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 ینوشته ساحل طهماسب|طونی شيایرمان دخ

 
telegram.me/caffetakroman 

 
 ...چق

 
 ...شیشونی زدروپگهی دیکی

 .... زدمیتی نتی به عصبانيلبخند
 !رهیگیاههههه خودردم-یتین

 . بهش انداختکنهی مبی مخصوصش که ادمو تخري ازاون نگاهاي دراره که هوري کارهوری بلندشه که تالفخواست
 ...رخندهی زمی مسخره سرجاش نشست ومازدیلی لبخندخهی مظلوم البته بایلی هم خیتین

 ...می ماهم بخندنی هس بگي خنده دارزهیاگه چ- خانوم دادجو بلندشديصدا
 .نیی پامیسرمونوانداخت

 ... محکم خوردتوسرميزی چهی دمیهودی. می بعدازسرگرفتقهیدودق
 . روپرت کرده طرفمیمی کي جامدادنی نگدمی برگشتم دباتعجب

 ?کرمته-
 ! وسطنیبحث بنداز. حوصله ام سررفته...اره-
 !يدهوریخاستگار جد- خودشوانداخت جلويناز

 ! خفه شويناز-طهورا
 ?هیاسمش چ ?اره ?عه-ي برگشتم سمت هوريباکنجکاو

 .ریسم- وجوابمو دادي نگاه باغضب انداخت نازهی يهور
 !وهللا خداشانس بده-دایا

 !گفته نه)شییپسر دا( نی واخرشم گفت امرگفتی ازسمي زنگ وهوري هیبق
 کردم ورفتم سمت یخدافظ عشقم باهاش روبوس - بردمورشی یتی و به سمت ندمی که زنگ خورد مث فشنگ پرنیهم

 کردم ورفتم ی خداحافظي وخانوم کبودی ازخانوم زابلاطی ورفتم سمت حرونی بدمی کردم و پری وازاونام خداحافظیمیداوکیا
 .نیسمت ماش

 !یسالم پدر خسته نباش-
 !ی خودت خسته نباشیسالام مرس-
 !ییییییمرس-
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 . ساکت نشستمگهیود
 يهور)ساحل( از من شهی که ناظممون اسممونو گذاشته تبهکاران جوان ومتشکل ممی هفت نفره اپی اکهی ماتوکالسمون

 نینگ)دایا( يدیا)ایمیک( ای لوبای یمیک)طهورا(
 )نینازن( يوناز)تساین( یتین

 . که پدرمن باشهمیری مسی سروهی بانی ونگي ومنو هوريناز
 .زدی از فکردرم اوردکه صدامنی نگيصدا

 ? اومدنی کنایا
  اهنگه رو روشن کنمیعنی زنهی صدام میوقت

 ! نگاه کردمرونوی و بی صندلی دادم به پشتهی رو روشن کردمو سرمو تکاهنگ
 

 مکتی زنگ ازجام بلندشدم ورفتم طرف نيباصدا
 ! هابچه
 ! به بچه ها گفت ورفتدی خسته نباشهی نشیری خانوم برازنده اومد که بااخالق خوب ولبخند شيصدا
 ?ریچه خبرازاقاسم-ي برگشتم سمت هورطنتیباش

 !شترینه ب بودی شوخهی شکرخورده همش يناز - نی وببای کرد که بی اخمهی
 ️☺!دیببخش! باشه بابا— کردمی منت کشي ازهوري رفع دلخوري بلند شدومن براي اعتراض نازيصدا

  ? چه خبریازسام—نی جوروعوض کنه با حالت خاص خودش برگشت سمت نگنکهی اي برایمیک
 !یچیه-
 ️! ندارهی کوتاه ومختصربهش فهموندکه بهت ربطیلیخ

 ! شه و بادابادا مبارك باداي جدهی خواد قضی خودش مي که به گفته نهی نگي دوست مجازیسام
 ! خوش باشن وهللاشهی که همشاهللای امیستی نلی دونم خوبه ماهم که بخی تا اونجا که مرابطشون

 دارهی هم خوبه که رابطشون پانی اخالق نگالبته
 !طونی باجنبه اس هم مهربون وشهم

 ️ مغرور و غدي ازاخالقاشون اونا روخاص کرده مثال هوریکی ام خوبه وهی بقاخالق
 اددارهی ادا واصول زيناز
  فوق العاده مضطربهیمیک
  بادرکهیتین
 الهیخی بيدیا

  مهربووووووونمگنی که همه موخودمم
 !نیی پانیزودتربر! همه پخ پخادباالیاالن خانوم شمس م - ازفکردراومدیاسی يباصدا
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 راه ي قهی بودو داشتم بادقت به طرنیی سرم پانیی پامی که برمیهمه امون بلندشد)  منه وعشقميداداش بزرگه (یاسی باحرف
 !یتوخودت ?چته امروز- که خوردم اومدی وبعدش پس گردنیتی ني که صداکردمیرفتنم نگاه م

 !سی نمیچیه!گوساله!  خداازت نگذره مردميا—
 !می بچه ها گذرونديای وبادلقک بازحی تفرزنگ

 .می و سرجاهامون نشستمی کردیعذرخواه. اومده بود)رورزشیدب( ي باال خانوم احمدمی اومدیوقت
 !می اما بامخالفت بچه ها ردشد وتوکالس نشستاطی توحمیقرارشدبر

 ي بلندي باصداهوی ایمی که کمی ودورهم نشسته بودمی جاکرده بودمکتی دوتا ني خودمون وتوي زور هفت نفربه
 !می ازمون نمونه دارگهیدوروزد! می شدچارهیبچه ها ب- رولپاشدیدستاشوکوب

 ! بهش گفتنی استرسهی ي هرکدوم باتندي ونازدای و امی اه بلند گفتهی ههمون
 !می رو داری بدبختنی سرهرامتحان مااگنی البته راس مخوب

 ?نیشماهاخوند-نینگ
 ! حوصله دارهینچ ک-یتین

 !هیلی خمی خونی که واسه امتحانا منمی همگهیراس م-من
 ! زدم تستخوردهی من یول- يناز

 !توکه بله خرخوان- نگاه بهش انداختهی ظی باغيهور
 !می ثبت نامش کردیبابدبخت! که ازهفت دولت ازاددامیا
 !وهللا!  ندارهدنی به پرسازی نزنهی مي چه خرمی دونی مگهی که داهمیمیک

 ! وسطنی بندازی بحثهیاههههه حوصله ام سررفت - بلندشديهور.  اعتراضيصدا
 ?میخوچه بگ -نینگ
 ! دونم حوصله ام سررفتهینم-

 .زی رومدیکشی ميزی چهی کی بود وداشت باماژنیی انداخت که سرش پاایمی نگاه به کهیبعد
 کنهی مکاری چیمی کنمی بلندشدم که ببی گل کردو باهزاربدبختمیفضول

 ! همانازخوردنمی همانا ولبلندشدنم
 !نی زمدمی گذاشتمو باباسن کوبمکتی ني لبه يپارورو

 ! همه توشوك وسکوت بودنهی چندثاناول
 !  ننه مردميا! دهی گاهم ترکمنی که نشدمی تازه فهمدومنمی کالس ترکدفعهی

 ! بلندشدم ونشستم سرجاملکسی ریلی خاوردموی اصال به روخودم نیول
 ! امازندهی اومدم من مردم ادشونی ها کم کم خندشون بنداومد وتازه بچه

 ! دردم جوابشونو دادمي با ته مونده  و منمدنی پرسچندبارحالمو
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 ! بوددهی که قبال دنبالچه ام ضربه دی دردگرفت اونم منیلی خانصافا
 !دمی بگم ترکخالصه

 !می نمونه قبول بشي دمدرسهی که شامی روز وروز بعدش خودمونو تودرس غرق کرداون
 ! افتاده بودنگهی دي حوزه هی ي من نبودن وتوشی کدوم ازبچه ها پچی ازمون متاسفانه همی که رفتجمعه

 !دی استرسم ته کشنی گفتن وارد سالن بشنکهی استرسو تحمل کردم اما به محض ای روز کلاون
 ! خودمو دوستام کردمي براتی موفقي و ارزودمی کشقی نفس عمهی
 !  خوندم وارامش قدم توسالن گذاشتمی الکرستی اهی
 !اههههههههه توروحت زنگنه-
 !گندزدم?يری امتحان نگيمردیم

 !یخانوم طهماسب! یخانوم طهماسب-شدی ترمکی لحظه به لحظه نزدزدی داشت دادملداکهی يصدا
 ?چته- برگشتم سمتشتی عصبانبا

   نگام کردمظلوم
  کنمی بدبخت خالنی سراتموی شدم انصافا حق نبود که عصبانناراحت
 اعصابمو شعوری زنگنه بنیا) شدمیشی بازاتادزنگنهیبا( خواستم سرت دادبزنم ینم!لدای دیببخش- نیی سرموانداختم پاشرمنده

 !دیخورد کرده بازم ببخش
 . اوردباال وداد دستمموی بالبخند سرشو تکون دادو گوشلدای

 ... خوره اما شمای زنگ متونیخواستم بگم گوش-  نگاش کردمباتعجب
 ! نداره بهم گفت ورفتیبی عهی ازصورتشه ي که عضوي بالبخند کردمو اونمی ازش عذرخواهی شد بازم باشرمندگوساکت

 . لبم ظاهر شدي روشی به خاطرمهربونيلبخند
 . به مازدی زنگهی یتیچه عجب ن- بودهی کنمی چک کردم ببمویگوش

  ?الو بله- هنوزبوق دوم نخورده بود که برداشت!  باهاش تماس گرفتمبالفاصله
 ?ي بوددهی خوابتیروگوش-دمیبلندخند

 !به به سالم عرض شد خانوم گچکار-
 !ییبای زنیشغل به ا!گچکارومرض-
 ?ي کارکردی چای لوبي واسه نامزدناروولشیحاال ا! یگیباشه توکه راس م-
 دی نبود باهاش برم خری کسیچیه- لبخندزدمهی

 !دشونهی جدي خونه رهیکه درگ)خواهرم(سارا
 !ومدهی اما هنوزنامی که گفت بعدازظهر مرعباسمیام!  خاروندنم ندارن وقت سرمارستاننی بیرعلیبا ام)بازم خواهرم( سانازم

 ! بزنم قطعش کردی بذارحرفنکهی وقبل ازانمتیبیم.... درپاساژمیون4باشه پس ساعت ! نطوریکه ا-  کردی مکثیتین
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 ....یروان
 .4 نگاه به ساعت کردم ساعت هی
 !سالم عشقممممم- بعداز چندبوق برداشت!رعباسی به امدمی زنگندفعهیا

 !می انگاربلدوزرکشهی ازمون کارمنی خواهرتوجمع کن پدرمارو دراورد همچنی اایجون مادرجون ب!خاله.سالم-
 ?نیرکاردربری اززي خوای مرمی بمیاله-

 !اره خاله توروخدا- اومدرارسالنی داداميصدا
 ?کری رواسپیبازتوگذاشت- دمیخند

 !جون خاله عادت کردم-
 ! درکارگاهنیای بمیون4 ساعترتایام!  ندارهیبیحاال ع-
 ? افتادهیاتفاق ?چرا خاله-
 ! کمکمنیای گفتم بیمی کي نامزددواسهی خوام برم خرینه بابا م-

 !امیباشه خاله االن م-دی هوارکشبازارسالن
 ! قطع شدوتلفن

 ?جاااان- تلفن وگرفتم روبه رومباتعجب
 !وونهید-  گرفتخندم
 ی کارکنم پس حداقل عقدمو خالنجای استیمن که قرارن.  شدمی بازعصبدمی وبرگشتم که زنگنه رودبمی توجلوانداختمیموبا
 !کنم

 ?ی امتحان گرفتیچرا بدون اطالع قبل-دمی بهش توپتی خودمو رسوندم بهش وباعصبانباسرعت
 ? پسربرادرت قبول شهنکهی ايبرا

 بودم که حتما دوارشدهیمن ام! نداشتی وعملي همه ازمون وامتحان تعورنی اگهی ديکردی ازاول استخدامش مخب
 ! قبول شمگهی ديدجای به چندتا ازمون نرفتم که شارمیگیکاروم

 
 !ی ام شرکت کنگهی دي جاهاي وازمونای باشدنداشتهی امی خواستیم-  منوزدکنار ورفتلکسی ریلیخ
 !باتوام!يری پيهووو- دی امپرم چسبیعنی

 !احترامتونگه دار- برگشت سمتمشدی ممتشی گرونقنی که داشت سوارماشزنگنه
 !نی حاالببي خوری روز حسرتمو مهی!ینیبی کارتو منی روز جواب اهی مطمعن باش يری پنیبب- جلوش رفتم

 به سمت تی پس بدون صبرکردن وباعصبانشناختمشیم. اومدینی بوق ماشيصدا!  ودرومحکم بستمنی دادم توماشهولش
 ! حرکت کردمنیاون ماش

 
 ? شده ساسا زدن توپرتیچ—. رفتمی منی وبه سمت ماشنی زمدمیکوبی مپاهامومحکم
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 !اره بدجور-ومدی بود که مرارسالنی اميصدا
 ?چرا قربونت برم-
 ی بهم گفتگهید بارهی الفاظ فقط ماله دوس دختراته نیقربونت برم قربونت برم ا-  بهش انداختم واداشودراوردمضی نگا باغهی

 !اینگفت
 !ولش کن! بازگازش گرفتن هارشده-  که من بشنومي جوررعباسیام
 - واخم کردمنی رفتم نشستم توماشعی نتونستم بگم فقط سریچیه

 ? شده خالهیبازچ
 ? بودی کبمی تازه رقرهی بگدازمونی افتاده باادشی کارکردم ی ماه که براش مفت ومجانهی نی بابازنگنه بعدازایچیه-

 !پسربرادرش
 .اون همه مجسمه واسش ساختم-رونی نفسمودادم بیعصب

 !رنداشتی تاثکردنی می هم ارسالن وعباس شوخیهرچ. ی صندلي کردم گوشه بغ
 

 ★نینازن★
 

 زدمی نفس نفس منطورکهیهم. سادی وایتی ننی دروبازکردم ماشنکهیهم. رونی بدمی انداختم روسرم و دوموی شال مشکبدو
 !یسالم به همگ-دروبازکردم ونشستم

 !تی خرکی وقت شناسنی باایتی توروحت نيا- جوابمودادنیتی ونيدی واي وهورینگ
 !اونم کجا کنار کوه! گمایبال سرم اورده که م! ذارهی جات میرکنی دقهی دقکی اگه شعوریب
 �! اومدکه برگردمرمی گنی خواستم بکشمش شانس اوردم ماشی میعنی
 !زننای کلمه حرف نمهی ازبچه هاچکدومیادهیخوشم م.  روروشن کردکیدوموزی خندیتین

 . فک کردم ببشعورچه زود شوهرکردیمی کبه
 کی و بعد بازهی نگاه دلشو مهی به قول معروف توشهی واسه نوپوقبول میمی کی نوپو باهم اشناشدن باربد وقتي تواوباربدیمیک

 !گهی بادا د وبادابادا مباركي خاستگاررهیسال حدودا م
 !شی نامزددی خرمیادبری بمی که گفتاالنم

 !انی ساحل هم مي دوتا خواهرزاده رارسالنی وامرعباسی گفته امیتین
 اون رهی لباس جذاااااااااااب بگهی تونهیاخه م!  انتخاب لباس خوبهي بهتر چون بالخره نظردوتا جنس مذکرهم توالبته

 ! مردههههيباربدبدبختم که شب نامزد
 .! اهنگ گوش دادمي زدم وبه صداضمی لبخندبه فکرمرهی

 ★دایا★
 !يارسالن خفه ام کرد-
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 ! محکم زدم روبازوهاشدوتا
 ! بار فشارم داد که حس کردم مردم وزنده شدم وبعد ولم کردهی

 !کنهی ابراز عالقه مدی شدیلی خشهی همارسالن
 ! ندارهبی منظوره عی خب بیول
 !يدیسالم ا- جلوم دراز شدرعباسیدست ام,  بردورشی نی که به سمت نگرارسالنیام

 ?یرخوبیسالم ام- دست دادمبالبخندباهاش
  یمرس-
 ارسالن پسربانشاط وازهفت دولت ازاده.  رفتنی دستمو ول کرد و به سمت نگرعباسیام
 ! شدهتشی باعث جذابنی وهمکنهی اقامنشانه رفتار میلیخ.  مهربونهای مغرور و با خودرعباسی اماما
 که ی برگشتم سمت کستیباعصبان.  موندنهینفسم تو س.که حس کردم کمرم ازوسط دوتا شد. کردمی ساحلم احوالپرسبا

 ? قورباغهيندازی خرجفتک منی هنوزعیکنی شوهرمي داریگاووحش-زدتوکمرم
 ! کنهی مونده بازم تشبیوونیسالم عشقم اگه ح- لبخندمسخره زدهی

 دست بکش باال سرما هیعروس خانوووووم !زمی عزيایبه به سالم لوب- نذاشتنی خواستم بهش بتوپم که نگتیباعصبان
 ! بازشهدبختونیشا

 !نی خوشبخت بششاهللایمبارك باشه ا!ااااایخاله لوب- کرداروبغلیمی رفت جلوومحک کارسالن
 وخودش نی گذاشت روسرنگمیکی روسرخودشو واون شوگذاشتیکی بلندکرد یمی هردوتا دست کدجلوی وکشنیبعدنگ

 کلی دوست دخترخوشگل وپولدار وخوش ههی ی ولشمی خوام خرنمی من زن نمایخدا- بلندبلندشروع کردبه مثال دعا کردن
 ! بدههش بنی شوهر کوتوله هم مثل خود خاله نگهی!بهم بده اوووووووووووف

 نی خوای شکوفه دادم نمیچیعلف که ه- مانع شدي هوري قرمز شدوخواست دادبکشه که صدانی ونگرخندهی زمی زدهممون
 !  تووومیبر
 

 ★طهورا★
 

 ! کمرنگ چشمشو گرفتی لباس ابهی ایمی بعدده دوردورپاساژوزدن کبالخره
 !ومدتویانیمی منتظرشدم کی اما هرچکی بوتي ورفتم توقدماموتندکردم

 ...  سرك بکشم کهرفتم
 
 !نجاسی ای کنی به بببه

 !دهی محترمو داری برده نگو اماتشیمی بگو چرا کپس
 .یعی ضانقدیخاك برسرت کنن که ا- محکم زد پشت سرشنی نگدمی برم جلو که دخواستم
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 !احمقققققق! ي تفاوت نشون بدی خودتو بدی االن بااحمق
 ! ازدوریحت! دمشیدوهفته اس ند ? کارکنمیخب چ-ودستشو گذاشت پشت سرش)یییییییاله( بغض کرد ایمیک
 ! دی چشمش چکي قطره اشک ازگوشه هی

 !رمی بمیاله- رفتم جلویباناراحت
  ?حاال چرا- خودشوانداخت جلویتین

 !باربد هم باخت. کردي باهاش شرط بندوایش—
 .مینی همو ببمی حق نداري تا روزنامزدگهی بود دنی اشرطشونم

 ?خب سرکار-ساحل
 ! ردکنهیباربدمجبورشد برام مرخص-

 ....  وی دلتنگیبوبچسب که حساب نداره امشیبیخب ع- جوروعوض کنماومدم
 که بخنده اوردنی درميدوستاش جنگولک باز! چقدنامرتبه!  رودوس دارهای پسرچقدلوبنی ای الهیاوخ.  سمت باربدبرگشتم

 !دی خندی نمیول
 !! هادهی روندایمیبچه ها هنوز ک-دایا
 ! بگردم چقدالغرشدهیاله- یمیک

 !داسی شیلی خگهی دنیا. رخندهی زمی وزدمی باهم نگاش کردهممون
 ?مییتا6 چرا ما نمی ببسایوا

 ★نینگ★
 !کردمی کارواسش مهی دیخب با.  کباب کردگرموی جایمیی کیاخ 

  اتاق پرووووووووووودمی چرخوندم که رسکی دوربوتنگامو
 !انی اشاره دادم که باهام برارسالنی وامرعباسیبه ام.  المپ باالسرم روشن شدهی
 ? خالهشدهیچ-  بازنطق کردرارسالنی اممی خورده که ازشون دورشدهی
 ?نیدیباربدود-  لبخند مزخرف زدمهی
 ?اره چطور-رعباسیام
 ?نیدی اشو دافهیق-
 ! بوددهی ژولیلیاره خ- رارسالنیام

 ی خوام بفرستمشون تواتاق پرو تا رفع دلتنگیم! دهی رودوهفته اس ندایمیاخه ک- امو مسخره ترکردملبخندمسخره
 ���کنن

 
 ??می کارکنیخب ما چ-دنی باهم خندهردوشون
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 ! اتاق پروشیفرستی لباس مهی هروقت عالمت دادم بایزنی باباربد حرف ميریاقاعباس م-
 ! انهی اتاق پرو جا داره نمی توهم سرفروشنده روگرم کن منم برم ببارسالن

 !ن دادن ورفتسرتکون
 ! هم لباس زنانه داشت هم مردانهکیخداروشکربوت

 ! شک نکنه رفتم دراتاق پرو روبازکردمی که کسي جوري عادیلیخ
 ! بابا جادارهنه

 ! بهم انداخت ومنم باعالمت سربهش فهموندم خوبه و به کارت ادامه بدهی نگاهمی نهی ارسالن
 ... اومدن توهیباربدوبق

 هی گهی بروبپوشش دایدب-  ولباس وگرفتم سمتشیمی کشی گرفتمو رفتم پیمیزکی وقت تنگه بدو رفتم لباسه رو سادمید
 ! غروب شدمیدبخری باگهی دزیعالمه چ

 ! نگفتنيزی ها ازرفتارم شوکه شدن اما چبچه
 !دم لباسوببنپی زامینه قفلش نکن تا ب- روفرستادم اتاق پرو خواست دروقفل کنه که نذاشتمیمیک

 ! تکون داد ودروفقط گذاشت روهمسرشو
 ! فهموندم که باربدو بفرسته تورعباسی به امی سمت پسرا باهزاربدبختبرگشتم

 ! باربد نباشندی من ماجرا روبه بچه ها گفتم وگفتم تودرفتی مرباباربدکلنجاری امتا
 باز کرد عیردروسری اتاق پرو امکی نزدانی اخم وحشتناك دارن مهی وباربدبا رعباسی امدمی دراتاق پروچشم دوختم که دبه

 !وباربدوپرت کرد تو و محکم دروبادستش گرفت
 .. ! زدم وبرگشتم سمت بچه هايلبخند
 ★ایمیک★

 
 ... بوووووودنقدشلختهی مرتب من اشهی واسش عشق همرمی بمیاله
 !دمشیلباسامو دراوردم وپوش. خوشگل بود.  نگاه به لباس انداختمهی ودمی کشیاه
 !ومدی لباس باپوستم جوردرمیرنگ اب.  جان چقدخوشگل شدميا

 ! اش لخت بودنهی اشک وسط سهی بودوحالت دهی بود باالتنه اش کامال پوشی خوشگللباس
 ! بوووودهیرچندالی ازحردامنشم
  عاشقش شدمخالصه
 ! نفر پرت شد توووهی لباسوباال بکشه که پیادزی وصدابزنم بنی نگخواستم
 ...کردی می خواست دروبازکنه ومدام عذرخواهیپسره هول شده بودوم!  بود قدتوپ شدهچشمام

 ?کنهی کارمی چنجای انیا... يا.. يا.. نفسم بنداومد.  دقت کردم بهششتری خورده بهی
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 ! صدادارشده بودنفسام
 ?باربد- . شدم ودستموگذاشتم روبازوشکی خودم نبوداما اروم بهش نزددست
به چشماش .  نگام کردي درحلقه شد برگشت سمتمو باناباوري دستاش محکم دور دسته دمید. دی لرزی به طورواضحتنش

 ..دی باردلم لرزنی صدمينگاه کردم وبرا
 ! لرزونشو اوردباال وگذاشت کنارصورتدست

 ?گهی دیخودت ? دختريوا-
 !دمی گربه صورتمو به دستش مالهی کردمو مثل ي خنده اتک

 ! فهمهی نمنوی عاشق اهی اما ی کمه باشه واسه دلتنگدیدوهفته شا. دمشیدی مکی که ازنزدشدی باورم نماصال
 ! اتاق پرو رو پرکرده بودي توعطرش

 ! واسه اغوش گرم وپرازعشقش تنگ شده بوددلم
 .زدمیبه پشتش چنگ م! دادمیمحکم به خودم فشارش م!  خودمو پرت کردم توبغلشی معطلبدون
 !دمی استخونام وشنركی تکیریت. دادکهیانقدرمحکم فشارم م!  انگارحال منو داشتاونم
 .زدی مشمی اتشدی مدهی داغش که روپشتم کشيدستا
 ! باالدشی اروم کشیلیخ. لباسم بازه پی زدیفهم!  شدشتری دستاش دورکمرم تنگ ترشدو فشاردستش روپشت بي حلقه
 ! ازخودش جدا کردومنو

 !رونی رفت بی حرفچیون ه وبددی بوسمویشونیپ
 .  که حالش خراب بوددمیفهم. دمیفهم
 ! که معشوقش بودميعاشق مرد.  ومن عاشق ترشدمدمی توچشماش وفهمنی تحسبرق

 ...دمی بوسیشونی پي بودم رودهی لبخندم شدت گرفت ونوك انگشتمو که کشمیشونی پي رودمی زدم ودستمو کشيلبخند
 ★ساحل★

 
 ! رفتمزمونی به طرف مدموی وکشیتی دست نباخنده

 !رهی ارومت بگگهی دنی بشایب!  منویکشت—
 !میدیخندی وماماوردی درمي دلقک بازنی وطبق معمول نگمی بودزنشستهی مهی بچه ها سربا
 !زدنی و باهم حرف مکردنی وباربدانداختم که چه عاشقونه بهم نگاه مایمی نگاه به کهی زدمو هی تکی صندلبه
 ? ازمون کم شدیکی چه طور يدی دیاخ
 !میساله بود15 نوجوونهی ههمون یوقت.  افتادمشیسال پ8 ادی

 ! چقدزودگذشتیاخ
 ! افتادیی اتفاقاچه
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 ...میرکردییچقدتغ
 ...یه
 
 !می کردریی تغیلیییییخ
 ! دوتا مثل چسب دوقلوننیا. نگاه بهشون کردمهیبرگشتم !  چقد بزرگ شدنرارسالنی وامرعباسیام

 !ن و باهم نباشن جا برهی نداره امکان
  افتادنای اي نازي خانواده ي اتفاق باحال توهی

 !دی گنجیاخه المصب نم!  مردمدمیاصال شن!  الوقوعبیغر
 ! شاپ و گفت خبرمهم دارمی اون روز باذوق هممون ودعوت کرد کافي نازرهی نمادمی چوقتیه

 ! شاپی ذوق وشوق حاضرشدم ورفتم کافیباکل
 ?نی عروس دامادکنینی ببنی گذاشت تودستمون وگفت بازکنی دونه کارت عروسهی یکیدی تارسيناز
 !دی بازش کردم مخم سوت کشیوقت

 ...ي با داداش نازیاسی کردم ی فک نماصال
 به زن داداشم ي حق نداردگفتی بهش توپيناز.  حرف زدمیاسی گفت چه طورشده وبه ي به نازنی نگیتازه وقت! بخداموندم

 !یحرف بزن
 !نی وماهم فکمون کف زمی ماهنی ادختربه

 !ماهه حاملس5 جونم یاسی قربونش برم االن
 ! که نگووویاسی عمه به قربونش بره گذاشته دورهی هم يناز

 !هی ازدوستاش ازدواج کرد ورضا داداششم که سربازیکی با برادرنیخواهرنگ
 .ازدواج کرد)نیروژ( ایمی کي با دخترخاله ي داداش هورطاها

 . ازدواج کردرضای دانشگاهشون به اسم علي ازپسرایکی با تسای خواهرننایژ
 !ساله داره2 پسرهی باپسرعمه اش ازداج کرده ودایخواهرا

 !سالشه17 رارسالنهی االن هم سن امداداششم
 ! ازدواج کردهنی االن حامله اس وبا خاستگارسمجش افشوای شایمیخواهرک
 ! شاخ شمشادودارهي پسرانی خودم سارا که اي خواهرااخرشم
 !کننی کارممارستانی بي رفتن تهران وهردوشون تویرعلی که با شوهرش امسانازم

 ! خودمونماها
 ! که خانوم دکترهیتین

 ! دارههی که عکاسه واتلنینگ
 ! نوپو هستشي که توایمیک
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 ! روانشناسه و مطب زدهطهورا
 !کهیزیرفی دبدایا

 ! استاددانشگاههيناز
  کنمي گارگاه خوبم که مجسمه سازهیدوقته دنبال  هنرخوندم وچنوخودم

 ?کجا- ازجام بلندشدم لبخندزدمو
 ! وباربدیمی کشی پرمیم- فضول زدمیتی به نيلبخند

 ! االن تنهاسایمی بهشون کدهی شده وچسبرارسالنی وامرعباسی ورعاشق امنی اتاق پروبه اي هیباربدکه ازقض-نینگ
 !ششی پمی برمی پاشنی نشستنجای انیپس غلط کرد- کردمیاخم
 ! برهایمی ککی نزدی ذاره کسینم!  امشبداکردهی پي سرجات باربد الرژنیبش- يهور
 !رمی خودم منینی شما بشنیایاصال به درك ن- شدمیعصب
 !  رفتمایمی وپاکوبان به سمت کیعصب
 ! خليتنبال
 !رمی به درك خودم منیای نماصال
 سی خسیواروخی که حس کردم خوردم تودکردمی مرغرغری مو زکردی مي وداشتم با خودم خودخورنیی انداخته بودم پاسرمو

 ! شدمسیخ
 ! توهواخشک شده بود وکال مغزهنگ کرده بودهدستام

 ?واااااری خوردم به دتی همه جمعنی من وسط انمی ببسایوا!  چند لحظه خشک بودمتا
دترمحل حادثه رو ترك کنم بالفاصله سرمو اوردم باال وبدون نگاه  خواستم زوی کارکنم فقط می دونستم چی نمازخجالت

 ! شددهیکردن به اطراف خواستم برم که بازوم کش
 ! دادمی چه سوتدهی دحتمایوااااا
 !ستینجورنیی اراصالنمی خنه

 !دهی نه نددهی تورونداون
 ! اروم برگشتمدادمی مي که خودمو دلدارنطوریهم
 ...  خوام نخواستمیخانوم من واقعا معذرت م-
 ?یچ

 !اخخخ گردنم! سرمو اوردم باالباسرعت
  تونستم تکونش بدمی گردنم گرفته بود ونمرگ

 ?من خوردم به شما- ازش سوال کردمي ناله ماننديباصدا
 ?نههههه من خوردم به شما-
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 ?هینطوری چرا انیا.  گرفتخندم
  ?خب چرانزارمش سرکار! کله امي توداومدی فکرپلهی

 ! محترم من من خوردم به شماينه اقا- دادمی که گردنمو ماساژمنطوریهم
 ! گوش کن دخترکوچولو من خوردم بهتگهینه د-  لبخندکج مسخره جوابمو دادهیبا.  زدی برقهی چشماش

 ! عموجون من خوردم بهتگهینه د- دادملشی لبخندتحوهی مثل خودش منم
 ?وت رختمی دخترگلم من خوردم بهت نگا شربتاهم رگهینه د-
  ?ییییییییییچ
 !  شده بوووودیلباس زردم نارنج!  نگا به لباسم انداختمهی

 !ستیخب چرا حواست به راه رفتنت ن- سرمو اوردم باالتی رفت باعصبانادمی کلکل اصال
 

 ? کارکنمی چی لعنتنیحاال باا-نیی سرمو انداختم پابابغض
 ? حواسم به راه رفتنم باشهدی به من حاال من بايعه تاحاالکه توخورده بود-

 ! شد اهفی خودمم کثي لباسايتازه - باخودش غرغرکردرلبی خودش انداخت وزي نگاه به لباساهیبعد
 ? تاالرهيازکارکنا? دستشهینی چرا سنی انمی ببسایوا
 ! خراب بشهی خوام مهمونی برس نمتییرای کردحاالبرو به پذشهی نمشیبه هرحال کار- زدمثی لبخندخبهی

 !ستمی نينجای ايمن ازکارکنا- رفتي صورتش روبه قرمزرنگ
 !گهی می چینی سنیواقعا پس ا-

 !د بجنب مهمونا منتظرن- زدموتشرش
 ! دادمو دررفتملشیی تحوثی لبخندخبهیو

 !ستی نزی چچی هي هست توي مردم ازاري که توی لذتنی المصب ایییییییاخ
 ?چه خبرعروس خانوم- رفتم وخودمو ولوکردم کنارشایمی طرف کبه
 !ای نگيزی چی ساحل به کسيواااااا-

 ?what-  نگاش کردمباتعجب
 ?می عقدکنادیباربد گفت امشب به عاقدگفتم ب-

 ?ییییچ- برق گرفته ها راست نشستممثل
 ?دهی بابات اجازه ممگه

 !می کنغهیبه باربدم گفتم گفت اگه نزاره حداقل ص! نه-  توهم رفتهوچهرشی
 !ساحل پاشو- باربداومدی عصبي بگم که صدايزی چخواستم

 ! تونم بدزدمشینترس نم?چته- برگشتم سمتشتی عصبانبا
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 !بچه ها گفتن نروهاا- ازجام پاشدنوناراحت
 !اتنهاسیمی خرگفتم کمن

 ! دورشدموباعجله
 
 

 !اااااایخدا
 !  تنها نباشه باربداومدکبابمون کردایمی ثواب کنم کاومدم

 ? منودوس ندارهیشکی هچرا
 ! جون گردوقلمبهیاسی بچه ها پس سرخرو کج کردم سمت شی نداشتم برم پحوصله

 !یسالم گردال- سمتشبالبخندرفتم
 ?ی ساسا خوبيوووو-  بغلم کردباذوق

 ?رخوبهیام ?ون نخودکوشولو چطورها! ی توام که معلومه خوبی من عالیاره گردال-  دمیخند
 !گهی نخودم که خوووبه دیییییی که عالریام-
 ? شدی چی نی سونو نی رفتیاسی يواا-
 ! کوچولوپسرهی نین-

 رخوبیسالم اقا ام-  کردمی ادب باهاش سالم واحوالپرستیبالبخندبلند شدم وبانها.  سرم اومدرازپشتی ناراحت اميصدا
 ?دیهست

 ?خانواده خوب هستند ?دیمتشکرشمابهتر! سالم ساحل خانوم-
 ! شما هم گرفتهي حسادته پانیمعلومه ا. ممنو ن متشکر-

 !شهی مکمی اخه شرگهیاره د- دی بوسربنفششی شال حري وموهاشوازرویاسی کرد و رفت پشت ي خنده اتک
 !رهیگی نم عاقامونوي جایشکیه- نشستشینی بودروپوشیاسی که مخصوص خودینیری شاخم

 !یی سمت دستشودی ودودی مث فشنگ ازجاش پریاسی شد ی چدونمیهونمی
 ! بدو بدو دنبالش رفترمیام
 .دمی رفتارشون خندبه

 !رونی انداختنمون بنجامی ازاخب
 ? مظلوممنقدی چرا امن
 !Hello-زمونی رفتم سمت ملکسی ریلیخ
 ?ياومد-نینگ
 !امی فردا صب مشاهللای هنوزتوراهم ازمینه عز- مسخره نگاش کردمبه

 !ي مسخره ایلیخ-یتی ونيهور
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 ! گفتمی منم به مسخرگدونمیم- باال انداختمي اشونه
 !می بتکونمی برنیبچه ها بپاش-  اهنگ موردعالقه ام اومديصدا

 !ادیپاشم نم- زی سرشو گذاشت رومدایا
 ! بپاشيغلط کرد- بلند شدغشی محکم زد توپشتش که جيناز

 ! و باربدیمی کشیردم پ بچه ها روگرفتم وبدست
 ? شدی نامحسوس اشاره کردم که چیلی خیمی کروبه
 ! ندادهتی رضاچکدومی بهم فهموند که باباش به هاونم

 ! گرفته شدنطوری باربد انی حال کردم حال اي حال کردم ايا
 !می برقصانی که بمی کردی اون دوتا راضیبابدبخت

 .می وسط ودوراون دوتا حلقه بستمی ورفتدنی کشغی جمی شروع کردخودمون
 

 نهیری داشتن توشچقددوس
 نهیشی چشمات به دل متورنگ
 یی دوس دارم تا اونجاتورومن

 رهیمی ادم واسه حوا مکه
 

 ای تنها عشقم تودنیتوهست
  توتنهای مونم بی مینباش
 يری روز ازمن دلگکی که ینگ

 ای دارم توروقدردندوست
 

 لرزهی قلبم مدنتی دواسه
  ارزهی مای دنوجودتوبه

 نمیری شي لحظه هايبرا
  مزهنی توداره بهترلب

 !می وسط وهمه پراکنده شدختنی ام رهیبق(
! ستای کارکنا ننی گفت ازانیا.  شخص روبه روم خشکم زددنی رقصم برسم که بادي هی چرخ زدم وخواستم به بقهی هی باخنده

 !)می ضایلیابروهاشو واسم باال انداخت واشاره کردبرقصم خ
 نهیری داشتن توشچقددوس

 نهیشی چشمات به دل متورنگ
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 یی دوس دارم تااونجاتورومن
 رهیمی ادم واسه حوا مکه
 رهیمی ادم واسه حدامکه
 

 دمی داشتنت جونمم مواسه
 دمی تومن عشقوديتوچشما
  چه جذابهایکنارتودن
 رمیگی تواغوشم متورومن

 
  واسم خوبهای که دنیتوخوب
  چه اشوبهامی تودنینباش
  واسه قلبمیلیتودل
 کوبهی هرلحظه منهی توسکه
 کوبهی هرلحظه منهی توسکه
 

 نهیری داشتن توشچقددوس
 شنهی چشمات به دل متورنگ
 یی دوس دارم تا اونجاتورومن

 رهیمی ادم واسه حوا مکه
 رهیمی ادم واسه حوا مکه

 )رفرجامیام/نیری شیزندگ(
  بودم رفتم سرجام نشستمشیی توبهت پررونطورکهی چشمک بهم زد ورفت منم همهی که تموم شد اهنگ

 
 ★تساین★

 
 ! ی لعنت بهت اشکاناهههه

 �!رمی بگشی خوام اتی موفتمی مادشی که هروقت اخ
 !!! اعصاب که واسم نذاشتهی عوضی اشکاننیا

 ! رو به کامم زهرکردهی زندگمارستانی بنی اي نحسشو گذاشته توفی تشریازوقت
 !کنهی دخالت مي هرکاريتو



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 19 

 !شهی جن بوداده ظاهرمنی کنم عي کارامی متا
 !ی اخراجی کني کارمارستانمی بسیی ری اشکانداهللایمن :کنهی سواستفاده متشی خوام اعتراض کنم ازموقعیتام

 گهی دشمی الل ممنم
 !ی وعوضزییییییی هيای متنفرم خازش

 ! الس نزنهمارستانی نداره باپرسنل زن بامکان
! شهههههههههههههی واونم روزبه روز کثافت ترمدنی خرهم بهش پا مي دخترانی وجذاب هم هست واپی خوشتالبته

 
 
 ! کنمی وولشم نممارستانمی بنی تونم من عاشق ای اما نمستی که قطع نمارستانی استفا بده بگنی منای وماماننای خدااا ژیییهع

 !دمی اه حسرت بارکشهی
 . چه خوشحال بودایمی کشبی دیییییاخ
 !ستی نيزی به عشقش کم چدنی خوشحال باشه رسدمیبا
 !رونی شخصا انداختمون بایمی که کمی تاالر موندي تونقدری ارهی نمادمی وقت چیه
 ! خندم گرفتشیاداوریبا

 !کردن جمی بزنم که پي زنگ به نازهی که ارمی دربموی گوشخواستم
 !دیرکشی تردلمی ازجام بلند شدم که زباعجله

 )مظلوم عالم زن. ( دل دردا منوکشتنی اشبمی دی لعنتاهه
 ! خدااايا
 ?چه خبر شده -  سمت اتاقدمی به دل درد ندادم و دویتی اهمگهی کردن دجمی پگهی باردهی
 ! هاش اب اوردنهیدکترر-
 !نیعجله کن!نیاری دستگاه ساکشن روبعیسر-

 !دمیترسی روچک کردم به شدت نفسش تنگ بود ومن ازش معتشی وضباعجله
 ! ... ساکشن رواماده کردندستگاه

  اصال خوب نبودحالم
   نتونستم بکنمي کارچی جون داد من هردستمی هاش اب اورده بود زهی رنکهیساله بود به خاطرا27 پسر هی که ضمیمر

 . سرپابودمو خسته بودمازصبح
 .دیکشیرمی به شدت تردلمیعادت شده بودمو ز 

  نخورده بودميزی قهوه چهی جزازصبح
 .رفتی مجی اصال مساعدنبودو مدام سرم گحالم

  استراحت کنم خسته بودم واقعااااکمی خواستم تند تند برم اتاق استراحت ویم
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 !نی رفت ومحکم خوردم زمجی شد سرم گی دونم چی تندکردم که زود تربرسم اما نمقدمامو
 ! شدو همهمه اوج گرفتدی تولي بلنديصدا

 !کردی ذوق مکردوذوقی به شدت دردمزانوهام
 .ومدی مي محويصداها.  حالم خوش نبوداصال

 . نشنوميزیدستامو گذاشتم روگوشام که چ. شدمی موونهی دداشتم
 ! رفت هوااغمی جدوی کشریم به شدت ت گرفت اما تا خواستم بلندشم زانو هاربازوموی زیکی کردم که احساس
 شدم نی به بدنم وصل شد وسنگییلوی هزارکي وزنه هیفقط حس کردم .  حس نکرديزی چگهید.دیترکی داشت مزانوهام

 ! حس نکردميزی چگهیود
 

 . چشماموببندمعی که به چشمام خوردباعث شد سريدینورشد
 ? حالتون بهترهیخانوم کاظم-

 ? باشمامیخانوم کاطم- شفاف بشه ربرامی بازوبسته کردم تا تصوتندتندچشمامو
 ?شما. متوجه شدم-سوختی مگلوم

 !وندادراد. راد هستم-
 ! ازروم ردشدهیلی ترهی کردمیاحساس م. تخت نشسته امي رواروم

 .خوشبختم-
  ?حالت بهتره-
 ?يشما دکتر- چه زودپسرخاله شدنیا

 .دیکش يدیرشدی که تنیی پامو بزارم پاخواستم
 !شهی درس مياری وبه پات فشارنی استراحت کنیکم. دهی پات ضرب دستی نيزیچ-دمی کشغی جناخواسته

 ?يشما دکتر-  بودیشخص.  نگاه به لباساش انداختمهی
 !توفک کن اره- کردي خنده اتک
 ! کنمی نمي فکرچیمن ه- کردمیاخم

 !يضعف کرده بود!  مراقب خودت باششتریلطفا ب-نی پاهامو گذاشتم زماهسته
  چشم گفتمهی حرص با
 !اری خاص اعتصاب نکن وبه خودت فشارنطی وقت درشراچی هیاههههم راست-
 ! هم بزنیی سر به دستشوهی- کردمخی بهم گفت که يزی اروم چیلی کنارم رد شد وخاز

 .ورفت
 . که هستم باسرعت روپوشمو دراوردمیی توجه به جابدون

  ??دنی دنطوری چند نفرمنو ااخدایقرمزشدم ههههههههه
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 !دی روپوش سفياونم رو ? کنهیدنشتی چرا باحاال
 ! نشستمنی روزمهمونجا
 ! دهن بازکنه و منو ببلعهنی خواست زمی کردم ومحکم با پابستمش ازخجالت دلم مادهیحرصم ورودر پ.دربازبود

 ? همکاراميچرا جلو هی گرافتادم
 ? کار کنمی چحاال

 ! ام شدت گرفتهی موضوع گرنیفکرااز
 

 ★ساحل★
 
 ! رودخونهي دستمو پرت کردم توي توي از سنگاگهی دیکی
 .. ومن عاشقشم اسمشم قره سوگذرهی رودخونه ازوسط شهر منیا
 ومدهی اونجا نیچکی هبرمی تپه اس واهی کردم که پشت دای شهر پرونی روبیی جاهی دنبالش کردم ويکاری بي روز از روهی

 ..تاحاال
  بشهدهی دذارهی تپه نمیعنی
 سنگ بزرگ هی بونی سانی اری زقای شده و دقبونی هستن که مث سانورواونوررودخونهیدوتا درخت ا..ی خوشگلي جایلیخ

 ....وسط رودخونه اس
 . بهم ارامش بدهتونهی اب ميانگار که سرد..  ابي توذارمی پامو متی وضعنجای اامی مرهیگی دلم میوقت

 ... بازم تنهامی ادم دورمه ولیکل! گرفتهمیی دلم ازتنهاقتای حقاالنم
 حوصله و بدون نگاه کردن به اسم یب. زنگه خوردمی اوردم خواستم جورابمو بپوشم که گوشرونی و پامو ازاب بدمی اه کشهی

     ?الو—جواب دادم
 ?ساااااااحل—ومدی مهی گريصدا
 ?یکنی مهیچرا گر ?یتین— بودیتی نيصدا
 !!! ابروم رررررررررفتساحل—
 ?ییاصالکجا?هی حرفا چنیا ?یتی نیگی میچ—
 !ایتوروخدازودب!مارستانمونی بای بساحل—

 ! رفتمنی قطع کردم و بدوبدو به سمت ماشعیسر.دلشوره افتاده بود به جونم.  کردوقطع
 . دونم چش بودینم
 ? ابروم رفتی چیعنی  
 ?مارستانی مثال لباسش پاره شده توبیعنی
 ? شلوارش افتادهامثالی
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 .رونی مزه روازمغزم بندازم بی مسخره و بيزای چنی دادم تا اسرموتکون
 . سوارشدمعیسر 
 .دمی رسعی فاصله داشتم وسرمارستانی ساعت با بمیحدودا ن 
 .  کردم رفتم داخلنوپاركیماش 

 . توصف اسانسوررونداشتم وبدوبدو از پله ها رفتم باالستادنی اي حوصله
 .. نفرهی که رفتم تو محکم خوردم به يازدرورود

 .  باالدیپر.  ابرومهی طرفم دنیباد.  سرمو اوردم باالجیگ
 ? که همون پسر مستخدمه اسنی عه عه اعه

 !نیی رفت پاعی زدوسريشخندی نی انگارمنو شناخت ولاونم
 

 !شمی حالم بدمنمی بی پسره رو که منی خدا اصال ايوووووو
 ?کردی کار می چنجای ااصال

 ?اپرستاری ?نکنه دکتره 
 ? کجاسیتی که ندمی رفتم و پرسشنی کردم و به سمت استیپوف

  کردمداشی که بالخره پگشتمی میتی گرفتن جواب دنبال اتاق نبعداز
 . درو بازکردم و رفتم تواروم

 ! کنهی مهی و داره گرنی زمي نشسته رویتی ندمید
  نشستم کنارشاروم

 ? شدهی قربونت برم چیهال ? جونمیتین_
  خودشو پرت کرد توبغلمدی که شنصدامو

 !!سااااااحل ابروم رفت_
 رونی بدمشی کشازتوبغلم

 ? شده نق نقویچ_
 .دی اروم زد به شونه ام و بلند شد وچرخدونهی

 ! اوه واقعا گند زدهاوه
 . کردمو رفتم جلویاخم

  ابروم ناخواگاه رفت باالهی! خون بودبلندش کردمو و بوش کردمهیاره شب 
 ? خونهنیاخه ا ?جلبک_
 ! رنگه نابغهنیا_ محکم زدم پس کلشدونهی
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 ?ییییییییچ_ گشاد شدچشاش
 ? شدهیحاال چ! ی شده نه خونیروپوشت رنگ_
 ياون پسره )دندوناشو با حرص روهم فشار داد( بهوش اومدم ی رفت و ازحال رفتم وقتجی سرم گمارستانی دونم توبینم_

 !یی سربزنم دستشوهی همون دکتره هم گفت یعوض
  تنهاسدای اشی پمی تا برری بگتویبجنب اماده شو مرخص_ کردم ي خنده اتک

 !بدو! رمیگی غصه نخور خودم حالشو ماالنم
 

 ★دایا★
 

 ! مجبور بودم تحمل کنمی بچه ها رو نداشتم ولياعصاب سروصدا. ازکالس خارج شدمکالفه
  وارد دفترشدميبا اعصاب خرد. بودم به هدفم مجبور دنی رسيبرا
 !  خداحافظرمی زودتر مکنهی کالس ندارم سرم هم دردمگهی من دیخانوم غزال_

 ! رفتاراشنیباهام بد بود ومنم عادت کرده بودم به ا. ومدیازمن خوشش نم. دمی شنشوی خداحافظي صداوفقط
 .رونی شدمو از درباز مدرسه زدم بنی سوار ماشعیسر
  اشکانو گرفتممیت13ي دراورد و شماره لموی موبادمی چراغ قرمز که رسنی اولبه
  ?الو اشکان_
 ?ي چطوردایسالم ا_
  اونجاامی االن میمرس_
 !شهی نممی دارياالن مشتر ? تویگی میچ_
  اونجام فعالگهی دنیم10تا . ننیچرا نشه بزار صاحب جنس و بب_

 هم جور ی خوبيای داشتم سرزبون دار و وارد بود مشتراجی بهش احتی زرزراشو نداشتم وليحوصله . قطع کردموبالفاصله
 .کردیم

  تا برسمدی طول کشقهی ده دققایدق
  پارك شده کردممتی گرون قينای نگا به ماشهی

 ! ببرنادی اومدن زپس
  زدمو رفتم باال در واحدش منتظرم بوديشخندین

 ي سالم خاله قزکیعل_
 ?سالم چه خبر_
  اول بعد شروع کنیبزار برس_
  پس ببندهی دردم چیدونیخودت م_
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 ی قبلي حرفادونمیم_بدون سالم کردن نشستم جلوشون.  نشسته بودن رومبلدهی اتو کشيتا اقا4 داخل می کرد و رفتیپوف
 ?لوی چند کنی فقط بگنیرو زد

 ?اشن بیخانوم ک_ جذاب تر بود ابروشوانداخت باالشیی که ازهمه سنش کمتربود و خداشونیکی
 !صاحب جنس_ زدمي نشستم وپوزخندنهی به سدست
 ! خانوم کوچولویی کار کوچولونی ايبرا_ شدشوکه

 !پس به سالمت_
 !اری لحظه ساکت باش مازهی_ دوستش دراومدداد

 !تا دختر4 ولویک10_ دوستش شروع کردیکیاون .  کرديدی شداخم
 ! االن حاضرهنیباشه هم_ کردمیاخم

  جنسورنیگی ملیفردا تحو_ شد وبه سمت دررفتوبلند
  خداحافظیاشک_ دادزدموبلند

  تا من برمومدی ی نمرونی اتاق و بي تورهی من باشم اشکان میوقت.رونی بواومدم
 کردی مینی توگلوم سنگيزی چهی زدم يپوزخند

 یلعنت بهت زندگ_ شدمنی سوار ماشعیسر
 ?چرا ?چرا خدا ?چرا ?ه چرااخ_ رو فرموندمی محکم با مشت کوبدی ترکبغضم

 
 ★نینازن★

 
 �!يابرومونو برد! گهی درهی عشقم ارامت بگنینگ–

 �ي خاکبرسري لباساکی بوتي تودی بهم کردوپري زبون دارزهی برگشت
 ️☺!یروان–
 اراده اش منو عاشق نی دختر فوق العاده شاد بشه وهمهی خودشو جمع و جور کنه و عی بعداز اون اتفاق تونست سرنینگ

 ️خودش کرده
 !دهی می زندگي دختربونیا

 !ییییناز–
 ! شروع شداشیزی رفت هوا و ابرورغشی جباز

 !  برگشته بودن سمتمهمه
 !زدمو رفتم تو مغازه ️ي لبخندسکته اهی لکسی ریلیخ

  مهمونش کردمی پس گردنهی رفتم جلو بااخم
 ?ي بچه بازشروع کردي بردابرومو–
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  دوتا لباس نشونم دادیکی دادو لمی لبخند مسخره تحوهی
 ?نای اخوبن–
  واستمی دقت به خرج بدیستی تازه عروس که نگهی داره–
 !رونی و باصورت قرمز پولش وحساب کردو رفت بدی کشفی خفغی جهی

 ششی کردم و رفتم پی از خانومه خداحافظباخنده
 . بودسادهی وانی ماشکنار

 ! نشستعی اونم سررزدمیدزدگ 
  روروشن کردمنی منم نشستم و ماشباخنده
 می جمع شدای اي همه خونه دی بعداز خرقراربود

 !می وقت بود که دورهم نبودیلیخ
 !میدی رسکردی مغی جغی وجدادی فحش منی ساعت که تمام مدت نگمی نبعدازحدودا

  دراپارتمانشون باز بودشهی دفتر وکالت بود همهی اول ي طبقه چون
 روفشار دادم7ي و طبقه می شدسواراسانسور

 !! ! اسانسور صدادراوردني شروع کرد بااهنگ تونی معمول نگطبق
 ! نگاش کردم و فقط واسش خداروشکرکردمبالبخند

 می درزدي به درو رگبارمیدی ها چسبییایخولی مالنی مثل استادی اسانسورانکهیبعدازا
 
 کنترل کنم و چققققققق درو باز کرد منم نتونستم دستمو دای اعوی

  خورد تو صورتشمحکم
 !صدا خندمون بلند شد 

 ! کردمفی داد کیی چه صدایول
 ! رفتم تو دروبستمبدو
  بچه اخخخخخخ صورتمی شلی ذليا–

  افتاد دنبالموباسرعت
 کردمی باخنده به بچه ها سالم منی بنی و من امیدی خونع دويچنددور تو 
 ! ستهینمی وانطوری نه ادمید

  که دستم گرفت پرت کردم طرفشيزی چنیاول
 يوااااااااااااااا

 دای که نقطه نقطه هم بود افتاد رو سر اي از اون خاك برسریکی و رونی بختنی رلونی ناي بود ازتونی نگيلباسا
 نی لبخند نشستم زمهیبا
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 ! گشنمهزمیعز– 
  پرت کردو باغرغر رفت سمت تلفنلباسوازروسرش

 ي کوفت بخوريا–
 

 ★طهورا★
 
 ! فکر کردمشبی و به دزی مي اب رو گذاشتم رووانیل

 
 ! ستی جلودارمون نی کسگهی دمیوفتی ماکه باهم مکال
 ! ساله که تنهاسهی مادر پدرش رفتن المان به خاطر سرطان مادربزرگش واون االن دای واسه ارمی بمیاله

 ��! زنهی باربهش سرمهی هرچندماه هی که سربازداداششم
 ....پوووووف

 ! نفربعدو بفرسته تویعنی فشار دادم که زرویزنگ رو م 
 . چشمامو بستمهی چندثانزوی مي و گذاشتم روسرم

 کردی پسره که اخمم کرده بود وداشت نگام مهی دمی درسرمو بلند کردم که ديباصدا
  اتاق اشاره کردمی چوبی باالانداختم وبادست به صندلییابرو
 !دییبفرما–

  رفت وارو نشست روش وبه من نگاه کردی محکم به سمت صندليباقدما
 ? تونم بهتون بکنمی می چه کمکخب–
 ?داداشم–

  مبل نشستمي تکون دادم و به سمتش رفتمو روبه روش روی چی به معنسرمو
 !ی خوام کمک داداشم کنیم–

 کردمی برخورد منطوری با راحت صحبت کردنش نداشتم چون باهمه ایمشکل
 ?یچه کمک –
  چشماش نشستي وغم تودی کشي پردرداه
 شتی اومدم پنی به خطر همی هستی که روانشناس خوبدمی شنفتویتعر–
 همونطور که گفتم مشکلم داداشمه 

 کشهی داره خودشو مداداشم
 ندازهی وچنگ مزنهی تموم بدنش زخمه انگارکه خودشو مرونیادبی می مرگ مادرم ازصبح تواتاقه و وقتبعداز

  دونم چطور درمونش کنمی داره اما نمسمی اونجا که مطالعه کردم متوجه شدم که مازوختا
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  دهنشو قورت دادو ادامه داداب
 نمشی ببنطوری تونم ای تنها کسمه نممهی زندگداداشم–

  حس برادرانش زدمنی به ايلبخند
 هست به یاگه اشتباه(ادی بشی مختلف پلی تونه به دالی داره که مسمی مازوخای ي خودازاریگی که تومنطوری ااره–

 ) ندارمیاداگاهیزدی ببخشتونیبزرگ
 ?شیاوردی چرا باخودت نیول

 !ي روم بزارشی پی راههی خوام ی مادی نمرونی که اصال ازخونه بنهیمشکلم هم– کردیاخم
 م دادحی اتاق وهمونطور براش توضيمتفکر از جام بلند شدم وشروع کردم به قدم زدن تو 

 ? نظر داشته باشمشری که زی وشنود وصل کننی مدت برام دوربهی اول ی تونی منی ببخب–
 !ادی نمرونی تو ازخونه بي طبق گفته هااخه
  پشت گردنشدی کشی بلندشد و دستاونم

 ! کنه اره حتمایاگه به بهبودش کمک م –
  و برگشتم سمتش و دستامو بهم زدملبخندزدم

 !!هی عالیلی خهیعال–
 .  چشماش نگاه کردموبه

 !دی لحظه برق ازسرم پرهی 
 !ییالمصب چه چشما 

  خوشگل بود و نه نافذ نه سردنه
 ی ساعت ها به چشماش نگاه کنکردی توچشماش بود که ادمو وادارمی حس خاصهیاما  

 . خوردن دستش جلوم به خودم اومدباتکون
  پوزخند زدهی

 !يور نخموی خالي جاگهی که رفتم گفتم دمن–
  خودش فکرکردهشهی پی چنیا... نیا.... نیا

 خوردی خونمو رومخون
 ?ي که تحفه انه–

  باال انداختي اشونه
  والعملت معلومهازعکس–

 ودروبست
 ي چه جورخوردمی محرص
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 فتهی خودشفتهی خودشفتهیخودش
 

 ★ساحل★
 
 ?کنهی نمتتی باربد خوبه اذخب–

  سمتمرفتی پوست موهی که داشت باهاش مچاقوشو
 !! ! حرف نزنانطوری ادرمورعاقامون–

  وسط بحثموندی بزنم که مامانش پری بردم باال و خواستم حرفمی تسلي به نشونه دستامو
 !لهی ساحل چه شوهرذلنیبب–

  گرفتخندم
️☺! هی خوبیلیاقا باربد پسرخ!  حق دارهیول)�دادی بود داشت باغچه ها رو اب ماطی حيتو( خاله دی نباشخسته— ☺ ️ 

 ️ی ازاونور غش کرده ازخوشدمی انداختم دیمی نگاه به کهی
 ️ و رفت تواتاقشوندی خنددی که دخترشو تواون وضع دخاله

  سمتش و محکم زدم توسرشبرگشتم
 ! بکش جلو مامانتخجالت–

  دستمو پرت کرد اونوردویخند
 ? واسه کارتي کار کردیبگو چ!  باباگهی کن دول–
  گرفت سمتمبی سهیو
 روزنامه ي تویسه نفرم واسه اگه-  دوهینیوارچی ديمجوز که قبال گرفته بودم االنم ساختمون تو مرحله !  کردمیی کاراهی–

 !ادی مگهی دي اقاعیامروز بعدازظهرم ! اومدن که اصال خوب نبودن
 ! خوبه خباوووم–

  چپ نگاش کردمچپ
️!  تو داشتم فقطدیی به تاازین– ️ ️ 

  محکم زد پس گردنمدونهی هلوروهم گرفت سمتم و کهی تنیاخر
  دلت بخوادکهمیلیخ–
 
  خوادکهی که دلم نمفعال–
 

 گهی دوروز درمی بگادی ذره کار هی بلکه کردمی و درقابلمه رو برداشت که به غذاش سربزنه و منم بالبخند بهش نگاه مدیخند
 !رونی شوهرپرتم نکنن بيازخونه 
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 ترکمی االنم دارم از حرصصصصصصص مدونمی کار کنم فقط می دونستم چینم
 
 

 ? کارسی چتی خاصی بي پرونیا.. نیا...لی گورنی اسی نمعلوم
  تاالري بار ازکارکناهی
 مارستانهی بي بار توهی

 کنهی رو مي حرفه ای مدرك فنادی ماالنم
 

 ...پووووف
 
 !نی راجب کارتون حرف بزننی جان برساحل–

 ي برگشتم سمت پدرباتعجب
 ?قبوله– 

 هی دخترم پسر خوباره–
  نگاش کردم که ابروهاشو باال انداختی برگشتم سمتش وحرصزیت

   سرمو تکون دادمي ناچاربه
 شهی مدای شغل پنی واسعه ی انداختم هم کمترکسی کارو راه مدزودی باهم

 ! اره کمهی ساختمون ني و خودم رفت توادی دستم بهش گفتم دنبالم ببا
 ?يری کوچولو کجا مخانوم–ومدی پشت سرم ملکسی راونم

 !میزنی ساختمون حرف مي تومیری بعدش منی درست صحبت کنی صادقياقا–
 !یییاوک–

  خنده داشتلحنش
   قدمامو تند کردم و رفتم توساختمونباحرص

  پشت سرم بووداونم
 یییییی باش قوي ساحل حرص نخور برگرد حرفاتو محکم بهش بزنقوخب

 انگاراونم حواسش نبود!  برگشتم که محکم خوردم بهشهوی
  زدم به اون راهخودمو

 ?هی شغلتون چنی اول مشخص کنی صادقي اقاخب–
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  نگام کردطنتیباش
 !فضووووول–

 ي گرفت چه جورحرصم
 

 ? بکشمشبزنم
 ? اش کنمکهی تکهی تبادندونام

 
 ...پووووف

 میکنیار م شروع به کمیای که حاضر شد منجایا.میبگذر–
 شاهللای ارهیگی کارمون معی تا سفارش جلو جلو گرفتم پس سردوسه

 نی منه هروقت حاضر شد بهم خبر بدي شماره نیا!! شاهللایا–
 ! کردمرهی دراوردمو شمارشو ذخموی گوشعیسر
 
  سمت درراه افتادبه
 لمونی اومده بود سربزنم به فاممارستانمی و توبکردمی کمکش مشیو توعروس)باربد( فضول کوچولو من دوست بدومادمضمنا–

 شهیاالنم حرص نخور پوستت چروك م
 فعال
 رونی ازدرزد بعیوسر

   کارکنمی دونستم چی نمگهید
  دمی کشغی اجر سمت در پرت کردم و باحرص جهی باحرص گشتم دورواطرافمو

 کردنی نگام مای نگا به کارگرا کردم مثل روانهی
 رونی رفتم بعی و سر زدمی لبخند عصبهی

  شک نکنهي کردم اروم شم که پدریسع
 

 کنمی پسره رو کم کنم و کم منی اي رودی بامن
 نینی ببحاال
 ★نینگ★

 
 زی که سوپرامیری کارگاهش واسش بگي جشن کوچولو توهی براش می خوای کارگاه ساحل تموم شد و امروز مي کارابالخره

️☺!بشه ☺ ️ ☺ ️ ☺ ️ ☺ ️ 
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 )کشیخودشو شر( که عاشق کارگاهشونم من
 !هی عالنکهی خوشگله کنار رودخونه اس و کم باهاش فاصله داره و خالصه اي جاهی

 ! حساب کنهکننی می که توش گچ و اب و قاطیی سطالنی پول ایتی نمی منتظر هستاالنم
 
  گرفتهي مجسمه سازفی ظرلی هم واسش دوسه تا وسايناز
 

 )کالسش باالس دخملمون( بدهخوادی انجام داده البته نداده ها مغاتیاپ کرده و تبل واسش کارت چيهور
 
 !ینیی و بادکنک و خالصه بساط تزکی واسش کایمیک
 ! کارشنی کنم واسه ای گرفته و من درکش نمادی زیلی گرفته البته خییرای پذلی هم وسادایا

 
 .... براش برنامه دارممنم

  کارگاه ساحلمی رفتدامونی بعداز خرخالصه
 ! چه خوشگلهنجای ايووووو –
 !ی واسه مهموندهی جون مارههههه–يناز
 

 ! که قشنگ متوجه شد زر زدهمی چپ چپ نگاش کردهمه
 !هی توش چه شکلنی ببهی شکلنی ارونشی بنیا–ایمیک
 .می و به هم نگاه کردمی شدخی همه سهوی

 ..سه....دو.... کی–يهور
 دنی به دومی شروع کردغی جغی جی سرعت و کلوباتمام

  کرد دربازنشدي اما هرکاردی رسدازودترازهمهیا
  قفله!  مرگگگگيا–
 ي ورودي پله هاي بانفس نفس خودشو ولو کرد رویتین

 ? اونجا رونی کننیی تزي خب االن چه طوراهههه–
 اد بزرگ افتي پنجره هی که چشمم به دنی شروع کردم دور کارگاه چرختیباعصبان

   سمتشدمی دوعیسر
 ! که بسته اسنمی ااه–

  بهشدمی با مشت کوبومحکم
️☺ پنجره بازشدهدمی رفت عقب بابهت نگاش کردم ددمی دهوی ️ 
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  لبام کش اومدواشی واشی
️☺ووولیا– ☺ ️ ☺ ️ 
  سمت بچه هادمی دوی خوشحالبا
 
 داکردمی راهشو پنیای بااااایدخ–
 ★سوم شخص★

 
 دی به ارسالن توپتیباعصبان

 !ی دوست دخترت مارو کشتنی توام بااگهی قطع کن دد–
 ! باهاش ازدواج کنهخوادی واقعا منکهی انه–رعباسیام

 ?ستی دوست نگهی که جزمن باچند نفر دنه–ارسالن
  شدنادهی و پدنی رسبالخره

 ? پسکجان–
 !نمشونی بی دونم من که نمینم–ارسالن

 ! داخلمی حاال برنیایب–
 و دراورد و وارد شد بچه هاهم پشتش دیکل
  شدسسیییی و بعدش خدی سرش ترکي بااليزی چهی ازراهرو گذشتن نکهیهم
 ی که نمگهی پسر دهی و دی حرص درار همون پسره هورام رو دي وحشت چشماشو بازکرد که بچه ها وباربد و اون پسره با

 شناختش
  پشتشنقهی رفت که اون دوتا عتادشی سرش اومده ییفت چه بال. رادشی اصال

  عاشقتونمیییییمرس– راه انداختغی جغی جی سمت دوستاشو محکم بغلشون کرد وکلدیفقط دو 
  محکم زد توسرشیکی یتین

 ! برو عاشق شوهرت شومی عاشق دارماخودمون–
 ?کو عاشق– ابرو انداخت باالطنتی شبا

  گشت و محکم زدن پشتش که با هرضربه نفسش رفت و بردنیخند
  و گرفت تو بغلشدی و اونو ازپشت کشدی به دادش رسرعباسی امنکهی اتا
 نی عشقمو کبودش کردنی کنولش–

  از خالش جلو اومدتی به حماارسالنم
 !نای خالمو بزننمینب–

 سادنی و برگشت سمت بچه ها که متوجه شد پسرا اونجا وادشونی بوسعی واسه عشقاش ضعف رفت سردلش



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 33 

  قرمز شد و لبشو به دندون گرفتعیسر
 ! ممنون بابت لطفتونونی اقادیببخش–

 دی زبون خندنیری دختر شنی و به رنگ صورت ادهی که اسمش هورام بود متوجه شد که چقد خجالت کشکشیشر
 ! اسفهی بابا خانوم وظنه–
 ... کردی اسمش ونداده هم تشکر کرد و همه رو بهم معرفدیازباربد و اون اقا که فهم 

  و بابهت به سمتش رفتدی رنگ ازرخش پريزی چدنی برد که با دی ازجشن لذت مداشت
  رنگ شده چسبونده بودنوارتازهی با چسب به دبادکنکارو
  هورام اونو به خودش اوردي خواست داد بزنه که صداشهی کرد رنگش داره قرمز ماحساس

 يواااااا–
 سادی واششی کالفه جلو اومد و پو

   شدیشی اتشتری عکس العمل بنیازا
 رونی بگه که عباس و ارسالن و هورام باهم سمتش هجوم اوردن و هولش دادن بيزی چخواست

 ! ساحل خانومای نگيزیچ–هورام
 ! دونستن گناه دارنی نمخاله–عباس

 !کنمی شد خودم درستش ميزیاگه چ– ارسالن
 ! کارگاهمو خراب کردنواری چطور ناراحت نشم داخه–

 ! گفتی که ارسالن جان چيدی نداره شنبیع–هورام
 ! تومی ارومم برمن–دی کشیقی عمنفس

 
 

 ★ایمیک★
 
 

 ! و اون سه تا جوجه خروس دنبالشی اوه دربازشد و ساحل عصباناوه
  کردمی دستشی پعی سراومدجلوتر

 !می کنزتی فقط سوپرامی خواستشهی خراب ممی دونستی بوخودا نمدی ببخشدیببخش–
  که اون دم خروس هورام خان محکم زد پشت پاششدی داشت قرمز مدوباره
  چشم غره بهش رفت و بالبخند برگشت رو به ماهی که قربونش برم اصال دردو احساس نکردفقط برگشت ساحلم

 هی چه حرفنینه بابا ا_
  لبخند حرص درارزدهی درستش کنن و ی صادقي اقادمشی نداره مبی خوشحال شدم عواقعا
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  کنهی کنه تا تالفکاریوب بلد بود چ که خيا
  به کادوهادی شروع شد و رسدنای خنددوباره
 هی به ماهم نگفته بودکه کادوش چنی به نگدی کادوهاشونو دادن که رسهمه
  دوتکه پارچه دراورددمی به دستش دمی زل زده بودهمه
 و رشی اززدیاخت رو سرش و شالشو کشبعدکوچولوهه رو اند)حاال ساحل توبهت بودا( بزرگه رو بست به کمرش اول

 چهارطرفشو گره زد و اومد عقب با لبخند به ساحل نگاه کرد
 ومدی ی صدا درنمیچکی هاز
  خندهری خنده خودشم ازبهت دراومدو زد زری زمی تک خنده اومد و دنبالش ما زدي صداهی هوی

 
  که نگوکنهی اون پسره وندادو نگاه می حرصهی بایتی ندمی دکردمی بچه ها رو نگاه مداشتم

 ?نی چشه اوا
  دادامی برام پعی براش کردم که سري زبون درازهی کنهی داره نگام مدمی سمت عاقامون دبرگشتم

  ? کهگذرهی خوشگله خوش مخانوم–
 نگاه به هی اومد سمتم و عی چشمک زدم که بهم چشم غره رفت سرعی و نگاش کردم و براش دمی رو بوسی گوشعی سرازذوق

 رونی بدمی دستمو گرفت وکشعی سرستی حواسش بهمون نی مطمعن شد کسیبچه ها کرد وقت
 ! مچم کنده شدیکنی مکاری باربد چعه–

  شونه هامو گرفتستادوی اعیسر
  نکنتمی اذنقدی بزار به قولم پابند باشم دختر اایمیک–
  انجام ندهی عفتی عمل منافچی فقط بغلم کنه و هی عروس به من قول داده بود تا روزنی بگردم ایاله

 ? کردم مگهکاری چییخب اقا– شل شدشمین
  ازپشت بغلم کردعیسر
 !ای عشوه ننقدی دربرابرت سستم استمی اون باربد سابق نگهی دختر من دنکن–

 !ییچشم اقا– دمی خنداروم
 دی شال بوسي روسرمو ازروعیسر
 ی بال خانومی بچشمت–

 !  تودمی دودموی محکم و بزرگشو بوسي دستاي خم شدمو روعیسر️❤ اغوش باربد بودي من توبهشت
 ️ باشمی نداشتم که دخترخوبنانی به خودم اطمنکهی به خاطر خجالت به خاطر انه

  بهش فک نکنمنی تراز اشی بچه ها که بشی رفتم پعیسر
 

 ★نینازن★
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 ! که کولر جلوش باشهنمی جا بشهی خواستم فقط ی بودمو مکالفه
 ! بود درحد جهنمگرم

  دانشگاهسیی خودمو رسوندم به دفترربافالکت
  درزدم و بااجازه اش وارد شدماروم

 ! مصاحبه اومدمي برای قرباني اقاسالم–
 !دی خوش امدیلی خيدری به سالم خانوم حبه–
 نمی اشاره کرد که بشو

 ! چه خنکهشییییییییاخ
 ... مدايدری خانوم حخب–

 ادتوی اجازه دادکه طرف بی تموم موندولمهی در حرفش نيباصدا
  کردمزی خاطر گوشامو تنی توخونمه به همی اما خب فضولبردمی که فقط نشسته بودم ازبادکولر لذت ممن
 ! مصاحبه اومدمي ارام هستم برای قرباني اقاسالم–
 ?یییییی چشام باز شد چهوی
  بلند شدمعی خواد سری استاد مهی دانشگاه فقط نیا

 ?نیکنی قبول میی نهاي چندنفررو واسه مصاحبه ی قربانياقا?ییییچ–
  هم چشاش گشاد شدپسره

 ! ی قرباني اقاهی چهیقض–
 هی داشتمش پسره خوشگلنیرذربی مدت زنی و منم توانهی زدوبه پسره گفت بشيلبخند
  بدجور خوشگل بودشی ابيچشما

  کردم ونشستم و اونم اومد نشستاخم
 اوناهم نظر دمی هم پرسگهی دي انتخاب کنم ازاستاداتونویکی فکر کردم نتونستم ی وهرچنی هستی شما هردوتون عالدینیبب–

 منو داشتن
 کنه و شماارام سی پسر تدري پس بهتره خانوم به داشجوهانی هستیکی ی که شماکه ازنظر سطح علمنهی نظر ما به ااالنم
 ...خان
 !   هستمنیرامه بنده ارت امیلی من فامی قربانياقا–دیخند

 ... اسمش ارامهکردمی منم فکرماههه
 !دی کالس و اخالق کدوم بهتري از لحاظ نگهدارمینی که ببیکنی مسی خان به دخترا تدرنی به هرحال وشما ارتخب–

 !جنگ دخترا و پسراس,پس جنگ – کردمزی رچشمامو
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 !قایدق–دیخند
 ! ضدپسرا کارکنمدی باره که بانیاول–نیارت

 !ازاالن خودتو بازنده بدون– سمتشبرگشتم
 ! نخون برو سرکالست جوجهيکر–پوزخندزد
  بلند شدم واستادم روبه روشباحرص

  کنهیی تونه دربرابر دخترا قدرت نمای نمي پسرچی اقاپسر هنیبب–
 !ارمی پا اشکتو درنبه–
 ! اشکمو دراري دارجرعت–
 دمینشونت م گهی و دوماه دجرعت–
 ?ی بچرخي خوای مپس–
 قایدق–
  نرهجی به پا سرت گپس–

 رونی ازدرزدم بعیوسر
 ستمی ني نازرونی اگه توروازدانشگاه نندازم بمن
 ★نینگ★

 
 
 دی گرفتم باغی شده حاالهم که چندتا تبلنطوری اهی اتلنی جون کندم تا ای کلرمی خوام کمک بگی نمیچکی من ازهبابا–

 !ارمی مری گکی شرهی پس رمیگی پول نمدی درصد از سعکی ی بهتر باشه ولزاتمیتجه
 ! باباخداحافظ

 . قطع کردمعیوسر
 پووووووف

  رو چزونده روگرفتمیتی اون پسره که ني زار شماره ي افهیباق
 ? بوووودی چاسمش

 ? نبودی طوالننقدرینه بابا ا  ?رادان   ?رادمهر...
 ?دیی بفرمابله–
 !می هستم اونشب جشن دوستم اشنا شدی جناب من دوست خانوم کاظمسالم–
 ?نیخب فکراتونو کرد!ی بله خانوم قاسماهان–
 هم کی حاضرن شرشونی دارم وحاال که اازی ادم کار بلد نهی به قتایحق? نی اگه شمارشونو لطف کنشمی بله ممنون مراستش–

 ! بهترگهیبشن د
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 09...دی کنادداشتی بله–
 ? اسمشوناهان–
 ی مقامفرهود–
 ! خدانگهدارنی لطف کردممنون–

  نبود اسمشو صداکنمازی کردو قطع کردپوووف خداروشکر نی خداحافظاونم
 کنمیمنم گفتم فک م!  خونده و پولداری داره عکاسی دوستعی دارم اونم گفت کی به شرازی جشن ساسا گفتم ني شب تواون

 ! زنمیزنگ م
  شمارشو گرفتمعیسر
 ? بلهالو–
 ?ی مقامي همراه اقاسالم–
 ?دیی بفرمابله–
 ! تماس گرفتمهی موضوع اتلي درباره جناب–
 ! که وندادگفتیاهان همون.....?هیاتل–

 !  ونداددمی حاال اسمشو فهماهان
 ?هی اتلدیای امروز بنی تونی مبله–
 اونجام4 من ساعتحتما–
 ! خدانگهداریمرس–
 !خداحافظ–

 پووووف
 ! زنگ زدن منم گفتم پس فردا بفرستن مدال روغاتی بارم ازاون مزون واسه تبلهیدوسه نفراومدن و رفتن و  ساعت چهار تا

  اوردنفی خره اقاتشروبال
  بودربرنجی پسر بور شهی
 !االنم اقا روبه روم نشسته 

 ناروی نره اادتی نویوا)چشاش شبطون شد!( ارمی و مگرمیپس من فردا تا شب لوازم وم!  گهی دانی پس فردا منی گفتخب–
  ?يازمن دار

  ?ي رو ازمن دارهیتوهم اتل ?يذاریمنت م– کردماخم
 ! بزنم خانواده قبول ندارنهی تونستم اتلی من میکنی اشتب مگهی دنه–

  ابرومو انداختم بالهی شدمو نهی به سدست
 !ي رو ازمن دارهی اتلگهی دنی همد–
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 یکی و بده ازروش بزنم دیکل– شدیحرص
  و انداختم تو دستش که سمتم دراز بوددیکل–
 ! ندارهبی عی ولدمی مدی بهت کلکنمی اشتباه مدونمیم–

 !ی باشگهی دیکی دنبال ی اعتماد نکنی تونیم– شدی عصبنفساش
 !کردمی مدای رو پگهی دیکی وگرنه مطمعن باش ستی نیکس–

 !اری بدروواسمی تا شب کلضمنا
  تکون دادمي باي به حالت باودستامو

 ! اروم شدهوی ی بود ولیعصب
  باالدی پرابروهام
 !فعال!باشه منتظر باش– زديلبخند
 !ورفت

 ! اومدهدسرعقلیشا
 ★سوم شخص★

 
 !شهی راه منیقربان گرفتنش سخته فقط ازهم– سرتکون دادکالفه

 !اری گفتم نه مازبهت–
تا دخترو 4 نیماهه باهم8 کیدش بودو پس گرفت االن نزد دختر موادهارو که البته گچ بودو دخترارو که ازافراد خونیا–

 ! انجام ندادهی جرمچیدراصل ه! کنهی گچ کارملویدوک
 ! دارهی هدفهی دختر نی پوالرو هم پس داده ای نکرده چون حتي هم کاریی قضاازلحاظ–

 دی پشت گردنش کشیدست
 !کنمی مشیری گی پیمن شخص ?نی پرونده رو کال ببندنی اشهیم–

 ! ربط دارهلوی به اون باندو نمطمعنم
 تا اگه بهت میکنی ازکار معلق متتی بهتره ماتورو تا تموم شدن ماموری ولی کنيریگی پی بگم شخصخواستمی منم مراستش–

 !! ی جور کنی بهونه بتونهیشک کردن 
  گذاشتی تکون داد و احترام نظامسرشو

 !?! االن کارو شروع کنمنی نداره ازهميرادیاگه ا –
 ! دارممانی پسر بهت ابرو–

 شدو به نشی سوار ماشعی و سردی پوششوی و به سمت اتاقش رفت لباسشو دراوردو کت اسپرت قهوه ارونی از در زد بعیسر
 .  چموش رفتيسمت اپارتمان اون دختره 
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 !!داسی اسم خودش ای اسم مستعارشه ولکردنی فکرمهمه
 ! کنهی می مخفربودنی دبیعنی,  شغلشریونشو ز بی که قاچاقيدختر  

 !  هم نکردهکی کار کوچهی ی حتی ولشناسنشی می به اسم قاچاقچهمه
 کمک شونیری واسه دستگسی خالف هم نکرده تازه به پلهی ی و کاله گذاشته ولدهی مالرهی بزرگو شيای ازقاچاقچیلی خسر

 !!کرده
 ! کردنی فرار مشهی خودشو افراد زبلش همی ولدادی خبر مسی به پلشیشگی همي محموله لی قبل از تحوشهیهم 

 ★ دختر واقعا خاص بودنیا★
 .که قرار بود خونه اش باشه رفت7ي و به طبقه داشدی پدراپارتمانش

  واحد اون دختري روبه روقای واحد دقهی
  سرهنگ داشتدیی به تاازی بااون خانواده صحبت کرده وفقط نازقبل

  برنتوننیرفت و گفت که خونه حاضره و م درواحدشون به
 چک و چونه ی با اون خانوده خونه هاشونو معاوضه کنن و خب اونا هم باکلشهی تموم متشی ماموری بود که تا وقتقرارشده

 !!قبول کردن
 
 ستادی رفت پشت درخونه اش استی االن خونه ندونستیم
 ! نیحاال بب!  خانوم موشهکنمی تورورام ممن–

 !! به سمت اسانسور رفتوبالبخند
 ★)احسان(سوم شخص ★

 
 
 
 کردی اش موونهیداشت د) برادرش( حسام ي دادهاي تحملشو نداشت صداگهید
 ?کنهی منطوری دونست که چرااینم 

 ? تموم شدهنی سنگنقدری مرگ پدرمادرش واسه داداش کوچولوش اچرا
 !رونیه ب لحظه ازخونه ببرهی کنه که اونو کاری چدی باکردی فکر منی ابه

 !ادی خونه باطی تا ححداقل
 !  بودي از نور افتاب هم فراریاون حت 

 کردی دستاش و اروم صحبت مي گرفت توسرشو
 ?دهی جواب می لعنتنی ای کپس–

  راهرو وصل کرده بودبرسهي که توي بلند کرد تا به شنودصداشو
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 ? صداشويشنوی نمیلعنت–
 !کشهیداره خودشو م! کشهی زجر مداره

 !سختمه! تحمل ندارم گهید
 !کردی مثل خنجر داشت گلوشو زخم مصداش

 ناخوداگاه صداش بغض داشت!  گلوشي غده توهی دلش شده بود يدردتو 
 ! زودتر شروع کنکنمی مالتماست–
 ! بجنبدمیبه تموم مقدسات قسمت م 
 !  هواراش شده نمک روزخم واسمگهید 
 ! تحملشو ندارمگهید
 

 ! و شروع کرد به دادزدناطی حي مبل بلندشده و رفت توي ازروباسرعت
 کردی قشنگ حس میول.  رفتنی توگلوش ازبيانقدر دادزد که احساس کرد اروم شد و اون غده . دیکشی مادی بلند فربلند

 !!گلوش زخمه
  خونه و رفت دراتاق برادرشي رفت تودوباره

 !دروبازکن ?داداش?حسام–
 ! دست ازسرم برداراحسان–
 ?ی لعنتهیبگو دردت چ ? چراخها–
 !یکنی درکم نمهیچ! مشکلم یفهمیتونم–

  شروع کرد به دادزدنودوباره
 !شدی دست به کار مدی نداشت بادهی فاگهید

 ! خونهاوردیاونو واسه درمان برادرش م,وفتهیشده به پاش ب, التماسش کنه شده
 !  اتاقش تا حاضر بشهي فکررفت تونیباهم

 
 ★)ونداد(سوم شخص ★

 
 
 درباشدت باز شد 

  شدني بهشون انداخت که همشون احساس کردن قهوه ای انچنان نگاهنی هورام وفرهودوارتدنیباد
 ! کردمفیبابا اون المصبارو باز کن خودمو کث– نگاش کردی چپکهورام

  ابروهاشو ازهم بازکردنی بوباانگشت
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 ? حالتو گرفتهدختره–نیارت
 !!زنمتای مث سگ مگرمی منیهنتو ببند ارتد– حرصش گرفتباز

 پس ي مسخره رو دادي بازنی اشنهادیخودت اول پ ? مرگته وندادچه–دی بهش توپدی و دنی ارتي دهی ترسي افهی که قفرهود
 !اصوالرو بزار کنار.  ادانیا

  بندازن جونممارستانوی بهی توننی مدونستمی نمدنی وامعی سرنایبابا من فک کردم ا– دستاش گرفتنی بسرشو
 ي پرستارانی زنشو ازبخوادی دکتر راد منیدیشن)اداشو دراورد( چشم ورو برگشته به پرستارا گفته ی بي عه عه دختره عه

 ? انتخاب کنهمارستانیب
 ! خوامی خوام اونو می منوی اخه مگه قرن بوقه که طرف تو شهر بچرخه بگه اپوووووف

 
 هیعی طبری خورده که گذشت متوجه شد که سکوت اتاق غهی

 قرمز قرمز شده و فرهود نی که نخنده ارترهیگی انگشت شصت واشارشو داره محکم گاز منی هورام بدی بلند کرد دسرشو
 خندهی لرزونش معلومه داره مي و ازشونه هادهی کوسن مبل فشار ميسرشو تو
 کردی عجوبه ها منی گردشدو با بهت نگاه به اچشاش

 کردی خنده و ونداد همچنان باتعجب بهشون نگاه مری بلند زدن زدنی وندادو دي هاهم که چشابچه
 دی بلند شدو روپوشش و دراورد وکتشو پوشلکسی ردنیخندی می افتادکه به چشی دوهزاریوقت

 وم بازش کردن تا راه فرارداشته باشن مبال بلندشدن و به سمت دررفتن و اري ازروعی سرشناختنی حالتشو منی که ادوستاش
 ! روسرتزمیری ممارستانوی به قران دستت بهم بخوره کل بونداد–هورام
 داشتی اروم سمتشون قدم برمونداد

 !ي ندارجرعت–
 ! دررفتنعی گرفت که اونام سرزی به سمتشون خهویو
 ! و وندادم دنبالشوندنیخندیوم. دنیدوی باسرعت ممارستانی بي راهرويتو

 !کننی مهی چه کارنی چهارتا خرس گنده انی که اکردنی باتعجب نگاشون مهمه
 ستادی ادی که رسدی چش سفي اون دختره به
 ? خانوم کوچولوی کني بازي خوایم–

 کنمی می چطور تالفنی ببپس
  کی– کی فعال

  نگاش کردباپوزخند
 ! برستی برو به بچه بازفعال–
 ! شدرهی به چشماش خی با گستاخو
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 نی اي چشماي بشه تورهی بهش خشتری ونداد احساس کرد حالش خراب شد احساس کرد اگه بی ولاوردنیکدوم کم نم چیه
 !شهیدختر غرق م

 دی نگاشو دزدعیسر
 ! خانومرسمی به حسابت مبعدا–

  بلند ازش دور شدي هاوباگام
 کردی فکر مباخودش

 ! داشتیی چه چشمایلعنت–
  خودش چه به سر اون دختر اوردي که چشمادی و نفهمرفت

 
 ★)نیارت(سوم شخص ★

 
 

  ازفرصت استفاده کرد و رفت سرکالسشعیسر
  سرتق سوختي واسه اون دختره یلی ان دلش خهی اوه اوه

 ? قوم اجوج مجوج سرکنهنی با اخواستی مچطور
  استادنشستی صندلي رفت تو روعیسر
 !پسراااا–

  ساکت شدنواشی واشی بعد ی توجه نکرد ولی کساول
  به روشون زديلبخند

 ?می پشت همیلی ماها خگنی منیدی پسرا شنخب–
 � نه تکون دادني سرشونو به معناهمه

   پاك شدلبخندش
 � شده بود اما خودشو ازتک وتا ننداختعی شدت ضابه
 ..... نینیبب–

  کردفی رو واسشون تعرهی قضوکل
 بشونی دختررو بذارن تو جهی تونن یم ی پسرا به راحتمی ثابت کنمی خوای حاال ما مخب–

 نی ترم سرامتحانا درس نخوننی خوام ای مپس
 ! من برنده شمکه
  لبخند زدهی و
  از پسرا بلند شدیکی
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 ?ماسهی به مامیچ–
 دنی واسشون سود نداشته باشه انجام نمي رفته بود که پسرا اگه کارادشی

 !دمیکامل م10 ی اگه من استادتون بشم عملدرعوض–
   تعجب کردنهمه

 ? بهترنی ازای بود چازخداشون
   سرتکون دادني باشادهمه

 !نیکنیکارمی چنمیبب.  پسخب–
 رونی رفت بعی چشمک زد سرهیو
  دختررو بچزونهنی اخواستی می ولهی ته ناجوانمرددونستیم
 دشی راهرودي به سمت کالس خودش رفت که توی سرخوشبا
 ?يدری حخانوم–

  نگاش کردبالبخندبرگشت
 ? ارامي اقابله–

 ی همه مهربوننی کرده بود از اتعجب
 ! پسرا کنترلشون سختهنی فقط موفق باشیچیه–
 !رنشهی کالستون ددییبفرما ️☺! جناب ارامتونیی ازراهنمایمرس–
   خاص خودشو رفت وي ازاون خنده هادونهیو

  کالس شدداخل
  ️ کرده بودکپ

 ️ بودسادهی بود که اون دختر وایی به جانگاش
 .. اون دختربودي فکرش خنده تمام

️دیخندی منیریچقدرش ️ 
 ! زود قضاوت کرده بودیلی خدیشا

  دستش و رفت سرکالسي تودی مشتشو کوبکالفه
 ! خانوماسالم–

 !  جوابشو دادنهمه
  اروم نشسته بودنیلی پسرا دخترا خبرخالف

 
 !رم شما تنی ارام هستم استاد انیارت–
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 نی درس بخونی خوام حسابیم
 ? پسراای دخترا باهوش ترن نمی خوام ببیم

  سرتکون دادنعی سرهمه
 !  بسم اهللاپس–

  کردنبی کرد به حاضر وغاوشروع
  چشماش بودي مدت لبخند اون دخترجلواماتمام

 ! افکارازش دورشهنی تا ادی کشیقی عمنفس
 
  مونددی اسم که رسهی به
 ?اوشی ننایم–

 . اورد باال و نگاش کردسرشو
  فرق کرده بود چهرش جاافتاده شده بودیلیخ
 ! دستش بودي توي حلقه زدی مشی اتنوی که ارتيزی چو

 !! پوووف
 ! قطعاشدی موانهی دامروز
 ★)هورام(سوم شخص ★

 
 
 ! انداختی رو که درست کرده بود می اسبالی اروم داشت با ابزارش خطوط یلیخ

 !کردی امروز درست مدی بود که بای سفارشنیاخر
  کارشون گرفته بودعی سرنقدری جالب بود که ایلی خبراش
 ! ماه کامل نشده بود که شروع به کارکرده بودنکی هنوز

  که تموم شد بالبخندبه اثرش نگاه کردکارش
 ! بودستادهی دوپاش اي اسب که روهی
 ساختی رو مي به ساحل نگاه کرد که داشت مجسمه اي کنجکاوبا

 اخرش دی و گفته بود خاصه و باندشی داد که هورام ببی اون مجسمه و اجازه نمي تموم حواسشو گذاشته بود روازصبح
 نشونش بده

  دختر لجباز روبه روش کردي نگاه به لباساهی
  بوددهی رو که دوستش براش اورده بود رو پوشي چهارتاپارچه اهمون

 !دشیپوش ی روش تعصب داشت و مي عادری طور غبه
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 دی اما نفهمکنهی درست می داره چنهیوول وول خورد تا بب.خوردهی
  نگاش کردستادوی پشت سرش اقای رفت جلو و دقواشی واشی
  گرد شدهوچشاشی

 دشی تراشی داشت می ظرافتباچه
 رخندهی لباش کش اومد و بلند زد زواشی واشی

  هورامي و چونه نهی سي و باسرعت روشو برگردوند که موهاش خورد تودی شد که چطورترسمتوجه
 نیی زده سرشو انداخت پاخجالت

  که کامل بشهدی تراشی مرده هست رو منی اي خاك برسري جاي برگ رو که رونی ادیبا
 شدی بودش داشت اب مدهی که هورام دواالن

 
 رونی کارگاه و رفت بي پارکت شده نی زمي اشو انداخت رولهی وسعیسر
 نقدری داشت اون دختراي اگهی هورام حال داما

  هورام بالفاصله قطع شده بودي خنده دی زده شده بود که نفهمخجالت
  کرده بودی به حالی داشت و اونو حالی عطر خاصهی موهاش

 ! تا عطر خوشبوش رو دوباره استشمام کنهدی کشگهی دقی نفس عمهی
 

 ★)فرهود(سوم شخص ★
 
 
 شی و ارامی تا لباساروبپوشن و گری کرد به سمت اتاق عکاسشونیی بهشون سالم کرد واسه راهنمایی باخوشرویکی یکی

 بشن
 ?ی مقامياقا–

  مزونری مدیی برگشت سمت خانوم رضابالبخند
 ?یی خانوم رضابله–
  ماشی پنشی بفرستدنی هروقت رسیگی ولد بي اقادنی مردمون هنوز نرسي از مدالیکی ی مقامياقا–
 رهی تونست از دخترا عکس بگی وجه نمچی چون به هشدی بود وداشت نگران مومدهی ننی لبخند سرتکون داد هنوز نگبا

  گشتدی جدي لپ تاپ ودنبال ژستاي کرد توسرشو
  اش سرشو بلندکرددهی ترسي صدابا
 ?فرهود–

 کنهی حاال صداش می کرد ولی صدا نمشمیلی فامی کرده بود اون حتتعجب



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 46 

 دی ازجاش پرکدفعهی صورتش که نگاه کرد به
 ?دهیچرا رنگتون پر ? شدهیچ ?ی قاسمخانوم–

  فرهود فشار دادي سرشو به بازوعی سرنی نگی شد سمت در ولدهی در نگاه هردوشون کشيباصدا
 !دمی محی بفرستش بره برات توضتوروخدا–

  با نفس نفس اومد جلوشونپسره
 ?نینگ–

   ترشددی بازوش شدي رونی نگي کرد فشار دستاحس
  حلقه کردنی نامحسوس دورکمر نگدستشو

 ?نیکنی تاحاال خانوم منو به اسم صدامیازک ?نینگ–
 نی متعجب رنجور زل زدبه نگپسره

 ? شوهرتهنیا ?نی نگگهی می چنیا–
 دی نالهمونطور

 ! ی واسه عکاسمیای باال من بعدا باهمسرم مدیی بفرمایگی ولد بياقا–
  دنبال خودشدی دست فرهود مبهوت کشعی سرو
 !نی نکنعمی فقط االن ضادمی محی برن کامل توضنای ای مقامياقا–

 .... بود که سرشو تکون بدهنی تونست بکنه اي کارتنها
 

 ★)باربد(سوم شخص ★
 
 
 
 دی کشادیفر
 ?ي سگارو ازاد بزاري بهت نگفتم حق ندارمگه–

 نیی تونست سرشو بندازه پافقط
 دی کشادی بلند تراز قبل فربمی گرفت وفرشی حرکتش بدتر اتنیباا
 ?ی نگفتم پناهای گفتم–
  رفتن توعی بود با بهروز برادرشوهرش سرستادهی که پشت دراایمیک
 ? سگابودهي مسعول نگهدارنیمگه ا ?هی چه وضعنی اباربد–

  گذاشتی بلند شد و احترام نظامعی سرباربد
 بردی خاص براش قاعل بودو ازش حساب می باالتر برادرش بلکه  احترامي درجه ي احترام نه برانیا
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 مارستانهی تخت بي شده االن اش والش روی سرباز تازه کار قربانهی سگارو باز گذاشته بودن و سرهنگ–
 ! کنهی که مسعول سگا نبوده برو همونا رو تنبنی باشه اخب–
  کردهی ناحقدونستی نفس نفس افتاده بود مبه

  کردی کرد عذاب وجدان ولش نمی نمی اگه عذرخواهی اون سروان تازه کار خم نکرد وليجلو سرشو
  موضوع روم فشاراوردهنی بابت ایلی خپی سرتی پناهببخش–
 دی شماهم حق داشتدیی قربان نفرمانه–

 رونی ازاتاق رفتن بی ارومش کن وبا پناهیعنی اشاره دادکه ایمی زد بهروز به کيلبخند
  باربدولمس کردي سرشونه ي جلو رفت و ستاره هاایمیک
 ! اخما به من نکننی وقت ازاچیه–

  حلقه کردایمی کرد واسه دستاشو دورکمر کي تک خنده اباربد
 ?ها ?یمیوونگی دلیدل.  به تو کهیمی زندگيبه توکه همه  ?ی بهت اخم کنم خانومتونمی مگه ماخه–

 شدی دلش اب مي داشت تولوی کلوی کقند
 دی و به سمت درفرارکرد وخنددی بوسشویی اقاي گلوری سرشو بلند کردو زعیسر
 !امهی که دنخوامی من فقط خنده هاتو می اخم کني که حق نداراون–
  گرفتزی سمتش خبه
 ! هردومونو نبردمي تا ابرورونی برو بد–

 رونی و رفت بدی خندباناز
 شی دختر داشت و االن شده همه زندگنی باایی فکرکردم که چه روزانی انداخت و به ای صندلي روخودشو

 ! خداي کردي پراز شادموی گرم که زندگدمت–
  مشغول کرددشی جدي برداشت و سرشو با پرونده خودکارشو

 
 ★ساحل★

 
 

  و پشت به رودخونه شروع کردم به قدم زدنرونی بدمی ازکارگاه دوعی خدا ازخجالت اب شدم سريوااا
 ی لعنتي مجسمه نی اي واسه يد ذوق کرد خر چراانقي بگو دختره اخه
 دی دی و اون لحظه منو نمشدی اونم کنجکاو نمدادمی تفاوت نشون می من ازاول خودمو باگه

  کنم اههههههههکاری چخب
 کردمی ازاون مجسمه رو تموم مگهی دکهی تهی دی شده بود وباکی هواتاردمی کشیقی عمنفس

  خواست قدم بزنمی بودم اما دلم ماددورنشدهیز
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  ساختمون خرابههی به دمی که رسکردمی و اهنگ زمزمه مرفتمی واسه خودم راه منطوریهم
  باالدی ابروهام پرازتعجب

 ?کنهیکارمیچ) واقعاابونهیچقدم ب( ابونی بنی اي مدرسه توهی–
  رفتم تويباکنجکاو

 ?اوردمی نموی چرا گوشاهه
 ! و وقت نداشتم ورش دارممردمی کردم چون از خجالت داشتم محی خودمو توجعیسر

  سالن رفتم باالي باال انداختم و از پله ها ي اشونه
 ! دوطبقه هم هستولی ابابا–

  باال شدم انگار کالس هنر بودهي طبقه ي از کالسایکی وارد
 هی پراز کاردستچون

  بودزونی اوواری مترهم ازدهی
 نجای اگرفتنی قد میاخ

 دی سالن اومد به خودم لرزي که از توي بلنديباصدا
 ? بودی اهللا چبسم

  ازترس تندشده بودنفسام
 دمیکشی مغی و تند تند جرونی بدمی دودموی کشغی بلندجگهی دي صداهیباز

 رونی ازاون خراب شده برم بخواستمی مفقط
  سمت کارگاهدمی قدرتم دوباتموم
 ادی دارخ باتموم سرعت دنبالم ماهی سزی چهی دمیکه د.  نگاه به خرابه کردمهی برگشتم دادمی جون مداشتم

 يزی هورام و صداکنم که خوردم به چخواستم
  که بهش خوردم کردميزی نگاه به چعی و سردمی بلند کشغی جهی ازترس

 !نگاش کن هورام! ادیهورام داره م– زدمی لبخند باذوقهی دنشیباد
 شهی مکی داره نزددمی دبرگشتم

 دمی شدم ولباسشو کشمی و پشت هورام قادمی کشغی جهی دوباره
  به خودش اومد وبرگشت سمتمانگارتازه

  ? شدیچ? ساحل چته–
 !هورااام–دمی کشغی جعی نگاه به پشتش کردم و سرهی

 فرستادمی و تندتند صلوات مرمی بستم و منتظر شدم بمچشامو
  چشامو بازکردمی پارس سگي گذشت که باصداقهیدق10 حدودا
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 ?واا
 !کشهی و به گوشه سگه دست مکنهی نگام مطنتی گشاد شده به هورام خندون نگاه کردم که چطور باشيباچشا
  بودم وناراحتی بودم عصباندهی بد بود ترسحالم

 !گهی دي بوددهیخب ترس?هی چي براهیخانوم کوچولو گر– ام گرفتهیگر
 ?ی کنی مسخره ام نمیعنی–کنه نگاش کردم منتظربودم االن مسخرم باتعجب

 ? مسخره ات کنمدیچرا با– باال انداختي اشونه
 !ی صادقيممنون اقا– زدميلبخند

 ! بابامه من اسم دارمی صادقياقا– کرداخم
 !ی صادقي اقانجورراحتمی امن–

  سمت کارگاهدمی واسش دراوردم و دوزبونمو
 
 

 ★دایا★
 
 
 ونیزی تلوي و شروع کردم چرخوندن کاناالکی ي زدم شبکه باز

  اصال حوصله اشو نداشتمکردمی محی صحدی بچه هاروباي برگه کاربودمی بکال
 دمشی اومده بودکه تاحاال ندیی روبه روي خانواده ي جادی جدي هی همساهی

 زنگ می که گوششکوندمی تندتند تخمه ميکاری هال وازبي ذره تخمه اوردم و نشستم توهی اشپزخونه و ي رفتم توپوووف
 خورد
 ?الو– سرشدمی پرای وحشمثل

 ! دارمییییخبرعال!  سالمخانوم–
 !بگو–ردستامی اززیکی بود دیوح
 !نهی شمارو ببخوادی مسیی رخانوم–

 !!دمی توپ می مژدگونهی مطمعن باش بهت ولی ادیدمت گرم وح– کارکنمی دونستم چی نمی گشاد شد ازخوشچشام
 غیی جغی قطع کردم و شروع کردم جعیسر
 دمی گرم بالخره به هدفم رسادمتیخدا–
 غیییییییییییییییییییییج
  شددهی باشدت کوبهودری

 . الل شدمقشنگ
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  لبخند زدم و دروبازکردمهی دموی که کنار دربود رو پوشي چادرعیسر
  کپ کردم و چشام گشادشددمی که ديزیازچ
 زدی اون فقط حرف ماما

 !ی بزن روانغی اروم جی بزنغی جيدوس دار! اپارتمانهنجایا!  چه وضعشهنی اخانوم—
 ! واحدشو دروبستي پشت گردنشو غرغر کنون رفت تودی دستشو کشدوی کشازهی خماروم

 ?ییییییچ– زدمغی وبلندترازقبل جدمی درازجام پريباصدا
 !زهرمااااار–ادزدی فربلندازتوخونه

  تو ودروبستمرفتم
 ...اخه ?کنهی می چه غلطنجای ااون

 ..... گنجهی نماصال
 ... پوووف

 ...ارمی توهشو درمته
 ارمی دارم بال درمدهی به هدفم رسنکهی ای ازخوشفعال

 ! غیییییییییج
 ★نینگ★

 
 

 ? بهش بدمیحی چه توضاالن
 �ی عوضادی توروت بتف
  به ارامشمی گندبزنيسال اومد8بعد

 !کردی نگاه به فرهود انداختم که منتظرو گنگ داشت نگام مهی
   و شروع کردمدمی نفس کشهی

 !شناسمشی بد میلی و خشناسمی رو میگی ولدبنی راستش ای مقامي اقادینیبب–
 �...اوم...اوووم

  حرفمدوسطیپر
 ! راحتالتیخ! کنمی راجبت نمي فکرچیمن ه! یکنی تعلل می که واسه چدونمی لطفا راحت صحبت کن منینگ–
 

  گشاد شده بودچشام
 �زهههههههههی چه تنیا

  بهش زدم و چشامو بستميلبخند
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  تونستم نگاش کنم و ادمه بدمینم
  باهاش اشناشدمي مجازيسالم بود تو15ی وقتلهی سهاسمش–

 ..  کار کنهی چدونستی پسراشناشدم و اونم خوب مهیمن اون موقع تازه با.. خب
  بچسبونم بهشخوامی خودمو مکردی فکرمشدی کردم بدتر می نمفی اما اگه تعرکردمی مفی رو تعرنای امدیکشی عذاب مداشتم

  غم عالم اومد به دلمشیاداوریبا
 ? که دوسش دارهی خواد از کسی می دختر مگه چهی خب–

  قربون صدقه اش بره و نازشو بکشهنکهی افقط
 دی قطره اشک ازچشمم چکهی

 .. طردم کرد از خودشیبه راحت.  دوسش داشتم و اون ولم کردواقعا–
 ! بستهنی اونم چنددمیگارکشی سی به خاطر اون لعنتنمیی سن پاي تومن

 دمی سال تمام خودمو نابود کردم و اخرش فهمکی دمیگارکشی و سختمی سال واسش اشک رکی سال براش عزا گفتم کی
 ارزششو نداشت

   پاك کردم و چشاموبازکردم ونگاش کردم بادستمعی سراشکامو
  داده بود وبه شدت اخم کرده بودهی بسته بود و سرشو به مبل تکچشاشو

  ابروشوبرده باالهی و صدبرابرکرده خصوصا که تی جذابنی واخمش اهی پسر جذابیلی کنم که خداعترافیبا 
 ? هاتی نشد برستموم–

 دی فهميوووو
 دم جوابشو بي کردم عادیسع 

  تموم شداره–
 ?جهیونت– زدیطنتی و باز کرد ولبخند باشچشاش

 ! نشددمی عایچی همتاسفانه–
  نگفتیچی هی نگام کرد ولباحرص
 بلندشدم

 ?انهی تموم شده نای بزك دوزك انمی من برم ببخب–
 ?نینگ– که صدام کرددروبازکردم

 ?بله– باهممی بزارراحت باشالیخی بازکع به اسم صداکردبپوووووف
 ?يدی امروز ازش ترسچرا–
 !گهی ددمی بکنه که نذاشتم و خب ترسی غلطهی اومد جلو و خواست عی سرچون–
 ! هستی صدام کن حواسم هم به اون عوضکتی حساب کن هروقت اومد نزدروکمکم–
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 !ازت ممنونم فرهود– سمتشبرنگشتم
 !رونی ازدررفتم بعیوسر

 
 ★طهورا★

 
 

 !ی سنگالخاطی حي بردم تونوی بوق درخونه بازشد و ماشبادوتا
  نگاه کردمي شدم وبه درورودادهی پنیازماش

  چهارچوب درمنتظر بودي اشفته وسرو وضع نامرتب توي موهابا
 ! پاکزادي اقاسالم–
 !دیی خانوم بفرماسالم–
 . دست به داخل اشاره کردوبا

 بشه معالجه اش دی تا شانمی احسان و داداششو ببي خونه امی شدم که بی باخودم و خانواده بالخره راضاری رفتن بسباکلنجار
 کرد

 دمیشنی نکرد ومن مدام صداهاشو مدای اما شنودروپنمشی شد ومن نتونستم ببنی دوربي همون روز اول متوجه متاسفانه
  احسان به خودم اومدميباصدا

 ?دی گفتيزیچ–
 ! زنگ خورد بعدش واکنش هاش وحشتناك شدهلشی که که موباشبیعرض کردم ازد?کجاست حواستون خانوم–
 

  برگشتم سمتشباتعجب
 ?یعنی يچطور ?یچ–
 

  قرمزشو فشاردادي و چشادی به صورتش کشی دستکالفه
 ! رسوندی مبی به خودش اسدادفقطی ابدا انجام نمي کارنی تا قبل ازاون همچشکونهی ملی انگاروساشبیازد–
 ! بهش گفتني بدزی که بهش زنگ زدن چشبی حتما دپس–

 دی رسی اتاقهی راهرو گذشت و درهی تکون دادو ازسرشو
 ! بازکنهدونمی مدی بعی ولنهیا–
 !نی استراحت کندیی بفرماستی پاکزاد انگارحالتون خوش نياقا. ممنون–
 !ارهی سرخودش بیی گفتم نکنه بالدمی نخوابشبی داره–

  به محبت برادرانش زدميلبخند
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 !دیی بفرماپس–
  و دوتا ضربه به درزدمبرگشتم

 !امی نمرونی بروگمشو باحسان–
 ? واسمی کنیدروبازنم?حسام–
 ?ی هستی کگهیتود–

 – ام گرفتخنده
 ?می و حنجرمونوجربدمی ولوم ازپشت درحرف بزننی من وتو باهمي خوایم
 ?ی هستی کگفتم–
 هی چه عصباننیا

 !  منونیبازکن بب! ی هستی چقدرعصبانحسام–
 !دنتی واسه دنمیبی نمیلیدل–
 ?ننیمگه همه دوس ندارن فرشته هاروبب?واقعا–
 ! ندارماتوی مسخره بازي گفتم گمشو حوصله بهت–

  بسه فعالنجایتاهم
 ! شم چون راه خونتونو بلدمی که نمگم–
 ! فقط بروباشه–
 !يبااا–
 !  پس فعال کارباهاش دارمدمشیسنجی مدامروزی سمت مبل هارفتم وروشون نشستم بابه
 
 

 ★طهورا★
 
 

 ومدی نیچی اما هرونی خل وچل ازاتاق بکشم بنی تا اگشتمی می روشهی خونشون و دنبال ي بود نشسته بودم تویدوساعت
 ! مغزنی ايتو

  به بغل سرمدمی کوببادست
 !نیبب حاال کنمی مدای راپهی اخرش من–

  نشستمو عوض کردممدل
 ! خوب دارهي جهی با نتی هرچند احمقانه ولی راههی شهیاره اون هم!  زنگ زدم به ساحلدمیشا–
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 !دمی کشفی جبغ خفهی و دمی مبل همونطور نشسته پري رویازخوش
 ! برداشتم و رفتم در اتاق حسامفموی کعیسر
 ? جونمحسام–
 ?ی تلپنجایتوکه هنوزا!  و حسام جونمزهرمار–

 !زنهی داره زرمیییییییییلی خگهی دنیا. کردماخم
 !کنمای شتکت مامی می حرف بزنينجوری اگهی باردهی پاکزاد ياقا–

 دمی پوزخندشو کامال شنيصدا
 !ای بیتونست–
 ?امایم–
 !ای بباشه–
 !يای بی تونی متوکه–
 !امی نمی ولاره–
 !يایم–
 !امینم–
 ?ی چرونی اوردمت باگه–
 !یتونینم–
 !ی واسم کني کاردی بارونی اوردمت باگه–
 !ی گم کندگورتوی بامی اگه نتونستقبوله–
 ! رونی بمی بريای باهام بدی توهم باقبوله–
 ! قبولباشه–
 ! تافرداپس–
 !يهرر–
 !کامال هم زبون درازه!  حواسش نباشه حالش خوبهیوقت! ستی نضی هم مريادی پسر زنیا

  که احسان واردش شدی دراتاقرفتم
 ? پاکزادياقا–

  ندادجوابمو
 ! فعال! امیدوباره م5 پاکزاد من فرداساعتي اقاخب–
 

 !  معلوم بودخوابهکامال
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 !چشماش قرمزه قرمز بود! دلم واسش سوخت یطفل
  اتاق احساني درانداختمش توری کاغذ دراوردمو روش نوشتمو و اززهی عیسر
 !خدانگهدار!گردمیبرم5فرداساعت!رونیبهتون که ازاتاق بکشمش ب دمیفردا قول م! ندارهی مشکلادی پاکزاد برادرتون زياقا–
  اتاق حسامي ام نوشته ام فرستادم توگهی دیکی

 ! بدباشهپتی تابونوی خي توي برستیخوب ن! بعداز ظهر حاضرم5من جات باشم فردا تا!  فردا دارم براتتی تربی بياقا–
 !!! تافرداخداحافظ

 !رونی شدمو رفتم بنی سوارماشرونوی رفتم بعیسر
 رمی ساحل و گرفتم تا بتونم ازش کمک بگي شماره عیسر
 ? طهوراالو–
 ! دارمازی ندیبه کمکت شد! ساحلسالم–
 ?یچه کمک? بگوجانم–

  زدم وفرمون چرخوندمراهنما
اما !رونی بادیاالن رفتم خونه اشون همونطور که داداشش گفت ازاتاق نم ? راجب اون پسره باهات حرف زدمادی مادتی–

 ! ازاون موضوعشهی انگار حواسش پرت مستی نضای مثل مریزنیباهاش حرف م
 ?خب–
 ?رونی چطور بکشمش ازاتاق بیروان–
 ! مجبورش کنخب–
 ?ی چیعنی–
 !کنهی شش دنگ خوابه بعدش اونم دروبازمی دربزن وقتي خل رگباري مثل نازیعنی–
 !غییییییج! دمت گرم ساسا– خبگهی راس ميواا

 !م کردوقطع
 !! ! خودشهاره
 

 ★نینازن★
 
 
 !زهیری پسره داره اعصاب منو بهم منی اگهید
 !! حالمو بد خراب کرده هایعنی

 !ی عوضجرزن
 !گهی نامرد اومده سرکالس من به بچه ها گفته درس نخونن ديپسره ! عه عه عه
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 پووووف
 ! کنمکارشی دونم چیم
 ! خرنیمن توروکشتم ارت 

 !ستی و دنبال نمره گرفتن هم نهی دانشجو باهام دوست شده دخترخوبي ازدخترایکی دایجد
 !میزنی اصوال خارج از دانشگاه باهم حرف مارنی بچه ها حرف درننکهی اي و براهی دخترباحالنایم

 : گفتم بابچه ها صحبت کنهبهش
 !  کنن و خودشون کمتر درس بخوننقیپس پسرارو به درس خوندن تشو!  باخت دخترایعنیبهشون بگه که باخت من  

 ! هدفموشبردهی تا االن که خوب پاونم
 ! پسرا نمرشون باال تربودهمی که گرفتی امتحان اوليتو

 ! پسره رو سوسک کنمنی چطور ادونمی ممن
 ! که پشت من هستنکالسش
 !سازمی کار خودشو مخودمم

 !! پسره رو بندازم دنبال خودمنی دارم که راحت بتونم انانی که به خودمو اطمنقدریا
  نره خر اومد تونیبازشد و ا)دیدفتراستراحت اسات( دردفترهوی که دمیخندی خنده ام گرفت وداشتم باخودم مازافکارخودم

 !دیسالم جناب ارام خسته نباش– زدميلبخند
 !دیممنون خانوم شماهم خسته نباش– نگام کردباتعجب

 زدیوباخودش حرف م) ساز هستيخه پشتم چاا( که روش نشسته بودمی پشت مبلورفت
 ?چش شده! سرمنو ببرهخواستی مروزی تادنیا!  خل شدهدختره–

 ! بوووووقيپسره ...يپسره ..... ي پسره
 ?ستیخانوم کالسا باپسرا سخت ن– نشست روبه رومشی چابااستکان

 بهتر درس شتروی دارن اما خب بتطنیدرسته پسرا ش! ابدا– گرفتم طرفش که شوکه نگام کرد اما من لبخندزدمقندرو
 !خوننیم
 ! خببله–

 ?نینطوری پسرا اي جناب همه دیببخش– ناراحت نشون دادمخودمو
 ?می هستي ما پسرا چه طورمگه–

 ?زننی تخته اشون کمه و با خودشون حرف مهیهمشون – کنميری جلوگی بلند شدم تا ازخطرات احتمالعیسر
 ? تخته ام کمههیمن  ?دیکنی منیخانوم چرا توه– نگام کردی شوکه شد بعد که واسش افتاد عصباول

 ? زدمی حرفنی همچیمن ک ?وا– متعجب کردمو چندقدم رفتم عقبچشامو
 ! تخته اش کمههی زنهی باخودش حرف می هرکیخانوم االن شما گفت– شدزوبلندی مي وگذاشت رواستکان
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 ?نیزنی ارام شما مگه باخودتون حرف مي اقايوااا–
 ! بشه معالجتون کرددی شادی دکتربرهیحتما – درو بازش کردم کناررفتم
 ?ي خورديچه شکر– رم کرديدی که رنگ قرمزنشونشون میی گاوانی امثل
 !زنمی شمانمي اجازه دست به غذای من بوا–دمیخند

 !فقط ازجلو چشام گم شو– ازکلش دود بلندشده بودوقرمززززرشده بودگهید
 !من رفتم!االنم کالس دارم!شهی و بلدم گم نمراه–

 !ي برنگردگهی ديبر–دمی دادشو شني و صدارونی بوازدرزدم
 ! گربه نرهادی بارون نماههی گربه سيبه دعا– امو کردم توکله

  ودر رفتمدمیبلندخند
 ! دلم خنک شدشیییییییاخ
 

 ★نینازن★
 
 
 

 ! دانشگاهکی شاپ نزدی کافمی زنگ زدم و باهم اومدنای بعدازتموم شدن کالسم به منی ارتيری حال گیازخوش
 !نای منی حال کردم باایحساب
 ! خوشگل و جذابیی وخداي اهی پاي بچه

 ! رهی و چشم غره مکنهی اخم منهیبی دختررو منی خله چشه که تا انی ارتنی دونم ای نمی که همه دوسش دارن ولنهیا 
 ?یکنی فکر می چبه–

  از فکر دراومدم وصادقانه جوابشو دادمنای ميباصدا
 ? باهات بدهنی چرا ارتنکهی اتوفکر–

 ! بودی بگم که ساختگتونمی کرد اما به جرعت متعجب
 ? تعجب کنهی الکدی باچرا
 ?هی کنیارت?نیارت–

  نگاش کردممشکوك
  ?یشناسی و نمنی ارتیعنی–

 ?هی رفتارش مصنوعنقدری اچرا
 ? بشناسمدیچرا با!نه–
 !گمیهمون استادارام رو م! ولش ! یییاوک–
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 !ادی بدش بدی دونم وهللا چرا باینم!اهان–
 !  خبر دارم توووووپهی!  ولشنارویا– محکم زدبهم وباشوق نگام کردبعددستاشو

  خوردمی قاشق بستنهی باال و ابروهاموانداختم
  ?ي خبرچه–
 ?يای جشن گرفته مهی ازدوستام یکی–

  کردماخم
 !ادی خوشم نمیازمهمون–

  لوس کردخودشو
 !!توروخدا ?چرا–
 !ادی خوشم نمیدعوتم نکردن وازمهمون! نمی بی نمیلی اومدنم دلواسه–
 !برمیپس من توروم!  نگفته که پسرباشهارمی همراه بهی بهم گفته که اون–

  بلند شدیی شونه هام و صداي بگم که دوتا دست نشست رويزی بازکردم چدهن
 !ادی نمیی جاچی هنینازن–

 دی کشفی خفغی جهی نای تونستم بکنم اما می نمي کارچیه!  شده بودمشوکه
 ! استادارام–

 دی توپنای به می عصبنی بگم که ارتيزی بلند شدم وخواستم چعیسر
 ! مطمعن باش کشتمتنمتی دانشگاه ببي دوروبر دختراگهی بار دهی! نای مگمشو–
  اخم کردمنایم
 ?کارکردمیمگه چ ?چرا–

  عقبدی چندقدم ازترس پرنای تشر زدن پاشو گذاشت جلو که محالت
 ?ی بدبخت کننای رو مثل اترگهی چندتا دختردي خوایم! ي اووانهی که تو دچون–
 ! فهممینم? استادهیی چه حرفانایا–
 ! فقط گورتو گم کنی فهمی درك که نمبه–
 ! برداشت ورفتفشوی کنایم

 ! شدممونی وحال خرابش پشدهیا بارنگ پر که بتوپم بهش امنی برگشتم سمت ارتعیسر
  و خودم جلوش نشستمی صندلي هول کردم وبدو نشوندمش رواصال

 ?یخوب ? چت شدهنیاتر–
  انداخت طرفمچشویی و سوزی مي سرشو گذاشت روحالی اون باما
 ! اری داشبورد قرصامو بيتو–
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 ! معدشو فشار دادوباشدت
 !یی سمت دستشودی بلندشدم که اونم بلندشدو دوعیسر

 ? چشهنیا
 ساب سموتیب( قرصشو دراوردم ونگاش کردم ي داشبورد رو بازکردم و بسته عی و سرنی و رفتم سمت ماشرونی بدمیدو
 )تراتیس

 ? معده دارهزخم–دباالی پرابروهام
 ! لطفانیارت! بازکننیارت– به درزدمی ومحکم میی تو و رفتم دردستشودمی دوعیسر

  رونی تراز قبل اومد بدهی رنگ پرنی درباشدت باز شد وارتهوی ناراحت شده بودم که واقعا
   گرفت ودرشو بازکردقرصوازدستم

 نی تعادلشو ازدست دادو تلپ افتادزمهوانگاری
 ?نیارت– باالسرش و برش گردوندمبدورفتم

 ! روصورتش نه ازحال رفتهدمی کنارزدم وو چندبار کوبشویشونی روپيموها
  بودادی ها دور زهمهمه

 !  زنگه بزنه اورژانیکی–
    داد من همه رو به خودشون اورد و دوسه نفر امدن سمتمنیا
 دمی امبوالنس روشني بعدصداقهیچنددق 

 ★نینازن★
 
 

 شدی منی و واردبدن ارتگذشتی که قطره قطره ازلوله مکردمی وبه سرمش نگاه می صندلي بودم رونشسته
 !شدنی می عصبدیخانوم همسرتون زخم معده دارن نبا–م ذهني دکترش اومدتويحرفا
 ! گرفته بودخندم

 !همسرررررر... فک کن 
   صفحه افتاده بودي روشی و اسم مخل اسادی دستم لرزي تولشیموبا

 ! باالدی پرابروهام
  اومدامی کردوبالفاصله واسش پقطع

   صفحهي افتادرومتنش
 !  دارمیکارمهم!  داداش توروخدا بردارنیارت–

 . زنگ زددوباره
 !گفتمی بهش مدی برداشتم باندفعهیا 
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 ? توییداداش کجا ?نی ارتالو—
 ?دی ارام داري بااقای شما چه نسبتدیسالم اقا ببخش?الو–

 ?شما–کردی مدادی صداش بي توتعجب
 ! هستميدریح,بنده هم همکارشون. هستند.....مارستانی ارام بي اقازی عزياقا–

  کالفه شدصداش
 ? شدی عصبچرا–
 ? شدهی عصبدی دونی ازکجا مشما–

  توجه به سوالم حرف خودشو زدبدون
 ?دی دنارویم–
 ?دیدونی ازکجامناروی شما اجناب–
 ! اونجاامی تونم که بگم االن می رو ازپشت تلفن نمی خانوم همه چنی نازندینیبب–
 !! شدی نمنی ازتعجب چشام گشادترازاگهید
 ?دونستی اسم منو ازکجا منیا

 
 ! ازشپرسمی مادیاالن م.  باال انداختمي اشونه
 !هوشهی همسررررررهمچنان بي اقانی ول معطل بودمو ای ساعتکی حدودا
 ! دی ناله کرد بابت معده اش که مجبورشدن بهش مسکن بزنن و بعددوباره خوابنقدری باربهوش اومد اما اهی البته
 !  دلم واسش سوختییخدا

 ! خوابي بود تو معصومیلی پسر خنیا
 ! صورتشو پوشوندهی مهربونشی قهوه اشی ته رنی هم چهرش مهربونه و ایکل

 ! گرفتم وبه دردوختمنی در نگاهمو از ارتيباصدا
 !دی بوسشویشونی وخم شد و پنیاشفته اومد سمت ارت. بودنی ارتهی شبیلیییی پسر که خهی

 !ي کردتی قربونت برم داداش بازکه خودتو اذیاله–
 ? ندارمی من وجود خارجایعا
 !سالم...اهم..اهم–

  نگام کردبالبخند
  ?دیخوب هست! خانوم نی به نازنبه–
 ?دیشناسی شما منو ازکجا می ولممنون–
 !شناسنی ما شمارو مي کل خانواده دیارداریاخت–
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 !  گشاد شدچشام
 ?نی کنای بسم اهللا اای

 ?دی هستی شما کاصال–
 که حرص خوردن داداشمونو نیطونی شنقدریشماهم ا! نی ارتکتری هستم برادر کوچنیمن مت. می ماباهم اشنا نشدي وايا–
 !میی شماونیمد
 !دی ازحرص خوردن داداشتو ن لذت ببرستی ندرست–
 !يریگی مالی گودزنی رو ازانای حق منو اتردی شما داربابا–
 !ي محبت برادرانه اچه–

 ! پشت سرشدی محکم کوبی دستهی هوی که دیبلندخند
 ?یزنی زر مي داریلی خیدنستیم–
 کردی بوسش می و هنی روسر ارتدی گل ازگلش شکفت وپرنیمت
 !ي لهم کردگمیپاشو بهت م! دی نره خر دخترمردم ترسگمشو–

 !  به مندی بدحی توضدی بانای بعدا حتما راجب می برم ولگهیمن د! ارام حالتون خوبه يخداروشکر اقا– بهشون زدميلبخند
 !خدانگهدار

 نی من ارتمی ارام باهم دوستي هم به من نگو اقاگهید! یممنون بابت کمکت فسقل– زدو دستشو به سمتم گرفتيلبخند
 !نیتونازن

 ي بهم دست داد ازاختالف دمای حس خوبهی!  دستشي زدمو دستمو گذاشتم تويلبخند.  چشم به دستش اشاره کردوبا
 ! ودست گرم مننیدست سرد ارت

 ! فعالدی که زودتر خوب بششاهللایا–انژوکت پشت دستشو لمس کردم بادستم
 ... اراي خوشحال شدم اقادنتونیازد–نی سمت متوبرگشتم

 !نمیمنم مت– وسط حرفمدیپر
 !رمی داداشت برس تا منم انتقامتو بگنیبه ا!نی خوشحال شدم متدنتیازد! یاوک–دمی خندبهش

 !نینازن– باحرص صدام زدنیارت
 !نمتونی بیم– سمت دردمی دوعیسر

 ! درو بستمعیوسر
 ! رفتمنمی به سمت ماشی اعالم دوستنی ازایباخوشحال

 ★تساین★
 
 

 ! به بچه ها فکرکردمزوی مي انداختم رومویگوش
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 ! وهمکارش باهم خوبن خداروشکرنینگ 
 !  هم اتش بس اعالم کردننی وارتيناز

 !زننی کال باهم حرف نمي پسره و هوراون
 !زننی هم مي اش همچنان تو سروکله هی همساداویا
 ! احواالتشون معلومهگهی وباربدهم که دایمیک

 !  تونه باهاش بدباشهی نمی هم که کال کسساحل
 !میریگی همو مي منو ونداد مث سگ هار پاچه فقط

 ! به دركالیخیب
 ! ااااااری شب بودم وهشفتی و چشامو بستم بلکه بخوابم مثال شی دادم به صندلهی تکسرمو
 ! شددهی دربازشد و ررررررم بهم کوبهوی که کردمی مفیوک)?خلثه ?خلصه( بودم تو خلسهرفته
 ! تقققق بلند اومدي صداهی بعدزی به مدی که زانوم محکم کوبدمی ازجا پرنیهمچ

 ! درامان باشمی خودکاربرداشتمو مثل چاقو گرفتمش دستم تاازخطرات احتمالهی عیسر
 ! گرفتم دستمزبری تکنهی ندونه فکرمیکی حاال

 ! باالدی ونداد خشک شدم وابروهام پردنی اوردم باال که بادسرمو
  زد و انگشتشو گذاشت رولبشي لبخندسکته اهی عی سراونم

 !هشششششش–
  بگم که چندتقه به دراتاقم خورديزی دراومد ودهن بازکردم که چازبهت

 ?دیهست?یدکترکاظم–
  بودنهی معاي که پرده نصب کرده بودم وتخت بودبرایی سمت جادمیو کش ونداد باسرعت به سمتم هجوم اوردهوی

 ! پاشي تخت و منو نشوند روي رونشست
 ! باب الحواعجای!  چشام دراومده بودگهید

 ! دستش دهنمو بسته بووودهی دست ازپشت گرفته بودوباهی وبادستامو
 !ادی درنکتیج– به گوشم چسبوندلباشو

 ! به گوشمدمیو اوردم باالو کش ازشونه هامیکی شد مورمورم
 !  چندشاههه

 ! بهزادستشین–يری دکتر امي دراومد و بعدش صداي صداهوی
 ونداد دمی کشفی خفغی جهی ازکمرم گرفت که ناخودگاه ازدرد شگونی که بالفاصله به ندمی وندادکشردستی زیغی جهی عیسر
  هم اومدی دکتر سلطاني صدادکهی دهنمو چسبی گذاشتم روتخت و دودستعیسر
 ? بودی چيصدا–
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 !!!نجای ازنبود دختره استفاده کرده اومد ادی شانی پشت پرده رو بببرو–
 !نی حساامامی

 بود ي ضروري وقتاي تخت بود وبراي که رویی نشوند تو بغلش و پتونی کنار تخت و منو مثل جننی زمي نشست روعیسر
 ! روسرموندیکش

  بود که باتعجب به چشماش نگاه کنمنی که تونستم بکنم اي بنداومده بود تنهاکارزبونم
 کردی داشت نگام ماونم
 ! بهزادستی نی کسنه–يری امي قدم زدن وبعدصداي پرده اومد وصدادنی کشيصدا

  شدن پردهدهی کشي صدادوباره
 !گمی سوال به وندادنگاه کردم که باحرکت لب گفت که بعدا بهت مبا

 ?ی چیعنی کردم اخم
 ! بلندباال بکشم که باکارش توگلوم خفه شدغی جهی خواستم

 دادی وندادبود که محکم لبامو فشار مي لباي و گرمایسی خکردمی که حس ميزی گاو گشاد شده بود وتنها چي به اندازه چشام
 ! خفه ام کنهخواستی مانگارکه

 . وندادهم ازم دورشدي دراومد لباي که صداقهیدق3-2 بعد
....... 

  اش پارت بعدهیبق
 

 ★تساین★
 
 

 !کردمی فقط نگاش مشوکه
 ? افتاااادیچه اتفاق ? شدی چاالن

 ! پاش بلند شدمي از روتیباعصبان
 ?ی هستی کيفکر کرد ? داده بودي اجازه انی به تو چنیک ?ها ?ي کردی غلطیتوچ–
  پاشدلکسیر
 ! هستم که به خاطر خفه کردن صدات توروببوسمنقدری ای ولستمی نی کسمن–

 ي و دست اون روکردی بعد دست من ذوق ذوق مقهی به سرعت جلو رفتم و دودقدونمیفقط م!دیلرزی دستام متیازعصبان
 !صورتش
 ! و مطمعنا سرخ شده بودمزدمی نفس نفس متیازعصبان

 ... محکم به باسنم زدیکی هوی پشتمو بهش کردم و خواستم برم که عیسر



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 64 

 !  بودمدهی به مرزجنون رسگهید
  گاوا رم کردمنی تونم بگم که مثل ای قشنگ میلیخ
 ?ي کردی چه غلطی عوضيتو–
  روپوششبی جي دستاشو کرد تولکسیر
 !ي هم خوردیکی ي زدیکی نکردم یکارخاص–

 .. برگشتهوی رفت سمت در اما بعدش
 دی پشت گردنش کشی کالفه دستدوی کشیقی بست ونفس عمچشاشو
 رونیزد ب چشام هوی کرده بودم اما با حرفش تعجب

 !يدادی لوم میداشت!  مجبور شدم ببوسمتیول! خوامیمن معذرت م...من–
 کردی متمی اخر حرفش بد اذي کهی تنی کوه غرورمتعجب بودم اما انی ای ازمعذرت خواهدای شدنکهی ابا
 ?دادمی ملوت–
 ....که..  کهکننی دارن میی غلطاهی صفتا ی بنیا!اره–

  کردم ورفتم جلواخم
 ? مگهکننی کار می چدارن–

  اتاقي شروع کرد به قدم زدن تواشفته
 !! بدنيقاچاق اعضا!کننی قاچاق ماونادارن–

 ! افتادفکم
 !نیی چه جالدهاگهی دنای انیاحسی 

 ?دهی تا االن نفهمی کسچطور–
  مبل نشستي رویعصبان

 !کننی بدن و باجسمش قاچاق مي اونا اعضاچون–
 ?شهیمگه م ?یچ

  نگرفتمدی منگال نگاش کردم که فهممثل
 !!!ارنی بدنشو زنده زنده درمي اونور و بعدش اعضاکننی ادم رد ماونا–
 !نیی بادست پاکش کرد وسرشو انداخت پاعی که سردی قطره اشک ازچشماش چکهی

 ?کنهیی مهی داره گرچرا
 رهیقرار بگ صورتش ي نشستم و سرمو کج کردم که صورتم روبه رونی زمي پاش روي جلورفتم

 ? چراهیگر–
 . شدشی اتي حرف من انگار نفت رونیهم
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 ... کردهی گرباشدت
 !سادی اش قلبم واهیباگر
 ! گرفتمشی اتواقعا

 ! تونستم تحمل کنمی مرد رو ابدا نمهی ي هیگر
 ! مرد مغرور رونیاونم ا 

 !بد هم زخم خورده ام!تسای زخم خورده ام نمن–
 !! کردهی باشدت گرودوباره

 ! کردمبغض
 ? خانواده اش باشني ازاعضانکنه

 ... فکر بغضم چندبرابر شدنیباا
  سخت بودفکرشم
 ! گونه ام روان شدني اشکم روي وقطره هادی ترکبغضم

 !ختمی ونداداشک ري پابه پامنم
 !! !کنهی اما اشک مرد سنگ رو اب ملرزونهی اشک زن دل رو مگنی که مراسته

 
 ★تساین★

 
 
 
 !کردمی مهی حد امکان بدون صدا گرتا

  کنمی خورده اروم شد به خودم اجازه دادم که فضولهی که ونداد
 ??! شده مگهیچ! نی که زخم خورده انیگفت ? دکترياقا–

  نگاه کردن به من بلند شدبدون
 ! بعدا بهت گفتم خانوم موشهدیشا!! ستی اصال حالم خوب ناالن–

  به سمت دررفت و دروبازکرد که صداش کردموبلندشدو
  ? دکترياقا–
 . برنگشتی ولسادیوا

 ? هستي باندنی که همچنیچرا گزارش نداد– دادمادامه
 !رمی انتقام بگی شخصخوامیچون م –

  بره که دوباره هول گفتمخواست
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 ! دکتر اونا دنبالتون بودناااياقا–
  برگشت سمتمیعصب

 !رنیگیشب م فتی اونا فقط شیول!دونمیم–
 ! برمي ندارگهی کار داگه–دیبعدغر

 !دی دروبهم کوبومحکم
 . باالدی پرابروهام

 !!  داره هايریخوددرگ 
  باالانداختم و بلند شدمي اشونه

 
 ★دایا★

 
 
 ...کردمی مدادنگاهی پسره که فحش منی ای عصبي افهی قبه
 ! مطمعن باشرمیگیمن ازت انتقام م! ی بهت عوضلعنت–

 !یی براش سوخت خدادلم
 ... که باما کرده بودي ازخدمت معلق شده بود به خاطر کاریطفل

 !!! ندارهاری به اسم مازي پسرگهی گوشش و گفت دریباباشم اومد دوتا زد ز..  به خانواده اش اطالع داده بودمافوقشم
 ! خدااايا

 ...پووووف
 ! بودستادهی راهرو اي کردم و رفتم سمتش که تودروباز

 ?ادی بدت ممافقتاز–
 دی به درواحدش کوبی مشتیعصب

 !ازهمه متنفرم!  خطا طردم کرد متنفرمهی که به خاطر يازاون پدر!! متنفرمازش–
 ! بهمدی خونه اش شدو درومحکم کوبوداخل
 !ختی بهم راعصابم

 ?یزنی من چه که سرمن دادمبه
 !به درك– به دردمی کوبمحکم
 !!!دمی واحدمو درو بهم کوبي توورفتم
 ★دایا★
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 !امی کردم نتونستم باخودم کنار بيهرکار
 !وفتادمی خودم می کسی دوران بادی فقط کردمی منگاش

 ! ازم دورشددی انیوقت
 !رمی نتونستم جلوشو بگیوقت
 ! مجبورشدم به خانواده ام دروغ بگمیوقت
 ! خانواده ام رفتن المانمی کسی اوج بي تویوقت
 ! خودم تنها باشهارمثلی تونستم بزارم مازی نممن

 دی ازدرون سرم هوار کشيزی چهی
 ?دیمگه االن سرت دادنکش ? کردی نمتتیمگه اذ ? نبودسهی همون پلنی امگه–

  جوابشو دادماروم
 !! به اون درنیا!  کارا روکردمنی منم همی ولچرا–

  که دوباره صداهه اومددمی بلندشدم و مانتومو پوشعیسر
 ?ی کمک کنسهی پلنی به اي خوایم ?یکنی می چه غلطيدار–

  انداختم روسرمشالمو
 !اره–
  برداشتمو دروبستم ورفتم سمت واحدش و درزدمدویکل

 . دروبازکرد اما چشاش قرمز بودقهیبعدچندق
  قدم رفتم عقبهی ودمی ترسییخدا
  کردم لبخند بزنمیسع
 ! سالم–

 !کی علمیریگ—
 ! کردماخم
 !ی نداشتاقتی لی ولارمی درت بیی پررو اومدم ازتنهابچه

  سمت واحدمدمی چرخشترکردمی باخممو
 !ی نداشتاقتی لی ولی نزارم تنها باششتی پامی خراب بود گفتم بیلی حالت خدمید–
  انداختم تو دردویکل
 ?شمی پيای بدی باچرا–

 بغض کرده بودم. دروبازکردم
 !!!ی تنها باشطی شرانی اي منم مثل تو تنها بودم نخواستم توچون–
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 ! درنی تو وخواستم دروببندم که پاشو گذاشت برفتم
  اومده بود توراهروییخاك تو سر بدون دمپا.  بهش نگاه کردمباتعجب
  انداخت باالي وشونه ادی سرمو اوردم باال که خندباتعجب

 ?ي مجبورم کردخب–
 ?من–
 !گهی داره–

  مبل نشستي رفت رودنی پوشیی هل دادو اومدتو وبدون دمپاودرو
 ?هاااا.  افتادفکم

 !راحت باش توروخدا! ای نکنتعارف–
 !رو برداشتtv  دادرو مبل و کنترللم

 !نی گرفت ايچه جد! رونی زد بچشام
 ! گرفته بودخندم
  و بغضم دودشدی ناراحتکال
 ییرای و راه افتادم سمت پذالی رفتم دوتا شربت درست کردم و دوتاظرف تخمه و پفاول

  گذاشتم جلوشاروی مبل و خوراکي رونشستم
 ?هی چهی خب حاال بگو قضخب–
 دی سوووت کشهی و ای چشمش افتاد به خوراکهوی که دی اه جانسوز کشهی

 ! رو بچسبای بمونه بعد فعال خوراکهیقض! گرم بابادمت–
 ! نگه داشتدادی ملمی شبکه که فهی ي کرد و رونیی چندتا کانال باالوپاهی
 !چه مضحک!  رودستمخوردی وگرنه قل مشدی نمنی گشادترازاگهی و چشام دشدی باز نمشتری بنی دهنم ازاگهید

 !مزهیچه ب– درونيندا
  بشرنی زهرمار خفه اش کردم و رفتم توکف اهیبا
 ?خندهیاالن چرا داره م?دی مگه االن اه نکشنیا

 ! نداره هااتعادل
 ★دایا★

 
 

  ازدستش کالفه بودمیحساب
 !خورهی نشسته مثل خرس مالیگودز

 !کردی موی کارهی بود انگا داشت بزور يرعادی حرکاتش غکردمی نگاه می هرچییخدا اما
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 شدمی می داشتم عصبگهید
 !اااااریماز–
  برگشت سمتملکسی ریلیخ
 ?بله–

 !پررووووووووو.  دراومدچشام
  سرشدمی پرغیباج
 ?یکنی فقط کوفت می نشستهی چهی قضی کنفی تعرنکهی ايبه جا ?ي من فقط بخوري خونه ياومد–

 ! قهقه اش بلند شدهوی که دمی پشت مبل و محکم موهاشو کشنشستم
 !ژنی باامامزادهی

 ! جن زده هاشده بودمثل
 ! اهللابسم

 !نی زمدمی گروووومپ ازپشت کوبهوی پاشم ودربرم که خواستم
 ! ننهياااااااااااااااااااااا

 ! نیی نبود ازرو مبل پرت شدم پاحواسم
 !نی حساامامی! دی برنفسم

 !دیکشیرمی هم به شدت ترمس
 !  شدهسی پوست سرم خکردمی ماحساس

 !  گنگ بود واسمزی چهمه
 ! گوشام کرشده بوددویدی تار مچشام

 دی احساس کردم دوباره نفسم برهوی
 !يااااااااااااااااااااااااااااااااااا–
 ! کردمی حس نمیچیه
  برگشتمیی شنوایول

 ? شدی چدایا—
 !اابوالفضلی–
 ?کارکنمیچ–

 ! شدن دردهی کوبي پااومدو بعدش صدايصدا
 ! ومدی اهنگ اسانسور ميصدا
 !شدی مدی داشت شددردم
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 !! گنگ تر شدی همه چواشی واشی
 ! شدمکر

 ! شدنی سنگچشام
 ! حس نکردمیچی هگهی دو

 ★دایا★
 
 
 

 ! چشمامو بازکردبازور
 ! انگار باچسب دوقلو چسپوندنشالمصب

  که بهترشددمید
 !دمیتا کله باالسرم د7هوی
 !اخدااااای

 !دونمیم!  مردممن
  شروع کردم التماس کردنعیسر
 !من هنوزجوون بودم ? چرا خدااخه–

 ?ی کوره رو دنبالم انداختی اره و اوره و شمسنی چرا ای منو کشتحاال
 ? دارم که هرجا برم اتل متل توتوله وگاو حسن دنبالم باشنی بشم مگه من باتو شوخفدات

 ....ی دمت گرم من که جهنمایخدا
 ...چقققق
 .. خنده بلندشدي خوردو بعدش صدامیشونی به پی محکمي ضربه

 خندنی دارن مهی بقنای واکنهی نگام مثی قرمزشده وطهورا خبنی نگدمی چشامو باز کردم که دباوحشت
 ? چتونه شمازهرمار–

 ي برگشتم سمت هورزیبعدت
 !رسمی به حسابت مبعدا–

 اری نگام رفت سمت مازوبعد
 ?نجامیچرا ا ? شدیچ–

  باال انداختي اشونه
 !ي چپ شدونی مثل کامهوی!  وهللادونمی مچه–
 ?یییییییییچ
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 ?ونی کامیگی من مبه
 !زهرمااااار

 !ییالی پس توهم گودزونمی من کاماگه–
 !!نای مشکوك اي شدم که نگام افتاد به صورتانهی به سودست

 ? بهشون بگم منیحاال چ....يوااا
 پووووف
  گرفتماری به سمت مازدستمو

  ام و دوستمهیهمسا–
  گرفتمنای به سمت ساحل اوبعد

 !خواهرام–
 ! لبخند دندون نمازدمهیو

 !ومدی کش نمشتری بگهی ددهنشون
 !تاشون شل شده بود6 هرشین

 ! واضحه که االن پاچه خوارب واجب بودخب
 ..... يواا

 ? من چم شده بودیراست
 یتی برگشتم سمت نعیسر
 ? نشدهمیزیچ ? سالمممن–
  زديشخندی نهی

 ! اتفاق کوچولو افتادههی فقط نه–
 .. حتما پاهام قطع شدهيوااا
 ! کمرم خوردشدهدمیشا...شا
 دتوسرمی محکم کوبییالی دست خهی هوی

 ?کهی خر پاقطع شدن مشکل کوچاخه–
 گفتی راست منه

  نگاه کردمیتی به نمشکوك
 ? شدهیچ–
 !رونی بدی ساحل دودمی دهوی

 !نیی سرشون رو انداختن پایتی ونيناز
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 ! هم قرمزشده بودننی ونگيهور
 !رونی رفت بعی اومدو بعدش سراری مازي خنده ي صداهوی

  دراومده بودچشام
 ?نی شدينجوریشما چرا ا?وا–
 !ستی ادم ننی عتمیضی مرض به جونت که مريا–نینگ

  نگاش کردمگنگ
 ?يسربودی خسی که خي چطور افتادمگه–يهور

 ? کردميتوخودم خرابکار!  هشتماامامی
  باخنده جوابمو دادي بلند گفته بودم که نازانگار

 !ي ازخون بودسی خره خنه–
 ! جلووفتهی بتیودی باعث شده پرنی زميدی محکم کوبایگو–یتین
 ...ارمیماز–دمی بلندکشغی جهی هوی

 ! بوووودی المصب دستاش خونادهی زنقدری ابه مگه اریش! بله–نینگ
 ... کردنشیچی وسرمو تودستام گرفتم که متوجه شدم باند پدمی کشگهی دغی جهی

 ! نگاشون کردم که دربازشدو ساسا اومدتوبااستفهام
  اومدجلودی منو که دنگاه
 ★دایا★

 
 

  بعدش نشست لبه تختدی بوسمویشونی اومد جلو و پساسا
 ! اما خونه ماله سر شکسته ات بوديودی که پردی پسره فهمنیاما خب ا!زارنی دارن سربه سرت منای ازمیعز–

 ! شدم رفتشرفی بيواااا
 ! برسرمخاك

  گذاشتم روصورتدستامو
 ! پسره رفتنی اشیابروم پ! خدااااااايا–

  اومدنی نگيصدا
 ?گ زدچطور به ما زن? پسره چطور تورواوردنی انمیحاال بگو بب!الشیخی نشده بيزیچ!  بابانترس–
  وا کردمشموی نهوی

 !ی بود مهموناومده–
 ! باالدی بچه هاباهم پريابرو
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 !دنی ملمونی صددرصد بچمونم تحوهی چهی اگه نگم قضدمید
  رو ازاولش گفتمی همه چپس
 !نطوری اکه–يناز

 !رمیبم! یییییاخ–طهورا
  تندشدعی سرساحل

 !رهیدوس دخترش واسش بم?به ما چه !خدانکنه–
  ههمونو سکته داداری مازيصدا

 ! اطالع بنده دوس دختر ندارممحض–
 ?میدی اومد تو که مانفهمی کنیا

  کارش شروع کردن تشکر کردنی ماسمالي دادو برالشی تحوي لبخند سکته اهی ساحل
 !میممنون بابت کمکت به خواهر! اری اقا مازدی کردلطف–

 ...رهی ازپشت سرمون درمشمونیزم هربار ن اما بانای و اي خواهرمیگیهفت ساله به هم م.  کش اومدلبم
 ! کردی چاپلوسی کلارمیماز

 !دیشی مرخص منهی و به من گفت که دکتر گفتن فردا بعداز معارونی انداخت بناروی اومدو اپرستار
  کردم بخوابمی ذووووووق کردم و سعی کلمنم
  کردم دروغه چون تا چشام و بستم خوابم بردی گم سعی محاال
 ★ساحل★

 
 
 

 ! داغووون بوداعصابم
 ! خرررريپسرا!  عه عهعه
 ! سپردهای منو دست کي پدرنی ببایخدا
 ! نچ نچنچ

 !گهی رو وداع می دار فانکنهی می کرج زندگي مادر ما که توي دختر خاله نی که اعارضم
 !رارسالنی وامرعباسیام.  دست اقازاده هاسپارنی کرج منم مرنی مشنی پامنامی اخب
 ! کارگاه بمونمي بود هورامم که نبود مجبورشدم توادی امشب سفارشام زمنم

 !ییییی زدن رفتن مهمونمی من اومدن و بعدش جیی تنهاي دوتا خرهم به بهانه نیا
 ! کارگاهي منه معصوم و فلک زده تنها نشستم تواالنم

 ! و لباسامم عوض کردمدمی قفل کردم و پرده ها رو کشدرهارو
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 !ترسمی برق م سگ از رعدومثل
 !اااااااااادی وهر ان امکان داره بارون بهی از شانس فوق العاده خوشگلم هوا ابرامشبم

 ! خداااايا
  ? بدشانس و بدبختنقدری هم اادم

 ? کنمکاری حاال چخب
 ! فردا رو اماده کنمي سفارشاتونمیم
 !وووولیا

 ! رو حاضرکردنالی رندوم و شروع کردم به قر دادن و وساي اهنگارو گذاشتم رومی باگوشعیسر
 خوندمی منم باهاش مخوندوی  جوووووون مي مرتضوژنیب
 !)هیچقدر هم که صدامون بهم شب(
 
 ای احساس قشنگه مثل روهی

 نمیبی لحظه که من تورومهمون
  کهي اون لحظه اخودارامشه

 نمیشی کنار تو مشتی پامیم
 ی داره وقتی چه عشقی دونینم

 وفتهی تونگاه هم منگامون
  تونگاتهیبی حالت عجهی

  به توگفتهنوی ای کستاحاال
  زمیعز

  منی هستتمام
 شمی پی باششهیخوادهمی مدلم

  منی زندگي کدونهی یکی
 شمی تو من اروم مدنیباد
 

 ی مال من ششهی همنکهی اواسه
 ...ای چه سختی دونینم
 ! اهنگ توش گم شدو رسما من زهره ترك شدمي اومد که صدابی مهي صداهی هوی
 ... امارضاای

  وقتش بودخدااااالن
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  رعدو برق بوووووووديصدا
 !رعدوبرقققققققق ?نیفهمیم
 !شهی به شدی محکم کوبيزی چهی انگار هوی
 !رسما خفه شدم 
 ! گذشت و دوباره همون صدا وبعد چندتا پارس سگهی چندثانهی

 ?سگگگگگ
 !دمی داااااهی پرده رو کنارزدم که دوتا سگ بزرگ سواشی و شهی رفتم سمت شعیسر

 !نی که دستم بود افتاد زمیکاردک
 !کردنی درشتشون داشتن نگام ميباچشما
 ! رعدو برق اومدي صدادوباره
 !کنمی نه خواهش ماالن

 ! استراحت گذاشته بوودمي که برایرتختی وخودموانداختم زدمی برداشتم ودوموی که کردم گوشي کارنیاول
 ! اومدشهی شکسته شدن شي صداشترشدوی پارسا بيصدا
 ★ساحل★

 
 

 ! ترسونم رو اعصابم بودي نفسايصدا
 ! واقعا خوب نبودحالم
 ! بودمدهیترس

 ! نداشتمي راه فرارچیه
 ! رو شکستنشهی دونستم چطور شی نماصال
 !ایلعنت

 ! کنمرکای چدی دونستم بای دراومده بوده وواقعا نماشکم
 ! رو گرفتمرعباسی امي دراوردم و شماره لموی موباعیسر

 .... بوقهی
 ...دوبوق

 ... بوقده
 !یبردارلعنت

 !دی ممکن بهم رسي جانی ترکی پارس سگه از نزديصدا
 ! مثل رود رون بودناشکام
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 ! صدادار بودیلی خنفسام
 ! حالت سگانی بدتریعنی نی واومدی غرششون ميصدا
 !فرستادمی دلم صلوات مي تومدام

  هورامو گرفتمشماره
 .... بوقهی

 ....دوبوق
 ... بوقسه
 ....بوق8
 ?الو–
  بزنغی جی بود ازخوشکی نزدیعنی

 ?الو–
  پام کردي توی بگم که احساس سوزش وحشتناکيزی خواب الود بودخواستم چصداش

  ازدستم افتادی وگوشدمی کشي بلندغی جناخوداگاه
 !دادمی دهنه سگه بودو من داشتم جون ميپام تو! کردمی مهیفقط گر!  کنمکاری دونستم چی نمگهید

 !کردمی پام دفعشون میکی بااون مدام
 ! بادست بزنم توسرشون تا توجه اشون به صورتم جلب نشهدمی ترسیم

 !شدی داشت خوووورد مپاهام
  به استخون پاامدنی رسکردمی ماحساس
 !کردی ميادی ضعف زاحساس

 دمی کشگهی وحشتناك دغی کردم که جی احساس سوزش وحشتناکقهی اومد و بعداز چنددقیرس سگ پاي صداهوی
 !رونی بدنی پارس کردن و ازدر دوچندتا

  به پاهام نگاه کنمکردمی نمجرعت
 ! که کردم بدنمو جمع کردمي کارتنها

 !مردمی از درد و سوزش مداشتم
 !دمی شنلموی زنگ موبايصدا
  برش داشتمبازور

 ?يدی کشغیچرا ج ?ییکجا ?شدیچ?ساحل–
 !کردمی وهق هق مختمیری اشک مفقط

 !کارگاهم–
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 !ختمیری من فقط اشک می ولومدی هورام مي الو الو گفتنايصدا
 !مردمی ازدرد مداشتم

 ...! بود که منتظر بمونمنی تونستم بکنم ای که  مي کارتنها
 

 ★)هورام(سوم شخص ★
 
 

 !  بوددهی بودترسدهی که شنیی بودوپارس سگادهی که کشیغی جيازصدا
 ! افتاده باشهکردی که فکرشو می که نکنه خواهرزاده هاش تنهاش گذاشته باشن و اتفاقدی ترسیم

 . شدوراافتادنشی سوارماشباسرعت
 ! کردنی به ساعت ماشینگاه
 !قهیدق2:11
 !شدی گوشش اکو مي توغشی جي صدامدام
 !ی لعنتی لعنتیلعنت

 ! بودنی بخاطر همشترترسشی اون اطراف هست و بی بود که چندتا سگ وحشدهی اطراف شنيازروستاها
 !ومدی بند مکی بارون
 !زاشتنی کورس مومدنیساله بودن که م19-18 ي انچنان شلوغ نبود و فقط جووناابونای شانس اورده بود که خفقط

 !  اخهزارنی هوا چطورکورس منی اي بود تومونده
 !دی استرس به کارگاه رسیبعدازکل
 ! کرددنی وبازکردو مثل جت شروع به دونیدرماش

 ! سرعتش کم شدواشی واشی روبه روش ي صحنه دنیباد
 ! بودشهی قسمت سالم شي که رویی بود وترك هانی زمي که روي شکسته اي هاشهیش

 ! چندبرابر شدوحشتش
  کارگاه واسمشو صدا کردي توي تودی دوعیسر
 ?ییساحل کجا?ساحل–

 !گشتی وکالفه دنبالش ماشفته
 ! متوقف شدو ترسون به سمت صدا رفتي ناله ايباصدا

 !دی رنگ ازروش پردی ساحل دی جسم رنجورو زخمیوقت
 !نیاحسی–

 !دی کشی وحشتناکغی که جرونی بدشی کمرشو کشری خم شدو دست انداخت زعیسر
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  کرد ارومش کنهی شدوسعهول
 ! زمی عزمارستانی بمیریاالن م! باشاروم–

 ! به صورتش رفتنگاهش
 ! شده بودختهی که مژه هاش درهم امي به طوردادیبه شدت عرق کرده بودو چشماشو به هم فشارم 

 !  بودناراحت
 کردی غرغر مرلبیز
 ?اخه چطور خاله اشونو تنها گذاشتن!  به اون دوتا احمقالعنت–

 ! شدي تو بغلش که محکم بازوشو چنگ انداخت واشکاش جاردشیکش
 ! نگاش کنهگهی جرعت نداشت دقتای نابودشده بودو حقیعینگاه به پاهاش انداخته بود که به طرز فج هی فقط

 ! استرس بوددی فهممارستانی که تا بيزیتنهاچ
 ! لرزوندی پسررو بدمنی اشک که دل اي دختروقطره هانی وحشتناك اغی بغلش کرد وباز جعیسر
 ! و برانکارداوردندنی پرستارا به سمتش دوعیسر

 ! اش چنگ انداخت و خودشو منقبض کردقهی برانکارد بزاره که محکم به بازو وي اونو روخواستیم
 ! رو نشونش دادنی زدن و اتاقيلبخند!  متوجه شدنپرستاراهم

  تخت گذاشت که همون لحظه دکتر وارد اتاق شدي به سمت اتاق رفت وبا قربون صدقه اونوروعیسر
 ? شده پسرجونیچ–
 ! گازش گرفتهسگ–

 !  کرد وگچ گرفت وواکسناشو زدهی ساحل پرستار واردشدو پاهاشو بخي هاغی و جنهی باالانداخت و بعداز معاییدکترابرو
 ! سرم روبهش وصل کردن خوابش بردنکهی محض ابه

 . بودیعصب
 ! به خاطر اون دوتا احمق بودتشیشترعصبانیب

 !! کنهی خالتی مسعولی بي سراون احمقاشوتی که عصبانرونی برداشت ورفت بلشوی موبایعصب
 ★نینگ★

 
 
 ! باشهری امباشه–
–... 
 ! باشهی کشتمنو–
–... 
 ? چراهی گريوا–
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–... 
 !زنمی االن بهش زنگ مباشه–
–... 
 !خداحافظ–
 

 !پووووووف
 !زننی به من زنگ منقدرکهی اکننی دوتا خل وچل هرروز منو خفه منیا

 ! شده و چرا دعوا شدهی داده که چحی دورادور برام توضساحل
 !اوردنی سرش نیی خل وچلش کم بالي دوتا خواهرزاده نی ادمی من به ساحل حق مخب

 ?نینگ–
 ! ها برگشتم سمتشيمثل سکته ا! يوااا

 . بالفاصله جمع شداخمم
 !دتوهمی به شدت اخماشو کشدی دتااخممو

 ?ي اخم کرديدیتامنو د ? شدیچ–
  بهشدمیتوپ
 ! عقبدی بریگی ولدبياقا–
  قدم اومد جلوهی

 !نمی نگياون موقع ها که باهام خوب بود ?يچرااخم کرد?ینگفت–
  اون کانالزدم
 !یچی اخم که هی کفاره بدم لعنتدی بادمی االن که تورودلی سهبروعقب–
 ? شدهی چنمینگ–
 ??یفهمیم! نمیمن فقط واسه فرهود نگ!  هستمی من خانوم قاسمنمی نگزهرمارو–
 !ستی حلقه هم دستت نیتوحت!گمشو بابا ?فرهود?هه–

 ! جبرانش کردمو دوقدم رفتم عقبعیازترس سر. جلواومدگهی ددوقدم
 ?يدیترس–
 !نه ابدا...نه ...نه–
 ! واضحهکامال–
 ?نمینگ–

 دمی باشم لبخندزدم و باذوق جوابشو ددهی نجاتمو دي برگشت سمت فرهود منم که انگار فرشته عی سرلیسه
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 ? فرهودجانم–
 !نی نگنجایاایب–

 ! دستشو محکم گرفتمششوی رفتم پعیسر
 ! دست منو فشاردادتی به تبعفرهودم

 ...  جاااااانميا
 ! گرم فرهود جونمدمت

 !نمتیبی باشه دور زنم مباراخرت–دمی شنصداشو
  کردي بلندي خنده لیسه
 ?حلقه ات کوپس ?زنت!  بابابرو–

  زدي پوزخندلکسی رفرهود
 ! بگملی که بخوام دلفهممی به تو نمربطشو–
 ! دهنش گل گرفتولیا

 !ییییی شدههههه بودو عصبانسرخ
 ! و رفتنیی انداخت پاسرشو
  برگشتم سمت فرهودباذوق

 !ولیدمت گرم ا –
 !دمی بازوشو بوسعیوسر

 ! کپ کردهدمی نگاش کردم دلکسی ریلیخ
 ?چرا

 ?هااااااا
 ! کردمیمن چه غلط! برسرم خاك

 !ی اتاق عکاسي تودمی دوعی لبخند مسخره زدمو وسرهی
 !دمی خندشو شني اخر صداي لحظه فقط

 .... خنگي بر سرت دختره خاك
 

 ★نینگ★
 

 ! رفتم که چکشون کنمنای سرزنش کردن خودم بابت اون حرکت به سمت دوربی کلبعداز
 .. عروس ها بودي نوبت عکساامروز

 ! موهاشونوکردنی مونینی و شدنی پوشی ازمدال هم داشتن لباساشونو می وبعضکردنی داشتن کارشونو ممورایگر
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  بودونی چون چندتا از عکسا با اقاشدنی هم اونور داشتن اماده مونیاقا
  دخترا افتضاااااح گرم بودي چون که لباساونی وبعدش اقاي دونفري بعدعکسامی خانوما روبندازي اول عکساقراربود
 ! هوانی اي توکردی موخرتب

 !نای گوشه منتظر اهی و گل وبلبل اتاق رو مرتب کردم و نشستم ی عکاسي صحنه ناتییتز
 ! خواهم بودشگاهی ارانی ثابت اي بود ومطمعن بودم که مشتری عااالمشونی کار گرییخدا
 .... هرحالبه

 ! واسه عکساادی فرهود رو صدا زدم که بنای بزك دوزك ابعداز
 ? خانومانی اماده اخب–
 ! نچ نچ بچه پررونچ
 ! کمک گرفتمواری اوجمل بهشون گفتم واز درو دي ژستایکل

 !ساعت بعدکار عکساتموم شد3حدودا
 ! نداشتیکیچی مدال نازداشتن هنی که انقدری اشییخدا

 کمرم شکست ودرد گرفت وکوفت ي که وااکردنی اه واوه می کلشدی کج مدی ذره باهی کمرشون يدادی ژست مهی المصب
 !وزهرمار

  تموم شد ودررفتشی باذوق گفت اخنی فرهوود همچمی عکس روکه گرفتنی اخریعنی
 ! خندهرمی بلندزدم زکه

 ! کالفه بوداصال
 !میکردی که توش استراحت می منم مثل اون بودم وزودتر جمع وجورکرد ورفتم تو اتاقوهللا
 ! لباسشو بازکرده بودي دکمه هاوااااروی به دهی وپاهاشو تکنی رو زمدهیکش دراز ی رواندمی که باز کردم ددرو

 !عیییییییییییییه
 !ای حیب

 ....دی اش که پرنهی زدم روسواربودی که کنار دی با تعیسر
 !ییییییاخ

 .... بودخواب
 !ااااای حی بي کن به درك پسره ولش

 ! رونهی سک وسنی جمع کن انمی ببپاشو–
  نشست وباتعجب نگام کردخی سهوی

 ? رو جمع کنمیچ–
 ?يکر ?وا
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 ...ی وسسک–
  زدم روسرشی باهمون تغی باجعیسر! يوااا
 ! اهن واوهونتهمنظورم–

 !  و دکمه هاشو بستدیخند
 ! دارمفی اور گوووجه تشرنی من ازاحاال

 .. بگمخالصه
 !ابونی بمی سربزارمی خواستی ازمن و فرهود دراومد که مي روز پدراون

 !شترهی پسرا ازدخترا نازشون بالمصب
 !نیی چهره اشو مظلوم وکرد وسرشو انداخت پاعی به فرهود رفتم که سري چش غره اکردنی اون لحظه که پسرا ناز مییخدا

 ! استراحت کننخوانی چون مدالاااشون ممیلی که تعطفرداهم
 !ی ناز بشن الهيوا

 ! مونمی مهی فرهود رفت زنگ زدم خونه گفتم شب بابچه ها تواتلنکهی ابعداز
 ...نجای ازنی و گفتم برطونی شيای زنگ زدم دخبعدشم
 ★نینگ★

 
 
 اتاق استراحتمون پهن کرده بودم ي بزررررگ توی بودم ومبالرو تکون داده بودم و به روفرشدهی و تنقالت خری خوراکیکل

 ! نداشته باشمي کارزی تمی بعدا کلختنی ريزی خرا چنیکه اگه ا
 !بزرگ هم گوشه اتاق بودtvهی

 !دی زنگمی که گوشکردمی می اتاق روبررسداشتم
 ! کرکره رو زدمي رو بازکردم ودکمه هی رفتم در اتلعی بود سرایمیک

 ! همه دوال دوال اومدن تودمی خورده درباال رفتم دهی که نیهم
 ! چونه امو دادباالری اززی که دستکردمی دهن بازداشتم نگاشون مبا

  که دهنموبسته بوددای برگشتم سمت اباتعجب
 ! تا کامل بازشهنیمسادی واخو–
 !شهی نمنچ–

 ! باالانداختي اشونه
 ! سمت بچه ها وسالم و دست وبوسبرگشتم
 ! اتاقي و کردمشون تولهی طوي توکننی مثل گوسفندکه مناروی و چراغا رو خاموش کردم و ادبرقی رفتم سمت کلبعدش
  مبل نشستمي روربغلی ززدمی مبل رو مي ازکوسنایکی رو بستم و همونطورکه دراتاق
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 ?ي اوردنی توهم ماشساحل–
 !  اومدمیتیهمه با رخش ن!!! نچ– باالانداخت ي شونه الکسی ریلی خکردی و بازمپسی داشت چهمونطورکه

 !نیپس چطور اومد?یییچ–
 !شدی مگه بسته منی انیحاال درماش! می نشستي تری پام–طهورا

  که قرررررمز شده بود جوابشو دادی درحالیتین
 !می وشش اوجملم راضستی دونیبعدشم من به هم! ستی گاه مبارك تو بزرگ نمنی نشنکه–
 !شهی االن دعوا مالیخی بابا بخو–

  که کنارم نشسته بودي نازي دونه محکم زدم پس کله هی بعد
 ?ي اوردی چلمیف–

  جوابمودادضی باغدیمالیرشو م پشت سهمونطورکه
 ! به دردبخورنداشتملمیف!یچیه–
 دی پرهوی ایمیک
 ! ترسناكلمیف!  اوردممن–

 !می بازشدومابا خشم نگاش کردششونی نعی وساحل سرخودش
 !ي ترسناك دارلمی که في درد غلط کرديا–طهورا
 ! مشکل خودتونه! به درك نی دوسم ندارنی نگاه کننی خودتونه دوس دارلیم– باال انداختي اشونه
 . کردمشی وتنظونیزی فلششو وصل کرد و تلوعی سروبعد

 !!! بودییکای داشت وامرسیرنویز 
 !میشکستی وتخمه ممیخوردی مپسی وچمیکردی نگاه ممیداشت!)  خواستن نگاه نکننای منایا( با تمام حواس ماهم
 !ی عوضترسوندی ومارو مختی ری هم ساحل کرم می گاههراز

 ! چراغارو خاموش روشن کرد ماهم ترسووووی برداشتن خوراکي بار به بهانه هی
 !نی که باهاش فرهودو زدم انداخت زمی بارتهی
 ! روموندی وپاشوانی بار اب لهی

 ! کردی خالی کرماشو حسابخالصه
 !کردی مفشوی کمااونمی ترسی مثل سگ مدیدیم

 ! گررووومپ اومدي صداهوی درخطر بود که لمی فی اصلتی بود که شخصدهی رسلمی قسمت حساس فبه
  سرشو تکون دادعی سمت ساحل که سرمی بااخم برگشتعیسر
 !ویکی نی من نبودم ای علبه–
 ?یچ
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 ? نبودهههههساحل
  همه سرشونو برگردوندن سمت دردمی دهوی
 ★سوم شخص★
 
 

 ! انداختن جلو و خودشون پشت سرش راه افتادنکردروی شجاع بودن مي ساحل روکه ادعاهمه
 ! نبودی از کسي اما خبرگشتی دستش داشت اسه اسه همه جارو می با تساحل
  لبخند مسخره بهشون زدو جواب دادهی همه برگشتن سمتش که نی نگلی موبايباصدا

 ? فرهودالو–
–.... 
 ?یچ–
–.... 
 ! باشهباشه–

  کرد وناله بچه هارو نگاه کردوقطع
 ! اسهی اتلي نفر توهی گهی ها فرهود مچهب–
  متفکربه خودگرفتي افهی قایمیک
 ? اسهی اتلي تویکی که دونهی ازکجا ماون–

 !دنی ها با تعجب به هم نگاه کردند و به سمت اتاق دوبچه
 !دادی تکون مرهی به درو محکم دستگدی چسبنی نازندنی دراتاق که رسبه
 ! همي دختراولو شدن روي دربازشدو همه هوی

 ! قفل کرده بودن وچشاشون چهارتا شده بودپسراهم
  که به خودش اومد ونداد بودي نفرنیاول
 ?یتین–
 ! بلندشدکه اخخخخ طرف بلندشديزی رو ازروخودش کنارزدو بعداز لگد کردن چنی نگتی باعصبانتساین

  بلندشدنی ارتيکون داد که صدا دستاشو به عالمت نه تعی نگاه کردن که سریتی باتعجب به نهمه
 ! دستمیییااا! پاشنه بلندمنقرض بشه که پدرمارو دراوردي کفشانی نسل ايا!اهههه–

 ! رو گرفتن بلندش کردننی دخترا خودشونو جمع کردن و وندادو هورام دست ارتعیسر
 ?یکنیکارمی چنجایا ?ساحل–هورام

  ساحل جواب دادي جايناز
 ! جوننی دوستمون نگشی پمی اومدوهللا–
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  باهم شروع کردنعی سرنیفرهودونگ
 ?ی نگفتچرابهم–

 بشی دستاشوکردتوجفرهود
 ! خونه باشنرونی شب بنی تااتوننی دونستم دختراهم مینم–
  شدنهی هم دست به سنینگ
 !می به کارمون برسمیخوای ردکارتون منی بدون االنم برحاال–
 ! همه درشت شدي چشاهوی
 !نی سرنگختنی پسرا بلندشد ودختراري خنده ي صداواشی واشی

 ?نی کردی کارمیحاالچ–نیارت
 !دمیدی ترسناك ملمی فمیداشت–ایمیک
 ! باهم بازشدششونی نگاه به ساحل کردونهیو
 ?نیکنی نگاه مشماهم–دایا

  قبول کردن که ساحل مشکوك نگاشون کردعی بودن سرنی منتظرهمپسراکه
 ?نی دوستشماها–

 اروند پشت سرشو خهورام
 !گهی داره–

 فلش ي ازروي اگهی دلمی وسط و دختراروکنارخودش نشوندوفی عسلي همونطورنشست روکاناپه وپاهاشو درازکردروساحل
 ! کردیانتخاب کرد وپل

 
 ! کاراش بودي هی پاکردوی کمکش منمی بارارتنی هوا البته که اغشونی پسراهم جنااوردکهی سرایی دوباره ساحل چه بالبماندکه

  بلندشدایمی اعتراض کي ورخودشو انداخت که صداهی ی هرکلمی شدن فبعدازتموم
 ? دوستنجنابی به باربدزنگ نزدنی کشیخجالت نم ?ی چیعنی اقا–

 دتوهمی اخماشو کشعی سرهورام
 !ادی تونه بی سرکارنمرهیزنگ زدم گفت فردام!سای داداش وازن–

  زددابشکنی که ادنی کشایمی اه جانسوزواسه کهی همه
 ?ادیبزنگ ب!نهی نمه غمگهی که شناسمی نفررو مهی ها من بچه–

 ! نظررو دادواوناهم قبول کردننی بچه ها قبول کردن که طهوراهم همي همه
  بلند روبه جمع گفتي دوتا مشغول تماس شدن که نازاون
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 کنمی می معرفی داستان بگه اونم داستان عشقخوادی می رجبایمی به نام کیامشب شخص! نی دوستان گوش کندوستان–
 !اوباربدیمیداستان ک

 !ي بچه ها ذوق کرده بودن چطووووري همه
 ! نفرشروع به صحبت کردهی بای هرکانی معذورات قبول کرد وتا اون دوتا بي تواهمیمیک
 ?ینی اون دوتا رو ببي خواینم–

  برگشت سمت هورامعی سرساحل
 شخصا انیدبی بایمنم دلم براشون تنگ شده ول! کنهیباورکن هنوزم پاهام دردم! ی عذرخواهانی خودشون بدی بایول!چرا–

 ! کننیعذرخواه
 ! باال انداختي شونه اهورام
 ! داستانو بگهخوادی مي که راودی گوش کنزیدوستان عز_ونداد
 ایمی همه جلب شدبه کتوجه

 
 ★ایمیک★
 
 
 ! شدمرهی منتظرشون خي چشمابه
 ?ووول حدفضوووووونیدرا
 کوه نیبلندتر(رفته بودن پراو ! ) ازخودمه هاناهمشیا( فشرده ناتیری تمي نوپو برايروی که ننیحتما خبردار......خب–

 )! خوشگلهمیلیکرمانشاه که خ
 ازهمون زانبودنینجورچی جداکردن دخترا وپسرا وحجاب مجاب وادی قي اصال توونی اقاي ماوفرمانده ي فرمانده قتشیحق

 !جهت هممونو باهم بردن و چادراکنارهم بودن
 ! اون باالمیدیرس12- 11! می چون صبح راافتاده بودما

 ! دادی نمتی اهمی به کسی کساصال
 ! طرفهی ماهم ازرفتنی طرف مهی ازپسرا
 ! ولوس نهمی مغروربوووووددای ماهم شدالبته
 رو سمی ازسادي درجه اهی خب پسرا چون همه ومدامای مشدودنبالمونی و فرز بلند معی ببره سرزی ازدخترا پاش لیکی بودیکاف

 ..دارن
 

 ! پسرا که نشسته بودم نداشتمي به چشم غره هایاصالااااا توجه-- ***
 !.**** پرت شد گلوشخودردی که داشت می پفکدنی به محض شننی ارتالبته



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 87 

 
 پرتمسخرشون ي چرتشون و نگاه هاي باپوزخنداجهی درنتختنیری کرمشون رو مدیبا! )تهی واقعیی اما خداونی ازاقایباعذرخواه(

 ...مهم نبود به هرحال! انداختنیرو بهمون م
 وچادرافتاد دی ستون چادررو کشي هی ازعمد پای عوضي از پسرایکی که میکردی چادرارو نصب ممی باال داشتمیدی رسیوقت

 ! دنیروسردخترا که داخل چادربودن وپسرا بلندخند
 !دشی کشنای که فرشاد ازگروه باربدامیدی ودمی بودرونی گروه ما بي ازدختراگهی دیکی الی من ولازدخترا

 ! خبرهی موضوع بنی بوده ازامی تنی که سرگروه ایباربدطفل
 میومدی نناتی واسه تمرنجای اامی گروهتو جمع کن ما اومدنی باربد و دادو هوارکردم که اشی هلک وهلک پاشدم رفتم پمنم

 ! چرت وپرتانای وازامی کنیکه شوخ
 !نییارپای بزارمن بپرسم صداتم بی رو متهم کنی کسی الکدی گفت که تو نباباربدهم

 ::: اون لحظه اومد توذهنمقای زدم و دقي اون موقع لبخندياداوریاز
 دی پاشو کشعی سر کنم پس محکم پامو بلندکردم وخواستم بکوبم به پاش کهی حرصمو خالخواستمی بودم وفقط میعصبان
 !عقب

  اشارشو سمتم گرفت وتکون دادانگشت
 !ی باشنای ازادفرزتریجوجه جون ذا...او.. او–

 ! چقدر من حرصصصصص خوردم اون لحظهدونهی و خدامدیوخند
 ! اومدمرونی که به پام خورد ازفکر بی محکمي باضربه

 ! طهوراسدمی کردم دنگاه
  نگا ش کردم که خودشو مظلوم کردباغضب

 !ي گذاشته بودي ومارو تو خماريکردیحال م.  توهپروتتی داشتخب–
  واسش نازك کردمو برگشتم سمت بچه های چشمپشت

 ? کجا بودمخب–
 !ی باربد چرت وپرت گفتشی پیرفت–يناز
 ......گفتمیم....خب–
 
 ★ایمیک★
 
 
 ! دادی ماروحرص می حسابزتونی دوست عزنی که اعارضم–
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 مثال ياقا پسررو دراوردم برا. نی حرص ایلی کرده البته ناگفته نماندکه منم خي کاراوردکهیم بشر به رو خودش ننی ااصال
 !می که کباب درست کنمونی روحي بهمون دادن وبرای سخترانتی اون روز فوق العاده تمزمونی عزيفرمانده ها

 !دادنی ما ملی ذوق کرده بودن و فرت وفرت به ما لبخند ژکوند تحوی کلپسرا
 !کردی بود وباپوزخندنگاهمون مگورگرفتهی من حرصم گرفت بود ازباربدکه فی خودمون ولمی درست کنمیتونستی مما

 ! کنهخشونی که فرماندشون توبمی کني کارهی می گفتنکهی اخالصه
 ! که کبابشون بسوزهمی کني کاردی بامیدی رسجهی نتنیاخرشم به ا! می تز دادیکل

 !می عسل صبحانمون رو فداکني هی بودکه سهمنی امی بکنمی هم که تونستي کارتنها
 ! پسرا خوشون عسل بزنن به گوشت مرغامی کردي وکارمی مواد خودمون وحاضرکردعی سریلیخ
 !)" دلم دراومدیعوض! سرطاااان! اهههه(

 ...  حرفانی و ازاموی و ابلمی گوشتارو تکه کردنکهیبعدازا
 ! مرغاي روزمی که برارهی سنگ نشستم و دادزدم گفتم مهناز عسل رو واسم بهی ي رورونی برفتم

 !میزنی می مرغا چنی انابهی که متوجه بشن موادو اکننی شدم که پسرا نگاه ممتوجه
 ! ظرف و بعدش برش داشتمي که گوشه ختمی من همه رو رخالصه
 !می شده بودیی ای دراوردن و ماهم چه کولي چه مسخره بازنای روشن کردن اشی که سراتبگذره

 ي که صدامیکردی خوشگلمون نگاه میی طالي بع کبابامی وداشتمی نشسته بودمی کباب رو درست کردی براتون که وقتبگم
  فرماندشون بلندشدادیفر
 !نی وعده اتون رو به باد فنادادکی ي رهیذخ–

 !نی نداريزی که فردا حق خوردن چنهی اتون هم امهیجر
 !رخندهی زمی حرف بلندزدنی ادنیبعدازشن

 !میخوردی کمترازپسرابود همه دورهم شام میلی تعداد مادخترا خچون
 ! مقنه امو درست کردم ورفتم درچادرپسراي کاله رونایری خودشنی امثل

 ! درهم پسرا علل خصوص باربدافتادي افهی درچادرو کنارزدم که چشمم به قواشی 
  و روبه فرماندشون گفتمدمی خنديموذ
 !دی کنلی که ازدست پخت ما ممیشی خوشحال مدمی رو شنادتونی فري صداقربان–

 ! شاد وخندان پاشد رفت سمت چادرماهوی اونم
 ! گرفت وپشت سرش راافتادمخندم
 !کردنی وفرمانده ها هم مدام به به و چه چه مخوردنی و مدنیخندی ها مبچه

 !رفتی نمنیی غذاازگلوم پاگهی ذهنم ديومدتوی هاشون که مفهای قیی من شاد نبودم خدایول
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 الی خودم گذاشتم و بلندشدم خواستم برم سمت چادرشون که ليبرا) ?غنجه( خودمو برداشتم و دوتا قنجه خی دوسعیسر
 ! دستشهخی سه تا سدمیصدام کرد برگشتم سمتش د

 !رونی اومدن بگهی سربازدهی وازدستش گرفتم ورفتم طرف چادرشون که باربدو دمیخند
  تعجب کردندنی که دمنو
 !نی بگذروننی امشبو بتوندوارمی امیدرسته کمه ول! اوردمونی واسه اقانویا... جنابسالم–

 .... دست سربازه افتادي دادم دستش که نگام به کباباخارویوس
 ! شد جداش کردی عسلش سوخته بودونمیییاخ

 !....اربد مواجه شدم اوردم باال که بانگاه متعجب بسرمو
 ! رفتم توفکر اون موقع هابازم
 ! حال خااصنی اش بودم محو صورت خشن ودرعافهی تاحاال به چهرش دقت نکرده بودم واون لحظه محو ققتایحق

 که دمی برگشتم سمت چادرخودمون اما اون موقع نفهمعی دادم و سرلشی تحونیری لبخند شهی کارم ی ماسمالي موقع برااون
 ...! و لبخندمن بودرهی نگاه خنیعشق ما باهمشروع 

 
 ★ایمیک★
 
 
 ? توفکری رفتبازکه–نینگ

 !برهی خاطرات لذت مياداوری ازگهی بابا خوادمه ديا– گرفتخندم
 !برهی لذت مشیاداوری کردن که ازی چه غلطستی نمعلوم–دیفرهودخند

  اخمام رفت توهمعیسر
 !دهی منو نبوسی حتی باربد طفلیکنی رو توبا دوست دخترات مغلط–
 ! چشاشون درشت شدهوی
 ! نه تکون دادمیتکون داد که سرمو به معن* نی ایحت* ي به معنادوچندبارسرشوی لبش کشي دستشو رویتین

 ! باهم پنچرشدنهمشون
  بدون توجه به اونا ادامه دادمدمویخند

 ! نداشتي کاری به کسی بود کسنی گذشت و جالب اي ازاون روز دوهفته اخب–
 !دمیرسی مناتمی خوشحال بودم و راحت به تمرمنم

ساعت بعد 7 تادویباال بر)  کرمانشاهي ازکوه هاگهی دیکی( ازکوه فرخشاد دی گفتن بانی روز که فرمانده ها واسه تمرهی
 !دی باشنجایدایبا
 !می رسما بدبخت شده بودیعنی
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 !نیی پامی که ازکوه برمیدی دوی و با سرعت ممی همه اماده بودقهیدق5درعرض
 . سخت بودیلیخ

 !  هم سخت بودافتضاح
 ...چی که همادخترا

 ! شدنی بردن وزخمزی لیی جاهی دوبارافتادن و تا یکیپسرا  
 !می نابود بودکال
 ! به کارمون نداشتي کارچکسی بود هنی اشیجالب

 !میدی کوه فرخشاد رسي هامهی و خستهههههههه بعدسه ساعت به نيری گمیخالصه باتا 
 !دمی کشی نمگهید

 ! نی وسط نشستم رو زمهمون
 ! باربدخرنی همه ولو شدن جزادمیهودی ننی اجازه داد بشهی کارمن به بقنی اانگار

 !هی رواننی ابابا
 !  المصبت استراحت بدهي پاهانی به انی بشقهیدودق...یسنگ..وانهید..يهوو–

 دادی جواب مدادی که ادامه مهمونطور
 ! شممهی خواد دوباره جری دلم نموفتی جون پاشو راه بجوجه–

 )?درست( مضاعف يروی ندنی که شننوی اهمع
 ! راه رو رفتني به ادامه می و شروع کردگرفتن
 خواستن دورش ی که همه میبی سراشهی مثل بلدزور ازارمی دربي که من اومدم زرنگ بازتونی به حضور گل منگولعرضم

 ! چپ کردمهوی برم باال که میبزنن مستق
 !نیی پرت شدم پاینی زمبی سی مثل گوننیهمچ

 !نینی ماه بعد واسه زخمام نذاشتم منو ببهی اوجمل تا ي بودکه با بهانه های وقتقای دقنیا
 ! سرتکون دادندخترا

 ! فضولننای که چقدرااخخخخ
 ! و تاکجاا قلللللل خوردمنیی پرت شدم پاگهیاره د.....می بذگرخب–

 !دی نفهمچکسی هجهی ودرنتگرفتمی خفه خون مدی هم قاعدتا باطی شرانیاددرای درنمغمی جگهی ترسم دی من منهی ایبدبخت
 !نیی قل خوردم تاپاي اقهیدق5 وقشنگ دمی فهمی بدنم اون موقع سر بود ومن دردنمتمام

 ! که چقدربدنم دردگرفت ازشدت درد ازهوش رفتمدمی کردم تازه فهمستی ای کوتاه کنم وقتسخن
 ! نفرمهی رو دوش دمی شد فهممی خب که سرحال اومدم وحالشمی منیی دارم تلپ تلپ باال پامدی بهوش اومدم دیوقت
 کنمی نفرکنارمه صحبت مهی انگاردارم با لکسی ریلیخ
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 ?نجامیمن چرا ا ?ی هستیشماک–
 دی به گوشم رسشی عصبيصدا

 ! فقطخفه–
 !یییعصب–

 ! بودحالی و بدنم بومدی خوابم مدای بود شدنی نبود اون لحظه مهم امهم
 !دمی راحت سرمو گذاشتم رو پشتشو خوابیلیخ
 
 ★ایمیک★
 
 
 

 ی باربد باال سرم نشسته و عصبدمی که ددمی که بهم خورد ازخواب پری نبودم اصال اما باتوگوشای موقع که خوابم بردتودناون
 کنهیداره نگام م

 !یاعصاب واسم نذاشت!  بچهپاشو–
  نگاش کردمباتعجب

 ?کارکردمی چمگه–
  نگام کردو به اطرافش اشاره کردتیباعصبان
 ! نگاه کردممی بوددهی چادرا خوابرونی گشاد شده به خودمو وخودش که بيباچشا

 ?میدی چرا توچادرانخوابخب–
  نگام کردباتمسخر

  ازکوهنیی پااي پرت شدی جون جنابعالجوجه–
 و میدیررسی دکی شیلی و خنیی سرعتمون اومدپاجهیم درنت ومن مجبوربودم کولت کني بودهوشی کردم شمابداتی من پفقط
 !!می بخوابرونیدبی دوره باانی وتا پامی شدمهیجر
 

 . نگام کردییییوحرص
  ونشستمنیی سرمو انداختم پاشرمنده

 ... که توکنمیبا فرماندتون صحبت م! ی شخی خواستم توبینم! خوامیمن معذرت م...من–
 .. نگاه بهش انداختم وحرفمو خوردمهی

 ! اهللا چه وحشتناك شدهبسم
  زمزمه کرداروم
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 !ای نکنی حرکتچیی هنیبب–
  صاف نشستمناخوداگاه

 گای بودم درحد اللدهیترس
 ? پشتمهيزیچ–
 ...نخور....تکون...فقط!سسییییییه–
 دمی کنار گوشم شنی خرناسي صداهوی

 !يوااا
 !غمبری پای 

 ه بود تو چشام جمع شداشک
 ?باربد...با–

 ! بوددهی ترساونم
 ! واضح بوووودکامال

 ! درختيفقط بدو رو!...هروقت گفتم بدو...ادی نصدات–
 !نیی بهش باشه گفتم وچشامو بستم که اشکام اومدپاباچشمام

  اومدادشی فري صداهوی
 ! بدوووایمیک–

 ..دمی ازجام بلندشدمو مثل جت دوباسرعت
 زدی که صدام مومدی باربد مي درخت بودم وصداي متوجه شدم که باالی نشد فقط وقتی شدو چی که چدمی نفهماصال

 ? باالیتو رفت!خوبم–
 !!اره–
 !کردنی بچه ها که داشتن دورشون مي گرگا بلندشدو بعدش ههمه ي زوزه ي صداهوی

 ....نیی پادمی پرعیسر
 ! برسرم اومدم وسط کوههخاك
 ...ونه ام نشست شي روی سمت چادرا که دسترفتمی مداشتم
  فرورفتمی گرمي جاي برگشتم سمتش که توباترس

 ...!یخداروشکرسالم–
 دمی کشی کمرش دستي روباتعجب

 !ی فرار کنیخوشحالم که تونست...ممنون–
  و دستشو گرفتمرونی بدمی خودمو ازبغلش کشواروم
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 ? هاگهی دمیبر–
 ! تکون دادسرشو

 کردنی لبخند داشتن تصور مهی نگاه به بچه ها کردم که همه با هی
  بر سراخاك

 ! نق زدنم ممنوعشهی می خصوصگهی که به خودمو باربد مربوطه دبعدشم–
  با غضب نگام کردنهمه

 !يخوری به درد باربد می درك هبه–ساحل
  به عاقامون اس دادمعی سریلی کردم ورومو برگردوندم وخیثی خبي خنده

 !د واست تنگ شهویدلم !  جونمیی اقاسالم–
 ..! خونمونيای حتما بفردا

  جواب دادبالفاصله
 !چشم.... ی دلت خانوميفدا–

 بمی و گذاشتمش توجدمی بوسلموی موباعیسر
 ★طهورا★
 
 
 !زمی عزیاخ
 !ي اوونهی چه عروس دامونیمیک
 ? جونروانشناس–

  سرمو برگردوندم سمت ساساباخنده
 ?جون–
  ?رونی بشیدیکش?ي کردکارای خل وضع چنی ابا–
  افتادادمی بازم يوااا
 !دی بهم فحش دادو دروبهم کوبی بعدکلیعمل کرداااا ول..  اونطور تو اوج خواب درو بکوبمیاون روکه گفت!! ی بابا رواننه–

 !دی که اسممو پرسنهی داشته ایشرفتی پتنها
 
  خودشو انداخت جلوهوی يناز
 ?ستی حساس نی کسای يزی چيرو! ي کن هوري کارهی گمیم–
 ! فکرکردمکمی

 !دنی بوده خرکی کوچی که مادرو پدرش براش وقتي احسان حساس بود وگردنبندي رودایشد
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 ! حساسهیییییلی رو احسان خچرا–
 دبهمی دستاشو کوبدای اهوی

 !ياری سراحسان بیی بالهی دیبا! نهیهم–
  نگاش کردی با مسخرگنینگ
 !بزنه پسر مردمو بکشه تا داداشش خوب شه..چشم–
 نی محکم زد تو سر نگهدونی یتین

 !رونی باشه که حسام و بکشه بيددرحدی فقط باوونهید! برسر چهارپاتخاك–
  متفکرنشستایمیک
 !! !ی به خود احسانم بگشهیم–

 !گفتنای مراست
 ?ی اگه حاد بشه چیول
 !گهی می چنمی ببکنمی احسان باهاش صحبت مشیفردا که رفتم پ!کنمی براش مي فکرهی حاال تا فردا باشه–

  برگشتم سمت ساحلي باکنجکاوبعد
 ??ی چیعنی هی گری فهمیم!  ساحلکردنی مهیزنگ زدن به من گر ?ي دوتا پسرکردنی بااکاری چساحل–

 ! حرفانی کردن که اره و ادیی بچه ها تاهمه
 نیی سرشو انداخت پاخودشم

 ! کننی عذرخواهي حضورانی بدی بایمن خودم عاشق اون دوتام ول!  خودمم واسشون ناراحتمنیباورکن–
 بگن و زود يزی نتونستن بهشو ن چی شدن ولی عصبی حسابکارکردنی کردم وچکاری چدنی خانواده ام هم فهمیوقت

 !دنشونیببخش
 ستمی کنن ابدا حاضرنی عذرخواهي حضورانی تا نی ولگنی بهم مي وپدری که ببخششون هرروز ماماندنی زنگخواهرام

 !!!باهاشون حرف بزنم
 !!رونیلندشدو زد ب بیعصب

 پووووف
  سمت بچه هابرگشتم

 ?کارسیچ ?هی کنایم ?يکارکردی چنی ارتتوبا–
  انداختطونی شنی به ارتی نگاهيناز
 ! بدهحی فردا همه رو برام توضقرار–
  کردحی خودش شروع به توضعی سریتین

 ی بپرسيزی خواد چینم–
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 !امی درمی ازاون فضولجهی درنتادی شبم اونم مفتی شگهیروز د3
 !گهی هم که معلومه چه خبره دایمیک–
 !عی توهم روکن سرنینگ
 !  شهکی بهم نزدلی فقط فرهود امروز نذاشت سهیچی هباورکن–

  دستش زدبه پسراي توی با تنی تکون دادم و به بچه ها نگاه کردم که نگسرمو
 ! خوديحاال هم نخود نخود هرکه رودخانه ! خوش گذشت گهی دخب–

  بلندشدو دست پسرارو گرفتفرهود
 !ی اتاق عکاسي باال تومیری پس مامستی صددرصد درست نی ولمیری که نمخونه–
 
 ★طهورا★
 
 
 

 . زنگ رو زدم و بعدازبازشدن در رفتم توبااسترس
 .. بچه ها بااحسان صحبت کردمشنهادی راجب پشبید

 !دی ترساولش
 ?ی بشه چشیزی اگه حسام چگفت
 ! بهترهينطوری بهش گفتم فعال امنم
  بودستادهی درمنتظرم ادم
 ..سالم–
 ..اتویب!  طهوراسالم–

 دمی ازش پرساوردمی که کفشامو درمهمونطور
 ?ی دکتر گفتبه–

 ..بشی تکون دادو دستاشو کالفه فرستادتو جسرشو
 .. ترسم طهورایم–

 ..  برگشتم سمتشعیسر
 .. ! اش مشهود بودافهی کامال از صدا و قنی کرده بود و ابغض
  رفتم جلو باهاش حرف زدممتیبامال

 ?ي خوایم  ?ی حسام رو درمون کني خوای که نمنطوریتوا ? احسان–
 . نه انداخت باالي مثل بچه ها به بهانه سرشو
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 !!! جانيا
 .. ! پسرینیری شچقدرتو
  شونه اشي دستمو گذاشتم روهی زدمو و يلبخند

 .. راحتالتیخ!تو افسرده اون خوب شه ستی پسر قرار ناقا–
  ?خوبه! رونی بکشمشی اخر هفته متا

 . سرشو تکون دادبازم
 دمی زدمو و لپشو کشي بلنديقهقه ! دارباشمشتنی نتونستم خوگهید
 !یطونی شي پسربچه چه–
 . چشمش جمع شدي و گوشه دباالی ابروهاش پرهوی

 ...نطوریچرا ا ?ها
 !! برسرمخاك

 .. زدمی زر اضافباز
 ?ی بود گفتی چنی خر ااحمق

 ? بودی حرکات چنیا
 .. خداای

 .. ! حاضر شولمیبدو برو واسه ف...زیچ.. نیبب. اوم. زیچ...زهیچ–
 ! تو اشپزخونهدمی زدمو و دوي مسخره البخند
 ومدی بلند خنده اش ميصدا
 !  مارزهر

 ! سودجوي پسره
 ...رونی اب خوردم که خودمو کنترل کنم ورفتم بوانی لهی

 نیی رفتم جلو و سرمو انداختم پااروم
 ?ي اوردرنگارو–

  جلوم دراز شددستش
 ?الل شد بچه ام ?شدیچ

 ..دی سرمو اوردم باال که بلند خندباتعجب
 فهمهی االن حسام ميوااا
 !!شهیاالن نقشه هامون خراب م!! زهرمار–

 !  نشستعی کنترل کردو سری کلخودشو



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 97 

 .. بودیعی طبری غی انجام دادم ولمویری دقت گی با کلمنم
 ! احسانهی جورهی–
 ?هی جورچه–
 ! بشهي تاعادمیزی روش برعی مازی چهی دیبا!هیعی طبریغ–
 ..  فک کردمخوردهی

  ?اب
 ! استعی ضانچ

 ! البالو خوبهشربت
 ?نی شربت البالو داراحسان–
 ?تهی برا چاره–
 ?ی قرمز چي غذارنگ–

  سرشو تکون دادبازم
  از پشت سرم دررفتشمین

 .. !ای بپاشو–
 ! توشختمی درست کردم و رنگ غذا رو رظیییی غلي شربت البالوعی عی سردمیدو
 !ی به عجب خونبه
 ?ی کنی کار میچ–
 !سای لحظع واهی–
 ! روشختمی ذره از شربتم رهی اشپزخونه و يکای سرامي روختمی رنگارو اوردم ردمیدو
 .. !کردی احسان نگاه کردم که با تعجب داشت به کارام نگاه مبه
  و شروع کردم به داد زدنکای روشو هولش دادم روسرامختمی تموم شربت و ری حرکت ناگهانهیدر
 ?احسااان ?شدیچ?احسااان–

  چشممری زدمی در اتاق حسام و صدام رو بازحمت بغض دارکردم و باتف مثال اشک کشدمی دوبدو
 !)مجبور بودم مجبوووووور! نایحال بهم زن خودتون(

  تند درزدمتند
 !حساااااام! حسام توروخدا باز کن احسان حالش بده? حسام–
 ......هوی

 
 ★طهورا★
 



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 98 

 
 
 ! درباشدت باز شدهوی

 ?یینجایچته هرروز ا ?ی مرگته عوضچه–
 ! خودمو کنترل کردم که مثل سگ نزنمشیلیخ

 ...پووووف
 دمی دستشو کشی حالت مضطربه خودمو گرفتم ولدوباره

 .. !احسان افتاده وسط اشپزخونه.. روخدا توایحسام ب..حسام–
 ...! سمت اشپزخونهدی انداخت باال و باسرعت دوابروهاشو

  دادش اومدي بعد صداقهی دقچند
 ?طهووووووووورا?احسان داداش ?احسان..  ابوالفضلای–
 .. ! امام هشتمای

  سمت اشپزخونهدمی دوباسرعت
 !عیسر! اری منو بچیی برو سوبدو–

  کردنغی جغی رفتم تو اتاقش و شروع کردم جبدو
 !وووووووولیا! رونی خوام ببرمش بی مبالخره

  بود رو برداشتم ورفتم سمت حسامی عسلي رو که روچیی سوعیسر
 !ایب–

  احسان رو انداخت رو کولش ورفت سمت دردوی رو ازدستم کشچیی سوعیسر
 ! چشمک واسم زد که کفففففف کردمهی احسان کردی داشت درو باز میوقت

 ! پسملهنی چه اوشمله ااههههه
  زدم تو سر خودمیکی

 !یزنی زر مي داريادیز!  شوخفه–
 !نی دنبال حسام و درو براش بازکردم و نشستم تو ماشدمی دوبدو

 ! مکث کردی خورده که رفت جلو کمهی
 ...هی دردش چدمیفهم
 صداش زدم ی تعلل رو بزارکنار با نگراننکهی ايبرا
 !ستی حال احسان خوب نگهی بجنب دحسام–

 ! احسان که کنارم نشسته و چشم بسته بود اشاره کردموبه
 ..دی که شننویا
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 .. گذاشت رو گاازپاشو
 ! درونبستم حسامعه–
 !بندهی ممی نداره مش رحبیع–

 ?می رحمش
 ! بودنرونکرده

 .. نشست که حسام هول کرد واسه محکم زد رو ترمزخی احسان مثل سمی که بودمارستانی بکینزد
 ?یخوب?احساااان–
 کردی داشت اطرافشو نگاه می احسان خشکش زده بود ولاما
 ? طهورامیرونی بمااالن–

 ! باز نگاش کردم و سرمو تکون دادمشی ونباذوق
 ..... شدي چشماش پراز شادهوی

 ! و رفت جلودی پرای صندليازرو
 ! ملخخخخخخخخ–
 !سییییه–

 ! شدمي واقعا قشنگ قهوه ایمرس
 .کردی همچنان داشت باتعجب احسان رو نگاه محسام

 !ساله اس28 پسرهی رفته بود ادشی زدی شاد منی همچاحسان
 ....دی چشماشو بوسنی دستاشو محکم بي حسام و گرفت توسر

 ?ی خرکمحبت
 ?ی نبود بوس کنگهی ديجا

  تو بغلشدشی کشعی خنده و احسان سرری بلندزد زحسام
 ! خندت بشم داداشي قربون صدایاله! دی من خندیداداش–
 ! چلوندششتریوب

  کناردی نگاشون کردم که حسام خودشو کششتری بباتعجب
 ? حالت بد نبودتومگه–

 ... بازکرد گفتم دهنش جر خوردششوی ننیهمچ
  منو نشون داد که حسام اخم کردباانگشتش

 ? مزاحم بودي حشره نی اي نقشه پس–
 ... شدمیصبع
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 ...زدی از حد زر مشی بگهید
 ... دربست گرفتمهی کردی شدم وبدون توجه به احسان که صدام مادهی پنی ازماشعی کردم و سریظی غلاخم

 ?هی فکر کرده کی عوضي پسره
 
 
 ★نینازن★
 
 
 

 !!  ضرب گرفته بودمزی مي روباانگشتام
 !کردی جلوم لم داده بود وداشت قهوه اشو کوفت ملکسی ریلیخ

 !! )نهی فحش فوق العاده سنگهی نیا! نیدقت کن( حرص درار زخم معده داري پسره
  صبرم تموم شداخرسر

 ?ی المصبو بازکننی چفت اشهیم–
 ! نهي باال انداخت به معناابروهاشو
 !گهی واسم نذاشته بود داعصاب
 زی رومدمی کوبمحکم

 !ی برم مهموننای با مي ذاریبگو چه مرگته که نم! گهی دي کردسیبابا دهن منو سرو!دهه–
 .. رم کردهوی
 ...اخدای

 ! قرمز شده بودی چنی مشت کرده بود عدستاشو
 ..يوووو
 ...خورهی منو ماالن

!  نفهمکننی اونجا نابودت مي فرداشب برياگه تو بخوا!  چه کارسنای مدونمیمن م! گمی خود خاك توسرت مي برای رواند–
 !کننی عفتت میب!  ذارنی واست نمیچیه

 ... زدخشکم
 ! نشستمیشونی پي روي سردعرق

  جمع شدواشی واشی اخمام
 ? چه کارسنایم–

  توموهاشدی دستشو کشیعصب
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 !ی مهمونکشونهی و مکنهی جورميدخترارو واسه چندتامشتر! نهی همشغلش–
 ... کهبعدشم
 ! زدي صدا دارپوزخند

 دی کشیاه
 !نیمثل مت! نایمثل اتر! ي نازيزی عزبرام–

 ... دربرابرش مراقبت کنم حداقل بتونم تورو ازش دورکنمنی و متنای از ارتنتونستم
  شدم بهشرهی خمتفکر

 ?کارکردهی چنای ارتی ولنی با متمگه–
  ترشدظی غلپوزخندش

 ?یکنی فکر میچ–
 ?ي چطورنی دونم متی نمی رو حدس زد و من واقعا متاسفم ولنای اترشهی مخب–
 !  شدعاشق–
 ! خودش بودریبهش گوشزد کردم اما تقص!  غصه نخورناهمیواسه اتر 

 زی مي چندتا اسکناس گذاشت روبلندشدو
 !فعال!  تا خبرت کنمسای هم وایراجب مهمون! باهاش مثل قبل رفتار کن! باشه نای به محواست–
 ! رفتکی شیلیوخ

 ... پووووف
 ! دورم هستنیی ادماچه
 ★ساحل★
 

 !ی دست بوسانیجازه دادم که اون دوتا کله پوك ب بچه ها ادی شدبااصرار
 ...گهی داره

 ! کنني پاچه خواردی بایلیییی خنطورشدمی اونا من ای بفهمه ازکوتاهی هم که من اجازه ندادم کسییازاونجا
  که به هوش اومدمی رفت به وقتادمی

 !هی به چی کردم چی حس نماصال
 ! کردنهی وگردنی کشغی بهوش اومدم شروع کردم جی و وقتدمیفهمی سوزش پاهامو مفقط
  شدی لحظه ها تو ذهنم تداعتمام

 !زدمی مغی و جکردمی مهی و گردادمی که محکم فشارش مسوختی پاهام منقدریا
  درباشدت باز شد و هورام مثل توپ پرت شد توهوی

 !نکن! فشارش نده! ساحل! ساحل اروم باش! ساحل–
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 ! داد دست به پاهام بزنمیازه نم دستامو گرفته بود واجمحکم
  که دستامو ول کنهاوردمی با تموم زورم داشتم به بدنش فشار ممنم
 !سوزهیم! ییییییا! ولم کن!سوزهیم–
 ! کردمی تو چه وحشتختنیپنج تا دکتر ر– چهاری که وقترهی نمادمی وقت چیه
 ! بودمدهی ترسنقدریا

 زدی همونطور که دستامو گرفته بود اون دوتا روصدا مهورام
 ! دادمی اجازه نمخوردمی وول وول منقدری ارام بخش بهم بزن ومن اخواستنی مدکترا

  زد که کل اون اتاق واسه چند لحظه ساکت شدي هورام انچنان دادهوی
 !گهی تو دنیای بایلعنت–
 ! تو دستم رفتی اومدن تو که همون لحظه سرنگیواشی
  و اشکام شدت گرفتدمی کشي اهللا و اکبرغی جهی

 !توروخدا اروم باش! خاله غلط کردم?خاله–
 ومدی داد هورام ميصدا

 ?نی سرش اوردیی چه باليدید–
  اومد جلوم که هورام گردنشو گرفته بودرعباسی دستش جدا شدو چند لحظه بعد صورت امهی

 ?ي سرش اوردیی چه بالینیبیاحمق م! اره? ینیبیم–
 !حاال! رونی بنی هردوتون گمشاالن
 ! دمش گرم حالشونو گرفتی براشون کباب بود ولدلم

 ...وهللا....   سوزش بدنم کم شدو چندلحظه بعدکردی ماحساس
                                       

 ! یخاموش
 ★ساحل★
 
 

  بودنستادهی بودو روبه روم انیی پاسراشون
 !دیتوروخدا ببخش?خاله–
 ! هرچه قدر هم بزرگ بشه بازم بچه اسرسالنرایام
 !وفتهی می اتفاقنی دونستم همچیمن نم! خوامیمعذرت م!من واقعا متاسفم.. من خاله–
 ! مغروررعباسمیام

  شدمنهی به سدست
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 ?کنهی منو برطرف میضی شما االن مری و عذرخواهتاسف–
 ?شهی من خوب مي ایفوب

  بودنیی سراشون پاهردوشون
 !نیفقط هم! شرمندتم!  دونستم خالهی نباشه نمای دنخوامی میبه جون خودت که نباش! ا توروخدخاله–
 
 ? به دادمن برسهبهی غرهیدرست بود که ?رعباسیام–
 ?خاله–
 !رعباسیام–

  نه تکون دادي سرشو به معناعی و سردی دادم ترسيباصدا
 ! ارسالن بلند شدي هی گري بتوپم بهشون که صداگهی خورده دهی خواستم

  جاااانميا
 ! منی احساساتعشق
  زل زدبهمشی اشکي اورد باال و باچشاسرشو

 !تحمل قهرتو ندارم خاله!  خار به پات برهادی دلم نمیدونیتوکه م! دی توروخدا ببخشخاله–
 ! منم مثل اون بودمقتایحق

 ! بازکردم که هردوشون باهم خودشونو انداختن بغلمدستامو
 !رونی نازو نوازش ازبغلم اومدن بی و بعد کلدمی مامان بزرگا سرشونو بوسنی امثل
  هورام بلندشديصدا

 ? توامیب ? شدتموم–
 ! بودستادهی درادم

 ! و ازش تشکر کردندنی و ارسالن هردوشون رفتن هورام رو بوسعباس
 ! و رفتندنی منو بوسچندبارم

 ! به هورام زدميشخندین
 ! کارگاه وابسته شده بودمي بودو من به بودنش تویپسرخوب

 ! جاها کمکم کرده بودیلیخ
 ! بودهشمی مشکالت پيتو
 !رسهی داشته باشم اون حتما به دادم می بهم که اگه مشکلدهی منانی اطمي جورهیو
 ? خانوم کوچولویکنی فکر می چبه–

  جوابشو دادمصادقانه
 !یرسیقطعا به دادم م داشته باشم ی اگه مشکلنکهیبه ا!  توبه–
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 دی اومدجلو لپمو کشدوی خندبلند
 ! نکن خانوم کوچولوشک–
 !الشی چشمک بهم زد و رفت طرف وساهیو
 !الیهمون ف...يازیاها سفارش خانوم ن...? درست کنمدی بای چنمی ببخب–

 ! به کار شدودست
 ! و چشمکشدنشی هنوززززز مات لپ کشومن

 ! وجذاب بودطونی پسر چقدر شنیا
 ★دایا★
 
 

 ... تشکر کنماری اون اتفاق و سر شکستن من هنوز وقت نکردم ازمازبعداز
 ... دعوتش کنم حتمادی باامروز

  در زدمي نازي وهی به شي ومحکم و رگباراری که کردم رفتم دم در مازي کارنیاول
 ! بابايشکوند?هووووم–
 ?ییییماز? ااااریماز–
  اومد جلو چشمماری مازيو اخمو)  هازنهیزرم( وحشتناكي دربا شدت باز شد و چهره هوی

 ! و درديماز!  و زهر ماريماز–
 ..! پشت سرمدی کوبیکی ومحکم
 ... واحدش بوودي کردم و برگشتم سمت واحدم که روبه روزی رچشمامو

 ... دعوتت کنم خونه امخواستم–
 !يای بي انگار دوس نداریول

 ....سادی نگاه بهش انداختم که قلبم واهی تو واحدمو و خواستم درو ببندم رفتم
 . بودرهی بهم خنهیدست به س)یعی طبریاصال غ( لبخند جذاااااااب هی با
 ? نازهنقدری چرا انیا

  کرده بوودباشی زشتری پرش بي بودو ابروهاطنتی سبزش پراز شيچشما
 !کردمی به چشماش نگاه می وقتومدی ی نفسم باال نموهللا

 .. بود زنگ خوردبمی که تو جلمی که موباکردمی نگاش ميزیو ه رهی خرهی طور خهمون
  رو اروم ازچشماش گرفتم وجواب دادمنگام

 ?بله–
  اشکان اومديصدا
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 ?دای االو–
 ! رفت توهماخمام
  شده بود واسمعادت

 ? شدهيزیچ ? اشکانبله–
 !کنهی و داره معامله مششهی پی کسیعنی نی و ادی محکمش به گوشم رسيصدا

 !شب9ساعت!  قرار مالقات گذاشتن واستفردا–
  چشام دراومدازتعجب

 ?چرا شب?ییییچ–
 ! کنمیبرات دوسه تا محافظ جور م!  کاسه اسمی نری زياما حتماکاسه ا!  دونمینم–

 .دمی کشیقی عمنفس
  تشکر بودهی ي ستهیشا
 !ي که هوامو داریمرس! اشکانممنون–
 ! جونمی ابجيفدا–

 دمیخند
 ! خداحافظبروگمشو–

 !عادتم بود!  کنهی خداحافظی کسذاشتمینم!  کردموقطع
 !بمی گذاشتم تو جموی گوشاروی سمت مازبرگشتم

  کرده بوداخم
 ?چته–
 ?ي بري خوای شب کجا مفردا–

  اخم کردممنم
 !منتظرتم7 پسر ساعتاقا–

 !دمی بهم کوبودرو
 !کنهی واسه من ممی پررو چه اخمبچه
 ?هی کرده کفک

 !کلی خوش هفضوووووووول
 ! پرروسیپل

 ! جذاااابيالیگودز
  نشستم رومبلرفتم
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 ! خودمم امروز صبح حموم بودم!زهی خونم تمخب
 ... فقط غذااااااپسس

  تو اشپزخونهدمی دوبدو
 ? درست کنمی چخب

 !ی سرخ کرده و ذرت و نخود فرنگینی زمبی ناگت مرغ با برنج و گوجه و سي مخصوصمو و به عالوه يکوکو
 .. ساعت وقت داشتمهی حاضر بود ومن فقط یساعت بعد همه چ2 دست به کارشدم و حدودا پس
 شی و ارادمی بستم و شال سبزم و پوشی و موهامم دم اسبدمی و سبز پوشی صورتی بلوزوشلوار معمولهی رفتم تواتاق بدو
 ! کردمیمیمال

 .. که زنگ رو زدنزدمی رژ لبم رو مداشتم
 ..دمی سفره رو چییرای وپذی بازکردم و بعداز احوالپرسدرو
 .. انداختمی سفره مشهیومدوهمی غذا خوردن اصال خوشم نمزی ميازرو

 بود که تنها برم ی بزرگسکی ریلی فرهاد خشی رفتن پي کمک رو بخوام چون برااری اماده کرده بودم که ازمازخودمو
 ...شناسهی ادم مطمعن و اگاه به امورم باخودم ببرم واشکانم مهی دیوصددرصد با

 ... کمکم کنهتونهیارمی مازفقط
 ...اری مازفقط
 ★دایا★
 

 ...! رو اوردم گذاشتم جلوشو خودمم نشستم روبه روشییرای پذلی وساي کردن سفره بدو همه بعدازجمع
  که با صداش حواسم جمع شدکردمی منیی حرفامو باال پاداشتم

 ..!گوب–
  نگاش کردمباتعجب

 ? رویچ–
  باال انداختي شونه االیخیب

 !ی که بهم بگیکشی خودتو مي که دارویهمون–
  اومد رو لبمی لبخند حرصعیسر
 !ی کمکم کنخوامیخب م.. خب...خب–

  باالدی پرابروهاش
 ?یچه کمک?کمک–

 نیی انداختم پاسرمو
 !ی بشگاردمی خوام بادیم–
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  کردیاخم
 ? که بخوام کمکت کنمی هستی مهمتیمگه چه شخص?چرا–

  نگاش کردمکالفه
 نکهی که به خاطر ادونمیم! ي ازم مواد بخری من خواستيری که به خاطر دستگدونمیم.. اری به اون راه نزن مازخودتو–

وب  خیلی خیلی بزرگم و خیلی خی قاچاقهی من یدونی که مدونمیوخوب م!  تورو خلع درجه کردنی کنری منو دستگینتونست
 !هی اسم مستعارم چیدونی که مدونمیم

 رونی دادبنفسشو
 نوی ای شهروند نمونه ولهی کمک کرده درست مثل سی نکرده و به پلی خالفچی هشناسمی که من می زعوسیول!  ارهخب–
 ?کنهی کارا رو منی دونم که چرا اینم

 ? پسریدونی تو چه ماخه
 ! خاطر خواهرمبه–
 ?چرا–
 ! دوقلو ازاون داشتي بچه هی زن دوم داشت که هی پدر من اری مازنیبب...هوووف–

 .. بودو خب قل دوم و مادربچه ها مردلنازی و قل دوم اسمش انازی دختر بود به اسم اهی اول قل
 .. ماشی رو اورد پنازی اپدرهم

  کاردستش دادطنتشی شی بود ولی خونگرمطونوی شدخترنازو
 .. شدن رد کردن اونورنگی مدلي گول زدن و با وعده شییبایسالش بود اونو به خاطر ز17 یوقت
 !ادی مگهی قبول شده و دوسه ماه دگهی به همه گفتم دانشگاه شهر دمن

 . کردم که با فرهاد مالقات کنمنکاراروی ااالنم
 ! خوبهنازی خودش نگه داشته ومن مطمعنم اشی پنازروی افرهاد

 !نه–
  برگشتم سمتشباتعجب

 ?یچ–
  توهم بوداخماش

 !ستی اصال خوب نستی خوب ننازیا–
 ?یگی میچ–
 ! مجبورم واست روشنش کنمی حرفارو بگم ولنی استی که درست ندونمی منیبب–

 ي چه نخواي چه بخواامی من حتما باهات منکهی ااول
 ..دوم
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 ! پرده صحبت کنمیپووووف بزار ب...خب.. قتشیحق
  شدو رفت سمت پنجرهبلند
 ! بزارهشی اصليای لعبتارو واسه خودشو مشتردونهیاون خوب م...شناسمی فرهاد رو خوب مخب–

  پوزخندش اومديصدا
 که ی نفره تا زمانهی دست ری هرشب زچارهیدختر ب... بردشوی لذت اصلی ووقتکنهی به دخترا تجاوز مانهی به طرز وحشاون–

 .. خورهید فرهاد نم به درگهی که دنجاسی کنه وای راضاشوی نتونه مشترگهی داکهی رهیازشدت درد بم
 .. رفتنفسم
 .. کنمیکارمی چدمینفهم
 ... بودمخی دوش اب ری به خودم اومدم که زی وقتفقط

 نه.. نه
 ..ستی ننطوریا

 ... باشهنطوری ادینبا
 
 ★تساین★
 
 
 ..یی دستشوي تودمی به دست دوی عجله و گوشبا

 ...زدی قلبم تندتند مهنوزم
 !ووننی که حواقعا
 ! پول پرستيایعوض
 ....فی کثيخوکا
 .. دارمی دونستم چه حالیاصال نم.. اصال

 ...غم...ترس.. تیعصبان
 ! عذاب اورهیلی انسان خي باهم توهمش

 ! اومد تودهی باز شد وونداد رنگ پرییدردستشو
 !زدی نفس نفس ماونم

 . ترم کردی عصبدنشید
 ...د و اشکام راه خودشونو باز کرنیی خوردم پازی حس نداشت و لگهی دپاهام

 .. ونجسهفی کثیی واسم مهم نبود دستشوگهید
 ! نداشتیتی کاراونا اصال اهمدربرابر
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 !ی لعنتيایعوض ?توننیاخه چطور م..اخه–
 دی موهاش کشي دستشو تویعصب

 ! دونمینم.... دونمینم–
  نگام کردزدی ذوق مي تویلی خشی که قرمزییبعدباچشما

 !!!اشونی از قربانیکی یشی کنن مداتیاگه پ! یتی بمون ننجای تو ای ولرمی ممن–
 . تکون دادم و اشکامو پاك کردمسرمو

 ...رونی لبخند تلخ زدو ازدر رفت بهی
 ..... خداااااايوااا
 ?توننی مي چطوراخه

 ... چند ساعت قبلی رفت پمغزم
 .کننی مکاری اون دوتا دکتر اشغال چمی به ونداد اصرار کردم که حاضر شد منم باخودش ببره که متوجه بشنقدریا

 !ومدی که خفه بود ميادی فري صداهامیدی که قبال بسته بودنش رسی به بخشیوقت
 ... گرفته بودزدروی مغی که جی دهن کسي جلویکی که انگار

 !دی بهم خندی شدم واونم کلمی پشت ونداد قانی بودم به خاطر همدهی ترسیلیخ
 میستادی اون بخش اي از اتاقایکی و در می رفتغای جي سمت صدابه

 ...141اتاق
 ...پووووف

 !میدی و دودمی زدمو دست وندادروکشغی مواجه شدم که فقط جي باچنان صحنه امی باز کرددروکه
 !دمیشنی اوناهم مدنی دويصدا

 !یی دستشوي تومیدی اندك دوي فاصله هی که بالخره با میدی راهروها دوي تونقدریا
 ! شدی چشمام دور شه اما نمي از جلوی لعنتي فشار دادم که اون صحنه هاچشمامو
 ! چشمم بودي اون دخترواون جسد مرد جلوصورت
 !کردنی مکهی تکهی اون دختررو تي اانهی مرد ناشناس بودن وداشتن به طور وحشچندتا
 !ختیری مزدواشکی مغی بدبخت جدختر

 !اوردنی بدنش رو درمي زنده زنده اعضاداشتن
 ! شده بودمیروان

 ! اون دختر بغل دستم نشستهکردمی حس مهرلحظه
 ! نکنندای که منم پکردمی دعا مفقط
 !دمی نفهمزروی چهی من فقط
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 ?کنهی بدن همچنان زنده اس وکارمي اونور وچطور اعضافرستنشی چطور مارنی بدنشون رو درمي اعضااگه
 ...ستی بدن ني اعضانه
 !مطمعنم 

 ! بدن باشهي اعضادیبا ندمی که ديزی چبالقل
 ... ي چواااااپس

 ! به ونداد بگم حتمادیبا
 ! بدونعيزی چدیشا

 .... پوووف
 ... موندگارمنجای که همفعال
 ★ایمیک★
 
 

 نی زمدمی پامو کوبسرتقانه
 ...زشته بابا!!  که گفتم باربدنیهم–

  شونه اشو انداخت باالالیخی باونم
 !زنمی با پدر زن جان حرف مرمیفردا م! خوامی خب من زنمو ماقا–

  ام بلند شدناله
 ! به نظر پدرامونم توجه بشهدی اما باخوامی ممویی منم اقاخو–

 ..نیی انداخت پاسرشو
  همونطور موند بعدش کالفه سرشو اورد باالقهی دقهی

 ! هم روشگهیماه د3!بااااشه–
 !دمی شاپ لپشو بوسی کافي زدمو بدون توجه به فضایی دندون نمالبخند

 !زارهی و به بزرگترا احترام مدهی متی به حرفام اهمنقدری مهربونم بشم که ایی اقايفدا–
  گرد شده بودچشاش

 ?سالمه4مگه  ? چهیعنی?ااایمیک–
 ! خندهری زدم زبلند
 ! بودمدهیمثل بچه ها باهاش حرف! حق داشتیطفل

 !کردی نگام ماخمو
 ! اوجملتيشای ري من به فدايا–

 ! شدشتری باخمش
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 !خدانکنه–
 ! باز شدشمین

 ! ادم نبودنی و قهرمون هم عدعوا
 .... حرفارو بزنمنی اادی دلش نمی و اخم کرد ولقهره

 ... برامرهیمی می ولدهی دلش فحشم متو
 ... چشماش عاشقهی بهم ولکنهی ماخم

 !کنهی منم صدق مي براقای دقنیوا
 ...می برگشتیی که از اون کوهستان کذای رفت به وقتادمی کردمی نگاش مرهی که خهمونطور

 ... ازهم بهش اضافه شده بودتمونی کلکالمون سرجاش بودو حمابازم
 ...  نامحسوس البتهیلیخ

 ...خواستی ازدست دخترا ازم کمک می خالصي برایوقت
 ... خواست با خواهرش صحبت کنم تابامامانش حرف بزنهي به زور نبرنش خاستگارنکهی ايبرا

  شدی ذهنم تداعي توقای  دقی بهبهاننیمی شعرستی بنیا
 .. ماشديباان همه دلداده دلش بسته ((
 ...!)) پسندشوانهی دل دي من به فدايا

  باربد چشام گشاد شديباصدا
 ... ماشدي همه دلداده دلش بسته باان–
 ...! پسندشوانهی دل دي من به فدايا
.. 

 !اهههههههههههههههه
 ?ی حد تلپاتنیدرا

  صداش زدمباتعجب
 ?باربد–

  جلب شدتوجهش
 ?جانم–
 !خوندمی منویاالن داشتم هم ?یخونی فکرمو متو–

  شل شدششیخودکارن
 ?ییخدا–

  تکون دادمسرمو
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 !  بهبه–
 ! رو براش پرت کردمي و دستمال کاغذدمیخند

 !ری بگلی خودتو تحوگهی خورده دهی–
 !رمی خودم بگستی نازی نگهی ديریگی ملمیتوتحو–

  لبخندزدمثی کردم وخبزی رچشامو
 ! خودش انجام بدهشوی شخصي کارارهیادبگی دیادم با!رمیگی نملتی تحوگهی من دپس–
 ! مهربونش نگام کردي لبخند زدو باچشاهی

  خودمو کنترل کردم تادرجا لبخند نزنمیییییکل
 ! که بهم محل نذارهارهیدل کوچولوش طاقت نم!  من مهربونهيایمیک–
 ... لپامم گل انداختچییی که باز شد هشمی حرفش مقاومتم شکست وننیاما با ا 

 ?کشهی هنوز ازم خجالت ممیخانوم–
  رسما اب شدمگهید
 زی دستمو گرفت وبلند شدچندتا اسکناس انداخت رومهوی

 ! ازت دور باشم وگرنه خوردمتدی باگهی داالن–
  صورت قرمز راه افتادم دنبالشهی بادمنمی دستمو کشبدو
 ★ساحل★
 
 
 
 ?یییساح? یساح–
 ! زهر ماريا

 !مرررررررگ–
 رونی خندون از پشت پرده اومد بهورام

 !اایریگیپاچه م ?چته تو!خدانکنه–
  نگاش کردم که خنده اش بلندشدیچپک

  لب بهش دادمری چهارتا فحش زیحرص
 !دمااایشن–

 ?دی شنيوووا
 ! درك بشنوهبه

 ! گهی که بشنوه دگفتم
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 !ی ساحگهی اما اون همش می ساحلای ساسا ی بگیتونیگفتم فقط م! ی بارگفتم نگو ساحستی خودشه بری تقصاصال
 ... خدااااايوووووووو

 !وفتهی نخور پوستت محرص–
 ! بهش رفتمي غره اچشم

 ...دی نکردو بازخندی توجهاما
 ... مرضيا

 ! بازهششی خداني شهی همچه
 ? بچه هانیهست!  تق تقتق–

 ...دمی حرف رو دنی رو که ایمت درو خانوم برگشتم سباتعجب
 ..... گشاده ام هماناي همانا و فک افتاده وچشادنی داما

 ?جاااااان
 ? معصومخاله
 . هورام کامال خشکم زدي باز کردم که تعجبم رو بروز بدم که با صدادهن

 !میکردی می قربونيزی چي شتري گوسفندي گاویگفتیم! يخوش اومد!  مامانسالم–
 ...یاعلی
 ?نهی مامانه انیا

  دراوردم و مامانشو بغل کردکردی که داشت درست می مالتي دستشو ازتوهورام
 
 ..ومن همچنان کپ کرده..
 
 ! ساحله همون همکارممامان–

 ..  سمت منوبرگشت
 دی گرخدی که دمنو
 ?یخوب ? شدیچ–

  بووودنی ارونی که ازدهنم اومد بيزی چتنها
 !خااااااله–

 کردی نگامون مجیجه اش جلب شد و هورام گ هورام تومامان
 ? معصومخاله–

  خاله گشادشدي باال وچشادی هورام پري هاابرو
 ? شدیچ?هااا–
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  ندادمتی به هورام اهماصال
 ?گهی دی معصوم خودتخاله–

  گرفته بودخندش
 !زهی رجوجه–

 ? چطور ذوقمونو کور کرديدی دبفرما
 !کنهی می رفع دلتنگنطوریسال ا12-10 بعد
  کردمی مصنوعاخم
 !خاله!عهههه–

 !شی تو بغل گوشتدمی بدون مالحظه پرينطوریهم
 ! بوددهیدلم واسه بغلت تنگول!  جاااااانيا–

 ! بوسش کردموتندتند
 !نیدی رو هم مبی سي به همون بوبه–

  فشارم دادمحکم
 !منم دام واست تنگ شده بود!  جاانم دختر قشنگميا! زهی رجوجه–

  بهش زدم که با محبت جوابمو دادی خوشگللبخند
 ? چه خبرهنی بگشهیم–
 !ریخ–

 ! خندهری زمی به خاله نگاه کردم و باهم زدیسوال
 ! همون اخالق رو دارهقایهنوزم دق 

 !زنهی سال جوون تر مستی بشهی همستی هم سن وساالش نهی شباصال
 بچه بغ کرده و با حسرت نگاه دمیمانشه که د که نگفته که خاله مارمی ازش بگی حال اساسهی سمت هورام تا برگشتم

 !کنهیمامانش م
 دمی خندبلند
 ? مامانت خاله اسیچرا نگفت! وونهید?هووورااااام–
  نگام کردجیگ
 ?یچ–
 ? مامانت خاله اسی نگفتچرا–
  جوابمو دادجیگ
 !اصال خواهرنداره. ستی خاله نمامانم–
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  نگاش کردميکفر
 ! ازهم دور بودنی مامانمه که چندسالیدوست جون جون!! مامانت عشق منهوونهید–
 ★ساحل★
 
 ?يجد–
 !ی په الکنه–

  جلودی خودشو کشعی سرخاله
 ! خواهرمشی برم پخوامیم! ادرس خونه اتونو بدهعی سرساحل–
 .. شل شدشمین

 ! کاغذو خودکاربرداشتمشو ادرسو نوشتمزی مي ازروفمی کثي با اون دستابدو
 ! خالهای و سکته ندی باشه مامحواست–

 دی کشلپمو
 ! جوجهبرو–

  سمت هورامو محکم بوسش کردرفت
 ..ي گل پسریمرس–

 ! بچه هاخداحافظ
 !رونی بدیودو

 ! همچنان درشوووووكوهورام
  به بازووشدمی کوبباخنده

 ?یتوشک ? توچته–
 ?ي ازهی جوجه رتو–
  گشادترکردمشموین

 !يار–
 ?یینای مامانمی قدي هی تو همساپس—
 !اوهوم–

  بهمدمی دستامو کوبباذوق
 !دیگنجی اصال نمیعنی!ی پسر خاله معصوم تو باشکردمیجدا فکرنم_

  هنوز توفکر بودهورام
 !ی مامانی تو سوگلپس–
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 !قایدق!بله–
  حرص سرمو تکون دادموبا
 ! عشق ماماني و نشناخته شده بوددهیند! منی مامانی سوگولیوجنابعال–
  شل شدششین

 ?ییخدا–
  سرمو تکون دادماروم

 ! به پس خوش به حالمبه–
 ?ي شما بودکردی ملی که تهران تحصمونی پسر همساپس–

  کردم باالسرمو
 !دمت گرم!  شکرکرمتو–
 !زهی بودم جوجه ردهی دتی عکس ازبچگهیمن فقط !اهههههه–
 ?ي تو بودمونیپس پسر همسا!منم–
  اخم برگشتم سمتشبا
  ? شدممووی تابگم عاشق پسرهمساي اون موقع نبودچرا–

 دی خندطنتیباش
 !ی بگیتونی ماالنم–
  نگاش کردمضیباغ
 !اهی سصدسال–

  زديپوزخند
 !زننی واسم له له مایلیخ!  ام دلت بخوادیلیخ–

  متقابال پوزخند زدممنم
 !هی واست له له بزنن کافهمونا–

 !دمی رسمی و به نقاشنیی انداختم پاوسرمو
 ... رفت سرکارشی بدون جواباونم

 ... جووووووووناخ
 ... شددای جونم پخاله

 !هوراااااااااا
 ★طهورا★
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 !کردمی داشتم نگاشون منهی و دست به سبااخم
 ...زدنی نمی حرفای حرکت چیه
 ...دیی تر بفرماعی سردی دارياگه کار! ستمیعالف که ن! دارمضی بنده مرونیاقا–

  ازجاش بلند شداحسان
 ! دارنضیخانوم مر)حالت مسخره هیبا(پاشو حسام _
  حسام تکون نخوردیول
 !نی درك بشبه–

 ! ودرو بسترونی رفت بعی سروخودش
 ! داره بزنهی به حسام فهموندم که اگه حرفبانگام

 !یاومدم عذرخواه..پووووف ...خب راستش..خب–
 ادامه داد.. باالدی پرابروهام

 ...نکهی کردم وای احترامی که بهت بخوامیمن واقعا معذرت م.. من–
 ?و–
 ! خوب شمی کمکم کننکهیوا–

  نگاش کردمی دررفت اما بابدجنسشمی نهووووی قفل بودم بعد هی چند ثانهی اول
 ?يخوای مزاحم کمک مهی ازي چرا اومدگهید!  که مزاحم بودممن–

 نیی انداخت پاسرشو
 ....دمی شنود رو درونی ازاتاق که اومدم بروزید–

 !ضمیچقدر من مر... و چقدر مننیدی من زحمت کش که چقدر واسهدمیفهم
 ...  دوره کردمی تو رفتنکهی احسان رو که بعدازاي باخودم کلنجاررفتم وحرفایکل
 ادیالتماسش کردم که ب.. چقدر من غرورم جلوش خوردشده... رونی تورو فقط ازاتاق بکشه بادی تا بدهی زحمت کشی کلگفتیم

 !نهیتوروبب
 

 ... منم بسته شدشی ساکت شد و ناون
 ... ی عوضيا

 ! منی فکر غرور خودشه نه ناراحتاون
 ...شعوریب

 ... بشهونمی کنم مدي کارهی دی بایول
 ! تون زربزنه غرورم خورد شد غرورم خوردشدی نمگهی موقعس که داون
 !نهی درستش هماره
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  لبام نشستي دوباره رولبخند
!)  کردمتی از موقعی ملسيسواستفاده (فتن و حرف تو منو ناراحت نکرد  بهم گنی از اشتری بیلی خضامی حسام من مرنیبب–

 ! دنبال منيای و برونی بی اون روز رفتم که خودت ازخونه بزنلی دلنیمن به ا
 خوب دست اون داداش نره يپس مثل پسرا! دهیوجدانم اجازه نم! کنمی ولش نمچوقتی قبول کنم هویکی درمان ی وقتمن

 ... خونه اتون فقطامیاگه شد م5 ببر خونه من فردا بعداز کارم ساعترویخرت و بگ
  بود اومد باالنیی که تاحاال پاسرش

  ?ی چفقط–
 ! مهمه برامیلی چون خنی هردوتون باشحتما–

  زديلبخند
 ?ي حرصش بديخوای زرنگ پررو ميا–

 رونی زد بچشام
 ?يدی فهمازکجا–
 !ستمی خرکه نگهید–
 !ایستی شباهتم بهش نیب–
  لبخند بهش زدمهیو
 دمی کشغی جهی گرفت سمتم که زیخ
 !یهشی شبشتری پررو توکه ببچه–
  کش اومدشمین

 ?! خودتوننهوی عنی باشما دوتا برادر سروکله زدم گوشامو دراز کردی ازوقتاخه–
  واروم خم شد طرفمزی سمت ماومد

 ! کشتمتيدی دهوی رو رفتارم ندارم یکنترل! ضمااای مرهی هنوز من–
  خودمو نباختمی ولدمی ترسشییخدا
 ?هی همه زبونت براچنی اي بودضی بعدشم تو اگه مري ازارگری نه دي داري تو خوازارنکهی ااوال–

 دی خندبلند
 !ی ابجی که بدونگفتم–

  سمت دررفتموبه
 ! برمی کنم می رفتم اون داداش نره خرم رو هم جمع ممن–

 ! درو بستعی رو براش پرت کنم که سري کردم و خواستم دستمال کاغذزی و رچشام
 ....پووووووف
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 ! دوتا رو ادم کنمنی تونم ای منو خل نکنن من نمنایا
  تلفن رو زدمي دکمه

 ! داخل لطفانی رو بفرستي بعدضی مريدی مجخانوم–
 .. گرفته باشمي انگار انرژدنشونیباد
 ..ی صندلي نشستم رولکسیر

  تق تقتق
 ......دییبفرما–
 ★نینازن★
 
 

 کردمی نگام می خاصباذوق
 !!توروخدا ? نهگهی ديایم–

  زدمی مصنوعلبخند
 !  واسم جورشهدیبا! نمی ببتا–
 !ياری بی تونی مي هرچند نفر که بخوای راستباشه–
  بازشدشمین

 !امی مينفر16ای باگه–
 ... برق زدچشاش

 ?واقعااا–
 .. بودمشکوك

  ? خوشحال باشهدی باچرا
 !اوهوم–

 ? پسرنچندتاشون—
 ! روش به حساب دخترا برسهنی که خواسته باامطمعنم

  راست گفته بودنی ارتپس
 !میتا دختر8تا پسر8–
 ?ياریپس جفت م?عه–

 دمیخند
 !یی جارنی نمیدوستام بدون عاقاشون باکس!گهی داره–
 !دوستاتون باکالسن! بله!اوه–
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 ?هی کقشی دقخی تاریراست–
  هول شدیکم
 ! ته ته اشهگهی ماه دهی تا–

  ذوق زده کردمخودمو
 ! نرفته بودمی وقته مهمونیلیخ! ی ماهیلی دمت گرم خنای ميواااا–
 !سمیتا بنو16پس اسم تورو ! زمی عزفدات–

 دمیخند
 !ماایستی مزاحم ناگه–

  کرداخم
 !شتری بفشی شلوغ تر کیهرچ!  بچهبرو–

  بلند شدبعدش
 ! خانتوننی االن کالس دارن با ارتگهی برم دخب–

 دمیخند
 ! خان صاحابشهنی ارتستی خان من ننی ارتیبروول–

 ! رفتدویخند
 ...پوووووووف

  رو برداشتمی گوشبالفاصله
 ?يدی شننی ارتالو–
 ?شهیتا اون موقع حال زن داداشت که خوب م!اره–
 !ادی تونه بی پس مگهی دشهیبعدشم که خوب م! رهیامروز فرداس که دردش بگ! بابا اره–
 ! دارمازی ناشیی بتونه من به توانادیبا–

  گرفتخندم
 !دمیخوش مشرب تر ازاون ادم ند!  واقعااره–
 ادمی اومد يزی چهی هوی

 !ارمشونیچطور ب! شنی نمی دوستام راضمطمعنم–
 ! مني کردن بچه ها با دوستایراض–
 ! ممنونیاوک–
 !ادی االن عجوزه خانوم مگهی من برم دخواهش–

 دمیخند
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 !يریگیاستاد به اون ج! ندهری گزیبه اون خانوم عز لطفا هم برو–
 ! واس خودشهیاصال دااف! گری واقعا هم جاره–
 ! که صد البتهاون–
 ! خداحافظگهی برم دمن–
 !يباا–

 ... کردموقطع
  خدايوااا

 !رهی بگنی ارتي نقشه خداکنه
 !مشی بترسونی وکممی رو کنناروی می اصلي رومیبتون

 دمی شننی اسمشو ازارتدای داداش هورام خان که جدای سهی دست اقا پلوفتهی مشی اصلمجازات
 ))هوژان((

 ! دارهمی اسمعجب
 ..يواا
 .. دارمی روزا چقدر اشفتگنیا
 ...بچه ها...نیارت....نایم

 ...قلبم...دلم...مغزم
 ....پوووف
 ! اروم ترشم فقطخداکنه
 ..خوامی مارامش
 ..مونی مثل دوران بچگیارامش
 ...ی بدون دل مشغولیارامش
 ... مثلیارامش

 .... قهوه امو برداشتم و ممزه مزه اش کردموانیل
 ....خوامی ارامش ممنم

 ! بدون حس جوونه زدمیارامش
 ... ترسم ازشیم
 ... ترسمی ممیلیخ
 ★نینگ★
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 !نیه کن و به چشماش نگادی بزاری خانوم سابقي لطفا دستتونو رو شونه گمی بار اخر مي برایگی ولد بياقا–
  مبل پشتشي نشست روی لودگبا
 .. ! کار کنمستی که اندامشون خوب نییاصال خوش ندارم با مدال!ای مسخره بازنی ازاستمی نبلد–

  باالدی پرابروهام
 ....ی انتقاد کنای فی که از اندام من تعریستی ني محترم شما درحدي اطالعتون اقامحض–یسابق

 ..رونی رفت بوباسرعت
 ...!!هی چه عوضنیا.. داشت حقم

 ! خوبهستی هم فهی وسکسی هم اندامت عالیشی خودت مدل نمچرا–
 . نگاش کردمتیبااعصبان

 !  هرزه مراقب حرفات باشاشغال–
 ... حرص به فرهود نگاه کردمبا

 ...کششی مرهی که گفتم االن مکردی نگاه ملی باغضب به سهنیهمچ
 .. سمت من ودست انداخت دور شونه اماومد

  گشاد شدچشام
 اونقدر که يری بگادی بهتر یگی ولد بيوشما اقا.. چطور مشکل مدالشونو حل کنندوننیخودشون م..  خانومممی تو برمنو–

 !ینی خود بزرگبی ادم معمولهیتوفقط ... من بشه همکارتی مثل زندگیکی ي که توقع داریستی ني اش دهن سوزیکنیفکر م
 .. حرص درارشو بهش زدي لبخنداوازاون

  اومدی درنملی خون سهيزدی کارد مگهید
  مزونری رو کرد سمت مدفرهود

 ی صحبت کنن اونوقت مابرمگهی دی و چطور با ناموس کسرنی ژست بگدی که چطور بادنی مدالتون فهمی وقتزی عزخانوم–
 !میگرد
 .. گفتی چدمینفهم
 .. شدی وچدی شنی چدمینفهم
 ...زدی مهی که داشت هزارتا درثاندمیشنی ضربان قلبمو مي کر کننده ي صدافقط
 ...شدمی موونهی داشتم دواقعا

 .. ? منو بغل کردهينطوری چرا انیا
 ...گهی اونور دبرو
 ... شده بود وبه شدت خوشبو بودی تنش قاطي عطرخنک وتلخش با بويبو
  بودی ملس و دوستداشتنتشیحس حما 
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 .. افکار مزخرف خالص شمنیامحسوس سرمو تکون دادم تا ازا بستم و نچشمامو
 ... بع خودم اومدم که فرهود دستشو از شونه ام برداشتیوقت

 ...کردی مي داشت خودخورتی کردم که باعصباننگاش
تازه به  گنیراست م...اخه ادم تاچه حد چشم حروم چقدر چشم ناپاك! توروسننه! هینطوری اندامش انی بگو به توچه که ااخه–

 ..نیعه عه عه توروخدا بب..  کننی استفاده مي کثافت کاري ها فقط پول رو برادهیدوران رس
 

  واسه خودشگفتی تا صبح مکردمی ولش ماگه
 ... فرهودممنون–
 .. خشکش زد و برگشت سمتمهوی

 ? تشکرچرا–
  بهش زدمی گرملبخند

 ! خورد شملی جلو سهی نذاشتنکهیبه خاطر ا! ی خاطر همه چبه–
 .. جلو ودستمو گرفتاومد

 .. بازداغ کردميواا
 .... بودفی جزو وظانی قول داده بودم واستیدرضمن تشکرالزم ن! نی خوردت کنه نگینذارکس!–

 ... ازکنار رفتمی نسومثل
  گرفتمشیییی صورتم اتکردمی محس
 ... و چند مشت اب زدم تو صورتمیی سمت روشورفتم

  گذاشتم رو قلبمدستمو
  ?چته تو... ترواشی–

 ....پووووف
 ★دایا★
 
 
 
 ! ترس نداره کهدای انیبب–

 ... هم فشار دادمي چشامو رویعصب
 ... ذاشت درست صحبت کنمی گلوم نمبغض

 ... اگه خواهرم.. اگه–
  زد توحرفمعیسر
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 ... راهو انتخاب کردنیخودش ا. خودش بودری خواهرت تقصی کنم ولتتی خوام اذینم–
 ..گفتی مراس

 ..می شدادهی هم پاری شه و خودم ومازادهی به اشکان اشاره کردم پعیسر
 ...گاردمی بشه باداری مازقرارشد

 .. اومدکی تي در نشده صداکی نزدهنوز
 ..می نظر بودری زپس

 ... داخلمی اشکان رفتاروی و با مازدمی کشقی نفس عمهی
 ...شدنی ور به اون ور منی بود وخدم وحشم تندتند ازای بزرگعمارت

 ?هی مهموننجای انمیبب–
 .. اشکان بوديصدا
 دمی شناروی پوزخند مازيصدا

 !می خواد قدرت وثروتشو بهمون نشون بده که سرازپا خطا نکنیاون م!نه–
 ...يوووو

 ... حرفش ترسم دوبرابر شدنیباا
 ?کشمی می بخاطر چانای ارنیبب

 ...!احمققققق
 ... نفر بدو بدو اومد جلوهی که می خونه شدوارد

  طرفنیازا.. منتظرتونن اقا–
 .... که بود نشون دادی دستش به روبه رو وسالن بزرگوبا

 .. بود همونجا وا برمکی نزدازاسترس
 ... حواسم به اون دوتا نبوداصال

 ... بعدش بدو بدو خدمتکاره رفتمی در رد شدازچندتا
 ! بودممنتظرتون–

 .. سمت صدادمیچرخ
 .. جذابفیمثل تعار...بود فرهاد
 .. دستش بودالسی گهی بار نشسته بود وکنار

 !فرهاد–
 ... رفت توهماخماش

 ? فرهادی بهم بگی تونی گفته میک–
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 .. جسور شده باشمانگا
  شونه باال انداختمدی قیب

 !خودم–
 ! زدي مزه مزه کردو پوزخندالسشوی ازگیکم

 !ننی اخم کرده بودن اشاره کردم بشدییی نشستم وبه پسراهم که شدکشی مبل نزدهی تعارف رفتم بدون
 ?دینی دادم بشاجازه–
 ! کنمتتی منم نخواستم اذیستی اهل تعارف ندمی شنیول!نه–

  نگام کردی کمرنگبااخم
 !رونی رفتن بی خونه افقنی اومدن تو اي عمودایلی که خی خوب بدوندی وبانیافر–

 دی اورد جلو و کنارسرم بو کشسرشو
 ! دختراخصوصا–

  زدمی عقب و چشمکرفت
 .... گشاد شدچشام
 ! اما االن جاش نبوددمی و اشکان خجالت کشاری مازي جلویحساب

  صاف کردمصدامو
 ! خوام به عنوان دست راستت باشمیم... اومدمزی چهی ي فرهاد برانیبب–

 ... و خودمو جمع کردمدمی خنده که ترسری بعد چنان زد زی چند لحظه قفل بود ولاول
 ? دخترهی ?دست راست من?تو–
  کردم خونسرد باشمیسع
 داره نقدرثباتی که ايدختر! رهی خرش می که همه جا حسابيدختر! دفتادهی نسیرپلی بار گهی ی که حتيدختر! دخترهی اره–

 !شینی ببی خواستیکنی مسخره اش مي که داريکه تو
 ... زدیقی عموپوزخند

 . بودیعصب
 ..دی فهمشدی راحت ازمشتاش میلیخ

  مانع شدي دختري بزنه که صدای حرفخواست
 ... ادمت بودنی دومنیا!  توانشو ندارمگهی کن فرهاد من دبس–

 .. چرخوندم سمت صداکه خشکم زدسرمو
 
 ★دایا★
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 ... کرده بودمقفل
 ? خواهر منهنیا

 ... حال بودی ببدنش
 ..نش نبود تیچی رسما هخوردوی تلو متلو
 !کنمیخواهش م... تونم ی نمگهی دفرهاد–

 ... نداشتی اشکی پراز بغض بود ولصداش
 ? ولذتهي بود که پرازشادیی همونجانیا!  ازتمتنفرم–

 .. سمت فرهادبرگشتم
 ..!گهی می براش مهم نبود چاصال

 !انیبعدازظهرم! ی االن استراحت کنبهتره–
 انای رفت سمت ارنگام

  که فرهاد اخماش رفت توهم وبلند شددی کشیغی انچنان جی ولنی زمي افتاد روحالیب
 !راحتم بذاااار! ی تونم عوضی نمگمی مبهت–

  صداش کردمعی قدم برداشت سمتش که سرفرهاد
 ?فرهاد–

 ... سمتمبرگشت
  بودنی اون لحظه اومد تو ذهنم هميزی چتنها
 !خوامشیم–

 ... باالدی پرابروهاش
  نجاتش مجبور بودميبرا
 .. ازتخرمشیم!  خوامشیم–

  زديپوزخند
 ! معامله هامهونیاشانت! ستی نیچیخودش ه!ارهی برام معامله منیا–
 باختمی خودمو مدینبا
 ! خرمشیازت م!  خورهی نداره به دردتم نمی جونگهید..  کننگاش–

 ... برق زدنگاش
 .. دمیترس

 ..دمی ترسیلیخ
 ...اری سمت مازدمی خودمو کشناخوداگاه
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 .. داغ شددستم
 !  دستمو گرفتمحکم

 ... به دستم داد که متوجه ام کنه هوامو دارهی ارومفشار
 !تشی بود حس حماینیری حس شوچه

 رونی بامی افکاربنی تکون دادم تا ازاسرمو
 ?شیدیم ? شدیچ–
 ! بفرست تا بهت بدمشنی مثل ایکی برام–

  بگم که اشکان صداش بلندشديزی چخواستم
 !می بردی باخانوم–

 ! کردم که چشماشو اروم بستنگاش
 ! شدی چدمیفهم

 ..می باشنجای ادی نبانیشتراازایب
 ...شهی خطرناك مداره

 ... ماي بگم که نگام افتاد به فرهاد که نگاش قفل بود رو دستايزی چخواستم
 ... برسرم حواسم بهش نبودخاك

 !یکنی که شما فکر مهیزی همون چقایدق–
 .... بود که خطاب به فرهاد بوداری محکم مازيصدا

 ! لب فرهاد بودي گوشه يشخندین
 !ی روااااااااناخه

 ! بودی چه حرفنیا
 ! ي وايا

 ...میرفتی مدیبا
 ... ازار دهنده بودفضاش

  کردمیاخم
 !ارمی بهش نخوره برات بهترشو می دست کسگهید–
 !باشه–

 ! سمت اتاق کارشورفت
 ! محل ندادم ورفتم سمت درپسرا هم دنبالممنم
 ! جداشد تازه حس کردم هوا هستاری مازي دستانکهیهم
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 ! االنه که مثل بمب بترکهکردمی که حس مزدی تند منقدری اقلبم
 !ناراحت بودم 

 ...! واسش نمونده بوديزی چگهی دخواهرم
 ! ناراحت بودممیلیخ

 ! خودش بودری راه رو انتخاب کرد تقصنی اخودش
 ! ازغصه اش پربودپردلم

 !میدی کشیظی هرسه تامون باهم اه غلنی توماشمی نشستنکهیهم
 !کشهی و مدام به موهاش وصورتش دست منهیی اشکان سرش پادمی که دنیی رو زدم پاری گافتاب
 ...شناختمی مخوب

 !زی عزمیلی بود خزی برام عزاشکانم
 !هی گروهم بهش گفتم نقشه ام چي اومد تویوقت

 !یکنی منانی بهش اطمناخوداگاه
 ! مطب جور کنمهی پول نداشت که مطب بزنه ومن بهش قول دادم اگه خواهرمو برگردونم حتمابراش ی خونده ولیروانشناس

 !زهی برادرم واسم عزمثل
 ! که حاال حسابش جداسارمیماز
 !!طونی شی تاقسمتی مهربون و کمسی پلاقا

 !رمی بگشویبدبخت ي که نتونستم جلوي البته خواهروصد
 
 ★تساین★
 
 

 ! سخت بودیلی خباورش
 ? ممکنهمگه

 ! پاره نشهسهی کنن و کي بدن جاسازي امکان داره که موادرو تومگه–
  سرشو تکون داداروم

 به ییهوی مواد اونم به طور ي پاره شده بود وباعلت واردشدن درصد باالسهی کيدی واون جسد پسر هم که دشهی ماره–
 ! کردهی قلبستیسرعت ا

 
 ? بشهیحاال قرار چ... حااليواا
 ?نه ?گهی دسی به پلمیزنیخب زنگ م ?میکارکنی چدیخب با..خب–
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 !نه–
  نگاش کردممضطرب

  دادادامه
 ! دارم باهاشی من حساب شخصنکهی وهم امارستانی تونن بندازن گردن کادر بی می چون هم به راحتمی بگسی به پلدینبا–

 ... محکم مشت شده بوددستاش
 ! رفت سمت صورتشنگام

 ... بودقرمزقرمز
 ختمی براش اب ری اتاق کمي بلندشدم از اب سردکن توبدو
 ! اب روبخورنیونداد ا! اروم باش توروخدا!کنمیاصال خودم کمکت م.. اص...می گی نمسیباشه به پل! ونداد اروم باشش?ونداد–

 !دی رو گرفت وسرکشاب
 ... وبا دست راستم پشتشو ماساژ دادم نشستم کنارشعیسر
 ?ی کنی متی خودتو اذنقدری اچرا–

 ! رفت سمت دستاشنگام
 ...شدی مدی محکم مشتش کرده بود که داشت سفنقدریا
 .. رسوندی مبی حتما به خودش اسينطوریا

 ... کردم بازش کنمی دستمو بردم سمت دستش و سعاروم
 !بازشون کن!  دستاتونداد–

 ... بازشدودور مچم محکم شدهوی خواستم مشتشو بازکنم که ی دستم مبادوتا
  نگاش کردم که با اخم نگام کردباتعجب

 ! نکنتمیاذ!  حال خودم بزارمي موقع ها تونطوریا–
 .. دستشو فشاردادمحکم
 ...دی برنفسم
 ... کردم دستم خوردشدحس

  دستش وبزور التماسش کردمي دستمو گذاشتم رویکیاون
 !دستم شکست! بس کنونداد–

 ... پاشدو به سمت دررفتعی که ولم کرد وسرومدی داشت درماشکم
 ! دستم گرفتم ومالشش دادمیکی بااون دستمو

 ! یییوحش
 ... قرمز قرمز بودمچم
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 ...دی موهاش کشنی کالفه دستشو بستادوی کنار دراونداد
 !کمکم کن تا حسابمو صاف کنم!  باشسرقولت–

 !دبهمیب سرعت رفت ودرو کووبه
 ... دراوردماداشو
 ..!چشم

 ! حتمااي که سرم اوردیی بالنی ابا
 !!! نکردمی عذرخواههی شعوریب

 .. گرفت ازشیلی خدلم
 .... کارو کردنی کمکش کنم که اخواستم

 ...یییعوض
 .... شدم ورفتم سمت تلفنمبلند
 .. !ستی روانشناس که همون طهوراخانوم باشه نهی بهتراز صحبت با یچی مواقع هنجوریدرا

 .. کردنجمی که پرمی روبرداشتم و خواستم شماره بگتلفن
 ... به اورژانسی کاظمتسای ندکتر–

 .... به اورژانسی کاظمدکتر
 

 ......مرگ
 !کشمی رو مضهی مرزنمی من اعصاب ندارم ماالن

 ....پووووف
 !نروی وازدر زدم بزی رومدمی تلفن رو کوبمحکم

 
 ... از دست توعهکشمی می پسر که هرچادی به سرت نی بگم چيا

 .....پوووف
 ★نینگ★
 
 
 

 ...شهی مچمی پاپلی سهنقدری انکهی الی فهمم دلی نماصال
 ! که خودش پسم زداون

 ..  رابطه رونی قطع کرد اخودش
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 ? کنهی متمی چرا اذاالن
 ... زدميپوزخند

 ... دادمی محلش نمگفتیدوست دارم م.. ذاشتی سربه سرم می بودم که هرچی تنها کسدی شاچون
 !! دونم وهللای مچه

 ....پووووف
 ... روز ممکن بودنی گندترامروز
 ...می کردم و دعوامون شدوبعدشم قهرکردی ناحقیلی دونفره دعوامون شدومن خي بافرهودسرژستاصبح

 ....کردی می اعصابم وخط خطشدوی مچمی پاپلیسه
 ...کردی مشتری عذاب وجدانمو بنیواسش بهم بود وا دورادور حفرهود

  رو گرفتمایمی کي شماره يفور
 ?نیجانم نگ?الو–

  بودتا بغض کنمی کافنی همانگار
 ! سالمایمیک–

  وحشت زده شدصداش
 ?هینطوریچرا صدات ا ?شدهیچ? نینگ–
 ! کار بد کردمهی من ایمیک–
 !ستادی قلبم واگهیدبگو د ?نی نگيکارکردیچ–

 .. کردمتشی اذی ولکنهی اون داره کمکم مایمیک! ارمی دونم چطور از دلش دربی کردم و نمتی فرهودو اذایمیک—
 ?کارکنمیچ

  کردي بلندي خنده
 !ایشی عاشق مي داری دستیخانوم دست! شدهی چنی ببگفتم–

  اخم کردمعیسر
 ? بکنمیاالن بگو چه غلط ?هیعشق چ!  باباگمشو–
 ! رودخونهی قسمت جنگلایب5 تو فقط ساعتنیخب بب...اوم...اوووم–
 ?چرا–
 !اریهرجور شده اون فرهود تحفه هم ب!  نباشهکارت–
 !فعال!باش–
 !خداحافظ!فدات–

 ...ادی اخمو بگم بي اقانی حاال چطور به اخب
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 ?نیییینگ–
  زدملبخند
 ...کردی قشنگ صداماسممو

 !اومدم–
 ...ی رفتم سمت اتاق عکاسبدو
 ?نی حاضرخب

 ..کردی ممی بود وداشت نوررو تنظستادهیر چراغ ا کنافرهود
 ! خوبه....اها ..دی بچرخونییای سمت خانوم ضی سرتونو کمی کمي صفدري اقاخب–
 .... و تموم شدمی عکس گرفتگهیتا ژست د5-4با

 ! خالصشدوی کارمون تموم مگهی روز دسه
 ? بگمیخی ي مجسمه نی به ادی حاال چطور باخب
 ...دمیفهم

 .. شدی سرش روشن مي باالنگهانی واکي تویکی المپا بود که ونیازا(
 ...!) کردی سرمنم اتصالي باالازاونا
  برگ کندمهی دفتر سالنامه ي و ازروزی رفتم سمت معیسر
 .. گرفتنی اخمو بچه ها دورهمياقا–

 ... تاخوش بگذرهی باشمی اطالعت گفتم که دوس دارمحض
 ... رودخونه اسی جنگلقسمت
 ...کنمی برات اس مقمی دقادرس

 
 ... کردم و رفتم سمتشتاش
 ... زدم روشونه اش که برگشت سمتماروم

  گرفتم سمتشکاغذو
 !دی حتما مطالعه کننوی برج زهرمار اياقا–

 .. بهش زدميلبخند
 .... به جاش بهم اخم کرد وبا دوتا انگشتاش ازدستم گرفتشکثافط
 !ییییییییعوض
 ...  حقت بود کهاصال

 !اااااااا خدییییا
 ... نجات بدهنی ازدست امنو
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 ★سوم شخص★
 
 

 ... دورهم نشسته بودنهمه
 !نهی همکارش بششی پیدهرکی همه بودکه بانی قراردادنانوشته بهی انگار

 !نشونی چلونده بودن بداروی ااری وسط اشکان ومازنیا
 .. وحسام هم طهورا رو دوره کرده بودناحسان

 ... باز قبولشون کرده بودي جمعشون باروی جمعشون بودن ولي تو احساناروی باربود که مازنیاول
 ... بودن که چقدرنسبت بهم سردندهی وفرهودباهم دعواشون شده بودو همه فهمنینگ
 ... دعواشون شده بودنامی ای نبودن ولفتی ووندادشانس اوردن که شیتین
 ! بودنکی توجکی معلوم بودو اگه جمع نبود جفشونی وباربدهم که تکلایمیک
 ... فوقش بغلیعنی کی توجکیج! استغفرهللا(

 .. نچ نچنچ
 )? کجهنقدرمغزتی ادونهیخانواده ات م 

 !!!کردنی رفتار می کامال معمولنی وارتنینازن
 ... رو خندونده بودن که همه کف کرده بودننقدرهمهی ساحل وهورام ایول

 ..  اروم بودنهمه
 داد ساحل همه رو ازجا پروند ي که صداخوردنی میشی اتینی زمبی سداشتن

 ?جانهی هي هی پایک...پسمال.. ایدخ–
 ?ایدخ ?پسمال ?چه وضعه حرف زدنه! ياا–دایا

  شدیعصبان
 ! بافحش صداتون کنمدیبا..  کهنی نداراقتیل–
 !ی وجبمی نمثال–یتین

 ..دی خندثیوخب
 !! رفت هواغشی جنینگ
 !ي درازیلیتوخ.. ستمی کوچولو نمن–
 !یگی باشه توراست مباشه–

  پرحرص ساحل بلندشدي که صدادنیخندی دوتا منی به بحث اهمه
 !شترهی ترسشم بییتنها! برمی لذت ممیکل! رمی مخودم–

 ! حرص خوردنتونمی نبزهی رجوجه–هورام
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 .. بهش کردکه هورام قشنگ الل شدیظی غلاخم
  اوردباالمی تسلي به معنادستاشو

 !ی باش که با خلق جهاننی ازابامابه–
 وبلندشد

 !شیبه پ... لشکریاهیس–
 ! بلندشدن ودنبال ساحل راافتادنهمه

 ! کنار کارگاه خودشوندنی کردن تا رسي روادهی پیلیخ
  شروع کردن به نق زدنهمشون

 !گهی دمیومدی منی باماشخب–حسام
 ! شدکهی تکهی ساحل که پاهام تی گوربه گورشيا–نینازن

 ?می شالیخی بجانوی هنیشدای نموونهی داخه–طهورا
 ?ي روادهی پنیگی منی به اییخدا–باربد
  به سرعت گاردگرفتن سمتشهمه

  ? ندارندهی بدن ورزی که مثل جنابعالهمه–هورام
  نگاش کردطنتی باشباربد

 ! قرباندیی نفرمای نفسشکست–
  دوستشي دستشو گذاشت روشونه نیارت
 !هیمحض مخ زن! همش باده... باربد جونالیخیب–

  وباحرص نگاش کردنهی دست به سهورام
 ! ينطورکردی المصبا رو انی اي راه شهدا و اهداف رهبري برای جنابعالاخه–

 ? خانوم کوساحل–ونداد
 ... ربط ونداد همه اطراف رو نگاه کردنی سوال ببا

 ... نبودساحل
 .... جونشوني ترس افتاد توهمه

 ... روسرشختنی رخی سطل اب هی قشنگ حس کرد هورام
 ..  سمت کارگاهدی دوباسرعت

 ! درش قفل بوداما
 ...دیترس
 ... حال هورامو نداشتی بودن اما کسدهی ترسهمه
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 ! نبودشیامانت
 ....نکنه
 ... ? رفته باشه اونجانکنه

 ! نه...نه .. نه
 ... بره اونجادینبا

 ..ومدی ی بچه ها مي قدماو صدازدناي کردصدای احتمالي سمت جادنی شروع به دوباسرعت
 ... بودندهی ترسدخترا

 ... دختر کجا رفتهنی شب انی اي تونکهیازا
 ... سگا االن اونجانباشنکردی فقط دعا مهورام
 ... اونجا باشهی بودکه سگنی ترسش ازاوتمام
 ... بلندشدی پارس سگي که صدادندی دودی دنبال هورام مهمه

 ... تموم شدهورام
 ... انگار روح ازتنش خارج شدی بودا ولیعنی

 !نیاحسی–
 ...  گفتن ناخوداگاه هورام لرزه به اندام همه انداختنیاحسی

 ... کردندنی سرعت شروع به دوبه
 
 ★سوم شخص★
 
 

 ... بودنجی گهمه
 ! که ساحل هسترهی میی داره جادونستنی می ولرهی دونستن هورام داره کجا مینم

 ... بودندهیترس دخترا
 .. دل نگران بودنپسرا

 ...ومدی ی صداش درنمیچکیه
 ...زدی هورام بود که مدام ساحل رو صدامي صدافقط
 ...دی ترسدی که شنی همه ازپارس سگشترازی باون
 ...دیدوی اما هورام مستادنی ادنی خرابه رسي به مدرسه نکهیهم

 ...شدی سالن مدرسه اکو مي توصداش
 ... اصال خوب نبودحالش
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 ... خشکش زددی شننیرزمی که اززیغی جي اما باصدادی سمت پله ها دوبه
 ..نیرزمی سمت زدی عقب گردکردو دوبدو

 ... باالدنی حواسش نبود بچه ها دواصال
  بزرگي ادوقهوهی شده بودو دوتا سگ سفدی که چهره اش سفدوی ساحل روشني جسم گوله شده دی راه پله که رسازپاگرد

 ..جلوش بودن
 ! کارگاه رو نبندهاشی خونه پناهگاه سگاس وبه ساحل نگفته بود تا به خاطر فوبنی ادونستیم

 ... دختر بلندشدغی کردن وجی نبودپس باسرعت رفت سمت ساحل که سگا پارسزی جاتعلل
 ... باالدنی سگا رو دفع کردواونام دوعیسر

 .... سمت ساحل وبازوهاشو گرفترفت
 ??یخوب ?دختر چته تو?ساحل–
 ... اش که نگاه کرداحساس کرد به دلش چنگ انداختندهی صورت رنگ وپربه

 کنه واونو غی دختر روبه روش نتونست حسشو ازش دري ااشکادنی اما بادکردی که به دلش افتاده بود رو سرکوب میحس
 ...محکم بغل کرد

 هورام چنگ ي دهی مردانه وورزي وبازوراهنی کردو به پهی گر شروع بهيشتری قطع شد اما باشدت بي اهی هق دختر ثانهق
 ... انداختیم

 ...دادی اش فشار منهی به سسرشو
 ... نداشتي دخترچی رو به هتی وحمایبانی حس پشتنی اچوقتیه

 ..دیفهی خوب منوی متفاوت بود باهمه وااون
 ... دختر رو بلندکردجونی دورکردو بابازوهاش بدن بی ساحل وازخودش کمزدی که صداش منی ارتيباصدا

 ! کردمداشیپ! نی ارتمیینجایا–
 ! کرداروم از پله ها باال برهکمک

 ... پسرا دل نگروني و چهره سی صورت دخترا خدی پله ها که رسي باالبه
 ! دونستمی مهم بودم و خودم نمچقدر–

 !کنهیبه دوستاش نگاه م داره ی بالبخند کمرنگدی برگشت سمت ساحل که دبابهت
 ... دختر خاص بودنی اواقعا

 !دادنی سرساحل و قربون صدقه وفحشش مختنی رهوی توبهت اما دخترا
 !رهی ومحکم دستشو بگسهی اومد که باعث شد ساحل همه رو کنار بزنه و بره کنار هورام وای پارس سگي صدادوباره

 ! مطبميای واسه مشکلت بدی باساحل–
 .. زدي حرفوزد لبخندنی دادوبه طهورا که ا سرشو تکوناروم
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 .. بودی کنونی اشتعجب–
  شدنرهی خاوباربدیمی باتعجب به کهمه
  باال انداختي شونه اباربد

 ! کردنی همه باهم اشتای گوی ولمی بدی وفرهودواشتنی بود نگقرار–
 .. شدرهی که دست همو گرفته بودن ختسای وندادو نوبه

  هل کردي سرتساین
 ! بودمدهیمن فقط ترس.. زهیچ..خب .. نه..نه–

 ! وبه سمت در رفتندنی خندهمه
 ... بودی کنوني عجب اشتوواقعا
 . ! کرده بودکی همه رو به هم نزدبیعج
 ★طهورا★
 
 
 
 ! دروبازکن–
 ! خوااااامینم–

  اومداداحسانی فريصدا
 !یزنی خونه دست منی به ای کنم به چه حقی متی شکاازت–

 .... رفت توهماخمام
 !کشهی می پررو چه خط ونشونبچه
 !هی همه قپیدونی که ممن
 ! سرجاتوننی وبتمرگنی کارشون رو بکنن پس خفه شنای انیذاری نمرونی بنیای درو باز کنم وباگه–
 ? جووونیابج–
 ! خوام خوبت کنمی خوام خوب شم حاالهم می میگفت!  حسامساکت–
 ... سرعت رفتم سمت اتاق حسامبه
 !کردنی داشتن اتاق رو رنگ مرگراکا
 !هیحی ملهی سبزوابهی
 . استادام راجب حسام صحبت کردمبا

 ! تونه قدم اول باشهی مشی زندگي توی اساسراتیی خواستم و خب گفتن تغیی راهنماازشون
 ! ومدل موپی مثال عوض کردن لباس وتای عوض کردن دکوراتاق وخونه مثل
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 ! مشاوره ها شروع بشهبعدش
 !ارهی رو نمي بشه به خودازاری وجودشه خالي که توي گفتن اگه فشاریم
 !هی مشکلش چدمیفهمی مدیبا

 !!!یوارمهربانی دي کردم ولباساش رو گذاشتم روهی اتاقو تخللی وساهمه
 !!!)می حد ادم خوبنیدرا ?یپس چ! بله(

 !شهی اتاق داره رنگ ماالنم
 ! خوامی می خوبي بهشون گفتم لباسازشیکمک خواستم وبعدازدادن سا لباساش دی خري ارسالن براری عباس وامریازام

 !نیی گذشتم وازپله ها رفتم پاازراهرو
 ! بدهلمیحداکثر تحو11 بده واونم قول داده تا فردا ساعتریی خونه رو تغی سپردم دکور داخلتکتی ارشهی به

 ! احسان رو خودم دکورشو عوض کردماتاق
 !ي به ناچارالبته
 !رمی بود بخوام بازم کارگربگدهی پوالم ته کشگهی کارداشتن منم دهمه
 ! اتاقش به دلم نشسته بودبیعج

 ! اتاق حسام ودروشو بستمي دوتا داداش رو انداختم تونی اومدن انای صبح هم که اامروز
  خونه فقط به اتاق مادروپدرشون دست نزدمازکل

 !  براشون خاطره باشهدیاونم چون گفتم شا 
 ! بگم خونه رو ترکوندمیکل

 ! به ساعتم کردمینگاه
 !قهیدق14:07

 ! پسرا وخودم غذا سفارش دادمي سمت تلفن وبرارفتم
 !کردنی همه نهار خورده بودن واالن داشتن کارمکارگرا
 ! بشقابا و بردمش باالي توختمی غذاکه چلوکباب بود ردنی رسبعداز

 !دنی تخت خوابي هردوشون رودمی بازکردم ددروکه
 ! رفتم باال سرشونرویزتحری مي گذاشتم روغذارو

 !شهیساله م5–4 بچه ها هی خوام شبی می حسام وقتی الهییاخ
 ... رفت سمت احساننگام
 .. غدي پسره

 ! توخوابم اخموعهی کن توروخدا حتنگاش
  درهرحالت جذابهیول



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 139 

 ! شدنزی برام عزنقدری که اکارکردنی پسرا چنی دونم اینم
 ... لب تختنشستم
 ! دوست داشته باشمنای احسانم مثل اخوامی کنم و می مي هرکاری ولزهیبرام عز) برادرم( مثل طاهاحسام

 !زهی عزگهی جوردهی برام
 !نیی سرشو که انداخته بود پانمی روز که اومد واسه داداشش ازم خواهش کردم نتونستم بباون
 ? تموم نشددزدنتید–
 !ن بودم حواسم نبود چقدره به احسان زل زدم محو فکر کردنقدرکهی ايوااا

 .. کردمنگاش
 .. کردی نگام مثی باز بودو خبچشماش

  عقبدمی پرعیسر
 !فعال.. گهیمن برم د.... کنداریحسامم ب.. غذا براتون اوردم...زهیچ–

 ! ودرو بستم وقفل کردمرونی بدنیودو
 ...دمی بلندشو شني قهقه ي صدااما

 !يدی می سوتشهی لعنت بهت طهورا که هميا
 !وفتهی بی وسپردم دست سرکارگر و بهش گفتم حق نداره درو بازکنه مگرر اتفاق خاصدیکل

 .. سمت مطبورفتم
 ! حتما کمکش کنمدی ومن باادی ساحل مامروز
 !گهی دوستمه داون
 ! اقا احسان بذارهالی اگه فکر وخالبته

 ...پوووف
 ★ایمیک★
 
 
 
 !می نشسته بودی صندلي باربد روبا
 ! هم اونور تر نشسته بودنگهی زوج دهی

 ... براشون سوختدلم
 ! دستشون معلوم بود زن وشوهرني توي ازحلقه

 .. نوپويروی ني رو گذاشتن پاتی مامورنیا
 ! همه رو پوشونده بودننی اما با مرکزسقط جنکننی باند بزرگن که همه کار مهی
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 !نبارشونه اي اسلحه توی ساختمون وکلنی موادومعتاد پشت همپراز
 !گری توعه جنوبت–
 ..!دیی جوی حالت ممکن ادامسشو منی نشسته بودو به بدتری که باچه لباسکردمی نگاه می منشبه
 ... هم کرده بودیظی غلشی قرمزش کامال معلوم بودواراری که لباس زدی سفي مانتوهی ساپورت وهی

 ... منتظرم نشسته بودیمنش
 ! که شک نکنندادمی خودمو لوس نشون مدیبا

 ختمی نگاهم ترس ري سمت باربد وتوبرگشتم
 !!!توروخدا ول کن! ترسمی مباربد–

  اومدهی منشي طبق نقشه قربون صدقه ام بره که صداخواست
 ....ختهی اقا خوشگله رنی با ایوقت!  برو تودخترجونایب–
 ??ی کنی می داره که فضولی شما ربطبه–

 ! وچه خوب که باربد نذاشت حرفشو بزنهدمی خواست کاملش کنه خجالت کشی ازحرفش که مواقعا
  سمت منو اروم چشاشو روهم فشاردادبرگشت

 !زمیبروعز–
 ! بهم فهموند که لفتش بدمیوبالبخون

 ! خبربدهروهای که به ننهی اي دونم برایم
 ! سمت اتاقرفتمی ترسون واروم ممثال
  بازکردم ورفتم داخلدرو
 !دراز بکش! زمی عزسالم–
 !ترسمیمن م...من–

  کردی کمرنگاخم
 !ترس که نداره حاال هم دراز بکش?چرا–

 ..کردمی مانتوم روباز مي نشستم و دکمه هااروم
 ?ارنی سرم نییواقعا بال..... اولي دکمه
 ! باربدبجنبيواا.... دومي دکمه
 ! ترعی سریلعنت....... سومي دکمه

 ! نخورتکون–
 ! بلند شدم و رفتم سمت مثال دکتر که مبهوت شده بودعی اومد سری مرونی باربد که ازبادی فريباصدا

  گذاشتم پشتشدستاشو



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 141 

 !دی بازداشت هستی نظام پزشکي و استفاده از مدرك باطل شده نی شما به جرم داشتن مرکز سقط جنخانوم–
 !رونی مانتومو بستم وازدر زدم بي دکمه هاعیسر

 ! تو سالن بودیربد عصب بود وفقط بای خالسالن
 ! دکتره که االن الل شده بود رو هول دادم روبه جلونیا

  پامون باربد برگشت سمتميباصدا
  اومد جلوبدو
 ? که نکردنتیکار?یخوب–

  زدمشی دلنگروننی به ای مهربونلبخند
 !یی اقانه–

 ! با چشمام اشاره کردمرفتمی و مومدنی ی که مروهای زدو خواست بغلم کنه که به لبموگاز گرفتم وبه نيلبخند
 ... دادهی سوتدیفهم
 ! کردي عقب وتک سرفه ادیکش
 !دی خانوم رو ببرنی اسروان–
 !بله–

 ! گذاشتم و هولش دادمی نظاماحترام
 !نهیری شیلی ختهی و حمای حسش که پراز نگراننیا

 ...!ری رو ازم نگینیری شنی اایخدا
 
 ★نینازن★
 
 
 
 ...گ کالفه ام کرده بود بلند اهني دود و صدايبو
 !شعووووری بدادی اون وسط داشت قرمناهمیم

 ! اسگهی مرددهی توبغل نوری وخودشم ارقصهی زن مهی بغل ي بغل دستش توشوهرش
 !! يندی اپن مايعجب خانواده ....نوچ . نوچ.. نوچ

 ... وسطادی کرد که باسمنی به ي اشاره انایم
 ... نقشه امون خوب گرفته بودخداروشکر

 ...دادی کردم که کنارم نشسته بود ومحکم دستمو فشار منی نگاه به ارتهی
 .. به پسرا گفت و پسرا هم دوستان گرام رو اوردننمی گرفت وارتشوی دوهفته بعد مهموننایم
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 ... هوژان برادر هورام هم اومد باهامونالبته
 ...شدنی مری دستگدی باگهی دچون
 ! نظر داشتنری ززی رو تمکهی گوشه نشسته بودن و اون تهیقشه امون زوج هامون هرکدوم  نطبق

 ... دوست شهنای با مشی تا با اون خوش مشربمیفرستاد)اسمنی( داداش اوجملم هم زن
 ! کرده بودشی نبود اما هوژان باهاش صحبت کرده بود وراضیاصال راض) داداشم(نیرحسی بگما اول امنمیالبته ا 

 .. سوختنی دلم واسه ارتیطفل
 ! رو بال گذاشتهنای عاشقش شده هم سر اترنی چون هم متلرزهی دستاش مکنهی نگاه منای به مهربار

 ...پوووووف
 ?فی ادم چقدر کثاخه

 ? پستچقدر
 ... زل زده بودنای رفت سمت هوژان که با اخم به منگام

 ... ان حس کردم گردنم سوختهی
  که سرشو اورده بود کنار گوشمنی برگشتم سمت ارتبابهت

 ...کنمی کاررو منیببخش که ا! می نجات بدمی تونی رو که میی باال ودخترامی بردی بايناز–
 ... گردنم نشوندي روی ارومي وبوسه

  زمزمه کردبازم
 !!! بدبخت شنگهی چندتا دختر دنای خوام مثل اترینم!ي نازببخشم–

 ... بودمی هاش تندترشد اما همچنان اروم ومالوبوسه
 ... کرده بودمداغ

 ....اما! ستیهدفش بدن! ندارهی گناهدونستمیم
 ? چطور توروش نگاه کنمامابعدا
 ....زدی وچشاش برق مکردی که داشت نگامون منای ان رفت سمت مهی نگام

 .... طرف بغلم کردهی ترشده وازکی نزدنیارت
 ! بزنمیحرف چی تونستم هی نماصال

 .... تند شده بودنفسام
 !نطوری اونم همينفسا

 .... وازپله ها رفت باالدی بلندشدو دست منو کشواشی
 ....واری دي تودی پله ها منو کوبيباال

 .... پراز ترس شدچشام
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 ?نداشتم.. داشتم ازش بترسمحق
 ! هیکاف?یکنی مکاری چنیارت.. اا...اا–

 دی موهام تا کنار گوشم بوکشي ازباالاروم
 !کنهی پله ها داره مارو نگاه منیی پانای می ولدیببخش! ي کردم نازی عذرخواهازت–

 ! گوشم رو به دندون گرفتي الله
 !رفتمی ازحال مداشتم

 !وفتمی محکم گرفتم که ندوی حالمو خوب فهمنمیارت
  وارصداش زدمناله
 !نیارت–
 !ببخش–

 ... بودقی هاش اروم وعمبوسه
 ...  دماغمي تودیچی عطرش پيبو

 !! وخنکتلخ
 !یلعنت
 ? که من دارمهی چه حسنی ااخه
 !کنمی خواهش منی کن ارتبس

 .. گرومپهوری رو گذاشتم رو ساعدش که دستام
 .... اتاق ودرباشدت بسته شدهی ي شدم توپرت

 ...دادی به بوسه هاش ادامه می ولنیارت
 ... شده بودم وحال اصال خوب نبودداااااغ

 !نیییییارت–
 ★نینازن★
 
 
 !نییییارت–

 ... چشمام نگاه کردي سرشو اوردباال وتوباصدام
 ..دیفهم
 ...!دمی ترسدازشیفهم
 ... شدی وچشماش پراز ناراحتدیفهم
 ..دی عقب کشدویرنج
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 .. !ارمی نبودکه ازدلش دربي منم حالم جوریول
 !رونی ازاتاق رفت بعیسر

 !ومدی شدن درا مدهی مردا و کوبکی رکي زنا وفحشاغی جي صدای گاههرازچند
 ... بودنی بااحساس ارتي بوسه های اعصابم بود اما فقط حواسم پي روصداشون
 ?? دادیم... ? دادی احساس به خرج نمنقدری نقشه که ايازاجباروبرا

 !ستادمی اخی اومدن سسای پلگفتنی چندنفر که مادیبافر
 ? عکس العمل نشون دادعی سرنقدری اهوژان

 ! نگاه کردمکردی ذره درد مهی و به گردنم که نهی رفتم سمت االیخی پس بارهی مرونمی هوژان برنمی که اگه بگمنو
 !ییییوحش
 ! پسر تو ذهنم اومدنی که ازاي کلمه اتنها
 ! وقرمز شده بودکبود
 ? روش نگاه کنمي چطور توحاال
 !!!  خدايواااا
 ! نفرشدمهی ي نهی به سنهی که سرونی رفتم سمت درکه برم بعیسر

 ! اومد تو ودرو قفل کردعی توجه سربدون
 ...رونی زد بچشام
 !ادی الکل مي بوشی که از دو فرسخنی برسرم اخاك

 !درم قفل کرده..نی حسای
 .. سمتم و نگام کردبرگشت

 .. لبش اومدي لبخند روهی واشی تازه متوجه ام شده بود که نگاش پراز بهت شد اما انگار
 !می هم لذت بردمی شدمیپس هم قا! نجای اانی هم که نمسایپل ?زهی با جادنیاتاق م!  بهبه–

 ! زبونم بند اومده بودازترسم
 ! خداااااای

 ! در دراورد و اومد سمتمي رو ازتودیکل
 !!  نگاه به گردن وپوست ترقوه ام کرد که کبود بودهی

 ! باماایحاالهم ب! ي اتاق حال کردنی اي دور توهی پس–
 ! عقبرفتمی جلو ومن مومدی مواشی

 !رونیبذار من برم ب! ای نجلو–
  زد وتلو تلو خوران اومد سمتمي مسخره اشخندین



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 145 

 !ي دادسی به من سروی منتها وقترونی بيریم!ی خانومچشم–
 ! اهللابسم
 ! خودت به دادم برسایخدا
 !يزی چهی عقب که خوردم به رفتمی منطوریهم

 . بودي اشهی وشنی سنگهی جامدادهی بودکه روش یکی کوچزیم
 ! توسرشدمی کوبشی مستی برش داشتم وبا استفاده ازمنگی معطلبدون

 ... زدنادی ومحکم سرشو گرفت وشروع کرد فرنی نشست روزمهوی
  سمت دردمیدو
 ! درو بازکنعیکیتوروخدا  ?بچه ها ?نییییارت!  درو بازکنهیکی–

 ..دمی کوبی به درممحکم
  دراومده بوداشکم

 !کردمی التماس مهی گربا
 !  ادم مست تواتاقههی!توروخدا !  کمکم کنهیکی–

  دري رهی دستگي شدو همزمان صدادهی ازپشت کشدستم
 ?نینازن ? خانومنینازن–

 .... بوداحسان
 !کمک–

 !کردی به خون نشسته نگام مي وچشای با سرخونپسره
 ... ودرباشدت بازشددمی کشیغی جهی وهمزمان دی بلندم وکشيموها

 ... مامن گرم فرورفتمي واشکام مثل رود روون شد که تودمیلرزی ترس مازشدت
 !نجامیا! یاروم باش خانوم!شییییییه–

 ! بود ارومم کردیی جاددوانگارصداش
 .. بودناخوداگاه

 ! گردنش فرو کردمي توشتری وسرمو بدمی بوسعی دستاشو سري شدم وروخم
 ! حرکت من به خودش اومده بودنی انگار باااونم

 !دادی گردنش فشار مي کمرم بودو سرشو توي اش روگهی دست دهی دستشو گذاشت پشت سرمو وهی
 ... شدهزی پسر برام عزنی اایخدا

 !زشدهی عزنخواسته
 !ای کن خداکمکم
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 ! نشستهبییی به دلم عجمهرش
 ! بخورمنذارشکست

 !دشمی نذار ناامایخدا
 
 ★نینگ★
 
 
 ?يدیبخش!  ندارماای منت کشي حوصله نیبب–

  کرد اونورروشو
 !کنماای می ساعت دارم ازت عذرخواههی نیبب!  فرهودی لوسیلیخ–

 ! شدمییای ضي نهی به سنهی که سرونی لوس رفتم سمت درو ازش زدم بي مثل دخترانهی به سدست
  لبخند زدمعیسر
  ? تونم کمکت کنمیم–

 .... دتواتاقی لبخندزدم ومثل غااااز گردن کشاونم
 !!! چشمش دنبال فرهودهنی دونستم ای من ماخخخخ

 ! گرفتحرصصصصصصم
 !نهی بهم که نتونه داخل رو ببدمی دروکوبمحکم

 ?ي داري کارنجایا ?ادی ازم برمیکمک—
  شددستپاچه

 ?نیری عکسارو بگنیای نمنینه خواستم بب...نه–
 !شهی تموم ممونی وهمکارمیریگی عکسارو منیامروز اخر! ادی ب برم به شوهرم بگمچرا–

 !ی زدو رفت طرف اتاق عکاسیلبخندزورک
  برگشتم تواتاقباحرص

 !نهی فرهود و ببکشهی داره مثل خر گردن مای حی بي عه عه دختره عه–
 !یخوبه ازاول گفتم شوهرم!  کشهی خجالت نمای حی نچ نچ بنچ
 !کردمی و غر غر مرفتمی راه میه
 ! قالب شد دور بازوهامی دستهی هوی

 !هههههههه–
 ! کار وکردنی که ای برگشتم سمت کسای سکته امثل

 !  خاك به سرميواااااااا
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 ! همه شوهرم شوهرم کردم فرهود تواتاق بود ومن حواسم نبودنیا
 !نیی سرمو انداختم پاازخجالت

 ? خدا حاال چطور نگاش کنميوا
 !و سرمو اورد باال چونه امری گذاشت زدستشو

 نی نگامو دوختم زمعیسر
 ??? ازمیکشیخجالت م?یخانوم–
  محکم لبامو گازگرفتمی نگفتم ولیچیه
 ! خانوم کوچولودمتایبخش–

 ! چشامو بهش دوختمعیسر
 ?واقعا–

 ! اروم بست وباز کردچشماشو
 .... رفت سمت چشاش ونگامون توهم قفل شدنگام

 !ي پسر توچه نازيوا
 ... به کمرم دادي کمرم وفشاري بازوم بود سرخورد روي که رودستش

 ! بهشدمی رفت وچسبنی ازبمی که داشتي قدم فاصله اهی
 !رمی تونستم نگاه ازچشماش بگی نماصال

 ! بود انگاریی جور جادوهی
 ! کردميزی که اخم ررمی اش تا ازش فاصله بگنهی سي گذاشتم رودستامو
 ... کردمتعجب

 .... دندونام خالص شدو به حالت اولش برگشتنی به چونه ام داد ولبام ازبيفشار زدو اروم ي لبخندعیسر
 !فهیح! ناروی انچلون–

 ... گرد شده بودچشام
 ! شده بودشتری دور کمرم بفشاردستاش

  اروم اورد کنار گوشمسرشو
 ?نینگ–

 ..کردی بدنمو گرم مخوردی داغش که به گوشم مينفسا
  خوردم اما ناخوداگاه بود که جوابشو دادمیفی خفتکون

 ?جانم–
 ...  سرشو اورد باال وبه صورتم نگاه کرداروم
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  سرشو اورد کنارگوشمدوباره
 !ی بال خانومی بجونت–

 !دی گوشمو بوسي الله واروم
 ? اخهی چیعنی..... بود وا برمکینزد

 .. !کردی ممی به حالی به گردن وگوشم حالخوردی که مبازدمش
 نه..نه .. نه
 ! نهنطوریا

 !ی عکاسمی بردی بافرهود–
 ... وازم جداشددی گونه امو وبوساروم

 ! رفترونی وازدر بدی موهاش کشي توی دستکالفه
 ! وارفتمرونی رفت بنکهیهم

 ...نی زمي رونشستم
 ! دارشهشهی حسم رنینذار ا!  کمکم کنایخدا!  خوام دوباره ضربه بخورمینم! ای خدانه–
 ★نینگ★
 
 
 
 !خوبه...دی تکون نخوراها–

 !نی کش رفت پشت دوربنی ژست نگهی وبانی اومد پشت دوربعیسر
 ...کیچ

 ! عکس انداخته شدنیواخر
 ..گفتنی مکی خوشحال بودن و تندتند بهم تبرهمه

 ... تونستم شاد باشمی من نمی ولگفتی مکی وتبردادی باهمه دست مفرهودهم
 ? بگمکی به همه تبرچطور
 ..? بخندمچطور

 ... برام خفقان اوربودفضا
 ... بودنی واسم سنگدنی کشنغس

 ...رونی بدمی دوعیسر
 ! اتاق استراحتمون بودمو درروقفل کردميتو

 ...ااایخدا
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 ? عشق شکست بخورمي توباز
 ? ببازمبازم
 ... خداااابسه
 ...واری وسرمو چسبوندم به دوارنشستمی دودنی اتاق بي گوشه رفتم

 !رمی اشکامو بگي تونستم جلوینم
 ...شی چندساعت پی رفت پمغزم

 .. بشه بهش زنگ زدنی فرهود خواست وارداتاق عکاسنکهیهم
 ..رازی بره شدی باگفتن

 ... ماربزرگششی پدبرهیبا
 ... مجبورهگفتن

 !ااااایخدا
 ? که وابستش شدمحاال
 ! حسم شدمي که متوجه ستیساعتم ن2هنوز

 .. درزده شدچندبار
 ! واقعا برام مهمهدیفهمی م کردمی باز نماگه
 .. شدملی سهي نهی به سنهی رفتم درو بازکردم که سبدو

 .. هولم داد عقببادستش
 ! هنوزسرجاشهمونی کارمون که باهم تموم شد اما حساب شخصی خانومخب–

  کردمیاخم
 ! تويای بيحق ندار! رونیبروب ?ي با من داری چه حساب شخصتو–

 ...  زدو اومد جلویفی کثلبخند
  کردم به مبل وافتادم روشری وتند تند رفتم عقب که گدمیترس
 ! کهيمکانشم برامون حاضرکرد!  جانميا–

 ...دمیترس
  صدام وانداختم روسرمعیسر
 ?فرهوووود?فرهوووووود–

 ! دهنمو گرفتي کرد وبادستش جلوی جهشهی عیسر
 ! شکممي پاشو گذاشت روهی یعصب

 !ادای درنصدات–
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 ! بودنی همدمی بود ومن امبازدر
 ... محکم هولش دادم اما اجازه ندادبادستام

 !کردمی پشتم حس مي سردرو قشنگ روعرق
 ?ی کنی می چه غلطشرفیب–

  بلند شدعی سرلیسه
 ?ی داره شوهر قالبی تو ربطبه–
 !رونیگمشو ب... شوخفه–
 ?یهست.. یستی نششی که پتاابد–

 !  رفتعیوسر
 ?نی نگي نکردی غلطچی هتوچرا–

 ... برگشتم سمت فرهودباترس
 ..بخدا...ب–
 ?... هاني وسط خراب کردنی چرا منو اي بودفتشی شنقدریتوکه ا! اری خدا رو ناسم–

  کردماخم
 ... نخواستممن–
 ... ی کنم ولیاومدم خداحافظ!  شوساکت–

  با تاسف تکون دادو با غصه ادامه دادسرشو
 .... خداحافظهی اتلای نگهی ماه دهی تا ادی واقعا بدت ملیاگه ازسه.. !امی مگهی ماه دهیتا ...ستی برات مهم نانگار–

 !دییی دروبهم کوبعی وسررفت
 ... قضاوت کرده بودعی سرچقدر

 ... کردیچقدرناحق
 .... رفتبی غرچقدر
 .... زود تموم شدچقدر
 ?... قراره  دلم واسش تنگ بشهچقدر
 .....چقدر

 ! دونمینم
 
 ★ایمیک★
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 !شدمی مدی سرخ وسفمدام

 ! خداازت نگذره باربديا
 ? خودششی کنه پی فکر می بابا چاالن

 ... چشم غره رفتماوردنی درميکه پشت سربابا بودن وداشتن مسخره باز)خواهر( وایو ش)دخترخاله ( نی روژبه
 ?برنی ازمن میی ها چه ابرودهی برسی گنی انیبب

 ?? باربديووو
 ... کار خودشو کرداخرشم

  عه عهعه
 گهیبرگشته به بابا م)) -;!! کهدیانیدرجر! ........ بهشتمي ازگل های گلسندهی ادبه وگرنه منه نوی بیلی دختره خنیا( خري پسره

 ... جلومی رو بندازی عروسنیاگه شما اجازه بد
 پووووف....اخههههههه

 ...لو جمی رو بندازی عروسمی خوای که ممی کردی ما چه غلطکنهی بابا فک ماالن
 ... رولبشومدی لبخند مواشی واشی سکووووووت کرده بود وداشت بابا

 ... ?لبخند
 ... چه جالب... اهههه

 .. دستشو اورد باالبابا
 ?نزنه توگوشش... يواااا

 .. باربدي جمع کرد اما دستش نشست رو شونه ی خودشو کمعی سرباربد
 !ی حرفو بزننی ايای بودم بمنتظر–

 ... وباربد همزمان چشامون گشاد شدمن
 ... خندهری واوت دوتا کثافط زدن زبابا
 ! من گوش ندادمندازهی رو جلو می عروسخی تارادی پسره عاشقه منی اگفتی میمجتب–
 ... دهن باز برگشتم سمت مامانبا
 !نهههههههههه–

 ! خندهری باربد همه زدن زباحرف
 ... منم واکنشم کم ازباربد نبودوهللا

 ... چه الرج بودن ومن خبر نداشتمنایا
 .. لبام کششششش اومدواشی واشی

 ?.. کنفک
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 ?... به باربدیماه زودتر برس1مثال
 ...ییییییووو
  باز برگشتم سمت باباشیبان
 ? جلووفتهی چقدر ممونی عروسیعنی–
  کردینیری اخم شبابا
 !خجالت بکش!  کم کن دخترروتو–

 نیی انداختم پاسرمو
 !گهی دگهی مخوراست

 ! ابم روشوانی لهی ي خوردارویح
 ..عی کردم سرقرمز

 !!!  باربدم الل شدهادی مخوشم
 !ي ته تغارنمی بغلم ببایب–

  بغل بابادمی پربدو
 ? باربد جانيشما اماده ا ? خوبعمیری بگی عروسگهی ديهفته 2 دختر جون خب–

 ! چشاش ستاره بارون شد وتندتند سرتکون دادباربد
 ابا کردم ذوق نگاه ببا
 !!یی فدات شم بابايووو–

 !دمی تند بابا رو بوسوتند
 ! فقطدیخندی مباباهم

 .. بابا بلندشدمي پايازرو
 وبعدش شونه اش دی صورت بابارو بوسنکهی بابا نزاشت وباربد بعدازای اومد جلو خم شد که دست بابا رو ببوسه ولعی سرباربد

 دیرو بوس
 ! بابا جاندی شخوشبخت–
 !ارمی بجا بي بتونم حق دامادشاهللایا.. باباجونممنونم–
 ! باباجانی پسرمتو–

 !رونی بمی اومدی ومردونه دست دادن وبعداز خداحافظدنیخند
 ....دی محکم بغلم کرد وگونه امو بوسنی توماشمی نشستنکهیهم

 . لبام ثابت شدي رونگاش
 .... کهاخ–
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 ...دمی گونه اشو بوسعی زدم وسرشی همه خوددارنی به ايلبخند
 ... روشن کردنوی وماشدی نگام کنه دستمو بوسنکهی بدون ااونم
 .. نگهش دار برامایخدا
 ...نی همفقط
 ★تساین★
 
 
 

 !میکردی رو تموم مزی همه چدی باامروز
 !کردنی مواد قاچاق ماونا

 ..فروختنی بدن مياعضا
 ...کردنی انسان مقاچاق

 ..شدی تموم مدیبا
 !شدی انتقام ونداد گرفته مدیبا

 ... مادرشانتقام
 ! کردني بدنش جاسازي بدنش قاچاق شد هم مواد توي که به خاطر شوهر کثافتش هم اعضايمادر

 !وفتهی اتفاق منی ونداد ای اوج نوجووني وتوکنهی باباش فوت شد مادرش ازدواج منکهیبعدازا
 ! دنبال خون مادرشهوندادم
 ... هستحقشم
 کنهی مي کرد ونداد مدام خودخوررشونی وهوژان داداشش هورام دستگنی ارتی اون مهموني که اون دختره رو که تونی ابعداز

 !رهی دوستم تونست انتقام خواهرشو بگی ولرمیکه من عرضه ندارم خون مادرمو بگ
 !رنشونی بگزنی گفتم وگفتم بزاره ونداد اروم بشه بعدش برسی به پلمنم

 !می تا براددنبالمیم ونداد ب و منتظرمیفتی شامشب
  فکرا بودم که دراروم باز شد وونداد اومد تونی هميتو
 ?تسای نمیبر–

  بهش زدميلبخند
 !میری بگاروی جوجه قاچاقچنی که حال امی براره–

 ... منم مثل جوجه افتادم دنبالشرونی زدو سرشو تکون داد و رفت بی تلخلبخند
 ..کردی مکردوبازی دست چپشو مشت ممدام

 !کنهی کار خودشو اروم منی با اشهی می عصبی وقتدمی مدت خوب فهمنیا
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  برگشتم سمتشمیدی دراتاق که رسبه
 ? االن هستنیمطمعن–

  سرتکون دادکالفه
 !زدنی داشتن حرف مدمیخودم شن...اره–
 ! خدا به همراتبرو–

 ! رفتم اون سمت سالن وونداد رفت تواتاقعیسر
 اس دادم که ونداد سای خوشگل وخوب نشستم سرجام وبه اقا پلي پس مثل دختراگنی می که بشنوم چکی بود برم نزدسکیر

 !مارستانی تو بانیرفت تواتاق و ب
 ! گفتمسی دونست من به پلی نماند که اصال ونداد نمناگفته

 ... تک خوردهی میگوش
 ... لبم جمع شدي گوشه يلبخند

 ...! بودنمستقرشده
 !! ) رو دارماتی عمليحس فرمانده ? گرفتهي منو چه جونیدقت کرد(

 ! توزنی من بهشون بگم برادوی برونی ونداد بمی فقط منتظراالن
 )?دکهیانیدرجر!.....نای جو واي هیقض(
 ... دراتاق باز شدهوی همونجا ول معطل بودم که ي اقهی دقستی بهی

 ... رفتم سمت در که خشکم زدخوشحال
 ?ی چیعنی

 ?رونی بومدی ن وندادچرا
  ? سالمننایچراا

 ...ختی کردم دلم رحس
 ?.. باشناوردهی سرش نیی بالنی حساامامی
 ?ی چیعنی

 ... شه بودنی سنگنفسام
 .. ! تک زدم به سرگرده ومنتظر موندم تا برنهی که کردم ي کارتنها
 ... رفتم سمت اتاق اما قفل بودبدو
 ... خودت کمکش کنایخدا
 ...! فقطادی سرش نیی بالایخدا
 ! نداشتدهی فادادمی رو تکون مرهی به درو دستگزدمی میهرچ
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 ...نی زمي سرخوردم روکالفه
 ... کرده بودمبغض

  ? سرش اومده باشهیی بالاگه
 ?.. ای خداکارکنمیچ

 .. ! رو چرخوندم دورسالن و به درنگاه کردمچشام
 ..نمی ببسایوا
 ... باز کردی گوشتچی با پشهی که منویا

 ... تو بخشدمی دوعیسر
 ! فقط حواست به ونداد باشهایخدا
 ... نشهشیزی کنم ونداد چی نظر منیاسیختم 100ایخدا
 ★تساین★
 
 
 

 ...زاشتنی که ابزارارو می وارد اتاق بخش شدم ورفتم تو اتاقبدو
 ... که ونداد هستی سمت اتاقدمی رو برداشتم ودوی گوشتچی پعیسر
 ..  درو باز کردم روپوشش رو برداشتميچای بدو پبدو

 ... درو بردارم که اخم رفت اسمونی شاسخواستم
 ... لعنتاه

 ... بوددهی برقی در و عمی اهني کهی کرده بود به تری گدستم
 .. داشت اما از سرعتم کم نکردسوزش
 .. رو برداشتم ودر باز شدیبدوشاس

 ... تواتاقدمی پرعیسر
 .. نبود ودوراتاق گردوندم امانگام
 ?شهی ممگه
 .. افتاد به پنجرهنگام
 ?نیی انداخته باشنش پانکنه

 .. نبودنیی اون پای بردم سمت پنجره اما نه جسمورشی باوحشت
 ! که خشکم زدرونی که برم بدمی چرخکالفه

 !اابوالفضلی–
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 .. بودناخواسته
 ... سمتش که پشت در دراز به دراز افتاده بوددمییدو

  کنارش و تکونش دادمنشستم
 ?چت شد?ونداد–
 ... کردمشونوازشی دستتم  صورت قرمزو زخمبا

 .. چک کردمشویاتی حمی عالعیسر
 ...نه
 ?زنهی نبضش کند منقدری چرا انیا

 ...انیی دکتر رضاشی پدمی دوعیسر
 .. خراب بوداعصابش

 ... بودختهی ها بخش کامال بهم روونهی داشت به خاطر اون دحقم
  صداش کردمباوحشت

 ..?ونداد...نیای توروخدا بدکتر–
  سمتمبرگشت

 ?ونداد–
 دمی کشنشوی استکالفه

 !گهیدکتررادد–
  سمت اتاقمی برداشتم و با سرعت رفتلچری وهی عیوسر

 ... نجایا–
 دمی بهش توپیعصب

 ?یکنی بعدتوازم سوال جواب مرهیمی مداره–
 ... کردو قدماشو تندتربرداشتیاخم
 .. اومديزی افتادن چي که صدامی تواتاق ووندادرو بلند کردمی رفتعیسر
 ... بود افتادی چنمی وندادرو گذاشتم بعدبرگشتم بباول
  اخمام رفت توهمعیسر
 ? سرنگیواسه چ?سرنگ–

  ورش داشتماروم
 ?دکتر–

  سمتم ونگاهش رفت سمت سرنگبرگشت
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 ...می کنشی تا بررسارشیب... حال دکترراد خرابه االن–
 ... سمت بخشمی تکون دادم و رفتسرمو

 
 ★تساین★
 
 
 
 ...دی دورسرم چرخای دکتر انگار دني حرفابا
 ...نی امام حسای

 ?نییهرو
 ... راهرويوارای کنار دي های صندلي نتونست وزنم وتحمل کنه ومحکم خوردم روبدنم

 ... شده به بدنشقی بار تزرهیفقط ..بابا معتاد که نشده ...یخانوم کاظم...ی کاظمخانوم–
 ... نشون بده اما معتادنشدهی خورده کم طاقتهی دی شاالبته
 ومدی ذهنم مي دکتر مدام تويحرفا

 .. !نهیی هرويبرا.  سرنگاون–
 .. شدهقی تزرنیی ازهروینیی دزپابهش
 .. چون باراوله معتادنشدهی ولکنهی مجادی بدن اختالل اي دستگاه هاي تونیی اما دزپاکشهی ادم رو جابه جا منیی هرويدزباال

  شدت شوکه شده بودمبه
 ?کنهی نمدشی که تهديخطر?ادی بهوش میک–
 ... باشهی هم عصبیاحتماال کم.. کنهی می طاقتی بی گفتم که فقط کمنه–

 ...ادی بهوش مگهیساعت د8–7 طول بکشه یلی خبعدش
 ?نی به خانوادش اطالع بدستی دکتر بهترنفقط

 ه سمت اتاق رست رفتم ازجام بلندشدم وبکالفه
 ...خودم هستم!  رو ندارهیکس–

 ... تخت وساعدمو گذاشتم روچشمامي اتاق که شدم وخودمو انداختم رووارد
 ... واسه وندادرمی بمیاله

 .. بچه استک
 ... پدرش فوت شدنمادرو

 ..  ذارنی محلش نمشمی وپدري مادري خانواده
 ....ي خوری ما نمي به شان خانواده ي پدرمادر بزرگ شدی بگنیم
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 .. ام گرفتغصه
 ... کرده بودمبغض
 ? ناراحت بشمدی چرا بااصال
 .. همکارامي مثل همه اونم

  زدبی بهم نهيزی چهی
 ? همکاراتهي هی مثل بقونداد–
 ?ستین

 !برام باهمه فرق داره! ستی ننه
 ! تونم بهش لبخندنزنمی نمی سرشو بکنم ولخوادی دلم منمشیبی میوقت
 ...رمی محو شدنم ذو بگي تونم جلوی نمشهی مطنتی پراز ششی ابي وچشامیکنی باهم کلکل میوقت
 ... نداشته باشمی که براش فرقترسمی منی تونم و از همینم

 !زشدهی برام فوق العاده عزاون
 .... شدی ولشدی منطوری ادینبا

 ... ومن هنوزم دوس ندارم قبولش کنمشد
 .. نخوام نهنکهی انه
 ...یول
 ! نه نهنه

 ?کنمی چرا دارم راجبش فکر ماصال
 ??زدمی داشتم بادمجون واکس ممی انداختی باهم کل ممی داشتتااالن–
 ? باهات کلکل کنمتونمیاالن به نظرت م ?ی خفه ششهی مزمی عزوجدان–
 !ي که عاشقش شدیکنی بهش فکر مي دارنی اي اومدم بهت بگم برای نه ولخب–
 !هه.. عاشق ونداد ?فک کن!  باباگمشو–
 ?گهی دهی متفاوت بودنش الکی همه دل نگروننی ای بگيخوای میعنی–

 ... ندادمجوابشو
 ... که اون عاشقم نشه ومن پس زده بشمنی ااز اترسمی می ولستی ننی جز ادونستمیم

  زدم توسرممحکم
 !فکرشم نکن!  بخوابری خفه شو بگپس–
 .. بودنی کار همنی بهتردیشا
 ★دایا★
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 ... سوارشدناباور
 ... من باشمشدی نمباورش

 ! باشمخواهرش
 !  منو  نگران کردهیلی خنی حرف نزده تااالن وااصال

 ...می جلو نشستاری و خودمو مازششی پنهی وفرستادم پشت بشاشکان
 ... کردی محبت کرد ورانندگاری نداشتم ومازی رانندگي حوصله
 .... دادم به فرهادانای اري اون دختر بودم که جاناراحت

 ..کردی اروم صحبت مانای نگاه به اون دوتا کردم که اشکان داشت با ارهی
 دمی اروم سوالمو پرساری خم کردم سمت مازسرمو

 ??? ازاونا بودهیکی یمطمعن!  من نگران اون دخترماریماز–
  که نگاش به جاده بود خم شد سمتمهمونطور

 ... فرستادننوی اوناهم اخوامی مي زنگ که زدم گفتم حرفه ااره–
 ... به من زدوصاف شدطونی چشمک شهی

  اخم کردم ومحکم زدم به بازوشعیسر
 !ی ادبی بیلیییخ–

 دی خنداروم
  ?انهی که بهتراز خواهرت باشه اوردمی مویکی دیخب با! يدست بزنم که دار.... بابا يا–

 ! واروم تکونش دادمنیی انداختم پاسرمو
 .. نظر گرفتمری رو زانای وارنیی زدم پاررویافتابگ

 .. چشماش بودي ترس توهی ی دادولی اشکان نشون نمي دربرابر حرفای واکنشچیه
 ?گهی دهی ترسه چنی دونم اینم

 ???ترسهی ازمن منکنه
 ! باشهنطوری ادی نبانه

  برگشتم سمتشعیسر
 ?يخواهر–

 .. چشماش اومد رومی ندادولجوابمو
 .. باشهازی جذبه نکمی فک کنم خب

  توهم ومحکم گفتمدمی کشاخمامو
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 ! جوابمو بدهپرسمی سوال که مانایار–
 ... شدنیشرمگ

 ?بله..ب–
 ...نی شد اتی عاقبت لجبازی ندارم سرزنشت کنم ولدوس–
 ... پراز دردو پراز شرمي االن پراز غصه ادونمیم

 ....ی گرفتی که افسردگنمی نبی موضوع شدم ولنی متوجه اخوب
 ... دکترمیری مباهم
 !کنمی درست مزوی چهمه
 .... جاشو به غم دادی ازترس نگاهشو کم کرد ولی حرفم کمنیهم

 ... خدايا
 .... دختررو به حالت اولش برگردونمنی کمکم کن بتونم ای اتفاقا هست ولنی اي توی حکمتدونمیم
 ★طهورا★
 
 
 
 

 !خداااااااا
 .... احسان کثافطونی اای منو بکش ای

 ...يوووو
 ...دمی نديشعوری بنی توعمرم پسر به ایعنی

  عه عهعه
 .. ابم روشوانی لهی رو خورده ایح

 ... نچ نچنچ
 !ااای عفت کردی داداشمو بنمی برنگردم ببگهی گرده می بره شرکتش برمخوادیم

 ! برم اما حسام ازم خواهش کرد محلش نذارم و بهش کمک کنمخواستم
 ...دمی اب پرکردم وسرکشانوی لهی رفتم تو اشپزخونه اشون وعیسر

 ? باهام لجهنقدری دونم چرا ای نماصال
 ... فهمشی نماصال

 ....پوووف
 ...  احسانالیخی باصال
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 !  به مرگ پدر مادرش واکنش نشون دادهنقدری حسام چرا انمیدببیبا
 .. رفتم دراتاقش ودرزدماروم

 .. شدمدشی اش وارد اتاق جدبااجازه
 .. رفتی پرملشی نشسته بود ووداشت با موباوترشی کامپی صندليرو
 !ی قشنگونی به عجب رنگ ودکوراسبه–

 نی گذاشت زملشوی چپ نگام کرد وموباچپ
 ? ترشگهیمگه ادم به ماست خودش م!ارههههههه–

  زدمیی نمالبخنددندون
 ?نمیاجازه هست بش..  حرفانی االیخی بخب–
 ....نمی کردم که اونم باسر گفت که بشي تختش اشاره ابه
 ... داشته باشهی خواد واکنشت مشکلی دلم نمی پرسم ولی سوال مهیحسام ...خب–

 نیی زد ودستاشو قالب کرد وسرشو انداخت پای تلخلبخند
 ? من دست خودمهي مگه کارایول...ی صحبت کنی چي درباره ي خوای مدونمیم–
 ...! کنی خودتو خالهیاگه نه با گر! ی خودتو کنترل کندیبا!اره–
 ... مهرداد دوستم بودریتقص–
 ! خواست سربه سرم بذارهیم
 ! کرده بودي ودستکارنی کرده بودم اونم ترمز ماشتشیاذ
 ...  برنیی قرارنبود جانامیمامان..  حسشو نداشتم برم درستش کنمی دونستم ولیم

 ...دیلرزی مصداش
 ... رفتن مسافرتنتی با ماشنای پاشدم احسان گفت مامانفرداکه–
 دی مردونه اش لرزيغضش شکست وشونه ها بهوی

 ....مادر پدرمو خودم کشتم.... کنم طهوراي تونستم براشون کارینم... کنمي کارنتونستم–
 نهی و رفت جلو ابلندشد

 ... کسام شدمنیزتریقاتل عز.... کشتمشون من–
 ...کشتمشون...کشتمشون

 ....نهی اي تودی عطرشو کوبي شهیش
 دمی ازجام پرعیسر
 ...ي نکرديتو که ترمزو دستکار! نبوده!  گناه تو نبودهحسام–

  هولم دادبادستش
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من خودمو بدبخت ... احسانو ازش گرفتمزیمن همه چ!  براشوت بکنمينتونستم کار! من بودم که کشتمشون.... نزن حرف–
 ....کردم

 ! قاتلمهی من
 ..!رونی ازدر رفت ببدو
 دمی دنبالش دوعیسر
 !حساااااام...?يریکجا م...حسام... حسام–
 ? بکنمی خدا حاال چه غلطيوا

  رفتم سمت تلفن و شماره احسان رو گرفتمبدو
 ?الو–
 !رونیحسام باحال خراب رفت ب...می بدبخت شداحسان–

  هول شدمعیسر
 ! دنبالشرمیاالن م? برهی کودن چطور گذاشتي دختره–

 ... قطع کردعیسر
 ? گفت االنیچ

 ?کودن
 .. !استغفراهللا..... و یخودت
 !رونی من انداختمش بانگار

 ?کارکنمی خدا حسامو چای
 ★طهورا★
 
 ... ورفتم سمت دردمی جت ازجام پرنی باز شدن در عبا

 .. سمت درومدنی ومدنیخندی واحسان و محسام
 ..دمی کشی راحتنفس

 ... حال حسام خوب بودخداروشکر
 ... که به احسان افتاد ناخداگاه اخمام توهم رفتنگام
 .. کودنگهی بهم می عوضي پسره
 !االغ
  زدم تو گوششی دونه الکهی سمت حسام ودمی پرعیسر

  کردومن اخم کردمناباورنگام
 ! يمردم وزنده شدم تا اومد!  کله شقي پسره–
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 دمی گونه اشو بوسعیسر
 ... توبهت بود حقم داشتهنوز
 .. بود درست مثل برادرم بودزی برام عزواقعا

 .دی حس کردم نفسم برهوی
  بغلم کرده بودو محکم فشارم دادحسام

 !اتی نگرانيفدا!ی اجعاشقتم–
  باز شدشمین
 ! جونم احساساتيا

  رفتمي چشم غره اکردی وبه احسان که بااخم نگامون مرونی حسام اومدم بازبغل
 .. تومی ماچ وبغلتون تموم شده براگه–

  واسه احسان نازك کردمی چشمپشت
 ! چشم حسودا فعال تموم شدي کوربه–

  زديپوزخند
 ? کنم اخهي تو حسودوی به چدیبا... مصبتو شکرایخدا..هه–

  زدمي مثل خودش پوزخندمنم
 !یکنی مي من که نه به حسام حسودبه—

 دیخندی فقط محسام
 ! ذره محلشون بدمهی تا کشنیتا مثل تو واسم خودشونو م20يدختر روز?حسام–

 ..  شدمیعصب
 کثافط

  جوابشو دادمي واروم وباتسلط اما بالحن سرداوردمی خودم نيه رو بیول
 !يخوریتا دختر م20 درد همون به–

 .. رفتم توعیسر
 ..  پرروبچه

 .. وشالمو مرتب کردمدمی پوشمانتومو
 اطی برداشتم وبرگشتم توحفمویک
 ...کشمی من اونومهینه نه همون اول..  اونای کشمی اونو مامنی اخرش–
 !کشمی نکن من تورومشک–

  برگشتن سمتمباصدام
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 ! حرص بخوری پسرا من برم شما هخب–
  اومدجلوعی سرحسام

 ! حاالي موندیم?کجا–
 ! دارم خداحافظضی برم مردی داداش کوچولو باگهی دنه—

  احسانم محل نذاشتمبه
 !ی خانوم روانخدانگهدار–
  رومو کردم سمتششخندی نبا
 ! برج زهرماري اقاخداحافظ–

 .. شدمو راافتادمنمیسوارماش
 ... اونای کشمی من اونو مای قول احسان مطمعنم اخرش به
 !هی نه همون اولنه

 ... و خالصکشمی اونو ممن
 ..ی قد ودوس داشتني پسره

 ?ی داشتندوست–
 ?گمیدروغ م?وجدان–
 !ي توکه به خونش تشنه ای نه ولخب–
 ? گفتهیک–
 ?یستین–
 !نچ–
 !یپس ازدست رفت.....هومممم–

  شونه امو انداختم باالشاد
 !دیشا–

  خندهری زبلندزدم
 !رمی با خودم درگخودم
 .... دوتا برادرهنی بااینی هم نشاثرات

 ... شدم رفتخل
 ... الزم شدمروانشناس

 ️️❤! من عشق دوس دارماصال
 ️!  که هستنهیهم
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 ) توروخدانی دعا کنشیبرا سالمت(
 ★ساحل★
 
 !گمی رو وداع می دارفاننیقی اونجا قطع به امیب!  فکرشم نکناصال–

  اخماش توهم رفتعیسر
 !ای حرفا بزننی ازاگهی دنمینب ?گمی رو وداع می دارفانی چیعنی–
 ... داغ کردمباز

 نیی شدم وسرمو انداختم پاسرخ
 .. هوا بخورمرونی بکمی االنم برس به کارات منم برم میری حتما مگهی روز دهیباشه اما .. منی لپ گلاخ–
 ... ورفتدیلپمو کش 

 ...ی تو بهت اساسرفتم
 ... ? منی گللپ

  ?گهی می من اخرش چنیا
 ? قبالمی نداشتنای وادنی کشلپ

 ...يوووو
 ... پوستم حس کردمری خونو زهجوم
 ... بودمگاهشی گاه وبي توجه هانی اعاشق

 ...شستی به دلم مبییعج
 ...دمی شني چلپ بلندي صداهوی واسه خودم که دادمی قر مزی رزی فکرا بودم وداشتم رنیتوهم
 .. تو ابوفتهی بيزی چهی انگار

 ? تو ابوفتهی بيزی چهی
 !هورااااام... اهللا ابسمی

 ... زدمی وبلند بلند هورام وصدا مرونی بدمی دوبدو
 ...کردی نگرانم مشتری بنی دادو ای نمجوابمو
 ...شدی منیی باال پای نگام افتاد به وسط رودخونه که ههوی کنم داشی پدی گردوندم شاچشم

 ... ابوالفضلای
 ... سمت رودخونهدمی دوبدو

 !ستی نقی رودخونه کم عمنیا
 ?هورام?هورام–

 ... وبال گردن هورام وسط ابشمی ومشمی نبودم ومطمعن بودم خودم برم حتما خفع مشنابلد
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 ... انداختمی ودادو هوار راه مخواستمی کرده بودم اما بلند بلند کمک مبغض
 ..  کم همه اومدنکم

  پسر جوونهی بردم سمت هجوم
 ...شهی داره غرق منیکمکش کن..نی توروخدا نجاتش بداقا–

 ... تواب و رفتن کمکدنی دوسه نفر واون پسر جوونه پرهوی شوك شدن اما همه
 ... ام گرفته بودهیگر

 . از استرسمردی مداشتم
 ...کردی مدی منو تشدي هی گرنی بود واری دلگیلی بود وهوا خغروبم

 ...رونی بعد هورام واوردن بقهی دقچند
 ...بدنش لرز افتاد ومحکم مچ پاشو گرفت... ی گذاشتنش  تو خشکنکهی محض ابه

 !))تموم شد هورام(( و ))خداروشکر(( گفتمی سمتش و مدام مدمی دويسر
 ... اصال دست خودم نبودحالم
 ...دادیشدت توهم بود وپاشو ماساژ م هورام به ي چهره

 ...دادمی شلوارشو دادم باال وتند تند دور مچشو ماساژ مدمی که دنویا
 .... دست خودم نبوداشکام

 ... اطرافم اصال برام مهم نبودي همهمه
 .. بودمدهی لباس بلند پوشهی مانتوم ری سرد شده بودزی هوا کمچون

 ! لرزش بدنش کم شهدیورام تا شا مانتومو دراوردم وانداختمش رو هعیسر
 ...  همچنان لرزش داشتی درهم هورام اروم شدولي چهره ی دونم چقدر گذشت ولینم

 ... چشاشو بازکرداروم
 !... زدم توگوششیکی کنترلمو از دست دادم ومحکم دمی بازشو که ديچشا
 ... گشاد و مبهوت بهم زل زدي وباچشمادی ازسرش پربرق
 ...ومدی ام بود که مهی گري ساکت شده بودن وفقط صداهمه
 ★ساحل★
 

 ... کارام دست خودم نبوداصال
 ... نشست ومتعجب نگام کردخی سهوی

 ... که دورمون هم بودن ساکت بودنیی روستامردم
 .. نگرانم کرده بودواقعا
 ? کردمی چطور به خاله نگاه مومدی سرش میی بالاگه
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 ..اوردمی بدونش دووم مچطور
 ...دی ام دوباره لرزچونه

  محکم انداختم توبغلش و دستامو دور کمرش حلقه کردمخودمو
  اش وبغضم شکستنهی چسبوندم به سمویشونی بچه ها پمثل

 ...گوشت تنم اب شد...اونم زدم چون حقت بود!یکنی منطوری باشه اباراخرت–
 ... بودتوشوك

 .. افتاده اش مشخص بوديازدستا
  توشوك بود اما باصداش درگوشم  به خودم اومدمقهی دونم چنددقینم
 ...می سه نشدنیشترازایحاال پاشو تاب!يابرومونو برد.. دختر خوبنیافر–
  برق گرفته ها ازش جداشدمنی انیع

 ...نیی انداختم پاسرمو
  نگاشونم نکردمیحت
 ..دیببخش...ونی اقادی کردلطف–

 ...دی گوشم رسشتربهی بیلیر خ نفهی ي همه بلندشداما صددامیکنی خواهش ميصدا
 !تونی زندگدارباشهیپا.... انشاهللانی بشخوشبخت–

 .... سمت صدامی برگشتمی نگاه بهم انداختهی هورام منو
 ....کردی بود که داشت بالبخند نگامون مدی سفشی ررمردی پهی

 دی زدم که خندي لبخندمتقابال
 ..انی بهم ممیلی ماشاهللا خدی عاشقیلی خمعلومه–

  هورام اومديصدا
 ... پدرجانممنون–
 !نی بهم بگنی داشتيکار))سمیورو(( ي روستايکدخدا... مش رضاگنیبهم م..  پسرمرضام–
 ... کارگاهمونهنمی امیکنی کارمنجایماهم ا!  پدرجانممنون–

  تکون دادي رضا سرمش
 ? خانهدییبفرما..  شب شدهگهی برم دمن–

  جوابشو دادمدستپاچه
 ...راستش...شرمندم مش رضا...فقط!  خونه مامان منتظرمهمی بردیبا!دیکردلطف ! ی حاجممنون–

 دیخند
 ! کننیاشتباه راجبتون فکرنم...دنی عشق مي خونه ها بونیتک به تک ا...دنی دادی عاشقانه ها زنی دخترم مردم ما ازانه–
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  سمت کارگاهمی راه افتادی وبعداز خداحافظمی زدوماهم جوابشو دادی مطمعنلبخند
 ?هورام–
 ? هورامجان–

 ... رفتنفسم
 ..يوو
 ?یستی شنا بلد نیی خداگمیم–

  ودستشو انداخت دور بازوهامدیبلندخند
 !یرگ پام گرفته بودوگرنه شنا بلدم خانوم فسقل ? رگش اومده بود بااليدی نفهمي منو ماساژ دادي همه پانیتوا!رینخ–
 .. فشارم دادهی
 .? شدهنطوری چرا انیا

 ...ته تو مغزش زده به سرش کنم اب رففک
 ستادی اهوی
  کردی تعجب نگاش کردم که اخم مصنوعبا
 ?يدیخجالت نکش ? توگوشمي چرا جلو همه زدی فسقلخانوم–

  نگاش کردمطلبکار
 ? نزنم توگوشتي بعد توقع داریمردم ازنگران...ی کم کردم به خاطر جنابعاللویک10 پسر اقا–
  شدطونیش
 ?ي چرا بعدش بغلم کردپس–

  سرخ شدلپام
 ! شو هورامخفه–

 .دی خندبلند
  حس کردم لپم داغ شدهوی

 !ی خانوماتی نگرانيفدا–
 ... لپام زدي روگهی دي بوسه هیو

  سمت کارگاهرفت
 ?..ها

 !می قبال نداشتنای ازابخدا
 سپارمی خودمو به خودت مایخدا
 ... ازهورام ملعون مصون بدارمرا
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 !ستی ملعون نییخدا
 ...ی خوبنی به اپسر

 ..يگری جنی ابه
 ...يزی عزنی ابه

  زده سرت فک وببند شر وکم کنگهی دساحل
 دمی خندمی ذهنيرهای درگنی به اخودم
 ... کردشهی نمشمی کارگهی شدم دخل
 ★نینگ★
 
 

 ...روز27
 ...!روز گذشته و هنوز فرهود برنگشته27
 ... براش تنگ شدهدلم
 ... امون تنگ شدههی اتلي برادلم
 ... بارصدم خاطراتمون رو دوره کردمي تخت وبراي گوشه  کردمبغ
 ... به فرهوددمی اومده بود ومن ازترس چسبلی سهیوقت
 ... ماهارو با دوستاش ترسوندنی اون شب بچه ها اومدن وکلیوقت
 ..کردی متی حمالی ازم دربرابرسهیوقت

 ... که سرم زدورفتوداداخرش
 ... دیشا
 ...کنمی مي دارم بچه بازدیشا
 ...  من بچه اماره

 ...ی دوست معمولهی دمی شاای همکارساده ام هی واسه اون من فقط حتما
 ...دی ام لرزچونه

 ... دوش گرفتمهی پاشدم وعیسر
 ...هی ازمامان وبابا رفتم سمت اتلی حوصله حاضرشدم وبعدااز خداحافظبا

 ... توخونه موندمی هرچگهی دهیکاف
 ...ستی راهش ننیا

 ! هی همکارمعمولهی پس اونم واسم می همکار معمولهی واسش اگه
 ... کرکره روزدم ورفتم توموتی بسم اهللا رهیبا
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 ... جا خاك گرفته بودهمه
 ...خواستی می اساسيزکاری تمهی
 .. گوشه انداختمهی فمویک

 ... اوردم پشت سرم و گره اش زدمشالمو
 .... ي کارزی اهنگ رو پخش کردم وشروع کردم به تمموتیبار
 ...دمی رو دستمال کشلی کردم و وسازی بدو همه جا رو تمبدو
 ... ام بهتر شده بودهیروح

 !! قردادمی شالمو بستم دورکمرم والکهی گذاشتمو ی اهنگ عربهی الیخیب
 !! اصال بلد نبودمیعرب

 ...دمیرقصی ومدمیخندی خودم مواسه
 ....کلی جونم هيا–
 .... ترس برگشتم سمت صدابا

 ?لیسه
 ?کنهی می چه غلطنجایا

 ... جلوومدی اروم ماروم
 .. جلو من برم عقبادی اون بومدی بدم می ولدمیترسی ازش مدرسته

 !وهللا!هی حرف حسابش چنی تا ببستمیمی مثل ادم سرجام واخب
 ?فرهودکجاست–

 ...کردی سواستفاده متی ازموقعستی نگفتمی بهش ماگخ
 .. توهمدمی کشاخمامو

 ! پاك کن تموم شد رفت مغازهشهیش–
  زديشخندین

 ? نهي کارات فرهود رام کردنیپس با ا! یگیتوراست م..باش–
 ! دهنتو بفهمحرف–

  شدیعصبان
 ? مال مندادتیاخم و دادو ب... وقربون صدقه ات مال فرهودهحی ولبخند ملرقص—

  همه جرعت وازکجا اوردمنی دونم اینم
 !نمی بی نمیلیدل.... کارارو واسش انجام بدم اما تورونی ادمی شوهرمه وعاشقانه دوسم داره ودوسش دارم بااون–

  گرفت سمتمزی خیعصبان
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 کار واسه توجه ات انجام یکل! ي تو پسم زدی احدوواحد دوست داشتم وليبه خدا....منم تورودوس داشتم ... شوساکت–
 !یذاشتی توتومحلم نمی ولدادمیم
 ?ي هم دوس بودبای خاطر همونه که با زهرا وسوده وشکبه–
 ! تا تو توجه ات بهم جلب شهکردمی کارو منیا–

  زل زدم بهشمبهوت
 ? واقعا منو دوس داشتهیعنی

 ... نشست رو لبميپوزخند
 ... دوسم داشتهاره
 ...! کردمی بهت نمی بودم که توجهي نفرنی چون اولیخواستی تومنو می تو منو دوس نداشتلیسه–
 ...  انگار بهش برق وصل کردنهوی

 ... شدسرخ
 !کنمی مي باهات خوش رفتاريادی دارم زگهید–

 دی که نفسم برواری تو ددمی کوبمحکم
  زل زدم بهشجیگ
 ...دمی توجه نشونت محاال–
 ★نینگ★
 

 ...دی برنفسم
 ...دی ترککمرم

 .. !کم دختردورم نبودن که محتاج توجه ات بوده باشم? توجه–
  مثل خودش زل زدم توچشماشاوردمی درتعجب شجاعت خودم بودم اما کم نواقعا

 ... بهت ندارمی که من توجهومدی گفتم تو زورت ميمن نگفتم تو محتاجم بود...لی عقب سهگمشو–
 ... گلومي دست راستشو گذاشت روساعد
 ترسم ی هم نميزیازچ...وفتیباهام درن... که تحت نظر روانپزشکهمی روانهی... خورمیمن دارم قرص م...ی قاسمخانوم—

 !نی نگکشمتیبه وهللا م...کشمتیکنترلمو که ازدست بدم م!  ندارهیقصاص... هی روانگنیچون م
 ... باز شدی چشام رفت رو فرق سرم دهنم مثل اسب ابازتعجب

 ?یروان
 ? نظرتحت

 ?... نزنه بکشه منونی حساامامی
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 ... توخودم جمع شدمکمی ازترس
 دیشترغری خوشش اومد وبانگار

 ... تو همون اتاق خوشگلتونمیری ميای خوب بامن مي مثل دخترااالنم–
 ... بزنهخی که به جونم افتادباعث شدمدستام یترس
 ? بکنمی چه غلطایخدا

 ? مرفمو نبرهشرف
 ومدی داشت درماشکم

 !دست ازسرم بردار..فرهودرو دوست دارم.. من شوهر دارم یعوض!  ولم کنلیسه..س–
 !خفه شو...هه–

 ... وسمت اتاق استراحتمون رفتدی کشدستمو
 .. شدری سرازاشکام

 ? خانواده ام بفهمناگه
 ..اگه فرهوددد... اگه

 ... بهت االن وقتش نبودلعنت
 ... دعوا وسفر نبودوقت

 ?هی اتلچرااومد
 ? حرف فرهود گوش ندادمچرابه

 ?یکنی متشیچرا اذ ? مگه نگفت شوهر دارهیروان–
 ... برگشتم سمت دری خوشحالبا

 ? بودفرهود
 ......نه

 ..  قدکوتاه تربودی ترو کمیکلی هفرهود
  شدت گرفتاشکام

 !داریمشتاق د..  به اقا فرهودبه–
 ...نجای اای بنینگ—
  مچمو گرفتلی راه افتادم سمتش که سهبدو
 ! خدمتتونمیبود?کجا–
 ...دست ازسرم بردار...لی کن سهولم–

 دی وغرنیی اورد پاسرشو
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 !یشی تنها مي روزهی کوچولو بالخره نینگ–
  تنه هم به همزاد فرهود زدهی رفت وازدر
  رفتم جلوبدو
 ..من..  شدی دونم چیبخدا نم... اقاممنونم–
شما چه ..  بدهصمونی تونه تشخی میکمتر کس... فرهوديمن فربودم داداش دوقلو.. ستمی فرهود نيدیپس فهم.....شییییه–
 !يزیت

 کردمی داشتم باتعجب به فربود نگاه مفقط
  ?...دوقولو

 ?...نه
  خوردميدی خندش تکون شديباصدا

 !  دختر چموش وسربه هواستهیگفت .. درضمن.. مراقبت باشمامیگفت نگرانته وب.... واسم گفتهزوی همه چفرهود–
  جمع شدعی سراخمام
 ! لققدهن
 ... رازههی نای گفتم امن
 .. عهعه

 !! گفته سربه هواس برگشته دی سفچش
 ... اخر حرفش به کامم زهر شدي کهی تینیریش
  نگاش کردمزونی اوي لب ولوچه با
 ..دی اقا فربود لطف کردممنون–
  زديشخندین

 ! بودفهی خوادوظی داداش بزرگه بوده تشکر نمدستور–
 .. کردمییرای رسم ادب ازش پذبه

 ... تا بعداز بستن مغازه وساپورت کردن تا درخونه نرفتاونم
 ... خري پسره

 ..شعوریب
 ...یعوض

 ...ي بردابرومو
 .. گرمامادمت

 !ی ازاونجا هم مراقبمی مرامت که حتيفدا
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 ...شدی قندتودلم اب ملوی کلوی کشی فکرکردن بهش وتوجه دوس داشتنبا
 ی گلنقدری فدات که انی نگيا
 ★نینازن★
 
 

 ... خنده اش بلند شدي صدابازم
 ...دیخندی و اون بهم مدمیدزدی من نگامو مدمیدی بار بود که همو منیدصدمی شانباریا

 ... اون که مهم نبوديبرا
 ... بودمنی تو بغل ارتمی  بودي تا شب که تو کالنترای بدون حی روز بعداز مهموناون
 !! وحقم داشتم خوبدمی ترسی اون موقع کارام دست خودم نبود مخب
 ... واحسان و فرهود اومده بودن کمکاون

 .. دادتی رضااروهوژانی مازيدای روز تمام بازداشتگاه بودن تا اقابا تهدهی پسره رو کتک زدن که نی وفرهود همچاحسان
 !گهی دشهی مينجوری اوفتهی هروقت نگامون تو نگاه هم مگهی روز دازاون
 ... نزدهی حرفنای مهنوز
بچشم !  درارهییزای چهی حرف بکشه وخب تا حاال هم موفق شده نای مرزبونی بازداشتگاه تا اززي رو گذاشتن تواسمنی اونام

 ! ببرهری امدهی مدوشهی مری وواسش شدهی مرشی شارنی مباریکع هرچندوقت 
 ...نی ارتای من برنده شم ستی شدم واصال برام مهم نالیخی رو بی وکارو بدبختي شرط بندتمام

 .. جلو بودهنی هم تا االن کالس ارتانصافا
 ...ستی کنن برام مهم نرونمی اگه ازدانشگاهم بی حتقتایحق
 ... شده رقابت کنمزی که دوسش دارم وبرام عزی تونم باکسینم
 ... رو از ته ته ته قلبم دوس دارمنی که ارتکنمی اعتراف ماره
 .. دونمی ازحس اون نمیچی هیول

 ! که دوسم داشته باشهشهی نمنی برالی وموچشو گرفتم اما خب دلکنهی نگام می چشمری زدمی سلف دي بار تودوسه
 ...ارمی دربي بازعی خوام ضاینم

 .. رفتار کنم اما خب نشدهي دارم عاددوس
 ... خجالت دررو بازکردمبا
  در نشستهي روبه روقای دقشیشگی همي جانی ارتدونستمیم
 !نیخودشم اومد حاال ازش بپرس... بفرما–
 ی فرجي گفتم وروکردم اقايدی تعجب سرمو بلند کردم وخسته نباشبا
 ?نی رو ازم بپرسیچ–
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  جلودی بود خودشو کشاتی که استاد ادبزهرا
 ..رهی خودمونه جشن تولد بگهیعی خانوم ربنی واسه نامزدش که همخوادی برادرم مي نازنیبب–
 ..يری نگيزی چیی وکادوی نگکی بهش تبرمیخوایم

  نگاش کردمدهی باال پريباابروها
 ? هستی کخی اصال تاری کشک چی اش چالیخی ببابا–
 ..دنی هم خندهی دنبالش بقدوی بلندخندنیارت

  کنارخودش نشوندمدوی هم سنش باال بود اومد دستمو کشی که کمیاتی حخانوم
 !! ماههنیهم20 خشمیتار...گهی دمی حتما باشدی بامیها که همکارش وصدرصد مارهی جشن بگخوادی داداش زهرا مزمی عزنیبب–
 ! نهيواا

 ... نچرخونمنی سرمو سمت ارتنتونستم
 .. ! زدی چشمکدی که دنگامو
 ! مهریعنی ماه نی همستمی بقای دقنی ارتتولد

  زدمی مصنوعلبخند
 !ممنون بابات دعوتتون...امی کنم بی میسع–

  بلندشدم ورفتم سرکالسمی تعارفات معمولبعداز
 ?ی مهمونامی خدا حاال چطور بيوا

 ? نگاه کنمنی تو چشم ارتچطور
 ? بگمکی تولدشو تبرچطور
 ? بخرمی چاصال

 .... خودت به دادم برسای خدايوااا
 
 ★تساین★
 

 !  و اروم ومغرور دراتاقشو قفل کردواومد سمتمکی وپکی نگاه کردم که طبق معمول شبهش
 .. حالش بهترشده بودخداروشکر

 .. نکردي کارنی همچی ولکنهی می طاقتی گفته بودبدکتر
  حرفانی شد وای که چدی بهوش که اومد اروم پرسلکسی ریلیخ

 ! گفتم که همه رو گرفتنمنم
 ?یخوب.. یتی نیسالم–
 ?یرفتیم ?ی توخوبیمرس.. سالم–
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  شدکالفه
 ! برم جاده چالوسخوامی اعصاب خونه رو ندارم منه–

  جاده چالوسگفتیاونم مثل من م..  گرفتخندم
طاق بستان ..  خوشگله طاق بستانهي از کوهایکی ي وباصفا وپراز درخت تویچی پچی پابونی خهی..  توجهقهی دقهی.. اهم..اهم(

 ?هی چنیدونیکه م
 !) هستمي ادم نابغه انیهمچ.. بعله!  فکر کردن اسمشو گذاشتم جاده چالوسیبعداز کل...گفتمی مبله
 !شبه ها8ساعت ? وقتنی اتو–

  باال انداختي اشونه
 !خوامی داغ مي چاهی ازاد وياالن هوا!  باشهخب–

  نشست رو لبمي لبخندازتصورش
 .. اوووم!... داغي سرداونجا باچايتوهوا! خواااامی ممنم–

 دیخند
 !گذرهیخوش م!می برای بپس–
  باالدی ابروم پرهی

 !وع شده شرفتمی بنده تازه شوی کيا–
 !اها–
  صداش دراومدهوی که می بودستادهی حرف ای بقهی چند دقهی

 ! لحظههی تو اتاقت ایب–
 ... دنبالش رفتمباتعجب

 ! بهمدی چسبهوی که درو بستم وبرگشتم نیهم
 ... گشادشدچشام

 ?یکنی مکاریچ–
 ... بدنامون قفل شده بودنی بدستام

  کردکمی سرشو نزداروم
 ?یترسی مازم–

 .. خاص بودلحنش
 کردی داغم مخوردی که به صورت وگردنم منفساش

 !ادی میکی االن–
 .. ازپهلوم رد کرد ودرو قفل کرددستشو
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 کردی منیی ستون فقراتم باال پاي دستشو دورکمرم قفل کرد وانگشتاشو رونوازشگر
 ?یترسیازم م... ینگفت–

 ... بد بودحالم
 ... مارام نداشتمي روی نبود کنترلقی که احساساتم نسبت به ونداد دقی بودومنکمی سرش نزدیلیخ
 !نه–

 ..رونی افتاد بمی لخت وقهوه اي که موهادی مقنعه ام رو ازسرم کشاروم
 دی شونه امو بوکشي روي موهااروم

 !يدی بچه ميبو–
 ... گردشدچشام

 .... کرد کال صدام خفه شدي جوابشو بدم که با کارخواستم
 ....دیبوسی گردنمو م وارومنرم
 ? توگوششزنمی نمچرا
  وهم پراز خجالتی بود هم دوس داشتننیری دونستم اما هم شی نملشویدل

 ... شده بودمسست
 ... گردنم حساس بودمي روافتضاح

 !بس کن... کن وندادبس
 ....دی ازکنار روپوشم تا سرشونه هام کشانگشتشو

 ... با انگشتش همراه شده بودلباشم
 ! بگمیکی که ازشونه ام گرفت باعث شد اخ کوچيزیگازر
 ... به خودش اومدانگار

  شدرهی اورد باال وتوچشمام خسرشو
 دی لبمو بوسي خم کرد واروم گوشه سرشو

 !ي درحقم کردیلطف بزرگ!  تشکرمحض–
 .... فاصله گرفتازم

 ... بدنم لمسهکردمی محس
 !يای بشمیال مخوشح! رمی خوام براش تولد بگیم! نهی تولد ارتستمیب–

  در کنار رفتمي سرمو تکون دادم وازجلواروم
 ? برمیعنی نیا_

 .. سرمو تکون دادمبازم
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 ...دی خندبلند
 !هی خندش ازچدونستمیم

 ! چرا الل شدمنکهیازا
 دی سمت در وقبلش لپمو اروم بوسرفت

 ! خوشمزهخداحافظ–
 ! دروبستاروم
 ... بسته شد ولو شدمدرکه

 ...يوااا
 ! که مردممن
 ? گفتیچ

 ? خوشمزهگفت
  لبام نشستي اروم رويلبخند

 !وونهید–
 
 ★دایا★
 
 

 ... توهم بوددی شداخمام
 ... فکر کنم اشتباه برداشت کردهی سوارش کنه ولاری بود وگفتم مازدی شدبارون

 .... که خواستم برم گردنشو بشکونماری دستشو نوازشگر رو دست مازنی همچمی باهاش دست دادیوقت
 ..یعوض

 ... نبودای دننی اي پسره تونی ااام
 ...دی هم دستشو کشعی اخم کرده بودوسرپسرخوب

 ! ممنونمیلیخ! نی کمک کردیلی شما وخواهرتون خاقا–
 می رو نگاه کردگهی هم داری مازمنو
 !میستی خواهر برادر نما–
 ..! می همزمان گفتیلیییخ

 ! رفتي شدو چشم غره ای چشماش عصبدختره
 ?وا
 ? من چهبه
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 ! همسرم هستنشونیا–
 .. گفته بودنوی که ااری برگشتم سمت مازبابهت
 ... به زنه اشاره کردباابرو
 ... گرفتخندم
 ..نیی انداختم پاسرمو

 !شمی مادهی پنجایهم..دی باشخوشبخت–
 ! گفتنوی اي اشکاریلی خباحرص

 !ااالیخییی ببابا
  گشاد شده زد بغليارباچشمایماز
 ! االن بارونهخانوم–

 دیوپ تیعصب
 ! ناراحت خانومت باشی ناراحت من باشستی نازی نشما–

 دی رفت ودرو کوبعیسر
  رونی زده بود بچشم

 ?يشدی ناراحت اون مشتری بدیبا–
 ! دونستمی قبال زنم بوده خودم نمدیشا!  دونم وهللاینم–

  نگاش کردمباتعجب
 ?اریماز–

 ...دیبلندخند
 ! کنهتی منو اذخواستی مکثافط

 ...ادی برشی شوهرخوب گهی شاهللایا—
 !نی امیاله–
 !.ومدهی نرمی گگهی تا چهارتا زنه دمی برمیبر–
 ?مگه دست خودته! ی کنی غلط میجنابعال–
 ?یشی حساس منقدریبعدشم توچرا ا?...هی دست کپس–
 !الشیخیب!یچیه– 

 !ی تو کاراش دخالت کنیکنیغلط م.... ي که داريدوسش دار! گهی دگهی مراست
 ! به تو نداره پس خفه شوی حسنیاون همچ... طرفه اسهی تو عشق

 !میدیشنی بود که منای بوق ماشي وفقط صدامی راه ساکت بودي هیبق
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 ! باالمی تشکر اروم رفتهی بامیدی رسیوقت
  بودم که صدام زدتیی سودم
 ? خوبهانای ارگمیم.. دای ایراست–

  بهش زدمی مصنوعلبخند
 ! من با اشکانهشترازیکال ب!  دکتربرشیم! کنهیاشکان داره روش کار م!اره–

 دی خنداروم
 ... يهمون استاد دانشگاهه که با ناز! نهی تولد ارتستمیب..دایا–
 ? خباری مازهی کدونمیم–
 ?يایم...خب! گهی درنی تولد براش بگهی خوادیپسرا م...خب–

 ... تکون دادمعی سرسرمو
 ! چراکه نهاره–
 !شب خوش !میریپس باهم م.... گهی دخوبه–

 ! رفت تو ودرم بستعیسر
 ... مخالفتم ندادي اجازه
 ... پرروبچه

 .. پووووف
 ? بخرم اخهی چنی واسه ارتحاال

 .... غرغرو رفتم تو خونهيرزنای پنی فکرامثل انی هميتو
 ★ساحل★
 
 
 ! توروخداهورام–

 دی دستمو کشمحکم
 !يای بدیبا!  راه ندارهاصال–

  توهمدمی کشاخمامو
 ! کنمی نمکی خودمو کوچگهید

 ...کردمی پشت سرش حرکت ماروم
 ... سالن باال رفتي مدرسه ردشد واروم ازپله هايازورود

 !دمیلرزی مدی بمثل
 ...ي کنه هورکارتی خدا بگم چيا
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 !ترسهی ازش میلی که خیی ببرش جاگهیخرم
 ... کرده بودمبغض
 ...دی لرزی جونم ازترس متموم
 ... هم داشتميدی تهوع شدحال

 !ارنی سرت بیی ذارچ بالیبخدا نم ?يلرزی منقدریچرا ا?یساح–
 دمی بهش توپاخمو

 !نجای امیاوردیوگرنه نم.. دونمیم...اره–
 ..دی لرزی گلوم مي به خاطر بغض توصدام
 ... انگار دلش سوختدی که دحالمو

 ... کوچولونیبب–
 .. که پرت شدم تو بغلشدی دستمو کشمحکم

 ! کنهتتی اذيزی ذارم چی نمنجاستی جات ا کهی وقتتا–
 ... گرد شده نگاش کردمي چشمابا

 دی بوسمویشونی اورد جلو داغ پسرشو
 !ی خانومیشی می خوردنیکنی چشماتو گرد میوقت–

 ... هنگ بودمغزم
 ?.. ها
 .... من نوفهمماقا

 ...! چه مهربون شدهنیا
 ... از کالسا شدیکی وارد اروم
 .. ! که من بار اول اومدمهی همون کالسنی اعه—
 دی خنداروم

 ! بهش کردمی گرفتم باال و دهن کجسرمو
 ...اهههع
 ...گردنم شکست!  قدش بلندهچقدر

 ?قدت چنده?هورام–
  باال انداختي شونه االیخی بگشتی که تو کالس منطوریهم
 ?چطور!  دونمینم–

 ... گرد شدچشام
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 .. بوددهی چسبواری متر به دهی نجای بار انی اخرادمهی
 ... پنجره ها بودنی بواری ديرو
 !ای لحظه بهی هورام–
 ?هیچ–
  باز نگاش کردمشیبان
 !رمی قدتو بگسایوا–

 ... باال ولباشو تو دهنش جمع کرددی پرابروهاش
 ... شفات بدهخدا
 ?یکنی منطوریچراا
 ...سادی رفت وااروم

 ! .. رسهی کنم دستم به باال سرش نمی مي هرکاردمید
 .. باالدمی خودم ازش کشاییایخولی مالنی امثل
 !شعوری بدیخندی مفقط
 .... خودمم خندم گرفته بودالبته

 .. خوردزی شلوارش لي لحظه پام ازروهی
 !نمی مردنمو نبي محکم اانداختم دور گردنش و چشامو بستم که صحنه دستامو

 ! حس نکردمي گونه دردچی هدمیچند لحظه بعد د 
 ... چشمامو بازکردماروم

 !ههههههه
 ... شده بودم وپاهامو دورکمرش حلقه کرده بودمزونی ازش اوای من کولمثل
 ...دادی می خوبي گردنش چه بويووو
 ....دمی کشیقی نفس عماروم
 ...می انگارتوشوك بودمیزدی نمیحرف

 ..خوردی نفساش به گوشم وصورتم میول
 ...ساحل–
 ...غواگرانه اش بود اروم ولحن اي دونم تن صداینم
 ! دستاش دورکمرم بود که جوابشو با جان دلم دادمی تنش  وداغي گرماای
 ..  نگفتیچیه

 .. شدادی وخواستم ازش جدا شم که فشار دستاش دورکمرم زنی زمي گذاشتم روپاهامو
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 .. بودم ودستم هنوزدور گردنش بوددهی چسببهش
 ...کردمی موهام حس مي نفساشو تویداغ

 .. داغ شده بودنفسام
 !می بردیبا...دیبا ?هوورام....هوو–

 ... به پشتم زدو ثابتم کردیچنگ
 ! پهنش گذاشتمي نهی سي اروم ونوازش گرانه از پشت گردنش اوردم ورودستامو

 ... داغ شدمیشونیپ
 .. ازلذت بوسه اش چشمام بسته شدناخوداگاه

 .. نهگهید
 ...می برشی پدی نبانی از اشتریب

 .. عقب که به خودش اومددمیم کش اروخودمو
 ... بسته بودچشماش

 ? خانوم کوچولوچیبر!  نباشهنجای ای کنم امشب سگفک–
 ... اروم باز کردشوی عسليچشما

 !می بربهتره–
 .. نگفتمیچیه

 ..دمیکشی خجالت مازش
 ..زدی نمی حرفاونم
 .. دستمو گرفت وبه سمت در رفتاروم
 ★نینازن★
 

 .. نگاه کردمنی اتاق ارتي نهی خودمو توابااسترس
 .. شونه هامي همرنگش که انداختم روری شال حرهی ویونی کمربند پاپهی کوتاه ودکلته تنم بود با ی لباس سبز ابهی
 ..  برام مهم بودیلی بدنم خی موهام حساس نبودم ولي روادیز

 .. ساده رهاش کرده بودمیلی کرده بودم وخی لخت شالقموهامو
 ...رونیم ورفتم ب برداشتفموی کاروم

 ... لباسمو عوض کرده بودمنی اتاق ارتي برخالف همه من تویی پررودرکمال
 ... جشن تولدهم نرفته بودمیکی اونبه
 ... مهم تربودنیارت
 .. اومد جلودوی منو دعی سرنیمت
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 ..ی اومدن ابجدوستاتون–
 ?واقعا–
 ! وندادو فرهود البتهاره–
  ابروم رفت باالهی

 ? منني دوستانای ابعد–
 ... واسم باز کردششوین

 ..ي همه جوون بودن وپرانرژنی ومتنای اتريدوستا.. سالن پخش شدي توانایار into you اهنگيصدا
  رفتم سمت پسراباخنده

 ?دخترا.. سالم–
 دنی خندهردوشون

 !انی مخودشون–ونداد
 .... وچراغا خاموش شددی همون موقع اهنگ به اوج رسهوی تکون دادم سرمو

 ... دخترا وپسرا رفت باالغیج
 ....ي انرژچقدر

 ?ينااااز–
  برگشتم سمتشنای اتريباصدا

 ... وبرد وسطدی محکم کشدستمو
  زدم بهشزل
 !گهی بده دتکون–

 ... دختر شاد بودنی چقدر ای سوخت ولی دختر منی اي برادلم
 ...دمی پری والکدمیخند
 .. دوتا تکون نخورده بودم که صدا قطع شدهنوز

 .. بوووودستادهی خشک شده دم در انی ارتدمی برگشتم سمت در که دباتعجب
 ... بلند شدهی ودست زدن بقنی سوت بلند متيصدا
 ... بغل کردستادی اششی وکه رفت پنی ومحکم متدیخند

 ! بعداز عوض کردن لباسامهی وبش بابقخوش–
 .... رفت سمت اتاقشبدو

 ... بچه ها اومدني همه دمی پسرا دشی زدم و برگشتم که برم پيشخندین
 ?.. دنی رسی کنایا
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 ... گشاد شده رفتم سمت بچه هايباچشما
 .. لباشون بودي روطونی لبخند شهی همشون

 ! به سالم رفقابه–
  کردم وبه پسرا دست دادمی روبوسای دخبا

 ! نگاهاتون به هم خاص بودابیشما دوتا عج...ایمی کگمیم–ساحل
 .. بانگاهش دنبالش بووودایمی کرفتیالمصب باربد هرجا م...اره–نینگ
 !دمی نگاها دنی جشن هم ازانی اي امشب تومن–تساین

 ! خندهری زدن زهمه
 ...کردمی تعجب نگاشون مبا

 ?... بودمعی حدضانیدرا
 !نای اي شدم سوژه يواا
 ! کنارنی مجلس اومد بکشگل–

 .. فرهود بوديصدا
 ...کردی می بود وداشت باهمه سالم احوالپرسستادهی پشتم انیارت

  سمتش اصالبرنگشتم
 ...دی رقصی وسط منای داشت با ااتردمشید ? کجاسي ها نازبچه–

 دنی همه خنددوباره
 !سالم–

 ... رو انداخت رومنگاش
 ....کردی نگام ممات

 ...يخوش اومد! سالم..س–
 ... کرده بودپی خوشتچه

 ... شد اهنگ اروم پخشهی عوض شد واهنگ
 !نی ببرفشوی وسط کدیشما هم بر!  خوراك منو خانوممهاهنگ–باربد

  اروم زدروشونه امدایا
 !نی برقصنیبر–

 ... وهولمون دادوسطنی گذاشت رو پشت منو ارتدستشو
 ..میکردی نگاش مباتعجب

 ... کردم کمرم داغ شدحس
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 ... اروم دستمو گرفتنیارت
 ! دستمو گذاشتم روشونه اشعمی ضایلی خدمی دمنم

 ! دنیرقصی نگاه به بچه ها کردم که داشتن مهی
 !ي شدخوشگل–

 .... کردمکپ
 ?یچ
 
 ★نینازن★
 
 ? چه مرگشهنیا

 ?.... خوشگلممن
 !يووو
 ?يناز–

 ... کردمنگاش
 ... به هم بودو نگامون قفلچشامون

 ! خاااصنچقدر
 ?يناز–

 ..کردی بود که صدام مباردوم
 گفتی م اسممونیریچقدرش

 ?بله–
  کمرمي رودی اروم کشدستشو

 ?گرمته–
 ..دییییییی کرده بودم شدداغ

 .. هم گرمم بودواقعا
 ... سرمو تکون دادماروم

  زدی گرملبخند
 ?زنهی تند مقلبت–

 ? بودی سواال چنی از اهدفش
 ?ی چیعنی

  ? اخهپرسهی سواالرومنی اچرا
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 ... قلبشي اروم فشار دادو گذاشت روسرمو
 ?ی من چقلب–

 ... تندیلیخ...زدی متند
 ...!زنهی متند–

 ... کردی ارومي خنده
 دی موهامو بوسيرو
 ?زنهیتند م.....  ینگفت–

 !یلییییییخ—
 ?يناز–
 ?بله–
 ?ي بودی باکستاحاال–

  اشنهی با انگشتم زدم به ساروم
 !ادی نمادخوشمیز...نچ! ایگی می باشه چحواست–
 !نیافر–

 .. روشن شدچراغا
  ازش فاصله گرفتمعیسر
 ...ممنون بابت...ي مطمعنم کردنکهیممنون بابت ا... بابت رقصممنون–

 ... ورفت سمت پسرادی خورد واروم دستمو بوسحرفشو
 ... و برگشتم سمت دخترادمی کشقی نفس عمهی

 ? خوش گذشترقص–طهورا
 ! خوش گذشتهشتریبه توکه ب...ثیخب–

 .... شدقرمز
 ... یاخ

 ... بهش گفتهی چيگوربه گور احسان ستی نمعلوم
 !تولدت مبااارك... مباااركتولدت–

 ..اوردی مکوی بود که کنای اتريصدا
 ..زی جلو مدیرس

 دی وبزاره اما دستشو پس کشکی کخواست
 ... تا بدمبده–
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 ! نشو بچهلوس–
 !دمی نمي ندتا–

 .... محکم بغلش کردنی ارتی وقتی ولخوادی کردم پول مفک
 .. برداشت کرده بودننطوری کنم همه افک

 !میدی رقصی وکلمی ودادمی وکادوها رو خوردکی کبالخره
 .. من کادومو ندادمیول....یول
 ... تختي خواستم بزارمش رویم
  نگاه به ساعت انداختمهی

 ! 10:30..نچ...نچ..نچ
 ?نییییمت–

  سمتمدی بدو دوبدو
 !ی ابججونم–
 ?یرسونی منو مزدلمیعز–
 ! برو اماده شوی ابجاره–

 !نی سمت اتاق ارتدمیی دوعیسر
 ... به شلوارنبودازی بود ونمی ضخساپورتم
 ..  شالمو انداختم روسرمدموی پوشمانتومو
  اومد تونی که همزمان در بازشدوارترونی ازدربرم بخواستم

 ?يریم–
  زدمی هوللبخند

 ...تولدت مبارك باشه...گهیاره د...ا–
 ?کادوت–

  باالدی پرابروهام
 ...روتخته?کادو–

  زدو اومدجلويلبخند
 ! اسگهی دزی منظورم چی خانومگهی دنه–

 ... شدمدهی بوسهی از ثاني کمرم حس کردم ودرکسري دستاشو روی که داغکردمی نگاش ممتعجب
 ... لبام ثابت بودي رولباش

 ...سی وخداغ
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 دی عقب کشسرشو
 ? نگمشهیم–

 کردمی نگاش مهنوزمتعجب
 ? رویچ–
 ! دوست دارمنکهیا–

 ...ستادی اقلبم
 ... شدمتموم

 ... انگارتوخلع بودمی بودما ولیعنی
 ... حرفشو فهموندقتی که دوباره رو لبام قرار گرفت بهم حقلباش

 ... ناخوداگاه بسته شدچشمام
 .. حرکتیب...اروم
 ... دوسم دارهگفت

 ... دارهدوسم
 ... دوسم دارهنیارت
 .. خونهدمی دونم چطور رسی دونم چطور از دستش فرار کردم نمینم

 .. گفت دوسم دارهنی ارتدونمی مفقط
 ... دوسم دارهگفت
 ★نینگ★
 
 
 ?کنهی ونگاه منی داره ارتي چطورينگاناز ? هابچه–

 ... لب همه اومدي روثی لبخند خبهی واشی واشی وي نگاهاشون رفت سمت نازهمه
 ... بندازم بهمناروی اخوامی ها من مبچه–ایمیک

  بهش گفتيزی چعی صدازدو ناروی که اترمیکردی نگاش مباتعجب
 ... اهنگ پخش شداای وسط وقتنیری مهمه–

 .. نگاه منو فرهود افتاد بهمعیسر
 ... وخشم بودتی پراز عصبانچشماش

 ... شدمنیغمگ
 ... کردمبغض

 .. ! توعهری تقصنای اي که همه لی کنه سهخدالعنتت
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 .. اومديناز
 ... اهنگ پخش شدهوی ی واحوالپرسدبعدازسالمی که رسنی بارش کردن وارتکهی تیکم

 ! وسطنیشماهم بر... اهنگ مخصوص منو خانومم نیا–باربد
 ..ستی بچه ها رفتن سمت پي همه
 ... وسطمی من رفتنی فرهودو غمگی باتعلل ونگاه عصبانی کمماهم

 ... که گذاشت پشت کمرم باتعجب نگاش کردمدستشو
  باال انداختي شونه االیخیب

 ..!می برقصي مجبوردی دستور دوست گرام بابه–
 ... دستش گرفتي تودستمو

 ...شدی گلوم هرلحظه داشت بزرگ تر مي توي توده اون
 .. خواستم ضعف نشون بدمی نمیول

  پشت اخمم پنهون کردمبغضمو
 !!!شتباه فکرکنن درموردم اادی نمخوشم–
 ! کنمی راجبت فکر نماصال–

  زدميپوزخند
 ...دادی نمکی کشهی که فربد کنار اتلهمونه–

  هول نکردی نگام کردولباتعجب
 ! قولم هستمي من گذاشتمش چون پااره–

 ... تلخ بودچقدر
 .. اومدنیی گونم پاي قطره رونی صدا اولی شکست واروم وببغضم

 !نمیزخند وتمسخرچشماشو نب پودمی وبستم که اگه دچشمام
 ..! نداشتمی گناهیدونیخودت خوب م! تلخ نباش!  بس کنفرهود–
 !ستی مهم نبرام–

 .... تر شددی شداشکام
 ?هی من چری مگه تقصایخدا

 ...دی دخودشم
 ... نداشتمی گناهدکهید

 ...!کنهی می انصافی بچرا
 ... نزدمی حرفگهید
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 ! شمکی کوچنی ازاشتری نداشتم بدوس
 ... هم منو نگاه نکردکباری رقص طول

 !کباری یحت
 ... برسرمخاك
 ...دمی لباسمو پوشنیبهتر

 .....ی کنه ولی شاخ ودم باهام اشتی غول بنی خوشگل کردم گفتم ایکل
 .. کردمنکاراروی خودم لعنت فرستادم که ابه

 ... نداشتارزش
 ..دمی فرهودرو دی ذوق کردم وقتچقدر
 ... باهم ست شدنی نگی لباسامون بگگفتم

 ... بستمچشمامو
 .... بسههیگر
 ..خشتی بی درك که نمبه
 ... درك که دوباره شکست خوردمبه
 .... درك کهبه

 .. چشمام حس کردم باعث شد چرت وپرتام وتموم کنمي که روی داغاحساس
 ... بازکردمیواشی چشمامو

 ...کردی نگام مشخندی ونطنتی با شداشت
 ... واورد کنار صورتم گذاشت ازرو کمرم برداشتدستشو
 ..کردمی داشتم به چشماش نگاه مباعجب

 ... اشاره اش اشکامو پاك کردمباانگشت
 !نگاش کن دماغش چه قرمز شده! شورشو دراوردميادی زکمی... تونبودری تقصدونمیم–

 ... بغض کردمدوباره
 ...دی ام لرزچونه

 ?فرهود–
 ! به خودش فشارم دادو سرمو گذاشت روشونهمحکم

 ... فرهودی بدجنسیلیخ–
 ... زدي موهامو بوسه ايرو

 ...ومدیاشکامو همونطور م..  بلند کردسرمو
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 ..  باالدی پرهوابروشی
 !نیی پارفتی داشت مچشماش

 ...دی لبمو بوسي خم شد وگوشه هوی
 ..رونی زد بچشام

 ! بابت رقصیمرس! ناروی ازینر–
 .. ودنبال خودش راه انداختدی کشدستمو

 ?یچ
 ... من
 ... خدا مردميواااا
 ...چه مهربون...اون
 ...... خداايووو

 ي حال دادیلی گرم خدمت
 ★ایمیک★
 
 
 !ای دخنیسالم برسون...خداحافظ–

 ... کردنی اشون خداحافظهمه
 .. کردی پاهام وزنمو تحمل نمگهید

 ... دادم به باربدهی تکخودمو
 ... باال تاراحت راه برمدمی کشی لباسمو کمدامن

 ! خوش گذشتیلیخ... باربدیمرس–
 ...دی خنداروم

 ! تشکرکننی ارتبروازوندادو–
 ?... رفتی هول هولنطوری که اي گفت به نازی چنی ارتگمیم–
 .. رو زدنی ماشموتیر
 ... وکرد که من به شخصه تو کفش موندمي کاری دونم ولی وکه نمحرف–

 .... نگاش کردمباتعجب
 ...دی لبام کشي دستش داغشو رواروم

 ?یچ
 ?.. بوددهی بوسویناز
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 ... روشنچشمم
 !ای حیب–

 ..نی تو ماشنمی وکمکم کرد بشدی بلندخندباربد
 ... دورزد واومد نشستعی سرخودشم

 ?? تويکارداریچ... مردم عاشقهپسر–
  کردماخم
 ...! کردهغلط–

 . زدرولپماروم
 !گهی باهم برقصن دیخواستی که مي بودیجنابعال–

 ...دی زدم به بازوش که خنداروم
 !مونهی عروسگهیروز د24خودمونو بچسب که... اونا رو ول کن خانوم گلحاال–

  هول کردم که محکم زدم توسرمنی گفت همچنوی که انیهم
 ... باربديوااا–

 .. توهمدی اخماشو کشعیسر
 .. زدم توسرخودمنکهی شده بودازایعصبان

 ?یی اقاگمیم–
  اخماش بازشده بودکمی

 ?هوووم–
 ?دی خرمی فردا برشهیم–

 ...دیبلندخند
 !رسنی مدی سروته شما دخترا رو بزنن به خرکال–

 !می رو بخرنای لباس عروس وکت وشلواروامیخب بر....مرض—
 ...میاداره ا6فردا هردومون تا... سرجات بچهنیبش–

 !میتازه بدهکارم هست... که پر شدهامونمیمرخص
 ...یییی لعنتاه

 .. کردمزونی اولبامو
 ? خوکارکنمیچ–
 !گهی دهیمعموال هم بعداز عروس...!یالبته قبل وبعداز عروس.. دنی میروز مرخص5چون خودشون ...یچیه–

 .... پوستم حس کردمری شدم وهجوم خونو زالسی گعیسر
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 ! خوشگل زدش تورومچقدر
 !کشمی خجالت م منشعوری بخو
 ?دهی خجالت کشیخانوم–

 ... نگاش کردمتند
 ... قرمز شدمیازشدت خوشحال... نه پس

 ....شعوریب
 دی بلند خنددی منو که دي لب ولوچه يحالتا

 ....روز بگذره24نی ااخ–
 .....کاش بگذره...اوهوم–
  نگام کردطونیش
 .. قول وقرارم نزدمری تا زنییاالن بپر پا.. پرسمی بعدا ازت مچراشو–
 ?یچ
 ? کنهادمی پابونی وسط خخوادیم

 .. چشم چرخوندماروم
 ... خلي بر سرت دختره خاك
 ?..ادی به عمل مي کارنیچی همي از کدوم خراخه

 ... سمت باربدبرگشتم
 ...دمی خم شدم ولپشو بوساروم

 .. بکشم عقب که دستاشو دورکمرم قفل کردخواستم
 ?يریم دریکنیبوس م... جوجونیبش–

  نگاش کردممظلوم
 ...ی گفتخوخودت–

 ...دی بوسمویشونی خم شدو پاروم
 ... لقمت نکردمهی برو تا ایب–

 ... کردم ورفتم توی زده ازش خداحافظخجالت
 ...دمی شننشوی ماشيکای الستي که بستم صدادرو
 ... بودی چه شب خوبیییاخ

 ... لباسامون خوشمل بوووودچقدر
 ... گهی داره



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 195 

 ..  اوشملمدی سفلباس
 ? کنفک

 .. !پوشمی مموی لباس عروسگهی دچندروز
 يووو

 ?شمی عروس مگهیروز د24 واقعا یعنی
 ... خدايوااا
 ★طهورا★
 
 
 ... حساميری بميا

 .. اسنهی اون بوزری تقصهمش
 ? کردکاری چنی ببکثافت
 ..  با دوستاش برن ددرخواستی اما امشب مرفتاای نمرونی بی ازاون کوفتشی ماه پهی تا خوبه
 ...ی موجود ناشناخته فرستاده مهموننی بدبختم با امنه

 .. نکنهیبیتا غر. می باهم برمی نبود مجبور شدیمی صمادی احسان زچون
 ...میکردی نگاه متی اول به هم باعصبانازهمون

 ...! سالم جوجه اردك زشتکی علگهی که شدم برگشته مسوار
 .. جوابشو بدمنتونستم

 .. بهش نگفتمیچیه
 .. کردمی طول رقص مدام  من پاشو  لگد مي تویول 

 ...کردی منو لگد مي فرت پاشرفمی باون
 .. کله خرابي پسره

 ..الی گودزاحسان
 ...  عه عهعه

 ....کردی نگامون می روانهی دراورد همه مثل ي بازشعوری بنقدریا
 ...  بار ازحرص زدم پس کله اشهی

 ... تو کمرم که نفسم رفتدمی انچنان کوبالمصب
 ... کردی تالفدی نکشهی ثانیعنی

 ... گرفتمیی پاری رفت کادوشو بده از حرصم براش زیوقت
 ... کردی دم در تالفی عوضاالن
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 .. رتمی بگخوادی برام گرفت بعد مثال مییرپایز
 ...دی لباسمو از پشت گرفت وکشي قهی

  شدم به دركخفه
 ...ارهی بود لباسو از کله ام دربکینزد

 ... خندهری دم در بودن بلند زدن زنی داداش ارتنی متي پنج تا ازدوستاچهار
 .. دنبال خودشدی برخورد دستمو گرفت کشرتشی غپی به ترنمیا

 ...نی توماشکنهی پرتم مبعدشم
 ... نداره اصالی روانتعادل
 ...می خنده شده بودي سوژه بخدا
 ....شعوری تخته اش کمه بهی کال

 يوووو
 ..مرمی از حرص ممدار

 ... اضافه شدهنمی ماشيگرما
 ...کنهی داره به دوردست ها نگاه مرونی بسادهی مثال متشخصم واي اقانیا

 .. مردممی برای باسکل
 ... اتاقت تو افق محو شوي پنجره ازپشت

 ...نی ماشي جلوي اشهی چندتا زدم به شاروم
 ... انگار واقعا توهپروتهنه

 ? کردشهی مي چه استفاده اتی موقعنی ازاخب
 ?.. برم جلو اسفالتش کنمهوی پشت فرمون نمیبش
 ...ستی ننی رو ماشچیی خشنه سویلی موضوع خنی انکهی چون عالوه براشهی خب نمنه

 .... خب
 ...دمیفهم

 ... سمت فرموندمی کشخودمو
 .... باالدی احسان دومتر پرهوی محکم فرمونو فشاردادم که باهردودستم

 ...ولی ايوااا
 ! داره ماشاهللامیی بوق رساچه
 ... برات نگهش داره احسانخدا

 ... نی خشم برگشت سمت ماشبا



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 197 

 ...دی ودرو بهم کوبنی نشست تو ماشعیسر
 ?ي دارمرض–
 ! بودهي مسرایگو... ازخودت گرفتم اره–

 .. نگام کردواستارت زدباحرص
 ..می کلمه هم حرف نزدهی خود خونه تا

 ستادی ادرخونه
 ..خداحافظ..  برسونسالم–

 .. شدمادهی پي حرف اضافه ابدون
 .. درو نبسته بود که گازشو دادو رفتهنوز

 ..رفتمی حس کردم دارم مث کش دنبالش مهوی
 ....دمی کشیغیج
 !احساااااان...یی روانساااایوا–
 ! االغ لباسمسااایواااا–
 سادی واهوی

 ......نی ماشي نهی ازدست دادم محکم خوردم به اتعادلمو
 ... دللللللمیییا

 !طهورا جوابمو بده ?ی خوبطهورا–
 .. مواجه شدمشی پراز نگراني خر اما باچشماي بلند کردم دوتا درشت بهش بندازم پسره سرمو

 ? دونستهی نمیعنی
 ? دکترمیبر ?نی دنبال ماشيدی دونطوریپات درد نگرفت ا ?ي چرا مواظب نبوددختر–

 .. جوابمو گرفتمخب
 ! دونستهی نمی طفلنه
 ...فقط لباسم پاره شد... نشدهيزی چنه–
 !خداحافظ.. پس من برم... خودت باشمواظب–
 ..خداحافظ–

 .. افتاده رفتم سمت دري با شونه هااروم
 .. پاره شدنمی نازنلباس

 ?ي بازی پارتایخدا
 ... بوقه رو سرما دراوردی تالفی الکیالک
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 ★ساحل★
 
 
 
 

 ... تونم تو صورتش نگاه کنمی نمهنوزم
 ...وفتهی نگامون تو نگاه هم نمی کنی می مدرسه هردومون سعي اون روز توبعداز

 ...دمی خجالت کشیلیخ 
 .... اما منکنهی رفتار مي وعادرهی گی سخت نمادی زهورام

 ...ستی دست خودم نراستش
  فشار دادی کمرم بود وکمي که رودستش

 ? کوچولوخانوم–
 ... گاز گرفتملبمو

  درونمو ساکت کنمی نتونستم فضولی ولدمی کشخجالت
 ?هورام–
 ?جان–

 ...سادی واقلبم
 ? چه وضعه جواب دادنهنیا...اه

 ? بگمی رفت خواستم چادمی من االن خب
 ??اخه من کجام کوچولوعه? خانوم کوچولویگی چرا بهم مگمیم–

 دی کرد واروم دماغمو کشي مردونه اي خنده
 ...یی کوچولوچون–
 !!قدمه170 وزنمه لویک64 ?من کجام کوچولوعه... عهههه–
 ! روتو دارم جوجهیوزنمه کل86قدمه 193من...ایی جوجو توواقعا کوچولواووو–

  گرد شدچشام
 ?جاااااان

 ..!هرکول–
 ...دیخند
 ... خوش خنده شدهچه
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 ...ینیری شي خنده چه
 ... ی نازبشیاخ

 ...ادی چقدر کت وشلوارت بهت ماخه
 !!ي خوشگل شدیلی توهم خیمرس–

 ..هه
 ... برسرمخاك
 !کنهی مامان بهم گوشزد مشهیهم... گفتمبلند

 ?.. نی گفت ای چیول
 ?..  شدماوجمل

 ...وفتمی االنه که پس بيوااا
  کمرمو فشار داددوباره

 ...دوستات هم همه رفتن... گهی دمی بربدو–
 ..ته بودن بچه ها رفي به اطرافم نگاه کردم همه باتعجب

 .. کردمی تشکر وخداحافظنای واترنی ومتنی از ارتبدو
 ... بودنم رو شدی که طبق معمول دستو پاچلفتنیی بدو ازپله ها برم پاخواستم

 .. بکشمیفی خفغی کردکه باعث شد جری کفشم گری زلباسم
 ... کله ملق شدنم روشاخشهگهید

 ...گهی دهی مردنم حتمگفتم
 ... دادمهی تکواری شدم وازپشت به ددهی شد وبه عقب کشدهیچی دور کمرم پی برخورد کنم که دستنی بودم با کف زممنتظر
 ... هم حس کردمگهی نفس دهی ي که همزمان صدا وگرمادمی کشیقی عمنفس

 ... سرمو چرخوندمعیسر
 ? هورامبازم
 ? خجالتبازم

 ... اخرشيدی مدقم–
 .... که روشکمم قفل بود محکم ترشددستاش

 .... مراقب خودت باشکمی توروقران–
 ...دمیکشی ساکت نفس مفقط
 ... بزرگ ومردونشي دستاي دستمو گذاشتم رواروم

 ...ممنونم–
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 ... ودستامو تو دستش گرفترونی بدی دستام کشری اززدستاشو
 ?يدیترس... بلندهیلی قلبت خيصدا–

 ... وجب چه صد وجبهی که اب ازسرم گذشته چه من
 ... دادمهی اروم به شونه اش تکسرمو

 ...گهی دترسنی مردم ماصوال–
  دادیکی فشار کوچدستامو

 !ی بترسيزی ازچدی نبانجاسیگفتم که تا جات ا..  تو نهی اره ولمردم–
 ... رولبم نشستيلبخند

 ...ای واسم مهم شددای جديپسر
 .....يدی دلمو تکون ميدار
 ...می توزندگیشی پررنگ ميدار

 .. زدمي ازش جدا وشدم به بازوش بوسه ااروم
 ..می منتظره برمامان–

 ...نی سمت ماشدمیی دوبدو
 ...کنمی پرروم که هنوز توچشاش نگاه میلی خییخدا

 .. که به بازوش زدم به دلم نشستي اوسهی اون بی عجیول
 .. که ازته قلبم بودي ابوسه
  قلبمي احساس توازاون
 ★تساین★
 
 

 .. وندادرودوس داشتم که نگونقدررفتاری اامشب
 .... جنتلمن واقا منشانه رفتار کردنقدری ااصال

 ... خوب بودپشمی جونم تيا
 ...هی متوجه شدم چشماش ابمیدیرقصی می تازه وقتامشب
 ...دادی اروم بود وارامش مای که اون لحظه مثل درییچشما
 ... ستی نی کردن توچشماش کار هرکسنگاه
 ... خوادی مدل

 ...بردمی رقص بودنش لذت مي ومن ازهمپادیرقصی کمرم مي داغش طول رقص رويدستا
 ..  وارد سالن شدمی ذوق کردم وقتنقدیا
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 ... ست بووووودلباسامون
 ?يرینم?یتین–

 ... بودخوش
 ..نمی ماشي داده بود به جلوهی برگشتم سمتش که تکاروم

 ...ی هستی عاليهمپا... بابت امشب ورقصیمرس.. رمی مچرا–
 .. برداشت واومد سمتمنی اش رو از ماشهیکت

 ..!برمیمن واقعا ازرقص باتو لذت م..و .... قشنگ برقصه که از رقصش لذت ببرهیتونی می وقتادم–
 ...يووووو

 ...  ناخوداگاه کش اومد که باعث خندش شدشمین
 .. لبامو غنچه کردمعیسر

 ... پرروبچه
 ...راوردهی گیستگاهی مارو چه انیبب

 .. اکبراهللا
 ..دهی داره لپامو کش میدست.  که حس کردمرفتمی باخودم کلنجار مداشتم

 ... داشت باانگشت اشاره وشصتش لبامو کش بدهی نگام افتاد به ونداد که سععیسر
 ... دهنم جر خوردهوی هی هدفش چنمی صورتمو ول دادم تا ببي ها عضله

 ?یکنی مکاریچ..یییا–
 ..دیکش صورتم ي نوازش گونه رودستشو

 ... لقمه ات کنههی خوادی ادم دلش میکنی که مينطوری اي بخندشهی همدی بانکهی براعالوه–
 ...کردمی تعجب نگاش مبا
 ?. گهی داره میچ

 ... قرمز شدم ولبامو به دندون گرفتمعیسر
 .. کردي خنده اتک

  قرمزمو نوازش کردي سر انگشتاش گونه هابا
 ...شهی قرمز معمی سرچه–

 ...دی چونه ام کشي تا رودستشو
 .. بهش وارد کرديزی امو تودستاش گرفت وفشار رچونه

  کردهمی اوه چه اخماوه
 ....ناروی انچلون–
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 .. لبمي رودی لغزدستش
 ...دیکشی لبم مي شصتش روباانگشت

 .. سرار وجودمو گرفتیی گرماحس
 ... داغ ونداد بودي دستامنشاشم

 ... خم شد سمتماروم
 ?کنه بخوادی مکاریچ

 .. اشنهی دستامو گذاشتم روسعیسر
 .. خورديدی شدتکون
 ...دی عقب رفت ودستشو توموهاش کشکالفه

 ... گهیخب من برم د.. خب–
 ! نگرانمری تماس بگيدیرس... مراقب خودت باشبرو–

 ..کردمی نگاش مباتعجب
  سرمو تکون دادماروم

 ...خداحافظ–
  زدي محولبخند

 ...ی خانومخداحافظ–
 ....نی نشستم توماشاروم

 !زهی پسر چقدر عزنیا
 ... زدم وراه افتادمیبوق
 ...ییییاخ

 ... شدهی دوس ندارم قبول کنم ولایخدا
 ..ستی من نگناه
 ! قلبمهنی اگناه
 زنهی مادی که عاشق شده وفرنهی اگناه

 .. دارم ونداددوست
 .... دارمدوست

 ★دایا★
 
 ...ي پسریییاخ

 ...کهی دلش کوچچقدر
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 ...رونی رو ببره بانای به اشکان سفارش کرد اری مهمونمی ما اومدیوقت
 ... تو خونه بمونه که دلش بسوزهنذاره

 ... مثل خواهر خودمهانای ارگهی بهم مشهیهم
 ...خورهی داره شکست منمی تونم ببی دارم ونمدوسش

 .. خواهرمیطفل
 ... غصه ام گرفتیلی خخرهی ونازشو مکنهی با خواهرش دوسته ونوازشش منی ارتنقدری ادمی دی وقتراستش
 ... باشم و نازشو بکشمانای نبود که بتونم دور اري جورمی روحطی حاضر شرادرحال

 ..  رومهيادی خودم فشار زاالن
 ...دادمی جواب مدی رو باخواستنی که مواد ودختر میی طرف کساهیاز
 ... طرف خواهرمهیاز

 ... واسه خواهرم خونهدلم
 ... رمی بمیاله
 ... خرابه نرفت خونهدحالمی دی گرم که بعداز مهموناری مازدم

 .. بام کرمانشاهاوردم
 ... و اروم نشسته بود اونور تا خلوت کنمتنها

 .. نگاش کردمبالبخند
 .. بودمسهی اقا پلنی اونیمد
 ? به مني زل زدهیچ–
 ?اریماز...یچیه–
 ?هووم–

 ..شمی نشست پی کمي شد واومد بافاصله بلند
 !شهی همي بودشمی پخواستمتی که مییوقتا..  ممنونمیلیخ–

 ختی موهامو بهم ريجلو
 ?يتشکرم بلد ? بابانه–

  کردمینیری شاخم
 ?ي فکر کردی چپس–

 ...دیخند
 ?ي مازگمیم–
 ?چته...درد–
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 ...بخدا ? کار کنمی چانایبه نظرت واسه ار..  ادبیب–
 .. بابغض گلوم خفه شدصدام

 ?کنهی هم مهی ما گري تاحاال دختر قویازک.. ی هی هیه–
 دی چکاشکم

 ! سختمهیلی خییتنها–
 ... دستشو انداخت دورشونه اماروم

 ..  گذاشتم روشونه اشسرمو
 .. داشتم بهشازی نواقعا

 !شهی درست می همه چشاهللایا..میریگیازاونور هم براش وقت روانشناس م.. دکترمشیبری باهم مفردا–
 .... کردممی تو بازوش قاسرمو

 ?نکنه طردش کنن...ترسمی ام مازخانواده–
 ?کنهی دخترش و طرد مي کدوم خانواده اوونهید–
 ?ی اش چندهیا–

  کردی ارومي خنده
 !!نهیتضم–
 .. تعجب نگاش کردمبا
 ...  دوسش دارهاشکان–

  لبم نشستي رويلبخند
 ...دونستمیم–
 .. واضحهیلیخ–
 ...اوهوم–
 ?سهی اشکان پلیدونستیم–
 ?یچ
 ..دمی پرغی جبا
 ?چطور ?ی چیعنی–

  باال انداختي اشونه
 ...میاوردی نری ازت گیچی هی زندان ولمتی بندازمیری بگمیخواست! سهیپل...گهی داره–

 ..دمی پریعصب
 .. دوروشعوریب..  اشکاني دارم برامن–
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  که پرت شدم تو بغلشدی کشدستمو
 ...اونم مثل من االن معلقه... سرجاتنیبش...شیییه–
 ?ییخدا–
 ? دارم باهاتی شوخمگه–

  تکون دادمنی بچه ها لبامو جمع کردم و سرمو به طرفمثل
  ? بهت بگمیچ... کوچولواخه–

 ...دی شد ونوك دماغمو بوسخم
 ... اومدقلقلکم

 ...عه–
 ...ستی که لباست اصال مناسب نمیپاشو بر...می برپاشو–

 ... شدم بلنددمویخند
 ... پرروي پسره
 ★نینازن★
 
 
 ...سالم–
 ...اوردمی سرمم باال نیحت
 ... کهنیی پاي بندازدی سرتو نباگهید.. ی عاشقانه بهم سالم کني بابوسه دی به بعد بانی ازاي نخواي خانوما تو چه بخواخانوم–
 ..نی ارتيری بميوااا

 .. خندش بلند شدي تو سالن که صدادمی حرف ازکنارش رد شدم وبدو دوبدون
 ... گذروندمی کالسمو با بدبختکل

 .. نبودنجای حواسم ااصال
 ... به مامانش گفته بووودروزی دشعوریب

 .. زنگ زد به خونه واجازه گرفتمامانشم
 ...ي خاستگارانی قراره بامشب

 ? کنفک
  ?...نیارت

 ...!میکردی مي ولج ولج بازمی که ازاول تا االن باهم سرجنگ داشتيپسر
 ...دمی بغلشو جواب بله رو نمپرمی واضحه که من همون اول نمکامال

 ..کنمی مي کارنی چننی اگه فکر کننیونیدیم
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 ... پسره رو دوس ندارمنی من ااصال
 ...!)اره جون خودت(

 ? کنمکاری حاال چيووو
 .. رفتمی ازکالس خارج شدم وبه طرف درخروجبااسترس

 ... کارت دارمنمی ماششی پای ببدو–
 ?اااانجا

 ...  نگاش کردمازپشت
 .. دارمیی چه شوور خوش قدوباالییییاخ
 .. بهبه

 ....دییییرش. ..قدبلنددد.. توپر.. چهارشونه
 ... دنبالش راه افتادمبدو

 ... پشت دانشگاهي خارج شد و رفت کوچه ازدانشگاه
 .. ?یکنی پارك مزنهی بن بست که توش سگ پرنمي کوچه نی اي اوجملو تونی ماشي پسر مرض داراخه

 ... کوچهنی اي تووفتهی مشونی پشتواری کوچه دوتا خونه باغ بزرگ هست که ددوطرف
 ... ساختمون خرابه استهی درم ته کوچه هست که مال هی

  بگو جا قطع بوواخه
 ....اخخخخخخخخخخخ

 .. خورد شددماغم
 .. سرمو اوردم باالیعصب

 ?.. خورد بشهنمی که دماغ نازنیکنی مستی اهوی چرا اخه–
 ...کردی نگام ممظلوم

 ...ينجوری اشهی منیری چه شیاخ
 ... نداره حاال کارتو بگوبیع–
 ... نگفتیچیه

 ...دی بوسی سرشو اورد جلو وطوالناروم
 ..دیببخش–

 ... گل انداختلپام
 .. سمت خودشدمی دستاشو انداخت دورکمرمو کشاروم
 ... اشنهی سي ودستامو گذاشتم رودمی کشفی خفغی جهی شدم وهول
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 ? تنگ شدهنشیری دلم ودسه طعم شیدونیم–
 ... نگاش کردمبااستفهام

 ...دوباره خم شد سمتم 
 ..دی بوسلپمو
 ? کنمی نميچرا کار ?زنمشی نمچرا

 ... جواب داره وبسهی
 ...ی خودتم عاشقشچون

 ...نطورهی واقعا هم ااره
 ... به جا نذاشتيدی تردنی ترکی کوچي لبام نشست جاي داغش که رويلبا
 ... سمت خودشدی دستش محکم کمرمو گرفت وکشهیبا
 ..دیبوسی طاقت میب

 ..شددی وتوهم قفل مکردی حرکت ملبامون
 ... دوسش داشتم که بتونم با تموم احساسم ببوسمشياونقدر

 .. چشمام روهم افتادو دستام رفت پشت گردنشاروم
 ... سمت خودم هل دادمگردنشو
 ..دیرقصی کمرم مي رودستاش

 .. بودنجای انشی متوجه شدم که چرا ماشحاال
 ... بودی رفع دلتنگنیروز بهتر7بعداز

 ..دی لبم گرفت وسرشو عقب کشي گاز ازگوشه هی
 ...نیی سرمو انداختم پاباخجالت

 .. برده تو دهنشو چشماش بسته اسنشویی لب پادمی سرمو بلند کردم دادی صداش نمدمیذ
 ... مزشو بچشهخواستیانگارم

 ... چشماشو بازکردبالبخند
 .. منتظرمون باشامشب–

  نگاش کردمطنتیباش
 ...دمی که جواب مثبت نممن–
  زديشخندین

 ..بدرود..  جواب مثبت واالن گرفتممن–
 ... شد تا من برم بعد خودش رفتمنتظر
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 ... به قربونتي نازيا
 ... تودهنمدمی مثل خودش لبمو کشمنم
 ... شهی کردم تمام لحظه ها توذهنم تداعیسع

 ...نشستی به دل مبی عجنی ارتی پراز عشق ودلتنگي هابوسه
 ★طهورا★
 

 ....نی زموفتادی داشت مگهی دچشمام
 ... گشاااااااااادشده بوددهنم

 ... حالش مثل من بودحسامم
 ... انداختی می سوختگادی پوستش منو ي برنزه رنگ

 .. برنزه شده بودکهی تکهیت.. بود یعی طبریغ
 ... که شتر رو شوت کرده بود اونورلباش
 .. منو کشته بوداااشی عملدماغ

 ... پروتز که نبودکهماشاهللا
 ..رفتنی مثل خودش جلوجلو داشتن راه مدوتا

 .... بوددهی جلوبازم پوشي مانتوهی
 ... بودشی قهوه اي وموهایشی مي صورتش چشمایعی طبزی چتنها

 ... همه به کناااااارنایا
 ? کنهی می دختر چه غلطنی بغل ااحسان

 ...کنمی غش مابونی دختر مشکل دارا وسط خنیبخدا االن مثل ا..... طهورری منو بگيوا?احسان–
 ...کردنی نگاش منطوری همه امیکردی که باانزجار نگاش ممی ما نبودفقط

 ? حسامادی دختره منی چرا داره با ااحسان–
 .. باحرص دستو پاشو که از تعجب کش اومده بود جمع کردعیسر
 !ي خودتو برديابرو... تا خودم برنزه ات کنمایخاك برسر ب...اههه–

  صداش زدمیغی جي گشاد شده وباصدايباچشما
 ?زنمی حرف مواریدارم باد?حسااام–

  به تنش انداختيلرز
 هی که یخاله خانوم مجبورش کرده ازدواج کنه و تا زمان...اها جواب سوالت...توروخدا اصال نگاه کردن بهش سخته... يووو–

 ...!ستی نکنه ول کن نیدختر خوب بهش معرف
  زده نگاش کردموحشت
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 ....می بد نجاتنوی اي جورهی ایب...می جنازه اشو جمع کندیبا.... خالتشی بره پخورهی کتک منی به موال احسام—
  ژست متفکرانه گرفتهی

 ......شهی ممی تقسي به قطعات نامساونمی اشکنهی منی زمشیزنی نکن مثل هندونه که مشک–
  تو جاش وول خوردی کمبعد
 ...ی برو بگو زنشادیدخترا ازهوو بدشون م –

 ... گشاد شدچشمام
 ... ?یچ

 ? توعمهی برم بگم من کمن
 ? بکنمی چه غلطمن

  شدهوجمعی اخمام
 .... بکنمییای شکرخورنی غلط بکنم بخوام همچمن–

 ...دیخند
 ...ی برو به اون دختره بگو زن احسانگمی بخون متی محرمي غهیص.  نگفتم بروویکی ااخه–

  نگاش کردمی چپچپ
 ... گوشمری زکشهی میکی تشکر محکم يبه جا?دونهی قدرملی کروکودنیا... کارم کردم نی من امیریگ–
 ... کردهغلط–
 .. ازپشت سرم در رفتشمین

 .. دروباز کردماروم
 ... کنمونشی مدبذار–

 ...ستادمی شاپ رد شدموصاف رفتم رو سر دختره ای از در کافاروم
 ... توگلوشدی پرشی بستنهوی بود نیی که سرش پااحسان

 ?شدی چعجقم—
 ... گشادشدچشام
 ... به احسان رفتمي غره اچشم

 ?نجای انی کردی میبا احسان چه غلط...عجق شما شوهرمنه... محترمخانوم–
 ... باالدی که پروتزاش مثل بادکنک پردی سرشو اورد باال وپرهیسر
 ...نیی سرخ شدم وسرمو انداختم پاعیسر
 .. ي دختررو بردی هرچيابرو
 ?شوهرتون–
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 ...همسرم.....بله–
  برگشتم سمت احسانبعد
 !!خجالت بکش ?یکنی مي خونه منتظر باباشه تو دختر بازي تواهورا ?ی کشی خجالت نمتو–

 ... شدی نمنی چشاش گشاد ترازااحسان
 ...رونی برهی شاپ می داره ازدرکافدمی بار دختره کنم که دگهی دوتا دبرگشتم
 ..  حسام اومد داخلهمزمان

 ..زی سرممی حرف نشستیب
 .. خندهری زد زمیدی به احسان بتوپبم که دمی خواستهمزمان

 ..نیشرشو کم کرد.. دمتون گرم يواا–
 ...یگرفتی قلوه ميدادی دل میتوکه داشت ? خوبهحالت–حسام

  باال انداختي شونه االیخی باحسان
 .. اندازهی خر شمارشو بهم دادگفت کارتو راه ماریکام... بابانه–

  بهش رفتمي غره اچشم
 ... برو دعا به جونم بکن که نجاتت دادمپس–
  زدینگام کردوچشمک طونیش

 ...میری بابا بگي سرراه واسه اهورادی بامیزی چهی انتخاب کن بخور ی چهیشما ... خانوممچشم—
 ... عه عهعه

  خري پسره
 دمی بهش خندي لحن لوس ومسخره ابا
 ..ي بخری چهی ممی نی نهی وادی تازه بایی جووون اقااخ–

  دستمو رو شکمم حرکت دادمواروم
  گارسونو صدازدمتی اهمی من بی حسام کش اومدولشی احسان گشادو نيچشما
 ★نینگ★
 

 ...میگرفتی بچه ها جشن مي شب مجردنی اخرمی وداشتمی نشسته بودشی دور اتهمه
 ... بودي ونازایمی کی عروسفردا

 ... ومخ کرده بودنی ارتمی نازیاخ
 ... و خونهگرفتنی می وباربد عروسایمیک
 .. ماه عسلي برای دبرفتنی بعداز جشن منی وارتي نازیول

 ...شوووونی روز مجردنیاخر
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 دمی رو کنار گوشم شني هوري که صداکردمی با عالقه نگاشون مداشتم
 ? حسامو برات تورکنميخوایم–

 ... اخمام توهم رفتهیسر
 ... نه اون حسام خلمیچکیه ? ادم کمهمگه–
  متعصب جبهه گرفتیلیخ
 ...نی نگی کننی ندارم بهش توهدوس–

 .. سرمو تکون دادماروم
 ...رفتی ام داشت سرمحوصله

 ... فرهود خشک شدي به بچه ها انداختم که نگام روینگاه
 ...ییی پسرییاخ

 .. مهربونچقدر
 ..ی دوس داشتنچقدر

 ... عاشقشموچقدرمن
 ..ساااسااا–

 ...یتی نشی همه رفت پنگاه
 ...کردی ذوق داشت به ساحل نگاه مبد
 ...ي اي ايا

 ... چه دردشهدونمی که ممن
 .. ساسا هم پراز خنده بودنگاه

  مثال خودشو لوس کردیتین
 ???شهیم–

  همه رو نگاه کردي گل کرده بود باکنجکاوشی که انگار فضولونداد
 ?هی چهیقض–
 ... وجودم زنده شدي توثی خبي ان خوهی

 ... رو لب همه اسثی لبخند خبهی دمی تک تک دخترا که نگاه کردم دي چهره به
 ... گل کردهشونیطونی هم شنای اپس

  تکون دادي سرساحل
 ...اوردمش... امشب فضاش هستدونستمیم–

 ...میدی کشفی خفغی جهی همه
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 ...نشی بلند شدو رفت سمت ماشاروم
 ... ساحلشی پدی و دودی از جاش پری هورام مثل قرقدمی که دکردی جعبه رو باز مداشت
 .... باال انداختي با تعجب نگام کرد که شونه افرهود

 ...هیکی ساسا رنگش با گچ دمی کردم دنگاه
 ...  شیچ–
 ... پارس سگ اومديصدا–
 ... تا هورام ساحلو اروم کنهمی وخودمون مشغول نشون دادمی هممون ساکت سرجامون نشستي محکم هوري صدابا

 ..یلی شد ختی ساحلم اذیطفل
 ... اومدي نازفی خفغی جی گذشت که صدلقهی دونم چند دقینم

 ... بغل کردتارشوی نشست وگساحل
 ...نی سفارش بدخب–
 ... که به حال االنمون بخونهی چهی–دایا

  بهش کردمی کجدهن
 .. بوددی مفشنهادتی پچقدر–

 ... واسم نازك کردی چشمپشت
 .... همهمه اوج گرفتوی وگفتنی اهنگ میکی یکی

 ..گفتی ميزی چهی یهرک
 !گهی مخودشششش–

 ...می هممون ساکت شدنی داد ارتيباصدا
 ... کردینیری اخم شساحل

 .... تا بخونمنی خفه شخب–
 ...دیچی و صداش پدی لغزمای سي اروم رودستاش

 ....خوندی برامون مشهی خوب بود وهمی واسه جمع خودمونی نداشت ولی انچنانيصدا
 ★سوم شخص★

 ... همه رو برده بود توحستاری گمی ماليصدا
 ... خوردی اهنگ فقط به حال اون دوتا تازه عروس دوماد نمنیا

 ...خوردی حال همشون مبه
 ... عاشق بودنهمشون

 
  دارمی که بهت چه حس خوبی دونینم
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  چقدر به بودنت وابستمی دونینم
  تموم عمرو کنار من باشایب

  همرات هستمشهی همي هرجا برتا
 کنارتو خوشبختم چقدر ی دونینم

 نهیری دوست دارم ازلب تو شچقدر
 شهی تو باورم مي حرباهمش

 نهیشی چقدر حرفات به دلم منیبب
 يدی که بهم می دارم واسه احساسدوست
 يدی منو فهمنکهی دارم واسه ادوست
 دمی دارم چون عشقو تو چشات ددوست
 يدی دارم چون عشقو توچشام ددوست

 
 
 
 )ي کالنتررضای وعلینیدامیحم/دوست دارم(

 ..کردنی طول اهنگ همه به هم نگاه متو
 ...دی امهی دنبال دیشا
 ... عشقشونرشی پذي برادی امهی

 ..دنیی پای همه رو مبی وهورام عجساحل
 کردی ومدادم باخودش تکرار مکردی ساحل رو کنکاش مهورام

 ? من باشهي صدا برانی دستا وانی اشهیم–
 ....خوندی اهنگ رو منی تمام مدت باعشق به هورام اوساحل

 ... بودگهی اهنگ کالمشون به هم دنی ادی که بگن و شادنی ترسی می وار همو دوس داشتن ولوونهی وفرهود که دنینگ
 ... هم بود که از اطرافشون قافل شده بودنری نگاشون درگانچنان

 ... خاص ونداد بودي تو فکر چشماتسای رو داشته باشه ونیغل دختر بنی ادی که چطور باکردی فکر منی به اونداد
 .. کردی رو کاوش ماری داشت مازدشی با تشکر وحس جددایا

 .. که االن همه کسش بودياریماز
 ... بدهحی دروغ رو چطور به عشقش توضنی انکهی درغم ااریوماز

 ... بودرهی دختر فداکار روبه روش خنی مدام به ااحسان
 ..زهی که تا چه حد براش عزکردی فکر می وطهورا داشت به احسانشدی مهم میلی داشت واسش خدای جديدختر
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 درفکر عشقش مدام نی ونازنکردی مهربون تشکر منی ومدام ازخدا بابت اکردی مي که تو بغلش بود بازنی نازني با موهانیارت
 ...کردی شکر منیخدارو واسه بودن ارت

  رو واسه طرف مقابلشون روکنهنای قلب اي عشقو واسشون نگه داره وحس تونیکه ا خواستنی ازخدا مایمی وکباربد
 
 ★نینگ★
 
 

 ..میشدی اماده مدی باگهی دي فرهود زودتر از بچه هامنو
 ...هی اتلمیرفتیدمیبا
 ...می جشن رو عهده دارباشيلمبرداری وفیقراره منو فرهود عکاس.  اون دوتا زوج عاشقی عروسي عنوان کادوبه

 ..رهی بگلمی فربد فمیینای ودر حال قردادن واستی ما حواسمون نی فرهود به فربدم سپرده زمانالبته
 ... خوندهی کارگردانشونی اای گواخه
 ... هنرمندنی خانوادگنای اکال
 .. منو ازفکر دراوردلمی موبايصدا

 .. بودفرهود
 ...نیی انداخته بود که برم پاسیم

 ...نیی رفتم پاشگاهی اراي نهی جون تشکر کردم وبعداز پرداخت هزازمهربان
 به عنوان ی سرتا پا مشکي دکلته بود به عنوان ساقدوش عروس و پسرا هم کت وشلوارادی سفی لباس مشکلهی هممون لباس

 ...ساقدوش داماد
 ... بودمگهی دشگاهی اراخی شی بپهی به اتلیکی نزدي عروسا ومن براشی رفته بودن پدخترا
 ...رونی وباز کردم ورفتم بشگاهی درارااروم

 ... لبم نشستي روي بالفاصله لبخنددنشی دبا
 ... جذاب شد بودتی نهایب

 ... خوب به تنش نشسته بودیلی شلوار خکت
 ... سمتش قدم برداشتماروم
 .. متوجه ام شدتازه

 ... از چشماش گذشتبی برق عجهی
 ... وبرام باز کردنی درماشبدون

 ... ذره حالم گرفته شدهی
 ... نی نشستم تو ماشاروم



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 215 

 ... دور زد و سوار شدعیسر
 ... وروشن کردنی بهم انداخت وماشی نگاه طوالنهی

 ...می رفتهی حرف تا خود اتلبدون
 ...مرگ

 ..شعوریب
 ...ی بهم بندازه ولکهی تهی حداقل ای ي بودم بگه چه خوشگل شدمنتظر

 ... شدم و قفل رو بازکردم ورفتم توادهی پهی دراتلی بدعنقبا
 ...شعوریب

 ... ومانتومو دراوردمی رفتم سمت اتاق عکاساروم
 ... و موهام گذشته بودمیشونی پي از رودی گل سفری زنجهی ذره جمع شده بود وهی ساده دورم انداخته بودم وفقط از باال موهامو

 ... لختم حس کردميزوها باي رو رويدی شدي تا چکش کنم که گرمانی سمت دوربرفتم
  شددهی فرهود درست کنارگوشم شني وحشت خواستم برگردم که صدابا
 ...ی خانومي شدری گنفس–

 ... امو بشکافهنهی سخواستی مقلبم
 ... سرمو کج کردم سمتشاروم

 ..ممنون...مم–
 ... انگشتام قفل کردي وانگشتاشو تودی شونه هام نوازش گونه تا کف دستم کشيانگشتاشو ازرو 

 .. شکممي گذاشت رودستامونو
 ? بغلش داغهنقدریچراا
 .... گرممهنقدریچراا
 ...دی کشقی گردنم فروکرد ونفس عمي سرشو تواروم

 ...بوش معرکه اس مثل صاحبش...اووووم–
 ... افتاد تو پاچه امقلبم

 .... دستشو اورد کنارصورتمو برگردوندش سمت خودشهی
 ... وبکر که هوش از سرم بردهیشتن دختر دوس داهی–

 ... تندشده بودنفسام
 ?..نیینگ... ?فرهود–

 ...می فربد مثل برق ازهم جداشديباصدا
 ....يوووااا



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 216 

 ...مردمی مداشتم
 ... وداغ بودی دوس داشتنبی عجیول

 ... گفت بکربهم
 .. خدايوااا
 ★طهورا★
 
 .. وخانواده هامون اونورترمی نشستزی مهیهمه دور !! )ناسی جوواهیقض.. ( ساقدوشاما

 ..کننی مي بردارلمی فربد دارن ففرهودوداداشس
 ...ی بموننجایبهتره هم...ستی محکم بهش گفت لباست مناسب نیلی خواست بره که فرهود خنمینگ

 .... ستاره بارون شدااانی نگي چشماقشنگ
 .. انداختمدهی برسی به اون دوتا گنگام
 ... عه عهعه

 ..  مزدوج شدن معرفتا چه زودیب
 ... دوتا عروس ودومادنی جونم واسه ايا

 ..ننیری شچه
 ... خواااااااااااامی ممنم

 ...می باهم ازدواج کنمیزی با بچه ها برنامه بردیبا
 ... خوااااااااامیم
 ..دمی کشي حسرت باراه
 ?... بدبختنگلی سهیچ–
 .. نگاه کردمنی به نگزیت

 !یخودت بدبخت عالم... کم جوجهروت–
 دنیخندی بلند مپسرا

 ...غهی صتونمیکی... کنمی جا عقد مهی همتون امیخودم م..  ندارهیمشکل–
 .. سمت وندادمی هممون برگشتهوی
 .. که بغلش بود محکم با ارنجش زد توشکمشیتین

 ...چه غلطا... چرون بار اخرت باشه هاچش–
 ... باال اوردمی دستاشو به حالت تسلدهی ورقلمبي با چشماونداد

 ..  کهمیدعوا ندار...یاوک–
 .. نگاه به پسرا کردهی بعدمتفکر
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 ...می ازشما رو عقد کنیکی نظرم عاقد که اومد هرکدوم به–
 ... اخم کرد بهش که دهنشو بستنی همچاحسان

 ... اخمتي فدای الهيا
 ...جذاااااااااب

 ... کردرمی نگاهش غافلگبا
 ...نیی سرمو انداختم پاعی سرخوردمی که داشتم پسر مردم رو ممنم

 ... کننعتی برسر ضاخاك
 ... به پام خورديزی کردم چحس

 .. شدهرهی درتالشه وبه ساحل خدای ادمی نگاه کردم دزی گشاد شده به مي چشمابا
 ...احمق

 ...نورترهی پا اهیساحل .... منه خل وچليپا–
 ... خندهری زد ززی قرمز شد و کل مدایا

 ... پاشو کارت دارمطهور–
 ... خوردمو نگام رفت سمت احسانخندمو

 ?يخوای میچ–
 .. کردی کمرنگاخم
 ...گمی بهت مپاشو–

 ... بلند شدمو دنبالش رفتماروم
 ... سمت اتاق پرورفت

 ?يری کجا ماحسان–
 ... وارد شدمدیمنم با ترد..  حرف وارد شدیب

 ... وارد شدم بازومو گرفتنکهیهم
 ? کردهتتی اذیک ? روبازوتهی چنیا ? شدهیچ–

  گرد شدچشام
 ?.. احسانیگی میچ–

 ..دی بازوم کشي رواطی بااحتدستشو
 ... بازومي رودی چرخنگام

 ?ها
 ... اهللابسم
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 ? شدينجوری چطور انیا
 .. بازوم افتاده بودي خط پهن وکوتاه روهی

 ? شدی شکلنی ایک ?هی چنیا–
  کردیاخم
 ?ستیچرا حواست به خودت ن_
 .. که بخوام مراقب خودم باشمدمی خودم نفهماصال–
 ...يبودی مراقب مدی هرحال بابه–
 ... نکنتمی واسم پس  اذی مهمیلی بدون که خنویا

 ...رونی رفت بازاتاق
 .. غار باز بودنی عدهنم
 ? ?? واسشمهمم

 ...يوااا
 ...رونی که بلندشد رفتم برونی سازودهل بيباصدا
 ★تساین★
 
 ...دنیرقصی مي که داشتن کردی سمت گروه بزرگدمیی ذوق بلندشدم و دوبا

  ودستمال رو ازش گرفتمی سمت سرچوپدمیی دوبدو
 !)کنهی رو مشخص مری و مسدهی گن که مثل فرمانده گروهش رو نظم می به نفر اول صف مي در رقص کردیسرچوپ(

 ...کردمی وپاهامو مرتب عقب جلو مدادمی تند دستمال رو تکون متند
 ... صف درست کردنهی من ي جلوقای که چندتا مرد اومدن و دقبردمی مضی نگذشته بود وداشتم فقهیدق2هنوز
 ... شدزونی ولوچه ام اولب

 ... محترمانهی ولمیری بگی چوپمی خوای میعنی نیا
 ...زمونی رفتم سمت ماروم
 ... خواستمی می من سرچوپی ولدنی رقصی ها داشتن مبچه
 ..ی دادم به صندلهی تکعنق

 ...شعورایب
 ..رمی نداشتم دستشونو بگیمشکل

 .. بشهکی تحريری مرد رو بگهی نداره که اگه دست ي لوندي رقص کردیعنی
 ... بهش بخورهمی که دستت مستقستی ني حالت دستا جوریعنی

 ...یتی نایب—
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 ...زدی ساحل بود که ازوسط صدام ميصدا
 .... نهیعنی انداختم باال سرمو

 ..هی دردت چدونمیم...می برایب–
 .. تعجب برگشتم به ونداد نگاه کردمبا
 ...میری حالشونو بگمیبر..  به دلت بمونهيزی ذارم چینم...ایب–
 ... ذوق نگاش کردمبا
 ... ك عاشقتمزاسی چنیواسه هم.. ي پسری گلیلیخ... وندادیییییمرس–

 ... سمتشدمی پاشدم ودوعیوسر
 .. گرد شده بودچشاش

 .?ي شدعاشقم–
 ?یچ–
 .. ?ي عاشقم شدیتوگفت–

 ... گردشدچشام
 ?یچ

 ? گفتممن
 ... خاك به سرميوااا
 .. خودمو جمع کردمعیسر
 ...دادمی خودمو لو مدینبا
 ?می برشهیم...من نگفتم..?من–

 ...هی بهم زد که منظورش خرخودتيلبخند
 ...ی خانوممیبر–

 ...دی رفت وبعد ازاجازه دستمال رو کشعیسر
 ... دستمال بهم دادهی که ردشدازجلوم

 .. کردم که نگوی ذوقهی
 .... سر صف و رفتم سمت وندادي رودمی دستمال روکشتمی رفتم ته صف و اروم وبارعیسر

 ...  رو ازش گرفتم ودستامون تو هم قفل شددستمال
 ...دی اوج اهنگ رسبه

 ... باال انداختمي هامو تند وسرشونه
  مثل من شونه هاشو تکون دادوندادم



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 220 

 ... باهات برقصمگذرهیخوش م...يدیجوم... ی رقصی میعال–
  بهش زدميلبخند

 ...ی هستی خوبيتوهم همپا...یمرس–
 ...میدیرقصی ومخوردی هامون بهم مشونه

 ... داشتمی خوباحساس
 ...ی به خاطرم اومد سرچوپنکهیا

 ...اوردی به روم نموی سوتنکهیوا
 ... هرلحظه حواسش بهم هستنکهیا
 ...ن توحالمو اومد حالمو خوب کنه زددی فهمنکهیا

 ... داشتی خوباحساس
 ...  عروس دومادا اومدن وسطدمی فهمی درپی پي بلندو کل زدناغیباج

 ....ستادنی وسط ساقدوشا ارفتن
  بهشون زدمی خوشبختي پر از ارزولبخند
 ★نینازن★
 
 

 ...کردمی بهش نگاه مباعشق
 ... رو لبش بوديکردولبخندی می رانندگاروم

 ...دادی میفی بار فشار خفکی تودستش بود وهرچند وقت دستم
 ... خوشحال بودیلی خامشب

 پشت گردنم موی لفظری وزدی جلوهمه بوسمویشونی بلندشدو پیستی عقد رو خوندن وبله رو دادم بدون رو درباي خطبه یوقت
 ...قفل کرد

 ...بای گردنبند فوق زهی
 ... نوشته شده بودقیحالت نستعل هی بانی ونازننی قلب بود که اسم ارتهی

 ...دمشی واروم بوسدمی به گردنبندم کشیدست
 ...الیخی بادشوی نجاستی اش ازنده–
  نگاش کردمطنتی شبا
 ...دمیبوسی وگرنه زنده شم ممیابونی وسط خفی که صدردرصد فقط حاونو–

 ...دی خندبلند
 ..ی خونه خانوممیری ماالن–



       طونی شيایرمان دخ                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 221 

 ?ی گرفتطی ساعت چند بلواسه–
 .. به ساعتش کردینگاه

 ... رو بخورممیساعت وقت دارم که خانوم5–
 ....دی گشادشده نگاش کردم که بلندخنديباچشا

 ..شمی اومدن پنیرحسی بابا واممیستادی که ادرخونه
 ..می شدادهی پعیسر
 ...نمی اشکشو نبنیشاهدختم دستته ارت... بهم باشهحواستون–
 ..دی وگفت وخواست دست بابا رو ببوسه که بابا نذاشت وصورتشو بوسی چشمنیارت
 ...مواظبش باش....نی نفسمونه ارتيناز–
 ..میدی وبوسنیرحسی ومن امنیارت

 ... واسمون کردنری خي اومدن ودعاهممه
 ... سمت خونهمی و بوس بوس رفتی خداحافظبعداز
 ....می اسانسور شدسوار

 ...بود عشقم ي خونه نی ارتاپارتمان
 ... کنمی عاشقانه زندگنی که قرار بود با ارتي اخونه

 ... باشه ومن خانوم خونه اش باشممیمردزندگ
 .... حس کردم رفتم رو هواستادی که ااسانسور

 ...دمی کشیفی خفغیج
 ... شی عشق بازنمی ابفرما
 ... توروخدانگاع
 ...  ازشکم انداخته بود روکولشمنو

 ... بود وپاهام روشکمشزونی از پشتش اودستام
 ... از عاشقونه بغل کردنتممنون–
 ... محکم زد به باسنمدونهی

 ...ي با توعه دختري بازوونهی من دعشق–
 ...دمیبلندخند

 ... درو باز کرد وواردشداروم
 ....اخخخخجون

 .. که خواستم بودهمونطور
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 ... شده بوددهی چبای ام زهیزیجه
 ... خونه رو نگاه کنمسای وانیارت–
 ...گری که مهم ترم جمن–

 ... پرتم کرد روتختهوی سمت اتاق و رفت
  نگاش کردمباخنده

 ....زنمی مغی جی بهم بزندست–
 ... کتشو دراورد وکراواتشو شل کرداروم

 ... بزنغی جيجرعت دار..  سررهی خي دختره–
 ..... بکشم که صدام خفه شدغی بازکردم که جدهنمو
 ...دیکشی بازووشونه ام مي اروم دستشو روکردوی رو لبام حرکت ملباش

 ...کردمی مشی حس خوب همراهنی ازاسرمست
 ... مردونشو باز کردمرهنی اول پي ودکمه دمی کشکراواتشو

 ..نیی پادی لباسمو کشپیز
 ... پهنش گذاشتمي نهی سي دکمه هاشو باز کردم ودستمو روي هیبق

 .. داغ بودداغ
 ... مثل تن تبدار  مندرست
 ...کردی کمرمو لمس مي تک تک مهره هادستش
 ..گرفتی مزی ري و گازهادیبوسی محکم مگردنمو
 .. کردی و نوازشش مدیچرخی موهاش مي تودستام

 .. همه لذت وعشق بودمنی اسرمست
 .. شده بود همه کسمنی وارتدشیپرستی منی که ارتی بودم بتشده
 ..خواستمشی میکس

 .. خوب وبدشباتموم
 ..طنتاشی تموم شبا

 ... عشقشوباتموم
 
 ★نینگ★
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 اگه یغاتی کار تبلهی ي کردم وگفتم که امروز به فرهود زنگ زدن برای فرهود رو معرفنای کردن بچه ها به مامانی راهبعداز
 ... نداره باهاش صحبت کنمبیع

 ... اوناهم خداروشکر موافقت کردنرسونهی گفت منو مفرهودم
  کرد فرهود با اخم نگاممی سوارشدنکهیهم
 ?دروغ–

  نگاش کردمبااخم
 کارخونه نی از ایکی يبرا... زنگ زدو منم جواب دادملتی موبایگرفتی از دخترا عکس می داشتی وقتستی درکار نیدروغ–
 ... بودمانیس

 ...غاتهی و تبلي بردارلمی واسه فگفت
  تعجب نگام کردبا
 ?ییخدا–

 ... سرمو تکون دادمعنق
 ?ی گفتیبهشون چ...ي ماه پرسودچه–

  جوابشو دادمي جدسردو
 ...يدی رو می و بهشون جواب قطعيگری شماره تماس منی به همگفتم–

 .... کردم سمت پنجرهرومو
 ... بودي ابرهوانسبتا
 .... فردادیباری بارون ماحتماال

 ...نهی بوزي پسره اهه
 ...کردی مي چطور با اعصابم بازنیبب

 ? مرض دارم به خانواده ام دروغ بگممگه
 ?شعورباشمی بي توشی ساعت پهی نکهی به خاطر ااونم
 ?ی کنتمی اذکه

 ...یعوض
 ...می خونمون ساکت بودابونی سرختا

 .. بالبخند ومرموزاون
 ... اون کارخونه اسی لعنتشنهادی حتما به خاطر پکه

 ....ی واعصاب خردکنی با ناراحتومن
 ....ستادی که سرکوچه بود ادرخونمون
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 ... خودم ادرس بهش داده بودمقبال
 ...دمی شدم محکم درو بهم کوبادهی پی تشکر خشک وخالهی حرص و با

 .. اتاقم روشن بودچراغ
 ... خونه بودنپس
 ...میکردی خاموشش ممی گشتی برمی و وقتمیرفتی مرونی بی وقتذاشتمی اتاقمو روشن مي چراغاشهیهم
 ?يری می خالی طور خالنیهم–

 .. برگشتم سمتشباحرص
 ... زده بودهی تکنی ماشبه
 ...رمی بعد مکنمی محکم بغلت مامی منه–

 ... شد وبرگشتم سمت فرهوددهی محکم دستم کشهوی زدم و قدم تند کردم که برم که يپوزخند
 .. اشنهی من روسي دورکمرم بود و دستادستش

 .. . طرفهی موهام پرت شده بود ی ازسرم افتاده بود ولشال
 ... توهم قفل بودوننگام

  نگاش کردمتی عصبانبا
 ? بغلت کنمدی که بای گرفتيجد?چته–
 ... نگام کردطنتی شبا
 ... ازم جدا شهرمی دلگی ذارم خانومی نمی نگرفتم ولي جدنه–

 ...دی و چونه امو بوسنیی اوردم پاسرشو
 .... شدمشوکه
 ... گرد شده بودچشام

 ?کنهی کار می چداره
 ... باالومدی ومزدی مزی ريبوسه ها.  چونه اميازرو

 ...  حس کردم تو کوره قرار گرفتمی انبه
 ... به تنم افتادیلرزش
 ...شدمی و من داشتم مست مدی مکی لبامو ماروم
 ... بودمی و مالزی هاش ربوسه
 ... حس شده بودی ببدنم
 ..خودش سمت دی محکم منو کشدی دنوی توان وزنمو نداشت وفرهود که اپاهام

 .... کردمي از لبم گرفت که ناخوداگاه ناله ايزی رگاز
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 ... داشتلذت
 ... فرهود پراز لذت بودي هابوسه

 ... بودنیریش
 .. انداختمی به لباسش چنگاروم
 ...دیبوسی تر مدی کرد که شدکشی تحرشتری بانگار
 .. و جداشددی لبام کشي زبونشو رواروم

 ? برطرف شد خانوممتونیدلخور–
 ... چشماش نگاه کردمي تعجب ونفس نفس توبا

  باال انداختي ااشونه
 ...ومنم عاشقتم...ی گفتم دوست داشتنبهت–

 .. ازم جدا شد و سوار شدعیسر
 ...شهی دلم برات تتنک ميای فردا سروقت بیخانوم–

 ...کردمی نگاش مبابهت
 ?یچ.. چ

 ?عشق...من.. ?فرهود
 ....ای خدايوا
 ...دمی کشي ازشادیفی خفغیج

 ... دوسم دارهایخدا
 ....عاشقمه
 ...عاشقشم

 ... ذمت گررررررمایخدا
 ★ایمیک★
 

 ... توجام نشستمدوی برق گرفته ها ازجام پرنی که اومدعي بلنديباصدا
 ...دمی کشی اورمغی که جدی کشيدی شدری دلم تریز

 ... به ضرب نشست توجاشغمی جي باصداباربد
 ..دمی کشي اگهی دغی جدمی بلند رعو برق رو که شنيصدا
  اومد سمتمعی سرباربد

 ?یزنی مغیچرا ج ?ی شده خانومیچ–
 ... اغوششي تودمیخز
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 ..کردی متمی و اذدیکشی مری دلم تریز
 ..هی شده بود که دردم ازچمتوجه

 دی موهامو بوسي رواروم
 ? دکترمی بري خوایم?ي درد داریلیخ–

 .... تو بغلش مچاله کردمشتری تکون دادم وخودمو بسرمو
 ...کردمی دستشو رو شکمم حس منوازش

 ..  دراز شداروم
 .... شد منم دراز بکشمباعث

 ..  محکم بغلم کرد وبا پاهاش پاهامو قفل کردازپشت
 ?ي شدتی اذیلیخ...ی خانومدیببخش–

 ...کردی حالمو بهتر مدیچرخی می شکمم به صورت دوراني که رودستش
 .. بودیعال...نه–

 ... گردنم فرو کردي تودوسرشوی خنداروم
  به گردنم زدزی ري بوسه چندتا

 .. بودمی باهم خواهشتری به بعد بنیپس ازا_
  زدم رودستش که رو شکمم بوداروم

 ... خوش اشتهاچه–
 ...خوردی به گوش وگردنم منفساش

 ... بهتر بودیلی خحالم
 .. از صداشگرفتی و ادم ارامش مدبودی شدبارونم
 ... نبود که تجربه کرده باشميزی اغوش باربد چيگرما

 ... تک بودلذتش
 ... باشهدهی اغوشش گرفته خوابي مغرور ولجباز ازدواج کرده باشم و االن با عشق منو توي اقانی سخت بود که بااباورش

 .... منمهربون
 ... منظم شده بودنفساش

 ... سمتشدمی نشه چرخداری که بي طوراروم
 .. از هم باز بودی کمشی گوشتيهم افتاده بود ولبا ي اروم روچشماش

 ... بودختهی بهم ری کمشاشیر
 ..  مرتب کردم ونوازشش کردمشاشوی راروم
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 ...دمی بوسشویشونی بود توصورتش رو کنارزدم واروم پختهی ری که کمموهاش
 ...ي وتوهم دوسم داردمیتوبغلت خواب....دمیازقبل دوست داشتم و االن به ارزوم رس... دوست دارمااایلی خییاقا–

 ..دی لرزی مصدام
 ...کردی ام موونهی دوسش داشتم وفکر نبودش دواقعا
 ..دمی خم شدمو لباشو بوساروم

 ... بدن لختمو به خودش فشردمحکم
 ...رسمی فردا به حسابت می خانومبخواب–

 .. سوختمیشونی چشمامو بستم که پباخنده
 ..د خوابم برد زدم وبافکر باربيلبخند
 ★ساحل★
 
 

 ..گذرهی بچه ها مهی که ازعروسهیچندروز
 ... برگشته اننی وارتيناز
 ... وباربدم برگشته ان سرکارشونایمیک

 .... بهشدهی واونم که بله رو صد در صد منی نگي رفته خاستگارفرهودم
 ... شدهبی عجیلی رفتارش خهی چند روزهی هورام
 .. شده واسم اورده تا بهشون عادت کنمتی تربي چندتا توله سگ وسگانکهی براعالوه

 ... بوسهی لپمو مرهی راست مرهی مچپ
 ...کنهی گرم مییییییییی احوالپرسصبحا

 ... کوچولو خانوم کوچولو خفم کردهباخانوم
 ...ستی نلی می حس کردم نسبت بهم بیی جوراهی یعنی

 ..گهی که دوسش داشتم دمنم
 ? خوادی میدا چ کور ازخگنیم
 ....نای جفت چشم بهی

 .. خواستمی توجه هورام رو منی هممنم
 ... بودم که به عنوان تشکر بهش بدمدهی دسته گل اوشمل خرهی

 ... اسمشو گذاشتم تشکری بدم وليزی چهی که دوسش دارم ی خواستم به کسدراصل
 ...) کاریبابامخف...بابا بچه زرنگ(

 ...ستادمی ادرکارگاه
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 ... سمت کارگاهدمی دست گل رو برداشتم و دوباذوق
 ...شدی مدهی شنفی ظري خنده ي صداهی هورام وي خنده هاي کارگاه رو که باز کردم صدادر

 دنمی به خاطر دوزدمی نفس منفس
 ? عاشقتمیدونستیم–

 ....ی رفتم سمت سالن اصلباتعجب
 ..تشو گرفته بود  هورام نشسته بود وهورامم دسي پاي وجذاب روبای دختر فوق زهی

 ? من چقدر عاشقتمیدونستیتو م?یتوچ–
 ... دختره زدي به دستاي ابوسه

 ...دنی بلندخندهردوشون
 ...ستادی اقلبم

 ?یچ.. چ
 ... پاهام روبه عقب قدم برداشتاروم

 ... توبغلشدی جلورفت و دختر رو کشهورام
 ... زدمرونی عقب عقب رفتمو باسرعت ازکارگاه بناباور
 ...شدی نمباورم
 ... دوسش دارههورام

 ...عاشقشه
 .... شل شد ودسته گل ازدستم سرخوردو افتاد وگالش پر پرشدواشی دستم
 ... شدکهی تکهی افتادو تقلبمم

 ... نداشتمهی توان گریحت
 ... توان وزنمو ندارمکردمی ماحساس

 ... شدمنی سوار ماشعیسر
 ....ایخدا
 ... که استارت زدم پخش روشن شدنیهم

 ...کردمی می ناباور رانندگمهنوز
 ?...دنی نشننمی ماشي صدای ونوش بودن که حتشی غرق عنقدریا
 ? نامرد بودنقدریا

 ? نامردیگی بهت داده بود که تو االن بهش مي احمق چه تعهداخه–
  شدری سرازاشکام
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 ?دهی می پس اون همه توجه ات چه معنیلعنت
 ?دهی می همه محبتت چت معناون
 ?ي کردي فکرنی کار کرده بودکه تو همچی اون چاصال–

 ... شدت گرفتاشکام
 ... همکار بودمهی فقط من
 ? کردنی مدرسه چرا همچي اون روز توپس

 .. براشي عروسک بودهی چون–
 ...نبودم
 ...نبودم

 ...ااااااااایخدا
 ? شدنطوری اچرا

 ? خواهرش باشهدیشا ? من اشتباه کرده باشمنکنه
 ... عاشقتمگهی به خواهرش می خر کاخه–

 ..  بس کنیلعنت
 ?یکنی دلسردم مچرا
 ...زهی برام عزاون
 ... باشهی باهرکحاال
 ... بمونمنجای اشهی نماصال

 ..شمی موونهی وهللا دبه
 ... برمدیبا
 ... برمنجای ازادیبا

 ...ااای خدايوااا
 ... عشقم چه زود تموم شدعمر
 ... تو خال هستمکردمی محس
 ...ستمی نکردمی محس

 ...ستمی هورام ني بدون توجه هاستمی ناره
 ? بزنمدشوی قایخدا

 .... کرده بودسی صورتمو خاشکام
 ?...شهی ممگه
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 ... تونمی نمایخدا
  مردمی مداشتم

 ?.. کاری چخوادی منو مکهی همه کسشو داره داون
 ...کنمی من دق مایخدا

 ... فراموشش کنمدیبا
 ... عشقم غلط بودازاولم

 ...!ستی نی فراموش شدنچوقتی عشق اول هیول
 ... خودت کمکم کنایخدا
 ... دارمازی خوردم بهت ني شکست بدتیخدا
 ★تساین★
 

 .. بودمفتی شامشب
 ... برمیی باهاش جاخوادی سپرده به دونفرو مفتامونوی بهم گفته بود که امشب شونداد
 ...ادی و نشستم تو اتاق تا بمارستانی اومدم بمنم

 ... باز شد و سرونداد معلوم شددرباشدت
  اخم نگاش کردمبا
 ?ي بدون در زدن اومدباز–
  نگام کردی چپیچپ
 ... منتظرتمنی دم ماشرونی بایزود ب... سرجات بچه نیبش–

 ... محکم بستدرو
 .. عه عه طلبکارم هستااااعه

 ... کردمدی اب خوردم و رژمو تمدوانی لهی از جام پاشدمو باغرغر
 ....خخخخخخ

 ... حرص خوردهی حتما کلاالن
 ...حقشه... بخورهبذار
 ...نیی رفتم پانهی و با طماناروم
 ...ی گرفتی اوه چه ژستاوه

 ... کشم کرده بودتسای اخم نهی
 .. سوار شوعیسر–

 ... حرف زديباتند
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 ... نگاش کردم و سوارشدمیعصب
 ... کردمیظی مثل خودش اخم غلمنم
 ?می برمی خواستی مکجا

 ?يبریم منو کجا–
  خارج شدنگی ازتوپارکبااخم

 ...یفهمیخودت م.... نزنحرف–
 ...اههه
 ? من فضولمی دونیتونم

 .... بگوگمیم–
 ...کردی می توجه رانندگیب

 ...يهووو–
 .. پخش رو روشن کردالیخیب

 ...ستمی که من نانگار
 می اون سزدم
 ...!ی کنتمی اذي حق نداری اقا پسر درسته دوست دارم ولنیبب–

 ...ی به صندلدمی شدم ومحکم خودمو کوبنهی به سدست
 !شعوررررررریب

 ?...هی کرده کفکر
 ?ی گفتیچ—

 .. برگشتم سمتشباخشم
 ...يدی شنهمونکه–

 ... کردی از کاسه دراومده نگام مي با چشماداشت
 ...توروخدا تکرارش کن ?ی چیگفت—
 .. اخمم باز شدیکم

 ?نی اچشه
 ..يندار... حقیم ول دوست دارنکهی اقا پسر با اگفتم–
 .. رفتلی صدام تحلواشی واشی
 ?یچ
 ? گفتمیمن  چ. ..م
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 ?خودمو لو دادم. من
 ... منيخدا

 ...گرفتی ام مهی گرداشت
 ? کردمی چه غلطمن

 .. حرف تو جام نشستمو وسرمو انداختمیب
 ... میدی رسی کدمی به خودم فحش دادم نفهمنقدریا

 ...نی حاال ببرهیگی برام دست ماالن
 ... ونداد مشاهده شدي شد و پاهادرباز
 ...زهی بود اشکام براالن

 ...رهی روشنش کنم وگرنه ابروم مدیبا
  چشامو بستم وسرمو گرفتم باالبالفاصله

 نی از ایعصب...(خب منم ادمم...خب... شدهکی بهم نزدنقدری که اي بوديتنها جنس مذکر.. ي تو بهم توجه کردوندادخب–
 )دمیهمه تول شدنم بهش توپ

 ?...هی اصال دوست دارم مشکلاره
 .. و چشاامو باز کردمدمی کشیقی عمنفس

 ... کنمی نگاهم نمی من بهت حتي بودم االن با پوزخند بگه فک کردمنتظر
 ...اما
 .. ونداد نگاه کردمي متعجب به لباي چشمابا

 ...زدی لبخند ماروم
 .. به تنم وارد شدیمی عظي حس کردم گرماهوی

 .  بوددهی ونداد محکم دورم تنيدستا
منم ..  خوشحالمیلیییییخ...خوشحالم...ی ندارم خانومیمشکل... حرفو بهت بزنمنی همقای که دقنجای بودمت ااورده–

 ...منم دوست دارم...عاشقتم
 .. کر شده بودگوشم

 .. خشک شده بودلبام
 ..شدی نمباورم

 ?یچ
  بازوهاش قرار گرفتي ورو دستام اومد باالاروم
 ?ی مسخره ام کنی خواستینم?ونداد—
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  تر فشارم دادمحکم
 ..ي تو کارم رو راحت کردی تا خودم اززبونت بکشم ولنجایاورده بودمت ا...ی خانومنه–

 .. زدمی پررنکلبخند
 .. ممنونتمایخدا

 ...دمی عطر تنشو بو کششتری اش فرو کردم و بنهی تو سسرمو
 ... خداجونمممنونم
 ....تتی نهای بابت لطف بممنونم
 ..ي که وندادو بهم دادممنونم

 ★دایا★
 

 ... اومدمرونی اژانس بازدر
 ... شدمنی سوار ماشبالبخند
 ... کمک کنمانای که به ارکارکنمی فکر کردم چی کلراستش
 ..رمی کمک بگي از هورمی مستقری مجبورشدم غاخرش

 ... ماجراهانی ا ازرونی بشی گفت بهتره ببراونم
 ...! دورش کنملی مسانی از ایعنی

 .. کنمکاری فکر کردم چمنم
 ... دوري جاهی میگفتم بهتره بر 

 ...شهی ککنهی مریی که حال وهواش تغیی جاتنها
 ... مني درحد بودجه البته

 ...رمی بگطی رفتم چهارتا بلامروز
 ..رمی گفتم واسه خودمون دوتا بگاول

 ..ادی نه اشکانم بدمید
 ...شهی گفتم بدون عجقم نمبعد
 ... جونم گرفتمي مازيبرا
 ... سرعت رفتم سمت خونهنی اخربا
 ...سادمی وانگی پارکدر

 ... وبعداز قفل کردن در رفتم سوار اسانسور شدمنیی پادمی پربدو
 ...اری مازشی پرفتمی مدی بااول

 ... کردخی موبه تنم سيادی فري رفتم سمت واحدش که صدایباخوشحال
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 ... اصال واضح نبودصداها
 .. جلو سرمو به درچسبوندمرفتم

 ..هی معنیحرفات ب...اری کن مازبس–
 ..گهی ديایلیمثل خ.. شمیعاشق م.. احساس دارم.. قلب دارم..  ادممهیمنم ?.. هی معنیکجاش ب..رینخ–
 وککشم رهی مبی غربی عجيتایر که ماموسی افسر پلهی... از توی ولیگی اره راست مگفتمی شناختمت می نماگه–
 ... تونم باورکنمینه نم....گزهینم
 ... سرکارگردمیبعدش برم.. بگمدای به اقتوی اول حقدیمن با...دست ازسرم بردار جواد...ی تونی درك که نمبه–
 .. بودختهی اشکام ری دونم کینم

 ..شدی کلمه مدام تو ذهنم اکو مهی فقط
 ..دروغ...دروغ.. دروغ–

 ... بهم دروغ گفته بوداون
 .... شدت باز شددربا

 ...اری پسر وپشت سرش مازهی سرخ ي چهره
 ..کردمی نگاه ماری مازي به چشماناباور

 ... احساساتم متنفرميازدروغ اونم تو...اری مازي اش کردپاره–
 .. جلو اومدیبانگران

 ... بگمسایوا... بس کندایا–
 ..دمی توپیعصب

 یاره عاشقت بودم ول.....يپاره اش کرد... موعههی عشق وتنفر نی بي فاصله گنیم....دست ازسرم بردار... شوخفه–
 ....!ی درووووووغ گفتی ولی گفتی ندارم بهم چه دروغيکار...میشکست

 ... جوادي شدم تو چشمارهی تو صورتش و با حرص خدمی رو کوبطی حرص بلبا
 ... بهشون زدميپوزخند

 !متنفررررر...ازت متنفرم...می شکستیعوض... دروغت نابودم کردیول... یول...عاشقت شدم...دوست داشتم...اره–
 ... بهمدمشی سمت واحدمو کوبدمیدو

 ...کردی مثل اهنگ ارومم نمیچی هاالن
 ... اهنگ خشک شدمدنی سمت پخش و روشنش کردم اما با شنرفتم

 ... صداشو تا ته بلند کردمازعمد
 ...بشنوه خواستم
  بفهمه متنفر شدم ازشخواستم
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  سوالری اون عشق و برد زي دروغ همه هی

 
 الی من پر شده از فکر و خشب

 
  حس و حالنی از اامی در بمحاله

 
 
  دروغ باعث شد اون قصه زود تموم بشههی

 
  من محاله که آروم بشهشب

 
 کشهی می کن از غم تو چنگاه

 
 کشهی میچ
 

  که بودی شد هر چتموم
 

  شد اما چه زودتموم
 

  دروغ ساده بودهی مونیی جداباعث
 

  که بودی شد هر چتموم
 

  شد اما چه زودتموم
 

  دروغ ساده بودهی مونیی جداباعث
 
 
  غروب گذشت و رفتنی از ادیبا
 
  خاطرات خوب گذشت و رفتاز
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 ستی نيدی صدا اُمنی به اگهید
 
 ستی نيدی اُماهی شب سنی ابه
 
 چقدر دلم پره یدونینم
 

  با دلهرهامی کنار بچطور
 
  ناشناسهی برم مثل دیبا
 

  صداستی دلم چه بشکستن
 

  که بودی شد هر چتموم
 

  شد اما چه زودتموم
 

  دروغ ساده بودهی مونیی جداباعث
 

  که بودی شد هر چتموم
 

  شد اما چه زودتموم
 

  دروغ ساده بودهی مونیی جداباعث
 ) دروغهی/عماد طالب زاده(
 
 ★طهورا★
 

  دوتا بوق زدم که درباز شدنگران
 ..ششی احسان بهم گفته بودبرم پامروز

 ... چرت وپرتانی حالش بده و ازاگفتیم
 ... سمت خونهدمی ودورونی زدم بشی تشویباکل
 ... توخونه نبودیکس
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 ?ی چیعنی
 .. ? االن کجاسای بای بگفتی همه منیا
 ?نه کی ان به مغزم خورد نکنه خودکشکی

 .. رو گشتمایی باد رفتم تک تک حموم دستشومثل
 ... نه
 ...ستین

 ... رفتم سمت اشپزخونهیعصب
 ? دروباز کردی کپس
 ..ختمی خودم ري اب براوانی لهی خچالشونوی سمت رفتم

 ...خوامی ممنم–
 ... با ترس برگشتمدموی کشینیه

 ..دمی بهش توپیعصب
 !دمیترس ?وونهی دیکنی منی همچچرا–

 .. جلو اومدکالفه
 ... اب بدهوانی لهیلطفا ..  طهوراستی خوش نحالم–

 ... خودمو پر کردموانی کردم ولیاخم
 ... رو نداشتمای لوس بازنی اي حوصله

 .. چرت وپرتانی و ازاهیدهن
 .. بودی گفت اخ دهنی نممی کسخوردی داشتم کل کالس باهاش اب موانی لهی مدرسه من دوران

 !! )مشیشستی نمچوقتمیه...راسته هااا(
 ...ستشی ندمی درمی بگوانوی رفت سمتش که لنگام
 ... و خوردمختمی اب رگهی دوانی لهی اروم

 .. بودخچالی ي تومی بستندونهی
 ... خوردملکسی راونم
 ? حسام کویراست
 .. توهال تا ازاحسان بپرسمرفتم

 ... حساگمیم–
 ...ییییییاخ

 .. تخس ولجبازپسر
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 ...دهی ملوس خوابچقدر
 ... بوددهی کوسن بزرگ مبل دراز کشيرو

 .. سمتش قدم برداشتماروم
 ... بود واخم کرده بودختهی رشیشونی رو پموهاش

 ?..  صورتش سرخ بودچرا
 .. زانوزدمکنارش

 ?یچ
  جمع شداخمام

 ? صورتش کبودهچرا
 ..هی زخمشیشونی پانگار
  کنار زدمشیشونی موهاش سردادم و ازروپي دستامو تواروم

 ... چشمام گرد شدازتعجب
 ? شدهیچ
 .. داشتیقی زخم عمشیشونیپ
 .. خم شدم روشو نگاش کردمی دل نگرونبا

 ...دی لرزدلم
 ...کشمی پسر با من که با زخمش درد منی کرده بود اکاریچ

 ... گرفته بودبغضم
 ..دمی خم شدمو زخمش و بوساروم

 ?شدهیچ ?ي کردکاری چيپسر–
 .. رو زخمشختی قطره اشکم رهی شکست و بغضم

 .. کردماخم
 ... مونهی مری رو زخم معشوقش مثل زخم شمشکی زخم کوچهی عاشق هی يبرا

 ... بلند کردم خواستم بکشم عقب که دستش دور کمرم حلقه شدسرمو
 .. گرد نگاش کردمیی چشمابا

 .. وخندون بودطونی شچشماش
 ? منهي برااشکا–

 .. شددی تشداخمم
 ... لعنتاه
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 ? گفتهیک–
 متفکر جمع کرد لباشو

 ... و مهربون بودنیری نفر شهی ي بوسه بی عجی گفته باشه ولی کسادی نمادمی–
 .. باز شدشمی نناخوداگاه
 ... سمت خودش که دماغم به صورتش خورددی منو کشدی که دلبخندمو

 ... دماغ شدمی ننه بییییا
 ... تو چشمام جمع شداشک

 ... نگام کرد ودوتا دستاشو دورم حلقه کردی نگرانبا
 ..  نشوندی دماغم مي تند بوسه روتند
 .. دکترمیپاشو بر ?یطهورا خوب.. دی ببخشمعذرت–

 .. پاشهخواست
 .. که نذارم برهراهنشی گرفتم به پدستمو

 .. تعادلشو از دست دادکه محکم پرت شد رومانگار
 ...اما... لحظه نفسم رفتهی
 ?ی چیعنی نفس رفتن دمی نگاه کردن به چشماش فهمبا

 ... ونافذش خاااص بودی مشکيچشما
 .. شک نگام کردبا

 .. گردنم فشارش دادي گودي اومد و تونیی پاواشی سرش
 ?طهورا–

 ...دیلرزی پام مدستو
 ?ی که همه کسمیدونستیم–

 .. باالدمی سرشو کشباتعجب
 .. نگام کردخمار
 جمی گدیفهم

 .? واسمینی ترزی عزیدونستیم–
 ...دی توجه سرشو خم کرد واروم استخون ترقوه ام رو بوسی تعجب توچشامو نگاه کردم که ببا

 .. رفت.نفسم
 ..یعنی....
 ★نینگ★
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 ...شهی نمباورم
 ...رمی کنار فرهود دارم راه ماالن
 ...هی که پراز عشق وشادي سمت خونه ارمی ممیدار
 .. اروم باز کرددرو
 !انوووو بدییبفرما–

 ... وارد شدمبالبخند
 ...ییبای پراز زي اخونه

 ... رو کمرم نشستدستاش
 ?ی اومده خانومخوشت–
 ... دادمهی ذوق سرمو به شونه اش تکبا
 ... خوشگلهیلیخ–

 ... راستم کنارزدي ازشونه موهامو
 ... گردنمي گودي فرو کرد توسرشو
 ... فرهودي دستاي خوردمو دستامو گذاشتم رويدی شدتکون

 ... گردنم گرفتری از زيزی رگاز
 ... ناله کردم واسمشو صدا کردماروم

 ...فرهود–
 ...دی گردنم کشری زیقی عمنفس

 ... کنبس–
 ...خوردی پوست گردنم تکون مي رولباش
 ..کردی مخودمی از خود بداشت

 ... تازه شروع شدهیخانوم–
 ..گرفتمی مشی اتداشتم

 ...دادمیفشار م حال خودم نبودم ودستشو يتو
 .. بلندم کردنی زمي از روهمونطور

 ... حالم خوب نبود که اعتراض کنمنقدریا
 .. زدمهی انداختم روتخت و روم خمحکم

 ?ي ازمنو قبول دارنینگ–
 ... نشوندیقی عمي گوشم بوسه ي الله ریز
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 ...سوختم
 ...می نبودنجای نداشتم االن ااگه–
 ...نی کمرم و تک به تک مهره هام و لمس کرد واسه رفت پابری و دستشو برد زنیی پادی لباسم که بغل بود رو کشپیز

 ...ارهی کردم کتشو دربکمکش
 ... دونه باز کردمهی دونه هی هاشو دکمه
 .. مجوز داده باشمهی لختش قرار گرفتم انگار بهش ي نهی سي که رودستام
 ..امون خفه شد لبنی اما بدمی کشیفی خفغی انداختم که جی به کمرم چنگمحکم

 ...دی بوسی ومرطوب مداغ
 ...کردمی مي که هربار ناله اگرفتی ميزی ري هاگاز

 ... بازوهام تانوك انگشتام اوردي از رودستاشو
 .. اومدنیی گردنم تا پاي از ارولباش
 ... دادمی اش حرکت منهی سي رودستام
 ... مرد بودنی من اغوش همبهشت

 .. بهشتم بودمي االن توومن
 .. ونوازش مردمباناز

 .. غرور مردمبا
 ... مردمباعشق

 ..دمی اغوش عشقمو بهش منی اي توومن
 .. عشقش فدا کردي و در ازاغرورش

 ...کردمی مي عشقم فداکاري برادی باومن
 ... بهتر از خودم که بتونم عشقمو اروم کنمیوچ

 .. به اوج برسونمخودمو
 ...خوردی بدنم تکون مي مدام رولباش

 ... زنهی ي لذت برایعنی نیوا
 ... مردنی اي شدم الهه من

 ... شد بت منواون
 ★ساحل★
 

 ...گهی دي حواس وافکارم جای ونداد بود ولنی به جلو و ماشنگاهم
 ... خواستم برمیم
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 ... سخت بودیلی خنجای اتحمل
 ... بچه هامشی بود پي شب اخرامشب

 .. برم شمالي کاري برادی گفتم که باي وپدری مامانبه
 ... چک و چونه زدن قبول کردن که برمی باکلاوناهم

 .. کردمی کردن حتما خودمو تو خونه حبس می قبول نماگه
 ... خوب نبودمی اصال حال روحامروز

 ...رمی وکجا مرمی نگم مچکسی دادم به هحی ترجشبی دي با اتفاقاخصوصا
 ... هورام که اومد با همون دختره اومدشبید

 ... سالم کرد واومد نشست ور دلمهی جلو اومد
 ...شدی تر مقی بود ومن زخم دلم عمیمی صمباهام
 ... نگاهش داغ و سوزلن وصدالبته خاص بودهنوز

 ..کردی محبت نگام می با کلهنوزم
 ... نگاهش با من بودی دست دختره رو گرفته بود ولنکهیباا
 ... و بعدش اون دخترهدمی دور باهاش رقصهی

 ...کردی صداش مزمیعز
 ... دورش حلقه بوددستاش

 ... دوسش داشتحتما
 ...کنهی مهربون نگام منطوری که اکنهی منو با چشم خواهرنگاه موحتما

 ... باشهنطوری ادیبا
 ...رفتی قربون صدقه اش ممامانش

 ...کردی محبت می به اون با نگاه خاصی ولدیکشی منم مناز
 ... لبخند زدمی زهرمار بود ولشبید

 ... دم نزدمی ولشکستم
 ..دمی خندی شدم ولنابود

 ... کننرونمی وخوانی بچه ها مامشبم
 ... از مناطق اطراف و من واسشون بخونمیکی می برشونی خواستن روز بعداز عروسازم

 ...دمیفهمی هم حالش مثل من خراب بود ومن دردشو نمدایا
 ...ادی گفت نمامشبم

 ...ستادمی منم انی ماشستادنی ابا
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 ...دسمتمی دویتی وننیی پادنی پرعی سردخترا
 ..ی بخوندی االن بانیازهم—

 .... نگاش کردمبااخم
 ?ی نگرفتادی سالم ي برسر شوهر کردخاك–

 .. نگام کردبااخم
 ... شدمادهی پشت برداشتم وپی ازصندلتارموی و گدمیخند

 .. شدنزونی ذوق ازگردنم اوبا
 ....دی لپمو بوسباذوق
 ... کردمی مصنوعي خنده
 ... رفت سمت هورامنگام
 ... اون دختره رو اوردهبازم
 ... تکون دادي کرد وسرنگام

 .. زدم و منم سرتکون دادمی کمرنگلبخند
 ....دی تو گوشش گفت ومحکم لپشو بوسيزی چدختره
 ... کردمی پوفکالفه

 ... وگرم خوردن وصحبت شدندنی رو چلی وسانیم15درعرض
 ...کردیم م ونگاکردمی شب نگاش مطول
 ... حرفیباکل

 ....یول
 ...گهی دی بخونوقتشه–
 ... رفتمایمی به کي اخم چشم غره ابا
 ...دنی ورقصدنی خندی چندتا اهنگ شاد خوندم که کلشونی خاطر شادبه
 ... حسرت به عشق اول نگاه کردم و به قلب ساده ام پوزخند زدمبا

 ... به ساعتم بودنگام
12:27.... 

 ..وفتادمیراه م1 ساعت دیبا
 ... به هورام ودختره افتادنگام

 .. ذارمی نمی دلم موند که بهش بگم ولرو
 ... خودم بخونمي قهی اهنگ باب سلخوامیم...گهی بسه دخب–
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 ... هورام بودي چشماي نگاه من توی مشتاق نگام کردن ولهمه
 ...دیلزی ممای سي رودستام

 
 .. استرسیب... برستیبرو به زندگ    
 

 .. توحسرمیم...... با خاطراتمونمنم
 

 ... منالی خیب... باهاش قدم بزنبرو
 

 ... حال منهیچ... وفکرشم نکنبرو
 
 ...اگه دلت هوامو کرد نامه بفرست.... برستیبه زندگ... استرسیب

 
 ...ی واسه قلب من مقدسی باشیباهرک...یواسم همه کس....یدلواپس

 
 ...)دیفهمی ماموی دلخوردیبا... نگامو برنداشتمیول... اومدنیی قطره اشک ازچشمام پاهی که کردیناباور نگام م(
 

 ...تی ببر ازتموم زندگلذت
 
 ...تیبدون عشق بچگ... بدون منیحت
 

 ...ی کنی توزندگرموی حاضرم بممن
 

 ...تی و پابذار رو عشق ووابستگبرو
 
 ?..دنهی گفته که عشق اخرش رسیک
 
 ....دنهی قسمت منو تو همو نددیشا
 
 .. راهمون جدا بشهخوادی خدا مدیشا
 

 .....دنهی پرستنی من به تو ععشق
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 ی من کافي برانی وهمدیفهم... چرا ناراحتمدیفهم.... افتادهی چه اتفاقدیفهم.... هورام مشت شدياشکام شدت گرفت ودستا (

 ...)بود
 
 ...اگه دلت هوامو کرد نامه بفرست.... برستیبه زندگ... استرسیب

 
 ...ی واسه قلب من مقدسی باشیباهرک...یواسم همه کس....یدلواپس

 
 )ی عبدالمالکیعل/ استرسیب(
 

 ...نمی سمت ماشدمی انداختمو ودوتاروی فوت وقت گبدون
 ...ستمی خواست وای و مزدی که صدام مشدی مدهی هورام بلندشنيصدا

 ... کرشده بودمیول
 .... گازشو گرفتمنوی نشستم توماشعیسر
 ... دوزانو نشستي و بعد رودی دونی که دنبال ماشدمی دنهی ايازتو

 ... شدتموم
 ... مونمی عاشق ممن

 ... خواهم موندعاشقش
 ... برمدی بایول
 ... بشمي برم تا عاددیبا
 ....... نرمال رفتارکنمتا
 ★ساحل★
 
 

 ...دم هامو راست کردم و اشکامو پاك کرزانو
 .. بعد سه سال برگشتم کرمانشاهامروز

 ...ي نازي خاطر بچه به
 ...دنشونی درمیروزشونه ومن تازه دارم م57 خاله امروزيایگوگول

 ...!هه
 ... زودتر رفته اونجاحتما
 ..دی اشکم چکبازم
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 .. شده بودي برام عادگهید
 ...شهی وقت فراموش نمچی عشق اول هگنیم

 ..گنی مراست
 .. ساله تالش کردم هورامو فراموش کنمسه

 ....نشد
 ... اون نگاه مهربون روفراموش کنمنشد
 ...!هه

 ...ستادمی انای نازي درخونه
 ...رو برداشتم و زنگ رو زدم)ي نازيدوقلوها( وارتامنی ناريعروسکا

 ... اسانسور رو زدمي دکمه
 ... ضرب گرفتمنی پام روزمبا

 ? نشون بدمیل چه عکس والعمدی بانمشی بباگه
 .. بازشددراساسور

 ... ومهربون شدی اوردم باال که چشمام قفل دوتا چشم مشکسرمو
 ...1000 ي رفت روی قلبم به انضربان

  دستام عرق کردکف
 ... ومن ازاون بدترکردی تعجب نگام مبا

 ?... از سه سالابعدیخدا
 ... چشمم کامل حس کردمي اشک رو توجوشش

 ...دی قطره چکنیاول
 ?یخودت–

 .. اومدني بعدي هاقطره
 ... قدم برداشتسمتم

 .. شدی منیی ام باال پانهی سي قفسه جانیازه
 ..دمی دستشو بزاره رو بازوم که خودمو عقب کشخواست
 .. جمع شداخماش

 ?هی چه کارنیا–
 ... مثل بچه ها با دستام پاك کردماشکامو

 .. ! مرد به زنشهی انتی دز خيری جلوگیعنی نیا–
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 .. افتادشدست
 ? ساحلیگی میچ?انتیخ–

 ... شدمیعصب
  ?يدی منظورمو نفهمشی که سه سال پنگو—

 ... مشت کرددستشو
 .. بدمحی توضی نذاشتی ولدمیفهم–

 .. زدم و با دستم کنارش زدمیظی غلپوزخند
 ..ي نازشی برم پخوامیم... برو کنار هوراملطفا–

 ... طبقه اشونو بزنم که صداش خشکم کردي برم دکمه خواستم
 ...دلشون برات تنگ شده...فقط ... سالمنتمی شمعدونيگل ها... هنوز برقرارهکارگاه–
 ...!دلمون برات تنگ شده... سر بهشون بزنهی

 ... خارج شد ومن وا رفتمنگی از پارکعیسر
 ... اسانسور سر خوردم و نشستمواری دکنار

 ...کردی داشت خفه ام مبغض
 ...دیلرزی صداش موهللا

 ...زدی و حرف مدیلرزیم
 ? زن ندارهمگه
 .. ? دلش واسه من تنگ شدهچرا
 ..شمی موونهی دارم دایخدا

 ?.. دلمون
 ?..  دل اونم برام تنگ شدهیعنی

 ...اااااایخدا
 ... روم بزارشی پی راههی

 ... افتاده تو جونمشک
 ... رو نابود کنمی کسی نزار زندگایخدا
 ...اگه
 ?.. شدیچ

 ?.. دمی اول اونو دچرا
 ?... اومد دوباره دلگرمم کردچرا
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 ?..  دلمو لرزوندچرا
 ?..ی لعنتچرا
 ... که رفتممن
 ..ی هنوزم باهام مهربونتو

 ..لرزونهی نگات بدجور دلمو مهنوزم
 ...ومن

 ... عاشقشمهنوزم
 ★دایا★
 
 ...یییییکسر–

 ...دیبلندخند
 ... بابا نزن ماروباشه–
 ...دناشی خندنی اي واسه رفتی که دلم ضعف ماخ

 ... انداختم تو بغلشخودمو
 ... عشقمونمیمن واقعابهت مد...من...ي کسریمرس–

 ..دی موهامو بوسي رواروم
 ?.. ی رو دوست نداشتاری مازمگه–

 ..یشگی سوال همبازم
 ... فرو کردمنشی حرص سرمو تو سبا
 ...چمیمن بدون توه...!ي کسرییاالن همه کس من تو...اما االن .... داشتمدوست–
 

 ... به خودش فشارم دادباخنده
 ... کنمتتیخواستم اذ...ی خانومدونمیم–
 
 .... محکم فشارم دادگهی بار دهی
 ..دمی استخونام وشنکیری تکیریت

 ..  بهش گفتمي بچگونه ابالحن
 
 ...!يمبو کرد منم ابلی مامانمو کشتیی بابااخ–

 ...دی خندبلند
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 ..دی جدا کردو خم شد شکممو بوسمنو
 ..!طونیش–

 ... اورد باالسرشو
 ... نگاه کردتوچشمام

 ?..ی نی نیدونستیم....تی بابايای دنتیمامان–
 ... تو پاچه ام بودقلبم

 ...اراااای مازشی پمی بردیبا ?گهی دمی برییبابا–
 ... شدادهی و پدی رو بوسچشمام

 ... شدمي وارد کالنتراروم
 .. اری رفتم سمت اتاق مازمیمستق

 .. اتاقش کدومهدونستمیم
 ...می اجازه گرفتمو واردشدشی منشاز
 ... نشسته بود وسرش رو پرونده اش بودشی صندليرو
 ...  لرزوندی دلمو نمگهید

 ...  مردماالن
 ...لرزونهی بچه ام دلمو مپدر

 ... به دستم دادیفی محکم گرفتم که اونم فشار خفدستشو
 ... مقدمه کارت رو دراوردمیب

 ?..اریماز–
 .. با تعجب سرشو بلند کردهوی

 .. بودهمون
 . .. مهربونبازم
 ... سه سال عوض نشده بودبعد

 .... و به دستامون ودراخر به شکم برجسته امي و بعد به کسردی روصورتم چرخنگاهش
 ..!سالم–

 ...کردی توچشمام نگام مناباور
 ?دای ایخودت–

 ... زدميلبخند
 ?ي دارشک–
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 ...!نه..ن–
 .. نگام کرددلخور

 ?ي ازدواج کردینگفت–
 ... اومد جلوعی سريکسر

 ...داریمشتاق د... جاناری مازسالم–
 ... با اخم باهاش دستت داداریماز
 ?..ی داشتيکار–

 ...زی کارتو گذاشتم رومعیسر
 ... نگاش کردباتعجب

 ... ?هی چنیا—
 ... قاچاقاسپول–

 ... باالدی پرابروهاش
 .. دادمادامه

 ...!ی کنکارشی چیدونیخودت م... بود بدمش به توبهتر–
 ... جلوتررفتم

 ?یی دایکنیقبول م...یدوست داره مثل برادرش کمکش کن...ستی االن نی جونم ولیی ازت دلخور بود دامامانم–
 ...کردی نگام مبابهت

 ... دستش ادرس خونه و شماره تلفنمون رو نوشتمي جلوهی اشهی شزی مي روکی شدمو با ماژخم
 ...یی خونمونه دانیا–

 .. ! بابام منتظرتنمامان
 ... نگاه کردمي کسربه

 ... زدي لبخندبهم
 ..  باهاش اشنا شدماری که بعداز دعوا با مازيپسر
 .. پراز احساس وبا دركيپسر

 ... بعدهرروز خونتونميای جون منتظرم بییدا–
 ... افتاداری نگام به مازبالبخند

 ... از در خارج شدمی ازش تشکر کردم و بعداز خداحافظی خوشحالبا
 ... اروممحاال
 ★ساحل★
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 ... هورام فکر کردمي به حرفایلی روز خاون
 ... کارگاه تنگ شدهي دلم براواقعا

 ......! کوچولو کاشتمي گلدوناي خوشگلم که دورتا دورکارگاه تويایشمعدون
 ... ولگردشم دلم تنگ شدهي خرابه و سگاي اون مدرسه ي دلم برای که حتاخ
 ... هورام تنگ شدهي دلم براشتری همه بواز
 ...طنتی جفت چشم مهربون وپراز شهی صاحب يبرا
 ... اغوش گرمشيبرا
 ...شی پرازانرژي لبخندايبرا

 ....يوبرا
 ... کارگاه بودمدر

 .. مدرسهي برم توخواستمی از همه مقبل
 ... شدمادهی رو پارك کردم وپنی بدون فوت وقت ماشپس

 ... بودی هوا سرد مدی بود وبه طبع بازمستون
 ...دمیچی دور خودم پپالتومو

 .... مدرسه گذشتمي وروداز
 ...شدی هرلحظه زنده منی که با هورام اومدي اون روزادی

 ... همون کالسي باال وتوي طبقه رفتم
 ... کرده بودمبغض

 ? چقدر بودای مگه سهم من از دنایخدا
 ?ي عشقمو بهم ندادچرا

 .. دور اتاق چرخوندمنگامو
 ... بودافتاد انگار محکم زدن در گوشمدهی چسبواری که به دي که به مترنگام
 ?... مثل احمقا جازدمچرا
 ?.. دمی براش نجنگچرا

 ...زمی عزگفتی به اون مچون
 ...ت بغضم شدت گرفدمی که کشیقی نفس عمبا

 ... منو دوس نداشتاون
 ... خواهرهی به چشم ی ولداشت

 .. ندادمتی اهمی اومد ولنیی از پاییصدا
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 ... سگهحتما
 ...نی زمری رفتم و رفتم زنیی از پله ها پااروم

 .. نبودی چراغای المپ چیه
 ...کی تارکهیتار

 ... وسردي بود وهوا ابرغروب
 ...  اون روز افتادمادی اخر ي پله يرو

 ... بغلم کرده بودادی زازترس
 ...ستادمی همونجا اقای دقیمی کمد قدکنار
 ... من باشهي برادی چرا هورام نباایخدا
 .. عشق سر بشعی بمی زندگدی باچرا
 ... تر شد اما سرد نشدمیشی سه سال عشقم اتنی ايتو

 ... شکستبغضم
 ... کردندای راهشونو پاشکام
 ... دهنمو گرفتي روی بکشم که دستغی گوشم ازترس خواستم جری زیی گرم نفساباهرم

 ... ان روح از کفم رفتکی به
 .... حال شدمی بنیی حس شد و روبه پای بپاهام

 .. دورکمرم حلقه شد و اون شخص باهام نشستگهی دست دهی
 ?..ی زود دل بکننقدری اقراربود–

 ...زنهی مي عادری گوشم حس کردم قلبم غری زباصداش
 ...سوزوندی نفساش منو مياگرم

 ... دوطرفم دراز کردپاهاشو
 ... شل کرده بودمی کمخودمو
 ... بودهورام
 .. ترسبدون

 .. دستش خفه شدری زی ولدمی کشیغی عقب که جدی کشمنو
 ... دادهی وبه خودش تککمرم
 ... فشار دادو گذاشت رو شونه اشسرمو
 ...ختیری دستش مي روی در پی پاشکام

  ?..نجای اي تنها اومديدینترس–
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 ... نگاش کردمي دلخوربا
 ... دادو سرشو تو گردنم فرو کردرونی اه مانند بنفسشو
 ... شکمم دستش قفل شدي رودی به شالم گرفت ومحکم کشدستشو

 ...ی نذاشتی ولهی دردت چدمیفهم... بدممی توضینذاشت.... وفای ساله منتظرتم بسه–
 ...دی انگشتام کشي بازوم تا روي دهنم بود برداشتو وازروي که رودستشو
 ...مردمی مداشتم

 ..حرفاش
 .. تنشيگرما
 ...ایخدا

 ... دستمیکی اون ي بازوي انگشتام قفل کرد و گذاشت روي توانگشتاشو
 ...دی چونه امو بوساروم

 ... بودمیری دختره که باهام بود خواهر شاون–
 ... گشاد شدچشام

 ?یچ
 ?ی چیعنی
 ... نذاشتی خواستم از جا پاشم ولیم

 ?..یچ—
 ... نگاه کردرونمی حي چشمايتو
 ...ی تصاحبش کنی توتونستیعنی... عشق من ماله توعهنکهی ایعنی–

 ... لبام گذاشتي ولباشو رونیی پادی کشسرشو
 ... سرخورداشکام

 ... سه سال رو از خودمون حروم کردمی راحتنی همبه
 ...روندم سالو بدون هورام گذسه

 ...دیکشی لبام مي اروم رولباشو
 ... بودمي شادپراز

 ...شدی نمباورم
 .. جون گرفته باشمانگار
 ...دمی عقب کشسرمو
 .. نگام کردخمار
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 .. جلو اما من نذاشتمادی بخواست
 ... بلند شدم و برگشتم سمتشعیسر

 ... انگشتاش قفل کردم وبدنمو سمتش خم کردمنی بانگشتامو
 ... وچشماش ستاره بارون شددیفهم

 ...دمی جلو وبا ولع بوسدی سرشو کشبالفاصله
 ...دیبوسی مداغ

 ...نی زمي کمرم محکم فشارم دادومنو گذاشت روي جداکرد گذاشت رودستامونو
 .. زدمهی خيرو
 ...!عشقمون پابرجاست...ستی عشقمون دونفره ندونستمیم...دونستمیم–

 ...اال سرم دوبارم قفل کرد واورد بدستامون
 ...نشوندی گردنم مي رویزوداغی ري تو گردنم فرو کرد وبوسه هاسرشو

 ... قلقلکم دادبازبونش
 ..کردی منو مضطرب می کمنی نا منظم بود وانفساش

 .. !هیکاف... بس کنهورام–
 ...کردی نگام مخمار
 ... گاز گرفتملبمو
 ... باالدمی دستش دررفتم ودوری از زعی دستاش کم شد ومن سرفشار

 ..دمی راهرو رو دي توي شکسته ي نهیا
 .. گردنم قرمز ومتورم بوديچندجا

 .. لمسش کردماروم
 ..وونهید
 ★ساحل★
 

 ... اون اتفاق کارگاه دوباره برقرار شدبعداز
 
 ... ي روز بعدش اومدن خاستگارقایدق

 ... دم اروم ندارهکی ازاون روز به بعد هورام
 ... رو جلو بندازنی مجبورشون کنه عروسنطوری اخوادیم گهی مدی خربرهی منو مهرروز

 ....کنمی گشاد شده نگاش مي هربار با چشمامنم
 ... ها همه ذوق زده انبچه
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 ...  االنی کردم ولی سال تمومو ازهمه دور بودم و باغصه زندگسه
 ...شمی شمال باهاش اشنا شده بودم اومد پي دوستم که تومیمر
 ... نامزدش اومدبا

 .... هورام بودههی که نامزدش که اسمش شهروز بود هم خدمتنجابودی اجالب
 .. ! جور بودنیلی باهام خي سربازي توایگو
 ...کردی مهی نگاه مهربونشو بهم هددیدی خوشحال بودم وهورام هربار لبخندمو میکل
 ....میخندی می مونن وکلی کارگاه وتا شب مانی وشهروز هرروز ممیمر
 ...میچه ها دورهم توکارگاه جمع شد دوبارهم با بیکی

 ...واقعا عاشقن... وشهروز عاشقنمیمر
 ...می فعال تو کارگاه بمونمی و ماهم مجبور شدادی بارون مامشب
 ... گرفته بودشونویمی قدی ازکدخدا چراغ نفتهورام
 ...کردی گرممون نمشوفاژ

 .. !ستی کوفتم ننجایا...گمایم–
 .. .. ولبامو تو دهنم جمع کردممی شدم به صورت پراز حرص مررهیخ

 ....اوردی سرت میی بالهی حتما يدیخندی اگه مشدی می عصبیوقت
 .. نفسم تنگ بودکمی

 .. دمیفهمی نملشمیدل
 ....واری دادم به دهی و خودمو تکنیی سرمو انداختم پاعیسر
 ... جلودمی خودمو کشغی جبا

 ...سوختم...اخخخخخخ
 ...ب نگام کردن متعجمی نگران وشهروز ومرهورام

 ...واری بهت برگشتم سمت دبا
 ... داغ بودي عادری غیلیخ

 ..دی نظر داشت پرسری که حرکاتم زهورام
 ? چشهوارید–
 ... داغههورام–

 .. چشماش گشاد شدشهروز
 ? هوانی ايتو–
 ... متعجبمنی ازهممنم–
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  رفت سمت پنجرهمیمر
 ...شییییات... امام هشتمای... باشيزی چرونی بدیشا–

 .. سمت پنجرهمیدی برق گرفته ها دومثل
 ..اخدای–هورام

 .. دیکشی درست شده بودو زبانه می بزرگشیات
 .. شهروز بلند شدادی اومد وحس کردم شونه ام سوخت وفريزی چدنی ترکيصدا

 ... سمت قسمت کج کارگاهمیدی وحشت دوبا
 .. ! اهللا خودت کمک کنای..يواا–میمر
 .. بوددهی کارگاه ترکي شهیش

 ... گرفته بودشی پرت شده و پرده ها اتچراغ
 .. اومده بود داخلشیات

 ... رو هوارهی االن کارگاه ميوااا
 ..ی سمت درخروجدمیدو
 ....شهیاالن کارگاه و لوله گازا منفجر م... نییبدوو–
 .. همه بلند شده بودادیفر

 .. رو که گرفتمرهیدستگ
 .. بودداغ

 ..دمی عقب کشدستمو
 .. باز کردعینو کنار زد ودرو سر مهورام

 ... اومد ومحکم پرت شدمی وحشتناکي گذاشتم صدارونی که بپامو
 ..مردمی داشتم مازدرد

 ...سوختی تموم جونم مزدوی به شدت سوت مگوشام
 ..دمیدی رو پشت نگاهتارم می بزرگیروشن
 ... مرگ درد داشتمدرحد

 ....  چشمامو گرفت ویاهیس
 ★سوم شخص★
 

 ...دادی اتفاق شوم رو مهی دی ظلمات شب نوي توی قرمزو زرد وابي هانور
 ... روستا جمع شده بودنکل

 ... بودني بردارری مدام درحال مصاحبه و تصوخبرنگارا
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 ...کردی دومادر داغدار دل سنگ رو هم اب مي هی دادو موي جمع بودن ووصدااقوام
 باردار هردو توان موندن نداشتن و يتسای وندای صحنه ادنی خودشونو رسوندن و بعداز دي خبر باناباوردنی بعداز شندخترا

 ...ازهوش رفتن
 ...کردی می بود به همه دهن کجنی زمي که رويجسد
 ... هم مشخص بوددی سفي پارچه ری از زی دختر حتفی نحجسم

 ... امبوالنس درحال جون دادن بودني توی جسم سوخته وخونسه
 ... دختر و دوپسرکی

 ...شدی مختهی رشی اتي باشدت رواب
 ... بوددی شداهویه

 ... نبودیی قابل شناساجسد
 ... نداشتنددی سوخته هم حال خوبي هاجسم

 .. شدنی راهمارستانی سرعت به سمت ببا
 ... امبوالنس ازحال رفتری اژي صدادنی نور شندنی دختر با دمادر

 ...بی و غریترطغل اون دخای دونست دختر خودشه ینم
 ... چندتا پرستار با برانکارد اومدنعی سردی رسمارستانی که به بامبوالنس

 ... برانکاردا گذاشتن وباسرعت به اورژانس منتقل کردني رو روهرسه
 .. رو زدنوکتی انژعی دختر رو اتل بستن و سرگردن

 .... هارو شستشو دادنیسوختگ
 ... بودهوشی بود که دختر بی عالواقعا

 ... الزم شدي هایدگیرس
 ... هارو وصل کردنسرم

 ... بوددهی حالت نرمال رسبه
 ... قلب ونبض منظم بودضربان

 ... بلند شدری اژيصدا
 .. رفتندژهی وي به سرعت به سمت بخش مراقبت هاهمه

 ... از پسرا بودیکی
 .. خط صاف بودهی قلب فقط ضربان

 .. . اسلوموشن بودي روی همه چانگار
 ..شدی بلند می وجسم پسر چند سانتذاشتنی پسر مانی عري نهی سي تند شوکر هارو روتند
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 ... برگشتضربان
 ... بوداری پسر هوشیکی اون
 ... تنش سوخته بودتمام

 ... بودتیاذ
 ...گرفتی از عشقش داشت جونشو مي خبری باما

 ... داشت پوست تنشو بکنهدوست
 ...سوختی شدت مبه

 ..کردی اش موونهی دورش داشت دي همهمه
 ...دی کشادی فرناخوداگاه

 ...زدی معربده
 .... دنیفهمی حالشو مپرستاراکامال

 ... درد داشتیلی خیسوختگ
 ...زارنی پوستش مي رو روی سوختگي وپماد هاکردنی مقی ارام بخش تزربهش

 ... بود نه از دردي خبری دونستن درد اون ازبی نمیول
 ...دادمی جون مداشت

 ... لب باز کردبالخره
 ?شدهیچ ? نامزدم گجاستنی بگتوروخدا–
 ..کردی از اشک نگاش مي تموم متوجه موضوع شده بود با پرده ای از پرستارا که با فضولیکی

 ... ? عشقت مردهگفتی بهش مچطور
 ... به جلو قدم برداشتاروم

 .....نامزدتون–
 ... دور شدباسرعت
 .... تا تهشو خوندخودش
 ... معنا نداشتگهی دنفساش

 ... همه رنج به دست اورده بود پرزدنی کت بعداز ایعشق
 .. قلبش مشت شدي رودستش
 ...دی پرستارو شنغی جي به خس خس افتاد وفقط صدانفساش

 
 ★سوم شخص★
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  مست نگاهتقربون
 

  ماهتي چشماقربون
 

  دستاتی گرمقربون
 

  آروم پاهاتيصدا
 

 يدی بارونو ندچرا
 

 يدی جونو ندرفتن
 

 يدی ندهامویخستگ
 

 يدی اشکامو ندچرا
 

  چقدر بودای دننی امگه
 
  چندتا سبد بودهاشیبد
 
 یذاشتی که تنهام نمتو
 
 یذاشتی غمهام نميتو
 

  با دو تا ستارهیگفت
 
  آسمون ببارهشهیم
 

  باروني هی و گرمنم
 

 ابونی خسی خغربت
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  پر آهمهی نگاهم پر گري باغچه يتو
 

 يدی گالشو چي همه يدیدی و مي بودیکاشک
 

  هفته که پره غم شده رفتهي روزاتموم
 

 مینیبی فقط عکساتو ممینیشی و گلدونت ممن
 

  پنج شنبه دوبارهروز
 

 ارهی دنی دي وعده
 
  از غمي سنگ سرديرو
 
  خستمي اشکازهیریم
 
  که قاصدك دوبارهتا
 

 ارهی ازت بيخبر
 
  دسته گل ارزونهی با
 
  بارونری من زشتمیپ

 
  مست نگاهتقربون

 
  ماهتي چشماقربون

 
  دستاتی گرمقربون

 
  آروم پاهاتيصدا
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 يدی بارونو ندچرا
 

 يدی جونو ندرفتن
 

 يدی ندهامویخستگ
 

 يدی اشکامو ندچرا
 

  چقدر بودای دننی امگه
 
  چندتا سبد بودهاشیبد
 
 یذاشتی که تنهام نمتو
 
 یذاشتی غمهام نميتو
 

  با دو تا ستارهیگفت
 
  آسمون ببارهشهیم
 

  باروني هی و گرمنم
 

 ابونی خسی خغربت
 
 

  پنج شنبه دوبارهروز
 
 ارهی دنی ديوعده  
 
  از غمي سنگ سرديرو 
 
  خستمي اشکازهیریم 
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 تا که قاصدك دوباره 
 
 ارهی ازت بيخبر 
 
  دسته گل ارزونهیبا  
 
  بارونری من زشتمیپ 
 
 )ی فالحاریماز/قربون مست نگاهت(
 

 .... بود که واضح کمرش شکستي طول اهنگ نگاهش به مردتموم
 ...دی به مرد زد و خم شدو شونه اشو بوسی تلخلبخند

 ... احترام داشتعشقش
 ...شدی احترام براش قاعل مبی مرد عجنیوا

 ... سنگ قبر رفتي روي سمت عکس دختر و نوشته نگاهش
 ...))ی رحمانمیمر((...
 ... نشهشی خانومکی اون نزديکردجلوی میسع

 ... به دل همه بمونهی حادثه باعث شدداغاون
 ... بلند شدوباهاش دست دادمرد
ممنون بابت .. دوستاتونم منتظرن. خانومت پابه ماهه... سرپابمونهستیدرست ن...  باساحل برويخوای جان تو مهورام–

 ...محبتت
 ... دستاش اشاره کردي توتاری گبه

 .. لبش بودي روشهی تلخش مثل هملبخند
 ...مونمی عشقم مشی پمنم–

 ... بار بست وبه سمت ساحل رفتهی چشماش وهورام
 ...دی گوش چپشو بوسری نفساشو وزي صداشنوهی  خانوم کوچولوش نمدونستی که می خم کرد سمتسرشو

 ..  ناشنوا شده بودشی اون انفجار گوش چپ خانوميتو
 ... با وحشت برگشت سمت هورامساحل

 ?..شدیچ–
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 ... باال انداختي انهشو
 ... و سوارشدندی کشدستشو
 دی ساحل وبوسي فوت وقت خم شد و گونه بدون

 ... بالخره تموم شدیخانوم–
 .. شکم برامده اش رو نوازش کردساحل

 ي کردی قلبستیمثل تو که ا... ارهیقدرت م...میمثل مر.....ارهیغم م....مثل کل کالمون....ارهی ميشاد...ستی نی شوخعشق–
 ....ودر اخر...یکنی با توکل به خودش تحمل منارویچون تموم ا...ارهی ممانیا....یوبه خاطر من برگشت

 ...دی شد وشکمشو بوسخم
 ..مثل دختر خوشگل بابا....دهی ثمر معشق–

 ... زدشی به مرد زندگيلبخند
 ... رو پشت سر گذاشتنای تموم سختبالخره
 ..طونی شيای همون دخوشدن

 ... ماالمال از عشقییقلباتا دختر با 7
 ...تا پسر رو باز کنه7 تونست قفل دل ی خالصانه که به راحتییطنتای شبا
 ...یتا دختر دوست داشتن7پسر که شدن معشوق 7

 ... لقب معروفنهی دخترا هنوزم به واون
 ... هم نگه داشت واونا رو عاشقشی که اونا رو پیلقب
 ...اره
  انی است پانیوا

 )).....طونی شيایدخ((((
..... 
...  
.... 
.... 
 ...ستی همچنان باقتی دفتر اما حکانی امد اانی پابه
 

Sahel tahmasbi1679 
 دوشنبه
1395/5/25 
23:40 
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