصابم...پایین میریم آروم آروم آروم رو ھا پلھ

 رو خودم و

 میکنی؟؟؟ چیکار: میگھ وحشت با کھ ھا نرده روی میندازم
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 ...بخورم ناھار برم باید االن بیام پایین اینجوری تو با باشم خواستھ اگھ 

 ردد سینت قفسھ تو مگھ: میگھ و میگیره منو پیمان کھ پایین بندازم رو خودم میخوام

 این آخھ..نمیکنھ

 میکنی؟؟؟ کھ چیھ کارا

 بھ ایدب تو...پسرم شدم پیر دیگھ من...کنم تمومش بذار...برم بذار...کش نفس کن ولم...نھ 

 ...نھ...راجو نھ...بدی ادامھ ات زندگی

 ...ببینم پایین بیا...ای مزه بی خیلی: پیمان

 ای...لباسام بھ میخوره نگاھم تازه...ھا پلھ روی میذاره منو و میگیره رو لباسم یقھ

 لباس اون بازم...بابا

 ...کرده تنم رو قشنگ خوابای

 فکر بھ میده؟؟؟اصال ای معنی چھ کارا این...ترمھ شدی بزرگ دیگھ تو: اخم با پیمان

 خودت

 سر ی کبودیا بھ کاری حاال...خورده بخیھ تا ۱۲ سرتم...برداشتھ مویھ سینت قفسھ...نیستی

 بدنت و

 اقعاو دیگھ دفعھ میشھ؟؟؟این چی میدونی پایین بیفتی باال این از االن اگھ آخھ...ندارم

 فکر بھ...میمیری

 کی تا...بخورم حرص و جوش تو دست از باید دقیقھ بھ دم...باش من فکر بھ نیستی خودت

 نگران باید

 بود؟؟؟چرا شده چی دختر؟؟؟دیشب میکنی اینجوری من و خودت با باشم؟؟؟چرا تو کارای

 روز این بھ

 چیکار داری انداختن؟؟؟ھا؟؟؟تو روز این بھ رو تو کھ بودن کی آدما بودی؟؟؟اون افتاده

 میکنی

 مشکل اینقدر خودت واسھ چرا...خوب دختر شدی؟؟؟آخھ خور دم کیا ترمھ؟؟با

 با آدما میتراشی؟؟؟اون
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 خودت واسھ آوردن؟؟ھا؟؟؟دلت روزت بھ چی کھ دیدی آینھ تو داشتن؟؟خودتو چیکار تو

 واسھ نمیسوزه

 شدم زنده و دیدیم؟؟مردم اینجوری رو تو وقتی کشیدم چی دیشب میدونی...بسوزه من

 چیکار...دختر

 میکنی؟؟؟ خودت؟؟چیکار با میکنی

 و میگیره ازم رو نگاھش... لرزیدن بھ میکنھ شروع چونش...میکنم نگاه بھش متعجب

 حرف بدون

 چھ...زد حرف چقدر...میکنم تحلیل و تجزیھ رو حرفاش ھنوز...میکنھ بغلم ای دیگھ

 کھ کردم غلطی

 ...منبر باال شیخ شد ما واسھ اینم...پایینا بپرم ھا نرده از خواستم

 رو املب...شدم متاثر من مثال الکی کھ کنم جوری رو صورتم میکنم سعی و کنار میزنمش

 میکنم غنچھ

 وفای بر کردم تکیھ: میگم و میکنم باد رو دماغم ھای پره و میدم ابروھام بھ خمی و

 کردم غلط...او

 ...غلط کردم غلط...او ھوای در جان باختم...غلط

 ...بخوریم صبحونھ بریم حاال:میگھ و میزنھ لبخندی

 افتادی؟؟؟ صبحونھ یاد کردم غلط کھ حاال 

 !!!بودن کی آدما اون کھ بگی بھم باید...دارم کار باھات تازه: میگھ و میخنده

 !شد سختی معمای ؟؟؟عجب!!بودن کی اونا واقعا...زدا خوبی حرف چھ

 ...بودن کی اونا نمیدونم خودمم کن باور پیمان 
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 ...بپیچونی منو نکن سعی: میگھ و میندازه بھم نگاھی پیمان

 رو ااون عمرم تو بارم یھ واسھ حتی من تو جان بھ...نمیپیچی باشمم خواستھ خودم جان بھ 

 ندیده

 و کردن پارم و لت زدن بعلھ گفتم تا منم مشفقھ ترمھ اسمت تو پرسیدن اومدن...بودم

 بندازنم میخواستن

 ...آورد در بازی من سوپر و شد پیداش یارو اون کھ ماشین تو

 خبر یسپل حتما ببینن اوضاع این با رو تو اگھ گفتم...بیمارستان نبردمت دیشب:پیمان

 اون..میکنن

 کرده جان نوش کتک سیر دل یھ بدبخت داد نجات اونا دست از رو تو کھ ھم یاروئی

 گوشیشو تا...بود

 ...نذاشتم و رسیدم سر من بزنگھ پلیس بھ کھ بود آورده در

 ...میکردیم کھ شکایت یھ بزنھ؟؟؟الاقل زنگ پلیس بھ نذاشتی چرا 

 رگتم دق سواالشون با تا بندازم جونت بھ رو پلیسا بخوام کھ نبودی اوضاعی تو: پیمان

 خودم با...کنن
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 با ازشمت...دیگھ انداختن روز این بھ رو تو اومدن اونا کھ ریختی کرمی یھ ھم تو البد گفتم

 پای کشیدن

 کھ ییبال مقصر میکردم فک دراصل...دیگھ چمیدونم...مینداختم ھچل تو رو تو فقط پلیس

 اومده سرت

 ...خودتی شاید

 کتکمون یرس دل یھ...بستی انگشت یھ با پشت از رو انیشتین دست میکنی فک اینقدر تو 

 تازه زدن

 ...میشم شرمنده کھ باش نداشتھ اعتماد من بھ اینقدر شدیم؟؟؟بابا بدھکارم

 و شتممیک آشپزخونھ سمت بھ و میگیره بغلش تو رو ھام شونھ...میشن تموم ھا پلھ باالخره

 حداقل: میگھ

 ...بودم کھ فکرت بھ

 ...کردی القمر شق 

 ...خانوم بخیر صبح: میگھ و میزنھ محزونی لبخند دیدنم با کوکب

 ...خخخ...خانوما بگن بھت میده حالی چھ

 ...نمیخونھ خروس چیھ؟کبکت...کوکب بخیر صبح 

 کھ وربخ کامل ھم صبحونتو...کن پرحرفی کمتر: میگھ و مینشونھ میز پشت منو پیمان

 ...داریم کار

 چیکار؟؟؟ مثال 

 کایتش کھ پلیس اداره میریم اول پس سرت ریختن ھمینجوری نکردی کاری تو اگھ:پیمان

 چھره و کنی

 جمع پرتاتو و خرت و وسایال تمام و تو ی خونھ میریم ھم بعد...حرفا این از و نگاری

 میاریم و مکنیم

 ...اینجا

 رسھب چھ بدم تشخیص رو ھا قیافھ نمیتونم و نمیبینھ چشمام روشن روز تو من...کھ اوال 

 شب اون بھ

 بریب منو میخوای تو اونوقت... میکنھ گم تاریکی تو صاحابشو سگ کھ تاریک و سرد

 کھ پلیس اداره

 تھبرگش بخت از کھ بود صداھاشون شنیدم دیشب کھ چیزی تنھا کنم؟؟؟من نگاری چھره

 ھنوز من

 خونھ بیام باید مناسبتی چھ بھ من...کھ دوما...نکردن کشف رو صدانگاری دستگاه

 جنابعالی؟؟؟مگھ
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 چشھ؟؟؟ خودم خونھ

 تونیس چشم کھ اوال:میگھ میشینھ و میکشھ عقب منو کنار صندلی کھ حالی در پیمان

 دوما...گوشھ
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 ...اینجا میای تو...گرفتم رو تصمیمم من...نکن پرت و زرت اینقدر...کھ

 زهخوشم صبحونھ این خوردن بعد امروز ھمین من...میگیری تصمیم کھ میکنی غلط شما 

 خونھ میرم

 ...دارم کار تا ھزار کھ خودم

 تو پاتو دیگھ تو...کنی عمل سرخود ھمینجوری میذارم دیشب اتفاق با نکن خیال: پیمان

 و خونھ اون

 ...نمیذاری کوچھ

 ...دادیا پیچ سھ گیر...بابا ای 

 نیان دوباره کھ معلوم کجا از اصال...نداری جانی امنیت خونھ اون تو تو: پیمان

 بھ کھ سراغت؟؟؟بده

 اگھ بابا و مامان تازه...دیگھ میمونی ھمینجا...درندشتی این بھ خونھ...اینجا فکرتم؟؟؟میای

 ماجرا این از

 ...میکنن قلفتی رو تو کلھ پوست ھم بعد میزنن دار منو اول بشن خبردار

 بگیری؟؟؟ گشادتو دھن جلوی تو اگھ بشن دار خبر میخوان چجوری آب اونور اونا 

 حرف رو دیگھ...ھم بعدش...من نھ و تویی گشاد دھن:میگھ و میکنھ نگاھم اخم با پیمان

 نزن حرف من

 خونھ اون تو دیگھ پاتم...اینجا میای...ندارم بحث حوصلھ من...ھم تو میره کالھمون کھ

 ...نمیذاری

 زا آبا ھم ھفتھ یھ اون تا...میمونم اینجا رو ای ھفتھ یک یھ من میکنی اصرار کھ حاال 

 و میفتھ آسیاب

 ...الپایان...منو آدرس اونا ھم و میکنم فراموش رو الچھره غریب موجودات اون من ھم

 .دیواره بھ سر کوبیدن مثھ تو با کردن بحث: پیمان

 خودمو کوچیکھ روده تا بخورم صبحونمو من بذار بگو چرت کمتر حاال...میدونم 

 ...نخورده

 باز غذا از پذیرایی برای رو حلقومم منم و میبنده رو حلقومش رسما

 خوشمزه چقدر...جوووون...میکنم

 ...است

***. 

 درش...میرم کمد سمت بھ پیچیدم خودم دور رو حولھ کھ درحالی و میام بیرون حموم از

 باز رو

 ...لباس چقدر...اووووووووووھ ھ...میکنم

 اینجا؟؟؟ آوردتشون کی...خودمھ لباسای کھ اینا...اهِ  

 ودمخ ھم بعد و تخت روی میندازمشون و برمیدارم لباس چندتا...دیگھ پیمانھ خود کار البد

 میندازم رو

 با ھک درحالی...میخوره زنگ تلفنم...کھ...کھ...کھ میشم پوشیدنشون درگیر و تخت روی

 کشتی شلوار

 الو؟؟: میگم بلند صدای با و گوشم دم میذارم رو تلفن میگیرم کج
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 .جلو بیا بده قرِ ...پلو بخور: سیما

 تویی؟؟؟ خره سیما...اهِ  
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 نمیکنی؟؟؟ باز درو میزنم در ھرچی تو؟؟؟چرا کجایی: سیما

 .نمیکنم باز رو در کھ نیستم خونھ البد 

 کجایی؟؟؟ روز وقت این: سیما

 .بابایی خونھ رفتم 

 بابایی؟؟؟ این خونھ ھست کجا حاال...بالیی چقدر تو: سیما

 .فضایی پیمان خونھ 

 میکنی؟؟؟ چکار اونجا تو: سیما

 .زندگی 

 اینجا؟؟؟ نیام رو راه ھمھ این کھ میدادی من بھ ندا یھ میمردی...بمیری: سیما

 اومدی؟؟ پیاده مگھ 

 ...اومدم افی با...رو راه ھمھ این بره کی...بابا نھ: سیما

 ...کنی کم وزن کھ اومدی پیاده البد گفتم راه ھمھ این گفتی ھمچین 

 ...فرمھ رو ھم خیلی بدنم اتفاقا: سیما

 کنی؟؟ کم وزنت از باید گفتھ دکتره اون ھمین واسھ 

 ...میام دارم من بمون ھمونجا تو...نمیفھمھ ھیچی کھ اون: سیما

 ...اینجا نیا...دارم کار شتابان؟؟من چنین کجا بھ 

 داری؟؟ چیکار: سیما

 بت: میگم میپوشم رو بنفشم تیشرت کھ حالی در...باال رفت المصب شلوار باالخره

 تھوع حالت...کردم

 زود خیلی...بده ھم حاملھ زنای واسھ...تازه...گرفتی مصری بیماری میگھ پیمان...دارم

 سرایت

 ...میکنھ

 میگی؟؟؟ راست: میگھ نگرانی با سیما

 ...نباش من نگران...آره 

 وریشط یھ بچم وگرنھ...گفتیا کھ بود خوب...بودم خودم بود؟؟نگران تو نگران کی: سیما

 حاال...میشد

 ھست؟؟؟ چی بیماری این اسم

 .کیوان از بغیر خانواده و مشفق ترمھ مرض و بال 

 .داره ھم عجیبی اسم چھ: سیما

 ...بوده ایرانی کاشفش...دیگھ آره 

 ایشا...پس باشھ: سیما �... نمیام دیگھ منم...بشی خوب زود

 .میکنی مبارکی بسیار کار 
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 ترمھ؟؟؟ راستی: میگھ داد با کھ کنم قطع میخوام

 میزنی؟ داد چرا...مرگ 

 ...گرفتم کفشم...نازن خیلی...ببینیشون باید گرفتم لباس چندتا...وایی: سیما

 خودت؟ واسھ 

 ...عمم واسھ نھ: سیما

 میدونی؟ رو ات عمھ سایز مگھ 

 ...بدم نشونت میام دارم...گرفتم بچم واسھ خره: سیما

 میای؟؟؟ سیما؟؟؟کجا.ِ..ا 

 یادم االن باز: میگم و میکنم قطع حرص با رو تلفن...میپیچھ گوشم تو بوق ممتد صدای

 میکنھ عرعر

 صبر...خدا ای...کاشتن چشمات زیر بادمجونایی اینجور کھ کردی چیکار و شده چی کھ

 ...ما بھ بده

***. 

 ...دارم قرار باھاش امروز...دیگھ آره: کیوان

 ...میزنھ سقلمھ پھلوم بھ دوباره سیما

 بھم چیزایی یھ میخواد اونم گفت زنگید بھم...زدم بھش حرفامو ھمھ کھ من: کیوان

 ندارم شک...بگھ

 ...خواستگاریش برم امشب ھمین کھ بگھ بھم میخواد

 راضین؟ باباتم و مامان یعنی 

 یدونیم...موافقھ ام سلیقھ با ھم مامان مطمئنم...کرد حال ام سلیقھ با خیلی کھ بابا: کیوان

 چیھ

 تیالوا و بگذرونم خوش فقط میخوام کی تا آخھ...شدم خستھ یکنواختی از دیگھ...ترمھ؟

 بچھ دلم...کنم؟

 ...میخواد

 است؟ بچھ بخاطر فقط یعنی...من؟ جون: سیما

 ...دیگھ آره...خب: کیوان

 شیمی فردا از تو پس...بندازم کی لنگ بھ رو بچھ این بودم مونده...بشم قربونت: سیما

 پدر و پرستار

 ...من ھندونھ خونده

 ...خودم بچھ گفتم...کنم بزرگ رو تو بچھ کھ خوردم خر مغز مگھ: کیوان

 ھست؟ سالش چند دختره 

 ...اللیگا حد در فان یعنی...توپیھ دختر خیلی... ۲۲ یا ۲۱: کیوان

 ...نداره خر از کمبودی کنھ انتخاب رو تو کھ کسی...فانھ چقدر معلومھ 
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 پیدا نم مثھ خر یھ میتونی ھم تو ببینیم...شد پیدا خر یھ و داد جواب کھ من دعاھای: کیوان

 نھ؟ یا کنی

 و ماشین...بفرست نیکی جزای کرم ز رب یا: میگم و میکنم دراز آسمون سمت بھ دستامو

 آپارتمان
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 شریکی ھا بخت دم این از...لطفا ، ندارم خوری تک بھ میل من...بفرست شیکی

 !!!بفرست

 !!!دیگھ میخوای؟فرستاده چندتا: میگھ سیما کھ میخنده کیوان

 راضی نخورد چیز بھ گفتنش بچم آخ و دادش با کھ میزنم بھش حسابی سقلمھ یھ من اینبار

 ...میشم

 گفت؟ چی شد؟سیما چی: کیوان

 ...کرد غلط سیما...سیما؟؟؟ 

 ترهدخ کھ ببرمت خودم با امروز میخواستم...اینا ھمھ از گذشتھ: میگھ توجھ بدون کیوان

 و ببینی رو

 ...بیای بخوای نکنم فکر ات قیافھ و ریخت این با ولی...بگی بھم نظرتو

 چجوریاس؟ ام آینده داداش زن ببینم میام...قیافھ بابای گور 

 ...موال بھ خرابتم: میگھ و میشھ شل نیشش کیوان

 ...داداش اوراقتیم ما 

 شدی؟ مرغا قاطی ھم شما بسالمتی: سیما

 رتتصو بھ ھم چیزی یھ...دنبالت میام ظھر از بعد ترمھ...بعلھ بزرگترا اجازه با: کیوان

 این بمال

 ...نشھ دیده کبودیا

 ...باشھ 

 ...شد خنک دلم...زدنتا خوب آشغاال: سیما

 ...بودم کرده لھت االن تا وگرنھ...کن دعا شکمت تو کھ ای تولھ اون جون بھ برو 

 ...رفتیم ما: کیوان

 ...نشستھ ھنوز کھ میکنم نگاه بھش

 ندارین؟ کاری: کیوان

 ...نھ 

 ...خدافس فعال پس: کیوان

 ...دیگھ برو پاشو خب 

 خریدی؟ رو خونھ مگھ: کیوان

 کیوان؟ داری کم: سیما

 ...روش بذار داری...آره: کیوان

 ...داداش دارم کم ناجور خودم من: سیما
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 قبرستونیھ؟ کدوم پیمانھ: کیوان

 ...بزنھ حرف منیر با رفتھ 

 کیھ؟ خر منیر: سیما
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 ...تقی مش خر 

 کیھ؟ تقی مش اونوقت...آھا: سیما

 ...حیدر مش بابای 

 تقیھ؟ مش پسر حیدر من؟مش جون: سیما

 ...نخنده کھ میگیره گاز محکم رو لبش کھ میکنم نگاھش جدی

 کیھ؟ منیر: کیوان

 ...نشھ پاپیچم ھی دیگھ کھ خونھ نمیرم مدت یھ تا بگھ رفتھ...خونم صاب 

 شکایت؟ نمیری چرا: کیوان

 ...کنم؟ شکایت ھوا از برم میخوام 

 ...میره در سمت بھ و میشھ بلند و میده تکون رو سرش کیوان

 ...باشیا در جلو زدم تک بھت ظھر از بعد ترمھ...رفتیم ما آقا: کیوان

 ...میام خودم من گمشو برو تو 

 رو اش شماره کاش: میگھ و تخت رو میپره سیما...بیرون میره اتاق از حرف بدون

 المصب...میگرفتی

 ...بخت دم ھم خوشگلھ ھم

 کیو؟ شماره 

 زد؟ غیبش کجا افشین...بابا ھیچی: میگھ و میاد خودش بھ سیما

 ...تو میاد افشین و میشھ باز اتاق در

 رفت؟ کیوان: افشین

 ...آره 

 بودی؟ کجا: سیما

 ...مستراح: افشین

 طولید؟ اینقدر گرفتی یبوست نکنھ مرگم خدا...وا: میگھ و میشینھ صاف سیما

 ...خواھشا شو خفھ سیما 

 ...آب مثھ چیھ؟روونھ یبوست: افشین

 اریک کتک منو سر ریختن فھمیده وقتی از...میشھ خیره بھم و میشینھ سیما کنار بعد و

 ھمینجوری شده

 افشین ای است کننده خیره خیلی صورتم نگار و نقش نمیدونم حاال...میکنھ نگاه منو متفکر

 از میخواد

 ...ایھ ندیده خیر کدوم شست ضرب بفھمھ کبودیا این روی

 ...میریزه موھات...داداش نکن فکر زیاد 
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 کھ نمیده قد کس ھیچ بھ عقلم ولی...کردما کار خالفکارا با سرم موھای اندازه بھ: افشین

 و کارو این کی
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 داده؟؟؟ انجام دلیلی چھ با

 سرم رو بال این کی بفھمی نمیتونی کھ ھمونھ پس...سرت؟؟؟ موھای اندازه...من؟ جون

 آخھ...آورده

 من قیافھ رو از میخوای کھ کردن خالکوبی پیشونیم رو مگھ مرتیکھ

 تو حاال خوبھ...؟!!!بشناسیشون؟

 ...میزنی مثال رو سرت موھای و نداری مو

 ...برسیم دیر اگھ میشھ ناراحت مامان...دیگھ بریم پاشو افشین: سیما

 ھست؟ کی عروسیتون 

 ...فروردین اول: افشین

 ...نزدیکھ بسالمتی: میگم و میزنم لبخندی

 این ھدیگ...خالص و زندگیمون خونھ سر میرفتیم...نمیخوام جشن گفتم کھ من بابا: سیما

 چیھ؟ بازیا لوس

 !نمیخوای؟؟؟؟ عروسی تو...خودت جون آره 

 ...شناختیا منو خوب: میگھ باز نیش با

 ...میشن شناختھ زود حیوونا...آره 

 حیوونم؟؟؟؟ من: سیما

 میخوری؟؟؟ موز ھنوز: میگم بیخیالی با

 !!!ترمھ؟؟؟؟: سیما

***. 

 ...میبرم ھجوم در سمت بھ و میپوشم رو پالتو

 ...ھا اومده سرت بالیی نفھمم باز ترمھ...نریا جایی کیوان بدون: پیمان

 میگی؟؟؟ چقدر...اوووووف 

 ...شنوا؟؟؟ گوش کو...میکنیم رو ھامون توصیھ کھ ما: پیمان

 رو دندونات خوردی کھ غذاتو: میگم میکنم باز رو در کھ درحالی و میکشم رو لپش

 و میزنی مسواک

 ...نکن اذیت رو کوکب و باش خوبی بچھ...میخوابی میری

 ...لوس دختر...گمشو: پیمان

 میندازم خودمو و میرم حیاط آھنی در سمت بھ دو با...بیرون میام خونھ از و میخندم

 ...بیرون

 چتھ؟...اوھو: کیوان

 ...بریم بریم 

 ...تریا مشتاق من از تو: کیوان
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 یزنھم دور رو ماشین و میده تکون سر تاسف با برام...میشینم ماشین تو و کنار میدم ھولش

 پشت و

 ...میشینھ فرمون
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 ات تختھ سھ دو روز ھر کھ میکنھ چیکار تو با پیمان...بمیرم الھی: __________کیوان

 ...میشھ؟ کم

 ...دیگھ بیفت میگی؟راه چی 

 چیھ؟ واسھ ات عجلھ: میگھ و میفتھ راه و میکنھ روشن رو ماشین

 ...بشھ بد برسیم دیر ممکنھ 

 سباکال اینجوری...کنھ حساب بیشتر رومون کھ بریم تر دیر یکم بذار...جھنم: کیوان

 ...تره

 جدا؟ 

 ...میاد دستش کار حساب اول ھمین...بابا آره: کیوان

 و قعش و شھربازی یھ بریم اول چیھ نظرت میگم بھتره بریم تر دیر کھ حاال...پس خب 

 بریم بعد حال

 سرقرار؟؟

 این ورممنظ بریم دیر گفتم من حاال...میکنھ فرار دختره کھ اینجوری: میگھ جیغ با کیوان

 اصال کھ نبود

 ...نریم

 میکشی؟؟؟ جیغ چرا خو 

 ...شدم غیرتی...ھیچی: کیوان

 ...میدیا ربط رو ربطی بی چیز ھر میاد خوشم یعنی 

 ...تکوف: میگم اخم با کھ خنده زیر میزنھ...شیشھ تو میرم دماغ با ترمز رو میزنھ ھمچین

 ...گوشم تو میزنھ محکم اونم کھ میکنم پیاده صورتش تو محکمی مشت و

 میزنی؟؟؟ منو 

 بحص میکنی؟؟؟از چیکار بیشعور: میگھ داد با کھ میریزم بھم رو موھاش و میکنم حملھ

 دارم آرایشگام

 !!!موھام؟؟ تو ریدی دیدی...میکنما کار روشون

 ...میاد بھت بیشتر ای قھوه موی: میگم و میشم پیاده ای خبیثانھ لبخند با

 چطوره؟؟؟: میگھ و میره ور موھاش با و میشھ پیاده ماشین از

 در شده ضایع...کردما احترامی بی تیغی جوجھ بھ یعنی...شده تیغی جوجھ شبیھ موھاش

 حد

 مدل این عاشق من...کیوی...وااااااااااایییییی: میگم و میگیرم خندمو جلوی...اللیگا

 ...موھام

 میاد؟ خوشش ھم بھار نظرت بھ...من؟؟؟ جون: کیوان
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 ...بیرون بیای موھا ھمین با میتونی ھم تابستون و پاییز...سھلھ کھ بھار...بابا آره 

 نھ...بود فرندم گرل بھار از منظورم: میگھ و میندازه بھم سفیھی اندر عاقل نگاه کیوان

 ...سال فصول

 ...میشھ عاشقت دل دو نھ دل یھ کھ اون...میگی؟ اونو...آھا 

 ...بریم پس: میگھ و میکشھ ریشش تھ بھ دستی

 فرو مکیف تو کمر تا کھ درحالی منم و میشھ شاپ کافی یھ وارد...میزنھ رو ماشین دزدگیر

 پشت رفتم
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 رو باال طبقھ میرم کیوان دنبال کھ درحالی و میارم بیرون رو اسپریم...میشم وارد سرش

 خالیش خودم

 ...میکنم

 بشیم؟؟؟ مرحوم جوونی سر میخوای...نزن کشا حشره اون از: کیوان

 ...نداره تاثیر تو مثھ پاتاالیی پیر روی...نترس 

 ...زمین تو میرم پوز با و میشکنھ کفشم پاشنھ کھ باال میرم رو پلھ آخرین

 ...پاشووو...پاشو...نذاشتی برام آبرو...بده مرگت خدا: کیوان

 ...میاد پیش ھمھ واسھ...چتھ؟ بابا 

 س؟کجا دختره اون پس: میگم اخم با خودم روی خیره ھای نگاه بھ توجھ بدون و میشم بلند

 ...دهش قرمز خنده از و نشستھ پنجره کنار کھ اونی: میگھ و میزنھ زورکی لبخند کیوان

 اونھ؟؟؟ 

 ...آره: کیوان

 ...دماغی عجب...ابرویی چھ...چشی چھ...ماشاا 

 ...کرده عمل...کھ نداره دماغ: کیوان

 ...عملش قبل حال بھ وای...اینجوریھ کرده عمل این 

 ...میشنوه ببند دھنتو: کیوان

 ...تو حیف...بشنوه 

 تو ربا یھ ما حاال...میزنم لنگ شکستھ پاشنھ این با...سمتش میریم نفری دو و میده ھلم

 اسپرت عمرمون

 با و میشھ بلند صندلی روی از...میاد من سر امروز بالس چی ھر ببین...نپوشیدیما

 زور بھ کھ صدایی

 ...اومدین خوش...سالم سالم: میگھ دماغیھ تو ضایع و میشھ شنیده

 یدهم دست کیوان با من بھ توجھ بدون کھ بدم دست باھاش میخوام... میکنھ دراز رو دستش

 ھمو و

 ...میشینن من کردن حساب آدم بدون و میبوسن

 واستادی؟ چرا: کیوان

 ...میذارم کنار صندلی روی رو کیفم و میشینم و عقب میکشم رو ھا صندلی از یکی
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 خوبھ؟؟؟ حالت...جون بھاره خوب: کیوان

 !!!!جوجو عالیم:بھار

 جوجو؟؟؟؟ 

 ...اونم...جوجوئم من...داریم شوخی باھم بھار و من: میگھ خنده با کیوان

 ...ھندستون فیل البد ایشونم: میدم ادامھ و میکنم قطع رو حرفش

شتی لگد یھ  ...بیرون میزنھ حدقھ از چشمام کھ میشھ ام حوالھ میز زیر از م 
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 گلم؟ گفتی چی: بھار

 ...عزیزم کرد شوخی:میگھ سریع کیوان کھ کنم تکرار رو حرفم میخوام

 میکنی؟ صدا چی رو جووووووووووون بھاره تو...کیوان نگفتی...خوب 

 ...حسن گاو: میگھ افتخار با بھاره

 شیر نھ کھ حسنی گاو ھمون: میگم خنده با...توھم میره بھار اخمای کھ خنده زیر میزنم

 ...نھ داره

 ...میشھ ام حوالھ دیگھ لگد یھ

 ...میکنم صدا قوقو رو بھار من...خانوم ترمھ میکنھ شوخی بھاره: کیوان

 اونوقت؟ چی یعنی این 

 ...ققنوس مخفف: بھار

 ...ندارینا ھم شباھتی ھیچ...بگیری آتیش اون مثھ ھم تو...ایشاا 

 میزنن؟ صدا چی رو تو: بھاره

 ...رهنمیگی اشتباه حیوون با کسی منو خوشبختانھ...عزیزم میزنن صدا اسم بھ منو...من؟ 

ه و ِمر ِتر"  قضیھ تواین کال البتھ  !!میکنم فراموش رو" تر 

 بود؟ چی اسمت: میگھ و میزنھ پھنی و پت لبخند

 ...ترمھ 

 ...ھوم...رو تو بعد بھ این از من پس: بھار

 م؟بزنی صدا چی اینو بنظرت...جوجو: میگھ کیوان بھ خطاب و میگیره متفکری قیافھ

 انقزی؟؟؟؟؟؟:میگھ کیوان کھ میکنم اخم

 ...انقزی تو حسنم گاو من...باحال چھ وایییی: شوق با بھار

 خوردین؟ رو قرصاتون دوتا شما 

 انقزی؟ چطوری: کیوان

 باھم بود قرار اینا..اومدم چرا موندم من...خنده زیر میزنن دونفرشون حرفش از بعد و

 یا بزنن حرف

 کنن؟؟؟؟ ھرھر و کنن انتخاب اسم بدبخت منھ واسھ

 ...ندارم دوست انقزی..بھتره خودم اسم...بخندین آب رو 

 ...میذاره کیوان رو اسما این...کنی تحمل باید اما...نمیاد خوشم اسمم از منم: بھاره

 ...نداشتھ رسما این از خودمون گروه تو کھ کیوی این...جالب چھ: میگم حرص با
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 ...میکنھ فوران یکدفعگی استعدادام...دیگھ آره: کیوان

 ...نترکی بعدی فوران تو باش مواظب 

 ...باش حسن گاو تو نداری دوسش اگھ...خوشگلھ کھ انقزی بابا: کیوان
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 شیر نھ حسن گاو...نداره کم چیزی الاقل...خوبھ انقزی ھمون...نھ نھ: میگم ترس با

 ...چیز نھ...داره

 ...میزنھ چشمک بھم و میشھ شل نیشش کیوان

 ...کوفت 

***. 

 میری؟ کی 

 ...شنبھ دو: پیمان

 س؟ھ مناسبت چھ بھ اینا...سفر میری باشی بیمارستان اینکھ از بیشتر...بحالت خوش 

 ...من مثھ میشدی میدادی ادامھ اگھ ھم تو...دیگھ پزشکیھ کنگره: پیمان

 جا ھیچ بھ کھ ما...دکتر؟ بشھ کھ داشت کم منو مثھ خلی یھ فقط دنیا...بابا برو 

 این..نمیرسیدیم

 ...بخوریم آبشو قلپ قلپ و کوزه دم بذاریم باید ھم رو مدرکمون

 ...بشی منشیم کھ میاوردمت خودم میخوندی اگھ: پیمان

 ...نبودما راضی تو زحمت ھمھ این بھ من بابا 

 ...ندارم ای چاره...دیگھ خواھریمی: پیمان

 ...سپاسگذارم واقعا 

 ...داره کارتون تلفن...آقا: میشھ بلند کوکب صدای

 ...اومدم: پیمان

 ممیپوش رو مایو...برمیدارم رو ام حولھ و مایو و میرم کمدم سمت بھ...بیرون میره اتاقم از

 رو حولھ و

 ...میشم خارج اتاق از و میپچیم خودم دور

 کوکب؟؟؟ 

 بلھ؟: کوکب

 ...واستاده پشتم میبینم برمیگردم

 اینجایی؟ تو 

 داشتین؟ کارم: کوکب

 کردی؟ پر رو استخر 

 ...بلھ: کوکب

 ...فقط باشھ خنک...بخورم بیار ماری زھر کوفتی...ای آبمیوه یھ...پایین میرم من 

 ...چشم: کوکب

 کو؟ پیمان 
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 ...میزنن حرف تلفن با: کوکب
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 بود؟ کی: میگم و میکنم آروم صدامو

 ...خانوم رضوان: کوکب

 ...فھمیدی؟...نیست پیمان بگو زد زنگ کھ دیگھ دفعھ: میگم و میرم ای قروچھ دندون

 ...چشم: کوکب

 ...بیار خوراکی من واسھ برو میکنی؟بیا نگاه منو چرا 

 رو سرم و میره پیمان اتاق سمت بھ رفتھ کھ میشم مطمئن وقتی منم و میشھ رد کنارم از

 در بھ

 ...میچسبونم

 ...آره آره...اوھھھھووووم...آره: پیمان

 چی؟؟؟ آره...آره کوفتو

 آره...نیست معلوم...نمیدونم...میزنم زنگ بھشون ھم امشب...کردم صحبت مامان با: پیمان

 ...میاد خوششون باش مطمئن...دیدن

 از هدار ام کلھ میکنم احساس کھ میدم فشار در بھ اونقدر رو گوشم...میشھ ضعیف صداش

 رد در روزنھ

 ...میشھ

 ...بزنی؟؟؟شتر حرف بلندتر میمیری 

 ارچھپ بھ و میکنم باز رو چشمم...چیزی یھ تو میرم دماغ با کھ برمیگردم و میشم بیخیال

 ای سورمھ

 ھک میدوزم آرمین تیغ سھ صورت بھ رو نگاھم...باالتر میام یکم...میکنم نگاه روم بھ رو

 خنثی باحالت

 میگیرم تصمیم...نمیخوره تکون کھ میدم ھولش اخم با...میکنھ نگاه منو خمار چشمای و

 برم خودم

 ...کنار

 میکنی؟ چیکار اینجا تو 

 بودی؟ واستاده فالگوش: میگھ و میندازه باال ابرو

 ...نھ...فالگوش؟؟؟؟نھ 

 اتاقشھ؟ تو پیمان...معلومھ: آرمین

 ...کن سرویس دھنشو بزن میگھ شیطونھ

 ...بیرون رفتھ...نیست پیمان 

 ...اتاقشھ تو کھ میگفت کوکب ولی: میگھ اخم با

 ...رفتھ کھ نفھمیده ھم کوکب...بیرون رفتھ...نھ 

 ...بودی؟ واستاده فالگوش چی واسھ تو پس: آرمین

 ...چھ تو بھ واسھ 
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 نھ؟ نمیشی آدم: آرمین
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 ...بابا برو 

 ...میگیره رو بازوم کھ برم میخوام

 ...میزنمتا...پررو بچھ...کن ول بازومو 

 نمیبری؟ حولتو: میگھ و میزنھ پوزخندی

 در جلوی و شده باز ام حولھ میبینم کھ میکنم نگاه رو سرم پشت و برمیگردم حرفش با

 پیمان اتاق

 کی حولھ این: میگم شده قرمز رنگ با و میکنم نگاه قرمزم مایو بھ و میام خودم بھ...افتاده

 افتاد؟

 نگاه متوجھ کھ باال میارم رو سرم...میپیچمش خودم دور اخم با و میدارم برش و میشم خم

 اش خیره

 ...میشم

 نی؟میک نگاه اینجوری چی بھ: میگم متعجب میبینم خودم روی رو اش شده زوم نگاه وقتی

 ...ھیچی: میگھ و میزنھ آرومی لبخند

 یکنھم تر عمیق رو لبخندش وقتی و میکنم نگاھش شده ریز چشمای با...ھا میزنھ مشکوک

 چشمی پشت

 .میشم متوقف و میشنوم صداشو کھ میرم ھا پلھ سمت بھ و میکنم نازک براش

 ...ترمھ؟: آرمین

 ...یادم بھت خیلی قرمز: میگھ خاصی لحن با کھ میکنم نگاھش منتظر و سمتش برمیگردم

 شمامچ بھ باجدیت و میشھ محو لبخندش...میکنم نگاھش خیره و میشم خشک حرفش این با

 خیره

 با رو دھنم آب...میسوزونھ رو استخونم و مغز تھ تا نگاھش...بار اولین برای...میشھ

 قورت استرس

 میاد و میشھ باز پیمان اتاق در کھ بگم چیزی میخوام و پایین میندازم رو سرم و میدم

 دیدن با...بیرون

 خبره؟ چھ اینجا: میگھ و میکنھ اخم من و آرمین

 ...میکنھ اشاره من وضعھ و سر بھ ابرو و چشم با بعد و

 ...پایین استخر میرفتم داشتم 

 ...داشتم کار باھات...خوب...من:...میگھ و میشھ دستپاچھ آرمین...میکنھ نگاه آرمین بھ

 کنار در جلوی از اخمش ھمون با پیمان...آخی...میکنھ؟ گم پاشو و دست چرا پسر این

 آرمین و میره

 نگاه بھ توجھ بدون...میشھ کارش اتاق وارد میندازه بھم ای زیرچشمی نگاه کھ درحالی

 بھ پیمان ریز

 !!میکرد؟؟؟؟؟ نگام اینجوری چرا این...میرم راھپلھ سمت
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 کھ قالپرت آب: میگھ و ایستھ می دیدنم با...میاد بیرون آشپزخونھ از بدست سینی کوکب

 میخورین

 خانوم؟

 ...میشینھ لبم رو محوی لبخند آرمین حرف مرور با

 خانوم؟ ترمھ: کوکب

 میخورین؟ پرتقال آب: میکنھ تکرار دوباره...میکنم نگاه کوکب بھ و میام خودم بھ
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 ...میبرمش خودم من بده...خوراکمھ...بابا آره 

 میشھ ختم خونھ تو استخر بھ کھ ای پلھ راه سمت بھ منم و دستم میده تعارف بدون

 رو ھا پلھ...میرم

 ولھح کھ میدم تکون خودمو رسیدنم محض بھ...میکنم باز پام با رو در و پایین میرم آروم

 میفتھ

 نگاه شده آب پر لبالب کھ استخر بھ و میذارم استخر کنار سفید میز روی رو سینی...پایین

 پام...میکنم

 ...آب تھ میرم و میزنم شیرجھ جیغ با و باال میکشم رو بینیم...ولرمھ...میزنم آب بھ رو

 ...سرده: میگم جیغ با و میارم بیرون آب از رو سرم

 جیش توش نبود خودم واسھ استخره این اگھ: میگم خنده با و میدم تکون آب تو رو پاھام

 !!!!میکردم

 ...آب زیر میرم و میخندم

 ھلب بھ رو خودم...میاد بیرون از ای ھمھمھ صدای کھ باال میارم رو سرم و میکنم شنا یکم

 استخر

 ازب رو در گوشھ...میگیره لرز بدنم...میرم در سمت بھ و میام بیرون آب تو از و میرسونم

 و میکنم

 ...در جلوی میرسونھ خودشو نور عین...میزنم صدا رو کوکب

 بود؟ چی بود؟صدای شده چی 

 ...میزدن حرف تلفن با...بودن پیمان آقا: کوکب

 شده؟ چی 

 ...شده بد خانوم رضوان پدر حال کنم فک...نمیدونم: کوکب

 ...میکشید عربده اون خاطر واسھ پیمان یعنی

 صندلی روی برمیدارم در جلوی از رو حولھ...میبندم رو در و میدم تکون رو سرم

 دوباره و میندازمش

 بدبختش و بزنھ تور بھ رو پیمان شیرین دختره این نکنھ...خدایا...آب توی میپرم

 آب کنھ؟؟؟؟زیر

 باز نیشم...میفتم باحالھ جک اون یاد و میکنم نگاه استخر کف کاری کاشی بھ و میمونم

 کم نفس کھ میشھ
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 بھل سمت بھ و میدم تکون رو سرم...میفتھ پرتقال آب پارچ بھ چشم...باال میرم و میارم

 و میرم استخر

 ننمیز برق اونقدر...میفتھ ورنی کفش جفت دو بھ چشم کھ باال بکشم رو خودم میخوام

 توشون خودمو

 شرت یت...باالتر دیگھ یکم)!!!(...وای...اهِ ...باالتر...جین شلوار...تر باال میام یکم...میبینم

 سورمھ

 ...باالتر...ای

 میکنی؟ غلطی چھ اینجا تو: میگم داد با

 زیاد در خونھ این...آوردم در اینجا از سر چجوری نمیدونم..بیرون برم میخواستم: آرمین

 ...داره

 ...ات عمھ جون آره: میگم و میدم چین بینیم بھ و میکنم نگاش اخم با

 ...بخوری قسم جونش بھ نمیاد خوشم...دارم زیادی تعصب ام عمھ رو: آرمین

 ...میفتھ افتاده صندلی روی کھ کتش بھ چشمم کھ میچرخونم رو سرم

 ...اومدی؟؟؟ اشتباه کھ 
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 ...آره: میگھ و میزنھ لبخندی

 درو چجوری کھ بلدی احیانا... میکنی بازش...در اون...اونا: میگم و میکنم اشاره در بھ

 باز

 کی ھر از اونجا...راست سمت میپیچی...باال میری ھا پلھ از کردی کھ بازش...کنی؟؟؟

 رو راه بپرسی

 ...میده نشونت

 ...بده نشون رو راه کھ نبود کسی: آرمین

 ...بزن صدا رو کوکب 

 ...خرید میره گفت بھم کنم فک...اوووم!...کوکب؟؟؟: آرمین

 نکرد؟؟؟ بیرون رو تو و کرد ول رو خونھ و خرید میره داره گفت تو بھ: میگم جیغ با

 میرفتم داشتم خودم من...کنھ بیرونم باید چرا...پیمانم صمیمی دوست من: آرمین

 شد چی نمیدونم...کھ

 !!!...شدم گم

 ...بیرون برو...اه  ...خیکت ارواح آره 

 ...میشھ؟؟؟؟ چی م نر  : میگھ و باال میده ابروھاشو

 ...دیدی خودت چشم از دیدی چی ھر 

 ...است منصفانھ(  متفکر حاالت با...) اووممم: آرمین

 بزنھ بغلش از تا ده بدم نشونت ای منصفانھ یھ االن...باشھ...میگیره حرصم خونسردیش از

 ...بیرون
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 و رتمصو تو میره پاش...شتلپ کھ آب تو میکشمش بیاد خودش بھ تا و میگیرم رو پاھاش

 میرم خودمم

 پا و دست آب تو ھنوز...میکشم عمیقی نفس و باال میام و میام خودم بھ...استخر تھ

 بلد شنا نکنھ...میزنھ

 شصورت روی میکشھ رو دستش و میکشھ عمیقی نفس و بیرون میاره رو سرش...نیس؟

 حرص با و

 کردی؟؟؟؟ چیکار: میگھ

 ...میاد سرت بدتری بالی بیرون نری اگھ 

 آب...میگیره راه صورتش روی موھاش روی از آب...میکنھ نگاھم و سمتم برمیگرده

 قورت رو دھنم

 !!!!!!!میشھ گرمم دفعھ یھ چرا نمیدونم..میدم

 ھس؟؟؟؟ ھم ای دیگھ بالی: میگھ و میزنھ ژکوندی لبخند

 ھک رو پرتقال آب پارچ اون...جلو بیای اگھ: میگم بلند صدای با کھ میاد سمتم بھ آروم

 رو...میبینی؟؟؟

 ...ندارم ھم شوخی...میکنم خالی کتت

 ...کن خالی: آرمین

 جیغ...باشھ اومده االن تا باید ھم کوکب: میگم و میرم عقبتر و میدم قورت رو دھنم آب

 میگم و میکشم

 ...میکنی اذیتم داری

 ...دیدی دفعھ یھ...نمیشینما بیکار منم فقط...بزن جیغ: آرمین
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 ...کردم اذیتت واقعا: میده ادامھ و میشھ ترم نزدیک بھم

 تی از رو نگاھم...ایستھ می جلوم راست و میشھ نزدیک بھم...میزنم تکیھ استخر گوشھ

 بھ کھ شرتش

 ...میزنھ لبخند کھ میکنم نگاه بھش و میگیرم میده نشون رو بدنش و چسبیده تنش

 خوردی؟ لبخند قرص امروز 

 ینممیب میکنم نگات کھ االن: میگھ کھ میکنم نگاھش شک با...میشھ تر عمیق لبخندش

 ھم زیادی

 ...نیستی استخونی

 بھ چشماش با چون نشدم منظورش متوجھ کھ میخونھ نگاھم از انگار...باال میدم ابرومو

 اشاره پایین

 بھم حسابی کھ لعنتی قرمز مایوی اون و بدنم بھ نگاھم کھ پایین میبرم رو سرم...میکنھ

 چسبیده

 دبلن اش خنده صدای کھ آب زیر میبرم گردن تا رو خودم و میکشم بلندی جیغ...میفتھ

 ...میشھ



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 میکنی؟ نگاه چرا...ھیزی خیلی 

 :میگھ و صورتم جلوی میاره رو سرش...میکنھ نگاھم درآر حرص لبخند ھمون با ھم باز

 ھمون بھ

 !!...!چسبید بیشتر من بھ کنم فک...گرچھ...میکنی نگاه منو پای سرتا تو کھ دلیلی

 رو گردنش کھ باال ببره رو سرش میخواد و میخنده کھ میدم فشار ھم روی رو دندونام

 و میگیرم محکم

 و همیگیر پامو...آریانچسب جناب بخندی آب زیر کھ میکنم کاری االن...پایین میکشمش

 زیر میکشھ منم

 قفل شتمپ و میپیچونھ محکم رو دستام کنم خفش پایین این میتونم کھ تصورم برخالف...آب

 حتی...میکنھ

 رو رمآخ نفسای کھ درحالی...میاد بیرون حباب بینیش از...لبشھ رو لبخندش ھم زیر این

 ام سینھ تو

 حشتو با...میکنھ قفل پاش با رو پاھام و میگیرتم محکم کھ میزنم پا و دست کردم حبس

 نگاھش

 میاد حباب بازھم کھ میشھ شل کمی نیشش و میده باال لبخند با ابروھاشو...میکنم

 آب تو موھاش...بیرون

 ھک ھوایی تمام و میشھ تموم تحملم کھ میزنم پا و دست محکمتری قدرت با...میشھ شناور

 ھام ریھ تو

 دستم کھ میکنم زدن پا و دست بھ شروع خفگی شدت از و میشھ خالی حباب مثھ بود

 و میشھ کشیده

 دھنم تو رو ھوا میکنم سعی کھ درحالی و میکشم عمیقی نفس...میگیرم قرار آب روی

 رو مشتم بفرستم

 ...پشتم میپیچونھ و و میگیره ھوا تو رو دستام اخم با کھ میکنم بلند سمتش بھ

 !...چیھ و کیھ ترمھ بدم نشونت تا کن ولم مردی اگھ...کن ولم 

 ...بده نشونم: آرمین

 یاییدبستان بچھ این مثھ صورتش و چسبیده صورتش بھ موھاش...میکنم نگاھش متعجب

 از تخسی کھ

 چسبونھمی خودش بھ منو و میده بیشتر فشار پشت از دستمو...شده میزنھ فواره صورتشون

 ھر از قبل و

 دوباره نفسم خیسش و سرد لبای حس با...میده قرار لبم روی رو لبش ھوا بی و حرفی

 قطع

 مسمت بھ کھ میرم عقب آب روی و کنار میزنمش زده بھت کھ میکنھ ول رو دستم...میشھ

 حالت با و میاد

 قفل رو لبام قبل از محکمتر اینبار و میگیره رو صورتم توجھ بدون و ای وحشیانھ

 بستھ چشمام...میکنھ
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 محکم رو کمرم...نمیشھ جدا ازم اما میرم فرو آب زیر بھ دوباره ای لحظھ برای و میشھ

 منو و میگیره

 میکنھ بقال پشتم رو دستاش...میگیرم نفس بلند صدای با و میشم جدا ازش کھ باال میکشھ

 بھ منو و

 روی موھاش روی از آروم آب کھ بھش میزنم نفس نفس کھ درحالی...میچسبونھ تنش

 راه صورتش

 یذارمم رو دستم...میکنھ نگاھم العملی عکس بدون و خاص طرز با کھ میکنم نگاه گرفتھ

 سینھ روی

 یمخالفت بی کھ عقب میدم ھولش... میترسونھ منو و میکنھ داغ رو تنم بدنش داغی...اش

 و میکنھ ولم

 استخر لبھ بھ و میرم عقب عقب میکنم نگاھش بھت و اخم با کھ درحالی من

 برمیگردم دوباره...میچسبم

 لویج و میرسونم حولھ بھ رو خودم و میرم باال استخر فلزی پلکان از و میکنم نگاھش و

 نگھش خودم

 ممید قورت رو دھنم آب...میکنم نگاه شده خیره بھم آب وسط کھ آرمین بھ دوباره و میدارم

 رو نگاھم و

 ...میکنم فرار در سمت بھ و میذارم لبام روی رو دستام و میگیرم ازش

***. 

 &&&آرمین&&&

 .میکنم نگاه برم و دور بھ و میام خودم بھ در شدن بستھ با...میره در سمت بھ دو با

 ...کردم؟؟ چیکار من 

 ...باال میکشم خودمو و میرسونم استخر لبھ بھ رو خودم و میکشم آب روی رو دستم

 ...کردی؟؟؟ غلطی چھ تو 

 ھب و میکشم دراز زمین روی پشت از.میبندم رو چشمام و میکنم نگاه چوبی در بھ ناباور

 خیره سقف

 ...میشینھ لبام روی محوی لبخند...میکنم اش مزه مزه و میکنم جمع دھنم تو رو لبم.میشم

 ...شیرینھ 

 نگارا میکرد نگام جوری...میخندم و میشینم سرجام اش ترسیده و متعجب قیافھ یادآوری با

 کسی حاال تا

 ...نبوسیدش

 ...احمق...کردی؟احمق غلطی چھ: میزنم تشر خودم بھ اخم با و میام خودم بھ دوباره

 یتکون رو خودم و برمیدارم رو کتم...میریزه کولم و سر از آب...میشم بلند زمین روی از

 بھ و میدم

 سمت بھ رو نگاھم درآخر و میکنم نگاھی بیرون بھ و میکنم باز رو در.میرم در سمت

 راھپلھ
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 کتم.میرم خونھ در سمت بھ لعنتی گفتن با و میدم قورت محکمتر رو دھنم آب...میکشونم

 و میپوشم رو

 ...میشم خارج خونھ از

 ...بسھ فرار...کوچولو خانوم کافیھ کردی فرار چقدر ھر

***. 

 &&&ترمھ&&&

 نمیخوری؟ شامتو چرا: پیمان
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 میگی؟ چی...دیگھ زدم لیس رو قابلمھ: میگم و کنار میذارم رو قاشق

 ...بیام فیلمی تریپ خواستم..میدونم خودمم: پیمان

 ...ساکتی شده؟زیادی چی: میگھ و میکنھ آب رو لیوانش

 ...نیس چیزی 

 ناراحتی؟ رضوان پیش رفتم چون نکنھ: پیمان

 ھک کنم ھم سر دروغی چھ بودم مونده...میده بھونھ بھم الکی الکی خودش...میکنم نگاھش

 نشم مجبور

 ...گلو تو کرد ھلو عین رو دروغ خودش...بگم راستشو

 ...دیگھ نمیاد خوشم دختره اون از 

 ...زندگی برای من کھ دختریھ رضوان...میاد خوشت: پیمان

 چھ ببین...بگیر یاد من از یکم...پیمان میزنی حرف چقدر: میگم و میکنم قطع رو حرفش

 کم دختر

 ...میدیا فراری ھم رو شیرین رضوان اینجوری...شدم خانومی و حرف

 ...میکنھ نگاھم متعجب اون و میشم بلند میز پشت از

 سوال؟؟؟ یھ پیمان: میگم پیمان سمت برمیگردم

 ھوم؟: پیمان

 نیستم؟ راست رو خودم با و میزنم گول رو خودم دارم...چیز...کھ بفھمم باید کجا از 

 رحالید و میگیرم ازش رو نگاھم کھ میکنھ نگاھم موشکافانھ نگاھش با و سمتم برمیگرده

 سوت کھ

 ...بھ بھ...ساختھ رو خونھ این کھ بوده کاری گج عجب...میکنم نگاه بر و دور بھ میزنم

 چیھ؟ واسھ سوالت این: پیمان

 ...نمک راھنماییش و بدم جوابشو...ھمینطوری...خواستم منم پرسید ازم اینو کیوان...ھیچی 

 کیوان؟: پیمان

 ...شده عاشق دیده خیابون تو رو یکی باز...کھ میشناسیش...کیوان آره خب...لیوان نھ 

 ...کن رجوع قلبت بھ: پیمان

 اباب...رجوع بابا...احساس بابا...جملھ بابا...مفھوم بابا....اوووووووووووووووھھھھھھھھھھ

 فیلسوف
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 !!!!...کرد خونریزی طحالم کھ بود پرمغز و مفھومی اش جملھ اونقدر یعنی...یونانی

 "دیگھ؟؟؟؟؟ کنھ رجوع قلبش بھ بگو کیوان بھ"  یعنی جملھ این االن 

 قضیھ وارد رو کیوان دیگھ میشھ خراب بندی جملھ اینجوری دیدم چون...آره: پیمان

 ...نکردم

 ...میکنھ نگام جوری یھ بازم اون و میدم تکون رو سرم

 ...سوال یھ پیمان 

 ...سواالت یھ این با کردی کچلم: پیمان
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 شده؟ ضعیف چشمات تو میگم 

 چطور؟...نھ: پیمان

 باشی؟؟؟ گرفتھ چیزی چشمی بیماری...نکنھ...میکنی نگاه جوری یھ ھمش آخھ 

 ...چشم تو رفتھ خاک...نھ: پیمان

 !!!!!!!)))))!!!!(((((راستم ی روده تو جوابت یعنی

 ...میام بیرون آشپزخونھ از و میکنم نگاھش وضعی خل دید با یکم

 ...کنم؟؟ رجوع قلبم بھ 

 ...میکنم دقت یکم جملھ این روی و میرم راھپلھ سمت بھ

 .... «کنھ رو اون بھ رو این از رو آدم میتونھ کھ عشقھ فقط و فقط:.... سیما

 احساس یھ...پدیده یھ...اس معجزه یھ عشق...کنھ آب رو سنگ یھ میتونھ کھ عشقھ فقط

 از پر کھ قشنگ

 عشقھ زا پر کھ عشقھ فقط...محبتھ از پر...زیباس چیزای از پر...لطافتھ از پر...رنگھ... »

 ور خودم با من...میکنم چیکار دارم...مزخرفھ واقعا: میگم و بیرون میکنم فوت رو نفسم

 اصال...راستم

 بوس مھارت با چھ...خودمونیما ولی...ای یییی...چندش...ندارم احساسی بھش درصدم یھ

 ...میکرد

 کی؟: پیمان

 کرف بلند باید االن ھمین تو...خر ی ترمھ آخھ...پیمانھ بارزش نمونھ یھ...دیدین؟ بختک

 بوس و کنی

 ...کنی؟؟؟ بوس

 ...میکنم نگاھش لبخند با و سمتش برمیگردم

 کی؟ گفتم: پیمان

 ...نعلبکی استکان 

 ...یا...میگی بھم یا...شده چیزیت یھ تو ترمھ: میگھ و میکنھ ریز رو چشماش

 بودی؟ کی با: میگھ تندی لحن با و بیرون میکنھ فوت رو نفسش

 بودم؟؟؟ کی چیھ؟با ھا؟؟؟من؟؟؟منظورت 

 میکنھ؟ بوس مھارت با کی: پیمان
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 پسره...یعنی...بود چیز توش دیدم آمریکایی فیلم یھ امروز...آره...میگی؟؟؟ اونو آھا 

 یعنی نھ...لبوپختھ

 ...دیگھ بود این...چیز...رو دختره فرانسویھ پسر

 اومد؟ کجا از فرانسوی پسر...بود آمریکایی فیلمش میگی کھ تو: پیمان

 ...بود اومده فرانسھ از پسره فیلم تو...خب 

 کارکترای اب آمریکایی فیلمای واسھ میمیرم من اتفاقا..ببینم فیلمو میخوام منم...جالبھ: پیمان

 ...فرانسوی

 ...رو دارش شاخ انقدر نھ ولی بگو دروغ...ترمھ سرت تو خاک
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 حذفش...نیست مالی زیاد فیلمش دیدم...چیز...االن...دیدم صبح...رو فیلمھ...فیلم؟؟؟ 

 ...کردم

 ...میکنم پیداش من...بگو رو فیلم اسم تو: پیمان

 ...اسم؟؟؟؟

 گفت جھنم بردن رو فضول...ھم شاید یا...میزنن دار را فضوالن...فیلمش اسم...آھا 

 ھیزمش

 ...بود ھا مایھ ھمین تو ولی نیست یادم دقیق رو اسمش...تره

 میسوزونی؟ آتیشی چھ داری باز: میگھ و میکنھ نگاھم جدی

 ...تو جان بھ ھیچی 

 ...میکنی قایم ازم رو چیزی بفھمم اگھ: پیمان

 داری ۱۸+  صحنھ یھ دیدن واسھ تو...ھمین...بود بوس یھ فیلم ی ھمھ بابا...نمیکنم قایم 

 کتک منو

 میزنی؟

: میگم و سرم تو میکوبم محکم...باال میره ھا پلھ از جواب بدون و میشھ رد کنارم از

 اینجا تو...احمق

 آندراستند؟؟؟؟...نیستی خودت خونھ تو...کنی فکر بلند نداری حق

 خونھ...است کننده خستھ واقعا خونھ این...میشم اتاقم وارد یکراست و باال میرم رو ھا پلھ

 اندازه من

 اما کردممی زندگی اینجا قبال اینکھ با...نگرفتھ توش دلم ھیچوقت اما اینجاست آشپزخونھ

 اینجا دیگھ

 تو نوزھ خونھ...نکنھ مخالفت رفتنم با کھ بزنم رو پیمان مخ جوری یھ باید...نیستم راحت

 رھن

 نگاه آینھ تو و باال میکشم رو بینیم...میشھ جمع زود اونم کھ لباسھ چھاردست...منھ

 گونھ روی...میکنم

 اما کردم باز رو سرم باندپیچی اینکھ با...پیشونیمھ روی ھم زخم رد یھ...کبوده ھنوز ام

 بخیھ ھنوز
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 یاک خبرا بی خدا از اون کھ میترکم فضولی از دارم یعنی...نکشیدم رو سرم پشت ھای

 کھ من...بودن

 دشمنی ھم کسی با...نمیکنم اضافھ غلط دیگھ و کشیدم چی ھمھ از دست ماھھ دو

 رو کاوه نکنھ...نداشتم

 داپی رو کاوه میکردم آب پیشش کھ ھایی طال اون صاحاب داده؟؟؟؟شاید لو منو و گرفتن

 میخواد و کرده

 !!!!...بیاره منو دخل

 ور اش شماره...میگردم کاوه شماره دنبال گوشیم تو و برمیدارم عسلی روی از رو گوشیم

 پیدا

 ور اش شماره و میگیره خندم خودم کارای از...شده سیو گاوه آقا اسم بھ گوشی تو...میکنم

 یھ...میگیرم

 ریجکت کھ نمیخوره بیشتر بوق چندتا...میده صدا گوشم تو مزخرف پیشواز آھنگ

 داره باز البد...میشم

 شروع رو کاراش نخورده شام یعنی...شبھ سر کھ االن ولی...میده انجام عملیات

 مدست تو کھ عسلی روی بذارم رو گوشی میخوام و میشم تماس بیخیال...خخخخ...کرده؟؟؟

 با...میلرزه

 ...استخونی...بھ بھ: میپیچھ گوشی تو صداش کھ میکنم وصل رو تماس اش شماره دیدن

 چطوری؟...سالم 

 چی؟ تو...خوب: کاوه
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 ...نیستم بدک...ھمچین ای 

 ...کردم تعجب دیدم رو ات شماره...نیست ازت خبری: کاوه

 دادی؟ تماس رد ھمین واسھ 

 ...ھاست بچھ کار..بابا نبود من کار: کاوه

 لگ دست یازده کبری عملیات اون تو آخرش...سرت بر خاک: میگم و میگیرم گاز رو لبم

 آب بھ

 ...دادی؟؟؟

 ...عملیاتھ رئیس ھا بچھ از منظورم...بابا نھ: میگھ خنده با کاوه

 ھک دختره این میگھ ھی و میکنھ نگام اخم با داره االن: میده ادامھ و میخنده بلند صدای با و

 باھاش

 ...کیھ؟ میزنی حرف

 ...نکنھ بدبخت خودشو بگو بھش و برسون مخصوص سالم 

 بدزدی؟؟؟ منو پنیر میخوای باز: میگھ و میشھ جدی

 ...کنار گذاشتیمش بوسیدیمش چیھ؟ما دزدی...بابا نھ 

 من؟؟؟ جون: کاوه
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 ...تو جون بھ 

 کردی ھتوب گقتی و زدم زنگ بھت کھ پیش دفعھ...نیستا ازت خبری وقتھ چند میگم: کاوه

 باور

 ازدواج پریدی؟نکنھ ھم تو...بود خوش تو بھ دلم...میکنی زیاد کارا این از آخھ..نکردم

 کردی؟ای

 دادی؟؟؟ پر   خودتو و دادی آب بھ گل دست یازده کبری عملیات تو ھم تو...شیطون

 خویش قشم بھ رو ھمھ کافر...کردم؟ برقرار عملیات کی چیھ؟من پرتا و چرت این 

 ...پندارد

 ...بابا خوب: میگھ و میخنده

 نزدن؟ ردتو ھنوز...زنگیدم چی واسھ رفت یادم میزنی حرف اینقدر 

 ...نمیدم تلھ بھ دم سادگیا این بھ من...بابا چی؟؟؟نھ: کاوه

 بازی والیبال و میخورد خنک آب زندان تو کھ رو سالی پنج اون حتما...عمت جون آره

 رو میکرد

 ...رفتھ یادش

 کھ کسی بھ نگرفتھ؟آدرسمو تو از منو آدرس کسی تازگیا این: میگم و میکشم عمیقی نفس

 ندادی؟

 رو ات خونھ آدرس فقط...کجاست ات خونھ نمیدونم اصال من...میپرسی؟؟؟ چرا...نھ: کاوه

 ونک تو

 شده؟ چیزی...رفتی اونجا از وقتھ خیلی شنیدم کھ داشتم

 سرم تنریخ خونم راه تو بیابونی غول گلھ یھ پیش روز چند یھ: میگم و میشینم تخت روی

 کھ جایی تا و

 و اسم...داشتن ھم رو ام خونھ آدرس...داشتن عکسمم...کردن پذیرایی ازم داشتم جون

 ھم رو فامیلم

 ...میدونستن

  

 

477 

 االن؟ خوبھ کھ حالت: کاوه

 ...کردم شتق درجا رو ھمشون زدم...بابا آره 

 ...خودت جون آره: کاوه

 ستمنی بھ سر ببرن و کنن ماشین سوار زور بھ منو میخواستن...میگم راست تو جون بھ 

 ھمون کھ کنن

 بارون تیر رو ھمشون و آوردم بیرون جی پی آر مسلسل یھ جورابم تو از موقع

 سوار اگھ...کردم

 آتشین پرتقال آب جھنم تو داشتن االن بودن نکرده فرار و بودن نشده ماشیناشون

 ...میخوردن

 ...گرفتنت چی واسھ بفھمی کھ ببرنت خودشون با میذاشتی کاش: کاوه
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 در سر تو و ببرن رو تو کھ میدم رو تو آدرس دیگھ دفعھ...خدا؟؟؟ رو تو...ایده بابا 

 ...بیاری

 منم و انداختن گیر منو کردی فک تو البد...کنی؟؟؟ یتیم ھامو بچھ میخوای: میگھ و میخنده

 تو آدرس

 تو؟ سراغ بیان کھ دادم رو

 دشمن کھ نکردم زشتی کار اواخر این منم...میزنھ گول آدمو شیطونھ باالخره...خوب آره 

 تراشی

 ...اومدی ذھنم بھ کھ بودی کسی اولین تو...بشھ

 ھم رو دندونام اگھ...نیستم فروش آدم اما ھستم فروش خر و فروش طال من: کاوه

 رو تو جای میکشیدن

 ...کردی شک من بھ کھ بود زشتی کار...آوردم نمی اسمتم ، ھیچ نمیدادم لو

 تھناشناخ جد شناسنامھ شماره کنن خرت و بدن بھت آب یکم تا...میگی راست کھ تو...آره 

 منم

 ...میدادی

 ان؟؟ تو مثھ ھمھ کردی فک...برو...برو: کاوه

 وشگ صدای کھ بود بھانھ یھ حال ھر بھ... دیگھ خوب...بود گلستون دنیا کھ بودن اگھ 

 رو خراشت

 نداری؟ کاری...ببوس من طرف از رو عملیات رئیس اون...بشنوم

 ...شده تنگ برات دلم...بزن بھم سر یھ تونستی...استخونی نھ: کاوه

 ...حتما: میگم چندشی حالت با

 ...خدافظ...کوفت: میگھ و میخنده

 دوران چقدر کھ میکنم فک و میکشم دراز تخت روی پشت از و میکنم قطع رو تلفن

 خوش بھم دزدی

 !!!!!کنم شروع دوباره شاید...میگذشتھ

 بھ ور دیوار بھ و میبرم دھنم تو رو پایینم لب...میبندم رو چشمام و میزنم غلت تخت روی

 خیره روم

 ...میشم

 عشقی مرض دارم نکنھ خدایا...میکنم؟ فکر بھش ھمش کھ داره چی پسره این 

 ...میگیرم؟؟؟

 المصب ولی...شدی؟ خر بوس تا دو با...سرت تو خاک: میگم و خودم ی کلھ پس میزنم

 داد حال خیلی

 ...میکنھ؟ خر ھمینجوری رو دختراش دوست ی ھمھ یعنی...بھم
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 ...نشدم خر کھ من: میگم و میبندم رو چشمام
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 مزه مزه رو لبام دارم ھمش عصر از و نشدم خر ھنوز خوبھ...خودم جون آره

 داد حال خوب...میکنم

 داره؟؟ نقشھ برام نکنھ...بود چیزیش یھ امروز یارو این... المصب...دیگھ

 ...نمیرم دنیا از ناکام حداقلش...بھتر چھ...باشھ داشتھ خوب 

 یھخوب ی تیکھ پسر دوست عنوان بھ...خودمونیما...سرم تو کرماش ھمھ با رس خاک یعنی

 پدر

 !!!!!!!!!سوختھ

***. 

 تو ھک ھایی خانواده و آدما بھ...میشینم نیمکت روی و میپیچم خودم دور محکمتر رو پالتوم

 پخشو پارک

 رو شمامچ...میزنم تکیھ نیمکت بھ و میخارونم رو بینیم دستم پشت با و میکنم نگاه پالن

 سرم و میبندم

 نمدھ آب...ھام شش تو میفرستم دھنم با رو پارک خنک ھوای و میدم تکیھ نیمکت بھ رو

 قورت رو

 ...میجوم رو لبم پوست و میدم

 ...میکنم نگاه سرم باالی سیاه آسمون بھ و میکنم باز رو چشمام

 ...نھنک...میکنم؟ فکر بھش کھ استخره تو اتفاقات خاطر بھ ھمش یعنی...شده؟؟ چم خدایا 

 !!!...کردم؟ پیدا ھورمونی اختالالت نکنھ

 بدن یھ و بلند قد یھ و است قیافھ و پور و دک یھ ھمش...داره؟ چی یارو اون آخھ 

 مالی وضع...ساختھ

 ...نداره ای دیگھ چیز کھ اینا غیر...توپ کھ ھم

 ...باشھ؟؟؟ نداشتھ کھ مونده ھم ای دیگھ چیز...جوره کھ چیزاش ھمھ احمق خب

 ...اخالق 

 مدلی ھمین اولم ھمون از...لبویی و یخمکی آدمای واسھ میمیرم من اصال...خوبھ کھ اونم

 با حتی...بود

 دوستاش نثار کھ بود لبخند یھ تھش تھ و میکرد رفتار ھمینجوری ھم پیمان

 وقتش بھ...خب...میکرد

 ...میشد مھربون...میخندید...میزد لبخند منم واسھ

 من وشگ بیخ سیما این اینقدر...میشم بلند نیمکت روی از و بیرون میکنم فوت رو نفسم

 عشق عشق

 ھک کرد در عشقوالنھ ھای صحنھ واسم و شد افشین اون کچل کلھ ی صدقھ قربون و کرد

 ھوس منم

 ...کردم

 بھ متعجب و میچرخونم آسمون سمت بھ رو چشمام صورتم روی آب قطره یھ ریختن با

 نگاه باال

 ...میکنم

 ...شد؟؟؟ پیداشون کجا از ابرا این...بود صاف صاف کھ االن 
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 ...برق و رعد صدای بعدشم و میریزه صورتم روی دیگھ ی قطره چند

 در رو عشقی خورده شکست آدمای تریپ و میرم پیاده خونھ تا...میاد بارون...جون آخ 

  

 

479 

 ...عالیھ...میارم

 شونبساط و بند و میشن بلند عجلھ با پارک توی آدمای...میندازم سرم روی رو پالتوم کاله

 جمع رو

 نخیابو سمت بھ رو راھم و میکنم نگاه بھشون باز نیش با...رفتی کھ برو دِ  و میکنن

 ...میگیرم

 جر جر میاد بارون 

 ھاجر بوم پشت

 داره عروسی ھاجر

 جھمتو کھ نمیکنم شدید بارون و شدنم خیس بھ ھم توجھی و میرم خودم واسھ خوشانھ سر

 تو نفر دو

 با...ممیکن نگاه درخت زیر پسر و دختر بھ و ایستم می جام سر...میشم درخت زیر تاریکی

 اینکھ

 چھ...عمیق چھ...بابا ایول...جون...میکنن چیکار دارن کھ میبینم قشنگ ولی تاریکھ

 ...مشغول

 یشھم بیدار درونم کرم و جونم تو میفتھ خوره مثھ لحظاتشون در ریدن و ریختن کخ حس

 ...میلولھ و

 ...میکنن نگاه من بھ و میشن جدا ھم از وحشت با کھ میکنم بلندی سرفھ

 .نمیخواین؟ کمک...نباشین خستھ 

 نداری ھپروت تو زیادی دیدم: میدم ادامھ پررویی با منم و میشھ قایم پسره پشت دختره

 گفتم میکنین حال

 قتیو یھ زمستون جز این تو و بارون این تو ممکنھ آخھ...بدم رو شناسی ھوا اخبار بھتون

 سرما یکیتون

 ...بشھ واویال و کنھ سرایت ھم یکی اون بھ و بخورین

 ...زنمھ: میگھ میلرزه سرما از کھ درحالی و میده قورت رو دھنش آب پسره

 بھ نھخو ببرینشون...بخورن سرما زنتون ممکنھ کھ گفتم ھمین واسھ...میدونم بلھ بلھ 

 تره صالح

 منھ زا بعد شاید...دیدین چھ رو خدا...خخخ...برین ھم فراتر یکم میتونین اونجا تازه...دیگھ

 فرشتھ،

 ...خواست من حال ھر بھ... تِ  تِ  رِ  و بدن باال ھای بچھ تحویل رو شما و بیان شیاطین

 دیدن با کھ کیھ ببینم برمیگردم بازم نیش ھمون با منم و میگیره رو بازوم پشت از دستی

 ھنگ آرمین
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 معذرت: میگھ پسره و دختر بھ رو بارونھ خیس کھ درحالی...میشم خیره بھش و میکنم

 شما...میخوام

 ...باشین مشغول

 ...چی؟؟؟...ھا؟ 

 ویر لبخندی کھ میشم خیره بھش مبھوت منم و میکشھ خودش دنبال و میگیره منو بازوی

 منو و لبشھ

 میکشم دستش از بازومو و میام خودم بھ برق و رعد صدای با...میکشھ خیابون سمت بھ

 می و بیرون

 واستادی؟؟؟ شد؟چرا چی: میگھ و سمتم برمیگرده متعجب...ایستم

 اخدای...کردن؟؟؟ نفرین منو پسره و دختر اون نکنھ...زدم شد؟؟؟توھمشو چی دیدی خدایا 

 وضعم یعنی

 ...کردم؟؟ پیدا چیزی اختالالت...راستکی نکنھ...خرابھ؟ اینقدر

 بیا...ترمھ؟؟؟: میگھ و میکشھ خیسش صورت روی دستش و میکنھ اخمی آرمین

 خیس...بریم
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 ...میخوریا سرما...شدیم

 سخن من با...روح ای...روحی؟؟ تو: میگم و میبرم صورتش سمت بھ بھت با دستمو

 ...بگو

 کھ این...بابا ای...میشھ غنچھ لباش کھ میدم فشار و میذارم لباش طرف دو رو دستم و

 روح

 ...باشھ؟؟؟؟ جلوم کاسپر االن داشتم انتظار نکنھ...نیست

 نیستی؟ روح تو 

 ...نھ: میگھ خنده با

 رمین صورت عجب...جان...واقعیھ واقعیھ...بابا نھ...میکشم لپشم و میکنم نگاھش متعجب

 یکم...داره

 ارکن یکشمم دستمو و میکنم نگاه اطرافم بھ متفکر کمی...میخنده کھ میکشم رو لپش بیشتر

 اخمی و

 میکنی؟ چیکار اینجا تو: میگم و میکنم

 ...شدیم خیس: میگھ و میگیره دستمو مچ

 درجھ ۵۴۵ رفتاراش چرا این...میکنم نگاش منگ ھنوز منم و میبره خیابون سمت بھ منو

 تغییر

 ...خندید؟؟؟...کرده؟؟؟

 روی میندازه منو و میکنھ باز رو راننده کمک سمت در و میبره ماشینش سمت بھ منو

 رو در و صندلی
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 فرمون پشت میاد و میزنھ دور رو ماشین و میبنده کشش ترمھ و ناناز لبخند ھمون با

 ...میشینھ

 ...سالم 

 ھک درحالی و میشھ بیرون داشبورت روی جعبھ داخل از دستمال چندتا و میزنھ لبخندی

 صورتش روی

 ...السالم علیکم: میگھ میکشھ

 میکردی؟ چیکار اینجا تو 

 واھ بودم اومده...بود گرفتھ دلم: میگھ و میکنھ مشت رو دستماال و سمتم برمیگرده کامل

 تو کھ بخورم

 نجات قیمت بھ...شدی عاشق پرستوی دوتا اون خلوت مزاحم کھ دیدم بعدم..ھھ...دیدم رو

 خودمو...اونا

 ...کردم بدبخت

 ...میکنم چیکار دارم میدونستم خودم من: میگم و میکنم اخمی حرفش از

 ات رو بخاریش ھم بعد و میکنھ روشن رو ماشین و میشینھ راست و میده تکون رو سرش

 میکنھ زیاد تھ

 ...بود شده آویزون ات لوچھ و لب...میدونستی آره: میگھ و

 خواست؟ دلت ھم تو: میگھ لبخندش ھمون با کھ میکنم نگاھش متعجب

 چی؟ 

 ...ھیچی...ھیچی: میگھ باخنده و میندازه باال ابرو

 ندارم؟ خبر خودمم کھ خواستھ دلم چی من...چی بگو: میگم مصرانھ

 و بودی مونده خیره گرفتنشون قلوه و دل و اونا بوسیدن صحنھ بھ تو کھ جوری: آرمین

 شده شل نیشت
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 ...خواستھ ھمونا از...ھم تو دل شاید کھ کردم فکر...بود افتاده راه دھنت آب و بود

 اونا از دلم من...حیا بی بیشعور...خواستھ چیز من دل...چی؟؟؟؟: میگم جیغ با

 ندونھ کی ھر...بخواد؟؟

 ...ام ندیده چیز من میکنھ فکر

 تمام با خودتون شما کھ بود رفتھ یادم...بعلھ...بعلھ: میگھ و میشھ بلند اش خنده صدای

 حسش وجود

 ...داشتی تجربھ و کردی

 اتحرک قشنگ...نمیکشھ خجالت زرافھ لبو ی پسره...نگفتم دروغ شدم قرمز بگم اگھ

 ھم منو کھ زشتشو

 ...صورتم تو میزنھ رو بود کرده اونا بھ مجبور

 ...چیزی...خیلی...خیلی...خیلی 
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 من...نکنھ یا...ناراحتی؟ ات تجربھ از نکنھ...چرا؟؟؟: میگھ و میندازه بھم نگاھی نیم

 انجام خوب کارمو

 ندادم؟ھوم؟

 آرومتری صدای با و کنار میزنھ رو ماشین کھ میکنم نگاھش گشاد چشمای با و متعجب

 اگھ: میگھ

 ...کنم زنده برات ھاتو تجربھ دوباره میتونم...بخوای

 ...باشی وقیح و پررو اینقدر نمیکردم فکر 

 کسی بارهدو بوسیدن کھ بود نیفتاده اتفاق وقت ھیچ: میگھ جدیت با و میکنھ ریز چشماشو

 بشھ برام

 ھب ھم استخر توی روزم اون رفتار...داد بھم رو حس این کھ ھستی نفری اولین تو...آرزو

 دلیل ھمین

 ...بود

 سیک نمیکردم فکرشم ولی...ام پررو میدونستم یعنی...میشم خیره بھش و میکنم اخمی

 از تر پررو

 این...ببینم؟ واستا لحظھ یھ...ھا؟...بزنھ حرف من بوسیدن حس از و بشینھ روم جلو خودم

 بوسیدن گفت

 استخر تو روز اون خب...بود؟ بوسیده چندبار منو مگھ...آرزو؟ بشھ براش کسی دوباره

 منو دوبار

 بینیم نوک...میشھ محسوب بار یھ استخر تو دوبار اون میگفت این کھ اینجور ولی بوسید

 میخارونم رو

 ...میارم زبون بھ فکرمو و

 بوسیدی؟ منو بار چند حاال تا تو 

 ...میشھ باری ھفت شش: میگھ و میخنده

 ...الکی 

 دست بھش من بوسیدن توھم دائما کھ داره دوست منو اینقدر یعنی...بیچاره

 باالخره نمردیم...آخی...میده

 ...ترمھ بزنم حرف باھات میخوام: میگھ و میشھ خیره بھم...دادیم مرده کشتھ یھ

 بود یچ استخر تو روزت اون رفتارای نمیدونم...من...دکی ببین: میگم و میکنم نگاه بھش

 چی برای و

 رو بود چی ھر...بشی یادآورشون و بزنی حرف دربارشون نمیخوام دیگھ فقط...بود

 خاطر بھ گذاشتم

 واقعنی تو کھ میکنم فکر من و بود کرده فرق کال رفتارات روز اون چون...خرابت حال

 چیز حالت
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 و تمنساخ کارتو کھ کردم آقایی خیلی منم...کردی بار تخلیھ اونجا و اومدی کھ بوده مرغی

 گرگی کف

 رو مریضت حال مراعات و خرابھ حالت میدونستم چون نکردم مبارکت روح نثار

 امشبم...کردم

 قضا و اتفاق حسب بر رو اینا من باش مطمئن ولی...شد پیدات و شدی سبز کجا از نمیدونم

 الھی قدر و

 کن فراموش ھم شما و میسپارم فراموشی بھ رو+  ۱۹ حرفای این ی ھمھ االنم...نمیذارم

 لبو ھمون و

 ...بمون من فکر اخموی ی پختھ

 ...جدیھ قصدم من: آرمین

 اتفاقی امشبت دیدن...آره: میده ادامھ کھ میکنم نگاھش متعجب و میکنم باال رو سرم

 دنبالت...نبوده

 ... بزنم حرف باھات و ببینمت جوری یھ میخواستم چون...چون...بودم

 ...بدی گوش حرفام بھ باید ھم تو: میده ادامھ اخم با و

 ...ندارم ازدواج قصد من 

 ..چرا؟؟؟...جدی؟: میگھ و میکوبھ فرمون بھ رو دستش و میخنده

 .بگی؟ بھم ھمینو میخواستی یعنی: میگم متعجب

 ...ترمھ میاد خوشم ازت من...نھ ھمینم ھمین: میگھ بالبخند

 ...موھام تو میره ابروھام

 شمال تو کھ روزی ھمون از شاید...کی از نمیدونم...زیاد...میکنم فکر بھت: آرمین

 برام ولی...دیدمت

 ...بشناسیم رو دیگھ ھم بیشتر بتونیم...کھ بدی بھم شانس یھ میخوام...شدی مھم

 شدی؟ دیوونھ...میگی؟؟؟ چی 

 ...کن گوش ترمھ: آرمین

 و میشم خامت من بگی بھم وری دری چھارتا و بیای اگھ خیالت بھ...جناب کن گوش تو 

 و بغلت میپرم

 ھتب بخوام برسھ چھ نمیکنم نگاه تو بھ بارم یھ حتی من...باطل خیال زھی...میکنم؟ ماچت

 و کنم فکر

 ...بشم آشنا باھات بخوام

 ...بودی مونده بوسش یھ کف تو چجوری دیدیم...ات عمھ جون آره

 ...ترمھ: آرمین

 تو نزدم کردی آویزون اتو لوچھ و لب کھ بار یھ ھمون کھ بوده من از اشتباه...نیار اسممو 

 کھ گوشت

 ...نداره؟؟؟؟ خبر خودش و شده دوست کیا با پیمان...کھ واقعا...دادی خودت بھ جرئتو این

 ...ترمھ: آرمین

 شمبھوت ی قیافھ بھ توجھ بدون و میکوبم محکم رو ماشین در و میشم پیاده ماشینش از

 رو خودم
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 آرمین ی خیره نگاه بھ توجھ بدون و میکنم بلند دست تاکسی واسھ و خیابون وسط میندازم

 تاکسی تو

 ...میشینم
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 اون با...اونجا آخھ...خدا بھ خنگی: میگھ میکنھ رو و زیر رو لباسام کھ حالی در سیما

 با...خدمتکار

 تو اومدی کھ کردی خریت...مفتش نون اون با...نرمش تخت اون با...جکوزی و سونا اون

 ...آواره این

 کار مخش رو کیوان با روز دو تا...نزنیا پیمان جلوی حرفارو این من جون 

 ازم کلی کیوان...میکردم

 ...نمیشھ آدم خود خونھ جا ھیچ...خودم خونھ برگردم گذاشتھ کھ گفتھ بد

 ...میچینھ کمد تو رو لباسام سیما و میکشم دراز تختم روی

 ...میدادم جواب پیمان بھ باید ھم کردنم فکر بابت...نمیگذشت خوش بھم اونجا اصال 

 ...بود گلت داداش کھ شد؟پیمان چی: سیما

 .میکنھ معذبم نگاھاش با ھمش...شده خار کھ االن 

 اھاشنگ معنی...کردم قتل انگار میکنھ نگام جوری یھ: میدم ادامھ متفکر و میشینم راست

 رو

 دختره اون تاثیرات ھمش...میدونم کھ من...شده جوری یھ جدیدا...نمیفھمم

 پیمان بھ شیرینیش..شیرینھ

 ...کرده سرایت ھم

 ...میگی؟؟؟ رو ناز ی دختره اون: میگھ و میشھ اتاق وارد افشین

 میگی؟؟؟؟ رو غاز دختره اون: میکنھ درست رو حرفش سیما نگاه با

 میکردی؟؟؟ گوش حرفامون بھ تو 

 ...میشد شنیده ھم کوچھ تو بود بلند اونقدر صداتون...بابا نھ: افشین

 ...میشھ بلند بخار دستش تو لیوان از

 چیھ؟ اون 

 ...چایی: میگھ و میخوره نوشیدنیش از قورت یھ

 ...من برداشتی؟؟؟؟بده منو چایی: میگم و میگیرم ازش رو چای لیوان و سمتش میپرم

 خسیس؟؟؟؟ چقدر...کنن ثبت گینس تو باید رو تو بابا: افشین

 شیرین چای خودش واسھ ناکس...میخورم چای از و میکنم نزدیک لبم بھ رو لیوان

 کھ حالی در...کرده

 ..میبرم لذت چای مزه از و میشینم تخت روی میخورم رو چایم

 ارید...پاشو...سیما گرفتی؟؟؟پاشو کار بھ منو زن و دیدی دور منو چشم تو باز: افشین

 میکنی؟ چیکار
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 کنھ؟؟ جا بھ جا کوه میخواد مگھ...ھا لباسھ چھارتا ھمش بابا 

 رو وهک خودت پاشو: میگھ و میکنھ بلندش و میگیره سیما دست از رو لباسا زور بھ افشین

 جا جابھ

 داری؟؟؟ چیکار من زن بھ...کن

 چطوره؟؟؟؟ پسرم: میگھ و میذاره سیما اومده باال یکم شکم روی رو دستش بعد و

 ...دختره: سیما
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 ...باشھ قلو دو کنھ خدا...بابا ای: میگھ و میکنھ ول رو سیما کالفھ افشین

 ...خورمب بتونم ھم رو تھش شکرای تا میکنم لیوان تو رو انگشتم و میخورم تھ تا رو چایی

 میشھ؟ معلوم جنسیتش کی پس 

 ...دیگھ ماه دو...مونده کلی ھنوز: میگھ خنده با سیما

 رو؟؟؟ راه ھمھ این بره کی...اوووووووه 

 ارشچیک: میگھ و میگیره دستم از..میگیرم افشین سمت بھ رو لیوان و میخورم رو شکرا

 کنم؟؟

 ...بشورش برو میریزی چای خودت واسھ و میکنی کثیف منو خونھ لیوانای: میگم اخم با

 ھستی؟ کی دیگھ تو بابا: افشین

 ...میاد آب پول...نذاری باز زیاد آبو شیر: میگم و میکشم دراز تخت روی

 شارها سیما بھ چشم با رفتنش بیرون با...بیرون میره اتاق از و میده تکون سر تاسف با

 دوباره کھ میکنم

 ...میشھ مشغول و میره لباسام سمت بھ لبخند با

 سیما؟؟؟ 

 جانم؟؟؟: سیما

 ...شدیا مھربون دفعھ یھ...اوھو 

 بزنم؟؟؟ حرف باھات آدم مثھ نداری نھ؟؟؟عادت بنال بگم باید حتما: سیما

 ...سیما شدم جوری یھ: میگم توجھ بدون

 میکنی؟؟؟؟؟ شوخی: میگھ و سمتم برمیگرده و میکشھ بلندی جیغ سیما حرفم این با

 سرمشد؟؟؟پ چیھ؟چی: میگھ و اتاق تو میپره شتر مثھ افشین کھ میکنم نگاھش ترس با

 خوبھ؟

 ...دختره: میگھ حرص با سیما

 میگی؟؟؟ راست ترمھ: میده ادامھ باشوق بعد و

 میگم؟ راست چیو: میگم و میکنم نگاھش ترس با

 برش نزمی روی از و میکنھ حملھ سمتش بھ افشین...میشھ بیھوش و میکشھ دیگھ جیغ یھ

 با و میداره

 ...بیار براش آب لیوان یھ برو...پسرم خدا بھش؟؟؟وایی گفتی چی ترمھ: میگھ داد

 ...دختره: میگھ حالی بی با و میکنھ باز رو چشمش سیما حین ھمین در
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 ...میشھ بیھوش دوباره و

 اتاق بھ و میکنم آب لیوان یھ...میدوم آشپزخونھ سمت بھ و میشم بلند تخت روی از

 سیما..برمیگردم

 ...میکنھ غش دوباره من دیدن با و میکنھ باز رو چشماش کمی

 عزیزم؟؟؟ سیما؟؟؟پری: افشین

 ودشخ رو آب بقیھ...میشھ خالی سیما رو نصفش کھ میگیره دستم از ھمچین رو آب لیوان

 ...میخوره
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 ...تو واسھ نھ آوردم سیما واسھ 

 ھم واین بتونم کھ بشم آروم خودم باید اول خب: میگھ و میگیره سمتم بھ رو لیوان دوباره

 کنم آروم

 ...بیار آب دوباره برو...دیگھ

 فتم؟؟گ چی مگھ...نکن بازی ھندی فیلم پاشو ھم تو کردین؟؟؟سیما مسخره منو...بابا برو 

 کرده؟؟؟ خواستگاری ھس؟؟؟رسما کی طرف حاال: میگھ سریع و میشینھ سیخ

 ارخواستگ واسش جدی: میگھ و میکنھ سرفھ بھ شروع خواستگار اسم شنیدن با افشین

 اومده؟؟

 خواستگار؟: میگم و میکنم نگاھش اومده در کاسھ از چشمای با

 ترمھ؟: میگھ بھت با افشین

 بلھ؟ 

 گفت...براش اومده خواستگار افشین دیدی...بعلھ گفت...بعلھ گفت: میزنھ داد ذوق با سیما

 خوب...بعلھ

 ھس؟ کی...خوب

 کی؟ 

 ...خورده خر مغز اون: افشین

 میشین؟ اینجوری کھ بردم خواستگار اسم کی من...میکنین؟ ھوار و داد الکی چرا 

 ... و خواستگار درباره میخوای فھمیدم بیانت طرز از...فھمیدم خودم: سیما

 :میگم و میشم خارج اتاق از پایین انداختم رو سرم کھ درحالی و میکنم قطع رو حرفش

 این...نخیر

 ...ھا خوشھ دلتون ھم شما!!!!خواستگار..ھھ...نیست خبرا

 بگیره؟ اینو میاد کی...بابا میگھ راست: افشین

 تنھا...نداره کم چیزی خوشگلی چشھ؟؟؟از مگھ...اوھو: میگھ افشین بھ خطاب تشر با سیما

 کھ چیزی

 ...گذاشتھ تختھ و در بجاشون خدا کھ عقلھ یکم میزنھ کم ازش

 ینا از...گرچھ...میشم خیره شھر چراغای بھ و میکنم باز رو پنجره و کنار میزنم رو پرده

 و کم ارتفاع
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 صورتم روی رو دستم...نیست تماشا برای دوم طبقھ از زیادی چیز بلند ساختمونای

 زمزمھ و میکشم

 ترمھ؟ شده چت: میکنم

 « میاد بھت خیلی قرمز رنگ... »

 ...میدم تکیھ دیوار بھ رو سرم و میزنم پوزخندی

 کنھمیدی؟ن مثبت جواب بھش چجوری کھ کنم نگاھت و کنم؟بشینم چیکار داشتی انتظار

 ...« انتظار

 بزنم ھم دست براتون داشتی ؟؟...»

 ...« ام تو مردۀ کشتھ من کردی فک ؟؟؟...»

 ...« ترمھ میاد خوشم ازت من... »
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 ...شده؟؟؟ چم من: میکنم زمزمھ حرص با و میدم تکون اطراف بھ رو سرم

 ...میرم اتاق سمت بھ و میپرم پایین پنجره لب از

 دیگھ؟ چیھ کردنا غش سیما؟این میکنی اذیت الکی دخترو این چرا: افشین

 صبح از...نمیخورم ھم جرز الی درد بھ نشناسم رو سر خیره دختره این من افشین: سیما

 اومدیم کھ

 ...چیھ عالئم اینا میدونم من...میشھ خیره جا یھ میشینھ ھمش...خودشھ تو ھمش

 بذار...نشو پیچش پا زیادی...نداره؟ دل اون مگھ خب...دیووونھ: میگھ و میخنده افشین

 فکراشو راحت

 ...بکنھ

 الکی دلشو یارو این میدونم کھ من...بوده ھمین بوده تا...نبوده دادن دل آدم ترمھ: سیما

 ...کرده خوش

 ...ھم تو میکنم رو اخمام

 ...گفتھ کھ میدونستھ چی یھ البد...اون یا میدونی بھتر تو: افشین

 حالتش این از..افی خودشھ تو...نمیگھ چیزی من بھ ھنوز ترمھ چرا موندم من: سیما

 نکنھ...میترسم

 باشھ؟ شده خر دختره این و باشھ گفتھ راست پیمان

 ...نھبرمیگردو تشنھ و میبره چشمھ لب تا رو تو و من مثھ صدتا ترمھ...نگو چرت: افشین

 ...المصب میکنھ جادوت...داره چشمایی یک  ...نمیشناسی رو مردک اون کھ تو: سیما

 سیما؟...اهِ : میگھ تشر با افشین

 جدی رو جاھلیتم دوران حرفای نکنھ...خرم این نگران من بابا...گفتم؟ چی مگھ: سیما

 و باشھ گرفتھ

 ...عاشقی؟ خط تو باشھ رفتھ

 ...گیره تو پیش دلم فھمیدم بعدش...بودم ھمینجوری منم: افشین

 ...من شیطون...جدا؟؟؟: خنده با سیما
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 ...بده بوس یھ نیومده ترمھ تا: افشین

 ...اونور کنی؟گمشو خراب حالمو میخوای دوباره...اه  : سیما

 و یدارمبرم رو پالتوم... میکنم تکرار لب زیر چندبار رو پیمان اسم و میکشم عمیقی نفس

 رو شالم

 ...بیرون میزنم خونھ از و سرم روی میندازم

***. 

 تو؟ شده چت: کیوان

 م؟بزن بندری باید حتما...خوبھ؟؟ حالم من بشھ حالیتون کھ کنم چیکار بابا؟قراره ای 

 ...میرسونمت خودمو...بزن تک بھم برگردی خواستی: میگھ و میداره نگھ رو ماشین

 ...دمب انجام باید کار چندتا بردارم کھ ماشینمو...خونھ میرم اینجا بعد...نمیشم تو مزاحم 

 ...برسون بھش منم سالم...راحتی ھرجور: میگھ و شونم بھ میزنھ
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 .میشم پیاده و میدم تکون سر

 ...کنی ناکار مردمو بزنی نشی زده جو باز 

 ...پروندم رو ھا جو ھمھ دیشب...نترس: کیوان

؟؟پ خانومم بھار پس...بابا اِه؟؟؟نھ: میگم شده شل نیش با و ماشین تو میشم خم شیشھ از  ر 

 نھ؟؟ خانوم بھار خود با معلوم کجا از: میگھ و میخنده

 کارا؟ ھمچین بلده ھم چیز نھ داره شیر نھ کھ حسنی گاو پس: میگم و میزنم یخ

 وت...بیا و برو حاال...گرفتم یاد ازش چیز کلی دیشب من تازه...اووووووووووووه: کیوان

 فرصت یھ

 ...میکنم تعریف برات مناسب

 ...بگیری یاد یکم ھم تو نیست بد: میگھ و میزنھ چشمکی

 فک...بریم باھم بیا...داداش میزنی چپک بیشتر روز بھ روز تو...کوفت: میگم و میخندم

 پنجم طبقھ کنم

 ...باشن داشتھ ھم پزشک روان

 ...ضعیفھ نبینمت گمشو: میگھ و میخنده

 ...آخھ میکردم چیکار نداشتمت...دیوونھ: میگم و ایستم می راست

 ...میکردی ھوا از: کیوان

 کرد؟ سرایت ھم تو بھ نادیا زشت جمالت اون 

 گاھین نگھبان خالی جای بھ...میفتم راه ساختمون سمت بھ بشم جوابش منتظر اینکھ بدون

 بھ و میندازم

 ارفش رو آسانسور دکمھ!!!بود نخورده ورا این گذرم بود وقت خیلی...میرم آسانسور سمت

 و میدم

 بکن جون دِ ...میشم خیره آسانسور آھنی در بھ و میکنم خیس رو لبم...میمونم منتظر

 باز وقتی...دیگھ
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 گاهن بازش در بھ و برمیگردم آسانسور دینگ صدای با کھ میرم راھپلھ سمت بھ نمیشھ

 بی...میکنم

 ھب آینھ تو...میدم فشار رو سوم طبقھ دکمھ و میشم آسانسور وارد و برمیگردم حوصلھ

 نگاه خودم

 وھینت میت بھ شدم میت شبیھ بگم یعنی...تره رو و رنگ بی ھمیشھ از ام قیافھ...میکنم

 ناموسی

 زور ھم کلی...باال نمیره بیرون اومدم خونھ از وقتی از کھ شلوارمم زیپ درگیر!!!شده

 فایده اما زدما

 دنش باز با...میشھ سھ زیادی دیدم باال بکشھ رو زیپ دندون با میخواست کیوان...نداشت

 آسانسور در

 و میرم روم بھ رو شکالتی در سمت بھ...میشھ بستھ سریع درش و میشم خارج ازش

 رو اش دستگیره

 روز وزهر البتھ...کرده؟ تعطیلش روز وقت این یعنی...بابا ای...نمیشھ باز کھ پایین میدم

 ھم

 قفل رو اینجا در زودی این بھ پیمان نداشتھ سابقھ خب ولی...عصره ھفت ساعت...نیستا

 و کنھ

 ...میومدم راه ھمھ این بعد میزدم زنگ الاقل کاش...بره

 تو ھمیپیچ صداش نمیرسھ بوق سھ بھ...میگیرم رو پیمان شماره و میارم بیرون گوشیمو

 ...گوشم

 جانم؟: پیمان
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 کجایی؟...سالم 

 ...میاد خط پشت از دختر یھ خنده صدای

 ...شده؟ چی...بیرونم: پیمان

 بودی؟ رفتھ کجا بگو راستشو...نبودی مطب اومدم...ھیچی 

 دعا و استجابت مریضا واسھ...کنم دعا خونھ سقا بودم رفتھ خدا بھ: میگھ خنده با پیمان

 ...کنم

 ...نچسب دختره...برس خوب میاد اینورم تا خریش خنده صدای کھ مریضت بھ 

 ...ترمھ؟...اهِ : میگھ دلخوری با پیمان

 اب...بخوریم شام رستوران بریم ھم با بیام وایسا...مطبی؟ االن: میگھ و میکنھ مکثی

 خوش رضوان

 ...ھمیم دور.میگذره

 .برمیگردم.نمیزنم بھم رو خلوتتون...میزنھ منو دل زیادش شیرینی...داداش نھ 

 .میکشم رو تو من: پیمان

 .خدافظ نرسون سالم...بکن کارو این رسید دستت 



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 .خانوم حسود بای بای: میگھ و میخنده

 تیوق...میدم فشار رو اش دکمھ و میرم آسانسور سمت بھ و میکنم قطع حرص با رو تلفن

 نمیشھ خبری

 ازمب...میدم فشار رو دکمھ لگد و مشت با...نمیشھ خبری بازم...میدم فشار محکم چندبار

 ...نمیشھ باز

 ...کنم تا دو یکی رو پدرت تا شو باز داری جرئت 

 ...نمیشھ باز دیگھ واقعا و میگیره جدی رو حرفم انگار

 ...ات مھره و پیچ تو ریدن 

 سر رو راه از یکم و میشینم کنار نرده روی...میکنم کج رو راھم راھپلھ سمت بھ

 طبقھ بھ...میخورم

 ...بیرون میاد اخم با آرمین و میشھ باز طبقھ اون ای قھوه در میرسم کھ دوم

 ...رمضان بھ بدین رو کلیدا...سریعتر...شکوھی خانوم: آرمین

 نگاھم متعجب و میشھ باز اخمش دیدنم با کھ سمتم برمیگرده...میبنده حرص با رو در

 لبخند...میکنھ

 ...خانوم سالم:میگھ و میزنھ ژکوندی

 عیس و میکنم فوت رو نفسم...بیرون میزنھ آتیش صورتم از میکنم احساس چرا نمیدونم

 رفتارم میکنم

 ...کنم عادی گذشتھ مثھ رو

 ...سالم 

 ھتب میخواستم اتفاقا...ببینی؟ منو بودی اومده: میگھ و میشھ نزدیک بھم لبخند ھمون با

 و بزنم زنگ

 خوبی؟...نداشتم رو ات شماره...ولی...ببینمت

 ...بزنم حرف پیمان با بودم اومده: میگم و میدم قورت رو دھنم آب
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 درپیش رو پلھ راه من از جلوتر و میشھ خیره بھم...نمیزنھ حرفی اما میکنھ اخم

 یعنی االن...میگیره

 و اراتک اون با داشتی انتظار نکنھ ببینم؟مرتیکھ رو تو نیومدم گفتم شدی چی؟ناراحت

 حجامت شیشھ

 رشس پشت حوصلھ بی...بدم؟ چاک یقھ برات و بشم آویزون گردنت از االن چسبوندنات

 میرم ھا پلھ از

 ...شده؟ چم من خدا...میزنھ شدید ، شدید گردنم رگ میکنم احساس...پایین

 و گھمی بھش چیزایی و میره نشستھ در نزدیک صندلی روی االن کھ در نگھبان سمت بھ

 ساختمون از

 دیدن با کھ میشم خارج ساختمون از نگھبان ھای نگاه بھ توجھ بدون منم...بیرون میره

 کھ آرمین
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 جومھ بدنم بھ کھ گرماست دوباره میکنھ نگاھم خنثی حالت با و ایستاده ماشینش نزدیک

 وقتی...میاره

 یھ...بشم در توجھ بی کنارش از کھ ھشتھ خیلی دیگھ منتظره و میکنھ نگام اینجوری میبینم

 نصف لبخند

 کھ اھ موقع ھمون مثھ...کنم صحبت خیال بی گذشتھ مثھ میخوام و میکارم لبم رو نیمھ و

 دوبلھ حرصش

 ...بمیرم خفھ میگیرم تصمیم کال میلرزن کھ نفسایی صدای با اما...بیرون میزد

 داری؟ ماشین: آرمین

 ...بزنم قدم یکم میخوام 

 می جفتک میدیدی منو کھ شدی؟ھمیشھ چتھ؟آروم: میگھ و میزنھ پوزخندی

 تاثیر تحت نکنھ...پروندی؟

 !رده؟ک گیر گلوت تو میاد خوشم ازت گفتم نکنھ ھا؟یا گرفتی قرار استخر تو اتفاقای

 دهعق اونقدر کردی چی؟فک کھ: میگم و میکنم اخم...میدونم خودم...شده قرمز بناگوشم تا

 دوتا با کھ ایم

 خریت از خودت کھ کی؟؟؟تویی خر بشم؟اونم خر غازت یھ من صد حرفای و بغل و بوس

 کم چیزی

 ...بکنم ھم فکر بھت حتی نخوام کھ ریختن تو از بھتر نداری؟؟؟اونقدری

 رد تشک زیر از رو دستاش و ماشین تو میکنھ پرت رو کیفش و میکنھ باز رو ماشینش در

 و میکنھ

 ...بھتر؟؟؟ من از: میگھ و کمرش بھ میزنھ

 .نمشونببی میخوام...رو بھترا من از اون ببینم بیار برو: میگھ و میکنھ ھیستریکی خنده

 تربھ تو از میکنی فک کھ غدی ای عقده آدم یھ تو: میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 وجود دیگھ

 طغل رو زنگیم کجای نمیدونم...ای عقده کنم نگاه تو بھ کھ میاد عارم حتی من اما...نداره

 کردم اضافھ

 ...میومدی من گیر باید تفلون توئھ کھ

 ات ماشین تو بتمرگ برو: میگھ و میگیره محکم رو بازوم کھ بشم رد کنارش از میخوام

 نفھموندم بھت

 ...چی یعنی واقعی ی عقده

 یب و میکنم نگاه بیرون زده کاسھ از کھ وزغیش چشمای بھ و بیرون میکشم رو بازوم

 ھولش حرف

 با ور در...میشینم صندلی روی و میکنم پرت عقب صندلی روی از رو کیفش...کنار میدم

 بھم حرص

 بھمون کھ نزدیک دارای مغازه بھ رو نگاھم دستپاچھ...میزنھ دور رو ماشین و میکوبھ

 و میکنن نگاه

 روشن ماشین...میفرستم لعنت رو خودم اومدم اینکھ خاطر بھ و میگیرم پچن تو پچ

 بھ متعجب..میشھ
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 راه رو ماشین...تمرگید کی نفھمیدم حتی...میکنم نگاه نشستھ کنارم اخم با کھ آرمین

 پشت و میندازه

 ...میگیره قرار دیگھ ماشینای ترافیک

 عمرش تو کھ زده خجالت دختر یھ خودتو چی؟؟میخوای یعنی رفتارت این االن: آرمین

 دست بھش کسی

 و ممیش خر بیشتر من ریختن عشوه و ناز با کردی فک نکنھ یا...ھا؟...بدی؟؟ نشون نزده

 ات پی بیشتر

 میزنم؟ دو سگ

 بھ ھک اش کرده اخم قیافھ دیدن با...میشم خیره بھش و میگیرم بیرون از رو نگاھم متعجب

 خیره بھ رو

 ...میدم فشار ھم روی رو دندونام شده

 ناراحتی روزم اون حرفای و کارا از...نیستم رفتارا این با افتادن تور تو آدم من: آرمین

 ولی...باش

 ...نیاری حسابم بھ ندارم خوش

 ...میشھ خیره صورتم بھ بعد و

 دآبا رو تھران کھ گوریلت دخترای دوست اون مثھ یکیم منم کردی فک چی؟نکنھ کھ 

 کردن؟ھا؟نکنھ

 میزنی؟ حرفایی ھمچین کھ اونام مثھ منم کردی فک

 ببین...اخدای وای: میگم و میکنم عصبی خنده...میشم شوکھ کھ میکنھ نگاه خونسردی با بھم

 کی با منو

 ...درانداختی

 ھک توتی درخت زیر و میشھ فرعی کوچھ وارد و میده گاز رو ماشین...میشھ باز ترافیک

 ازش برگی

 و رد سمت میبرم رو دستم...میشھ طاق طاقتم...سمتم برمیگیرده...ترمز رو میزنھ نمونده

 میکنم بازش

 ...باھات دارم حرف ھنوز...کجا؟: میگھ و میگیره رو مچم کھ

 بھ برانھدل و لبخند با و بشینم داری انتظار چیھ؟نکنھ...شنیدیم حرفاتم: میگم پوزخند با

 گوش فحشات

 ...دستمو کن ول...بدم؟

 ...میشکنمش وگرنھ ببند درو: میگھ و میده فشار رو دستم محکمتر

 دست با رو در...میشھ بریده نفسم کھ میده فشار چنان رو دستم نمیدم گوش حرفش بھ وقتی

 میبندم راستم

 ...شکستی دستمو کن ول...وحشی باشھ: میگھ درد با و
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 خشدار صدای با و میده قرار صورتش با موازی صورتمو و خودش سمت میکشھ منو

 ھا پنبھ: میگھ

 ...نیستم کنم تکرار دوبار حرفامو کھ آدمی من...گربھ بیار در گوشت تو از رو

 ور دست سنم این تا و االن تا من...میگم بھت دارم چی ببین: میده ادامھ کھ میکنم نگاھش

 ھر و ھرچی

 اهر خالف و کنی ناز بخوای اگھ...کن باز گوشاتو خوب ھم تو...نداده نھ بھم گذاشتم کی

 از بری منو

 روز دو یکی حرف من حرف...باش داشتھ رو چیزی ھر انتظار جلوتھ کھ ای دیوونھ این

 خانوم نیست

 راه خالف کھ کنی فک این بھ یکبار حتی نمیخوام...میفھمی؟...مطمئنم حرفام از...کوچول

 پیش منو

 ھمچین اجازه کوچیکت مغز این بھ درصد یھ اگرم...بتازونی خودت برای و بگیری

 کسی بدی فکرایی
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 الزم...نیستم پشیمونم نیستم ناراحت دیروزم حرفای از...خانوم خودتی میبازه آخرش کھ

 چیزایی یھ بود

 بود الزم رفتارا اون...اونجام؟ چرا و چیم و کیم بگم و کنم یادآوری بھت رو

 فک حتی نمیخوام...حالیتھ

 یھ بشھ باعث اونام درصد یک حتی نمیخوام...ھرچی حیا شرم...چمیدونم اونا بھ کردن

 کوچیک رفتار

 و رخس میخواد دلت کھ ھرجا تا مجازی...باشی داشتھ دیروزت مثھ یا قبلت دقیقھ چند مثھ

 و بشی سفید

 محلی کم... کنی عوض ھی رو رفتارات نمیخوام فقط...نیست مھم...بدی فحشم

 و انداختن کل...نمیخوام

 شیب و بدی گوش حرفام بھ خوب دختر یھ مثھ میخوام فقط...نداریم ھم بازی گربھ و موش

 کھ ھمونی

 ...میخوام

 اگھ د؟حاالش تموم نطقتون: میگم و میکنم نگاه بھش...میزنم پوزخند و باال میکشم رو بینیم

 دستمو میشھ

 ...برم بذار کن ول

 اسھو...بری؟: میگھ تمسخر با و میده فشار رو دستم قبل از محکمتر و میده تکونم محکم

 خیلی رفتن

 ...میکنی گم گورتو خواستی ھرجا بعدش میدی حرفامو جواب االن ھمین...شده دیر

 بشم...ندارم حرفات از درستی درک ھنوز من...آقا ببخشید: میگم و بیرون میکشم رو دستم

 تو کھ اونی
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 رو ھرکی تو ببینم...بود؟ الزم روزت اون رفتارای...بخری؟؟؟ برده اومدی میخوای؟مگھ

 کوچھ تو کھ

 حرفی رھ... ھا؟...میکنی؟؟؟ آویزونش اتو لوچھ و لب لبخند چندتا با و بھش میپری میبینی

 خواستی

 میخوای رو چی جواب میشھ؟ زوری داشتنم دوست و داشتن رابطھ مگھ...میزنی؟ بھش

 بگیری؟اینکھ

 نی؟بک باھام روز اون مثھ خواستی ھرکار تو و بگیرم خون خفھ دیدمت بعد بھ این از اگھ

 !!!میشھ خوب خیلی کھ بکنی کارو این اگھ: میگھ و میزنھ ای معنی بی لبخند

 پریدی کھ معیوبتھ مخ تو چی میخوای؟باز چی: میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 من؟نکنھ سمت

 زا فضاییتو دخترای دوست اون حرص و بشم دوست باھات میخوای عشقیا رمان اون مثھ

 من طریق

 بیاری؟ھا؟ در

 در واسھ نھ ولی...میخوامت...آره: میگھ و پایین میکشھ رو نگاھش خاصی حالت با

 اون حرص آوردن

 ...خودم واسھ فقط...میخوامت...خیابونیا

 وت: میگم لرز با و میگیرم قرمزش چشمای از رو نگاھم...میشھ حبس ام سینھ تو نفسم

 شدی دیوونھ

 نم...منو؟ میبینی...جایی بھ خورده میکنی؟؟سرت چیکار و میگی چی نمیفھمی...آرمین

 نیستم کسی ھر

 ...کھ

 ھر یزندگ وارد کھ نیستی ھرکسی میدونم...نیستی کھ میدونم: میگھ و میگیره رو بازوم

 کسی

 مال چون...میخوامت نیستی ھرکسی مال چون...میفھمی...میخوامت ھمین واسھ...بشی

 نشدی ھیچکس

 ...میخوامت

: میگم و بیرون میفرستم رو نفسم...میدوزه لبام بھ رو نگاھش.لرزیدن بھ میکنھ شروع لبام

 حالت تو
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 ...نیستی خوب...نیست خوب

 مھ برت و دور دیگھ میدم قول...برم بذار: میگم و میدم تکون رو دستشھ تو کھ رو بازوم

 آفتابی

 ...آرمین نشو اینجوری دیگھ تو ولی...نشم

 رو بازوم...است خیره قبلی جای بھ ھنوز...نمیاد باالتر ھم سانت یک حتی نگاھش

 محکمتر
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 چیکار زندگیم با ببین: میگھ و باال میاره رو قرمزش نگاه باالخره...میچسبھ

 میخوای...کردی

 ھک بری؟بری میخوای کجا...دختر منھ خوبھ حال این...نباشی؟ برمم و دور و بری...بری؟

 دیووونھ

 میترسن؟ ازش ھمھ کھ ای دیوونھ آدم ھمون بشم کھ بری...بشم؟

 کجا من بگو...خدایا؟...ندارم اعتماد خودمم بھ حتی دیگھ...میفتھ شماره بھ ھام نفس

 ...نشستم؟

 رفتھگ قرار اتفاقا اون تاثیر تحت کھ کسی انگار: میگم و میدم تکون طرفین بھ رو سرم

 نھ تویی

 ...میگی چی کھ نمیفھمی تو...من

 پسم میخوای...چیھ؟...نمیفھمی حرفامو کھ تویی...میگم چی کھ میفھمم من: آرمین

 التماست کھ...بزنی؟

 ندتاچ...بخورم؟ برادرت اصطالح بھ اون از باید دیگھ مشت بشم؟چندتا دیوونھ کھ...کنم؟

 دیگھ مشت

 یوقت چرا...نمیخوامت؟؟ و ندارم دوست کھ بقلبونم و بگم دروغ خودم بھ تا بخورم باید

 نمیخوام خودمم

 چی ھدارین؟ک اصرار اطرافیام و تو بکشم بیرون بھشتھ مثھ برام کھ منجالبی این از کھ

 ثابت رو

 بشکنن؟کھ رو دلم ھم ھنوز میتونن کھ ام گذشتھ احمق مرد ھمون ھنوزم کھ...کنین؟

 کھ چیزی نتونستم

 میخوای ھم تو...آره؟...شدم؟ عاشق دوباره و دور بریزم احساساتمو بشم؟نتونستم میخوام

 کھ بگی

 بزنی؟ پسم میخوای ھم نمیخوای؟تو ھم تو...بود؟ اشتباه ھم ایندفعھ

 برم بین از باید دیگھ چقدر...بکشم؟ زجر باید دیگھ چقدر: میگھ بغض با و میگیره دستامو

 این...ترمھ؟

 نتونستم ھنوزم...کمم؟ برات نمیخوای؟کھ منو میده؟کھ ای معنی چھ حرفات و رفتارات

 ھر دلخواه مرد

 آدم تونمنمی ھم ھنوز...باشم؟ کافی میخوامشون کھ کسایی برای نتونستم ھنوزم...بشم؟ زنی

 و باشم

 این...نداری دیدنمو حال...نھ؟ ازم؟مگھ متنفری...میاد؟ بدت باشم؟؟ازم داشتھ دوست

 بخاطر رفتارات

 گوب صورتم تو بزن...بگو اینجوریھ اگھ...بگو؟ بھم...میخوره؟ بھم ازم حالت کھ اینھ

 ازت آرمین

 یکی بگو...میکردم فکرشو کھ نیستی کسی بگو...کمی برام بگو...نمیخوامت بگو...متنفرم

 رو دیگھ

 وننش چشم گوشھ بھم کھ سوختھ واسم دلت بگو...نخواستی منو ھم اول از بگو...میخوای

 بگو...دادی
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 حس این از بذار و بگو بھم...ترمھ بگو بھم...برنمیام خودم عھده از و ضعیفم مرد یھ ھنوز

 کھ لعنتی

 ھمش اینا بگو...میگھ دروغ چشمام بگو...بشم خالص میخونم چشمات از ھمش

 ...مث منم بگو...است طرفھ یھ بگو...ندارم دوستت بگو...تمسخره...ترسھ...ترحمھ

 بھ...میشم خیره بھش شوکھ...میکنم قطع رو حرفاش و دھنش روی میذارم رو دستم

 صورت

 رایب تلنگر یھ بھ فقط کھ قرمزی چشمای بھ...پیشونیش روی بادکرده رگ بھ...کبودش

 احتیاج باریدن
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 نگاه ھمشون بھ...چشمش زیر ھای رگ بھ...بیرون میان درد با کھ نفسھایی بھ...داره

 بغض و میکنم

 ...کن بس خدا رو تو: میگم میلرزه صدام کھ درحالی...میکنم

 اشلب روی کھ رو دستی و میکشھ بیرون دستم از رو دستاش...میبنده درد با رو چشماش

 رو گذاشتم

 بھ داره رنگش...میشھ خیره روش بھ رو بھ...میزنھ کنار دستمو مکثی از بعد و میبوسھ

 قبل حالت

 سرش و میزنھ پوزخندی...است برجستھ صورتش روی ھم ھنوز ھاش رگ اما برمیگرده

 پشت از رو

 ...میده تکیھ صندلی بھ

 آرمین؟ 

 رو صداش کھ صداش تو بغض ھمون با و چشما ھمون با...سمتم برمیگردونھ رو سرش

 و دورگھ

 تمگف ھرچی کھ بفھمون بھم برو و شو پیاده ماشین از یا...ترمھ برو: میگھ کرده خشن

 بمون یا...درستھ

 ...ھم تو کھ...عکسشھ چی ھمھ کھ بگو و

 بھش...میدم قورت رو دھنم آب...میگیره ازم رو نگاھش و میکنھ جمع دھنش تو رو لباش

 نگاه

 میکنم ینف فین گریھ از کھ درحالی...میشکنھ بغضم...بودمش ندیده اینجوری تاحاال...میکنم

 نگاه بھش

 میکنی گریھ چرا: میگھ و میزنھ لبخندی...سمتم برمیگرده متعجب کھ میکنم

 برام دیووونھ؟چیھ؟دلت

 میشم دیووونھ...میشم؟ھھ چی من پایین بری اگھ کھ میسوزه...میسوزه؟

 ھوایی وقتی...میمیرم...میدونی؟

 ...ترمھ میمیرم...نباشھ نفسی...نباشھ
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 چشمام زیر رو دستش...میکشھ صورتم روی و باال میاره رو دستش لبخند ھمون با و

 :میگھ و میکشھ

 افھاض ھات مرده کشتھ لیست تو ھم دیگھ یکی بذار...درک بھ خب...نداره گریھ کھ اینا

 ...بھترون بشم بعدی نفر برای منم شاید...بھتر...بشھ

 از میاد دمب...میاد بدم ازت: میگم جیغ با و گریھ زیر میزنم بلندتری صدای با حرفش این با

 حرف اینکھ

 میفھمی؟؟...نمیکنی باورشون و میخونی چشمامو

 مبار یھ ھمین مھربون چشمای ای من جان...میشھ خیره چشمام بھ...میماسھ لبش رو لبخند

 من ساز بھ

 با...بشھ دیوونھ کھ ندین نشونش دیگھ چیز یھ باز خدا رو تو..ندین سوتی و برقصین

 خالی دلم تھ اخمش

 ...میشھ

 میدن؟ نشون حقیقتو چشما میگن کھ راستھ: آرمین

 میگن؟ چی مگھ: میگم ترس با

 ...من مثھ...ای دیوونھ ھم تو کھ: آرمین

 التخج بلدی ھم تو: میگھ و خنده زیر میزنھ کھ پایین میندازم رو سرم...میشھ باز نیشم

 بکشی؟

 ...اومدم دنیا بھ خجالت با اولم ھمون از من بابا ای 

 ...دیگھ بودم لخت آخھ: میدم ادامھ کھ میکنھ نگام لبخند با و متعجب
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 اینقدر منمیذاشت میشھ باز نیشت و میشی خر زودیا این بھ میدونستم اگھ...دل تھ از...میخنده

 سخنرانی

 ...االو...بمیر خفھ و کن نگاه چشمام بھ میگفتم اول ھمین بیاری درد بھ رو وگوشام کنی

 ھک میدم دست باھاش...بده دست باھام میخواد میکنم فک...میکنھ دراز سمتم بھ رو دستش

 میکشھ منو

 خستھ ازم نگو بھم ھیچوقت...زندگی تو: میگھ و میگیره بغلش تو و خودش سمت

 نگو وقت ھیچ...شدی

 ...نداری دوسم کھ

 میکشی؟ حجلھ دم رو گربھ داری مثال االن 

 ...میره پایین و باال سینش کھ میخنده

 ...برسیم حجلھ دم بھ تا مونده خیلی ھنوز: آرمین

 داص لبو منو باید تری و انقزی جای بھ بعد بھ این از کنم فک...میدم فشار رو دندونام

 این بیماری...کنن

 !!!!!قرآن بھ...کرد سرایت من بھ ھم پختھ لبو

***. 
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 این ھم صبح سر...میرم آشپزخونھ سمت بھ و میکنم دماغم سوراخ تو دستمال چندتا

 فصلی حساسیت

 ور صورتت و بیرون میریزه دماغت ندار و دار کل میکنی عطسھ یھ تا...نیست ولکنمون

 مزین

 ...میکنھ

یب صورت بھ کیفمو و میپوشم رو پالتوم و مانتو صبحونھ خوردن بعد  ویر میندازم ار 

 خونھ از و شونم

 خر ھمث باید...ممنوع بیکاری بعد بھ این از...گرفتیم رو تصمیمون ما آقا...بیرون میزنم

 آخھ...کرد کار

 کنم پا و دست خودم واسھ کاری یھ باید میشم وار عیال دارم دیگھ ...!!!!!

 !!!!!!...خرحمالی سوی بھ پیش و میشم ماشین سوار

 ھک آھنگ شنیدن با...میکنم روشن رو پخش«  پھالنھ حامد»  باز...میکنم خاموش رو پخش

 اینھ اولش

 آدرسی بھ...کردن ۲ جیش ما موت صوت تو زدن و سیما و افشین دست افتاد ماشین این

 بھم افشین کھ

 ینا میکنم فک کار یھ بھ دارم گفتم بھش تا...نیست دور زیاد...میندازم نگاھی بود داده

 گذاشت آدرسو

 رجلوت کھ پلیسی مامور اشاره با...میدارم نگھ خیابون کنار و میزنم راھنما...دستم کف

 غرغر با ایستاده

 ینب ماشینو و میشم عمومی پارکینگ وارد...میکنم حرکت جلوتر و میچرخونم رو فرمون

 پراید دوتا

 حرکت خروجی در سمت بھ و میزنم رو ماشین دزدگیر...میشم پیاده و میکنم پارک

 آدرس بھ...میکنم

 تی برو یا...بشور؟؟ ظرف برو بگن بھم نکنھ...رستورانھ یھ آدرس...میندازم نگاھی

 تو خب...بکش؟

 رستوران مدیر اسم بھ...دیگھ بده انجام نمیگن بھت ای دیگھ چیز این غیر رستورانا

 نگاھی

 شدر...ایستم می رستوران ای شیشھ در جلوی... باحالی فامیل چھ...مفتخر آقای...میکنم

 سمت بھ رو

 بوی و گرمھ داخلش میشی آالسکا کھ بیرون برخالف...میشم وارد و میدم ھل داخل

 بھ مطبوعی

 شلوغ میزھای و دستگاه و دم بھ نگاھی و میکنم جمع دھنم تو رو لبام...میرسھ مشامت

 مردی...میندازم
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 ...میاد سمتم بھ فرم لباس با
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 کردین؟ رزرو میز...خانوم اومدین خوش: گارسون

 ...من نخیر...بلھ؟: میگم و میندازم نگاھی بھش

ن یا شدن رزرو یا ھمھ..نداریم خالی میز متاسفانھ: میگھ و میکنھ قطع رو حرفم  ...پر 

 !!!...پس توپیھ جای عجب...ایول

 ...دارم کار مفتخر آقای با من 

 ...نیستن االن: میگھ و میندازه بھم نگاھی ریز چشمای با گارسون

 میان؟ کی: میگم و میکنم نگاھش کالفھ

 نمنتظرشو اونجا میتونین فعال: میگھ و میکنھ اشاره قسمتی بھ حوصلھ بی گارسون

 ...بمونین

 آبی صندلی چندتا...میشم باریکی راھرو وارد و میکنم حرکت زد اشاره کھ سمتی بھ

 گذاشتھ

 ییک و اس بستھ یکشی..دره تا دو راھرو تو...میندازم پا روی پا و میشینم روشون...شده

 بھ کھ دیگھ

 صدا پیچش و بازه کھ دری ھمون از داد با مردی...میرسھ آشپزخونھ بھ میرسھ نظر

 بھ میشھ باعث

 ...میشھ خارج بزرگیھ سالن کھ برسھ نظر

 ...کردین ام خستھ...شما ھمھ پدر گور: مرد

 ...مرتیکھ کم شرت: میاد داخل از صدایی

 خونھ؟ الت یا رستورانھ اینجا...خدایا اوه

 و چاق مرد یھ بندش پشت...میشھ خارج راھرو از حرص با و میندازه بھم نگاھی مردک

 وارد ھیکلی

 ت؟رف گذاشت کجا باز قروی این: میگھ داد وبا میره بستھ در اون سمت بھ و میشھ راھرو

 ...آقا تسویھ رفت: میگھ و میشھ راھرو وارد دیگھ در از جووونی پسر

 شد تموم کھ کارا...بود کرده امون دیوونھ...بھتر: میگھ و میندازه بھش نگاھی چاق مرد

 رو بھمنی

 ...پیشم بفرست

 ...آقا چشم: پسر

 پسرک...میکوبھ بھم محکم رو در و میشھ اتاق وارد چاق مردک حرفش شدن تموم از بعد

 نگاه بھم

 آبجی؟ نشستی اینجا چرا: میگھ لبخند با و میکنھ

 وایستم؟؟؟ کنم؟پاشم چیکار پس 

 ...بکشی دراز میتونی...باش راحت نھ: میگھ و میشھ تر شل نیشش پسره

 ...استخون؟ ی نفلھ میکنی مسخره منو

 ...مفتخرم آقای منتظر 

 این: میگھ و میزنھ اشاره شد واردش پیش لحظھ چند چاق مرد اون کھ دری بھ و میخنده

 مفتخر کھ
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 پسرشی؟ منتظر...بود

 رستورانھ؟ مدیر آقا ھمین: میگم و میکنم اخمی

 بری میتونی...تره خلوت سرش االن اومدی کار برا اگھ: میگھ و میده تکون رو سرش

 ...تو

 کناری سالن ھمون وارد و میندازه پام سرتا بھ نگاھی یھ اونم و میدم تکون رو سرم

 در سمت بھ...میشھ

 وت میندازم رو خودم بشم اجازه منتظر اینکھ بدون و میزنم در بھ ضربھ دوتا و میرم اتاق

 یادم :میگھ و میکنھ نگاه بھم و میاره باال مانیتور صفحھ تو از رو سرش پیرمرده...اتاق

 اجازه نمیاد

 ...باشم داده ورود

 ...نگرفتم اجازه چون 

 ...بشینین بفرمایید: میگھ و میکنھ نگاھم متعجب

 از: میگم و میشم میزش نزدیک کنم فکر نشستن بھ اینکھ بدون و میبندم سرم پشت رو در

 دیدنتون

 ...مفتخر آقای مفتخرم بسیار

 و نھمیز لبخندی پیرمرده...خنده زیر نزنم کھ میگیرم خودمو جلوی زور بھ حرفم از بعد و

 کارتو: میگھ

 ...دخترم بگو

 ...بابایی افشین...فرستاده افشین منو 

 بچھ اگھ...کن فک!!!بوده بابایی بچھ بچگی از معلومھ...رودم و حلق تو افشین فامیل یعنی

 بود ننھ

 ...دلم آخ...خخخخخخخ!!!!مامایی افشین میکردن صداش

 ای؟ شقھ خانوم شما...زد زنگ بھم دیشب اتفاقا...بابایی؟؟: مفتخر

 !!!بلھ؟شقھ؟؟؟ 

 یمیگفت حاال...میکنھ؟ اشتباه میرسھ کی ھر کھ چشھ من فامیل مگھ...بده صبر خدایا

 چیزی یھ مشتاق

 برم باید کال...فامیلم از اینم اسمم از جلبک؟؟؟اون آوردی در کجات از دیگھ شقھ ولی

 رو ام شناسنامھ

 ...کنم عوض

 آماده یادگیری برای زیادی من ذھن ببخشید: میگھ و میزنھ خجولی لبخند مفتخر

 فامیل ھنوز...نیست

 ...نمیدونم رو ھا بچھ از خیلی

 در...؟دربیاری؟ رو گفتم کھ مفتخری مفتخر اون تالفی میخواستی مثال...خیکت ارواح آره

 تو بره تا آر

 !!!بشکھ مرتیکھ چشت
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 ...مشفقم 

 ...داریم احتیاج ظروف شستن برای یکی بھ اینجا ما: میگھ و میزنھ اشاره صندلی بھ

 بھ الاص کھ آشپزی...نیست ای دیگھ چیز کشیدن تی و شویی ظرف غیر آخھ...میدونستم

 خونیم گروه

 ایشون رستوران سر بالیی چھ ماه یھ تو ببینم میشدم آشپز میخواست دلم...نمیخوره

 نظر از...میاد
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 ستنی یکی آخھ...خخخ!!!میدادم ملت تحویل جزغالھ بسکھ...میشد ثبت گینس تو غذایی

 بجای بگھ بھش

 ...ربگی شویی ظرف ماشین یھ برو بکنی خیکی اون و پز و دک خرج رو پوال ھی اینکھ

 کھ ھمیش شلوغ اونقدری اینجا...کھ میدونین ولی...داریم ظرفشویی ماشین البتھ: مفتخر

 از ماشین چھارتا

 نداریم ھم ای کافی فضای چون راستش...نیاد بر مشتری ھمھ اون و ظروف اون پس

 یھ نخواستم

 فظر بھ مدام و بود خواھد موقتی شما برای شغل این گرچھ...بشھ اضافھ ھم دیگھ ماشین

 شستن

 ...نیستین مشغول

 و ما ننھ ھای چرک رخت بری باید گفتم فردا پس اگھ کھ کن آماده خودتو میگھ داره االن

 و مباس لباس

 شورب توالتم برو گفتن شاید...دیدی؟ چھ رو خدا...نیاری نھ بشوری رو ھا بچھ ھای کھنھ

 کھ تو دیگھ

 رخیب برای اونم باالخره...بکش مستراح کاسھ بھ ھم دستی یھ...عزیزم میشوری رو ظرفا

 آدمای از

 !!!میشھ محسوب ظرف خور چیز

 نداری؟ کھ مشکلی یعنی...آشنایی؟ کھ کارا این با: مفتخر

 ...خوبھ...نھ نھ: میگم و میدم تکون رو سرم

 احمستر برم عمرا...کنم سفره شکمتو تا بده ای دیگھ ناخلف پیشنھاد فقط...عالیھ آره

 !!!!بشورم

 صبح ۷ شما برای البتھ...اینجا کاری ساعت: میگھ و میشینھ صندلیش روی راست مفتخر

 از بعد یک تا

 ...کھ بیای ھم شب ۱۰ تا ۲ میتونی باشی مایل خودتم اگھ...ظھره

 نافشی میکنم فک...خوبھ وقت نیمھ ھمون...نھ نھ: میگم و میکنم قطع سریع رو حرفش

 درمورد

 ...مبش مشغول جایی ھم ظھرا بعداز نمیخوام...باشھ گفتھ بھتون میخواستم کھ شرایطی
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 با...تمگرف نظر در برات کھ حقوقیم...بود پیشنھاد حال ھر بھ: میگھ و میده تکون رو سرش

 بھ توجھ

 ...تومانھ ۶۰۰ ماھی بودنت وقت نیمھ

 ...خوبھ: میگم و میدم تکون رو سرم

 راتب سالھ یک...میکنم تنظیم رو داد قرار میکنی قبول رو شرایط اگھ: میده ادامھ مفتخر

 ...یا ببندم

 سالھ؟ یک 

 مینھھ شرایطش...کنم فراھم برات رو این از کمتر مدت نمیتونم دادم قرار زیاده؟تو: مفتخر

 ماه فنص اگھ حاال...میشی اخراج نیای سرکارت رو شیفت سھ اگھ...داریم قوانینم...دخترم

 ھم رو

 تعفااس خواستی اگرم...حقوقت بدون اونم اخراجی باشی نیومده رو شیفت سھ و باشی اومده

 باید بدی

 وقیحق بدی استعفا بخوای نیومده کامل رو ماه یک اگھ و بیاری خودت جای رو یکی قبلش

 تعلق بھت

 .نمیگیره

 نمیدونم ھنوز من کنین؟آخھ ماھھ ۶ سال یک جای بھ رو داد قرار نمیشھ ولی...قبول اینا 

 و چجوریاس

 ...نھ؟ یا میاد خوشم
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 ...دیگھ کنین قبول اینم...اومدی راه رو اش جوره ھمھ کھ شما: میگم کھ میندازه باال ابرو

 خر نکھای مثھ...میکنم نثارش ملوس پلک چھارتا بندش پشت و میزنم مرگمایی مکش لبخند

 لبخند...میشھ

 داد قرار اومد خوشت اگھ..کن کار رو روز دو...بیا فردا از تو...باشھ: میگھ و میزنھ

 ۶ اونم...میبندیم

 خالی دست کھ میدم بھت مزد روز بدی انجام کارتو خوب اگھ روزتم دو این البتھ...ماھھ

 بعدشم...نباشی

 .میدم انجام رو ات بیمھ کارای شدی موندگار اگھ

 ...ممنون: میگم و میدم تکون رو سرم

 ھشب سفارشتو...معینی پیش برو اومدی کھ فردا: میگھ کھ میشم بلند صندلی روی از

 خودش...میکنم

 ادرک بیشتر...باشی ناراحت نمیخواد ھم کاری محیط نظر از تازه...میگھ بھت رو چی ھمھ

 آشپزخونھ

 ...دیگھ کار خورده چندتا و آشپز بجز...خانومن

 این زا بھتر...داداش نداشتم مشکلی من بودن پسرم اگھ میگم دلم تو و میدم تکون رو سرم

 با کھ بود
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 ...واال...بدم گوش غرغراشون بھ و کنم کار چروک و ای عقده پیرزنای

 نکشید تی درحال پسره ھمون...میشم خارج و میکنم باز رو در و میکنم ای دوباره تشکر

 کف

 آبجی؟ شدی استخدام: میگھ و وایمیستھ صاف دیدنم با...راھروئھ

 ...میام فردا از 

 دیگھ؟؟؟ شویی ظرف واسھ: پسر

 ...میکنھ جمع خودشو من جدی قیافھ دیدن با کھ میخنده حرفش از بعد

 ...پررو بچھ...بکش تیتو شما 

 ھک میشم رد کنارش از" کالسی ھای" نھایت با و میگیرم صاف رو خودم...نمیگھ چیزی

 چرا نمیدونم

 ور دھنش شرک خر مثھ پسره...شتلپ...میکنم بازی سرسره دارم میکنم احساس یکدفعھ

 و میکنھ باز

 نکنھ ایاخد...میشم بلند سریع...میکنم نگاه باسنمھ زیر کھ تی بھ من و میزنھ کرکر ھرھر

 یھ رفتھ تی

 جاییم؟؟؟

 ...دارم شوخی باھات من مگھ: میگم و میزنم بھش لگدی و میکنم نگاھی تی بھ

 ...کفشات پاشنھ آخھ...آبجی ببخشید: میگھ خنده با پسره

 میام و میشم رد کنارش از و میرم ای قروچھ دندون...خنده زیر میزنھ دوباره

 فحش چھارتا...بیرون

 گھب نیست کسی اخھ...کن بخیر خودت خدایا...اینجوریھ ندادم رو این بھ ھنوز من...میدم

 تو شتر دختره

 وعم خوبھ...کردن؟ کار نخ تو رفتی کھ آبت یا کمھ نونت پس...نداری مالی مشکل کھ

 خالھ و پوریا

 پول بھ وقتی...دیگھ خرم...میکننا پر حسابمو تو ماه بھ ماه( پیمان بابای مامان) رعنا

 زدم نداشتم احتیاج

 نمیشد واقعا دیگھ ولی...بشورم ظرف رفتم کھ االنم کردم مدیون خودمو و دزدی خط تو

 اینجوری

 ماشینم سمت وبھ میشم پارکینگ وارد...بودم شده خستھ یکنواختی از...کرد زندگی

 فرمون پشت...میرم
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 ...میپیچھ شکمم تو بدی درد یکدفعھ کھ میشینم

 ...خدا یا 

 فتمنر صبح روز یھ فقط حاال...لعنتی...دارم نگھ خودمو تا میزنم رو زورم تمام و میشم خم

 و انرستور برگردم اگھ تابلوئھ خیلی!!!... شده عادت بد چھ بدن این ببین...دستشویی

 دوباره ھمشون
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 رسونمب خونھ تا خودمو کھ ھمین..بندازم راه صدا و سر دستشویی تو برم منم و ببینن منو

 سنگین

 !!!...ترم

 ...میکنم روشن رو ماشین و میچرخونم رو سوئیچ

 ...بده تحمل بھم خودت خدایا: میگم درد با

 حاال...نگو...نگو...اوخ اوخ...بزنم؟؟؟ گند لباسام و ماشین بھ و دارم نگھ خودمو نتونم نکنھ

 چرا فھمیدم

 کارکن شربتای اون از مریم مامان نمیداد کار خوب شکمم دیشب...شدیده اینقدر

 اثر چھ المصب...داد

 تمام خدا ھمیشھ البتھ...میخوره اونا از ھمیشھ رحمانم عمو...بود اصالش اون از...کردا

 تو رو روز

 ...بدبخت...میکنھ سیاحت و سیر مستراح

 ...عمو میکنم درکت حاال 

 و نبیرو میزنم پارکینگ از...میشھ بلند ماشینا ھمھ دزدگیر صدای کھ میدم گاز ھمچین

 ھیچی دیگھ

 مثھ ماشینم کھ میدم گاز اونقدری...خونھ برسونم خودمو میخوام فقط...نمیشھ حالیم

 و ھوا میره سوپرمن

 ...میکنھ پرواز خونھ سمت بھ

........ 

 پرواز ھا پلھ رو از و ساختمون تو میندازم رو خودم نبستھ و بستھ رو ماشین در

 تیپو با رو در...میکنم

 این بھ ریدن...ایول...تِ  ِرتِ  کھ بپیچم رو خونھ پیچ کھ میشم خم ھنوز و میکنم باز

 عجب...میگن

 تشکشون تو شبا حداقلش سال و سن این تو ھمھ...خدایا...میشھ داغ باسنم!!!داد صدایی

 حاال میاد بارون

" فالی ایزی" با خودمو باید فردا از!!!بشم خودم قربون یعنی...میزنھ تگرگ و رگبار ما

 برم و کنم جمع

 !!!!!بیرون

 مزین فحش بھ رو مریم مامان پدر توجھ بی و میندازم دستشویی تو خودمو گریھ با

 ...میکنم

 ...کنم؟؟؟ چیکار حاال 

 و شممی بلند غرب سمت لنگم یھ و شرقھ سمت لنگم یھ کھ درحالی و میکنم پاک اشکامو

 دستشویی در

 !!!!میدم فحش ناکسم و کس بھ و میبندم رو

......... 

 اگھ ودمب بارآورده کھ خرابی وضع این با...میشم خودم تمیزکاری مشغول لباسام شستن بعد

 با رو لباسا
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 و نلگ تو انداختمشون ھمین واسھ نمیشد راضی دلم بازم میشستم ھم لباسشویی ماشین

 و روشون پریدم
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 ور ضعیفن تحتانیم ھای ماھیچھ اینقدر اینکھ از رو دلیم و دق تمام و...کردم لگدمالشون

 خالی لباسا سر

 !!!کردم

 زیر میرم و میزنم لیف رو تنم بار چھارمین برای و میکنم خالی رو شامپو سرم روی

 تقریبا...دوش

 موبایلم صدای با کھ گرفتنم ژست و کردن حال و خوانندگی درحال و شستم رو سرم

 قطع کنسرت

 از بوزینھ عین رو خودم و میدم گوش موبایل صدای بھ دوباره و میبندم رو دوش...میشھ

 میندازم حموم

 خشک تخت ملحفھ با رو خیسم دست سرمام از زدن بندری درحال کھ درحالی...بیرون

 گوشی و میکنم

 و ونمجن پختھ لبو اسم بھ کھ آرمین شماره دیدن با...برمیدارم رو افتاده تخت روی کھ رو

 عاشق

 جدی رو خودم و میبندم رو نیشم...میشھ باز بناگوش تا نیشم کردم سیوش)!!!!( خودم

 تماس و میگیرم

 بلھ؟؟؟: میگم خشنی صدای با و میکنم وصل رو

 !!گرخید؟؟ زدم بدحرف خیلی نکنھ خدایا وای...نمیاد صدایی

 الو؟؟؟آرمین؟ 

 خودتی؟ ترمھ: آرمین

 شده؟ چی...دیگھ خودمم معلومھ...ھمسانمھ نھ 

 میزدی؟ حرف اینجوری چرا: آرمین

 چجوری؟ 

 ...وحشیا مثھ: آرمین

 وحشیم؟؟؟ من 

 کجایی؟: میگھ توجھ بی

 کجایی؟ من بی تو...نیستی؟ تو کجایی؟کجایی کجایی؟دقیقا عزیزم 

 ...بده جواب...نخون آھنگ:میگھ و میخنده

 آخھ؟ باشم کجا میخوام...آلمانم 

 ...کن باز درو پس: میگھ و میگیره نفسی

 چی؟: ھوا میپرم نیم و متر یھ

 ...باال بیام کن باز درو...خونتم در جلوی...پایین: آرمین

 ...باشھ باشھ: میگم ھولکی ھول



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ندازممی رو کالھش...میکنمش تنم و میشم ور حملھ ام حولھ سمت بھ و میکنم قطع رو تلفن

 و سرم روی

 اینجا...داشتما مھمون یھ من حاال...اینجا؟؟؟؟ زده دزد...اوه اوه...میشم پذیرایی وارد دو با

 مثھ کھ

 جمع رو آشغاال و آت ھمھ و میپرم کانگورو عین...میشھ بلند زنگ صدای...است طویلھ

 میپرم و میکنم

 و میکنم جمع خودم دور بیشتر رو حولھ...اوووووف...تخت زیر میزنمشون و اتاق تو

 آروم میکنم سعی
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 جلوی و میکنم باز رو خونھ در...میدم فشار رو اش دکمھ و میرم اف اف سمت بھ...باشم

 منتظرش در

 ...سالم: میگم و میزنم گشادی لبخند...باال میاد رو ھا پلھ اخم با...میشم

 ...پر   ھم خوشحالی...پر   کالغ...حرکتش این با...نمیگھ چیزی و میده تکون رو سرش

 رو در و میندازم صابخونھ درخونھ بھ نگاھی...خونھ تو میاد کھ کنار میرم در جلوی از

 سریع

 اینورا؟؟؟ از...خب؟؟؟:میگم لبخند با و سمتش برمیگردم...میبندم

 ...ببینمت خواستم...ھمینجوری:میگھ و سمتم برمیگرده

 شدم؟ مزاحم موقع بد: میگھ و میندازه وضعم و سر بھ نگاھی

 ...بودم حموم زدی زنگ وقتی...آره: میگم و میکنم اشاره کاناپھ بھ

 اینجوریھ؟ چرا این...میشینھ کاناپھ روی و نمیگھ چیزی

 شده؟ چیزی 

 چی؟ مثال...نھ: میگھ میکنھ نگاه بر و دور بھ کھ درحالی

 ...نیستی سرحال زیادی دیدم آخھ...ھیچی 

 خوب زیادی اونجا اوضاع...میام بیمارستان از: میگھ و سمتم برمیگرده

 ھفتھ دو ھنوز...ھھ...نیست

 دقیقھ بھ دم...میارن سرخودشون بال و خیابونا تو ریختن سوری چھارشنبھ بھ مونده

 بھ میارن مجروح

 ...خرابھ خیلی اوضاعم...بیمارستان

 میخوری؟؟ چیزی: میگم و میزنم لبخند زور بھ

 ...نمیخورم چیزی...بشین بیا...نھ نھ: میگھ و میاد خودش بھ

 ...میپرونھ رو خستگیت...کنم درست برات قھوه یھ مطمئن؟؟؟بذار 

 آشپزخونھ وارد حرکاتش از متعجب...میندازه نگاه بر و دور بھ دوباره و نمیگھ چیزی

 رو قھوه و میشم

 درھمش حالت بھ اپن باالی از و میچرخونم رو سرم...میشم منتظر و ساز قھوه تو میریزم

 نگاه
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 ھمین اش قیافھ خدا ھمیشھ کھ این...دیگھ نیست ھیچیش خب...آخھ؟ چتھ...میکنم

 کھ شده چم...شکلیھ

 ...درھمھ؟ میکنم فک ھمش

 روی میذارم رو لیوان...بیرون میام آشپزخونھ از و سرامیکی لیوان تو میریزم رو قھوه

 :میگم و میز

 ...میخوری چجوری رو ات قھوه نمیدونستم

 ...تلخ: میگھ و میکنھ قطع رو حرفم

 تابلو از یکی بھ...ندارم دوست شیرین خودمم آخھ...کردم درست تلخ شکر رو خدا خب

 روی ھای

 ...قشنگیھ نقاشی: میگھ و میکنھ نگاه دیوار

 ...نداره قابل 

 کشیدی؟ خودت: آرمین
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 ...بودم بھزیستی وقتی...کشیدمش پیش وقت خیلی...قدیمیھ...اوھوم 

 برو: میگھ و برمیداره رو لیوان اخم با و میندازه بھم کوتاھی نگاه و سمتم برمیگرده

 خشک موھاتو

 ...برسھ بیمارستان بھ کارت نمیخوام...سردتره امروز ھوا...کن

 بذارم؟ تنھات نمیشی کھ ناراحت 

 تو جمالتم...میرم اتاق سمت بھ و میشم بلند کھ میده تکون طرفین بھ رو سرش

 نمیشی کھ ناراحت..حلقم

 حرف کھ زدن قفل متریش دو زبون اون بھ انگار حاال...خخخ...بذارم؟؟؟ تنھات

 من ھرچقدر...نمیزنھ

 جواب ھرکی میکردم احساس بچگی از...اومده گیرم زدن حرف تو تنبل آدم یھ حرفم پر

 رو سواالم

 وت برم پا با میخواد دلم چقدر االن...میکنھ توھین بھم داره نمیزنھ حرف یا میده کوتاه

 مگھ بگم دھنش

 ...حیف واقعا...نمیشھ جا دھنش تو پام کھ حیف ولی...گنده؟؟؟ خرس خورده موش زبنونتو

 و ممیپوش رو لباسام دره سمت نگاھم کھ درحالی ھم بعد و میپوشم رو زیرام لباس تند تند

 آینھ سمت بھ

 و میکنھ خرخر یکم و میده صدایی یھ کھ برق بھ میزنم رو سشوار بیخیالی با...میرم

 جرقھ یھ آخرش

 ...بیرون میاد سیاه دود ازش بعدشم و ھوا میپرم جیغ با کھ میزنھ

 شد؟؟؟؟ چی: آرمین

 ترعن بسوزی باید االن ھمین...کوفت: میگم و سشوار کلھ پس میکوبم محکم دستم با

 شغال؟؟؟؟
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 کشیدی؟ جیغ شد؟چرا ترمھ؟؟؟چی: میاد نزدیک از آرمین صدای اینبار

: گممی.میکنھ نگاه من بھ متعجب و گرفتھ قرار اتاق در چھارچوب تو...سمتش برمیگردم

 تو...ھیچی

 ...میام من برو

 ...سوخت: میگم کھ میکنھ نگاه سشوار بھ و میاد سمتم بھ

 ...نداره جیغ اینکھ: میگھ و بیرون میکنھ فوت رو نفسش

 ...میشیم نزدیک سوری چھارشنبھ بھ داریم فھمیده اینم کنم فک...پروند جرقھ آخھ 

 و میز روی میذاره و میگیرتش دستم از و میکشھ برق از رو سشوار و میزنھ لبخندی

 میخوای: میگھ

 کنم؟ خشک موھاتو من

 ...میکنی؟ ایفا رو سشوار نقش تو یعنی 

 خشک رو کسی موھای تاحاال: میگھ و مینشونتم آینھ جلوی صندلی روی زور بھ

 ھم شونھ...نکردم

 ...نزدم

 خودتو؟ موھای حتی 

 میدونستی؟...میشی بچھ زیادی وقتا گاھی: میگھ لبخند با و میکنھ نگاھم آینھ تو از

 ...سالمھ ۲۳ تازه من...ام بچھ ھنوز چون شاید خب 

 ...داری من مثھ بزرگتر یھ کھ خوبھ:میگھ میکشھ شونھ رو موھام کھ حالی در لبخند با
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 ...جوگیر بابا

 ۲۹ ؟یا ۲۸ سالتھ؟ چند تو  ؟؟؟؟

 ۳۲: میگھ لبخند با... 

 سیلف...گلم دایناسوری...گذشتھ بودن بزرگتر از کارت تو عزیزم...باال میپره ابروھام

 !شدی

 ...نرمھ موھات: آرمین

 ...زدم کننده نرم 

 ...دهمی ھم خوبی بوی: آرمین

 میکردم حالیت خوبو بوی وگرنھ...نیومدی خرابیم کار موقع پس خوبھ...خخخخ

 ھنوز من خدایا...ناناز

 ولوکوچ خیلی من نظرت بھ داشتن پسر دوست واسھ...میکنم جیش خودم بھ ھنوز...ام بچھ

 نیستم؟یا

 نیست؟؟؟ پیر زیادی آرمین

 در ادمد کھ میکشھ موھامو کمی...میکنم نگاه لبش رو لبخند و آرومش قیافھ بھ آینھ تو از

 ...میاد

 میکنی؟؟ ریشھ از یا میزنی شونھ مو 
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 ...بکنم کارمو خوب نمیتونم اینجوری...نکن نگام: آرمین

 ...پایین بنداز رو سرت: میده ادامھ و مینداز نگاھی بھم آینھ از و

 یکم...میده ادامھ کارش بھ و میده ھل پایین بھ دستش با رو سرم کھ میکنم نگاش متعجب

 موھامو دیگھ

 شک میز روی از و میشھ خم...میدارم نگھ پایین رو سرم و نمیگم چیزی اینبار...میکشھ

 رو مو

 ...شد خوب االن: میگھ و میکنھ موھام بستن بھ شروع و برمیداره

 ...میکنم نگاه بھشون و میگیرم پشت از موھامو و باال میارم رو سرم

 بافتی؟ 

 نداری؟ دوست: آرمین

 ...بودم نبافتھ حاال تا موھامو...ھھ ھھ...چرا: میگم ذوق با

 کاش...ممنون: میگم و میشم بلند صندلی روی از...نمیگھ چیزی و باال میندازه ابرو

 بلند ھم تو موھای

 ...بزنمشون شونھ میتونستم منم اینجوری...بود

 ...میشھ شونھ کھ من چطور؟موھای: میگھ و میکشھ موھاش تو دستی

 ...بود بلند من موھای اندازه کاش کھ اینھ منظورم نھ 

 ...دیگھ باشھ پسرا و دخترا بین فرقی یھ باید باالخره: آرمین

 لندب منم از موھاش دیدم رو یارویی یھ بار یھ...میکنن بلند رو موھاشون ھم پسرا کھ االن 

 ...بود تر

 ...میدم نشون رو موھاش تقریبی حدود میگیرم کمرم از تر پایین کمی رو دستم بعد

 ...بود شده نوئل بابا شبیھ...داشت ریش یھ...تازه 
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 ...میاد خوشت تیپا این از: آرمین

 میاد من بھ یعنی...متاسفم واقعا: میگم و میکنم نگاھش چندشی حالت با ؟؟؟

 ...میندازه نگاھی اتاق بھ و میکنھ شلوارش جیب تو رو دستاش و میزنھ لبخندی

 ...باشی مرتب اینقدر نمیخوره بھت: آرمین

 ...ام شلختھ یکم راستش خب...نیستم 

 ...شامھ؟؟ بازار تخت زیر االن البد: میگھ و میکنھ اشاره تخت بھ ابرو با

 فھمیدی؟ کجا از...بابا ایول 

 ...بخواب بگیر ھم تو...وقتھ دیر...میرم دیگھ من: میگھ و میکشھ رو لپم و میخنده

 ...شده ده ساعت وقتھ؟؟تازه دیر چی چی: میگم و میندازم نگاھی اتاق ساعت بھ

 تدوس کھ جوریھ یھ اصال...نیست خشک نگاھشم...لبخند نھ داره اخم نھ...میکنھ نگاھم

 داری

 از راستش ولی...نیستا زشت ھم زیادی میکنم دقت کھ حاال...بشی خیره بھش ھمینجوری

 خوشگل من
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 ...تره

 بمونم؟ داری دوست: آرمین

 تو شاید گفتم...خب...میخوای اگھ...چیز...خب...نھ...چی؟: میگم و میام بیرون فکر از

 من مثھ خونھ

 شول اصال...اوووف...اینجا...کھ...گفتم ھمین برای...بره سر ھم ات حوصلھ...باشی تنھا

 ...کن

 نمیشی؟ ناراحت دستم از: میگھ و میشھ نزدیکتر بھم

 بشم؟؟؟ ناراحت چرا:میگم گیج و متعجب

 حال چھ...خخخخ...میشھ رد ازم ولتی ھزار برق کھ میبوسھ رو ام گونھ و میشھ خم

 شل کھ نیشم!!!!داد

 ...نمیکنی فرقی سالھ چھار بچھ یھ با اوقات گاھی: میگھ و میخنده بھم میشھ

 ...بچھ بگی بھم ھمش نمیاد خوشم: میگم و میکنم اخم

 این...میشم نگرانت خیلی میشی کھ اینجوری: میگھ لبخندش ھمون و لحن ھمون با

 میشھ باعث سادگیت

 استفاده سادگیت از کسی...نیستم من کھ جایی یا خونھ این از بیرون نکنھ اینکھ از بترسم

 اون مال و کنھ

 نباش ریاینجو...باشی داشتھ دوست من از بیشتر اونو کھ کنھ کاری کسی نکنھ کھ...بشی

 باشھ؟...ترمھ

 !!!قشنگیھ سادگی؟؟؟؟تضاد و من

 ...نمیکردی گیر تورم تو ، تو کھ بودم ساده اگھ...نیستم ساده من 

 ...باشم؟؟؟ نشده سادگیت و صداقت این شیفتھ من کھ معلوم کجا از: میگھ و میخنده

 ...نیستم صادقی آدم من 

 ...میگھ بھم چیزو ھمھ چشمات ولی نیاری زبون بھ رو چیزا خیلی شاید: آرمین

 لگو زود...چشماش...تره ساده من از خودش اینکھ بھ میزنم لبخند...میکشم عمیقی نفس

 شخصیت
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 کس نکنھ کھ...بترسم؟؟؟ ویژگیش این از باید منم یعنی االن...میخوره رو آدما ظاھری

 بھ ای دیگھ

 مدل و ذھنم تو لحظھ یک برای کھ جوابی از...میشھ؟؟؟ چی مگھ بزنھ خب...بزنھ؟ تورش

 قلبم تھ میشینھ

 ھب ھم یکبار تاحاال اینکھ بود عجیب چھ...میکنم نگاه آرمین بھ ترس با و میشھ خالی

 نکرده فکر نبودنش

 یکس روز یک کھ نمیکردم فکرشو ھم نبودم صمیمی باھاش اینقدر وقتی حتی...بودم

 دور اونو بخواد
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 مینآر موندن بھ اما شکست دلم...دیدم کنارش رو نسناسش عمھ دختر اون وقتی حتی...کنھ

 اطمینان

 ...میشینھ پیشونیم رو اخمی خاطرات مرور از...داشتم

 ...آرمین 

 تردخ و تو: میگم کھ میده تکون چیھ معنیھ بھ رو سرش شده خیره چشمام بھ کھ درحالی

 قراره ات عمھ

 کنین؟؟؟ ازدواج ھم با

 بھ رو سرش...میبینم اونم چشمای تو رو ترس لحظھ یک برای...میپره چشماش از برق

 تکون طرفین

 ...نامزدین باھم شما...کھ گفت پیمان اما: میگم کھ میده

 ...گفت؟ بھت چی دیگھ: میگھ و میزنھ پوزخندی

 از...من زندگی ھمھ از...داره خبر چیزا خیلی از پیمان: میگھ نمیدم رو جوابش وقتی

 کارایی تا نامزدیم

 بین...چیز ھمھ اون بین اونوقت...دارم تو بھ کھ حسی از حتی...داره سرش تو عمو کھ

 حرفی ھمھ اون

 بگھ؟ بھت رو ھمین تونستھ فقط زدم بھش کھ

 ...راستھ؟ پس: میگم شوکھ

 منو ھنمیتون ھیچکس...ترمھ نداره وجود ترسیدن برای چیزی: میگھ و میکشھ عمیقی نفس

 کھ کاری بھ

 ...ھیچکس...کنھ مجبور نمیخوام

 ...رو تو اون اما 

 زما دیگھ نمیخوام...بزنی رو حرفا این دیگھ نمیخوام: میگھ حرفم وسط و میکنھ بغلم

 نمیخوام...بترسی

 بدی جازها نمیخوام...کنم فکر دیگھ یکی بھ تو جز من کھ کنی فکر این بھ لحظھ یک حتی

 حرفای

 ورممجب نمیخوام...کنھ دورت کسی دیگھ نمیخوام...بذاره تاثیر تو منو رابطھ رو ھرکسی

 ازت کھ کنن

 ...ترمھ نمیخوام...بیاد بدت ازم کھ بزنن حرفایی بھت بترسم کھ...بشم دور

 حرفایی؟ چھ مثال 

 ...نبود خوبی موقعیت؟؟؟؟؟کار از استفاده: میگھ و میخنده

 ...چیزا خیلی..نمیدونی تو کھ مونده چیزا خیلی: میده ادامھ کھ میکنم اخم

***. 

 &&&آرمین&&&

 درجھ ھشتاد و صد شھر شمال ھوای...میشم پیاده و میکنم پارک عمارت جلوی رو ماشین

 نواحی با
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 در...داره وجود ھم میکنن تنفس کھ ھوایی تو حتی طبقات اختالف این...داره فرق جنوبی

 رو ماشین

 رو مدندونا...میکنم نگاه میشن دیده محوطھ و باغ ھرجای کھ نگھبانایی بھ و میبندم محکم

 ھم روی

 نیازیھ؟ چھ سرخر ھمھ این وجود نمیدونم ھنوز: میگم و میدم فشار

 بی...میکنھ باز رو عمارت درچوبی ، در جلوی نگھبان..میکنھ حرکت عمارت سمت بھ

 وارد توجھ

 بھم دندونات بیرون مثھ کھ اونقدری نھ اما سرده ھم سالن ھوای...میشم عمارت

 ھا پلھ از بھناز...بخوره

 .میگیره قرار روم بھ رو و میکنھ بیشتر رو سرعتش دیدنم با...میاد پایین

 ...آقا اومدین خوش: بھناز

 ...بیارم بیرون رو کتم کھ میکنھ کمکم

 است؟ خونھ عمو 

 ...بلھ: بھناز

 ...اتاقشونن تو: میده ادامھ کھ میکنم نگاه بھش

 تنھاس؟ 

 ...اتاقشونن تو اومدن وقتی از...نمیدونم: میگھ و میده تکون رو سرش

 ...میکنم حرکت ھا پلھ سمت بھ و میدم تکون رو سرم

 میخورین؟ چی: بھناز

 ...باال نفرست رو کسی...ھیچی فعال 

 ...چشم: بھناز

 یکوتاھ ضربھ...ایستم می عمو اتاق روی بھ رو و میرم باال دوتا دوتا رو کوتاه ھای پلھ

 و میزنم در بھ

 چشم رنگش خاکستری اتاق تو...میکنم باز رو اتاق در بشم اجازه منتظر اینکھ بدون

 خبری...میچرخونم

 کنبال سمت بھ و میبندم سرم پشت رو در...میشم بالکن از صداش متوجھ... نیست عمو از

 بادی...میرم

 موع متوجھ...بشھ اتاق وارد و بخوره تکون رنگ سفید حریر پرده میشھ باعث میاد کھ

 پشت کھ میشم

 متوجھ هتاز کھ میکنم نگاه عمو بھ و میزنم کنار رو پرده...میکنھ صحبت تلفنش با من بھ

 پشت کھ زنی

 و رھنھب پاھای از رو نگاھم...میشینھ ھام ابرو بین عمیقی اخم...میشم نشستھ بالکن میز،تو

 جین دامن

 نگاه عمو بھ عصبی و میگیرم نداره براش سودی ھیچ پوشیدنش کھ کوتاھش

 تلفن با کھ درحالی...میکنم

 اشاره صندلی بھ دست با و میکنھ کمرنگی اخم دیدنم با...میچرخھ سمتم بھ میکنھ صحبت
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 میز پشت و میکشم عقب رو زن ھمون روی بھ رو صندلی و نمیگم چیزی...میکنھ

 ...میشینم

 خبر سگ اون جای از مطمئنم...نکنین ولش...خب؟؟..بوده؟ گوری کدوم:عمو

 مقر تا...آره...داره

 در خجالتش از داره جون تا...نھ کھ اونقدری...چی؟ خانوادش...نکنین ولش نیومده

 تا شھروز...بیاین

 فھمیدی؟...دستم کف بذاری رو کثافت اون آدرس میخوام فردا
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 ھمتوج...میکنم نگاه نشستھ روم بھ رو کھ زنی بھ و میگیرم عمو باز یقھ از رو نگاھم

 میشھ کھ نگاھم

 بلند زمی پشت از و میده خودش بھ تابی و پیچ و میکنھ غنچھ رو لباش و میندازه باال ابرو

 پا...میشھ

 عمو حرفای سرگرم رو خودم دوباره زن اون بھ توجھ بدون و میندازم پا روی

 روی دستش...میکنم

 یرهمیگ زن اندام از رو نگاھش...میشینھ عمو لبای روی کمرنگی لبخند...میشینھ ام شونھ

 رو پشتش و

 سینھ یرو سرمیخوره ام شونھ روی از کثیفش دستای...میزنھ حرف تلفنش با و میکنھ بھم

 دکمھ و ام

 محکم رو دستش مچ و میدم بیرون رو ام عصبی نفس...میگیره بازی بھ رو اولم

 ژکوند لبخند...میگیرم

 قرمز تاب از رو نگاھم...میچسبونھ بھم رو خودش و میشینھ زانوم روی و میزنھ ھرزی و

 بازش و

 میشھ کشیده موھام الی کھ دستاش چنگ از تا میچرخونم چپ بھ رو سرم و میگیرم

 بھ...بشم خالص

 تحمل رو زده یخ ھوای این چطور کھ میگذره ذھنم از...میکنم نگاه ھاش لباس

 روی رو دستم...میکنھ

 الی از دستشو...میگیرم جوابمو و میندازم باال ابرو تنش داغی حس با...میذارم بازوش

 روی موھام

 در...زنھمی لبخند و میکشھ لبام سمت بھ بینیم تیغھ از رو تیزش ناخن و میکشھ صورتم

 ھنوز کھ حالی

 و میکنھ باز رو پاش تا دو و میشھ بلند زانوم روی از میکشھ صورتم روی رو دستش

 رو یکیشون

 امپ روی میخواد و باال میکشھ رو خودش و میذاره راستم سمت رو دیگھ یکی و چپم سمت

 کھ بشینھ
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: یگھم خاصی لھجھ با و میگیره رو دستم کھ میشم بلند صندلی روی از و عقب میدم ھولش

 کجا

 ...آقا؟؟؟

 ستمد و میکشھ موھام الی رو دستش دوباره و میشھ نزدیک بھم کھ میکنم نگاھش عصبی

 و میگیره رو

 کم رو اش فاصلھ و میزنھ آلودی شھوت لبخند و میکنھ نزدیک بھم رو سرش

 عصبی رو دستم...میکنھ

 ور خودش...میشھ پرت میز روی و میده دست از رو تعادلش کھ میکشم بیرون دستش از

 نگھ صاف

 بھ رو ام اشاره انگشت...میکنھ نگاھم اخم با و میذاره بازوش روی رو دستش و میداره

 بھ تھدید نشونھ

 یچیز...میدوزم بھش رو غضبناکم نگاه حرف بدون و میدم تکونش و میکنم دراز سمتش

 اما نمیگھ

 ...میفھمھ حرفمو خودش انگار

 میکنی؟ چیکار آرمین: عمو

 نگاھم جسورانھ و ایستھ می راست و میپره زن چشمای از ترس عمو صدای با

 تو چنگی...میکنھ

 ...بزنم حرف باھات میخوام: میگم و میزنم موھام

 روی و میکشھ خودش سمت بھ رو زن دست و میشینھ صندلی روی و میشھ رد کنارم از

 پاھاش

 ...تنھا: میگم حرص با...مینشونتش

 ...نیست غریبھ الرا: عمو

 ...نمیفھمھ خوب مارو زبون...بزن حرف راحت: میگھ و میکنھ نگاه بھم

 روی رو اش خیره نگاه و میزنھ کنار رو الرا بلوند موھای دست با حرفش از بعد و

 اندامش
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 ...میچرخونھ

 ...میشینم میز پشت و میکشم گردنم دور دستی

 بزنی؟ حرف میخوای چی بھ راجع: عمو

 ...گرفتم تصمیم یھ: ومیگم میکنم نگاه بھش

 درمورِد؟: عمو

 ...زندگیم 

 اینبار اش مسخره لبخند ھمون با الرا و میگیره بازی روبھ الرا موھای و میزنھ لبخندی

 رو انوش

 ...میکنھ زنش بھم حال نوازشای مھمان
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 تکلیف زودتر ھرچھ بھتره...بزنم حرف باھات مورد درھمین میخواستم منم...خوبھ: عمو

 و خودت

 ...کنی معلوم رو نجمھ

 ...است رابطھ درھمین موضوع اتفاقا: میگم و میدم تکون رو سرم

 عصبی و میشھ پاک لبش روی از لبخند حرفم ادامھ با کھ میشھ خیره بھم مشتاق عمو

 ..میکنھ نگاھم

 ...بزنم بھم نجمھ با نامزدیمو میخوام 

 ...برو تو:میگھ و میکنھ نگاه الرا بھ

 ...میشھ اتاق وارد منھ بھ نگاھش کھ درحالی و میشھ بلند پاش روی از الرا

 بکنی؟ غلطی چھ میخوای...نشنیدم: عمو

 ...باشم بازیت شب خیمھ عروسک دیگھ نمیخوام...بزنم بھم رو نامزدی میخوام 

 ...میشنوم جدید حرفای:عمو

 ...بشنوی نخواستی و گفتم بھت بارھا کھ چیزایی..نیست جدیدی حرفای 

 میونھ؟ در کسی چرا؟پای: میگھ و میشھ خم میز روی

 ...میزنھ دست و میخنده بلند صدای با کھ میشم خیره بھش جدی

 خوردی؟ رو کی گول اینبار...براوو...آرمین براوو: عمو

 ...کنم انتخاب زندگیم برای دارم حق: میگم و میرم ای قروچھ دندون

 میتونی...آره: میگھ داد با و میکوبھ میز روی محکم رو دستش...میشھ قطع اش خنده

 انتخاب

 ھم ور گندت انتخابای اون ولی...ھھ...داشتی انتخاب حق...کنی انتخاب میتونستی...کنی

 رفتی...دیدیم

 ...ھممون زندگی بھ زد گند کھ گرفتی رو کسی دست

 سیک تنھا من انتخابای تو: میگم و میگیرم قرار روش بھ رو و میشم بلند صندلی روی از

 وسط اون کھ

 و داشت ضرری شما برای نھ انتخابا اون...خودم و بودم خودم کرد ضرر و خورد ضربھ

 برای نھ

 ...کردی جمعشون ھم دور زور با کھ ای فرمالیتھ خانواده
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 بھ...مرد تو مزخرف انتخابای خاطر بھ پدرت...خوردی انتخاباتو چوب خودت...آره: عمو

 فکر بعدش

 رو وت کھ کسی...داشتی؟؟؟ ات فرمالیتھ خانواده این و من غیر رو کی تو...پسر؟؟؟ کردی

 روپا دوباره

 بیرونت بدبختی اون از کھ کسی...بودم من کرد جمعت دوباره کھ کسی...بودم من آورد

 من کشید
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 ھمیدی؟منف...گرفتم دستتو کھ بودم من فقط و زدی گند کھ زندگیت سالھای تمام مثھ...بودم

 اینبار...بودم

 ھم تو...توئھ روحیات و تو مناسب کی میکنم انتخاب کھ منم...میکنم انتخاب کھ منم ھم

 نداری حقی ھیچ

 ...بکنی مخالفتی بخوای کھ

 بھ حسی ھیچ من...کنم تباه رو زندگیم از عمر یک شما انتخابای با ھم اینبار نمیخوام من 

 نجمھ

 ...ندارم

 نجمھ رو بودی خیابونا تو دنبالش عمر یک کھ چیزی...داره دوست تورو اون اما: عمو

 بھت

 خودتم کھ رحمی...داره تو بھ دختر اون رو نداره احمق توئھ بھ ھیچکس کھ حسی...میده

 خودت بھ

 ...بیاری بدست دختر اون از میتونی رو نمیکنی

 ...است طرفھ یک 

 ...شده شروع جوری ھمین ای افسانھ عشقای از خیلی: عمو

 کردمو انتخابش خودم کھ کسی با آروم زندگی یھ من...عمو نمیخوام ای افسانھ عشق من 

 من...میخوام

 زن عنوان بھ رو ات خواھرزاده اون حتی من...نمیخوام رو باشھ زنم نجمھ کھ ای زندگی

 کھ کسی و

 ...ندارم قبول رو کرد خونت ستون عمر یک بشھ

 یھ؟اینک توئھ الیق و خونھ ستون مناسب کھ کسی...ببینم بگو: میگھ و میزنھ پوزخندی

 قاپتو کی دفعھ

 از حرف من برای کھ شده پیدا ھرزه رھای اون از تر زرنگ کی ھا؟اینبار...دزدید؟؟

 میزنی؟ زندگی

 ...عمو دارم دوسش ھست چی ھر...ھست کی ھر 

 خفھ: گھمی و میکوبھ سرم تو محکم و برمیگرده سمتم بھ...قبل از تر بلند اینبار...میخنده

 شو

 یادآور برام رو کذایی روزای اون...نده تحویلم تکراری حرفای...شو خفھ...آرمین

 یاد نذار...نشو

 ریچجو و گذاشت کاله سرت چجوری دختره اون کھ کنم فک دوباره نذار...بیفتم حماقتت

 بازی دره دو

 ھدیوون تو...کرد ولت و آورد سرت بالیی چھ کھ بیاد یادم نذار...بگم بھت نذار...آورد در

 ھنوز...ای

 این بھ نباید رو تو...نباید...ھھ...نداری گیری تصمیم برای عقلی ھم ھنوز...نشدی درمان

 اون از زودیا

 ...نیومده سرجاش عقلت ھنوز...میاوردم بیرون لعنتی کلینیک
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 باال گردنش رگ...شدن قرمز چشماش....میشم خیره چشماش بھ و ایستم می راست

 خوب اما...اومده

 ...خرابترم اون برابر صد من...بدتره اون از من وضعیت کھ میدونم

 تھگذش مو بھ مو اگھ حتی...برگردونی تصمیمم از منو نمیتونی ھم تو...عمو دارم دوسش 

 برام ھم رو

 ...داره فرق این...کنی سرکوب احساسمو نمیتونی بشی یادآور
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 یادتھ؟...داشت فرق برات ھم رھا: عمو

 داری؟ دوسش کھ: میگھ کھ میکنم نگاھش مصمم

 ... 

 وایسی؟ روم تو دوباره کردی جرئت کھ اونقدری: عمو

 ... 

 اون بذار...کن ولش میره در براش جونت و میخوایش میدی نشون کھ اونقدر اگھ: عمو

 ھم بیچاره دختر

 نذار...کنن خودت مثھ اونو...نزن بھم روزگارت تلخی با شیرینشو زندگی...بکنھ زندگیشو

 پای

 ...بشھ تباه کمبودات

 وت زندگیم تلخ حقایق دوباره...میشم خیره عمو دھن بھ و ایستھ می زمان ای لحظھ برای

 کوبیده صورتم

 .میشھ

 وبخ ھم خودت...نگیر رو داره کھ فرصتایی...نگیر ازش رو شیرین زندگی یھ لذت: عمو

 کھ میدونی

 ...نپاش ھم از زندگیشو ورودت با...آرمین کنی خوشبختش میخواد کھ طوری نمیتونی

 ...میکنم خوشبختش 

 خوشبختش کھ داری چی؟ھا؟چی ناقصت؟با عشق با یا...ھھ...ثروت؟ با...پول؟ با: عمو

 پول...کنی؟

 پول با رو ھرچیزی نمیشھ کھ میدونی بھتر ھم خودت...آرمین نیست چیز ھمھ

 خوب ھم خودت...خرید

 کھ یکس...برنمیای پسش از کھ میدونی ھم خوب و داره احتیاجاتی چھ دختر یھ کھ میدونی

 انتخاب تو

 کھ نیستی نرمال آدم یھ تو...آرمین بزنھ ھاشو آرزو نصف قید باید بیاد راه باھات و کنی

 رو دست

 فرق برت و دور مردھای با تو...داری فرق تو...کنی خودت مال گذاشتی کھ ھرچی

 ...داری
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 قبول رو ھمھ کھ میخواد منو اونقدری کھ میدونم...میگم بھش چیزو ھمھ...میگم بھش 

 ...کنھ

 دادن دست از قیمت بھ...قیمتی؟؟ چی بھ...چی؟ کرد کھ قبول اصال...نمیکنھ: عمو

 مادرانھ آرزوھای

 ودنب مادر حس کھ کنھ کاری نمیتونھ کھ ناقصی مرد یھ با زندگی قیمت بھ...ھا؟...اش؟؟

 تجربھ رو

 و اعصاب بخش رو زندگیش از نیمی زن یھ خاطر بھ کھ مردی با زندگی قیمت کنھ؟بھ

 بستری روان

 ھک نداری ھیچی آرمین؟تو چی قیمت نداره؟بھ روحی تعادل کھ روانی یھ قیمت بوده؟بھ

 یھ باھاش بخوای

 ھمھ ینا کھ بسازه کسی با زندگیشو نیست حاضر ھیچکس...پرکمبودی...بسازی زندگی

 تو خالء

 کنی ھرکاری کھ میدونی خوب ھم کنی؟؟خودت چیکار میخوای رو رھا...داره زندگیش

 فراموش

 ...نمیشھ

 ...کردم فراموشش من...میشھ 

 اب داری فقط...نکردی..نھ: میده ادامھ تری مالیم لحن با و میشھ نزدیک بھم اینبار عمو

 بازی خودت

 رو ودب زندگیت ھمھ روز یھ کھ کسی...بردیش یاد از کھ میکنی تلقین خودت بھ و میکنی

 بھ نمیتونی
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 رو وجودتھ تو خالء یھ باعث کھ کسی...آرمین بذاری کنار ھا راحتی این«...  اعتماد

 گذاشت کنار نمیشھ

 یکی این نگو...نکن تکرار دوباره رو اشتباه شدی؟این داشت؟تنھا دیدی؟درد کردی؟خیانت

 فرق بقیھ با

 نپاش ھم از رو دیگھ یکی زندگی ات گذشتھ و خودت کردن فراموش برای«...  عشق

 داره...»!...  آرمین

 دیبع شدنای عاشق و بعدی داشتنای دوست با نھ...بسابی ھرچقدر اولو»...  بھ نزن گند

 پسر نمیشھ پاک

 ...دارم دوسش میگی ھم تظاھر بھ حتی کھ کسی زندگی

 ...بزنی بھم رو نامزدی میخوام...دارم قبول حرفاتو...عمو جدیھ تصمیمم 

 اولم حماقت کردن فراموش برای نمیخوام...توئھ با حق: میدم ادامھ و میشم خیره بھش

 ھیچکس زندگی

 ...کنار میکشم پس...کنم خراب رو تو دوردونھ عزیز حتی رو
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 مردمی دختر نگران کھ اونقدری چرا...شد؟ چت: میگم کھ میسابھ ھم رو دندون حرص با

 ھم نگران

 ...کنم تباه رو زندگیش نمیخوام...نیستی؟؟ خودت خون

 ...داره قبول ھستی کھ ھرجوری رو تو نجمھ...آرمین: عمو

 قبولم جوره ھمھ کنی؟چون خراب زندگیشو میخوای ھمین بخاطر...ھمین؟ فقط 

 زد بعد اگھ...داره؟

 هجور ھمھ واستادمم روت تو بخاطرش کھ کسی...عمو چی؟ببین چی؟اونوقت حرفاش زیر

 ...داره قبولم

 و ممیکن مکثی خیسش صورت و نجمھ دیدن با...میشم اتاق وارد و بیرون میزنم بالکن از

 خیره بھش

 ...آرمین: میگھ و میشھ اتاق وارد سرم پشت عمو...میشم

 ...شده شوکھ دختر این حضور از اونم انگار...میخوره رو حرفش

 ...دخترم...نجمھ: عمو

 با و میگیره ازم رو اش شکستھ نگاه و میکنھ پاک صورتش روی از محکم رو اشکاش

 صورت بھ اخم

 بھ...رو چی ھمھ...عمو میکنیم تمومش: میگھ میلرزه کھ صدایی با و میکنھ نگاه عمو

 مانع من خاطر

 گھدی...ندارم رو منھ از اش طرفھ یھ عشق کھ زندگی یھ تحمل منم...نھ دیگھ...نشو آرمین

 دیگھ.نمیتونم

 ...نمیتونم

 تا میگیره دھانش جلوی محکم رو دستاش و میکنھ پر رو اتاق ھقش ھق حرفش از بعد

 خفھ صداشو

 ...کنھ

 از...میزنم صورتش بھ پوزخندی و میکنم نگاھی شده خیره نجمھ بھ بھت بھ کھ عمو بھ

 نجمھ کنار

 رو ھا پلھ لبخند با و میکشم عمیقی نفس...بیرون میام لعنتی اتاق اون از و میکنم عبور

 ...پایین میرم

 ...تو خاطر بھ اول قدم اینم 

 ھنازب از رو کتم و میگیرم دندون بھ رو پایینم لب...میگیره رو وجودم تمام شیرینی حس

 از متعجب کھ

 ...بیرون میزنم و میگیرم شده خیره صورتم بھ لبخندم

***. 
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 و میدم خودم بھ قوسی و کش...کمرم...آخ آخ...ایستم می صاف و میگیرم کمرم رو دستمو

 بر و دور بھ

 گوشھ نممیک پرتش و میزنم لگدی دستم تو تی بھ ، نمیبینم رو کسی وقتی...میکنم نگاه

 بر: سالن

 دستم تی یا کنم بازی آب و بشورم ظرف اومدم موندم من...آوردی در پدرمو کھ...پدرت

 کف و بگیرم

 اومدی کھ ترمھ کچلت سر فرق تو عالم خاک...خاک...خدا ای...بزنم لیس سالنو

 کم نونت...حمالی

 نھ؟؟؟ حمالی بھ داری عادت...نفھم خر...بود کم آبت...بود

 میزنم صداش خانوم عفریتھ من کھ...خاتون عزت دیدن با...میرم آشپزخونھ سمت بھ

 کج میخوام راھمو

 ...میشھ بلند صداش کھ کنم

 باز رستوران در دیگھ ساعت نیم تا کھ شد؟بیا تموم سالن دختر؟کار کجا: خانوم عفریتھ

 کلی و میشھ

 ...داریم نشستھ ظرف

 نکردن باز رو رستوران کھ ھنوز:میگم و میکنم نگاھش کجی لبخند با و برمیگردم

 یعنی...عفریتھ

 بود؟ کجا ظرف...خاتون عزت

 ...میشینھ میز پشت و میریزه چایی خودش برای

 آماده غذاھارو داره ھم شکوھی آقا...بکش دستمال یھ رو میزا این رو بیا: خانوم عفریتھ

 االن...میکنھ

 ...میبوسھ دستتو ھم کثیف ظرفای

 چیھ؟ دقیقا اینجا شما کار کھ موندم ھنوز من ولی ببخشیدا 

 ...نظارت: میگھ و میخوره رو چایش از قلپی خونسردی با

 ...کثافت

 سنگینی و سخت ھمچین کار چرا کھ موندم من واقعا...میگم بھتون قوت خدا االن ھمین از 

 بھ رو

 دائما...ینبب منو...آقا باشن داشتھ انصاف یکم آخھ...گذاشتن شما مثھ فسیلی پیرزن یھ دوش

 حمالی دارم

 ...میکنی سنگین کارای ھمش اینجا شما اونوقت...استراحت و میکنم

 ردنک استراحت از و ناراحتی وضعت از کھ حاال: میگھ و میکنھ پرت سمتم بھ دستمالی

 شدی خستھ ھم

 ...بچھ کنم راست نفسی یھ منم تا بکش دستمال یھ رو میزا این

 لطیغ اعالش؟چھ نوع از اونم خوردم شکر بگم زبونی چھ بھ خدایا...عفریتھ اتھ ننھ بچھ

 روزه یھ بود

 ساعتھ یھ نمم...نھ یا ھستی راضی ببین کن کار مدت یھ گفت مرتیکھ...بستما داد قرار رفتم

 یکم اومدم
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 !!!شدیم راضی خوردنمون گھ بھ...بستما قرارداد رفتم زرتی کردن خرم

 چای خودم برای و میرم سماور سمت بھ حوصلھ بی و میکشم دستمالی رو میز

 بیرون بھ نھ...میریزم

 نگارا...اش آشپزخونھ بھ نھ و میشکنھ فکت کالسیش ھای و بودن شیک از کھ رستوران

 اومدی

 یھ...نیست آشپزخونھ کھ اینجا روح؟البتھ بی و خشک اینقدر ھم آشپزخونھ...سلمونی

 مخصوص قسمت
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 ازهاج کھ منم...میخوره آشپزخونھ بھ کوچیک در یھ کھ بیاده در پدرت تا بساب و بشور

 از ندارم

 فحش گلولھ و مسلل بھ میکنم نگاه آشپزخونھ در بھ کھ ھمین...بشم رد آشپزخونھ دومتری

 کھ میبندن منو

 هنخورد جا یھ توھین اینقدر عمرم تو...کثیفی و نداری مھداشت بھداشت مدرک تو بابا

 المصب...بودم

 نمباس قسمت تو لرزش متوجھ کھ میز روی میذارم رو چای!!!!یواشتر...بشم چاق میترسم

 قر یھ...میشم

 پشت یبج تو کھ میشم موبایلم متوجھ کھ چیھ ببینم کھ کمرم رو میذارم دستمو و میرم کمر

 رو دھنم آب عزت خشن و باباقوری نگاه با کھ میارم بیرونش جیبم تو از...شلوارمھ

 و میدم قورت

 متس بھ و جیبم تو میذارم رو گوشی...میکنم ریجکتش و میندازم آرمین شماره بھ نگاھی

 ...میرم در

 کجا؟: عزت

 ...شو آف من جان

 تا: میکنم زمزمھ لب زیر و...بشی؟؟؟ھا؟ مطمئن کھ بیا ھم شما دستشویی؟میخوای 

 بیا ھست فرصت

 !!!!پیری کن سیر خودتو

 خودمو و میرم مشتریاس سرویس از جدا کھ سرویس سمت بھ منم و میده تکون رو سرش

 میندازم

 ھک میکنم یواش صدامو و میکنم وصل رو تماس...میلرزه دستم تو دوباره گوشی...داخلش

 صدامو کسی

 ...نشنوه

 ترمھ؟: آرمین

 .سالم 

 خوبی؟: آرمین

 !!!میگھ؟؟؟ دلش تو یا میده قورت سالمشو این
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 ...خوبم 

 کجایی؟...خوبم منم: آرمین

 ھب مخالفتش زور از مطمئنم چون...رستوران تو اونم...میکنم کار بگم بھش ندارم دوست

 و میگھ پیمان

 ...دانشگاه برم کھ میکنھ زورم دوباره و میزنھ دار منو ھم پیمان

 ...بیرونم 

 دنبالت؟ بیام کجایی:آرمین

 ...دنبالم بیای نمیخواد...دارم کار 

 ...کرده اخم بفھمم میتونم لحنشم از

 ...بزن زنگ بھم شد تموم کھ کارت...باشھ: آرمین

 کشی؟ منت بیا و ناراحتم من یعنی االن

 ...میزنم زنگ داشتم حالشو اگھ: میگم پررویی با
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 :میگم و جیبم تو میچپونم رو گوشی حرص با...میکنھ قطع خداحافظی بدون رو تماس

 !!!غد پسره

 ...برم؟؟ اش صدقھ قربون داره انتظار نکنھ:میکنم زمزمھ و میرم در سمت بھ

 !!!...عمرا

 در رپی کروکودیل این اوالد و جد خجالت از و میکنم تر بلند ھامو قدم عزت بلند صدای با

 ...میام

***. 

 ...خدا رو تو کن ولم کیوان: میگم حرص با کھ میندازه گردنم دور محکم دستشو

 ...بزن لبخند...نزن غر: میگھ و میچسبونھ خودش بھ منو توجھ بی

 رو لباش میبینھ کھ رو نگاھم باز نیش با کیوان...میکنم نگاه گوشیش دوربین بھ حرص با

 میکنھ غنچھ

 دختری؟ مگھ...بکش خجالت: میگم کھ

 ...بابا ببند:میگھ و دھنم تو میکوبھ

 چپ چشمامو و بیرون میارم تھ تا زبونمو منم کھ میکنھ غنچھ رو لباش دوباره

 گرفتن صدای...میکنم

 دازهمین خودشو اونم...کنار میدم ھل رو کیوان و میکنم دھنم تو زبونمو...میشھ بلند عکس

 تو و کنارم

 میاد اتاقش تو از میکنھ خشک رو موھاش کھ درحالی سیما...میشھ غرق گوشیش

 ...بیرون

 نیومدن؟ بابا و مامان: سیما

 گزن بھم دیگھ آرمین و شده شب تقریبا...میکنم نگاه گوشیم بھ و میندازم باال شونھ

 میجوم رو لبم...نزده
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 دخترای دوست اون مثھ منم کرده؟کھ خیال چی...لبو پسره...میکنم رو ناخنم الک و

 عمرا...زالوشم؟؟؟

 چھ...بزن زنگ بھم تو گفت بھم تازه...اومد؟؟؟ بدش کھ گفتم چی مگھ...کشی منت برم

 ای...غلطا

 ...میشھ پررو: میگم تشر میشھ؟؟؟با چی مگھ بزنم زنگ بھش من اگھ حاال...بابا

 میکنی؟ غرغر چیھ...خل دختره: میگھ و میندازه بھم نگاھی نیم کیوان

 ...بابا برو 

 ور و زیر رو کاناال و میشھ پخش تلویزیون جلوی و میندازه زمین روی رو بالشت سیما

 ...میبینھ انیمیشن شوق با و کارتون شبکھ میزنھ آخرشم...میکنھ

 ...بازیام اسباب داستان فیلم عاشق من...جون آخ: سیما

 خانوم شبیھ تو...نظرم بھ...اووومممم...جدا؟؟:میگھ و میندازه وی تی بھ نگاھی کیوان

 زمینی سیب

 ...ھستی

 ...سبزی فضایی آدم تا سھ اون شبیھ...ھم تو...خودتی: میگھ و میشھ بلند غر با سیما

 خاتونھ؟؟؟ شبیھ ھم ترمھ: میگھ و میندازه نگاھی بھم کیوان

 ...خودتی خاتون: میگم اخم با...میفتم خاتون عزت یاد حرفش این با

 شبیھ من نظرم بھ...گوسفنداش اون با...خوشگلھ کھ خاتون...خنگول: کیوان

 گاوچرون...وودیم
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 ...معروف

 ...ھستی فنرییھ سگ این شبیھ تو...کردم اشتباه: سیما

 خودتی سگ: سرش تو میکوبھ و برمیداره رو بالشت و برمیداره خیز سمتش کیوان

 ...شتر

 ...کردی اوف دخترمو تولھ: سیما

 ...میگیره گاز بازوش از و نمیاره کم ھم کیوان کھ کیوان سر تو میکوبھ محکم و

 ...سگ...سگ: سیما

 ...بشما ھار نکن کاری: کیوان

 ...بگیر پاچمو بیا...بیا...کردی؟؟؟ گم چیھ؟استخنونتو ھا: سیما

 ...میگیره کیوان سمت شلوارشو پاچھ حرفش از بعد و

 ...بابا شید خفھ 

 باز دھن با و متعجب و میشن خونھ وارد رحمان عمو و مریم مامان و میشھ باز درخونھ

 زد و دعوا بھ

 ھک درحالی و گرفتھ رو سیما پاچھ دندون با کیوان...میکنن نگاه کیوان و سیما خورد و

 وحشیانھ خرناس
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 کھ رو شلوارش دستی دو و میزنھ جیغ ھم سیما و میکشھ رو سیما شلوار پاچھ میکشھ ای

 ھای نیمھ تا

 ...میکنھ کیوان بار رو رکیکش ھای فحش و چسبیده رو اومده باسنش

 میکنی؟ چیکار پسرم کیوان: مریم مامان

 ورقلمبیده چشمای و رحمان عمو اخم دیدن با...میشینھ سیخ و میکنھ ول رو پاچھ کیوان

 مریم مامان

 ینھمچ کھ جوریھ یھ قیافشم...میاد اشکش کجا از نمیدونم من المصب...گریھ زیر میزنھ

 میشھ مظلوم

 شاھد ھک منی کھ جوری...میکنھ خر آدمو قشنگ اش قیافھ یعنی...پیغمبره پسر میکنی فک

 بودمم دعوا

 ...میبینم بیگناه رو کیوان

 ...کردی؟؟؟ بزرگ تو دختره اینم آخھ...مریم خالھ: کیوان

 مگھ؟ چشھ...پسرم؟؟؟ شده چی: مریم مامان

 بھ...نیست اش کلھ تو عقل...شکم شده فقط خورده ھرچی...دماغھ کال...نیست چش: کیوان

 پیرمرد منھ

 ھام؟؟؟ فضایی آدم شبیھ من...حرفھ؟ این آخھ...سگ میگھ بزرگترم ازش ماه شیش کھ

 یبگیر یاد میخوای کی سرم؟سیما؟تو تو خاک: میگھ و صورتش تو میکوبھ مریم مامان

 با چجوری کھ

 ...حیوونی...آخی...حیوونی داره کنی؟گناه رفتار خدا خلق

 کرد مشخص سیما الاقل...نکنھ درد شما حیوون؟؟؟دست شدیم ما حاال: میگھ جدی کیوان

 نوع چھ

 میدونی؟ حیوون رو ما کال شما جونوریم

 آدم میدم شووھرش گفتم...کن ول سرتقو دختره اون...خوشگلم پسر...آخی: مریم مامان

 بدتر میشھ

 ...نمیکشھ خجالت شکمش تو بچھ از...شده
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 ...اتھ نوه سرت مامان؟؟؟خیر: میگھ اعتراض با سیما

 ...مستراحھ گاھش قرار معمول طبق...حیاط تو میره و میکنھ باز کمربندشو رحمان عمو

 دیگھ؟ میخوری...مادر گرفتم سوسیس برات: مریم مامان

 ...خالھ خوراکمھ: میگھ و میشھ تلپ کنارم دوباره کیوان

 نھآشپزخو سمت بھ خریداش پالستیک با و میکنھ پرت صورتم تو رو چادرش مریم مامان

 ...میره

 خالھ؟ گرفتی ھم سس: میکنھ بلند صداشو کیوان

 ...جیگر آره: مریم مامان

 !!!!؟؟؟!!!جان؟
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 ...یکنمم نگاه کیوان باز نیش بھ و میندازم باال شونھ کھ میاد ابرو و چشم برام متعجب سیما

 ...بود قرمزی کاله تو جیگر مریم مامان منظور...نشو خرکیف زیادی 

 ...گرفتی مارو ِخر ھم اینجا ببین...تواما شبیھ میگن ھمھ: کیوان

 احابص بی...اوووف...میشم خیره گوشی بھ زده ماتم باحالت و میکنم باسنش نثار لگد یھ

 بزن زنگ

 خاموشھ؟ گوشیم نکنھ...دیگھ

 رهشما یاد...بزنگھ؟ بھم نداره شارژ طفلکی کجاس؟شایدم خاموش...بابا نھ...میدارم برش

 خط کھ اش

 ...میدم فشار ھم رو دندونامو حرص از و میفتم ثابتھ

 ...اش نامھ یا میاد خودش یا...نباش شده؟نگران غرق چتھ؟کشتیات: سیما

 ...اش پاره پاره شورت یا: میده ادامھ خنده با کیوان

 ...بپوشی تو میدم شورتشو..نخور غصھ...آره 

 ...کنم سرم شورتشو حاضرم من...بگیره رو تو بشھ پیدا یکی: کیوان

 ھمچین...بده بھم رو خوشگلش شورتای از یکی میکنم خواھش آرمین از وقت اسرع در

 این حلق تو

 ...بھتر چھ کھ ھم باشھ ستھ نش   اگھ...میخندم...کنھ حظ کھ کنم کیوی

 کسع زرت زرت ھی چتھ...خدا رو تو کن ولم کیوان: میگم کھ بھم میچسبھ دوباره کیوان

 میگیری؟؟؟

 ...بذار: کیوان

 ...گوشی تو میره دماغ با دوباره و میگیره دیگھ عکس یھ

 ...میکنم فتوشاپت دارم: کیوان

 چرا؟؟؟ فتوشاپ 

 ...نمیکنن باور...مشھد رفتم گفتم ھا بچھ بھ: کیوان

 بگی؟؟؟ دروغایی ھمچین مجبوری مگھ 

 نھ و میده پا نھ المصب.بود چسبیده پاچم بھ بدجور سیریش دختره یھ...بود الزم: کیوان

 دیگھ چیز
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 ام رفتھ بگم شدم مجبور...نیست ما کن ول ھم جوره ھیچ شده من آویزون ماست عین...ای

 کھ مشھد

 ...بشھ بیخیالم کم کم اونم...بمونم

 میگیری؟؟؟ عکس چرا ترمھ از: سیما

 ...کنم فتوشاپ میخوام...کھ گفتم: کیوان

 چی؟ فتوشاپ: سیما

 ترمھ با کھ عکسایی دارم...نمیکنن باور...وحش باغ رفتم گفتم ھا بچھ بھ...خخخخخ: کیوان

 گرفتمو
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 آورده در زبون کھ عکسی اون مخصوصا...خخخخ...کنن باور کھ میدم نشون بھشون

 چشماتو و بودی

 ...کردن باور دفعھ این...خخخخخ...کردی کج

 درآوردی؟؟؟ دم من واسھ...تولھ: میکشم موھاشو و بھش م میپخّ 

 عکس صورتت رو...کردم شوخی...خدا رو تو کن ول تری...گوشم...آی آی: کیوان

 گذاشتم میمون

 ...موھام آی...نترس

 ...رممی در سمت بھ و برمیدارم گوشیمو...میخنده کھ میکنم نگاه بھش میرغضب باچشمای

 جوجھ؟ کردی قھر: کیوان

 ...ببند 

 ...لبخند بزن عزیزم: کیوان

 !!شترمرغ...بشھ خنک دلم کھ میزنم رو تو 

 و میکنم جمع رو خودم...اینجاست میگن کھ یخبندان عصر...اوه اوه...میشم حیاط وارد

 چراغ بھ نگاھی

 ...میگیرم رو آرمین شماره و میندازم دستشویی روشن

 !بکشم کیو منت باید سن این تو ببین...ریقو پسره 

 ...تو میاد افشین و میشھ باز حیاط در

 ...سالم: افشین

 ...سالم 

 بلھ؟؟؟: میپیچھ گوشم تو آرمین صدای

 ...الو 

 ...دختر تو برو جونی؟؟؟بیا ترمھ واستادی بیرون ھوا این تو چرا: افشین

 ...میشھ خونھ وارد و میخنده کھ گمشھ بره میکنم اشاره بھش دست با

 آرمین؟ الو 

 ... 

 داری؟؟ صدامو الو؟؟؟الو 
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 شده؟ چی: میکنھ فوت گوشی تو نفسشو

 ...میکنم اخم

 میزنی؟؟؟قھری؟؟؟ حرف اینجوری چتھ؟چرا 

 داشتی؟ کار: آرمین

 شیدببخ...زدم زنگ کھ خورد اشتباھی دستم...نخیر: میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 ...آقا

 ...میکنم فحشش سیر و میکنم قطع رو گوشی

 ...شغال عنتر 
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 منی؟ با: رحمان عمو

 ...میکنم نگاھش متعجب و سمتش برمیگردم

 اومدی؟ کی شما...وای 

 ...اومدم االن: رحمان عمو

 شد مومت شارژم...شد چیز...میکردم صحبت تلفن با...نھ:میگم و بیرون میکنم فوت نفسمو

 گوشی داشتم

 ...میدادم فحش رو

 ...میره درخونھ سمت بھ و میده تکون رو سرش

 ...میچایی سرده ھوا...جان بابا بیاتو: رحمان عمو

 ...میام من برو شما...چشم 

 حیاط وسط درخت سمت بھ و میدم ادامھ دادن فحش بھ دوباره میشھ کھ خونھ وارد

 نگاه تلفنم بھ...میرم

 ...میکنم

 ...نزد زنگ اصال...بیشعور 

 اگھ ستمنی ترمھ...میکنم نگاه صافھ کھ آسمونی بھ و میکنم بغل ھامو شونھ...میکنم بغض

 صورتت تو

 چرا...میشیما نزدیک عید بھ داریم خوبھ...میشھ پخش ھوا تو دھنم بخار...اوفف...کنم نگاه

 اینقدر

 سرده؟؟؟

......... 

 زممیندا ھال تو جاتونو...دیگھ مادر؟بمونین میرین کجا شبی نصف...بابا ای: مریم مامان

 ھم کنار ھمھ

 ...بخوابیم

 باز خونمم ھای پنجره کنم فک...سرده امشب ھوا...مریم مامان بھتره برم خودم خونھ 

 چراغا...گذاشتم

 ...بھتره برم...روشنھ ھم

 !مادر میموندی کھ تو: میده قرار مخاطب رو کیوان اینبار مریم مامان

 زنگ ھی داری کیوی اسم بھ ای بچھ اومدی یادش ما مامان این...خالھ میرم منم: کیوان

 کدوم میزنھ
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 دیگھ؟ میرسونی منو تو ترمھ...چیھ؟ دردش ببینم برم...گوری؟ کدوم گوری

 ...منی دنبال تنبون کش مثھ جوری کنم؟ھمھ چیکار 

 ...میشھ کوچھ وارد و میده جواب میخوره زنگ مدام کھ تلفنش بھ و میره در سمت بھ

 ...دیگھ سرده تو برین ھم شما...خدافظ 
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 و میشم خارج خونھ از...میرم حیاط در سمت بھ منم و میده تکون رو سرش مریم مامان

 رو آھنی در

 ...بھم میکوبم محکم

 اصال...خدا رو تو کن ول!!!...مامان...ترمھ با...راھم تو...بابا ای...دیگھ میام: کیوان

 چی...نمیام

 ھم رامی...موال بھ نمیکنم نگاه روتم تو بگو اینجوری دیگھ بار یھ فقط ببین...میگی؟

 ھست؟باشھ

 ...گفتم باشھ...نھ نھ...اوکی...دیگھ

 ندلیص روی کنارم...میشینم فرمون پشت و میرم ماشین سمت بھ...میکنھ قطع رو گوشی

 راننده کمک

 ...بابا کردن ام دیوونھ: میگھ و میشینھ

 ...شده ات پیلھ منی با باز فھمیده چون البد 

 نم با اول ھمون از امیر و کیوان مامان...میکنھ قایم پالتوش تو رو خودش و نمیگھ چیزی

 مشکل

 خالھ و پوریا عمو وقتی اما...بود خوب باھام خیلی شدم آشنا باھاشون کھ اوایل...داشت

 والدین) رعنا

 مامان ھک خانوم آزیتا رفتارای پرورشگاھیم بچھ و شدن قیمم کھ گفتن بھش( پیمان گرامی

 امیر و کیوان

 بندازه اشون خونھ از منو میخواست کال کھ بار یھ...شد رو اون بھ رو این از باشھ

 کیوان بھ...بیرون

 ما کن ول کال پسر این...شنوا گوش کو اما نباشھ من بر و دور کھ گفتھ صدبار ھم

 گاھی گرچھ...نیست

 دردم بھ میکنھ برادری ادعا کھ پیمانی از بیشتر مسائل بعضی تو...ممنونشم

 میکنم فکر گاھی...میخوره

 ...زندگیم مھم عضو شد الکی الکی...نبود ھیچی انگار من برای...نبود اگھ

 ...دیگھ بریم کن برده؟آتیش ماتت چرا: کیوان

: میشھ لندب زنگم صدای دقیقھ چند بعد و میلرزه جیبم تو گوشیم...میفتم راه و میزنم استارت

 تکون

 بگو...بده تکون...بده تکون...اوووووو...بده تکون بدنو...بده تکون...اوووووو...بده

 شده تنگ...بھم

 ...بده نشون من بھ ھنرتو...بره بگو جلو اومد کسی...دلت بگو واسم

 و دامن نخ تو کفتن تو پسرا ھمھ: میخونھ آھنگ ھمراه و میکنھ رقص بھ شروع کیوان

 منم...پیرھنتن

 دنوب...بده تکون...اوووووو...بده تکون... بگم اینو بود مونده دلم تو...جیگرتم دنبال کھ

 تکون

 ...تمدیوون میدونی برو دل تو...بیا نکن ناز...میام دنبالت...ی ھِ ...بده تکون...اوووووو...بده

 ...ندادی جواب چرا: میگھ کیوان و میشھ قطع تماس
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 ...نبود مھم 

 ...میکنی؟ نگام اینجوری چرا: میگم جدی کھ میندازه بھم ای چشمی زیر نگاه
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 خبریھ؟...بود طوریت یھ امشب تو: کیوان

 ...آره 

 کیوان؟ مرگ: میگھ و سمتم میچرخھ کامل و میشینھ سیخ

 میگی؟؟؟ اینجوری چرا...کوفت 

 حاال؟ ھس من؟کی جون: کیوان

 و بوق روی میذارم دستمو...میشم خیره خیابون وبھ میزنم پوزخندی و میکنم نگاھش

 کنار بکش: میگم

 ...گرفتھ خیابونو کل...المصب دیگھ

 ...دیگھ بگو تری؟خواھری: میگھ و میشھ تر مشتاق کیوان

 خواھری؟ شدم من موضوعات این سر باز 

 ...بگو...بگو: کیوان

 بدی؟ کشتنمون بھ خونھ؟؟میخوای برسیم سالم میذاری کیوان 

 یادز سرعتمو و میکشم لبم رو دستی پرحرص...میشھ بلند موبایلم زنگ صدای دوباره

 ...میکنم

 ...بدم؟ جواب من بده میخوای: کیوان

 ...نھ 

 میکنی؟ ناز قھرین؟داری:میگھ باز نیش با کیوان

 میگی؟ چرت ھی کھ باشھ اون کھ معلوم کجا از اصال 

 ...دیگھ بده جواب پس: کیوان

 فحھص بھ ھم نگاھی خیابونھ بھ نگاھم کھ درحالی و میارم بیرون جیبم تو از رو گوشی

 گوشی

 ...خودشھ...بعلھ...میندازم

 این...خودم؟؟؟؟؟ عاشق و مجنون پختھ لبو... میگیره تحویل خودشم چھ...اوھو: کیوان

 کیھ؟ دیگھ

 ...داشبورت رو میندازم رو گوشی و میکنم رد رو تماس اخم با

 ...نکن فضولی 

 ...باالخره میکشم بیرون زبونت اون زیر از: میگھ و میخنده

 ...میجنبھ گوشت و سر بازم جونت بھار وجود با کھ کن جمع خودتو برو تو 

 !کیھ میدونھ حتما اون...بپرسم سیما از پختھ؟؟؟باید لبو: میگھ و میخنده

 ھن بگی کسی بھ..من جون...کیوان: میگم و میدارم نگھ اشون خونھ جلوی و میکشم جیغ

 ...تو نھ من

 باری؟ کاری...میزنیم حرف فردا...بابا باشھ: کیوان
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 ...پایین گمشو...ندارم 

 ...کنار میدم ھولش کھ میکنھ ماچ محکم رو لپم و میندازه گردنم دور دست و میخنده
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 ...چندش...گمشو 

 جونھ؟ لبو تاثیرات...شدیا اخالق سگ خیلی جدیدا...اوه اوه: کیوان

 ...نکنده سرمو پوست و نیومده مامانت تا پایین برو: میگم و میخندم

 ...کرده غلط: میگھ و میکنھ دروغینی اخم

 سقف رو میزنھ و میبنده رو در خنده با کھ بیرون میکنم پرتش و میکنم باز رو ماشین در

 و ماشین

 بیارم بیرون رو خوریم پلو لباسای باید...افتادم عروسی شام یھ کھ برو...خانوم برو:میگھ

 اتوشون و

 ...کنم

 ...شو آف 

 وت...بادا مبارک بادا بادا...رفت شدی عاشق: میگھ و میخنده اما نشنیده صدامو اینکھ با

 ماھم کوچھ

 یک میمونی...ببینی کھ بود مھم روزا این ولی...میشھ چی میبینی...حاال...میشھ عروسی

 ...پیشت

 کھ نممیک نگاھش جلو آینھ از..میشم اصلی خیابون وارد و میگیرم گازو کھ میزنھ بشکن

 بشکن ھنوز

 ...میرقصھ و میزنھ

 ...بده بچھ این بھ عقل یھ...خدایا 

 و میکنم خاموش رو گوشی حرص با اینبار...میشھ بلند گوشیم زنگ صدای دوباره

 با کھ باشی تو:میگم

 !ژیگول...بزنی حرف بد مشفق ترمھ

***. 

 ...دیگھ میرم من خاتون عزت:میگم و میشورم رو دستام

 ھم رو ناماشی تو ظرفای: میگھ و میکنھ نگاه ظرفا سینک بھ و میاد بیرون آشپزخونھ تو از

 بیرون

 آوردی؟

 ...خواب تخت خیالت کردم خشکشونم...بابا آره: میگم و میدم تکون رو سرم

 ...بکن کمکی یھ ھم سفارشا کردن آماده تو...داریم سفارشم...بیا زودتر فرا: عزت

 ...ببینم تا 

 رو مای قھوه چرم کاپشن و میکنم آویزونش آویز رخت بھ و میارم بیرون رو رستوران فرم

 و میپوشم
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 یھ لمشغو ھرکدومشون و نشستن میز پشت کھ خانومایی بھ...میندازم دوشم روی رو کیفم

 خستھ کارین

 بھم شدست تو تی با اول روز کھ پررویی ی پسره ھمون..بھمن...بیرون میام و میگم نباشید

 پالنگی

 کھ اونجوریم..نداره ای دیگھ کار این جز بشر این..کشیدنھ تی حال در بازھم انداخت

 حد در فھمیدم

 ادنمی اصال خودش مفتخرم این...مفتخر مخبر جورایی یھ و خبرکشھ و چابلوس اللیگا

 نجو است قیافھ تھ یعنی...میفرستھ اونو داره سیخوک ی پسره یھ بجاش...رستوران

 اون با...خودم

 اوه...بکن ریشھ از رو اش کوسھ موھای اون بیار موچین میگھ شیطونھ...دکورش سبیالی

 دلتم تا...اوه
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 تا شھب خم یکی منتظره...پالسھ ما پیش سالن تو میاد وقتی کال...چرون چشم و ھیز بخواد

 دید

 و بریدمش قیچی با منم داد طناب بھم ھم چندباری...دیدنی وضعیھ یک اصال...بزنھ

 ریچارد چھارتا

 ...نشد پیداش من طرفای دیگھ کھ کردم بارش

 خجالت بچھ آخھ...میشھ مزین کوتاھش فاق و زیبا شلوار بھ چشمام میشھ خم کھ بھمن

 اینم...بکش

 !!!!دیدما رو بساتش و بند میپوشی؟کل تو شلواره

 دندی با...میرم خیابونھ اونور درخت زیر کھ ماشینم سمت بھ و بیرون میام رستوران از

 جریمھ برگ

 تو ور جریمھ برگ...میشینم فرمون پشت و میدم خودم بھ آبدار فحش یھ کن پاک برف الی

 داشبورت

 یناول...بابا ای...میفتم راه و میکنم روشن رو ماشین...نخوره چشمش بھ چشمم تا میندازم

 کھ جایی

 رمارشزھ قیافھ چشھ؟؟؟بھ ریقو بچھ این ببینم برم بذار...بیمارستانھ برم دارم تصمیم

 اینقدر نمیخورد

 بخواد ندلتو تا بجاش...نزنگیده دیگھ ندادم جوابشو کھ دیشبم از...ھا باشھ لوس و ننھ بچھ

 پوست کیوان

 جان میشد بلند ازش دود گوشیم...گذاشت قرار باھام و زد زنگ ھی بسکھ کنده سرمو

 ھربار منم...شما

 ھک کرد جرواجر خودشو تلفن پشت از برم نمیتونم دید چون اونم و پیچوندمش پیچ مثھ

 طرف بفھمھ
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 ھشب میترسم...بچھ این نیست ما کن ول...ھستا خبرایی یھ گفتم خوردم شکری چھ...کیھ

 کیھ طرف بگم

 ھفتھ داغخبر با رو اسمم تبلیغاتی بروشورای رو و کردن اعالم سی بی بی تو ببینم فردا و

 آخھ...ببینم

 کھ نیک تاکید حتما و بگی چیزی یھ بھش کافیھ فقط...نداره بست و چفت کھ گشادش دھن

 جان کیوان

 ایمحرم ھمچین...بعلھ...میگن تبریک بھت تھران کل فردا...نگو کسی بھ رازه یھ این

 دارم رازی

 ...من

 ارکپ ماشینا بین و میشم بیمارستان وارد شنیدن فحش و دادن فحش و زدن بوق کلی بعد

 از...میکنم

 بدم بیمارستان از ھمیشھ...میرم بیمارستان ساختمون سمت بھ و میشم پیاده ماشین

 ھمھ این با...میومد

 عقم کھ بیمارستانم بوی از...اوه اوه...خوندم پزشکی اومدم چرا بازم نمیدونم)!!!( عالقھ

 کاش...میگیره

 ھک میپیچوندم رو عملی کالسای ھم خدا ھمیشھ...میگرفتما تھوع حالت قرص داروخونھ از

 بھ راھم

 کھ شد این...میاره سرت بیاد بدت ھرچی از...دیگھ گارهروز ولی نشھ ختم بیمارستان

 شد ما آقوی

 این ببینم نمیتونم و رحمم دل کھ کنم چھ...کشی منت اینجا بیام ھربار باید منم!!!دکتر

 از داره بدبخت

 عشقش بخاطر پسره یھ کھ شنیدم پیش روز چند..میخوره غصھ و میشھ ھالک من دوری

 خودکشی

 یامب خودم کنھ بیوه منو و بیاره سرخودش بالیی این اینکھ قبل گفتم کھ اینھ...کرده

 ما.) کنم خوشحالش

 خطر از رو ما و شد ما عاشق اومد ریقو پولدار بچھ یھ سالھا از بعد..نداریم شانس کھ

 نجات ترشیدگی

 نم چرا آخھ...زندگی ھی(...چسبیدم بھش دستی دو...بدم دست از اینو اگھ دیوونگیھ...داد

 اینقدر

 موال بھ ندارم خوشگلم؟؟؟امنیت و خوشتیپ !!!!!!!

 تلفن اب و کشیده پایین دماغش روی تا رو اش مقنعھ کھ خانومی بھ و میرم پذیرش سمت بھ

 صحبت
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 ھمیزن تافتون مثھ صورتم کھ میکنم تر سفت رو روسریم گره...میکنم نگاه میکنھ

 انگشتم با...بیرون
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 اب و میندازه بھم نگاھی...بشھ تموم تماسش تا میشم منتظر و میگیرم ضرب میز روی

 خداحافظی

 ...میکوبھ تلفن روی رو گوشی مختصری

 ...نباشین خستھ 

 برمیاد؟ دستم از کمکی چھ: میگھ و میده تکون رو سرش

 ...ببینم رو بیمارانمون از یکی اومدم من راستش 

 احوال ناخوش یکم: میدم ادامھ و میکنم نگاه سعادت منا نوشتھ روش کھ روپوشش بھ

 خواستم...بودن

 ...دیدنشون برم

 ...دیدنشون برین بدم اجازه نمیتونم االن...خانوم اس دیگھ ساعت دو مالقات وقت: سعادت

 االب برم من بگو من بھ رو اتاقشون شماره بنداز نگاه یھ شما...ندارن ھمراھی ایشون خب 

 ...کردن ولش خانوادش...تنھاس دست بدبخت...سرش

 ...میزنھ خل ھمچین...بیچاره داره کم یکم آخھ: میگم و میدم تاب سرم کنار دستمو

 ان؟ بستری بخش کدوم: سعادت

 ...روان و اعصاب 

 اسمشون؟: میگھ و میشھ خیره مانیتورش صفحھ بھ و میندازه بھم نگاھی

 ...آریانسب آرمین...نسب آریا 

 ببخشید؟: میگھ و میکنھ نگاھم متعجب

 ...ببخشھ خدا...میکنم خواھش 

 دارین؟ کار دکتر آقای با شما: میگھ و میشینھ راست سعادت

 دخترای دوست اون از یکی ھم دختره این ندارم شک...میبندن دمش بھ ھم دکتری چھ اوه

 ...ترشیدشھ

 دش کھ بردنش و بیمارستان این تو آوردنش اونقدری...زندگی من؟؟؟ھی شده؟جون دکتر 

 زندگی...دکتر

 ھی شما...دکتر شده االن میمرد داشت من دوری و دیوونگی از روز خانوم؟؟؟یھ میبینی رو

 مرحمت

 ...اومده سرش بالیی شده؟چھ چی ببینم برم بگو بھم اتاقشو شماره بکن

 اسمتون؟: میگھ و میزنھ لبخندی

 ...مشفق ترمھ 

 ...نبمونی منتظرشون باید...ھستن عمل اتاق االن دکتر آقای خانوم ترمھ: میگھ لبخند با

 یادم خوشم یعنی...ایھ؟؟؟ صیغھ چھ دیگھ ھستن عمل اتاق...تو برو بیا بابا...گاد مای اوه

 فیلمی تریپ

 محترمھ پرستاران از یکی با فعال اینکھ یعنی عملشم اتاق البد...من برا میان

 غلط...مشغولن

 ...میارم در پدرشو...کرده
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 وقتی..بمونین منتظرشون اونجا شما: میگھ و میکنھ اشاره راھرو انتھای بھ دستش با

 بھشون اومدن

 ...اومدین شما کھ میگم

 خبره چھ ببینم بزنم بیمارستان تو چرخی یھ من پس...باشھ: میگم و میدم تکون رو سرم

 با...ھا اینجا

 ...اجازه

 .برین نمیتونین.خانوم نیست مالقات وقت: سعادت

 ...شدیم دوست ھم با ببین...دیگھ؟ برم: میگم و میزنم چشمکی

 فشار رو اش دکمھ و میرم آسانسور سمت بھ منم و میده تکون رو سرش و میخنده

 باز کھ درش...میدم

 دیگھ گلھ یھ میبینم کھ آسانسور تو میندازم خودمو...بیرون میریزن بز مثھ آدم گلھ یھ میشھ

 سمت بھ

 کسی و میشن بستھ آسانسور در کھ میدم فشار تند تند رو اش دکمھ...میارن ھجوم آسانسور

 نمیرسھ

 یکم ھنوز...میکنم نگاه داغونم دربو قیافھ بھ آینھ تو و میزنم ای شیطانی لبخند...بشھ سوار

 صورتم از

 اینجوری کنم عملش اگھ...باال میبرم دماغمو نوک و میگیرم دماغم جلوی دستمو...کبوده

 شبیھ...میشھ؟؟

 حال گرفتن بوس اینجوری...اوخ...کنم پروتز برم...جلو میدم لبامو...شدما خوک

 نوک دوباره...میده

 باز کھ آسانسور در...عملی دماغ...میکنم نگاه خودم بھ رخ نیم از و باال میدم رو بینیم

 از دستمو میشھ

 چرخی یھ...بازیھ دل و روشن محیط چھ اینجا...بھ بھ...بیرون میام و برمیدارم دماغم رو

 و اینور

 شایدم یا ۹۰ حدود پیرزن یھ...بیمارا اتاقای از یکی تو میندازم خودمو و میزنم اونور

۱۰۰ 

 زنده پارتی اب این بابا...بیمارستان؟ آورده کی اینو...شده باستانی کتیبھ دیگھ بدبخت...سالھ

 رو کھ اسمش بھ...میاد داره ریشتری ۹ زلزلھ میکنی فکر کھ میکنھ خرخر ھمچین...است

 برد وایت

 نوشتھ«...  موحبی مھربان...»  نگاه خالیھ کھ کناریش تخت بھ...ھا داره ھم اسمی عجب

 میکنم نگاه شده

 روی میذارم رو کیفم...بزنم چرت یھ برم بذار..شدم خستھ چقدر تو جون...اوخ...میکنم

 و کنار صندلی

 و بالشت روی میذارم رو سرم...سنگھ تختھ نیست کھ تخت...تخت روی میندازم رو خودم

 تا رو ملحفھ

 ...ردم م   من: میگم باخنده و میکشم سرم باالی
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 تمصور روی ملحفھ کھ میکنم فوت نفسمو.میبندم چشمامو و میچرخم پھلو بھ و میخندم

 تکون

 دوار کھ کسی صدای با کھ ببندم چشمامو میخوام و میدم خودم بھ قوسی و کش...میخوره

 میشھ اتاق

 فیدس روپوش کھ خانومی بھ و میزنم کنار کمی رو ملحفھ گوشھ...میشھ باز تھ تا چشمام

 باالی و پوشیده

 و ندازممی رو ملحفھ گوشھ میکنھ بلند کھ رو سرش...میکنم نگاه واستاده خانوم مھربان سر

 چشمامو

 حالشون دکتر آقای: مرد یھ صدای بعدش و میاد ای دیگھ ھای قدم صدای.میبندم

 چطوره؟؟؟

 رو توبگم؟ چی ببینھ اینجا منو االن..خدایا...میشھ سیخ تنم بھ مو آرمین صدای شنیدن با

 خدا

 جمع ھم کاردک با کھ میکنھ خیطم خداجون ھمچین بکنم غلطی یھ من کافیھ فقط...میبینی؟

 .نمیشم

 رو یوندپ بدنشون...کھ گفتم...بخش بھ میکنن منتقلشون فردا تا...نبود مھمی چیز:آرمین

 اون...کرده قبول
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 ھب رو ھاشون دارو اگھ...گذشتھ بخیر...نبوده مھمی چیز داد دست بھشون کھ ھم ای حملھ

 موقع

 ...افتھ نمی اتفاقی ھمچین دیگھ کنن مصرف

 جون؟ مادر چطوره حالتون: میگھ مکثی از بعد

 از خبری...میکنم نگاه میکنھ صحبت مھربان با کھ آرمین بھ و میکنم بلند رو ملحفھ گوشھ

 با زن اون

 ورقش و دستشھ تو ھم پرونده یھ...آرمینِ  فقط...نیست سفیدش روپوش

 اون بابا...اوھوک...میزنھ

 واسھ اآق ھای تخم اخم.دیگھ بعلھ...کرکست دخترای دوست اون سر فرق تو بخوره لبخندت

 ماس

 ...بقیھ مال گرفتناش قلوه و دل و لبخنداش

 ...میکشھ تیر اینجام: میگھ و میذاره اش سینھ روی رو دستش مھربان

 نھمیک بدی؟درد سفید چشم این نشون باید میکنھ درد ھرجات...چی؟ یعنی...سرم تو خاک

 درد کھ

 ...چیز پیرزن...میکنھ

 ...بکش عمیق نفس...میشی خوب: آرمین

 ...میزنھ پشتش بھ ضربھ چندتا و مھربان ی سینھ روی میذاره رو گوشیش

 دکتر؟ آقای میشم مرخص کی: مھربان
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 ...ھستی ما مھمون بری؟فعال میخوای کجا...جون مادر آوردنت دیروز ھنوز: آرمین

 ...میکشھ تیر قلبم دکتر؟؟؟ھمش آقای چمھ: مھربان

 لبیق انفارکتوس: میگھ و میکنھ نگاه قلبیش نوار بھ و میزنھ ورق دوباره رو اش پرونده

 ناقص...داشتین

 ...باشین نظر تحت باید روزی چند...بوده

 منی؟؟؟ دکتر شما: مھربان

 ...اومدم بجاشون من بیان نشد امروز...رستگارن آقای..نھ: آرمین

 االن...میکنم جمع خودمو و میندازم رو ملحفھ...میاد من سمت بھ و میزنھ دور رو تختش

 آبروریزی یھ

 ...بزنم چرت بیمارستان تخت رو خواستم کردم غلطی چھ...ھا میشھ

 خانوم؟...نداره اسم کھ ما بیمار این: آرمین

 بلھ؟: میگم شده ریز صدای با و میکنم ای سرفھ تک

 ور لبخندش...ببین خدا رو تو...ھم تو رفتھ اخماش کھ میکنم نگاھش ملحفھ نازکی از

 قورت

 ...دیگھ بیمارم منم خب...میکنی باز نیشتو باستانی کتیبھ اون واسھ چطور...داده

 ھستین؟ موحبی خانوم ھمراه شما: آرمین

 ...علیلم...مریضم من...نخیر 

 چیھ؟ مشکلتون...ننوشتن؟ چیزی بردتون رو چرا پس: آرمین

 چیزی...زشتھ...بچھ نکن: میگم و میکنم جمعش مشتم تو کھ کنار بزنھ رو ملحفھ میخواد

 ...نیست سرم
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 ...آدمھ محرم دکتر...نداره اشکالی: میگھ و میکنھ اخم

 آدمی محرم چون حاال...بده نشونش بودنو محرم دھنش تو برو میگھ شیطونھ...پررو بچھ

 جلوت باید

 پیر سن سال دو و سی با و مونده خوب اینقدر چرا این میگم...برم؟؟ رژه مادرزاد لخت

 نشده

 تکوفت...میزنھ دست و میکنھ نگاه رو چیزی ھر بودن محرم بھانھ بھ بس از المصب...ھا

 ...بشھ

 من؟ جون 

 ...ببینمت بذار: میگھ و میشھ باز اخماش صدام تغییر از

 .بشی اسیرم میترسم آخھ 

 دکتر بھ...وهلل بھ شده الزمون آخر: میگھ غرغر با مھربان...میندازه باال ابرو متعجب

 رحم خودشونم

 ...نمیکنن

 چیھ؟ مشکلتون: آرمین



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...میکنھ درد قلبم 

 تا: ھمیگ مھربان کھ میکنھ نگاه مھربان بھ و برمیگرده و بیرون میکنھ فوت رو نفسش

 پیش دقیقھ چند

 ...آوردن جدید بیمار کی نمیدونم..مادر بود خالی

 میزنتش و میزنھ چنگ ملحفھ بھ سریع...میشھ شل نیشم کھ میکنھ نگاھم و سمتم برمیگرده

 ...کنار

 میکنی؟؟ چیکار...ھیع 

 یکنی؟؟؟م چیکار اینجا: میگھ میزنھ فوران توش تعجب کھ صدایی با و میکنھ نگاھم اخم با

 ...میکنھ درد قلبم: میگم مھربان متعجب ھای نگاه بھ توجھ بدون و میشینم راست

 چیھ؟ جدا؟مشکلت: میگھ و میشھ باز اخمش...میشھ جدی

 ...چیھ مشکلش بگو تو...دکتری تو...دیگھ میکنھ درد...نمیدونم 

 ...بکش عمیق نفس: میگھ و چپم سینھ روی میذاره رو گوشیش و میزنھ محوی لبخند

 ...میکشم عمیق نفس باز نیش با و میشم خیره بھش

 یقلب مشکل: میگھ و میشھ خیره چشمام تو گذاشتھ ام سینھ روی رو گوشی کھ درحالی

 ...داری

 مشکلی؟ چھ 

 ...مغزی و قلبی نارسایی: آرمین

 من؟ جون 

 االن.رونبی برو...ببینم پایین بیا: میگھ و پایین میارتم تخت روی از و میگیره رو بازوم

 مشکلت و میام

 ...خودمھ دست دواش...میکنم حل شخصا رو

 ستشد...برمیدارم رو کیفم...میکنھ نگاه من باز نیش و آرمین بھ متعجب مھربان...میخندم

 میذاره رو

 ...بیام من تا بیرون برو:میده ھلم در سمت وبھ کمرم پشت
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 یگھد دفعھ و بشھ خوب انفارکتوستون امیدوارم: میگم و میدم تکون مھربان برای رو سرم

 ...بزنھ کامل

 ...ھم تو میره آرمین اخمای

 ...مادرجان میخوام معذرت من...بگو چرت کمتر بیرون برو: آرمین

 و ھمیکن بلغور مھربان برای چیز چندتا...میمونم منتظرش در جلوی و بیرون میام اتاق از

 میاد

 تو؟اینجا؟: میگھ و میکنھ نگاھم اخم با...بیرون

 ...ببینمت اومدم 

 اینجام؟ من میدونستی کجا از: آرمین
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 خالی ختت یھ..بزنم اینورا چرخی یھ گفتم منم عملی اتاق گفتن پذیرش رفتم...نمیدونستم 

 و آوردم گیر

... 

 یکمم و بزنی چرت یھ و بیای گفتی: میده ادامھ کمر بھ دست و میکنھ قطع رو حرفم آرمین

 کخ

 بریزی؟ھوم؟

 ...شناختی خوب منو کھ الحق 

 ردی؟ک ای آبروریزی چھ دیگھ نبودم وقتی ببینم بریم بیا:میگھ و میگیره رو دستم مچ

 میکنم؟ آبروریزی من حاال...نکنھ درد دستت 

 ...آره: میگھ و میزنھ ژکوندی لبخند کھ میکنم نگاه بھش

 ...اینجاس کھ آسانسور بابا: میگم کھ میره پلھ راه سمت بھ

 ...بریم پلھ با بیا...شلوغھ: آرمین

 ...میدوم دنبالش رو ھا پلھ ھمھ حرف بدون...میکشھ دستمو

 میریم؟ کجا حاال 

 میخوام...خوب جای یھ میریم داریم: میگھ آرومی باصدای و میکنھ خم سمتم بھ رو سرش

 قلبت مشکل

 ...کنم رفع رو

 ...میمیرم میزنم سکتھ کھ دکتری ھمچین داشتن با من...من؟ جون: میگم شده شل نیش با

 ...بدم مصنوعی تنفس بلدم خوبم...ھستم من...نترس: میگھ شیطونش لبخند ھمون با

 مصنوعی؟ تنفس و سکتھ 

 ...شد الزمت شاید: آرمین

 ھمونتم مصنوعی تنفس یھ االن ھمین شاید میشد اگھ: میگھ آرومتر کھ میندازم باال شونھ

 ...میکردم

 ...ناراضی آدم بابای گور راضی تو راضی من...نشھ؟ چرا: میگم و میشھ شل نیشم دوباره

 تپش از منم دست پررویی تو کھ میبینم...نھ: میگھ و میخنده و باال میندازه ابروھاشو

 ...بستی

 ...دیگھ بودی تو استادم 
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 براش منم و میده تکون سری براش آرمین میشیم رد کھ سعادت خانوم و پذیرش کنار از

 تکون دست

 نگیگ حالت با و میکنھ نگاه گرفتھ محکم دستمو کھ آرمین دست بھ متعجب سعادت...میدم

 تکون سر

 ...میده

 ... «دنیاست پازل ترین زیبا

 میشود پر  " تو" انگشتان با انگشتانم فاصلھ وقتی... »



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 در و میشھ وارد سر پشت ھم خودش...داخل میفرستھ منو و میکنھ باز رو اتاقا از یکی در

 رو اتاق

 .میکنھ تکیھ بھش و میبنده

 خب؟: آرمین

 خب؟ 

 اینجا؟ اومدی چرا: آرمین

 ...دیگھ ببینمت اومدم 

 ...خشکھ چقدر...میندازم نگاھی اتاق بھ

 ببینی؟ منو اومدی: آرمین

 .آره 

 آیا؟ ببینمت اومدم کھ ناراحتی.میکنھ نگاھم سینھ بھ دست کھ میکنم نگاه بھش

 ندادی؟ جواب تلفنام بھ دیشب چرا: آرمین

 ...البد نشنیدم...زدی؟؟؟؟اووووم زنگ مگھ 

 نشنیدی؟ کھ: میگھ و میده سرتکون

 ...نشنیدم 

 نشنیدی؟ میگی و میکنی خاموش و میکنی ریجکت: آرمین

 قھری؟: میگم و میکنم نگاھش باز نیش با

 تو ات ھقیاف بابا...گرفتھ قیافھ یکم...میکنم نگاھش دقیق و میکنم مکثی حرفم از بعد و

 ...گشادم حلقوم

 فشامک بستن برای من...کشی منت بیام باش نداشتھ انتظار میشھ دعوات من با وقتی...آھای

 «   پاھامو

 باشی جریان در گفتم...نمیشم خم ھیچوقت...باال میارم...! »

 ھب رو راحتی ھای صندلی بھ دستش با و میکنھ روشن رو ساز چای و میشھ رد کنارم از

 میزش روی

 قھر درباره...میکنی اش موقع بھ ھم رو کشی منت...نگو چرت: میگھ و میکنھ اشاره

 بگم باید ھم کردن

 ...نیستن بچھ تو مثھ کھ ،ھمھ

 فنوتل چجوری دارم کار گفتم چون دیروز دیدم...نیستی بچھ...خودت جون آره: میگم اخم با

 قطع روم

 ...کردی
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 نومخا شد خاموش گوشی...شد تموم باتریم شارژ..نکردم قطع: میگھ و میده تکیھ میز بھ

 ..کوچول

 باباتو؟ یا داشتی تو ننھ طلب...چی؟؟؟ دیشب 
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 صحبت باھات خوب نتونستم...نزدی زنگ خوبی وقت...بودم عموم پیش دیشب: آرمین

 بعدشم...کنم

 ...کردی ناز جنابعالی کھ بدم توضیح و کنم خواھی معذرت کھ زدم زنگ بھت

 زدی حرف تو کھ اونجوری: میگم و میکنم نگاه میزش روی پر سیگاری زیر بھ اخم با

 بود کی ھر

 ...میکرد کارو ھمین

 ...ندی جواب رو تلفنم نداشتی حق ھم تو: آرمین

 بزنی؟ منو چی؟میخوای کھ حاال 

 فھمیدی؟...بذاری جواب بی تماسامو نمیخوام دیگھ: میگھ و میندازه باال ابرو

 ...من...خب...خب: میگم و میندازم پایین رو سرم

 ...قبولھ: میگھ و میره سمتش بھ...میشھ بلند ساز چای آف صدای

 چی؟ 

 ...خواھیت معذرت: آرمین

 ..نخواستم معذرت کھ من 

 ...کنی خواھی معذرت میخواستی...چرا: آرمین

 ...نمیخواستم..نھ 

 ...میخواستی...چرا: میگھ لجوج و برمیگرده سمتم بھ چای لیوان دوتا با

 میخواد؟ کتک دلت 

 ...جوجھ نمیخوره ات قیافھ بھ: میگھ و میذاره میز روی رو ھا لیون

 ...خروس 

 ...کنما چپت لقمھ یھ نکن کاری: آرمین

 اینجایی؟ ھمیشھ: میگم و میشینم صندلی روی و میگم ایشی

 ...مطبم رو ھفتھ در روز دو...گاھی: آرمین

 چی؟ پیمان: میگم و میکنم خیس رو لبام

 انتقالیش ایکار.اینجا میاد دیگھ ھفتھ از...نگرفتھ انتقالی ھنوز البتھ...اینجاست اونم: آرمین

 .مونده

 ...ندید منو آوردم شانس...اوخ 

 ...خودشھ کارای مشغول...اینجا نمیاد روزیھ چند: آرمین

 کارایی؟ چھ 

 خوردی؟ ناھار...کن ولش: میگھ و میکشھ اش چونھ روی دستی
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 ...نھ 

 ...میخوریم میریم باھم: آرمین

 میمونی؟ اینجا کی تا 

 ...شیفتم امشب: آرمین
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 ...میگم لب زیر لعنتی و جلو میدم رو لبام

 چتھ؟: آرمین

 ...بودیم باھم امشبو کاش 

 صبح؟ تا: میگھ آمیزی شیطنت حالت با و میزنھ لبخندی

 ...باش ات عمھ خدمت در برو صبح تا...تربیتی بی خیلی...بز 

 دارم؟ تعصب ام عمھ رو گفتم ھم قبال: آرمین

 ..بابا برو 

 ...باشما باھات امشبم میتونم باشی داشتھ دوست اگھ: آرمین

 ...قبول نباشھ صبح تا اگھ 

 ...خانوم بخور چایتو: میگھ و میخنده

 نگاھش میخورم رو چایم کھ درحالی و میدم لم صندلی روی منم...میشینھ میزش پشت

 اون پس...میکنم

 ای هشمار و میزنھ لبخندی میبینھ کھ نگاھمو!!!!میخواد دلم شد؟من چی مصنوعیش تنفس

 و میگیره

 ...میچسبونھ گوشش بھ رو گوشیش

 ... «ھا وقت گاھی

 ...چای فنجون یھ نوشیدن

 ...داری دوسش کھ کسی با

 آرامبخش قرص تا ھزار از

 میکنھ عمل بھتر... »

 خوب...دیدمشون رفتم..اوھوم...میشھ؟کجایی؟ ساعتی نیم...نھ...احمد؟ الو: آرمین

 سر یھ رسیدی...بودن

 .فعال...باشھ...نکنی دیر...دارم کارت...اتاقم بیا

 ...بده منم چای: میگھ و میکنھ قطع رو تماس

 بھ و ھمیکن تشکری و میگیرتش دستم از...میگیرم سمتش بھ و برمیدارم رو چایش لیوان

 خیره میز

 چایم با:میگھ کھ جلوش میذارم رو میز روی قندون...میخوره قند بدون رو چایش و میشھ

 قند

 ...نمیخورم

 آرمین؟: میگم و میذارم دھنم تو قند یھ و میدم تکون سر
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 جانم؟: آرمین

 نداشتی؟ کھ کار شدم مزاحمت میگم 

 و یاح کھ حیف.میشم خیره بھش و میزنم لبخندی...میندازه باال رو سرش و میزنھ لبخندی

 دخترونھ شرم
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 زیادی.میکردم تپلش ماچ یھ و میزدم شیرجھ وگرنھ کرده زنجیر و قل پامو و دست ام

 نمیدونم.بانمکھ

 خما ھمیشھ چون شاید.میکردم تصورش دراکوالھا مثھ ھمیشھ و نفھمیدم اینو زودتر چرا

 ولی...داشت

 یول.دیگھ نشده بدک االنم گرچھ.میده نشونش تر جدی و جذابتره.قشنگتره برام اخمش

 چیز یھ اخمش

 حرف باھام حیوون مثھ و کنن تخم و اخم بھم ھمیشھ دارم عادت کھ سرم تو خاک.دیگس

 لیاقت.بزنن

 .ندارم محبتم

 ھکن نگاھم و کنھ بلند رو سرش اینکھ بدون.میذارم میز روی رو خالی لیوان و میشم خم

 چای اگھ: میگھ

 بریزم؟ برات میخوای

 .مرسی...نھ 

 بدی قورت چشمات با و من ھمینجوری باشی خواستھ اگھ: میگھ و میده تکون رو سرش

 برای جایی

 ...نمیمونھ ناھارت

 ھمیکن اخم.میکنم نگاش و میز روی میذارم پاھامو و میدم لم راحتی صندلی روی و میخندم

 :میگھ و

 .زشتھ.اتاق تو بیاد کسی ممکنھ...نشین اینجوری

 رگی من جون.میکنم جمع خودمو الساعھ منم میزنھ بیاد؟در ھمینجوری کھ اس طویلھ مگھ 

 .نداره حد کھ خستم اونقدری...نده

 .نمیشی خستھ اینجوری اونوقت.خانومی بخواب زودتر شبا: میگھ و میزنھ لبخندی

 رو یدهم عرق بو کھ لباسامو و کنم استراحت اینکھ بدون.میکنم کار خر بابا؟مثھ چیھ شب

 کنم عوض

 شھخو دلت...نشی؟ خستھ روزا کھ بخواب زود شبا میگی اونوقت بکشم رو تو منت اومدم

 .جیگر

 اھشنگ و میدارم نگھ بازشون سریع کھ میره ھم روی پلکام میکنم نگاھش کھ ھمینجوری

 تو.میکنم

 گاھی و میده مالش درد با رو گردنش گاھی چپش دست با و چایشھ لیوان راستش دست

 کاغذ روی

 عمر دستا راست از کمتر یکسال چپا دست شنیدم...چپھ؟؟؟ دست.مینویسھ چیزی

 بھ و میکنم اخم.میکنن

 یھ ینیشیر. خوشم پیششم وقتی چقدر.میشھ آب دلم تو قند کارخونھ و میشم خیره صورتش

 تو رو چیزی

 چشمامو فقط...نمیخوابم...میبندم آروم چشمامو و میزنم لبخندی.میکنم احساس دھنم و دل

 خیلی.میبندم

 .کنم نگاھش بازم و دارم نگاه باز چشمامو میکنم سعی و میکشم ای خمیازه...ام خستھ



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 خوابی؟.ترمھ؟: آرمین

 ولی.مکن نگات میخوام...نمیخوابم.نھ: میگم است بستھ چشمام کھ درحالی ای خفھ صدای با

 ...چشمام

 .نیستما خواب... نمیتونم
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 ...نکنھ بیدارم کاش.ھا خوبھ خوابیدن چقدر...نمیشنوم صداشو اما.میزنھ حرف

.......... 

 ...خوشگلھ؟ خانوم: آرمین

 .دیگھ یکم: میگم و کنار میزنم دستشو میدم تکون کھ شونمو

 .بریم پاشو...کوچول میشھ شب دیگھ یکم: آرمین

 ویر کھ خودم بھ.میشینم و میکنم نگاه ایش جدی صورت بھ و میکشم چشمام روی دستمو

 گوشھ تخت

 .بودم مبل رو کھ من: میگم و میکنم نگاه بودم کشیده دراز اتاق

 .خانومی بسھ خوابیدی ھرچی.بخوریم چیزی یھ بریم پاشو...پاشو: آرمین

 ...خانومی نگو بھم: میگم و میام پایین تخت از اخم با

 نگھ باز زور بھ رو چشمام کھ درحالی و میکنم بھش رو پشتم.میداره نگھ برام رو کاپشنم

 دستام داشتم

 و یکنھم مرتب رو اش یقھ پشت از و میکنھ تنم رو کاپشن...میکنم کاپشنم آستین تو رو

 از ھامو شونھ

 اخالق بد میشی بیدار خواب از وقتی پس: میگھ و میبوسھ رو ام گونھ و میکنھ بغل پشت

 ھم

 ھستی؟ھوم؟

 ...بشور رو صورتت برو: میگھ و میکنھ جدام خودش از کھ میکشم عمیقی نفس

 و یبرهم اتاق گوشھ روشور سمت بھ و میذاره کمرم پشت دستشو نمیدم گوش کھ حرفش بھ

 رو آب شیر

: یگمم اخم با و بیرون میام چرت حالت از صورتم بھ آب مشتی شدن پاشیده با...میکنھ باز

 نکن

 .گرفتی حالمونو...بابا

 خودش با منو دوباره و میکشھ صورتم روی و برمیداره دستمال چندتا...نمیگھ چیزی

 اونور و اینور

 بریم...نیفتی کن نگاه جلوتو: میگھ و میگیره دستمو و برمیداره منو و خودش کیف.میکشھ

 ماشین تو

 .بخواب خواستی ھرچی

 .میشم خارج اتاق از ھمراھش و میدارم نگاه باز چشمامو
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 برام ھک ببینھ ات کرده باد چشمای این با رو تو ھرکی االن: میکنھ پچ پچ گوشم زیر آروم

 در حرف

 ھمچین دختره چشمای کھ میکردن چیکار اتاق تو ساعت دو خانوم و آقا این میگھ...میاره

 .آلوده خواب

 .کنن فکر میخوان ھرچی بذار: میگم و میزنم محوی لبخندی

 ...کھ نمیاد بدتم...بابا نھ: میگھ و میندازه باال ابرو

 حدی ھم سرما بابا.شدیم خدا یخچال وارد انگار میشیم خارج کھ بیمارستان از...میخندم

 آالسکا.ھا داره

 قریبات...میپیچم خودم دور رو کاپشتم و میکشم بیرون آرمین گرم دستای از دستمو.شدیم

 سرم از خواب

 .آوردم ماشین منم: میگم کھ میره ماشینش سمت بھ.پریده

 این با...میزنی شیش زیادی االن.بشین من ماشین تو: میگھ و سمتم برمیگرده اخم با آرمین

 نشین حال
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 .بیارن برات ماشینتو میگم بعدا.فرمون پشت

 ھم خودش...بنز ماشین جونم. میشینم راننده کمک صندلی روی و میزنم دور رو ماشین

 میکنھ باز درو

 ازهخمی.میبنده محکم رو در و عقب صندلی روی میذاره رو کیفا و میشینھ فرمون پشت و

 ای دیگھ

 نمیشی؟ زدی زنگ بھش کھ دوستت اون منتظر: میگم و میکشم

 حرفم...اومد: میگھ و ببنده منم کمربند تا من روی میشھ خم و میبنده رو کمربندش

 من بجای قراره.زدیم

 ...وایسھ شیفت امشب

 نفھمیدم؟ کھ خوابیدم چقدر من جدی؟مگھ 

 دمز حرف باھاش اتاق بیرون رفتم منم...زد زنگ بھم اومد وقتی: میگھ و میشینھ راست

 جنابعالی کھ

 .نکنھ بیدار رو

 .نره رفیقش پیش آبروش خواستھ میخوابم افتضاح چھ دیده البد.خودت جون آره

 ...خوابیدی رو دوساعت راحت: آرمین

 .چھاره ساعت.میکنم نگاه ماشین ساعت بھ

 چشمامو.میکنھ حرکت بیمارستان در سمت بھ و میکنھ خارج جاپارک از رو ماشین

 تک صدای.میبندم

 .ماشین زدن دور و میشنوم رو بوقش

 .نخواب دیگھ: آرمین

 .گرفتھ درد گلوم و چشمام.نیستم خواب 
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 .خوردی سرما شاید:آرمین

 ...میکنم نگاه بیرون بھ و میکنم باز چشمامو و میکنم خیس رو لبام

 .دارم سراغ خوب رستوران کجا؟یھ بریم ناھار: آرمین

 .کردم ساندویچ ھوس.اوممم...من.نریم رستوران..نھ 

 ساندویچا؟ ھمون: میگھ و میزنھ لبخندی

 و من.نداره حرف ساندویچاش رحمت آقا: میگم و میکنم تائید سر با و میفتم شب اون یاد

 ھمیشھ کیوان

 .اون پیش میریم بخوریم ساندویچ میخوایم وقتی

 .یادمھ آدرسشو: میگھ و میده تکون سر آرمین

 جلوی از.میخونم رو میشیم رد ازشون کھ دیوارایی رو ھای نوشتھ و میدم تکون رو سرم

 دبستان

 خیلی بعضیاشون.شدن آزاد تازه انگار.میکنم نگاه ھا بچھ بھ میشیم رد کھ دخترانھ

 میخندم...کوچولوئن

 ولیاا کالس این مخصوصا.ھام بچھ دختر این عاشق من خدایا.میکنم نگاه شوق با بھشون و

 ریزه

 بھ ھچ رو اینا آخھ.باحالن خیلی.آویزونشھ دختر یھ کھ میبینی کیف یھ فقط کال.میزه

 وجب نیم با.مدرسھ

 بشن؟؟؟ اینا کھ شدیم چی خوندیم درس کھ ما...روزگار ی ھِ ...قد
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 ...نازن خیلی 

 بوق ندتاچ عصبی آرمین..میکنیم گیر ھاشون بچھ دنبال اومدن کھ ماشینایی شلوغی تو یکم

 و میزنھ

 .میده لبی زیر فحش چندتا

 ...آرمین نگاه..نازن چھ...خدایا 

 ...دیگھ بیفت راه.لعنتی...نکن نگاه ھا بچھ این بھ اینقدر: میگھ عصبی

 عصبی ودز چھ.میشھ آزاد ترافیک باالخره.میکنم نگاه عصبییش قیافھ بھ و میشینم سرجام

 یھ بابا.میشھ

 و میزنھ گره فرمون دور رو دستاش.نداشت خوردکنی اعصاب ھمھ این.بود ترافیک

 دوست بچھ: میگھ

 داری؟

 و گوشش تو میزنھ ھنزفریاشو.نمیده اجازه موبایلش زنگ صدای کھ بدم جوابشو میخوام

 رو تماس

 .میکنھ وصل

 بلھ؟: آرمین
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 چندتا: میگھ بھم رو آروم و میکنھ پارک ساندویچی روی بھ رو درخت زیر رو ماشین

 بپیچھ؟ بگم

 ...دیگھ دوتا دوتامون برای...خب 

 عیتشواق.میشھ ساندویچی وارد میزنھ حرف تلفن با کھ ھمینجوری و میشھ پیاده ماشین از

 و من ھمیشھ

 چرا نمیدونم.میخوردیم غذا اینجا دانشگاه آزاد وقتای و اینجا اومدیم می سیما و فایق

 کھ کردم احساس

 چقدر.اشھب نداشتھ خوبی العمل عکس شاید کردم فکر.بیارم آرمین جلوی رو فایق اسم نباید

 براش دلم

 یھ وت باید.دستمھ ھنوز اش حلقھ...اون نھ و زدم زنگ بھش من نھ اتفاق اون بعد.شده تنگ

 فرصت

 اصلھف ساندویچی این.میکنم نگاه رو دانشگاه مسیر بغل آینھ از.برگردونم بھش مناسب

 دانشگاه تا زیادی

 بھ کپالستی آرمین بعد ی دقیقھ بیست حدود...میدم تکیھ ماشین شیشھ بھ رو سرم.نداره

 از دست

 میذاره ور پالستیک و میشینھ فرمون پشت.مشغولھ تلفنش با ھنوز.میشھ خارج ساندویچی

 با و پام روی

 منھ مال ملک اون...بلھ...داره خبر خودش عمو: میگھ خطھ پشت کھ کسی بھ خطاب اخم

 آقای

 پای من امضای.آقا کردن اشتباه ایشون.نیست فروشی...میدونم...نخیر...عمو؟...برنا

 موافق منم.اونھ

 حرف...بزن زنگ بھش...کھ گفتم...برنا نکن میگی؟اصرار چی شما دیگھ نیستم

 .خوبھ...ھمین...آخرمھ

 تا پنج و ھنوشاب دوتا و ساندویچ تا سھ کھ پالستیک بھ.میفتھ راه و میکنھ قطع رو تلفنش

 میکنم نگاه سسھ

 گرفتی؟ تا سھ چرا: میگم و

 .بخوری بیشتر بخوای شاید گفتم: آرمین

 رفتی؟ عید خرید: میگھ و میکنھ مکثی

 .وقتشو نھ داشتم حالشو نھ...بابا نھ 
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 .میریم ھم با: آرمین

 .من خونھ میریم االن: میگھ کھ میزنم لبخندی

 و مبگیر دوش برم باید: میگھ و میزنھ چشمکی و میندازه نگاھی نیم بھم کھ میکنم اخم

 عوض لباسامو

 ...نترس الکی تو.نزدم سر خونھ بھ صبح از...کنم
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 .نترسیدم 

 بھل کھ دستش یکی اون و است دنده روی کھ دستش بھ...نمیگھ ای دیگھ چیز و میخنده

 اش تکیھ پنجره

 نیبست من ببند رو صاحاب بی پنجره اون بابا...میکنم نگاه گرفتھ ھم رو فرمون و داده

 قیفی

 دنده روی و نمیگیره دستش تو داستانا و فیلما تو مثھ منو دست این چرا!!!...شدم

 نگاه بھش...نمیذاره؟

 دیگھ دست پشت با و گرفتھ رو فرمون و برداشتھ دنده روی از راستشو دست االن...میکنم

 روی اش

 بھ کھ نممیک ای عطسھ.میکنھ درد ھام شقیقھ...شده خیره رو روبھ بھ متفکر و میکشھ لباش

 میاد خودش

 اسرم نبود حواسم...ببخشید...لعنتی: میگھ لب زیر و باال میده رو ھا شیشھ سریع و

 .خوردی

 و نممیک پاک رو بینیم محتویات و بیرون میکشم داشبورت روی جعبھ داخل از دستمالی

 چیزی

 ارکینگپ وارد رو ماشینش...میشھ باز پارکینگ در برج یھ جلوی گرفتنش قرار با...نمیگم

 تاریک

 .شو پیاده: میگھ و میکنھ باز رو کمربندش.میکنھ پارک جایگاھش تو و میکنھ

: میگم و ممیر سمتش بھ تاریکی تو...میشم پیاده ماشین از و میگیرم دستم تو رو پالستیک

 چرا اینجا

 تاریکھ؟ اینقدر

 یکس.سوختھ چراغاش.ھمینجوریھ اینجا: میگھ و میکشھ خودش دنبال و میگیره دستمو

 عوضشون

 .نکرده

 !ھا المپھ یھ بابا.داره کنسی و خشک ناخن و گدا ساکنین کھ معلومھ ھم االن از

 رو ھشت طبقھ دکمھ.میشھ روشن دلم و چشم آسانسور نور از میشیم کھ آسانسور وارد

 در.میزنھ

 شممیک روسریمو و میکنم نگاه خودم بھ آینھ تو.میکنھ حرکت و میشھ بستھ آسانسور

 آرمین نگاه.جلوتر

 .نمیکنم توجھی و مبیبنم خودم روی آینھ از رو

 نمیترسی؟: آرمین

 چی؟ از 

 .دیممجر خونھ میای من با داری اینکھ: میگھ کھ میکنم نگاھش منتظر و سمتش برمیگردم

 چرا.میگھ راست...سرتا تو خاک...خوردم شیرینی گھ چھ میفھمم حرفش با تازه و میخندم

 فکر این بھ

 یھ ھمیبف کھ میکرد کاریت و خونھ تو میبردت باید حتما...فکرم بی بودم؟بسکھ نکرده

 غلطی
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 دلش و چشم کھ کرده کارا این از اونقدری..دارم اعتماد بچھ این بھ من...بابا کردی؟؟؟؟نھ

 ولی...سیره

 یعنی!!!...میخوان بازم بکنن کارا این از روز شبانھ اگھ ھم مردا این...مرده بازم خب

 با سرم تو خاک
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: گممی و میزنم خجولی لبخند!!!...نمیرفت تر کج این از دیگھ منحرفم فکر...زدنم حرف

 من...چیزه

 ...خونھ برم...نمیشم مزاحمت دیگھ

 گیرهمی رو بازوم.میشھ باز آسانسور در...میگیره آسانسور دیوار از رو اش تکیھ و میخنده

 بیرون بھ و

 ...میده ھولم

 ...داریم کار...کوچول خانوم نیستی مزاحم: آرمین

 جمع دھنش تو رو لباش و کرده اخم کھ میکنم نگاه صورتش بھ وحشت با و برمیگردم

 چھ دقیقا...کرده

 ...بده جواب من حیاتی سوال این بھ یکی خدا رو داریم؟؟تو کاری

 ...چشھ؟؟ این...خونھ تو میده ھلم و پشتم میذاره رو دستش و میکنھ باز رو خونھ در

 ...میریم فرو مطلق تاریکی تو خونھ در شدن بستھ با

 نداره؟ چراغ 

 ...چرا: آرمین

 بابا...پاکیزه بابا...تمیز بابا...اوووه اوووه..میشھ روشن خونھ و میاد تیکی صدای

 نشانھ بابا...وایتکس

 !!!!...ایمان

 ...چیزه: آرمین

 و جلوم میذاره و میاره بیرون عروسکی دمپایی در جلوی جاکفشی تو از و میشھ خم

 با کفشاتو: میگھ

 ...کن عوض اینا

 یعنی...شستما جورابامو و شد معجزه سالھا از بعد شکر رو خدا...میارم بیرون کفشامو

 رومو خدا

 ...میپوشم رو ھا دمپایی...بوسید

 واستادی؟ چرا...بشین برو: آرمین

 ...یرهم اتاقا از یکی سمت بھ و آشپزخونھ اپن روی میذاره و میگیره دستم از و پالستیک

 ردمک فک یعنی...میکنم نگاه خونش بھ اومده در حدقھ چشمای با و میزنم ای بلبلی سوت

 خونھ

 تر ندهکن خیره ھم افشین کچل کلھ از حتی برقش!.کرد کور چشمامو تمیزی برق...عروسھ

 جون بود
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 .واستادی اونجا ھنوز کھ تو...بابا ای: میگھ و بیرون میاد اتاقش از...خودم

 ...باشی تمیز و مرتب اینقدر نمیکردم فک 

 ...جورایی یھ...آممم...آره:آرمین

 ...دارم وسواس: میده ادامھ اخم با ولی مستاصلھ حرفش گفتن واسھ انگار

 منم لما...نیست مریضی وسواس: میگھ و بھم میشھ خیره اخم با کھ میکنم نگاھش متعجب

 زیادی

 یھ...نمک تمیز رو وسایلم خودم کھ اینھ بھ فقط...آممم...وسواسم...وسواسم...نیست وحشتناک

 بھ جورایی

 .دارم آلرژی کثیف بر و دور
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 شدن شیدهپو ضخیم ھای پرده با کھ خونھ بلند ھای پنجره بھ...ھا منھ مقابل نقطھ دقیقا یعنی

 میکنم نگاه

 .تاریکھ خیلی ات خونھ...نمیکشی؟ رو ھا پرده چرا: میگم و

 .نمیاد خوشم نور از: آرمین

 کھ خونھ کف و است خونھ گوشھ کھ ای فلزی مبالی غیر...مشکیھ خونھ دکور کل

 .شطرنجیھ

 نھارتو؟ یا میخوری نوشیدنی اول: آرمین

 چی؟ خودت...نمیدونم 

 .بخورم چایی یھ میخوام من: آرمین

 ...کن درست منم واسھ پس 

 نیستی؟ گرسنھ:میگھ و ایستھ می آشپزخونھ درگاه تو

 ...خیلی نھ 

: میگم و میکنم نگاھش اپن باالی از...میشھ آشپزخونھ وارد دوباره و میده تکون سر

 نگاھی یھ میتونم

 بندازم؟ ات خونھ تو

 ...باش راحت...البتھ: آرمین

 بھ و تلویزیون جلوی راحتی مبل روی میذارم مرتب شالم ھمراه و میارم بیرون رو کاپشنم

 سمت

 در یھ و چپ سمت در یھ و راستھ سمت در یھ...میرم رومھ بھ رو کھ کوچیکی راھروی

 بھ رو ھم

 خونھ سالن از تر روشن اتاق این...میشم واردش و میکنم باز رو چپ سمت در...رومھ

 دیوار...است

 ...کتاب پر و است قفسھ کال ھم چپش سمت

 ...خونده؟ رو اینا ھمھ یعنی 
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 صندلی و میز یھ اتاق بزرگ پنجره جلوی و است خونھ دیوار و در رو ھم تابلو چندتا

 و سفیده چوبی

 سمت اتاق وارد و میشم خارج اتاق از و میزنم لبخندی...تاپ لب یھ با مطالعھ چراغ

 راست

 .سفیده کال کھ اینجا...اوووه...میشم

 دوست سفیدو رنگ...شده پخش اتاق تو آرمین عطر بوی...میشم اتاق وارد باز نیش با

 دیوار!!!...دارم

 تختی رو با دونفره تخت یھ ھم کنارش و شده پوشونده آینھ با کھ کمده کال کھ راست سمت

 قرار سفید

 سفید ھای کرکره با کھ داره بزرگ پنجره تا دو ھم تخت رویی بھ رو دیوار...داره

 بین و شده پوشونده

 دھنده حالت و ژل و عطر و ادکلن از پر روش کھ داره قرار درایور یھ ھا پنجره فاصلھ

 ادافت فکم...کلمھ واقعی معنای بھ...میکنم نگاه چپ سمت دیوار بھ و برمیگردم...است

 ...پایین

 ...خوشتیپ بابا...خودستا بابا...نفس بھ اعتماد بابا 

 طحالم...استایل بابا...پوشونده رو دیوار کل خودش ژیگول قیافھ از سفید و سیاه عکس یھ

 خونریزی

 عکس قاب و میگیرم عکس از رو نگاھم و میشینم تخت روی و میرم عقب عقب...کرد

 کوچولوی ھای
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 ابق از یکی...مختلفھ ھای حالت با بچھ پسر یھ عکس ھمشون...میکنم نگاه عسلی روی

 رو عکسا

 دختر و بازه گوشش بنا تا نیشش و دستشھ گلی توپ یھ کھ ای بچھ پسر بھ و برمیدارم

 کھ کنارش

 هدختر صورت بھ...میکنم نگاه شده خیره دوربین بھ اخم با و بستھ خرگوشی موھاشو

 تا میشم خیره

 ...دیگھ؟؟؟ کیھ این...بشناسمش شاید

 ...دیگھ کجایی؟بیا ترمھ: آرمین

 عکس قاب بھ بعد و من بھ اول...میکنم نگاه میشھ اتاقش وارد کھ آرمین بھ و میشینم سیخ

 نگاه دستام تو

 نگاشون داشتم...من: میگم و میذارم عسلی روی رو عکس دستپاچھ...میکنھ

 خیلی...میکردم

 خودتی؟ ھمشون...قشنگن

 نگاه بھش و برمیداره رو عکس قاب و میشھ خم و میشینھ کنارم و میشھ اتاق وارد آروم

 بھ...میکنھ



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 داشتی؟ کارم: میگم و میکنم نگاه ھمھ تو ھاش سگرمھ حسابی کھ صورتش

 ...بخوریم چای بیا بگم خواستم: میگھ و میکنھ بلند رو سرش

 بپرسم؟ سوال یھ 

 ...کیھ؟؟ این بپرسی میخوای: آرمین

 ... خیلی...چون فقط...نگو میخوای اگھ 

 ...آرمیتاس این: آرمین

 قاب...داشتھ نگھ عکسشو...بیشعور...کودکیشھ دوران عشقای از یکی البد...میکنم اخم

 گذاشتھ...کرده

 !!!!میخوابھ این قیافھ بھ کردن نگاه با شبم ھر البد...بشھ کوفتت...تختش؟؟ کنار

 ...خواھرمھ: آرمین

 یداشت نگھش...کردی قاب...کردی خوبی کار...آفرین...میگیرم پس حرفامو...من؟؟؟ جون

 گذاشتی و

 جلوی قاتل عنوان بھ االن داشتم داداش یا خواھر اگھ مطمئنم من...احسنت...تخت کنار

 عمومی انظار

 ...ندارم شکر رو خدا...ھمین میکشتمش فقط...نیستما حسود...میشدم اعدام

 و میاره در بازی شووھر خواھر البد...ببینم خواھرتو این بیام باید مناسب وقت یھ تو 

 شپش این میگھ

 دیگھ؟ھوم؟ کیھ

 ...نیست ما پیش آرمیتا: آرمین

 داخ...متاسفم خیلی...میگم تسلیت...آخی:میگم و میکنم نگاه درھمش صورت بھ متاثر

 ...بیامرزش

 مرده؟ میگی؟؟مگھ اینجوری چرا: میگھ و میکنھ نگاه بھم و میزنھ لبخندی

 نمرده؟ 

 بمیره؟ داشتی دوست: میگھ و میخنده

 تھرف کرده قھر...کرده؟؟؟ فرار خونھ شده؟از چی حاال...حرفیھ چھ چھ؟این من بھ...بابا نھ 
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 ...خودکشی؟...زدی؟؟؟ ماتم ھمھ این و کرده شووھر نکنھ...خارج؟؟

 ...نمرده میگھ داره...خنگھ نھ

 رو ما ھردوی میخواست بابا...شدن جدا ھم از بابا و مامان...بود سالم دوازده وقتی: آرمین

 خودش پیش

 ھمھ از رو ما کھ بود مادری از تر راحت برام بابام با زندگی..کردم قبول منم...داره نگھ

 حتی...چی

 از بعد دوسال...بمونھ اون با تا مامان پیش رفت آرمیتا اما...بود کرده دریغ ھم محبتش

 و مامان جدایی
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 ماھی...میزدن زنگ بھم...سوئد رفتن آرمیتا و شووھرش با و کرد ازدواج مامان ، بابا

 کم کم...یکبار

 شوناز خبری و نزدن زنگ بھم دیگھ اینکھ تا...یکبار ماه شش بعدش...یکبار دوماھی شد

 ...نشد

 نزدی؟؟؟ زنگ ھم تو 

 داشتیم مشکل...ھھ...نمیومد خوشش من از ھم آرمیتا...نداشت دوست بابا...نھ: آرمین

 بھ اون...باھم

 زندگی تو رو نقشش و گرفتم اونو جای من کھ داشت رو اعتقاد این اول فرزند عنوان

 بابا و مامان

 مقصر منو ھم بابا و مامان جدایی تو...میگفت بھم ھمینو ھمیشھ...کردم کمرنگ

 میگفت بابا..میدونست

 مقصر منو کھ اشھ دخترانھ حسادت بخاطر مشکالت ھمھ تو و داره مشکل آرمیتا

 ...میدونھ

 و کرده ازدواج شنیدم آشناھا از یکی از...پیش چھارسال: میگھ و میزنھ کمرنگی لبخند

 دوقلو پسر دوتا

 ..داره

 ...شدم دایی: میگھ خوشحالی با و میکنھ نگاھم لبخند با

 بدبخت خودم میکردم فکر...میگیره بغضم لحظھ یھ...میشھ خشک لبم رو لبخندم

 از بشر این...روزگارم

 و کرده ازدواج کھ نکرده خبرش حتی و نداره دوسش خواھرشم و نداره خبر خواھرش

 ھم دار بچھ

 دوتا ییک کھ من بدبختی...میره ضعف دلم لبخندش با...شده؟؟؟ دایی کھ خوشحالھ این..شده

 !بخورم باس ھم اینو غصھ...نیست

 دلبخن...میشھ خیره سقف بھ و میشھ پخش تخت روی پشت از و میز روی میذاره رو قاب

 کننده دلگرم

 ...نکن گریھ خدا رو تو: میگم و میزنم ای

 میشم پرت ھمچین...خودش سمت میکشھ رو دستم...میخنده دوباره و میکنھ نگاه بھم

 لنگام کھ سمتش

 ...میکنھ بغلم و ھوا میره

 چی؟ تو: آرمین

 چی؟ من 

 نمیگی؟ خودت از: آرمین

 سوالیھ؟ بیست 

 ...میپیچھ گوشم تو اش مردونھ خنده صدای و میره پایین و باال سینش قفسھ...میخنده

 مخود...باشم داشتھ برادر خواھر و بابا ننھ غصھ و غم بخوام کھ نداشتم زندگی کھ من 

 ...خودم و بودم
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 زیر میزنھ رو راستش دست و تخت روی میذارتم و ام شونھ دور میندازه رو دستش

 نگاه بھم و سرش

 ...بگو بچگیت دوران از:میگھ و میکنھ

 ...خب...اوووممممم 

 مامان اونم از بعد...بودم پرورشگاه سالگی ۱۷ تا...خب:میگم و میشم خیره سقف بھ متفکر

 بابای و

 ...اونا خونھ رفتم و شدن قیمم پیمان

 ھمین؟:آرمین

 نوادهخو وارد کھ وقتی از زندگیم خوب ی اتفاقا...نیفتاده زندگیم تو خاصی اتفاق...خب 

 شدم سعیدی

 ...تو با آشنایی تا...ھا بچھ بقیھ و امیر و کیوان با آشنایی..افتاد برام

 ای؟ صمیمی زیادی سیما با: آرمین

 ...دوستم راھنمایی دوران از اون با...آره 

 تو بود خرفت و چاق زیادی چون سیما...کھ بود این آشناییمونم ی طریقھ: میگم و میخندم

 ھای گروه

 ...چون منم...نمیدادن راش کالسی

 شد؟ چی: میگھ کھ میشم خیره سقف بھ و میکنم قطع حرفمو

 گفتنمی و میذاشتن جلسھ کھ ھربار...ام بھزیستی بچھ من فھمید کالس ھای بچھ از یکی 

 ھم والدینتون

 تو مامان میگفتن کھ ھم ھا بچھ...میومد برام یکی ھربار...باشن باید

 آخھ...بگم نمیتونستم...خب...کدومھ

 فرداش از...یتیمم من فھمیدن ھا بچھ کھ شد این...کھ نمیفرستادن رو ثابت نفر یھ کھ ھربار

 ھا خانواده

 چی ای مدرسھ ھمیچین یھ تو مادر و پدر بی بچھ یھ اینکھ سر شد پیدا کلشون و سر

 نگران ما و میخواد

 گرچھ...مینداختن راه دعوا حرفا این از و نیست خوب ھامون بچھ برای و ھامونیمو بچھ

 میکردم فکر

 ھر در...ھاس خانواده برخی حد از بیش بیکاری از صرفا و نداره ربطی ھیچ حرفا این

 صورت

 ھای خانواده میخوندن درس توش کھ ھاییم بچھ مطمئنا و بود حسابی و درست اش مدرسھ

 مرفھی

 از قبل آخھ...نمیخواستن کار و کس بی یھ با رو ھاشون بچھ ھمجواری اوناھم و داشتن

 ھم سالگیم ۱۷

 فقط و میکرد ساپورتم جوره ھمھ پوریا عمو یعنی...بودم سعیدی خانوده پوشش تحت

 بانکیامو حساب
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 ھیچ خودمم...میکرد انتخاب برام جاشو بھترین رو برم میخواستم کھ جایی ھر و میکرد پر

 وقت

 برامم...من حساب تو میریزه رو پول ھمھ اون چرا اصال و میکنھ اینکارو چرا نفھمیدم

 و نبوده مھم

 ینا با و میشھ اضافھ صفراش بھ ھم ماه ھر و نجومیھ بانکیم حساب رقم ھنوزم...نیست

 دست من حال

 و تومنھ ھزار ۷۰۰ یا ۶۰۰ زور بھ ماه در من خوراک و خواب خرج...نمیزنم پوالش بھ

 خوب...بس

 رو چھب کلی و بھزیستی حساب تو بریزه رو پول ھمھ اون میتونست بود ثواب قصدش اگھ

 کنھ ساپورت

 ھا بچھ...بود اونا پای خوراکم و خواب و مدرسھ خرج کال...کردن انتخاب منو فقط ولی

 باھام دیگھ ھم

 اینجوری...نداشتم دوستی...بودم یتیم...چون...نمیدادن رام گروھاشون تو و نمیزدن حرف

 آشنا سیما با
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 شفرق تنھا..بود ھمینجوری دقیقا باھاش ھا بچھ رفتارای...بود من مثھ دقیقا اونم...شدم

 خانواده یھ داشتن

 میتھک طرف از جورایی یھ اونام...نبودن درد بی مرفھ اینا سیما خانواده.نداشتم من کھ بود

 ساپورت

 مھ مدرسھ.بذاره مدرسھ اون تو پاشو بود تونستھ سیما خوبش، معدل دلیل بھ و میشدن

 بودن خوب بدلیل

 دوست باھم...میکرد کمش براشون و میومد راه اشون شھریھ پرداخت با نمراتش

 از یکی تو...شدیم

 وستد باھاش نگفت سیما بھ چیم و کجام از فھمید وقتی..شدم آشنا مریم مامان با ھا جلسھ

 برد ومن و گرفت اجازه التماس با بھزیستی از چندباری دیگھ ھای خانواده برعکس...نباش

 بھش کھ اونجا تا شدیم صمیمی...خونوادم شدن...داد دورم بیرون و پارک برد...خونشون

 مامان میگفتم

 وادهخان اون تو کھ آزادی و برداشتن فرزندی بھ منو سعیدی خانواده کھ اونم از بعد...مریم

 باعث داشتم

 کایتیش ھیچ ھم اونا.بودم اونا خونھ رو شبا بیشتر...بشھ ھم بیشتر سیما با دوستیم شد

 خوشحالم...نداشتن

 ...بود مامان یھ واقعا برام مریم مامان...میشدن

 ...داری خوبی دوستای: آرمین

 .خوبن خیلی...آره: میگم و میدم تکون رو سرم

 .نمیاد خوشم کیوان از دوستات بین از...فقط: آرمین
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 ...داره بھت نسبت رو حس ھمین دقیقا اونم: ومیگم میخندم

 ...نچسب ی پسره: میگھ و میکنھ اخم

 .خوبیھ پسر خیلی...نگو اینجوری: میگم و میکوبم بازوش بھ اخم با

 ...نمیاد خوشم ھستی صمیمی اونقدر باھاش اینکھ از: میگھ و میکنھ تری پررنگ اخم

 رو ات رابطھ بخوام ازت اگھ: میگھ و میشھ خیره صورتم بھ کھ میکنم نگاھش جدی

 کنی قطع باھاش

 میکنی؟ کارو این...چی؟

 نگیپرر اخم ناخودآگاه.میکنم نگاه ایش جدی چشمای بھ و میکنم حبس ام سینھ تو نفسمو

 صورتم روی

 ...میشینھ

 رو ھاشون بچھ دست پدرا پارکا تو وقتی...ندارم رو ای دیگھ کس دوستام غیر من 

 با و میگرفتن

 زندگیم تو پیمان از نقشش...کرد حمایتم سیما از بیشتر کیوان...بیرون میومدن دختراشون

 .تره پررنگ

 خب؟: آرمین

 یدمم ترجیح...کنم انتخاب رو یکی اون تو بین باشھ قرار اگھ: میگم و میکنم نگاه بھش

 نداشتھ انتخابی

 .باشم

 داری؟ دوست اندازه یک بھ اونو و من یعنی: آرمین

 ونج بھ گربھ و سگ مثھ و بیارم در بازی کولی باید حتما...میدم فشار ھم روی دندونامو

 ھم

 سوالھ؟ اینم...بیفتیما
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 تدوس رو داداشش کھ جوری نمیتونھ آدم...داره فرق خیلی کیوان با تو داشتن دوست نوع 

 امید ، داره

 ...باشھ داشتھ دوست ھم زندگیشو

 تتناراح نمیخواستم: میگھ و میده تکون رو سرش کوتاھی مکث از بعد و میشھ خیره بھم

 یھ فقط...کنم

 دو ستگیواب این گمونم بھ...اس وابستھ تو بھ کیوان چقدر کھ گفتھ بھم پیمان...بود سوال

 طرفھ

 باشھ؟ھوم؟

 ...گفتھ بھت چیزا خیلی پیمان: میگم و میکنم نگاھش متعجب

 تو ھب کیوان نگاه طرز کھ اینھ ناراحتم کھ چیزی تنھا از من: میگھ و میده تکون رو سرش

 نگاه مثھ

 ...نیست بقیھ و پیمان یا امیر
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 ...نیست پیمان یا امیر مثھ من برای ھم کیوان...سنیم ھم اون و من...خب 

 نباشم؟ نگران: آرمین

 و...دمیش کار بھ دست تو از زودتر کیوان باش مطمئن...باشھ ای دیگھ چیز بود قرار اگھ 

 بھ توجھ با

 نگاه انکیو اما...میکردم انتخاب اونو تو با آشنایی قبل مسلما ھست بینمون کھ صمیمیتی

 روی ای دیگھ

 ژنتیکی نظر از گرچھ...برادر و خواھر تا دو..یا...دوستیم تا دو مثھ دقیقا ما...نداره من

 بھم ربطی ھیچ

 این از...ھست زندگیم تو یکی کھ داره خبر اینم از..نداره بھم ای دیگھ نگاه کیوان...نداریم

 ھم موضوع

 ...میکنھ کمکمم و شده خوشحال

 منم؟ زندگیت تو شخص اون کھ نمیدونھ ھنوز پس: آرمین

 ...نھ ھنوز 

 منمو مھم شخص اون میفھمھ وقتی رو اش قیافھ دارم دوست: میگھ و میزنھ لبخندی

 ...ببینم

 ...بدجنس 

 ...قلقھ بد و نچسب زیادی کھ کن قبول: میگھ و میکشھ صورتم روی دستشو و میخنده

 ھم...میمیرن براش تھران دخترای ھمھ...آقا چسبناکھ و نمک با و خوب ھم خیلی اتفاقا 

 ھم و خوشتیپھ

 ...داری مشکلی یھ تو شاید...اخالق خوش

 شد؟ ما از بھتر پسره اون حاال...نکنھ درد دستت: میگم و میکشھ محکم رو گونم

 ...بابا نکن: میگم و کنار میزنم دستشو و میخندم

 بھ تمصور روی رو شستش انگشت...میکنھ فوت صورتم توی رو نفسش و میزنھ لبخندی

 صورت

: میکنم زمزمھ و میکنم گشاد رو چشمام...میکنھ خم سمتم بھ رو سرش و میکشھ چرخشی

 ندارم دوست

 ...کنی بوسم

 بودیم استخر وقتی دیدم...درضمن...کنھ؟ بوست خواست کی: میگھ و میزنھ لبخندی

 بھم چجوری

 ...میرفتی ضعف و غش خوشحالی از و بودی چسبیده

  

 

543 

 میرفتم؟ ضعف و غش من؟؟؟من: میگم خنده با

 بدم؟ نشونت میخوای: میگھ و تر پایین میاره رو سرش

 میشی؟میدونستی؟ ترسناک خیلی وقتا بعضی تو 
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 بھ و میذاره لبام روی رو لباش و میاره پایین کامال رو سرش بده جوابمو اینکھ بدون

 آرومی

 شینمب ھمینجوری ماست مثھ من اگھ... داره گناه بابا...کنن حیام بی سر بر خاک...میبوستم

 بوسش و

 و یشھم پرروتر کھ میکنم بوسش منم میسوزه دلم کھ طرفی از...نمیکنھ حال اون کھ نکنم

 تندترش

 یا...؟؟؟دیگھ بود ھمین...رفتھ؟؟؟ کجا گربھ حیا پس...کردیم کاری یھ ما...بابا خب...میکنھ

 بطیر چھ بابا نھ...میده؟؟؟ بو پیف پیف گفت نرسید گوشت بھ دستش گربھ...شایدم

 رو موقعیت..داشت

 ...خنگول کن حال و بچسب

 ... «شدم عاشقت کھ نبود الکی

 ...تو جز رو حس این من

 ...کنم تجربھ نمیتونم و نمیخوام ھیشکی با

 میمیرم...تو بی...من... »

 میندازه رو وزنش از نیمی و تر باال میکشھ رو خودش..میکنم فرو موھاش الی رو دستام

 پاشو و روم

 دایص...میبوستم دوباره کھ میکشم عمیقی نفس...میشھ جدا ازم آروم و میندازه پاھام بین

 خونھ زنگ

 رو ام گونھ و میکشھ صورتم پوست روی لبم روی از رو لباش آروم...میشھ بلند اش

 بھ و میبوسھ

 ما چونھ زیر...رو ام چونھ بعد و فکم ھم بعد و میبوسھ رو گوشم زیر و میره گوشم سمت

 پایین...رو

 غریبھ کھ من...عزیزم برو...برو ھمینجوری تو نمیگم چیزی من حاال..بابا ای...تر

 خجالت..نیستم

 ...تر پایین برو نکن تعارف...نکش

 کشممی رو انگشتامھ بین کھ رو موھاش...میکنھ گوش حرفم بھ کھ میخونھ رو ذھنم انگار

 صورتش کھ

 ...میشھ بلند دوباره خونھ زنگ صدای...میکنھ نگاھم خمارش چشمای با و باال میاره رو

 ...میزنن در 

 و تند ساینف.میزنھ تر تند قلبم...میگیره نفسم...میبوسھ رو لبام دوباره و نمیکنھ توجھی

 بھ داغش

 ...نکن: میکنم زمزمھ و میکنم کج رو سرم...میخوره صورتم

 تتخ روی پشت از و میچسبونھ اش سینھ بھ رو سرم و میکنھ فرو موھام الی رو دستش

 میکشھ دراز

 ...میچسبونھ خودش بھ منم و

 ..دارم دوست خیلی: آرمین
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 رو سرم...نھ؟؟؟...ھا قشنگھ اش جملھ چقدر...دلم میره ضعف و غش واقعا حرفش این با

 سینھ روی

 قسمت رو آغوشی ھمچین...خدایا...گرمی آغوش چھ...میبندم چشمامو و میدم فشار اش

 تو ھای ترشیده
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 .آمین.داره کیف خیلی من جان...بکن ھم خونھ

 ...بگو ھم تو: آرمین

 رو؟ چی 

 .داری دوسم اینکھ: آرمین

 نمیدونی؟ مگھ 

 .بشنوم زبونت از میخوام: میگھ و میده قورت رو دھنش آب و میکشھ عمیقی نفس

 زمزمھ دوباره و میگیره محکمتر ھامو شونھ کھ میکنم سکوت و میگیرم گاز رو لبم

 خیلی: میکنھ

 .دارم دوست

***. 

 و سفید رنگ و برمیدارم رو ۵ شماره قلمو...میکشم بوم روی و میکنم قاطی باھم رو رنگا

 رو نارنجی

 ھب رو قلمو دوباره...میکنم پخش بوم روی رو خوشرنگ کرمی رنگ و میکنم قاطی باھم

 رنگ پالت

 نمک فک.میکنم پاک رو اشکم و میزنم لبخندی...میکشم بوم روی رو رنگ بعد و میکشم

 قرنیھ خشکی

 بلند صندلی روی از و میذارم میز روی رو قلمو و پالت زنگ صدای با...کردم پیدا

 رو دستم.میشم

 ...میرم اف اف سمت بھ و میشم خارج اتاقم از و میکشم چشمام روی

 بلھ؟ 

 ...حلھ اش بقیھ...کیھ؟ بگو تو...نعلھ پات و دست چار: کیوان

 بکشی؟ حرف من زبون زیر از اومدی چیھ؟باز ھا 

 ...یدهقاپ...یھویی...اینجوری مارو دخمل دل کھ المصب اون کیھ ببینم بیام کن باز: کیوان

 ...بمون خماریش تو 

 ...زدم یخ...سرده ھوا بابا...تری دیگھ کن باز: میگھ اعتراض با

 بھ و میبندم دستم دور کش با رو موھام...میکنم باز رو خونھ در و میزنم رو اپ ن دکمھ

 اتاقم سمت

 پیام...میشھ بلند گوشیم پیام زنگ صدای...میرم«...  خرید بریم باھم بگو مناسب وقت یھ

 میکنم باز رو

 کوچول خانوم عید. »
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 مینویسم تند تند«  میزنیم حرف بعدا...خونم اومده کیوان االن. »

 مشکیش پالتوی کھ درحالی کیوان...میشم خارج اتاق از و تخت روی میذارم رو گوشی

 در تنش از رو

 خانوم...عاشق خانوم سالم...خانوما خانوم سالم: میگھ و سمتم برمیگرده میاره

 خانوم...دیوونھ

 ...پختھ لبو مرده کشتھ خانوم...خاطرخواه

 ...شد سرد خونھ درو اون ببند..کوفت 

 ور دستاش و سمتم میاد و میبنده رو خونھ در و میکنھ آویزون آویز رخت بھ رو پالتوش

 :میکنھ باز
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 ...والسالم کیھ کیھ بگو بھم...سالم عزیزم..عزیزم سالم

 از دست کردی؟بابا ام دیوونھ روز چند این تو میدونی کیوان: میگم و عقب میدم ھولش

 کچلم سر

 .نکن پشیمونم زدم حرف باھات اینکھ از...بردار

 نکنھ...گلم؟؟؟ شدی کچل چرا...بگیرم پرژک سیر شامپو برات میگفتی...جان؟؟؟: کیوان

 دیر بھ دیر

 حموم؟ میری

 ...خر 

 و خواب من شدی عاشق گفتی کھ شبی از میدونی...تری میمیرم دارم آخھ: میگھ و میخنده

 خوراک

 کرد؟؟؟؟ نرم رو جوجھ این سنگ دل کھ بود کی پدرسوختھ این میگم ندارم؟ھمش

 ...دیگھ بگو: میگھ و میزنھ چشمک

 رو نیبز سکتھ بگم بھت میترسم...گوگولی آخھ: میگم و میزنم سرھم پشت پلک چندتا

 ...بمونی دستم

 ولق: میگھ ای گانھ بچھ لحن با و اش چونھ زیر میگیره و میکنھ قالب ھم تو رو دستاش

 سکتھ میدم

 ...آوردم قرصامم...قول قول...نکنم

 ...میده نشونم و میاره بیرون اسمارتیز قرص بستھ یھ و میکنھ جیبش تو دست بعد

 ...بزن حدس 

 کیھ؟ کھ بزنم حدس: کیوان

 جونوره؟ یا آدمھ بزن حدس...پ ن پ 

 خرسھ؟: میگھ متفکر کیوان

 ...نھ 

 الشخور؟...آھا آھا:کیوان

 ...نع 
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 بوقلمونھ؟ نکنھ...است ماده کھ مرغم:کیوان

 میدونستی؟...ای مسخره خیلی 

 ...میدی نفس بھ اعتماد بھم اینقدر و دارم تو مثھ دوستی کھ خوبھ چقدر: کیوان

 ...بزرگانھ از بخشش...کنیم چھ 

 داشت؟ ربطی چھ بدی توضیح میشھ: کیوان

 قھوه؟ یا چای 

 ...دیگھ کیھ بگو: کیوان

 ...بزن حدس کھ گفتم 

 ...ریختھ تھرون تو پسر کلی...چمیدونم: میگھ و میشھ پخش کاناپھ روی مسخرگی با
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 ...آشناس 

 دیدمش؟ من: میگھ و میخنده

 ...اوھوم: میگم و میزنم کمرم بھ دستامو

 ...آرمینھ البد: میگھ مسخرگی و خنده با کیوان

 ...اوھوم: میگم و میزنم لبخندی

 ...دیگھ؟؟ کیھ بگو نکن اذیت تری...باحالی خیلی: کیوان

 عالی حد در...نھ کھ خوب...ھا خوبھ زدنتم حدس قدرت...آرمین...گفتی کھ خودت 

 ...بیست

 ھک ھم پیمان...پیمانھ و آرمین آشنا مجرد تنھا نباشم من اگھ آخھ: میگھ و میخنده کیوان

 تو و گرمھ سرش

 خیلی...تو و آرمین...بکن فکرشو...خخخخخخخخخ...میمیون اون میمونھ...خواھرشی ھم

 یعنی...باحالی

 شکلیھ؟ چھ...خب...نبودا اون از بدتر مثال

 ...آرمینھ...میگما نمیفھمی؟جدی کیوان 

 قتیو ھمیشھ...سکھ سک بھ میشھ تبدیل و میشھ قطع کم کم خندش بعد و میخنده کیوان

 نھایت بی درحد

 سکھ سک دوباره و میکنھ ام خیره رو منگش نگاه...میشھ ھمینجوری میکنھ تعجب

 ...میکنھ

 خوبی؟ کیوان 

 روی میفتھ کاناپھ روی از و گلوش بھ میچسبھ...کردن سرفھ بھ میکنھ شروع یکدفعھ

 شدت بھ و زمین

 ...سرفھ بھ میکنھ شروع

 کیوی؟؟؟خوبی؟؟؟...بده مرگم خدا وای 

 رو نلیوا و پذیرایی تو برمیگردم و میکنم آب لیوان یھ و آشپزخونھ سمت میشم ور حملھ

 بھ چسبونم می
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 ور چشماش و پام روی میفتھ میزنھ کھ لیس رو لیوان و میخوره تند تند رو آب...دھنش

 زبونش و میبنده

 ...بیرون میاره رو

 ...ترسوندیم...ای مسخره خیلی 

 دیدی یکدفعھ ضعیفھ قلبم من...نکن ترسناک ھای شوخی این از من با دیگھ دفعھ: کیوان

 ...مردم واقعا

 ...بگم بھت کردی اصرار خودت خب 

 کیھ؟ میگم جدی بابا...میگی؟ ھمینو داری ھنوز تو: کیوان

 ...نمیکنی باور تو...میگم بھت کھ من: میگم و میکنم نگاه بھش

 ...دماغم...ھو: میگم و میچسبم دماغم بھ...دماغم تو میخوره سرش کھ میشھ بلند سریع

 ...خاک دل از زده بیرون کھ...دماغ یھ: میگھ آھنگ با کیوان

 و آرمین...تو و آرمین...درصد یھ کن فک...آرمین؟؟؟: میگھ و میشھ جدی

 اون...خخخخخ...ترمھ

 دختر؟؟؟ گرفتھ شوخیت... قرمزی؟؟    میمون
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 ھچ مرتیکھ اون و تو...نکن دیوونھ منو ترمھ: میگھ و میکنھ اخم کھ میکنم نگاھش جدی

 بھم ربطی

 اون؟ بھ چھ رو دارین؟؟ھا؟تو

 .میخواد منو...چشھ مگھ 

 اون مثھ ھم رو تو داره...کرده خرت...داره تو با سنمی چھ شدی؟؟؟احمق؟اون خر: کیوان

 دوست

 ...میشی اضافھ ھا شده منقرض اون لیست بھ داری ھم تو...میکنھ اش عجوبھ دخترای

 .میخواد منو واقعنی...جدیھ 

 آرمین...خرنفھم...میکنما لھت میزنم...نگو جک: میگھ داد با و میخنده و میشھ بلند

 پسره اون...آرمین

 تو...نمیومد؟ھا؟؟؟ بدت اون از تو ھا؟مگھ...اون؟؟؟ و تو...اش قیافھ اون با...تحفھ ی

 اش سایھ نبودی

 رزهھ آدم چھ ندیدی بودی کور.شدی؟؟؟ عاشقش کھ شد معجزه میزدی؟یکدفعگی تیر با رو

 ایھ؟جوابمو

 .بده

 میندازم رو سرم...بود نزده حرف باھام اینجوری تاحاال...میکنم جمع ام یقھ تو سرمو

 داد با..پایین

 ...میبندم رو چشمام بعدیش

 ...ندارین بھم ربطی ھیچ اون و تو...میفھمی؟...نکن ام دیووونھ ترمھ: کیوان
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 آدم اون...نگیر دست قرآن برام تو...کیوان خدا رو تو: میگم و میکنم بلند رو سرم

 دوست ھرزیھ؟چون

 ست؟نی آدم داشتھ دختر دوست کی ھر نیستی؟؟؟یعنی ھمینجوری خودت داشتھ؟مگھ دختر

 انگشت اونم؟؟؟اون مثھ اونم؟؟؟ھا؟؟؟من میکنی؟من مقایسھ میمون اون با منو: کیوان

 منم کوچیکھ

 !!!!نمیشھ

 ...منھ زندگی: میگم و میکنم اخم

 خبره چھ میفھمی...شدی؟ دیوونھ چھ؟ھوم؟؟؟؟ترمھ من بھ یعنی چی؟این: کیوان

 اون دورت؟میدونی

 اصال؟ میخوری اون بھ کیھ؟تو

 ام لیسانسھ یتیم یھ من و دارن خونھ شھر باال خانوادش و دکتره اون چمھ؟چون من مگھ 

 برم باید

 خودت...کیوان بگم بھت کردی اصرار خودت...بشم؟ عاشق نباید ندارم؟من دل بمیرم؟من

 قول...گفتی

 میخوامش؟؟؟ کھ منھ دست مگھ...دادی قول...نشی ناراحت دادی

: میگھ و میشینھ مبل روی و میکشھ دھنش روی دستشو...میزنھ نفس نفس

 من بھ اصال..باشھ...باشھ

 و نیست جدی باھاش ات قضیھ کھ میکنم فکر این بھ... میکنم فک...برو...چھ

 کھ...کھ...نمیخوایش

 لدب عاشقی کھ تو...عاشقشی نگو...باشھ ھمین بده قول...ترمھ؟ باشھ...باھمین تفریحی

 نبودی

 و دماغ گند آدم چھ و نیستین ھم وصلھ میفھمی مرور بھ خودت...بشناسش...خانومی

 و عوضی

 زود...ترمھ بشی آدمی ھمچین وابستھ نمیخوام فقط من...فقط...میفھمی خودت...شارالتانیھ

 گھدی دخترای دوست مثھ ھم رو تو وقتی کھ نشی آدمی ھمچین وابستھ میخوام...میشکنی

 کرد ول اش
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 ...بشناسش فقط...باشھ؟...ھمین...بشی زده دنیا از و بشکنی

 ...میشم آشپزخونھ وارد و میگیرم ازش حرص با رو نگاھم

 ...میخوامش من 

 قرمزی کون میمون یھ وحش باغ از فردا...میخوامش میخوامش...میکنی غلط تو: کیوان

 سفارش برات

 ...تره شخصیت با و تره خوشگل ھم پسره اون از...بخواه اونو برو...میدم

 ...کش نفس کردی ام دیوووووونھ: میگم جیغ با و میکشم رو موھام

 واقعی...نیست آمپولی اندامم ھم...خوشگلم ھم..نمکم با ھم...بخواه منو بیا اصال: کیوان
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 ...پرفکت...توپ...واقعی

 ...بابا گمشو 

 ...ینکن نگاھم...ھا بشماری ده تا...کن پیدام بیا تونستی اگھ...میشم گم...باشھ: کیوان

 !!!میکنیم سک سک ھم اونجا: میگھ و میکنھ اشاره مبل بھ

 آرمینھ؟؟؟ بگو، راستشو کیوان مرگ: میگھ کیوان کھ میکنم نگاھش جدی

***. 

 ...ترمھ: آرمین

 ...اومدم اومدم: میکنم بلند صدامو

 ...لعنتی؟؟؟ کجایی...اووووووف...تخت زیر میشم خم و برمیدارم کیفمو

 ...ترمھ: آرمین

 ...واستا دقھ یھ...دیگھ اومدم 

 دتن تند و میارم بیرون رو جوراب...شد پیدا باالخره...کنار میزنم رو تخت زیر وسایل

 این...میپوشمش

 زیچی بیشترین از...بخرم تمیز جوراب دیگھ جین دو باید...امسالمھ تمیز جوراب آخرین

 میاد بدم کھ

 .لباسشویی ماشین تو بندازمشون کھ میکنم رغبت حتی... جورابھ شستن

 خارج خونھ از و میکنھ فوت بیرون رو نفسش دیدنم با آرمین.بیرون میام اتاق از

 ھامو چکمھ...میشھ

 ور خونھ در و میام بیرون خونھ از آرمین دنبال میکنم بپر بپر کھ درحالی و برمیدارم

 میشم خم...میبندم

 ...میشم یکی اون پوشیدن مشغول و باال میکشم رو چکمھ زیپ و

 خودت معطل منو و باشی آماده کھ گفتم و زدم زنگ بھت پیش ساعت یک خوبھ: آرمین

 ...نکنی

 ...دیگھ اومدم 

 ...پایین میشم پرت جیغ و کلھ با و میشھ خالی پام زیر یکدفعھ کھ پایین میپرم رو ھا پلھ

 ....آررررررررررررررررررررررررررمین 

 سنبا با رو پلھ چندتا...میزنھ داد و میشھ پرت ھا پلھ روی از اونم کھ صورتش تو میرم

 و پایین میرم
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 ...روش میفتم

 ...ترمھ ترمھ ترمھ: آرمین

 داد باسن درد از کھ شم میک   خودمو کھ درحالی و میگیرم گاز رو لبم گوشھ باخجالت

 :میگم نزنم

 ...اوخ...ببخشید...بب
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 یکنھم حلقھ ھام شونھ دور رو دستش...میکنھ جمع درد با رو صورتش و میشینھ میشھ بلند

 میکنھ بغلم و

 یرو میذاره رو دستش...میشھ بلند درد و اخم با و میده تکون رو شلوارش...کنار میذارم و

 و باسنش

 امپ از کھ رو ام چکمھ و میشم بلند منم.میره در سمت بھ میزنھ لنگ کھ درحالی و کمرش

 اومده بیرون

 ...میشم پوشیدنش مشغول دوباره و برمیدارم رو

 ...میکشمت میام خودم نیای بشمرم سھ تا: آرمین

 تردخ کھ نکنھ تلف وقت شدن حاضر تو اگھ دختر...آقا نکن داغ: میگم و میزنم لبخندی

 ...نیس

 ...سوختھ پدر: آرمین

 ...نکن گریھ من بخاطر...بابا باشھ: میگم و میخندم

 بینیم...میکنم حرکت سرش پشت...میشھ خارج پارکینگ در از و سرم تو میزنھ

 میبینم وقتی...میخاره

 دیوونھ داشتم...آخی...میخارونمش و میکنم دماغم تو دستمو نیست حواسش

 دستمال با دستمو...میشدما

 ...میشینم ماشین تو و خیابون گوشھ میندازم رو دستمال و میکنم پاک

 بریم؟ کجا: میگھ و میکنھ روشن رو ماشین

 .دیگھ خرید بریم خب 

 نیست؟ نظرت مد خاصی جای کھ اینھ منظورم: آرمین

 ...نچ...اوووومممم:میگم و میکنم فکر یکم

 ...نشی خستھ: آرمین

 اخم با و میگیره رو بازوم...میشم پرت جلو بھ ماشین حرکت با و میکنم خنکی خنده

 کمربندتو:میگھ

 ...ببند

: میگھ و میزنھ لبخندی...میکنم نگاه بھش لبخند با و میبندم رو کمربند و میشینم راست

 نگام اینجوری

 ...خانومی نکن

 میکنم؟ نگات چجوری مگھ...چرا؟: میگم و میخندم

 ستدو میکنی نگام اینجوری وقتی: میگھ و میگیره خودش بھ وحشتناکی صورت آرمین

 مسیرمو دارم

 ...بیارم دخلتو و ام خونھ برم یکراست و کنم عوض

 میکنی؟ شوخی: میگم و میخندم

 ثابت بھت حرفمو درستی میخوای: میگھ و میذاره فرمون روی دستاشو دوتا و میخنده

 ...کنم؟
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 ...برو راھتو تو: میگم و میکنم نگاھش متعجب

 .کوچول خانوم پایین بپر: میگھ و میداره نگھ ھا پاساژ از یکی جلوی...میخنده دوباره

 یچسوئ و میزنھ رو ماشین دزدگیر و میشھ پیاده ماشین از...میشم منتظرش و میشم پیاده

 تو میذاره رو

 ...میشیم رد خیابون از باھم و میگیره دستمو...جیبش

 نظرتھ؟ مد مانتویی چھ...خب:آرمین

 ...دارن چی ببینیم بریم..نمیدونم..اوم 

 یخوشگل و شیک خیلی جنسای...میگیرم اون از لباسامو ھرسال کھ دارم دوست یھ: آرمین

 ...میاره

 یفروش کفش ھای مغازه از یکی سمت بھ دستمو...میشیم پاساژ وارد باھم...نمیگم چیزی

 منو و میکشھ

 .میده نظر مختلف ھای کفش درباره و میداره نگھ ویترین پشت

 .خوشگلھ ھم قرمزه: آرمین

 ...سنگین چیز یھ...نھ...قرمز؟؟ کفش 

 میشھ؟ کیلو چھار...سنگینھ خیلی اون...مشکیھ کفش اون: آرمین

 .میخریم آخر و کفش...بریم بیا...نمیاد بھت خوشمزگی اصال: میگم و میخندم

 ...میشیم ھا مغازه از یکی وارد...میگیره دستش تو محکمتر دستمو.میده تکون رو سرش

 .نمیاد خوشم شلوار و کت از: آرمین

 ...میگیریم تک کت 

 ...میندازه مدال بھ نگاھی و میده تکون رو سرش

 بپوشمش؟:میگھ کھ میکنم نگاه کاپشنیھ جنسش کھ نیلی ھای کت از یکی بھ

 ...زمستونیھ این...باشھ خوب ھم بھار واسھ کھ میخوام چیزی یھ...نھ 

 ...نمیگھ چیزی و میده تکون سر متفکر

 چنده؟ سایزت 

 .دیگھ میپوشیم چی یھ...نمیدونم: میگھ و میندازه باال شونھ

 کنم؟ کمکتون میتونم: فروشنده

 ...میکنن کمک دارن خانوم فعال...خیر: آرمین

 ...اون: میگم و میکنم اشاره زغالی کت بھ و میزنم لبخندی

 بھ و میاره پایین باال از رو کت و میاد سمتمون بھ...میکنھ اشاره فروشنده بھ آرمین

 سمتمون

 بیرون رو تنش کت و ایستھ می قدی آینھ جلوی آرمین...میگیرم رو کت..میگیره

 میدم رو کت...میاره

: یگھم کنھ نگاه آینھ تو اینکھ بدون و میپوشھ رو کت و میگیره قرار روم بھ رو...دستش

 چطوره؟

 ...نیست؟ بزرگ یکم: میگم و میکنم مرتب رو کت یقھ
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 ...بیار رو ترش کوچیک سایز یھ آقا: میگھ فروشنده بھ رو و میکشھ باالتر رو کت

 رو کت آرمین.میده بھمون رو مدل ھمون از دیگھ کت یھ و میده تکون سری فروشنده

 و میاره بیرون

 رو ارهدوب و میکنھ مرتب رو اش یقھ...میپوشھ و میگیره رو دیگھ کت و فروشنده بھ میده

 می روم بھ

 چی؟ این: میگھ و ایستھ

 ...بزن چرخ یھ 

 ...تیپی خوش خیلی: میگم و میزنم لبخندی...میگیره قرار روم بھ رو دوباره و میچرخھ

 خوبھ؟: میگھ و میخنده

 ...ولی...آره 

 ...چی؟ ولی: میگھ اخم با آرمین

 عوض رو رنگش چطوره...اما قشنگھ...نمیاد چشم بھ زیاد کتھ است تیره پوستت چون 

 ...کنیم؟

 .است؟ تیره من پوست: آرمین

 ...دیگھ ای سبزه...خب 

 ...آبی: میگم اش رفتھ باال ابروی بھ توجھ بی

 .سبکھ زیادی...نھ نھ...آبی؟؟؟؟: آرمین

 ...تیره آبی...نھ کھ روشن آبی 

 ...یمیش خوشگل: میگم و میکنم تصورش رنگ آبی کت تو و میکنم نگاه باالش و قد بھ

 دارین؟ اشو تیره آبی رنگ سایز ھمین از آقا: آرمین

 یداپ رو کت آخر سر و میشھ وارسی مشغول دوباره و میده تکون سر حوصلھ بی فروشنده

 بھ و میکنھ

 رو آبی کت و دستش میده و میاره بیرون رو زغالی کت آرمین...میگیره سمتمون

 ...میپوشھ

 ...شدی جیگر خیلی 

 ...میزنھ چشمکی و میشھ شل نیشش

 و میاره بیرون رو کت و میزنھ کمرنگی لبخند و میکنھ نگاه خودش بھ آینھ تو و برمیگرده

 آقا: میگھ

 ...میبریم اینو

 و میذاره کاورش داخل رو کت و میزنھ لبخندی فروشنده...پیشخوان روی میذاره رو کت

 دستمون میده

 ...جناب باشھ مبارک: میگھ و

 ...میشم خارج و میکنھ حساب رو پول آرمین

 یزیچ ببین بنداز اطراف بھ نگاه یھ برو ھم تو...ماشین تو بذارم رو کت میرم من: آرمین

 پسندت مورد
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 ...خانوم نمیگیره قرار

 ممن و میره خروجی سمت بھ اون و میکشم بیرون دستش از دستمو و میدم تکون رو سرم

 یکی سمت بھ
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 ور دستم...میکنم نگاه مردونھ کفشھای بھ ویترین پشت از...میکنم حرکت ھا مغازه از

 روی میذارم

 ...میچرخونم کفشھا بین رو نگاھم و پیشونیم

 پسندی؟ می کی برای: فایق

 فایق؟: میگم خوشحالی با و میکنم نگاه بھش بھت با و سمتش برمیگردم

 ...خانوم ترمھ سالم: میگھ و میکنھ نگاھم بالبخند

 رو دیدنت انتظار اصال...پسر وای: میگم و بازوش بھ میزنم محکم و میخندم

 خوبی؟...نداشتما

 ...شما پرسی احوال از: میگھ و میزنھ گرمی لبخند

 چھ...نشد فرصت...بزنم زنگ بھت خواستم و افتادم یادت پیش روز چند خودم جان بھ 

 خبرا؟چیکارا

 میکنی؟

 ...نیومدی؟ رو جدید ترم: فایق

 رو اش حوصلھ وقت ھر گفتم...نداشتم رو دانشگاه و درس حال...گرفتم مرخصی...نھ 

 تو...داشتم

 چی؟میری؟

 پیدایی؟؟ کم...کنم تمومش زودتر میخوام...برداشتم سنگین واحدامو...آره: فایق

 ...بود شلوغ سرم...آره 

 عید؟ خرید اومدی: میگھ و میکنھ نگاھم بالبخند

 میچرخی؟ چی؟تنھا تو: میگم و میدم تکون رو سرم

 دیروز از منم تعطیالت...ندارم شھر این تو رو کسی کھ من: میگھ ای زده غم لحن با

 شروع

 ...بزنم بابا و مامان بھ سر یھ کرمان میرم بکنم کھ خریدمو.شده

 ...برسونی منم سالم...آخی 

 ...کنم آشنا بابا و مامان با و کرمان ببرم خودم با ھم رو تو میتونم امسال میکردم فکر:فایق

 ...میشینھ ابروھام بین کمرنگی اخم

 ...بگم بھت باید چیزا خیلی...ببینمت و بیام روز یھ میخواستم اتفاقا 

 ...بزنیم حرف و بشینیم جا یھ کھ خوبھ...میکنی خوشحالم:میگھ و میزنھ برق چشماش

 ...دیدمت کھ شدم خوشحال...بود شده تنگ برات دلم:میگم و میدم تکون سر

 تنمرف از قبل میشھ اگھ...کرمان میرم دیگھ روز چند تا من خب...میخواستم...ترمھ: فایق

 ببینیم؟ ھمو
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 مناسبت؟ چھ بھ: آرمین

 آرمین سمت بھ رو سرش..ھم تو میره فایق اخمای...میشھ خالی دلم تھ آرمین دیدن با

 با و میچرخونھ

 ...استاد سالم: میگھ خونسردی

 خرید اومدین ھم شما...تصادفی عجب: میگھ و میزنھ ای معنی بی لبخند فایق

 ترمھ و من اتفاقا...عید؟؟؟
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 ...ھم

 دستامون روی نگاھش و میشھ قطع حرفش ھام پنجھ الی آرمین ھای پنجھ رفتن فرو با

 خشک

 مبودی اومده ھم ترمھ و من اتفاقا: میگھ پوزخند با و میگیره محکم دستمو آرمین...میشھ

 مگھ...عید خرید

 عزیزم؟ نھ

 تا کنممی فرو دستش پوست تو عصبانیت با رو ناخنام و میندازم ای عصبی نگاه آرمین بھ

 ول دستمو

 ...ھم تو میره اخماش و میکنھ وارد دستم بھ خفیفی فشار کھ کنھ

 ...ترمھ؟: میگھ و میکنھ نگاه بھم گیج فایق

 ...تو کھ اونجوری فایق 

 ...میکنیم نامزد داریم ترمھ و من: آرمین

 ...کھ ترمھ اما...اما...چی؟ یعنی: میگھ و میکنھ ای عصبی خنده فایق

 تا مشغلھ و درس تو کنم فکر البتھ..میفرستیم تو برای ھم رو دعوتمون کارت: آرمین

 نرسی باشھ زیاد

 ھوم؟...بیای

 مبارک: میگھ و میده قورت رو دھنش آب و میگیره چشمام از رو اش غمزده نگاه فایق

 ...بشین خوشبخت...باشھ

 ویر میکوبم رو پام گرفتم قرار توش کھ شرایطی از عصبی و پایین میندازم رو نگاھم

 سرم و زمین

 ...تو فایق: میگم و میکنم بلند رو

 بخندل با کھ آرمین بھ...نمیبینمش...میشم خیره اطرافم بھ و میکنم نگاه خالیش جای بھ

 نقطھ بھ بیرحمی

 کردی چیکار: میگم و میکشم بیرون دستش از رو دستم و میکنم نگاه شده خیره ای

 کارا این آرمین؟آخھ

 شدی؟ بچھ...چی؟ یعنی

 نھادپیش بھت اینکھ از قبل...زودتر خیلی...میزدم بھش زودتر باید رو حرفا این: آرمین

 جدی باید...بده
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 ناراحت من دست از ھم تو...نده خودش بھ رو کاری ھمچین جرئت کھ میگفتم بھش تر

 واقعیتی... نباش

 ...میشد رو بھ رو باھاش باالخره کھ بود

 ابی: میگھ و میگیره دستمو دوباره توجھ بی کھ میکنم نگاه اطرافم بھ و میکنم اخم

 داشتی اینجا...ببینم

 میکردی؟ چیکار

 خملیھم اون بھ راجع نظرت...نیست بدک کفشاش...اووووم: میگھ و میکنھ نگاه ویترین بھ

 ...چیھ؟

 و میده فشار دستمو میچرخھ اطراف بھ ھنوز نگاھم و نیست بھش حواسم میبینھ وقتی

 ترمھ؟: میگھ

 ...ھا؟ 

 ...ببخشید: میگم و پایین میندازم رو سرم کھ میکنھ نگاھم اخم با

 ھب نگاھتو اگھ...من بھ بده حواستو: میگھ عصبی و میکنھ نزدیک گوشم بھ رو سرش

 قول ببینم اطراف
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 ...درضمن...کنھ خراب رو شبمون دھاتی پسره اون نمیخوام...بشینم خونسرد نمیدم

 من سر نداری حق دیگھ: میده ادامھ کھ میشم خیره چشماش تو و میکنم بلند رو سرم

 مردک اون بخاطر

 شدی؟ شیرفھم... بکشی بیرون دستم از دستتو و بزنی داد

 ...دیج حسابی لحنشم و است رفتھ ھم تو حسابی ابروھاش...میکنم نگاه بھش ناراحتی با

 ...بزن حرف درست بھش راجع...نیست دھاتی فایق 

 رفک بھش شد؟؟؟نمیخوام پیدا کیوان مثھ دیگھ چیھ؟یکی: میگھ و میده فشار دستمو

 ...کنی فکر ای دیگھ کس بھ منی پیش وقتی میفھمی؟نمیخوام...کنی

 ...باشھ: میکنم زمزمھ و میکنم بغض و میکنم نگاه عصبییش حالت بھ متعجب

 ...کن نگاه بھم و باال بیار سرتو...نکن بغض: میکنم پچ پچ گوشم دم دوباره آرمین

 تو سھوا بریم:میگھ و میزنھ ای ساختگی و کمرنگ لبخند کھ میگیرم باال دوباره رو سرم

 چیزی یھ ھم

 ...بگیریم؟ھوم؟

 حرفای از دلم و میچرخونم اطراف بھ رو نگاھم بازھم من و میکشھ خودش دنبال دستمو

 نگاه و آرمین

 ...میشھ فشرده فایق ھای

***. 

 .یدار مشکلی یھ تو میدونم کھ من...بده نشون دکتر یھ بھ خودتو گفتم صدبار:سیما

 گیج سرم چسبوندی؟؟؟بابا ما قوزی پیشونی بھ ھم رو داشتن مشکل انگ حاال...بیا 

 خونی کم از.میره
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 .البد

 لش رو کیسھ سر یکم.من خواھر شی خوب بدن بھت خون گالن یھ دکتر برو خب: سیما

 ...کن

 داری خبر خوشت دل از.خواھر برده منو ندار و دار ھمھ باد کھ شلھ ھمچین کیسھ سر 

 خرطومت از طال و پول ھی بدبختت کچل شوھر اون گرم شوفاژ کنار نشستی...تو؟؟؟

 آویزون

 چلک و خر افشین مثھ یکی...شووھر؟؟ کو.کھ نیستن خرشانس شما مثھ کھ ھمھ.میکنھ

 ما بیاد گیرما

 ...خدا رضای بھ راضیم

ه؟؟؟؟چرا میگی تو بدوش دکتر برو میگم من بابا...اوه: سیما  شوھر؟ بھ میچسبونی نر 

 نزده؟ حرف باھات کھ کیوان...ھمینجوری 

 شده؟ بد حالش...چطور؟؟ نھ: سیما

 و متعجب صورت بھ شده ریز نگاه با...میشم پذیرایی وارد و میکنم کم رو گاز زیر

 نگاه فضولش

 .شده آبکی کیوان دھن تو نخود بار یھ این اینکھ مثھ...بابا نھ.میکنم

 .باشی داشتھ خبرشو تو شاید گفتم نیست ازش خبری کھ روزیھ چند آخھ...نشده ھیچی نھ 

 میکنھ نگاه ور گرفتھ براش افشین کھ جدیدی فیلم و نشستھ کاناپھ روی کھ میرم سمتش بھ

 اتل: میگم...
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 ...قلمبھ کنار بکش...تلمبھ متل

 ...تھ دّ  ج   قلمبھ: میگھ و کنار میکشھ یکم خودشو و میکنھ اخم

 افطو یھ خونھ.میره گیج واقعا سرم...باال میبرم رو وی تی صدای و برمیدارم رو کنترل

 میکنھ ما دور

 یماس کھ میکنم سرفھ...میدم لم کاناپھ روی و پیشونیم روی میذارم دستمو...برمیگرده و

 سرما: میگھ

 خوردی؟

 ...نھ 

 .بخورم سرما نمیخوام.نشین من کنار خوردی سرما اگھ: سیما

 .بود ملس خوریت آشغال قدیم از 

 ...بینم خفھ: میگھ و میشکنھ تخمھ سیما

 .میکنم نگاه وی تی بھ

 بود؟ چی چی فیلمش اسم 

 .پطرزبورگ سن:سیما

 مامانش... کرده دیوونھ رو دال خریدنش فیلم با افشینم این...قاجاره عھد مال کھ این 

 عروسکی موھاشو
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 .کرده شونھ

 ...بدزن دوسر عقاب برن میخوان اینا...کن نگاه رو اینجا:میگم و میکنم سرفھ دوباره

 سرماخوردگی ھزار در صد احتمال بھ...میکنم خس خس ام سینھ...میکنم اخم

 آنفوالنزای شایدم...گرفتم

 ...شاخمھ رو کھ ھم بینی آبریزش و عطسھ...خوکی

 ...ھمکارن...میدونم: سیما

 .ملت گاوصندوق کردن خالی واسھ زده لک دلم تو جون: میگم و میخندم

 .کنیم خالی بریم بیا خب: سیما

 ...خخخخ!!!میکنی؟ گیر در الی!!!! شکمت این با تو...کن فک 

 ملی انکب ھمین میتونم باشم خواستھ من...بینم بگیر گل: میگھ و میزنھ سقلمھ بھم محکم

 و شبھ یھ رو

 .کنم خالی نقشھ بدون

 ...تابلو.دیدیم ھم رو ات نقشھ بدون...آره 

 و برمیدارم تخمھ مشتی...میده ادامھ خوردنش تخمھ بھ و نمیگھ چیزی و میکنھ اخم

 ھم روی چشمامو

 مینز روی ھا تخمھ ھای دونھ و میشھ شل مشتم...میکنم کسلی احساس حسابی...میدم فشار

 ...گوریھ؟؟؟ کدوم احمق؟؟؟حواست ی دختره: میگھ داد با سیما.میریزن

 و میدم فشار ھم روی رو چشمام...میشھ چھارتا دوتا مدام صورتش...میکنم نگاه بھش

 :میگم

 !...سیما؟؟؟
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 ترمھ؟؟...بابا؟؟؟ چتھ: سیما

 ویر از بدنم کم کم سیما جیغ با...سیما شونھ روی میفتھ سرم و میدم دست از رو تعادلم

 لیز کاناپھ

 سرم دور خونھ...میدوزم سقف بھ رو بازم نیمھ چشمای...میشم زمین پخش و میخوره

 صدای...میچرخھ

 خونھ یاب خدا رو تو( گریھ با...) افشین الو؟الو...تری؟؟؟ترمھ؟؟: میپیچھ گوشم تو سیما داد

 ی

 ...تن من...شده بیھوش...باش زود افشین...ترمھ

 سقفھ بھ نگاھم کھ درحالی...میره باف زنجیر عمو سرم دور خونھ...میشھ قطع صداش

 بستھ چشمام

 ...نمیفھمم چیزی و میشھ

***. 

 شد؟ چش یکدفعھ ببینم بگو...نکن گریھ سیما: پیمان

 عھیکدف کھ دیدیم می فیلم داشتیم...داشتیم...نمیدونم...نمیدونم: میگھ گریھ با سیما
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 ...کھ ترسیدم...من...من...افتاد

 .میکنھ آروم رو سیما آرومی لحن با افشین

 .نیست خوب براش استرس...کنن تزریق آرامبخش یھ بھش ببرش افشین: پیمان

 باز رو چشمام نمیخواد دلم...میشھ بلند اتاق در صدای ھم بعد و میشھ دور صداشون

 بوی از...کنم

 ...برداشتھ رو جا ھمھ الکل بوی...بیمارستانم کھ فھمید میشھ محیطم

 ترمھ :میپیچھ گوشم نزدیک پیمان صدای...میده تکونم آروم و میشینھ ام شونھ روی دستی

 .ترمھ؟...عزیزم؟؟؟

 ھوم؟ 

 خوشگلھ؟ خانوم بیداری: پیمان

 ...میزنم دیلبخن و میکنم نگاه پیمان نزدیک صورت بھ و میکنم باز رو چشمام

 ...پیمانھ داش ب ھ 

 ...خوب دختر ترسوندی رو ھمھ: میگھ و میبوسھ رو پیشونیم و میزنھ لبخندی

 ھب و میگیرم رو سیمش رد و میکنم نگاه سرم باالی م سر   بھ...میگیره فاصلھ ازم کمی

 .میرسم دستم

 میرفتھ؟ گیج سرت میگفت سیما...ویتامینیھ: پیمان

 رامب باید...خوردم سرما شایدم...بود افتاده فشارم کنم فک...آره: میگم و میکنم ای سرفھ

 دارو

 ...بنویسی

 ...گرفتن آزمایش ازت: میگھ و میکنھ کمرنگی اخم

 ...نبود مھمی داشتم؟چیز سرگیجھ چرا؟؟؟چون 

 ھمش...ھنگرانت خیلی پریسیما:میگھ مکثی از بعد و میشھ خیره صورتم بھ متفکر پیمان

 و میکنھ گریھ
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 ...تو بیاد میگم بھش.بیفتھ برات اتفاقی میترسھ

 ...گیره جو...میکنھ شلوغش الکی 

 .نیست خوب براش استرس..بزن حرف باھاش: میگھ و میخنده

 صدای...میشھ خارج اتاق از...میره در سمت بھ و میشھ بلند تخت کنار صندلی روی از

 از ای ھمھمھ

 ینیغمگ لبخند بازم چشمای دیدن با و میشھ اتاق وارد تارزان مثھ سیما بعد و میاد بیرون

 با و میزنھ

 ...کشتی منو کھ تو...دیووونھ خر: میگھ گریھ

 ...ولی...شدم خالص دستت از و ردی م   کردم فک: میگھ و میگیره دستمو و میاد سمتم بھ

 ...صاحابشھ ریش بیخ بد مال: میگیرم رو حرفش ادامھ و میخندم

 ...من گردن میفتھ خونت االن گفتم...شتر: میگھ و میکشھ صورتم روی رو دستش
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 لقبو...شد پررنگ زود چھ کچل این نقش...میشم حضورش متوجھ تازه افشین صدای با

 بھ کردنش

 اما...نمیومد خوشم ازش...بود راحت کنم فکر کھ چیزی اون از بیشتر...دوست یک عنوان

 کی نمیدونم

 ھمھ بھ حواسش ھمیشھ کھ داره رو خواھری شوھر حکم فقط کھ کچلی افشین شد برام

 چیز

 ...سیما...زندگیم گنج مخصوصا...ھست

 شام براش االن پرستار...کنھ استراحت یکم بذار...نکن اش خستھ...عزیزم سیما: افشین

 بریم بیا...میاره

 ...کن استراحت یکم ھم تو

 بیمارستان؟؟؟سوپ؟؟؟ غذای: میگم اخم با

 ماش برای مخصوص کھ کرده تاکید پیمان...شکمو خانوم نخیر: میگھ و میخنده افشین

 ...بزنن کباب

 ...کن سیاه خودتو برو...برو 

 ...میگم راست خودت جون: افشین

 بمونم؟ پیشت شب میخوای: سیما

 برو تو...ھست کھ پیمان...ام؟؟؟ بچھ مگھ: میگم و میکنم نگاه قرمزش ی قیافھ بھ

 مریم مامان...خونھ

 ...بکشھ دستم از راحت نفس یھ خالھ ھندونھ بذار برو... نکنین نگران ھم رو

 ...رفتیم ما پس باشھ: میگھ سریع سیما

 ...قاپیدی؟؟؟ ھوا رو زدم تعارف یھ من حاال...کردی حروم اشکاتو...بدبخت تمساح 

 رمب بذار...کافیھ کردی ناراحت بودنت زنده از منو کھ اندازه ھمین بھ...نشو پررو: سیما

 دیگھ کنم فک

 ...بمیری کھ کنم چیکار میتونم

 ...میکشم زودتر رو تو من 

 ...تونستی اگھ: میگھ و میخنده

 کاله ینما...نشون این خط این: میگم و میکشم دستم کف و میکنم خیس زبونم با رو انگشتم

 و برو...قیفی
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 ...ببین

 وانیر این پرتای و چرت بھ...من فندق بریم بیا: میگھ و میکشھ رو سیما بازوی افشین

 این.نکن گوش

 ...میگھ ھذیون داره مریضھ

 شفرامو وقت ھیچ فداکاریتو این: میگم و میکنم بلند افشین برای رو دستم و میخندم

 ...نمیکنم
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 بھ و نبیرو میکنم فوت نفسمو...بیرون میبره خودش با رو سیما و میزنھ چشمکی افشین

 کھ پرستاری

 ...شامی جون آخ...میکنم نگاه میشھ وارد بدست سینی افشین و سیما خروج از بعد

***. 

 &&&آرمین&&&

 ھب رو کتاب و میکنھ اخم دیدنم با پیمان...میشم پیمان اتاق وارد و میزنم در بھ ای تقھ

 سریعا رو روش

 ...سالم: میگم و میزنم لبخندی دستش تو کتاب و اخمش بھ توجھ بی...میبنده

 اومدی؟ کی: میگھ و میده تکون سری حال بی

 ...االن: میگم و میشینم روش بھ رو مبل روی

 .مونده تو امضای فقط: میگم و میذارم پام روی رو کیفم

 .میدادی خبر بھم اومدن قبل کاش...آرمین نیس کارا این برای خوبی روز امروز: پیمان

 شده؟ چیزی: میگم و میکنم اخم

 بھ و قرمز چشمای بعد و میگیره رو چشماش اشک و میکشھ چشماش روی رو دستش

 اش نشستھ خون

 خوب زیاد حالم فقط...نھ: میگھ میشھ شنیده زور بھ کھ صدایی با و میدوزه بھم رو

 ...نیست

 ...مریض دکتر آقای ، دکتر بریم سر یھ شده؟بیا چی: میگم و میزنم لبخندی

 ...بده رو ھا برگھ: میگھ و میگیره دستش تو رو خودکار و میکنھ تری پررنگ اخم

 و میکشم بیرون کیف داخل از ھارو برگھ و میکنم اخمی رفتارش و حوصلگی بی از

 روی میذارم

 و ممیکش لبم باالی رو دستم...میزنھ امضا و میندازه نگاھی تک بھ تک رو ھا برگھ...میز

 اش قیافھ بھ

 و میکنھ بلند رو سرش...کرده گریھ میده نشون کردنش پف و قرمز چشمای.میکنم نگاه

 رو ھا برگھ

 .ممنون: میگھ و میگیره سمتم

 .میدم تکون رو سرم و کیف داخل میذارم و میگیرم رو ھا برگھ

 شده؟ چیزی پیمان 

 .رمینآ باشم تنھا میخوام.دارم تھوع حالت.نیست خوب حالم فقط...نھ: میگھ و میکنھ نگاھم

 .کنم صحبت باھات چیزی یھ مورد در میخواستم 

 و یکنھم فرو جیبش داخل و برمیداره کتابش زیر از رو ای برگھ و میشھ بلند میز پشت از

 بذار: میگھ

 .دیگھ وقت یھ
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 میخوامن.پیمان نمیشھ: میگم و میشم بلند...کاغذه تیکھ ھمون بھ مربوط ھست کھ ھرچیزی

 دیر با

 .برم و بگم بھت میخوام.بدونی مقصر رو ما فھمیدنت

 قتو یھ بذار...میبینی رو روزم و حال کھ خودت: میگھ و میکنھ نگاھم حوصلھ بی پیمان

 .دیگھ

 دادن؟ بھت بدی خبر...شده؟ چی 

 با و میشھ خم زانوھاش روی و میکنھ مشت رو دستاش و میشینھ روم بھ رو مبل روی

 از گرفتھ صدای

 ...بود بد خیلی خبرش...آرمین بده خیلی: میگھ بغض

 و پدر بھ مربوط: میگم و اش شونھ روی میذارم رو دستم و میرم سمتش بھ و میکنم اخم

 مادرتھ؟

 .نمیگھ چیزی و میده تکون طرفین بھ رو سرش

 بزنیم؟ حرف درموردش میخوای 

 از یکی بھ مربوط: میگھ و میده قورت محکم رو دھنش آب و میکنھ نگاه بھم

 تشخیص...بیمارامھ

 ...شدم مرگش باعث...اشتباه

 ...بزن حرفتو...کن ولش:میگھ بیحالی با کھ میشم خیره بھش شوکھ

 ترمھ و من مورد در: میگم و میگیرم فاصلھ ازش کمی حالتاش تغییر از متعجب

 زیاد االن حالت...است

 ...بھتره دیگھ وقت یھ برای بذاریم.نیست راه بھ رو

 رگ ھک قرمزی صورت با کھ سمتش برمیگردم...میگیره دستمو مچ کھ میرم کیفم سمت بھ

 روی

 ...باھمین میدونم: میگھ و میکنھ نگاھم شده برجستھ پیشونیش

 ...میکشم بیرون دستش از دستمو و میکنم نگاھش شوکھ

 ...بھت ترمھ 

 ...فھمیدم خودم...نگفتھ ترمھ: میگھ و میکنھ قطع رو حرفم

 حالت از...میشھ خیره چشمام بھ و میگیره قرار روم بھ رو و میشھ بلند مبل روی از

 تعجب چشماش

 ھب و میشھ تر پررنگ ابروھام بین اخم...میکنم بغض وضعیتش از ناخوآگاه و میکنم

 خیره چشماش

 ھگرفت نفره یھ جون و بوده اشتباه تشخیصت بفھمی اینکھ از درستی درک...میشم

 میتونم ولی...ندارم

 .سختیھ شرایط چھ تو کنم حس

 مھتر برای زندگی مرد عنوان بھ دارم قبولت دوست یھ عنوان بھ کھ ای اندازه بھ: پیمان

 قبولت

 الیقش رو تو ھنوزم...ھستم زدم مھمونی تو شب اون کھ حرفایی پای ھنوزم...ندارم

 آدمی تو...نمیدونم
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 و کرد اعتماد بھش بشھ کھ نیستی آدمی...کنی خوشبخت منو فرشتھ بتونی کھ نیستی

 بھت عزیزمو

 و عشق خالصی...کھ اینھ مھمتره حرفام ھمھ از و مطمئنم کھ چیزی تنھا از ولی...بسپارم

 رو نگاھتون

 ناراحتیش از...بگو بھش زندگیتو...آرمین بگو بھش رو چی ھمھ...دارم قبول

 باھات بخوادت.نترس

 ...بده بھم قول یھ فقط...میاد کنار
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 ھیچ نمیخوام دیگھ حرفات زدن از بعد: میگھ و برمیداره شونم روی از رو دستش

 ناراحتش موضوعی

 ...کن خوشبختش...نبوده خوشبخت...ببینھ غم نمیخوام...کنھ

 گرم و میکنم نگاه دستش بھ...میکنھ دراز سمتم بھ رو دستش...میشھ باز ابروھام بین اخم

 و میگیرمش

 .باش مطمئن.میذارم کار این برای وجودمو تمام: میگم

 :میگھ دوباره و میکنھ بغلم...برمیگرده مردونش ی چھره بھ غم...میشھ تلخ صورتش

 کن خوشبختش

 .آرمین

 نرمال...نیست خوب زیادی حالت...شده؟؟؟ پیمان؟چت: میگم و پشتش میذارم رو دستم

 میخوای...نیستی

 بمونم؟ پیشت

 از ھاش شونھ کھ درحالی حرف بدون و میده فشار ھم روی رو چشماش...میشھ جدا ازم

 میلرزن گریھ

 زمی بھ و برمیگردم...میشم خیره در بھ متاسف و متاثر...میشھ خارج سرعت بھ اتاق از

 نگاه

 در ھب.میشم خارج اتاق از و میکنم صاف رو گلوم...برمیدارم رو کیفم و میشم خم...میکنم

 خوابش اتاق

 سمت بھ و میکنم راست رو نفسم...تنھاییشھ موقعیت این تو چیز بھترین شاید.میکنم نگاه

 ...میرم راھپلھ

***. 

 یمصندل بھ کامل...میشھ ساز مشکل باالخره گردن درد این...میکشم گردنم روی رو دستم

 و میزنم تکیھ

 روی و برمیدارم رو عینک...میشھ زیاد چشمام سوزش...میبندم ای ثانیھ برای رو چشمام

 میز

 صدای.میکنم فرو گردنم پشت رو انگشتام نوک و میدم فشار رو چشمام و میذارمش

 و سالن تو سعادت
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 بھ و میشم دبلن میز پشت از...میکنھ پیج رو افخم دکتر کھ میشھ پیچیده بیمارستان راھروی

 پنجره سمت

 بدنم از مبھمی قسمت در...بشھ عوض اتاق خفھ فضای تا میکنم بازش کمی و میرم

 و خستگی احساس

 تو ھک درد یھ...میکنھ درد بدنم کجای کھ بزنم حدس دقیق طور بھ نمیتونم اما میکنم درد

 ام سینھ قفسھ

 میشھ زسا مشکل برام میدونم کھ این با...سیگارمھ باالی مصرف دلیل بھ احتماال...میپیچھ

 ھم باز

 با ھک درحالی و میچرخم در سمت بھ...میخوره اتاق در بھ ای ضربھ.بذارم کنارش نیمتونم

 گردنم درد

 .بفرمایید: میگم میدم ماساژ رو

 ...میکنھ اتاق داخل رو سرش احمد

 ...دکی؟ ھست اجازه: احمد

 ...شدی آدم تو عجب چھ 

 .میکوبھ ھم بھ رو در و میشھ اتاق وارد و میخنده

 اومده؟ پیش مشکلی 

 .بود شده تنگ برات دلم...ببینمت خواستم: احمد

 .بازی ھمجنس یھ کنم فکر کھ نکن کاری: میگم و میشم متعجب لوسش لحن از
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 تبحال فکری یھ شاید میدادی رو پیشنھادش زودتر اگھ: میگھ و میکنھ شل رو نیشش

 ولی...میکردم

 .شده دیر خیلی االن

 .شده پیدا ھم دیگھ یکی پریناز غیر نکنھ...شده؟ چی 

 ھمیشھ" دیگھ یکی"  اون: میگھ و میشینھ میزنم روی بھ رو مبل روی و میخنده

 شخصا اومدم...ھست

 .خونم بیای کنم دعوت ازت امشب

 ...ات؟ خونھ: میگم و میندازم باال ابرو

 .شده دیر جدید پیشنھادات واسھ کھ گفتی میکردم فکر: میکنم اضافھ خنده با و

 .دارم مھمونی...مردک داره خرابی ذھن خیلی: احمد

 ...مناسبتش؟ 

 و یشھم تر پررنگ لبش گوشھ لبخند ھای خط و میزنھ صورتش پھنای بھ لبخندی دوباره

 شیطنتش جلوه

 .میکنھ بیشتر رو

 ...میشم بابا دارم: احمد

 ...خخخ...شدم بابا.آرمین رفت شدم پیر:میگھ دوباره کھ میمونم خیره حرفش از
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 میکنی؟ شوخی 

 .بکنم؟ شوخی کھ میخوره من قیافھ بھ: احمد

 ...نیست ذھن از دور ھم زیاد: میگم و میکنم نگاه میزنھ برق کھ چشمانی و باز نیش بھ

 ...قلو دو: احمد

 ریکتب محض و میشھ بلند کھ درحالی...میرم سمتش بھ و میخندم بلندی صدای با اینبار

 رو ھم گویی

 ...کشیدی رخ بھ جایی یھ ھنرتو باالخره: میگم میکنیم بغل

 ...دیگھ نشد ولی...داشتم قلو شش انتظار دادم انجام کارمو من کھ جوری: میگھ و میخنده

 ونیشمھم بھ رفتن بھ تاکیدش جواب در و میگم تبریک بھش دوباره و میخندم حرفھاش از

 تشکری

 .برم حتما کھ میدم قول و میکنم

***. 

 آقای: میگھ باخوشرویی و میشھ بلند دیدنم با منشی.ایستم می منشی میز جلوی

 .اومدین خوش...آریانسب

 ھست؟ عمو 

 رفتن زادشون خواھر ھمراه پیش دقیقھ چند...خیر: میگھ و میکنھ کمرنگی اخم منشی

 .بیرون

 برنمیگرده؟ 

 .میان جلسھ برای دو ساعت حدودا...دارن جلسھ امروز: میگھ و میده تکون رو سرش

 .نباشین خستھ: میگم و میدم تکون رو سرم...یکھ تقریبا.میکنم نگاه ساعتم بھ
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 .ممنون: منشی

 ترمھ شماره دنبال و میارم بیرون رو گوشیم...پایین میرم ھا پلھ از و میرم در سمت بھ

 کھ میگردم

 و ھمیفت دستم از گوشی...میپیچھ مشامم تو عطرش بوی...میکنم برخورد کسی با محکم

 میشھ کنده قابش

 ...میگیره قرار خانوم اون صورتی کیف کنار و

 معذرت: میگم و برمیدارم رو خانوم اون کیف و برمیدارم رو گوشیم اخم با و میشم خم

 یھ...میخوام

 ...بھ رفت حواسم لحظھ

 ستمد از رو کیفش...میشھ فشرده مشتم تو گوشی...میمونھ تموم نیمھ حرفم رھا دیدن با

 و میگیره

 .میکنم خواھش: میگھ دوختھ چشمام بھ رو نگاھش کھ درحالی

 تو؟اینجا؟: میگم و میکنم تری پررنگ اخم
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: یگھم غرور با و میندازه راھپلھ بھ نگاھی و دستش روی میندازه و میده تکونی رو کیفش

 نکنھ

 شریکھ؟اومدم کارخونھ و شرکت این تو عموت با منم پدرشوھر کھ بودی کرده فراموش

 رو شوھرم

 .کنم سوپریز

 ماا میبازه رو خودش ای لحظھ برای...میندازم بھش آمیزی تحقیر نگاه و میزنم پوزخندی

 بھ سریع

 ببینی؟ عموتو بودی اومده: میگھ و میاد خودش

 بدم؟ توضیح باید 

 چطوره؟ حالت: رھا

 ...نیست تو پرسی احوال بھ نیازی: میگم و میرم پایین رو ھا پلھ و میزنم پوزخندی

 ...میکنھ میخکوبم صداش با

 ...خورده بھم نامزدیت شنیدم: رھا

 پلھ و یزنھم پیروزمندی پوزخند تعجبم دیدن با...سمتش برمیگردم و ایستم می ھا پلھ پایین

 پایین رو ھا

 ور صورتش...میشھ قدم ھم و میگیره قرار دوم پلھ روی...میگیره قرار روم بھ رو و میاد

 صورتم بھ

 ...میشھ کوبیده صورتم بھ نفسھاش عطر...میکنھ نزدیک

 نھ؟ مگھ...بگیره برات منو جای نتونست اونم: رھا

 منو ینتونست ھنوز...نمیشھ من برات کس ھیچ کن قبول: میده ادامھ کھ میکنم پررنگی اخم

 فراموش

 نم بھ رو حق و بمونھ باھات نشد حاضر چیھ مشکلت فھمید تا...شایدم یا...ھوم؟...کنی

 داد؟

 ... «بودم زیادی ھم سرت از

 فھمیدم بعدت انتخاب از را این... »

 و نبیھت یھ عقده...نیاد فرود صورتش توی تا میدارم نگھ بدنم کنار و میکنم مشت رو دستام

 این بھ کتک

 ...میکنھ سنگینی سردلم حسابی انگیز نفرت موجود
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 بخوام کھ نداری ارزش اونقدری...میگیری باال دست زیادی خودتو ھنوز کھ میاد خوشم 

 جداییمو دلیل

 کھ یکس با اونم...میکنم ازدواج دارم کھ بدونی نیست بد ولی...بدم توضیح برات نجمھ از

 عاشقانھ

 نھ و بود داشتن دوست نھ داشتم تو بھ من کھ حسی...چیھ؟ میدونی...دارم دوستش

 بھ دلم فقط...عشق
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 کار رد داشتنی دوست کھ فھمیدم دیر چھ و...نفھمیدم کھ...بود ترحم فقط...میسوخت حالت

 البتھ...نبود

 و باورا بھ نزدی گند بودنت با این از بیشتر کھ کنم تشکر ھم تو از باید موضوع این تو

 احساسات

 ...من

 داپی احمق منھ مثھ رو کسی نتونستی ھنوز...میگی دروغ: میگھ و میکنھ عصبی خنده

 حرفا این...کنی

 .کنی اذیت منو کھ...بسوزونی منو کھ اینھ واسھ فقط

 و میفھمی چی حرفام از کھ نیست مھم برامم...نیستی مھم برام:میگم و میندازم باال شونھ

 درکی چھ

 وستد کھ شده پیدا یکی کھ اینھ مھمھ کھ چیزی تنھا...باشی داشتھ برداشتی چھ و داری

 بھم و داشتن

 عشقش چون...چرا؟؟؟ میدونی...مشکالتم و کمبودا تمام با...کرده قبول منو و...بده نشون

 بھم

 ...خودم خاطر واسھ فقط.میخواد منو چون...نکشیده جلو خودشو پول بخاطر چون...حقیقیھ

 پشت از دستمو کھ برم میخوام و میزنم پوزخندی...میبینم چشمش تو رو اشک جوشش

 با و میگیره

 ... میکنم خواھش...باھات بزنم حرف میخوام وایسا...وایسا آرمین: میگھ عجز

 این از خارج...بزنم حرف باھات میخوام: میگھ کھ میکنم نگاھش و سمتش برمیگردم

 از خارج..بع د

 ...بگم بھت چیزایی یھ میخوام...بینمون کینھ

 ور بدبختت شوھر اون حداقل.شده دیر خیلی...نیست خودت اثبات برای خوبی وقت رھا 

 من مثھ

 ...نیار اون سر رو آوردی من سر کھ بالیی...نکن

 گوش حرفام بھ...آرمین...بشکنم تو دل مثھ رو کسی دل دیگھ نمیخوام...نمیخوام: رھا

 ھرجا بعدش.بده

 اموحرف فقط...کن برداشت ازم خواستی ھرچی.بزن بھم خواستی حرفی ھر..برو خواستی

 ...بشنو

 ...وبگ زودتر: میگم و میکنم نگاه اطراف بھ و میکشم بیرون سردش دستای از رو دستم

 ...وایستم سرپا زیاد نمیتونم من..بشینیم جا یھ بریم: میگھ و میده قورت رو دھنش آب

 ...بزن حرفتو...خانوم نیست خبرا این از: میگم و میکنم اخم

 اینجا فقط...بزنم حرف بذار...کن تحمل منو امروز ھمین...آرمین میکنم خواھش: رھا

 اصال...بریم...نھ

 ...بخوریم ناھار باھم بریم

 .بخورم غذا و بشینم تو کنار دوباره من ببینی خوابت تو: میگم و میزنم پوزخندی

 ھک چیزایی..بزنیم حرف میخوام فقط...نیست کار در ای نقشھ ھیچ...میکنم خواھش: رھا

 چندسال این
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 اپ سر زیاد کھ نیست خوب برامم.ام گرسنھ من...من تازه...ھمین...نمیدونستی تو و بوده

 یھ بریم وایستم

 ...بخوریم ھم چیزی
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 از...آرمین ام حاملھ من: میگھ و میشھ خیره بھم چشمام تو غم با کھ میکنم نگاه خیره بھش

 یخوامم کھ چیزی تنھا...فقط..راضیم زندگیم از..بدم دست از رو زندگیم نمیخوامم...سیاوش

 تو کھ اینھ

 .بزنم حرفامو بذار...باشی راضی ازم ھم

 برنامھ بی عروسی جشن و ازدواجش درباره عمو از...بیرون میدم رو ام شده حبس نفس

 شده ریزی

 میکنم اشاره خروجی در بھ دست با... بود ھمین عجلھ ھمھ اون دلیل پس...بودم شنید اش

 :میگھ کھ

 ...ممنون

 و ظریف ھیکل و کشیده قد بھ و میکنم حرکت سرش پشت...میفتھ راه من از جلوتر و

 تراشش خوش

 ...میشینھ صورتم روی ناخواستھ لبخندی و میاد چشمم جلوی ترمھ چھره.میکنم نگاه

 ...کوچولو خانوم نمیفروشم کس ھیچ و چیز ھیچ بھ رو تو 

 حرفامونو و اونجا میریم...نزدیکیاس این رستوران یھ: میگھ و سمتم برمیگرده رھا

 .میزنیم

 ...باشھ؟.میزنیم حرف فقط.نمیخوریم ناھار: میگھ کھ میکنم اخم

 ھم پیاده...نزدیکھ رستوران: میگھ کھ میدم چرخ خیابون تو رو نگاھم و نمیدم رو جوابش

 .بریم میتونیم

 حرکت سرش پشت حوصلھ بی و میکنم جیبم تو رو دستام...میفتھ راه من از جلوتر

 اینکھ بجای...میکنم

 و منمیگ چیزی.نکن تلف وقتمو و بزن بھم پوسکنده و رک حرفاتو کنی خودت االف منو

 راه دنبالش

 مجللی و شیک رستوران وارد و میشیم رد خیابون از...میگیرم قرار کنارش...میفتم

 گارسون...میشیم

 رھا برای رو صندلی...میکنھ راھنمایی میزا از یکی سمت بھ مارو و میاد سمتمون بھ

 و میکشھ عقب

 ھک میشینم میز پشت و میکشم کنار رو روش بھ رو صندلی...میشینھ صندلی روی رھا

 زنگ تلفنم

 ...میخوره

 دارید؟ میل چی: گارسون
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 مخلوط با زعفرونی بستنی دوتا: میگھ گارسون بھ خطاب و میندازه بھم نگاھی رھا

 ...کاکائویی

 ھک بود وقت خیلی...میدونست؟؟؟ منو عالیق ھنوز...میکنم اخم...میشھ قطع تلفن صدای

 دیگھ

 ...عالیقم حتی...بودم شده عوض کھ بود وقت خیلی...نمیخوردم

 بطری ھی منم برای...بیارین خانوم برای بستنی یھ لطفا: میگم و میکنم نگاه گارسون بھ

 .آب

 .میشھ دور میز از و میده تکون رو سرش گارسون

 ...کاکائ و زعفرونی اونم...داشتی دوست بستنی کھ تو: رھا

 ...میشنوم...خب.ندارم دوست رو چیزا خیلی وقتھ خیلی: میگم و میکنم قطع رو حرفش

 یرونب کتم جیب داخل از رو گوشی و میکنم اخمی...میشھ بلند موبایلم زنگ صدای دوباره

 با.میارم

 رو نھ یا راستھ داره راه دل بھ دل اینکھ...میاد کش لبخندی بھ لبم ترمھ شماره دیدن

 منم ولی...نمیدونم

 میذارم ور گوشی لبخند با و میکشم گوشی فلش روی رو دستم...بزنم زنگ بھش میخواستم

 :گوشم روی
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 بلھ؟

 ...سالم سالم: ترمھ

 روی رو رھا بستنی و لیوان ھمراه بھ رو آب بطری گارسون.میزنم تری پررنگ لبخند

 میز

 چتھ...خانومی علیک: میگم ترمھ بھ خطاب و میدم تکون براش رو سرم...میذاره

 شنگولی؟

 ناراحتی؟...شدم خرکیف شنیدم صداتو...نکن صدا خانومی منو گفتم: میگھ و میخنده

 بود؟ ناراحت و شنید صداتو میشھ مگھ 

 تمام و میکنم فراموش رو رھا آمیز حسرت ھای نگاه و حضور کامال ای لحظھ برای

 گوش وجودم

 .زندگیم دلبرانھ صدای شندین برای میشھ

 .نکن خرم...حاال خوب: ترمھ

 ...نکن استفاده رو مبتذل جمالت این گفتم صدبار 

 نخوردی؟ کھ ناھار..ببینمت میخوام...کجایی؟؟...ساالر آق چشم رو: میگھ و میخنده

 ...ھنوز نھ 

 کجایی؟...بخوریم باھم میام...خوبھ: ترمھ

 ...عموئم پیش:(میدم ادامھ و میندازم رھا بھ مستاصلی نگاه...)االن 

 ...نمیمونھ دور چشمم از رھا لب روی پوزخند



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...بخوریم ناھار بریم باھم دنبالت میام بشھ تموم کھ کارم من...خونت برو تو 

 ...بشم حاضر زودی تا بنداز تک یھ بیای خواستی...باشھ: ترمھ

 باھات حرف کلی...بشم حاضر زود زودی ایندفعھ میدم قول: میگھ سریع کھ میخندم

 کیوان بھ...دارما

 بلق روز راستش...بود خرکی خیلی...کنم تعریف حتما برات باید وای...گفتم چیرو ھمھ

 بریم اینکھ

 روما پاچھ جنابعالی بسکھ...رفت یادم کھ شد چی چی نمیدونم ولی...گفتم بھش خرید

 اون گرفتی

 ...نذاشتی برام کھ حواس...روز

 و ینمتبب رو در رو باید..کن تعریف دنبالت اومدم وقتی...باشھ: میگم و میخندم ھیجانش از

 چی ھمھ

 ...گذاشتھ سالمت کیوان بشم مطمئن تا کنم چک رو

 مفصل کتک فصل دست یھ من اون بجای تازه...نداره بزن دست اون: ترمھ

 ...خخخخ...زدمش

 .میگیرم تماس باھات...خونھ برو زود تو.کنم قطع باید عزیزم 

 یلیخ میزنم زنگ کھ وقتایی میدونم خودمم...دیگھ؟؟؟ گمشم برم یعنی...باشھ باشھ: ترمھ

 ر زِ  ِزر

 ...دیگھ ببخشید...میکنم

 گل؟ خانوم حرفیھ چھ این 

 میکنم قطع!!!!...میکنی د ر خودت از ای سلنبھ قلنبھ کلمات چھ...اوھو: ترمھ

 بوس...زودبیای...دیگھ
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 ...خدافظ...بوس

 ...خدافظ: میگم لب زیر و میزنم لبخندی

 ھمنگا اخم با و داده اش چونھ زیر رو دستش کھ رھا بھ و میکنم قطع لبخند با رو گوشی

 نگاه میکنھ

 ...ندم جواب نمیشد...بود عشقم...ببخشید: میگم و میزنم آری در حرص لبخند و میکنم

 این ھب داشتم...میدونم: میگھ و میذاره دھنش تو رو بستنیش قاشق و میده تکون رو سرش

 میکردم فکر

 چھ نھوگر...کرده قبول کمبودات ی ھمھ با رو تو و گفتی بھش رو چی ھمھ بودی گفتھ کھ

 اشکالی

 سابقتی؟ھوم؟ ھمسر پیش میگفتی اگھ داشت

 ...ندارم وقتی...بزن زودتر حرفاتو:میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 بری میخوای اون با وگرنھ...نداری وقت من واسھ: میگھ شده ریز چشمای با رھا

 ھوم؟...ناھار
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 ...است ترمھ بھ متعلق زندگیم اوقات تمام ولی..ندارم وقتی...آره تو واسھ 

 ...ھھ...ترمھ: میکنھ تکرار لب زیر و میده تکون باپوزخند رو سرش

 .میشنوم: میگم و میکنم خیس رو لبم

 نفرمت ازم نمیخوام...آرمین بدونی میخوام زندگیمو واقعیت: میگھ و میشھ خیره چشمام بھ

 نمیخوام.بمونی

 اذیت و کردن تالفی آدم میدونم...ببینم رو تو سردی و نفرت فقط میبینیم ھمو کھ بار ھر

 کردن

 ...نمیگیره آروم نشستن راحت خیال با ، اینجوری خودم دل ولی...نیستی

 چشمای ی سوختھ ای قھوه رنگ...داره خاصی برق اش مشکی چشمای...میشم خیره بھش

 با رو ترمھ

 ...نمیکنم عوض چیز ھیچ با شیطنتش برق اون

 ... «بفھم

 نمیکنم، تالفی اگر

 ...نیستم بلد اینکھ نھ

 کنم، تالفی اگر

 گفتم؛" تو" بھ کھ ھایی دارم دوستت بھ

 ...میشود توھین

 خودمھ بھ توھین این و... »

 کنم رکد نمیتونم ھنوزم...میشد لیاقت بی توئھ نثار کھ دارمایی دوستت اون حیف ، ھرچند

 چطوری کھ

 !...داشتم؟ دوست رو دختر این انگیزی نفرت بھ موجودی

 چیزی ھر.کردیم شروع دومون ھر یعنی.کردم شروع رو جدید زندگی یھ من راستش:رھا

 مال بوده کھ

 راضی زندگیامون از مطمئنا و داره فرق ھردومون شرایط االن و بوده گذشتھ

 ندارم دوست...ھستیم

 تو نمیخوام.باشم داشتھ رو کرد خراب نفرو یھ زندگی کھ آدمو یھ احساس دیدنت با دیگھ

 ھمون
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 اشدنی تو کھ باشم مادر یھ ام بچھ برای میخوام...میخوام.بمونم ھام سردرگمی و اشتباھات

 پاک

 تاثیر ام بچھ و زندگیم روی روزی ام گذشتھ زندگی کھ کنم فکر این بھ حتی نمیخوام.باشھ

 فتمنگ فقط من.داشت خبر قبلیم ازدواج از.گفتم بھش...میدونھ رو چی ھمھ سیاوش...بذاره

 اون کھ

 ھک عشقی.میکنھ برآورده زندگی از رو احتیاجاتم.داره دوست منو واقعا اون.تویی شخص

 داشتم بھت
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 ...نبود درکار دروغی و بود ھمیشگی...داشتم دوست...نبود دروغ

 ادامھ اون و میاد لبم روی پوزخندی...میگیره محکم رو دستم و میکنھ دراز رو دستش

 احساساتم:میده

 ..من ھا موقع اون ولی... دارم ھنوزم...داشتم دوست من...نبود دروغ

 ...میشھ خشک لبم روی لبخند میکنم حسش کنارم کھ آشنایی صدای با

 آرمین؟؟؟: ترمھ

 هخیر بھم ناباور کھ سمتش برمیگردم و میشینم راست صندلی روی صداش شنیدن با

 پشت دقیقا...شده

 انگار.میده فشار ھاش پنجھ بین محکم رو کیفش و ایستاده من متری یک فاصلھ با و سرم

 باور ھنوز

 غمبارش نگاه و میگھ بلندی ھیع و میذاره دھنش روی رو دستش دیدنم با کھ منم نداشت

 و رھا بھ رو

 رو و میشم بلند بادستپاچگی و میکشم بیرون رھا دست از رو دستم...میچرخونھ دستامون

 می روش بھ

 ...تو عزیزم...ترمھ؟؟؟: میگم بھت با و ایستم

 بھ فکش کھ درحالی و برمیدارم دھنش جلوی از رو دستش...میشینھ چشماش تو اشک

 میلرزه شدت

 دروغ...دادی؟؟؟؟ بازیم: میزنھ داد گریھ با و میکنھ میخکوب چشمام تو رو نگاھش

 پیش...گفتی؟؟؟

 ...خیلی...خیلی...عموتی؟؟؟آره؟؟؟

 رستوران در سمت بھ حرف بدون و میره عقب عقب و میده تکون طرفین بھ رو سرش

 حرکت

 بھت کھ رھا سمت بھ رو ام شوکھ نگاه و میام خودم بھ رستوران از خروجش با...میکنھ

 خیره بھم زده

 ینبفرمای... ببخشین آقا: میگھ اخم با و میگیره قرار کنارمون گارسون...میچرخونم شده

 .داشت دردسر اولشم از سرتق دختره این استخدام...بشینید

 ...میشم خیره گارسون دھن بھ متعجب

 چی؟ 

 زمی روی از رو گوشیم و میشم خیره شدنھ بستھ درحال ھنوز کھ دری بھ...میام خودم بھ

 و برمیدارم

 ...میدوم رستوران در سمت بھ رستورانن تو کھ مردمی نگاه بھ توجھ بدون

 ...ترمھ؟ 

 نرستورا از و نمیکنم توجھی ولی میشنوم رو میزنھ صدام سر پشت از کھ رو رھا صدای

 خارج

 و داغ آفتابش و گرمھ امروز بود یخی و سرد کھ قبل روزای برخالف...میشم

 تو رو نگاھم...سوزانھ
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 ھب تا...میکنم نگاه میدوه شدت با خیابون طرف اون کھ دختری وبھ میچرخونم خیابون

 میبینم بیام خودم
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 ..یرمم دنبالش و میکنم عبور شلوغ خیابون از ماشینا بوق بھ توجھ بدون...میدوم دنبالش

 ...میکنی اشتباه...ترمھ میدم توضیح...وایسا میکنم خواھش ترمھ...ترمھ 

 نممیرسو بھش رو خودم...میشھ بلند اش گریھ صدای...میشھ رستوران نزدیک پارک وارد

 پشت از و

 گیرمشمی بغلم تو محکم افتادنش از قبل..میده دست از رو کنترلش کھ میگیرم رو اش یقھ

 تو بالرزش و

 آخھ؟؟؟چرا میکنی اینجوری چرا...برات میدم توضیح عزیزم...خانومم ترمھ: میگم صدام

 گریھ

 دارم رو ای دیگھ کس تو غیر من مگھ...دارم گریھ ارزش چیز ھمھ بی منھ مگھ...میکنی؟

 اینجوری کھ

 میکنی؟ اذیت خودتو

 چھب من کردی فکر...ببینم اونور گمشو: میگھ خیسش و قرمز چشمای با و عقب میده ھلم

 چی...ام؟ھا؟؟

 و بپیچونی منو کھ نیستم ات دیگھ دخترای دوست مثھ من گفتم کھ من...کردی؟ فکر

 کھ من...بری

 ...نمیتونم بشم کھ وابستھ...گفتم

 کن گوش حرفام بھ...ترمھ کن گوش:میگم و میگیرم رو بازوش و برمیدارم خیز سمتش بھ

 چی ھر بعد

 مگھ...میدونی کھ خودتم...دارم دلیل...نکن گریھ فقط..فقط...بگو بھم خواست دلت

 دروغ من نھ؟میدونی

 ...نمیگم بھت

 اگھ وبگ...بگو بھم...ھمین...داری؟ قبولم بگو فقط: میدم ادامھ...شده آروم...میکنھ نگاه بھم

 چیزو ھمھ

 ...بگم بھت چیزو ھمھ میدم قول...نمیکنی ولم بگو...نمیری بگم بھت

 چی ھمھ: میگھ و میشھ خیره بھم جدی قیافھ با و میکشھ بیرون دستام از بازوھاشو

 چی ھمھ...رو؟؟؟

 چیھ؟

 دوست منو میخوامت کھ ای اندازه داری؟؟؟بھ دوسم: میگم و میدم قورت رو دھنم آب

 داری؟

 از رپ وجودم...میکنھ نگاه بھم اخم با و میکشھ عقب خودشو کھ بگیرم رو دستش میخوام

 و میشھ ترس
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 زنم دیدی کنارم رستوران تو کھ زنی اون...ترمھ کردم ازدواج قبال من: میگم باناچاری

 جدا...بود

 ھک اونجور چیزی ھیچ...میشن دار بچھ دارن...کرده ازدواج دیگھ یکی با االن اونم...شدیم

 فکر تو

 ...نیست میکنی

 نکھای از میترسونھ منو و میکنھ خالی رو دلم اش شده گرد چشمای...میشھ خیره بھم ناباور

 گفتن با

 منو و زده زمین بھ منو ھمیشھ کھ واقعیتی...بدم دست از رو زندگیم شیرینی این واقعیت

 ...کرد بازنده

 بودی؟؟؟ کرده ازدواج...و ت...تو: ترمھ

 کھ زاییچی شنیدن با کھ نشھ پشیمون حرفام شنیدن با کھ میدارم نگھش..میگیرم بازوشو

 بھش میخوام

 رو زیچی تند تند و میشھ خیره ای نقطھ بھ اش شوکھ و ناباور نگاه...نکنھ ولم...نره بگم

 میکنھ زمزمھ

 .نمیشم متوجھ کھ

 ...دارم دوسش کردم فکر و شدم دیوونھ...خوردم گول...کردم اشتباه...کردم ازدواج...آره 
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 ودمخ دنبال و میگیرمش محکمتر کھ بکشھ بیرون دستم از بازوشو میخواد و میکنھ اخم

 ...میکشمش

 ...کن ولم...کن ولم: ترمھ

 دعوا...نزن داد: میگم اخم با و مینشونمش صندلی روی و میبرمش نیمکتی سمت بھ

 گوش فقط...نکن

 ...نکن شک بھم بارم یھ حتی...میگم راستشو کھ قسم عشقم بھ...کن گوش فقط...ترمھ کن

 ولم ولی...کن باورشون...کن گوش: میگم و میگیرم رو دستاش و میشینم جلوش

 تنھام...نکن

 ...باشھ؟؟؟...نذار

 دستم یھ با رو دستاش دوتا...نمیگھ چیزی و میشھ خیره بھم حالتم از متعجب و گنگ

 دست با و میگیرم

 شده دگر چشمای با و شوکھ کھ میکنم نگاه بھش دوباره...میکشم صورتم توی دستی آزادم

 نگاھم

 عیس و میبندم رو چشمام...میزنھ دو دو حدقھ تو چشمام و میشینھ بدنم تو لرزشی...میکنھ

 بھ میکنم

 گاهدانش تو رو رھا من: میگم و میکنم بستھ و باز چندبار رو چشمام...بشم مسلط اعصابم

 من...داشتیم ھا بچھ با نفره پنج جمع یھ...داشت ای معمولی خانواده...بودیم ھمکالس...دیدم

 و پیمان و
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 زندگی...مراسمش رفتیم احمد اصرار بھ مرد کھ پدرش...احمد،پریناز نامزد و رھا و احمد

 خوبی

 نمی رد زندگیشونم خرج میگرفت کھ حقوقی کھ بود بازنشستھ معلم یھ پدرش...نداشتن

 دیدن...آورد

 ھاتن و ناراحت زیادی...سوخت براش دلم.بشم نزدیکتر بھش شد باعث رھا زندگی وضع

 برام اش دقیقھ یھ دوری...شدم اش وابستھ...شد ساده دوستی یھ از بیشتر دوستیمون...بود

 با...بود سخت

 اعثب مخالفتاش...نیستن ما سطح در گفت بھم..میشناخت رو خانوادش...کردم صحبت بابام

 از رفتنم

 بیخو زندگی میتونم و راحتم باھاش گفتم...میخوامش گفتم..گفتم عموم بھ...شد خونھ

 داشتھ باھاش

 بابا ھاینک با و کرد صحبت پدرم با آخرمھ انتخاب گفتم وقتی...بود مخالف ھم عمو...باشم

 ھم ھنوز

 ...کردم ازدواج رھا با نداشت رضایتی

: میدم ادامھ و میگیرم ناباورش و قرمز چشمای از رو نگاھم و میدم فشار ھم روی رو فکم

 شیش از بعد

 و مونحس کھ داره کم بچھ یھ فقط عشق این تو و عاشقمھ گفت...میخواد بچھ کھ گفت...ماه

 زندگیمون

 ...کردم قبول اون اصرار با ولی بود زود داشتن بچھ برای...بشھ کامل

 رو ھترم دستای ولی میشینم زمین روی...میشھ شروع بدنم لعنتی لرزش...میگیرم نفس

 ول

 کھ رفیح ھر با اینکھ از میترسم.میشھ سخت برام زدن حرف...میره باال قلبم تپش...نمیکنم

 فقط میزنم

 ادامھ و پایین میندازم رو سرم.بدم دست از ھم رو ترمھ و کنم امضا رو شدنم تنھا حکم

 بچھ...نشد: میدم

 فتھنر کھ نبود دکتری...میشد تر خورد روز ھر رھا...بود فایده بی تالشمون...نشدیم دار

 دارویی...باشھ

 و طرف یھ از کار فشار...نبود خوب روزا اون منم روحی حال...باشھ نخورده کھ نبود

 ام خانواده فشار

 فشارای تمام...قوز باال قوز بود شده ھم موضوع این...طرف یھ از عمو و بابا سرکوبای و

 ام روزانھ

 برم ھمراھش منم میخواست ازم و میشد بچھ از حرف ھروقت...میکردم خالی رھا سر رو

 دعوا دکتر
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 اونھ...داره مشکل کھ اونھ و نیست من از مشکل کھ بقلبونم بھش میکردم سعی و میکردم

 نمیتونھ کھ

 یرگ گوشھ شد باعث من تلخ حرفای و بشھ دار بچھ نمیتونھ اینکھ فکر...بشھ دار بچھ

 حالش وقتی...بشھ

 معلوم...و گرفتن آزمایش...گرفتن آزمایش چندتا...دکتر برم باھاش کھ کردم قبول دیدم رو

 ...کھ..شد

 نم...ترمھ بود من از مشکل: میگم تلخی بھ و میشم خیره چشمام بھ و باال میارم رو سرم

 بچھ نمیتونستم

 و اغد تب یھ از...بود بچگی دوران از مشکلم ریشھ...بشم بابا نمیتونم گفتن...بشم دار

 بھ کھ ای صدمھ

 حرفاش...کرد خوردم اونروز رھا پوزخند.بود شده مشکل این باعث و شده وارد اعصابم

 منو

 من اما میکنن رو تالششون گفتن دکترا...بشم درمان نخوام شد باعث...شکست

 و رھا لج از...نخواستم

 با خوادنمی دیگھ گفت...رفت فھمید اینو کھ رھا...نمیخوام بچھ من گفتم.نخواستم حرفاش

 زندگی مردی

 کنھ ندگیز کسی با نمیخواد گفت...کنھ مادرش نمیتونھ و بده ای بچھ بھش نمیتونھ کھ کنھ

 ھیچ نتونھ کھ

 براش من اولم از گفت...نمیخواد منو گفت...کنھ حس رو بودن مادر شیرین حس وقت

 کافی

 مھم رامب گفت...رفت ولی ندارم تو جز رو کسی گفتم...نرو گفتم و گرفتم جلوشو...نبودم

 گفت...نیستی

 دنیا تو آرزوش گفت...شکست غرورمو و من حرفاش با و گفت...بوده دروغ بھم حسش

 یھ داشتن فقط

 رو کسی مدت تمام کھ بود سخت برام..بود تلخ.بود ھمین من با ازدواجشم دلیل و بوده بچھ

 داشتم دوست

 تا ردمک حبس خونھ تو خودمو...شکستم...رفت خونم از...نداشتھ بھم حسی میگفت بھم کھ

 کجای ببینم

 رو موضوع عمو...کرد تا بد باھام رھا کھ شدم چی و بودم چی...رفتم اشتباه زندگیمو

 زنگ بھم...فھمید

 کھ...مبودی گفتھ بھت کھ ما میگفت و میگفت حرفاشو دائما...میکرد یادآوری دائما و میزد

 بدرد

 ھب عصبانیتم عمو حرفای با...بودم عصبانی...نداره دوست کھ...نمیخوادت کھ...نمیخوره

 خودش اوج

 رو تلفن آخر کھ زد زنگ اونقدری...زد زنگ...ندادم جوابی تماساش بھ دیگھ و رسید

 فرداش و شکستم

 رمب کھ زده زنگ بھم گفت...میدونست مقصر منو ھم باز عمو...کرده سکتھ پدرم فھمیدم
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 باتوبا تو گفت...پاشوندی ھم از خودتو خانواده و دادی نجات رو مردم تمام گفت...پیششون

 دیر آمبوالنس...بودنش رسونده دیر...ھھ...بکنم بابام برای کاری بودم نتونستھ...کشتی

 و بود رسیده

 زده ازم عمو...کردن ولم ھمھ...دادم دست از ھم رو ام خانواده عضو تنھا...بود کرده تموم

 ...شد

 نفرین کھ میکردم باور داشتم کم کم: میگم و میکنم نگاه بھش و میکنم تلخی خنده

 آرمیتا و مامان...شدم

 تنھا...کرد ولم ھم رھا...کرد ولم ھم عمو...مرد من خاطر بھ ھم بابا...کردن ولم ھم

 تنھا...بودم

 چند ھک اونجا تا...بودم شده افسرده...بود باالرفتھ بخشم آرام مصرف...بودم عصبی...بودم

 تو رو ماھی

 حس.مونمب تنھا نخواستم...برگرده رھا خواستم و اومدم خودم بھ اینکھ تا...گذروندم کلینیک

 این تو اینکھ

 موشانس آخرین خواستم.بود تدریجی مرگ مثھ رفتن و گذاشتن منو ھمھ و ام اضافھ دنیا

 رفتم.کنم امتحان

 خندون لب با اینبار و برمیگردم گفتم...نکرد باز روم بھ رو در ولی دنبالش

 قول بھش...میبرمت

 ھبودیب کھ میکنھ برام بتونھ ھرکاری گفت جواد...بشم درمان خواستم...دکتر رفتم...دادم

 گفت...کنم پیدا
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 نظر زیر کامل دوماه...کردم قبول و برم تھش تا باید گفت...باالست درمانم درصد

 جور ھزار...بودم

 ھمرحل آخرین گفت مجید...رفتم ھم عمل تیغ زیر تا و کردم قبول رو درمون دوا و آزمایش

 جواب برای

 الخوشح رو رھا میتونم...بشم دار بچھ میتونم بعدش...میشم خوب بعدش و عملھ گرفتن

 میتونم...کنم

 ھشب رو چی ھمھ تا رھا دنبال رفتم و گرفتم گل دستھ یھ خوشحال...برگردونم رو خانواده

 بگم...بگم

 عدشب و برگرده فقط کھ...کھ بگم بھش...میکنم کار ھمھ بخاطرش بگم..میشم درمان دارم

 کار ھمھ

 ھسای ویرونم زندگی روی کھ بود مرد یھ دیدم روز اون کھ چیزی تنھا اما...میکنم براش

 و بود انداختھ

 دنبال رفتم...خودمو شکستن و دیدم رو رھا خوشحالی...بود گرفتھ زندگیمو

 با نخواستم...نخواستم...رھا



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 کھ یادب پیش کدورتی دوباره نخواستم و آشناھاشھ از شاید گفتم..باشم داشتھ کاری مرد اون

 ازم رو رھا

 زندگیش سر از دست کھ توپید بھم و کرد دعوا باھام دید منو وقتی رھا اما...کنھ دور

 منو گفت...بردارم

 دگیشوزن گفت...نیستم زندگیش نیمھ گفت...اومده جلو پول بخاطر اولم از گفت...نمیخواد

 پیدا

 ام مسخره و زد سرم تو رو مشکلم...ازم میاد بدش گفت...نداره و نداشتھ دوسم گفت...کرده

 گفت...کرد

 احمق گفت...بوده احمق کھ بوده اون فقط گفت...بمیر برو گفت...بسوز خودت درد با برو

 منو کھ بوده

 با بخاطرش...واستادم خانوادم عضو تنھا...بابام روی تو بخاطرش من ولی...خواستھ

 کردم دعوا عموم

 حق...نبود اینا کارام جواب...باختم رو ایمونم و دین بخاطرش...دادم دست از بابامو و

 یھ بخاطر نداشت

 و تھنخواس اول از منو کھ فھمیدم دیر...فھمیدم دیر...کنھ خراب زندگیمونو...زندگیمو بچھ

 برای فقط

 الصیخ برای بھانھ یھ فقط بچھ کھ فھمیدم دیر...بوده من با زندگیش بد شرایط از خالصی

 من دست از

 .نیستم مھم کس ھیچ برای کھ فھمیدم دیر...ترمھ فھمیدم دیر خیلی...بوده

 و میزنم لبخندی...میده فشار ھم روی رو لباش...شدن قرمز چشماش...میکنم نگاه بھش

 جوابم: میگم

 تمنخواس...ندادم گوش جواد حرفای بھ دیگھ...بود کرده ام دیوونھ.نھ؟ مگھ...ترمھ نبود این

 درمان

 دیوونھ و دادم طالقش حضوری غیر...خونم در اومد طالقش درخواست...کردم ولش..بشم

 از...شدم

 دیوونھ لوح ساده دختر یھ بازیچھ شدم اینکھ از...شدم دیوونھ خودم حماقت و تنھایی

 تیز حرفای از..شدم

 رو تو کسی گفت بھم وقتی شدم دیووونھ...شدم دیوونھ...بابام مرگ از عمو

 تلخ و بود واقعیت...نمیخواد

 این...اینم من ببین...ھا؟؟؟...ترمھ؟ بود چقدر من ترمھ؟؟ظرفیت چقدره من ظرفیت...بود

 کھ بدبختی آدم

 نمروش نقطھ سیاھی ھمھ این بین...اینھ بدبختیاش تمام...اینھ زندگیش...اینھ جلوتھ

 منو کسی کھ بگن بھم بازم نمیخوام...بدم دست از ھم رو تو نمیخوام...نمیخوام...تویی

 ...نمیخواد

 و دستش کف میریزم رو قرصا...میدم نشونش رو قرصم قوطی و میکنم جیبم تو دست

 اینم من: میگم
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 مادر حس نتونم وقت ھیچ شاید... ندارم تعادل ساعتم یھ قرصا این خوردن بدون... ترمھ

 بھت بودنو

 مثھ یکس خواستن...بود زیادی تو خواستن...اینھ زندگیم کھ ام بیچاره بدبخت یھ من...بدم

 بود زیادی تو

 استمتخو مشکالتم تمام با...خواستمت ولی میدونم بود اشتباه تو زندگی کردن جھنم...برام

 من...ترمھ
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 از...دیدمت کھ اول روز ھمون از...فھمیدم اینو دیدم رو تو وقتی...نداشتم دوست رو رھا

 روز ھمون

 یھ یول نکنی قبولم مشکالت این تمام با شاید میدونستم...ترمھ خواستمت دیدمت کھ اول

 گرفتن بار

 رو گذشتھ حرفای تمام..خریدم جون بھ کمبودامو تمام...بود کرده ام دیوونھ لمست و دستت

 تمام...خریدم

 تھداش رو تو شده کھ ھم ثانیھ یھ فقط کھ خریدم رو بزنی سرم تو میخوای کھ چیزایی

 منو ببخش...باشم

 و میخوامت...باالست اون کھ کسی بھ قسم ولی...خودخواھم اگھ بخش...خواھم زیاده اگھ

 کی ندونستم

 گون...منو نمیخوای نگو...نشکنم...ترمھ بدم دستت از نمیخوام...شدم ات شیفتھ ھمھ این

 دوسم

 ...نزن آتیشم...نکن ولم ھم تو...نداری

 کھ ممیش خیره بھش ترس با...میشھ خیره بھم گنگ و میکشھ بیرون دستام از رو دستاش

 روی از

 ...میشھ خیره بھم و میشھ بلند نیمکت

 شد؟؟؟ تموم: ترمھ

 از رو قوطی و میشھ خم...میکنھ خالی رو دلم ترس مثھ چیزی...میکنم نگاھش بھت با

 زمین روی

 میده و میبنده رو درش و میریزه اون داخل رو دستش کف قرصای و برمیداره

 روی دستاشو...دستم

 ...میشینھ جلوم و میکنھ نگاھم...میده تکون رو سرش...میشھ خیره بھم و میکشھ چشماش

 ...دارم دوست من ترمھ 

 اش گونھ روی و میگیره راه چشمش ی گوشھ از اشکی قطره و میلرزه اش چونھ

 ...میشینھ

 نگفتی؟ بھم زودتر چرا: ترمھ

 ...ترسیدم: میگم و میدم قورت رو دھنم آب

 ندارم؟ خبر و ترسناکم اینقدر یعنی: ترمھ
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 ...فقط من...نھ... نھ 

 ...نده توضیح...نده توضیح دیگھ: میگھ گریھ با و میذاره دھنم جلوی دستشو

 ...کنم چیکار باھات من: میگھ آروم کھ میدم فشار ھم روی رو لبام

 با دیکر فکر...دارم؟ دوست اینقدر وقتی کنم چیکار: میگھ کھ میشم خیره بھش ترس با

 حرفات این

 بری؟ در دستم از و بمالی شیره سرمنو میتونی

 تمدس از میتونی کھ کنی فکر اگھ خوندی کور: میگھ و میزنھ لبخندی حرفش از بعد

 ...بشی خالص

 میک.میکنم بغل محکم رو الغرش بدن و میخندم منم اش خنده با...میشم خیره بھش ناباور

 صدای بعد

 چی: میگھ و میذاره ام شونھ روی رو سرش گریھ با و میشھ تبدیل ھق ھق بھ اش خنده

 کردن؟؟ چیکار باھات...کشیدی؟؟

 ...بیرون کشیدم حلقومشون از رو برابرش صد من...نسوزه برام دلت 

 ...ای؟؟؟؟ سوختھ پدر خودم مثھ ھم تو: ترمھ
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 بھ یچیزای با کردی فک اگھ احمقی خیلی: میگھ و میندازه چنگ کتم بھ محکم کھ میخندم

 بیخودی این

 شی؟ خالص دستم از کھ گفتی رو اینا نکنھ...میبرم ازت من

 بھ نھ: میگم اخم با و میکشم خیسش چشمای زیر رو شستم انگشت و میشم جدا ازش

 ھمش...موال

 ...بود راست

 ...نم بچھ تو...ترمھ: میگم کھ میده تکون رو سرش

 نیار چھب اسم: میگھ و میکنھ بلند منم و میگیره دستمو و میشھ بلند و میکنم قطع رو حرفم

 و دک میزنم

 چھب ھنوز تو و من اصال...زیادیم خودم...بخوام بچھ شدم دیوونھ مگھ...میکنم خورد پوزتو

 بچھ ایم

 اریمبرمید خودم مثھ رو یکی...ھست بھزیستی اینا بخوایم بچھ خیلیم...چیکار میخوایم

 بزرگش و میاریم

 ...میکنیم حال باھاش و میکنیم

 ...نیست بودن یتیم درد از بیشتر دردی ھیچ: میگھ کھ میزنم لبخندی

 ...گشنمھ من: میگھ و میشھ آویزون بازوم از کھ میکنم فوت بیرون بھ نفسمو

 حرفام شنیدن از بعد میکردم فک...ترمھ نداشتم رو رفتار این انتظار اصال: میگم و میخندم

 بری بذاری

 ...خانومی ممنونم...نکنی نگاه سرتم پشت و
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 رپس ام دیوونھ مگھ...ھستم زالویی چھ من نمیدونی ھنوز پس: میگھ و میکنھ اخمی ترمھ

 و توپی این بھ

 آمپولیا این از برم کنم ول رو میره در جونش برام کھ رو داری مایھ

 بد حالمون...ووووییی...بگیرم

 ...ردمم کھ بزنیم صابونی یھ خورده کارد شکم این بھ بریم بیا تو و من بابای گور...شد

 یکنمم نگاھی شدن ما متوجھ بعضیاشون و شمارن انگشت تقریبا کھ پارک توی آدمای بھ

 رو ترمھ و

 ...کوچول بریم: میگم و میکنم بغل

 نیداشت دوست موجود این زیاد مھربونی از میگیره دلم و میشم خیره صورتش بھ...میخنده

 کھ

 عشق این اسم اگھ...داد ترجیح خودش نامعلوم آینده بھ رو من راحتی و خوشحالی

 اموحرف اینکھ از..داری قبولم اینکھ از...ھستی اینکھ از...ترمھ مرسی...چیھ؟؟؟...نیست

 و چک بی

 .من خانوم ممنونم...بودنت از...صداقتت از...سادگیت از...کردی قبول سوال و چونھ

 ...بذار جایی یھ ناھارتم واسھ...منو نخور: میگھ و میکنھ نگاھم اخم با

 ...ننک فکر زشتو گنددماغ اون بھ درصد یھ ھم اصال: میده ادامھ اخم با کھ میزنم لبخندی

 اون تو...اه   اه  ...رھا...عنتره ی دختره ھمون منظورم: میگھ کھ میکنم نگاھش متعجب

 اگھ...ات سلیقھ

 ...خره خیلی ات سلیقھ کھ میبردم یقین نمیکردی انتخاب منو

 متاسف وقت ھیچ ھم ات گذشتھ بخاطر: میده ادامھ کالمش جدیت با ھم باز کھ میخندم

 کس ھیچ...نباش

 تو ادهافت کھ اتفاقایی واسھ...کردم ای قھوه امو پرونده بخواد دلت تا منم خود...نیست کامل

 مقصر

 ...نیستی
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 جلوم رو دستش کوچیک انگشت و ایستھ می جلوم و میشھ جدا ازم کھ میکشم عمیقی نفس

 و میگیره

 ...قول یھ: میگھ

 کھ دوزممی چشم کوچیکش لبھای بھ و میکنم قفل دستش کوچیکھ انگشت تو رو انگشتم

 لبای برخالف

 ایلب مثھ درست...آرایشی ھیچ بدون...موندن صورتی و باریک امروزی ای قلوه و کلفت

 بچھ یھ

 ...کوچیک

 ھھمدیگ دیگھ...نیست مھم گذشتھ...آشغال سطل تو میندازی رو گذشتھ االن ھمین: ترمھ

 بخاطر رو
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 ربطی امون گذشتھ اشتباھات بھ ما االن زندگی...نمیکنیم بازخواست گذشتمون

 قبول؟...نداره

 چقدر...محبتم این و نگاه این تشنھ چقدر...میشم خیره چشماش بھ و میگیرم لبھاش از نگاه

 چشیدن تشنھ

 ...نیست من مال ھنوز و کنارمھ کھ عشقیم

 ...قبول 

 .نداریم ھم بازی ھیز: ترمھ

 .کرد میشد کارا خیلی...بود تر خلوت یکم اینجا اگھ: میگم و میخندم

 .میکنھ اخم و میشھ قرمز

 .بیارم سرت بالیی یھ من تو بجای نکن کاری: ترمھ

 .کوفت: میگھ اخم با کھ میخندم

***. 

 &&&ترمھ&&&

 جشن این گرچھ.نداشتم رو مھمونی دماغ و دل ھیچ امشب...شد تموم ھم لعنتی مراسم این

 جشن مثھ ھم

 یخال جای تنھا.بودن اومده ھا بچھ تمام اینبار اما...بود خودمونی و کوچیک عقدکنونشون

 اطرافم کھ ای

 تنھایی جا یھ ھمش...خودشھ تو شب اول از پیمان.بود آرمین خالی جای میشھ حس

 دختره اون...میشینھ

 بیرون ھواش و حال اون از اونو نتونست اونم حتی ولی آورده خودش با ھم رو نبات ی

 حرفم.بیاره

 جمع ھھمیش مثھ کھ کیوان بھ رو نگاھم و میگیرم گاز رو لبم. مرگشھ چھ بفھمیم نمیزنھ

 کرده شلوغ رو

 فشینا کچل کلھ بھ آھنگ وسط و میزنھ برام چشمکی...میکنم نگاه میرقصھ افشین با و

 کھ میکوبھ

 .خورد دستم ببخشید: میگھ و میخنده کیوان...میکنھ نگاه بھش شده ھنگ افشین

 داص بدجور یکی این اما...افشین سرکچل تو میزنھ دوباره کھ میزنم اشاره بھش و میخندم

 با افشین...داد

 ...ھا میپره ھرز خیلی دستت این نمیگم بھت ھیچی ھی کیوی: میگھ اخم

 چیکار ککچلو این گرفتھ برق کلھ بھ...تربیت بی دست ای: میگھ دستش بھ خطاب کیوان

 داری؟؟؟کار

 .بکن خودتو

 مخصوص صندلی روی کھ سیما سمت بھ و میده تکون براش تاسف از سری افشین

 و نشستھ خودش
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 دوران زا تر چاق و تر تپل سیما.میشینھ لبخند با کنارش و میره دستاشھ تو رز گل دستھ

 کنونش عقد

 نشون وضوح بھ رو شکمش برآمدگی کھ سفید تنگ لباس اون تو االن مخصوصا.شده

 بھ کیوان...میده

 خودتی؟ تری؟؟؟تو چتھ: میگھ و میاد سمتم

 .خوبم 

 ...و یارو چتھ؟دوری: کیوان

 کیوی؟ چشھ پیمان: میگم و میکنم قطع رو حرفش

 تونستھن ھم شاید...شده بحثش شیرین دختره اون با البد: میگھ و میندازه باال شونھ کیوان

 نگھ خودشو

 ...کرده پرپر شورتشو گالی و داره

 نشدی؟؟؟ ماجرا اون کن ول ھنوز تو.خشکیده کھ گال اون...دیوونھ 

 این البتھ...بدم عیدی بھش دیگھ یکی عید تو باید...دختر رفتھ آبرومون کھ کنم ول: کیوان

 رو گال دفعھ

 ...نشن کنده بیاد ھم ریشتری ده زلزلھ اگھ کھ میزنم چسب

 میاری؟ گیر کجا از رو وجق عجق شورتای اون 

 .فروشا کھنھ اون از..خیابون کنار: کیوان

 من؟ جون 

 ندوقچھص یھ من برای مرگش از بعد ام بیچاره بزرگ بابای...بابا نھ: میگھ جدیت با کیوان

 گلی گل

 گلی گل بذاری توش کھ ھرچی...جادوییھ اش صندوقچھ...گذاشت یادگار

 اللھ...شقایق...میشھ

 ...کاکتوس...زنبق...عباسی

 ...بیار براش کاکتوسی شورتای اون از دفعھ این...اوخ اوخ 

 کنی؟ سوزنی ھستیشو کل میخوای...خخخخخخ: میگھ خنده با کیوان

 ...میکوبھ صورتم تو محکم کھ پشتش میزنم و میخندم

 شتر؟ چتھ 

 ...بود شوخی: کیوان

 گرفتی؟ اشتباه کچل افشین با منو: میگم و کولش روی میپرم و سرش تو میزنم

 افض تو تربیتی بی صدای یھ ناگھان...ما سمت میشن چشم ھمھ حرکتم و حرف این با

 از...میپخشھ

 نصف دھنش خنده از ھم کیوان و میشم زمین پخش کیوان کول روی از خنده شدت

 بقیھ اما...میشھ

 نمیخندن؟؟؟ چرا اینا باحالی این بھ صدا..بابا ای...میکنن نگاھمون متعجب ھنوز

 خوردی؟؟؟ شلغم آوردی؟؟؟شیطون در صدایی عجب...ترمھ ایول: میگھ خنده با کیوان

 چت: یگھم و پشتم میکوبھ لگد با کیوان کھ سرفھ بھ میکنم شروع و میپره گلوم تو خندم

 نزن شد؟؟؟زور
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 ...میره در دیگھ یکی کھ
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 ...میشھ پخش کنارم کھ میکشم میگیرم رو پاش

 میکنی؟؟؟ ما وصلھ خودتو کارای بیشعور 

 .میره آبروم...نیار در صداشو: کیوان

 ...دماغ کردی لوت کویر منو میره؟آبروی آبروت 

 ...کنھ صدا اینجوری کھ بودم کرده تمرین کردی؟؟؟؟کلی حال رو صدا: کیوان

 ...کشیدی گند بھ رو خونھ...اونور گمشو: میگم و صورتش تو میزنم

 چشمای جلوی از ای مظلومانھ حالت با منم و میکشھ نشون و خط برام ابرو چشم با سیما

 عبور خیره

 محو مھتاب در نبود کار در افقی و بود شب چون البتھ...میشم محو افق در و میکنم

 ...میشم

 نفلھ؟ خریدی چند خجالت...اوخ اوخ: میگھ و میاد دنبالم کیوان

 کھ تاس خرسھ اون با دوستی مثھ تو با دوستی...بابا شو خفھ: میگم و سمتش برمیگردم

 صاحابشو

 .کشت

 ...قناری میشیم خرستم...ما؟؟؟ جون: کیوان

 یخیل کنی خر رو کسی و دربیاری خربازی میخوای وقتی کھ بودم گفتھ بھت تاحاال 

 میشی؟؟؟ زشت

 جوریاین شاید...نداره اشکال...جدی؟؟؟: میگھ و میکشھ تیغش سھ صورت بھ دستی کیوان

 آمار

 ...شد کمتر پیشم عاشق کشتگان

 .میترکونی بمب بخوری اگھ اینی نخورده نوشابھ ھنوز...داداش نخور زیاد نوشابھ 

 .شد موندنی بیاد مھمونی عوضش...خخخخ: کیوان

 نھصح اون از برداره فیلم اون اگھ...وای...شد؟؟؟ موندنی بیاد میگی مھمونیشون تو ریدی

 گرفتھ فیلم

 ھمش چرا آخھ...بیچاره منھ گردن انداخت رو ھمھ کھ ھم پوسید شلغم این...چی؟ باشھ

 اینجوری

 از اینم کرد پول یھ سکھ مریم مامان جلو رو ما کھ عقدی شب از اون...میکنھ؟؟؟

 میگن...امشب

 ...ھمینھ بشناسید مشکالت ھنگام در رو دوستان

 بھ میزنھ خم و میکنھ صحبت نفر یھ بھ تلفنی کھ درحالی و میره ور باگوشیش یکم کیوان

 در سمت

 .میره خونھ



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ونگ رو فردا اوخ...فردا؟؟...کفشت میشم خودم...جیگرتو...تو قربون...نفس آره: کیوان

 فردا...خوشگلم

 داد قرار سازی شورت کارخونھ با...دیگھ آره...انگلیس برم باید دارم مھم قرار یھ

 بابای...آره...داریم

 نھ...اوھوم...درمیاره مو سرت کھ میبنده داد قرار ھایی کارخونھ یھ با میره.دیگھ منھ

 ...مالتدست میشم خودم...نکنیا گریھ..بشم قربونت...بطولھ ای ھفتھ یھ شاید...نھ...عزیزم

 ...داداش نکنھ فین باش مواظب 

 ...شو خفھ میگھ ای اشاره با و سمتم برمیگرده در جلوی از
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 جورابامو...کلفتمونھ دختره میگی؟این اینو...دختر؟؟آھا صدا؟صدای صدا؟کدوم: کیوان

 ...شور جوراب بھ میدیم کردیم زیادی پول...دیگھ کنیم چھ...اوھوم...میشوره

 روب باش زود...خر کیوان: میگم داد با و میچسبونم تلفنش بھ رو دھنم و میرم سمتش بھ

 رو بچھ کھنھ

 ومانت دویست...کردی کوتاھی...بیاری رو آقا میرفتی باید ھم نھ ساعت...دیگھ کن عوض

 حقوقتو از

 ...نیستم تو با مگھ شتر...میکنم کم

 میگی؟این چی ملکم وای ای: میگھ دختره بھ خطاب و میگیره رو دھنم جلوی محکم کیوان

 دختره

 دروغ میاد من بھ)!!!!!!!!(...کن نگاه چشمام تو...بابا نھ...میزنھ خل...اس دیوونھ

 تو...نفسم نھ...بگم؟

 ...میشناسی کھ منو...عمرمی

 ...نبینمت برو گمشو: میگھ و خونھ تو میده ھلم حرفش از بعد

 این با کی.میشھ کردن خر مشغول و میاد ابرو و چشم اونم و میارم بیرون براش زبونمو

 دوست گوریل

 ھمون...ی ختی کیوی آق کھ عقلھ مھم.نداره کھ عقل...داره قیافھ ذره یھ آخھ؟حاال میشھ

 رو فندق اندازه

 .نداره ھم

 یکنھم احساس آدم...شده گرم خیلی نھ یکم البتھ...شده گرم یکم ھوا.عید بھ مونده ھفتھ یھ

 اومده تعطیالت

 کنیم ھچ...سیتی صفا شمال بریم عید واسھ گذاشتیم قرار بچ برو با امشبم...بندرعباس

 و دست...دیگھ

 وقتاش اول ھفتھ و بیاد نمیتونھ گفت پیمان البتھ.بریم جایی نمیتونیم شمال غیر تنگھ بالمون

 ھفتھ و پره

 ویالی میریم ھم ما...شمال بیاد نمیتونھ میان دارن چون رعنا خالھ و پوریا عمو دومم

 و کیوان
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 ھک ھم سیما...میپیوندن ما بھ دوم ھفتھ از و مشھد میرن اول ھفتھ ھم مازیار و نادیا.امیر

 ماه میخواست

 فشینا دست رو خرج و بیاد ما با کھ زدیم سیخونک یکم ما کھ ترکیھ بره افشین با عسل

 کچل

 ھچ...سختتر زندگی کمتر خرج...راھھ تو ھم دیگھ ھندونھ یھ و زندگیھ اول خب.نندازه

 داشت ربطی

 تو ور جشن افشین و سیما.میشینم ھا پلھ رو و میکشم لختم موھای تو دستی.نمیدونم حاال

 افشین خونھ

 دص و متره چھارصد...تره دلباز و بزرگتر اینا سیما خونھ نسبت بھ اش خونھ.گرفتن

 و حیاط مترشم

 افشین و سیما بھ بار ھزارمین برای و میکنم قالب گردنم دور رو دستام...مرختھ درخت

 کھ میدم فحش

 خاک...بود کشیده زحمت برات...بود استادت...خر دختره آخھ...نکردن دعوت رو آرمین

 کنن سرت تو

 .نکردی دعوتش کھ

 میره باال رو ھا پلھ ببینھ منو اینکھ بدون باز نیش با و میشھ وارد خونھ در از رحمان عمو

 وارد و

 و پروندن باالخره رو سیما کھ خوشحالن اینقدر...خوشحالن اینقدر اینا..میشھ خونھ

 ریش بھ چسبوندن

 پیش رفتھ زده بال خوشحالی از کنم فک...ندیدمش شب اول از کھ مریم مامان...کچل این

 و داد تاب یکم و وسط رفت رحمان عمو آھنگ اولین...بود عروسی اونجاشون...خدا

 با و زد بشکن

 کمرشون قر و وسط رفتن مریم مامان و کیوان بازم اونم از بعد رفت جوادی رقص کیوان

 با رو
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 عجب نامرد...لرزوند بسکھ کرد تشنج وسط اون مریم مامان...بیرون کشیدن سرنگ

 رقصی

 نفسم...داره شادی دل عجب...عسلی.بود کرده رنگ موھاشم...ھمش میزد ویبره...داشت

 میدم رو

 یھ..موندیم ما و بخت خونھ رفت ھم رفیقمون.میشم خیره حیاط باز نیمھ در بھ و بیرون

 رحمی...خدا

 ...بینوا منھ بھ...بنما

***. 

 .مشفق خانوم بود ماه شش قرارمون: مفتخر

 ...میدونم 
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 بری؟ میخوای.میای داری کھ نشده ھم ھفتھ دو ھنوز: مفتخر

 نمیتوم کھ بفرمایید باور ولی.میخوام معذرت واقعا مفتخر آقای: میگم و میگیرم گاز رو لبم

 بیشتر

 ...خب...تنھا دختر یھ من خب.بمونم

 داره؟ مشکل کردنتون کار با خانوم؟؟کسی چیھ مشکل: میگھ اخم با مفتخر

 ...بلھ 

 خودت جای رو یکی باید بری بخوای اگھ کھ بودم گفتھ: میگھ و میشھ خم میز روی مفتخر

 تازه...بیاری

 نھ؟ یا بودم گفتھ...نیست خبری ات ھفتھ دو این دستمزد و حقوق از

 کمیلھت ماشاهلل رستورانتون کادر کھ ھم شما...نمیخوام رو کار ھفتھ دو این حقوق منم...بلھ 

 منم...دیگھ

 .خدا رو تو نکنین سختش...نمیاد پیش مشکلی برم

 رو تونتعریف.کرد معرفی بھم رو شما افشین...باشھ: میگھ و میشینھ صندلی روی مفتخر

 زیاد ھم

 .تنیس اجباری کنین کار نمیخواین اگھ.بوده خوب بھمون کمکتون ھم ھفتھ دو این.کرد

 منتم...نیست؟؟؟ مجبوری میگی میدی قورت داری رو ام ھفتھ دو حقوق...شترمرغ آخھ

 اون با میذاری

 ...مفتخر آقای ممنون: میگم و میشم بلند صندلی روی اسرائیلیت؟؟؟؟از بنی شروط

 اییاونج از.من ھستم نشناسی نمک آدم ھمچین..بلھ...نیوفتھ چشت تو چشم دیگھ امیدوارم

 برای نمک کھ

 ازیب کاغذ و قراردادش فسخ از بعد.نمیشناسم نمک اسم بھ چیزی کال داره ضرر سالمتی

 کھ ھایی

 .میکنم خدافظی دوباره بود آبکی و فرمالیتھ ھمش

 خدافظی یھ و میشم سالن وارد.بیرون میام ای اضافھ حرف بدون و میرم در سمت بھ

 عزت با مختصر

 .میشم خارج رستوران پشتی در از و میکنم بقیھ و

 شد؟ چی: میگھ و میشھ پیاده ماشین از اخم با دیدنم با آرمین

 ...بشھ؟؟؟ چی میخواستی: میگم و میزنم دور رو ماشین

 کرد؟؟ قبول: آرمین

 نمیزنم؟؟ حرف تو با مگھ: میگھ و میشینھ ماشین تو اخم با کھ میشینم ماشین تو
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 .سرم گذاشت منت ھم کلی خورد حمالیمم ھفتھ دو...کرد قبول بگم؟آره میخوای چی 

 .میفتھ راه و میکنھ روشن رو ماشینش و میده تکون رو سرش.میشھ باز اخمش

 .نیست تو مثھ دختری واسھ کار جای رستوران: آرمین

 چمھ؟ من مگھ 
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 یتیشخص با خانوم برای مناسبی جای اونجا.نیست ھیچیت تو: میگھ و میزنھ محوی لبخند

 .نبود تو مثھ

 ...بابا شدم خر

 بریم؟ کجا داری دوست: آرمین

 .ندارم رو جایی حوصلھ امروز.خونم ببر منو: میگم اخم با

 ...ترمھ؟: میگھ و میکنھ پررنگی اخم

 .میخوام رو تو خوبی فقط من: میگھ کھ نمیدم رو جوابش

 بگیرم؟ دیگھ یکی با رو مچت دوباره ترسیدی چیھ؟نکنھ من خوبی 

 لندب پشتی ماشینای بوق صدای و میشم پرت جلو بھ کھ ترمز روی میزنھ خیابون وسط

 ...میشھ

 دیوونھ؟ چتھ 

 رتصو بھ و برمیگردم.بودم شده پِرس االن بودم نداده تکیھ داشبورت روی رو دستم اگھ

 عصبانیش

 میکنی؟ نگام اینجوری چیھ؟چرا: میگم اخم با و میکنم نگاه

 میفھمی؟...بزنی رو حرفایی ھمچین دیگھ نمیخوام: آرمین

 ...میپیچھ گوشم تو ماشینا بوق صدای

 ..کردی خودت مشنگ رو مردم...بیفت راه 

 ...نبود این من جواب: میگھ داد با

 راه...نمیکنم ِزر ِزر دیگھ..فھمیدم میزنی؟باشھ داد چرا: میگم و میچسم در بھ شوکھ

 ...بیفت

 ور چشمام...میفتھ راه و میکنھ نگاه عقب بھ جلو آینھ از و میده قورت محکم رو دھنش آب

 روی محکم

 ور عصبانیتت چرا نفھم دختره آخھ...میدم فحش حرفام بخاطر رو خودم و میدم فشار ھم

 خالی این سر

 ...میکنی؟

 یرهخ بیرون بھ و میشینم کامل صندلی روی و میکنم اخم.میکنھ حرکت ام خونھ سمت بھ

 .میشم

 ...سفر میرم دارم...نیستم تھران روزی چند یھ من: آرمین

 ...چھ؟ من بھ خب

 لتحوی سال موقع...میکشھ طول روز شیش...کاریھ سفرم: میده ادامھ نمیگم چیزی وقتی

 ...نیستم پیشت

 نبیرو دستش از کھ میگیره رو دستم...میجوم رو لبم و میکنم حرص با رو لبم پوست

 نگاش...میکشم

 ...کرده اخم و میخوره حرص داره بفھمم میتونم نفسھاش طرز از اما نمیکنم
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 ...تو نھ باشم شاکی دستت از باید من...نکن رفتار اینجوری: آرمین

 ...دارم کار بشم؟چندتا پیاده من داری نگھ ھمینجا میشھ 

 نمیدونم...میده ادامھ راھش بھ اون اما.میدم فشار ھم روی محکم رو دندونام حرفم از بعد

 الکی چرا

 یچ یعنی اصال...کنم نگاش نمیخواد دلم...کنم لج دارم دوست...میشم عصبانی دارم الکی

 میره داره کھ

 فتمگ باشھ؟چون شاکی میخواد چی سر...نیست؟؟ پیشم تحویل سال کھ چی یعنی...سفر؟؟؟

 با رو مچت

 دروغ دلیل بی نگرفتم؟مگھ رو مچش نبود؟مگھ ھمینطور میگیرم؟مگھ دیگھ یکی

 بھ نگفت؟کاری

 یچ کھ رستوران بودن رفتھ اصال...بود گفتھ دروغ قبال ولی ندارم بعدش توضیحات

 دست...بشھ؟؟؟

 کار رستوران تو من کھ چھ اون بھ اصال...بشھ؟؟ چی کھ بود گرفتھ رو زنیکھ اون

 کار...میکنم؟

 ستعفاا برم کرد مجبورم چرا...نیست عار کھ کردن کار...نمیدم انجام کھ ناخلفی کار.میکنم

 وعشر و بیرون میدم رو نفسم...میکنم؟؟؟ کنترل رو کاراش اینقدر من مگھ اصال...بدم؟؟

 جویدن بھ

 .میکنم ناخنام

 نمیزنی؟ حرف کھ قھری: آرمین

 ... 

 ...بده جواب و کن نگاه من بھ میزنم حرف باھات وقتی: آرمین

 میخوای؟ جواب حاال کھ داشتی نگھ دار نگھ گفتم من مگھ 

 ...بده جواب حاال..داشتم نگھ: میگھ و میداره نگھ و خیابون کنار میپیچھ

 رو؟ چی: میگم و سمتش برمیگردم

 نبودی؟ نارنجی قھری؟نازک: میگھ و میزنھ محوی لبخند

 پسندی؟ نمی باشم نارنجی نازک بخوام...چی؟؟ کھ حاال...بودم کلفت پوست آره 

 زدنھ؟ حرف طرز چھ این: میگھ و میکنھ اخم

 ...ھرررری دارم ایرادی اگھ...ھمینم چیھ؟من 

 یمیکن تراشی مشکل الکی الکی چرا: میگھ و میگیره رو دستم کھ بشم پیاده میخوام

 میشکنی؟ منو دل اینجوری کھ پره کجا از دلت...چتھ؟...دختر؟

 یب...نکن چیکار کن چیکار میگی و من بھ چسبیدی خون خروس صبح پره؟از کجا از 

 میخوای برنامھ

 ...نیستی؟؟ تعطیل مسافرت؟مگھ میره عید موقع کسی مگھ...چی؟؟ کھ مسافرت بری

 میرم کھ دارم کار...پزشکم سرم باشم؟خیر تعطیل کھ ایم مدرسھ بچھ مگھ: آرمین

 فدراسیون...مسافرت

 .برم باید...اصفھانھ تو پزشکی

 .برم من بذار کن ول دستمم...برو خب 
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 .یرمم رو پیاده سمت بھ و میبندم محکم رو در و میشم پیاده ماشین از کھ میکنھ ول دستمو
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 ...بیشعور 

 بھ و میکشم نشدن خیس ھنوز کھ چشمایی زیر دستمو اطرافم بھ توجھ بدون و میکنم اخم

 ام خونھ سمت

 نماشی کھ میچرخونم خیابون سمت بھ رو سرم...میشھ بلند ماشین یھ گاز صدای...میرم

 بھ آرمین

 کشی منت میومدی الاقل...فرھنگ بی بیشعور...میکنھ عبور کنارم از سرعت

 جرئت ما...میکردی

 دختر دوست ھمھ این...رفت و بست رو فلنگ کال طرف...کنیما ناز خورده یھ نداریم

 ھنوز داشتھ

 و میرم ابونخی سمت بھ!!!...رفت و کشید تیکاف نھ کشید ناز باید مواقع اینجور تو نفھمیده

 رد ازش

 از چیپس و پفک از پر پالستیک با کوچیکی بچھ پسر...میشم سوپرمارکت یھ وارد و میشم

 سوپری

 یھ با هآبمیو و کیک تا دو...نباشین خستھ: میگم و ایستم می پیشخوان جلوی...میشھ خارج

 موزی آدامس

 .بدین بھم

 میذارم رو پول کھ میگھ رو قیمت...میذاره جلوش میز روی رو آدامس و آبمیوه و کیک

 کیک...جلوش

 و میشم خارج سوپرمارکت از.دستم میده و میذاره پالستیک تو رو آدامس و آبمیوه و

 از کھ درحالی

 ابیحس دلم...میکنم خوردنش بھ شروع و میکنم باز رو کیکا از یکی میشم رد عابرا کنار

 ضعف

 یتاکس منتظر خیابون کنار کھ درحالی و میکنم باز ھم رو ھا آبمیوه از یکی...میرفتا

 از ایستادم

 بلند دست تاکسی واسھ و دھنم تو میندازم آدامس یھ ھم سر آخر و میام در خجالتشون

 عقب در...میکنم

 یجد جدی...میشینم ماشین تو میچرخونم اطراف بھ رو نگاھم کھ درحالی و میکنم باز رو

 رفت

 خیره بیرون بھ اخم با و میدم راننده بھ رو آدرس...نیومده ما بھ نازکردن...بیشعور

 و میکنم اخم.میشم

 .یدهم مسیر تغییر و میده تکون سر اونم و میدم راننده بھ دیگھ آدرس یھ و میشم پشیمون

.......... 
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 در و میشھ بلند اعتراضش صدای کھ میدم فشارش چندباری و میذارم زنگ روی رو دستم

 باز رو

 اومدی خوش...ترمھ؟؟؟: میگھ و میزنھ لبخندی و میشھ باز اخمش دیدنم با...میکنھ

 ...تو بیا...عزیزم

 میدادی؟ فحش چیھ؟داشتی: میگم و میکنم نمکینی اخم

 ...اینجا نداشتم رو دیدنت انتظار..خانوم نھ: میگھ و میزنھ لبخندی

 شدی؟ پشیمون...ببینمت بیام عید قبل گفتی خودت 

 ...واینستا در جلوی...بفرمایید: میگھ و کنار میره در جلوی از

: میگھ و میبنده سرم پشت رو در کھ میارم بیرون رو جینم کت و میشم اش خونھ وارد

 بھ بده رو کتت

 .من

 تمپش میذاره رو دستش و میکنھ آویزون در کنار آویز رخت بھ و میگیره دستم از رو کت

 برو: میگھ و

 ...تو

 این...تمیزه و مرتب اش خونھ...قبلیھ ھمون دیزاین و دکوراسیون...میشم پذیراییش وارد

 تکونی خونھ

  

 

582 

 ...نزدم ام خونھ بھ ناخن یھ ھنوز من و کرده

 منگا مھربونی بالبخند کھ میکنم نگاه بھش و میشینم ای نسکافھ ھای کاناپھ روی

 زخم متوجھ...میکنھ

 شده؟ چی لبت: میگم و میشم لبش کنار

 تو...نیست خاصی چیز: میگھ و میکنھ کمرنگی اخم و میکشھ لبش روی رو دستش

 خوبی؟...چطوری؟

 .کنم کم رو زحمت و بزنم حرفامو بشین بیا...خوبم 

 نمیخوری؟ چیزی: میگھ و میشینھ کنارم لبخند با

 کرمان؟ میری کی...خب؟...نچ 

 .میفتم راه شنبھ دو: فایق

 ...سالمتی بھ 

 ...کنم باز دوباره رو موضوع سر نمیخواد دلم اصال.بیرون میکنم فوت رو نفسم

 چطوره؟ عموت دختر 

 ...خوبھ: فایق

 کرمان؟ برمیگردین ھم با 

 .آره: میگھ اخم با و میشھ کمرنگ لبخندش...میشھ جدی

 یھ وت...فایق راستش: میگم و میکنم کوچیکم کیف داخل رو دستم و میدم تکون رو سرم

 من پیش امانتی
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 ...کھ داشتی

 و میگیرم جلوش رو حلقھ...میشینھ چشماش تو غمی دیدنش با..میارم بیرون رو اش حلقھ

 باید: میگم

 .گردونم برش بھت

 مخ زانوھاش روی و میگیره دستم از رو حلقھ و میکنھ دراز سمتم بھ رو لرزونش دستای

 بھ و میشھ

 .میشھ خیره حلقھ

 ...اگ میخوام...برم دلخوری با و کنم ناراحتت نیومدم 

 این برگردوندن از شدم ناراحت...ترمھ شدم ناراحت:میگھ و میکنھ قطع رو حرفم

 کھ جوابی از...حلقھ

 .خودم کوتاھی و غفلت از...خبرت بی نامزدی از...چیھ بفھمم میتونم ھم نگفتھ

: گھمی و میشھ خیره بھم مشکیش چشمای برق و بالبخند و میچرخونھ سمتم بھ رو سرش

 اینا ی ھمھ ولی

 تعشق کھ اینھ الاقلش...داره دوست کھ داری دوست رو کسی اینکھ از خوشحالم کنار بھ

 طرفھ یک

 ...داره درد زیاد خیلی...طرفھ یک عشق...نیست

 ...من فایق: میگم و میبندم رو چشمام

 نمک ناراحتت حرفام با نمیخوام: میگھ و میگیره رو دستم...میکنھ قطع رو حرفم دوباره

 تو ناراحتی حرفا این زدن از قصدم...چیزه ھمھ من برای تو خوشحالی...ترمھ

 بدونی میخوام...نیست
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 از بیشتر...دارم دوست ھنوزم...واقعیات ھمھ با..باشھ ھرچی...جوره ھمھ کھ

 از بیشتر...دیروز

 دیوونگی...شناختمش...نیست مبھم برام عشقت...زیاد...برام مھمی...گذشتن کھ روزایی

 کھ محضھ

 بدونی میخوام و...دارم دوست من ولی باشی داشتھ دوست رو نداره ت دوِس  کھ رو کسی

 ھمیشھ کھ

 تو کردن اهنگ با بازھم شاید...بشھ قبل مثھ رابطمون نشھ بعد بھ این از شاید...کنارتم..ھستم

 ھم چشمای

 یھ من رو یمیتون بعد بھ این از کھ بدونی میخوام ولی...کنیم نگاه بھم گذشتھ مثھ نشھ دیگھ

 دیگھ حساب

 دوستت میخوام باشم زندگیت مھم فرد نشد اگھ...باشم عشقت نشد اگھ...کنی باز

 برادرت...باشم

 بھ منو و نیک فراموش حرفامو و گذشتھ...کنی تکیھ بھش بتونی بازم کھ باشم کسی...باشم

 برادرت چشم



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...بدم دست از ھم رو فرصت این نمیخوام...ھمین...ببینی

 ... «نیست بودن مادر یک از برادری ھمیشھ

 نیست آن زاییدن بھ قادر مادری ھیچ کھ آید می وجود بھ برادری ،" رفاقت" از گاھی... »

 معذرت...فایق متاسفم دادم بھت کھ ھایی ناراحتی تمام بخاطر: میگم و میکشم عمیقی نفس

 اگھ میخوام

 خوب عاشقانھ مسائل تو ھیچوقت من ولی...کردم خراب زندگیتو و کردم ناراحتت

 تو نتونستم...نبودم

 ...رو

 بی...ببینی رو چشمام عشق نتونستی کھ نگو...ترمھ نگو: میگھ و میده فشار رو دستام

 رو بودنم عرضھ

 چشم بھ...داری دوسم بگو...ببینی برادرت چشم بھ منو میتونی کھ بگو فقط...نکش رخم بھ

 ...برادر یھ

 ...فایق بودی ھمین...دیدمت کھ اول ھمون از..برام بودی ھمین ھمیشھ 

 ...نکرما برمیگردم ھمیشھ واسھ بشھ تموم کھ دانشگاه ترم این: میگھ و میزنھ لبخندی

 مشغول کرمان ھای بیمارستان از یکی تو قراره:میده ادامھ کھ میزنم غمگینی لبخند

 آشناھا از یکی.بشم

 من رفتن با ولی... باال بکشم جوری یھ خودمو بشھ اگھ میخوام و داره ھوامو خوب

 تموم دوستیمون

 معذرت...بیام نمیتونم نامزدیتون واسھ...بزن زنگ ھم تو..میزنم زنگ بھت ھمیشھ...نمیشھ

 ولی میخوام

 عروسی برای ھم رو آرمین و تو...تونستم عروسیتون برای شاید...سختھ برام اومدنم

 دعوت خودم

 خوبھ؟...میکنم

 تر سرسخت یکم کاش...فایق دارم دوست باوریتو ساده این...میدم تکون رو سرم

 ساده کاش...بودی

 بھتر خیلی زندگیت اونجوری...نمیخواستی منو میگی کھ اونقدری کاش...نبودی

 کدوم آخھ...میشد

 !!!...میکنی باور زود چھ رو آرمین دروغای...عروسی؟ و نامزدی

 با و بشی بکار دست زودتر تو امیدوارم ولی...میکنم دعوت عروسیم برای رو تو منم 

 بیای خانومت

 .دیدنمون

 ...باال بزنن آستین برام میخوان بابا و مامان کرمان برم کھ عید این: میگھ و میزنھ لبخندی

 منم برای اینجوری...بود خودشون اصرار: میگھ و میخنده کھ باال میدم ابروھامو

 گرم سرم شاید...بھتره
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 ...کمتر ھم خیاالم و فکر و دیگھ جای یھ شد

: میگھ و میکنھ جور و جمع رو خودش زود ولی...برمیگرده اش چھره تو غم دوباره

 میگفت مامان

 میشھ؟ باورت...مھساس بگیرن برام میخوان کھ دختری

 میگی؟ چی: میگم و میکنم گشاد رو چشمام

 ...کرده جا دلشون تو خودشو دختره..دیگھ مامانھ کارای: میگھ و باال میندازه شونھ

 و اخم دلیل پس...بخورتت بود مونده کم میکرد نگات اون کھ جوری...بود معلوم اولشم از

 بد و تخم

 ...بود؟؟؟ ھمین ھم کردناش نگاه

 خبر؟ چھ سیما از: میگھ و میذاره پیراھنش جیب تو اونو و میکنھ نگاه دستش تو حلقھ بھ

 ...بود عروسیش جشن پریشب 

 من؟ بدون: میگھ و میکنھ اخم

 .بودن انداختھ جا لیست تو از منم...نشو دلخور: میگم و میخندم

 کرد؟ ازدواج افشین آقا با: میگھ و میده تکون لبخند با رو سرش

 نداری؟ خبر فاطمھ از تو...اوھوم 

 مدینیو تو کھ وقتی از...نیدیدمش وقتھ خیلی: میگھ و میده تکون طرفین بھ رو سرش

 اون دیگھ دانشگاه

 ...من و منم فقط...نمیشھ پر دانشگاه گوشھ میز

 شد؟ چی: میگھ کھ میشم بلند و میدم تکون آرومی بھ رو سرم

 ...نمیشم مزاحمت این از بیشتر...دیگھ میرم من 

 ...خودمی پیش ناھار...بری بذارم اگھ: میگھ اخم با و میگیره رو دستم

 میگی؟ چی 

 یدارد افتخار ھا ھفتھ و ھا ماه از بعد...ببینم بشین...بری بذارم اگھ خودم جون بھ: فایق

 رو ناھار...دادی

 ...بمونی باید

 ...میکنی اصرار چون حاال: میگم و میشینم

 ...میشناسم رو تو کھ من...برو: میگھ و بازوم بھ میزنھ

 بدی؟ سفارش یا کنی درست خودت میخوای حاال: میگم و میخندم

 ...من با ساالدش رستوران با غذاش: فایق

 ...من با نظارتشم: میگم و میخندم

 قضیھ برات بعدش و بدم سفارش بزنم زنگ بذار..اوه اوه: میگھ و میده تکون رو سرش

 رو آیدا اون

 .کنم تعریف

 است؟ زنده ھنوز جزغالھ چی؟اون: میگم کھ برمیداره رو تلفن
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 ...کرده نامزدم...چی؟؟؟ پس: فایق

 ...نگفت برای داریم حرفا: میگھ و میگیره رو رستوران شماره کھ میکنم نگاھش متعجب

......... 

 ام خونھ سمت بھ و میکشم جلو رو ام مقنعھ...میشم پیاده و میکنم حساب رو تاکسی پول

 با.میفتم راه

 نزدیک ماشینش بھ.میکنم نگاه بر و دور بھ و ایستم می سرجام آرمین ماشین دیدن

 فرمون پشت...میشم

 یک از این...ظھره بعداز شش ساعت.میکنم نگاه ساعتم بھ.است بستھ چشماش و نشستھ

 اینجاست؟دوتا

 تو رهمی اخماش دیدنم با.میکنھ باز رو چشماش و میخوره تکون کھ میزنم شیشھ بھ ضربھ

 کنھمی باز رو ماشین در.المصب نمیشھ شب روزش نکنھ اخم روز یھ اگھ این...لعنتی...ھم

 در کھ

 کدوم: یگھم و میشھ پیاده...کنار میکشم و پیشونیم روی میذارم دستمو...پیشونیم بھ میخوره

 گوری

 بودی؟

 چی؟: میگم و میکنم نگاھش متعجب و میدم ماساژ رو پیشونیم

 جواب چرا منتظرتم؟تلفنتو کی از بودی؟میدونی گوری کدوم میگم: میگھ داد با

 نمیدادی؟؟ھا؟خاموشش

 کنی؟ ثابت میخوای رو چی بازیا مسخره این کردی؟با

 ...میارم بیرون رو موبایلم و میکنم کیفم تو دستمو حرفاش بھ توجھ بی

 ...شده تموم باتریم شارژ...بودم نکرده خاموشش 

 ترمھ؟ بودی کجا: میگھ و میگیره رو بازوم

 میکنی؟ رفتار اینجوری چرا...شده؟؟؟ چت آرمین:میگم و میکنم نگاه بھش متعجب

 بودی؟ کجا: میگھ بده رفتارش تو تغییری اینکھ بدون

 ...تا فایق پیش رفتم من...من 

 ا؟کھمرتیکھ؟ھ اون پیش بودی رفتھ: میگھ بھت با و میکنھ ول دستمو اسم این شنیدن با

 بشھ؟رفتی چی

 بشھ؟ چی کھ اون پیش بکنی؟رفتی بھش منو شکایت

 حرف بذار شو خفھ...شو خفھ: میگم جیغ با و میبندم رو چشمام...میکنم داغ کوره مثھ

 زرت ھی...بزنم

 ...بزنم حرف نمیدی نوبت و میپرسی سوال زرت

 اون از بیرون بنداز رو داری بھم کھ شکایی این ببین: میگم و میکنم باز چشمامو

 اون با و من...مخت

 زھنو باشھ داده پیشنھادی ھر...دوستمھ باشھ ھرچی فایق...نکن مقایسھ وجق عجق رھای

 .دوستمھ

 ھاینک مثھ...میدم نشونش بودنو دوست...میکنم درستش: میگھ عصبی و میخنده آرمین

 نفھمیده حرفامو
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 ...پیشش؟؟؟ھا؟ بری خواست چی؟اون کھ...میپلکھ برت و دور ھنوز کھ

 فعھد این میدونم...نپلک ترمھ بر دور بودم گفتھ بھش...عوضی: میکنھ زمزمھ خودش با و

 چیکارت

 !...کنم
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 فایق؟ پیش رفتی تو 

 ھم روی رو دندونام...میفھمم رو فایق لب گوشھ چاک اون معنی تازه...میکنھ نگاه بھم

 بازم..میدم فشار

 ...شده خراب بدبخت اون سر الکی موضوعات سر

 ازب چشماتو...کنی دور خودت از و من اینکھ جز نمیرسی جایی بھ رفتارات این با آرمین 

 بفھم کن

 ...میکنی غلطی چھ داری

 ھرتوق طاقت ولی...میکنم رفتار بد منم میدونم...میدونم..ترمھ شدم نگرانت: میگھ آرامش با

 خاموش گوشیتو.ندادی بھم خبر...کن درک منم...منتظرتم؟ اینجا کی از میدونی...ندارم

 رفتی...کردی

 ...ی پسره اون پیش

 دمب دستت از نمیخوام...باالست حساسیتمم...حساسم روت: میگھ و میکنھ فوت رو نفسش

 درکم...ترمھ

 ...زیاده داشتن دوست از...نشو ناراحت حرفام از...کن

 خوبھ؟ حالت: میگھ و میگیره دستمو

 ...عالیم: میگم حوصلگی بابی و بیرون میکنم فوت نفسمو

 خوبھ؟.میره من بجای احمد...کردم کنسل بخاطرت سفرمو: میگھ و میزنھ لبخندی

 ...میشھ شل نیشم

 ھستی؟ رو تحویل سال یعنی من؟ جون 

 امانج رو کارا تمام میخوام.میشھ شلوغ سرم ھفتھ این...آره: میگھ و میده تکون رو سرش

 دو کھ بدم

 .باشیم باھم بتونیم و باشھ خلوت سرم عید ھفتھ

 .شمال بریم ھا بچھ با قراره...بگم بھت رفت یادم من...چیزه 

 ریختی؟ برنامھ من بدون: میگھ و میگیره محکمتر رو دستم...میپره چشماش از برق

 یمانپ البتھ...میگذره خوش.ھستن ھم ھا بچھ میکنیم حال میریم ھم با.دیگھ بیا ھم تو خب 

 میای؟.نمیاد

 نمیکنی؟ کنسل سفرتو تو نیام اگھ: آرمین

 .میخواد ممکن غیر چیزای ھمیشھ...میشھ خالی بادم

 ...با کھ نداری دوست یعنی 

 ھوم؟...من ویالی میریم.بریم باھم دوتامون...نھ ھا بچھ با: میگھ و میپره حرفم وسط
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 منم...خریدن اینا شمالو کل.داره ویال یھ برمھ و دور کی ھر ماشاهلل...میکنم نگاش متفکر

 دست باید

 چھ من آخھ...خخخ...ویال بذارم اسمشو و بخرم خودم برای مخروبھ کلبھ یھ و بشم بکار

 تو با سنمی

 ھک تنھا خب ولی ندارم سنمی ھم بروبچ و کیوان با خب...تو؟؟؟ ویالی بیام پاشم کھ دارم

 نکنھ...نیستیم

 اونجوری ، بھتر چھ بکنھ خب...خخخخ...بکنھ؟؟ باھام کاری و سرش بھ بزنھ اونجا

 بیاد میشھ مجبور

 ...خفھ...کوفت...بگیره منو
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 ...ھا بچھ پیش بریم دومم ھفتھ...تو ویالی بریم اول ھفتھ...خب 

 ...شدن بستھ ما دم بھ جا ھمھ ھا بچھ این: آرمین

 ...نمیشن ناراحت اوناھم اینجوری...دیگھ میگذره خوش ھم دور خب 

 ...زد؟؟ حرف تو حرف رو میشھ مگھ...کوچولو باشھ: میگھ و میزنھ لبخندی

 ...نداری جرئت 

 راه پنجشنبھ...بدم سروسامون رو کارام تا بیمارستان میرم منم.خونھ برو: میگھ و میخنده

 سال...میفتیم

 ھوم؟...اونجاییم ھم رو تحویل

 .باشھ 

: میگھ و ھمیبوس رو پیشونیم نمیزنھ پر کالغ میشھ مطمئن وقتی و میکنھ نگاه بر و دور بھ

 برو حاال

 .دیگھ

 .میفتم رادخت و پدر یاد.میکنھ کارو ھمین ھمیشھ ھم پیمان.میکنی بوسم پیشونی از میاد بدم 

 کوچھ وسط: میگھ بیرون میزنھ گلولھ گلولھ شرارت کھ چشمایی با و باال میده ابروھاشو

 بود

 وت میریم میخواد دلت خیلی اگرم...ندارم دوست رو پیشونی از بوس خودمم وگرنھ...خانوم

 ...و خونھ

 نداری؟ کاری: میگم و دھنش روی میذارم دستمو

 .شیرینی خیلی: میگھ و میبوسھ دستمو و میخنده

 .نزنم دلتو بپا 

 .نمیشھ زده دلمم.دارم دوست شیرینی من: آرمین

 .دیگھ برو...حاال خب 

 .میمونم خونھ تو بری تا: آرمین

 رمانتیک این از میاد بدم ھمچین...اه   اه  ...کنھ کنترلم باید ھم رو راه قدم دو ھمین

 چھ مگھ حاال...بازیا
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 شده لھ ولب تا کن نثارش گرگی کف یھ میگھ بدزدنم؟؟؟شیطونھ بخوان کھ ھستم ای تحفھ

 االن البتھ...بشھ

 با البتھ...ببینمش پختھ لبو کھ کردم عادت خب ولی نیست ای گوجھ و قرمز قبلنا شدت بھ

 سال دو و سی

 میشم ونھخ وارد و میخندم خودم با...گرفتھ تھ شده پختھ بسکھ بدبخت...سوختھ لبو شده سن

 الی از و

 ...دیگھ برو: میگم در

 میخندی؟ تنھا تنھا چی بھ: آرمین

 .برو حاال...تو بھ 

 ...خانومی بخند...دارم جبران برای وقت ھفتھ یھ: میگھ و میخنده

 نھ و داره اخالق نھ...شده معجزه بمونم زنده این با ھفتھ یھ من...پررو بچھ...میکنم اخم

 و درست ادب

 و میخندم دوباره...شده انجام خشن تولیدش پروسھ کھ میشم مطمئن دارم دیگھ...حسابی

 بھ توجھ بدون
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 .میرم راھپلھ سمت بھ و میبندم درو آرمین اومدن ابرو و چشم

 بسوزه...عاشقی پدر بترکھ...شدما الل کر و کور دارم؟؟؟واقعا دوست رو تو چی من آخھ 

 چشم

 .ندارم حال بابا کن ولش...برعکس شایدم یا...حسود

***. 

 ھک بفرستی؟اینجوری حوصلھ بی خشکای ناخن اون با میخوای ترمھ؟منو چی یعنی: کیوان

 خوش من بھ

 ...نمیگذره

 .بیام اول ھفتھ نمیتونم.دیگھ دارم کار بابا 

 ...بریم ھم با دوم ھفتھ تا میمونم منم پس: کیوان

 ...بفرستم زود خودمو میدم قول...برو تو...نھ نھ: میگم جیغ با

 ...یختیر برنامھ نچسب تفلون ی پسره اون با نکنھ: میگھ تردید با و میکنھ مکثی کیوان

 فقط...دیگھ نکن سوال اینقدر کیوان...چطوره؟ حالش شیطون گفت جھنم بردن رو فضول 

 جوری یھ

 .نمیام من بگو و بپیچون رو ھا بچھ

 داری؟ اعتماد ترمھ؟بھش کجا بری یارو اون با میخوای: کیوان

 .نیستم شما پیش رو اول ھفتھ فقط.شمال میایم ماھم 

 .بره ازدواج از قبل رو عسل ماه میخواد...بیشعور: میگھ آرومی صدای بھ کیوان

 چھ عسل ماه...کیوان بگو چرت کمتر: میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 چند یھ کوفتیھ؟میریم
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 .ھمین.کنیم حال دوتایی رو روزی

 میبردم ھمینجوری رو دخترام دوست خودمم...کردم کھنھ رو اینا من...خلھ تری: کیوان

 و شمال

 باشم؟ مواظبت تا بیام باھاتون منم میخوای میگم...میکردم عشق باھاشون

 .بیا میکنھ سنگینی تنت بھ سرت اگھ 

 .بزنم سر بھت روز ھر تا بده چیزی آدرسی یھ الاقل: کیوان

 .نمیگیره درد ھم سرت اینجوری.بزنی سر نمیخواد.بزن زنگ بھم روز ھر تو 

 ببینی؟ منو نمیشھ؟نمیخوای تنگ برام دلت یعنی: کیوان

 ...میکنم قطع کیوان 

 ...سیریشیھ چھ میدونی کھ بگم؟تو چی پیلھ کخ سیما بھ من آخھ: کیوان

 کار جایی یھ پیش وقت چند...دادم توضیح براشون...کردم صحبت سیما با من 

 نمیدونن ھنوز...میکردم

 بچھ بھ مھ تو.نشدن پیچم پا ھم اونا و نیستم رو اول ھفتھ و دارم کار اونجا گفتم.دادم استعفا

 رو ھمین ھا

 .بگو

 میکردی؟ کار: کیوان
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 .آره 

 .میگم بھت مالید شیره سرتو یارو اون وقتی...باشھ: کیوان

 ...بابا بمیر گنگ 

 نداری؟ کاری: کیوان

 .نھ 

 .مبارک پیشاپیش گندت عید: میگھ دلخوری و باعصبانیت کیوان

 .خدافظ...تیغی جوجھ مبارک ھم تو عید: میگم و میخندم

 پشھ ھی المصب...میخارونم رو صورتم.بیرون میکنم فوت رو نفسم و میکنم قطع رو تماس

 شتری

 می راست و میبندم رو دستیم ساک زیپ... میخاره اونقدر...زده نیش رو صورتم

 دم موھامو...ایستم

 نآرمی شماره دیدن با.میخوره زنگ دوباره موبایلم.میکنم تنم رو مانتوم و میبندم اسبی

 وصل رو تماس

 .میکنم

 شدی؟ آماده: آرمین

 کجایی؟...آره 

 .پایین بیا.ات خونھ در رسیدم: آرمین

 .اومدم 
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 میام اتاق از و برمیدارم رو دستیم ساک...سرم میندازم رو شالم و میکنم قطع رو تماس

 گوشی.بیرون

 رو خونھ چراغای و برمیدارم رو خوراکیا و غذا پالستیک و مانتوم جیب تو میذارم رو

 میکنم خاموش

 قرار در درگاه تو و میشھ باز فسیل خونھ صاب اون خونھ در.میشم خارج خونھ از و

 .میگیره

 .خونھ صاب سالم وای 

 !میده منو کشیک مونده بیدار شب ۱۱ ساعت...ببین خدا رو تو

 سالمتی؟ بھ کجا: میگھ قیفش صدای اون و اخم با

 ...شمال میرم بچ برو با رو عید تعطیالت 

 پیمان؟ با: میگھ و میندازه بھم ای چشمی زیر نگاه

 ...اووووف

 ...آره 

 برمیگردی؟ کی...بگذره خوش: خونھ صاب

 .سیزده بعد 

 .تو دست خونھ بعدش...مسافرت برم میخوام من اون از بعد...خوبھ: خونھ صاب

 .پایین میرم رو ھا پلھ و میکنم قفل رو در و میبندم رو ام خونھ در و میدم تکون رو سرم
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 .مبارک پیشاپیش عیدتون 

 پارکینگ در...نیومده بھش ھم خوبی..گوسالھ...میبنده محکم رو در و میشھ اش خونھ وارد

 باز رو

 از کھ میرم ماشینش سمت بھ.شده تاریک کامال ھوا...میشم خارج ساختمون از و میکنم

 پیاده ماشین

 .سالم: میگھ و میشھ

 .سالم 

 و میکنم باز رو جلو در...میذاره ماشین عقب صندلی روی و میگیره دستم از رو وسایل

 ماشین تو

 .میشینھ فرمون پشت و میزنھ دور رو ماشین و میزنھ بھم رو در آرمین...میشینم

 نبود؟ بھتر میفتادیم راه زود کنیم؟صبح حرکت شب بود اصراری چھ 

 .دارم عادت شب تو رانندگی بھ: آرمین

 ...کاره شب کال

 ...چی؟ ببره خوابت اگھ 

 .میمیریم دیگھ ھم کنار در دوتاییمون ببره خوابم ھم اگھ...نمیبره: آرمین

 .بشینم من کنار بکش گرفت خوابت: میگم و میکنم اخم اش مسخره شوخی بھ

 .میکنی پیچ نسخھ چقدر نیفتاده راه ھنوز: آرمین
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 .میفتھ راه و میکنھ روشن رو ماشین

 شد؟ تموم بیمارستانت کارای 

 ...گفتی؟ چی ھا بچھ بھ: میگھ و میده تکون رو سرش

 من میدوننن کھ اونا.بمونم رو اول ھفتھ باید اومده پیش کار رستوان واسھ گفتم اینا سیما بھ 

 استعفا

 .کنھ مالی ماست رو قضیھ جوری یھ گفتم ھم کیوان بھ...دادم

 چی؟ پیمان:میگھ و میکنھ کمرنگی اخم

 .میان دارن رعنا خالھ و پوریا عمو.شمال بیاد باھامون نبود قرار اون 

 .شده کنسل سفرشون فھمیدم من کھ اونجوری: آرمین

 ...چی؟؟؟: میگم داد با تقریبا

 .نمیاد رو ماه این.اومده پیش مشکل پوریا واسھ میگفت پیمان: آرمین

 رو چی ھمھ و نیستم من میبینھ و شمال میاد پیمان یعنی: میگم شوکھ

 .شدم بدبخت...واااااای...میفھمھ

 .منی با میدونھ.نباش نگران:آرمین

 ...میشھ باباقوری چشمام تعجب از

 .باھمیم تا و من میدونھ:آرمین

 من؟چجوری؟ جون 
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 رو ھدیگ برخورد یھ انتظار...نیست خوب زیاد حالش وقتیھ چند...گفتم بھش خودم: آرمین

 داشتم ازش

 ...نیستم الیقت اینکھ و نکنم ناراحتت کھ گفت بھم فقط ولی

 سپ...کرد؟؟ قبول راحت...داشتم اپ نی داداش عجب: میگم و میدم تکیھ صندلی بھ ناباور

 تو ھمین واسھ

 وقتیھ چند...شدما ناراحتیش متوجھ خودمم من البتھ...میخورد؟ داشت منو سیما عروسی

 تو خیلی

 چشھ؟ میدونی تو...خودشھ

 .نھ: میگھ و میکنھ مکث کمی آرمین

 ...شده؟ بحثش شیرین رضوان با نکنھ: میگم و میخارونم دوباره رو صورتم

 شیرین؟ شیرین؟؟؟چرا رضوان: آرمین

 .نمیاد خوشم ازش...میزنھ خل یکم آخھ 

 ...نمیگھ چیزی و میخنده

 صدای بھ و میبندم رو چشمام و میزنم تکیھ صندلیم بھ کامل و پایین میدم کمی رو شیشھ

 بی موزیک

 ...میدم گوش میشھ پخش کھ آرومی و کالم

***. 
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 نرسیدیم؟ ھنوز: میگم و میکشم ای خمیازه

 ...چرا: آرمین

 میدم رو شیشھ...میشھ و گرگ ھوا.میکنم بازشون دوباره و میدم فشار محکم رو چشمام

 بوی.پایین

 سیژنیاک عجب...میکشم عمیقی نفس و میبندم رو چشمام..میخوره بینیم بھ سبزه و رطوبت

 این داره

 بھ میخوره محکم سرم و میره پایین و باال ماشین کھ میشھ سنگالخی جاده وارد...ھوا

 آخم و در گوشھ

 .میاد در

 ...سرده ھنوز اینجا ھوای.میخوری سرما.بشین سرجات و باال بده رو شیشھ اون: آرمین

 رد نکنارشو از کھ درختایی برگ و میکنم دراز بیرون بھ دستمو و نمیدم گوش حرفش بھ

 رو میشیم

 عاواق کیوان جای...ھوام اینجور عاشق من...بارونیھ و گرفتھ کمی ھوا...میخندم و نم   میک

 وارد...خالیھ

 ...ایستھ می رنگ زرد ای نرده آھنی در یھ جلوی و میشھ ھا باغ کوچھ از یکی

 رسیدیم؟ 

 ازب رو قفلش کلید با و درمیره سمت بھ...میشھ پیاده ماشین از و میده تکون رو سرش

 در بعد و میکنھ

 جلوی...داخل میبره رو ماشین و میشینھ فرمون پشت دوباره و میکنھ باز کامل رو

 نگھ ساختمون

 بھ ور دقیقا کھ دریا بھ و دھنم جلوی میذارم دستمو و میشم پیاده ماشین از جیغ با...میداره

 ویالس روی

 مچم و میپره سمتم بھ مازندران پلنگ مثھ آرمین کھ برم دریا سمت بھ میخوام و میکنم نگاه

 رو

 ...میگیره
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 ...چتھ؟: آرمین

 ...واییییی...دریا برم بذار...کن ول 

 ...میریم ھم با کنیم استراحت یکم...تو ببریم رو وسایالمون بذار: آرمین

 ھیکلت...ترمھ سرت تو خاک.میکشم خجالت خودم از و میکنم نگاه اش خستھ قیافھ بھ

 گراز یھ اندازه

 جغد ھمث این و بودی گذاشتھ مرگتو کپھ راه کل...میاری در بازی بچھ اینقدر و شده وحشی

 رانندگی

 .باشھ: میگم و میخارونم رو چونم...دریا؟ بری تنھا تنھا میخوای حاال میکرده
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 ور وسایل و میکنم باز رو عقب صندوق منم و میره در سمت بھ و میزنھ ای خستھ لبخند

 در.برمیدارم

 وسایالیی ھم آرمین.میرم ساختمون در سمت بھ دست بھ ساک و میبندم رو عقب صندوق

 روی کھ

 در یدکل دنبال دستش کلیدای بین از و میاد سمتم بھ و برمیداره رو ماشینن عقب صندلی

 .میگرده ویال

 نداره؟ سرایدار اینجا 

رد...داشت: آرمین  ...نکردیم پیدا سرایدار دیگھ ھم ما...م 

 رد؟ م   ھمینجا 

 شارها باغ تھ بھ سرش با میکنھ باز رو ویال در کھ درحالی.میکنھ پیدا رو کلید باالخره

 :میگھ و میکنھ

 ھاش وهن...نفھمید کسی مرد وقتی.میکرد زندگی تنھا بدبخت پیرمرد...بود اونجا اش خونھ

 دیدنش برای

 .کردن پیدا رو اش جنازه کھ اومدن

 میزنھ؟ پرسھ ھا اینجا روحش یعنی: میگم ترس با

 داری؟ اعتقاد روح بھ...دیوونھ: میگھ و میگیره دستم از رو کیفا و میخنده

 .جورم چھ: میگم و میشم ویال وارد سرش پشت و میدم تکون رو سرم

 .خرافاتھ ھمش: میگھ و میبنده رو ویال در

 با...دنش پوشونده سفید ھای ملحفھ با وسایل تمام.میندازم نگاھی سرد و تاریک ویالی بھ

 سرایدار اینکھ

 میکنھ؟؟ تمیز رو اینجا میاد سرایداره اون روح نکنھ...ھا تمیزه خوب ولی نداشتھ

 .بردار اتاق خودت واسھ داری دوست جا ھر...پایین ھم تا دو...باالس اتاق تا چھار: آرمین

 کجاست؟ تو اتاق 

 ...راست سمت اتاق اولین...باال: میگھ و میکنھ نگاھم

 .برمیدارم اتاق باال منم پس 

 میترسی؟: آرمین

 ...نمیترسم ھیچی از من: میگم اخم با جلو میدم رو ام سینھ

 و دهمیخن کھ میکشم جیغ...میزنھ داد وحشتناکی حالت با و میگیره بازوھامو دفعگی یھ

 باشھ: میگھ

 ...شجاع...بابا
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 وقتی...ترسناکی ھمینجوریشم تو...نکن کارو این دیگھ: میگم و قلبم روی میذارم رو دستم

 اتو قیافھ

 ...میشی دراکوال شبیھ میکنی اینجوری

 ...باشھ تو خون اگھ اونم...دارم دوست خون: آرمین
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 چون...بیشعوری خیلی: میگم و بازوش بھ میکوبم کھ میکنھ جوری یھ اشو قیافھ دوباره

 تحت میدونی

 ...میکنی اذیت گرفتم قرار سرایداره اون مرگ تاثیر

 ببخشید: میگھ و میکنھ حلقھ بازوھام دور دستشو و میخنده میبینھ کھ اخممو

 ...آشتی؟...خانومی

 ...چندش اونور گمشو 

 یبینمم وقتی و میندازم خونھ بھ نگاھی...باال میبره رو کیفا و میخنده کھ کنار میدم ھولش

 رفت آرمین

 کنھمی فرق روح ولی...نبودم ترسو کھ من...بابا ای...میدوم راھپلھ سمت بھ دو با منم باال

 ...دیگھ

 آرمین؟؟؟؟ 

 روی رو خودش و من دستی ساک...میرم اتاقھ سمت بھ.میاد اتاقا از یکی داخل از صداش

 گذاشتھ زمین

 ...کرده فرو خوراکیا پالستیک تو رو سرش و

 ...گشنمھ خیلی: آرمین

 اژورآب و عسلی یھ با نفره دو تخت یھ.ساده و بزرگ اتاق یھ.میچرخونم اتاق تو رو نگاھم

 و کمد یھ و

 .ھمین.میشھ ختم حمام و سرویس بھ مطمئنا کھ در یھ و قدی آینھ

 مونده؟ تمیز اینقدر چجوری پس نداره سرایدار اینجا اگھ میگم 

 با میزنھ گاز رو دستش تو موز کھ درحالی و میاره بیرون پالستیک تو از رو سرش

 :میگھ خونسردی

 و میمونھ مرتب و تمیز اینقدر چطوری اینجا کھ بود سوال خودمم واسھ اوال...نمیدونم

 ...نمیگیره خاکم

 .شد؟ چی بعدش...خب؟ 

 شبا یدمد کردم پیگیری کھ یکم.نکردم پیدا جوابی: میگھ و میکنھ نگاھم چشمی زیر آرمین

 نیمتونم راحت

 ینا با و شدم پیگیری بیخیال.میپریدم خواب از عرق خیس ھمش و میشم اذیت و بخوابم

 کنار شرایط

 .اومدم

 نمیگی؟ کھ جدی: میگم و میدم قورت محکم رو دھنم آب

 .نمیگم دروغ بھت کھ میدونی: میگھ مھربونش لبخند ھمون با

 .داره؟ روح اینجا یعنی...ھنوزم عنی ی 

 ...شاید: آرمین

 زمال دستشویی شدید و میدم گوش ویال سکوت بھ لحظھ یھ و میکنم جمع دھنم تو رو لبام

 صدای با.میشم

 وارسی مشغول دوباره خونسردی با کھ میچرخونم آرمین سمت بھ رو سرم خش خش

 تو پالستیک
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 یچیھ یخمکیش قیافھ اون.میشم خیره صورتش تو.گفت؟ راست جدی جدی یعنی...دستشھ

 آدم بھ

  

 

594 

 .نکنم فکر بھش میکنم سعی و میشم جدی دوباره و میزنم تشر خودم بھ.نمیگھ

 کمی ھوا.میشھ دیده کامال دریا باال این از...میشم بالکن وارد و میرم بالکن در سمت بھ

 شده تر روشن

 بھ رو نگاھم دوباره...میکنم نگاه گلیھ زمیناش کھ پایین بھ...میشھ دیده جا ھمھ تقریبا و

 دریا

 ...کرده پر رو جا ھمھ قشنگشون صدای و میخورن ساحل بھ کوتاھش موجھای...میدوزم

 نذاشتن؟ دریا منو اسم چرا 

 داری؟ دوست رو دریا: آرمین

 ...داره حال خیلی...آره: میگم لبخند با و میکنم نگاھش و سمتش برمیگردم

 ...دریا میبرمت بشھ کھ صبح: میگھ و میکنھ بغلم پشت از و میخنده

 ...شده صبح کھ االن 

 ...نھ االن: آرمین

 سرم...میکشھ گردنم بھ رو بینیش نوک و میکنھ فرو گردنم گودی تو رو سرش پشت از

 خم کمی رو

 .بکنیم ھم بازی آب: میگم و میکنم

 ای؟ بچھ مگھ: آرمین

 ای؟ بچھ مگھ میگھ میگم بھش ھرچی میاد بدم چقدر...اوووف

 بده؟ مگھ...فعالھ درونم کودک بابا 

 ...درون؟؟؟؟ھھ کودک: آرمین

 داره؟ خنده کجاش 

: میگھ و ھمیکش عمیقی نفس و میکشھ گردنم بھ رو بینیش و میکنھ تر تنگ دستشو حلقھ

 ھم بازی آب

 ...میکنیم

 ھگرب مثھ رو چشمام و گردنش دور میندازم دستمو و سمتش برمیگردم...میشھ شل نیشم

 و میکنم شرک

 ...دیگھ دریا بریم االن: میگم

 ...نچ: آرمین

 ...دارم گناه من ببین...دیگھ بریم 

 ناال: میگھ آرومی لحن با و میشھ خیره بھم خمارش چشمای با و تر پایین میاره رو سرش

 ھوا...نھ

 ...میریم بشھ کھ گرم...سرده و خنک ھنوز

 ...خوبیھ ھوای چھ ببین...بریم االن 
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 ...است؟؟ نفره دو ھوا: میکنھ زمزمھ آرمین

 میریم؟ حاال: میگم ای اغواگرانھ لحن با و میخندم

 بنشونی؟ کرسی بھ حرفتو و کنی اغفال منو میخوای: آرمین
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 .ندارم دوست مظلوم زن: میگھ و میده بینش بھ چینی کھ میکنم تر مظلوم امو قیافھ

 ...نیستم زنت کھ من 

 ...میشی: میگھ جدی و میکنھ اخم

 ...ببینی خوابت تو 

 ...هدار شرط..نیست آسونیا ھمین بھ من از شنیدن بعلھ: میگم کھ میکنھ نگاھم متفکر

 شرطی؟؟؟ چھ: آرمین

 ...االن ھمین..دریا بریم: میگم سریع

 ...نخواستیم زن ما...آقا شدم منصرف: میگھ و میخنده

 ...برم تنھا بذار پس...دیگھ نکن اذیت 

 ...داره زیاد گرگ اینجا...بری جایی تنھا بذارم کھ ببینی خوابت تو: آرمین

 منر رو لبام و جلو میاره رو صورتش لبخند با کھ پایین میکشم بیشتر رو گردنش

 شیطنت با...میبوسھ

 دریا؟؟ بریم حاال: میگم و میشم جدا ازش

 ...طلبید فرصت کنن جونتون تو جون...صلواتی پدر: میگھ و میخنده

 میریم؟ یعنی این 

 ...بپوش گرم لباس: میگھ و میخنده

 ...جون آخ 

 ؟اونور؟ میکنی شوتم شد تموم باھام کارت: میگھ کھ میشم اتاق وارد و کنار میدم ھولش

 ...بریم: میگم و سرم روی میذارم و میارم بیرون کالھمو کیفم داخل از

 بشی؟ منصرف نداره راه: میگھ و میکنھ نگاھم آلود خواب چشمای با و میشھ اتاق وارد

 ...نچ 

 زهمیندا و میاره بیرون رو شالگردنم و میگرده رو کیفم داخل و میشھ خم و میاد سمتم بھ

 و گردنم دور

 ...شیطونی زیادی: میگھ و میکنھ تر سفت رو اش گره

 .میاره بیرون رو کپش کاله داخلش از و میره خودش کیف سمت بھ

 ...ابریھ ھوا کھ خدمتتون؟؟؟االن بدم آفتاب 

 ...ترم خوشتیپ اینجوری...نباش فضول: میگھ و میذاره سرش روی رو کالھش

 ..حلقم تو خوشتیپیت 

 اتاق از کھ حالی در میکنھ حلقھ ھام شونھ دور رو دستش دوباره و ام کلھ پس میزنھ

 میکنھ خارجم

 ...اومده گیرت من ای قیافھ خوش و تیپی خوش بھ یکی باشھ خداتم از:میگھ
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 .داره ضرر...من برادر کن باز کمتر نوشابھ 
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 برادر؟ شدیم حاال: آرمین

 میبوسی؟؟؟ برادرتو حاال تا کی از: میده ادامھ کھ میخندم

 ...نیستی دلچسب برادر یھ عنوان بھ اصال: میگم و میکنم نگاھش اخم با

 عداداماست با کم کم...بیشتره شوھر نقش تو مھارتم...آره: میکنھ زمزمھ گوشم تو و میخنده

 میشی آشنا

 ...موشھ خانوم

***. 

 ترمھ؟؟؟: آرمین

 ندبل دوباره آرمین صدای...میبندم رو چشمام دوباره و میکنم نگاه برم و دور بھ آلود خواب

 ترمھ: میشھ

 خانوم؟؟؟

 ...میاد خوابم...دیگھ شو خفھ...اه   

 ...میرسھ گوشم بھ در پشت از آرمین صدای و میخوره اتاقم در بھ ضربھ تا چند

 .تعطیالت اومدیم سرمون خیر...ظھره یکھ ساعت...دیگھ شو بیدار عزیزم ترمھ: آرمین

 ...بخوابم بذار: میگم و میکنم نگاه اتاق سفید در بھ و میکنم بلند رو سرم

 .خانومی رفت سر ام حوصلھ...تنھام من: آرمین

 .نره سر بزن ھمش 

 عذاب.نمنمیتو کھ بخوابم میکنم سعی...میکنم فرو بالشت تو رو سرم...نمیاد صدایی دیگھ

 وجدان

 دمپایی و میشینم تخت روی...سیتی صفا تعطیالت اومده...دیگھ داره گناه...میگیرم

 رو خرگوشام

 با منو چرا...دیگھ خواب یعنی تعطیالت: میکنم زمزمھ و میرم در سمت بھ و میپوشم

 نداشتم وجدان

 ...میکنی؟ درگیر

 یگیرهم رو بھ رو دیوار از رو اش تکیھ...ایستاده در پشت میبینم کھ میکنم باز رو اتاق در

 لبخند با و

 ...خانومم بخیر صبح: میگھ

 مبد خانومم و خانومی کلمھ از گفتم صدبار...تو؟؟؟ خانوم شدم کی من...خانومم و کوفت 

 مگھ.میاد

 ...نمیشھ؟ حالیت زبون

 ...است آماده صبحونھ میز...بشور رو شدی؟صورتت بداخالق باز: آرمین

 چنده؟ ساعت 

 ...نھ  : میگھ شیطانی لبخند با
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 ...ظھر از بعد یکھ گفتی کھ تو 

 بیا و بشور رو صوتت...باش زود...گفتم دروغ: میگھ و سرویس سمت میده ھلم

 ...منتظرتما...پایین

 آینھ داخل شامپانزه دیدن با...میکنم نگاه آینھ تو خودم بھ و میشم دستشویی وارد

 این...خدا یا...میگرخم
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 فرار خوردن صبحانھ بھانھ بھ االن مردم پسر کنم فکر...ترمھ سرت تو خاک...منم؟؟؟؟

 .شاد روحش...بیچاره...کرده

 روی میکوبم...بادکنکھ انگار کرده باد ھمچین المصب دماغ این..میشورم رو صورتم

 :میگم و دماغم

 ...دیگھ؟؟؟ چیھ کردنت باد باز نیستی مالی کردنم باد بدون تو

 اساملب.میرم اتاقم سمت بھ.بیرون میام و میکنم بار تخلیھ و میزنم آب رو صورتم دوباره

 عوض رو

 پلھ...میشم خارج اتاق از و میبندمشون اسبی دم و میزنم فشنم موھای بھ شونھ یھ و میکنم

 تند تند رو ھا

 ...میرم آشپزخونھ سمت بھ و پایین میرم

 آرمین؟؟؟ 

 .میشم آشپزخانھ وارد

 ....خخخخ...کروکودیل؟؟...کوش؟؟؟؟آرمین؟؟؟گوگوری؟؟؟دراکوال؟؟؟؟ پس 

 خونیھ شصورت کھ پیرمرد یھ قیافھ دیدن با کھ سمتش برمیگردم...بھم میزه پشت از یکی

 از دندون یھ و

 وت میکوبم و میکشم بنفش ماوراء جیغ سفیده کامال چشماش و بیرون زده لبش گوشھ

 دستش...صورتش

 از رو ماسک کھ میکشم جیغ دوباره..میکنھ نالھ و میشھ خم و صورتش روی میذاره رو

 صورتش

 .کردی داغون رو صورتم...بابا منم...نکش جیغ: میگھ اخم با و میکنھ

 من مگھ...بیشعور: میگم داد با و میشم عصبی اش مسخره شوخی و اش قیافھ دیدن با

 شوخی باھات

 میترسونی؟ منو آخھ؟چرا آوردی کجا از کاریھ؟اینو چھ این سحر دارم؟؟؟کلھ

 کر ھم گوشامو میخوای کردی ناکار دماغمو زدی: میگھ و میذاره دماغش روی رو دستش

 بابا...کنی؟

 ...بودا شوخی یھ ھمش

 و میخنده...عقب میکشم خودمو کھ میگیره صورتم جلوی و باال میاره رو ماسک بعد

 ...ترسیدیا: میگھ

 ...خنده زیر میزنھ و
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 ...باشی ای وحشی ھمچین نمیخوره کیلوییت ۸۶ ھیکل و ریشو قیافھ بھ اصال 

 ...فعالھ درونم کودک: میگھ و باال میده ابروھاشو

 کودک چھ ببین و بشین...ھا؟؟؟ درون کودک: میگم و میگیرم خودم بھ بدجنسی قیافھ

 ازت درونی

 ...آریانچسب آقای بسازم

 ...فکلی جوجھ نیستی حرفا این مال...آریانسب: میگھ خنده و تاکید با

 و میکنھ ام آشپزخونھ وارد و گردنم دور میندازه دستشو و کاناپھ روی میندازه رو ماسک

 خیلی: میگھ

 جوجو؟؟؟ ترسیدی

 نای کردن اذیت درباره و بزنم زنگ بھش باید...میفتم کیوان یاد جوجو اسم گفتن با

 ازش خارپشت

 .میده خوبی ھای ایده...بگیرم مشاوره
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 ...شدم شوکھ یکم فقط...تیغی جوجھ ندارم ای میونھ ترس با من 

 گس مثھ یکی نکرده باز چشماتو ھنوز اگھ...احمق آخھ: میدم ادامھ عصبانیت و خشم با و

 ادا سرت باال

 نمیترسی؟ بزنھ اطوار

 شدیم؟ سگم: آرمین

 بودی؟ آورده کجا از رو ماسک این حاال...بودی 

 بود ھم پیرمرد شبیھ چون...افتادم تو یاد( باخنده...) دیدمش خرید رفتم کھ صبح: آرمین

 خودت خوراک

 .نھنمیک پیر منو تو با کردن زندگی...خندیدم خیلی خوردم کھ مشتی از جدا...خخخخ...بود

 !!!کردی چھ: میگم و میندازم نگاھی رنگارنگ سفره بھ و میشینم میز پشت

 ...جان نوش: میگھ و دستم کنار میذاره و میریزه چای و میخنده

 ....حملھ...میگیره نقش ذھنم تو کلمھ یھ حرفش این با

 من رو ظرفا: میگم و میخورم رو چایم تمام ریلکسی با آخر در و میام در سفره خجالت از

 .من با ظرفا تو با پز و پخت...میشورم

 .کنم درست مرغ تخم یھ نیستم بلد...نکن نگاه اینجوری: میگم کھ باال میده ابرو

 ببندم؟ھوم؟ داد قرار رستوران یھ با ھفتھ یھ این تو باید باید پس: آرمین

 نداری؟ یاد ھم تو مگھ 

 انتظاری چھ مذکر منھ از نداری یاد دختری کھ تویی وقتی: میگھ باخنده

 یاد رو مرغ تخم...البتھ...میره؟

 .دارم

 ...شکر رو خدا خب 
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 روکش.بیرون میام و میکشم دستمال یھ آشپزخونھ بھ ظرفا شستن و میز کردن جمع از بعد

 وسایال تمام

 رازد ایھ دایره نیم صورت بھ کھ تلویزیون جلوی سفید کاناپھ روی ھم آرمین...شده جمع

 فیلم و کشیده

 ...میبینھ

 ...نباشم خستھ:میگم بلند صدای با و میدم و خودم بھ قوسی و کش

 ...خوشگلم خانوم نکنھ درد دستت: میگھ لبخند با و میکنھ بلند رو سرش

 ...حاال نداشت ھم قابلی...بابا ای

 .ببینیم فیلم ھم با...خودم کنار بشین بیا: آرمین

 رسیدیم مبگ و بزنم اینا کیوان بھ زنگ یھ برم..میام میام: میگم و میکنم نگاه تلویزیون بھ

 .بعد

: میگھ ھک میرم ھا پلھ سمت بھ دو با.میشھ خیره تلویزیون بھ دوباره و میکنھ کمرنگی اخم

 آقا مواظب

 .نیاره گیرت اتاق تو تنھا..باش روحھ

 آرمین؟... اهِ : میگم اعتراض و اخم با
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 .ھستم من...باال برو..خانومی کردم شوخی: میگھ و میخنده

 ..جونمی بالی خودت...تو ھستی ھم نازنینی وجود چھ: میکنم زمزمھ حرص با

 از بعد...میگیرم رو کیوان شماره و میشم اتاق وارد...باال میرم ھا پلھ از منم و میخنده

 تا سی خوردن

 اب منم و میگیره قھر رو خودش و میاره در بازی نک خ   کھ اولش...برمیداره باالخره بوق

 کشی منت

 و نمیده بھم زدن حرف فرصت و میسابھ رو مخم کھ آخرشم..بیارم در دلش از میکنم سعی

 آخرین از

 یکنمم قطع رو حرفش میکشھ باریک جاھای بھ کار وقتی.میکنھ تعریف امسالش عملیات

 صبح قضیھ و

 غیمر چیز منو اعصاب و میگھ آرمین بھ ایول کلی و میخنده کھ میکنم تعریف براش رو

 .میکنھ

 ...داداش درستھ خیلی کارت بگو بکن ماچش یھ من طرف از..بابا ایول: کیوان

 کنم؟ چیکار من...بمیر خفھ 

 کنی؟ چیکار رو چی: کیوان

 ...بگرخھ کنم کاری یھ میخوام منم بابا 

 .گرخیده میکنھ تحمل رو تو قیافھ داره کھ االن ھمین بدبخت اون: کیوان

 اون؟ ی جبھھ تو رفتی حاال...نمیومد خوشت ازش کھ تو...بیشعوری خیلی 

 ...باحالیھ پسر آورده سرت رو بال اون چون: کیوان
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 .بده ایده یھ...کلفت پوست پرست آفتاب 

 ...شورتش تو بنداز سوسک...اوووووومممم: کیوان

 رتششو کش بعد و جلو بیا جان آرمین بگم و بگیرم رو سوسکھ خالھ پای برم...من؟ جون 

 بگیرم رو

 شورتش؟؟؟ھمین؟ تو بندازم رو سوسک و

 نگاه یھ...بندازی نگاه یھ میکشی رو شورتش کش وقتی میتونی...نھ کھ ھمین خوب: کیوان

 حاللھ

 ...خواھری

 ...حیوان میذاشتن باید رو تو اسم...کیوان: میگم جیغ با

 ...لیوان تو میخوام آب: کیوان

 ...کارمان مطلب اصل سر برم بذار...بمان خفھ جنابعالی 

 ...بکان جان: کیوان

 بکانم؟؟؟؟ جانم؟؟؟جان 

 ...خخخخ...جدیدشھ ورژن...بکنھ جون ھمون منظورم: کیوان

 دیر.داری وقت ھم امشب ھمین تا...بده ارائھ بھم توپ نقشھ یھ بکن فکراتو روب...مرگ 

 نمره بجنبی

 ...صفره ات

 و شھب ساقط زندگی از کال یارو کھ میکشم نقشھ یھ میرم...ھستیم ھم شما نوکر ما: کیوان

 ...راحت منم
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 ...خدافظ فعال...باریکال 

 ...بیشعور خدافظ: کیوان

 از...ھگذاشت تاثیر مخش رو بدجور دیشبش عملیات معلومھ.میکنم قطع رو تلفن و میخندم

 توی کھ فکری

 ولی کرده خرکی شوخی یھ میدونم خودمم گرچھ.میزنم ای شیطانی لبخند میشینھ سرم

 کخی چھ نمیدونم

 رمک قرص و داروخونھ برم باید...دیگھ دارم کرم...کنم جبرانش میخواد دلم جونم بھ افتاده

 بخرم ش ک  

 و چسبونممی لبم بھ رو گوشی.درمیارم رو بیچاره لبو این پدر ھفتھ یھ این تو وگرنھ بخورم

 کیوان: میگم

 .اوف.میکنم عملی امو نقشھ وگرنھ بجنب فقط

 متشس بھ.پخشھ تلویزیون جلوی ھنوز آرمین...میشم خارج اتاق از و میپرم پایین تخت از

 :میگم و میرم

 .رسوند سالم کیوان
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 نظمم و شدن بستھ چشماش.میکنم نگاه بھش و میشینم کنارش.نمیده نشون العملی عکس

 نفس

 آرمین؟: میکنم صداش آروم.میکشھ

 ارشکن خوابھ کھ میشم مطمئن وقتی و میدم تکون صورتش جلوی دستمو...خوابھ؟ یعنی

 و میشم پخش

 فیلم کل.یشمم غرق فیلم تو باز نیش با و میشم خیره میده نشون خفن صحنھ کھ تلویزیون بھ

 نگاه رو

 دیگھ صحنھ...میکشم دھنم دور برد؟زبونمو خوابش رسید کھ خوشگلش قسمتای بھ میکرد

 خفن فرا

 یدید یکدفعھ..نیست سازگار من روحیات با چیزا اینجور.میکنم عوض رو کانال کھ میشھ

 شدم گیر جو

 نیست چیزی جلوش اینا ریختھ حلقم تو فیلم اینقدر ماشاهلل سیما گرچھ.دادم خودم دست کار

 تو خب ولی

 ...(سیما حلق تو میریختم فیلم من البتھ.)بفھمین خودتون.دیگھ ترکم

 کردی؟ عوض کانالو شد؟چرا چی: آرمین

 شد؟ تموم: میگھ کھ میکنم نگاه قرمزش و کرده پف چشمای بھ و برمیگردم

 .شد تموم...آره: میگم کھ میکشھ چشماش روی رو دستش

 وسطش شد چی نمیدونم.بود قشنگی فیلم: میگھ حال ھمون در و میکشھ ای خمیازه آرمین

 تو.برد خوابم

 اومدی؟ کی

 .االن 

 مسر کھ میکنم باز و میدم فشار ھم روی کمی رو چشمام.نمیگھ چیزی و میزنھ لبخندی

 گیج

 ویجل اونم رو شب اون فیلم حوصلھ اصال..میبندم رو چشمام کمی و میشینم راست...میره

 آرمین

 .کنم ناراحت اینو ندارم دوست.ندارم

 خوبی؟: آرمین

 ...آره 

 .چشمم تو رفتھ خاک: میگم و میمالم رو چشمام
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 .قبلی شبکھ میزنھ و میکنھ عوض رو کانال و برمیداره رو کنترل و نمیگھ چیزی

 .نشده تموم ھنوز کھ این: آرمین

 با کھ آرمین بھ و میگیرم وی تی از رو چشمام صحنھ دیدن با.میکنم باز رو چشمام

 وی تی بھ بیخیالی
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 نکن تعارفم...تلویزیون تو برو.عزیزم باش راحت...میکنم نگاه شده خیره

 ...برو...برو...گلم

 .شده تموم کردم فک اومد بازرگانی پیام 

 ...کوفت.میزنھ نیشخند تلویزیونھ بھ نگاھش کھ درحالی و میکنھ باز رو نیشش

 .دارم دوست خیلی فیلمشو من.اسفنجی باب بزنم بده رو کنترل 

 چیھ اسفنجی باب:میگھ و میکنھ قایم پشتش رو ریموت و عقب میکشھ دستشو

 نگاه رو اینا...خانومم؟

 .باھم میکنن حالی چھ فیلم یھ سر ببین...کن

 ...ببینم بده رو میکنی؟ریموت نگاه اینا از نشستی من جلوی نمیکشی خجالت تو 

 ...اینجا برسم کھ کردم نگاه رو فیلم کل...نکن اذیت من جان: میگھ و میخنده

 بھ الیبابیخی و میدم تکیھ کاناپھ بھ کامل و عقب میکشم رو خودم...میشھ گیج دوباره سرم

 صحنھ این

 و ونبیر میکنم فوت رو نفسم..میکنن عوض رو سکانس باالخره کھ میکنم نگاه طوالنی

 اعتراض

 نیممیک عوض رنگ ھزار اینجا ما...بده عقلش خدا.میشھ بلند سکانسش کوتاھی سر آرمین

 خجالت از

 کیوان :میگھ و میکنھ خاموش رو تلویزیون عصبی...میزنھ عر فیلم کوتاھی سر بچھ این

 چی

 شمال؟ نیومدن میگفت؟ھنوز

 .بیفتن راه فردا کنم فک...نھ 

 .خرید بریم شو آماده پاشو: آرمین

 .بودی بازار صبح کھ چی؟تو برای خرید 

 نمیخوای؟...بریم ھم با: آرمین

 ...نھ کھ چرا بشھ خرج تو جیب از اگھ 

 .داره حدی ھم پررویی...سوختھ پدر: میگھ و میخنده

 .من جیب از خواستی چی ھر...خسیس خانوم باشھ: میگھ کھ باال میندازم شونھ

 .دارم پول خودم...اصال نخواستم: میگم و میکنم اخم

 دیگھ؟ نمیای یعنی: آرمین

 .نمیاد خوشم اصال رفتن بازار از...نچ 

 نیستی؟ دیگھ دخترای شبیھ چرا تو: میکنھ زمزمھ و میکنھ اخم

 بیھش من نھ...اینھ من شعار...جان؟ مشنگ خل ببین: میگم و میدم تحویلش ملوسی لبخند

 نھ و کسیم

 ...باریکال آ گلم؟؟؟ گرفتی یاد...من شبیھ کسی
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 یھ میریم ھم اونجا از...توپ رستوران یھ بریم رو ناھار: میگھ و میزنھ عمیقی لبخند

 شھر تو دوری

 ...میزنیم

 ...است یازده ھنوز.مونده کلی ناھار تا...اوووووه: میگم و میگیرم متفکر قیافھ

 من نداری رو ھیچی حوصلھ تو کھ حاال: میگھ و میکنھ مرتب رو سرش زیر کوسن

 .میخوابم

 .دریا بریم پاشو اصال 

 روی میفتم باسن با کھ کنار میده ھل کاناپھ روی از منو پاش با و میبنده رو چشماش

 زیر شتر یھ.زمین

 ...دریا بریم پاشو: میگم و پاش بھ میکوبم و میگم بھش لبی

 ...برو خودت.ندارم حوصلھ...نچ: میگھ بستھ چشمای با

 ...غد پسره: میکنم زمزمھ و میشم بلند حرص با

 مخود بھ نگاھی و میشم بلند.میاره در دوبلھ منو حرص کھ میشینھ لبش روی لبخندی

 بھ بعد و میندازم

 کردن کاله و شال و رفتن باال پلھ از حوصلھ...خوبھ ھمینجوری...اوف...ھا پلھ

 آرمین بھ دوباره.ندارم

 تی یھ نآرمی.بیھوشھ سوتھ سھ کھ اینم.خوابھ معلومھ و میکشھ نفس عمیق کھ میکنم نگاه

 و سفید شرت

 وئیشرتمس زیپ...مشکی تونیک یھ با قرمز سوئیشرت یھ کھ منم.پوشیده آدیداس شلوار یھ

 میکشم رو

 .میشھ بلند آرمین صدای کھ میرم ویال در سمت بھ و سرم روی میندازم رو کالھش و باال

 ..بپوش گرمتر چیز یھ برو: آرمین

 .نمیخوام: میگم سمتش برگردم اینکھ بدون اخم با

 ...جھنم بھ: آرمین

 برمیگردم عصبانیت با میبندم کھ رو در...میشم خارج ویال از و میرم ای قروچھ دندون

 و در سمت

 وختھس جزغالھ پختھ لبو...جھنم بھ برو خودت: میگم بلند صدای با و میکنم در نثار لگدی

 ...احمق

 میرم کھ االن میخواد دلم چقدر...اوخ اوخ...میرم دریا سمت بھ میکنم حرص تخلیھ وقتی

 یھ دریا کنار

 یکم...ھباش کناری ویال تو مثال رمانا این مثھ...بیاد گیرم قیافھ خوش و توپ ھیکلی پسر

 الس باھاش

 یھ ایج بھ ساحل برم میترسم...نداریم شانس کھ ما...بگیرم رو پختھ جلبک این حال بزنم

 جیگول پسر

 !!!...دنبالم بیفتھ سگ

 ...میشھ؟؟؟ یعنی خدایا: میگم و میکنم نگاه آسمون بھ
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 و ممیرسون ساحل بھ رو خودم میرسھ گوش بھ اینجا فرسخی چند کھ جیغی جیغ صدای با

 دختر گروه بھ

 و یشھم شل نیشم و میکنم نگاه میکنن بازی والیبال ساحل کنار من متری چند کھ پسری و

 خدا بھ خطاب

 ...میخوام خاطرتو خیلی...اوستا گرم دمت: میگم

 ...گروھشون؟؟؟ تو دارن مجردم پسر یعنی: میکنم زمزمھ آرومتر و

 بھ و اقیانوس بھ میزنم دلو و میکنم نگاه خودمون ویالی بھ و میکنم پا اون و پا این یکم

 سمتشون
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 از من دیدن با...خخخخ...اضافیھ پسرا از یکی...جون آخ...پسر تا سھ و دختر تا دو...میرم

 کردن بازی

 ...سالم: میگم و میگیرم خودم بھ مظلومی قیافھ و میکنم شل رو نیشم...میکشن دست

 شونھبدن تو خودن جر حال در شرتھ تی و پوشیدن سفید شرت تی تاشون دو کھ پسرا بھ

 نگاه

 دیگھ دوتای از نرمالتری و خوب ھیکل و پوشیده سبز شرت تی یکیشونم...میکنم

 تی تا دو اون...داره

 بروھاما یلدا و تکتم دیدن با...میکنم نگاه دخترا تا دو بھ...بادکنکین زیادی سفیدا شرت

 تکتم...باال میپره

 وبخ خیلی خیلی رو بدنش ھای برجستگی کھ شرت تی یھ...خالھ خونھ اومده انگار کھ

 میده نشون

 کپ کاله ھم یلدا...ایش...خودشھ مثھ درست...داره روش زشت اردک عکس کھ پوشیده

 روی مشکی

 با.پوشیده نخی بلند لباس یھ و بیرون داده کاله پشت از رو بلندش موھای و زده سرش

 شده ریز چشمای

 مریخ از انگار کھ میکنن نگاه منو جوری یھ...نشناختھ منو میزنم حدس.میکنھ برانداز منو

 نھ...اومدم

 پوست ھک سفیدا شرت تی پسر از یکی...نیستن پرسی احوال و سالم باغ تو اصال اینا...بابا

 داره سفیدی

 اریکن ویالی از شما...خانوم سالم علیک: میگھ لبخند با شیربرنجی میگیم بھش ما کھ

 ھستین؟؟؟

 منم خب...جمعھ جمعتون دیدم...بلھ: میگم و میزنم لگد پام زیر ھای ماسھ بھ کفشم نوک با

 بودم تنھا

 ...کھ گفتم

 ترمھ؟؟؟؟: میگھ و میاد سمتم جیغ با یلدا

 جون؟ یلدا چطوری: میگم و میزنم لبخندی
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 میشناسین؟؟؟ ھمو: میگھ(برنج شیر) اولیھ پسر ھمون

 خوبی؟...دیووونھ دیدمت دوباره شدم خوشحال: میگھ و میگیره رو دستم یلدا

 ...ممنون 

 ...بریدن شمال تو رو ما دیدار ناف انگار...بابا ای

 کیوان اب کھ ھمونی...است شناختی؟؟؟ترمھ تک ی: میگھ و تکتم سمت برمیگرده ذوق با یلدا

 تو امیر و

 .کردیم بازی والیبال آباد محمود

 ...نمیدم محلش اصال منم...میده تکون سری برام و میده بینیش بھ چینی تکتم

 میکنی؟ چیکار اینجا: یلدا

 ...اینجا اومدم عیدو 

 ھستن؟ چی؟اوناھم ھا بچھ: یلدا

 ...نیستن اینجا.محمودآباد رفتن اونا...نھ 

 ...میدیدمشون دوباره میشدم خوشحال...حیف چھ...بابا ای: میگھ و میگیره ناراحتی قیافھ

 کجا؟ اینجا کجا شما...میشدن خوشحال ھم ھا بچھ مطمئنا: میگم و میدم تکون رو سرم

 ...مباشی داشتھ فامیل جوونای با سفر یھ گفتیم: میگھ و میکنھ اشاره پسرا بھ یلدا
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 باز شتر مثھ اول ھمون از نیشش و داره ای مشکی موھای کھ سفیده شرت تی پسر بھ

 شیر ھمون) بود

 ...داداشم...محمدرضاس این: میگھ و میزنھ اشاره( میگم رو برنج

 ...تکتم داداش...مھرانھ اونم: میگھ و میکنھ اشاره سفیده شرت تی یکی اون بھ

 !...عموم پسر البتھ نامزدمو علی ایشونم: میگھ و میکنھ اشاره سبزه شرت تی بھ

 ورت پشت منو میکشھ دستمو یلدا...میدم تکون سر متقابال کھ میده تکون سر برام علی

 جا کوچیکشون

 ...کن بازی باھامون بیا ھم تو: میگھ و میده

 ...خدا رضای محض کن معرفی ماھم بھ رو ایشون خانوم یلدا: میگھ محمدرضا کھ میخندم

 ناآش باھاش اینا خالھ با قبلیم سفر تو...جونھ ترمھ ایشون...اوووف: میگھ اخم با یلدا

 والیبال ھم با...شدم

 ...شدیم آشنا و کردیم بازی

 پس: میگھ و میزنھ چشمکی محمدرضا...کرد سانسور رو زدنش مخ و کیوان قضیھ کال

 تو خانوم ترمھ

 ...ما گروه

 ...خودت مال اتم تحفھ نامزد این: میگھ و میکنھ شوت سمتشون بھ رو علی و

 ...عمو پسر دارم حسابتو: میگھ و میخنده علی و میگیره رو علی بازوی اخم با یلدا

 ...ما گروه تو بیا خانوم ترمھ: میگھ و میخنده محمدرضا
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 تو ھک توپ و میندازه بھم نگاھی میلی بی با تکتم...گروھشون تو میرم خواستھ خدا از منم

 با رو دستشھ

 ...ما زمین تو میفرستھ پنجھ

 توپ خیلی بازیش نامرد علی این...میبرن اینا یلدا گروه و میکنیم بازی رو اول ِگیم

 مثھ قدشم...بود

 با و میکرد دراز راحتی بھ دستشو میزدی توپ تا...بود آرمین قدای ھم.باال بود رفتھ چنار

 انگشت

 اختنب فقط ماست عین تکتمم و یلدا...میبردن و ما زمین تو میکرد پرت رو توپ کوچیکش

 نگاه رو ما

 ونچ نبود راضی من بودن از زیاد انگار تکتمم...میخندیدن و میکردن جیغ جیغ و میکردن

 تو ھمش

 اب علی میشھ تموم کھ اول ِگیم.اوف...ازش میاد بدم چقدر...بیشعور ی دختره..بود قیافھ

 اعتراض

 نارک میکشھ میزنھ نفس نفس و میکنھ جدا کردش عرق بدن از رو شرتش تی کھ درحالی

 کھ میگھ و

 یدیخورش و آفتاب ھیچ ھوا بودن ابری دلیل بھ اما شده ظھر تقریبا...کافیھ بازی دیگھ

 نشون رو ظھر

 ایماجر یلدا و میکشھ یلدا سمت بھ رو خودش ھم علی و میشینیم ھم کنار یلدا و من.نمیده

 رو آشناییمون

 تنشون از رو شرتشون تی ھم مھران و رضا محمد...میکنھ تعریف براش رو کیوان و

 و میارن بیرون

 طنتشی و پدرسوختگی رضا محمد قیافھ از...آب تو میرن میزنن کلھ سرو بھم کھ درحالی

 میکردم نگاھش کھ ھمین و میداد پاس من بھ رو توپا ھمش ھم بازی وسط...میباره

 چشمک

 اب االن چون اینجوریھ من با البتھ...نمیاد در صداش...متحرکھ دیوار کھ ھم مھران...میزد

 محمدرضا

 ...میرن باال سوسک مثھ ھمدیگھ کول سرو از و میگیره کج کشتی داره
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 خانوم؟ ترمھ اومدین تنھا شما: علی

: میگم و میکنم نگاه علی آروم قیافھ بھ و میگیرم پسرا از رو نگاھم گرفتنم قرار مخاطب با

 تنھا...خیر

 .نیستم

 رخ رو مخاطبش داره معلومھ صداش از و میزنھ حرف تلفنش با کھ تکتم سمت بھ نگاھم

 میکنھ

 جون؟ ترمھ اومدی کی با: میگھ یلدا کھ میدوزم
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 چشم سرم پشت بھ و میشھ گرفتھ ازم نگاھشون آرمین صدای با کھ بدم رو جوابش میخوام

 ...میچرخونن

 ترمھ؟: آرمین

 باجدیت ھک آرمین سمت برمیگردم خجولی بالبخند و میشم بلند کھ میکنھ نگاھم متعجب یلدا

 نگام اخم و

 کونت سری متقابال ھم آرمین.میدن سرتکون آرمین برای و میشن بلند علی و یلدا.میکنھ

 خطاب و میده

 ...گشتم دنبالت رو ویال کل...تو؟ بودی کجا: میگھ من بھ

 ...میکردیم بازی والیبال...بودم ھا بچھ با... دریا میرم کھ گفتم 

 زمین روی از رو شرتشون تی خنده با و میان بیرون آب از مھران و محمدرضا

 بھ و برمیدارن

 و همید بینیش بھ چینی محمدرضا...میشن ساکت و ایستن می علی کنار...میان سمتمون

 من بھ خطاب

 ترمھ؟ داداشتھ: میگھ

 و میشم راضی خوردنم گھ بھ دستپاچھ...میندازه باال ابرو کالمش صمیمیت از آرمین

 توضیح میخوام

 ..میگیرم خون خفھ تکتم صدای با کھ بدم

 آرمین؟؟؟: تکتم

 شک...میندازم میزنھ صاعقھ و برق کھ تکتم چشمای و خوشحال صورت بھ رو نگاھم

 االن کھ ندارم

 شا ننھ شووھر انگار کھ شده خوشحال ھمچین...سیریش ی دختره...میشھ بلند دود کلم از

 !!!!دیده رو

 ...تکتم؟؟: میگھ متعجب آرمین

 ...تکتم و کوفت ای...تکتم و مرگ ای

 انتظار...وای: میگھ و میده دست باھاش و میره آرمین سمت بھ و میزنھ تنھ بھم تکتم

 رو دیدنت

 عزیزم؟ خوبی!!!...نداشتم

 لبغ مینداخت خودشو وگرنھ کشیده خجالت یلدا و من و داداشش جلوی مطمئنم...عزیزم؟؟؟

 و آرمین

 بھشون و میکنم اخم روز اون یادآوری از...میکشد خرگوش گرفتن بھ آرمین کار دوباره

 .میشم خیره

 اهنگ آرمین بھ و میدم فشار ھم روی رو دندونام.میشھ خیره تکتم بھ و میکنھ اخم مھران

 نیم آرمین.میکنم

 ...خوبم: میگھ تکتم بھ رو و میندازه بھم تفاوتی بی نگاه

 شمال؟ اومدی جون ترمھ با ھم تو: میگھ و میکنھ اخمی آرمین سردی از تکتم
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 ھب باباقوریش چشمای جلوی کھ میزنھ بھم زورکی لبخند و میگھ پرحرص رو جون ترمھ

 آرمین بازوی

 .ھمیم با آره: میگم و میچسبم

 ردنشک زجرکش جھت صرفا کھ میشھ خیره پیچیده آرمین بازوی دور کھ دستم بھ تکتم

 ازدواج: میگم

 ...عسل ماه اومدیم...کردیم

 بارکم...عزیزم وای: میگھ و میاد سمتم بھ باخوشحالی یلدا کھ میکنھ نگاھم گنگ تکتم

 ...باشھ

 تشکر تبریکش پاسخ در و میکنم روبوسی دوباره یلدا با و میشم جدا آرمین از

 و محمدرضا...میکنم

 یچ...نمیشناسن رو ما کھ اینا...میگن تبریک و میدن دست آرمین با لبخند با ھم مھران

 این میگن

 امون حلقھ بی انگشتای بھ و میچرخھ آرمین و من چپ دستای روی تکتم نگاه...وسط؟؟

 نگاه

 و کنممی نگاه میکنھ نگاه بھم محوی بالبخند کھ آرمین بھ و میرم ای قروچھ دندون...میکنھ

 حرص از

 و میگیره محکم دستمو خمارش چشمای و محوش حالت ھمون با کھ میرم ای غره چشم

 اومدم: میگھ

 ...خانومم رستوران بریم بود قرار...دنبالت

 ...بخوریم ھم دور..ویال بیارن میدیم سفارش غذا میزنیم زنگ...بمونین پیشمون: یلدا

 نمک قبول میخوام...دربیارم بیشتر رو خر ی دختره این حرص میتونم اینجوری...جون آخ

 آرمین کھ

 ما.مباش تنھا خانومم با امروز میدم ترجیح...زیاده وقت...ممنون: میگھ و میکنھ دستی پیش

 تازه

 ...رسیدیم

 ...بلھ بلھ...متوجھم: میگھ باز نیش با و میده تکون تند تند رو سرش یلدا

 ...بشم متوجھ منم دقیقا؟بگو متوجھی رو چی

 ...بزنین سر یھ بھمون میشیم خوشحال: میگھ و میگیره رو یلدا دست علی

 ...حتما: آرمین

 .ممیزنی سر بھتون حتما...شدم خوشحال آشناییتون از: میگھ و میده دست علی با دوباره

 میدن تکون رو سرشون من و آرمین برای مھران و محمدرضا.میده تکون رو سرش علی

 کھ درحالی و

 یکنھم نگاھم خیره کھ تکتم بھ...میرن ویالشون سمت بھ میکوبن ھم کلھ و سر بھ ھم باز

 و میکنم نگاه

 در حرص لبخند« :  ھمھ ایشاهلل...بسوز...بسوز...بسوز...آویزون بیشعور...بسوز قشنگ

 معنی بھ آری
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 بسوزه جات. »!!!! میزنم

 رمھت بریم...نشیم مزاحمتون دیگھ: میگھ علی و یلدا بھ خطاب و میده فشار دستمو آرمین

 ...جان

 ...خانوم تکتم دیدمت شدم خوشحال: میگھ و تکتم سمت برمیگرده و

 خودش دنبال منو و میکشھ دستمو آرمین...نمیگھ چیزی آویزون قیافھ با تکتم

 دور کھ ازشون...میکشھ

 رو نچسب دختره اون حرص خوب: میکنم زمزمھ و میزنم نیشخندی میشیم

 ...خودم بھ ایول...درآوردم

 ؟میکنھ زمزمھ خوش با چی من خانوم: میگھ و میکنھ وارد دستم بھ خفیفی فشار آرمین
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 میکنی؟ خانوم خانوم ھی چیھ: میگم و میکنم نگاش اخم با

 و مکردی ازدواج ھم با نگفتی مگھ: میگھ آروم و میکنھ نزدیک گوشم بھ رو سرش آرمین

 ماه اومدیم

 ...دیگھ میشی محسوب من خانوم عسل؟؟پس

 ی دختره اون چنگال از رو تو کھ زدم رو حرف اون من...نگیره جو بگیره سگ رو آدم 

 نجات زالو

 ...بدم

 میکنھ؟ ھم حسودی من خانوم: آرمین

 گردنمون الوب ھفتھ یھ این تو نخواستم...نیستم حسود: میگم و ایستم می...سمتش برمیگردم

 ...بشھ

 چی مگھ...میشد گردنمون وبال ترسیدی؟خب چی چرا؟از: میگھ و میگیره دستامو دوتا

 بشھ؟ میخواست

 ناراحت بودنش از تو: میده ادامھ کھ نمیگم چیزی و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 میشدی؟

 ...نھ 

 ... و بوده دروغکی ازدواجمون کھ میگم بھش شخصا پس: میگھ لبخند با آرمین

 بیارش و گفتم دروغ بگو برو...آره: میگم بلند صدای با و میکشم بیرون دستش از دستمو

 تو

 ...بگیر خرگوش برو بازم...بخوابونش تختت رو شبا...ویالت

 دمب میکنھ حظ من خوردن حرص از اینکھ و رفتارش این از...میخنده میبینھ کھ رو اخمم

 ...میاد

 ...نبودی حسود: آرمین

 .میکنم کمکت مخش زدن تو خودمم...بیارش بردار برو..میگم بھت دارم کھ من...نیستم 

 ای دلجویانھ لحن با و خودش سمت برمیگردونھ منو و میگیره دستمو کھ برم میخوام

 ناراحت: میگھ
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 متنفرم؟ خرگوشا از من بودم گفتھ بھت...کردم شوخی...عزیزم نشو

 خسھت موشھ خانوم یھ ذکرم و فکر تمام االن: میده ادامھ و میشھ تر پررو کھ میکنم نگاھش

 زیادی کھ

 ...میشھ ناراحت ای مسئلھ ھر سر و حسوده ھم

 ...ترمھ نبودی نارنجی نازک: میده ادامھ و میگیره رو بازوم

 لدب کردن اخم: میگھ و میکشھ ابروھام بین و باال میاره دستشو کھ میکنم کمرنگی اخم

 ای ترمھ...نبودی

 ...بود خندیدن برای بھانھ دنبال...میخندید ای الکی چیز ھر بھ شدم عاشقش من کھ

 ...کن ولم 

 دیگھ کھ کردم مجبورت نمیخواستی کھ کاری بھ...ناراحتی؟ من کنار بودن از: آرمین

 نمیخندی؟

 شد؟ ناراحت و بود تو کنار میشھ مگھ..میشم ناراحت حرفش از

 حرفامو؟ ھست؟میشنوی من بھ حواست اصال: میگھ کالفھ و میده تکون ھامو شونھ

 « چرا دانم نمی...افتاد تو کنار...کردم پرت ھرجا را حواسم ؟؟؟»

 ...بزن آخرتو حرف: میگم حوصلگی بی با...میکنھ طاق رو طاقتم بیتابی
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 ...میخوام خودمو ترمھ من: میگھ و میکنھ نزدیک خودش بھ منو

 ...واستاده جلوت: میگم و میکنم نگاه چشماش بھ

 من؟؟؟ ی ترمھ: میگھ و میزنھ لبخندی

 ...میچرخونم ابری آسمون بھ چشماش از رو نگاھم.میشھ بلند برق و رعد صدای

 عوض...بگیری من از خودتو نکن سعی...خودمی مال...ترمھ منی مال تو: آرمین

 من مال...نشو

 ...بمون

 بارون آروم ھای قطره...میشھ بلند برق و رعد بلند صدای بعد و میشھ تر روشن آسمون

 صورتم روی

 ...میخوره زنگ گوش تو دوباره آرمین صدای کھ میبندم آرومی بھ رو چشمام...میاد فرود

 فراموشش...دادم انجام کھ خبطی ھر...کردم کھ غلطی ھر...بودم چی ھر: آرمین

 کھ اینی ببین...کن

 ، یرنگ من از خودتو...نترس ببره رو دلم ای دیگھ کس اینکھ از...توئھ آرمینِ  االن جلوتھ

 آخرشم تا من

 فھمیدی؟...بمون من مال ھم تو...ام تو مال...ام تو با

 چشمام...میگیرتم محکمتر کھ بکشم بیرون دستش از بازومو میخوام...میگیره شدت بارون

 باز رو

 راه صورتش روی موھاش روی از آروم آب کھ خیسش موھای و صورت بھ و میکنم

 نگاه گرفتھ
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 ...میدم تکون فھمیدن معنای بھ رو سرم و میکنم

 ولشقب راحتی ھمین بھ...دستوره یھ...ترمھ نیست خواھش یھ این: میگھ و میزنھ لبخندی

 کردی؟

 ...دارم قبولت چون کردم قبولش 

 کنیم؟ شروع رو عسلمون ماه ھمینجا از چیھ نظرت: میگھ و میزنھ تری عمیق لبخند

 باال امبر ابروھاشو...حلقش تو برو پا جفت میگھ میذاره؟شیطونھ مگھ نکنم اخم میخوام ھی

 و میده پایین

 ...میخورم حرص من

 ...بکشمت خودم تا بزن حرفا این از دیگھ بار یھ...ببین؟ 

 و اشموب کنارت سختھ چقدر میدونی: میکنھ زمزمھ گوشم تو و میکنھ بغلم محکم و میخنده

 خودداری

 کنم؟

 ...بیشعوری بس از 

 نباشم؟ خوددار یعنی: آرمین

 میکنھ؟؟؟ برداشت خودش نفع بھ رو چی ھمھ چرا این

 میشی مجبور تو و میشھ تحوالتی یھ باعث کھ پدرسوختگیتھ منظورم...نبود این منظورم 

 خوددار

 .باشی

 ...نیستیا خنگ ھم اینقدرا تو...میشنوم جدید حرفای: میگھ و میشھ جدا ازم

 ...کن نگاه من بھ...کن باز اخماتو...گل خانوم کردم شوخی: میگھ و میخنده کھ میکنم اخم
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 شدی مجبور تو و خوردم سرما خر مثھ وقتی...میدم فحش بھش دلم تو و میزنم لبخندی

 سوپ برام

 بارون این زیر خیس و سرد ھوای این تو!!!کیھ گل خانوم میندازم یادت کنی درست

 بھ میکنم شروع

 .زدن بندری

 ...بمیرم؟ برم کنی ول منو دست و بدی رخصت شما نمیشھ حاال 

 آرمین«:  باران این پی در

 ...میجویم را تو من

 شدنی عاشق از پس نسیم تو! »

 ھمین بھ شما میذارم من مگھ تازشم،: میکنھ اضافھ خنده با کھ میشم خیره لباش بھ لبخند با

 راحتیا

 ...بمیری؟؟

 داری؟ دوست یخمک ترمھ 

 ...یخمکھ؟ کی فھمیدی خودتم: آرمین
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 .میکشونھ ویال سمت بھ منو و میگیره دستمو کھ میکنم جمع دھنم تو رو لبام

 .بترکونیم الو باھم صبح تا و بمونیم بارون تو داری دوست کردم فکر: آرمین

 .دیدیم ھم رو عشقوالنت صحنھ...بترکونی چیزی نمیخواد شما 

 .خانوم موندی نصیب بی...ندیدی رو چیزا خیلی ھنوز: میگھ و میزنھ چشمکی و میخنده

 ...بارزی نمونھ یھ تو...بودی؟ دیده پررو 

 بآ موشای شبیھ...کن خشک خودتو برو: میگھ و ھا پلھ سمت میده ھلم...میشیم ویال وارد

 .شدی کشیده

 .نداریا من از کمی دست خودتم 

 .ام گرسنھ خیلی...شو آماده زود: آرمین

 میکنھ رگی پام کھ باال میرم رو ھا پلھ تند تند و میرم راھپلھ سمت بھ و میدم تکون رو سرم

 پا کلھ و

 ...لعنتی...میشم

 ...چالق: آرمین

 ...خودتی 

 ...ممیخری ھم نازتو: میگھ و باال میبرتم رو ھا پلھ بقیھ و میکنھ بغلم و میاد سمتم بھ

 .تنده خورده یھ قیمتش...خریدار آقای نشی ورشکستھ باش مواظب 

***. 

 ...دیگھ پاشو...خانوم ترمھ: آرمین

 شده؟ چی: میگم و میشم بلند میلی بی با

 سال تو ریممیپ دیگھ ساعت نیم تا...عسلم پاشو: میگھ کھ میکنم نگاه اتاق تاریک فضای بھ

 ...جدید
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 پھک بذار کن ولم...بپریم نداریم بال کھ ما: میگم میخوابم و میبندم رو چشمام کھ درحالی

 ...بذارم مرگمو

 باشی؟ من کنار رو تحویل سال نمیخوای یعنی: آرمین

 کنارت من پس...باشھ: میگھ و میکشھ صورتم روی دستشو نمیدم رو جوابش وقتی

 ...میمونم

 ساعت تحویل سال اینکھ سر و میذارم تر راحت بالشت روی رو سرم بھش توجھ بی

 صبح ۲:۳۰

 سرش و میشھ کشیده موھام روی آروم آرمین دستای...میدم فحش رو خودم میشھ تحویل

 روی کنارم رو

 ...من کوچولوی خانوم دارم دوست خیلی: میکنھ زمزمھ گوشم تو و میذاره بالشت

 ...شبی نصف چیھ بازیا لوس این 

 بیداری؟: میگھ و میخنده

 میگفتی؟ چی دیگھ نبودم بیدار اگھ 
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 ...خوب خوب چیزای: میکنھ زمزمھ گوشم تو

 خم بیشتر و میشھ گذاشتھ سرم کنار راستش دست و میشھ تر نزدیک بھم سرش

 بھ بینش نوک...میشھ

 ھک درحالی و میشینم راست میخوره گردنم و گوش بھ کھ داغش نفسای...میخوره صورتم

 بھ چشمامو

 ...بعد سال تو میریم االن...پایین بریم: میگم داشتم نگھ باز زور

 ...بیای خودت بھ یکم تا بشور رو صورتت برو: میگھ و سرش زیر میذاره دستاشو

 ینپای تخت از میخوام میکشم ام ژولیده موھای تو دستمو کھ درحالی و میدم تکون رو سرم

 کھ برم

 جلوی ھمش کھ شده چی نمیدونم...زمین تو میرم کلھ با و میشھ خالی پام زیر یکدفعھ

 میخورم آرمین

 ...میخواد بغل دلم دوباره من میکنھ فک و میکنھ ناجور فکرای پسره این حاال...زمین

 ...شد تیکھ تیکھ لگنم آی...آی 

 نمیکنی؟ باز چرا میکنی؟چشماتو چیکار: میگھ و پایین میاد تخت از نگران آرمین

 میکنی؟ زورم چرا بشورم رو صورتم برم نمیخوام من اصال: میگم اعتراض با

 ...پایین بریم بیا...عزیزم باشھ: میگھ و بایستم میکنھ کمکم و میگیره دستمو

 ...بدعنقھ میشھ بیدار خواب از یا میاد خوابش وقتی: میکنھ زمزمھ لب زیر و

 میگی؟ چی 

 ھم آرمین و میکنم اوخ و آخ و باسنم روی میذارم دستمو منم و میریم اتاق در سمت بھ

 صدقم قربون

 ...خخخ...بخره کیلو کیلو نازتو یکی میده حالی چھ...میره

 و میکنم نگاه کرده درست وی تی نزدیک عسلی روی کھ کوچکی سین ھفت سفره بھ

 دستش از دستمو

 سخرهم برنامھ و تلویزیون بھ باز نیمھ چشمای با و میشینم کاناپھ روی و میکشم بیرون

 نشینیشون شب

 یلتحو سال تا دقیقھ پنج...دو شبکھ میزنھ و برمیداره رو ریموت ھم آرمین.میکنم نگاه

 بھ دست.مونده

 ...میخوابم تحویل سال بیخیال و میبندم رو چشمام و میشم خیره وی تی بھ سینھ
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 الو؟؟؟تری؟؟؟: کیوان

 داداشی؟؟از ھم تو...نشنیدم؟؟ صداتو پارسال از من میدونی بیشعور...کیوی داش بھ 

 زنگ بھم پارسال

 ...نزدیا

 چطوری؟: میگھ و میخنده
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 ...ش تری؟؟؟ 

 ...موتوری سوار: کیوان

 ...خوری شکر بکن کمتر 

 ...خری خیلی: کیوان

 ...بربری نون میخوام صبحونھ من 

 ...نری جایی پختھ تفلون اون با: کیوان

 ...نفری دو شمال اومدیم کھ فعال 

 ...جیگری خیلی تو: کیوان

 ...خری ھم تو...میدونم خودمم 

 ...پرروتری تو نمیگم ھرچی من: کیوان

 ...خری کیوان شبیھ میگن ھمھ اتفاقا 

 ...خری خری بگو تو ھی نمیگم ھیچی من: کیوان

 نیستی؟ مگھ 

 (خودمون شترمرغ ھمون) شترخروس میزنی؟اون شنگول چیھ؟زیادی...نع: کیوان

 کجاست؟

 ...دریام لب االن منم...ویالس تو 

 ...بگیر لباش از بوس یھ من طرف دریا؟از من؟لب جون: کیوان

 میفتین؟ راه کی شما...بشھ کوفتت 

 ...ظھر از بعد...اوم: کیوان

 میان؟ افشینم و سیما 

 ...ھم با ھم سمیرا و امیر و پیمان...میان من با اونا...آره: کیوان

 میاد؟ ھم پیمان 

 ...آره: کیوان

 ...بارشھ شیشھ سیما...برونیا یواش کیوان 
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 شاید تھش تھ حاال...بیایم تا ۲۰ سرعت با گذاشتیم قرار...آبجی خواب تخت خیالت: کیوان

 قرارم زیر

 ...خخخ...تا ۲۰۰ بشھ و بزنم

 ...خوبھ 

 ...ندارم رو کچل افشین و سیما این گیری قلوه و دل حوصلھ من فقط: کیوان

 ...میده جواب حتما...گوشت تو بذار پنبھ 

 وقت ولا صبح...میدم فحش بگھ تبریک بھم عیدو کھ نزد زنگ حتی کھ سیما بھ دلم تو و

 مامان بھ ھم

 و برنداشتن کھ زدم زنگ ھم رعنا خالھ و پوریا عمو بھ...زدم زنگ رحمان عمو و مریم

 پیغام براشون
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 ...گفتم تبریک عیدو و گذاشتم

 ...بلدی کھ آدرسو...ما ویالی بیا بیفت راه ھم تو:کیوان

 .ھستم ھمینجا آرمین با اولو ھفتھ 

 ...ببرن شورشو مرده: میگھ حرص با کیوان

 ...دیگھ نکن ناراحتم 

 داده؟ مغزیت شوی و شست بودی باھاش روز دو: کیوان

 ...فیلما تو مثھ رمانتیک...کیوان خوبھ خیلی: میگم و میخندم

 میاری؟ خودت با اونم دوم ھفتھ...بیشعور فیلمشھ: کیوان

 .میام حتما من ولی...نھ یا بیاد باھام میخواد نمیدونم 

 ھیچ پایھ اصال کھ ھم ھا بچھ...نداره صفایی اونجا تو بدون...بیا زودتر تونستی: کیوان

 ...نیستن کاری

 ...ببینم تا 

 ...الھی کورشی: کیوان

 نمیاری؟ خودتون با خانومو بھاره 

 چلک افشین و بشکھ سیما این البتھ.میاد خودم با...اتفاقا چرا: میگھ دلخوشی با کیوان

 عشق صحنھ

 ...نیست ای گلھ بازم ولی..میکنن خراب رو ترکونیمون

 جلوی کنن ولت اگھ رو تو...الوبترکونی اونا جلوی نمیتونی و میکشی خجالت ھم تو نکھ 

 باشی ملتم

 ...میکنی راه بھ ،رو رو ھمھ و بوسھ و تخت بساط

 اون آموزشی کالسای اینکھ مثل...افتادیا راه ھم تو...پاخول ناخل ای: میگھ و میخنده

 پدر بی آرمین

 داده؟؟ جواب

 ...خرطومتھ اون ات بزرگھ تیکھ برسھ بھت دستم کیوان 

 ..؟.راستی...دارم؟؟؟ خرطوم من؟؟؟من خرطوم: کیوان

 چی؟ 
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 کیوان«:  کردی عمل دماغتو...ناقال ای...کردی کم کیلو سھ شنیدم ؟...»

 ...مودار کیوی جناب شده قدیمی ھات تیکھ...خندیدم...ھھ ھھ ھھ 

 ...بگو خودت از خب...من؟ جون: کیوان

 بگم؟ چی 

 ...نبودم؟ناراحتی؟ کنارت تحویل سال امسال من اینکھ از داری احساسی چھ: کیوان

 .خوشحالم ھم خیلی...نھ 

 یلیخ یخمک اون با تحویل سال نکنھ...شدن شور دیگھ کھ پا و دست این بشکنھ: کیوان

 کھ گذشتھ خوش



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 میکنی؟ شکایت ما از

 .جورم چھ...اووووه 

 یبدبخت برات در ھمھ از امسال مطمئنم من...پیداست بھارش از نکوست کھ سالی: کیوان

 فواره

 چرا؟ میپرسی...میزنھ

 ...نمیپرسم...نھ 

 اون با رو تحویل سال چون...بگم بھت کھ میدونم وظیفھ بزرگتر عنوان بھ: کیوان

 سبز شرک،غول

 ھم دلیل بھ رو امسال خاطر ھمین بھ...بوده خالی فرشتھ منھ جای( گریھ با) و بودی

 اون با جواری

 و فالکت و بدبختی و طبیعھ ماوراء اتفاقات تمام کال و سیل و تگرگ با ھمراه برفک

 و ھالکت

 ونا بھ بچسبھ بشھ گوشت...خواھرم جونت نوش...میکنم بینی پیش برات بیچارگی

 ...پوکت استخونای

 خوشبختی ھمھ این منو...لطف ھمھ این از گشتم مستفیض...ممنون واقعا...ممنون 

 این...محالھ...محالھ

 ...خیالھ...خیالھ و خواب مثھ بیچارگی و بدبختی ھمھ

 و زمین از باھام دادن دست یھ با کھ یمنن خوش من مثھ ھمھ کردی چی؟فک پس: کیوان

 براشون زمان

 کنھ؟؟؟ تراوش و بیرون بقلپھ خوشبختی و نعمت

 ...سیاری ی امامزاده شما بودم کرده فراموش من...میگید درست بلھ 

 تشخیص بد از رو خوب و رسیدی شعوری و عقل مرتبھ بھ کھ خوشحالم: کیوان

 افتخار تو بھ...میدی

 ...میکنم

 بیرون بلند سر الھی امتحان این از میدم قول...پدرجون ممنونم: میگم شوق اشک با

 نمیکنم کاری...بیام

 ...کنین اعتماد بھم فقط شما...بشین ناراحت کھ

 آرزوم این زودتر دارم دوست...فرزندم دارم اعتماد بھت من: میگھ مانندی پیرمرد لحن با

 برآورده رو

 ...بگیرم بغلم تو ھامو نوه بتونم و کنی

 ...حتما...حتما 

 ...خوشحالم...دخترم دارم رو تو کھ خوشحالم: کیوان
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 کپھ و بزنین مسواک رو مصنوعیتون دندونای برین حاال...پدرجان طور ھمین منم 

 بذارین رو مرگتون



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...بپیوندین ابدیت بھ و

 ...میبرم خودم با و میگیرم ھم رو تو دست: کیوان

 آینده در ھک بفرمایید جدّم بھ و برسانید جھنم اھالی بھ مارا سالم...جان پدر ببینید خواب تو 

 نھ ای

 ...میرسم خدمت بوسی دست برای نزدیک چندان

 ...میگیرم جا برات خودم کنار: کیوان

 ...خوبی چقدر تو...مرسی وای...خدا؟؟؟ رو تو 

 ...وطنمھ بھ زیاد عشق از...دیگھ کنیم چھ: کیوان

 داشت؟ ربطی چھ 

 ...زرنگی خیلی معلومھ کنی پیدا ربطشو بتونی اگھ...ھوشھ تست این: کیوان

 ...طرفی بزرگ سوپرایز یھ با بیام وقتی ترمھ: میگھ و میکنھ مکثی

 ھست؟ من؟چی جون 

 ..نیست سوپرایز دیگھ کھ بگم اگھ: کیوان

 .نیارم خودم روی بھ دیدمت وقتی میدم قول من بگو بھم تو 

 قول؟: کیوان

 ...قول 

 اپشش کافی میریم کھ ھمونجا...ھمیشگیمون پاساژ رفتم دیروز...شده چی نمیدونی: کیوان

 تلپ و

 ...میشیم

 خب؟ 

 ودرش بودن داده گزارش خفن کارای...شعورا بی بستن رو شاپش کافی...ھیچی: کیوان

 ...کردن تختھ

 ...بزرگی سوپرایز چھ...جدی؟؟؟ وای: میگم اخم با

 تھداش ھمینو فعال...میگم بھت رو اصلی سوپرایز پیشمون اومدی وقتی: میگھ و میخنده

 ...باش

 دیدم؟ اینجا کیو میدونی...کیوی راستی 

 بود؟ مایو با...دریا؟؟ لب اومده و ایران اومده قاچاقی اوباما رو؟؟؟نکنھ کی: کیوان

 ...شدیم آشنا دختر دوتا با یادتھ رو شمال بودیم اومده کھ قبل سری...میگی چرت چرا 

 :میگھ شدنھ غرق درحال و میزنھ پا و دست جوانی شیرین خاطرات در انگار کھ کیوان

 ...آرررررررره

 ...دیدمشون دوباره...ھیچی 

 میگی؟ رو نازنین...رو؟؟؟ کی: کیوان
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 کیھ؟ نازنین 
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 منو شماره میخواست...رسوندی؟؟ بھشون مارو سالم...خب...ھیشکی ھا؟ھیشکی: کیوان

 و بدی بھشون

 ...تنگیده خیلی براشون دلم کھ بگی

 ...خر حد در غیرتی...بودن ریختھ دورشون فامیلشون و فک کل.داشتم جرئت مگھ 

 خر؟ حد من؟در جون: کیوان

 ...االغ کره...نھ ھم خر حاال 

 عکس نازشو حتما...ببینم رو انقراض بھ رو حیوانات این نتونستم کھ حیف...حیف: کیوان

 و بگیری

 .کنی میل برام

 .شدم خستھ...میکنم قطع دیگھ...ببینم تا 

 ...بزن سر ما بھ بازم.شنیدم صداتو شدم خوشحال: کیوان

 ...بزن زنگ ما بھ بکش زحمت بار یھ شما نداریم تلفن کھ ما حاال...باشھ 

 ...ھیزم چشمای جفت رو: کیوان

 .بزن زنگ بھم رسیدین...باریکال 

 .ندارم شارژ کھ من آخھ: کیوان

 ...ثابتھ خطت کھ تو 

 راست؟ یا موربھ خطش حاال...من؟ جون...من؟؟ خط: کیوان

 میکنھ؟ تحمل چجوری رو تو حسن گاو اون...بگو چرت کمتر...بابا گمشو 

 ...آسونی بھ: کیوان

 .برسون سالم 

 کی؟ بھ: کیوان

 ...خدافظ...دیدی کی ھر بھ 

 .میرسونھ سالم ترمھ باقر آقا: میگھ خط پشت یکی بھ خطاب کیوان

 کیھ؟ باقر 

 ...میرسونھ سالم اونم...کوچھ بقال...دیگھ؟ میاد قِر با کھ باقر؟ھمونی: کیوان

 .کن مسیج برام بعدا اشم شماره...چاکرشم بگو 

 باری؟ کاری...باشھ: کیوان

 ...گاری با ببر بارو 

 ...ماری شبیھ خیلی: کیوان

 .باشھ داشتھ ربط کھ بگو چیزی یھ حداقل 
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 ...ھوشیھ سوال اینا: کیوان

 رفح اینقدر...میگھ پرت و چرت صبح تا بدی رو این بھ.میکنم قطع رو تماس حرف بی

 درد فکم زدم
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 ھی روی...قشنگتره دریا باال این از...میکنم پرت آب داخل و برمیدارم سنگی...گرفت

 بزرگ صخره

 کرده قصد انگار.شده خیس ھیکلم تمام کھ میخورد صخره این بھ شدید موج اونقدر.نشستم

 و بیاد بود

 سعی کھ میچرخونم سمتش بھ رو سرم آرمین صدای با.ببره خودش با بکشھ منو لنگ

 روی از میکنھ

 .بیاد سمتم بھ شدن گرد تقریبا کھ ھایی سنگ

 ...میکنی؟؟؟ چیکار اونجا تو: آرمین

 ...من بھ بده دستتو: میگم و میشم بلند

 ...اونجا رفتی چجوری...اوه: میگھ و میداره نگھ سنگا از یکی روی زور بھ رو خودش

 .میکنم کمکت...من بھ بده دستتو 

 .بدم یچیز یھ بھت میخوام...ویال بریم بیا: میگھ و میده تیکھ سنگا از یکی بھ رو خودش

 چی؟ 

 ...کوچول خانوم نگرفتی من از عیدیتو: میگھ لبخند با

 ...اومدم...واستا واستا: میگم و میشم مرگ ذوق حرفش این با

 تپش از و میخوره لیز گرد و خیس سنگای از یکی روی از پام کھ برم سمتش بھ میخوام

 پرت عقب بھ

 ...میشم

 ...ترمھ...باش مواظب: میشھ بلند آرمین داد صدای

 انج آفت ھر و کخ ھر اگھ...رفتیم...بودیم مھربان نا اگر..رفتیم...بودیم گران بار اگر

 ...رفتیم...بودیم

 رو خودم...میسوزه چشمام...آب زیر میرم...میشم پرت دریا تو پشت از و میکشم جیغ

 بھ و باال میکشم

 ھک میکنم باز رو دھنم ھنوز...میشھ باز نیشم و میکنم نگاه است صخره باالی کھ آرمین

 حرکتو بگم

 ...ترمھ: میزنھ داد دوباره آرمین کھ داشتی

 کمرم دور چیزی بعد و میشھ کشیده دستم...آب زیر میرم و میخوره سرم بھ محکمی موج

 حلقھ

 میکنم هنگا گرفتھ محکم منو کھ آرمین بھ و میکشم عمیقی نفس...باال میکشھ منو...میشھ

 بعدی موج کھ

 دار جرئت...میزنھ مکزیکی موج ھی...موج این روح تو ای...صورتم بھ میخوره ھم

 تا بیا دوباره

 ...دماغم تو میره دیگھ موج یھ کھ نشده تموم فکرم ھنوز...کنم حالیت

 عزیزم؟ ترمھ...ترمھ؟: آرمین

 فشار وبارهد...میکنم نگاه میکنھ وارد فشار سینم قفسھ بھ کھ آرمین بھ و میکنم باز چشمامو

 میکنھ وارد

 ...اوخ...حلقم تو اومد ھام روده ھمھ نده فشار..نده فشار: میگم کھ



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 اومدیم بار یھ ما حاال...خدا...یخیھ و سرد بدنش...میگیره بغلش تو منو و میکنھ بلندم
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 ...وامنمیخ خدایی شوخی من بابا...نکنی؟ مستفیض الطافت از رو ما نمیتونی...تعطیالت

 ...خوبھ؟ حالت...خانومم ترمھ: آرمین

 ...بابا خوبم...نمیکنھ گریھ کھ مرد...نکن گریھ 

 پاک رو صورتم روی ھای شن و میکشھ صورتم روی دستشو و میشھ جدا ازم

 کمرنگی لبخند.میکنھ

 آدم نمیخوره ات قیافھ بھ اصال: میگم و میکشم خیسش چشمای روی رو دستم و میزنم

 .باشی احساسی

 ...اگھ...میشد طوریت تو اگھ...میمردی داشتی...احمق میمردی داشتی: میگھ اخم با

 کروکودیل پوست اندازه بھ پوستمم...دارم جون تا ھفت من...نکن اگھ اگھ اینقدر 

 بلند کن کمک...کلفتھ

 ...بشم

 یا سرفھ...میکنھ بلندم زمین روی از و پاھام دور میندازه دستشو حرفم بھ توجھ بدون

 آب کھ میکنم

 سرفھ ام حاال.میاد باال میارن فشار ات سینھ ی قفسھ بھ کھ وقتی آب معموال..حلقم تو میاد

 آب میکنیم

 و همیذار شومینھ کنار منو میشیم کھ ویال وارد.بودم ندیده شتری این بھ بدن...باال میاد

 روشن مشغول

 .میشھ کردنش

 جلو میبینم میبندم چشمامو تا...میکنی گوش مگھ...دریا نرو تنھا میگم ھرچی: آرمین

 من آخھ...دریایی

 بگم؟ چی بھت

 .ھمیش شومینھ کردن روشن مشغول دوباره و میندازه بھم دلخوری نگاه و سمتم برمیگرده

 ھک االنم...خورد؟ لیز پام کھ بود من تقصیر بگی؟مگھ بھم مونده ھم ای دیگھ چیز مگھ 

 نشده چیزی

 ...کھ

 االب نفست اگھ...میمردی اگھ...میشد طوریت اگھ: میگھ داد با و سمتم برمیگرده شدت بھ

 اون...نمیومد

 میکردم؟ چیکار من...چی؟ وقت

 و میاد سمتم بھ و برمیداره روشو پتوی و میره کاناپھ سمت بھ و میشھ بلند کھ میکنم اخم

 میندازه

 .میبندم رو چشمام و میذارم شومینھ کنار ھای کوسن روی رو سرم...روم

 نخورده؟ ضربھ کھ جاییت...نداری؟؟ درد: آرمین

 .میکنھ درد آرنجم 
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 دستت؟ کدوم: آرمین

 ...راست 

 و دممیبن رو چشمام.میکنھ نگاه بھش و باال میده رو خیسم لباس آستین و میگیره دستمو

 بھ رو سرم

 .میدم تکیھ کوسن

 گرم آب دوش یھ و حموم بری باید شدی گرم کھ یکم...نیست طوریش: آرمین

 سرما نمیخوام...بگیری

 .بخوری
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 .نشدم گرم کھ ھنوز 

 بلند کنارم از.نمیگم چیزی و میدارم نگھ بستھ چشمامو...میکنم حس روم نگاھشو

 رو چشمم گوشھ.میشھ

 آتیش یباال رو پاھام و میزنم لبخندی...میشھ آشپزخونھ وارد کھ میکنم نگاھش و میکنم باز

 شومینھ

 .بشن گرم تا میگیرم

 بری؟ راه میتونی...بگیر دوش یھ برو میکنم درست چای برات تا: آرمین

 داموص...میفتھ غلیان بھ درونم ریزی کخ حس...آب تو افتادم..نشدم کھ چالق دیگھ...اوف

 و میکنم بلند

 ...آرمین...آی...آرمین: میگم نالھ با

 ؟چیشد؟؟ چی: میگھ و میاد سمتم بھ و بیرون میپره آشپزخونھ از کنده پر و بال مرغ عین

 شده؟

 ...یارب دفترم یھ...یھ...بشین کنارم بیا...بیا: میگم و میزنم حالی بی بھ خودمو دیدنش با

 دفتر؟: آرمین

 .دارم کارت...بیار بردار...آره 

 و دمیا سمتم بھ و برمیداره رو اپن روی دفتر و میره اپن سمت بھ و میکنھ کمرنگی اخم

 کنارم

 ...میشینھ

 ...بکن ازش برگھ یھ 

 ...میکنھ رو برگھ

 ...بکن ھم با برگھ تا دو حاال 

 چرا؟: آرمین

 ...نزن حرف...بکن 

 ...میکنھ برگھ دوتا

 ...بکن برگھ تا سھ 

 ...میکنھ دیگھ تا سھ
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 .بکن ھم دیگھ چھارتا...چھارتا 

 .میکنھ ھم رو دیگھ برگھ چھارتا و میکنھ اخم

 .بکن تا دوازده حاال: میگم حالی بی با و میکنم ای سرفھ

 ...میکنھ تا دوازده و میشمره

 ...تا سی 

 آخھ؟ چرا: آرمین

 ...بکن...نمیخوره درد بھ خطیھ خط ھمش کھ ھم دفتره این...بکن تو 

 ...میکنھ ھمشو زور با و میشمره دوباره

  

 

619 

 ...بده جر وسط از دفترو کل 

 خوبھ؟ حالت ترمھ: آرمین

 ...کھ نداری ھم تب: میگھ و میذاره پیشونیم روی دستشو

 ..بکن..نزن حرف 

 ...میتونھ کھ...کھ...کھ...بده جر وسط از رو دفتر کل میکنھ سعی

 ...چی؟ حاال: میگھ و میگیره جلوم رو خورده جر دفتر آرمین

 بدی؟ جرش تونستی 

 ...آره...خب: آرمین

 ...جلو بیار صورتتو 

 دستش و عقب میکشھ رو سرش شوکھ کھ گوشش تو میزنم...نزدیک میاره رو صورتش

 روی رو

 ...میذاره صورتش

 میزنی؟ چرا: آرمین

 ی؟چ کھ میکنی رو ھا برگھ زرت زرت ھی...بکنم بھت نصیحت یھ خواستم...بیشعور 

 ...گفتی خودت خب: آرمین

 زرت یھ ھمشو...بکنی نمیتونی مثال کھ میکردی سعی باید تو..گفتم کھ گفتم من اصال 

 نی میک   زرت

 ...نبینمت گمشو..نصیحتم تو ریدی...بشھ؟ چی کھ

 در ور کنھ نصیحت پسراشو میخواد کھ پیرو پدر اون ادای میخواستی تو: میگھ و میخنده

 کھ بیاری؟اون

 ...کاغذ نھ...پسراش بھ بود داده چوب

 بھت؟ھا؟؟؟ بدم دارم چوب واگیر ھاگیر این تو من نظرت بھ: میگم تشر با

 رقف من نصیحت...بیارم در اونو ادای نمیخواستم من نخیر...بعدشم: میگم و میکنم مکثی

 ...داشت

 بود؟ چی خب: میگھ و میکنھ کمرنگی اخم

 جلو؟ بیار رو صورتت 
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 بزنی؟ میخوای: آرمین

 ...بیا تو...کنم بوست میخوام..عزیزم نھ: لبخند با

 سخنان آخرین بود این...نکن حروم رو کاغذا: میگم و گوشش تو میزنم کھ جلو میاد

 ای بدرود...من

 !!زد قل   احساساتم...آخ...شھر اھالی

 ھب نزده دوباره تا بگیر گرم آب دوش یھ برو پاشو...پاشو.شدی دیووونھ واقعا تو:آرمین

 ازم و سرت

 ...بدم جر رو ای دیگھ چیز نخواستی

 ...برم میتونم خودم: میگم و میکشم بیرون دستش از دستمو کھ میکنھ بلندم زور بھ
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 دوسم...داره دوسم...نداره دوسم...داره دوسم: میگم و میکنم رو زده یخ گل ھای گلبرگ

 دوسم...نداره

 ...میره در برام جونش...برام میمیره...داره

 ھمون وت رو گلبرگا و میکنم فرو گلیھ یکم کھ خاکش تو انگشتمو...شده تموم گلھ...آھا

 فرو گلی سوراخ

 پر   ونگلد و میخوره گلدون بھ دستم کھ میترسم در شدن بستھ صدای شندیدن با...میکنم

 ...شکست...بلھ...شتلق...میشھ

 بود؟ چی صدای: آرمین

 .کشیدم خمیازه...ھیچی: میگم و میزنم پھنی و پت لبخند و سمتش برمیگردم

 .میکنم نگاه شده پرت گلدونھ کھ پایین بھ بعد و

 داد؟ صدایی ھمچین و کشیدی خمیازه: میگھ و باال میده ابرو

 ...شیره نعره مثھ ھام خمیازه معموال من...دیگھ آره...من...خب 

 .بود وحشی گراز صدای شبیھ بیشتر: آرمین

 میکنی؟ چیکار اینجا: میگھ و میخنده کھ میکنم اخم

 .میکنم کارو ھمون دارم کنن؟منم چیکار کھ بالکن تو میان مردم 

 ...بزنن دید رو روییشون بھ رو ھای ھمسایھ تا بالکن تو میان بعضیا...خب: آرمین

 ...درختھ و دار و دریا ھمش...بابا نیست ھمسایھ کھ اینجا 

 اب رو وقتشون از یکم بعضیام: میگھ و میکنھ حلقھ کمرم دور دستشو آروم پشت از

 عشقشون

 ...میگذرونن

 ...کھ نداریم عشقم...زندگی ی ھِ : میگم و بیرون میدم رو نفسم

 یم؟چ من...میدونما خودم بھ فحش یھ اینو من: میگھ و میکنھ وارد خفیفی فشار کمرم بھ

 و رمدا دوست...عشقمی و عشقتم اینکھ و گالیھ و گلھ و دپرسی و سھ شبکھ میزنھ االن

 دوستم
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 ...تعطیل کال...چھار شبکھ میریم ھم ما...نداری

 ...منی عمر...منی نفس...منی زندگی...نیستی عشقم تو عزیزم 

 و ودنب لوس ھمھ این از دردی یھ مرگی یھ آستینی یھ ای پاچھ یھ اینجا یکی خدا بھ را تو

 بھم خنکی

 ...میفھمی؟واجب...واجبھ...بده

 .نمیاد بھت اصال...نزن حرف اینجوری: آرمین

 فھمیدی؟ ھم تو 

 اینکھ برای...کوتاھی؟ اینقدر چرا تو: میگھ و میذاره ام شونھ روی را سرش و میخنده

 بذارم سرمو

 ...شدم تا تقریبا ات شونھ روی
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 بلندی؟ اینقدر چرا تو کھ بپرسی خودت از نمیشھ 

 .گردنم بھ میخوره داغش نفسھای...کنار میزنھ آروم موھامو

 و تخس دختر اون کھ نمیکردم فکرشم وقت ھیچ...دیدمت شمال تو کھ باری اولین: آرمین

 کھ شیطونی

 ...زندگیم تمام بشھ و باشھ بغلم تو امروز بود کیوان کول روی روز اون

 ینا الیق میدونستی ھم ھا موقع ھمون از...الخالق جلل...بابا؟ نھ...میکنی؟ فکرم تو مگھ

 منو کھ نیستی

 ...قانعم کم بھ کھ کنم چھ ولی...بگیری بغلت تو

 ھم آشنایی اول ھمون از تو...میبینمت کھ نیست باری اولین اومد یادم دیدمت وقتی: آرمین

 آشنا برام

 ...بودی

 یادم بازم ولی...دیدما کجا رو پختھ لبو این بابا ای میگفتم روز اون منم...خدا؟ رو تو 

 ...نمیومد

 ...بودمت دیده آسانسور تو: آرمین

 ...نمیاد یادم کھ من...آسانسور؟؟؟؟

 چطوره؟ حالت...روزا اون بیخیال حاال 

 .میزنی حرف ربط بی ھمیشھ: میگھ و میخنده

 ...بردم ارث بھ کیوان از اینو 

 و زدی گیتار وقتی...پیمان تولد شب...شب اون...نمیومد خوشم ازت: آرمین

 دوست صداتو...خوندی

 سح کردن نگاه من بھ آھنگ شدن تموم از بعد اینکھ از...داشتم دوست رو نگاھات...داشتم

 بھم خوبی

 ...شد زده اونجا تو بھ حسم جرقھ اولین کنم فک...داد دست

 ...بودی مست تو 
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 ...نبودم مست...نبودم: آرمین

 ...رفتی و شدی بلند کھ نیومده خوشت آھنگ از کردم فکر 

 کھ ھم کیوان چالق چپک ھای نگاه متوجھ...کنم نگاھت ھمش و بمونم نخواستم: آرمین

 نگاھامو

 تو ھمش...میکردم فکر تو بھ ھمش ولی...بمونم بیشتر نخواستم و میشدم میکرد غافلگیر

 ذھنم تو

 ...رفتمگ بغلم تو رو تو وبالشت شدم تو اتاق وارد اشتباھی نشدم متوجھ کھ اونقدر...بودی

 سیدی؟ر ھم بالشت بغل تا و دادی گاز نیش زیادی آشنایی جرقھ اولین برای نمیکنی فکر 

 ...بودم مست حدودی تا گفت میشھ...خب: میگھ و میخنده

 ...جرست ی نکره صدا ی دختره اون با رفتی کھ شبم...دیگھ بیشعوری 

 ...بود دخترم دوست نرفتھ کھ یادت: میگھ و میخنده

 ...نمیگم چیزی و میگیرم چندش باحالت رو صورتم

 بزنی؟ بلدی چی دیگھ گیتار از غیر: آرمین
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 ...گرفتم یاد فایق سری صدقھ از اونم...ھیچی 

 توضیح ایدب میکنم احساس میچسوبھ خودش بھ بیشتر منو و میشھ بیشتر بھم فشارش وقتی

 ...بدم

 السک میرفت بشکھ سیما اون اونورم از...موسیقی کالس میرفت فایق...راستش خب 

 کھ شد این...تأتر

 .گرفتم ادی ھاش نصفھ تا رو گیتار فایق کمکای با و بخورم تکونی یھ گرفتم تصمیم منم

 میکنی؟ کارو این بخونی و بزنی برام بخوام ازت اگھ: آرمین

 داری؟ گیتار...آره: میگم ذوق با

 ...ھست پایین طبقھ...آره ولی چجوریھ نمیارم در سر..نیستم موسیقی اھل زیاد: آرمین

 ...بزنی برام میارم...فردا: میکنھ زمزمھ گوشم تو و میشم ساکت

 دانشگاه؟ نمیری دیگھ 

 یدیمم اینکھ از...بودم خوشحال بودنت از خیلی...دیدمت دانشگاه تو وقتی: میگھ و میخنده

 بھ توجھت

 خوشم میخوردی حرص احمدپور مخصوصا دانشجوھا با کردنم صحبت از اینکھ از...منھ

 تو...میومد

 اومدم شب اون وقتی...نفھمیدم خودم و خرابھ اون بھ اومدم برای بودی شده انگیزه

 کتابخونھ

 ...ترمھ ترسیدم داشتم کھ حسی از...دیدنت از...دنبالت

 لدلی بی شب اون کھ سیلی و اختھ زغال اون ھای شاھکار از نمیخواد دلم ھیچ...میکنم اخم

 صورتم رو

 ...بزنم حرف کرد پیاده
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 بار ناولی برای...خونھ رسوندمت بیمارستان از کھ باختم بھت دل کھ فھمیدم وقتی: آرمین

 دست اونجا

 ...لرزید پام

 ...کنی تعریف برام سھراب و رستم داستان میخوای صبح تا کنم ولت رو تو 

 .میخندم و میاد قلقلکم میکنھ وارد شکمم بھ کھ فشاری از و میخنده

 .نکن 

 ھستی؟ قلقلکی: آرمین

 ...بیش و کم 

 منی؟ عاشق کھ فھمیدی کی تو: آرمین

 دست باھام و دیدمت کھ باری اولین ھمون از شاید...کی نفھمیدم ھنوز بخوای راستشو

 شاید...ندادی

 شدن عاشق...شدم؟؟؟ عاشق...نمیاد یادم من کھ خورد آسانسوری ھمون از ھم اش جرقھ

 بود چطوری

 اون و شھب خالی دلت تھ دیدنش با یا بره کسی واسھ نفست اگھ فھمیدم؟؟؟یعنی نمی من کھ

 الھھ بشھ آدم

 وت دنیا آرامش کنارشی وقتی اینکھ...باشی باھاش باشی حاضر...مرگ حد در و زندگیت

 خالی دلت

 ساکت...دارم دوست پس اینھ اگھ...داری؟؟؟ دوست رو طرف و شدی عاشق یعنی...بشھ

 چیزی و میشم

 .نمیگم
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 کمرم دور از دستاشو و میکنھ بلند ام شونھ روی از رو سرش و میزنھ کنار موھامو

 جدا با...برمیداره

 گردنم دور چیزی کھ برگردم سمتش بھ میخوام...میپیچھ بدنم دور سرما شدنش

 میارم رو سرم...میفتھ

 کاری ننگی روش کھ کوچولو قلب یھ...میکنم نگاه گردنم دور ظریف بند گردن بھ و پایین

 از قبلنا...شده

 ...بودما خر...شیرینھ چقدر االن و میومد بدم خنک و رمانس کارای این

 وشر ریز نگینای برق...میکنم نگاه بھش دقت با و میگیرم دستم تو رو کوچولو قلب

 رو چشمم

 لبخندی روش شده حک اسم دیدن با...میکنم نگاه پشتش بھ و میگردونم برش...میزنھ

 چشمامو و میزنم

 ریفیظ و خوشگل خط دست با التین بھ...ببینمش بھتر بتونم تا میکنم ریز«  و آرمین

 شده نوشتھ
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  ندبالبخ کھ سمتش برمیگردم و میدم قورت رو دھنم آب...شمال اومدیم کھ تاریخی با ھمراه

 ترمھ» 

 ...میکنھ نگاھم مھربونی

 ...ممنون 

 ...من کوچولوی خانوم مبارک عیدت: آرمین

 دوست خیلی: میگھ و میگیره بغلش تو منو کھ میکنم بغلش محکم و میکنم بغض

 ...کھ؟ میدونی..دارم

 ...میدونم: میگم و میزنم غمگینی لبخند

 ؟شد چی من عیدی: میگھ و میکشھ نشستم اشک بھ چشمای زیر دستشو و میشھ جدا ازم

 ...بدمش بھت بیا...اتاقھ تو: میگم و میزنم ای موزیانھ لبخند حرفش این با

 کادو جعبھ و میرم تخت کنار میز سمت بھ و میکشم اتاق تو خودم دنبال و میگیرم دستشو

 رو شده پیچ

 ...میگیرم جلوش

 ...آقا مبارک ھم تو عید 

 کھ کادوش کاغذ...اوم: میگھ و میگیره دستم از رو کادو و میندازه باال ابرو و میخنده

 ...خوشگلھ

 وضوح ھب...میکنم نگاھش و میکنم باز سرم فرق تا رو نیشم منم...میکنھ بازش باز نیش با

 شدن کنف

 ...میبنیم رو حالتش

 چیھ؟ این: آرمین

 ...دیگھ پستونکِ : میگم و میکنم نگاه گرفتھ دستش تو کھ کادوم بھ

 ...من؟ پستونک؟برای: میگھ و میده تکون رو سرش

 ...نداره قابلی...عزیزم نیست تشکر بھ نیاز...توئھ برای آره: میگم و میزنم لبخندی

 ...رو تو میکشم من: میگھ و میده فشار ھم روی رو دندوناش

 و کشممی جیغ...میکنھ بلندم و میندازه کمرم دور دست کھ کنم فرار میخوام حالتش دیدن با

 غلط: میگم

 تو نمیدونستم کھ من آخھ...میکنم استفاده ازش خودم...خودم مال..خوردم شکر...کردم

 دوست آبی رنگ

 ...نداری
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 ...کنی استفاده ازش کھ میکنم کاری االن: میگھ و میخنده

 انوخ کن باز دھنتو: میگھ و باال میاره رو پستونک و تخت روی میکنھ پرتم کھ میخندم

 ...کوچولو

 ...میشھ دھنی..کنم استفاده ازش نباید من...توئھ مال اون 

 ...دھنتو کن باز: آرمین
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 طرفین بھ نھ معنای بھ رو سرم و میدم فشار ھم روی رو لبام و میبندم محکم رو دھنم

 کھ میدم تکون

 ...حلقم تو بکنھ رو پستونک و کنھ باز رو دھنم میکنھ سعی و میزنھ خیمھ روم

 ...کن بازش خودت نکردم دھنت تو رو انگشتم تا...کن باز: آرمین

 ...میبندم رو دھنم دوباره دستش اومدن جلو با...میکشم جیغ

 ...شیطون ی دختره نداره ترس کھ خوردن پستونک: آرمین

 ...بگیرم دستش از رو پستونک میکنم سعی و میخندم

 ...دار نگھ زنده کودکیتو خاطرات...است خوشمزه...بخورش خودت...نھ نھ 

 نگاه ھشب دوتامو...اتاق گوشھ میشھ پرت کھ میکشھ بیرون دستم از رو پستونک و میخنده

 کھ میکنیم

 ...شد اوخ پستونک...بیا: میگم

 ...دارم بھترشو خودم...درک بھ: آرمین

 بولق عیدی عنوان بھ اینو: میگھ و پایین میاره سریع را سرش کھ میکنم نگاھش متعجب

 ...میکنم

 ...بیشعوری خیلی 

 تو مبھمش مردونھ خنده صدای کھ بزنم کنارش میخوام...میبوسھ رو لبام شدت بھ و میخنده

 گوشم

 و ھمیش خیره بھم اتاق تاریکی تو و عقب میکشھ رو خودش...میشھ خندم باعث و میپیچھ

 خسیس: میگھ

 ...عیدی عنوان بھ...کنار بذار رو بازی

 ...بخور برو پستونکتو 

 زا وجودم لباش لمس از...میشھ خم روم تر راحت اینبار و میگیره محکم دستامو و میخنده

 حس

 ھک گردنش دور میندازم و میکشم بیرون دستاش از زور بھ دستمو...میشھ پر خوشایندی

 وزنش سنگینی

 ازش زنممی لھ لھ اکسیژن ذره یھ برای کھ درحالی...میارم کم نفس واقعا اینبار...روم میفتھ

 میشم جدا

 ...سنگینی چقدر: میگم و میگیرم ونفس

 خیلی...اینجایی کھ خوبھ...پیشمی کھ خوبھ: میگھ و کنار میکشھ رو خودش کمی و میخنده

 بود وقت

 ...نیک قبول تو نمیکردم فکر ولی..باشیم خودت و خودم فقط کھ باشیم جایی میخواستم

 میکردم؟ ناز باید یعنی 

 عنار و پوریا وقتی...فرصت اولین تو: میگھ باجدیت و میکشھ بغلش تو منو و میخنده

 برگردن

 ...میام و میکنم صحبت باھاشون...ایران
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 خوستگاری؟: میدم ادامھ رو حرفش

 ...ونبم پیشم ھمینجا: میگھ و میگیرتم بغلش تو محکمتر و میبوسھ رو گونم و میخنده

***. 

 ...قوقو قوقولی

 نممیک فرو آرمین بغل تو بیشتر رو سرم و میکشم ای خمیازه...کجاس؟؟ از خروس صدای

 عطرش و

 ...میاد قوقو قوقولی صدای بازم کھ میبندم رو چشمام و میکشم ام ریھ تو رو

 ...بابا ای 

 ششیرینی و میکنھ خالی رو دلم تھ لذتی آرمین آروم چھره دیدن با کھ میکنم باز چشمامو

 پر   رو وجودم

 ...میکنھ

 ... «قشنگیھ حس چھ

 ...میشی بیدار خواب از وقتی

 !...بشھ باز" عشقت" چشمای بھ رو چشمات

 ولی... »

 بیدار ولی میخوره آرومی تکون کھ میکشم بیرون آرمین بغل تو از رو خودم

 و میشینم سرجام...نمیشھ

 ...میکنم نگاه میشھ روشن و خاموش کھ گوشیم بھ

 ...قوقو قوقولی

 ...بازیھ خر...خخخخ...گوشیمھ آالرم صدای کھ این...اِه

 ور سرم و میکشم دراز آرمین کنار دوباره و عسلی روی میندازمش و میکنم قطع صداشو

 روی میذارم

 میبندم رو چشمام...دورم میندازه رو اش دیگھ دست و میخوره آرومی تکون کھ اش شونھ

 تو کم کم و

 ...میشینم سیخ و ھوا میپرم متر نیم اش عطسھ صدای با کھ بیداریم خواب حالت

 ...خوردم سرما کنم فکر..ببخشید: آرمین

 باال کشممی رو پتو و ملحفھ...شده فریزر اتاق...میکنم نگاه بازه ھمینجوری کھ بالکن در بھ

 زیر تا و

 بھ و میکشم موھام الی دستمو...میبنده رو چشماش و میزنھ لبخندی کھ روش میکشم گردن

 نگاه اتاق

 بیرون رو اول کشوی و میکشم عسلی سمت بھ رو خودم...میفتم چیزی یھ یاد و میکنم

 دستبند و میکشم

 ھمین...طالست از وسطش تیکھ کھ اصل چرم بند دست یھ...میارم بیرون رو داخلش چرم

 یک المصب

 پتو زیر از رو چپش دست و آرمین سمت برمیگردم لبخند با...خورد آب پام ای خورده و

 میکشم بیرون
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 چشمای و صورتش بھ و میزنم لبخندی...میاد دستش بھ چقدرم...میبندمش مچش دور و

 بھ کھ اش بستھ

 ارجخ اتاق از و میبندم رو بالکن در.میام پایین تخت از و میکنم نگاه میکشھ نفس آرومی

 تک...میشم

 بار لیناو برای رو صبحونھ و میرم آشپزخونھ بھ صورتم شستن از بعد و میکنم ای سرفھ

 عمرم در
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 جوش آب خودم برای میگیره شدت ھام سرفھ وقتی.میکنم دم رو چای و میکنم آماده

 میز پشت و میریزم

 مینآر شدن بیدار باعث کھ نشھ بلند حد از زیاد ھام سرفھ صدای میکنم سعی و میشینم

 از قلپ یھ...بشھ

 کھ درحالی...میشھ بدتر ام سرفھ و گلوم تو میپره داغیش از کھ میخورم رو جوش آب

 و میکنم سرفھ

 کجفت چھارتا و میسوزم کھ میخورم دیگھ قلپ یھ دوباره و میکوبم خودم پشت بھ خودم

 و میندازم

 جوش ھای آب و میشھ کج لیوانھ آرمین صدای با کھ بخورم دیگھ قلپ یھ میام دوباره

 ام یقھ تو میریزه

 ینآرم...میدم خر صدای و میندازم جفتک دوباره و میشھ جزغالھ ھیکلم تمام...دیگھ بلھ و

 چشمای با ھم

 ...شده؟ چی: میگھ و میکنھ نگاھم متعجب و کرده پف

 تنم از رو لباسم میسوزه ھنوزم کھ درآوردم تھ از رو زبونم کھ درحالی و میشم عصبی

 کھ میکنم جدا

 یکنمم پرت سمتش بھ و برمیدارم رو لیوان...نیاوردم در لباسمو خوبھ.میشھ گشاد چشماش

 ھوا تو کھ

 گیر یصندل پایھ بھ پام کھ میرم سمتش بھ و میکنم عصبانیت زور از موھامو...میگیرتش

 با و میکنھ

 ...بیرونھ زبونم ھمچنان و آشپزخونھ کف سرامیکای روبوسی میرم کلھ

 آوردی؟ بیرون تھ تا زبونتو چرا...شدی؟ سگ صبح سر: آرمین

 رو لیوان و میاد سمتم بھ کھ کنم بارش ریچارد چھارتا میخوام و دھنم تو میدم زبونمو

 میز روی میذاره

 ...میکنی؟ کھ کاریھ چھ این آخھ...کنم کمکت بذار: میگھ و

 منم و روم میفتھ و میشھ پرت جلو بھ و اپن بھ میخوره باسنش کھ کنھ کمکم میشھ خم

 کوبیده گوشت

 ...میشم

 ...آرمین 
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 ...شد چی نمیدونم ببخشید...آخ آخ: آرمین

 بدبختی...من روی میفتھ بساتش و بند تمام دوباره و میخوره لیز پاش کھ بشھ بلند میخواد

 قسمت دقیقا

 دمب ھولش و جلو ببرم دستمو نمیتونم طرفی از!!!!...منھ صورت روی جلو از تحتانیش

 آخھ...عقب

 با و کنار میکشھ خودشو و بشھ بلند روم از کھ میکنھ بلند پاشو...دیگھ حساسیھ جای

 خوردکنی اعصاب

 لیوان و میشھ کشیده میزی رو کھ بشم بلند کھ میزنم چنگ رومیزی بھ منم...میکنھ نگاھم

 میز روی

 خیز مسمت بھ آرمین کھ میفتم جنازه مثھ آشپزخونھ کف دوباره...سرم بھ میخوره و میفتھ

 با و برمیداره

 ...خوبی؟ ترمھ؟عزیزم: میگھ نگرانی

 و ونورا میشھ پرت کھ میزنم لگد کرد گیر بھش پام کھ ای صندلی بھ و میکنم بلند پامو

 قیافھ تو میره

 ...آرمین

 ...ببخشید وای 

 ...میزنی؟؟؟ چرا: میگھ و صورتش بھ میچسبھ

 ام لھک دوباره منم و میره در دستم زیر از ماشین مثھ و لیوان روی میره دستم کھ میشم بلند

 بھ میخوره
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 کن رو آشپزخونھ این یا بکش منو یا...خدایا...میپیچھ سرم تو بدی درد و آشپزخونھ کف

 ...کن فیکون

 ...میدونم من...داره روح اینجا 

 ...میکنی؟ چیکار اینجا صبح سر...تویی روحشم..آره: آرمین

 روی میریزه و گرفتھ راه میز روی از کھ میشم مربا متوجھ کھ میکنم باز رو چشمام

 بلند سریع...زمین

 شب شکارچی انگار کھ صبحانھ میز بھ و میگم" آخ..." میز بھ میخوره سرم کھ میشم

 کرده حملھ بھش

 ...ریختھ رومیزی روی چی ھمھ...میکنم نگاه

 ...ام صبحانھ:میگم ناراحتی با

 ...بابا کن ولش: میگھ دماغشھ روی دستش ھنوز کھ درحالی و میشھ بلند آرمین

 کجا؟: میگم کھ میره آشپزخونھ در سمت بھ

 ...بخوابم میرم نیومده سرم دیگھ بالی یھ تا: آرمین

 و میکنم نگاه صبحونھ میز بھ...شدم جانباز جنگ میدون این تو من...بخواب برو آره

 و میشم بیخیالش
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 وارد دوباره.نکردم خاموش رو کتری زیر میاد یادم کھ بیرون میام آشپزخونھ از

 زیر و میشم آشپزخونھ

 ابھخو کاناپھ روی کھ آرمین بھ و بیرون میپرم آشپزخونھ از و میکنم خاموش رو کتری

 نگاه

 بھ و یرمم پلھ راه سمت بھ...میشھ آویزون لبام...نشد دستشم تو دستبند متوجھ حتی...میکنم

 این و خودم

 ...میدم فحش لعنتی صبح

... 

 بھ تقی کھ میشم لباسام پوشیدن مشغول موھام کردن خشک بدون و میگیرم تپل دوش یھ

 و میخوره در

 ...میشھ باز اتاقم در اجازه بدون

 .بودم لخت شاید...تو میای ھمینجوری..ھوی 

 ...میشد خوب کھ اینجوری: میگھ و میزنھ لبخندی

 اتو ونھصبح...خانومی بیا: میگھ و میگیره سمتم بھ رو دستش تو ساندویچ کھ میکنم اخمی

 و غش بخور

 ...کردم جمع ھم رو صبحونھ میز...نکنی ضعف

 روزه کی از: میگھ متعجب کھ میقاپم دستش از آمازونی ھای وحشی مثھ رو ساندویچ

 بودی؟

 ...است خوشمزه چھ...اوف...دیروز از 

 .است ساده مربای کره یھ: آرمین

 ...خوبھ خیلی کردی درستش تو چون: میگم و میزنم چشمکی

 ور لقمھ کھ ھمینجوری و میزنھ گاز ھم رو خودش نیمھ نصفھ ساندویچ و میزنھ لبخندی

 :میگھ میجوه

 کنی؟ تشکر دار خانھ شووھر این از نمیخوای

 توشور تشر با.میزنھ برق چشماش کھ میشینم تخت روی و میخورم رو ساندوچ بااخم

 این از: میگم
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 ...نیست خبرا

 خبرا؟ کدوم: آرمین

 ..عشقوالنھ زر چھارتا و بوسھ و ماچ و بوس 

 چی؟ یعنی میدونی رمانس ھای صحنھ ایجاد و بودن رمانتیک: میگھ و میکنھ اخمی

 .کارام این ختم بدی؟من یاد من بھ میخوای تو...اووووه 

 ...بدی نشون ما بھ ھم رو اش سرچشمھ یھ کھ نیست بد پس: آرمین

و ساندوچ بھ...بود کوچیک ساندویچش چھ...میزنم لیس رو انگشتام  گاهن آرمین پیمون پر 

 :میگم و میکنم
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 یادت یواش یواش...آخراش بھ برسی ھم تو نمیخوام رفتم کاراش ختم تا خودم چون

 اون حاال...میدم

 .کنم رو برات صحنھ یھ بعدش تا بیاد بده رو ساندویچ

 .قول؟: میگھ شیطنت با و میکشھ عقب رو ساندویچ

 چی؟ 

 ... و    ھای صحنھ اون از...بدی؟ نشونش کھ میدی قول: آرمین

 انتظاراتی ھمچین جنین منھ از کھ بلدی چی کردی سن سال ۳۲ کھ تو...بیشعوریا خیلی 

 ...خودت واسھ بمونھ ات بدمزه ساندویچ اون...نخواستیم ساندویچتم...داری؟؟

 باھم حرف چھارتا و بشھ عوض امون روحیھ خواستم...خانومی میکنی جوش چرا: آرمین

 ...بزنیم

 پاغ و داغ و رمانس حرفای از شدم آکبند کال ھم شد عوض حالم ھم...واقعا مرسی 

 کن جمع پاشو...تو

 .خودتو

 بی منم و میخنده کھ میگیرم دستش از پررویی با کھ میگیره سمتم بھ رو ساندویچ بالبخند

 بھش توجھ

 نمیاد؟ بدت دھنی: میگھ کھ میخورم رو ساندویچ

 چیزی کھ نون تیکھ این دیگھ...میکنی ما آویزون رو ات لوچھ و لب جوره ھمھ کھ تو 

 ...نیست

 ...نکن: میگم اخم با کھ میکشھ رو بینیم و میخنده

 ...شده عوض جاھامون ببین االن و بودم اخالق بد زیادی من دورانی یھ: آرمین

 بھش االن...میشھ خارج اتاق از و میره در سمت بھ و میکشھ آھی حرفش از بعد و

 !!برخورد؟؟؟

 آرمین؟؟؟...کردم شوخی بابا بشین بیا...میخوره بر بھت زرتی کھ قرتی بچھ بابا 

 کشی؟ منت برم باید بازم...بابا نھ

 گاهن بھش متعجب...میشھ اتاق وارد سیاه کیف یھ با کھ بشم بلند تخت روی از میخوام

 دیدن با...میکنم

 و یدمم قورت درستھ رو لقمھ و میشم مرگ ذوق گیتاره قاب شبیھ کھ کیف شمایل و شکل

 ده کھ درحالی

 ...گیتار؟: میگم میزنم لیس رو انگشتم تا

 رارق من روی بھ رو و میکشھ رو اتاق گوشھ صندلی آرمین کھ میرم پام انگشتای سراغ و

 و میده
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 ...من روی میندازه رو گیتار کاور و میشینھ روش

 کنم؟ چیکارش 

 ...بخورش: میگھ جدیت با و میاره بیرون جیبش تو از گوشیشو
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 خوراکیھ؟ گیتارِ  یعنی...من؟ جون 

 ...میگیره سمتم بھ رو گوشی و میکنھ نگاھم اخم با

 میکنی؟؟ چیکار 

 ...ازت میگیرم فیلم: آرمین

 کنی؟ مسخره منو و کنی پخشش آنالین میخوای...چی؟ 

 بزن یکم رو صاحاب بی گیتار اون درآر...ترمھ نگو پرت و چرت...چرا؟ مسخره: آرمین

 حال

 ...بگیریم

 ...کردا بساط ھم رو گیتار و گرفت جدی سریع چھ این زدم زری یھ دیشب من حاال

 روی دستم با و دستم تو میگیرمش و میندازم کنار رو کاور و میارم بیرون رو گیتار

 و میکشم سیماش

 .میشم کردنشون تنظیم و کردن کوک مشغول

 ...میدی لفتش چقدر: آرمین

 زرتی نمیشھ کھ ھمینجوری...سازم یک درجھ ناب شراب غوره ز کنی صبر گر بابا 

 تو رو گیتار

 ...بذار چربت جیگر اون رو دندون...بترکونم عاشقانھ نوای برات و بگیرم دستم

 ...جوشی خانوم: میگھ و میخنده

 ...تبخال...عمتھ جوش 

 و میکنم نگاه منھ روی کماکان کھ گوشیش دوربین بھ و میذارم دستم روی رو گیتار

 بیرون زبونی

 ...دیگھ بزن: میگھ و میخنده کھ میارم

 ...بده پیشنھاد...بزنم؟ چی 

 بلدی بابک از:میگھ و میزنھ مھربونی لبخند...میشھ خیره ام چھره بھ متفکر آرمین

 بزنی؟؟؟

 ادهد آلبوم پیتش و در صدای اون ندارم؟با خبر من شده خواننده کی بابک...چی؟بابک؟؟؟ 

 بیرون؟

 باھاش؟ میشناسی؟دوستی رو بابک تو مگھ: میگھ بااخم

 کھ دبو خطی ھشت ھفت ماره یک  .. بودیم باھم دانشگاه تو...نمیشناسی؟ تو مگھ...بابا آره 

 جلوش من

 ...ارهبیچ و کنھ برآب نقشھ ھامو نقشھ ھمھ بار یھ بود نزدیک...بیشرف...مینداختم لنگ

 رو یعظیم بابک: میگھ و میندازه بھم سفیھی اندر عاقل نگاه آرمین کھ میدم قورت حرفمو

 ...جھانبخش بابک...نمیگم

 ...میفتھ دوھزاریم تازه
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 ...میگی؟؟؟ بابکو اون...آھا 
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 ازش؟ بلدی: آرمین

 ...استای واسھ میمیرم...توپھ صداش خیلی...جون...ازش دارم آھنگ چھارتا یھ...آره 

 چیز...بالی عجب...پایی چھ...داره صدایی چھ...اه   اه  : میدم ادامھ رو حرفم آرمین اخم با

 ...نیست...مالی

 ...منتظرم من: آرمین

 ھک میکشم سیما روی رو شستم ناخن و سیما روی میذارم و میکنم چھارچنگولی انگشتامو

 بلند صداشون

 بخورم؟ نیاوردی جوش آب: میگم و میکنم صاف گلو...میشھ

 ...شد صاف...شد صاف...نشو بلند تو...نھ نھ: میگم کھ میکنھ نگاھم جدی

 از خودم و میکنم شروع بعیده خارپشت منھ از کھ ظریفی باصدای و میکنم نازک صدامو

 کف صدام

 ...میکنم

 «   دارم دلم تو درد انقده

 صدامھ تو غم انقده

 کھ نگفتھ حرف انقده

 لبامھ رو مرده عمری

 بودم تو فکر تو انقده

 موندم جا خودم از

 تو دروغای آتیش تو

 سوزوندم عمرمو

 کردم خاموش قلبمو تو آتیش تو بعد

 خواست دلش حرفی ھر کی ھر

 کردم گوش فقط زد

 خودم پی شدم گم

 میگردم ھا کوچھ تو

 کردم فراموش کھ...وقتھ خیلی...رو خودم من »
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 کھ نممیک نگاه آرمین بھ میزنم ریتم با کھ درحالی...ابھت جونم...استایل جونم...صدا جونم

 صورتم تو

 یفمک کھ میزنھ کمرنگی لبخند...میماسھ و میشھ کشک خودی بھ خود لبخندم...مونده خیره

 کوک

 دوست واسھ چیزا خیلی...جوابم و...آخھ؟؟؟ داره چی اش قیافھ این تو بشر این...میشھ

 تو کھ داشتنی

 از اونم ھک بانمکیمھ ام قیافھ حسن تنھا فقط...نیستما زشت ھم زیادی حاال...نیستی الیقش

 زشتیھ
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 یحور دیگھ خیلیای برابر در ولی میارم کم آرمین با مقایسھ در...کل در...خخخخ...زیاده

 جون..بھشتیم

 !!!...شما

 «   آشوبھ دلم تو چقدره

 خوبھ حالت کھ تو

 رو عشقت ثانیھ ھر قلبم

 میکوبھ ام سینھ تو

 کردی سرم بھ دست چقده

 برگردی کھ رفتی

 کردی بد عزیزم...حرفات زیر...راحت زدی

 کردم خاموش قلبمو تو آتیش تو بعد

 خواست دلش حرفی ھر کی ھر

 کردم گوش فقط زد

 خودم پی شدم گم

 میگردم ھا کوچھ تو

 کردم فراموش کھ...وقتھ خیلی...رو خودم من

 کردم فراموش کھ...وقتھ خیلی...رو خودم من »

 (کردم فراموش  جھانبخش بابک)

 ھک میکنم بلند رو سرم...نمیاد صدایی ولی میشم تشویق منتظر آھنگ شدن تموم از بعد

 تو از گیتار

 لندمب تخت روی از و میگیره دستمو...میکنم نگاه آرمین بھ متعجب...میشھ گرفتھ دستام

 درحالی و میکنھ

 ...ممنونم: میگھ میده فشار دستامو کھ
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 ...بابت؟؟؟: میگم و باال میدم ابروھامو

 ...چی ھمھ بابت: میگھ و میکنھ بغلم

 ویلی قیلی دلم و میشم لذت غرق آرامش احساس این از و میکشم عمیقی نفس

 دور محکم دستامو...میره

 حالی چھ...جون...میدم فشار سنگش ھای ماھیچھ و بدنش بھ رو خودم و میندازم کمرش

 یعنی...)میده

 اون از منظورم...بکنھ ھم شما نصیب خدا...دیگھ میده حال...(...جنبھ بی...سرت بر خاک

 شوھرای

 تو میکنی احساس و میکنی حس شکم کردنشون بغل تو فقط کھ اونایی از نھ ورزشکاره

 فرو پشم
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 ور کوه و سنگ عمال کھ من ولی مدلی این بیاد خوششون بعضیا شایدم البتھ...رفتی

 ترجیح

 ھلھس باشھ داشتھ شکمم...بشھ پیدا...شوووھر کو بگھ نیست کسی حاال...خخخخ...میدم

 خود اصال

 !!!!!....باشھ شووھر فقط...باشھ اینا چربی و دنبھ و پشم با گوسفند

 عیدیت بابت: میگھ دورگھ صدای با و آرومتر و میکنھ فرو نمدارم موھای تو رو سرش

 ھم

 ...قشنگھ خیلی...مرسی

 لبتھا...نیاد؟ خوشش من سلیقھ از کسی میشھ مگھ...اومده؟ خوشش یعنی...میشھ باز نیشم

 سیما اون بجز

 ...بگیره جزجگر...نزد ھم خالی و خشک زنگ یھ...بشکھ

 اھمب کھ...دونفره ناھار یھ: میگھ و میبوسھ آروم رو پیشونیم و میگیره فاصلھ ازم کمی

 کرده درستش

 ھوم؟چطوره؟...باشیم

 ...میکنم نظارت میکنھ درد صدام چون من فقط...عالیھ 

 عوض جاھامون اگھ: میگھ میریم اتاق در سمت بھ کھ درحالی و میکنھ بغلم و میخنده

 ترم عالی...بشھ

 ...میشھ

***. 

 آوردی؟ کجا از اینو 

 ممیرسی کھ آب وسطای...میکنھ بیشتر رو سرعتش و نمیده رو جوابم و میزنھ لبخندی

 رو قایق موتور

 بھ تعادلش حفظ با و میشھ بلند میشھ معوج و کج قایق ھنوز کھ درحالی و میکنھ خاموش

 و میاد سمتم

 ...گرفتم قرضش ساعتھ دو...داره اینا از دوستام از یکی:میگھ و میشینھ روم بھ رو

 ...میده حالی چھ...ایول: میگم میشم خر خود کیفی خر از دارم کم کم خوشی از کھ درحالی
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 ھک میشینم سیخ و میترسم...میشھ خم کمی قایق کھ میکنم آب تو دستامو و میشم خم و

 و میخنده آرمین

 ...میبرمت خودم ھای شونھ روی اونجا تا بشھ ھم چپکی...نترس: میگھ

 حالش باید آرمین ھای شونھ...کنم چپکی رو قایق کھ شد واجب زد رو حرف این کھ حاال

 بیشتر

 ازیگ و ھست قایقرانم خود و نفرن چھار سرنشیناش کھ ای دیگھ نارنجی قایق بھ...باشھ

 میره و میده کھ
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 لمد جمعشون دیدن با و میشن رد کنارمون از خنده و صدا و سر و جیغ با...میکنم نگاه ھوا

 کیوان برای

 کنممی نگاھش سوالی...میشم چرخیده آرمین سمت بھ و میشھ گرفتھ ام چونھ...میشھ تنگ

 بالبخند کھ

 ھست؟ اجازه...بپرسم ازت میخوام سوال یھ: میگھ و میکنھ نگاھم

 ...آره نباشھ دار مورد و ناموسی سوال 

 لیو...داری دوسم کھ بگی بھم تو ھم بار یھ دارم دوست: میگھ و میزنھ تری عمیق لبخند

 این ھیچوقت

 ...نشنیدم ازت رو ساده جملھ

 چرا...داری؟ دوسم کھ نمیگی بھم بار یھ چرا: میده ادامھ کھ و میکنم نگاھش متعجب

 بھ کھ نمیگی

 ...میمیری؟ من واسھ ھم تو میمیرم تو واسھ من کھ اندازه ھمون

 کشکھ؟ مردن مگھ 

 ...نبوده حواست تو...گفتم بھت من: میگم کھ میکنھ کمرنگی اخم

 مکس عزیزترین دھن از رو شیرینی جملھ ھمچین کھ نیستم آدمی منم...نگفتی: آرمین

 .کنم فراموش

 ...دیگھ بفھمی رفتارم از باید خودت...خب...خوب 

 ...بفھمم؟ رو چی: میگھ و میکنھ ریز چشماشو

 ...بفھم خودت...دیگھ رو گفتی کھ ھمینی 

 ...بگو...نترس: میگھ و میشھ تر نزدیک بھم و برمیداره روم از رو تیزش نگاه

 ...میکنھ اخم کھ میندازم باال ابرو و میکنم نگاه چشماش بھ

 ...میترسی؟ چی از: آرمین

 ...نمیترسم 

 ...ترمھ نیست سختی حرف: آرمین

 ...اوف...میده قرار مضیقھ تو منو دائما...دارم دوست بگم کھ سختھ من واسھ
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 ...نمیگی؟: میگھ جدیت و اخم ھمون با و میذاره من طرف دو قایق لبھ رو دستاش

 ...نچ 

 ...میشی پشیمون: آرمین

 .کن پشیمونم 

 بھ نوم و میکنھ قفل رو لبام لحظھ یھ تو و میچرخونھ دور یھ رو نگاھش و میزنھ لبخندی

 میده ھل عقب

 چیزی یھ ھوف ھوف صدای...میبوسھ رو لبام میخنده کھ درحالی و میشھ خم روم کامل و

 و



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 با...آرمین شدن پرروتر و من شدن قرمز و اطراف قایقای ھوارای و جیغ صدای...بعد

 از یکی صدای

 ...میشھ جدا ازم بالبخند آرمین میشھ رد کنارمون از سرعت با قایقشون کھ پسرا

 .نداریم شانس کھ ما...جفتتون تن بھ بشھ گوشت: پسر

 ...شدنشون دور و دخترا جیغ صدای و

 ...دار نگھ بزرگ پشیمونی یھ شروع عنوان بھ اینو: آرمین

 ...کن آماده کردی من با کھ کاری مثھ آبرو حراج یھ واسھ خودتو ھم تو 

 ...رفتنایی آبرو ھمچین یھ واسھ میمیرم من: میگھ و میخنده

 ...کلفتی پوست خودم مثھ کنن جونت تو جون 

 ...تشابھمونھ دومین این: آرمین

 .نمیاد یادم بود؟آخھ چی اولیش 

 ...توئھ و من بین کھ عشقی و داشتن دوست: آرمین

 ناهگ گفتم ولی کنم آکبندش و بگیرم رو حالش و است طرفھ یک بگم میخواست دلم چھ

 است بچھ...داره

 خماری چشمای با و میاد جلو دوباره کھ میخندم...باشھ خوش چیزا ھمین بھ دلش بذار

 اگھ: میگھ

 اشب مطمئن...نبودیم دریا این وسط اینجا و نمیکردی بیتابم اینقدر اگھ...نبود خجالتت

 رو کلکت ھمینجا

 .میکندم

 ...وقتش بھ 

 ومدنا ابرو و چشم از چشم و میبرم پی حرفم بھ تازه کھ میکنھ نگاھم شده گرد چشمای با

 میگیرم آرمین

 .میدم نشون توجھ بی ھاش خنده صدای بھ رو خودم و
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 ...نره یادت اینو...دارم دوست خیلی: آرمین

 ...اجاره؟ دادی رو خونھ باال 

 ...ھم و کردی اجاره رو اینجا ھم تو: میگھ و میکنھ اشاره سرش بھ

 ...رو اینجا: میگھ و میکنھ اشاره قلبش بھ

 ...نمیاد؟نھ؟ ھرکولیت قیافھ بھ بودن رمانتیک کھ بودم گفتھ بھت 

 ویرمئ یھ وقتش بھ و جدی و خشن وقتش بھ...ھستم ای احساساتی آدم من: میگھ و میخنده

 عاشق

 ...نگیر کم دست منو...پیشھ

 ...میگیرم زیاد دست...باشھ 

 ...نگذر ساده ازم تو: میگھ و میبنده چشماشو

 « دریا تو خستھ قایقی مثھ
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 رویا توی تو دیدن مثھ

 ساعت خستھ تیک تیک مثھ

 صداقت تلخ ی قصھ مثھ

 گلدون توی گل مثھ شب مثھ

 بارون توی ماه تصویر مثھ

 دیوونھ تلخ گریھ مثھ

 نمیمونھ ازم چیزی دیگھ

 پاییز و بارون ی لحظھ مثھ

 لبریز خستھ چشمای مثھ

 گونھ رو ریختھ اشکای مثھ

 نمیمونھ ازم چیزی دیگھ

 بھاره ابر و بارون مثھ

 ستاره خواب ی لحظھ مثھ

 دارم دوست رو تو
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 پریده ھای خاطره مثھ

 نرسیده بھم نگاه تو

 رفاقت و عشق و شاعر مثھ

 نجابت غریب حس مثھ

 خوندن و گریھ و پرسھ مثھ

 سوزوندن ھاتو خاطره ھمھ

 شبونھ خواب اشکای مثھ

 نمیمونھ ازم چیزی دیگھ

 پاییز و بارون ی لحظھ مثھ

 لبریز خستھ چشمای مثھ

 گونھ رو ریختھ اشکای مثھ

 نمیمونھ ازم چیزی دیگھ

 بھاره ابر و بارون مثھ

 ستاره خواب ی لحظھ مثھ

 دارم دوست رو تو

 لبالب دارم دوِست رو تو »

 ( ھا لحظھ  فالحی مازیار)

***. 

 کنزدی کاناپھ روی علی و آرمین...میشم سالن وارد و میگیرم یلدا دست از رو چای سینی

 وی تی
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 شومینھ کنار دورھمی ھم تکتم و مھران و محمدرضا...میکنن صحبت ھم با و نشستن

 صدای و نشستن

 .برداشتھ رو خونھ کل ھاشون خنده

 آرمین.برمیداره چایی یھ تشکر و لبخند با کھ میگیرم علی سمت بھ رو سینی و میشم خم

 لبخندی ھم

 مشنگ خل تا سھ اون سمت بھ منم و برمیداره رو چایش و میکنھ دراز رو دستش و میزنھ

 دیگھ

 اون و مھمونم من انگار نھ انگار.بیشعور...میشم حرصی تکتم باز نیش دیدن از.میرم

 سینی...میزبان
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 از یلدا.میرم آرمین سمت بھ و برمیدارم رو چایم و میذارم نفرشون سھ وسط رو چای

 بیرون آشپزخونھ

 شد؟ چی چاییا: میگھ و میاد

 .ھا بچھ پیش گذاشتم 

 .میشینم آرمین کنار منم و میده تکون رو سرش

 گذاشتھ دریچھ وقتی از...ھھ...بود خوب خیلی حالش عملش از قبل من بزرگ مادر: علی

 مشکالتش

 .وردیمآ بوجود براش ھم دیگھ مشکل صدتا زدیم کنیم خوب حالشو خواستیم.شده ھم بیشتر

 وبخ دکتر تازه...باشھ چی آدم شانس تا.میشھ پیدا موردی این دوتا عمل تا صد تو: آرمین

 .داریم بدم و

 شبیھ بیش و کم ویال نقشھ.میچرخونم سالن تو رو نگاھم و بیرون میدم حوصلھ بی نفسمو

 ویالی

 اینام و معماری و نقشھ فکر تو.داره فرق پلھ راه قسمت با دکورش و دیزاین فقط...آرمینھ

 دفعھ یھ کھ

 تو رو چایش لیوان.میکنم نگاه نشستھ کنارم کھ مھران بھ و میچرخونم رو سرم.پایین میرم

 چپش دست

 ...کاناپھ پشتی روی انداختھ رو راستش دست و گرفتھ

 ھستین؟ خوب: مھران

 .ممنون: میگم و میزنم لبخندی

 .اومده؟ پیش مشکلی.بودین ساکت زیادی امشب:مھران

 .نیست؟ مشکلی بفھمی کھ بپرونم جفتک و کنم ھوار و داد باید حتما مگھ

 مشکلی؟ چھ نھ 

 .بدین پیشنھاد بازی یھ...رفتھ سر ام حوصلھ من: میگھ و میزنھ لبخند دوباره

 بازی؟ 

 ...میکنھ مزه مزه رو چایش و میده تکون رو سرش
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 ...شطرنج 

 بلدی؟...شطرنج؟: میگھ و باال میندازه ابرو

 .نھ 

 بازی رینف دو...باشی بلد خودتم بگو چیزی یھ: میگھ و میندازه بھم سفیھی اندر عاقل نگاه

 .کنیم

 .نیست محمدرضا از خبری.میکنم نگاه تکتم و یلدا بھ و میکنم خم رو سرم

 دارین؟ ورق 

 .میزنھ برق چشماش

 .داشتیم کنم فکر...آره: مھران

 کردی؟ چیکار رو ورقا یلدا: میگھ و میکنھ بلند صداشو

: میگھ لباشھ رو شب اول از کھ لبخندی ھمون با و میچرخونم سمتمون بھ رو سرش یلدا

 ...اپ نن رو
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 سمت بھ میکشھ ھورت رو چایش کھ درحالی و میشھ بلند__________ مھران

 .میره آشپزخونھ

 .میشم ساقط زنگی از من و میشھ حوالھ کمرم بھ مشت یھ

 میپرونی؟ لگد چتھ...ھوی: میگم و آرمین سمت برمیگردم

 .نیست خبری بازی از.میشینی ھمینجا: میگھ بااخم

 پشھ دارم منم میزنی حرف کارت از داری نشستی تو.میزنھ قل قل داره ام حوصلھ بابا 

 مگھ...میکشم

 میشھ؟ چی کنم بازی

 ...میزنھ بر رو ورقا و میشینھ کنارم مھران

 ...کنیم بازی ھم ما اینجا بیا پاشو مھری: تکتم

 ...میخوایم ترمھ و من.بکنین رو غیبتاتون شما: مھران

 و میکشھ خودش سمت بھ و میگیره رو ھام شونھ پشت از آرمین کھ نشده تموم حرفش

 منم: میگھ

 .نداره؟ کھ اشکالی.کنم بازی ھمسرم با دارم دوست

 ...بابا باشھ: میگھ و میکنھ پوفی و میکنھ نگاه آرمین بھ و باال میاره رو نگاھش مھران

 .نداریم کھ شانسم: میده ادامھ آرومتر و

 منم...ھستم منم: میگھ و میکنھ حملھ وحشیا مثھ تکتمم.میشینم زمین روی و میشم بلند

 .ھستم

 .میشیم؟ چی علی و من پس...وا: یلدا

 .دیگھ کافین نفر چھار...نمیشھ بیشتر: مھران

 سھ؟ بھ سھ نفری شش نمیشھ خب: علی

 .کنین بازی اونور شما بگیرین اون از.داشت ھم دیگھ ورق دست یھ محمد.نھ: مھران
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 .اصال؟ کوش محمد: یلدا

 یشونباز ریختن کرم با و کنارشون بشینیم بیا.کن ول رو بازی ھم شما...خانوم میاد: علی

 خراب رو

 .کنیم

 کی؟ بھ کی: میگھ ما بھ رو و میندازه علی بھ تیزی نگاه و میزنھ بر دوباره مھران

 .خانوم تکتم و شما.ترمھ و من: آرمین

 میبندی؟ دمش بھ رو خانوم کلمھ زرت زرت ھی تو کھ خانومھ تکتمھ این اصال

 کنار نکھای از و میکنھ نگاه من بھ آرمینم.میکنم اخم.میشینھ تکتم کنار و میشھ بلند آرمین

 اخم مھرانم

 .یفتیمم عجوبھ دوتا ھمین کنار بازم بکنیم ھم کاری ھر.بابا نداریم تخم و اخم دیگھ.میکنھ

 زیاد؟ یا کم: مھران

 .کم بزن: میگھ ذوق با تکتم

 ...کنھ آگاه منو نکرده؟یکی بازی سالھ چند این
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 ...بود تر باال آرمین برگھ و انداخت برگھ یھ کدوممون ھر جلو مھران

 .حاکم تو: مھران

 یپ بریم وسط بنداز.دیگھ بسھ بابا.میزنھ بر ھی ھم مھران و میخارونم رو لبم گوشھ

 فھمیدیم.کارمون

 ...ای کاره این

 .دیگھ کافیھ: میگھ و میگیره مھران از رو ھا برگھ حوصلھ بی آرمین

 .میده رو کسی ھر دست و میکنھ پخش رو ھا برگھ

 چیھ؟ حکم: تکتم

 ...دل: میگھ و میکنھ اخمی میکنھ مرتب ھاشو برگھ کھ درحالی آرمین

 ...نداری یاری و شدی افسون...نداری خریداری تو دل ای

 تو حکمھ اینم.دادنت حکم تو ریدن یعنی...داشتم دل سرباز یھ فقط. منیدازم دستم بھ نگاه یھ

 بھش...دادی

 لبم تحرک با و میندازم تکتم و مھران بھ نگاھی...میده تکون برام رو سرش کھ میکنم نگاه

 برو: میگم

 ...دادنت حکم با بمیر

 .نمیگھ چیزی و میزنھ لبخندی

 .میرین؟ تلپاتی: علی

 .میشم خیره میکنن نگاھمون باز نیش با کھ یلدا و علی بھ و میکنم بلند رو سرم

 .دیگھ کن شروع آرمین آقا.نزنین حرف ھم با: مھران

 از پیک دو...میندازن پیک اول ھمون.میشھ شروع بازی و وسط میندازه برگھ آرمین

 پیک سھ و آرمین
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 ور آسش مھران کھ میندازم رو پیک شاه...شپش مھران این بعدش منھ نوبت االن.تکتم از

 تو.میندازه

 ...قیف با ھیکلت

 اب تانگو رقص دور یھ خوشحالی از تکتمم و مھران و میبازیم ما اول دست اینکھ خالصھ

 ھم

 خوشحال اینجوری میدادی اینا بھ رو کنکور تو تک رتبھ خبر اگھ یعنی...میرن

 ھم رضا محمد.نمیشدن

 رو کتمت میکنھ سعی و میزنھ غر کلی کردیم شروع اون بدون رو بازی میبینھ و میاد وقتی

 بندازه

 مھ رو دوم دست.نشد بلند و چسبید زمین بھ آدامس مثھ تکتمم کھ بیاد خودش و بیرون

 و میکنیم بازی

 خشتک یاد من میاد خشت اسم وقت ھر چرا نمیدونم من...خشت میشھ اینبار حکم

 ھم بازی وسط...میفتم

 راه بھ کرکرشون و ھرھر ھم بیکار ملت این خشتک میگفتم خشت جای بھ ھمش

 رو دوم دست...بود

 بازی سالھ چند آرمین این.میکنم دون دون موھامو منم...میبرن اینا مھران ھم

 بلد اصال...نکرده؟

 پیک دل از منظورش داده حکم کھ اولم اون.میگیره اشتباه دل با رو پیک...ھست؟

 رو خشت اسم...بود

 و در بھ رو سرم منم و میزدن گاز رو میز ھا بچھ...لوزی میگفت و میکرد فراموش

 و میکوبیدم دیوار

 دیگھ"...میکنی؟؟؟ بازی بد چرا...شده؟ چی: " میگفت و میکرد نگاھم خونسردی با اونم

 تو سالم جای
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 آس و بی بی و شاه بود بلد بازی از کھ چیزی تنھا.زدم خودمو بسکھ بود نمونده بدنم

 من میگفت...بود

 بازی خبیث ھفت دوستاش با البد.نمیدم انجام بچگونھ ھای بازی این از

 بر اومد بار یھ...خخخ...میکرده

 دست ھس اینکھ خالصھ...بشن تیکھ تیکھ ورقا بود نزدیک و ھوا پروند رو ورقا کل بزنھ

 میبرن ما از

 با و وسط میریزم و میگیرم مھران از رو ھا برگھ...نبردیم ازشون دستم یھ ھنوز ما و

 قاتیشون دستم

 .میکنم

 میکنی؟ اینجوری چرا: مھران

 .نمیوفتھ شما بھ ھا بی بی و آسا ھمھ قبلی دست مثھ.تره مطمئن...بھتره اینجوری 



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 بده شوجا کھ میکنھ التماس تکتم بھ داره ھنوز رضا محمد و دیدنن فیلم مشغول علی و یلدا

 بھ

 آرمین بھ ابرو با.شده خیره میپاشم نمک و میزنم ھمشون دارم کھ ورقا بھ مھرانم.اون

 کھ میکنم اشاره

 مھران بھ سر با دوباره.نمیفھمھ کھ میکنم اشاره مھران بھ سر با منم و میزنھ چشمکی

 کھ میکنم اشاره

 مینآر کھ میکنم اشاره مھران بھ سر با دوباره...لبو...کروکودیل... نفھم...نمیفھمھ بازم

 مھران: میگھ

 چیھ؟ شما بار و کار جان

 قاتی بھ خونسردی با دوباره و پاھام زیر میزنم رو آس چھارتا میکنھ بلند سرشو کھ مھران

 ادامھ کردنم

 برگھ و میکنم بلند ھم رو شاه تا سھ دو مھران و آرمین ھای صحبت حین در بعدم و میدم

 مرتب رو ھا

 رو اھ برگھ و میزنم بشکن دلم تو خودم واسھ اطرافم بھ توجھ بدون و میزنم بر و میکنم

 پخش

 ایھ دست تو برداشتم خودم برا کھ ورقایی تعداد بھ توجھ با کھ ھست حواسمم...میکنم

 خودمم بھ بعدی

 .بدم کمتر ورق

 .بریم بزنین 

 ندبالبخ آرمین.میکنھ عوض محمدرضا با باالخره جاشو تکتمم و برمیداره دستشو مھران

 میکنھ نگاھم

 اخم.دهش خیره بھم باز نیش با کھ میشم محمدرضا متوجھ تازه و میزنم ملوسی لبخند منم کھ

 بھ و میکنم

 ...پایی عجب...دستی عجب...بھ بھ.میکنم نگاه خوشگلم دست

 ...پیک حکم: میگھ و میندازه ورقاش بھ نگاھی درموندگی با مھران

 بعدی دستای واسھ منم و میبریم رو بازی کلک و دوز با.خودمھ دست تکش کھ خوبھ

 کارو ھمین

 رو محمد و مھران من کھ میکرد بازی رو سیاھی نخود نقش فقط کھ ھم آرمین.میکنم

 دنبالش میفرستادم

 اینکھ از ولی میکنم چیکار دقیقا من بود نفھمیده ھنوز اینکھ با آرمین.میریختم کخ خودمم و

 ھم پشت ھی

 بھ مھ علی و بودن کرده پا بھ رو غیبت بساط دوباره ھم یلدا و تکتم.بود خشنود میبردیم

 صحبتای جمع

 من تدس آسا ھمش اگھ دیدم منم.نبود من بھ حواسش ھیشکی وسط این و بود شتافتھ آرمین

 خیلی باشھ

 آرمین دست تو بیفتھ آس تا سھ ورقا تقسیم حین تو کھ کردم کاری...میفھمن اینا و میشھ سھ

 بقیھ و
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 دلخوشی محض رو آس دونھ یھ اون و زدم خودم واسھ رو ھا بی بی و ھا شاه و سربازا

 محمدرضا
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 .میگن این بھ بازی پدرسوختھ...بعلھ...اون دست تو میزنم

 میشھ ازب بناگوش تا ھمچین نیشش میبینھ رو دستش کھ ھم آرمین.میکنیم شروع رو بازی

 و بیا کھ

 کج رو سراشون ھمش محمدرضا و مھران چون.بودم دستم مواظب ھمش منم.ببین

 و میکردن

 چھار بھ ھفت من ھای کلک و دوز با آخرش.نمیذاشتم منم و ببینن منو دست میخواستن

 و میبریم

 بازی بد تو اینکھ سر ھم مھران و محمدرضا...میکنیم ول رو بازی خندان و خوشحال

 ھم با کردی

 و یاب کھ بود بساطی کال و میزنیم بشکن خودمون برای ھم آرمین و من و میشھ بحثشون

 کاش.ببین

 یتزاپ اینا یلدا ھم شام.میزدیم جیب بھ چیزی یھ الاقل اینجوری و میکردیم ھم بندی شرط

 و دادن سفارش

 راراص بھ توجھ بی و میخوریم سیبری زدگان قحطی این مثھ ھم رو پیتزا.آوردن برامون

 ھا بچھ ھای

 تدس این میخوام من کھ محمدرضا خوندنای کری و کنیم بازی بازم و بمونین رو شب کھ

 رو بعدی

 ویالی میگم ھمچین حاال.خودمون ویالی بریم میدیم ترجیح و نمیکنیم توجھ ما...اینا و ببرم

 خودمون

 صاحاب رو چی ھمھ نیومده...دیگھ کنیم چھ...ھا منھ نام بھ اونجا دونگ سھ دو انگار

 .میشیم

 .گذشت خوش خیلی.ممنون امشب بابت: آرمین

 .میموندین کاش.گذشت خوش خیلی: مھران

 .بزنین سر ما بھ بازم: محمدرضا

 میگی؟ چی.محمد میریم فردا ما: یلدا

 .بیان کھ زدم زنگ رفیقا بھ تازه میریم؟کجا؟من: میگھ متعجب محمد

 .برمیگردیم ھم با ھممون...کارش سر بره باید علی پنجم.زدی زنگ کردی غلط شما: یلدا

 ویالشون از و میدم تکون دست براشون کشیدن خمیازه حین منم و ومیگیره دستم آرمین

 من.میشیم دور

 من ھک بدیم ادامھ رو دوستیمون بازم تھران رفتیم کھ بعدا کھ گرفتم ازش رو یلدا شماره

 و میدونم بعید
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 الک.بود شده شیش اینا با خیلی کھ امشب.گرفت رو محمد و مھران و علی شماره ھم آرمین

 مردم آدم

 ...بشر این دوستیھ

 .ما؟ دست میفتاد آسا ھمھ کھ میکردی چیکار امشب تو: آرمین

 رو ورقا جوری ھم تو واسھ و لنگم زیر میزدم رو آسا وقتا بعضی...شیطانی کارای 

 آسا کھ میچیدم

 ...آسانی ھمین بھ.تو دست بیفتھ

 باز من و میکنھ نگاھم. میکشم بیرون دستش از دستمو و میزنم لبخندی منم...میخنده

 .میکشم خمیازه

 .شدم خستھ خیلی امروز 

 رد ساحل کنار از داریم دقیقا االن ما.میفتھ جلوتر ازم آرمین و میکنم کم رو سرعتم کمی

 کنار و میشیم

 اون انتقام گرفتن و ریزی کرم واسھ خوبی وقت االن...ھا ھا ھا ھا...جنگلھ یھ ھم ساحل

 روح و ماسک

 .ژپتوئھ پدر
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 میره ویال سمت بھ و میزنھ ھا ماسھ بھ کفشاش با کھ درحالی و میفتھ جلو ازم یکم آرمین

 امروز: میگھ

 ...جانانھ ی قھوه یھ و میچسبھ گرم آب دوش یھ االن.بودیم بیرون صبح از

 :میده ادامھ و میره ھمنیجوری ھم آرمین.میکنم قایم پشتشون خودمو و درختا سمت میپرم

 اش قھوه اگھ

 .میکنی؟ درست.ھا؟...میشھ جانانھ بیشتر کنی درست تو رو

: میگھ اخم با نمیبینھ کھ منو و میکنھ نگاه رو سرش پشت و برمیگرده نمیدم کھ جوابشو

 .ترمھ؟؟

 ...نخندم کھ دھنم جلوی میذارم دستمو و میکشم تاریکی تو بیشتر رو خودم

 بیا...نیست قشنگی شوخی اصال بگم بھت باید میکنی شوخی داری اگھ...ترمھ؟: آرمین

 .بیرون

 ...عمرا

 ...دیگھ وقت یھ بذار رو شوخی...شبھ ترمھ: آرمین

 تو یشترب و تر عقب میرم کھ من سمت میاد دقیقا و میکنھ پررنگتری اخم کھ نمیدم جوابشو

 فرو تاریکی

 ...مسخره ماسک اون تالفی بھ اینم.میرم

 ...ترمھ؟: میگھ نمیبینھ منو معلومھ کھ نگاھی با آرمین

 ...خخخخ...کرمھ پر اینجا نیا
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 بیرون بیا خدا رو نمیومد؟تو خوابت تو مگھ.خانومی ندارم حوصلھ اصال: آرمین

 شبھ نصفھ...بریم

 ...داره خطر

 شدست...جلوتر میاد ھم آرمین و ایستم می پشتش و دیگھ درخت یھ سمت میکشم رو خودم

 جیبش تو رو

 مقای درختھ پشت رو خودم...میکنھ روشن چراغشو و میاره بیرون رو گوشیش و میکنھ

 بعد...میکنم

 ...پشتش میرم نبینھ منو مواظبم کھ درحالی

 ..اینجایی؟...ترمھ؟: آرمین

 ھمون بھ و میام بیرون تاریکی از و میرم راه پاھام نوک رو منم...منھ بھ پشتش ھنوز

 سمت بھ آرومی

 ...خخخ...میندازه نور اونور اینور و میکنھ ترمھ ترمھ ھنوز اونم و میرم ویال

 ...محالھ محالھ...محالھ شیطانی ھمھ این منو

 تیوق.میارم بیرون رو آرمین کلید دستھ و میکنم جیبم تو دستمو و میرم ویال سمت بھ

 ھا بچھ با داشتیم

 با ھک میبرم قفل سمت بھ رو کلید باز نیش ھمون با...رفتم کش ازش میکردیم خدافظی

 آرمین صدای

 ...میشھ خشک دستم

 .ترمھ: آرمین

 از یا مسخره خنده و میکنم نگاه میزنھ ھار زیادی کھ سگیش قیافھ بھ و سمتش برمیگرم

 ترس روی

 .کردی؟ پیدام: میگم و میکنم

 ...کردم پیدات...کردم پیدات...آره: میگھ و میده فشار ھم روی رو دندوناش
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 ...شده؟ چی: میگم و میرم عقب عقب کھ میاد سمتم بھ

 جیغ کھ میندازه چنگ سمتم بھ قرمزش صورت و اخم ھمون با کھ عقب میرم دوباره

 ...الفرار و میکشم

 ...خدا یا کھ میکشھ نعره ھمچین

 ...میکنی؟؟ خودت دست مضحکھ منو...نمیمونی زنده برسھ بھت دستم: آرمین

 ایدهف براش ولی کردم غلط..خوردم گھ میگم تند تند و میکشم جیغ و میدوم ساحل سمت بھ

 ای

 و داد ھنوزم آرمین.میشھ تر سخت دویدن میشم کھ ساحل وارد...نمیشھ کھ حالیش.نداره

 و میکنھ بیداد

 رو کلید دستھ...کردنم التماس و خوردن شکر حال در ھمچنان منم و میکشھ نشون و خط

 میکنم پرت
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 ...میرسم حسابتو: میگھ و میگیرتش کھ سمتش

 ...(میده فاز کلمھ این چقدر...خخخ...)ناگھان

 از یقسمت سمت رو خودم و میزنم شیطانی لبخند...میجرقھ ذھنم تو تری شوم فکر ناگھان

 پر کھ ساحل

 زمین ویر میفتم...شتلق و جیغ یھ و میکنھ گیر لنگم مثال الکی و میرسونم سنگھ و صدف

 ام نالھ و آه و

 ...داشت دردی چھ المصب...میشھ بلند

 ...گرفتمت: میگھ توجھ بی و میگیره بازومو آرمین

 ...وقتشھ االن

 آی...رفت در پام قوزک آی...آی...لھید ام دنبالچھ آی...لگنم آی...لنگم خدایا آی...آیییییی 

 ...شدم افلیج

 .خوبھ؟ حالت ترمھ: میگھ و میشینھ کنارم نگران آرمین

 و میکنم تشنج مثال و غش بھ میزنم خودمو...بترک نگرانی از آره؟حاال میکنی من دنبال

 ماھی مثھ

 برهوی بعد.(.نوشتم چیزی یھ من حاال...میره؟؟؟ ویبره ماھی بگو خدا رو تو...) میرم ویبره

 ساکن رفتنم

 .ردم م   من مثال.نمیخورم تکون و میشم

 ترمھ؟...ترمھ؟؟: میگھ نگران آرمین

 ...نداری یاد ای دیگھ چیز کلمھ این غیر کھ ترمھ بمیره ای

 مھتر: میگھ نگرانی با و میده تکونم دوباره و میکنھ بغلم و میگیره ھامو شونھ آرمین

 بیدار...عزیزم؟

 ...ترمھ؟...کنم؟؟؟ چیکار.خدایا وای...خانومم شو

 رفتھگ بغلش تو منو کھ درحالی فیلما این تو مثھ و مردم من کنھ باور داشتم انتظار االن

 با رو سرش

 خیلی بعدش...خدایا...ترمھ: بگھ داد و بلند صدای با و کنھ دراز آسمون سمت بھ گریھ

 شایدم یا...بباره بارون زمان و زمین از شر شر و بزنھ برق و رعد آسمون اتفاقی خیلی

 کھ بود بھتر

 رو حمنصای و حرفا تمام اینکھ از بعد و بکنم رو اعترافاتم و کنم وصیت مرگم از قبل من

 و بمیرم کردم

 یا...ھکن گریھ و کنھ بغلم و کنھ پاک رو چشمم گوشھ اشک قطره انگشتش با آروم آرمین

 بود بھتر شایدم

 خر مثھ رو تو من بگھ و کنھ التماسم و دنبالم بیاد آرمین و بندازم دریا تو خودمو من

 منم و دارم دوست
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 و نیمک تولید عشقوالنھ صحنھ دوتایی و بغلش بپرم بعدشم و کنم گریھ یکم وسط اون

 آرمین کھ درحالی

 زھی ولی...کنیم تولید عشقوالنھ صحنھ بازم و بیرون بیایم آب از کرده بلند دستاش رو منو

 خیال

 ...باطل

 بھ رو اتیمحی عالیم میبینھ وقتی و میگیره رو نبضم بعد و میزنھ صورتم بھ ضربھ چھارتا

 دوباره راھھ

 االن نکنھ...خدایا وای...میکنھ بلند زمین روی از منو و میکنھ بغلم محکمتر و میده تکونم

 نامھ فیلم

 لبخند یھ با منم...عشقم؟؟؟: میگھ مالیمت با و میگیره بغلش تو منو اون و شده عوض

 رو چشمام ژکوند

 مینھ قراره االن یعنی...میشھ؟ تولید عشقوالنھ صحنھ باز و... جانم؟: میگم و میکنم باز

 اتفاق

 ...ھنمیگ چیزی ھمچین ولی عشقم بگھ میشم منتظر و میگیرم جون بی خودمو...بیفتھ؟

 ...نمیشی؟ پا...مردن بھ زدی خودتو تو میدونم کھ من...ترمھ؟: آرمین

 ...نچ: میگم حالت ھمون تو

 ...خواستی خودت...خانوما خانوم باشھ: میگھ و میخنده

 ...خواستم؟ چی من...ھا؟

 و نممیک باز رو چشمام ترس و بھت با...میشم آالسکا و سرد آب تو میشم پرت دفعگی یک

 دریا آب بھ

 تو...تو :میگم و میکنم نگاه میخنده بھم کھ آرمین بھ منگ و میشم بلند سریع و میکنم نگاه

 چیکار...تو

 .کردی؟؟؟

 ...دیگھ ھمینھ کارمم.کردم زنده رو مرده: آرمین

 ...بیشعوری خیلی: میگم عصبانیت با و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 بیدار کھ کردم صدات چی کنم؟ھر چیکار میخواستی: میگھ و میره عقب کمی آرمین

 ...نشدی

 ثالم الکی خنگول بابا...ھا؟.برم؟ منم گرفتی مدرک کجا تو...خنگی؟ اینقدر چرا تو آخھ 

 برفی سفید من

 .ام خفتھ زیبای یا

 کنم؟ چیکار من خب: آرمین

 میبوسیدی، منو ریز ھمچین و میکردی ایفا رو اسب بر سوار شاھزاده اون نقش باید تو 

 بیدار من بعد

 .میکردیم زندگی عمرمون آخر تا خوشی و خوبی با و میشم

 .سرتھ تو فکری ھمچین یھ فھمیدم خودمم: آرمین

 نکردی؟ عملیش چرا پس: میگم میزنم بندری کھ درحالی و میام بیرون آب از
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 زیبا نھ...بودی سفید نھ کردم نگات کھ ھرجور آخھ: میگھ مظلومی حالت با آرمین

 کھ ھم خواب...بودی

 ...دیگھ نشد...نبودی

 زشتم؟ من...چی؟ 

 .نزدم حرفی ھمچین کھ من: آرمین
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 .نبودم خفتھ زیبای من گفتی...چرا 

 ...بودی خفتھ ترمھ...تو...نیستی خوب: آرمین

 ...دیش دیش بابا...قوروت قره بابا...لواشک بابا...خیارشور بابا...خوشمزه بابا 

 ویال سمت بھ و میکنم حرکت ربات مثھ میلرزم سرما از کھ درحالی منم و میخنده آرمین

 اینبار کھ میرم

 و دوشش روی میندازه منو توجھ بی آرمین کھ میکشم جیغ...میشم بلند زمین روی از واقعا

 ضربھ

 ...زمین بذار منو: میگم و میکشم بلندتری جیغ کھ میزنھ باسنم بھ محکمی

 انومخ ببر لذت موقعیتت از میتونی کھ جایی تا: میگھ خنده با میکنھ حرکت کھ درحالی

 بھ من...کوچول

 .نمیدم موقیعتا این از ھمھ

***. 

 رسیدی؟ کی تو...بیمارستان میرم دارم: آرمین

 ...االن 

 اومدی؟ کی با: آرمین

 کردی؟ چیکارا تو...رسوند منو پیمان 

 خونھ در میشم متوجھ کھ میندازم کلید داشتم نگھ ام شونھ با رو تلفن گوشی کھ درحالی

 متعجب...بازه

 پام با و یزنمم لبخندی و میکنم نگاه پارکھ پارکینگ تو کھ ماشینم بھ...میشم پارکینگ وارد

 پارکینگ در

 .میبندم رو

 گذشت؟ خوش...مشغولم بیمارستان تو اومدم کھ روزی از: آرمین

 ...میموندی کاش گفت خیلی پیمان...بود خالی حسابی جات: باال میرم رو ھا پلھ و میخندم

 .نبودم راحت ھا بچھ ھای نگاه با زیاد: آرمین

 سر.بیرون میاد مانند عجوزه قیافھ با و میشھ باز خونھ صاب خونھ در کھ میزنم لبخندی

 حتی صبح

 ...کرده جیش صورتش تو کلی شیطون...ھا نشستھ صورتشم

 .میزنم زنگ بھت بعدا من آرمین...آھا 

 .فعال...خانومم باشھ: آرمین
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 .خونھ صاب سالم: میگم و میکنم نگاه خونھ صاب قیافھ بھ و میکنم قطع رو تماس

 .اومدی خوش: میگھ و میکنھ نگاھم اخمو

 .شده مھربون چھ...اوھو

 .ممنون 

 ...بود باز پایین در: میگم و میرم ام خونھ در سمت بھ

 رسیدی؟ االن...گذاشتھ باز درو اون البد.بود اومده برق و آب مامور: خونھ صاب
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 :میگم و میکنم باز رو خونھ در و میندازم بھش نگاھی نیم و زمین روی میذارم کیفمو

 ...آره

 .امانت تو دست خونھ...شیراز میرم فردا من: خونھ صاب

 .چشم: میگم و سمتش برمیگردم و خونھ تو میندازم رو کیف

 فھمیدی؟...بدی مھمونی و نبینی دور منو چشم باز: میگھ و میکنھ ریز چشماشو

 ...نیستم کھ خر

 ...آره 

 شبانھ ھفت من بیرون بذاره تھران از انگشتشو بود کافی.خرابھ پیشش ام سابقھ ماشاهلل

 و جشن روز

 ...بخیر یادت...جوونی ِھی...میگرفتم پارتی

 و ام خونھ سمت میگردم بر...میبندم رو در اون از زودتر من اینبار و میشم خونھ وارد

 ی خونھ: میگم

 ...سالم...من

 رو گوشی و میکنم شوت رو دره جلوی کھ رو کیف پام با و میکنم دماغم تو دستمو

 و میز روی میندازم

 گھدی یکم...میندازه سرفھ بھ منو و میشھ بلند روش خاک دوباره کھ میپرم کاناپھ روی

 و میکنم سرفھ

 دوم ھفتھ رسیدن از قبل آرمین و من...میبندم رو چشمام و میدم خودم بھ قوسی و کش

 بچھ پیش رفتیم

 اب آرمین و من میدونستن ھمشونم دم از و استقبالمون اومدن ھمھ رسیدیم کھ ھم وقتی...ھا

 ھم

 کالغ دوتا دفعھ این منتھا...بود داده خبر ھمھ بھ سیاھھ کالغ...دیگھ بلھ...بودیم

 کیوان یکیش...بودن

 چی ھمھ میرفتھ میزده من بھ کھ زنگی ھر از بعد پدرسوختھ کیوان اون...پیمان ھم یکی

 چھارتا با رو

 نای در بھش اینکھ سر باھام کھ ھم سیما...میذاشتھ ھا بچھ دست کف بازی ھندی و دروغ

 چیزی مورد
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 ایھ نگاه نتونست کھ ھم آرمین...شد شروع من کشی منت دوباره و بود قھر بودم نگفتھ

 افشین بدید ندید

 در یباز ندید افشین این بسکھ...تھران برگشت فرداش و کنھ تحمل رو مازیار و سیما و

 ھی آورد

 !!!داری؟؟؟ دوست سرکھ شما کھ کنم باور من یعنی: میگفت

 پاچھ سگ مثھ بود آرمین کھ اولی روز کھ ھم کیوان...ام؟؟؟ سرکھ چی؟من یعنی آخھ

 و میگرفت

 رفتمیگ رگبار بھ میدید رو آرمین سایھ تا و بود گرفتھ دستش کالشینکف و مسلسل

 الکی...المصب

 بھاره...میوورد در رو آرمین حرص و میکرد ماچم و میکرد بغل منو میومد ھم الکی

 کھ ھم خانوم

 گیلن پا یھ...لوس اینقدر دخترم...حسنھ گاو واقعا...اه  ...بودن آورده رو نحسشون تشریف

 انداختم بھش

 عھرموق و اومد بدم ازش منم...کرد لوس کیوان جلوی خودشو و کرد گریھ کلی شد پا کلھ

 رد جلوم از

 کیوان مھ آرمین رفتن از بعد...بوسی پا میرفت دماغ با اونم و منیداختم بھش لنگی پا میشم

 و زد غیبش

 بره دشبع و بپرونھ رو آرمین میخواست فقط انگار.نیومد بیرون اتاق تو از گاو اون با کال

 پی

 نمیاره معتادی ھم خجالت...بود کرده عاصی رو ھممون بھاره جیغای صدای...الواتیش

 یکم اگھ

 تا و بود تنشون مایو دائما ھا ندیده دریا مثھ کھ ھم نادیا و مازیار!!!...شما جان بھ...بکشن

 روسیھ
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 و بود شجیب تو دستاش دائما کھ ھم پیمان...دیگھ میکردن عشق کال...برمیگشتن و میرفتن

 نگاه منو

 ھک نشدم پاپیچش زیاد منم حال ھر بھ..خخخخ...شده؟ عاشقم__________ نکنھ...میکرد

 جیم سین آرمین مورد در منو

 ھمب اصال بگم خالصھ...بود نیاورده خودش با رو شیرین دختره اون شکر رو خدا...نکنھ

 خوش

 داشتیم بھاره و کیوان از صحنھ شکار چندتا سیما و من ھم ھا مابین ھمین در...نگذشت

 عکس وھی

 ۱۴ ھم امروز.مینداخت برق اونو و بود سرش کشی دستمال مشغول ھم افشین.میگرفتیم

 ما و فروردینھ



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 رفتیم.ممیکردی چیز شمال تو داشتیم بازیامون مسخره با دیگھ...برگردیم گرفتیم تصمیم

 و مازیار...جنگل

 یباق دیار بھ و شد نصف وسط از درختھ کال شد تاب سوار سیما تا...انداختن تاب نادیا

 ھم ما و شتافت

 کشیدن تزحم خان مازیار بازم.نداشتیم کنده و چوب بزنیم کباب خواستیم.شدیم تاب بیخیال

 مثھ و

 تفنگ ھم کیوان.زدیم کباب ھم ما و کرد ساقط رو ھا شاخھ و رفت باال درخت از میمون

 آوره بادیشو

 یرونب جنگل از وقتی...دھنش وسط میکرد خالی گلولھ یھ میزد سوت گنجشکی یھ تا بود

 پشت اومدیم

 لوت بیابون کال و نیست خبری جنگل از دیدیم کردیم نگاه کھ رو سرمون

 آدمای ھمچین...بعلھ...شده

 الک ھم کیوان...نوشتیم درختا روی ھم خاطره و یادداشت چندتا کھ بماند...ما ھستیم چیزی

 نصف

 الم قلبھ این جوجو" گفت ھا خرشده مثھ ھم بھاره.کرد درست قلب یھ و تراشید رو درخت

 صحنھ اچندت یھ خالصھ و پروند قلبھ وسط از تیر یھ و کرد باز نیششو ھم کیوان"...منھ؟؟؟

 وسط اون

 با رو نبات اون چرا کھ بود پشیمون خر مثھ ھم پیمان.انداختن آب رو ھمھ دھن و رفتن

 خودش

 یادز پشھ چون ھم شمال...میرفت صدقھ قربون و بود گوشی پچ تو پچ ھم دائما...نیاورده

 پشھ من داشت

 .میپروندم

 و میزنم خونھ تو چرخی یھ ام حولھ با و بیرون میام حموم از توپ دوش یھ گرفتن از بعد

 شاد آھنگ یھ

 ...میرم آشپزخونھ سمت بھ میچرخونم رو کمرم کھ درحالی و میکنم پلی رو

 « مھمونی تو پنجشنبھ باھم تو و من کن فکرشو

 زیتونی موھای با تو مشکی شلوار کت با من

 شیطونی و ناز کھ ھم تو و شیک جلتنمن یھ من

 قشنگھ چقدر کھ وای »

 ...قشنگھ چقدر 

 « قشنگھ چقدر کھ وای »

 ...قشنگھ چقدر 

 « میرقصی برام تو

 میخندم بھت من

 میبندم چشمامو من و ببند چشماتو میگی
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 میری در میکنی ماچم

 میری ور دلم با

 درگیری ھم برقصھ باھام میخواد کی ھر با »

 کمرم بھ ای درجھ ۳۶۰ چرخ یھ و روش میذارم رو کتری و میکنم روشن رو گاز زیر

 با و میرم

 قدرچ...قشنگھ چقدر کھ وای ای...قشنگھ چقدر...قشنگھ چقدر کھ وای: میگم بلند صدای

 ...قشنگھ

 جلوی میگیرمش و برمیدارم رو مالقھ و ھوا میپرم آھنگ ریتم با و میکنم دم رو چای

 درحالی و دھنم

 ینھآ جلوی و بیرون میپرم آشپزخونھ از میرم رپیا تریپ اون از و میخونم خواننده با کھ

 با و ایستم می

 و دودالود خونھ ھوای...خونھ تو منھ با وقتی قشنگھ چقدر کھ وای: میخونم وحشیگری

 مثھ شیک

 ولی کنھ شیطونی نمیخواد تعمھ...جوره چی ھمھ دیگھ...نوره کم خونھ...تھروووونھ ھوا

 دیگھ

 دونھ مثھ ملس و شیرین لباشم...بوره موی با عسلی چشم برنزه خانوم آخھ...مجبوره

 ...انگوره

 ...نممیک خاموشش و دستگاه سمت میزنم شیرجھ و صورتم تو میکوبم آھنگ قسمت این با

 ...میخواد؟؟؟؟خخخخ دلش یکی توصیفھ؟نمیگین وضع چھ این...تربیتا بی 

 نای ببینیم بذار...بیکالم آھنگ یھ رو میزنم و میشم ام عالقھ مورد آھنگای آرشیو وارد

 کالما بی آھنگ

 ...میده؟ گوش بھشون ما لبوی این کھ دارن چی

 و میریزم چای خودم برای و میز روی میندازم رو مالقھ و آشپزخونھ تو میپرم دوباره

 کھ درحالی

 کھ جوریھ یھ آھنگھ این...بیرون میام آشپزخونھ از و میکنم خاموش رو گاز میکنم فوتش

 عرض در کال

 یاد آدم کھ میزنھ سوز با ھمچین...خالص و میگیری مزمن افسردگی اش ثانیھ دو

 ...میفتھ بدبختیاش

***. 

 ھک حالی در و میندازه پشتم رو چپش دست...میده دستم بھ رو بستنی و میشینھ کنارم

 رو بستنیش

 ...میکنن صدا و سر چقدر: میگھ میخوره

 و وراین پارک تو کھ ھایی بچھ جمعیت بھ و میزنم لیس افتضاحی شکل بھ رو بستنی

 نگاه میدون اونور

 ...میزنم لبخند و میکنم

 نھ؟ مگھ...کوچولوئن خیلی 
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 ...آره: میگھ خاصی لحن با

 بھم...میره ضعف براش دلم و میکنم نگاه بستھ خرگوشی رو موھاش کھ ای بچھ دختر بھ

 کھ میکنھ نگاه

 ...بشم قربونت: میگم ای گانھ بچھ صدای با و میکنم لوس رو صورتم

 ...میدوه ھا سرسره سمت بھ و میخنده
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 ستدو بچھ: میگھ و میده فشار رو ام شونھ...میفتھ ھام شونھ روی پشتمھ کھ آرمین دست

 داری؟

 و اخمو قیافھ دیدن با کھ بدم رو جوابش میخوام و میگیرم ھا بچھ از لبخند با رو نگاھم

 ناراحتش

 دوست:میگھ نمیدم رو جوابش وقتی...میمیرم ھا بچھ برای...واقعیتش...میشم پشیمون

 داشتھ بچھ داری

 باشی؟

 یچوقتھ...چند ھر...باشھ کننده دلگرم لبخندم میکنم سعی...میگیره بغضم حالتش دیدن با

 کردن آروم تو

 ...باشم بیخیال میکنم سعی و میکنم خیس رو لبم...نداشتم مھارت کسی

 ...چندشن...خیلی...میخوره بھم ازشون حالم...عمرا...باشم؟؟؟ داشتھ دوست رو ھا بچھ 

 ھمیکن نگاھم خنده با دوباره کھ خرگوشی مو ی بچھ دختر ھمون بھ حرفم اثبات برای و

 و میکنم اخم

 ...پررو بچھ گمشو: میگم

 نشون خونسرد رو خودم اما میشم پشیمون کارم از...میشھ دور گریھ با و میکنھ بغض

 زیر و میدم

 و گھب باباش بھ بره دختره نکنھ...میکنم نگاه میکنھ نگام لبخند با کھ آرمین بھ چشمی

 گوشمو بیاد باباش

 بپیچونھ؟؟؟

 پوستشون...کوچولوئن...نازن زیادی...ھا بچھ:میگھ و میکشھ بغلش تو منو

 دستت وقتی...پاکن...نرمھ

 ور حس این نمیخوای...تویی فقط دنیاشون...کھ...انگار...میکنن بغلت یا...میگیرن رو

 تجربھ

 بدنت از بیرون قلبت...دیگھ مادرای مثھ کھ نمیخوای بشی؟تو مادر...کنی؟نمیخوای

 ؟؟؟!!بتپھ؟

 وبیخ مادر نمیتونستم...میخواستم اگرم کھ مطمئنم...نع: میگم و میزنم لیس رو بستنیم

 ...بشم

 ھم خوبی دروغگوی...تو: میکنھ زمزمھ گوشم زیر و میبوسھ آروم رو سرم

 برات اگھ ببخش...نیستی
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 !!!نیستم کافی

 برام...زیادی...تو: میگم و بکشم عمیق نفس میکنم سعی...میگیره نفسم حرفش از

 ...زیادی...

 کار...شا کشیده گند بھ گذشتھ با یتیم بچھ دختر یھ خواستن: میگم کھ میخنده ام جملھ از

 مرسی...بزرگیھ

 ...خوبی خیلی تو... راستش...خواستی منو کھ...کھ مرسی...میخوای منو کھ

 گناھی تو...نیست بھتر نباشھ بدتر وضعم...منم...نزن رو حرفا این ھیچوقت: میگھ لبخند با

 ...نیست گند ھم ات گذشتھ...نداری

 بارهدر کھ...خوبی تو...داری باورم ھمھ این با کھ...خوبی تو...نمیدونی رو چیزا خیلی تو

 ام گذشتھ

 ...میخوای منو فقط کھ...خوبی تو...نمیپرسی چیزی
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 ...خوبی خیلی تو 

 ...نموند ازش چیزی...بخور رو ات بستنی حاال...تو از بیشتر نھ: آرمین

 ورز از و میشم بلند نمیکت روی از...میزنھ یخ مخم کھ میکنم دھنم تو رو بستنی تمام

 مرغ مثھ سردیش

 ...میپرم اونور و اینور

 ...میخوری؟ ھم با یھویی ھمشو کھ مجبوری مگھ: میگھ و میخنده

 ...سرده: میگم درد با و میدم تکون رو دستم

 کھ ھمینطور و میندازه آشغال سطل تو رو اش بستنی میخنده بھم کھ درحالی و میشھ بلند

 عقب عقب

 ...بود دیوونگی خوردن بستنی سرد ھوای این تو...سرده زیادی امشب:میگھ میره

 ...دیوونھ میگن بھم خیلیا: میگم و میرم دنبالش

 ...تفاھمی چھ: آرمین

 ...تفاھمھ کھ بینمونھ اختالفای...نیست تفاھم اینا نظرم بھ 

 ...نیست تفاھم دیگھ کھ این: میگھ و میخنده

 زندگی مباشی داشتھ سلیقھ یھ ھردومون تو و من باشھ قرار اگھ...قشنگھ تفاوتا...ھست چرا 

 زیادی

 ختالفانا این...داریم تفاوت...من شبیھ تو نھ توام شبیھ من نھ نظرم بھ...میشد کننده خستھ

 رو آدما کھ

 ھوم؟...میکنھ نزدیک بھم

 ھک چیزی تنھا...نمیارم در سر چیزی حرفات از من: میگھ و میکنھ جیبش تو رو دستاش

 اینھ مھمھ االن

 ...خیلی...تفاھم بی چھ تفاھم با چھ کھ
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 ھمب حرف بی و ایستھ می کھ میکنم نگاه بھش...نمیده ادامھ اما میشم اش جملھ ادامھ منتظر

 خیره

 ...میشھ

 شد؟ چی 

 .ترمھ؟: میگھ آروم و میده قورت رو دھنش آب

 شد؟ خوبی؟چیزی: میگم و میشم نزدیک بھش

 بچھ وقتھیچ نتونیم اگھ یعنی...نتونم اگھ...نشھ اگھ...اگھ: میگھ و پایین میندازه رو سرش

 دار

 میمونی؟ باھام بازم...بشیم
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 سرخر زندگی اول سال ھشت تا من ببین: میگم و میزنم لبخندی

 رو تالشمون...بعدشم...نمیخوام

 ...نشد ھم نشد شد شد...میکنیم

 و داده ازدواج پیشنھاد بھم االن انگار نمیخوام بچھ اول سال ھشت تا میگم جوری یھ حاال

 تو حلقھ

 ...دستمھ

 دوست ومن کھ نمیگی بھم ھیچوقت چرا...تو: میگھ قبل لحظھ چند بھ توجھ بی و میکنھ اخم

 داری؟قبال

 ...نگفتی ولی خواستم ازت ھم

 ...گفتم 

 ...نگفتی...نھ: آرمین

 ...نمیاد یادم...جدی؟ 

 چرا؟...داری دوسم نگفتی ھیچوقت: آرمین

 نمیدونی؟ خودت مگھ...بابا نمیاد یادم 

 ...بگو بھم...نھ: آرمین

 ...داریا محبت کمبود...بدبخت ای عقده 

 ...نمیگم بھت االن...نکن اینجوری چشماتو: میگم کھ میکنھ نگام منتظر

 چرا؟...رفتی تفره بازم ولی...بگی بھم کھ خواستم ازت ھم قبال: آرمین

 ...دارم خودمو دالیل 

 نداری؟ دوسم: آرمین

 ...نگو چرت...شدی؟ دیووونھ: میگم و میکنم نگاھش متعجب

 ...خشکش جلد تو میره دوباره

 بھت ارمد مدام من...باشھ سختی چیز احساساتت گفتن نمیکنم نمیگی؟فکر بھم چرا: آرمین

 کھ میگم
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 زبون از رو احساساتت نمیذاری چرا...نمیگی بھم چیزی تو ولی...دارم دوست چقدر

 .بشنوم؟ خودت

 ...میکشم خجالت االن...دیگھ وقت یھ شاید 

 ...دیگھ میکشم خجالت خوب: میگم خنده با کھ میکنھ نگاھم چپ چپ
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 لب زیر و میدم فشار ھم روی رو دندونام...میره ماشینش سمت بھ اخم با و نمیگھ چیزی

 اگھ: میگم

 ...کنم ناراحتت و بپیچونمت نمیشم مجبور ندی گیر زیادی

***. 

 ترمھ؟: سیما

 ھوم؟ 

 ...دیگھ پاشو...میخوابی؟ چقدر: میگھ و میزنھ باسنم بھ محمی لگد

 چیھ؟ 

 ...میزنھ لگد داره: میگھ ذوق با سیما

 ھا؟: میگم اخم با و میکنم باز رو چشمام الی

 ..میزنھ لگد داره: میگھ و میکنھ اشاره اش قلمبھ شکم بھ ذوق با سیما

 ...میکنم نگاه شکمش بھ و میشم ور حملھ بھش و میپرم جام از

 پس؟ کو 

 ...وایسا دقھ یھ: میگھ و میذاره شکمش روی و میگیره رو دستم سیما

 شممیک عقب رو دستم شوکھ...میخوره تکون دستم زیر چیزی کھ نشده تموم حرفش ھنوز

 چی: میگم و

 شد؟

 ...زد لگد: میگھ و میخنده سیما

 مگھ: میگم شوق با و میذارم شکمش روی دوباره رو دستم و میخندم

 کوچولوی...ھا؟...خره؟؟؟

 میزنی؟ لگد کھ خری...خالھ؟

 و نممیک نگاه شده اشک پر چشماش کھ سیما بھ و میخندم...میخوره تکون دستم زیر دوباره

 خنده با

 دیووونھ؟ میکنی گریھ چرا: میگم

 ...ترمھ خوشبختم خیلی من: میگھ و گریھ زیر میزنھ حرفم این با

 میزنھ؟ لگد ات بچھ چون: میگم و میخندم

 داشتم آرزوشو کھ چی ھر چون...خره نھ: میگھ خنده با و میکنھ پاک رو اشکاش

 چند ھر...دارم

 ...ناخونده

  



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 

653 

 ...مامانشھ پسر: میگھ و میکشھ شکمش روی رو دستش

 ...میشھ دار پسر میکنھ حالی چھ افشین 

 ...بودا دختر کاش ولی...نمیشناسھ پا از سر...آره: سیما

 چھ: ممیگ میکنم نگاه اومدش باال شکم بھ متعجبی باحالت کھ درحالی و میندازم باال شونھ

 چھ دختر

 ...سالمھ کھ اینھ مھم...کھ نمیکنھ فرقی...پسر

 .ممیار بیرون رو رژش و آینھ و برمیدارم رو سیما کیف و میکنم دراز دست حرفم از بعد

 ...بابا کردی بد حالمونو...بزن مامانو حرفای ھمش توام: سیما

 ...میخارونتش و میکشھ شکمش روی رو دستش

 .میخاره خیلی شکمم: سیما

 ...بخارون خب 

 ...گفتیا غیب بابا: سیما

 بیاد؟ دنیا بھ کھ مونده ماه چند: میگم و میکنم ذوق دوباره

 .ھنوز مونده ماھی چھار سھ یھ...مونده خیلی ھنوز...اوووه: سیما

 بکنم؟ انتخاب من اسمشو 

 .میکنم انتخاب اسمشو خودم...خودمھ بچھ..نخیر: اخم با سیما

 میگھ؟ چی افشین 

 فراز من یول...سپھر بذاریم اسمشو میگھ افشینم: میگھ و میشھ خیره افق بھ لبخند با سیما

 دوست رو

 ...فراز بذارم اسمشو میخوام...دارم

 .دانیال بذار...اومم...بذار اسمشو...نیست قشنگ نظرم بھ...فراز؟ 

 ماسمش.خودمھ بچھ...کن انتخاب اسم خودت بچھ واسھ برو: میگھ و میزنھ لگد بھم سیما

 نھ.فراز میذارم

 .نداره ربطی مامانمم بھ نھ و باباش بھ نھ و تو بھ

 .داده؟ پیشنھاد اسم مریمم مامان مگھ 

 ...زرگمب بابا یاد بھ...اکبر علی بذار اسمشو میگھ مامان: میگھ و میکنھ کج رو لبش سیما

 .کھ قشنگیھ اسم: میگم و میکشم لبم روی محکم رو رژ و میخندم

 ...باشھ فراز اسمش میخوام.ندارم دوست: سیما

 پرواز بلند و کنھ پرواز ھا آسمان فراز در زیادی ات بچھ اینجوری نمیکنی فک 

 با یکی ممکنھ...بشھ؟
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 ...بزنتشا کمون تیر
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 استاد ونا با رو ات رابطھ کھ باش این فکر بھ برو ھم تو...بابا گمشو: میگھ و میخنده سیما

 چشم

 رونبی بار دو فقط دیگرو ھم افشین و من...بگیر یاد من از یکم...کنی رسمی قشنگمون

 فرداش...دیدیم

 .چسبوندم خودمو چجوری کھ کن داری؟حال رو سرعت.کردم مشخص رو عقد تاریخ

 ...چسبیدی مرده مادر افشین اون بھ کھ داری قبول خودتم خوبھ 

 کاله سرت نکنھ ترمھ میگم.اومده؟ پیش بحثش اصال.چی؟ تو: میگھ و میزنھ چشمکی سیما

 بعد و بذاره

 ...کنھ ولت مدت یھ

 فتھگ بھم.زیاد ھم خیلی.داره دوست منو آرمین.سیما نکن خالی دلمو تھ: میگم و میکنم اخم

 عمو وقتی کھ

 .میکنھ جدی رو مون رابطھ میاد شخصا خودش بیان رعنا خالھ و پوریا

 و من رپس و دختر...بیاری دختر یھ کن کاری یھ ھم تو: میگھ و میکنھ شیطونی خنده سیما

 ھای زوج تو

 .میشن خوبی

 ...بشھ تو عروس ام بچھ بذارم من ببینی خوابت تو 

 چشھ؟ من پسر مگھ: سیما

( میکنم هاشار سیما شکن بھ دستم با) ھوا این داره شکم یھ البد...دیگھ افشینھ و تو شبیھ 

 البد موھاشم

 ...نمیشھ من شبیھ ھیچیش موندی دور من از بسکھ...افشینھ شبیھ

 آینھ و میکنم نگاه ام کرده پف چشمای بھ.میشینم گوشھ یھ و میزنم غمبرک حرفم از بعد و

 پرت رو

 .کیفش تو میکنم

 بشھ افشین مثھ اگھ موھاشم...میشھ تو مثھ دماغش و چشماش...بابا نکن قھر: سیما

 افشین...خوبھ

 وگرنھ...میتراشھ رو اش کلھ ھمش نمیاد خوشش فرفری موی از چون...فرفریھ موھاش

 کھ کچل

 .نیست

 .گرفتی؟ رو خرکچل اون طرف باز تو 

 ...بگم...بگم آرمین بھ ھمش من خوبھ.ترمھ؟...اهِ : سیما

 .نداره ایرادی و عیب ھیچ من آرمینِ .بگی؟ چی موندی...چیھ؟...ھا 

 .است سوختھ سیا: میگھ حرص با سیما

 ..کالس بی...شده مد االن...عزیزم کرده برنزه 

 .سیاسوختھ میگیم اینا بھ ما...چی ھر: میگھ و میندازه باال شونھ سیما

 ختھسیاسو معنی تا بنداز زغال آیدا اون بھ نگاه یھ برو...ندیدی سیاسوختھ عمرت تو تو 

 جا برات

 ...بیوفتھ
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 روب پاشو: میگم سیما بھ رو میرم اف اف سمت بھ کھ درحالی و میشم بلند زنگ صدای با

 کتری زیر

  

 

655 

 .اومدن ھا بچھ.کن روشن رو

 .نمیتونم من: سیما

 ...نمیشھ بد بدی خودت بھ تکونی یھ...گمشو سیما 

 بلھ؟: میگم و برمیدارم رو اف اف گوشی.میشھ بلند و میکنھ اخم

 .کن باز: میرسھ گوشم بھ کیوان غمزده صدای

 .شده؟ کیوان؟تویی؟چت 

 .میاد دستم چی ھمھ میاد کھ آرمین صدای

 .ھمیم با.کن باز عزیزم: آرمین

 ...سرت فرق بخوره عزیزمت: کیوان

 االنم تا اگھ.ندارم تو با ھمصحبتی بھ ای عالقھ ھیچ.نزن حرف من با خواھشا: آرمین

 داشتم نگھ خودمو

 .بوده ترمھ خاطر بھ نکنم لھت کھ

 ...میلرزونھ رو دلم کیوان خشمگین صدای

 ...جوجھ...میکشی من رخ بھ اینقدر کھ داری چی ببینم جلو بیا بار یھ...نترس: کیوان

 .باال بیاین ھا بچھ: میگم و میزنم رو اپ ن دکمھ سریع

 .میرم خونھ در سمت بھ سریع و میذارم رو گوشی

 شده؟ چی: سیما

 .پریدن بھم دوتا این باز 

 .کی؟: سیما

 خونھ وارد سالم بدون و میشھ خونھ وارد آرمین از جلوتر کیوان.میکنم باز رو خونھ در

 آرمین...میشھ

 .میشھ باز منم نیش لبخندش دیدن با کھ میاد سرش پشت بالبخند

 .اومدی خوش 

 .عزیزم ممنون: آرمین

 شونیمپی و میشھ خم بھش توجھ بی آرمین و میندازه بھش چپی چپ نگاه و برمیگرده کیوان

 میبوسھ رو

 ...بود شده تنگ برات دلم: میگھ و

 ...تو بیا...منم: میگم بازم نیش ھمون با

 برمیگردم کھ ھمین و میکوبم بھم رو خونھ در.میشھ خونھ وارد آرمین و کنار میرم کمی

 با کیوان

 ھک میفھمونم بھش سر حرکت با و میکنم بھش اخمی کھ میکشھ نشون و خط برام چشماش

 حوصلھ
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 .ندارم رو دعواشون

 ...استاد سالم...کیوی سالم: سیما
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 .خانوم سیما سالم: میگھ و میاره بیرون کفشاشو لبخندش ھمون با آرمین

 .میره ھا کاناپھ سمت بھ و میده تکون سری سیما برای حوصلھ بی کیوان

 .شده؟ کیوان؟چیزی...وا: سیما

 ا؟خبر چھ: میگم آرمین بھ رو و میندازم باال شونھ کھ میکنھ نگاه من بھ حرفش از بعد

: میگھ و میشینھ و میکنھ انتخاب رو کیوان از کاناپھ ترین دور و میره ھا کاناپھ سمت بھ

 دست خبرا

 چیھ؟ دعوت این مناسبت...خب...خانومی شماست

 ...کرده ولخرجی دیده دور رو عفریتھ این چشم باز: سیما

 عفریتھ؟: میگھ متعجب آرمین

 و میشھ خراب پسرش سر روی و شیراز میره عیدا اونم بار یھ سالی...ام خونھ صاب 

 رو خونھ

 پایکوبی و رقص حق ھست خودش وقتی آخھ...میگیرم مھمونی یھ منم و من دست میسپره

 .نداریم

 ...میده تکون رو سرش و میزنھ لبخندی آرمین

 .بخوریم؟ نداری چیزی: کیوان

 .بیاد ھم افشین بذار...چرا: میگم و میرم آشپزخونھ سمت بھ

 ھم یاف: میگھ و میزنھ بال بال سیما...میشھ بلند دوباره اف اف صدای کھ نشده تموم حرفم

 ...اومد

 داخل از و میشم آشپزخونھ وارد...میکنھ باز رو در و میره اف اف سمت بھ خودش و

 روی پالستیک

 و میشھ آشپزخونھ وارد آرمین.میارم بیرون رو ھا تخمھ و ھا میوه و ھا خوراکی میز

 :میگھ بالبخند

 میان؟ ھم بقیھ و پیمان

 نبات اون بھ منو...داشت قرار شیرین ی دختره اون با پیمان: میگم و میکنم اخم

 ھم نادیا...فروخت

 پایھ رو شمال فقط اوقات بیشتر ھم سمیرا و امیر.نیومد بود دعوت شوھرش پدر خونھ

 .نیومدن...ان

 ...برات میکنم پر جاشونو خودم امشب: میگھ و میاد سمتم بھ و میخنده

 اب و میندازم دھنم تو ھم دونھ یھ و میکنم خالی ظرف یھ تو رو ھا تخمھ و میزنم لبخندی

 پوستش

 نزدی؟ زنگ بھم امروز چرا: میگھ و میکنھ بغلم آرمین کھ میخورم
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 و یماس این برمیداشتم رو گوشی کھ ھمین ولی میخواستم...خب: میگم و سمتش برمیگردم

 ھمش افشین

 ...ببخشید...نشد...اینام خرید و تمیزکاری مشغول صبح از تازشم...من بھ میشدن میخ

 ومدممی خودم میشد اگھ...نزدم زنگ بھت من کھ ببخش تو: میگھ و میزنھ کمرنگی لبخند

 کارا تو

 ...نتونستم..بود شلوغ سرم یکم امروز میدونی...یکم امروز ولی...کمکت

 ...نبود ھم کاری.نداره عیبی 

 خودت و خودم بھ فقط رو شب یھ کاش: میگھ و میگیرتم محکمتر کھ برگردم میخوام

 اختصاص

 ...میدادی
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 چیھ؟ منظورت 

 ...سرخره بدون منظورم: میگھ و میکنھ اشاره آشپزخونھ بیرون بھ ابرو با

 .نداشت حال ھا بچھ بدون...نگو اینجوری وای: میگم و میخندم

 ...میدادم حال بھت خودم: میگھ و میکنھ نزدیک رو سرش آرمین

 شد؟ حرفت کیوان با باز 

 شکلم من با...انداخت بھم تیکھ چندتا بازم...است خونھ در جلوی دیدم رسیدم وقتی: آرمین

 ...داره

 .میشھ خوب 

 گذروندن برای رو آقا این یکم نمیخوای: میکنھ زمزمھ آروم و میاره تر پایین رو سرش

 شارژ امشب

 ...کنی؟

 ددی تو ھم ما و نیست دید تو کسی شکر رو خدا خب.میکنم نگاه سالن بھ اپ ن باالی از

 خود نیشم...نیستیم

 از و میخنده کھ پایین میکشمش آروم و گردنش دور میندازم دستمو...میشھ شل خود بھ

 میز بھ پشت

 ...چشمات: میگھ و میچسبونتم

 ...چیکارن؟ 

 ...شیطونن زیادی: میگھ و میداره نگھ متریم میلی یک تو رو صورتش اش خنده ھمون با

 سطو دوباره تر پایین میکشمش و میندازم اش یقھ دور کھ دستمو.میبوسھ آروم رو لبام و

 میخنده بوسیدن

 ...میچسبونھ بھم خودشو و میده فشارم میز بھ محکتر و

 ...تویی شیطونھ اینجا کھ کسی تنھا فعال: کیوان

 زا دستش ولی میشھ جدا ازم شوکھ ھم آرمین و ھوا میپرم متر یھ کیوان صدای شنیدن با

 کمرم دور
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 وانکی کھ میذارم دھنم روی دستمو و میکنم نگاه کیوان بھ زده خجالت...نمیشھ برداشتھ

 و تیز نگاه

 ...بدی؟ بھم آب لیوان یھ میشھ: میگھ و میندازه بھم رو عصبیش

 ...حتما: میگم و میگیرم عصبیش نگاه از چشم و میام خودم بھ

 ...نمیخواد نھ: میگھ کیوان کھ میرم یخچال سمت بھ و میام بیرون آرمین بغل از

 آب خودم من کن ترمیم رو رژت برو تو: میگھ پوزخند با کھ برمیگردم سمتش بھ

 ...میخورم

 من.بیرون برو تو: میگم و میدم فشار ھم روی اش مسخره نگاه و حرفاش از رو دندونام

 رو رژم ھم

 .میارم آب تو برای ھم و میزنم

 رونبی آشپزخونھ از و میندازه بھم رو آخر نگاه میکنھ مشت رو دستاش کھ درحالی کیوان

 با...میره

 با کھ آرمین بھ و میدم تکیھ یخچال بھ رو دستم...میشم خم و میشھ شل پاھام خروجش

 بھ درھم اخمای

 .میکنھ؟ اینجوری چرا این: میگم ناراحتی وبا میکنم نگاه شده خیره آشپزخونھ در

 ...داره دوست چون: میگھ سردی لحن با و میکنھ نگاه بھم آرمین
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 چشمامو...میشھ خارج آشپزخونھ از ای دیگھ حرف بدون آرمین و میکنم اخمی حرفش از

 ھم روی

 میبندم رو یخچال در.میارم بیرون رو آب بطری و میکنم باز رو یخچال در و میدم فشار

 چشمای با کھ

 و ام سینھ روی میذارم رو دستم و میکشم خفیفی جیغ ترس از...میشم رو بھ رو سیما

 ترکم زھره: میگم

 ...کردی

 .میکردی؟ چیکار اینجا داشتی شیطون...شده؟ چی: سیما

 .برمیدارم رو لیوان و میرم کانتر سمت بھ و میکنم اخم

 ...میکنیا حال: سیما

 .کشید بیرون دماغمون تو از سرنگ با کیوان آق بود حال چی ھر.میکنم؟ حال چیو چی 

 ھک خودت ولی.نذارم کردم سعی...ھا آشپزخونھ تو بیاد بود داده گیر المصب دیدم: سیما

 بچھ چھ میدونی

 .شد؟ چی حاال...سیریشیھ

 رو اینا بگیر: میگم و دستش میدم رو لیوان و بطری و میکنم نگاه اخم با بھش

 چی نپرس اینقدرم...ببر

 ...گفت نباید کھ رو چی ھمھ...شده چی شده
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 کیوان اون...میکنی پنھون من از ھمش.بشھ؟ چی میخواد بگی اگھ حاال...بابا ای: سیما

 میدونست عتیقھ

 نمیگی؟ ھیچی من بھ چرا.فھمیدم کھ بود نفر آخرین من و ھمین با آرمین و تو کھ

 ...داره فرق موضوع اون با اینا 

 .بود؟ اینا از: میگھ باز نیش با سیما

 و نممیک اخم...میکنھ تولید رو بوس صدای و میکنھ غنچھ لباشو و میبنده چشماشو بعدم

 تو میکوبم

 .خشکید آبروم...سیما شو خفھ: میگم و صورتش

 ...المصب...نھ؟ میکنھ کارو این مھارت با خیلی البد: میگھ و میخنده سیما

 رتصو داره نکنھ...شده خیره دیوار بھ ویجی گیج چشمای با کھ میکنم نگاھش متعجب

 آرمین و خودش

 ...نکن فکر...نکن فکر: میگم و صورتش تو میزنم دوباره...میکنھ رو

 ...ھا؟: سیما

 ...کن فکر خودت شووھر بھ برو...منھ مال اون...بیرون برو گمشو...کوفت و ھا 

 ...اجاره؟ دادی رو خونھ باال سالھ چند...ترمھ؟: سیما

 ...نمیکنھ اش اجاره کسی گرونھ قیمتا 

 لوردت و لھ نزدم تا بیرون برو: میگم و برمیدارم رو ھا خوراکی و میرم میز سمت بھ

 .کنم

 نم سر کرده جیش حالتون تو کیوان: میگھ میره بیرون آشپزخونھ از کھ حالی در سیما

 خالی

 ...واال میکنی؟خوبھ

 آشپزخونھ از و میکنم پاک ھم رو رژم مونده تھ و میکشم لبام روی محکم رو دستم اخم با

 بیرون
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 ور ھا دستی پیش ھم سیما و میریزه آب خودش واسھ و نشستھ خونسردی با کیوان.میام

 ھا عسلی روی

 و ونھمینش زور بھ رو سیما و میره پسرش صدقھ قربون و میشھ بلند سریع افشین.میذاره

 بقیھ خودش

 .نیست ھم آرمین.میچینھ رو ھا چاقو و ھا دستی پیش

 کو؟ آرمین پس: میگم و میذارم میز روی رو ھا میوه

 ...دستشویی: میگھ تفاوتی بی با کیوان

 خیر بھ امشبو خدا...میخوره آبشو و میندازه باال ابرو برام کھ میکنم نگاه بھش

 از آرمین...بگذرونھ

 مال،دست جعبھ از و میزنھ لبخندی بھم...خیسھ دستاش و صورت...میاد بیرون دستشویی

 دستمال تا سھ
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 .میکنھ خشک صورتشو و میکشھ بیرون

 فعال...میخوریم ھم دور ھمھ و میکنھ درست چای سیما تنقالت و ھا میوه خوردن از بعد

 خوب شب کھ

 هدار ھم کیوان...نزنن حرف ھم با میکنن سعی کیوان و آرمین امکان حد تا...رفتھ پیش

 مسخره شورشو

 فکر تو میرم چای خوردن از بعد...جمھوره رئیس پسر انگار میگیره قیافھ ھمچین...میکنھ

 من و شام

 از کیوان برای و جوجھ افشین و سیما برای و کوبیده آرمین و خودم برای میزنم زنگ

 ھردوتاش

 ...مخلفاتش بقیھ با میدم سفارش

 .ببینیم؟ فیلم یھ میرسھ شام تا: سیما

 ساعت نیم این تو میخوای تو.ساعت نیم فوقش...بکشھ؟ طول میخواد چقدر مگھ: کیوان

 .ببینی؟؟ فیلم

 ...میبینیم رو اش بقیھ ھم خوردن شام حین آوردن ھم رو شام اگھ...آره: سیما

 ینم؟ببین چی فیلم: میگم و بیرون میکشم رو کشو و میرم وی تی سمت بھ و میشم بلند

 ...عشقی: میگھ زدگی ذوق با سیما

 و رسناکت فیلم یھ...دیدم عشقی فیلم امشب کافی اندازه بھ: میگھ و میزنھ پوزخندی کیوان

 انگیز ھیجان

 .بذار

 زده ھیجان سیما...نذار دار آدرنالین فیلم: میگھ افشین کھ میکنم اخم حرفش از

 خوب پسرم واسھ...میشھ

 ...نیست

 ...آوردی در شورشو...بابا خفھ: میگیم سیما حتی ھممون حرفش این با

 بھ و دارم رو ترسناک فیلم دونھ یھ ھمین فقط واقع در.بیرون میکشم ترسناک فیلم یھ

 و صد شخصھ

 و بیخود رو ور یکم فیلم اول...بار یکمین و بیست و صد میشھ ایندفعھ...دیدمش بار بیست

 میشھ تبلیغات

 .میشھ شروع فیلم ھم بعد و

 ...بیشتره فازش اینجوری...کن خاموش رو چراغا تری: کیوان

 پفکا و چیپس بقیھ و پاپکرنا و ھا تخمھ و میرم آشپزخونھ سمت بھ و میدم تکون رو سرم

 برمیدارم رو

 آشپزخونھ چراغ البتھ.میره ھا بچھ سمت بھ و میکنم خاموش ھم رو چراغ و بیرون میام و

 و روشنھ
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 هخیر تلویزیون بھ و میشینم آرمین و سیما بین...نیست تاریک زیادی خونھ فضای

 و روح قصھ...میشم

 تک تک ھمشون و میکنن غلطی یھ میرن کھ دانشگاھی ھای بچھ بھ راجع...بازیھ روح

 و میمیرن

 سفید ملحفھ با روح یھ ھم وسطا اون.کردن ھیجانی رو فیلم جیغشون جیغ با خالصھ

 سیما...میده جولون

 و گذشتھ فیلم از دقیقھ ده ھنوز تازه...میکنھ مرغی چیز رو ھممون اعصاب جیغاش با ھم

 اینقدر سیما

 ھب حواسش اصال کھ ھم کیوان.میکردم گوش خرکچل اون حرف بھ کاش.میکنھ شلوغش

 فیلم

 ونتلویزی صفحھ بھ خونسردی با ھم آرمین...آورد در رو پفکا و چیپس ھمھ دخل...نیست

 و شده خیره

 برام اصال دیدم رو فیلم بسکھ خودمم.فیلم از غیر میپره جا ھمھ حواسش کھ معلومھ قشنگ

 ترسناک

 ...نیست

 م؟کن خاموش رو وی تی میخوای خانومم سیما: میگھ افشین کھ میکشھ جیغ دوباره سیما

 ...میشھ ھیجانی داره تازه...نھ نھ: جیغ با سیما

 ...نکش رخمون بھ صداتو الکی الکی خواھشا پس: کیوان

 پشتش بالشت یھ و میزنھ شیرجھ سمتش افشین کھ میشینھ زمین روی و میشھ بلند سیما

 ھی و میذاره

 بھ وتایید و میکنھ بغل رو سیما بعدم...میگن این بھ ندیده پسر بابای...میکنھ پسرم پسرم

 دیدن فیلم

 ...میشن مشغول

 میترسیدی؟ سرایدار اون روح از چرا میبنی رو چیزا اینجور کھ تو: آرمین

 میشھ خم بعدم...میکنھ نگاه منو و داده تکیھ کاناپھ بھ کامل بالبخند، کھ سمتش برمیگردم

 بغلم و سمتم

 ...میکردی؟ ناز: میگھ گوشم تو و میکنھ

 ...واقعا...نھ 

 میترسیدی؟...چی؟ واقعا: آرمین

 ارهدرب اونجوری تو وقتی ولی...فیلمھ اینا میدونم حداقل من خب...میاد بدم ترس کلمھ از 

 اون مرگ

 ...ترسیدم یکم فقط...یکم گفتی ویال سرایدار

 ...بود دروغ ھمش: میگھ آروم و میخنده

 ...چی؟: میگم و میکنم نگاھش متعجب

 تیوق از کال.نداره سرایدار وقتھ خیلی ویال...بود دروغ: ومیگھ میندازه باال شونھ آرمین

 خریدمش

 .نداره سرایدار
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 بود؟ تمیز اینقدر ویالت چجوری پس: میگم و میکنم اخم

 جااون بفرستھ رو مطمئن آدم یھ کھ دوستام از یکی بھ زدم زنگ اومدنمون از قبل: آرمین

 تمیز رو

 .ھمین.کنھ

 کردی؟ مسخره منو...چیزی خیلی 
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 ...میترسی چقدر ببینم میخواستم: آرمین

 و کنار میزنھ موھامو و باال میاره رو دستش و میزنھ لبخند کھ ھم تو میره اخمام دوباره

 حین ھمون در

 اگھ البتھ...شوخیام خاطر بھ ببخشید: میگھ میکشھ صورتم روی آروم دستشو کھ

 ...ترسیدی

 عجم دھنش تو رو خودش لب حال ھمین در و میکشھ لبم روی و تر پایین میاره رو دستش

 شمگو تو و خودش بھ میچسوبھ منو و میخنده حرکتم بھ اونم و میشھ باز نیشم...میکنھ

 بدت ھم تو: میگھ

 ...نمیادا

 نفشب جیغ سیما میشھ بلند کھ زنگ صدای...میپره حالمون و حس دوباره کیوان سرفھ با

 ما و میکشھ

 !!!.شدم گیر جو ببخشید: میگھ زورکی باخنده کھ میکنیم نگاه بھش متعجب

***. 

 و همید تکیھ اونا بھ رو آرنجش و میشھ خم زانوھاش روی...میشم خیره افشین بھ متعجب

 میخوام: میگھ

 ...ترمھ بیا باھامون ھم تو...کنم دور اینجا از افتادمون عقب عسل ماه بھانھ بھ رو سیما

 شد؟ پیدا کجا از حرفا این.افشین؟ چی یعنی 

 ردنک پیدا واسھ ریختھ بھم رو تھران ھمھ...میگرده دنبالم مرتیکھ اون میگم دارم: افشین

 یا دیر...من

 .بریم اینجا از میفتھ آسیاب از آبا تا میخوام...میان ھم تو سراغ زودش

 دارن؟ چیکار من با چھ؟اونا من بھ تو ھای کاری گند: میگم و میکنم اخم

 ریختن رتس رو کوچھ تو کھ آدمایی اون...ترمھ ببین: میگھ و میکنھ نگاه بھم کالفھ افشین

 میخواستن و

 سر بالیی من خاطر بھ نمیخوام منم..سراغت میان ھم دوباره...بودن انوش آدمای ببرنت

 سیما یا تو

 ...میگم ھمین واسھ.بیاد

 قضیھ اون از ماه چند میدونی...ھا؟.کنیم؟ فرار میگی ھمین واسھ: میدم ادامھ رو حرفش

 افتاده؟ ھا ورقھ اون یاد ماه شیش پنج از بعد یارو اون یعنی...میگذره؟
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 مدارک اون دزدی کھ نمیدونستھ: میگھ و میکشھ سرش روی رو دستش و میشھ بلند افشین

 سر زیر

 دهخور کتک حسابی منم پیش وقت چند یادتھ...دنبالمھ جا ھمھ فھمیده کھ ھم حاال...کیھ

 پامم و بودم

 کرده کمین واسم...ھا بچھ از چندتا دیدن گاراژ بودم رفتھ روز اون...بود؟ شکستھ

 آدماشو انوش...بودن

 بی اخد از منھ سر رو ریختن کلفت گردن مشت یھ اونجا رسیدم تا...دنبالم انداختھ جا ھمھ

 اون...خبر

 نگران افتادن اتفاق ھمین ھم تو واسھ وقتی ولی...بودن چی و بودن کی نفھمیدم روز

 نکنھ گفتم...شدم

 پیدا رو تو بھ خودمو ربط و گشتم...تو بعدشم و من اول...من دنبال افتاده یکی

 کھ کاری آخرین...کردم

 مدارک و اسناد قضیھ ھمون دنبالمون بیان کھ داشت وجود امکانشم و بودیم کرده

 نوچھ از چندتا...بود

 چی مھھ کھ حاال...ترمھ بیفتھ ام خانواده برای اتفاقی نمیخوام من...زده غیبشون قبلیم ھای

 خوب داره

 ...فتھبی ام بچھ و سیما برای اتفاقی نمیخوام...شده راه بھ رو زندگیم کھ حاال...میره پیش
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 ...کنار گذاشتی رو خالف کارای بودی گفتھ کھ تو: میگم و میکنم نگاھش ناباور

 رو یمقبل کارای دور کردم ازدواج سیما با وقتی از من...ترمھ گفتم راست وهلل بھ: افشین

 خط

 مال...قبلھ مال اتفاقا و آدما این...گفتم بھتم...داشتم دوست زندگیمو و زنمو چون...کشیدم

 ازدواج از قبل

 ...سیما و من

 .میان؟ منم سراغ...یعنی 

 و سر ھم دوباره کھ ھست امکانش...اومدن کھ بار یھ: میگھ و بیرون میده رو نفسش افشین

 پیدا کلشون

 ...میشن ما بیخیال مطمئنا...اونم از بعد...دبی میریم مدت یھ...بشھ

 دبی ریمب کھ ای ھفتھ بھ ھمین تو نیفتاده سرشون از ماه شیش از بعد...افشین؟ چی یعنی 

 ما بیخیال

 ...بریزیم سرمون رو خاکی چھ ببین بیار فشار پوکت کلھ اون بھ یکم...میشن؟

 حل چی ھمھ برگردیم کھ موقعی تا یعنی...موقع اون تا...دبی میریم ما...ترمھ ببین: افشین

 و شده

 ...تموم
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 اون مگھ.نیان؟ دنبالمون ھم دبی تا معلومھ کجا میزنی؟از رو حرف این حسابی چھ رو 

 گمرکی سندای

 ...دنبالشونھ اینجوری کھ بودن چی

 ...چیھ؟ مال سندا اون میدونستی تو...تو: میگھ و میشھ خیره بھم متعجب

 فتھنگ من مگھ: میگھ عصبی افشین.میگیرم خون خفھ دادم کھ ای سوتی از و میکنم اخم

 اون کھ بودم

 ...کردی؟ نگاشون نداره؟چرا ربطی تو بھ مدارک

 ...نمیخورد ھم دردی ھیچ بھ من نظر از کھ پاره کاغذ تا حاال؟چھار شده چی مگھ 

 ...داشتن ارزش خیلی انوش واسھ...ترمھ نبودن پاره کاغذ چھارتا اونا: افشین

 ...آدما بدن تو مخدر مواد قاچاق: میده ادامھ کھ میکنم نگاه چشمی زیر بھش

 ...چی؟: میگم و میکنم نگاھش متعجب

 واسھ...مھتر نمیشھ من بیخیال مرتیکھ اون: میگھ میشینھ روم بھ رو دوباره عصبی افشین

 کردن پیدا

 اینا سیما خونھ کمین تو ھم االن ھمین کھ بسا چھ...سیما ھم و میاد تو سراغ ھم من

 اینکھ احتمال...باشن

 مھ با...داره پرواز دوشنبھ ھمین..گرفتم بلیط تا سھ من...من...ھست بیان ھم تو سراغ

 ھمھ تا...میریم

 ...میریم ھم با بشھ تموم چی

 ...افشین نمیام من: میگم اخم با

 اون...کردم کارو اون پولش واسھ فقط من...چھ؟ من بھ آخھ: میگم کھ میکنھ نگاھم متعجب

 و اسناد

 یماس نگران اینقدر اگھ خب...خب...بچسبن؟ منو خر بیان کھ داره ربطی چھ من بھ مدارک

 برو منی و

 ...بکن رو قضیھ قال و بھش بده رو اسناد اون

 ...نیست من دست اسناد: افشین
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 ...تو بھ دادم رو اونا خودم کیھ؟من دست پس 

 ...لیسھپ دست: میگھ آروم و میکنھ نگاھم نامطمئن و بیرون میکنھ فوت رو نفسش افشین

 چی؟؟؟: میگم و میکشم جیغ

 ...یواشتر...چتھ؟...ھیس ھیس: افشین

 میکنن؟گرفتنت؟ چیکار پلیس دست 

 سھ عموضو یھ سر...بود گرفتھ منو پلیس بخوام کمک شما از اینکھ از قبل...نھ: افشین

 برام نیم و سال

 ھمین ھم انوش کار آخرین...داشتم خبر کاراش از منم..بودن انوش دنبال...بریدن حبس

 کھ بود قاچاق
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 سھ...منم...میکنن آزاد منو کھ گفتن اجناس اون آوردن گیر درقبال...میکرد سود میلیاردی

 نیم و سال

 ناو جای از کھ کردم قبول...بمونم زندون تو اینقدر نمیخواستم...ترمھ بود زیادی برام

 مطلعشون قاچاقا

 کھ ھم وقتی...میدونی خودت ھم رو اش بقیھ دیگھ...دادن بھم آزادیمو قول اونام.کنم

 بھشون رو مدارک

 تمام بسح بارم این حکم افتادم می گیر دوباره اگھ منتھا شد منتفی حبسم نیم و سال سھ دادم

 مدتم

 ...کنار گذاشتم رو کارم منم...بود

 دھن اون اول ھمون چرا.میگی؟ بھم االن رو اینا چرا: میگم و میکنم نگاه بھش سوءظن با

 رو گشادت

 نگفتی؟ و نکردی باز

 .بود ی رّ  ِس  حساب بھ: افشین

 زندان؟ ننداختن رو انوش...ما زندگی تو رید تو کارای بودن سّری 

 ور شما کھ بوده خونھ تو کی نمیدونم...شدی طرف کی با دزدی شب اون نمیدونم: افشین

 بھ...گرفتھ

 درباره مدارک ھمھ پلیسا رسیدن از قبل...فھمیده رو چیز ھمھ انوش داده خبر کھ انوش

 رو خودش

 ھک نزدن انوش از ردی ھیچ ولی بگیرن رو قاچاقی مواد کھ شدن موفق پلیسا...سوزونده

 علیھ بر بتونن

 ...کنن استفاده اون از اش

 ...اونوقت...آوردیم اون ازخونھ رو مدارک اون کھ بدیم شھادت میتونیم سیما و من..خب 

 بنداری؟فک ھچل تو رو سیما و خودت چی؟میخوای کھ: میگھ و میپره حرفم وسط افشین

 بخاطر میکنی

 ...میدن؟ مدال بھتون رفتن باال مردم خونھ دیوار از و دزدی

 گفتی؟ ھم سیما بھ: میگم و میکشم موھام تو دستمو...میگھ راست

 ...بفھمھ باره این در چیزی نمیخوام...نھ: افشین

 زما نمیخوام.کنم ناراحت رو سیما نمیخوام: میگھ نمیدم جواب وقتی و میکنھ نگاھم منتظر

 سرد

 این تو...بدم دست از ام گذشتھ گندکاریای خاطر بھ زندگیمو نمیخوام...دارم دوسش...بشھ

 کھ ھم مدتی

 ونیممیت بعدش...میشھ تموم و میگرده انوش علیھ بر مدرک چندتا دنبال پلیس دبی بریم

 ...برگردیم

 .نمیام من: میگم کھ میشھ بلند
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 ...میکنی لج داری: افشین

 نمیدونستم...ندارم خبر مدارک اون جای از اصال کھ من...من...بگیرن منو کھ نداره دلیلی 

 مال کھ

 ...چیھ

 شکنجھ اونقدری...نمیکنھ ولت حرفا این با میشناسم من کھ انوشی: میگھ پوزخند با افشین

 و روحی

 ...بیای قر م   کھ میده جسمی

 نھ ھک باش مطمئن بیان اگرم.نمیان من دنبال...باش مطمئن من بابت از...برین سیما و تو 

 لو رو تو

 .میزنم حرفی مدارک درباره نھ و میدم

 ...نمیکنی ضرر...ترمھ بیا باھامون ھم تو: افشین

 بگم؟ چی آرمین بھ 

 ...ھمین...تفریحی مسافرت یھ: افشین

 ...نمیام من...افشین نمیتونم 

 ھمیم سیما برای کھ ای اندازه بھ...ترمھ: میگھ و ایستھ می روم بھ رو و میکنھ اخم افشین

 منم برای

 سرت بالیی من بخاطر نمیخوام...سختمی روزای رفیق...دوستمی...خواھرمی...مھمی

 باھامون...بیاد

 ...بیا

 زده منو رد اگھ...میمونم من...کن دور مھلکھ این از رو سیما تو...افشین بمونم باید من 

 در صد باشن

 مریم مامان و رحمان عمو سر بالیی نمیخوام.کردن پیدا ھم رو اینا سیما خونھ صد

 این تو خودمم.بیاد

 فقط...نباش من فکر بھ...نیستم تنھا اینجا مثھ حداقل...تره امن اونجا.پیمان خونھ میرم مدت

 بده حواستو

 ...میام بر خودم پس از من...سیما بھ

 ...نمیشھ راضی دلم اینجوری...ولی: افشین

 باز رو دھنم نترس...توپ عسل ماه یھ برین ھم شما...میمونم من...بشھ راضی کن کاری 

 و نمیکنم

 .بندازه خطر بھ رو خواھرم تک کھ نمیکنم کاری

 ...نیستم مطمئن خبر بی خدا از انوش اون از...مطمئنم تو دھن بست و چفت از: افشین

 ور کارش پلیس برگردین تا...میشھ تموم: میگم و بازوش بھ میزنم و میزنم لبخندی

 ...ساختن

 ...ترمھ بیا باھامون: افشین

 کھ میکنم تالشمم حداکثر...میمونم.نکن اصرار...داره پا یھ من مرغ کھ میدونی خودتم 

 مامان و عمو

 دارین؟ پرواز چند ساعت دوشنبھ...بیرون بیارم خونھ اون از رو مریم
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 .صبح نھ: افشین

 ...بگذره خوش سیما بھ کھ کن کاری...خوبھ 

 .میشم نگرانت: افشین
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 ھک کسی برسھ بھم مرتیکھ اون دست اگھ...تازشم...ھست چیز ھمھ بھ حواسم من...نشو 

 میشھ دیوونھ

 ..من نھ اونھ میاد قر م   و

 باشھ؟ راحت بابتت خیالم: میگھ و میخنده افشین

 ...راحت 

***. 

 ...شدم خفھ سیما 

 ...خوشحالم خیلی..ترمھ وای: میگھ و میکنھ ولم باالخره

 ...بزن زنگ بھم 

 ...اھ ھھھ...واییی: سیما

 شد؟ چی 

 خوش...قلنبھ شکم این با اینجوری...عسل ماه میرفتم زایمانم بعد کاش میگم: سیما

 ...نمیگذره

 بکنی؟ شیطونی نمیتونی کھ ناراحتی این از: میکنم پچ پچ گوشش تو و میخندم

 ...میفھمی حرفمو کھ میاد خوشم: میگھ و میخنده

 ...پررو دختره گمشو 

 ...پررو مامان: میگھ تاکید با یماس

 .بریم...دیگھ خب خیلی: میگھ و میاد سمتمون بھ افشین

 شد؟ چی: سیما

 .بریم...شد تموم: میگھ و باال میاره رو پاسپورتا افشین

 .میکنم خالی جاتو االن از: میگھ و میکنھ بغلم دوباره سیما

 ...ھا نشده دیر بیام؟ھنوزم باھاتون میخوای: میگم و میزنم افشین بھ چشمکی

 .نمیخوایم سرخر...نھ: جیغ با سیما

 ...گمشو 

 ...شد دیل بلیم عجیجم: میگھ و میندازه چنگ افشین بازوی بھ خنده با سیما

 ...سیریش ی دختره...کنن لوست سر تو خاک 

 ...نذار خبرم بی اومد پیش مشکلی: میگھ و میزنھ لبخندی افشین و میکنھ اخم سیما

 ...نشین آفتابی اینوار اومد پیش اگرم 

 میگین؟ چی شما: سیما

 ...بگذره خوش ات ھندونھ و تو بھ حسابی کنھ کاری کھ بود تھدید نوعی اینا...ھیچی 

 ...شد دیر...دیگھ بریم افی: سیما
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 .نکردن اعالم رو پروازمون کھ ھنوز عزیزم: افشین

 آب کاسھ یھ کاش...سالمت بھ برین ھم اشم...میرم من: میگم و بیرون میکنم فوت نفسمو

 پشت میاوردم

 .میکردم خالی ھواپیماتون سر

 ...بنداز تف...آبھ کمبود: سیما

 ...باشھ 

 ھم ور افشین و خروجی سمت میزنھ شیرجھ بدیدا ندید مثھ سیما پروازشون کردن اعالم با

 خودش دنبال

 بھ منم میشن خارج خودشون مخصوص در از وقتی و میدم تکون دست براشون...میکشھ

 در سمت

 و میشم خارج در از و میترکونم و میکنم باد رو دھنم تو آدامس...میرم فرودگاه خروجی

 سمت بھ

 ...میرم ماشینم

......... 

 و یشمم پیاده سریع گرفتم باال کامال رو سرم کھ درحالی و میدارم نگھ گوشھ یھ رو ماشین

 سمت بھ

 شالم روی خون ھای قطره...میکنم خم رو سرم...میکنم بازش و میرم عقب صندوق

 ...میریزه

 ...بھت لعنت 

 از کیی...میشم صورتم شستن مشغول و میشینم خیابون کنار و میارم بیرون رو آب بطری

 بھ عابرا

 ...میکنھ نگاھم نگران و میاد سمتم

 ...خوبھ؟ حالتون خانوم: عابر

 شورممی رو صورتم و گرفتم پایین رو سرم ھنوز کھ درحالی و میکنم بلند براش دستمو

 :میگم

 ...خوبم مرسی...مرسی

 و میگیرم رو دستمال و میکنم تشکر...میگیره سمتم دستمال یھ و میده تکون رو سرش

 بینیم جلوی

 دستمال بھم کھ خانومی بھ...میشورم ھم رو دستام و میریزم دستام روی رو آب...میگیرم

 نگاه داد

 ...خانوم مرسی: میگم و میکنم

 .دخترم میکنم خواھش: میگھ و میکنھ بھم مھربونی نگاه

 لیخا بطری و میزنم تکیھ ماشینم بھ پشت از...میشھ دور ازم و میده تکون سری برام و

 میکنم پرت رو
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 کردممی کنجکاوی دماغم تو داشتم...میدم فشار بینیم بھ رو دستمال و درختا از یکی کنار

 وسط کھ

 ھب آینھ تو...میشینم فرمون پشت و میزنم دور رو ماشین...شدم دماغ خون زرتی رانندگی

 نگاه صورتم

 انسش...شد کثیف یکم شالم فقط...نیست صورتم روی خون از اثری شکر رو خدا.میکنم

 دماغ تو دست

 ...ندارما کردنم

 دماغ ھمھ...بابا ای...خون یا میپرونھ عطسھ یا...میاره در شورشو داره دیگھ ھم دماغ این 

 ھم ما دارن

 ...داریم دماغ
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 ...نممیک عملت کنی اذیت زیاد اگھ: میگم واری تھدید لحن با و بینیم روی میکوبم محکم

 من لمشک این ببینم ھم ببینم رو آرمین برم ھم...میکنم کج بیمارستان سمت بھ رو راھم

 من جون...چیھ

 بری باید بیرون میپره پرتش و خرت دماغت تا...دکتره جیگرم میکنین؟دیگھ حال

 سھبر جایی بھ نباید ای عقده آدم کھ گفتن قدیم از...دکتره جیگرم...آخھ.....بیمارستان

 بھ کھ من ولی...ھا

 ...خخ...کنم حظ زدم مثال یھ ھمینجوری...واال...نیستم کھ ای عقده من حاال...رسیدم آرمین

 یکنمم فوت نفسمو...نمیکنھ باز برام رو در بیمارستان نگھبان میکنم بوق بوق چقدر ھر

 از و بیرون

 بھ...میشم پیاده و میکنم پارک خیابون کنار رو ماشین و درمیام اوالدش و جد خجالت

 در سمت

 سمت بھ نمیذارم جواب بی رو نگھبان چپ چپ نگاه کھ درحالی و میرم بیمارستان

 راه ساختمون

 صورت اب و میخورم سکندری و میکنھ گیر پلھ لبھ بھ پام کھ میرم باال ھا پلھ از...میفتم

 یھ سینھ تو میرم

 ...و قدّ  بابا...میکنم نگاه روم بھ رو دختر بھ و میکنم بلند رو سرم...خدا بنده

 ...میخوام معذرت 

 ...گلم نداره اشکالی: میگھ و میزنھ استھزا معنی بھ لبخند یھ

 بھ و میشم بیمارستان وارد!!!...بود نرم چقدر...سرم روی میذارم دستمو و میشم جدا ازش

 پذیرش سمت

 جوونتر خانوم یھ...نیست خبری سعادت آھا..فامیلش؟ بود چی...خانومھ اون از...میرم

 و نشستن اونجا

 دایص با...میرم آرمین اتاق سمت بھ بھش توجھ بی...کرده جلوش کامپیوتر تو رو سرش

 نفر یھ
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 .میکنم نگاه رو سرم پشت و برمیگردم

 ...ترمھ؟: پیمان

 .سالم: میگم و میکنم نگاھش متعجب

 .میکنی؟ چیکار اینجا...سالم: پیمان

 ...بودم اومده...من 

 آرمین بودی اومده: میگھ و میزنھ ضعیفی لبخند کھ میکنم اشاره آرمین اتاق در بھ دستم با

 ببینی؟ رو

 .آره...خب 

 .شده؟ چی شالت: پیمان

 حالت :میگھ نگرانی با پیمان کھ میکنم نگاه خونیھ کھ شالم بھ و میگیرم رو نگاھش رد

 ...خوبھ؟

 دماغم این مشکل ببینم آرمین بھ زدن سر بھانھ بھ اومدم...شدم دماغ خون...آره...آره 

 خیلی...چیھ

 ...میاره در بازی

 چند...میشھ سرد و گرم زیادی ھوا...البد ھواست خشکی از: میگھ و میکنھ اخمی پیمان

 پیشم سال

 ...میشدی اینجوری

 ...بشھ ادب مگھ دماغم سوراخ این تو بزنم بگیرم چیزی یھ میخوام...نمیدونم 
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 صمشخ آزمایشا تو باشی داشتھ مشکلی اگھ...نشده آماده ھنوز قبلیتم آزمایشای: پیمان

 ولی...میشھ

 ...ھواست از احتماال

 چی؟ مشکل 

 ...زیاده خونت شاید...خونی مشکل: پیمان

 ری؟نمیخو من با چای یھ: میگھ و میزنھ لبخندی کھ میندازم بھش سفیھی اندر عاقل نگاه

 ...میفتم راه دنبالش و میدم تکون رو سرم و میکنم مرتب رو شالم

 ھب و میشھ آسانسور وارد حرفم از قبل کھ کنم مخالفت میخوام...میره آسانسور سمت بھ

 رو خودش زور

 از ملباس...میشھ بستھ درآسانسور...میکشھ خودش سمت بھ ھم منو و میکنھ جا جمعیت تو

 کشیده پشت

 .میکنم اخم...میشھ

 کردی؟ اخم شده؟چرا چی: پیمان

 ...کرده گیر آسانسور در الی لباسم کنم فکر 

 ...کن تحمل...میشھ باز در االن: میگھ و میخنده

 میومدی؟ ھا پلھ از میمردی 
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 ...زیاده پلھ سوم طبقھ تا: پیمان

 ...خندهمی بھم دوباره پیمان کھ بیرون میشم شوت جمعیت فشار با آسانسور در شدن باز با

 .بخندی آب رو 

 خواھشا...میشی زشت خیلی میکنی اخم وقتی: میگھ و کمرم روی میذاره دستشو پیمان

 آرمین جلوی

 ...نکن اخم

 چرا؟ 

 ...بشھ پشیمون انتخابش از ممکنھ آخھ: پیمان

 مزمن خونی کم زادی مادر من آخھ...ھا نھ عصبانیت از...نمیومد در خونم میزدی کارد

 ...خخخ...بعلھ...دارم

 هپرد...قشنگھ و بخش آرامش آرمین اتاق خالف بر پیمان اتاق...میشیم اتاقش وارد ھم با

 سبز ھای

 تطبیع از ھم خوشگل تابلو یھ...رنگ کرم راحتی صندلی تا دو و ای قھوه میز و ارتشی

 زده دیوار بھ

 رنگایی...میکنھ بوم روی ھا قلمو خوردن طرز خیره رو آدم بھش کردن نگاه کھ بود شده

 ماھرانھ کھ

 ...میزنم لبخندی اتاق دیدن از...بودن نشستھ بوم روی

 ...قشنگیھ اتاق 

 ...باش راحت: پیمان

 پرده...میشھ؟ چی بده اھمیت کارش اتاق فضای بھ یکم ھم آرمین اگھ میکنم فکر این بھ

 اتاقش ھای
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 ندهکن خستھ واقعا...اوف...خاکستری میز...خاکستری صندلیا...خاکستری میز...سفید

 ...است

 چای...داره قرار ساز چای یھ روش کھ میره اتاق گوشھ کوچیک یخچال سمت بھ پیمان

 دقیقا سازش

 داخلش رو بگ تی و میکنھ خالی لیوان دوتا داخل رو جوش آب...آرمینھ ساز چای شبیھ

 بھ و میندازه

 ...میگیره سمتم بھ رو لیوان و میاد سمتم

 خواھری؟ خبرا چھ: پیمان

 ...ھیچ 

 ...میره؟ پیش خوب آرمین با چی ھمھ: میگھ و میشینھ روم بھ رو و میزنھ لبخندی

 .عالی 

 ...میشھ تر عمیق لبخندش

 ...داری؟ دوسش: پیمان
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 دوست خیلی منو اون: میگم و باال میندازم ھامو شونھ...میپرسھ سخت سواالی

 برام ھم ھمین...داره

 ...کافیھ

 تکون جوش آب تو رو بگ تی میزنھ تکیھ صندلی بھ و میده تکون رو سرش پیمان

 کار ھمین منم.میده

 شد؟ کنسل خالھ و عمو سفر چرا: میگم و میکنم رو

 میمتص...میزدم حرف مامان با دیشب اتفاقا...بود شده رو بھ رو مشکل با کارخونھ: پیمان

 تو دارن

 ...دیدنمون بیان سر یھ ماه ھمین

 ...شده تنگ خیلی برام دلشون حتما...جدی؟: میگم شوق با

 ...قھره باھات مامان...صد در صد کھ اون: میگھ و میخنده حرفم از

 ...میشھ آبپز گوشت زبونم کھ میکنم مزه مزه رو چایم از کمی متعجب

 کردم؟ چیکار من مگھ 

 ...نمیزنی زنگ بھشون اینکھ از گالیھ: پیمان

 ھم عید...بگیرن؟ خبر من از اونا بار یھ شد...میزنم زنگ بھشون من کھ ھمیشھ...بابا ای 

 بھشون

 ...ندادن جواب ولی زدم زنگ

 و مامان ھک خودت...تویی باشھ شاکی باید کھ کسی انگار...بابا خوب خیلی: میگھ و میخنده

 رو بابا

 حق بھشونم...میکنن بھانھ رو کاراشون ھمیشھ...نمیزنن زنگ منم بھ اونا...میشناسی

 ...میدم

 یزیچ یھ میخواستم راستش: میگھ دودلی با ای طوالنی مکث با پیمان کھ نمیزنم حرفی

 بگم بھت

 ...ترمھ

 افتاده؟ اتفاقی...شده؟ چی 

 ...بیفتھ قراره: پیمان
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 ...شده؟ چی 

 ...فرستادم بابا و مامان برای رو رضوان عکس من: پیمان

 کھ وقتی میخوام...اومده خوششون رضوان از: میده ادامھ بالبخند اون و ھم تو میره اخمام

 رابطھ اومدن

 ...کنم رسمی رضوان با رو ام

 کنی؟ ازدواج آبنبات اون با میخوای تو: میگم اخم با

 بدم؟ طولش باید چرا دارم دوسش وقتی...آره: پیمان

 ...دختره؟ اونم...میکنی چیکار داری نمیدونی شدی خر...داده مغزی شستشوی رو تو 
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 ...چشھ؟ مگھ: پیمان

 ...قدشھ وجب نیم کال 

 ...بلندی خیلی خودت کھ نھ: پیمان

 ...میزنھ خل...پیمان داره کم 

 داره کھ چیزی تنھا زمونھ دوره این تو...ترمھ نمیزنھ خلم...نداره کم: پیمان

 و کالم صداقت...صداقتشھ

 ...کنی فکر اینطوری شده باعث نگاھش

 مھم برات من نظر...نمیپرسی منو نظر اصال تو: میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 ...نیست

 درک ھم تو ترمھ ولی...نباشھ؟ مھم برام خواھرم نظر میشھ مگھ.حرفیھ؟ چھ این: پیمان

 من...کن

 من مخالفتای داری دوست رو آرمین فھمیدی وقتی...تو خود...دارم دوست رو رضوان

 مشکل برات

 مشکلی ندارم دوست...نکن مخالفت تو شده جور چی ھمھ کھ حاال میکنم خواھش...نبود؟

 و تو بین

 فرشتھ ھچ میفھمی بشی آشنا باھاش کھ کم کم...خوبیھ خیلی دختر اون...بیاد پیش رضوان

 ...ایھ

 ...میکنھ پخش آبنبات و شکالت کھ مھربونی فرشتھ...آره 

 ...داشتی دوست شکالت کھ تو: میگھ و میکنھ نگاھم بااخم پیمان

 .نمیخورم دیگھ...میگیره دیابتم 

 این کخی یھ میشد اگھ...میکنھ اکتفا کیلوییش ده سر اون دادن تکون بھ تنھا و میزنھ لبخندی

 ریخت وسط

 اینباره در خوب نقشھ یھ باید...میشد خوب خیلی بزنھ رو نبات دختره اون قید کھ

 ھم کیوان...بکشم

 ...باشھ خوبی کمک میتونھ

***. 

 ...میشم خیره ریختن شاپ کافی تو کھ جمعیتی بھ و میشینم نادیا کنار

 ...نداشتم رو دیدنت انتظار: نادیا

 .نکن برم؟ھوم؟تعارف ناراحتی 

 ...میکنی؟ حقم در لطفو این واقعا: ذوق با نادیا
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 ...عمرا...اوممممم...لطفھ یھ این اگھ 

 کاراچی اینجا حاال...کنھ حساب برابر دو تو با میگم مازیار بھ عوضش در...جھنم بھ: نادیا

 داشتی؟

 ...قرار 
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 ...کی؟ با...جدا؟: میگھ خوشحالی با نادیا

 ...چل و خل ی پسره یھ: میگم و میزنم ھم رو ام شده آب بستنی

 ...میشناسمش؟ من: نادیا

 شبیھ چشماشم...بود کج دماغش...داشت قاطی یکم...باشیش دیده حاال تا نکنم فکر 

 قورباغھ

 خال یھ...بود بلند گوشاش...بود کچل...بیرون بود زده دھنش گوشھ از زبونشم...بود

 گوشھ ھم بزرگ

 ۱۴۵ یا ۱۴۰ حدود قدشم...آممم...نمیزنھ ھم دماغشو موھای...داشت دماغش... 

 ...کیوانھ مشخصات کھ اینا: میگھ اخم با نادیا

 رو اول مشخصھ ھمون شاید...بود؟ کیوان شبیھ کجاتش مشخصات این نمیدونم من

 قاطی یکم..." گرفتھ

 "!!!!!!...داشت

 .بود درست حدسش ولی نبود کیوان مشخصات اینکھ با

 ...ندارین؟ راه تو نی می نی نی...خبرا؟ چھ 

 بھ اومدی خوش...خانومھ تری خوب: میگھ و میشینھ کنارم و میاد سمتمون بھ مازیار

 ...من شاپ کافی

 میخوای؟ دیگھ یکی: میگھ و میکنھ نگاه بستنیم بھ

 ...بیارن نسکافھ یھ برام بگو...نھ 

 زنھمی صدا رو میکنھ بازی رو گارسون نقش کھ رو جوونی و میکنھ بلند صداشو مازیار

 میگھ بھش و

 ...بیاره نسکافھ تا سھ

 خبرا؟ چھ: مازیار

 ...ندارم خبری 

 ...میکشھ خط انگشتش با میز رو حوصلگی بی با کھ میکنم نگاه نادیا بھ

 ...نیست؟ بچھ از خبری میگم...نادی ام تو با 

 .بچھ؟:مازیار

 .نمک بزرگ نتونستم رو خر نره این ھنوز من...بابا؟ چنده کیلو بچھ: میگھ اخم با نادیا

 ...ھمیکن نگاھمون الل و کر و گیج و گنگ مازیار کھ میکنھ اشاره مازیار بھ دستش با و

 ...میارن رو ھامون نسکافھ...میخارونم رو پیشونیم

 چطوری؟ نامزدت با: مازیار

 ...نامزد؟...جانم؟
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 منی؟ با 

 ...سرتھ پشت خانوم با...بگیره؟ رو تو میاد کی آخھ: نادیا
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 بھ و میشینم سرجام...نیست سرم پشت کھ کسی...میکنم نگاه رو سرم پشت و برمیگردم

 مازیار و نادیا

 ...خنده زیر میزنن کھ میکنم نگاه

 ...انداختین؟ دست منو 

 ...خری خیلی...خخخخخ: مازیار

 .نھ؟ یا فامیلم اینا مازیار با کھ میپرسن ازم ھمھ اتفاقا...داری لطف 

 ...میگذرونی؟ چطور آرمین با: میگھ و میخوره رو اش خنده مازیار

 ...سختی بھ 

 ...داره؟؟ بزن دست چی؟نکنھ: نادیا

 ...بزنھ دست زنا بھ میکنھ غلط...زن؟ بھ دستِ  

 آیا؟ میزنھ کتکت کھ اینھ منظورم خره: اخم با نادیا

 ...ذلیل زن بدبخت بابا نھ...میگی؟ اونو آھا 

 ...داشتین وقتی رو مچتون کیوان کھ شنیدیم...خخخ:مازیار

 ...نمیزنی؟ حرف چرا...شد؟ چی: میگم و میکنم نگاه بھش...میکنھ قطع رو حرفش

 ...درمیاره بوس بوس صدای و میکنھ غنچھ رو لباش نادیا و میخنده مازیار

 میفرستی؟؟ بوس برام...ھا؟ 

 شدی؟ قبول دانشگاه تو چجوری تو کھ اینم بھت در ھنوز من: مازیار

 ...تقلب با...معلومھ خب 

 ...شدما خارج بھت از...آخیش: مازیار

 ...الھی...بودی؟ بھت تو پس...جغده شبیھ ھمیشھ ات قیافھ چرا میگم 

 کیھ؟ مراسمتون: نادیا

 چی؟ مراسم 

 ...خخخخ...سحری تا شب...تختی پا...عروسی...کنون عقد...نامزدی: مازیار

 ...ھا؟

 ...بفھم رو دھنت حرف 

 ...میتمرگھ ھمھ خونھ در کھ شتریھ باالخره: نادیا

 ...ببین و بیا کھ داره حالی یک  ...داره حالی یک   تو جون: مازیار

 ...کنون؟؟؟ نامزدی؟عقد...دقیقا؟ میگی حرفاتو قسمت کدوم 
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 ...آخریھ اون: مازیار

 ...شیطون ای: میگھ و مازیار سر تو میزنھ و میخنده نادیا

 ...جون: مازیار

 کافی این چرا مازی...کردین؟ شروع رو ترکونی الو دوتا شما باز...بادمجون بخور 

 اینقدر شاپت

 ...بابا شدیم خفھ..تاریکھ؟
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 فرصت این از ھم ما...شده قطع بدھی خاطر بھ برقا کھ میشھ دوماھی یھ راستش: نادیا

 ...کردیم استفاده

 ای؟ استفاده چھ 

 منم...ااین و بازی رمانتیک جورایی یھ و نوره کم شاپا کافی بیشتر شنیدم من آخھ: مازیار

 نرفتم دیگھ

 ...شدن بیشتر مشتریامم شده تر تاریک اینجا فضای وقتی از...کنم وصل رو برق

 پسر و دختر یھ...میگیرم رو نگاھش رد منم و میکنھ اشاره قسمتی یھ بھ چشمش با و

 تو جیک

 (...بفھمین ھم رو اش بقیھ دیگھ...)چشم تو چشم...دست تو دست...جیک

 ...زدم صحنھ شکار ببینھ خالیھ سیما جای...جون 

 ...چندش بابا برو: نادیا

 ...یممیش غرق تولیدی صحنھ تو ھم مازیار و من و میخوره رو اش نسکافھ تفاوت بی نادیا

 واسھ میمیره اونم...میارم خودم با ھم رو آرمین...اینجا میام فردا از من مازیار...ایوال 

 ھمچین

 ...مجانی و زنده اونم...تأترایی

 ...کورم چشمای تخم جفت رو قدمتون: میگھ خنده با مازیار

 وصل رو تماس بگیرم روم بھ رو صحنھ از چشم اینکھ بدون موبایلم زنگ صدای با

 .میکنم

 بلھ؟ 

 ...تری سالم: سیما

 ...بشکھ سیما سالم: میگم ذوق با

 ...میگیرن فاصلھ ھم از پسره و دختر و میشھ تموم خفن صحنھ

 ...کردن ول ھمو زود چھ...بابا ای: مازیار

 .میکنھ جمع زبونشو اونم و میره بھش ای غره چشم نادیا

 .من؟ بدون میگذره خوش: سیما

 ...خخخ...شده تر پاکیزه تھران ھوای رفتی کھ روزی از...جورم چھ 

 .داشت؟ ربطی چھ: سیما

 ...کنی خفھ رو شھر و کنی تولید آور دود گازھای کھ نیستی تو آخھ 

 از میکنم؟توکھ تولید کننده آلوده گاز من...نمک بابا: میگھ حرص با سیما و میخندم خودم

 من
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 ور انداختی راه عروسیم تو کھ شاھکاری ھنوز...میکنی تولید آور اشک گاز تو...بدتری

 فراموش

 ...نکردم

 ...شده گور بھ گور کیوان آبروریزی اون یادآوری از میشھ قرمز کامال رنگم
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 از غیر...میداد باقالی بو المصب گاز اون بابا...بود کیوان شاھکار اون خودت جان بھ 

 کس ھم کیوان

 ...بود نخورده باقالی ای دیگھ

 نکیوا روده گازای نھ بپرسم حالتو زدم زنگ سرم خیر...زدی بھم حالمو...شو خفھ: سیما

 برام رو

 ...کنی تشریح

 میگذره؟ خوش: میگم و میزنم لبخندی

 ...نیست بدک...ای:سیما

 چطوره؟ افشین 

 .برسون ھم رو ما سالم: نادیا

 ...میرسونن سالم ھم مازیار و نادیا 

 کجایی؟ تو: سیما

 ...مازی شاپ کافی 

 ...بودم منم کاش...حالت بھ خوش...وایییی: سیما

 چطوره؟ افی 

 ...داروخونھ فرستادمش...بابا خوبھ: سیما

 خوبھ؟ پسرت...شدی؟ مریض...شده؟ چی: میگم نگرانی با

 یداپ مو ریزش...بگیره شامپو موھاش برای بره فرستادمش...نباش نگران...بابا آره: سیما

 شنیدم...کرده

 ...بھتره آب اینور شامپوھای

 ...داشت؟ مو اول از اون کرده؟مگھ پیدا مو ریزش چی؟افشین 

 متس بھ و میشھ بلند ھم نادیا و میده لم صندلیش روی و میزنھ ام شونھ بھ خنده با مازیار

 دستشویی

 ...میره شاپ کافی

 وموھاش فقط...نیست کچل افشین گفتم بار صد...ترمھ شو خفھ: میگھ حرص با سیما

 ...میتراشھ

 ...میشھ واقعی کچل افشین زودی بھ خدا امید بھ و کرده پیدا مو ریزش کھ باالخره 

 ...زدی چشم عشقمو...شده باورش خودشم کھ کچل کچل گفتی بھش اینقدر: سیما

 ...ات تحفھ اون با بابا برو...چشم بھ برسھ چھ نمیزنن ھم دماغ رو تو عشق 

 ...اعصابما رو میری داری باز: سیما

 ...خخخ...بریزه ھم پسرت موھای ندارم دوست...نخور حرص...بابا باشھ 
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 ...کوفت: سیما

 میز روی رو گوشی میخندم کھ درحالی من و میکنھ قطع رو تماس حرفش از بعد و

 چھ:میگم و میذارم
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 ...ملون این دادن حرص میده حالی

 ...دادی؟ گیر کچلش شوھر اون بھ باز: مازیار

 ...کردم یادآوری رو حقیقت بازم...آره 

 سفارش خودم برای دیگھ نسکافھ تا دو منم و میبنده آروم رو چشماش و میخنده مازیار

 ...میدم

***. 

 روز دو ھم سیما رفتن از...رفتھ ام عتیقھ خونھ صاب اون کھ روزه چھار تقریبا

 شده منم کار...میگذره

 دبو بیکاری زور از البتھ...کردم تمیز رو ام خونھ دراز سالیان از بعد...نشینی خونھ

 بھ چھ منو وگرنھ

 کشممی دستمال رو میز روی...نکشیدم ام خونھ بھ دستی یھ ھم عید واسھ حتی...تمیزکاری

 می راست و

 ھمھ این با چرا موندم من...میکنم نگاه نمیزنھ برق تمیزی از کھ ام خونھ بھ و ایستم

 کردنم خرحمالی

 حس یھیچ...پاکیزگی یکم...درخششی یکم...تغییری یھ بابا...اولشھ؟ شبیھ خونھ بازم

 دستمال...نمیشھ

 شکلم شاید کھ میکنم فکر این بھ و میام بیرون آشپزخونھ از و میز روی میکنم پرت رو

 خونھ از

 عمل اردو کیسھ و لیف با باید و نمیکنھ افاقھ کشیدن دستمال ھم شاید...وسایالش یا...باشھ

 المح...میشینم کاناپھ روی و میذارم باز رو ھا پنجره...میده خاک بوی خونھ... ھوم؟...بشم؟

 گرفتھ

 انکیو با گذروندن وقت و کردن خرید یکم بعدشم... میاره جا حالمو مشتی دوش یھ...است

 و

 ھک پیش شب چند از...میکنم فکر کیوان رفتارای بھ و میکنم رو لبم پوست...آرمین

 کردم دعوتشون

 اھ بھاره یا بھاره با سرش البد...اون نھ و زنگیدم من نھ...ندارم ازش خبری دیگھ ام خونھ

 رفتن دختراش دوست با و نیست تھران یا نمیشھ خبری ازش وقتی معموال...گرمھ

 بعید االن کھ...ترکیھ

 شمال...کردن باطل دالیلی بھ رو پاسپورتش چون...باشھ ای دیگھ گور ھر و ترکیھ میدونم

 ھنوز کھ ھم

 یھفرض...نیست تھران از خارج و مسافرت کال پس...نمیگذره برگشتمون از ھفتھ یک

 کھ اینھ دومم

 وقت حتی اون ریختھ سرش شرکت بار و کار و قرارداد کلی االن و شلوغھ سرش حتما

 اون خاروندن

 و ندارن ای میونھ ھم با کار و کیوان کال چون...غلطھ ھم این کھ...نداره رو بزرگش کلھ

 کیوان بیشتر
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 وندخدا شاید کھ اینھ سومم فرضیھ...میاد اش قیافھ بھ کردن خرج پول و خوشگذرونی و

 درحق لطفی

 ھم رو این کھ...باشھ کرده ساقطش زندگی از کال و کرده من امثال و من و اش خانواده

 بعید

 نممجھ تو...باشھ داشتھ رو مشنگ خل این حوصلھ ھم خدا حتی نمیکنم فکر چون...میدونم

 راش

 ینھا آخرمم فرضیھ...بوده؟ چی موجود این خلقت از ھدف کھ اینم فکر تو ھنوز من...نمیدن

 قھر البد کھ

 یھ کشی منت کلی از بعد و دیدارش برم شکوالت و اسمارتیز با باید معمول طبق و کرده

 چشمی گوشھ

 فرضیھ ھمین مطمئنا کھ...بکنھ شکمش واسھ درخواست یھ و بده نشون من بھ

 دلیل من فقط...درستھ
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 نظر از ھنوز...بیچاره...میکنھ قھر دلیل بی اون معموال کھ...نمیدونم رو کردنش قھر

 رشد عقلی

 کال ییعن...کردم امید قطع کال کھ من ولی امیدوارن ھنوز دکترا البتھ...نداده نشون چندانی

 از امیدم

 ...خشکیده ریشھ

 یا شب ھر!!(...چولھ چالھ بدون البتھ...)میمونھ ماه قرص مثھ برم قربونش...کھ ھم آرمین

 پیشش من

 کھ هدار پختی دست یھ المصب...بودیم ھم با رو شام و اش خونھ رفتم دیشب...اون یا تلپم

 پات انگشتای

 تخم عمرم تو ولی کرد درست مرغ تخم یھ کھ درستھ حاال...میخوری باھاشون ھم رو

 اون بھ مرغ

 فواره ھمینجوری کھ ھنره بشر این پنجھ ھر از اصال...بودم نکرده کوفت خوشمزگی

 ھدر و میزنھ

 از ارید نگھ و آشپزی کتاب اش کتابخونھ از قفسھ یھ کال...اللیگا حد در کدبانو...میره

 و بچھ

 ھرانت بام از بود نزدیک کھ بماند...تھران بام رفتیم ھم شام از بعد...بود خونھ تمیزکاری

 بشیم پرت

 و رسیدن دادمون بھ نجات چتر با احمر حالل ھای بچھ شکر رو خدا کھ...بمیریم و پایین

 دستمونو

 انتھر بام از واقعا من میکرد فکر و بود شده گچ مثھ رنگش ترس از ھم آرمین...گرفتن

 پایین شدم پرت
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 موقع و شد تجزیھ ھمش و شد کوفتمون ھم شاممون استراسا تمام خاطر بھ!!!!مردم و

 یھ برگشت

 فوق شام از تشکر بخاطر ھم دیشب...امون ریشھ و رگ تو زدیم ھم ھمبرگر ساندویچ

 مفصلش و العاده

 کھ خودم چون...رستوران البتھ...بخوریم باھم رو فردا ناھار کھ کردم دعوتش من)!!!( 

 غذا نیستم بلد

 خودکشی بھ رسیدگی مرکز یھ کھ اینم فکر تو...نشده سیر زندگیش از کھ اونم کنم درست

 ھر...کنم باز

 غذای یھ و میکنم دعوتش خودکشی فکر تو بره و بشھ سیراب زندگیش از کھ کسی

 از بدتر کھ خوشمزه

 الزم دیگھ...تره راحت ھم عزرائیل جناب کار اینجوری...تمام و میده بھش زھرماره

 فکر این بھ نیست

 ونآدرسش دنبال کھ نیست الزمم.کنھ خالصشون چجوری و بکشھ چجوری رو اینا کھ کنھ

 رو مرده دست و میکنم امضا رو اش برگھ خودم من...خودم سراغ میاد یکراست...بگرده

 تو میذارم

 ای و بدن نشون حساسیت و آلرژی غذاھامم از برخی بھ بعضیا کھ ممکنھ چون...دستش

 نخوان شاید

 امجوراب با اگھ کھ کردم فکر من بشیم متحول زور بھ بشیم مجبور وسط اون و بخورن

 کنم بیھوششون

 من کھ اونجوری...ترس بدون ھم و تر سریع ھم و تره راحت ھم...باشھ بھتر شاید

 میکنم بیھوششون

 ور بھشت بعضا و جھنم بیان ھوش بھ و کنن باز رو چشماشون تا...ھست ھم نفعشون بھ

 و میبینن

 راحتی فکر بھ ھمش چرا...آفریدی؟ مھربون منو اینقدر چرا خدایا...ِھی...میشن سوپریز

 ببین...ملتم؟

 ...کرتھ ِس  ربطش...بماند...داشت؟ ربطی چھ...کرده؟ پیشرفت چھ تکنولوژی

 پایین باال رو ھا شبکھ...میکنم روشنش و برمیدارم رو تلویزیون ریموت و میشم خم

 من...بھ بھ...میکنم

 ھب رسیدن درباره داره آقا حاج یھ کھ یک شبکھ...وی تی ھای برنامھ این با خوشم چقدر

 حرف خدا

 روزش روزه ھم چھار شبکھ...خدا سمت ھم سھ شبکھ...پورنگھ عمو ھم دو شبکھ...میزنھ

 درد بھ چیز

 باز خانھ بھ کھ ھم تھران شبکھ...ظھره لنگ کھ االن برسھ چھ نداره بخوری

 دلمون بابا...میگردیمھ
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 پخش ھا بادومی چشم اون از ھمش کھ ھم نمایش شبکھ...چیزی فیلمی یھ...زد کپک

 جواھری...میکنن

 رو آھن سرزمین میشھ تموم جومونگ...میذارن رو جومونگ میشھ تموم قصر در

 تموم اون...میذارن

 نگم کھ ھم فیلم آی...میزنن بھم رو ما حال ھی و میذارن ھی...میذارن رو سرنوشت میشھ

 دبای میگن اونوقت.ام؟ زنده امیدی چھ بھ من... تکراریھ من روز ھر مثھ فیلماش...بھتره

 ھای شبکھ

 یماس«...!!!  شب ھر میکنیم نگاه لوپز جنیفر کنسرت انگار...(. (»... بود جوک یھ اینم

 کرد اسالمی رو

 پرنده بشقاب اون و اومد صبحگاھی نسیم یھ دیروز کھ ھم ماھواره...ماھواره رو میزنم

 بوم پشت باالی

 شبکھ ات دو ھنوز اوصاف این با.ھمسایھ بوم پشت رو کرد پرتش و کرد تا بھ تا قشنگ رو

 و میگیره

 رزشیھو شبکھ یکیش میده نشون کھ ای شبکھ تا دو از...میشھ وصل و قطع کھ یکیشونم

 داره االن کھ

 و دوربین لوج میپرن جفنگ دوتا یا دقیقھ بھ دم کھ زیبایی شبکھ یکیشونم...میده نشون شنا

 مالی کرم

 رو کاناال یکم...میکنھ منقلب رو ما حال و میده نشون رو ھاشور و تتو طریقھ یا و میکنن

 پایین باال

 رو خدا قطعن دم از ھمشون میشم مطمئن وقتی.نھ یا وصلھ ای دیگھ شبکھ ببینم کھ میکنم

 و میکنم شکر

 رو اوقاتم اینجوری من...بعلھ...میشم دیدنش مشغول و میذارم رو شرک فیلم دی وی دی

 ای...میکنم پر

 رهخ...جان ای...نباتھ رضوان اون شبیھ چقدر...ھست؟ شرک فیلم تو دایناسوره این...وای

 کپی کھ ھم

 سیما ھب ھیکلش ھم فیونا...افشینھ شبیھ بدجور کھ ھم شرک...خخخ...کیوانھ اصل برابر

 گربھ...میخوره

 ...نکردم پیدا شبیھش رو کسی فعال...اوممم...ھم پوش چکمھ

 نزدیکای...عمرم تو نداشتم گندی این بھ روز...میگذرونم منوال ھمین بھ رو روزم کل

 برای کھ عصره

 ...میکنم گفت و گپ باھاش یکمی و میزنم زنگ آرمین

 ...خوبھ؟ کھ حالت: آرمین

 ...میمیرم دارم...خوبی چھ بابا نھ 

 ...شده؟ چیزیت: میگھ سریع

 ...رفتھ سر ام حوصلھ...نھ 

 ھوا و حال این از و بخندم منم تا داره خنده حرفم کجای بگھ کاش...میاد اش خنده صدای

 ...بیرون بیام
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 ...میزنم سر بھت شب آخر بتونم اگھ: آرمین

 ...شب؟ آخر 

 ...ھا شیطانی مدل اون از...میخنده دوباره

 نیومد؟ خوشت...چیھ؟: آرمین

 ...بشھ چیزیت یھ و بیاد خوشت زیادی تو میترسم...نھ 

 ...باالست مقاومتم من...نترس: آرمین

 ...ندی؟ من تحویل جفنگیات این از و بزنم زنگ تو بھ من بار یھ شد 
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 ...شیرینھ جفنگیات ھمین با زندگی: آرمین

 ...میشھ شیرین ھم دیگھ چیزای با زندگی کھ بدم نشون بھت اساسی باید بار یھ پس 

 ...شده تنگ برات دلم ندیدمت امروز: آرمین

 بیمارستانی؟ 

 ...مطبم...است یکشنبھ امروز: آرمین

 .بیام؟ من میخوای 

 ...شلوغھ زیادی...میشی معطل اینجا بیای...نھ: آرمین

 ...ھستی خوبی دکتر فھمیدیم بابا...اوھو 

 ودترز رو کارا بتونم اگھ...ھمین میشی خستھ بیای...نبود اون بھ منظورم: میگھ و میخنده

 کنم تموم

 ...میزنم بھت سر یھ حتما

 با شھبا داشتھ حال اگھ میزنم زنگی یھ کیوان برای منم...بیای نمیخواد بودی خستھ اگھ 

 برنامھ ھا بچھ

 ...د د ر بریم و بریزیم

 .من؟ بدون: آرمین

 ...بریم نیست معلوم کھ ھنوز تازشم...میای ھم تو خب 

 .نرفتھ؟ یادت کھ رو ظھر فردا قرار: میگھ آرمین کھ میزنم موھام تو چنگی

 .یادمھ نخیر...خیکت اون بھ بخوره کارد 

 ...بخوریم؟ رو شما پخت دست بارم یھ کنی آشپزی خودت نمیشھ حاال: آرمین

 آرمین؟؟؟: میگم داد با

 ...شده؟ چی...چی: میگھ تعجب و ترس با

 ...شدی؟ سیر زندگیت از چرا...بگو؟ من شده؟بھ چی...خوبھ؟ حالت 

 ...میگی؟ چی...ترمھ؟: ترس با آرمین

 رو یازده مارکبری و عقرب نیش حکم من ھای غذا...باال کیوی آی اون با جلبک آخھ 

 اونوقت...داره

 ...سرت؟ اون بھ زده من پخت دست ھوس تو
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 بابا خب...شده چی کردم فک انداختی راه داد و جیغ جوری یھ: میگھ و میخنده

 ھمون بھ من...نخواستیم

 ...خانمی میخوریم زھرمارم باشی تو...راضیم رستورانم ناھار

 ...دستام تو میاد مخملی گوش تا دو...میکشم سرم روی دستمو...جان ای

 ...چاکرتم 

 ...نوکرتم: آرمین

 ...وظیفتھ 
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 .دنبالت میام باشی آماده...میزنم زنگ برات دوازده حدودای فردا...پررو بچھ: آرمین

 .چشم 

 ...طال خانوم بال بی چشمت: آرمین

 ...افتادیا راه 

 .نداری؟ کاری...چی؟ پس: آرمین

 .ممنون...نھ 

 .باشھ؟...ازم نشی دلگیر بیام نتونستم ھم شب اگھ: آرمین

 ...نمیشھ گیر ما دل...راحت خیالت برو 

 ...باشھ: آرمین

 ...ترمھ؟: میگھ خاصی مظلومیت با کھ کنم قطع میخوام

 ...جانم؟: میگم و میزنم لبخندی

 ...کھ؟ میدونی...دارم دوست خیلی: آرمین

 ...آره 

 ھب میبینھ رو طوالنیم سکوت وقتی...بدم ادامھ رو حرفم منتظره انگار...نمیگھ چیزی

 فعال:میگھ آرومی

 ...کوچول خانوم خدافظ

 ...میشم خیره تلفنم بھ و میکشم دراز کاناپھ روی و میکنم قطع رو تماس مستاصل

 ...آقاھھ دارم دوست منم 

***. 

 سحر کلھ...میدم گوش سیما اراجیف بھ و میچسبونم گوشم بھ رو گوشی بستھ چشمای با

 و زده زنگ بھم

 ...میده تف پرت و چرت برام و پرونده ناز خواب از منو

 ولی ودب گرون یکم البتھ...بخره برام اونو حتما باید گفتم افشین بھ منم...دیگھ آره: سیما

 نازه خیلی

 وبخ تنم تو اونقده...دوختنش من برای میگی اصال.پوشیدمش االن...قشنگھ خیلی...ترمھ

 کھ وایمیستھ

 ...نگو
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 سایزش حاال...خوبھ بپوشونھ رو ھا چربی اون بتونھ کھ لباسی ھر...دیگھ آره  ؟...

 ۹۰... چنده؟

 ...ترمھ: سیما

 .گفتم؟ کوچیک خیلی رو سایز...ببخشید 

 کیف ھی اونم از بعد...میگفتم داشتم دیگھ آره...بزنم حرفامو بذار...شو خفھ: میگھ حرص با

 خیلی دستی

 ...ببینیش و باشی باید...واییییی...دیدم صورتی خوشگل

 ...خریدیش باز البد 
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 .نشد ولی...کنم سوپرایزت بیام و بخرمش تو واسھ میخواستم...چی؟ پس: سیما

 نشھ؟ چرا...نخریدیش مگھ 

 ھم فھکی این از من...درثانی نمیشی ھم سوپرایز دیگھ و گفتم بھت دیگھ االن چون: سیما

 خوشم خیلی

 ...دارم نگھش خودم برای میخوام و اومده

 آدم...واال نوبری: میگم گرفتم ام شونھ با رو گوشی کھ درحالی و روشور سمت میشم خم

 گدا بدید ندید

 ...میگن تو بھ گشنھ

 زیر لباس چندتا واست اینجا از...نشو ناراحت: میده ادامھ سیما و میشورم صورتمو

 خیلی وای...گرفتم

 ...میاد خوشت میدونم...ریز ریز گالی با بنفش و صورتی...محشرن

 ...صبح؟ کلھ کیھ این: میکنم زمزمھ آیفون زنگ صدای با

 میرم اف اف سمت بھ و میکنم خشک دستامو کھ ھمینجور و میام بیرون دستشویی از

 سیما بھ خطاب

 ...بردار خودت برای ھم رو اونا...نکنا تعارف میگم:میگم

 ...نمیخوره من بھ تو سایز کھ حیف ولی داشتم ھم رو تصمیم ھمین اتفاقا: سیما

 ...کجا تو ۹۵ و کجا من ۶۵ سایز آخھ 

 ...کن فرض مرده خودتو االن از...کشتمت برسھ تھران بھ پام: میگھ حرص با سیما

 ...کیھ ببینم بذار میزنن در...گوشی دقھ یھ سیما 

 .میچسبونم گوشم بھ رو اف اف گوشی و برمیدارم گوشم روی از رو تلفنم گوشی

 بلھ؟ 

 ...کنین؟ باز میشھ...خانوم برقم و آب مامور: میپیچھ گوشم تو مرد یھ آشنای نا صدای

 ...خدمتتون میام االن...پارکینگن تو کنتورا: میگم و میدم فشار رو اپ ن دکمھ

 .گوشم بھ میچسبونم دوباره رو تلفنم و آیفون روی میذارم رو گوشی

 پری؟ الو 

 بود؟ کی: سیما
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 ...کنھ نگاه رو کنتورا اومده...برق و آب مامور 

 ...آوردم؟ درد سرتو من نداری کھ کار میگم...آھا: سیما

 میکنی؟ ولم تو دارم کار بگم اگھ 

 ...کنم تعریف برات میخوام چیز کلی ھنوز...نھ کھ معلومھ...ایش: سیما

 ...بنال 

 زنگ دینگ دینگ صدای کھ برم آشپزخونھ سمت بھ میخوام و میخارونم رو گردنم زیر

 ام خونھ در

 ...میشھ بلند
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 .میزنن؟ در دوباره: سیما

 ...آره 

 و مینز از حاال بزنیم حرف کلوم دو خواستیم ما ببین...ببرنا شورشو مرده..بابا ای: سیما

 قوم زمان

 ...بیرون میزنھ تاتار

 یھ نھچھارشو ھیکل...میکنم بازش و میرم خونھ در سمت بھ گوشمھ بیخ تلفنم کھ درحالی

 لباس تو مرد

 ...میشھ نمایان در جلوی آب و برق مامور

 ...آقا؟ اومده پیش مشکلی 

 ...ایینپ بیاین لحظھ یھ میشھ: میگھ و میندازه وضعم و سر بھ خشنی و تفاوتی بی نگاه

 .شده؟ چیزی: میگم و میزنم تکیھ در بھ و میکنم اخمی

 ...بیاین پایین تا سر یھ میشھ اگھ...ھست مشکلی یھ: مامور

 ...میام االن...باشھ: میگم و میکنم نگاھش متعجب

 و میارم بیرون ماکروویو از رو غذا و میرم آشپزخونھ سمت بھ و میذارم باز نیمھ رو در

 روی میذارم

 ...میچسبونم گوشم بھ دوباره رو گوشی و کانتر

 .بزنم؟ زنگ بھت بعدا میشھ...سیما الو 

 تری؟ شده چی: سیما

 ...اومده پیش مشکل کنتورا واسھ میگھ اومده ماموره این...نمیدونم 

 ...مشکلی؟ چھ: سیما

 یمشک سوئیشرت یھ و شالم کھ کاناپھ سمت بھ میشم خارج آشپزخونھ از کھ ھمینجور

 داره قرار روش

 جریان در من از بھتر خونھ صاب اون)!!!(.شدن سوراخ البد...بابا چمیدونم:میگم و میرم

 کنھ خدا.بود

 دردسر حوصلھ پیرزنھ اون نبود تو.باشھ نیومده باال گند و باشھ راه بھ رو چی ھمھ

 ...ندارم
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 مھ افشین و من...میکنم قطع منم...نفس باشھ: میگھ سیما کھ میندازم سرم روی رو شالم

 بریم قراره

 ...بھتره بریم نشده شروع فیلم و نبستن رو سینما درای تا...سینما

 ...من طرف از برسون سالم ھم افی بھ...بگذره خوش 

 ...قربونت: سیما

 و میرم آیفون نزدیک آینھ سمت بھ و مبل روی میندازم رو گوشی و میکنم قطع رو تماس

 توش خودمو

 شیدنپو بھ نیازی و است پوشیده خوبھ...است مردونھ پیراھن یھ کھ لباسم...میکنم نگاه

 پانتو مانتو

 رفتن سینما صبح سر آخھ: میگم لب زیر و میکنم مرتب سرم روی شالمو...ندارم

 کدوم اصال...کدومھ؟

 ...ھھ...ندارم؟ خبر من و میکنن باز شایدم...بازه؟ صبح سینمایی

 ...میکنھ ھنگ مغزم...میشھ خشک شالم روی دستم ای لحظھ برای
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 ... « بھتره بریم نشده شروع فیلم و نبستن رو سینما درای تا: سیما... »

 ...در؟؟: میگم زده بھت و متعجب و اندازم می نگاھی آینھ بھ مطمئن نا

 ...پیش روز پنج دقیقا...میفتم برگشتم شمال از کھ روزی یاد

 ... ...«بود باز پایین در 

 گذاشتھ باز درو اون البد.بود اومده برق و آب مامور: خونھ صاب...»... 

 ...چی؟ یعنی 

 کھ روزه چند مگھ...کنھ؟ چک رو کنتورا میاد ھفتھ در چندبار برق و آب مامور یھ مگھ

 میگذره؟فقط

 ...روز پنج

 رابرب دو قبضم و کنھ ثبت رو ھا شماره دوباره نکنھ...شده اشتباه حتما...ھم تو میره اخمام

 باید...بیاد

 ...بگم بھش

 ...میزنھ خشکم ایستاده در جلوی اخم با کھ برق مامور دیدن با کھ در سمت برمیگردم

 ...تو؟ اومده و کرده باز درو کی اجازه با این...بستم نیمھ تا درو من

 یانیم انگشت با و سرش پشت میبره دستشو و میزنھ پوزخندی کھ میکنم نگاھش شوکھ

 خونھ در اش

 با و اممی خودم بھ خوردنش تکون با...میشھ حبس ام سینھ تو نفس...میبنده سرش پشت رو

 تقریبا صدای

 ونبیر کھ گفتم...بیرون بفرما...من؟ خونھ تو اومدی کی اجازه با...آقا ِھی: میگم بلندی

 باشین منتظر

 ...حالیتھ؟ حرف...خدمتتون میام
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 ربا یھ...میگم چجوری ھامو شناسھ نمیفھمم کھ شدم شوکھ اونقدری خونھ تو بودنش از

 بار یھ و مفرد

 ...جمع

 ...ندارم کاریت...نیار در بازی کولی: میگھ و میکنھ تکرار رو چندشش لبخند

 ...میدم گزارش رو کارت این...بیرون گمشو 

 رنگش ای سورمھ لباس روی رو نگاھم نشونی یا و اسم یھ دنبال حرفم از بعد و

 ...میچرخونم

 ...عقب میرم کھ میاد جلوتر

 ...بده گزارش میخوای جا ھر: مامور

 ...میکنھ نگاھم و ایستھ می جدیت با کھ ایستم می و میکنم اخم

 دزدی؟ 

 زا کھ میدونم باشم دزدم...گرچھ...پندارد خویش کیش بھ را ھمھ کافر: میگھ پوزخند با

 دزد جوجھ توئھ

 ...نمیشھ نصیبم چیزی

 سریع خودمو...میکنھ دراز سمتم بھ دستشو کھ باال میره ابروم تای یھ و میخورم یکھ

 بھ و عقب میکشم

 ...میرم کناپھ سمت
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 کف توپدر پلیس بھ میزنم زنگ یا میکنی گم گورتو و بیرون میذاری ام خونھ از پاتو یا 

 دستت

 ...میذارم

 رشیو سمتم بھ ناگھانی حرکت یھ با کھ برمیدارم رو گوشیم و میشم خم حرفم از بعد و

 گوشی و میاره

 ...میقاپھ دستم از رو

 ...عوضی من بھ بدش 

 شممی پرت منم و صورتم روی میکوبھ محکم دستش پشت بھ کھ بگیرم دسش از میخوام

 و کاناپھ روی

 از موھام از نیمی...صورتم روی میذارم دستمو...پشتش بھ میشم پرت کاناپھ روی از

 ریختھ شال گوشھ

 بلند و میزنم میاد خون کھ لبم گوشھ زخم بھ زبونمو...میسوزه لبم گوشھ...بیرون

 بھ عصبی...میشم

 ...میکنم حملھ سمتش

 ...حیوون میزنی منو...میزنی منو...ناموس بی آشغال 

 لگد ھی حرکتی ھر از قبل و میشھ خم کھ میزنم پشتش بھ محکمی لگد و میگیرم رو اش یقھ

 وسط جانانھ
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 ویر میکنھ پرتم و میگیره رو پام کنم نثارش رو سوم لگد اینکھ از قبل و میکارم پاش

 خودشو و زمین

 رو بدنم کل لرز...میشھ جمع صورتم کھ میکوبھ سرم تو محکمی مشت و روم میندازه

 و میگیره

 .میشھ دستپاچگیم باعث اون عصبانیت

 ...میکندم گورتو ھمینجا وگرنھ میخوادت سالم حیف...وحشی: مرد

 قفل پشت از رو در و میدوم اتاقم سمت بھ و میشم بلند سریع و کنار میدم ھولش

 نفس نفس...میکنم

 تو قلبم...کنار میندازمش و میکنم باز گردنم دور از محکم شالو و میدم تکیھ در بھ زنون

 دھنم

 اون خشن صدای...میاد پایین چشمام از اشک و میخوره ھم بھ محکم فکم ترس از...میزنھ

 کھ مرد

 اب...)نھ...باال بیا گمشو اصغر:میپیچھ سالن تو زده جا برق و آب مامور جای بھ خودشو

 بیا میگم( داد

 یھ...اتاق تو رفتھ...آره...فھمید دیگھ نشد...کنم؟ چیکارش...کرده پاره افسار دختره باال

 بیار چیزی

 ...میکنھ آوار سرمون رو رو ھمسایھ و در کل وگرنھ کنیم خفش

 باز رو پنجره و کنار میزنم رو پرده و میبرم ھجوم پنجره سمت بھ حرفش این با

 روی دستمو...میکنم

 و ممیپر جا از کھ میخوره در بھ محکمی لگد...میگم لب زیر ای لعنتی و میکشم ھا حصار

 جیغ

 ...میکشم

 ...میخوای چی لعنتی 

 و ممیکن باز کامل رو پنجره...میخوان؟ جونم از دیگھ؟چی کین اینا...بکنم؟ غلطی چھ حاال

 میکشم جیغ

 باز رد و میشکنھ ھم در قفل سوم لگد با و میشکنھ در و میخوره در بھ محکمتری لگد کھ

 با...میشھ

 دمشق ھر تو و میلنگھ کمی...میکنم نگاه بھش و میرم فرو دیوار کنج سھ تو لرز و ترس

 از صورتش

 وت چیزی یھ الاقل کاش...بکارم پاش وسط تری اساسی لگد باید اینبار...میشھ جمع درد

 دفاع واسھ دستم
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 بھ...همیگذر ذھنم از دومھ کشوی تو کھ بزرگی چاقوی و آشپزخونھ بھ رفتن فکر...داشتم

 و میاد سمتم
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 ور پیراھنم یقھ...میکنم فرار دستش زیر از کھ بگیره منو کھ میکنھ باز دستاشو

 و میزنم جیغ...میگیره

 از وسط تا و میخوره جر یقھ از لباسم کھ میزنم چنگش از شدن خالص برای زورمو تمام

 پاره پشت

 جری و میگھ آخی درد از کھ میزنم صورتش تو محکمی لگد و سمتش برمیگردم...میشھ

 منو قبل از تر

 ویر میفتم...داد و جیغ بھ میکنم شروع...صورتم توی میکوبھ مشت با محکم و میگیره

 با کھ زمین

 ...شد خورد دھنم تو دندونام میکنم احساس...دھنم تو میکوبھ محکم پاش

 ...میکنم حالیت...حیوون آشغال...مصب سگ صداتو ببر...دھنتو ببند: مرد

 و فک تو بدی درد...میشھ جمع صورتم...میپیچھ دستش دور محکم موھام و روم میشھ خم

 صورتم

 وزھن حال این با...بشم گیج لحظھ چند برای کھ بود اونقدری اش ضربھ...میکنم احساس

 میکنم تقال ھم

 میکشھ خودش دنبال و گرفتھ محکم موھامو کھ دستاش مچ بھ...بشم رھا چنگش از کھ

 چنگ

 نای کن باز بیا حسن: دیگھ مرد یھ صدای بندش پشت و میشھ بلند در صدای...میزنم

 چیکارش...درو

 ...میخوادش سالم رئیس...کن اش خفھ...میکنی؟

 و میکنھ خارجم اتاق از...میکنم ای نالھ درد از و بیرون میکنم تف رو دھنم تو خون

 منو کھ ھمینجوری

 کھ میرم گیر اتاق در چھارچوب بھ پامو...میره خونھ در سمت بھ میکشھ زمین روی

 و سمتم برمیگرده

 جونمو...میزنھ کمرم بھ لگدی پشت از کھ میزنم جیغ...میکنھ وارد موھام بھ بیشتر فشار

 دست از

 در ھب کھ لگدایی و مشت صدای...میشھ گرفتھ بود مونده کھ ھم قدرتی ذره یھ ھمون...میدم

 وارد خونھ

 سلیع میز روی شده نگار و نقش گلدون و میکنم دراز دستمو...میشن قبل از تر بلند میشھ

 کھ کوچیکی

 از تر عصبی...سمتش میپیچونم خودمو حرکت یھ تو و برمیدارم رو داره قرار در کنار

 خم سمتم بھ قبل

 ... رو دختره این بذار...اصغر بده امون لحظھ یھ...اه  ...این جونیھ سگ چھ: میگھ و میشھ

 ویر میفتھ و میکنھ ول موھامو کھ سرش توی میکوبم رو گلدون حرفش شدن تموم از قبل

 بھ و زمین

 عصبانیت با و میشم بلند زمین روی از...میخوره تاب و پیچ مار مثھ و میچسبھ سرش

 داد کھ درحالی
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 تو کوبممی رو دستم تو شکستھ گلدون بقیھ و میگیرم رو اش یقھ و میرم سمتش بھ میزنم

 خون...سرش

 رشس دیده ضربھ قسمت بھ پام با و میشم بلند من و میکنھ چکھ بیرون بھ موھاش الی از

 وارد

 یدند با...نشکستھ رو در ولی میکنھ بازش چجوری نمیدونم...میشھ باز خونھ در...میکنم

 تو سیمای

 ویر کھ حسن الشھ بھ نگاھی و میرم عقب عقب...میاد سمتم بھ...میگیرم جوابمو دستش

 ھنوز زمین

 از چی: میگم و میکشم دھنم روی دستمو پشت...میکنم نگاه میپیچھ خودش بھ درد از داره

 جونم

 ...بیرون گمشین ام خونھ از...میخواین؟

 رو دستش تو طنابای اصغره اسمش فھمیدم االن و شده خونھ وارد تازه کھ مردی ھمون

 زمین روی

 خودت اگھ...خودت اگھ...آروووم...دختر باش آروووم: میگھ مالیمت با و میندازه

 سالم کنی ھمکاری
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 ...نمیکشی درد ھم اینقدر و میبریمت

 ...میپیچھ سرم تو دندونام توروق و ترق صدای...میدم فشار ھم روی رو دندونام

 ...ازم؟ میخواین ھستین؟چی کی...بیرون گمشین ام خونھ از آشغاال: میگم جیغ با

 سمتش بھ و برمیدارم رو تلویزیون میز روی دکورای و میکنم دراز دست حرفم از بعد و

 میکنم پرت

 سرش تو کھ میارم باال رو دکور سرامیکی عروسک...میرسونھ بھم رو خودش دو با کھ

 دستم کھ بکوبم

 ولم...میگیرم گازش محکم و میزنم چنگ دستش بھ و میزنم دادی...میپیچونھ و میگیره رو

 کھ میکنھ

 روعش میزنم ضربھ کجا بھ بدونم اینکھ بدون بستھ چشمای با و میخورم دیوار بھ محکم

 و لگد بھ میکنم

 گرفتھ دستم از سرامیکی عروسک اون و میشن گرفتھ دوباره دستام...پروندن مشت

 جیغ...میشھ

 اصغر رکیک ھای فحش صدای و حسن ھای نالھ صدای تو من ھای جیغ صدای...میکشم

 گم

 باال سرامیکی عروسک کھ کنم فرار دستش از میخوام و میکنم باز رو چشمام...میشھ

 یھ تو و...میره

 ھاینک بدون...میره سیاھی چشمام و میاد فرود گاھم گیج نزدیک...قدرت تمام با...حرکت

 چی بدونم
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 مانندی نالھ صدای ناخودآگاه...میشھ گنگ برام اطرافم اصوات و میفتم زمین روی میشھ

 ام حنجره از

 وارد ام جمجمھ تو محکمتری ضربھ کھ میخورم تکون کمی زمین روی و میشھ خارج

 تکون...میشھ

 ھگرفت پاھام مچ...کرخت و میشھ حس بی بدنم تمام...شدم فلج میکنم احساس...نمیخورم

 از بعد و میشھ

 باز رو چشمام الی و میخورم تکون کمی...میکشھ زمین روی منو نفر یھ ثانیھ چند

 سرگیجھ...میگیرن رنگ اطرافم کم کم و میدم فشار ھم روی رو چشمام...سیاھھ...میکنم

 در اما...دارم

 شخود زور بھ و گذاشتھ خونش از پر سر روی رو دستش کھ میبینم رو حسن بین ھمون

 روی از رو

 بناکیچس مایع...میشھ خم زمین سمت بھ سرم...میشن بستھ محکم پاھام...میکنھ بلند زمین

 بینیم از

 کھ درحالی و میشن بستھ درموندگی و حالی بی با چشمام و میگیره راه صورتم روی

 اینکھ از فکرم

 ...نمیکنم احساس چیزی دیگھ درگیره نشنیده رو ھوارم و داد صدای کسی

***. 

 فسھق تو بدی درد...میشھ بلند ازم مانندی نالھ صدای ناخوآگاه...میکنم باز درد با رو چشمام

 ام سینھ

 ور چشمام...میپیچھ گوشم تو سگ واق واق صدای...میکنم نفس تنگی احساس و میپیچھ

 ھم روی محکم

 ھای ھدریچ بلندش دیوارای باالی کھ سرد سولھ یھ...میکنم نگاه برم و دور بھ و میدم فشار

 داره ھوایی

 ممینداز رو سرم...میکنھ روشن و تاریک رو سولھ اش سایھ و میچرخھ آرامی بھ فنش کھ

 بھ و پایین

 پیراھنم زیر کھ سفیدی تاپ...شدم بستھ طناب با فلزی صندلی یھ روی...میکنم نگاه خودم

 پر بوده تنم

 صورتم روی از موھامو و باال میارم محکم رو سرم...نیست تنم پیراھنی.خونھ لکھ از

 کنار

 باعث دسردر و سرگیجھ...شده بستھ دستمال یھ با دھنم و رفتھ فرو دھنم تو چیزی...میزنم

 میشھ

 دمخو بتونم تا میدم تکون رو خودم و میکشم عمیقی ھای نفس...کنم تھوع حالت احساس

 اما کنم آزاد رو
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 یکنمم تالش دوباره و میکنم ای خفھ سرفھ...میسوزه بازوم...شدن بستھ محکم زیادی طنابا

 رو طنابا تا

 از ای دیگھ چیز نامفھومی صدای از غیر اما میزنم داد و میکنم بلند صدامو...کنم باز

 دستمال اون پشت

 ...نمیشھ تولید

 ویر رو گرفتھ راه بینیم از کھ رو خونی لزجی دوباره و دوباره...میپیچھ ام معده تو درد

 احساس پوستم

 تکون رو خودم...میفتم زمین روی و میشھ کج صندلی کھ میدم تکون رو خودم...میکنم

 پاھام حتی..میدم

 بھ ھک درحالی و میکوبم زمین بھ محکم رو سرم...میشم خستھ...بستن صندلی پایھ بھ رو

 قرمز در

 ...میفتھ راه چشمم گوشھ از اشکی قطره شدم خیره سولھ رنگ

***. 

 &&&آرمین&&&

 ...میدم جواب رو تلفن

 شد؟ چی: پیمان

 ...نمیکنھ باز درو 

 چی؟ خانوم منیره: پیمان

 رد بھ رو مشتم کھ درحالی و ایستم می اول واحد در جلوی دوباره و میرم پایین رو ھا پلھ

 میکوبم

 ھنوز...پسرش دیدن رفتھ میگفت ترمھ...نیست شده خراب این تو ھیچکس: میگم

 ...برنگشتھ

 تو؟ رفتی چجوری تو پس: پیمان

 ...بود باز ساختمون در 

 ...میرسم االن: پیمان

 و ایستم می ترمھ خونھ در جلوی و میرم باال ھارو پلھ دوباره و میکنم قطع رو تلفن

 رو در دستگیره

 ...میدم پایین و باال

 ...لعنتی 

 یلعنت...ترمھ؟: میگم میزنم لگد و مشت در بھ کھ درحالی داد با و میکنم بلند رو صدام

 ...کن باز درو

 لبھ...ھمیش کوبیده زمین بھ محکم کھ ھایی قدم صدای بعد و ساختمون در شدن بستھ صدای

 می ھا پلھ

 ...میکنم نگاه میاد باال ھا پلھ از عجلھ با کھ پیمان بھ و ایستم

 شد؟ چی: پیمان

 ...نیست خونھ 

 چی؟ یعنی: پیمان
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 ...کنھ باز رو در میکنھ سعی و میره در سمت بھ و میزنھ کنارم

 کیوان؟ یا سیما پیش رفتھ نکنھ 
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 از...زدم زنگ ھم کیوان بھ...دبی رفتن افشین و سیما: میگھ میره ور تلفنش با کھ درحالی

 دیروز

 ...نزده حرف باھاش

 نمیکنھ؟ زندگی اینجا ای دیگھ کس 

 ھک ھم جایی تا...ان خونھ صاب و ترمھ فقط...نھ: میگھ و میندازه بھم گذرا نگاھی پیمان

 طبقھ میدونم

 !خالیھ فعال سوم

 ...میشھ مشغول تلفنش با دوباره حرفش از بعد

 ...میکنی شلوغش داری الکی...بیرون باشھ رفتھ شاید: پیمان

 بھ هبخور میخواد ھم آب.بره؟ میخواستھ کجا:میگم و میکنم نگاھش درموندگی و استرس با

 خبر من

 رو تلفنش نھ ولی بیرون بریم ھم با ناھار کھ دنبالش بیام دوازده ساعت بود قرار...میده

 نھ و میده جواب

 ...پیمان نمیده خوبی گواھی دلم...میکنھ باز رو در

 ...میذاره گوشش روی رو گوشیش

 میزنی؟ زنگ کی بھ 

 وبایلشمم:میگھ و میکوبھ در بھ رو دستش پیمان.میشھ بلند خونھ تو از موبایل زنگ صدای

 خونھ تو کھ

 ...س

 ...بشکنیم درو باید: میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 دختر؟ کجایی: میکنھ زمزمھ لب زیر پیمان

 زا چیزی...دوم ضربھ...اول ضربھ...میزنم ضربھ در بھ بازوم با و میزنم کنار رو پیمان

 لبھ

 من بھ توجھ بدون...میشھ تلفن با کردن صحبت مشغول دوباره پیمان...میفتھ در چھارچوب

 کھ درحالی

 ...پایین میره رو ھا پلھ میکشھ موھاش تو رو دستش عصبی حالت با

 قفل وت تامل بدون...میکنم نگاه بھش و برمیدارم رو افتاد در روی از کھ کلیدی و میشم خم

 در

 ...میکنم باز رو در و میچرخونمش

 ...پیمان؟ 

 شیشھ روی از...شدن پخش خونھ تو وسایل تمام...است ریختھ بھم..میشم خونھ وارد

 رد ھا شکستھ
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 ...ایستم می خونھ وسط میلرزه دستام کھ درحالی و میشم

 ھ؟ رم ت:میگم میلرزه شدت بھ کھ صدایی با

 ...میشھ خونھ وارد پیمان

 ...ھم خانوم منیر: پیمان

 ...میمونھ دھنش تو حرف خونھ وضع دیدن با

 بوده؟ خبر چھ اینجا: پیمان
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 در...شکستھ بشدت در...میکنم حرکت اتاق سمت بھ و میگیرم پیمان از رو نگرانم نگاه

 آرومی بھ رو

 ...میزنم صدا رو ترمھ اسم لب زیر دوباره و...میکنم باز

 ...میشھ اتاق وارد سرم پشت پیمان

 !!!افتاده؟ اتفاقی چھ...اینجا: پیمان

 و اتاق کف خون ھای قطره دیدن با...میگیرم رو نگاھش رد و میشم خیره صورتش بھ

 بدی بغض سالن

 ام ونھچ لرزش شدت از تا میدم فشار رو دندونام...میکنم مشت رو دستام... میشینھ گلوم تو

 جلوگیری

 ...کنم

 یبالی چھ: میگم گلوم تو بغض و عصبانیت با و میشینم زانوھام روی...میشھ خم کمرم

 ...اومده؟ سرش

***. 

 &&&ترمھ&&&

 باز با...رفتھ فرو مطلق تاریکی تو سولھ...میکنم باز رو چشمام الی در شدن باز صدای با

 در شدن

 مرد دو صحبت صدای...میکنھ روشن ھم رو سولھ کردن روشن بیرون کھ آتیشی نور

 کھ چیزیھ اولین

 ...میشھ بلند نالھ ازم بازھم و میخورم تکون کمی...میخوره گوشم بھ

 نکردی؟ روبراه رو المصب این چراغای: مرد

 ...میکنھ پیدا انعکاس سولھ تو میشھ نزدیک بھم کھ دومی مرد ی گرفتھ صدای

 ...پریده فیوز کنم فک...کجاست از مشکل ببینھ فرستادم رو شھروز:دوم مرد

 کشیده...ببینم رو صورتشون نمیتونم...میشم بلند زمین روی از و میخوره تکون صندلیم

 دستش شدن

 ...میدم تکونی خودم بھ و میکنم حس رو بازوم روی

 شده؟ بیدار: اول مرد

 ...آره: میگھ میشھ دور ازم کھ درحالی دوم مرد
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 جفتک نمیخوای دیگھ..خانوما خانوم شده چی: میده ادامھ نیشخند با و سمتم برمیگرده

 بندازی؟

 ...شرف بی بدم نشونت زدنو جفتک تا کن باز دستمو داری جرئت

 ...ندارم قار قار حوصلھ...نیار در صداشو...بابا کن ولش:اول مرد

 میاد؟ کی رئیس: دوم مرد

 ام معده تو بدی درد...میشھ بستھ در...نمیشنوم رو صداشون...میشن خارج سولھ از

 گرسنھ...میپیچھ

 از و میکنم نگاه رفتھ فرو سیاھی تو کھ دیواری و در بھ...شده خشک ھم گلوم حتی...ام

 روی

 صدای...میگیره رو فضا کل دوباره سگ واق واق صدای...میخورم تکونی عصبانیت

 و ماشین

 میفتھ امچشم پلک دوباره و میفتھ شمار بھ نفسھام...بلند صدای با مرد چندتا کردن صحبت

 ...ھم روی

.......... 
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 و میکنم باز رو دھنم...میکشم عمیقی نفس و میام خودم بھ...میشھ خالی روم سردی آب

 بشدت رو ھوا

 باز رو چشمام...میده دیگھ ی مزه یھ باز دھن با کشیدن نفس...میفرستم ھام ریھ تو

 مرد ۴ بھ...میکنم

 یرهخ بھم سینھ بھ دست...میکنم نگاه پوشیدن مشکی شلوار و کت ھمشون کھ روم بھ رو

 ھیکل...شدن

 فسھامن صدای کھ درحالی و پایین میندازم رو سرم...افتادم فیل یاد...ھمھ مثھ دقیقا ھمشون

 گوش تو

 ندگ شانس...بپوشم تاپ کھ میومد پیش کم...میکنم نگاه خودم وضع بھ کرده پر رو خودم

 اینبارم...من

 کردهن بو دستمو کف ولی بودم پوشیده ھم پیراھن البتھ!!!!بود نادر وقتای ھمون از یکی

 قراره کھ بودم

 .میرفتم راه خونھ تو چادر با وگرنھ بیاد سرم بالیی ھمچین

 ور چشمم برقش کھ ای ورنی مشکی کفشای بھ رو چشمم...میگیره قرار روم بھ رو کسی

 میزنھ

 مشتش تو رو موھام...میکنم سوزش احساس سرم پشت از کھ میزنم پوزخندی...میندازم

 سرم و میگیره

 تھوق خیلی انگار...آشناست زیادی برام...چشماش...میشم شوکھ دیدنش با...باال میاره رو

 رو چشما این

 ...میشناسم



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 خاکستری ھجلیق و شلوار...داره فرق بقیھ با اش قیافھ و تیپ...میشھ فوت صورتم تو نفسش

 پیراھن با

 اکج رو آدم این من...بستھ اسبی دم ھم رو خاکستریش یکدست موھای...پوشیده سفید

 دستش دیدم؟؟فشار

 خاکستری موھای بھ وجھ ھیچ بھ سرحالش و جوون صورت...میشھ بیشتر موھام رو

 رنگش

 داری سادیسم:میگم ای رگھ دو صدای با و میکنم جمع رو صورتم...نمیخوره

 المصبا مرتیکھ؟؟؟این

 ...نیست کھ طناب گیسھ

 ...آشناست برام ھم پوزخندش حتی...میزنھ پوزخند

 ...زبونی بلبل زیادی:میگھ و میشھ خیره چشمام بھ

 ...درآد چشت تا 

 داتمص میکردم فک خوردی کھ کتکایی با: میگھ و ایستھ می صاف و میکنھ ول رو موھام

 ...نیاد در

 ...حرفایی این از تر کلفت پوست...اما

 ...تعریف حساب بھ میذارم اینو...گفتن بھم خیلیا 

 وگرنھ...دارم نیاز درازت زبون بھ کھ حیف: میگھ و میندازه بھم خشکی نگاه

 کوتاھش...خودم

 ...میکردم

 تا سرفھ بھ میکنم شروع...میشھ بلند شکمم قور و قار صدای کھ بیرون میدم رو نفسم

 شکمم صدای

 گربھ میدم ترجیح...داره رو گربھ صورت حالت صورتش...میره رژه جلوم...نشھ شنیده

 !!!کنم صداش

 ...نیست غذا از خبری ندی رو سواالم جواب تا: گربھ

 ...تیزه انقدر گوشات نمیدونستم 

 ...بلنده زیادی تو شکم صدای...نیست تیز من گوشای: گربھ
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 ...نخوردم ھیچی دیشب از آخھ 

 ھشب خفیفی فشار و میذاره زانوم روی و باال میاره رو پاش و ایستھ می روم بھ رو دوباره

 وارد

 مزخ گرفتن درد با میشھ برابر صورتم شدن جمع و میشھ جمع درد از صورتم...میکنھ

 ...سرم روی

 یزچ...نمیاد خوشم پیچوندن و رفتن طفره از...میدی جواب ھم تو...میکنم سوال من: گربھ

 ای اضافھ
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 ھم شوخی...میزنم بار یھ رو حرفم...میشکنم رو استخوونات یکی یکی بشنوم ازت

 ...ندارم

 ...اینقدر نمیاد ملوست قیافھ خشنی؟؟؟بھ زیادی نمیکنی فک 

 !!!کجاست؟ افشین: میگھ و میکنھ قطع رو حرفم

 جانم؟؟؟ 

 آب تو از اینا ھمھ میفھمیدم باید ھم اول از...افشین قیف با روحت تو ای

 منو...بیشرف...میخوره

 بودی نگفتی کھ تو...خرکچل...پدرت بر ای..صفا؟ رفتی خودت و چاه تو انداختی

 اینقدر موضوع

 !!!مذھب سگ نبود حرفامون و قرارمون تو خوردن کتک و دزدیدن...جدیھ

 خر نھم...ھا میکنھ شکنجھ مرگ حد تا بود گفتھ بدبخت...بابا چرا...میزنم نھیب خودم بھ

 .نگرفتم جدی

 ...بده رو جوابم پس...کجاست میدونی کھ میدونم:گربھ

 نینک تکرار دوبار رو حرفتون ندارین دوست میدونم...نفھمیدم رو سوالتون من ببخشید 

 یکم من ولی

 ...دیگھ بار یھ میشھ اگھ...سنگینھ گوشام

 ...کجاست؟ افشین پرسیدم: میگھ بلندی صدای با و میکنھ قطع رو حرفم دوباره

 کیھ؟ خر افشین 

 ...ھوا میره دادم کھ میکنھ زیاد زانوم روی پاشو فشار

 میخوای؟...بشن؟ پودر استخوونات بخوای نکنم فک: گربھ

 و یرهمیگ رو دستم کوچیکھ انگشت و صندلیھ دستھ روی کھ دستم روی میذاره رو دستش

 آروم

 ...میده نوازشش

 ودهب کی ھر اما میشناسم مفشین افشین من گفتھ بھت کی نمیدونم من...من داداش ببین 

 اشتباه آدرس

 !!!...اسمھ ھم افشین نمیدونستم عمرم تو من...داده بھت

 برش پشت بھ و میپیچونھ دستش تو رو انگشتم بده مجالی بھم اینکھ بدون

 شکستنش صدای...میگردونھ

 ...میزنم جیغ وجود تمام با و میپیچھ گوشم تو

 بشکنم؟ ھم رو ات دیگھ انگشت یا اومد یادت: گربھ

 اش برآمده شکم اون و سیما صورت اشکام پرده پشت...میگیره راه چشمم گوشھ از اشک

 ...میره رژه

 ...نمیشناسم کھ میخورم قسم 

 ھا غول نره اون از یکی کھ میده ای اشاره سرش با...ایستھ می راست و میگیره نفسی

 میخوره تکونی
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 ...میشھ خارج سولھ از و

 ...بعدی سوال سراغ میرم فعال: گربھ

 کجان؟ من مدارکای: میده ادامھ و میکنھ نگاھم

 مدارک؟ 

 کجان؟...کوفتی ھر...مدارک اسناد:میگھ و میکشھ پیشونیش روی عصبی رو دستش

 نمیدونم اصال من!!...مدارکی؟؟؟ چھ اسنادی چھ...چی؟ یعنی: میگم عصبانیت و داد با

 چی درباره

 و دینمی شکنجھ و اینجا آوردین گرفتین میخواین؟؟؟منو چی و ھستین کی و میزنین حرف

 سوال

 بدم؟ جواب سواالت بھ باید ھستی؟؟؟چرا کی خر تو اصال..میپرسین؟

 ھم رو دومی نکردم صاف رو سرم ھنوز و گوشم تو میخوابونھ محکمی سیلی

 خفھ صدام...میخوابونھ

 با...میگیره راه بینیم از لعنتی خون اون دوباره...میشھ جمع چشمام تو اشک درد از...میشھ

 تمسخر

 و ارممی بیرون رو زبونم...میرسھ لبھام بھ و میاد پایین سمت بھ آروم خون...میکنھ نگاھم

 لبم دور

 روی رو ھمھ و میکنم جمع رو صورتم...میکنم احساس رو خون شور مزه...میکشم

 میکنم تف لباسش

 اهھمر بود رفتھ کھ غولی نره ھمون و میشھ باز سولھ در...نمیده نشون العملی عکس کھ

 با دیگھ نفر یھ

 سولھ وارد میکشن زمین روی رو مردی کھ حالی در مشکی شلوار و کت و تیپ ھمون

 اش یقھ...میشن

 رنگ...خونھ و خاک از پر سرش و لباساش...میکشنش زمین روی و گرفتن پشت از رو

 لباسش سبز

 اما میشھ بلند اش نالھ صدای...من پای جلوی میندازنش...میزنھ سرخی بھ زیاد خون از

 تکونی

 ارکن غول نره دوتا...انداختن پام جلوی جسد یھ کھ میکنم فکر ای لحظھ برای..نمیخوره

 و وایمیستن

 در و...میکنھ پاک رو لباسش دستمال با اونم و میده گربھ بھ سفید دستمال یھ دیگھ یکی

 حالت ھمون

 میبینی؟ اینو: میگھ

ق با...میکشھ نفس ھنوز کھ جسد یھ...میکنم نگاه افتاده پام جلوی کھ آدمی بھ ق ز   انگشتم ز 

 دردش و

 !!!کرده باد آدامس مثھ و شده کبود...میکنم نگاه بھش

 ...کردم کوچیکش تنبیھ یھ...منم...نداد جواب...پرسیدم سوال: میده ادامھ گربھ

 ...بود تو سواالی مثھ دقیقا سواالشم: میگھ کھ میکنم نگاھش
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 شناختیش؟: میده ادامھ و میکنھ جیبش تو رو دستاش

 شسر...میکنم نگاه روم بھ رو جسد قیافھ بھ بیشتری دقت با و میدم قورت رو دھنم آب

 شکاف انگار

 خشک لباساش روی خون و شدن پاره لباساش...میاد خون سرش از ھم ھنوز...برداشتھ

 انگار...شده

 ...رسیدن بدبخت این حساب بھ من از زودتر

 ...نمیشناسم 

 صورت از رو نگاھم و نمیارم طاقت...میکنم نگاھش دوباره...میکنھ نگاھم منتظر ھنوز

 خون و کبود
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 ...میزنھ جرقھ ذھنم تو چیزی کھ میگیرم آلودش

 « تو؟ بیان محترم خانومای این نذاشتی تو:افشین

 ....آقا نھ:نادر

 ...سگ مثھ میگھ دروغ داره:سیما

 نادر:افشین ؟»

... 

 « چنده؟ ساعت 

 بیرون بیاین نیم و سھ تا باید حداکثر...نیم و دو: نادر... »

 نادر؟: میکنم تکرار لب زیر و میکنم نگاه اش قیافھ بھ شوکھ

 یافھق این با میکردم فک: میگھ ھاش خنده بین و...میشھ بلند گربھ مضحک ی خنده صدای

 اش

 ...ندادن انجام خوب خیلی رو کارشون ھا بچھ انگار...نشناسیش

 ...میکنھ نگاه ایستادن زیر بھ سر کھ غولی نره پنج بھ جدیت با بعد و

 آوردی؟ سرش بالیی چھ 

 ...بمونھ جواب بی سواالم نمیاد خوشم کھ گفتم بھش من...خواست خودش: گربھ

 ...دادم انجام بازی یھ باھاش منم...نداد جواب: میده ادامھ و باال میندازه ھاشو شونھ

 پرسیدم ازش...میده جواب ھمیشھ من ھای بازی: میگھ قبل از آرومتر و میشھ نزدیک بھم

 افشین

 ...داد بھم رو تو آدرس عوضش...نمیدونست...اما...کجاست

 اومده؟ سرش بال این چرا پس...ھھ 

 ...تقصیرم بی من...اومد یادش رو تو آدرس کھ بود بازی آخرای چون: گربھ

 ھستی؟ کی تو 

 یھای حرومزاده کھ ھمونی: میگھ و میده قرار مقابلم رو صورتش و میکنھ خیس رو لباش

 و تو مثھ
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 رو بودن من مال کھ رو مدارکی و بشین حریمم وارد کھ دادین اجازه خودتون بھ افشین

 ...بدزین

 در و دادم انجام رو کارم فقط من...نداره ربطی من بھ افشینھ و تو بین کھ ای بازی 

 رو پولم مقابلش

 ...گرفتم

 نم تو پول چندغاز ازای در: میگھ و میگیره مشتش تو محکم رو فکم و میکنھ حملھ بھم

 داراییمو کل

 بی این سر و بشی خونھ اون وارد تونستی چطوری نمیدونم..کوچولو خانوم دادم دست از

 رو مصرفا

 زا دست نکنم اش تسویھ تا...عادتمھ و...دارم تو با حسابی خورده یھ من...اما بمالی شیره

 سرت

 ...برنمیدارم

 ...منو نھ بگیری رو افشین ِخر باید تو: میگم درد با
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 باز ور گشادت دھن اون تو کھ وقتی البتھ...میشھ ھم افشین نوبت...نوبت بھ آسیا: انوش

 کھ بگی و کنی

 ...کجاست؟

 ...نمیدونم 

 ونبھت چی چیز ھمھ بی افشین اون نمیدونم: میگھ و میده فشار قبل از محکمتر رو فکم

 الم کھ داده وعده

 ...میارم حرفتون بھ آخرش ولی...نمیزنین حرف کام تا

 رگ بھ رگ گردنم...میچرخھ چپ سمت بھ سرم کھ میکنھ ول محکم رو فکم و

 لبی زیر فحش...میشھ

 .میارم باال رو سرم و میکنم نثارش ای

 ...بود باھات ھم دیگھ دختر یھ: انوش

 ...میدوزم چشم دھنش بھ منتظر و نگران و میدم قورت رو دھنم آب

 طالیی جعبھ اونا از یکی...میره غوالش نره از یکی سمت بھ میزنھ حرف کھ طور ھمین

 سیگار رنگ

 اونو اکراه با...انوش دست میده و میکشھ بیرون سیگار نخ یھ و میاره بیرون جیبش از رو

 لباش بین

 راینطو...است حاملھ...کرده ازدواج افشین با: میگھ و میکنھ روشن رو سیگارش...میذاره

 شنیدم کھ

 ...ھست جونیتم جون رفیق

 ...میزنھ سیگارش بھ محکمی پک و

 چی؟ کھ 
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 کم ھم برای خواھری تو...دوستی باھاش کھ ھس سالی ۱۲ یا ۱۰... خوبیھ دختر: انوش

 ...نذاشتین

 ...نمیرسھ بھش دستت: میگم و میزنم پوزخندی

 کم برات مادری و پدر از شنیدم...باباش ننھ: میگھ و میکنھ نثارم پوزخندی متقابال

 ...نذاشتن

 ...میگیره نفسم ای لحظھ برای...میزنھ یخ تنم

 ...کافیھ؟؟؟ یا بگم ھاشونم شناسنامھ شماره...ناصری مریم...روحانی رحمان: انوش

 ...نکش وسط پاشونو...ندارن سیما و من غلطای بھ دخلی ھیچ اونا 

 باشھ چی ھر...کجاست افشین میدونن...کھ اینھ مھم چیز...نیست مھم برام: انوش

 ھوم؟...دامادشونھ

 گیج و میکنھ درد سرم...میکنم احساس ام معده تو بدی سوزش..میبندم محکم رو چشمام

 نفس...میره

 ...اونا حتی...نداره خبر افشین از کسی:میگم و میکشم محکمی

 میدونی؟ کجا از تو...جالبھ: انوش

 در طفق...نیستن تھران...ندارم خبری سیما و افشین جای از منم: ومیگم میکنم نگاه بھش

 ...حد ھمین

 چی؟ مادرش و پدر: میگھ و میکنھ ریز رو چشماش

 افشین...شده گور و گم ھم پدرش...کرده فوت کھ چندسالیھ افشین مادر میدونم کھ جایی تا 

 بو قضیھ از

 ...سراغش میای تو میدونست...بود برده
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 بھ...میری کیا سراغ کردنش پیدا برای کھ میدونست: میدم ادامھ و میشم خیره چشماش بھ

 نھ...نگفت من

 بارهدر...گفت بھم سیما کھ چیزایی آخرین...میره کجا کھ نگفت خانوادش بھ نھ و من بھ

 ی درباره..ی

 ...بود جنوب بھ سفرشون

 لبش یرو از اونو اینکھ بدون...میسوزه فیلتر تا سیگار میزنھ سیگارش بھ کھ پکی با

 سمتم بھ برداره

 نگاھش ترس با...میکنھ نزدیکش صورتم بھ و برمیداره لبش روی از رو سیگار...میاد

 ...میکنم

 ودتوخ میتونی دروغ چندتا با کردی کوچولو؟؟؟فک خانوم طرفی بچھ با کردی فک: انوش

 اون و

 ...بدی؟ نجات رو ات فرمالیتھ خانواده

 ...نمیگم دروغ 
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 ھک میکنم باز رو دھنم پوستم سوزش با...میده فشارش و میذاره ام گونھ روی رو سیگار

 اما بکشم جیغ

 با میکنم احساس...میگیرن راه چشمم گوشھ از اشک ھای قطره...میگیره رو دھنم جلوی

 ھرسوزش

 میزنھ گوشام از دود...میشھ کشیده بیرون وجودم از ذره ذره جونمم پوستم،

 روی از رو سیگار...بیرون

 چرندیاتت برای وقتی...بدی بازی منو نکن سعی دیگھ:میگھ و میکنھ جدا پوستم

 تو با نمیخواستم...ندارم

 ...خواستی خودت...بشم وارد خشونت راه از ھم

 دورگھ و گرفتھ صدایی با و میدم فشار ھم روی درد از رو دندونام...برمیداره رو دستش

 از من:میگم

 ...ندارم خبری افشین

 چی؟ مدارک: انوش

 ...افشین بھ دادم رو اونا من 

 یھ: میگھ و میکنھ فرو صورتم روی زخم روی رو شستش انگشت و میگیره فکمو دوباره

 رو چیزی

 ونبیر زنده در این از...کجاست مدارکم و افشین کھ نفھمم اگھ...زرنگ خانوم باش مطمئن

 ...نمیری

 در خودم حرص فقط درد از کھ ھرچند...درآد حرصش میشھ باعث کھ میزنم پوزخندی

 ...میاد

 بھت چیزی من از...بدی انجام االن ھمین رو بکنی میخوای کھ غلطی ھر میکنم توصیھ 

 پس نمیرسھ

 ...ننداز عقب کاراتو

 ...میزنی حرف: میگھ اطمینان با و میشھ خیره چشمام بھ

 ...نچ 

 ...میزنی حرف: میکنھ تکرار دوباره و میده تکون پایین و باال بھ رو سرش

***. 

 &&&آرمین&&&

 ...بود نیوفتاده خاصی اتفاق...بود خوب میزدم حرف باھاش کھ دیشب: کیوان

 اشتباه...کنم ولش ھمینجوری نباید رو تخس دختره این کھ میدونستم...میدونستم من: پیمان
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 سپ از گفت...مالید شیره ھم رو بابام و مامان سر...شدم بزرگ گفت...کردم نادونی...کردم

 بر خودم

 وشگ حرفم بھ بازم...میخوره گھی چھ داره نیست معلوم...شده خودسر...کردم اشتباه...میام
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 من بھ!!!...؟ شنوا گوش کو...نرو بودم گفتھ...شده خراب این تو اومد برداشت...نکرد

 کاراشو...نمیگھ

 ...میکنھ غلطایی یھ داره بازم...ھچل تو انداختھ خودشو بازم...نمیگھ من بھ

 ھب محکمی پک شدم خیره بیرون بھ کھ درحالی...میگیره رو گوشاش و میشھ خم کیوان

 سیگارم

 ندبارچ عصبی حالت با پیمان...میریزه بیرون بھ چشمم گوشھ از سردی اشک قطره.میزنم

 لگد کاناپھ بھ

 ھخون از و برمیداره رو وسایلش و میشھ بلند و نمیاره طاقت کیوان...میده فحش و میزنھ

 ...میشھ خارج

 از...نیست خبری ترمھ از کھ فھمیده وقتی از...داره خبر کاراش از اونم...سیما اون: پیمان

 سراغ وقتی

 وننمید شوھرشم و اون...میدونم کھ من...نمیده جواب رو تلفنام دیگھ گرفتم ازش رو ترمھ

 دختر این کھ

 ...لعنتیا...نمیگن...نمیگن و کجاست

 ...شو خفھ پیمان 

 رو چیھ خونا این...نمیبینی؟ خونشو...نمیبینی؟...المصب؟ چجوری آخھ: پیمان

 خفھ...زمین؟

 ...تنمھ پاره...خواھرمھ...شم؟

 این ھب نمیخواد دلم...میپوشونھ دستاش با رو صورتش و میفتھ کاناپھ روی حرفش از بعد

 کھ کنم فکر

 لھش پام با و میندازم زمین روی رو سیگار و بیرون میدم رو نفسم...میکنھ گریھ داره

 بستھ...میکنم

 ...میزنم آتیش رو جدیدی نخ و میکنم باز رو سوم

 ارشچیک...نمیگی؟ و کجاست میدونی ھم تو نکنھ...نمیکنی؟ھا؟ ھیچکاری چرا تو: پیمان

 بی کردی

 ...شرف؟

 ...میگیره جبھھ روم بھ رو و میشھ بلند کاناپھ روی از حرفش از بعد و

 ادد با و پنجره لبھ میکوبم رو مشتم...میشھ جمع مشتم تو دردم تمام...میشھ تموم طاقتم

 من:میگم

 دارها و بیمارستانا کل منم...خودتم با صبح از کھ منم مرتیکھ آخھ دِ ...کردم؟ھا؟ چیکارش

 رو پلیسا

 یگھد...دادم خبر میشناختم کی ھر بھ...گشتم وجب بھ وجب رو شھر کل...گشتم دنبالش

 چیکار میخوام

 ھک کنم ھوار و داد باید حتما...بگم؟ میخوام چی...بیارم؟ سرش بالیی چھ میخوام...کنم؟ھا؟

 دارم بفھمی

 ...بدم؟ چاک یقھ باید حتما...میمیرم نگرانیش از

 ...میشینھ زمین روی حرف بدون و میکشھ عمیقی نفس
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 یکار نکنھ...شده چیزیش نکنھ...میگم ھمش...نمیگم ھیچی و میمیرم دارم...میمیرم دارم 

 کھ کردم

 خودمو دارم صبح از...نکنھ... نکنھ...نکنھ...آوردن سرش بالیی نکنھ...شده ناراحت

 اگھ...میخورم

 نفسم بی من...منھ نفس...منھ کسھ ھمھ...توئھ تنھ پاره اگھ...منھ زندگی تمام...توئھ خواھر

 زنده نمیتونم

 چیکار؟...ھا؟ بکنم باھاش میتونم چیکار...پیمان باشم
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 ور گرفتھ جا گلو این توی بار ھزاران کھ بغضی و میدم فشار ھم روی محکم رو چشمام

 بازم

 ام سینھ...میگیرم کام سیگارم از و میارم باال رو لرزونم دستای...فرومیخورم

 ھمھ این از...و...میسوزه

 ...میاد درد بھ قلبم...نگرانی

 ...آرمین؟: پیمان

 ...شده متورم و قرمز چشماش... میکنم نگاه بھش...میده تکونم محکم

 چیھ؟ 

 ابجو...عموتھ: میگھ و دستم تو میذاره رو میشھ خاموش و روشن اش صفحھ کھ رو تلفنم

 منم...بده

 ...بزن زنگ بھم...شد ترمھ از خبری اگھ...رفتھ گوری کدوم شق کلھ پسره این ببینم میرم

 ذارمب رو گوشی میخوام و میکنم ریجکتش...میکنم نگاھی گوشی بھ...میشھ خارج خونھ از

 کھ کنار

 ور گوشیم نمیتونم...میزنھ زنگ دوباره بزنم تماس رد بازھم اگھ...میخوره زنگ دوباره

 موقعیت این تو

 ...میدم جواب میل بی...بدن بھم ترمھ از خبری شاید...کنم خاموش عمو بخاطر

 عمو؟ بلھ 

 اینجوریھ؟ چرا صدات...پسر؟ چتھ: میگھ شادی صدای با

 شده؟ چی 

 ...برات دارم خبرا...نبودی خونھ زدم زنگ: میگھ سردم لحن بھ توجھ بی

 بالیی ھچ دیگھ کھ کردی فک و نشستی باز نکنھ...چیھ؟: میگم و میزنم ای عصبی پوزخند

 سر میتونی

 ...دیگھ؟ مھمونی یھ...داری؟ نقشھ بازم...ھا؟ بیاری ات زاده خواھر اون و من

 بھ مربوط...وسط؟ میکشی رو نجمھ پای میشھ چیزی یھ تا چرا...چتھ؟ تو: میگھ جدیت با

 ...نیس نجمھ

 ...کردم پیداش: میگھ شادی صدای با دوباره
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 حوصلھ اصال امشب...عمو نکردی انتخاب گفتن پرت و چرت برای رو خوبی شب 

 حرفاتو

 ...بخیر شب...نیست خوب حالم...ندارم

 کھ رو پدری بی دزد اون...من خونھ بیا پاشو...بیاد جا حالت تا میگم...بھت میگم: عمو

 خالی خونمو

 ...کردم پیدا بودو نشونده بازوت رو بخیھ تا ۲۰ و بود کرده

 تدس فقط...بکن بکنی میخوای ھرکاری...چھ؟ من بھ...بگی؟ ھمینو زدی زنگ...چی؟ کھ 

 سرم از

 ...بردار

 بھ نیشببی اگھ...جونوریھ چھ بکنی نمیتونی فکرشم: میده ادامھ حرفام بھ توجھ بدون عمو

 شک عقلت

 ...ھھ...باشھ دزد دختری ھمچین یھ کھ میکنی

 تو ھک بھت لعنت...دختر اون تو بھ لعنت: میگم حرص با و میکنم قطع عصبی رو گوشی

 موقعیت این

 !...نمیداری بر سرم از دست ھم
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 ...میشکنھ گلوم تو بغض اینبار و میشم خیره ترمھ اتاق بھ

 ...خودمو ی ترمھ فقط...کنم پیدا رو ام ترمھ میخوام فقط من 

***. 

 &&&ترمھ&&&

 ھی اندازه بھ من واسھ اما...ھفتھ یھ...روز سھ...روز دو..روز یھ...گذشتھ روز چند نمیدونم

 سال

 و نممیک باز درد با رو چشمام الی...میگیره درد بدنم تمام کھ میخورم تکون کمی...گذشتھ

 رو دستم

 از و میدم قورت درد با رو دھنم آب...میکنھ درد...میگیرم بغلم تو رو پام و میکنم دراز

 جیغ درد

 ...میشھ وارد شھروزه اسمش کھ غوال نره از یکی و میشھ باز اتاقک چوبی در...میکشم

 چتھ؟: شھروز

 شھمیک و میگیره رو موھام...میاد سمتم بھ و میزنھ پوزخندی کھ میکنم نگاه بھش درد با

 مچ بھ کھ

)!!( بار خوشگل عوضیای این تبار و ایل تو کشی گیس و گیس انگار...میزنم چنگ دستش

 و ارثی

 ...ژنیھ

 میک اگھ...عوضی دختره مونده دیگھ کارای خیلی...افتادن پا از واسھ زوده ھنوز: شھروز

 زبون اون بھ
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 نمی روز و حال این بھ االن کجاست کچل خر اون کھ میگفتی و میدادی زحمت درازت

 ...افتادی

 پام و بدن اونقدری...میکشونھ زمین روی خودش دنبال منو و میکشھ محکمتر رو موھام

 کھ میکنھ درد

 ولھس این تو آورد منو بازم...زمین بھ میکوبھ محکم رو سرم...نمیشھ حس موھام کشیدگی

 بازم...لعنتی

 فتھنگ کھ تو بیشعور...خبر بی خدا از افشین کنھ چیکارت بگم خدا...تکراری سواالی

 قراره اینا بودی

 مینز بھ الھی...میکردم فرار قاره این از کال سھلھ کھ ایران وگرنھ کنن پیتزا خمیر منو

 و بخوری گرم

 ...سیتی صفا رفتی کردی ول ای عقده و روانی آدم مشت یھ با منو کھ کنی ولز جلزو

 از...میکنم گریھ بفھمم خودم اینکھ بدون روز چند این..میکنم حس رو چشمام خیسی

 از...درد

 با...اومده؟ سرم بالیی چھ نفھمیده کسی ھنوز...نگشتھ؟ دنبالم ھیشکی ھنوز یعنی...تنھایی

 غم اون

 خوبھ...کشتھ خودشو من نبود از تاحاال آرمین البد...آخی...عمرا دارم من کھ خوارایی

 اون تو الاقل

 پیچ کادو بھم کھ کتکایی و گرفتن رو پیش اینا کھ وضعی این با...ببینمش میتونم دنیا

 میدونم بعید میکنن

 خونم اناپھک برای دلم چقدر...کلفتمھ پوست از میکشم نفس دارم االنم اگھ...بمونم زنده بتونم

 نوازشای و

 و میزنھ کھیر بدنت ھمھ کھ میکنن نوازش رو آدم جوری المصبا این...شده تنگ آرمین

 کبود و سیاه

 محبتاش خاطر بھ رو آرمین دستای کھ اینھ میکنم فرارم از بعد کھ کاری اولین...میشم

 االن...میبوسم

 ...میزنھ زنگ گوشم تو بازھم انوش صدای...میفھمم خوب نوازشاشو و آغوش قدر

 اینجوریھ؟ چرا این: انوش

 ..آقا داره ھم درد زدن کتک...ب خ...خب: شھروز
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 ھمب میخواد وضع این با این...بزنینش؟ اینجوری گفتم من: میشھ بلند انوش داد صدای

 بده؟ جواب

 ...آقا میارم حالش سر خودم کنین امر شما: میگھ مطمئن شھروز

 فھخ بگو ھم گاو بھمن اون بھ...داخل نفرست رو کسی ھم نگفتم تا...بیرون گمشو:انوش

 اون کنھ

 ...سگشو
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 و میشینھ زانو یھ روی روم بھ رو و میاد سمتم بھ انوش...بیرون میره حرف بدون شھروز

 اگھ: میگھ

 ...نمیکشی درد دیگھ...بزنی حرف زودتر

 کتک بخاطرش تو کھ نداره لیاقت افشین: میده ادامھ کھ میدم قورت درد از دھنمو آب

 یکم...بخوری

 ...میکرد باز دھن پیش وقت خیلی...بود تو بجای اون االن اگھ...کن فکر

 سعی...نمیشم خام حرفا این با...من: میکنم زمزمھ میاد بیرون چاه تھ از کھ صدایی با

 حرف با...نکن

 ...کردم کھنھ خودم رو کارا این...کنی خر منو زدن

 ...کجاست؟؟؟ عوضی اون بگو بھم:میگھ داد با و میندازه چنگ موھام بھ عصبی

 ...جیبم تو: میگم و میدم تحویلش ای خنده زھر

 مونمگ بھ...خورد تکون سرم تو چیزی میکنم احساس...میکوبھ زمین بھ محکمتر رو سرم

 ذره یھ ھمون

 و نھمیز لگد...میکوبھ شکمم تو محکم پاش با و میشھ بلند زمین روی از...پرید ھم فندق

 داد با ھربار

 بیرون دھنم از خون محتویات و میشھ باز دھنم اراده بی...میپرسھ رو افشین جای

 ضربھ...میریزه

 دتش بھ سرم و میکنم حس رو چیزی یھ شکستن صدای...میکنھ وارد سرم بھ محکمتری

 و میکشھ تیر

 ...نمیفھمم چیزی دیگھ

***. 

 سولھ تو ھنوزم...میکنم نگاه اطرافم بھ و میکنم باز رو چشمام..میپیچھ درد بدنم تو

 جای ھمون...ام

 ولھس در...میکنم احساس خوب رو نفت و بنزین بوی...میشھ باز کمتر چشمام الی...قبلی

 چندتا...بازه

 تکون کمی...ماشیناس قبرستون شبیھ بیرون...میشھ دیده پاره آھن و کھنھ ماشین

 کھ عجیبھ...میخورم

 درد کھ باال میارم رو دستم...شده خشک چیزی دھنم دور...نمیکنم احساس رو دردی دیگھ

 لبم...میگیره

 ازب حاال...نمیکنما احساس رو دردی گفتم خوبھ...کنار میزارم رو دستم و میگیرم گاز رو

 چیزی یھ من

 شک...ردهک باد...میکنھ درد چپم پای...شکستن انگشتام از تا سھ!!!!شد گیر جو بدنم گفتم

 اونم ندارم

 وارد فرن یک...کردی علیل منو کھ شده گور بھ گور انوش بشکنھ دستت...ایشاا...شکستھ

 سولھ

 و ھمیکن بلند رو سرم...میکنم حس کنارم رو نشستنش اما نمیکنم باز رو چشمام...میشھ

 لبم بھ رو چیزی
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 رو آب بیشتر ولع با و کنم باز رو چشمام کھ میشھ باعث آب خنکی...میکنھ نزدیک

 با اونقدر...بخورم

 !!!دماغم تو میره آبا دھنم جای بھ کھ میخورم رو آب عجلھ

 ...ندارن رحم انگار پدرا بی: مرد
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 گاهن بھش...میکشم دراز زمین روی دوباره و میکنم خم پایین بھ رو سرم میشم کھ سیرآب

 یھ...میکنم

 بازم...است ساده پیرمرد یھ...نیست ھم غول نره...نیست مشکیا کت اون از...مسن مرد

 سگ صدای

 دایص یا سگھ از نگھداری محل یا میشنوم؟؟؟اینجا سگ صدا دقیقھ بھ دم چرا...میشھ بلند

 آدمای ھمین

 !!!صفتھ سگ

 داری؟ درد:مرد

 درد میگھ تازه کردن پیتزام خمیر مثھ زدن...پ ن پ...میگیره خندم حرفش از

 از چندتا بذار...داری؟

 دو ھک ندارم نھ؟شک یا میگیره دردت ببینم کنم نثارت رو خوردم کھ ھایی گرگی کف اون

 میپری سوتھ

 فحشت سیر االن وگرنھ خوردیم ھمو نمک و نون و دادی آب بھم کھ حیف...خدا پیش

 ...بودم کرده

 میخندی؟ بازم وضعت این با:مرد

 غم با بود قرار اگھ...ندارم ھم زدن حرف نای حتی...میذارم ھم روی آروم رو چشمام

 گریھ زمونھ

 اش غصھ و غم از غیر...کردن زندگی...بود خشکیده اشکم چشمھ کھ بود وقت خیلی...کنم

 بھم چیزی

 دماغام از رو برابرش صد...کردم عشق کردم جور و جمع خودمو یکم تا...نداده نشون

 بیرون

 ...بابا شدم احساسی چقدر...اوھو...حاجی دوختن بدبختی با مارو ناف...کشید

 ...بترسھ پیرمرد میشھ باعث شھروز صدای

 میکنی؟ غلطی چھ اینجا حبیب: شھروز

 جوابشو خوب وگرنھ ندارم زدن حرف نای کھ حیف...میاد بدم مرتیکھ این از چقدر

 ...میدادم

 ...آوردم آب براش فقط...کھ ندارم کاری شھروز آقا...ابوالفضل یا: حبیب

 ...غلطا چھ:شھروز

 ماا میخوره سکندری...میده ھولش در سمت بھ و میکنھ بلندش و میگیره رو پیرمرد یقھ

 نگھ رو خودش
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 ...میداره

 آبش تو اونوقت بیاد مقر و بشھ طاقت کم کھ نمیدیم چیزی بھش روزه ۵ ما: شھروز

 گمشو...میدی؟

 ...بخورت سگ ندادمت تا بیرون

 این تو نببی!!!...بخورتتا ھاپو میدم نباشی خوبی بچھ اگھ...عزیزم...میترسونھ بچھ انگار

 چی بھ موقعیت

 !!!میکنم فکر

 یکھمرت اون فھمیده دیگھ کھ انوش آقا...داره گناه مردم بچھ..باش داشتھ انصاف آقا: حبیب

 این...کجاست

 ...دیگھ بره کنین ول ھم رو جوون

 چشمام و میکنم فک مفھومش پر جملھ گفتی؟؟؟بھ چی...چی؟...بشنوه دھنت از خدا ای

 گشاد

 چی: میگھ و میزنھ نیشخندی میبینھ رو العملم عکس تا...میکنم نگاه شھروز بھ... میشھ

 دقیقھ چند شد؟تا

 ...مردگی؟ موش بھ بودی زده خودتو کھ پیش
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 ...لقت دھن اون با...بیرون گمشو: میگھ حبیب بھ خطاب

 اون واق واق صدای...میشھ خارج سولھ از حرف بدون و میندازه بھم رو آخر نگاه حبیب

 لعنتی سگ

 ...میشھ بلند بازم

 چلک افشین اون...بیای؟ھا؟ مقر تو کھ میشینھ بیکار انوش آقا کردی چیھ؟فک: شھروز

 اونقدری مخش

 ...گرفتی؟ کم دست رو ما...بذاره ردی یھ خودش از کھ داره تاب

 ول خودتو خودت تو نزدم حرف و خوردم کتک اینقدر من...افشین کچلت سر فرق تو خاک

 نھمیز یخ مخش کھ بخر گیس کاله براش برو گفتم سیما بھ من...سرویس دادی؟؟؟دھنت

 یخ آخرشم...ھا

 روی ور ھفتھ یھ کتکای...برسھ بھت دستم بذار...کنن سرت بر خاک یعنی...داد آتو و زد

 سر اون

 ...میکنم پیاده طاست

 ...سیما 

 سراغ میاد بشھ تموم سگ اون با کھ کارش: میگھ توجھ بی و میکنھ قطع رو حرفم

 این تو خیلی...تو

 برادر کھ چاقویی اون جواب قراره... میاره در سرت تالفیشو...کردی اذیتش روز چند

 زدی آقا زاده

 ...بدی پس ھم رو
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 !!!...کن آماده ماجرا پر شب یھ واسھ خودتو: میده ادامھ و میزنھ پوزخندی

 ...میگی دروغ...ببرن رو رئیست اون و تو شور مرده: میگم عصبانی

 ...میارم ھوشت بھ زود خیلی...شجاع خانوم بخواب ھمینجوری تو...آره...ھھ:شھروز

 منو تدس کھ این...کلفت؟ پوست اینقدر آدم...المصب ای...میخنده کھ میکنم نثارش فحشی

 پشت از

 ...بستھ

 امپ بھ مشتی و میشم عصبی...میکشھ تیر پام...میشینم سرجام...بیرون میره سولھ از

 رعشھ کھ میکوبم

 تا خیز سینھ میپیچم خودم بھ درد از کھ یکم...میشم راضی خوردنم چیز بھ و میفتم تنم بھ

 سولھ در

 کج رو راھم...میشم ساییده برم اگھ اونجا تا میبینم کھ راھم وسطای...میرسونم خودمو

 سمت بھ و میکنم

 نموجو ام شکستھ انگشتای میخوره دستم کھ تکونی ھر با...میرم اس سولھ آخر کھ دری

 سعی...میگیره

 خوشحالی با و میرسونم در بھ خودمو اوخ و آخ و سالمم لنگ ھمون با...بشم بلند میکنم

 بازش میخوام

 نگاه بر و دور بھ!!!!...بابا برداشت ترک خشکی از شانسم یعنی...نمیشھ باز...کھ...کھ کنم

 یھ...میکنم

 در سوراخی تو و میکنم راستش دستم با و برمیدارم رو معوج و کج سیم تیکھ

 بھ یکم...آھا...میکنم

 میکشم رو دستگیره...اوف...شد باز...آھا...دیگھ شو باز پدر بی...راست بھ یکم...چپ

 باز با...پایین

 خدا...میدم ھول آروم رو در...میگیرم رو دھنم جلوی زود اما میزنم جیغ شوق از در شدن

 میکنم خدا

 بھ یدخورش نور دیدن و در شدن باز با اما نباشھ انباری و نزنھ خشکی بھ دوباره شانسم کھ

 افق سمت

 !!!!!...میزنم بال
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 و خواب مثھ سولھ این از رفتن در...محالھ...محالھ...محالھ خوشبختی ھمھ این و من

 خیالھ..خیالھ

 ینا منو...بخورم کتک ِھی...کچل افی خاطر واسھ...برم در تونستم...نمیشھ باورم...خیالھ

 ھمھ

 ...محالھ خوشبختی

 رمب و دور بھ...میبندم رو در و بیرون میندازم سولھ از خودمو میشھ تموم کنسرتم وقتی

 نگاه
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 ...خودت بھ میسپرم ھم رو اش بقیھ...داشتی ھوامو اینجا تا...قربونت جون خدا...میکنم

 سمنف درد از و میدم تکیھ پشتم دیوار بھ...متره دو طولش حداقل کھ دیواره یھ روم بھ رو

 راست رو

 پر بش یھ نمیخوام من...بتونم باید...چاک بھ بزنم باید رفتم در کھ نفھمیدن تا...میکنم

 داشتھ ماجرا

 !نھ!!!!...باشم

 و گیرممی باال رو چالقم پای و ایستم می سالمم پای روی...میشم بلند و میدم تکیھ دیوار بھ

 کھ درحالی

 لغو نره بھ و ایستم می دیوار گوشھ...میکنم حرکت جلو سمت بھ میکشمش زمین روی

 دور کھ ھایی

 ارفر چجوری حاال...میکنم قایم دیوار پشت سریع رو خودم...میکنم نگاه شدن جمع آتیش

 سوز... کنم؟

 اروز بعضی و میزنی لھ لھ و میشی تلف گرما از روزا بعضی فروردین تو...زیاده ھوا

 یخمک

 خیلی لباسمم کھ نھ ماشاهلل...روزاست ھمون از من تپل شانس از ھم امروز...میشی

 تابھ یھ...گرمھ

 دوباره... شدن پوره پارو زیاد خوری کتک از ھم اونا کھ...ھمش نازک شلوار یھ و سفیده

 دیوار اون بھ

 رو دمخو اون با بتونم کھ میگردم چیزی یھ دنبال...میرم سمتش بھ و میکنم نگاه متری دو

 بکشم

 بھ دوباره...شده کرخت سرما از بدنم...میدم قورت رو دھنم آب...نیست چیزی اما...باال

 انوش آدمای

 ورتمص اشکای...میکنم نگاه برم و دور بھ باناچاری و بیرون میدم رو نفسم...میکنم نگاه

 میکنم پاک رو

 و ممیرسون دیوار کنار رنگ قرمز بشکھ بھ رو خودم نیست حواسشون کھ فرصتی تو و

 قایم پشتش

 یکی غوال اون ی خنده صدای با و میشھ بلند لعنتی سگ پارس صدای...میشم

 میزنم رو موھام...میشھ

 منو کھ باالش برم چجوری...باالش برم چجوری...میکنم نگاھی بشکھ بھ و کنار

 بوق صدای...نبینن؟

 یھ...میکنم نگاھشون بشکھ گوشھ از...میشھ قطع غوال نره ی خنده صدای...میاد ماشین یھ

 مشکی پرادو

 کمک و میزنم صدا لبم زیر رو خدا اسم و عقب میکشم رو سرم...میشھ پارک

 انوش صدای...میخوام

 گاھین بشکھ بھ دوباره...باال میره قلبم ضربان...میفھمن االن...میفھمن نبودمو االن...میاد

 اگھ...میکنم
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 داد صدای کھ فکرام ھمین تو...دیوار اونور بندازم خودمو راحت میتونم...باالش برم

 بلند انوش

 اب من رفتن باال...میشم بلند دریا بھ میزنم دلو...میدم فشار ھم روی رو چشمام...میشھ

 کھ انوش صدای

 بلند سگ پارس صدای..ایستم می بشکھ باالی...میشھ یکی کردم فرار من میزنھ داد

 لبھ رو دستم...میشھ

 لندب بشکھ افتادن صدای...باال میکشم رو خودم اطرافم دادای بھ توجھ بدون و میذارم دیوار

 ...میشھ

 ...کنھ فرار نذارین: انوش

 غجی درد از...شکستم پای ھمون...لعنتی...میگیرن پامو کھ باال میکشم رو خودم درد با

 پامو...میکشم

  

 

702 

 ھب درد با...پایین میشم پرت دیوار از و میشھ شل دستام درد از لحظھ یھ برای و میکشھ

 و میپیچم خودم

 تو حکمیم مشت...بھت لعنت...بھت لعنت...لعنتی...میشھ بلند صدام و میگیرم بغلم تو پامو

 صورتم

: یچھمیپ گوشم تو انوش عصبی صدای...میشھ بلند سرم...میشھ کشیده موھام و میاد فرود

 میخواستی

 ...کنی؟ھا؟ فرار

 گاهن...میشھ بلند زمین روی از انوش...میشھ خفھ صدام...میکوبھ زمین بھ محکم رو سرم

 بھ رو بیجونم

 آخر ھلحظ برای کھ میشھ بستھ آروم چشمام الی...باال میزنھ رو آستیناش کھ میندازم انوش

 آشنا قیافھ یھ

 تپش...میکنم نگاه بھش و میدارم نگھ باز رو چشمام بھت با...میگیره شکل چشمام جلو

 انوش سر

 ترس با...؟کردن؟؟ پیدام باالخره...میشینھ گلوم تو بغضی...میکنھ نگاه بھم شوکھ و ایستاده

 از رو سرم

 ...آرمی: میزنم صداش و میکنم بلند زمین روی

 دوم لگد...ردک پیدا منو...کرد پیدام...میشکنھ بغضم...میشھ تبدیل جیغ بھ صدام انوش لگد با

 شکمم تو

 داد صدای کھ میاد باال سوم لگد برای انوش پای...میشم خیره آرمین بھ ناباور...میشھ وارد

 بلند آرمین

 رو موھام و میکنھ نگاھم ترس با...میشینھ کنارم و میده ھول عقب بھ رو انوش...میشھ

 ...کنار میزنھ

 من؟ ی ھ رم ت: آرمین
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 چیزی دیگھ انگار...ندارم رو دادن جواب توان اما میشنوم رو صداش...میشھ بستھ چشمام

 مھم برام

 ...چی ھمھ...شد تموم دیگھ...شده تموم چیز ھمھ دیگھ کھ مطمئنم انگار...نیست

 شده؟ چت تو آرمین: انوش

 ...تونستی؟ چطور عمو: میگھ بغض و داد با و میکنھ بلند رو سرش

 فرود صورتم تو پتک مثھ و میپیچھ سرم تو چیزی یھ

 بھ تنم...انوش...عمو...عمو...عمو...عمو...میاد

 عموشھ؟...میفتھ لرز

 رپرتمسخ چھره و آرمین قرمز و کبود چھره بین رو نگاھم ترس با و میکنم باز رو چشمام

 انوش

 ...کردم؟ چیکار...من...ھھ...میچرخونم

 ... « میدی پس ھم رو زدی آقا زاده برادر کھ چاقویی اون جواب... »

 ...« میاد در صداش کھ بازوش تو میزنم و بیرون میارم رو جیبیم تو چاقو... »

 ...« پانسمانھ کھ میفتھ بازوش بھ نگاھم... »

 بھ...میکنھ نگاھم...کردم؟ چیکار من...کردم؟ چیکار آرمینم با من...کردم؟ چیکار من

 بغض با چشماش

 آرمینم...کنم؟ چیکار عوضی منھ...کردم؟ چیکار من...میبینم رو نگرانی و میشم خیره

 تحمل چطور

 ناراحتش منم...میچکھ پایین چشمم گوشھ از اشکی قطره کھ میبندم رو چشمام...میکنھ؟

 ...کردم
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 ...ترمھ؟: آرمین

 بھم چیزی و میشناختی رو حرومزاده این تو...ھھ...ھا؟...میشناسی؟ دخترو این تو: انوش

 ...نگفتی؟

 ...میکنھ پاره رو گوشم پرده آرمین داد صدای

 راچ...کردی؟ چیکارش...داشتی؟ چیکار دختر این با تو...شو خفھ...عمو شو خفھ: آرمین

 سرم از دست

 عمو؟ کردی چیکار من زندگی با...برنمیداری؟

 وتوعم...احمق پسره...کیھ؟ دختره این میدونی...میگی؟ چی: میزنھ داد عصبانیت با انوش

 دختره این بھ

 !!!میفروشی؟ دزد

 چیکار من خدایا...نمیدونست...نمیدونست...میکنم حس رو آرمین دستای شدن شل

 رو چشمام...کردم؟

 شا بریده نفسھای صدای...میشنوم رو قلبش تپش تند صدای...میدم فشار ھم روی محکم

 روی از...رو
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 ...میشم کنده زمین

 میری؟ کجا: انوش

 داشتھ یکار دختر این با دیگھ نمیکنم فک...نرسیدی؟ میخواستی کھ چیزی بھ مگھ: آرمین

 ...باشی

 ...کنھ فرار ممکنھ...میکنی؟ چیکار...آرمین؟: انوش

 ھمب کھ آرمین بھ و میکنم باز رو چشمام...میشم گذاشتھ ماشین تو...میشھ باز ماشین در

 نگاه شده خیره

 رو در و میگیره ازم رو نگاھش مکثی از بعد و میلرزن لباش.میشھ خیره بھم...میکنم

 رو سرم...میبنده

 ...میشھ بلند ام گریھ خفھ صدای و میذارم ماشین صندلی روی

 ...نمیتونھ من دست از اما...عمو کنھ فرار شاید تو دست از: آرمین

 سینشتح و میخنده کھ میکنھ برداشت تعبیری چھ بھ گفت کھ رو ای جملھ انوش نمیدونم

 ...میکنھ

 ...خودم پیش بیارش شدی کھ خستھ ازش: انوش

 نماشی کوتاھی مدت از بعد و...میشنوم رو شدنش بستھ بعد و ماشین در شدن باز صدای

 راه

 شپخ ماشین تو نفسھاش بلند صدای...میکنم نگاه بھش میکنم باز رو چشمام...میفتھ

 گریھ صدای...میشھ

 ...میشھ حلقھ فرمون دور اون دستای و میشھ تر بلند ام

 بلند ما گرفتھ بینی فین فین صدای و میشم خیره ماشین سقف بھ...میکنھ عوض رو دنده

 من...میشھ

 چرا...برداشتم دست ام گذشتھ از کھ من...؟ واقعیِ  من بدشانسی یعنی...خدایا؟ کردم چیکار

 دست گذشتھ

 جوری یھ رو دارم دوست کھ رو ھرکی چرا...شدم؟ طلسم...خدایا...برنمیداره؟ سرم از

 ازم

 بھ چجوری من...تونستم؟ چطوری من...کردم؟ نگاه چشماش بھ چجوری من...میگیری؟

 نگاه چشماش

 چیکار من با...کردم؟ چیکار من خدایا...کنم؟ تحمل رو خودخوریش چجوری...کنم؟

 ...میکنی؟

 لیصند روی رو دستم...میکنھ باز رو عقب در و میشھ پیاده ماشین از...ایستھ می ماشین

 بلند و میذارم

 انگار...شدن تموم چی ھمھ واقعا انگار...نمیکنم حس واقعا رو دردام دیگھ انگار...میشم

 تموم دردام
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 ماشین در...میکشھ صورتش روی رو دستش و میکنھ نگاھم...شده قرمز چشماش...شده

 باز بیشتر رو

 با...میلرزه اش چونھ...میشینھ عقب صندلی روی و میذاره صندلی کنار رو پاھام و میکنھ

 بغضش دیدن

 غلط...آرمین ببخشید: میگم گریھ با و نمیارم تاب نگاھش با...میکنم بغض منم

 ...کردم بچگی...کردم

 عمو ای حرف...یعنی...ھھ: میگھ...بدتره ھم گریھ صدتا از پوزخندش...میزنھ پوزخند

 ت راس

 ...داشتم رو دیگھ ز چی یھ انتظار...بود؟

 ...کردم اشتباه: میگم گریھ با و میذارم دھنم جلوی رو دستم

 بازی دوباره: میگھ خودش با و میشھ خیره روش بھ رو بھ یخی و سرد پوزخند ھمون با

 ...خوردم

 ...نمیدونستم من 

 ...کردم اشتباه بازم...خوردم بازی دوباره: میده ادامھ خودش با...نمیشنوه صدامو انگار

 ...آرمین 

 و میشھ بلند گردنش رگ...میزنھ داد درد از و میزنھ ضربھ جلو صندلی بھ مشت با

 خیس چشماش

 ...میزنھ مشت صندلی بھ و میزنھ داد...میشھ بلند ام گریھ صدای...میشھ

 ...آرمین 

 خم و میاره بیرون رو پالتوش...میشھ بلند صندلی روی از و میده فشار ھم روی رو فکش

 روی و میشھ

 ور خاطراتم ترین شیرین برام دادنت بازی: میکنھ زمزمھ گوشم تو و میندازه ھام شونھ

 کاش...ساخت

 ...نمیکردی خرابشون

 !!!...میشکنھ بغضم و میکنم نگاه اش زده یخ چشمای بھ

***. 

: میگھ و میاد سمتم بھ میزنھ ھم رو دستش تو لیوان محتویات کھ درحالی مریم مامان

 بیا...بیا

 ...خوبھ واست بخور اینو...مادر

 چیھ؟ اینا 

 بخور: میگھ و میگیره دھنم سمت بھ رو لیوان بده جوابمو اینکھ بدون مریم مامان

 جون...دختر

 ...نداری

 ...دمکشی چی ببین بیا پری: میگھ سیما بھ رو و میکنھ بلند رو سرش مشتاق افشین

 لیوان ھک بگم چیزی میخوام و میگیرم کرده سیاھش حسابی افشین کھ پام کچ از رو نگاھم

 تو میره م لّھ   ک  



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 لیدرحا و میگیره رو گردنم پشت مریم مامان...میشھ ریختھ دھنم تو شور چیز یھ و حلقم

 رو لیوان کھ

 ...مادر بخور: میگھ میده خوردم بھ

 لیوان...میکنھ نگاه افشین ھنر بھ و میاد سمتمون بھ و میشھ بلند تلویزیون جلوی از سیما

 کنار رو

 و یشھم بلند و میبوسھ رو صورتم توجھ بدون کھ میکنم نگاه مریم مامان بھ شاکی و میزنم

 سمت بھ
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 ...میره آشپزخونھ

 کشیدی؟ بلند اینقدر دماغشو چرا: سیما

 پینوکیو یاد دماغش دیدن با کھ سیخی آدم یھ...میکنم نگاه پام گچ روی نقاشی بھ

 ھم برش و دور...افتادم

 و شتھنو وری دری و فحش زبونی ھمھ بھ کھ کیوانھ گل دستھ بعضیاش...یادداشتھ از پر

 بعضیاشم

 نم پای رو میومده خوششون کھ داشتن یاد بچھ اسم چی ھر...سیماس و افشین گل دستھ

 پیاده

 ھرکدومشون از و نوشتھ رو عشقاش و دختراش دوست اسامی از نیمی ھم کیوان...کردن

 بدش کھ ھم

 عمومی انظار تو میکشم خجالت من پا این با کال...نوشتھ آبدار فحش یھ جلوش میومده

 ظاھر

 پیش ببرم رو پا گچ این رویی چھ با من...کردن خطی خط رو چین دیوار انگار...بشم

 ھنوز...دکتر؟

 رو ندمیخو جلوش فحشای با رو دختر چندتا اسم کھ وقتی رو دکتره سفیھ اندر عاقل نگاه

 فراموش

 ودب کرده فکر شاید...میکرد برخورد راحت باھام خیلی...کرد شک بھم کنم فکر...نکردم

 این با کھ

 ...دارم نظر جنسام ھم بھ پام رو سیاه لیست و اسامی

 خودش دست گچ روی چرا نمیدونم...شده گچ دستش و کبوده و سیاه اش قیافھ ھم افشین

 بازی داوینچی

 کتک آمار بھ خورده کھ کتکایی آمار اما اومده در خجالتش از حسابی انوش...نمیاره؟ در

 ھای خوری

 گیر رو انوش میخواد دلم چقدر...کنن ثبت گینس تو باید منو مال...نمیرسھ من

 رو اش خرخره...بندازم

 از جدید ورژن یھ و میکنم قیچی موھاشو دم اون ھم ھمھ از اول.کنھ حظ کھ میجوم ھمچین

 کچل افشین
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 ھم ھنوز کھ میدونم فقط...نمیدونم ازش زیادی چیز...میکنم پیاده روش رو

 افشین کھ اینجور...دنبالشن

 ککت و من دزدیدن خاطر بھ حال این با.نیاوردن گیر اش علیھ بر ھم مدرکی ھیچ میگفت

 و من زدن

 ...میدونم بعید من کھ کنن پیداش اگھ البتھ...میده پس حسابی یھ افشین

 میکنی؟ باز کی پاتو گچ: سیما

 ...میزنھ لبخندی بھم کھ میکنم نگاھش حواس بی

 ...سیما نیست اینجا حواسش: افشین

 ...فردا نظرم بھ...نمیدونم: میگم توجھ بی

 خودش سیما...میشھ خارج خونھ از حرف بدون و میشھ خیره بھم ناراحت و مغموم افشین

 سمتم بھ رو

 خوبی؟: میگھ و میزنھ تکیھ دیوار بھ کنارم و میکشھ

 ...ھم تو میره اخمام و میکنم نگاه بھش

 ...آرم با بره بزنیم؟اونم حرف پیمان با میخوای...ترمھ؟: سیما

 ...نمیخواد...نھ 

 ...میبینتت اینجوری وقتی میشھ ناراحت خیلی میکنی؟افشین اینجوری چرا پس: سیما

 ...میزنم ای زورکی لبخند و میکشم عمیقی نفس
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 چجوریم؟ مگھ 

 ...ترمھ: سیما

 باھاش بره کھ ھم کسی ھر...سیما عصبانیھ ازم: میگم و میکنم قطع رو حرفش دوباره

 بزنھ حرف

 ...نیاد دیگھ ھم شاید و اومد شاید...بیاد کنار خودش با بذار...نمیکنھ حل رو چیزی

 ور فکرش وقت ھیچ بود؟ اومدنی کنار چجور دیگھ این...گذشتھ؟ وقت چند میدونی:سیما

 کھ کردم نمی

 کی یول...بود کرده شک انوش و آرمین فامیلی تشابھ بھ اول ھمون افشین...بشھ اینجوری

 میتونست

 ...میشھ اینجوری کھ بزنھ حدس

 ...بود؟ کرده منو فکر کی...بشم؟ عاشق من کھ میزد حدس کی...آره...میزنم پوزخندی

 درد دستم انگشتای از دوتا ھنوز...میگیره دستمو و میخنده مصنوعی سیما

 عمال کھ یکیشون...میکنھ

 ...شده بھتر کھ روزه چند تازه و بود شکستھ

 ...ھا؟...پارک بریم...کنھ آماده شام امشب میگم مامان بھ: سیما

 .دنبالم میاد شب پیمان...ندارم حوصلھ: میگم و میکشم بیرون دستش از دستمو

 نمیمونی؟ اینجا یعنی: سیما
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 ...شم خالص لعنتی گچ این شر از برم میخوام...دنبالم میاد کیوان فردا...نھ 

 ...کشیدن نقاشی واس بود خوبی ی تختھ...شدا حیف: میگھ و میکنھ کج رو لباش سیما

 نوشتن؟ وری دری یا کشیدن نقاشی واسھ 

 ...ترمھ ببخشید: میگھ و میکنھ بغلم

 چی؟ واسھ 

 ی ھمھ ھمیشھ ما...بشم شریک باھات رو خوردن کتک تا نبودم کنارت اینکھ واسھ: سیما

 ھم با رو کارا

 ...بود می شراکتی باید ھم دادنش تاوان...کردیم کھ غلطی ھر...بودیم شریک

 میشد؟ چی خالھ ھندونھ پس: میگم و شکمش روی میکشم خنده با دستمو

 شیدنک پس پا شراکتی کار تو کھ میدونھ...باالست مقاومتش...است فھمیده ام بچھ: سیما

 ...نداریم

 ...بعیده ای بچھ ھمچین افشین از 

 دادیا؟ گیر باز: میگھ و میخنده

 رسیدن از بعد معمول طبق و میکنھ باالیی بلند سالم و میشھ خونھ وارد رحمان عمو

 شلوارش ،دکمھ

 شماره و میاد تلفن سمت بھ مریم مامان...مستراح تو برمیگرده دوباره و میکنھ باز رو

 خانوم شمسی

 ...میده ادامھ غیبتاش بھ و آشپزخونھ تو میره دوباره و میگیره رو ھمسایھ

 ضرر سرش پوست واسھ آفتاب بگو بھش...رفتھ؟ کجا کچلت شوھر این ببین برو پاشو 

 تو بیاد داره

 .خونھ
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 نشرفت با...میره ھال در سمت بھ و میکنھ نثارم فحش یھ و سرم تو میزنھ و میخنده سیما

 روی از لبخند

 پاک رو چشمام اشک مریم مامان چشم از دور و میندازم پایین رو سرم...میشھ پاک لبام

 و میکنم

 ...میدم قورت رو نشستھ گلوم تو کھ بغضی

***. 

 خوبھ؟ حالت: کیوان

 ...میشم خیره بیرون بھ و میدم تکون رو سرم

 پیمان؟ خونھ نریم میخوای: میگھ و بیرون میکنھ فوت رو نفسش

 ...ندارم حوصلھ...ام خستھ...نھ 

 ...من خونھ بیا داری دوست: کیوان

 ای هبامز لبخند با و میچرخونھ سمتم بھ رو سرش نگاھم سنگینی با...میکنم نگاه بھش

 ...میکنھ نگاھم
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 تدوس...میشد اگھ حتی...پیمان خونھ برم میدم ترجیح اما...ممنون: میگم و میزنم لبخندی

 برم داشتم

 ...تنھا...باشم خودم فقط کھ جایی

 ...کرده خارج رھن از رو ات خونھ پیمان: کیوان

 ...دیگھ خونھ یھ دنبال بگردم باید...میدونم 

 با کلی و زدن زنگ عمو زن و پوریا عمو...باش خیال ھمین بھ: میگھ و میخنده کیوان

 دعوا پیمان

 ...نکنھ ولت دیگھ خورده قسم اونم...بیاد سرت بال این گذاشتھ چرا کھ کردن

 ..داشتم کم رو پیمان بابای ننھ دووندن موش فقط وسط این 

 ...نمیگھ چیزی ندارم حال میبینھ وقتی و میکنھ نگاھم لحنم از متعجب کیوان

 میخوری؟ بستنی: کیوان

 ...نھ 

 ...میکنی خرابش تو بگذرونیم وقت باھم بیشتر میخوام ھرچی من: کیوان

 ...بگذرونیم وقت اونجا و خونھ بریم میتونیم 

 ...میکنھ زیاد رو سرعتش و نمیگھ چیزی

 بگی؟ نمیخوای: کیوان

 رو؟ چی 

 شده؟ چی اینکھ: کیوان

 شده؟ چی چی: میگم و میندازم بھش گذرایی نگاه

 ...ترمھ نبودی اینجوری شدی؟تو اینجوری اومد؟چرا سرت بالیی چھ: کیوان

 چجوری؟ 
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 ...کردی تغییر...میکنھ دلگیرم بیشتر...نمیکنھ شادم دیدنت دیگھ: کیوان

 ...میکنن تغییر آدما 

 و بودی صفت شیطان آدم یھ تو...نبودیم آدم کھ تو و من...کردی؟ فراموش: میگھ خنده با

 فرشتھ یھ منم

 ...مھربون

 مھکل بازم...باشھ ھرچی اما...ھستم و بودم صفت شیطان آدم...آره: میگم و میزنم لبخندی

 بودن آدم

 ...پیشوندشھ

 ...میشھ پشیمون کھ بگھ چیزی میخواد

 ...میشی مریض... ندار نگھ دلت تو حرفتو...بگو 

 ...بگم نمیخواستم چیزی: میگھ و میخنده

 ...بگی میخواستی چرا 
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 دوست خیلی...بگم میخواستم...باشھ...میکنی اصرار کھ حاال: میگھ و میخنده دوباره

 ...دارم

 ...قبولھ ولی نبود این حرفت کھ این با 

 ...میکنھ رانندگیش جمع رو حواسش و میزنھ لبخندی

 ...میکنھ پارک پیمان خونھ جلوی

 تو؟ نمیای 

 اسمش؟؟؟ بود چی..پیمان خونھ کلفت اون...میومدم نمیکردی ھم تعارف: کیوان

 کبک؟ 

 ...اس خوشمزه دستپختش المصب...ھمون آره: کیوان

 میشی؟ تلپ اینجا رو شب یعنی این 

 من؟ شیکم تو میره تو جیب از مگھ: میگھ اخم با

 بمونی؟؟؟ و کنی خوشحالم میخوای کھ بود این منظورم کال...نگفتم چیزی کھ من 

 ...شدیا زرنگ...الیک: میگھ و میخنده

 کیوان...میزنم تکیھ بھش و میگیرم ماشین کنار درخت بھ رو دستم و میشم پیاده ماشین از

 ماشین از

 وئیچس خاصی ژست با و میاد سمتم بھ میکنھ قفل رو ماشین در کھ درحالی و میشھ پیاده

 جیبش تو رو

 ...عمویی بغل بپر: میگھ و میکنھ باز سمتم بھ رو دستاش و میذاره

 ...لبویی چقدر تو 

 ...لیمویی...میخوام آبمیوه: کیوان

 ...کدویی شبیھ تو 

 شدیم؟؟؟ ھم کدو نبود بس لبو: کیوان
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 ...ساخت قافیھ و ردیف نمیشد ای دیگھ چیز با آخھ 

 ...گلویی تو بپر...ھولویی مثال...کلمھ ھمھ این: کیوان

 ھک حاال...بریم بیا: میگھ و میده تکیھ خودش بھ منو و میگیره رو ھام شونھ کھ میخندم

 ھم اونقدرا میبینم

 ...ھا نکردی فرق

 ...مرده درونم آدم فقط...آره 

 میدی؟؟ سگ بوی روزه چند کھ ھمینھ بخاطر پس: کیوان

 !!!!!؟!!!کیوان: میگم اعتراض با

 ...میشھ باز کھ میزنھ پیمان خونھ در بھ لگدی پاش با

 ...بابا کردم شوخی: کیوان

 میشھ؟؟؟ باز لگد یھ با کھ کردی خرابی کار ھم پیمان خونھ در تو 

 ...بود باز: کیوان
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 ...بابا نھ 

 ...ھوا بپر: کیوان

 ...میکردم پرواز وگرنھ میکنھ درد ھنوز پام 

 حاال؟ تا کی از...کنن پرواز میتونن ھم ھا پنگوئن نمیدونستم من: کیوان

 ...میپرن خروسا وقتی از 

 ...آھا: میگھ خنده با کیوان

 ...بعلھ 

 ...نعلھ پات و دست چار: کیوان

 ...خعلی ژیگولی تو 

 ...ھا ھمیشکن دوباره چالقت پای اون...من بھ بده رو ات تکیھ: میگھ و میکنھ بغلم محکمتر

 ...شده خوب 

 فشار روش میگفت؟؟نباید چی دکتره ندیدی...کردی باز رو گچش امروز ھنوز: کیوان

 ...بیاری

 ...چیزی یھ میگفت سیما بھ اگھ حاال...ندارم وزنی کھ من بابا 

 ...خنده زیر میزنیم باھم دومون ھر

 ...خدا بھ دیووونتم: کیوان

 ...میبوسھ رو پیشونیم و میچسبونھ لبش بھ رو سرم بعد و

 ....نم و بودی دیوونھ تو: میگم و کمرش دور میندازم رو دستم

 سینھ روی از رو سرم...میماسھ دھنم تو حرف اش قیافھ دیدن و خونھ در شدن باز با

 و برمیدارم کیوان

  

 

710 

 گره دستای بھ و ھم تو میره اخماش...نمیکنھ ولم کیوان اما بشم جدا ازش میکنم سعی

 کیوان خورده

 ور دندونام و میگیره حرصم رفتارش این از...میزنھ پوزخند و میکنھ نگاه ام شونھ روی

 فشار اونقدر

 ...میشنوم رو شکستنشون صدای کھ میدم

 کجا شما...آرمین آق...بھ بھ: میده عذاب منو و میریزه رو خودش زھر ھمیشھ مثھ کیوان

 کجا اینجا

 ...برادر؟؟؟

 ...داشتم کار پیمان با: آرمین

 ...خوبیم ھم ما...شما قربان: کیوان

 ...نپرسید حالتو کسی: آرمین

 سابیح میدونیم چون نمیپرسیم حالتو ھم ما...بابا باشھ: میگھ و باال میده ابروشو کیوان

 ...اس گرفتھ
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 با و سمتم برمیگرده کھ میکوبم مشت کیوان بھ پشت از..ھم تو میره آرمین اخمای

 چی: میگھ خونسردی

 ...کنھ گم گورشو میگم بھش االن...بابا باشھ...میزنی؟؟؟ سیخ منو ھمش عزیزم؟چرا شده

 ...کن گم گورتو...کھ شنیدی: میگھ آرمین بھ رو اخم با کھ میکنم نگاه کیوان بھ متعجب

 حیاط در سمت بھ حرف بدون و میکنھ نگاھم...میترسونھ منو آرمین دار کش نفسای

 ...میره

 ...ببند سرت پشت درم: بااخم کیوان

 حال: میگھ و خنده زیر میزنھ کیوان...نمیبنده ھم رو در و میشھ خارج خونھ از آرمین

 چجوری کردی

 ...نسناس...گرفتم حالشو

 کردی؟ چیکار کیوان: میگم و میکنم نگاھش بغض با

 ...زدی؟ حرف بد باھاش چرا...گفتی؟ اینجوری چرا: میدم ادامھ کھ میکنھ نگاھم متعجب

 ...تو کردم فک...فک من...ترمھ: میگھ پشیمون و متعجب اشکم دیدن با

 کھ میگیره درد پام...میدوم خونھ در سمت بھ حرفاش بھ توجھ بدون و میشم جدا ازش

 کم رو سرعتم

 دیدنم با..میکنم نگاه نشستھ فرمونش پشت تازه کھ آرمین بھ و میشم خارج خونھ از...میکنم

 میره اخماش

 ...اش شیشھ بھ میزنم و میرم ماشینش سمت بھ...میکنھ روشن رو ماشینش و ھم تو

 ...آرمین 

 میکرد شوخی داشت...کیوان:میگم و میدم قورت رو دھنم آب...پایین میده آروم رو شیشھ

 اون من

 ....حرف

 ...گفتین چی روانی پسره اون با تو کھ نیست مھم برام:میگھ و میکنھ قطع رو حرفم

 ...نباش ناراحت من دست از 

 ...نیستم: آرمین

 ...نمیگیرم خرده ندارن اھمیتی کھ کسایی از معموال: میگھ و بھم میندازه رو سردش نگاه
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 ...ھمین...میکنھ خردم فقط...دیدمش کھ باریھ اولین مثھ دقیقا رفتارش

 ...کنیم فراموش رو بوده کھ ھرچی...رو امون گذشتھ بود قرار 

 ...بودم من کرده عمل قولمون بھ کھ کسی تنھا انگار: میدم ادامھ کھ میکنھ نگاھم

 فراموش رو گذشتھ بود قرار...نموندی تو کھ موندم چیزا از خیلی پای منم: آرمین

 تو دادن بازی...کنیم

 ...نبود کارمون

 ...انوش کھ نداشت خبر روحمم حتی من...ندادم بازیت 

 ...میکنھ قطع رو حرفم دوم بار برای
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 ...کافیھ دیگھ...شنیدم صدبار رو حرفا این: آرمین

 نمیکنی؟؟؟ باور چرا پس 

 ...ندارم اعتماد بھت دیگھ چون: آرمین

 کردن کوچیک و کردن خرد ھدفت تنھا...است بھانھ اینا: ومیگم میزنم پوزخندی

 ...ای بھانھ دنبال...منھ

 خرد برای نھ...بود بھانھ...است بھانھ اینا...آره: میگھ رحمی بی با و میکنھ نگاه بھم

 برای...کردنت

 ...ازت بودم شده خستھ دیگھ چون...تو از خالصی

 ...توئی میده بازی داره کھ کسی تنھا فعال...نمیفھمی ھم رو خودت حرف تو...چی؟ 

 سرم از دست میخواستم...بود بھانھ اینا...کھ گفتم: میگھ و میکنھ خاموش رو ماشین

 ...برداری

 و میکنھ نگاھم نمیدم جوابی وقتی...میشم خیره بھش و میکنم کنترل رو ام چونھ لرزش

 دیگھ: میگھ

 ...ندارم رو تو غرور شکستن ارزش منم...نکن خرد ھیچکس بخاطر خودتو

 ور کرد تو با رھا کھ رو کاری عقده داری...کنی؟ ثابت رو چی میخوای رفتارات این با 

 من سر

 درمیاری؟؟؟

 ...شو خفھ: میگھ و میکنھ نگاھم عصبی و شوکھ

 ...کردم؟ توھین خانوم رھا بھ چون یا برخورد خودت بھ...چرا؟؟؟ 

 آدم کردم سعی...شدم آدم...بودم کھ گندی ھر من: میدم ادامھ کھ میکنھ نگاھم عصبی

 توئھ بخاطر...بشم

 ات گذشتھ...بودی تو خود داشت مشکل من شدن آدم با کھ کسی تنھا اما..نکبت

 مشکالتت...رو

 خالف رفتارات با داری مدام تو اما...نزدم سرت تو...کردم قبول مشکلی ھیچ بدون...رو

 منو کارای

 بھ من میکنی فک...میسازی من برای داری رو داشتی خودت کھ ای گذشتھ...میدی انجام

 تو اندازه

 فدای عشقمو داری انتظار من از نشکستی؟؟؟چرا رو غرورت تو مگھ...میارم دووم

 غرورم

 نداری؟ اینم ارزش کنم؟؟؟یعنی

 ...نزدم سرت تو رو ات گذشتھ من: آرمین

 چرا کھ میکنی یادآوری داری دائما پوزخندات و رفتارات با...زدی چرا: میگم گریھ با

 خراب چیز ھمھ
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 ...آرمین میگھ من بھ اینو داره تنھا رفتارات...شدم زده پس بازم چرا و شد
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 ...برم میخوام...کنار برو شد تموم حرفات اگھ: میگھ و میکنھ روشن دوباره رو ماشینش

 ...آریانسب آقای دارم خوب ویژگی یھ من 

 کشممی رو دندونش...نخواد منو کھ کسی: میدم ادامھ و باال میکشم رو بینیم...میکنھ نگاھم

 میندازم

 دیگھ بار اما...ندادم بھایی نمیخوامت میگی اینکھ بھ چون نکردم کاری االن تا اگھ...بیرون

 وجود ای

 ...خودتھ میل حاال...وایمیستم حرفم سر میدونی خوبم...نداره

 ... «نرفتنم آدم من

 ...ماندن دوست آدم

 رفتنم دیر آدم اصال یا

 ...دیر خیلی

 ...بروم وقتی اما

 نیستم برگشتن آدم دیگر... »

 میکنی؟ تھدید داری: میگھ و میزنھ پوزخندی

 چی مببین وایسا حرفت سر...میکنی؟ تھدید...آره؟: میگھ داد با کھ میگیرم ازش رو نگاھم

 دو...میشھ

 ...پام بھ میفتی دوباره نمیگذره روز

 سر...ھا؟؟؟ کنن التماس بھت میاد خوشت پس: میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 وایمیستم حرفم

 ...التماس و کشی منت میاد کھ کیھ ببینم

 ...وایسا: آرمین

 ...وایمیستم 

 ...میگم بھت ترشیدی وقتی...بشھ سبز علف پات زیر کھ وایسا اونقدری: آرمین

 ...نمیشد گرم آبی تو از چون اومدم کنار موضوع این با قبال...نیست خیالی ھم بترشم 

 ...بگیرم زن برم فردا ھمین نکن کاری...ھھ: آرمین

 ...میدن زن بھت اصال ببینم برو...حسوده کی...بگیر برو 

 ھچ میکرد پاک واسم رو تختھ احمدپور چون دانشگاه تو دیدم...دختر تویی حسود: آرمین

 ای شنگھ علم

 تو مچش کوری واسھ...حسودی از تر اونور چیزی یھ...نیستی کھ حسود...بودی کرده پا بھ

 تا سھ میرم

 ...ھست خداشونم از...میدن بھم ببینی کھ میگیرم زن

 ...تویی ھم لیاقتشون...آره 

 یافھق اون با نبودی من الیق اصال تو...منھ مثھ یکی لیاقتشون خانوما خوشگل...آره: آرمین

 ...ات

 ...آوردی؟؟؟؟ کم...ھا؟: میگھ کھ میکشم جیغ حرص از و میدم فشار ھم روی رو دندونام
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 ...میدم نشونت 

 اون با نماتھ زن عموی اون...اوالدتھ و جد قیافھ: میگم و میکشم رو موھاش و میشم خم

 موھای

 ...دماغت این و تویی قیافھ...بلندش

 برو ھم تو...میشکنن برام دستی و سر چھ ام قیافھ این با ببین بشین: میگھ و کنار میده ھولم

 سرکھ با

 ...نشی خراب کھ بگیر حموم

 ...میره و میگیره رو گاز حرفش از بعد

 ...پوسیده لبو...بادمجون ترشی...تویی سرکھ...لیاقت بی...بیشعور 

 محکم رو در و میشم خونھ وارد...میرم خونھ سمت بھ و میکوبم زمین بھ محکم رو پام

 زیر و میبندم

 !!!!ترشیدی میگھ من بھ اونوقت میگیره تھ داره شده پختھ بس از...پختھ لبو: میگم لب

 تو سیگار دیدن با...نشستھ باغچھ لبھ کھ میفتھ کیوان بھ چشمم کھ میرم ساختمون سمت بھ

 از دستش

 ...میارم بیرون شاخ تا ۴ تعجب

 کیوان؟ 

 ھب...برمیداره لبش گوشھ از رو سیگار و میکنھ ھول دیدنم با و میکنھ بلند رو سرش

 و میرم سمتش

 کنی؟ می غلطی چھ داری: میگم

 ردمک فک...من...اون اگھ کردم فک من...ترمھ: میگھ پتھ تتھ با و میشھ بلند جاش سر از

 خوشحال تو

 ...من...قبلنا مثھ...بندازم دست اونو وقتی...میشی

 ...میچرخھ چپ بھ سرش کھ صورتش تو میکوبم محکمی سیلی

 االب رو دستش و میگیرم رو ساعدش...میکنھ نگاھم شوکھ و میذاره فکش روی رو دستش

 و میارم

 کوفتیا این بر و دور نداری حق دیگھ: میگم و میگیرم دستش از رو سیگار

 فھمیدی؟...بری

 میکشی؟ داری وقتھ چند: میگم کھ میکنھ نگاھم اخم با

 ...کھ اینم و زد غیبت وقتی بار اولین...دوممھ بار: کیوان

 امنمیخو دیگھ...نداری حق: میگم و میکنم قطع رو حرفش و میکنم لھ پام زیر رو سیگار

 رو کوفتی این

 ...ببینم دستت تو

 ...میکنھ آرومم: کیوان

 بغلش...میگیره مظلومیتش ھمھ این از دلم...میکنم نگاه افتاده پایین کھ سرش بھ

 تو محکم منو...میکنم

 ...میگیره بغلش
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 ...خواھری ببخشید: کیوان

 بھ ھم تو...میشم آروم میکنم بغلت وقتی من...خودم پیش بیا...بشی آروم خواستی موقع ھر 

 ھمین

 ...سیگار بھ نھ کن عادت
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 عاشقم نمک کاری کھ میکنم فکر این بھ وقتا بعضی: میگھ خنده با و میکشھ عمیقی نفس

 خودم با و بشی

 کھ ممیرس حقیقت این بھ دارم تازه...میکنی درکم کھ ھستی کسی تنھا تو...کنی ازدواج

 شبیھ زیادی...تو

 ...منی

 ...نشو پررو میدم رو بھت: میگم و میشم جدا ازش

: یگھم و باغچھ تو میندازه و میاره بیرون رو سیگار پاکت و میکنھ جیبش تو رو دستش

 ببینیم بریم

 بخوریم؟ کرده درست چی کبک

 نگاھمون لبخند با کھ پیمان اتاق پنجره بھ میفتھ چشمم کھ میریم خونھ در سمت بھ

 دست براش...میکنھ

 ...میره پنجره کنار از و میزنھ لبخندی کھ میدم تکون

***. 

 ...کردم پرتغال ھوس: سیما

 ھستی؟ کجا حاال...کن سرکوب رو ھوست کجاس؟فعال فصل این تو پرتغال 

 ...ببینم تاتر مسعودیھ اومدم: سیما

 بیام؟ نگفتی من بھ چرا بیشعور 

 ...نرسیدی فکرم بھ اصال ھم تو...بود گرفتھ دلم: سیما

 ...دنیایی دوست بھترین تو...ممنون واقعا 

 ...خواھش: سیما

 چطوره؟ افشین 

 ...بدبخت میکشھ درد و تخت رو افتاده پیت دره ھمینجوری: سیما

 دودور؟؟؟؟ د د ر اومدی شوھرت حال اون با تو اونوقت 

 ودتخ تازه...داریما احتیاج تفریح بھ ھم ام بچھ و من...نبوده کھ الزم لگن...بابا ای:سیما

 دیدی کھ

 .میاره ناز من واسھ...چطوریھ حالش

 )!!!( س ن و گذشتھ لگن از کارش خورده کتک قزمیت انوش اون دست از اگھ...میخندم

 ...میکنم عطسھ محکم میخندم کھ درحالی...خخخ...الزمھ

 فسق از مرغ کھ کنی چیکار کن فکر بشین ھم تو... کردی کر چتھ؟گوشمو...اوووه:سیما

 ...پرید
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 دیگھ مبگ چندبار: میگم و میکشم بینیم روی رو دستم...میکنم اخم و میشم منظورش متوجھ

 درموردش

 ...ندارم حوصلشو اصال...نزن؟ حرف باھام

 ...چیھ؟ این...میکشم لباسم روی رو دستم

 من با...خواھرم بگو من بھ...ھا کرده پرت حسابی معلومھ...میشی؟ سگ چرا حاال: سیما

 راحت

 ...کن دل و درد من با...باش
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 دستم . میام خودم بھ...میکنم نگاه شده ترسیم روش دماغم ھنر کھ کثیفم لباس بھ متعجب

 بینیم روی رو

 دستشویی سمت بھ و میکنم قطع توجھ بدون رو تلفن...میشھ خیس کھ میکشم

 تو رو صورتم...میرم

 ...لعنتی...میکنم باز رو آب شیر و میگیرم روشور

 داپی ھم بینی آبریزش...میام بیرون دستشویی از و میگیرم بینیم جلوی رو دستمال

 تو رو ھمین...کردیم

 ...داشتم کم ویری ھیری این

 ...میشھ اتاقم وارد پیمان و میشھ باز اتاقم در

 شده؟ ترمھ؟چیزی: پیمان

 چطور؟...نھ 

 خوبھ؟ حالت تو: پیمان

 ...خوبم.آره 

 ...شاید گفتم...میومد تلفنت صدای: پیمان

 چیز و کردم عطسھ زدن حرف وسط...سیماس البد: میگم و میکنم قطع رو حرفش

 ...دیگھ چیز...شد

 ...کردم قطع خدافظی بدون

 میری؟ جایی: میگم و میکنم نگاه وضعش و سر بھ...میده تکون رو سرش پیمان

 بھم...گرفتم امروز رو لباسا این: میگھ لبخند با و میندازه نگاھی خودش وضع و سر بھ

 میاد؟

 ...ھمچین...ای: میگم و میندازم بھش ای خریدارانھ نگاه و میکنم کج لبامو

 نشدم؟ خوب یعنی: پیمان

 ...شدی العاده فوق...یعنی...خوبی...چرا چرا 

 مشکی کفشای و سفید پیراھن با...براق مشکی دکمھ تک کت...میشھ شل نیشش

 ای بھ میگن چی...براق

 ...تاکسیبو؟؟...تاکسیدو؟؟؟...تیپا؟

 زدی؟ دار مارک تیپ کھ میری کجا حاال 
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 ...دارم قرار رضوان با: پیمان

 دممی فشار ھم روی رو دندونام...میده شکنجھ منو داره یکی انگار دختر اون اسم شنیدن با

 فک: میگم و

 ...باشھ شده تموم رابطتون میکردم

 میان ھفتھ این دارن بابا و مامان اتفاقا...عزیزم؟ کردی فکری ھمچین چرا...نھ: پیمان

 ...کھ

 چھ یگفت و ببندی رو گشادت دھن اون نتونستی: میگم داد با اش جملھ ادامھ بھ توجھ بدون

 سرم بالیی

 اومده؟؟؟؟؟

 ...توئھ دیدن واسھ ھم کمش درصد یھ یعنی...نیست تو خاطر بھ...نھ: پیمان

 کنن؟ عروس منو میخوان...چیھ؟ واسھ گندش درصد اون: میگم و میکنم ریز رو چشمام
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 ...کنن داماد منو میان دارن...بگیره رو تو میاد کی...بابا نھ: میگھ خوشحالی با پیمان

 از ھم کرد؟تو خرت خوردی؟باالخره رو عقل شیرین دختره اون گول باالخره...چی؟؟؟ 

 دست

 ...رفتی؟؟؟؟

 من منتظر...بیام دیر شاید...کرده آماده شامتو کوکب...میرم دارم من االن: میگھ و میخنده

 ...نباش

 خاک...بگیر یاد خواھرت از یکم...سلیقھ بد ی پسره...افتادی چشمم از دیگھ...بابا گمشو 

 ...سرت تو

 ...بای بای: میگھ و میبوسھ رو گونم

 ...بای بای و کوفت 

 بین داشتی وقتی خدایا...میدم تکون رو سرم و میکنم سرفھ...بیرون میره اتاق از و میخنده

 و عقل آدما

 پخش ھوش و عقل آدما بین تو چند ھر...بود؟؟؟ کجا خر این میکردی پخش رو ھوش

 پیمان و میکردی

 این بھ راضی من...میدادی؟ این بھ منو مخ از درصد یک نمیشد حاال...بوده طویلھ تو ھم

 زکاوت ھمھ

 دست سپردمش...خدایا...میره دست از داره عقلی بی شدت از داداشم وقتی نبودم

 اون خودت...خودت

 !!!!...آمین...کن االثر مفقود رو دختره

 ...اس آماده شام خانوم: کوکب

 ...نمیکنی صدا کھ سگ...دیگھ میام دارم 

 ممیکش رو صندلی...شامھ میز چیدن مشغول کوکب...پایین میرم و برمیدارم رو گوشیم

 پشت و عقب
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 خبر وت: میگم میکنم نزدیکش لبم بھ کھ حالی در و میریزم دوغ خودم برای...میشینم میز

 کھ داشتی

 میان؟ دارن رعنا خالھ و پوریا عمو

 کھ ممیکش سر نفس یھ نصفھ تا رو دوغم...میکنھ نگاھم متعجب و میکنھ بلند رو سرش

 من: میگھ

 کیھ؟ منظورتون...خانوم نمیدونم

 ...پیمان بابای مامان 

 ور اونا حاال تا من:میگھ و...استغفرالل...یکی انگار کھ ایستھ می راست ھمچین کوکب

 ولی...ندیدم

 ...میان پنجشنبھ...میگفتن آقا کھ اونطور

 ود؟؟؟ز اینقدر پنجشنبھ؟چرا ھمین: میگم داد با و میشھ پخش بیرون بھ دھنم از دوغ بقیھ

 کرف این بھ و میکشم عمیقی نفس...میذاره جلوم غذامو و باال میندازه رو ھاش شونھ کوکب

 کھ میکنم

 ...واقعیھ؟؟؟؟ واقعا پیمان تصمیم

 بپرسم؟ سوال یھ میتونم...خانوم ببخشین: کوکب

 یکی؟ فقط 

 ...بپرس باشھ: میگم کھ میکنھ نگام جوری یھ

 میگین؟ خالھ و عمو خودتون بابای مامان بھ چرا شما: کوکب
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 ھا؟ 

 دیگھ؟ پیمانھ بابای مامان منظورت: میگم و میز روی میذارم رو لیوان

 ...میکنھ نگام نفھمیده چیزی حرفام از واضحھ کھ جوری یھ بازم

 ...پیمانن بابای مامان فقط اونا 

 ...نیستن شما داداش آقا مگھ: کوکب

 ...نھ 

 ...شم کھ گفتن چیھ؟آقا منظورتون: کوکب

 ...کردیا سوال یکی از بیشتر: میگم اخم با و میکنم قطع رو حرفش

 ...ببخشید: کوکب

: میگم و میکنم صاف رو صدام و میخورم دوغم از دیگھ کمی...میگیره ام سرفھ دوباره

 و پوریا عمو

 فرزندی بھ منو رعنا خالھ ، پیش آوردن منو نداشتم رو جایی و بود سالم ۱۷

 ۱۸ وقتی...برداشتن

 خودشون با ھم منو و آب اونور برن و بپرن گرفتن تصمیم کھ ھم بعد...خودشون

 دیدم رفتم منم...بردن
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 و مانپی پیش برگشتم شد این کھ خالصھ...اونا نھ میفھمم رو خارجکیا اون حرفای من نھ

 دو ھم االن

 این تو...ان فرمالیتھ بابای و مامان جورایی یھ...منو اونا نھ دیدم رو اونا من نھ سالھ

 بار یھ فقط دوسالم

 زیادی من...دارن نظر زیر منو دورادور فھمیدم کھ اونجوری...گرچھ...زدن زنگ بھم

 گرم باھاشون

 ...میکنن ساپورتم مالی نظر از فقط...نیستم

 دزد رفتم کھ داشتم نیازی چھ نمیدونم حمایتاشون ی ھمھ با: میدم ادامھ ذھنم تو و

 رو زندگیم!!!!شدم؟؟؟

 ...کردم مار زھر خودم

 میگین؟ واقعا: میگھ و میفتھ فکش کوکب

 العملت عکس ببینم کردم شوخی میزنم فک دارم ساعتھ دو...بابا نھ: میگم و میخندم

 !!!!!...چیھ؟؟

 اشم: میگھ و میده تکون سر لبخند با چون...بوده شوخی ھمشون کھ میکنھ باور انگار

 چقدر

 !!!!...شوخین

 ھوا تو رو جملھ یھ ھمین نکرد باور میزنم حرف ساعتھ دو...بابا؟؟ کیھ دیگھ این

 !!!!!قاپید

 ...میشم بلند و نمیخورم بیشتر لقمھ دو

 ...نیومد؟ خانوم؟خوشتون شد چی: کوکب

 ...برو کالس یھ...گنده خیلی دستپختت: میگم اما...عالیھ واقعا دستپختش

 ...میشیا اخراج...بدی ادامھ اینجوری اگھ: میگم کھ میکنھ نگاھم متعجب

 از کھ درحالی...باال میندازه ھاشو ابرو و میچشھ غذاشو از کمی و پایین میندازه رو سرش

 آشپزخونھ

 ...بیرون میرم من: میگم میرم بیرون
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 روح تو میکنم طی رو ھا پلھ فالکت با کھ درحالی و میرم ھا پلھ سمت بھ...نمیگھ چیزی

 طراح

 ...میکنم کاری کثیف یکم آسانسور نذاشتن بخاطر ساختمون

 لھپ باالی...بیرون میام اتاق از و برمیدارم رو سوئیچم و گوشی و میزنم مشکی تریپ یھ

 و ایستم می ھا

 رس و میشینم ھا نرده روی نیست کبک از خبری میبینم وقتی...میکنم نگاه رو سالن

 میخورم

 دبلن...میگیره درد پام...زمین روی میرم لگن با کھ میزنم پرش یھ ھا نرده آخر...پایین

 پامو و میشم
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 یرونب آشپزخونھ از کوکب...میگم خودم بھ ایول یھ نیست جدی میبینم وقتی و میدم تکون

 :میگھ و میاد

 میرین؟ دارین

 ...راستی...اوھوم 

 ...نمیام خونھ ھم فردا: میگم و میکنم باز رو سالن در

 ...اما: کوکب

 ...میرم نانازم ماشین سمت بھ و میبندم رو سالن در حرفش بھ توجھ بدون

 ...بودا تنگیده واست دلم...مگوری گوگوری 

 ...میشینھ دستم روی خاک ن م   یک کھ میکشم کاپوتش روی رو دستم

 ببرم ھم رو تو باید فردا...بردی ارث بھ صاحابت از ھم حموم؟؟؟تو نرفتی سالھ چند 

 ...کارواش

 ور ماشین پخش...بیرون میرم و میکنم باز ریموت با رو درحیاط و میشینم فرمون پشت

 و میکنم زیاد

 ...میکنم زیاد تھ تا صداشو

 « حرف تا ھزار صد میون

 آوازه گل ھا میلیون تو

 گشتم و گشتم تمومش

 اندازه و حد در نبود

 باش بتونم حرفی نبود

 میخوام کھ رو حسی بگم

 ساده ی واژه یک بجز

 دنیام ھمھ کرده پر کھ

 ...عاشقتم

 ...عاشقتم

 دعا عطر مثھ

 خدا رنگ مثھ

 جا ھمھ ام تو با نفس بھ نفس کھ من مثھ
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 ...عاشقتم

 ...عاشقتم

 دعا عطر مثھ

 خدا رنگ مثھ

 ....من مثھ

 جا ھمھ ام تو با...نفس بھ نفس کھ »
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 رکمت رو پخش صدای و میدم تکیھ ماشین فرمون بھ رو دستم و باال میکشم رو بینیم

 ...میکنم

 « حسم گفتن برای

 دارم کم واژه یک ھنوز

 اون بجای شعرام تو کھ

 میذارم نقطھ ھمیشھ

 احساس ھمین با کھ منی

 کردم زندگی عمره یھ

 بفھمونم چشمات بھ کھ میدونم نھ میتونم نھ

 ...عاشقتم

 ...عاشقتم

 دعا عطر مثھ

 خدا رنگ مثھ

 جا ھمھ توام با نفس بھ نفس کھ من مثھ

 ...عاشقتم

 ...عاشقتم

 دعا عطر مثھ

 خدا رنگ مثھ

 ...من مثھ

 جا ھمھ توام با نفس بھ نفس کھ

 ...من

 ...عاشقتم

 ...عاشقتم

 دعا عطر مثھ
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 خدا رنگ مثھ

 جا ھمھ توام با نفس بھ نفس کھ من مثھ

 ...عاشقتم

 ...عاشقتم

 ...دعا عطر مثھ

 ...خدا رنگ مثھ

 ...من مثھ

 نفس بھ نفس کھ

 عاشقتم... »

 ( صادقی رضا  عاشقتم) 
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 صورتم ھب خنک باد...پایین میدم رو شیشھ...نداشتم اینو آھنگام آرشیو تو یادمھ کھ جایی تا

 ...ایستم می قرمز چراغ پشت...میخوره

 ھمب خنده با و آورده بیرون کمر تا رو خودش سالھ پنج بچھ دختر یھ...میچرخونم رو سرم

 نگاه

 ...آیا؟؟؟ میبینی من قیافھ تو داری خنده چیز االن...میکنھ

 بھ ھک سیگاری اون رد فقط...شده خوب صورتم کبودیای...میکنم نگاه خودم بھ جلو آینھ از

 صورتم

 دیداج چرا نمیدونم...میکنم نگاه اش قیافھ بھ و دختره سمت برمیگردم...چشمھ تو چسبوند

 میکنم احساس

 االن ولی میرفت بچھ واسھ نفسم قبال...زنن بھم حال...جورایی یھ...میاد بدم ھا بچھ از داره

 دارم دوست

 کف...جون...بیرون بزنھ حدقھ از چشماشون کھ بدم فشار اونقدر و بگیرم رو گردنشون

 چھ کن

 !!!(ای عقده مرسی...) میده حالی

 ...میکنم حرکت چراغ شدن سبز با

 رو اشینم دزدگیر...میشم پیاده و برمیدارم رو پولم کیف...میکنم پارک پاساژ پارکینگ تو

 بھ و میزنم

 مانتو یھ سمت بھ برم و دور بھ کردن نگاه بدون...میکنم حرکت پاساژ ورودی در سمت

 فروشی

 دوار بعد و بشن خارج کھ میشم منتظر...میان بیرون آقا و خانوم یھ ورودم از قبل...میرم

 ...میشم

 ...آقا نباشین خستھ 

 ...ینبفرمای: میگھ میکنھ مرتب رو لباسا از یکی کھ حالی در صدام شنیدین با فروشنده

 ...میخوام مانتو یھ 

 نظرتونھ؟ مد خاصی مانتو: فروشنده

 ...نھ 

 و میره شدن نصب دیوار روی کھ ھایی مانتو سمت بھ و میشھ بلند پیشخوان پشت از

 کارای اینا: میگھ
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 ...جدیدمونھ

 یفرق مدلش...باشھ مشکی...میخوام مینیموم سایز: میگم و میندازم بھشون ای کلی نگاه

 ...نمیکنھ

 بھم دستش با رو پرو اتاق...میده بھم و برمیداره مانتو یھ چوبش با و میده تکون رو سرش

 نشون
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 زیادی...میپوشم رو لباس!!! تنگھ چقدر اینجا...اوه اوه...میشم اتاق وارد...میده

 چاق نکنھ...چسبھ

 !!!...کرده؟ سرایت منم بھ سیما ویروس نکنھ...من وای ھ ی...شدم؟؟؟

 یامم نیمھ تا و میکنم باز رو در ببندم رو ھاش دکمھ اینکھ بدون و میپوشم رو خودم مانتو

 و بیرون

 ...کوچیکھ: میگم

 ساده زیادی...خوبھ این...میشم پوشیدنش مشغول دوباره منم و میده بھم دیگھ یکی

 خوشم اما...است

: گممی و میام بیرون پرو اتاق از میپوشم رو لباسام وقتی و میارم بیرونش تنم از...اومده

 و ھمین

 ...میبرم

 ...دستم میده و میذارتش بستھ تو و میده تکون رو سرش

 کنم؟ تقدیم چقدر 

 ...نداره رو شما قابل: فروشنده

 ...دارین لطف 

 ...بشھ راضی خوردنش چیز بھ تا برم بردارم میکنھ تعارف کھ حاال میگھ شیطونھ

 ...تومان ھزار ۳۰۰: فروشنده

 برای چرا نمیدونم ولی...ارزونھ زیادی تھران تو قیمت این...ندارم چونھ و چک حوصلھ

 اینقدری من

 شکرت بدون و میگیرم رو کارتم پول برداشت بعد و بھش میدم رو کارتم!!!...میزنھ؟؟؟ باال

 میام

 رو ابشجو...میکنم نگاه سیما شماره بھ و میارم بیرونش...میلرزه جیبم تو گوشیم...بیرون

 دلیصن روی رو بستھ...میشم پاساژ شاپ کافی وارد و جیبم تو میذارم رو گوشی...نمیدم

 میذارم کنارم

 رو سرم پیشخدمت صدای با...میشھ پخش الیت آھنگ یھ...میز روی میذارم رو سرم و

 یھ و میکنم بلند

 جوابشو حوصلھ بدون...سیماس بازم...میخوره زنگ دوباره تلفنم...میدم سفارش چایی

 ...میدم

 الو؟ 

 قبرستونی؟ کدوم...الو و مرگ: سیما

 ...شاپم کافی 

 ...بیام منم بده آدرس...من؟ جون: سیما

 ...میایم اینا کیوان با ھمیشھ کھ شاپیم کافی 

 ...اومدم اوکی: سیما

 نھ؟ نداری زندگی و کار تو 
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 کنممی سرفھ خس خس با...میره و میذاره رو چایم پیشخدمت...میشھ قطع جواب بدون تلفن

 بدون و

 ...کشیدن ھورت بھ میکنم شروع بشھ سرد بشم منتظر اینکھ

 ...میاد سمتم بھ و میشھ شاپ کافی وارد سیما کھ نمیگذره ربع یک

 خوبی؟...دیگھ مردم وای: سیما

 منو مثال و صورتم بھ میچسبونھ رو سردش صورت بده مھلت بھم اینکھ بدون و

 توجھ بدون...میبوسھ

 اسمو روی پیاده گفتھ دکتره...اومدم پیاده اینجا تا: میگھ و میشینھ کنار صندلی روی

 ...خوبھ

 میچرخی؟ ول ھمینجوری عصر از تو 

 یدخر بازار رفتم سرم یھ...دکتر رفتم سر یھ مسعودیھ از...داشتم کار...خوب آره: سیما

 ...کنم

 کو؟ خریدات پس 

 نھات چتھ؟تنھا تو..دیگھ اینجا اومدم خالصھ و زندگیدم تو بھ کھ میرفتم داشتم: سیما

 !!!!میپری

 ...بیرون زدم ھمینجوری 

 خوبھ؟ حالت: سیما

 یخستگ احساس...است کوفتھ بدنم خیلی...انگار..جوریم یھ بیرون اومدم وقتی از...نھ 

 ...میکنم

 ...بودم اینجوری میخوردم منم خوردی کھ کتکایی اون با: سیما

 نشدم؟ خوب ھنوز یعنی...میگذره کتکا اون از ماه دو 

 ...میده سفارش مایلو یھ و میکنھ بلند گارسون برای رو دستش توجھ بدون سیما

 چطوره؟ افشین 

 ...بخره ماشین تولدم برای قراره...ترمھ واییی: میگھ و میاد ذوق بھ سیما

 ...جدا؟: میگم و میندازم باال ابرو

 لیو باشھ سوپرایز بود قرار البتھ.گفت بھم دیشب.خوشحالم خیلی...واییی...آره: سیما

 رو افی کھ خودت

 اریشم لحظھ دارم...بیرون کشیدم زبونش زیر از منم نداره بست و چفت دھنش.میشناسی

 واسھ میکنم

 ...برام؟ میخری چی تو...تولدم

 .بگیرم چیزی یھ ات بچھ واسھ شاید...آممم...شاید: میگم و میندازم باال شونھ

 خودم واسھ...داره وسیلھ کافی اندازه بھ فراز...نخیر: میگھ و دستم روی میزنھ اخم با سیما

 ...بخر

 ...حسود 

 ...میره و میاره رو سیما سفارش گارسون

 ...دنبالمون بیاد بزنم زنگ جونم افی بھ بذار: سیما
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 بری؟ میخوای کجا...اومدم تازه کھ من 

 ...باشھ بھتر پیشمون بیاد گفتم...تنھاست خونھ آخھ: سیما
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 و میکنم استفاده سیما غفلت از...میگیره رو افشین شماره و میاره بیرون گوشیشو

 رو شیرشکالتش

 .میذارم خودم جلوی و برمیدارم

 !!!عشقم؟ الو: سیما

 ...عوق

 ...شاپیم کافش...ام ترمھ با: سیما

 خونھ...داری؟ چیکار...کار؟...بیا پاشو ھم تو: میگھ و میده رو شاپ کافی آدرس

 نھ...نیستی؟

 ...باشھ...دیگھ؟ میای...خوبم...خوبھ...بابا

 .میکشم سر رو شیرشکالت منم و میشن آویزون لباش

 ...فعال...نمیخواد...میرم ترمھ با...میبینمت خونھ...باشھ...نشدم ناراحت نھ: سیما

 ...میکنھ قطع رو گوشی

 شد؟ چی 

 ...بیاد نمیتونھ...داره کار میگھ: سیما

 مربعی میز روی رو نگاھش متعجب...میشھ متوجھ تازه سیما...میارم در رو مایلو تھ

 و میچرخونھ

 ...کو؟ شیرشکالتم: میگھ

 ...ایناش: میگم و میذارم جلوش رو لیوان

 ...خالیھ اینکھ: میگھ و میکنھ نگاه وبھم برمیداره رو لیوان عصبی

 ...خوردمش خب 

 ...پرست شکم بیشعور...بود من مال: میگھ و میده فشار ھم روی رو دندوناش عصبی

 ...بدی سفارش دیگھ یکی میتونی...تازشم...ساختم کارشو مشغولی تلفن با دیدم 

 بھ پس: میگھ من بھ خطاب و میکنھ دراز گارسون برای دستشو دوباره خونسردی با سیما

 ...تو حساب

 ...گشنھ گدا...قبولھ 

 ...میاد سمتمون بھ گارسون

 ...لطفا شکالت شیر تا چھار: سیما

 ...نمیکنین؟ میل چیزی شما: میگھ و میکنھ نگاه من بھ گارسون...میکنم نگاھش متعجب

 ...نباشھ ای خامھ فقط نمیکنھ فرقی نوعش...بیارین کیک منم واسھ...خب 

 ...میشھ دور میزمون از و نمیگھ چیز

 ھا؟ بزنیم دوری یھ بیرون بریم)!( مایلوھام خوردن از بعد تری میگم: سیما

 ...باشھ 
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 .پیمان؟ مطب بریم چطوره: میگھ و میندازه بھم ای چشمی زیر نگاه ذوق با سیما
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 ...داشت قرار نبات اون با امشب...نیست اونجا پیمان 

 ...پیمان پیش بریم نمیگم کھ من: میگھ شیطنت با سیما

 ...چی؟ پس 

 ...میگیرم ازش رو نگاھم و میکنم اخم...میندازه باال ابرو کھ میکنم نگاھش

 ...نزن حرفشم اصال 

 .کشی منت رفتی کردم فکر زدنات غمبرک این با ھنوز؟بابا قھرین: سیما

 ...میاد قپی و فیض من واسھ الکی اون 

 اشتھند کاری ات گذشتھ بھ کھ باشھ داشتھ دوست اونقدری میکردم فکرم من...آخھ: سیما

 ...باشھ

 دیدی ولی...نباشھ مھم گذشتھ کھ...بود ھمین ھم قرارمون موضوع فھمیدن از قبل 

 ...نشد...کھ

 بار یھ فقط.نکرد حسابمون آدم اصال...دیدیمش بیرون چندباری ھم افشین و من: سیما

 از کھ گفت بھمون

 ...نداشتھ انتظار ما

 نگفتی؟ بھم قبال چرا 

 ...نکنم یادآوریش واست باشھ بھتر شاید گفت...نگم گفت افی...خب: سیما

 ...خودتھ از تر عتیقھ شوھر اون دست از میکشم چی ھر 

 تو کھ بود نکرده بو دستشو کف کھ بیچاره چھ؟؟؟اون افشینم بھ: میگھ ناراحتی با سیما

 برادر با قراره

 ...ھم رو بریزی انوش زاده

 ھک ناراحتھ خونھ تو اونقدر ترمھ خدا بھ: میده ادامھ توجھ بی اون و میکنم نگاھش عصبی

 ھمش...نگو

 االنم...ناراحتھ خیلی...بریزه بھم آرمین و تو ی میونھ شده باعث اون کھ میکنھ خودخوری

 نیومده اگھ

 دیبو امون خونھ تو کھ روزی اون از...کنھ نگاه چشمات تو نمیشھ روش کھ اینھ خاطر بھ

 گرفتھ

 !!!شوھرم داره گناه...زمین تو بره بشھ آب داره دوست میبینھ رو تو وقتی میگھ...است

 ...میچرخونم شاپ کافی تو رو سرم و نمیگم چیزی

 ...نیست مھم اصال کن ولش 

 ...تری شرمندتم افشین طرف از بازم حال ھر بھ: سیما

 ...نیست مھم کھ گفتم 

 یاد از ھک نبود چیزی اش قیافھ...ھم تو میره ابروھام دیدنش با...میشھ قفل نفر یھ رو نگاھم

 ...بره
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 ...ترمھ؟ شد چی: میگھ و میشھ خیره بھم سیما

 و برمیدارم رو ھا شیرشکالت از یکی تفاوت بی...میاره رو سفارشامون دوباره گارسون

 جشن: میگم

 یادتھ؟ بودو اومده آرمین با کھ دختری اون ، سمیرا و امیر

 خب؟: سیما
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 ...نشستھ سرت پشت دقیقا االن 

 ...نکن ضایع: میگم و پاش بھ میزنم میز زیر از کھ عقب برگرده میخواد سیما

 ...تنھاست؟: سیما

 ھب رو.میچرخونھ فنجونشو و پایین انداختھ سرشو...میکنم نگاھش محسوس نا دوباره

 مرد یھ ھم روش

 ...نشستھ

 ...یکیھ با...نھ 

 کیھ؟: سیما

 ...منھ بھ پشتش...نمیدونم 

 زدن؟ نبود؟بھم نامزد آرمین با مگھ: میگھ متعجب سیما

 ارممی پایین رو لیوان.میکشم سر رو شیر و میزنم کنار رو نی...ھم تو میره دوباره اخمام

 :میگم و

 ریمب بخور زود ھم تو...بمونھ؟ ھم دختره این با بود من با وقتی شازده داشتی چیھ؟انتظار

 ...دیگھ

 دھنش تو رو نی تا دو و میذاره خودش جلوی رو لیوانا از دوتا و میده تکون سری سیما

 و میذاره

 آلبالوییم کیک خوردن مشغول و میشھ باز نیشم حرکتش از...خوردن بھ میکنھ شروع

 ...میشم

 ...بخور تر تند یکم...کنم حساب میرم: میگم و میشم بلند کردنش تموم از بعد

 ...چیھ؟ واسھ ات عجلھ...دیگھ میخورم...نکن ھولم: سیما

 ...اینا مریم مامان خونھ برم میخوام امشب 

 چیکار؟ ما خونھ: سیما

 .ندارم رو پیمان خونھ حوصلھ...بمونم اونجا میرم 

 و تادهایس طویلی میز پشت آقایی یھ...میرم پیشخوان سمت بھ منم و نمیزنھ ای دیگھ حرف

 با تند تند

 منتظر ھم آقایی یھ و میکنھ قھوه از پر دستگاه با رو کاغذیا لیوان خاصی مھارت

 ...ایستاده

 .بدین کنین لطف رو ما میز حساب صورت...نباشین خستھ 
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 و میندازم نگاھی بھش...دستم میده رو حساب صورت و پیشخون پشت میره گارسون

 میدم رو کارتم

 رارق کنارم نفر یھ کھ میشم منتظر...میکنم ای سرفھ تک و میگم بھش رو رمز و دستش

 بدون و میگیره

 ونگارس...میشم عصبی...دماغم بھ میخوره بازوش کھ میکنھ دراز میز روی دستشو توجھ

 بھ رو کارت

 دندونام...رومھ بھ رو آقاھھ اون کھ برم میخوام و میزنم چنگ دستش از کھ میگیره سمتم

 ھم روی رو

 طرف؟ اون بری میشھ آقا: میگم و میدم فشار

 ...جونم؟: میگھ لبخند با و سمتم برمیگرده

 ...قزمیت...سرت فرق بخوره جونت...میکننا باز منو دھن...هلل اال هلل ال...از بخور

 ...کنار برو 
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 ایلیوان تند تند کھ آقایی اون بھ خطاب من بھ توجھ بدون و میشھ تر پررنگ لبخندش

 پر رو کاغذی

 ...نشد؟ آماده ما کافیای این آقا: میگھ میکنھ

 ھنشست سیما کھ میزی سمت بھ و میزنم تنھ بھش شدت بھ و میدم تکون براش رو سرم

 نگاھم کھ میرم

 نگاه قرمزش صورت بھ و ایستم می سرجام...عصبیش نگاه روی میشھ خشک

 روی رگ...میکنم

 مینآر حاالت تغییر از متعجب نجمھ...باال اومده میشھ عصبی کھ معمول طبق پیشونیش

 رو نگاھش رد

 لرزش با و عصبی و میرم سیما سمت بھ و میزنم پوزخندی...میرسھ من بھ و میگیره

 :میگن صدام

 ...بریم پاشو سیما

 ...خوبی؟: سیما

 ...سیما بریم پاشو: میگم عصبی و برمیدارم رو مانتوم بستھ

 ...میشھ بلند سریع و میکنھ کمرنگی اخم

 ...ترمھ؟ شده چی: سیما

 ...میگیره بغضم و میدم فشار ھم روی رو دندونام آرمین صدای با

 ...ترمھ؟: آرمین

 ...بریم بیا: میگم و میگیرم دستشو کھ میکنھ نگاه سرم پشت بھ متعجب سیما

 ...اون...با...اینجاس آرمین...ترمھ؟: میگھ آروم سیما

 بھ و میشنوم سرم پشت آرمین صدای...بده ادامھ حرفاش بھ نمیذارم و میکشم دستشو

 بر سمتش
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 ...نمیگردم

 ...بھت میگم چی ببین...میری؟ و پایین انداختی سرتو کجا...ببینم کن صبر: آرمین

 ...ترمھ؟: سیما

 حلقھ چشمام تو اشک و میندازم ایستاده کھ نجمھ متعجب صورت بھ رو آخرم نگاه

 سیما ھمراه...میزنھ

 ...میریم پاساژ آسانسور سمت بھ و میایم بیرون شاپ کافی از

 میری؟ کجا: سیما

 ...اونجاست ماشینم...پارکینگ بریم 

 ...میگفت؟ چی آرمین: سیما

 ھک شاپ کافی در بھ رو نگاھم آخرین و میدم فشار رو" پی" دکمھ...میشیم آسانسور وارد

 اخم با آرمین

 منم و میده تکون طرفین بھ رو سرش...میدوزم میکنھ نگاه بھم و ایستاده کمر بھ دست و

 کھ میکنم اخم

 ...میشھ بستھ آرومی بھ آسانسور در

***. 

 ...بشھ تر گلوت بخور اینو...مادر بیا: مریم مامان
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 رس رو دورنش محتویات از نیمی میکنم سرفھ کھ حالی در و میگیرم دستش از رو لیوان

 من...میکشم

 .بخورم رو مریم مامان ساز دست ھای معجون از یکی باید حتما اینا پیش میام ھرموقھ

 مریم؟ مامان چیھ اینا 

 ...خوبھ ات سرفھ واسھ...مادر چھارتخمھ: مریم مامان

 ...ممنون 

 ...دستش میدم رو خالی لیوان و میخورم ھم رو لیوان محتویات بقیھ

 ردتد سر...مادر نداری کھ تبم: میگھ و میچسبونھ پیشونیم بھ دستشو پشت مریم مامان

 نکنھ...چیھ؟ مال

 ...میخوری؟ سرما داری

 ویر میشینم و میکنم مانندی خس خس سرفھ دوباره و بیرون میدم نفسمو و نمیگم چیزی

 مامان...زمین

 ور سرم منم و میره آشپزخونھ سمت بھ میکنھ نق نق خودش با لب زیر کھ درحالی مریم

 بالش روی

 ...میبندم رو چشمام و میذارم

 ...اون؟ با رفتی بازم 

 ونھبم حرفش سر نکنھ...کنھ؟ ازدواج اون با میخواد یعنی...نداره دوسش گفت کھ اون آخھ

 داماد بره و
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 فشار ھم روی رو چشمام...داشت؟ چیکار شاپ کافی تو اون با پس...کرده غلط...بشھ؟

 دھنم آب و میدم

 میرم منم..میشم خودش مثھ منم بعد بھ این از...اصال کن ولش...میدم قورت محکم رو

 ...میشم عروس

 نتھرا بھترینای کنم تر لب...چمھ؟ من مگھ...ھم تو میره اخمام...بگیره منو میاد کی آخھ

 برام

 ...بگھ؟ کی نگی اینو تو...خودم جون آره...میمیرن

 ازدواج قبال کھ خودشم...کھ خودشم خب...نمیخواد؟ منو بودنم دزد خاطر بھ ھمش...آخھ 

 ...کرده

 ...میشھ آویزون لبام

 ریمبراب...رو ام گذشتھ من و کرده سیاه رو اش شناسنامھ اون...بھش؟ گفتم چیزی من مگھ 

 ...دیگھ

 حروم تو و بود کرده ازدواج قانونا و شرعا اون...نبود غلط تو اندازه بھ اون کار ولی

 خوری

 ...میکردی

 شببخ...خدا؟ نمیبینی رو ما توبھ چرا...بازه چھارتاق توبھ درای بابا...دیگھ کردم غلط

 آخھ...دیگھ

 زا کھ پوالیی تموم...کنم جبران میکنم سعی ولی جداست حسابش الناس حق کھ میدونم

 آوردم در دزدی

 حسابم کھ نمیداد پول اونقدری کاوه شکر رو خدا...پره پره حسابم...میگردونم بر رو

 میلیاردی

 ...یھخیر بھ میدم رو پول فردا...بھتره اینجوری...آره...برگردونم رو پولش میتونم...بشھ

***. 

 لکھب سیما و کیوان اصرارای خاطر بھ نھ...بیام کھ کردم قبول ھم باز حالم خرابی وجود با

 خود بخاطر

 نامزدی یھ...نامزدی...کرد ازدواج نبات اون با و کرد دمپایی یھ تو پاشو باالخره.پیمان

 اصال...بیخود
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 ھمھ جلو منتھا...دیگھ خودمونھ پسری دوست دختر دوست ھمون...چی؟ یعنی نامزدی

 و میزنی جار

 و میبوسیش راحتتر ... میگی باشی داشتھ تعھدی اینکھ بدون نداد حال بھت اگھ بعدم

 میکنی چیز

 تمام و نمیدم دست از رو امیدم من ھم باز ولی کردن نامزد اینکھ با...تمام و نیومد خوشم

 رو تالشم
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 انجام مشنگ خل نباتی روغن اون و مورچھ مغز پیمان این رابطھ کردن خراب برای

 داداشم...میدم

 گفتھ و گرفتھ رو دختره این دست و تیمارستان رفتھ...حیف از تر اونور چیزی یھ...حیفھ

 باھاش میخوام

 ممیکن مجبورش من ولی...بگیره رو دختره این بیاد کھ کردن دعاش مطمئنم...کنم ازدواج

 دور ، دور یھ

 چاه این از رو داداشم و کنم باطل رو ھا جادو و وردا و دعا این تا بجیشھ خودش

 خودش کھ مستراحی

 ای هقھو خودم ھیکل وسط این کھ میدونم گرچھ...بدم نجات بزنھ شیرجھ توش داره کلھ با

 ولی میشھ

 شنج...میشینم سالن کنار دونفره مبل روی...دیگھ حمومھ یھ فوقش فوق...تره مھم داداشم

 ی خونھ تو

 ھرهب ازش تاالر عنوان بھ بشھ کھ ھست بزرگ اونقدری ماشاهلل...شده گرفتھ پیمان خود

 بیشتر...برد

 پیمان خود...ساختمونن تو ھم محدودی جمع و کردن اطراق ویال حیاط تو بیرون مھمونا

 جمع تو ھم

 ھم وانرض...میکوبھ ھا بچھ ی کلھ و سر تو و میکنھ بخند و بگو و جمعھ دکترش دوستای

 و نادیا با

 نگم اونو...ھم کیوان...ان خنده از میز زدن گاز مشغول دیگھ دختر چندتا و سمیرا

 ھنوز...بھتره

 ددی مشغول و میندازم پا روی پا...کشیده خواب اتاق بھ کارش و سر نشده شروع مھمونی

 پسرای زدن

 مگھ...میاد؟ یعنی...میکنم فوت بیرون بھ حوصلھ بی رو نفسم...میشم مھمونی خوشتیپ

 میشھ

 ھن!...بیاد؟ خودش از تر چلغوز دختر یھ با و پاشھ نکنھ...فابشھ رفیق پیمان...نیاد

 اون...چرا چرا...بابا

 بچھ رپس دوتا...بسھ...شدم برنزه کافی اندازه بھ دیگھ...میکنھ ھرکاری من سوزوندن واسھ

 ھفت شش

 آخھ...سرشون روی گذاشتن رو خونھ کل و میدون اونور و اینور مھمونی اول از سالھ

 دعوت تو مگھ

 نفھمی زبون کدوم ھای بچھ اینا شود؟آخھ جلوگیری حیوان آوردن از ننوشتن نامھ

 کھ مراسمی ھستن؟تو

 است؟؟؟از بچھ پسر اونم بچھ، جای میان سوتین و شورت با خانوما و میشھ سرو شراب

 و چشم االن

 و قد ھک دیگھ دوسال تا میبینن کھ ھایی صحنھ این با اینا...میکنن جرواجر رو گوششون

 شون قواره
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 ی کلھ سپ میکوبم کھ میشن رد خنده با جلوم از...میکشن گند بھ رو ایران کھ بشھ بلندتر

 و یکیشون

 ...ندو...بچھ ندو: میگم

 ...شد خنک دلم...آخیش

 و یکنمم دھنم تو رو انگشتم عصبی و میشم ناخنم الک کندن مشغول و میکشم عمیقی نفس

 بھ دندونام با

 ھک طوری...بلنده زیادی شلوارش فاق کھ میخوره پسره یھ بھ چشمم...میفتم ناخنم جون

 میکنی احساس

 رو تو ببین...خخخخ...آویزونھ اینجوری پشت از شلوارش کھ کرده ۲ جیش شلوارش تو

 مد چی...خدا

 ما سرفھ دوباره کھ میکشم عمیقی مندلی؟؟نفس کیسھ یا شلواره اون...جامعھ تو کردن

 شروع
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 لمحا متوجھ دیدنم با...میرم کوکب سمت بھ میکنھ خس خس ام سینھ کھ درحالی...میشھ

 شیرجھ و میشھ

 رتشک ازش سر با میکنم سرفھ کھ درحال..دستم ومیده میاره برام آب لیوان یھ و میزنھ

 از کمی و میکنم

 جان؟ ترمھ: میگھ و پشتم میذاره دستشو و ایستھ می کنارم رعنا خالھ...میخورم رو آب

 اھشنگ لبخند با و بگیرم رو ام سرفھ جلوی میکنم سعی کھ درحالی و سمتش برمیگردم

 ...میکنم

 خالھ؟ شده چی 

 میکنی؟ سرفھ اینقدر چرا...عزیزم؟ خوبھ حالت: رعنا

 یداپ فصلی حساسیت کنم فک...خالھ نیست چیزی: میگم و میزنم لبخندی نگرانیش بھ

 ...کردم

 ...میزنم حرف پیمان با مھمانی شدن تموم از بعد: میگھ و میگیره گاز رو لبش

 ...نیست مھمی چیز...خالھ خوبم...نھ نھ 

 شپی میبرم و میکنھ خودشو کار بازم کھ میدونم من ولی...میده تکون رو سرش نامطمئن

 آق...پیمان

 ردو یھ و میبره ام روده تا کردن کوفت رو بستنیش کھ بستنی چوبای اون از پیمانم

 :میگھ و میچرخونھ

 سرفھ و آویشن شربت جای بھ میبینی بعدش...میشی خوب بخور شربت بیا...خوبھ خوبھ

 کارکن شربت

 ھنوز...خالص و میشھ بلند تِرتِرت ، سرفھ و خرخر جای بھ صبح تا و داده بھت معده

 از کھ ای خاطره
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 العاده فوق روز یعنی...نرفتھ یادم داد بھم مریم مامان کھ کارکنی شربتای اون خوردن

 ...بود زندگیم

 ور دوتا ما ھم خالھ و میکنھ بش و خوش رعنا خالھ با و میاد سمتم بھ شکمش اون با سیما

 و میذاره تنھا

 بھ نجوریای چرا: میگم کھ میکنھ نگاھم بالبخند سیما...میره ھا باال سن بقیھ و پوریا پیش

 مینگری؟ من

 ...بودم ندیده خر حاال تا: سیما

 ندیدی؟ چجوری...ای آینھ جلوی صبح از کھ تو 

 لیوان...میشھ بلند ام سرفھ توک و تک و میشھ جمع صورتم کھ کمرم بھ میکوبھ حرص با

 از رو آب

 ...بدم نشون بھت رو چیزی یھ میخوام بیا: میگھ و میز روی میکوبھ و میگیره دستم

 اومده؟ در موھاش افشین نکنھ...شده؟ چی 

 ...نخیر: میگھ و میکنھ اخم

 ...محاالتھ جزو این...میدونستم خودمم 

 تیغ با موھاشو فقط و نیست کچل افشین میدونی خودتم خوبھ...میکشمتا میزنم ترمھ: سیما

 حالیتھ؟ آدم زبون مگھ...بار صد این...اوف...میزنھ
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 شده؟ چی بگو...میکنھ باد دماغت نخور حرص 

 اومده؟ کی بزن حدس: میگھ باز نیش با سیما

 آورده؟ چی چی 

 ...بزن حدس میگم...خر صدای با کشمش و نخود: سیما

 ...خره افشین البد پس...خره صدای صداش اگھ 

 ...الھی بمیری گنگ: میگھ و میگیره نیشگونی

 ...عشقتون: میگھ کھ نمیدم جوابشو

 ...باباش گور: میگم اخم با

 میبینیش؟ داری کھ نیستی خوشحال...چی؟ یعنی: میگھ اخم با

 ...اومده کھ اومده...نھ 

 ...اومدن عشق با...لب تو لب...دست تو دست...دختره یھ با: میده ادامھ بدجنسی با سیما

 کوش؟کوش؟: میگم و میکنم نگاه بر و دور بھ حرص با

 ...جیبم تو: میگھ آمیزی تمسخر خنده با سیما

 کردی؟ مسخره منو 

 ...اومده تنھایی خودش...کردم شوخی: سیما

 و پیمان پیش...اوناش: میگھ و میکنھ اشاره سالن قسمت یھ بھ دستش با نامحسوس

 بھ چھ...مازیار

 ...مرده صاب رسیده خودشم
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 نگاه شھمی باز نیشش گاھی و ایستاده پیمان کنار بالبخند و توجھ بی کھ آرمین بھ اخم با

 دلم..میکنم

 ریش ما دوری تو آقا میکردیم فکر کھ بگو رو ما...میترکم و میکنم غمباد...میگیره

 و میذاره دومتری

 و میشھ ریختھ بھم موھاش و میشھ آب عضالتش و میشھ گود چشماش زیر و میشھ الغر

 و بدقیافھ کال

 مھ رو صورت...شده ترم خوشتیپ و تر چاق من نبود تو گندمون شانس...میشھ شلختھ

 برق ھمچین

 نگاھش چرا پس...انداختھ بند گمونم بھ...کنی استفاده ازش آینھ بجای میتونی کھ انداختھ

 سالن تو رو

 ...نمیگرده؟ من دنبال کورش نگاه با نمیچرخونھ؟چرا
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 و کنممی نگاه شده خیره آرمین بھ واری شیفتھ ی چھره با کھ سیما بھ و میکنم غلیظی اخم

 باعصبانیت

 وحشی؟ چتھ...ھو: میگھ و میشھ پا کلھ کھ اش کلھ پس میکوبم

 ...بکش خجالت و بنداز خیکت اون بھ نگاه من؟یھ یا تویی وحشی 

 ...نیست کھ تو مال دیگھ...چھ تو بھ: سیما

 مال یک ببین حاال...برسونم افشین دراز گوشای بھ بذار: میگم و میگیرم آتیش حرفش از

 ...کیھ

 ...نگاه رو افشین خود...بابا برو: سیما

 وت میذاره و میکنھ لقمھ رو دخترا و زنا چشماش با و ایستاده سالن گوشھ کھ افشین بھ

 نشخوار و دھنش

 ...میشھ افق در محو دوباره سیما...میکنم نگاه میکنھ

 ...ھیزین ھردوتون کنن جونتون تو جون...کنن سرتون تو خاک 

 کرد؟ صدا منو کسی: کیوان

 بود؟ ھیز منظورت: میگھ مسخرگی با سیما

 احضار منو دارین؟چرا چیکارم: میگھ و میده تکون رو سرش احمقا مثھ کیوان

 جدید سوژه میکنین؟نکنھ

 ...بخورمش؟؟؟ برم کجاست اومده؟ھا؟کو؟

 ...بخور دستتو تو ھلوی فعال شما: سیما

 ھم لشلی اگھ...شیرینن خیلی ھلوھا: میگھ و میندازه دھنش تو رو دستش تو ھلوی کیوان

 بھم کردین پیدا

 ...اینجام اساعھ من بدین ندا

 ...نداشتی دوست شلیل کھ تو 
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 چھ نمیدونی کھ تو...اوف...میخوام االن: میگھ و میکنھ سفت رو کرواتش و میخنده

 رو شلیالیی

 ...خوبن خیلی...جون...میگم

 سھو کھ ببرن شورتو مرده: میگم و میخندم«...  باز ھمھ روی بھ کھ...را دلت آن در ببند

 ذاتتھ تو بازی

 کردم یخ...است...» 

 وقتی: میگھ و پایین میاره رو سرش...باال میره ابروھام کھ خودش سمت میکشھ بازومو

 یادم رفت سیما

 ...بگم بھت رو چیزی یھ بنداز

 چی؟ 
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 ...میگم بره کیلویی ۲۰۰ وزنھ این بذار: میگھ و میچرخونھ سالن تو رو نگاھش کیوان

 ...میچسبونھ خودش بھ منو و نمیکنھ ول بازومو ولی میدم تکون رو سرم

 ای؟ چتھ؟گرفتھ امشب: کیوان

 ...برآشفتھ چنین این را او یار چھره: سیما

 ...بزن رو دیدت تو 

 لنگیشک بینی نوک ھمچین...قیافش اون تو...مار؟؟؟ یا یار: میگھ و میزنھ پوزخندی کیوان

 کھ میبینھ رو

 ...اش قیافھ اون با...شد چپ چشماش

 .نکنھ باز رو نصیحت سفره کیوان دوباره کھ نمیگم چیزی ولی میکنم اخم

 داری؟ خبر کیوان: سیما

 رو؟ چی: کیوان

 ...کنم عمل دماغمو برم میخوام: سیما

 ...خوک بشم: میگھ و باال میبره رو دماغش نوک ھم بعد

 ...گرازی شبیھ بیشتر تو 

 کنی؟ عمل بری میخوای کی حاال: میگھ و میخنده کیوان

 ...فندقم اومدن دنیا بھ از بعد: سیما

 کار کیلویی صد بادمجون یھ برداشتن آخھ...باشھ سختی عمل باید پس...اوه: کیوان

 نکرده فکر...سختیھ

 ...باشن داشتھ سررشتھ چینی بادمجون و کشاورزی زمینھ تو دکترا کھ باشم

 چی؟ خودت دماغ: میگھ حرص با سیما و خنده زیر میزنم

 ...خوشگلھ خیلی...اوووم...من؟ دماغ: کیوان

 ...عقابیھ: سیما

 جلوی بزرگھ دماغت بسکھ...سر تو خاک...عقابیھ؟ من دماغ: میگھ و میخنده کیوان

 و گرفتھ چشمتو
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 ...میبینی خودت دماغ مثھ رو ھمھ دماغ
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 و میندازم عملیھ خدادادی کھ کیوان خوشتراش دماغ بھ رو نگاھم اینبار و میخندم دوباره

 حسودی بھ

 ...میخندم سیما

 ھک کردن خاموش رو چراغا ھمھ میگفت کوکب: میگھ و میگیره متفکری قیافھ کیوان

 تو ببرن رو سالن

 لمشک میدونی آخرش...روشنھ اینقدر سالن ھم باز چرا نمیدونن ولی بازی، رمانتیک فاز

 بود؟ کجا از

 یزدم برق ھمچین المصب...افشین کلھ: میگھ کھ میندازم باال ندونستن معنی بھ رو سرم

 رو چشما کھ

 ...میکرد کور

 خفھ کیوی: میگھ و میکوبھ زمین روی پاشو حرص با سیما و خنده زیر میزنیم ھم با

 ...شو

 اسھو...بده؟ انجام چیزی مویی کاشت یھ نمیبری رو بدبختت شوھر این چرا میگم: کیوان

 ھم مو کاشتن

 ...کنن استفاده تو سبیل و ریش از میتونن

 سیما ھک میزنھ ریشخند گرفتھ محکم منو کھ درحالی خودشم و میشم منفجر حرفش این با

 طاقت اینبار

 ھک صورتش تو بکوبھ کھ باال میبره دستشو و برمیداره خیز کیوان سمت بھ و نمیاره

 سد منو کیوان

 ماز ولتی چند برق...میده صدا بدجور و من صورت رو میفتھ سیلیش و میده قرار خودش

 ...میشھ رد

 میزنی؟ چرا...مصب سگ 

 با تا کنار برو...ترمھ کنار برو: میگھ گرفتھ رو گاومیشیش چشمای جلوی خون کھ سیما

 خودم دستای

 ...داره سبیل و ریش کی بفھمھ تا بکنم رو ریشش تھ و موھا اون

 دوما..نمیاد بھش ای قھوه رنگ کھ اوال...نمیخوره افشین درد بھ من سبیالی و ریش:کیوان

 و ریش

 ...نیست تند رشدشون تو سبیال و ریش اندازه بھ من سبیالی

 و همیر عقب کیوان...بگیره رو کیوان کھ میکنھ دراز دستشو سیما کھ میخندیم دوباره

 بیخیال سیما: میگھ

 ...کردم شوخی...بابا

 ...کردی غلط تو: سیما
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 قول...ھبش بلند بذار...نده افشین بھ سبیلت و ریش از اصال...چشم باشھ...شرمنده: کیوان

 خودم میدم

 ...ببافمشون

 ندیشھا تاالر در ببند کیوان: میگم و میگیرمش کھ برمیداره خیر سمتش بھ پرحرص سیما

 و حرص...رو

 ...نیست خوب اش ھندونھ واسھ جوش
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 یامم بشن بلند بذار اصال...نداره نمک کھ دست این بشکنھ...زدم؟ بدی حرف مگھ: کیوان

 فِرشون برات

 بھ میچسبونم تخت و میزنم ژل برات بخوای اگرم...داری؟ دوست چی؟فر فر...میکنم

 شکلی چھ تو بچھ ببینم منتظرم کماکان من...خدایا...خخخ...کن فک...خخخ...صورتت

 رو بیلشس و ریش کافیھ فقط بکشھ بیرون رو بچھ این باشھ خواستھ دکتره...خخخ...میشھ

 زرتی ، بگیره

 شا بچھ...بوده مویی خیلی اومده دنیا بھ کھ سیما میگفت مریم مامان...خخخ...بیرون میاد

 االن ھمین از

 ...میشھ تھران بزرگ

 ...ببند: سیما

 ...نمیشھ بستھ خرابھ قفلش: کیوان

 ...میکنم درستش خودم: سیما

 ...خخخخ...آورده سرت رو بال این کھ کن درست رو تراشت ریش برو تو: کیوان

 چتھ :میگھ کیوان کھ میندازه چنگ کیوان سمت بھ دوباره سیما کھ میخندم پرت پرت منم

 کردی؟چقدر گریھ چرا عشقم..خیسھ چشمات چرا...عزیزم یواش آروم...گوریل؟؟؟

 تو شدی عوضی

 ...خخخ...میاد بھت ریش چقدر...نامرد

 ...آھنگ تو ریدی یعنی 

 شکمش زیر رو دستش درآخر و میکشھ لباسش روی دستشو و ایستھ می راست سیما

 :میگھ و میگیره

 ...میرسم نمکدون توئھ خدمت بھ موقعش بھ من

 برای تیغی چھ و خوبھ افشین موھای برای شامپویی چھ ببین کن فکر برو...برو: کیوان

 ...تو ریشای

 ...شیناف: میگھ کردنی خر و خرکی عشوه لحن با و میره افشین سمت بھ و میکنھ اخم سیما

 ...بخر ژیلت و تیغ برام برو بیا افشین: میگھ لوسی لحن با کیوان

 ریش نم افشین: میگھ اعتراض با سیما کھ میکنھ نگاه سیما و کیوان بھ متعجب افشین

 دارم؟

 ...لعنت منکرش بر: کیوان



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...شدم ریشت ھمین عاشق من...عزیزم نھ: میگھ و میره ای غره چشم افشین

 دارم؟ یعنی: داد با سیما

 دروغ زندگی اول...خداست دشمن دروغگو...افشین...بگھ؟ میخواد چی دیگھ: کیوان

 چشماش تو..نگو

 ...بگو رو حقیقت و بزن زل
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 حاج اون رو ریش...چیھ؟ ریش...عزیزم نھ: میگھ و میشھ دقیق سیما چھره بھ افشین

 موزمار کیوان

 ...داره

 و وایمیستھ کنارم و میاد سمتم بھ و میخنده کیوان کھ میره غره چشم کیوان بھ دوباره و

 ھرکاریش: میگھ

 ...بشم متوسل کمندش گیسو ریش بھ شدم مجبور آخرشم...نرفتا کردم

 ...بده خبرتو حاال: میگم و میخندم

 ...بخوره اضافھ شکر یھ میخواد پیمان امشب: میگھ شیطنت با کیوان

 بخوره؟ میخواد ھم شکر باز کھ نمیکنھ سیرش نبات ی دختره اون مگھ...بخوره؟ شکر 

 ...کنم اوت دیابتش میترسم...نگرانم من...نمیدونم: کیوان

 آوردی؟ انسولین 

 ...آره: کیوان

 ھست؟ چی شکره اون حاال 

 ...چونھ و چاک بھ بزنن و بذارن غال رو مھمونا قند کلھ اون با قراره: کیوان

 ...نامزدی شب نھ میدن انجام عروسی شب رو عمل این معموال...من؟ جون 

 ...دیگھ داره عجلھ یکم بچھ: میگھ خنده با کیوان

 میکنھ؟ کرم دندوناش و بده براش نبات کھ کنیم متوجھش کنیم؟چجوری چیکار حاال 

 ...برینم کوزش کاسھ تو دارم دوست خیلی...میکنم خبرت خودم: کیوان

 .بخورم کارکن شربتای اون از کھ الزمھ فکرکنم 

 .کنیم چیکار کھ میکنم خبرت میام شب آخرای...بھشون ھست حواسم من: کیوان

 ...باشھ 

 یھتخل ھا مدت از بعد امشب: میگھ ای شیطانی بالحن و میکشھ بھم دستاشو کف کیوان

 ...میکنیم روده

 ھم کیوان و میشینم مبل روی...میشیم دور ھم از شیطانی لبخندی با و میدم تکون رو سرم

 وسط میره

 دو مھ دختره و میده طناب و میشھ زدن فک مشغول دختره یھ با و میتابونھ و رقص پیست

 طناب دستی

 شل شمنی کھ میزنھ چشمک بھم و میکنھ نگاه بھم لبخند با کیوان...میکشھ و میچسبھ رو

 بھ و میشھ
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 شھمیک بیرون دختره دست از رو طنابا کیوان...پیست وسط میندازم خودمو و میرم سمتش

 سمتم بھ و

 ...میشیم رقصیدن مشغول ھم با و میاد

 ...بده قرش...آھا: کیوان

 فنر؟ یا بود کمر این 

 ...شد پیچ و پیچید کھ بود میخی االن این: میگھ و میده باسنش بھ تاب یھ کیوان

 ھنوز کھ درحالی شدن مجروح و کردن مجروح و پروندن جفتک و رقصیدن کلی از بعد

 تو آھنگ ریتم

 یادیز خونھ...میشینم مبال از یکی روی و بیرون میام پیست از میزنھ گومپ گومپ کمرم

 و خفھ

 ھوا تا میزنم کنار گردنم روی از موھامو و میکنم نگاه بازه کھ سالن در بھ...گرمھ

 پیمان بھ.بخورم

 ممحک رو چشمام...نیست اما کنم پیدا ھم رو آرمین برش و دور میکنم سعی و میکنم نگاه

 فشار ھم روی

 اخم...نوشیدنیھ دستش و ایستاده میز یھ کنار...میچرخونم سالن تو رو نگاھم و میدم

 بین کمرنگی

 نگاه یشتفاوت بی بھ و میکنم فوت بیرون بھ رو نفسم...لعنتی...میکنم بغض...ابروھاشھ

 مثھ چرا.میکنم

 کنار اش گذشتھ با من...کرد؟ نیستم؟فراموشم مھم براش واقعا دیگھ یعنی...نیست؟ قبل

 یعنی...اومدم

 خالی مدل تھ...میکنھ غافلگیر رو نگاھم...بود؟ سخت اینقدر من گند گذشتھ با اومدن کنار

 نگاه از میشھ

 برام رو سرش و میزنھ رو اش مسخره پوزخند...میکنم نگاھش و میشینم راست...سردش

 ...میده تکون

 « بود سکوت ھامان فاصلھ نقش سال یک

 بود زود عشق از زدن حرف برای شاید

 میشکست تو سکوت سخت قفل کاش ای

 مینشست خورشید تو سرد نگاه در یا

 شدی ساحلم تو و بودم خستھ موج من

 ام رسیده باور ساحل بھ ولی اکنون

 ام رسیده آخر بھ و فصل گذشت دیگر

 رسد نمی باران بھ تشنھ کویر آری

 رسد نمی پایان بھ ابد تا قصھ این... »
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 یعنی حرکت این االن...میگیرم ازش رو نگاھم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 مچتو آھا یعنی...چی؟

 ھب خوب...بری میخوای...درک بھ خب...خب...آره؟...میپاییدی؟ منو داشتی وقتی گرفتم

 بھ خب...درک
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 ولمون بابا ای...کنی جدا رو عکسا...کنی ھق ھق باید شبا بعد بھ این از...درک

 یادم آھنگشم...کن

 "...درک بھ خب..." ھمینھ ھم کارش اصل...مونده خاطرم تو درکش بھ خب فقط...نمیاد

 و میشم عصبی زیادش خارش از...خاریدن بھ میکنھ شروع بدنم از قسمت یھ یکدفعگی

 بیرون کفشمو

 .میخارونم پامو کف و میارم

 بیارم؟ پا سنگ: کیوان

 .بشھ خوب تا پام کف بھ بکش بیا...قزوینی پای سنگ خودت تو...داداش نھ 

 .گرفت تھ تو این ام حوصلھ من...بیرون بریم بیا: کیوان

 .خوبھ ھمینجا.بیرون نمیام 

 ...میماسھ بھت چی ببینم بزن دید رو تفلون اون بشین آره: میگھ حرص با

 در ھب میزنم و میپوشم کفشمو...میره سالن در سمت بھ بده فرصت بھم اینکھ بدون بعد و

 این...بیخیالی

 ...بزنم دیدش میخوام اصال...چیھ؟ من پختھ لبو این با مشکلش نمیدونم کیوانم

 با ونما و وایسادن کنارش مانتال سانتال دختر تا سھ میبینم کھ سمتش میچرخونم رو سرم

 داره لبخند

 ...میزنھ الس باھاشون

 ھا؟اگھ...میشم؟ عصبی کارات این با من کردی فک...میبینی؟ دور منو چشم...زرافھ 

 فکری ھمچین

 ..الاص...اصال چھ تو بھ...میشم خوبم میشم عصبی...کردی فکر درست بگم باید کردی

 ...لبو مرغ شتر...میگیرم حالتو االن

 آب ھی نوشینیھ پره توش و گرفتھ رو گردی سینی دستش تو کھ ھا خدمھ از یکی دست از

 پرتغال

 پوزخندی و میچرخھ سمتم بھ و میشھ متوجھم آرمین...میرم آرمین سمت بھ و برمیدارم

 ابروشو و میزنھ

 ھمچین رو پوزخندت...کنی حظ کھ بدم نشونت انداختنی باال ابرو یھ االن...باال میده

 و بشین...بماسونم

 ...کن تماشا

 ...عزیزم...جان آرمین 
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 منو منگ ھنوز ھم آرمین...من سمت میچرخھ دختر تا سھ ھر نگاه..میکنھ نگاھم متعجب

 نگاه

 مچش از دور و میرم آرمین سمت بھ و میکنم حفظ لبم روی رو نمام دندون لبخند...میکنھ

 براش خانوما

 شگردن از و وایمیستم کنارش...میزنھ آمیزی تمسخر لبخند کھ میکشم نشون و خط یھ

 کھ میشم آویزون

 میکنی؟ چیکار: میگھ آرومی صدای با
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 ندلبخ...میکنن نگاھمون اخم با کھ میکنم دخترا بھ رو چسبوندم بھش خودمو کھ درحالی

 درآری حرص

 نوم رفتی؟باز گذاشتی کجا عزیزم: میگم بلند صدای با آرمین بھ خطاب و میزنم بھشون

 کاشتی

 ...رفتی داشتی دیگھ تا سھ...من جز بھ نگم رفتی؟دروغ گذاشتی رفتی؟تنھا

 ....دوس...ترمھ ایشون...میکنم معرفی: میگھ و میزنھ خانوما بھ رو خجولی لبخند آرمین

 ...ھمسرش...ھمسرشم: میگم سریع

 ھب چندشی نگاه و میدن دست باھام میلی بی با سھ ھر.میکنم دراز سمتشون بھ دستمو

 ...میندازن آرمین

 میکنی ول تنھا منو چرا آخھ...گاگولی خیلی تو...گوگولی...عشقولی...جان آرمین 

 عزیزم...میری؟

 جانگولک؟؟؟ زد غیبت کجا...بیاری کیفمو بری بود قرار

 مبھ عصبی لبخند و میزنھ عقب رو سرش کھ میکشم رو لپش و میکنم تصنعی خنده

 صدای با...میزنھ

 ...میخوابھ فکم کیوان

 اینجاست؟ کی ببین...واااااااااااااااااااااااااای: کیوان

 بھ ھک آرمین روی میندازم رو وزنم بیشتر...ما کوزه کاسھ تو میرینھ میاد االن...خدایا وای

 خم پایین

 من جون...برو: میگم لب حرکت با و میام ابرو و چشم کیوان برای چشمام با و میشھ

 نرین برو...برو

 ...ام قیافھ تو

: میگھ و میزنھ کنار دخترو تا سھ و میکنھ نثارم لبخندی کیوان

 اومدی کی تو...جیگرم؟؟؟؟...آرمین؟؟؟

 اینجا؟

 ...وای...کنھ؟؟؟ بازی زنشو نقش میخواد اینم بلھ؟االن

 خبره؟ چھ اینجا: میکنھ زمزمھ آرمین

 ...مرگت خبر 
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 ...عزیزم خواھر شوھر: میگھ و ایستھ می رومون بھ رو کیوان

 خودش جون بھ دامنم تو انداختن رو دنیا جملھ این با یعنی ...

 ...بیرون بیای کھ منتظرتم ساعتھ دو...شیطون؟ بودی کجا: کیوان

 آرمین این...خوشگلی چقدر تو...عزیزم...خوشگلم...من ترمھ...خواھرکم: من بھ رو و

 خوش چقدر

 ...حیفی براش تو کھ میگم دارم ھنوزم واقعا...است سلیقھ
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 کنیم چھ ولی نیست تو الیق تفلون شپش این: میگھ و آرمین کلھ بھ میکوبھ و

 رو ناموسمون...دیگھ

 ...داریم دوست

 ھای کین؟حوری چین؟اینا اینا...وووووایییی: میگھ و دختر تا سھ سمت برمیگرده و

 چھ...بھشتین؟

 ھمھ این...خدایا وای...ناز چھ...ژیگول چھ...گوگول چھ...داف چھ...کماالت با چھ...زیبا

 تو کماالت

 !!!!!نیست؟ حیف...شخصیت؟ با خانوم تا سھ این

 سھ بھ رو و میزنھ ای مرده کشتھ لبخند مکثی با و«:  نون سالم!...مگولی گوگولی سالم

 میگھ تاشون

 سنگ کھ تو...توری پیرھن سالم!...حوری و پری سالم!...قوری و کتری سالم...تنوری

 چجوری بشم فدات!...بلوری و کریستال...صبوری ؟؟؟...!!!!»

 ...من دارم ھمدردایی ھمچین یھ...بلھ...شد چی و بود چی اومدن از قصدش فھمیدم االنم از

 یششونن سقف بھ میخورن و باال میرن و میزنن بال بال کیوان تعریفای از کھ دختره تا سھ

 باز

 .ھستین شخصیتی با آقای چھ شما...ووواووووو: میگھ بلونده مو دختر...میشھ

 در منظورش...بود مفھومی جملھ« :  خوب چھ...ھستین خوبی آقای چھ شما...وووواوووو

 بود این کل

 داخ رو تو...بده نجات زدم کپکم کھ ترشیدگی از منو و بیا خدا رو تو...میکنین خر... »

 و زیبا شدت بھ شما...نگفتم دروغ ولی...خانوما میدونم خودمم: میشھ کیف خر کیوان

 و خانوم

 ماش...بلھ...آھا...بود؟ چی...چیز خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی و مھربان و باشخصیت

 خیلی خیلی خیلی

 ...جیگرین

 ...ام روده راست تو تعریفت

 میخواین؟ میگین؟چی چی دوتا چیھ؟شما بازیا مسخره این: آرمین

 من بھ رو وقتتون از لحظھ چند اگھ میشم خوشحال: میگھ خانوما بھ رو سریع کیوان

 من...بدین
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 (...کنم خر بیشتر رو شما و)  بگم شما بھ ھم رو دیگھ واقعیت چندتا میخواستم

 ...البتھ: بلونده مو

 گناه کھ دل...مقصر من میگی راست...قربون نگاتو قر...قربون صداتو ناز بابا

 کشتھ...اوخ...نکرده

 ...شعرامم مرده

 کاری چھ این: میگھ عصبی کھ میام پایین آرمین گردن از

 عشقم؟عزیزم؟ھھ...ھمسرم؟...بود؟

 ...عشقولی؟...ھھ
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 ...شدی؟ حرفام خر خانوما اون مثھ ھم تو کھ نگو 

 ...حسودی؟ خیلی بودم گفتھ بھت: میگھ و میکنھ اخم

 ...نیست مھم برام 

 و میگیرم سمتش رو ام اشاره انگشت و میذارم کنارش میز روی رو پرتقال آب لیوان

 دور کافیھ: میگم

 کسی با داری نمببی حتی یا...شده باز کسی واسھ نیشت ببینم یا...ببینمت دیگھ دختر یھ بر و

 حرف

 ...فھمیدی؟...میکنم ای قھوه رو سفیدت دندونای اون خودم...میزنی

 چیھ؟ من با نسبتت دقیقا تو: میگھ و میزنھ پوزخندی

 ...میفھمی بعدا رو اونش 

 .ندارم کار بعدانا بھ من...بگو االن: آرمین

 ...درونمی خر تو...تو...تو 

 برو بودی گفتھ...بگیرم؟ زن میخوام کھ بودم گفتھ بھت: میگھ و میزنھ پوزخندی

 زنم کسی گفتی...بگیر

 ھمث اگھ...بودن تر دار خانواده و تر خوشگل تو از خیلی...دیدی؟ رو تا سھ این...نمیشھ

 نپریده مرغ

 .میکردم عقد رو تاشون سھ امشب ھمین وسط بودی

 .بشن تو زن اینا ببینی خواب تو..آره...ھھ ھھ 

 ..میشن: آرمین

 !نمیذارم 

 ور مزخرفش گذشتھ کھ کسی با البتھ...کنم ازدواج میخوام...چیکارمی؟ تو...چرا؟: آرمین

 پنھون ازم

 ...نشھ خجالتم باعث و نکنھ

 تخجال براش من...من؟...خجالتشم؟ باعث من...بود سنگین زیادی حرفش...میگیره نفسم

 اخمام...آورم؟

 .میدارم نگھش ولی میترکھ و میشینھ گلوم تو بغض...ھم تو میره
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 ...نمیکنی زبونی بلبل دیگھ...شد؟ چی: میگھ پوزخندی با

 ...کنی نگاه کسی بھ نداری حق...وایمیستم زدم کھ حرفایی پای 

 .میکنم بخوام کھ کاری ھر من...بگیره جلومو نمیتونھ تو بازیای احمق: آرمین

 ...میکنی بیجا تو 
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 ...نباش چشمام جلو امشب...دختر نکن سگ منو: آرمین

 میشھ جمع صورتش و پاش بھ میخوره کھ میکوبم زمین بھ پامو عصبی...میشھ تند نفسم

 چیزی ولی

 ...نمیگھ

 « نداره چشمام دونی نمی

 ...رفتنتو طاقت دیگھ نداره

 ...باھامھ ھرشب کھ دونی نمی

 .تو پیراھن بوی فقط باھامھ

 بده امونم احظھ یھ...لحظھ یھ... »

 ...باشھ یادت رو ات جملھ این 

 ...نمیگھ چیزی و میخنده

 نگاه ھنشست پاھاش رو یکیشونم و گرفتھ بغل رو دوتاشون کھ کیوان بھ و میشم دور ازش

 نگاھم و میکنم

 و گمشم برم من...آورم؟ خجالت من..منن؟ از بھتر     دختر تا سھ این...میگیرم درد با رو

 جلو

 احمقم...میزنم لھ لھ اون مثھ کسی دنبال ھنوز کھ احمقم آره...احمقم؟ من...نباشم؟ چشماش

 کھ

 ...لعنتی...میخوامش ھنوزم...ھنوز

 ولم ھک منھ تقصیر...منھ؟ تقصیر یتیمی...دار؟ خانواده دخترای...میشم خارج ساختمون از

 و کردن

 مبغض...میکنم کم چشمام سوزش از و میدم فشارشون و میذارم چشمام زیر دستمو...رفتن؟

 و میشکنھ

 کھ باشھ پررو میتونھ چقدر آدم آخھ...بریزه نمیدم اجازه ولی میشینھ چشمام تو اشک

 روم تو یتیمیمو

 ...بزنھ؟

 ...قزمیت...بزنی لھ لھ کردنم پیدا و دیدنم واسھ کھ بشم گم چشمات جلو از جوری یھ 

 چطوره؟ من خواھر: پیمان

 ...میشھ خیره صورتم بھ و میکنھ مکثی دیدنم با...سمتش برمیگردم

 عزیزم؟ شده ترمھ؟چی: پیمان

 .میکنھ بیشتر رو دلم داغ و میده آرامش بھم لحنش



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 ...ھیچی 
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 همیگیر آرومی بھ دستمو لحظھ چند از بعد و میشھ خیره ای نقطھ بھ...ھم تو میره اخماش

 بیا: میگھ و

 امزدیمن فیلم تو دارم دوست..برقصی باید ھم تو...برقصیم میخوایم رضوان و من...تو بریم

 ...باشی

 .ندارم حوصلھ 

 گم: میکنم تکرار ذھنم تو ھمچنان و...نمیارم خودم روی بھ ولی...شده گرفتھ صدام

 ...میشم گم...میشم

 "بخوای تو ھرچی ھم باز"

 گرفتی؟ رو آزمایشات جواب: میگھ پیمان میکنم کھ سرفھ

 ...ھنوز نھ 

 ...نیستیا خودت فکر بھ اصال: میگھ و میکنھ اخمی پیمان

 !!!!پیمان:میگم شوکھ کھ میکنھ بغلم ھوا بی...نمیگم چیزی و میکنم سرفھ

 ...بگیر آزمایشتو جواب...بیمارستان بیا فردا: پیمان

 ...داداش باشھ 

 راضی...ترمھ باش خوشحال من نامزدی تو..نکن اخم: میگھ و میبوسھ پیشونیمو

 کنم فکر نذار...باش

 .باشم آروم بذار...کردم عمل تو تصمیم برخالف کھ

 .نمیاد خوشم شیرین ی دختره اون از من: میگم و میکنم اخمی

 ...خوبھ حالت ھنوز...خوبھ: میگھ و میخنده

 کوفت و مبگیر برم بنویس واسم دردی کوفتی ای سرفھ شربت یھ: میگم و میکنم ای سرفھ

 این...کنم

 .بریده رو امونم سرفھ

 ...نداری؟ سرگیجھ: میگھ و میکنھ نگاھم نگران

 ...نھ 

 ...داشتم ھم سرگیجھ کھ میکنم فکر خودم با و میکنم فکر یکم حرفم از بعد

 ...خودمو میدم تاب یھ و میام منم...برقص برو 

 ...بیا زود: میگھ و میزنھ لبخندی
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 یکنھم نگاھم گرفتھ و ناراحت و خیره ھم ھنوز کھ پیمان بھ توجھ بی و میدم تکون سرمو

 یکی سمت بھ
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 هدھند آزار بغض و میگیرم دستام بین رو سرم...میشینم روش و میرم حیاط تو میزای از

 رو گلوم ی

 االن...بری حال از کھ ریقو آریانچسب بگیرم حالتو ھمچین امشب...نترکھ کھ میدارم نگھ

 یھ باید فقط

 قصر پیست وسط بریم ھم با بعدم...کنم آویزون بھش خودمو و کنم پیدا رو جیگر جلتنمن

 چھارتا و

 ستبفر میفرستی رو کی ھر...خدا آخ...بشم آویزون گردنش از یکمم و بندازم ھوا جفتک

 خوشگل فقط

 ...بلند قد و باشھ

 کف...خخخ...ھوا میره میشھ دود پیشم دقیقھ چند ناراحتی و میشینھ لبم روی خبیثی لبخند

 بھم رو دستام

 یھ...کچل یا کورن یا ھم مھمونا ھمھ...بابا ای...میچرخونم حیاط تو رو نگاھم و میکشم

 پیدا جیگرم

 پایین ممینداز رو سرم...میرم ساختمون سمت بھ و میشم بلند امید نا...ببریم فیض ما نمیشھ

 فکر این بھ و

 رمب دردی مرگی ای میوه آب یھ کھ باشھ بھتر شاید...بگیرم رو حالش چجوری کھ میکنم

 روی بریزم

 رج خشتکش جمع جلوی کھ کنم کاری یا!!!...اش یقھ تو بندازم یخ حبھ چند یا...کتش

 اگھ وای!.بخوره

 ...خخخ...میشھ چی بشھ

 عقب بشم پرت مونده کم و نفر یھ بھ میخورم محکم کھ میرم باال رو ورودی ھای پلھ

 میاد بغی از دستی یک رمانا و فیلما این تو مثھ دقیقا...زدین حدس درست...بعلھ...کھ...کھ

 کمرم دور و

 شخود بھ محکم منو یارو و میکشم خفیفی جیغ...خودش سمت میکشھ منو و میشھ حلقھ

 از و میچسبونھ

 کنھ خدا فقط...خخخ...سفتی بدن چھ...جان...ادکلن و عطر جونم...میکنھ دورم ھا پلھ

 خوشگل

 ...باشھ

 ...خوبھ؟ حالتون خانوم...خانوم؟: میپیچھ گوشم تو صداش

 شیبیھو بھ بزنم خودمو مثال...بشھ؟ آب طرف دل کھ بیام عشوه و کنم رفتار چجوری حاال

 یا...خوبھ؟

 شکا یکم مثال یا...بخوره؟ پیچ میخواستھ چجوری کل عقل خورده؟آخھ پیچ پام آخ آخ بگم

 بریزم تمساح

 ویر بیفتم درد از و دارم بر قدم یھ بعدم و کنم تشکر خرکی عشوه با و کنم اوخ و آخ و

 اونم و زمین

 غلشب محکم باید اول ھمون از شاید...خخخخ...باال ببره و کنھ بغل منو بیاد ملیح بالبخند

 گریھ با و کنم
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 وننش جوری یھ خودمو و باال بیارم سرمو بعدم...میکنم خواھش...نکن ول منو...نھ نھ بگم

 مثال کھ بدم

 رو مخش خودم روش با باید...نمیشھ اینجوری نھ...گرفتم اشتباھش قبلیم عشق با

 ...بترکونم

 رو تو...زیاده شانسی خوش ھمھ این منو...خدا وای...میکنم نگاھش و باال میارم رو سرم

 قیافھ خدا

 در دست از کھ ترمھ دریاب رو طرف...چنده؟ کیلویی آرمین اصال...جون جونمی...رو

 ...میره

 ...خوبی؟: میگھ و میزنھ لبخندی میشھ طوالنی نگاھم وقتی
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 شروع رو بازی خالھ دختر بھتره منم...شد خالھ پسر االن ھمین از خودش...خب خب

 حرکت با...کنم

 و ای کاره این ھم شما...خدا؟ رو تو...بابا نھ...باال میره ابروم تای یھ کمرم روی دستاش

 خبر ما

 ...نداشتیم؟

 ھک ندیدی منو بودی کور مگھ...عمو؟ ھوی: میگم تشر با و کنار میزنم رو دستاش محکم

 خوردی؟ بھم

 ...ببخشید؟: میگھ و میکنھ نگاھم متعجب

 سیک ھر بھ من وگرنھ...نمیگما بھت چیزی بودی ادبی با بچھ چون فقط...میکنم خواھش 

 نمیدم اجازه

 ...بگیره گرم و کنھ بغلم اینجوری کھ

 معذرت بازم...شدم متوجھ...بلھ بلھ: میگھ آرومی لحن با و میزنھ لبخند دوباره

 بی...بابت...میخوام

 ...احتیاطیم

 قتیو...برقصیم بریم باھم و کنھ باز رو صحبت سر میشم منتظر و میدم تکون رو سرم

 میبینھ رو نگاھم

 ...خخخخخ...دیگھ بگیر منو بیا...خنگ؟ اینقدر آدمم بابا...میکنھ تعجب دوباره

 ...دیگھ؟ خوبھ حالتون...خب: میگھ و میندازه نگاھی بھم

 دیگھ یدشا...بودین نگرفتھ منو شما اگھ: میگم مظلومی و آروم لحن با و میزنم ملیحی لبخند

 خوب

 ...نبودم

 رو چالت...جان...راستش سمت گونھ رو میفتھ تپل چال یھ و میشھ تر عمیق لبخندش

 ...قربان

 چال: میگم ھمسایھ مرغ صدای شبیھ صدایی با و میکنم اشاره گونش چال بھ ذوق با

 ...ھھ ھھ...داره
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 ...ھستم تارخ:میگھ و میزنھ چشمکی کھ میزنم زل چالش بھ بدیدا ندید مثھ

 ...ترمھ: میگم و میگیرم سریع دستشو...میکنھ دراز سمتم بھ دستشو و

 خبر من و منھ داداش نکنھ...این محجوبیھ و مؤدب بچھ چھ خدایا

 کھ خوشگلم...خخخخ...ندارم؟؟

 !!!(.شدید شدم الزم نوشابھ یعنی...) خودمھ عین دقیقا...ھست

 ...خانوم؟ رضوان یا ھستین پیمان آشنایان از شما: تارخ

 ...خانوم؟؟؟ شده نباتی روغن اون حاال تا کی از...اوھو

 شما؟ و...پیمانم آشناھای از 

 ...رضوان برادر...ھستم رضا دوست...من: تارخ
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 بھ کھ بیشعوری ھمون...میکنم تداعی خودم برای رو رضا چھره و میدم تکون رو سرم

 کردی شلوار

 ...ھا باشھ داشتھ آدابی مبادی دوستای ھمچین نمیخوره بھش اصال...میخندید من

 ھآخ...داخل؟ بریم میشھ: میگم و میلرزونم خودمو کمی و میکنم حلقھ بازوھام دور دستامو

 یکمی بیرون

 ...من واسھ سرده

 زمینش رو مرغ تخم میتونی...داره رو عربستان ھوای و حال دقیقا بیرون...گفتم دروغ

 و بپزی

 ای دیگھ راه این جز کنھ ولز و جلز یکم و ببینھ منو آرمین میخواستم چون ولی...بخوری

 ...نداشتم

 ...شما اول: میگھ و میکنھ دراز سالن در سمت بھ دستشو و میده تکون رو سرش

 اوگ مثھ اشو کلھ آرمین مثھ...میشھ سرش آقا و خانوم الاقل...خدایا...بچھ این مؤدبھ چقدر

 نمیندازه میش

 ...بره و پایین

 ترهدخ یھ با داره بازم...میرم آرمین بھ ممکن میز ترین نزدیک سمت بھ و میشم سالن وارد

 گپ

 بھم تارخ کھ میکنم کوتاه ھامو قدم کمی و میدم فشار ھم روی رو دندونام...میزنھ

 قرار کنارم...برسھ

 ھستین؟ دانشجو: میگھ میریم میز سمت بھ کھ درحالی و میگیره

 ...بلھ 

 ...ای؟ رشتھ چھ: تارخ

 ...ندادم ادامھ دیگھ و گرفتم رو لیسانسش فقط البتھ...پزشکی 

 و یرونب میده رو نفسش و میزنھ لبخندی...میگیریم قرار میز پشت...باال میندازه ابروشو

 پزشکی: میگھ

 ...نیست؟ باشھ؟اینطور سخت باید
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 :یگمم ولی...میشھ نوشتھ( ز) کدوم با پزشکی بدونم نمیخوندم درس اصال کھ من...واال نھ

 وت بتونی کھ باشی مخ باید...اشھ لحظھ یھ واسھ سخت...نزنین حرفشم اصال...اووووووه

 موفق رشتھ این

 ...بشی

 ...خودم واسھ شدم یونانی فیلسوف یھ االن من یعنی بعلھ

 ...باشین دانشجو نمیخوره بھتون( خنده با...)چی؟ شما 

 ...باشم؟ چی میخوره: میگھ و میخنده

 ...دبستانی...اوووم 

 ...موندم؟ خوب اینقدر یعنی: میگھ و میخنده بلند
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 کباب رو ھمھ دل...چیھ؟ موندی خوب...فیست بی بی صورت اون با المصب بابا 

 ...کردی

 گاھی من...شرمنده ببخشید: میگم و میشم گندم متوجھ تازه کھ میکنھ نگاھم متعجب

 چیزی یھ ھمینجوری

 ...نیگیرن دل بھ شما...میپرونم

 ...میاد خوشم داره...خوبھ خوبھ:میگھ و میخنده

 ...نیومد خوشم حرفش این از

 و ھستم کار مشغول پدرم شرکت تو حاضرم حال در...خوندم عمران مھندسی من: تارخ

 کوچیکی سھم

 ...دارم توش

 ...باشین موفق امیدوارم: میگم و میدم تکون رو سرم

 ...ممنون: تارخ

 کنممی فکر ای لحظھ...میشم آرمین متوجھ کھ میگیرم تارخ از رو نگاھم و میزنم لبخندی

 صورتش کھ

 کوتولھ دختر یھ...میکنھ صحبت زشت ی دختره ھمون با داره ھنوزم...شده قرمز چقدر

 کھ ییپسرا و دختر بھ و میچرخونم پیست سمت بھ رو نگاھم...ھمینھ لیاقتت...ایش...سیاه

 باھم دارن

 ادختر از کدوم ھر...دختر تا سھ ھمون با...جزوشونھ ھم کیوان...میکنم نگاه میخورن تاب

 سعی ھم

 ود انگار...بده نشون بیشتر خودشو و بچسبھ کیوان بھ یکی اون از بیشتر میکنھ

 کھ ھم کیوان...میدانیھ

 ...چسبیده رو موقعیت و میکنھ حالشو داره نرم قربونش

 ...ترمھ؟: سیما

 تمسم بھ پریده باال ابروھای با و متعجب کھ میکنم نگاه سیما بھ و میچرخونم رو سرم

 روم بھ رو...میاد
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 ...کیھ؟ دیگھ این: میگھ میکنھ چپ لقمھ رو تارخ چشماش با کھ درحالی و ایستھ می

 وتتفا بی خودشو میکنھ سعی و میچرخونھ سالن تو رو نگاھش و میخنده لحنش از تارخ

 نشون

 اومدی؟...جون پریسیما وای: میگم و میزنم سیما کمر بھ ای سقلمھ...بده

 ...منی؟ با: میگھ و میکنھ نگاھم متعجب سیما

 .کجاست؟ سیما؟افشین زد غیبت کجا: میگم و میدم فشار ھم روی دندونامو

 .نمیکنی؟ معرفی: میگھ توجھ بدون سیما

 تارخ: میگھ سیما بھ رو و میندازه من بھ کوتاھی نگاه و میزنھ ای دوباره لبخند تارخ

 ...ھستم

 ...خوشبختم: میگھ و میزنھ لبخندی سیما
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 ...میده دست باھاش و

 ...داری ھم دوستایی ھمچین بودی نگفتھ جون ترمھ: میگھ و میکنھ نگاه من بھ سیما

 چشھ؟ مگھ: میگم و میکنم اخم

 ...آقان خیلی کھ اینھ منظورم: میگھ و میشھ قرمز سیما

 ...دارین لطف: تارخ

 از ببخشید...نبات آشناھای از...شدم آشنا پیش دقیقھ چند تارخ آقا با: میگم سیما بھ رو

 رضوان آشناھای

 ...کردن کمکم بیفتم ھا پلھ از بود نزدیک...ھستن جون

 ...نکنھ درد دستشون: باز نیش با سیما

 ...ھا میزنھ صدات داره افشین کنم فکر: میگم و میکنم اخمی

 کاراچی...کنین تعریف...تارخ آقا خب...نشنیدم کھ من: میگھ و میشھ خیره تارخ بھ سیما

 نخورد؟ کھ رو مختون حرفھ پر زیادی من خواھر...میکنین؟

 ...سیما: میگم حرص با

 ...میشھ چال لپش دوباره و میخنده تارخ

 ...باش داشتھ چالشو...ترمھ؟...کن نگاه ترمھ...دارین؟ گونھ چال...اهِ : سیما

 ودموخ رفتار نیست یکی حاال...)اینھ بدیدا ندید تمام وارث..میگن سیما بھ بدید ندید آدم

 دیدم چالشو وقتی

 !!!(بیاره روم بھ

 ...گفتی غیب 

 ...میره ضعف و غش سیما و میخنده دوباره تارخ

 ...خشکوندی آبرومو...خودتو کن جمع: میگم لب زیر

 ...میشھ بلند مھمونا صدای و میشھ قطع موزیک صدای لحظھ یھ...میشن خاموش چراغا

 ...شد؟ چی...وا 
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 ایھ کناره و میکنھ روشن رو رقص پیست قسمت فقط و میشھ روشن سالن وسط لوستر

 تاریک سالن

 دهز کنار پیست وسط جمع ثانیھ چند از بعد و میشھ بلند سوت و دست صدای...میمونھ

 پیست و میشھ
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 دوباره و میان پیست سمت بھ ھم با دست تو دست رضوان و پیمان...میشھ خالی کامال

 و دست صدای

 ...میگیره شدت سوتا

 ...البد برقصن میخوان: سیما

 ...واقعا گفتی غیب 

 قرار ھم روی بھ رو پیمان و رضوان و میشھ پخش آروم و رمانتیک آھنگ یھ

 چیزی پیمان...میگیرن

 هنگا عشقوالنھ و عمیق ھمو کھ ثانیھ چند از بعد و میشھ رضوان خنده باعث کھ میگھ

 دستای میکنند

 و نرمی با...میشھ بلند زدنا دست صدای دوباره و میشھ حلقھ رضوان کمر دور پیمان

 خاصی آرامش

 برشون و دور ھم دیگھ دونفره ھای زوج بعد لحظھ چند...رقصیدن بھ میکنن شروع

 بھ میکنن شروع

 اطراف از فارغ ھم تا دو اون...خالیھ رضوان و پیمان اطراف ھمچنان اما خوردن تکون

 نگاه تو

 ...خخخ...کنم پیداشون برم باید...شدن گم ھمدیگھ

 ...میدین؟ بنده بھ رو رقص دور یھ افتخار: تارخ

 ...من؟؟؟: ذوق با سیما

 ...پیست وسط بیاین کھ نمیدونم صالح شما وضعیت بھ توجھ با: میگھ و میخنده تارخ

 چیزی و ھم تو میره اخماش سیما کھ میکنھ اشاره سیما شکم بھ حرفش از بعد و

 بھ دوباره تارخ...نمیگھ

 ...میدین؟ افتخار...خانوم؟ ترمھ: میگھ و میکنھ نگاه من

 بودم فرصت ھمین منتظر من...میشھ باز بناگوش تا نیشم و میکشم عمیقی نفس

 ...نھ کھ چرا...عزیزم

 نوم بیاد کھ کجاست پس...میگیره دلم خالیش جای دیدن با اما میکنم نگاه آرمین میز بھ

 و ببینھ

 ...بسوزه؟

 رمینآ صدای با کھ بگیرم رو تارخ شده دراز دست کھ باال میاره دستمو و میشم بیخیالش

 خشکم

 ...میزنھ
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 ...ترمھ؟: آرمین

 تو بخندتل...لبخند؟...میکنم نگاه میاد سمتم بھ بالبخند کھ آرمین بھ و میمونھ ھوا تو دستم

 ور مسافتی یھ معلومھ حاالتش از...میکشھ عمیقی نفس و میگیره قرار کنارمون...حلقم

 ...دویده

 ...خانومی؟ بودی اینجا: آرمین

 ...بلھ؟: میگھ شوکھ سیما
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 ...نشو گیر جو...نبود تو با: میگم سیما بھ و میکنم اخم

 ...برقصیم؟ میای: میگھ و میکنھ تشدید رو لبخندش آرمین

 ور پیشنھادش من ولی متاسفم: میگھ آرمین بھ خطاب و میکنھ نگاه آرمین و من بھ تارخ

 ...دادم زودتر

 ...بلھ؟: میگھ و میکنھ نگاه تارخ بھ متعجب و تارخ سمت برمیگرده آرمین

 ادپیشنھ زودتر من کردم عرض: میگھ و میده تکون آرمین برای سری خونسردی با تارخ

 ...دادم

 چیھ؟ ترمھ با نسبتتون ببخشید: آرمین

 ...دوستیم: لبخند با تارخ

 عیتارج دوستش بھ ھمسرش کھ میکنم فکر من پس: میگھ خونسردی و لبخند با ھم آرمین

 داشتھ

 ...کوچول؟ خانوم نھ مگھ...باشھ

 ...میفتھ راه دھنش آب و زمین روی میفتھ فکش سیما

 ...گفت؟ چی این...ترمھ؟: سیما

 ...نفھمیدم ھنوز خودمم 

 ...کردین ازدواج نگفتین...خانوم؟ ترمھ: تارخ

 ...نک چون...خب 

 ...من عشقولی... دیگھ بریم بیا: میگھ و میگیره دستمو آرمین

 پیست سمت بھ منو خنده با بدم جوابشو میخوام تا...میده؟ پس خودم بھ خودمو حرفای

 ...میکشھ

 ...میکنی؟ چیکار آرمین...آرمین 

 ...بیا: میگھ و میخنده

 خواممی...میشھ خیره بھم ناگھانیم حضور از متعجب پیمان...پیست وسط میکنھ پرت منو

 کھ بگم چیزی

 ایلب روی لبخندی...میشھ کشیده شکمم روی و میشھ حلقھ کمرم دور پشت از دست دوتا

 و میشینھ پیمان

 ...رهمیگی نفسم...نبات رضوان کف تو میره دوباره و میکنھ بستھ و باز آروم رو چشماش

 ...آرمین 
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 یفیخف فشار و میگیره منو محکمتر کھ بزنم کنارش میخوام و دستاش روی میذارم دستامو

 شکمم بھ

 مسر...میخوره دستم بھ چیزی یھ سردی کھ میدم تکون دستاش روی دستمو.میکنھ وارد

 پایین میارم رو

 آی...کرده دستش منو دستبند...میشھ جوری یھ دلم تھ و میکنم نگاه چرمش دستبند بھ و

 سرش...قربونش

 تکوچیک کلھ تو از کردنو فرار خیال: میکنھ زمزمھ گوشم دم پشت از و میاره پایین رو

 ...بیرون بکش

 متوجھ رو نفر چند نگاه ازش شدن جدا برای من تالشای و چسبیده من بھ این کھ جوری

 ...کرده

 ...میشم اذیت دارم اینجوری...بردار دستتو 

 دستش روی دستمو...بخورم تکون ھمراھش کھ میکنھ مجبور ھم منو و میده تکون خودشو

 از و میذارم

 ...میخنده و میپره جا از کمی کھ میگیرم نیشگون دستش پشت

 ...کوفت 

 کتاری سمت بھ میده تکون خودش با منو کھ درحالی و میکنھ حرکت شکمم روی دستاش

 پیست

 و میگیرم قرار دیگھ زوجای بین...میشھ خالی رضوان و پیمان اطراف دوباره و میکشونھ

 آرمین

 و شھمیک گردنم روی رو بینیش و میره پایین رو سرش میخوره تکون تکون کھ ھمینجور

 ھای نفس

 اب و میکنم کج رو گردنم...میشھ خالی حرکتش این از دلم تھ...میکشھ دار صدا و عمیق

 آروم و اخم

 ...میریا اسکی اعصابم رو داری...کن ولم آرمین: میگم

 سرش با و میذاره شکمم روی و میگیره محکم رو دستاشھ روی کھ رو دستام توجھ بی

 میکنھ مجبورم

 گردنم روی رو چیزی یھ داغی لحظھ یھ کھ میکنم صاف رو سرم...کنم راست رو گردنم

 حس

 الی دنمگر پوست و میشھ خیس کمی گردنم کھ نمیکشھ ثانیھ بھ و میگیرتم گر...میکنم

 آرمین دندونای

 گوش موزیک بلند صدای و ھمھمھ اون تو کھ میکشم درد از ای خفھ جیغ...میگیره قرار

 واسھ بصیرت

 رو دستاش و میکنم استفاده غفلتش از و میکنم کج سریع رو سرم...میخواست شنیدنش

 با و میزنم کنار
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 ...میچسبونھ خودش بھ منو و میگیره رو کمرم دوباره کھ برمیگردم سمتش بھ اخم

 ...میگیری؟ گاز کھ سگی مگھ...بیشعور 

 ...نیشگون اون تالفی بھ: میگھ و میشھ خیره بھم خمارش چشمای با

 تارخ جلو آبرومو...ھمسرم؟ ھمسرم...بود؟ چی اصوال ادا اون: میگم و ھم تو میره اخمام

 ...بردی

 ...تارخ؟: میگھ و باال میده ابروھاشو

 .بدم اون بھ ھم حسابی درس یھ باید: میکنھ زمزمھ خودش با و
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 ...برم کن ولم...نگو چرت 

 و رفتیم عسل ماه ھم با حتی...نیست؟ یادت...شدی من ھمسر پیش وقت خیلی تو:آرمین

 ...ھوم؟...برگشتیم

 ...میخنده اون و میخورم حرص من

 ...شدی بانمک خیلی 

 ھک بود کی...ھا؟ بود کی مرتیکھ اون: میگھ ای وحشی صدای با و میکنھ اخم دفعھ یھ

 قلوه و دل باھاش

 ...داد؟ رقص پیشنھاد بھت جرأتی چھ بھ...میگرفتی؟

 پختھ عصبانیت از حسابی معلومھ...خخخ...کوری بھ زده خودشو و دیده رو تارخ پس

 !شده

 ...دوست یھ...گفت کھ خودش 

 زا دیدی چی ھر ببینمت مرتیکھ اون بر و دور ترمھ...باشھ دوست کھ کرده غلط: آرمین

 خودت چشم

 ...دیدی

 سوزب...میسوزه داره کرده گیر من تور بھ خودش از تر خوشگل یکی دیده آقا...بعلھ بعلھ

 ...حسود...بشی جزغالھ تا بسوز...عزیزم

 ...گفتم؟ چیزی من میچرخن برت و دور بھشتی حوری دقیقھ بھ دم...چی؟ خودت 

 رو حوری معنی بدن فرصت منم بھ کیوان جناب اون اگھ...ھھ...بھشتی؟ حوری: آرمین

 ...میفھمم

 دیش شیرفھم...بپلکی کسی بر و دور نداری حق تو: میگھ و میدوزه من بھ رو نگاھش و

 بھت یا

 ...بفھمونم؟

 چیکارمی؟...بفھمم نمیخوام...اصال؟ چھ تو بھ 

 ...میشی محسوب من ھای حوری از یکی ھم تو فعال: میگھ و میزنھ لبخندی آرمین

 وحر اون ھمچین...بشم مرگت فرشتھ میتونم بخوای اگھ ولی...نمیشم تو حوری ھم بمیرم 

 از خرابتو

 ...کنی حظ کھ بیرون بکشم دماغت
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 ...منی مرگ فرشتھ االنشم ھمین تو: میگھ و میخنده

 زا مھمونی آخر تا و میشینی گوشھ یھ میری آھنگ شدن تموم از بعد:میده ادامھ جدیت با و

 جم جات سر

 ...فھمیدی؟...بره میکنی ردش جوری یھ طرفت اومدت کھ ھم کی ھر...نمیخوری
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 خریدی؟ برده مگھ 

 ...بزنھ من سھم بھ ناخونک یھ رسید راه از کی ھر نمیخوام...خریدم برده...آره: آرمین

 زن تا سھ بری بود قرار کھ جنابعالی...شد؟ چی: میگم و میزنم پوزخندی

 بود قرار...ھھ...بگیری؟

 شده؟ عوض جاھامون کھ شده چی پس بزنم لھ لھ برات من کنی کاری

 ...محفوظھ ھنوز ام شناسنامھ تو جاشون زن تا سھ...ھستم حرفم سر ھنوزم:آرمین

 ھب یک فعال بگم باید ھم زدن لھ لھ مورد در: میده ادامھ لذت با کھ میرم ای قروچھ دندون

 یک

 کیی نصیب رو تو خان شاھرخ منم...کردی کیوان نصیب منو حوری تا سھ تو...برابریم

 ...دیگھ

 تردخ ھمون و تارخ بھ کھ میگیرم رو نگاھش رد...میکنھ اشاره قسمت یھ بھ ابروش با و

 سیاه کوتولھ

 دختره اون...بودا کشیده نقشھ اول از بیشعور...میگیرن کلیھ و سنگ و میدن دل کھ میرسم

 رو زشت ی

 ...جیگر اون سروقت فرستاده

: میگم و میکنم نگاه میکنھ نگاھم خمار و خیره کھ آرمین بھ و میچرخونم رو سرم

 کارا این از منظورت

 ...چیھ؟

 آب بندو زود خیلی خانت جناب اینکھ از شدی ناراحت...چیھ؟: میگھ پوزخند با آرمین

 ...داد؟

 االنم...بودیم شده آشنا ھم با کھ بود ربع یھ فقط اون و من: میگم و میکنم نگاھش خونسرد

 مھم اصال

 ...شد؟ خنک دلت...میترکونھ الو داره کی با کھ نیست

 ...کردی؟ قھر...چیھ؟ رفتارا این از تو منظور: میگھ و میزنھ لبخندی نیمچھ

 ...باشھ داشتھ منظوری کھ نداشتم رفتاری من 

 زهشاپان با...کردنات فرار...بدخلقیات...کردنات اخم...گرفتنات قیافھ این...چرا: آرمین

 دوست

 ...آره؟ دربیاری منو حرص کھ میکنی رو کارا این...شدنات

 ...بشم گم برم کھ گفتی بھم تو 
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 لح چیزی کردم غلط بگم: میگھ و باال میاره و میگیره چونمو...دلخورم لحن از میکنھ اخم

 این...میشھ؟

 ...خانومی میاری در حرصمو رفتارات این با داری ھم تو...کرده دیوونم وقتھ چند دوری

 ...خودت مثھ دقیقا: میگم و میزنم لبخندی

 تو خوردن حرص وقتی ولی بود سخت زیادی خانوما اون تحمل: میگھ و میزنھ لبخندی

 میدیدم رو

 ...میچسبید بدجور
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 ...بیشعوری بسکھ 

 ...نکن توھین: میگھ و میکنھ اخمی

 ...بود ھمین واقعیت..عزیزم نبود توھین 

 ودشخ با ھم منو و میرقصھ آروم و میگیره عمیقی نفس و میکنھ قالب سرم پشت دستاشو

 تکون

 گرفت درد پاھام دیگھ کھ من...شد؟ طوالنی زیادی آھنگھ این نمیکنین فکر...میده

 آھنگ المصب...بابا

 )!!!!!!(...بود چین دیوار نبود

 ...نشد؟ تموم آھنگش چرا..بابا شدم خستھ 

 ...میکنن تکرار دارن رو آھنگ کھ باریھ سومین این...میزنی گیج زیادی تو: آرمین

 ...شده تموم کنی تحمل دیگھ یکم: میده ادامھ آرامش با کھ میکنم نگاھش متعجب

: یگھم آرومی لحن با و میچرخونھ موھام تو رو بینیش کھ میدم تکیھ اش شونھ بھ رو سرم

 ...ترمھ؟

 ...ھوم؟ 

 ...میدونی؟ رو چیزی یھ: آرمین

 ...رو؟ چی 

 ...دارمو دوست خیلی اینکھ: آرمین

 برگردی؟ کھ میکنی خواھی معذرت داری االن: میگم و میزنم لبخندی

 دتم این تو فکرکن...برگردم بخوام کھ بودم نرفتھ جایی: میگھ آرومی ھمون بھ آرمین

 خودم با داشتم

 ...میومدم کنار

 ...ان کھ نداشت خبر روحمم...بود گذشتھ مال بود چی ھر...آرمین ندادم بازیت من 

 نارک خودم با داشتم کھ گفتم...میدونم...نگو ھیچی...ھیش: میگھ و میکنھ قطع رو حرفم

 ...ودب سخت برام میرفتی باال مردم خونھ دیوار از زمانی یھ تو اینکھ باور...شاید...میومدم

 زا مدارک گرفتن واسھ بار یھ ھمون فقط...نرفتم باال حاال تا کسی خونھ دیوار از من 

 بود عموت خونھ

 ...دیوار از نھ رفتم باال درخت از اونم کھ
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 ...میشھ تر مردونھ و میپیچھ اش سینھ تو اش خنده صدای...میخنده

 ...میرم تند زیادی وقتا بعضی...کوچولو خانوم ببخشید حرفام خاطر بھ: آرمین
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 ...میبندم رو چشمام و میدم گوش قلبش ضربان ریتم بھ و نمیگم چیزی

 ...خوردم؟ غصھ چقدر دوریت از ماه چند این میدونی: آرمین

 کردی؟ ھم گریھ 

 میکنی؟ باور آره بگم اگھ: میگھ و میخنده دوباره

 ...آرمین ببخشید...فرستادم لعنت خودمو خیلی...من مثھ درست 

 ھواتو...نذاشتم تنھاتم...ولی...میموندم دور ازت دوماه نباید...کوچولو ببخش تو: آرمین

 ...داشتم

 « نکردی گریھ فقط تو

 سردم شبھای این توی

 تنھا تنھای تو مثل

 ...کردم گریھ اتاقم تو

 بخوای راستشو ولی گفتم رو حرفا ھمھ

 .میخوامت خیلی

 .میخوامت خیلی خدا بھ

 ...نگاه یھ با کھ انقدر

 دامت تو افتادم... »

 توضیح باید کھ ھست چیزایی یھ: میگم اخم با و برمیدارم اش شونھ روی از رو سرم

 ...بدی

 چی؟: آرمین

 ...شاپ کافی تو روز اون مثال 

 ...شد شروع بازجویی باز..بابا باشھ: میگھ و بیرون میکنھ فوت رو نفسش

 ...چی؟ پس 

 .نخور حرص شما...میدم توضیح ھم رو اون: میگھ و میبوسھ رو پیشونیم و میخنده

***. 

 ...میبندم رو چشمام و میدم فاصلھ گوشم از رو گوشی جیغش صدای با

  

 

755 

 ...شدم کر بابا...سیما؟؟؟ 

 ...تری وای...تری وای: میگھ جیغ جیغ با سیما

 .میاد خط پشت از افشین صدای

 ...جلوت بھ بده حواستو کن قطع رو گوشی اون...خانومم سیما: افشین
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 ...بکنم حالمو بذار... نگیر رو خوشمون حال...افی خفھ: تشر با سیما

 ...وایییی...دارم فرمونی دست چھ ببینی کھ نیستی...ترمھ وای: میده ادامھ من بھ خطاب و

 ریخت از رو ماشین نزنی کن جمع حواستو: میگم و میخندم...میاد ماشین بوق صدای

 ...بندازی

 خیلی...میاد و میره ھمش...کردم آینھ آویزون رو آوردی تو کھ عروسکی: میگھ و میخنده

 کھ خوشحالم

 ...خریدم ماشین

 ...ندیده چیز ای عقده بابا 

 ...ترمھ؟...اِه: میگھ اعتراض با سیما

 بھ یمیش سوارش وقت ھر...بدیدایی ندید مثھ ھنوزم خریدی ماشین است ھفتھ دو...کوفت 

 زنگ من

 ...بشھ؟ چی کھ میزنی

 ...بشم؟ شریک تو با ھم خوشحالیمو میخوام کھ بده...احساس بی بیشعور: سیما

 نبیاری بیرون خبری بی از منو خدا رو داده؟تو کی نھ...داده؟ گواھینامھ بچھ این بھ کی

 دیگھ اون ببینم

 !!!!...بوده ای عجوبھ چھ

 ...ھا نره یادت امشبو قرار ترمھ: سیما

 ...میام...گفتی بار صد 

 ...کن یادآوری یعنی...بگو بھش بزن زنگ کیوی بھ خودتم: سیما

 ...باشھ 

 ...میرم دارم...دیگھ کن ول رو فرمون افشین بابا ای: سیما

 میزنی االن...رو المصب اون کن خاموش...خانومم سیما: میشھ بلند دوباره افشین صدای

 رو ما

 ...میکشیا
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 یشینیم بختک مثھ میشم سوارش موقع ھر...ببینم کن ولش...منھ ماشین این...بابا ای: سیما

 و کنارم

 ...بابا دارم گواھینامھ من...میچسبی رو فرمون

 ...میکشھ رو پسرم و منو االن این...دیگھ کن قطع ترمھ: میگھ داد با افشین

 ...میزنگم بھت بعدا میکنم قطع سیما: میگم لبخند با منم و میخنده سیما

 وناخیاب تو ماشینت با دائما چرا میفھمم حاال...خخخ...نفس میبینمت...جیگر باشھ: سیما

 چرخ

 ...میده حال...میزدیا

 ...ردهک وصلت تاتاری قوم چھ با نکنھ فکر کھ نزن حرفا این افشین جلوی الاقل...کوفت 

 ...حیف ولی...میکنھ بیداد اش قیافھ تو پشیمونی و ندامت االن: میگھ و میخنده سیما
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 ...شده دیر کھ حیف 

 این بر و دور و میکرد گوش من حرف بھ اولم از بود اش کلھ تو عقل اگھ افشین اون

 پیداش دختر

 !!!!میخوام خوبیشو من نمیدونست احمق...نمیشد

 ...رفیق خدافس فعال: سیما

 ...خدافظ 

 ...خندممی بشر این بازیای ندیده چیز بھ و میزنم نمایی دندون لبخند و میکنم قطع رو تماس

 مثھ و نمیکنم استفاده ھا نرده از دیگھ اینبار...میرم راھپلھ سمت بھ و میشم خارج اتاق از

 پلھ از آدمیزاد

 من...کوکب؟؟؟: میگم بلند صدای با و برمیدارم رو است کاناپھ روی کھ کیفمو...میرم ھا

 ...میرم دارم

 ...نھمیک نگاه من بھ میذاره دھنش تو لقمھ یھ کھ درحالی و میاد بیرون آشپزخونھ از پیمان

 ...خرید رفتھ کوکب: میگھ کھ میکنم نگاه پیمان بھ متعجب

 بود نرفتھ مگھ...میکنھ؟ چیکار اینجا این: میگم لب زیر و میدم قورت رو دھنم آب

 ...بیمارستان؟

 ...سالمتی؟ بھ کجا: میگھ و میاد سمتم بھ اخم با و میکنھ نگاه وضعم و سر بھ

 ...اینا سیما پیش میرم...میرم...آممم...چیز 

 ...میگی دروغ: میگھ و میکنھ ریز رو چشماش

 شی؟با بیمارستان نباید االن مگھ...مگھ...نرفتی؟ چرا تو: میگم و میدم قورت رو دھنم آب
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 ...اومدم زود نداشتم خاصی کار امروز: پیمان

 ...نگفتی: میگھ و میکنھ مکثی

 ...رو؟ چی 

 ...میری کجا کھ: پیمان

 ودموخ خیال االن ھمین بذار...بگم بھش باید کھ زود یا دیر..بابا ای...بیرون میدم رو نفسم

 و کنم راحت

 ...بار یھ ھم شیون بار یھ مرگ...ناراحت اونو

 ...ببینم خونھ میرم...میرم 

 ...واویال کھ ھم تو میره ھمچین اخماش

 ...بگو؟ دیگھ بار یھ نشنیدم...بلھ؟ بلھ: پیمان

 ...ببینم خونھ میرم 

 اونوقت؟ کی واسھ: پیمان

 ...دیگھ خودم واسھ معلومھ خب...االثرم مفقود ی ننھ واسھ 

 ھب میزنی خودتو یا نمیفھمی منو زبون کال تو ترمھ: میگھ و میاد جلوتر اخم با پیمان

 ...نفھمی؟
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 ...تری نفھم شما...داداش داری اختیار 

 داری؟ مشکلی چھ...من رفتن با تو...من برادر آخھ: میگم کھ میشھ تر غلیط اخماش

 کجا...درندشتی و بزرگی این بھ خونھ...داری؟ موندن اینجا با مشکلی چھ تو: پیمان

 بذاری میخوای

 ...بری؟

 یھ؟ک سرخر این نمیگھ بیاری بگیری زنتو دست کنی ازدواج میخوای دیگھ روز دو بابا 

 مال حقا ھم خونھ این...خواھرمی...نداره ربطی اش خانواده و رضوان بھ تو موندن: پیمان

 ھم تو

 خونھ این از پاتو نداری حق ھم تو...بگیره خرده تو بودن بھ نداره جرأت کسی...ھست

 ...بیرون بذاری

 ...میخواد کتک دلش این انگار نھ...میکنم اخم

 ...بمونم اینجا نمیخوام 
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 فراھم برات رو میخوای ھرچی کھ تو...آخھ؟ چیھ مشکلت: میگھ داد با و عصبی پیمان

 چھ...میکنم

 یچ کھ آلونک یھ تو بری و کنی ول میخوای رو درندشتی این بھ خونھ...داری؟ مشکلی

 میخوای...بشھ؟

 ینا بھ خونھ این تو...میاری بھانھ کھ ندارم کارت بھ کاری بھ کھ من خب...باشی؟ تنھا

 بھ کھ بزرگی

 .دختر؟ میخوای چی دیگھ تو...میشیم چشم تو چشم ھم با زور

 من بودن با خانمتون رضوان اگھ...تازشم..ترم راحت باشھ خودم مال کھ ای خونھ تو 

 نداره مشکلی

 اونوقت نمیاد خوشم ازش اصال من میدی خوب کھ خودتم...دارم مشکل بودنش با من

 داری انتظار

 ...بخورم؟؟ شام میز یھ سر و بمونم خونھ یھ تو باھاش

 ...نبود کار تو بازی شوھر خواھر...میاری بھانھ داری: پیمان

 اب موندن و داره ضرر من برای زیاد قند نمیفھمی چرا...من برادر: میگم و میزنم لبخندی

 منو تو نامزد

 میکشھ؟

 ھی بری دوباره ندارم دوست...ترمھ تویی نمیفھمھ کھ کسی: میگھ و میگیره ھامو شونھ

 بازم و جایی

 کھ باشم نفری آخرین من و بیاد پیش مشکلی برات ندارم دوست...بزنھ غیبت

 برات اگھ تنھایی...میفھمھ

 کھ میشھ باعث الاقل...خوبھ موندنت اینجا...بشیم خبردار کی ما نیست معلوم بیفتھ اتفاقی

 برات اتفاقی
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 ...بگیره آروم منم دل و نیفتھ

 شیطون خر از من بیاری آیھ قسم برام ھم صبح تا تو...خب؟...دیدم خونھ یھ من پیمان 

 پایین

 ...باشم راحت توش کھ خونھ یھ تو برم میخوام...نمیام

 ...نیستی؟ راحت اینجا یعنی: پیمان

 ...نچ 

 و مامان وقتی تا حداقل...دنده یھ شق کلھ: میگھ و میده فشار ھم روی رو دندوناش پیمان

 اینجان بابا

 کھ منم این و میدوزی و میبری خودت واسھ جنابعالی...نزن رفتن از حرف و کن مراعات

 بھ باید

 ...باشم جوابگو بابا و مامان

 وشیگ...میکنم قطع رو حرفم تلفنم صدای با کھ بگم چیزی میخوام و میدم تکون رو سرم

 داخل از رو

 باشی ھخواست اگرم:میگھ توجھ بی پیمان کھ میکنم نگاه سیما اسم بھ و میارم بیرون جیبم

 اصرار کھ

 ...اباب و میدونی خودت اونوقت و بگم بابا بھ میشم مجبور بکنی رفتن واسھ بیخودی

 یمانپ: میگم و میشم بیخیال...میشھ قطع تماس دادن جواب از قبل...میکنم نگاه گوشی بھ

 چرا

 ...میخوام آزادی منم بابا...سال چھار و بیست تو میرم دارم...نمیفھمی
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 تو کھ میکنم رو سعیم تمام دارم منم...ببین...نمیکنھ محدودت موندن خونھ این تو: پیمان

 دخالت کارات

 کھ ینھا ماجرا این مثبت پوئن تازشم...کنی زندگی و کنی رفتار میخوای ھرجور کھ...نکنم

 کاری تو

 دارم...ترمھ؟ ببین خدا را تو...نیست خبری ھم کنسرو و فودی فست غذاھای از...نداری

 شب یھ واسھ

 مھ قدر این...دیگھ باشھ راحت خودت و خودم خیال بذار...میکنم التماست اینجا خوابیدن

 زجر منو

 ...شدم پیر سال بیست خدا بھ...نده

 اشینم یھ...کشت رو ما اینم...بابا ای...سیما ھم وباز میشھ بلند گوشیم زنگ صدای دوباره

 خریده

 رگذا و گشت بیرون روز ھر نامش بھ خورده ماشین سند کھ پیش ھفتھ دو از دقیقا...ھا

 دائما و میکنھ

 پادو مثھ و افتاده زندگی و کار از کھ ھم افشین...میکنھ جیغ جیغ و میزنھ زنگ من بھ ھم

 خانومھ دنبال
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 ...بده پسرش و خودش دست کار و کنھ چپکی رو ماشین نزنھ کھ

 ...اوووووف 

 یچیھ؟چ...سیما منو کشتی: میگم و گوشم روی میذارم رو گوشی و میکنم وصل رو تماس

 ...میگی؟

 ...میگیرم خون خفھ مرد یھ صدای شندین با

 ...میشناسین؟ رو گوشی این صاحب شما...خانوم ببخشید: مرد

 شما دست من خواھر گوشی...شما؟: میگم تحکم با و میگیرم پیمان از رو نگرانم نگاه

 میکنھ؟ چیکار

 ھاشبک شما خواھر: میگھ و میشھ تر بلند مرد صدای...زیاده خط پشت صدای و سر

 ...میشده؟ سوار

 خوبھ؟ آقا؟حالش افتاده اتفاقی...بلھ بلھ 

 ...ترمھ؟ شده چی: میگھ نگرانی با پیمان

 ...کرج – تھران اتوبان تو...خانوم کردن تصادف: مرد

 چی چی...ببر زبونتو...آقا؟ میگی چی: میگم داد با و ھم تو میره اخمام...میشھ خالی دلم تھ

 تصادف

 کرده؟

 تصادف میگم...مردم بھ نیومده ھم خوبی...خانوم؟ چتھ: میگھ ای طلبکارانھ لحن با مرده

 با...دیگھ کرده

 ...شدن سرشاخ پژو یھ

 بھخو...کجان؟...آقا؟ کجان: میگم داد با و پایین میریزه چشمام از اشکام...میشھ شل دستام

 ...حالشون؟

 ...ترمھ؟؟؟: میگھ نگران پیمان

 ...خوبھ؟ خواھرم حال آقا 
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 صحبت مشغول و میزنھ چنگ دستم تو گوشی بھ نیست خوب زیاد حالم میبینھ وقتی پیمان

 روی...میشھ

 ...زدن ضجھ و کردن گریھ بھ میکنم شروع و میشم خم زانوھام روی و میفتم زمین

 ...سیما 

 خیلی مردن برای ھنوز فرستادی؟؟اون رو عزرائیل حاج زودیا این بھ چرا آخھ...خدایا

 جوون

 ...میکشم پنجول رو صورتم و میکشم جیغ!!!بود

 ...چیھ؟ ھا صدا و سر ترمھ؟پیمان؟این: میگھ و میاد پایین ھا پلھ از رعنا خالھ

 توجھ بدون و میره ھجوم ھا پلھ سمت بھ حرف بدون ھم بعد و میکنھ صحبت تلفن با پیمان

 سواالی بھ
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 یدند با...میشھ خونھ وارد پر دستای با کوکب و میشھ باز سالن در...باال میره رعنا خالھ

 دستاش من

 ...خوبھ؟ حالتون...خانوم؟...بده مرگم خدا وای: میگھ و میشھ شل

 برو نومخا کوکب: میگھ کوکب بھ خطاب و میکنھ بغلم رعنا خالھ...میگیره امو شونھ کسی

 یھ براش

 ...نرفتھ حال از تا بیار آب لیوان

 اھرخو...خوبم ی بشکھ...سیما...گریھ بھ میکنم شروع و میزنم چنگ رعنا خالھ شونھ بھ

 مونس...نازم

 ...خدایا...خودم پشمکی خواھر...رازم محرم...تنھاییم روزای

 جھنم سیما...نبودی؟سیما مواظب چرا سیما...رفتی؟ زود اینقدر چرا سیما...سیما 

 جا منم داغھ؟واسھ

 ...بگیری

 چیزی...ھیش...آروم...دخترم باش آروووم: میگھ و میکشھ کمرم بھ دستشو رعنا خالھ

 ...نشده

 ...پریسیما...سیما خالھ 

 صورت و شتاب با کھ میکنم نگاه بھش میکنم بلند رو سرم پیمان کفشای صدای شنیدن با

 بھ افروختھ بر

 پیمان دنبال و گوشھ یھ میکنم پرتش تقریبا...کنار میدم ھول رو خالھ...میره سالن در سمت

 ...میفتم راه

 ...شده؟ چش سیما...شده؟ترمھ؟ چی پسرم...خدایا: رعنا خالھ

 فرمون پشت...میفتم راه پیمان دنبال اردک جوجھ عین...میجوشھ چشمام تو اشک دوباره

 ماشینش

 یذارمم دستمو...میشھ کنده جا از ماشین کھ میشینم و میکنم باز رو در سریع منم...میشینھ

 و دھنتم جلوی

 ...نمیگھ چیزی و میندازه بھم ناراحتی نگاه پیمان...کردن گریھ بھ میکنم شروع

 نھ؟ مگھ...خوبھ حالشون...پیمان؟ 

 ...میشھ فرعی خیابون وارد و بوق روی میذاره رو دستش و نمیگھ چیزی
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 یھ...گریھ زیر میزنم بلند صدای با و میشم خم زانوھام روی و پایین میندازم رو سرم

 چیزیش

 ولی...نکنھ تلفن رانندگی حین گفت...گفت افشین...داد خودش دست کار باالخره...شد

 گوش

 گوش دختر این و میکرد نصیحت فریزش مغز اون با کچل افشین اون...خدایا...نکرد

 ...خدایا...نداد

 ...پیمان 
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 و نمیارم خودم روی بھ ولی شیشھ تو میرم...ترمز روی میزنھ محکم توجھ بدون پیمان

 ماشین از سریع

 بخش سمت بھ و میشھ بیمارستان وارد...ایناست پیمان خود بیمارستان...میشم پیاده

 منم...میره اورژانس

 رستارپ با و میره پذیرش سمت بھ و میره رو ھا راھرو تند تند...میفتم راه دنبالش گریھ با

 صحبت

 ...میاد سمتم بھ و برمیگرده من سمت بھ قرمز صورت با ھم بعد و میکنھ

 ...نھ؟ مگھ خوبھ افشین و سیما پیمان؟حال 

: میگھ و میگیره بغلش تو منو و میزنھ حلقھ چشماش تو اشک کھ میکنم ھق ھق

 ھنوز...ھیش

 ...باش آروم...خواھری حالش خوبھ...نیاوردنشون

 از نوم پیمان پرستارا صدای و چیزی یھ خر خر صدای با کھ میکنم گریھ و میکنم بغلش

 جدا خودش

 نگاه میاد سمتم بھ کھ برانکاردی بھ گشاد چشمای با و شوکھ...میره جلو و میکنھ

 قطع ام گریھ...میکنم

 فاصلھ ھم از لبام...میکنم نگاه روش ی جنازه و برانکارد بھ صامت و ساکت و میشھ

 کمی و میگیره

 روی کھ سیما بھ شوکھ...میکنھ عبور روم بھ رو از سرعت بھ برانکار کھ میرم عقب

 دراز برانکار

 ھمراه مھ پیمان...میدم تکیھ دیوار بھ و میکنم نگاه بود خون از پر پیشونیش و بود کشیده

 پرستارا

 یعنی...یعنی...میشھ ممنوع ورود بخش وارد میپرسھ رو سواالش تند تند کھ درحالی

رده؟  از یکی...م 

 ...خوبھ؟ حالتون خانوم: میگھ و میاد سمتم بھ پرستارا

 ویر رو دستش کھ میکنم اشاره اورژانس بخش بھ انگشتم با و میکنم نگاه بھش شوکھ

 و میذاره ام شونھ

 ...کنم تزریغ آرامبخش یھ بھت بریم بیا...باش آروم: میگھ

 بھ وکھش و میزنم تکیھ دیوار بھ.میدوزم رنگ سفید بستھ در بھ رو اشکیم نگاه زده بھت

 سر پایین

 .میخورم

 ...سیما...سیما...سی 

 ...کنھ آرومم میکنھ سعی و میندازه بھم انگیزی ترحم و نگران نگاه پرستار

 ...میشھ خوب حالشون...باشین آروم...خانوم...خانوم؟: پرستار

 ...سیما 
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 فشینا بھ رو نگاھم...میسوزونھ رو چشمام و میشکنھ بغضم...قبل از تندتر...میلرزه فکم

 وارد تازه کھ

 طاس روی بزرگی شکاف و گرفتھ بغلش تو درد با رو دستش...میدوزم میشھ بیمارستان

 ایجاد سرش

 گریھ...برسونھ اورژانس بخش بھ رو خودش کھ میکنن کمک بھش نفر دو...شده

 با...بلند...میکنھ

 اش گریھ و میبینھ منو...میشم خیره بھش...میزنھ صدا رو سیما اسم و میکنھ گریھ...درد

 اوج

 اتفاق این باور ھم ھنوز...میگیره نفسم...میاد سمتم بھ و میزنھ کنار رو مرد تا دو...میگیره

 برام

 :میگھ گریھ و گرفتھ صدای با و ایستھ می روم بھ رو...ھنوزم...سختھ

 ور تو...بکن کاری یھ...ترمھ سیمام...سیمام...عشقم...پریسیمام...سیمام...ترمھ؟...ترمھ؟

 کاری یھ خدا

 ...من...میخوام رو سیمام من ترمھ...ترمھ بکن

 با و میندازه پایین رو سرش...میشھ خم ھاش شونھ...میشھ خیره بھم و میشینھ روم بھ رو

 گریھ سوز

 بھ اونو و میکنن بلندش...کنن بلندش میکنن سعی و میشن جمع پرستارا از چندتا...میکنھ

 سمت بھ زور

 ناخودآگاه چشمام...میزنھ صدا رو سیما و میزنھ ضجھ درد با اون و میبرن اتاقا از یکی

 از و میشھ بستھ

 ...نمیفھمم چیزی و پایین میخورم سر دیوار روی

........... 

 و یکنمم نگاه سرم باالی سفید سقف بھ...میکنم باز رو چشمام و میخورم تکون جام تو کمی

 رو چشمام

 یم نگاھی اتاق بھ...میشینم سرجام شوکھ و میاد یادم چیز ھمھ دوباره کھ میبندم دوباره

 آشناست...اندازم

 بدون و میکشم بیرون دستم از رو آنژیوکت...آرمینھ اتاق...میام پایین تخت روی از...برام

 بھ توجھ

 بخش سمت بھ و میشم خارج اتاق از...سنگینھ عجیب سرم...میکنم حرکت در سمت

 اورژانس

 وت کسی...میشم بخش وارد و میکنم تندتر قدمامو و میکشم صورتم روی دستمو...میرم

 راھرو

 خانوم؟: میگم و میرم میشھ رد کنارم از کھ پرستاری سمت بھ...نیست

 جانم؟: میگھ و سمتم برمیگرده

 ...بود حاملھ...بود کرده تصادف...اینجا آوردن شوھرش با رو خانومی یھ...یھ 

 بردنش؟ کجا: میدم ادامھ خشدار صدای با و میگیره بغضم
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 ولی...بردنش کجا نمیدونم...عزیزم رسیدم االن تازه من: میگھ و میکنھ نگاھم پرستار

 اورژانس بخش

 ...بخش بھ کردن منتقلش حتما...بپرس پذیرش از...نیست کسی فعال

 یمایس نداره خبر کھ میگی؟این چی بخش؟این بھ کردن منتقلش...میکنم نگاھش گریھ با

 راست یھ منو

 !!!خونھ سرد بردن
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 قفمتو آرمین صدای شنیدن با کھ میرم پذیرش سمت بھ و میدم تکوت رو سرم توجھ بی

 و میشم

 اخم با...بازن ھاش دکمھ و پوشیده سفید روپوش یھ...میکنم نگاه بھش...سمتش برمیگردم

 میاد سمتم بھ

 ...شدی؟ بیدار کی...دختر؟ شدی بلند سرجات از چرا تو: میگھ و

رده؟ھا؟منو...بردن؟ کجا رو آرمین؟؟؟سیما:میگم و میکنم نگاھش ترس با  ببر م 

 میخوام...سردخونھ

 ...ببینمش

 سردخونھ؟: میگھ و میکنھ نگاھم متعجب

رده...دیگھ آره   اج سردخونھ ھای کشو تو اگھ...واسش بمیرم الھی...سردخونھ میبرن رو م 

 باشھ نشده

رد چجوری خواھرم ببین...چی؟خدایا  ازش ھم رو رفتن باشگاه وقت...م 

 ...سیما...خدااااااا...گرفتی

 ...نمرده کھ ترمھ؟سیما میزنی چیھ حرفا این: میگھ و میکنھ اخم

 ...بگیرم کجا رو مراسمش میکردم فکر داشتم تازه...سگھ جون چقدر بود معلوم اولم از

 ...خوبھ؟ حالش: میرم ضعف و غش خوشحالی از دوباره

 .خوبھ؟ ترمھ؟حالت خوبی: میگھ و میکنھ نگاھم

 ...سیما: میگم و میدوزم چشم دھنش بھ ترس با

 ...کن استراحت دیگھ یکم برو بیا: میگھ و میگیره رو بازوم آرمین

 خوبھ؟ آرمین؟حالش خوبھ سیما: میگم و میکشم بیرون دستش از رو بازوم

 ...خوبھ آره: میگھ و میده تکون رو سرش عصبی آرمین

 ...ببینمش برم میخوام 

 ...است ویژه ھای مراقبت بخش...نمیشھ: آرمین

 ...آرمین پیششون ببر منو...البد اومدن مریمم مامان و عمو...افشین پیش برم میخوام 

 ...خ حالت تو ترمھ: آرمین

 ...پیششون ببر منو خدا رو تو 

 بھ رس با و میذاره پذیرش میز روی رو دستش پرونده...میکنھ فوت بیرون بھ رو نفسش

 کھ پرستاری
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 ...بریم بیا: میگھ من بھ رو و میکنھ اشاره ایستاده نزدیک

 ام ھشون بھ شونھ بعد و برسم بھش کھ میکنھ کم رو سرعتش کمی...میفتم راه دنبالش

 ...میکنھ حرکت
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 چی؟خوبھ؟ اش بچھ...خوبھ؟ حالش 

 ...نمیگھ چیزی و میکنھ اخم

 نمیدی؟ جوابمو آرمین...بود؟ شده چی است؟ھا؟اصال زنده ھم چی؟اون افشین 

 التح ھنوز...میکنی؟فھمیدی؟ استراحت و اتاق برمیگردی خودم با دیدیشون وقتی: آرمین

 جا

 ...نمونده روت بھ رنگی...نیومده

 یشھم بلند صندلی روی از دیدنم با مریم مامان...میشیم بیمارستان راھروھای از یکی وارد

 بھ گریھ با و

 ...میکنھ باز رو دستاش و میاد سمتم

 اومد؟دیدی؟ دخترم سر بالیی چھ دیدی...مادر ترمھ: مریم مامان

 مبغض حالتش از...کردن گریھ بھ میکنھ شروع و میگیره منو محکم کھ میکنم بغلش

 بھش...میشکنھ

 و دازهمین مریم مامان بھ باری شماتت نگاه عصبی آرمین...میکنم گریھ بلند و میزنم چنگ

 چیزی

 یم شیشھ پشت...میرم داخلشھ سیما کھ اتاقی سمت بھ و میشم جدا مریم مامان از...نمیگھ

 بھش و ایستم

 بھش میزنم لبخندی...نیست وصل بھش زیادی ھای دستگاه شکر رو خدا...میکنم نگاه

 دور...میشم خیره

 متس برمیگردم و میکنم نگاه شکمش بھ بھت با...شکمش...کردن پیچی باند رو سرش

 جدی کھ آرمین

 ...شده خیره بھم

 ...آرمین؟ 

 ...بریم بیا نرفتی حال از تا...خوبھ حالش سیما...بریم بیا: میگھ و میاد سمتم بھ

 یھ...تھ؟رف کجا چربی ھمھ میشھ؟اون مگھ یعنی...میکنم نگاه صافھ کھ سیما شکم بھ دوباره

 ھنگ لحظھ

 ...سیما بچھ...اش بچھ...آرمین: میگم بھت با و میشم خیره آرمین بھ...میکنم

 رو چادرش و میشینھ صندلی روی دوباره و میشھ تازه داغش حرفم این با مریم مامان

 روی میندازه

 یماس بھ شیشھ پشت از دوباره و میکنم بغض...کردن گریھ بھ میکنھ شروع و صورتش

 ...میکنم نگاه
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 بورمج...بود شدید ضربھ...دارن نگھش نتونستن...بود رسیده آسیب بچھ سر بھ: آرمین

 ...کھ...شدن

 گریھ صدا بی و میکشم شیشھ روی رو دستم.میکنم گریھ من و نمیده ادامھ رو حرفش

 ...میکنم

 ...ترمھ: آرمین

 خوبھ؟ افشین: میگم و سمتش برمیگردم
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 ریغتز آرامبخش بھش...نبوده مھمی چیز...دیده آسیب سرش و شکستھ دستش فقط: آرمین

 حالش...کردن

 ...میکرد بیتابی...نبود خوب زیاد

 ...نیست خوب حالش ھم مریم مامان: میگم و میدم تکون رو سرم

 ھمینجا میخواد...میکنھ گریھ داره رسیده وقتی از...ببرنش پرستارا نمیذاره: آرمین

 چیزیش...بمونھ

 ...ھست بھش حواسشون ھم پرستارا...نمیشھ

 میدونھ؟ ھم رحمان عمو: میگم و میکنم پاک دستم پشت با اشکامو

 اونم...رونبی بردتش کیوان کھ میشھ ساعتی نیم: میگھ و میکنھ فوت بیرون بھ رو نفسش

 از کمی دست

 ...نجاای بیای میتونی ھم دوباره.بریم باھم بیا...پریده رنگت...ترمھ؟...نداشت خانوم مریم

 چی؟ سیما 

 چیز ھمھ بھ حواسشون پرستارا...بریم بیا...افتھ نمی اتفاقی...نرمالھ وضعیتش: آرمین

 ...بیا...ھست

 بغض دوباره...میکنھ گریھ داره ھنوز مریم مامان...میکشھ خودش دنبال و میگیره دستمو

 و میکنم

 ...میشم کشیده آرمین دنبال میکنم گریھ کھ درحالی

 ...نکن گریھ دیگھ: آرمین

 فرستھمی منو و میکنھ باز رو اتاقش در...میشن خیس دوباره کھ میکشم چشمام پشت دستمو

 و داخل

 ...تو میاد خودشم

رده کردم فکر..آرمین ترسیدم خیلی...میکردم؟ چیکار من...چی؟ میشد طوریش اگھ   ...م 

 ...میکنھ نگاه بھم ناراحت و میزنھ تکیھ بھش و میبنده رو اتاق در

 واش بچھ..آرمین داشت دوسش خیلی...پسرش...میاد؟؟ کنار اش بچھ نبود با چجوری حاال 

 دوست خیلی

 چی؟ بشھ بد حالش اگھ...اگھ...کنھ؟ چیکار حاال.داشت

 با...نیمیک بد خودتو حال داری کارا این با فعال...ھیش: میگھ و میکنھ بغلم و میاد سمتم بھ

 موضوع این
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 ...نکن گریھ و باش آروم فقط تو...کنھ امتحان دوباره شانسشو میتونھ...میاد کنار

 یکم: گھمی و میچسبونھ اش سینھ بھ رو سرم کھ میکنم بغلش محکم و میکشم عمیقی نفس

 ھم دیگھ

 ...ببینیش نزدیک از بری میتونی شد خوب کھ حالت...کن استراحت

 ...یبوسھم رو پیشونیم و میزنھ ای خستھ لبخند کھ میکنم نگاه بھش و میکنم بلند رو سرم
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 ...مرسی 

 کوچولو؟ چی بابت: میگھ و میشھ پررنگتر لبخندش

 ...ھستی اینکھ بابت 

 ...دارم دوست رو دلیل بی ھای آغوش این چقدر...میکنھ بغلم دوباره و میخنده

***. 

 &&&آرمین&&&

 خوب پرینازم حال...داداش جون بیام نمیتونم امروز...آرمین ضروریھ میگم بابا: احمد

 رو تو...نیست

 .میکنم جبران...خدا

 .کنم استراحت باید.دارم شیفت ھم امشب...نمیشھ...احمد خستم 

 نم کن ویزیت رو بیمارام برو امروز تو اصال...نیستا خوب زنم حال میگم مرتیکھ: احمد

 دو میدم قول

 ...واستم جات شیفت

 و چی و چی و کجاست رستگار دکتر خود میگن بدم؟ھمش چی رو بیمارا اون جواب 

 .نمیشھ...چی

 چی؟ بمونم شیفت سھ...خب: احمد

 .باشھ: میگم و میزنم لبخندی

 شیفت؟ سھ: احمد

 .کنم چھارتاش ناراحتی 

 سھ...خدا رو تو ببین...شدا مشکل برامون پیری سر زنم این...آخ...نھ نھ: میگھ و میخنده

 روز شبانھ

 .بشھ خوب حالش پوالت خوره...بشھ؟ چی کھ بکشی بیداری

 ی خوره ای خوره ھیچ...بدون قدرشو: میگم و میشم خیره رو بھ رو دیوار بھ بالبخند

 .نمیشھ خودت

 .شد بیدار زلزلھ...میکنم قطع من: احمد

 و برمیدارم رو میز روی تلفن...میز روی میندازمش و میکنم قطع حرف بدون رو گوشی

 یک شماره

 ...میپیچھ گوشی تو ھدا صدای.میدم فشار رو

 بلھ؟: ھدا
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 ندارم؟ ای دیگھ قرار 

 ...بیان سھ ساعت بوده قرار وکیلی آقای...آممم: ھدا

 از بعد: میده ادامھ ھدا و میکنم نگاه میده نشون رو دقیقھ پنج و سھ کھ ساعتم بھ

 .تمومھ قرارا...نھ...اونم

 از و رمیدارمب گوشیمو و کیف.میشم کتم پوشیدن مشغول و میشم بلند و میکنم قطع رو تلفن

 خارج اتاق

 ...میشم

 ...نباشی خستھ: میگم و میکنم نگاه جلوشھ ھای برگھ تو سرش کھ منشی بھ

 .دکتر ممنون: میگھ بالبخند و میشھ بلند صدام شنیدن با

 یھ...دارم بیمار بیمارستان منم. نیاد دیگھ داشت، تاخیر دقیقھ ده بگو بزن زنگ وکیلی بھ 

 دیگھ وقت

 .بده بھش وقت اول فردا

 .چشم: ھدا

 آسانسور این...میگیرم درپیش رو پلھ راه بازھم...میشم خارج مطب از و میرم در سمت بھ

 ھنوز لعنتی

 ...نشده درست

 ...میکنم حرکت بیمارستان سمت بھ و میشینم ماشینم داخل

***. 

 &&&ترمھ&&&

 درد خودمم مشت کھ کردم ناکار رو یارو زدم ھمچین خالصھ: کیوان

 کلی ھم بھاره...خخخ...گرفت

 .داره وھواش اینجوری زندگیش مرد کھ خوبھ گفت...میکنھ افتخار بھم گفت...شد خرکیف

 دادی؟ وا و شدی خر البد ھم تو: میگم و میزنم پوزخندی

 ادنود وا: میگھ نیست بلد شنا ھم قضا از و شده غرق خاطرات و فکر تو کھ درحالی کیوان

 کن ول

 ..گذرونیدم رو شبی عجب...تری

 ...بکش خجالت 

 خیلی...داره فرق.میدم وا جلوش دارم جدی جدی...تری خوبیھ دختر خیلی...اوف: کیوان

 ...داره فرق

 تدوس ھمھ بھ راجع ھمیشھ تو: میگم و میدارم نگھ بیمارستان جلوی رو ماشین و میخندم

 دخترات

 ...دارن فرق ھمشون...میگی ھمینو
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 .نیفتادم رابطم کردن جدی فکر تو ھمشون واسھ ولی: میگھ و میخنده

 ...شدی؟ عاشق 

 و میکنم باز رو کمربندم...میشم جوری یھ نگاھش از...نمیگھ چیزی و میشھ خیره بھم

 بیرون: میگم

 میای؟ یا میمونی

 کھ اینجا...بدم مرده کشتھ یکم و بیام بذار...میام بابا نھ: میگھ و میزنھ چشمکی کیوان

 واسھ و بیمارستانھ

 ...میشھ کش زجر یکم ھم پیمان...مناسبیھ جای ھامم مرده کشتھ

 ...بود اینا و فاق و سر فرق خانوم بھاره کھ شد؟االن چی 

 کھ بیمارایی و پرستارا این بھ ھم حالی یھ کھ بده مگھ...محفوظھ جاش بھاره: کیوان

 ندارن روحیھ

 ...اللیگا درحد میدم روحیھ...میدم؟

 .روحی آقای پایین برو 

 روحم: میگھ ای گونھ رپ صدای و آھنگ با میشھ پیاده ماشین از کھ درحالی کیوان

 روح بھ...بیماره

 ...داری؟ اعتقاد روح بھ...مینالھ داری؟روحم اعتقاد

 نگھ کنارمون اورژانس موقع ھمین...میکنم قفل رو ماشین در و میشم پیاده ماشین از

 ماشین از و میداره

 ھی کھ ،ھمراھش سرش پشت و میارن پایین رو خوابیده روش پیرزن یھ کھ رو برانکارد

 جوونھ دختر

 روی میفتھ و میشھ بیھوش کھ نگذاشتھ پایین اورژانس از پاشو...میشھ پیاده

 کمکش پرستارا...زمین

 ...ام مرده کشتھ اولین این...بفرما: میگھ پوزخند و غرور با کیوان و میکنن

 ...غشید بزرگش ننھ اون واسھ کھ میدیدی میکردی باز کورتو چشمای 

 ...ندیدی رو میکرد نگاه من بھ کھ چشماشو عمق تو...نھ: کیوان

 تاقا سمت بھ پرسش بی...دنبالم ھم کیوان و میشم بیمارستان وارد و میزنم محوی لبخند

 و میرم سیما

 ااردک جوجھ مثھ دنبالم میچرخھ بر و دور بھ نگاھش و میزنھ سوت کھ درحالی ھم کیوان

 خانوم؟ کجا: میگھ و میشھ خارج اتاقا از یکی از پرستاری...میاد

: میگم و میکنم واردش ای سقلمھ کھ میزنھ بلبلی سوت یھ و میکنھ نگاه پاشو سرتا کیوان

 خواھرم اومدم

 .ببینم رو

 داره؟ ھمراه بیمارتون.خانوم نیست مالقات وقت کھ االن: خانوم

 ...بلھ بلھ: کیوان
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 و میکنھ باز رو شده خارج ازش کھ رو اتاقی ھمون در و میندازه کیوان بھ نگاه یھ خانومھ

 میبره سرشو

 .میخوان چی آقا و خانوم این ببین بیا...نازی: میگھ و داخل

 نھمیز چشمک ھی و میکنھ نگاه خانومھ بھ باز نیش با کھ کیوان آقاس؟؟بھ ھیز این آخھ

 از و میکنم نگاه

 در ھیزبازی اینقدر...رو جونور این االّ  کردی آدم رو ھمھ خدایا...میدم تکون سر تاسف

 چشماشم آورد

 ...نشدن ضعیف

 خم و گفت و گپ مشغول پرستاره اون با و میمونھ بیرون ھمون کیوان و میشم اتاق وارد

 زنی

: یگھم لبخند وبا میشھ متوجھم...میکنم نگاه میدوئھ اونور و اینور کھ خانومی بھ...میشھ

 سالم

 داشتی؟ آزمایش...عزیزم

 .ببینم رو بیمارمون اومدم نخیر...بلھ؟ 

 دادی؟ آزمایش کی: پرستار

 نرمال چی ھمھ و گرفتم رو آزمایشم پیش روز چند کھ داره؟من مشکل گوشاش نکنھ

 این انگار.بوده

 .دارن احتیاج آزمایش بھ من از بیشتر پرستارا

 ...روحانی پریسیما...ببینم رو بیمارمون اومدم گفتم...خانوم ندارم آزمایش 

 ببینی مریض اومدی اگھ...بابا ای: میگھ و میکنھ نگاھم بالبخند بھم و میکنھ بلند رو سرش

 این چرا پس

 دیگھ ساعت نیم...نیست مالقات وقت االنم تازه...من؟ پیش فرستاده رو تو دختره

 منتظر بیرون.است

 ...بشھ مالقات ساعت تا بشین

 وئنپنگ این امروز ھمین...نمیده گیر بھم کسی میام و میرم وقت بی و وقت ھرروز من بابا

 بھ اومدن ھا

 ...دادنا پیچ چھار گیر ما

 کھ کیوان دیدن با.بیرون میام اتاق از و میگم بھش نباشیدی خستھ و میدم تکون رو سرم

 بھ رو پرستار

 داده قرار پرستار سر پشت دیوار روی دستشو یھ و روشھ بھ رو خودشم و چسبونده دیوار

 چشمام

م...میشھ چھارتا َِ می اِھ  َ  یکار یھ من...برو تو: میگھ کردنم نگاه بدون کیوان کھ میکنم اھ 

 .میام دارم

 رفتم بیمارستان ھمین تو من...آره: میشھ زدن حرف مشغول پرستاره با دوباره و

 دکتر)!!!!(...کما
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 ھحافظ کال اونم از بعد...گردوند برم زندگی بھ و کرد احیا منو اون...خالمھ پسر سعیدی

 دست از امو

 ...نمیدونستم اسمم...دادم

 ...ی آخِ : پرستار

  

 

770 

 ھک میکنھ کمکم و میاد باھام جا ھمھ...دومھ پا دیدیش االن کھ دختره این...دیگھ آره: کیوان

 رو چی ھمھ

 .میکنھ کمکم خیلی...داره بچھ دوتا...خوبیھ دختر...بیاد یادم

 چی؟میدونی؟ اسمتو: پرستار

 تو خاصی مھارت چون...میکردن صدام کامی ھا بچھ ولی...کامبیزه اسمم...آره: کیوان

 گرفتن کام

 !!!!!!!!!!!!!داشتم

 ...سرت تو خاک 

 بخندل با کھ میاد ابرو و چشم و میکنھ تعجب دیدنم با و برمیگردونھ سمتم بھ رو سرش

 کامی: میگم

 .کنم آشنا ھم روان و اعصاب بخش با رو تو میخوام...عزیزم بریم بیا...کامی...کام...جون

 .میام من برو شما خانوم اقدس: کیوان

 خترهد بھ خبیثی لبخند منم...برم کھ میکنھ اشاره بھم چشم با اون و باال میپره ابروھام

 سمت بھ و میزنم

 ...سعادت منا...میکنم نگاه کارتش روی اسم بھ...خانومھ ھمون بازم...میرم پذیرش

 .خانوم منا سالم 

 و یدهم دست باھام و میشھ بلند...میاره یاد بھ منو اونم انگار دیدنم با.میکنھ بلند رو سرش

 سالم: میگھ

 خوبی؟...عزیزم

 ...جون گلی مرسی 

 منتظرش اتاقشون تو میتونی ولی...گلم نیومدن ھنوز آریانسب دکتر: میگھ بالبخند

 سفارشتو...بشی

 ...کرده

 .ستریھب اینجا.ببینم رو خواھرم اومدم..ندارم کاری آریانسب دکتر با: میگم شده شل نیش با

 .آھان: میگھ و میزنھ لبخندی

 ھست؟ چی؟اون سعیدی دکتر 

 ...رفتن پیش دقیقھ چند: میگھ لبخند با منا

 کنم؟ چیکار ساعتو نیم این من حاال.شد بد چھ.بابا ای 

 ...دیگھ بشی منتظر باید: میگھ و میندازه باال شونھ منا
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 و رس میدم بزنم؟قول بیمارستان تو دوری یھ برم میشھ: میگم و میزنم ای شیطانی لبخند

 ...نکنم صدا
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 ...کھ نشده مالقات وقت ھنوز آخھ: میگھ و میخنده

 و نممیز دیگھ بیمارای بھ سر یھ میرم...نمیرم خودم بیمار پیش...نداره کھ اشکالی بابا 

 رو روحشون

 ...دیگھ برم بذار...میکنم شاد

 ...بکن میخوای ھرکار...نداره ربطی من بھ کھ تو نرفتن یا رفتن: منا

 ...باال میزدم آستین واست وگرنھ نمونده فامیلمون تو مجرد پسر کھ حیف...جیگرتو 

 خودت واسھ بزنی باال آستین میخوای اگھ تو...خانومی کردم ازدواج من: میگھ و میخنده

 ...کن کاری یھ

 آرمین اب باید...ام ترشیده من فھمید ھم دختره این میزنھ؟؟حتی ذوق تو ام قیافھ اینقدر یعنی

 حرف

 ...بیرون بکشھ سیر و سرکھ تو از منو میتونھ کھ اونھ فقط...آره...بزنم

 ...خانوم منا میبینمت بعدا 

 بیمارستان جای ھمھ از معموال...میرم ھا راھپلھ سمت بھ منم و میده تکون سری بالبخند

 ...تره خلوت

 ...بیام منم وایسا ترمھ: کیوان

 ...باال میریم ھا پلھ از ھم کنار و میرسونھ بھم خودشو کھ میشم منتظرش ھا پلھ رو

 زدی؟ شد؟مخشو چی 

 ...داد بھم اشو شماره خودش: میگھ و میاره بیرون کاغذ یھ جیبش تو از

 ازیب کامی و میترکونی مخ جا ھمھ شما بفھمھ وقتی خانوم بھاره ببینم دارم دوست خیلی 

 میاری در

 میگھ؟ چی

 کھ هدار خوشگلی و خوشتیپ پسر دوست ھمچین کھ میکنھ افتخار...معلومھ خوب: کیوان

 از ھوش

 ...میپرونھ سرھمھ

 داره؟ ضرر نوشابھ گفتم بھت 

 ...نیست گلدار...نترس: میگھ و میخنده

 چرا نجاای بزرگی این بھ آسانسور: میگھ کیوان میرسیم کھ سوم طبقھ بھ و میخندیم باھم

 خستھ پاھامونو

 .کردیم؟

 صادراتی بز گلھ یھ بندش پشت و بیرون میریزن بزکوھی گلھ یھ و میشھ باز آسانسور در

 ...میشن وارد

 ...فھمیدم خودم...آھا: کیوان
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 ...بیاب رو ۲۰۳ اتاق بگرد 

 ...جون: کیوان

 کردی؟ شد؟پیدا چی 

 .میام من کن پیدا برو تو: کیوان

 ...میره سوم طبقھ پذیرش سمت بھ حرفش از بعد و

 ...بردار دست خدا رو تو کیوان...اوخ 

 ذیرشھپ کنار کھ پرستاری سمت بھ دلربایی بالبخند و شم خفھ کھ میزنھ اشاره دستش با

 ...میره

 ینجاا رو مشفق ترمھ اسم بھ بیماری کھ ببینین میخواستم من...خانوم ببخشید: کیوان

 آوردن؟

 جا ھمھ...شده گم...خواھرمھ دختر: میگھ میاره بیرون حدقھ از منو چشمای کھ گریھ با و

 دارم رو

 .نمیکنم پیداش و میگردم دنبالش

: ھمیگ و میکنھ مانیتور صفحھ تو چشمشو و میندازه بھش دلسوزی با نگاھی پرستار

 نھ...آخی

 ...نداریم اسم این بھ بیماری...متاسفانھ

 کھ شما: میگھ و پرستاره خانوم بھ میده و میاره بیرون شماره جیبش تو از سریع کیوان

 خوبین اینقدر

 ...بزنین بھم زنگ یھ آوردن رو اسم این بھ کسی اگھ بگیرین منو شماره

 بدون و میرم اتاق در سمت بھ...میخوره ۲۰۳ اتاق بھ چشمم کھ میدم تکون تاسف از سری

 زدن در

 وت آقا و خانوم یھ...بود گرفتھ مچمو آرمین و بودم اومده اتاق این تو ھم قبال...تو میپرم

 من بھ...اتاقن

 ...یشمم سینھ بھ سینھ کیوان با کھ بیرون میام زده خجالت کھ میندازن ای استفھامی نگاه

 کیھ؟ اتاق شد؟اینجا چی: کیوان

 ...نیست مشفق ترمھ اتاق باش مطمئن: میگم و میکنم نگاه بھش اخم با

 ناراحتی...جیگولی میخوری حرص اینقدر چرا آخھ:میگھ و میکشھ رو لپم و میخنده

 طریق از داداشت

 ...میرسھ؟ نوایی و نون یھ بھ تو

 ...نونوایی تو میری کال نمیرسی کھ نوایی و نون یھ بھ ماشاهلل 

 ...میخورن دردم بھ روزی یھ اینا...پروازم بلند من بابا: میگھ و میخنده

 دردی؟ چھ مثال 
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 با ھک میشینم کنارش منم...میشینھ راھرو کنار صندلیای روی و میکشھ دستمو و میخنده

 مثال:میگھ خنده

 خالص، تو دست از و کنھ خوشحال مارو کھ تو جون تو افتاد تپل مرض یھ روز یھ اگھ

 این بھ میتونم

 ...نکشی درد کھ کنن خالصت دفعھ یھ بگم خوشگال خانوم

 دیگھ؟ ھبش گیرم گریبان مرضی یھ آینده در باید من حتما یعنی...داداش میکنی لطف خیلی 

 یدونمم و خوبھ نگریم آینده من تازه...دیگھ مریضی پا تا سر کال تو: میده ادامھ جدی کیوان

 باالخره کھ

 خانوم این از یکی قضا از و دامنت تو میفتھ آسمونی مرض یھ و میشی مریض تو

 در دکتر خوشگال

 وت جون تو چیھ الھی بالی این...خبره چھ اصال ببینیم میریم...پیشش میرم من و میاد

 کھ بعدشم...افتاده؟

 گردنمون وبال بازم و میشی خوب زودی تو و نیست مھمی چیز میگھ ما بھ دکتر

 ھم جا ھمون...میشی

 ھمونجا...میارم ھم رو یخمک ی پسره اون و بیاد کھ عاقد بھ میزنم زنگ من خوشحالی از

 عقد

 دیگھ بعدم و میکنم ھمراھی حجلھ تا رو شما و میگیرم اجازه دکتر از من بعد...میکنین

 خودتون

 نمم و عسل ماه میرین بعدم...اکتیو و پرانرژی و عاشق جوون دو و خالیھ اتاقھ...میدونین

 و میام

 دکتره...برمیگردیم بعد...میخندیم چلغوز اون خوردنای حرص بھ دوتایی و میکنم کوفتتون

 و دوا چھارتا

 دارم من ای حاملھ میفھمی ھفتھ یھ بعد میشی خوب...میخوری تو...مینویسھ برات دارو

 و میشم دایی

 یاد بھ بود دختر اگرم و کیوان میشھ من یاد بھ بود پسر اگھ...میکنم انتخاب اسم واسش منم

 اولم عشق

 افلغ دل ای میبینیم و سونوگرافی میریم بعدم...نھ؟؟؟ قشنگھ اسماش...ھا؟...ترالن میشھ

 بعدم...دوقلوئھ

 میندازم رو ھا بچھ و میدم حرص رو آرمین بازم من و دایی عزیزای میشن و میان دنیا بھ

 و دوشش رو

 بعد...ھا؟...جونی؟ ترمھ داری دوست خوبھ؟اینجوری...شمال؟ میرم دوباره دوتایی

 تو من یکدفعگی

 کف تو میرم من...حالل و میکنم اش صیقھ ھمونجا و میبینم رو خوشگل دختره یھ شمال

 و خوابم اتاق

 رو تو و میره در دستم از من یھو بعد!!...میدی حرص رو آرمین و زنی مخ میری ھم تو

 میکنم
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 حوری اون و من ی صیقھ مدت بعد...میکنی انتخاب تو منم ھای بچھ اسم...خخخ...عمھ

 تموم بھشتی

 و گم و خارج میفرستمشون من بعدم...قد نیم و قد بچھ چھارتا و میمونھ اون و میشھ

 و میکنم گورشون

 و نمیرس تکلیف سن بھ ھات بچھ ھم تو...میکنم ازدواج بھاره با من و تھران برمیگردیم

 ھمون از منم

 خودم واسھ حسابی و درست کیوان یھ و میکنم آشناشون مشروبات انواع با سن

 ھا موقع ھمون...میسازم

 چشمات تو اشک تو و میکنھ ماچت و میشھ خوشحال آرمین و ای حاملھ میفھمی دوباره تو

 و میشھ حلقھ

 خودم با شب یھ و میکنم سر بھ دست رو ھا بچھ منم و میکنین اجرا ھندی فیلم چھارتا

 خونم میبرمشون

 دتونخو دست کار کھ میفھمم دوباره کھ کنین حال و عشق ھم با کلی بوزینھ اون و تو تا

 شش و دادین

 بچھ هبھار با کھ میگیرم تصمیم منم و میکنیم باز کودک مھد بعدم...خالص و بارداری قلو

 کھ بشم دار

 سھ میرم بھاره مداوم ھای اصرار با منم و بشھ دار بچھ نمیتونھ و داره مشکل بھاره میبینم

 دیگھ زن تا
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 یگذرهم سال چند و میکنیم راه بھ رو تبار و ایل یھ خالصھ و میکنیم کشی جوجھ و میگیرم

 ھای بچھ و

 و ارث سر بعدم...میخوان منو اموال و مال و میشن پیداشون ایم صیقھ زن یکی اون

 سکتھ من میراث

 میذارن رو اشون مھریھ ھم ام دیگھ زن تا سھ و میگیره طالق ازم بھاره و میزنم ناقص

 تاتر یھ و اجرا

 ھم و میدم رو اونا ی مھریھ ھم و میفروشم رو ندارم و دارم چی ھر منم و میکنن برپا

 تا دوازده شکم

 با ممن و میکنین زندگی من با و میاین ات بچھ ھشتا با تو بعدم...میکنم سیر رو ام بچھ

 وضعیتم ھمون

 میکنم خور چیز رو آرمین میرم معوجھ و کج دستام و دھنم و پوز و زدم ناقص سکتھ کھ

 میمونی تو و

 طی و میارم رو میگرده زن دنبال گفتم کھ بود دوستم این من بعد...ات بچھ ھشتا و

 دوتا شما جریاناتی

 ، مدوست ھمون ، مغول چنگیز بعدم و میگیرم عروسی جشن براتون و میکنم سوپرایز رو

 کار خر مثھ
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 نگاه نخوشبختمو خانواده بھ خوشحالی با منم و کالج آپولونیا میفرستھ ھاتو بچھ و میکنھ

 تو ھی و میکنم

 یرمم منم و کردم خور چیز رو آرمین من میفھمھ بزرگت پسر بعدھا کھ میرینم آرمین گور

 چوب باالی

 و میان الشخورا و میشم خشک دار طناب رو کج پوز و دست ھمون با و دار طناب و

 رو گوشتام

 و میترکھ دلت من نبود غم از ھم تو و میزنن عر گریھ شدت از دخترام دوست و میخورن

 سنگکوب

 حس من باز کھ میاد سمتمون بھ خوشحال آرمین دنیا اون تو و میمیری میفتی و میکنی

 گل حسادتم

 تمام اونجا و خداوند اطالعات و سیستم تو میرم ایم حرفھ حکر یھ من چون و میکنھ

 غلطای و گناھان

 میندازتش خدا و میکنم پِیس آرمین اعمال نامھ تو رو ھمھ و میکنم کات رو ام اضافھ

 چنگیز...جھنم

 زمانی فاصلھ این تو و میزنھ بھمون سری یھ و کما تو میره میکنھ تصادف ھم مغول

 ھای بچھ پوالی

 و دست و میشن آفریقا ھای زده قحطی شبیھ گشنگی از ھمشون و میکشھ تھ تو و من

 و میشھ کج پاشون

 عمرش از زیادی چنگیز میبینم چون منم و میپیوندن جمعمون بھ و دنیا اون میان اونام

 کرده زندگی

 ملکا خانوادمون و میمیره ھم چنگیز و میکنھ قطع رو ھا دستگاه و بیمارستان میره روحم

 و میشھ

 نیممیک نگاه میریزن حلقش تو مذاب مواد کھ آرمین بھ بھشت از و میشینیم مبل رو ھممون

 ھمین تو و

 زهم میبینم کھ بخوریمشون و بشن فیل چس تا میگیرم جھنم سمت رو ذرتامون ھم حین

 واقعا میدن بدی

 و چنگیز و تو و گرفتن قلوه و دل و آرمین عذاب ھای صحنھ دیدن بعد...چسیده فیل

 حرص خوردن

 و سیما یبینمم میکنیم کھ دقت کھ میکنن پرواز دارن بشکھ یھ و گاو یھ میبینیم آرمین دوبلھ

 ھم افشین

 ...قبلی جمع ھمون میشیم دوباره خالصھ و شده قبل از تر چاق سیما و پیشمون اومدن

 ای خمیازه و میکنم نگاه شد تموم حرفاش باالخره کھ کیوان بھ و میکنم باز رو چشمام

 :میگم و میکشم

 شد؟ تموم

 ...تو و من آینده اینھ...نھ؟ بود قشنگ داستانم...آره: خرسندی و لبخند با کیوان

 ...دیگھ میریم می ھممون آخرش یعنی 
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 ادامھ ھنوزم تازه...ھمیم با ھم دنیا اون تو ولی...میمیریم آره...حقھ کھ مرگھ: کیوان

 چون من...داره

 و قصرم تو میرم و میشم جووون دوباره و میشھ خوب ناقصم سکتھ دنیام اون تو و مردم

 حوری کلی

 ھر اونجا کھ اینھ فرقشم تنھا...میدم خانواده تشکیل بازم من و برم و دور میان موری

 بخوام چقدر

 از مخی یھ ھم مسطا وسط اون و چنگیزی با کھ ھم تو...کنم عشق و بگیرم زن میتونم

 مرد ھای حوری

 دل و میکنھ جان نوش رو فروزان و داغ ھای جیش ھم آرمین و میکنی حال یکم و میزنی

 خنک من

 آورد در بازی شمال قطب و یخمک دنیا این تو چی ھر المصب...خخخ... جون...میشھ

 اونجا

 تایبدبخ این مثھ ھا مدت از بعد و میکنن دو جیش اش قیافھ تو کال و میکنن آب رو یخاش

 زندانی

 پاک گناھاش کردنش داغ و جیش ھمھ اون خوردن بعد مسلما خب چون...بھشت میارنش

 بعدم...شده

 و میخنده ھی و شده دیوونھ و شده کجکی چشماش و سوختھ چالش و چش کھ درحالی

 شده معیوب

 ...بیچاره...ی ھِ ...فردوس تیمارستان میبرنش

 رو چنگیز این و برم باید مناسب فرصت یھ تو...گرفت خوابم کھ زد حرف اینقدری

 بیچاره...خخخ.ببینم

 .آرمین

 ...نشده تموم مالقات ساعت تا ببینیم رو بشکھ دختره این بریم پاشو ترمھ:کیوان

 ھلک و ھلک رو ھا پلھ دوباره...میفتم راه کیوان دنبال و میمالم رو چشمام و میشم بلند

 و پایین میریم

 گل و( کیوان)خرزھره گل و بود جمع جمعشون...خب خب...میشیم سیما اتاق وارد

 کھ کاکتوسشون

 ...بود کم باشم خودم

 ...سالم 

 ...جیگول سیما...بھ  : میگم و میرم سیما سمت بھ.میدن جوابمو عمو و مریم مامان و افشین

 تو؟ بودی کجا: میگھ و میخنده

 ...میکردیم نگری آینده کیوان با داشتیم...سوم طبقھ 

 میشم؟ چیکار آینده در چی؟من من آینده من؟خب جون: سیما

 ...میمیری: میگھ خونسردی با کیوان

 ...جدا؟واییی: سیما
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 ...میشھ سیما پرموی ی چھره غرق و میبوسھ و میگیره رو سیما دستای افشین

 بھ سر یھ کھ اینھ بدی انجام باید شدنت مرخص از بعد کھ کاری اولین سیما میگم 

 ...بزنی آرایشگاه
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 ...ھم تو میره سیما اخمای و میخنده کیوان

 کردی؟ شروع باز تو: سیما

 ...خوشگلھ جوره ھمھ من خانوم: میگھ و میکشھ دست سیما صورت روی بالبخند افشین

 شدی؟ کور نکنھ...نخورده؟ جایی بھ چشمات تصادف تو مطمئنی افشین 

 ھوی: میگھ و کنار میزنھ دستمو کھ میدم تکون صورتش جلوی دستمو حرفم از بعد و

 زن با...مشفق

 ...شوخی بی شوخی من

 ...بوده من خواھر و دوست بشھ کچل توئھ زن اینکھ از قبل...باو بینیم بشین 

 نفرین خودمو دارم دادم دوستی دست تو با اینکھ از روز ھر...واال آره: حرص با سیما

 ...میکنم

 « میشی؟ دوست من با: سیما

 ...بابا معلومھ 

 ...باشیم باھم باید جوره ھمھ...صمیمیا دوستای: سیما

 از جوره ھیچ کھ میارم در بازی تف و بازی کنھ ھمچین من...رفیق نباش نگران اصال 

 جدا ھم

 نشی پشیمون امیدوارم فقط...باھاتم ھم گور تا...نمیشیم... »

 میشی؟ مرخص کی سیما: کیوان

 ...خونھ میریم فردا: افشین

 مانما و رحمان عمو...میکنن بدل و رد عشق چشماشون با و میزنھ افشین بھ لبخندی سیما

 ھم مریم

 کنن درست براش چی خونھ بھ سیما اومدن از بعد کھ گفتن و گپ مشغول ھم با اتاق گوشھ

 چیکار و

 نم یعنی...میچرونیم غاز معمول طبق کھ ھم کیوان و من...بیارن سرش بالیی چھ و کنن

 پس تو ھنوز

 از خبری نھببی و بیاد بھوش وقتی سیما میکردم فکر...کردم گیر شگفتی و بھت ھای کوچھ

 نیست بچھ

 ارستانتیم بھ جدید فرد یھ و میگیره مزمن افسردگی دراز سالیان تا فیلما و رمانا این مثھ

 اضافھ

 منظورم ھالبت)کرد گریھ یکم پریده ات بچھ کھ گفتن بھش و اومد بھوش وقتی ولی...میشھ

 ھمون یکم از
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 فراز فراز و اومد کنار موضوع با راحت خیلی و!!( برد سیل رو ھممون کھ ایھ اندازه

 ھم بعد و کرد

 ی عدهو شاید.شد قطع ساعتھ یھ اش گریھ کھ گفت گوشش تو چی افشین نمیدونم.فراموش

 نی نی یھ

 شغ چندباری خوشحالی از سیما...پسر یھ و دختر یھ باشھ، دوقلو قراره اینبار کھ دیگھ

 ھمش و کرد

 تھالب!!!...کنن خالص سریع رو کار کھ خودشون خونھ برن و کنن مرخصش کھ میگفت

 بدبخت افشین
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 رو رشپس فھمیدم کھ اینطور...زد ضجھ و کرد گریھ خیلی ھفتھ یھ این تو کھ بگم باید

 این از بیشتر

 ...میخواستھ ما بلند ریش رفیق

 نمیای؟ تو تری...بخورم ھوا یکم بیرون میرم من...دیدیم کھ ھم رو سیما خب: کیوان

 بقاپی؟ رو مردم حواس و ھوش یا بخوری ھوا میری 

 ...کی؟من؟: کیوان

 ...آقایی حاج شما بود رفتھ یادم...من ببخشید نھ 

 ونجو چندتا بیرون میرم االنم...معروفم کیوان حاج من...آره: میگھ و میکنھ خبیثی خنده

 رو گمراه

 برسی؟ الھی فیض بھ من سخنان از نمیخوای...نمیای؟ تو دخترم...کنم ارشاد

 با کھ وقتی از تقریبا...بودم نریختھ کرم ملت سر کھ بود وقت خیلی...میکنم فکر یکم

 و شدم آشنا آرمین

 ...تعطیل بازی اس ام اس و چت دیگھ الو فاز تو رفتیم

 میخنده یشیطان نگاھم با اونم کھ میندازم کیوان بھ خبیث نگاه یھ و میکشم بھم دستامو کف

 دوتایی و

 وتاد این بھ نگاه یھ خانومم سیما: میگھ افشین کھ میریم در سمت بھ پاورچین پاورچین

 دلقک

 آفتاب سیرک بھ اگھ مطمئنم...خدا بھ میشھ شاد دلت...میرن راه چجوری ببین...بنداز

 کنیم معرفیشون

 ...میزنیم جیب بھ خوبی پول

 رمک دوباره...بریزن کخ میرن دارن تابلوئھ رفتاراشون از...بابا کن ول رو اینا: سیما

 اکتیو درونشون

 ...شده

 ھمھ از اول حاال...خانوم حاج خب: میگھ و میبنده رو اتاق در کیوان...بیرون میایم اتاق از

 بنده کدوم

 کنیم؟ ارشاد رو خدا
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 اب کھ پاتالن پیر یا ھمھ...نمیخوره چشمم بھ مناسبی سوژه...میندازم راھرو تو نگاه یھ

 رفع سرمشون

 ای و میگردن ازدواج مناسب کیس دنبال ھاشون نوه واسھ اونور اینور و میکنن فضولی

 مریضن آدمای

 ھی بیمارستانا از تصورم ھمیشھ من...بیرون زده خوردگی کرم و مرض چشماشون از کھ

 دیگھ چیز

 ...بگم؟ چی...ِھی...االن اما...پرنمیزنھ پرنده کھ تمیز شدید محیط یھ مثال...بود

 ...ترن فراوون اونجا مناسب ھای سوژه...محوطھ تو بریم 

 ...بریم...احسنت احسنت: کیوان

 حاجی؟ ھوی: میگم و میندازم جدیش قیافھ بھ نگاه یھ
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 خانوم؟ حاج نعم: میگھ و میکنھ نگاه بھم

 ممکنھ...حاجی ببند اتو یقھ:میگم و میزنم اشاره بازه اولش ی دکمھ تا سھ کھ پیرھنش بھ

 ارشاد وسط

 ...کنی گمراه رو کار سلیطھ افراد

 چاک امو یقھ من کھ میشن میشن؟اگھ گمراه اینجوری نظرت من؟بھ جون: میگھ و میخنده

 اصال...میدم

 ...ترمھ چیزی یھ

 ھا؟ 

 ھم وت شرط...کنیم بازی شرطی ھم با بیارم رو نرد تختھ برم: میگھ شیطنت با کیوان

 شرط ھمون

 ...خدا آخ...قبلیت

 ...چسبیده بھت خیلی اینکھ مثھ 

 و تنم بھ چسبیده شده گوشت: میده ادامھ خرسندی با کیوان و میریم خروجی در سمت بھ

 سوراخامو ھمھ

 ...بودنا دافایی عجب المصبا...دھنمھ تو پارک تو دخترای اون مزه ھنوزم...کرده پر

 ارشاد شدیدا کھ خواھرانی و برادران جمال بھ چشمامون میشیم کھ بیرون محوطھ وارد

 منور الزمن

 ...میشھ

 ...جون ترمھ دافایی چھ...جون: کیوان

 ...خوشگلن چھ پسراش...اوخ...قلیون؟ نی کدوم؟این 

 ...یکی؟ کدوم سراغ بریم اول...خب خب: کیوان

 لبخند...یافتم خودمو سوی من ولی نمیدونم کھ رو کیوان...میندازم اونور و اینور بھ نگاه یھ

 ژکوندی

 ...رفتیم کھ ما: میگم و میزنم
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 ...الوداع...بدرووووود: میگھ ذوق با کیوان

 کیچشم کھ میدم تکون دست کیوان واسھ میرم عقب عقب کھ درحالی و سمتش برمیگردم

 بھ و میزنھ

 کیت...بچم میکنھ کار گروھی ھمیشھ...میره نشستن در نزدیک کھ دخترایی گروه سمت

 بھش

 ...نمیچسبھ

 بھ و میکنم منھ بھ پشتش و نشستھ نیمکت روی کھ پسری سمت بھ رومو و برمیگردم

 سمتش

 نممیک صاف صدامو)!!!!(...میباره پشتش از ای قیافھ خوش و ھیکلی خوش یعنی...میرم

 سمتش بھ و
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 یدببخش: میگم و میکنم نازک صدامو...میرم سمتش بھ و میزنم ملوس پلک چندتا و میرم

 ساعت...آقا

 ...دارین؟

 توپ دازهان میشھ چشمام کھ سمتم برمیگرده و بیرون میکنھ فوت نفسشو...میخوره تکونی

 خبر من مداری بزرگتر اگرم کنم تشبیھ کھ نداریم اون از تر بزرگ توپ دیگھ...بسکتبال

 ...ندارم

 ...خوبی؟: آرمین

 دوست تو...شدید شوی خرفھم تا بنگر مرا و بیا...چیھ؟ میدونین ای قھوه شانس یعنی

 ھم پسریابی

 ...لوت بیابون بھ زده شانسمون

 میکنی؟ چیکار اینجا تو 

 خوردی؟ سرما تو...میخوردم ھوا داشتم: میگھ پوزخند با آرمین

 چطور؟...نھ 

 ...بود جوری یھ صدات آخھ: آرمین

 خروسک دوشنبھ روزای اونم بار یھ ای ھفتھ من میدونی...نھ...چیز: میگم شوکھ

 خاطر واسھ...میگیرم

 ...ھمینھ

 ...شد خوب صدات کھ االن: میگھ و باال میده ابروشو تای یھ آرمین

 ...میپره خروسکم میشھ وصل ولتی پنج و بیست و دویست شوک بھم وقتی آخھ 

 ...فھمیدم...آھا: میگھ تمسخر با و میده تکون فھمیدن معنای بھ رو سرش

 روب نشستی؟پاشو اینجا اومدی کھ نداری زندگی و کار تو...نفھمی سیاه صدسال میخوام 

 بیماراتو

 کی بخوری؟اصال ھوا اومدی تو و تو اون ریختھ علیل و مریض کلی...کن ویزیت

 ...اومدی؟
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 ...ینمبب بشین میکنی؟بیا خالی من سر دلیتو و دق خورده سنگ بھ شده؟تیرت چی: آرمین

 ...بیا: میگھ و میکنھ اشاره نشستھ روش کھ نیمکتی بھ

 کھ میشم رو بھ رو دختر بیستا با فقط...نمیبینمش اصال...میکنم نگاه کیوان بھ و برمیگردم

 نفر یھ دور

 ایو: میگھ و ھوا میپره یکیشونم...میرن صدقھ قربون و میریزن شوق اشک و شدن جمع

 تو...کامی

 ...ای بامزه چقدر
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 من از بیشتر پارادونایی ی پسره اون...بیا...شدن جمع کی دور کھ شد دستگیرم کال

 اکیپ...داره عرضھ

 سوراخ از اینو خدا اد   کنیم حال میخوایم کھ روزم یھ...چی؟ ما حاال تور بھ میزنھ اکیپ

 نازل آسمون

 تحول و غییرت بھ یکم...آدمم منم بابا...میشینم کنارش و میکنم نگاه عبوسش قیافھ بھ...میکنھ

 ...احتیاجمندم

 بودین؟ سیما پیش: آرمین

 ...ھوم 

 ...نکن نگاه روانی ی پسره اون بھ حسرت با اینجوری: آرمین

 ختراد این عقل بھ ھنوزم:میگھ روئھ بھ رو بھ نگاھش کھ درحالی...میکنم نگاھش متعجب

 کھ دارم شک

 کھ حیف...جوونی بخیر یادت...ِھی...میخورن رو تیمارستانی پسره اون گول چجوری

 من از دیگھ

 ...میذاشتم کورس بیکار مردک اون با االن وگرنھ گذشتھ

 ...میکنی غلط: میگم و میکنم اخم

 ینا بھ ھم رو تو زده کپک موی تار یھ من دیوونھ آخھ: میگھ و میکنھ نگاه بھم و میخنده

 ھا ای افاده

 ...میخوری؟ حرص بیخودی چرا...نمیدم

 ...شدم خر بابا باشھ 

 ...بودی کھ اون: آرمین

 کھ بودم گل ھمان من وگرنھ...کرد اثر من در ھمنشین کمال...جون لبو نکن تعارف 

 ...ھستم

 ...دارن پرواز پیمان بابای و مامان چھارشنبھ: آرمین

 ...میدونم 

 ای؟ آماده فردا واسھ: میگھ و میکنھ نگاه بھم

 ..آره 
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 تو گیمب کھ نیست افقم...میشھ خیره روبھ بھ و میزنھ لبخندی بعد و میکنھ نگاھم متعجب

 محو افق

 بھ و میکشم عمیقی نفس...اصال شد محو درخت در...درختھ پر رومون بھ رو...شد

 فکر حرفش

 آماده میگم زرتی خرم منھ...باشم؟ آماده براش کھ روزیھ چھ مگھ فردا...فردا؟...میکنم

 اومدیم حاال...ام

 چی؟ اونوقت زدم سکتھ فردا من و

 خبره؟ چھ فردا 
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 ...بمون آماده تو...ھیچی: میگھ و میخنده

 خبره؟ چھ فردا...نکردم شوخی: میگم و میکنم نگاھش جدی

 ...ایرانھ در خوری ترشی جھانی روز فردا: میگھ خنده با آرمین

 ترشی واسھ میمیرم من...اوف...داریم روزیم ھمچین نمیدونستم...باحال من؟چھ جون 

 ...وای...بادمجون

 حرفمو جدی: میگھ و پشتم میندازه دستشو متعجب...میشھ آویزون ام لوچھ و لب از آب

 ...نگرفتی؟

 ...دیگھ خوریھ ترشی روز...چرا 

 ...بودیا تو ترشی از منظورم من ولی: میگھ و میخنده

 ...خوب چھ 

 بلھ؟ بلھ: میگم و میکنم قطع حرفمو متعجب

 ...نمیکنھ پیر منو بودن تو با...ای معجزه واقعا تو دختر:میگھ و میخنده

 ...باشھ خداتم از...ایش 

 کردی؟ آماده فردا واسھ خودتو...جدی جدی حاال: میگھ و میخنده

 ورهخ ترشی خوریھ سرکھ روز فردا...نفھمیدم من...بابا ای: میگم و میکنم نگاھش کالفھ

 مرگ

 ...بیایم؟ بپوشیمو مخصوص لباس باید نکنھ...آخھ؟ کنم آمده خودمو باید چرا...خوریھ

 ...ھھ ھھ...مخصوص لباس...آره:میگھ و میخنده

 مھھ کھ سالھ ھفده ھجده ی پسره یھ بھ میرسم کھ میچرخونم رو نگاھم و میشم بیخیالش

 چراغ داره مدل

 و نشستھ دیگھ نیمکت یھ روی راستمون سمت...فراری تا بگیر وانت چراغ از...میده

 چشمک

 این یگھد بیرون نزده سبیالتم ھنوز توکھ قزمیت قرتی بچھ بگھ نیست یکی آخھ...میزنھ

 کارات

 جوجھ...بابا گمشو: میگم و میکنم اخمی...نداریما شانس ماھم...مسخره ریقوی...چیھ؟

 ...فکلی
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 میزنی؟ حرف کی با: آرمین

 ...شیرخوار ی پسربچھ این با: میگم و آرمین سمت برمیگردم

 کی؟: میگھ و میکنھ نگاه منو راست سمت و میکنھ کج رو سرش
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 کھ شممی رو بھ رو سالھ نود پیرمرد یھ با کھ بدم نشون رو پسره کھ برمیگردونم رو سرم

 و محزون

 زدم؟؟؟ توھم نکنھ...شده خیره زمین بھ دست بھ عصا

 ...خرابھ حالت موندی آفتاب تو زیادی...تو بریم پاشو: آرمین

 ...ایستھ می روم بھ رو و میشھ بلند

 بودی؟ داده آزمایش اینجا قبال تو...راستی: آرمین

 چطور؟...آره: میگم بیخیال

 ...میشھ خیره بھم و میکنھ اخمی

 بودی؟ داده آزمایش چی واسھ:آرمین

 کال حالم بارم یھ...ھمین واسھ بود زیاد دماغمم مخات...میکردم زیاد عطسھ...ھمینجوری 

 خورد بھم

 ...گرفت آزمایش ازم پیمان بیمارستان آوردنم

 شد؟ بد حالت کی: میگھ و ھم تو میره عمیق اخماش

 ...عید از قبل...پیشھ وقت خیلی مال 

 نگفت؟ ھیچی من بھ کس ھیچ چرا پس: میگھ اخم با

 ...ھمین...دارم کھ مزمنم خونی کم...بود افتاده فشارم...نبود مھمی چیز 

 میدونستم؟ترمھ؟ھوم؟ نباید یعنی: میگھ و میکنھ نگاھم دلخور

 مھ دوسالھ بچھ یھ از.نبوده مھمی چیز.کھ گفتم...میکنی سوال چقدر: میگم و میکنم اخم

 تر سالم

 ...بشی نگران نخواستم...بودم

 ...تو بریم پاشو...خب خیلی: میگھ و میکنھ مکثی و میشھ خیره بھم اخم با

 .برو یا بشین یا...نریم...میخوره بھم بیمارستان ھوای از داره حالم...اوف 

 بزنی؟ مخ اینجا کھ برم: میگھ و میزنھ کمرش بھ دست

 .پاشو.بخوریم چایی یھ بریم پاشو...کوفت: میگھ و میخنده کھ میشھ شل نیشم

 بھش ھک میکنھ کم رو سرعتش کھ میفتم راه دنبالش...برم کھ واجبھ اومد چایی اسم دیگھ

 لبخندی...برسم

 ...نیست خرکی عشوه جای اینجا...میای یواش چقدر: میگھ و میگیره دستمو و میزنھ
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 ھا؟ 
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 خدا...نیست کیوان از ھم خبری...میشیم بیمارستان وارد باھم و میده تکون رو سرش

 چھ...بده شانس

 ...شد عملی کارھای وارد زود

: گھمی میشینھ کھ درحالی و میره میزش سمت بھ اونم و میبندم رو در...میشیم اتاقش وارد

 چای اون

 ...بخوریم چایی یھ کن روشن رو ساز

 و میدم فشار رو( آن) دکمھ و میرم اتاق کوچیک یخچال روی ساز چای سمت بھ

 و سمتش برمیگردم

 میمونی؟ کی تا: میگم

 چطور؟...ندارم خاصی کار امروز: میگھ و میکنھ قالب میز روی دستاشو

 مریض ارمد میکنم فکر رفتم و بیمارستان اومدم ھفتھ دو این تو بسکھ...ھم با بیرون بریم 

 ...میشم

 ...دارم برنامھ دوستام با...شرمنده...بیام باھات نمیتونم امشب: میگھ و میزنھ لبخندی

 ترن؟ مھم من از دوستات: میگم و میکنم اخم

 ...تواما؟ با: میگم و میشم تر جری...نمیگھ چیزی و میزنھ کمرنگی لبخند

 ...میزنی منو کھ آره بگم اگھ...بگم؟ چی: آرمین

 جلوی رو دستاش و میخنده کھ میکنم حملھ سمتش بھ آتیش گولھ مثھ حرفش این با

 سپر مثھ صورتش

 ترن؟آره؟ مھم دوستات: میگم جیغ با منم و میده قرار

 ...میخنده اونم و اش کلھ و سر تو میکوبم

 ...زرافھ...لبو...نمکم بی دستای این بشکنھ...بیشعوری خیلی 

 ...ترمھ...بدم جواب گفتی خودت: آرمین

 زشتھ بیرون میره صدات...ھوشششش: میگھ و میگیره محکم رو دستام و میخنده

 بابا باشھ...خانومی

 میریم...میشھ بد نرم اگھ...ریختم ھا بچھ با کھ وقتھ خیلی رو امشب برنامھ...معذرت

 و بولینگ

 ...بیا ھم تو داری دوست...بیلیارد

 میزنی؟آره؟خوشت تعارف و بیام نمیتونم کھ میدونی: میگم و میدم فشار ھم روی دندونامو

 حرص میاد

 بیاری؟ در منو

 ...میده جر رو گوش پرده کھ بشم صدات قربون: میگھ و میخنده
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: میگھ و میگیره تر محکم و میخنده کھ بکشم بیرون دستاش از دستامو میخوام

 فردا من...گلم...خانومم

 ...خوبھ؟...خدمتتم در کال
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 .قول؟ 

 ...نبود یادم...آخ آخ: میگھ و میکنھ اخم

 شده؟ چی 

 ...شرمنده...دارم عمل...وقتم تمام فردا: میگھ و میندازه بھم ای چشمی زیر نگاه آرمین

 کنم چیکار خب:میگھ و میخنده کھ کنم آزاد دستامو کھ میزنم زور دوباره

 ...تو مال کمپلت چھارشنبھ...چھارشنبھ...خوشگلم؟

 ...اصال نخواستم گمشو: میگم دلخور

 :میگھ و میرم ساز چای سمت بھ و میکنم بھش پشتمو...میشھ بلند ساز چای آف صدای

 شرمندتم واقعا

 ...میشھ بد نرم اگھ...عزیزم

 میکنم پر جوش آب از رو رنگ مشکی سرامیکی لیوان...میدم فشار ھم روی رو دندونام

 رو بگ تی و

 ممنون وای: میگھ و میگیره چایمو بالبخند کھ سمتش برمیگردم...میدم قرار داخلش

 تو چای...خانومی

 ...داره خوردن

 بھ میخورتش داغ داغ رو چای میده تکون رو بگ تیک کھ درحالی و میگیره چاییمو

 میره میزش سمت

 رو تو جوری یھ بشھ اگھ...میکنم نگاه رو ام ھفتھ این برنامھ...کوچولو نشو دلخور:میگھ و

 برنامھ تو

 .میدم جا ھام

 ...میزنھ چشمکی و میندازه نگاھی من قرمز قیافھ وبھ سمتم برمیگرده و

 ...میکنم خفھ رو تو من 

 ...شوکوالت خواتم خاطر: میگھ و میشینھ میزش پشت و میخنده

***. 

 علیکم سالم...یاهلل خانوم عزرا علیکم سالم علیکم سالم  � آخ...ننداز اونورش اینور...

 ماشا مش والده

 ...ننداز لج سر منو بمیرم من

 شارها بھم شستش انگشت با میزنھ حرف تلفنش با کھ درحالی و میشھ اتاق وارد کیوان

 یعنی...میزنھ

 خشم با دوباره...داد؟؟؟ من نشون چی االن این...میترکھ داره کرد باد بسکھ گردنم رگ

 میکنم نگاھش
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 شتپ کھ کسی بھ خطاب و میکنھ اشاره در بھ بعدم و میده نشونم رو اش اشاره انگشت کھ

 :میگھ خطھ

 ...گوشی لحظھ یھ...عقابیت دماغ اون قربون...جونم ھانی
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 ...دیگھ پاشو...نشستی کھ ھنوز: میگھ اخم با و میکنھ دور دھنش از رو گوشی

 کنم؟ چیکار پاشم 

 ...بپاش پاشو: کیوان

 ...پاش نمک بابا 

 ...اومدیا بشمرم سھ تا...دیگھ بریم شو حاضر: کیوان

 میریم؟ کجا اصال...چیکار؟ بیام میخوام...بابا ای 

 ...دار منگولھ سیتی صفا: میگھ و باال میندازه ابرو کیوان

 وارشل یھ و میارم بیرون رو شلوارم...بیرون میره اتاق از کھ میکنم اشاره بھش دستم با

 سفید جین

 ھم نوزھ.اتاق تو میاد نزده در دوباره کیوان کھ برمیدارم رو شالم و آبی مانتو یھ با میپوشم

 از داره

 ...میزنھ مخ تلفن پشت

 ...آلمانم االن من...بابا نھ: کیوان

 خط من جون میده؟؟؟؟نھ خط آلمان از(  ۰۹۱۲) و آلمانی تو بگھ نیست یکی آخھ

 ...میده؟؟؟

 ونج نھ...بپوشی رو قرمزه لباس اون...میبینم میام امشب...قربونت...اوھومم...آره: کیوان

 شوخی تو

 من کنی؟جون درست بلدی فسنجون...نمیدونم...شام؟...میام امشب...نمیکنم

 نھ نھ...وای...بلدی؟؟؟

 ...فسنجون از میاد بدم من نکنیا درست فسنجون

 وانکی...میرم آینھ سمت بھ و میندازم سرم روی رو شالم...میکنی؟ سوال چرا میاد بدت اگھ

 نگاھی نیم

 کنھمی اشاره دستش با میده گوش گرامش دختر دوست حرفای بھ کھ درحالی و میندازه بھم

 تو خاک کھ

 ...سرت

 چیھ؟ 

 بر خاک میگھ دستش با ھم باز و میکنھ اشاره دیوار روی تابلوی بھ شستش انگشت با

 ابرو...سرت

 تو یعنی...جون...آرمینھ عکس...چشھ؟ مگھ...میکنم نگاه خوشگلم تابلوئھ بھ و باال میدم

 اینقدر واقعیت

 ...کشیدمش خوشگل تابلو اون تو کھ نیست خوشگل

 ...بابا کردی خفمون...ماسماسکو اون کن قطع کیوان 
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 ...کنھ باز رو مستراحمون چاه اومده ھتلھ خدمتکار...آره...برم باید جیگرطال: کیوان

 ...میدونستی؟؟؟...توئھ دھن چاه 
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 یشتپ بیام نمیتونم امشب آلمانم کھ من...میگیا راست...چی؟...جونم؟...نرم قربونت: کیوان

 ھا نگفرس ازت کھ بود رفتھ یادم میبرم سر بھ تو یاد با روز و شب بسکھ... آره...راستی

 خونت دم و میشم خصوصیم جت سوار پرواز اولین با امشب...نھ نھ...قربونت...دورم

 نھ...میام فرود

 ...آره آره...نھ

 ...داداش داری قاطی خودتم با 

 و ھمیکش بازومو کیوان کھ میشم راست و چپ آینھ جلوی یکم و میپوشم صندل جفت یھ

 در سمت بھ منو

 ...میکشھ

 نھ...میزنم زنگ برات امشب خودم...نھ...دیگھ میکنم قطع...من شیرین شکالت: کیوان

 راه تو جون

 ...بای بای...بوس بوس...آره...نداره

 ...بیرون میکنھ شوت اتاق از منو و میکنھ قطع رو تلفن

 ...بای؟ بای بوس بوس...کیوان لوسی چقدر 

 وسل ھمین با دخترا این...جون انقزی نمیفھمی میده شیرخشک بو دھنت ھنوز تو: کیوان

 منھ خر بازیا

 ...میشن خرمن

 ...گذاشتم جا گوشیمو 

 ھی: میگھ میره راھپلھ سمت بھ کھ درحالی و میگیره بازومو کھ برم اتاق سمت بھ میخوام

 کجا خانوم

 ...کجا؟؟؟

 ...خدا بھ میام االن 

 ...حاال بریم بیا...نمیخواد...خدا بھ دارم دوست: کیوان

 بش...است شبی چھ امشب: میگھ و میده تاب رو گردنش کیوان و پایین میریم رو ھا پلھ

 است مراد

 مبارک ایشاهلل...بادا مبارک بادا بادا...امشب است شادوماد با ھم خر ی ترمھ...امشب

 ...بادا

 بود کجا شادوماد...جیزه کھ نذار دلم رو دست...داداش ھی: میگم و میکشم سوزی جان آه

 دوره این تو

 زمونھ؟

 ...م؟؟؟بوق اینجا من پس: میگھ و اش سینھ ی قفسھ بھ میزنھ و میکنھ سپر سینھ کیوان

  

 

787 

 ...میبری؟ کجا منو نمیگی...دوغید شما نخیر 

 خانوم؟ بیرون میرین دارین: میگھ و بیرون میاد آشپزخونھ از کوکب
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 کیکای اون از ھنوزم جونم کبک: میگھ و میزنھ برق چشماش کوکب دیدن با کیوان

 داری؟ ات خوشمزه

 ینا االن...ھپروت تو میره ھم کیوان...آشپزخونھ تو میره و میاد عشوه یھ و میخنده کوکب

 ...چی؟ یعنی

 ...دیگھ بریم بیا: میگم و بیرون میکشم کیوان دست از بازومو

 ...بعد بیاریم بیرون عزا از دلی یھ بذار: کیوان

 سمت ھب تقریبا و بیرون میاد کیک ظرف یھ با و میزنھ بال بال سرکنده مرغ مثھ کوکب

 پرواز کیوان

 بیاد وادمیخ ھم نباتی روغن دختره اون داداش کھ وقتی میبینم میکنم فکر کھ کمی...میکنھ

 ھمین دقیقا

 ھخون این ھم شاید...داره رو کوزت احساس بیچاره کنم فکر...میده دست کوکب بھ حاالت

 با رو

 خودش شیفتھ رو خرپول پسر یھ و بگیره حاجت منتظره و گرفتھ اشتباه امامزاده

 خیال زھی ولی...کنھ

 ورهد این تو بود کجا شوھر..است کردستان بھ...جان کوکب میروی تو کھ راه این...باطل

 اگھ...زمونھ؟

 ...من خواھر دارم ارجعیت من کھ بدونی باید باشھ ھم کسی

 تونبرا بازم میخواین: میگھ کوکب و میخوره ظرفش با رو کیک و میزنھ شیرجھ کیوان

 بیارم؟

 ...ھویچیم رسما اینجا کھ ھم ما

 داری؟ ھنوزم: کیوان

 ...بعلھ: کوکب

 ...کیوان: میگم حرص با

 ...میام من ایوان تو برو موقع تا تو: کیوان

 ...بابا گمشو 

 غییرت دستپختت این با داری کھ میبینم...خب خب: میگھ کوکب بھ رو چابلوسی با کیوان

 و میدی ھویت

 ...ھد ھد میشی کبک از

 ...آقا دارین اختیار: کوکب

 رحم ھم پیمان خونھ خدمتکار بھ کھ کیوان نده خیرت خدا...میگن؟؟؟ دارن چی اینا

 رو بازوش...نمیکنی

 ...بیرون میاد و میکنھ بای بای کوکب با کیوان...در سمت میکشم و میگیرم
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 ...کردی جرواجر شرمو بابا؟تی چتھ: کیوان

 ...کردی جرواجر منو اعصاب ھم تو 
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 ...جالب چھ...اِه: کیوان

 جالبھ؟ چی: میگم متعجب

 کھ نمیکردم فکر ولی...میشھ خطی خط اعصاب میکردم فکر امروز تا من: کیوان

 جرواجرم

 ...واووو...کرده پیشرفت چھ تکنولوژی...بشھ

 ...دیگھ بریم بیا...واوووو کوفتو 

 ...میشم خارج خونھ از سرش پشت منم و میره خونھ آھنی در سمت بھ کیوان

 میریم؟ کجا حاال: کیوان

 کرده؟ خورت چیز کوکب خوردی؟نکنھ کیوان؟قرص خوبی: میگم و باال میندازم ابرو

 ...چطور...نھ: کیوان

 ...تورو من نھ جایی ببری منو قراره تو آخھ:میگم عصبانیت با

 ...خدا؟؟؟ رو تو: کیوان

 ...بریم بشین: میگھ و میشھ شل نیشش بعدم و میکنھ فکر یکم

 میریم؟ کجا 

 ...شبیھ؟ چھ امشب...زھرا بھشت: کیوان

 است؟ جمعھ شب: میگم و میکنم نگاھش سوالی

 شبیھ؟ چھ امشب...است شنبھ سھ شب امشب نھ...شیطون ای: میگھ و میخنده

 شبیھ؟ چھ امشب 

 ...امشب است مراد شب: میگھ خوشی با کیوان

 ...میکنم خفھ رو تو من 

 و ھمیکن روشن رو ماشین و میخنده...راننده کمک صندلی روی منم و میشینھ فرمون پشت

 ...میفتھ راه

 خبر؟ چھ لبوکالت پسر دوست اون از: کیوان
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 ...نیست پسرم دوست اون 

 ...نیست؟؟؟ پسرت من؟دوست جون: کیوان

 ...نھ 

 دوست اگھ بگی میشھ...نمیکنم درک تو با رو نسبتش من اونوقت...جالب چھ: کیوان

 پس نیست پسرت

 ...چیھ؟

 ...نمیدونم خودمم: میگم و میندازم بھش نگاھی نیم

 ...میشھ معلوم امشب: کیوان

 چی؟ 

 چی؟ چی: کیوان

 میشھ؟ معلوم امشب چی 
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 ...است مراد شب امشب اینکھ: کیوان

 خاموشش خزه و ھشت و شیش آھنگاش ھمھ چون ھم آخر و میرم ور ماشین پخش با یکم

 بھ و میکنم

 چرا: ممیگ و میکنم نگاه کیوان بھ روم بھ رو آشنای مسیر دیدن با کھ میکنم نگاه خیابون

 اینور از

 میری؟

 سیما؟ دیدن بریم چرا؟نمیخوای: کیوان

 ...زدم زنگ بھش پیش ساعت نیم من 

 ممیری و میزنیم بھشون سر یھ...میرم دارم کھ حاال: میگھ و میده تکون رو سرش کیوان

 ...صفا

 رد سمت بھ و میشم پیاده سرش پشت...میشھ پیاده و میداره نگھ مریم مامان خونھ جلوی

 و میرم خونھ

 دچن از بعد و میاد پا صدای...میاد سمتم بھ و میزنھ رو ماشین دزدگیر کیوان...میزنم در

 توسط در دقیقھ

 ...میشھ باز افشین

 ...اینورا از...گاگول تری بھ  : افشین

 ...حالھ؟ چھ در موھات...افی؟ خوبی:میگم و میشم خونھ وارد

 ناو از...میشھ خوب بده کود: میگھ و میکشھ افشین طاس سر بھ دستی متعجب کیوان

 جان...حیوانیاش

 ...میگیری جواب کن امتحان بار یھ تو
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 ...نمیرسھ کوددھی بھ امون بودجھ ما...من؟ برادر بود کجا کود: افشین

 یھ اب خودم من بیا دستشویی تا من با تو...نداره اشکالی خب...آخی: میگھ بالبخند کیوان

 یک درجھ کود

 ...بزنھ جوونھ صبح تا موھات کھ میکنم کاری

 ...میشھ؟ مگھ: میگھ و میکنھ نگاھش اخم با افشین

 کار حیوانی ھای کود...جان افشین: میگم افشین بھ خطاب و کیوان ی شونھ بھ میزنم

 رو خودشون

 ...داری؟ شک کیوان بھ تو مگھ...میکنن

 و یکشھم سرش بھ دستی ھم افشین...میشھ خیره روش بھ رو بھ متفکر و میکنھ اخم کیوان

 ھم اون

 ...میشھ خیره کیوان بھ متفکر

 است؟ خونھ کی 

 ...میکنھ نگاه بھم و میاد بیرون گیسوکمندش موھای با پردازی رویا از افشین

 ..تو بیاین...خودمونیم: افشین
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 و نھمیک تند پا افشین...میفتیم راه افشین سر پشت کیوان ھمراه و میبندم رو خونھ در

 خونھ وارد زودتر

 ...میشھ

 تری؟: کیوان

 شده؟ چی: میگم و میکنم نگاھش و سمتش برمیگردم

 رو بینیش کھ میکنم نگاھش منتظر...میکنھ خیس رو لباش و میکنھ نگاھم و ایستھ می

 و باال میکشھ

 اینو؟ میدونی...ترمھ داشتم دوست ھمیشھ من...من: میگھ

 ...بریم بیا...دیوونھ: میگم و میکشم رو بازوش و میزنم لبخندی

 باشھ؟...نشھ عوض باھام رفتارات...ترمھ: میگھ و میداره نگھم

 ازمب شد چی ھر...ھر...بمون قبل مثھ باھام: میگھ و پایین میندازه رو سرش کھ میکنم اخم

 قدیم مثھ

 و نیمک بازی نرد تختھ باھم بازم...مھمونی بریم...مسافرت بریم...بیرون بریم باھم...باش

 بندی شرط

 چی رھ...بمونیم صمیمی بازم...بمونیم دوست بازم...بخوریم ھمو ھای بستنی بازم...کنیم

 کھ

 ...باشھ؟...بمونیم ھستیم کھ ھمینی...شد

 یھ زا بیشتر برام تو...ترمھ: میگھ و میکنھ بغلم محکم و جلو میاد کھ بگم چیزی میخوام

 دوست

 زا کھ شده وقتا خیلی...ھمخونم و بودی امیر جای تو کاش کھ کنم آرزو گاھی شده...بودی

 دور ترس
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 یشپ دوسال.نشی سرد باھام تو کھ کنم پنھون ازت رو چیزا خیلی و کارا خیلی تو شدن

 رفتھ کھ یادتھ

 بود من کار...کردی؟ خیس خودتو کھ دیدی و پاشدی خواب از صبح تو و شمال بودیم

 جاتو من...ترمھ

 از بیشتر تو...دارم دوست خیلی جوره ھمھ من خواھری... ترمھ!!!... بودم کرده خیس

 برام خانوادم

 عوض رفتارت شد کھ چی باشھ؟ھر...نکنی ولم...میفھمی منو اونا از بیشتر...عزیزی

 کی ھر...نشھ

 منو قید کس ھیچ حرف خاطر بھ...باشھ؟...بمونی من خواھری گفت درموردم ھرچی

 ...نزن

 بمیریم؟ امشب قراره خوبی؟نکنھ کیوان 

 ...میمیری تو...اعدامتھ حکم امشب تو ولی...نھ من: میگھ و میگیرتم محکمتر و میخنده



 WWW.FAZROMAN.IR                                                                                                کتابخانه مجازی فازرمان         

 

www.FazRoman.iR 

 

 اونجوری رو ات قیافھ چرا: میگھ و میخنده کھ میکنم نگاھش باترس و میشم جدا ازش

 میکنی؟

 ...سیما نکنھ...شده؟ طوریش کسی 

 ندید با کھ خونھ تو میندازم خودمو و میدوم خونھ سمت بھ کیوان حرفای بھ توجھ بدون

 خونھ تو آدمای

 ...میکنن؟ چیکار اینجا اینا...میشم زده یخ مجسمھ

 ...شد؟ چی: میگھ و ام کلھ پس میزنھ خنده با و میشھ خونھ وارد سرم پشت کیوان

 ...کرد سنکوب کنم فکر:میده ادامھ جمع بھ رو و

 واستادین؟ در دم چرا...مادر تو بیا: میگھ و میزنھ مھربونی لبخند مریم مامان

 میشھ ھال وارد جلوتر میکنھ نگاه من بھ نگران کھ درحالی و میاره بیرون کفاشاشو کیوان

 عمو کنار و

 یکننم فکر ھمھ االن...آشپزخونھ تو برو ترمھ؟گمشو:میگھ خنده با سیما...میشینھ رحمان

 خوشی از

 ...میزنی سکتھ داری

 ...میارم بیرون کفشامو پام با بھشونھ نگاھم کھ درحالی

 اینجا؟ خبره چھ 

 و دوزممی میکنن نگاھم باز نیش با کھ پیمان و رعنا خالھ و پوریا عمو بھ رو متعجبم نگاه

 روی آخر سر

 و میگیره رو دستم و میاد سمتم بھ و میشھ بلند مریم مامان...میشم خشک آرمین ی چھره

 سمت بھ

 ھب اینجوری دختر؟چرا میکنی اینجوری چرا: میگھ آرومی باصدای و میکشھ آشپزخونھ

 زل پسره

 ...زدی؟بیا

 یریزیم چای دیگھ دقیقھ ده...چیدم سینی تو رو استکانا: میگھ و آشپزخونھ تو میندازه منو

 و

 رو چایی باشھ حواست...نباش دستپاچلفتی...مادر باشھ حواست..میای

 ...ترمھ؟...ترمھ؟...نریزی
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 رمھت...ترمھ؟...زده سکتھ کھ دختره این...ھاشم بنی قمر یا: میگھ باترس و میده تکونم

 ...مادر

 بھ ور بھ منگ من و دستم میده آب لیوان یھ و مینشونھ منو آشپزخونھ گوشھ صندلی روی

 خیره رو

 و یخورمم تکون کھ میپاشھ صورتم تو رو آب و میکنھ لیوان تو رو انگشتش تا پنج...شدم

 خودم بھ

 ...میام
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 خوبی؟...دختر کردی عمر نصف منو کھ تو: مریم مامان

 مریم؟ مامان اینجان چرا اینا 

 اشکش چادرش گوشھ با و میکشھ صورتم روی رو دستش و میزنھ لبخندی مریم مامان

 میکنھ پاک رو

 امشب...دخترم برم قربونت...شدم پیر زود چھ...دوتا شما شدین بزرگ زود چھ: میگھ و

 نگران اصال

 رو رحمان...میکنم پر برات رو مادرت جای خودم...پشتتم مادر یھ مثھ خودم...نباش

 درباره فرستادم

 ونکمکم خیلی بودیم کھ ھم بیمارستان.دکتره...خوبیھ پسر...کرده تحقیق پسره این

 ھمھ...یادتھ؟...کرد

 ازدواج قبال کھ اینھ داره کھ ایرادی تنھا...مادر نترس...کردن تعریف و راضین ازش

 بد زنش...کرده

 ھگرفت طالق و کرده ازدواج قبال کھ فھمیدم وقتی حال این با...خوبیھ پسر...مادر بوده

 ولی کردم ردش

 خودم بھ...مادر نکش خجالت نیومد خوشت ازش اگھ...کرد رو ضمانتش پیمان

 باھاشون خودم...بگو

 شخانوم و سعیدی آقای...مادر نباش نگران اصال...نکنن اصرار زیادی کھ میکنم صحبت

 ھم

 آقای خانواده...اومده تنھا...کسھ بی طفلی...کردن تایید رو پسره اون ھم اونا...اومدن

 بھ ھم سعیدی

 چرا...بزن آب یھ رو صورتت پاشو...مادر پاشو...اومدن ھمراھش بزرگترش عنوان

 پریده رنگت

 ...مادر؟

 مامان؟ نگفتین بھم چرا: میگم و میکنم نگاه مریم مامان بھ

 اومدی دیر اینقدر چرا...مادر دیگھ بگھ بھت بود قرار چی؟سیما: مریم مامان

 نمیگن دخترم؟باخودشون

 ...دنبالت؟ اومد دیر کیوان...بیرونھ؟ شب وقت این کھ دختریھ چھ دیگھ این

 ونھآشپزخ در بھ و میکشم صورتم روی دستی و سینک روی میذارم رو لیوان و میشم بلند

 میدوزم چشم

 و میگیره باال بھ رو رو سرش و میکنھ ماچم محکم و میگیره رو صورتم مریم مامان کھ

 خدایا: میگھ

 ...کنھ خیر بھ عاقبت رو جوون دوتا این خودت

 مشال زیر رو دستم.میشم خیره آشپزخونھ در بھ ناباور من و میشھ خارج آشپزخونھ از و

 و میبرم

 فوت یرونب بھ استرس پر رو نفسم و میگیرم مشتم تو رو بود داده بھم آرمین کھ گردنبندی

 دستام...میکشم داغم صورت روی رو یخم دستای و میشینم صندلی روی دوباره...میکنم
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 ردوا لنگون لنگ سیما...نداشتم امشب رو مورد یھ این انتظار...شده چم نمیدونم...میلرزن

 آشپزخونھ

 ...خانوم؟ عروس چطوری: میگھ خنده با و میشھ

: میگھ مظلومی لحن با کھ میگیرم زیلیش و زخم صورت از رو نگاھم اخم با

 من خدا قھری؟بھ...تری؟

 زسوپرای حاال...کنھ سوپرایزت میخواد گفت...نذاشت شادوماد ولی بگم بھت میخواستم

 شدی؟

 اینجوری چرا: میگھ و میکنھ بغلم و میاد سمتم بھ درھم چھره با کھ میکنم نگاھش

 شدی؟چقدر

 پشیمونی؟نمیخوایش؟ ترمھ؟نکنھ...یخی

 ...میشھ خیره چشمام بھ و میشھ جدا ازم

 ...نداشتم رو انتظارش اصال...سیما شدم شوکھ خیلی 

 ...پر ھم ترمھ...پر گنجشک...پر کالغ: میگھ و میکنھ اشاره بیرون بھ باابروش و میخنده

 ...شو خفھ 

 اون بھ میزنی خودتو چرا...عروسیھ اونجات میدونم کھ من: میگھ و میخنده دوباره

 راحت بابا...راه

 رو چایی پاشو ھم حاال...ندی سوتی نخودی جلوی باشھ حواست...خودیم کھ من...باش

 صدات کھ بریز

 ...ھست وقت ھنوزم...بگو بھم شدی پشیمون اگھ...میکننا

 رو جوراب لنگ یھ ھنوز: میگھ آروم و میکنھ نزدیک گوشم بھ رو سرش و

 بھش میخوای...دارم

 ...بدیم؟ معجون

 بپرونی؟ میخوای ھم رو یکی ھمین...بابا گمشو: میگم و میخندم

 ...دیگھ پاشو: میگھ و بازوم بھ میزنھ و میخنده

 ھک سیما سمت برمیگردم و میکنم پر رو استکانا و میرم سماور سمت بھ و میشم بلند

 مریم مامان صدای

 و ریبند شبی ھمچین یھ تو ھمھ یعنی...خدایا؟...میلرزونھ رو تنم میکنھ صدا رو اسمم کھ

 و شیش

 میزنن؟؟؟ ھشت

 ...نومخا عروس میکنی چیکار ببینم: میگھ و میکنھ مرتب رو شالم و میاد سمتم بھ سیما

 رزشل از سینی تو استکانا کھ برمیدارم رو سینی برمیگردم و میشم استرسی حرفش از

 تانگو دستام

 ھم روی رو دندونام...بیرون میره آشپزخونھ از من از زودتر و میخنده بھم سیما...میرن

 کھ میدم فشار
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 جمع سمت بھ و پایین میندازم رو سرم...میرم بیرون آشپزخونھ از آروم و نخورن بھم

 بھ پام کھ میرم

 وانکی باش مواظب صدای و سیما جیغ صدای کھ میخورم سکندری و میکنھ گیر قالی الی

 بلند
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 غره چشم مریم مامان و میزنھ لبخند رعنا خالھ و میخنده ریز ریز پیمان...میشھ

 فوت رو نفسم...میره

 با مریم مامان...کنم؟ تعارف کی بھ اول...خب؟...میکنم نگاه جمع بھ و بیرون میکنم

 عمو بھ چشمش

 رو ییچا نادری بالبخند کھ میگیرم عمو سمت بھ رو سینی و میچرخم...میکنھ اشاره پوریا

 کھ آرمین بھ...پیمان و مریم مامان و رحمان عمو و رعنا خالھ اونم از بعد...برمیداره

 رو سرم میرسم

 رومآ و برمیداره رو چایش کنھ نگاه بھم اینکھ بدون خونسردی با کھ میگیرم باال یکم

 دکمھ: میگھ

 ...بازه مانتوت

 رونبی ریختھ ندارم و دار شدنم خم با و بازه کھ ام سینھ روی دکمھ بھ و میکنم خم رو سرم

 میکنم نگاه

 خجالت و استرس شدت از کھ درحالی و میشم راست سریع...میکنھ ای سرفھ آرمین کھ

 سرخ مطمئنم

 بمتعج کیوان.میشم خم کمی و میرم کیوان سمت بھ بیرون میزنھ جام ھمھ از گرما و شدم

 میکنھ نگاھم

 یزم روی و میگیره دستم از رو سینی...برداره رو چایش سریع میکنم اشاره باابروم کھ

 سریع...میذاره

 د؟ش چی ما چای پس: میگھ و میکنھ نگاھم افشین...میشینم کنارش و میرم سیما سمت بھ

 ...افی ببند خدا رو تو: میکنم زمزمھ آروم

 میدونھ خدا...میبندم رو اش دکمھ نامحسوس خیلی و ام سینھ روی میندازم رو شالم گوشھ

 این نفر چند

 ازیاشب ھیز با بدید ندید ی پسره ھمین فقط و ندیده کس ھیچ ھم شاید...بردن فیض وسط

 متوجھ

 نگاه میکنھ مزه مزه رو چایش و شده قرمز کمی کھ آرمین بھ چشمی زیر...شده

 رو نگاھش...میکنم

 اریک یھ...بیارم گیرت جا یھ بذار...میزنھ چشمک و میزنھ کمرنگی لبخند و بھم میندازه

 دیگھ کھ میکنم

 انرحم عمو...بیرون میکنم فوت داغ رو نفسم...زدن چشمک بھ برسھ چھ ببینی نتونی

 مثھ بازم
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 ...میکنھ صحبت پوریا عمو با و میگیره مشتش تو رو مجلس قبل چنددقیقھ

 داغ یاینجور کھ گفت بھت چی قشنگ چشم یارو این: میگھ و میشھ خم سمتم بھ آروم سیما

 شدی؟

 ...میمیرم دارم...ساکت ساکت: میگم و میزنم سقلمھ بھش

 ..نمیشن کم لرزشا این چرا کھ میکنم فکر این بھ و میکنم نگاه دستام لرزش بھ

 ...میخندی یادآوریشون با بگذره کھ روزا این...باش آروم: سیما

 ...میکنھ جمع معطوف رو نگاھش و میزنھ کمرنگی لبخند کھ میکنم نگاه بھش

 آریانسب آقای دخترم: میگھ و میکنھ صاف رو صداش و میکنھ ای سرفھ تک رعنا خالھ

 بیرون تا رو

 ...کن راھنمایی
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 منو منتظر و شده بلند سرجاش از کھ آرمین بیرون؟بھ میندازنش خونھ از دارن...چی؟

 نگاه میکنھ نگاه

 لھا در سمت بھ و میشم بلند سیما سقلمھ با...نیومده؟ خوششون ازش...چرا؟ آخھ...میکنم

 منتظر و میرم

 آرمین...بیرون میرم سرش پشت و میکنم مرتب رو شالم...بیرون بره آرمین اول میشم

 میپوشھ کفشاشو

 ...سمتم برمیگرده و پایین میره رو ورودی پلھ چھارتا و

 ...اومدی خوش 

 ...ممنون: میگھ متعجب آرمین

 ...بزن سر ما بھ بازم 

 ...دیگھ بیا ھم واستادی؟تو اونجا میگی؟چرا چی: میگھ و میکنھ اخم

 ...بیام؟ کجا 

 ھم اب میخوایم مثال...بیا...کجاست؟ حواست: میگھ و میکشھ زمین روی پاشو کالفھ آرمین

 بزنیم حرف

 ...بگیریم تصمیم آیندمون درمورد و

 ...میفتھ دوھزاریم تازه

 ...آھا 

 گاھشن کھ درحالی و میگیره رو بازوم آرمین کھ پایین میرم رو ھا پلھ و میپوشم کفشامو

 در سمت بھ

 خوبی؟: میگھ و میکشھ دیوار کنار بھ منو است خونھ

 و یشمم آتیشی تازه لبخندش دیدن با...میکنم نگاه بھش و بیرون میدم رو ام شده حبس نفس

 با و عصبی

 ...اینجا؟ بیای میخوای امشب نگفتی بھم چرا: میگم داد
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 یوانک حوصلھ ھیچ...چتھ؟...ھیشششش: میگھ و دھنم جلوی میذاره رو دستش سریع آرمین

 ندارم رو

 ...بیرون بیاد صدات شنیدن با فضولی محض کھ

 ...میگفتی بھم باید: میگم و کنار میزنم دستشو

 ناراحتی؟ چی؟االن کھ: آرمین

 ...بیشعوری خیلی: میگم و میدم فشار ھم روی رو دندونام

 ...شدم چیکار ببین: میدم ادامھ...میلرزن ھنوزم...باال میارم رو دستام

 ...بودی ھمینطوری ھم میگفتم بھت اگھ...نرمالن استرسا این: میگھ و میخنده
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 !!!...باتجربھ چھ...باال میدم ابرومو و میکنم نگاھش

 ...باال بیار دستاتو 

 ...تسلیمم من بابا باشھ: میگھ و میداره نگھ سرش کنار و باال میاره دستاشو

 ...نبود این کھ منظورم خنگول: میگم و میگیرم دستاشو و میخندم

 دهندی خونسردی این بھ لبو عمرم تو...نمیلرزن ھم ذره یھ حتی...میکنم نگاه دستاش بھ

 خیر...بودم

 ...ببره عروس اومده امشب سرش

 بگیم؟ چی کھ بیرون اومدیم...خب؟ 

 ھچ...بگو رو انتظاراتت: میگھ و میزنھ تکیھ کنارش دیوار بھ سینھ بھ دست آرمین

 شوھر از انتظارایی

 ...داری؟ آیندت

 ...میکنم نگاھش متفکر

 ...کنھ برآورده رو انتظاراتم ھمھ دارم انتظار 

 گاهن ھم رو سرش پشت و میرفت حرفت این با بود من از غیر کسی اگھ: میگھ و میخنده

 ...خواستگارتم اولین من فھمیدم کھ اینجور...نمیکرد

 بود؟ کنایھ این االن...میکنم اخم

 ...بدم نشون بھت رو خونھ در جلوی بریم بیا...نخیر 

 چی؟ واسھ: آرمین

 ...افتاده گود 

 چرا؟: میگھ و میکنھ نگاھم متعجب

 ...دیگھ کشیدن صف کھ خواستگارایی سری صدقھ از عزیزم 

 داخ کھ میخوند دعا داشت کھ وقتی رو خانوم مریم من...نباف شعر الکی: میگھ و میخنده

 واست باالخره

 ...خواستگارتم اولین من...نتیجھ در...دیدم فرستاده شوھر یھ

 البیخی...کنھ روده ی تخلیھ ما ی کوزه کاسھ تو باید یکی ھمیشھ...نداریم کھ شانسم

 دیگھ کھ این...بابا
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 ...نمیده جواب کھ ھم قپی فیض...جلو اومده آگاھی با و میدونھ رو چی ھمھ
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 ھب پیش وقت خیلی و نمیشدم تو منتظر من باش مطمئن نبودی اولی اگھ...معلومھ...خب 

 خواستگار

 ...میدادم مثبت جواب اولم

 !!نکردما حساب آدم رو فایق کال یعنی

 بشنوم؟ مثبت جواب قراره اولتم خواستگار من چون االن یعنی: آرمین

 ...دارم شرط...نزن صابون و کیسھ دلتو بیخودی...اووووه 

 ...قبول باشھ چی ھر: آرمین

 چی؟ ھر 

 ...چی ھر: آرمین

 ...کندی آینده در رو خودت گور حرفت این با...دکی کردی بد

 ...بیای عموت با شبی ھمچین یھ تو میکردم فکر ھمیشھ 

 گھا باش مطمئن...زیر؟ میندازی سرتو چرا: میگھ مھربونی با کھ پایین میندازم رو سرم

 نھ بود ھم عمو

 ...میاوردمش نھ و میومد

 ختھری برنامھ چقدر ھر کچل افشین...بکنم دستام با رو انوش اون ی کلھ میخواد دلم چقدر

 بازم بود

 اون ھای نوچھ پای بود مدرک ھرچی و کنھ اثبات رو چیزی گربھ اون علیھ نتونست

 شد تموم مرتیکھ

 و خواھر اون وردست ھلند رفت پرید افشین دادن گوشمالی از بعد سر آخر خودشم و

 عتیقھ دخترخواھر

 ...ایش...اصال بھتر...اش

 میخوای؟ چھ چی؟تو تو 

 ...میخوام چیزا خیلی من: میگھ و تر نزدیک میاره رو صورتش و میخنده

 ...پررو بچھ 

 ...کھ اینھ میخوام کھ چیزی تنھا: میگھ و میزنھ لبخندی

 ...ولی...دارم زیادی شروط:میگھ و بیرون میکنھ فوت رو نفسش

 ھدیگ دستت میدن دارن رو ارزشمندی این بھ جواھر بگھ بھش نیست یکی...میکنم اخم

 و شرط

 ...پسرجون بچسب دستی دو چیھ؟منو شروطت

 ...بدی انجام االن ھمین رو شرطم اولین باید...اما... میگیرم فاکتور رو ھمھ: آرمین
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 ھا؟: میگم و باال میدم ابروھامو

 ...بده انجام االن ھمین رو زندگیم تو انتظار اولین:آرمین

 ...بخوای انتظار از خارج چیز حالت بھ وای: میگم و میکنم اخم

 ...داری؟ حسی چھ کھ بگو بھم: میگھ و میخنده

 ...چی؟ از 

 ...داری؟ حسی چھ من بھ...چی بھ...نھ چی از: آرمین

 نمیدونی؟ یعنی 

 ...ھا حرفھ یھ ھمین خاطر بھ امشب مراسم از نیمی...نکن اذیت: میگھ کالفھ

 ...کردی خفمون...داری؟ محبت کمبود اینقدر چرا تو 

 ...بگو بھم نشدی خفھ تا پس: آرمین

 ...میکنی؟ زورم داری 

 ...آره: آرمین

: میگم و میخنده دوباره...میکنھ نگاھم مشتاق...میکنم نگاه صورتش بھ و میخندم

 خندم...نمیتونم

 ...میگیره

 ...میشم راضی خوردن شکر بھ کھ میکنھ نگاھم جدی آرمین

 ...میگم االن...باشھ باشھ 

 بھم الاص: میگھ آرمین کھ میگیرم خودمو جلوی...میگیره خندم دوباره کھ میکنم نگاه بھش

 نگاه

 ...بگو و ببند چشماتو...نکن

 ...من...خب: میگم و میکشم عمیقی نفس و میبندم چشمامو

 داشتھ ریختن عرق اینقدر جملھ یھ گفتن نمیکردم فکر...میدم قورت رو دھنم آب

 آب برام یکی...باشھ

 ...میکنم صاف گلومو و میکنم ای سرفھ تک...بیاره جوش

 ...میکنیم امتحان...سھ دو یک 

 ...میگیرم خون خفھ کھ میزنھ صدا اسممو عصبی
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 ...دوست من...من خب 

 و میبوستم عمیق و محکم و جلو میکشھ منو و میگیره بازومو منتظره غیر حرکت یھ تو

 تر نزدیک بھم

 و بیرون میده داغ رو نفسش کھ بازوھاش روی میذارم رو دستام و میخندم...میشھ

 قبل از محکمتر

 اولین ونبیر بیاد بخواد کی ھر...میکنم نگاه خونھ در بھ ترس و گشاد چشمای با...میبوستم

 کھ چیزی
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 زنھب رفتن دستشویی ھوس رحمان عمو االن نکنھ...خدایا وای...ناجوره صحنھ این میبینھ

 بھ

 ممیذار دستمو...نیست کن ول کھ عقب بزنمش کھ میدم فشار رو آرمین بازوھای!...سرش

 طرف دو

 مکمر و میکشھ عمیق نفسای و میشھ جدا ازم...عقب میکشم زور بھ رو سرش و صورتش

 و میگیره رو

 میاد یکی االن...االن...بابا کن ولم...ول: میگم ترس با...میده فشارم خودش بھ محکمتر

 باد رو آبروم

 ...آرمین؟...آرمین...میبره

 اندازه بھ...دارم دوست خیلی..ترمھ دارم دوست خیلی: میگھ داغ و میکنھ باز رو چشماش

 دنیا تموم

 ...دارم دوست خیلی...عاشقتم...دارم دوست خیلی...میخوامت

 ...کن ول...فھمیدم...بابا باشھ: میگم و میخندم

: ممیگ و عقب میزنمش ھست کندنی جون ھر با اینبار کھ میشھ دار کش دوباره نفساش

 کردی ام بیچاره

 ...تو؟ بریم چجوری حاال...آرمین

 کتش ھب...میکنھ مرتب رو کتش و میکشھ صورتش بھ دستی...دھنم جلوی میذارم رو دستم

 زور بھ کھ

: ممیگ و جلو میکشم رو شالم...میام خودم بھ و میکنم نگاه میکنھ تحمل رو تنش حجم داره

 چقدر

 ...ھولی

 کف زا اختیار...کنم تحمل نتونستم...بودم جملھ اون شنیدن منتظر بود وقت خیلی: آرمین

 ...ببخشید...دادم

 دوست بگم میخواستم شاید...بزنم رو حرفم من نذاشتی کھ تو: میگم حرص با

 چسبوندی ھمچین...ندارم

 ...کردی ام خفھ رسما کھ

 صبیع کھ میاد سمتم بھ کمی و میکنھ مرتبش و میکشھ اش یقھ روی رو دستش و میخنده

 برم میخوام

 مآرو و...بکش عمیق نفس چندتا: میگھ و میکنھ مرتب رو مانتوم و نمیده اجازه کھ عقب

 ...باش

 ...شدی لبو عین...باال بیاد نفست تا بکش عمیق نفس دوتا ھم تو 

 بھ مودست...میره خونھ سمت بھ و میگیره دستمو و بیرون میده رو نفسش و میزنھ لبخندی

 از زور

 خونھ وارد و میرم بھش ای غره چشم...سمتم برمیگرده اخم با کھ بیرون میکشم دستش

 میخنده کھ میشم
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 دیدنم اب سیما...میشم شوکھ چسبیدن پنجره بھ کھ سیما و کیوان دیدن با...میاد سرم پشت و

 و میکنھ ھول

 ...ترمھ؟...بابا ای: میگھ و میشھ راست

 ...داشتین...دوتا شما...شم 

 زود اینقدر چرا...بابا ایول: میگھ و میکنھ نگاھم اومده در حدقھ از چشمای با کیوان

 اومدین؟صحبتاتون

 ...بودا کرده گل تازه

 ھک این...بذارم آموزشی کالس دختره این واسھ میخواستم بگو منو: میده ادامھ لب زیر و

 حرفھ منم از

 ...تره ای

 منو چپ چشمای و میندازن جفتک ھپروت تو دقیقا کیوان و سیما اما...میرم غره چشم

 ...نمیبینن

 دندی... میکنھ نگاه سیما و کیوان بھ شدم خشک کھ من دیدن با و میشھ خونھ وارد آرمین

 کنار اونا

 ...میفرستھ لعنت خودشو و میده فحشی عصبی...کافیھ ماجرا فھمیدن برای پنجره

 ...ندیدم چیزی کھ ما...تخت خیالتون: سیما

 آره: میگھ میکنھ حظ اون خوردن حرص از کھ درحالی و میشھ خیره آرمین بھ کیوان

 غیر کھ ما...بابا

 ...ندیدم چیزی خوردن ووول و بوس دوتا از

: گھمی و میکشھ نشستن بزرگترا کھ ھال سمت بھ منو آرمین...میزنھ سقلمھ بھش سیما

 موقع بھ...بیا

 ...دستشونھ کف حسابشون

 ستد از من خدایا...میریم بزرگترا سمت بھ آرمین سر پشت و میکشم صورتم روی دستمو

 دوتا این

 خوبھ؟؟؟؟ بکوبم کجا بھ رو سرم

 ...اومدین؟ آرمین؟: میگھ و میزنھ لبخندی پوریا عمو

 ...پوریا آقا شد تموم صحبتامون: میگھ و میده تکون رو سرش آرمین

 ...خب؟: میگھ و میکنھ نگاھم رعنا خالھ

 ...ایشاهلل مبارکھ: میگھ خنده با مریم مامان کھ پایین میندازم رو سرم

 ای...نزدم حرف ھنوز کھ من...مبارکھ رو چی چی...میگن تبریک و میزنن دست ھمھ و

 این...بابا

 اون واسھ انگار کھ میکشھ ِکل و میزنھ دست جوری...تره مشتاق منم از کھ مریم مامان

 اومدن

 ...خواستگاری
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 با رکیخ عشوه یھ با ھم سیما...میشینھ قبلش سرجای دوباره و میکنھ نگاھم لبخند با آرمین

 چالقش پای

 ...رهبرمیدا رو شیرینی ظرف و میندازه تپل تیکھ یھ ھم کیوان و میشینھ افشین کنار

 ...است؟؟؟ مراد شب امشب گفتم دیدی: کیوان

 ...بیرون بزنھ اونورش از قلی صدتا کھ بدم نشونت مرادی یک   

 ...اول جلد پایان

××× 

 :حوروش

 رماگ ھرچند...نداشتم رو آدمی بنی ھیچ بھ توھین قصد و داشت طنز جنبھ کال داستان+ 

 ناخواستھ

 اون...شرمنده شده سوءتفاھم+«  ھا باجنبھ... » منظوره ھمین بھ ھم داستان اول

 خودمم دوستای و بودن واقعی داستان مؤنث ھای شخصیت بیشتر کھ ذکره بھ الزم 

 ھمشون از...بودن

 ...میکنم تشکر ھمراھیشون خاطر بھ جان بھاره خصوص بھ و

 ... ×ممنونم ھمراھیتون خاطر بھ ھم شما از

 :( خدافظ...شوید قربانم+ 

***. 

 ۹ شنبھ اتمام/ ۵/ ساعت ۱۳۹۵« ۱۷:۳۰»

 « مبارک تولدت(... ص.نجمھ) زندگی معجزه بھ تقدیم »

 ۷۹bahar حوروش 

 ... خودت و خودم فقط فازرمان کتابخانھ hoorvash و
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 پایان
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