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 نوشتھ منا|ِرمان شــــــروع دوبـــــاره

 
telegram.me/cafeetakroman 

 .....شھیباورم نم
  تموم شد؟؟؟ی چھمھ
  نابود شدمی و زندگدمی دانتی؟؟خی راحتنی ھمب

 ... سالھ با تمام توانم پاش واستادم۴ ک ی ایزندگ
 گرفتم پاش واستم می بعد ازدواجم تصمی ولی اجبارھی زندگھی بود ی اولش اجباردرستھ
 .... گرفتم خوب شممیتصم

  دخترم؟؟ییبابا کجا...مھسا...مھسا-
  بلھ بابا؟حواسم نبود-
 .کارمون تموم شد.یی بابامیبر-
 کرد ی ازدواج اجبارھی ک منو وادار ب یی بابانی تموم شد؟؟ھمی راحتنی ب ھمیعنی

 نم؟؟یبی مویمونی چشاش ندامتو پشھیحاال چرا انقد ناراحتو گرفتس؟؟چرا تو
 تو می برای حق نشستھ بیخدا خودش جا. اصن اعتناش نکن بابا جان. مردکرهیداره م-

 ...ی ندارکھی با اون مرتی نوع رابطھ اچی ببعد ھنیاز
 ک دوسش داشتم چون ی شوھرم کسانتی ؟؟؟خدمی ک دیانتی از خفھمھی من چ مپدر

 ... دوستم مھتابنیشوھرم بود و بھتر
 
 ی سالگرد ازدواجمون وقتنی تختخوابم تو چھارمھی اتاق  خوابمون، توھی خونم،توھیتو
 ... دمشونی رفتم دیوقت. کنمزی شوھرمو سوپرخواستمیم

  .. با ھمندمی دخودم
 ھ؟؟ی بدترش چنیدونیم

 ...ی کارشون ھس ولنی واسھ ایحی حتما توضی و مثل احمقا فک کنیواست
 ؟؟یکنی مکاری چنجای گف ادیام

 .. میمھسا ما ھمو دوس دار. بگھ متاسفم ک عاشقھ شوھرت شدمدوستم
 شد کی تاراھوی جلو چشام سای دنادمھی داشتم ک بگم؟؟ فقط ی بگم؟؟چتونستمی میچ

 ...ــــاینمتونستم نفس بکشم چقد ھوا کمھ خدا
  چرا؟؟مارستانھی بودم  آھا بدی اتاقھ سفھی چشامو باز کردم تویوقت
  شدریاشکام سراز.میمھسا ما ھم دوس دار.... خونمھیتو...مھتاب... دیام....یوا

 قربونت بشم یالھ- دیاومد صورتمو بوس. سرم بودی باالسی خی با چشامامانم
 .شویخدا لعنت کنھ باعثو بان.دخترم

  ب شما خبر داد؟؟یمامان ک-
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 اطی تو حمی اومدی وقتیینجای خبر ب بابات زنگ زد گف ای از خدا بکھیاون مرت-
 شدیباورمون نم. با اون دختره عجوزه دست تو دست ھم بودنمشیدی دمارستانیب

 اومده شعوری بی پسره دنی خجالتم نکشچی ھدنی مارو دیوقت.ھمونجا خشکمون زده بود
باباتم بطرفش .من مھتابو دوس داذم.می شا جدمی گرفتمی منو مھسا تصمی ولدی ببخشگھیم

 .کردی مکارشینبود چحملھ کرد اگھ محمد داداشت نبود معلوم 
 زدمی من ھق مکفتوی اون مختمیری من اشک مکردوی مفی تعرمامانم

  ارزششو نداره اون مردکناروی ازیگلھ من نر..دخترم-
 ک مث ی کسمیمی طرفم دوستھ صمی طرف شوھرم بود ی مامان؟؟؟نیگی میچ-

 ؟؟؟یچجور.دونستمشیخواھر م
 ھق ھقم شروع شد مادرمم باھام شروع کرد ب گره کردن و موھامو نوازش دباره

 کردیم
  در زده شد و دکتر با بابام اومدن داخلھمونموقع

 گھی خانوم خانوما؟؟بسھ دیزیری مھی اشکا چنی ما چطوره؟؟اضھیحالھ مر...بھ سالم-
 کنماااایخودتو جمع کن وگرمھ مرخصت نم

  ندارمنجاروی تحمل انی دکتر خواھشا مرخصم کنینھ آقا-
 لیییی تعطھی ک گریب شرط-
 کنمی ممویسع-
 ی تا سرمتو بکشھ بعدشم مرخصادیاالن پرستار م. دختر خوبنیآفر-
 کمیبابام اومد نزد.رونی رف بو
  دخترم؟؟یبھتر-

فقط گف آماده شو . دارمی چ حالدیخودش فھم. پوزخند زدمی بابام نگاه کردمو ب
 ھنو رونیب کمک مامانم رفتم ب.و از دستم خارج کردپرستار اومد و سرم.یمرخص

   داشتمجھی سرگخوردهی
 . خونمونمی رفتموی شدنی ماشسوار

  گذرهی ماه ازون روز مھی
 ..میامروزم جدا شد.شھی نمباورم

 !! من مھتابو دوس دارم؟گف
 ..انگار ک الل شدم...داغون شدم...خورد شدم .. شکستم

 
 ... قبول کردممنم
 تموم شده ی زندگنی چ نھ ایکردی چ قبول م؟؟توی قبول کرد؟؟توی مھسا چقد ساده اھھ
 لھی نھ ب می شدی زندگنی خودت وارد الینھ ب م.یرنی خودتو گول میفقط دار..بود

  یخودت ازش خارج شد
 دانشگاھو زدم چون دوس نداشت ک درس بخونم دوس نداشت برم دی قبخاطرش

 .دانشگاه
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  کنینھ دار خونھ باش و خوفقط
 . فقط بچھ بزرگ کنمی بچھ دار شدی کن و اگھ وقتی آشپزفقط
 یلی ک درسام خنیبا ا. نگھ دارمموی زندگخواستمی قبول کردم چون مناروی ای ھمھ

 . بخونم وی دانشگاھشیخوب بود فقط گذاشت تا پ
 خودمو ھی اشکال نداره منم زندگیگفتم اوک. اصرار کردم قبول نکردی چھر

 بود نجای اونی اواخر مھتاب روزدرمنیا. رفتو آمد داشتن باھامادیمھتابو الھام ز.دارم
 ..... دوستمنی ک شوھرم با بھترکردمی موقع فکرشم نمچی ھیول

 از مامانم ی ولشمیدو سھ بار الھام اومد پ.زنمی حرف نمیشکی خودمم با ھھی وقتھ توچن
 شمی پادیخواستم ک ن

من چ کاره . ب گذشتمکنمیدوھفتھ دارم فکر م.امی باھاش کنار بدیبا. نمتونمھنوز
 منو ای شد جوابم؟؟خدانی راھو اشتباه رفتم ک اھی تاوانم بود؟؟کجانی کردم ک ایاشتباھ

 .... داغون شدم خدددددداااانی؟؟ببینیبی مموی؟؟بدبختینیبی بندتو منی؟؟اینیبیم
  ھق ھقم سکوتھ اتاقو شکستھ بودیبازم صدا. شدم خدا جووون شکستمخورد

 رمی جوون قربونت بشم درو باز کن عزیآبج-
 . بزرگم بودی مھال آبجیصدا

 زکمی مھال اومده عزنیدخترم درو باز کن مامان جان بب-
 کمی تنھا باشن نی بزارنیمامان تورو خدا دست از سرن بردار-

 ...  ک دور شدندمی پاشونو شنیصدا
 

  می باھم بودشھیھم.مھسا،الھام و مھتاب..می بودیمی تا دوستھ صمسھ
پسر .پولداره. خانواده دارهگفیبابام م. مجبور ب ازدواجم کردیسالگ١۶ سنھ ھی توبابام
 بعد ازدواجم ھ؟؟گفتنی درس بخونم گفتن درس چخوامی گفتم میھرچ.مشیشناسی مھیخوب

 ..ی درس بخونیتونیم
 ...  شد کینی او
 دی جبران کنم اره بادیبا.دو سال از درسو دانشگاه عقب افتادم. نابود شدمیسال از زندگ۴

 .. دشمنامو شاد کنمدی خودمو ببازم نبادیبتونم ادامھ بدم نبا
 زمیدخترم الھام اومده عز..مھسا-

الھام خواھر .  دردو دل کنمی واسھ الخوادی چقد دلم مدهی دلم واسھ الھام چقد تنگییوا
 اوردی داشت کفشاشو در مششی رفتم پرونیم اومدم باز اتاق. اومدهزمیعز

  جونمیسالم اج-
  تو اتاقممی برای بی خوش اومدیسالم خواھر-

  واستونارمی موهی منم االن منیاره بر:مامان
  ممنوننینھ خالھ زحمت نکش-
  تو اتاقمی برای بابا الھام بیا-

  روشمی ب طرف تختم و نشستمیرفت
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  چ خبرا؟؟یخب اج-
 نیشتری بیدونی؟؟مینیبی ممویچارگی؟؟بینیبی منو نمھی؟؟بدبختی الی باشخوادیچ خبر م-

 اتاقم بودن ھی تونکھی بود امیمی شوھرم با دوست صمنکھیضربرو از کجا خوردم؟؟ا
 ... فراموش کنمتونمینم.. دمیخودم د.یال
 
 .... مکنمی درکت مزمیعز-

 .. وسط حرفشدمیپر
ب ھق ھق افتاده .دهی مث من ضربھ ندیشکیھ.درک کنھ منو نمتونھ یشکی ھینھ ال-

 ختیری من اشک می ھم پا ب پایبودم ال
  اتاقمو مامانم زددر
  دخترممری بگناروی اایمھسا جان ب-

  ھارو از مامانم گرفتموهی پاک کردمو رفتم ماشکامو
 ی مامانیمرس-

 .. دمیدی مویمونی و پشی چشاش نگرانھی ب چشام نگاه کرد تومامانم
 .. ب حالت تاسف تکون دادو رفسرشو

 تا آخر عمرت ینجوری ک ھمیھ؟؟نمتونی چندهی راجع ب امتی مھسا حاال تصمگمیم-
 ی بسھ خواھرگھی دگذرهی متیی خونھ؟؟دو ھفتس از جداینیبش
  مھلتشھ؟؟ی ثبت نامھ کنکور تا کیراست. گرفتم درسمو ادامھ بدممی تصمینھ ال-
  ثبت ناممی امروز مھلتشھ پاشو اماده شو برنی فقط ھمی خوب بود گفتییوا-
  بخور تا من حاضر شموتویباشھ تو م-

 سرم کردم با ممی آوردم شالھ مشکرونی بموی کمدم مانتو و شلوار مشکھی از توپاشدم
 ... اسفنده و امروز ھوا گرفتس مث دلھ منلھیاوا.ی مشکیکفشا

 
 ...نھی آی جلورفتم

 ..   شدهدی سفدهی قرمزم سفی چشام گود افتاده بود،لباری منم؟؟؟؟؟زنی ایعنی یوا
 ... ھنوزم خوشکل بیول

 انتی بھت خوی ک عرضھ نگھ داشتنھ شوھرتو نداشتدهیچ فا...... شو مھسا سااااااااکت
  نتونستم شوھرمو نگھ دارمی کنم وقتکاری چخوامی موییبای زنیکرد؟؟؟ا

  خودتو بابای خانوم خوشکلھ خوردیھ-
 محو اومد رو لبام لبخنده ی
  جوووون؟؟؟ی مھمیبر-
 ؟؟؟؟یچن بار بگمت ب من نگووووو مھ-
 ؟؟یشی می جووون چرا عصبیخو مھ-
 ییییییییییالــــــــــــــــ-
 ؟؟؟یزنی مغی چرا جیساعتھ سکتھ کردم روان۴٨زھر مار حننننناق -
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 ی مھی بگنمیدوباره نب-
  جووونی شدم مھریمگھ از جوونم س-
 ..... واستا تا نشونت بدمیَ مردیییال-
 خانوممم، ستمی گف من مرد نشدی از اتاق خارج مکردوی ک درو باز می ھم در حالیال

 بععععلھ
 ک با تعجب دارن نگامون دمی مامانمو مھالرو جلوم دھوی رونیمنم دنبالش رفتم ب-
 کننیم

 زم؟؟ی عزرونی بی دخترو از اتاق اوردنی ایچجور:مامان
 ..... منیاش ک فقط الزمھ بھش بگ ندیخالھ جوون کار-
 پررو رفتھ یدختره . نگاھھ چپ بھش انداختم ک حرفشو تموم نکرده ساکت شد ی- 

 گھی مخوادی دلش میپشت مامانم ھرچ
 ؟؟ی خوبیقربونت شم آج-

  واسم ناراحت بودیلیخ. مھال نگاه کردمب
  برم واس ثبت نامھ کنکوری با الخوامیاالنم م. بھترمیآره آج-
  برو گلمی خواھرنیآفر.ی فدات شم آجیالھ-
  مگھ دخترم؟؟یری شما دوتا؟؟کجا منیگی میچ-
  بره واس کنکور ثبت نام کنھخوادیمامان مھسا م-
  نگاه بھم کردو گفیمامانم -
  درستھ مھال دخترم؟؟نکاریبنظرت ا-
 خوادینم.نھی کارم ھمنیاصن بھتر. معلومھ ک درستھن؟؟یزنی مھی چ حرفنیوا مامان ا-

  گوشھ خونھ؟؟نھیک تا آخره عمرش بش
 آخھ دخترم ب باباتم بگو بعدش برو-
 ازدواج نی تن ب انیشما مجبورم کرد..  ازدواج کنمنیمجبورم کرد... مااااماااان-

 ن؟؟چراااااا؟؟؟یداریچرا دست از سرم بر نم.. نابود شدهمیحاال ک زندگ.شما و بابا..بدم
 ..... کرده بودنسیو صورتمو خ ختنیری دونھ دونھ رو صورتم ماشکام

 
 ب صورتم بزنم ھمونطور ک ی آبھی تا یی اومد دستمو گرفتو بردم ب سمت دستشویال

 ... رو گونھ ھامختیری اشکام مرفتمیداشتم م
 دخالت می تو زندگتوننی مکننی ھنوزم فک مشھ؟؟چرای تموم نمامی چرا بدبختیال-

 کنن؟؟اخھ چرررا؟؟؟
  بود بھتره باباتم خبر داشتھ باشھنیفقط منظورش ا. نگفیزی مامانت ک چیخواھر-

  اخھ؟؟یریگی انقد ب خودت سخت مچرا
 ھی اجبارھی زندگی مجبورم کنن ب نبارمی اترسمیم... آخھترسمیم...ینمدونم ال-
 حرف ختمویریھمونطور اشک م... ی نمتونم تحمل ندارم الگھی دفھ دنی ایییال.گھید
 زدمیم
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حاال .کنھی وادارت نمگھی دی ک دوس نداری ب کاریشکی مطمئن باش ھزمینھ عز-
  شدری ک دمی برای ب صورتت بزنو بی آبیھم برو 

 سوختی صورتم مھی اشکام روھیجا. رو صورتمختمی مشت آب سرد رچنتا
سالس ٢٠ دختره ھی نھی آھی توی دختره نیا. نگاه کردمنھی آھیخودمو تو.ھنوز

 ...تس؟؟؟؟چرا اواقعا؟؟؟پس چرا انقد شکس
 نداشتم فقط گفت بھتره بابا ھم ی گف منظوردمی با مامان حرفی برو آجایمھسا ب:مھال

 بدونھ
  گفتم بھش مھال جووننویمنم ھم-

 ..رونی اومدم بیی دستشواز
  واس ثبت نام؟؟یمھسا مدارکھ الزمو برداشت:الھام

  فعالیمھال آج.گھی دمیآره بر-
  ب سالمتمیبرو آج-
 خدافظ مھال جون-
  خدافظ   الھام جانیممنون ک اومد-
 مااامان من رفتم..گھی دمیبر-
 ؟؟!نی نداریخالھ جون کار -
مھسا دخترم توھم .زمیب مامانت سالمھ منو برسون عز.ی ک اومدی مرسزمینھ عز-

 مواظب خودت باش
  فعالرسونمی متونویسالمت. بودفھیخواھش خالھ وظ-
 چشم خدافظ-
 
 باده سرد ب صورتم خورد ک سر ی. واستادم اطمونی وسط حرونیمدم  ب خونھ اواز

 فراموش وی چن لحظھ ھمھ چیبرا.دمی کشقیچشامو بستمو چنتا نفس عم.حالم آورد
 ...ی لعنتھی زندگنیکردم با باز کردن چشام دوباره برگشتم ب ا

 ...ارهی جگر آدمو حال مشی نھ؟؟؟سردھی خوبیچ ھوا-
  کردی انداختم داشت ب آسمون نگاه می نگاه ب الھی
  وقت؟؟ی ادی بارون نیی مھساگمیم-

 رو ب رونی بمیومدی ک دوتا درخت توت و گردو داشت ماطمونی ک از حھمونطور
  گفتمیال
 می و برگردمی زودتر برایخب ب-
 ھ؟؟یی چ ھوانیم؟؟ببی نکنی روادهیپ-
 رتمونیبارون نگ. شوالیخیّنھ جان جدت ب-
 مایای مادهی پیخب پس برگشتن-
 می برمویری بگی تاکسعی سرمیبررر... خبھیلللیخ-
  می رفتادهی پابونی سر ختا
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 آقاااا دربست-
  خب؟؟؟یکشی مغی چرا جیال-
 می برگردادهی پمی نباشھ بتونکی ھوا تاری تا برگشتنمی سوار شمیفعال بدو بر-

 می باز کردمو نشستدرو
  بھمون انداخت و گفتنھی نگاه از آی ھھ راننده

  خانوما؟؟؟نیریکجا م+
 .....ابونی خنیآقا بر-
  مگھ؟؟ی تو دانشگاه نداشتی الگمیم-
 
 ...فردا صبح.نھ امروز نداشتم-

   واستادی تاکسھمونموقع
  خانومانییبفرما-

ِھـــــھ چقد ب چشم . نگاه انداختمیب اطرافم .نیی حساب کردمو اومدم پاھی تاکسپول
  کردهریی تغنجایمن ا

 .میبدو بر. نتھیآھا اونجا کاف-
  نتی منو با خودش برد داخل کافدوی دستمو کشبعدشم
  پسره جوون نشستھ بود ک با ورود ما سرشو اورد باالھی وتری کامپپشت

 نییسالم بفرما-
  ک محکم گرفتھ بودش در آوردمو رو ب پسره گفتمی از دست الدستمو

 واسھ ثبت نامھ کنکور اومدم.سالم-
 ن؟؟یکنیمدارک الزمو لطف م.نییبلھ بفرما-

  مدارکو در آوردمو دادم ب پسرهفمی کھی تواز
  گذشت ک پسره گفقھی دقچن

 .. اطالعات وارد شده درستھنینی ببنی نگاه بکنیخودتون -
   ھمھ اطالعاتو چک کردمورفتمو

 بلھ درستھ-
 نی پس چن لحظھ صبر کنیاوک-

 رونی بمیومد نت ای از کافی بعد با القھی دقچن
 میری چنتا کتابھ تستم بگمی برایخب مھسا ب-
 میبر-
 رونی بمی و اومددمیچنتا کتابھ تست خر.  ی داخل کتاب فروشمیرفت 
 ؟؟ی چطوری بستنھی باییخب مھسا-
  خونھمی حوصلھ ندارم برگردینھ ال-
 مای کنی روادهیخب پس پ.ی لوسیلیأه مھسا خ-
 میباشھ بر-
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 ) خونھ ما بودیخونھ الھام کوچھ باال( ب سمت خونھ ھامونمیرفتی مادهی ک پھمونطور
 بود دهی خوب فھمنکھیمث ا...ی نھ الگفتمی میزینھ من چ.بردمی ھوا لذت منی از اداشتم

 باز برگشتم ب گذشتھ... دارماجیک ب سکوت احت
 »؟؟؟ھان؟؟؟یدیحرفی میمیچرا با پسر عمت انقد صم«-

با تھ . و چن قدم رفتم عقب تردمی کشعععی ھی با داد گف ک بای آخرشو تقری کلمھ
  گفتمومدی مرونی ک از گلوم بییصدا

 از موی ک ما ھمسنیدونی پسر عمم خودت میگی مھ؟؟خودتی منظورت چدییام-
 در مورد درسو می داشتیدیتازه مگھ خودت حرفامونو نشن...می ھم بودی ھمبازیکیکوچ

 . . داشت در مورده دامیدیحرفیدانشگاه م
 رو سمت چپ ی ارادری تموم موند و دستم غمھی ک خورد ب گوشم حرفم نیلی سبا

 صورتم قرار گرف
  بخوام رو صورتمو پوشوندنکھی بدون ااشکام

  گفادی دادو فربا
 ی حرف بزنھ حتی مردچی ک گفتم دوس ندارم زنھ من با ھینیھم..حررف نباشھ-
 رونیو از خونھ زد ب.. پسر عممت باشھخوادیم

 ی کارچیحق نداشتم ھ. ندارمی مردچی با ھوی نوع صحبتچی حق ھدمی فھم بود کاونجا
 بکنم ک آقا ناراحت بشھ

 رونی مھسا از گذشتم اومدم بی صدابا
 ؟؟یگی میھا چ-
 
  خونھ ما؟؟یای مگمیم-
 ھی روادهی فکر بودم ک متوجھ پھی توم؟؟انقدیدی رسیإ ما ک.. نگاه ب اطرافم انداختم ھی
  در حالھ غروب کردندمی بود و خورش۵ ی ساعتابایتقر. ساعتمون نشده بودممین
 ی خواھرکنمی جبران میممنونم ک کمکم کرد. خونمونرمی جون مینھ ال-
 ..فسی؟؟وظی جبران چوونھیبرو د-
 . ب خالھ جون سالممو برسونگھیفدات شم خب من برم د-

 می کردی از ھم خدافظمویدی بوسگرویھمد
 خونمون واستاد و داداش ھی داداشم ھمونموقع جلونھی سر کوچمون ک ماشدمیرس

  منتظرم مونددویاون منو د. شد ازشادهیمحمدم پ
 . بھشدمیرس

 سالم داداش-
 ؟؟یایسالم مھسا ازکجا م-
  رفتھ بودم واسھ ثبت نام کنکور چنتا کتاب تستم گرفتمیبا ال-

  گفمیشدی ماطی ک وارد حھمونطور
  پس کو الھام؟؟گمیم.... اوووم.؟؟خوبھی کردإ پس ثبت نام-
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 شک ییزای چھیبھ .. گرفتھ بود واس ھمون لبمو گاز گرفتم ک خندم معلوم نشھخندم
  دوتانی نسبت بھ رفتار اشمی مقی ببعد دقنی ازیکردما ول

 گھیرف خونشون د-
  خب برو داخللھیاھا خ-

 یشیاول وارد راھرو م.  ھیمتر١٢٠خونھ ما .ی در آوردمو گذاشتم تو جا کفشکفشامو
 وارد ھال یگذریاز راھرو ک م.دو تا اتاق خوابا سمت راستھ سمت چپم آشپزخونس

 دمی نفھمیزی ک چھی کنمی کردم ببزی گوشامو تومدی صحبت میصدا.یشیم
   آروم گفمحمد

 ھ؟؟یم؟؟کیمھمون دار-
 ی وردھی خانوم و آقا پشت ب راھروی. شدممنیمنم شونھ ھامو بال انداختمو وارد نش-

 دهی دشی آبھی بود و خانومھ ھم روسری مرده جو گندمیموھا. مبل نشستھ بودنھیرو
 .شدیم
 ..سالم-
  سالم محمد ب خودم اومدمو سالم کردمبا
 ....سالم-

 .... زنو مرد برگشتن ماتو مبھوت موندمنکھیھم
 

 ... زدماتم
 کردمی نگاه مدیودم و ب پدر و مادر ام  ھاجو واج وسط ھال واستاده بھمونطور

 ... جون اومد ب طرفم و بغلم کردمادر
 شما ک خوب ؟؟یی دفھ اھی شد یشما چتون شد آخھ؟؟چ. قربونت بشم دخترمیالھ-

 ...می راه افتادمیدیتا شن.. باورمون نشدنی گف ک جدا شددی امیوقت...نیبود
 رو ختنیاشکاش دونھ دونھ ر...  آخرشم بغضش شکستزدوی با بغض محرفاشو

 صورتش
بغضمو قورت دادمو و ....ھی کافختمی اشک ری چزم،ھری اشک برخواستمی من نمیول

 : تو صدام حس نشھ گفتمی لرزشکردمی میھمونطور کھ سع
 ن؟؟ی خبر ندادن؟؟چرای اومدیک. مادر جوننیخوش اومد-

  نگاه کردمو گفتمدی پدره امب
 سالم بابا جون -
 :بابا جون دستاشو از ھم باز کرد و گف-
 ...سالم دخترم-

 ھیچشام . اشکام شدمزشی بار بغضمو قورت دادم و مانع رنی چندمی بغلش و برارفتم
 .. گرفتھ بودیسوزش بد
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وسط مادر جونو بابا جون . رو مبلمی دست بابا جون بود نشستھی ک دستم توھمونطور
 خودم دوسشون داشتم اونام منو مث دخترشون ی مامان باباواقعا مث.نشستھ بودم

 ...دونستنیم
 مادر جون ھی بخاطر افسردگنکھی تا اکردنی می شھر   زندگنی ھم،ھمشی دوسالھ پتا

 تایب.ندازهی دختره از دست رفتشون مادهی اونو نجایچون ا. شھر برننی ازدیدکتر گف با
 ی.سالش بود١٩فقط ... . شد وی تصادف ضربھ مغزھی توشی کھ دوسالھ پدیخواھر ام

 رفت مادرجون ھم داغون یوقت. بودیمھربون یلیییدختر خ.سال ازمن بزرگتر بود
 ...شد

  ک ھنوز تو گلوش بود شروع کرد ب حرف زدنی جون با بغضمادر
 خبر بھمون ھی نیتونستیم؟؟نمی بودبھی انقد غریعنی...واقعا ازت انتظار نداشتم مھسا-
 چرا اخھ دخترم؟؟.... توی نداشتم ولی توقعچی ھدی امن؟؟ازیبد

با لرزشھ ... بشھری ادامھ بده  ھر لحظھ ممکن بود اشکام سرازنی ازشتری بنزاشتم
 نامحسوسھ صدام شروع کردم ب حرف زدن

... نی کنی کارنیتونستی نمنمیشما اگھ بود.می بود ک گرفتھ بودیمیمادر جون تصم-
 نظرمونو عوض تونستی کس ھم نمچی و ھمی باھم گرفتھ بودموی تصمنی ادیچون منو ام

 ....کنھ ما
 کنترل کنھ کھ باال نره رو ب کردی می ک سعیی نزاشت حرفمو ادامھ بدم با صدابابام

 من گف
 .... کیگی نم؟چرایگی بھشون راستشو نم؟؟چرایکنی دفاع مکھیچرا ازون مرت-

  وسط حرف بابامو گفتماومدم
 نمکیبابا خواھش م-
 ... یتی چ وضعھی بھشون ک تو؟؟؟بگویکنی خواھش مویچ-
 ....باااباااا-

  باباجون ب حرف اومداخرش
  بابات حرفشو بزنھ؟؟یزاری چرا نمم؟؟مھسای ک ما خبر ندارھی چ خبره؟؟چنجایا-
 
 بود ی حالو روزت چمی ماھو نکیبگو ک تا ... سرت آوردییآره بگو کھ چھ بال-

 ...گھیبگو د...می ما حرف بزنیزاشتی نھ میزدی؟؟؟نھ حرف م
 یاحساس خفگ... بگم انگار لبامو بھم دوختھ بودنیچی ھتونستمی من نمیول
اشکام راھھ خودشونو رو ... نتونستم تحمل کنم گھی بود و دنییسرم پا...کردمیم

 .. کردندایصورتم پ
  مادر جون صبرش تموم شدآخرش

 یگی نمیزی؟؟چرا چ!! چ خبرهنجای انی ب ماھم بگکنمی خواھش مانیری امیآقا-
 ....!!!دخترم؟؟مھسااا
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 چشاش دی چشامو دیسرمو آورد باال وقت. با دستش ب طرف خودش برگردوندچونمو
  صدام زدی ب خودش گرف با ناباوریرنگھ تعجبو نگران

 .....مــــھـــــــــــســــــــــــا-
  نتونستم تحمل کنم پاشدم و ب سمت اتاقم رفتمگھید

ُ کرد در اتاقمو بستمو ھمونجا پشت در سر خوردم و نشستم دای پیشتری شدت باشکام
 ...    خودم لعنت فرستادمھی و بدبختیچارگیبھ ب... پاھام و ھق زدمیسرمو گزاشتم رو

 ی حکمتی ھر کارگنی کھ من دارم؟؟مھی چھ سرنوشتنی اـــــــــایخــــدا
 انتی خھی من،توھیچارگی بھی داشتھ باشھ؟؟توتونھی می من چ حکمتیچارگیتوشھ؟؟ب

 ب ختمویری آخھ؟؟؟؟؟اشک میچھ حکمت.... وجود داره خدا جووونیشوھرم چ حکمت
  زده شدتاقم دره اقھی بعد چند دقفرستادمی خودم لعنت ماھھیبخت س

 ... درو باز کنزمیمھسا قربونت بشم عز-
من چقد .کردی مھیسھ من گروا...کردی مھی اونم داشت گردیلرزی مادر جونم میصدا

 زنی واسھ من دل بسوزونن و اشک بردیبدبختم کھ ھمھ با
 نیی درو باز کردم ھمونطور  سرم پا  رو صورتمو با انگشتام پاک کردمی اشکاپاشدمو

 ...بود کھ مادر جون بغلم کرد
 ....مادر جون راستش-
 نی با تو ھمچدی ک امشھیمھسا من باورم نم. گفویمامانت ھمھ چ... دخترمدونمیم-

 ... زمیآخھ چرا عز... بکنھیکار
 و صدامم ختمیریھمونطور ک اشک م... کردندای دوباره راھشونو رو صورتم پاشکام

 .. ب حرف اومدمدیلرزیم
..  اون صحنھ خورد شدمدنی با دنیدونینم... گذشتی بھ من چنیدونیمادر جوون نم-

 ... شوھرم بامیمی ک دوست صمشدیباورم نم.شکستم مادر جوون
 شدمی نزاشت ادامھ حرفمو بگم داشتم خفھ مھیگر

  گفرفتی ک ب سمت در می پاشد و در حالعی جوون سرمادر
مگھ منو ... دلش خواست بکنھی ھر غلطتونھیفک کرده م...رسمیخودم حسابشو م-

 خورهیم..... نی ک پسره داره ھمچمیباباش مرد
 ...نھ مادر جوون ب-
 ک خبر دار می باشیی نفرانی اخردی ک بارسمیحسابھ تورم بعدا م.تو حرف نزن مھسا-

  اون پسره الدنگموندونموی االن من میول.میشد
 

پاشدم در اتاقو قفل ... کردنی می ک داشتن خدافظومدی مادر جونو بابا جون میصدا
 کردم

 و صدام دیکوبیبھ در م مامان بود ک شدی منیی در بود باال پای رهیبعد چن لحظھ دستگ 
 زدیم
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 شھی تو تموم نمی کارا ک غمو غصھ ھانی اخھ؟؟با ایمھسا چرا درو قفل کرد-
 یبری منیفقط خودتو از ب ..دخترم

 ... تنھا باشمخوامی مکمیمامان من خوبم فقط -
 ...آخھ دخترم-

 زدی بابام بود ک با مامانم حرف میصدا
 ... دارهازی نشتری بییاون االن ب تنھا.ایخانوم ولش کن ب-
 ... ک حالشینیبیآخھ مگھ نم-
  شدفتری ضعفوی صداشون ضعو

پاھامو بغل . کردمو و رو تخت نشستمی ھمدمم بودرو پلنروزای ک ای آھنگپاشدم
 ختیریھمزمان با آھنگ اشکام م.کردم
 ی و زارونی گروونمی دل دچتھ
 یالیخی بزن بھ بگھی دبستھ
  قلبشو رو بھ تو بستھی درااون

  بستـــــــــھگھی دلکم دیا
 گروونھی با دی دوسش دارکھیاون

  مونھی تو دلش نھ نمادتوی
 وونھی بھت بگم دل دیچجور

  تمومـــھگھی دتمیظرف
  رو بس کنھی گروونمی دل دی ادل

  نبود راتو عوض کنقی تو رو الاون
  عمرمون بپاش تباه شھفیح

 پاشھی داره از ھم ممونیزندگ
  دلکمی اوونمی دل دی ادل
  آرومو کم کمیریمی میدار

  تو رفت فراموشت کردعشق
  دستتو ول کردیگری عشق دبھ
  دلکمی اوونھی دل دی ادل
  آرومو کم کمیریمی میدار

  تو رف فراموشت کردعشق
  دستتو ولکردیگری عشق دبھ

   دل غافل اون توروی ادلکم
  گذاشت رفتتنھا
  قلبشو آسون رو بھ عشق تو بستیدرا

 )یکم از محمد ظھراباھنگ دل(
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 ھی دادمی ھرروز گوش ممی ماھو نکی نی اھی آھنگو تونیا. ھق ھق افتاده بودمبھ
 دوباره و دوباره از اول زدم.خونھی واس من مکنمی فک مییجورا

  ک مامانم صدام زدکردمی مھی چن ساعتھ تو فک بودمو گرنمدونم
  شام دخترمایمھسا ب-
 امیچشم االن م-
ب اتاقم نگاه .دنی زجر کشی ھرچھیکاف. نگرانھ خودم کنمروی مامانم و بقدی نباگھید

ِ غصم نمره گرفتن بود ھــــــــــــــھ چھ ی کھ ھمھ یموقع. اتاقھ قبلھ ازدواجمھنیا.کردم
 پرده ھا و وی روتختدی سفوارای بود دی آبدوی رنگھ سفبیاتاقم ترک.خوب بود اون زمانا

 خونمو ھی توی بودم پاشدم از تو کمدم لباسارونی بیاسا با لبنوزمھ.  بودی آبچھیقال
 و سیاول رفتم سمت سرو.رونیدرو بازکردمو رفتم ب.برداشتم و لباسامو عوض کردم

 ... خداااااای نیچشامو بب.دستو صورتمو شستم
  پف کرده و قرمزهچقد

 یلعنت...پووووووف
  آبھ سرد زدم ب چشامگھی مشتھ دچنتا
 کردمو ی سالمھ سرسرھی.ھمھ سر سفره بودن.سفررو پھن کرده بودن.رونی برفتم

 رفتم نشستم کناره مھال
 زمیسالم عز-
  گردنم شدزونھی از پشت آویکی ھوی
 ؟؟یخالھ منو فراموش کرد...سالم -

 اسی پوردمی دبرگشتم
  از دور گردنم باز کردمو نشوندمش کنارمدستاشو

  نکنھ؟؟داتی ک خالھ پیقائم شده بو... ناقالیتو کجا بود...زمیسالم عز-
  ک دلم واسش ضعف رفتدنی بلند شروع کرد بھ خندبلند

  قائم شدمانمیآره رفتھ بودم پشت بابا پو-
  ب غذا خوردنمی باھم شروع کنایحاال ب.طونکی شیا-
 باشھ-

 بھ بھ.می داشتیقرمھ سبز. نگاه ب غذا انداختمی
ھمونطور ک داشتم با . نتونستم بخورمشتریقابمو ب کردم ب غذا خوردن نصفھ بششروع

  بابام صدام زدکردمی می غذام بازھیبق
 ...بلھ بابا-
 . باھات حرف دارمای بیشامتو خورد-
 منم تشکر کردمو بلند شدم ک برم.کردنیھمھ داشتن بمن نگاه م. بلند شدو
  دخترم؟؟ی نخوردیزیتو ک چ-
  شدمری مامان سیمرس-
 یباشھ ھرجور دوس دار-
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  سمت مبال و کنار بابام نشستمرفتم
 نییبفرما...بلھ بابا-
 

  گفتزاشتی دستش بودو کنار می کھ روزنامھ صبحی درحالبابا
  ثبت نام کنکور؟یامروز رفتھ بود-
 بلھ-
 ؟؟؟ی گرفتمتویخب پس تصم-

 میقاطع و جد ی دلم بخاطر مخالفت بابا داشتم با صداھی تویکی ترس کوچھی کھ یدرحال
  گفتم

 بلھ-
  بابا ھنوز منتظره تا ادامھ بدم گفتمدمی دیوقت

  انجام بدمخوامی ک االن مھی تنھا کارنیا... برم دانشگاه و درسمو ادامھ بدمخوامیم-
 خوبھ:بابام سرشو تکون دادو گفت-
  گفی مکث کوتاھھی فکر بعد از ھی رفت توو
 وی موضوعھی باھام تماس گرفتن و شی ساعت پھی صداقت حدوده یآقا....راستش-

 باھات حرف بزنن کھ من گفتم خواستنیالبتھ خودشون م... بزارمونیگفتن باھات درم
 ...ھی نظرت چدونمی مورد باھات حرف بزنم ھر چند منیبھتره خودم اول درا

 ... بگھخوادی می بابا چنمی کنجکاو شده بودم ببیحساب
 نوی صداقتم ایآقا...ی نگرفتیچی و ھیشبخی متوی مھریخب تو موقع طالقت گفت-

 پول حق ھر نی اگھی تمام و کمال بھت بده چون مروی ک مبلغ مھرخوادی و مدهیفھم
 ھیکس
  رو بھ بابا گفتمدموی کشقی نفس عمھی شده بودم ی عصبانکمی ک ی حالدر
 ازون مرده یچیمن ھ.کنمی قبول نمویزی چنی موقع ھمچچی من ھنیدونیبابا خودتون م-

 نی بھشون بگناروی باباجون تماس گرفتن ھمی من حرفامو زدم لطفا وقتخوامینم
 قبول دی صداقت ھم گفتن بای آقای ولیکنی پولو قبول نمنی مھسا کھ تو ادونمیم-

 در کار یدی باچیھ- موضوع حرف بزنن نی کھ باھات در مورد ھمانیفردا ھم م...یکن
 قرونم از کیمن ...ھیکی حرفھ من ی ول چشمھی قدمشون روانیباشھ ب... بابا جونستین

 رمی مگھیمن د..خوامی اون مردو نمیپوال
 شستیمھال ھم داشت ضرفارو م. تو آشپز خونھ سفررو جمع کرده بودنرفتم

 ؟؟یخوای کمک نمیآبج-
 گھی تموم شد دزمینھ عز-

 ... ھارو ببریی چانی اایب- گفتمامانم
 انیمحمد ھم با پو...دیدیبابا ک داشت اخبار م.منی برداشتمو بردم تو نشوینیس
 دنیحرفیم
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 خوابم یلی کردمو رفتم ک بخوابم چون خی برداشتن ازشون عذر خواھاروییچا
 ... خوابم بردی کدمی نفھمدموی تخت دراز کشیرو.ومدیم

  شدمداری بزدی مامانم ک صدام می با صداصبح
 مھسا پاشو الھام زنگ زده کارت داره....مھسا-

 ب ساعت نگاه کردم رونی پاشدم رفتم بدادمی ب خودم می کھ کش و قوسی حالدر
  کردهدارمی بنموقعی دختره چرا انیا.بود٧:۴۵ساعت 

   از دست مامانم گرفتموویگوش
 ـــــو الــــ-
 ؟؟یکنی مکارای چھ خبرا چی خوشیخوب...سالم خانومھ خوابالو-
 ؟؟ی حال منو بپرسیدی موقع صبح زنگنی ای کردوونمی الھام دیوا-
منم ...ایماه وقت دار۴ فقط ی درس بخونی کنم پاشدارتی بدمی خانوم خانوما زنگرمینخ-

 ...االن دانشگام
 ؟؟ی نداریباشھ   پاشدم کار- گفتمدموی کشازهی خمھی
  باشھ دختر خوب؟؟ی درس بخونایمھسا نخواب-
 .دیابم پر خوخوابمی نمگھیباشھ د...یی خدایمونی الھام مث مامانا میوا-
 ادی قطع کنم االن استادمون مگھیمن د.  خوبھنیآفر-
 یباشھ ممنون خدافظ-
 یخدافظ-
 

 گرفتم کھ عی دوشھ سرھی... سمت اتاقم و حولھ و لباسامو برداشتم و رفتم حمومرفتم
 . سرحالم آوردیلیخ

 ...خوردنی بودن و صبحونھ مزیمامانم بابا و محمد سر م... آشپز خونھرفتم
 ریصبحتون بخ....سالم -

  لبخند رو لبشون بود سالم کردنھی ک ی در حالیھمگ
  خانومی آبجنی شدداریچھ عجب زود ب:محمد
  کرددارشی بدی الھام زنگشھی مداری بی باشھ کھ معلوم نبود کنینھ بابا بھ ا-مامانم

  بده الھام خانومورشیخدا خ.... پسگمیآھا م-
 دی زنگی بودم ک الداری خودم برمینخ:شستم گفتم  و ندمی عقب کشوی ک صندلیدرحال

 د؟؟یکشی مغیآھا واس ھمون مامان پشت اتاقت انقد ج-
 نی نکنتیانقد دخترمو اذ-

 ...  قربون بابام بشمآخ
 ..... زبون واسھ محمد در آوردم ک خندش گرفتھی

  نفرمون تنگ شده بود۴ جمع نی دلم واسھ اچقد
 اتاقم ھمونطور رفتم تو ھی جمع کردم بعدش رفتم توزوی خوردمو پاشدم مصبحونمو

دو تا داداش دارم ک داداش محسنم بچھ بزرگ ...ھینفر۶در واقع خانواده ما ... فکر
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 اری پسر بھ اسم مھھی بھ خاطر شغلش دوتا ھم بچھ داره کنھی میخانواده اصفھان زندگ
 یدم کھ دانشجو و محمای پسر داره پورھی ھمھال ھم ک.سایو دختره کوچولوش مھد

  دارهی مغازه لوازم خانگھیبابامم . و مجردھی بازرگانتیریمد
 مامانم نکھیخوندمو خوندمو خوندم تا ا...شروع کردم ب خوندن... خب حاال درس 

  صدام زد
  بعلھ مامان-
  ناھارای بگمیم-
 م؟؟یشیمنتظره بابا و محمد نم-
 ک خندش یمحمدم درحال... ھوادمی متر پرھی ک دمی محمدو از پشتم شنی صداھوی

 :گرفتھ بود گفت
  باباھم االن اومدمی ساعتھ اومدمیما ن... مارو باشھیبھ آبج-
  شد چقد درس خوندمشتای نگاه ب ساعت کردم ساعت دو بود چشام شھی
 خوندمی اصن متوجھ گذر زمان نشدم داشتم درس مییوا-

 میھ محمد غذامونو ک خورد مورد عالقی بود غذایناھار ماکارون. پھن کردمسفررو
 بعد شھیھم. سفررو جمع کردمو ظرفارو شستم بعدشم وضو گرفتم و نمازمو خوندم

  داشتم بھشازی ندییی لحظھ شدنیکھ در ا...کنمی مدای احساس آرامش ناب پھینماز 
شالمو سرم کردمو رفتم ... زنگ خونھ اومدی ک صداکردمی سجادمو جمع مداشتم

 ادر جون بودنبابا جون و م...رونیب
 ...نیسالم خوش اومد-

 : جون اومد بوسم کردو گفتمادر
 زمیسالم عز-
 سالم دخترم ممنون-
 ... نیبفرمائ-

 و اتمام  دی امشی رفتن پروزی متوجھ شدم دمی ک حرف زدکمی می نشستمی رفتیھمگ
 ی خامالھیچ خ.... حرف بزنھیحجت کردن کھ حق نداره دوباره با اون زنھ حت

 ... کنھکاری چخوادی ک مستی من کھ اصن مھم نیـــــھ برا ـ ـ ِھــ
  جون رو بھ من گفبابا

 دی وگرنھ من از پدر و مادرت بخاطر کاره اممیینجای ای واس چیدونیمھسا خودت م-
  بھشون نگاه کنمی ک حتکشمیخجالت م

 نیش کرده شما چرا خجالت بکگھی دیاشتباھو کس... صداقتی آقاھی چھ حرفنیا-
  در کالمش کامال واضح بود گفتی ک شرمندگی جون درحالبابا

 تی کھ راضنجایخب مھسا جان من اومدم ا...انیری جناب امرسونھی متونوی بزرگنیا-
 ...یریکنم کھ حقتو بگ

  ندارمیازی چون بھش نکنمی من اون پولو قبول نمنینھ بابا جون زحمت نکش-
 ی قبولش کندی اون پول حقھ توئھ باگمی می دارازی ب اون پول نگمیمن نم-
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 بھ نی دارن بدازی ک واقعا نیی ب کسادمی حقمو منی خب اگھ حقھ منھ منم الھیخ-
 ازمنداین

 نی مطمئن ترم کرد کھ انی و ھمدمیدی چشاش مھی تونوی بابام نگاه کردم برق تحسب
  مورد بود کھ آخرشم مننی دوساعت بحث در ھمیکیخالصھ تا ...کار درست تره

 تو قھی الدی گفت الحق ک امدوی بوسمویشونیبابا جون موقع رفتن پ...موفق شدم
 کردنو راه افتادن ب ی خدافظکردو  ک بغض داشت بوسمیمادر جونم  در حال....نبود

 .رازیطرف خونشون ش
 ماھم دهی پس فردا عخونمی و من ھرروز دارم درس مگذرهی سھ ھفتس داره ماالن
 میکنی می خونھ تکونمیدار

 ... باشھ بھتره ھانجای مبلھ انیمامان ا-
  خب ھمونجا باشھایگیإ راست م-
 می راحت شدشیآخخ-
  مبلی خودمو پرت کردم روو
  بازیکنی مفی کثویپاشو پاشو برو حموم االن ھمرو خاک-
 ستمی نیإ مامان من کھ خاک-

 رونی اومدم بدمویقشنگ خودمو ساب... ی حمومھ طوالنھی رفتم پاشدمو
 ی بخور خستھ شدوهیدخترم م ایب-

 رنیگی ملمی شدم تحوزی االن ک تمگھی دبعلھ
  شدلی شب،سال تحو٨ ساعت شبید.دهی اولھ عامروز
 شلوغ شده بود یلیخ.نای مھال انطوری ساعت قبلشم داداش محسن اومدن و ھمھی حدود

  بودی عالللنیو ا.خونمون
   درسم خودش کمکم کنھھی از خدا خواستم کھ تولی سال تحوموقع

  کجاسستشیمامان جورابام ن-
  دنبال جورابت بگرداشھی بابا داداش توھم ھمیا-
 شنی ممی کجا قاستی من پا دارن معلوم نی جورابانیا-
 اون کھ صددرصد-

  بابامی عموھیدنی ددی عمیری می ھمگمیدار
  شدریبابا د...گھی دنیایب-
 میاومد...میاومد-
  ھازنھیزن داداش االن بابا دوباره صدا م... مھال....گھی دمیبر-
 دوی عمویدی بابامو دھیلی اونجا ھم ھمھ فامیدنی ددی عمی رفتیھمگ.میبر...باشھ باشھ-

  می گفتکیتبر
  بودی ترحمو دلسوزی من از روی روانی اطرافی نگاه ھای ھمھ

 ِھــــــــھ....چقد من بدبختم.. خودم بدم اومداز
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 نگاه ھا راحت نی تا ھم از شر ااطی حھی گرفتم برم تومیتصم...کردیعذبم م منگاھاشون
 ....رونی بغل کردمو رفتم بسارویمھد... بخورمیی ھواھیشم ھم 

 تا عطر گالرو دمی کشقی نفس عمھی.... بودی چمن گل رز و محمدھی اطشونی حھیتو
 ...استشمام کنم

 اوردی ھم از خودش در می اصواتھی زدی دستو پا مخوردوی وول می بغلم ھھی توسایمھد
 ...گھی می چدمیفھمیکھ نم

  عمھ جوون؟؟؟یگی میچ-
 د..دا  َ..َدد-
  فدات شمیالھ-

برگشتم نگاه کردم ... پا از پشت سرم اومدی کھ صدادمیحرفی باھاش مینطوری ھمداشتم
 ... رضا پسر عممھدمید
 ...یخوب خلوت کرد...ییَبــــــھ دختر دا-
  تو خونھ بمونمفھی خوبھ گفتم حیلیاوھوم ھوا خ-
 رون؟؟؟ی بی فقط بخاطر ھوا اومدی مطمئنگمیاوووووم م-

 شینی بھ سمت باال شونھ کرده بود بشوی مشکھی نگاه کردم موھامرخشی و بھ نبرگشتم
دو ماه . بودی من مشکیچشاش مث چشا. تو چشم نبودادی زی کوچولو قوز داشت ولھی

  ھوامو داشتشھیازم بزرگتر بود و ھم
 ؟؟یدیپسند-

 ... زدمشخندی نھی کردنش دست برداشتمو زی آنالاز
 .. بپسندهدیصاحابش با-
 ؟؟یکنی مکارایخب چ...اون کھ بععلھ-
 ... فعال ک فقط درسو درسیچیھ-
 ولی ایخونی واسھ کنکور مدمی شنیاھا راست-
  شھی می چنمی ببخونمیآره فعال دارم م-
 ..یشی رشتھ خوب قبول مھی یک تو دار یمطمئنم با ھوش و پشتکار-
 ...خدا کنھ-

  تو بغلم خوابش بردهی ھمونطوردمی بچھ ساکتھ کھ دنی چرا انمی کردم ببنگاه
  خوابش بردهسای داخل مھدرمیمن م-
  باشھ-
  بلند شدننای ھمونموقع بابا انی دادم بغلھ نازنسارویرفتم داخلو مھد-
 می ما رفع زحمت کنگھی دنی داشتھ باشیسال خوب.. خب انشاالھیخ-
  نیدی زحمت کشیلی جان خی علدیمراحم-
 یخدافظ ھمگ. بود خان عموفھیوظ-

  خونھمیبرگشت.  کردنی بلند شدنو باھامون خدافظیھمگ
  شدننی ھم باھم  سوار ماشھی مامانو بابا و محمد با ھم و محسنو مھال و بقمنو
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برم کتابخونھ درس بخونم چون  و مامانمو مھال مجبورم کردن نھی فرورد١٢ امروز
 نایواال من کھ سر از کار ا. نمتونم تمرکز کنمکننیخونھ شلوغھ بچھ ھا سر صدا م

 ارمیدرنم
 مامان من رفتم-
  دخترمیگردی بر میک-
  اتاقم از صدتا کتابخونھ ھم بھتر بودنیواال مامان اگھ بھ من بود کھ ھم-
  آرومھ واست بھترهطشیاونجا مح..نھ دخترم برو برو -
 گردمیبر م۶ یپس من ساعتا-
 باشھ دخترم برو ب سالمت-
 ھام ھی تازرو وارد ری و ھوادمی کشقی نفس عمھی ھییچھ ھوا.رونیاز خونھ اومدم ب-

 کمی..رونایخوب شد اومدم ب... بودی ھوا عالنی بخاطر ھمومدیصبح بارون م...کردم
 خوندمیساعت شده بود درس م۴...ابخونھ گرفتمو رفتم کتی کردم بعدش تاکسی روادهیپ

  رونی بمدماز کتابخونھ او.بود۶ ساعت یکاینزد
چند ...رمی بگی برم تاکسابونی تا سر خیحاال چ جور.ادی میدیچھ بارونھ شد... ییییوا

 ی حاال چھ غلطییوا. شدم دوباره برگشتم سره جام کنار ساختمونمونیقدم ک رفتم پش
 ھم نایحتما مامانم ا..... نگ بزنم آژانس حاال چھ کنم؟؟؟؟ ھم ندارم کھ زیگوش...بکنم

 شنینگرانم م
 .. بودیکی ھم رو بھ تارھوا

 
 .... منتظر بمونم تا بارون کمتر شھ بعدش برمکمی گرفتم میتصم

بھ دررررک کھ ... شده کمتر نشدهدتری بارون شدی واستادم ولقسی دقستی بحدوده
 ...گھی درمی مرمیگی می زود تاکسرمیم...  شمسیخ

 ...ی اصلابونھی راه افتادم ب سمت خعیسر
 ..... چھ سرد شدیییوا.... شدمسی کامال خی اصلابونی بھ خدهینرس
  بکنم آخھ؟؟ی نوکرتم حاال من چھ غلطای نبود خدای ای تاکسچی ھابونی سر خدمیرس

 نی ماشھی کردمی منی و خودمو لعن و نفرتی لب از خدا گلھ و شکاری کھ زھمونطور
سرمو ... کردمدای بارونو سرما نجات پنی آخرش ازنکھیجلوم پام واستاد خوشحال از

 نییرومو برگردوندم تا برم پا. دادظی اخم غلھیکھ بلند کردم لبخندم محو شد و جاشو بھ 
 دینکرش بھ گوشم رس ی کھ برگشتم صدانیتر واستم ھم

 امسالتون ی آشنانی بھ ایخواینم...پارسال دوست امسال آشنا....َبــــــھ مھسا خانوم-
 ؟؟یسالم کن

 کھ ی تر شد جورظیاخمم غل.دادمی ناخنامو کف دستم فشار متی شدت عصباناز
 عضالت صورتم درد گرفت ھمونطور کھ پشتم بھش بود جوابشو دادم

 واسھ من بسی غریتو االن از ھر چ.... کھ بخوام جواب سالمشو بدمنمیبی نمییآشنا-
 ی تربھیغر



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 21 

 دادی ھمراھھ من حرکت منشویماش...ادم  راه افتو
 سوار شو تا ای؟؟بیری بارون کجا منی اھیحاال تو... قبولاس؟؟باشھینجوریإ ا-

 برسونمت
 دهی رسادیاز شما بھ ما ز.ی بھ من لطف کنادی زخوادینم-
 ایخوریسرما م..  ی شددهی مث موش آبکشنیبب...دختر لج نکن-

 االن ی سردم بود ولداری دنیجالبھ تا قبل از.دمی کشقی چنتا نفس عمتی شدت عصباناز
 زهیری بدنم می ھر قطره بارون کھ روکردمیفک م.کردمیبھ شدت احساس گرما م

 رهی و بھ ھوا مشھیھمون موقع بخار م
 نفرتمو ی نتونستم تحمل کنم برگشتمو ھمھ گھی؟؟دی کریفھمینم... با توأمیُـــــو ھـــ-

   گفتمی بلندی و بھش نگاه کردم و با صداختمی چشام رھیتو
  بھت نگاه کنم و جوابتو بدمی ارزش نداریحت....گمشو از جلو چشام.... خفھ شو -

 عبور کردم ابونی از خعیسر... تا از دستش راحت شم ابونی گرفتم برم اونور خمیتصم
گاه کردم  برگشتم ندمی شننشوی باز و بستھ شدنھ در ماشی کھ  صداابونی وسط خدمیرس

 ھی بھ ھوی عبور کنم  یشتری کھ برگشتم تا با سرعت بنی شد ھمادهی پنی از ماشدی امدمید
 دمینفھم یچی ھگھی خوردم و دنیماش

 
 ..نی شداریخانوم ب.....خانوم-
 کنھی مداری داره از خواب ناز بھی کنی بابا ایا
 ...نی شداریخانوم ب-

  بابا خوابو عشقھگمشو
 شھ؟؟ی نمداری پس چرا بلیسھ-
 نشده ھا تو قھیھنوز ده دق...گھی ساعت دکی بایگف تقر... گفتی مگھ دکتر چیدیند-

 ...یزنی صداش میاز االن دار
 ....نی کنایا.... بودی مرد،کی صدانیا....   واااااااا
 دخترو پسر ھی....برگشتم بھ سمت چپم....دیسقف سف...  باز کردمی ب آرومچشامو

پسره آرنجشو گذاشتھ بود رو پاھاش و سرشو ...نشستھ بودن  ی صندلیکنار تختم رو
  بودنیی نشستھ بودو سرش پانھیدختره ھم دست بھ س...با دستاش گرفتھ بود

 ... چشاشو باز کردیإ شاد-
 کھ کردی بھ من نگاه می ذوقھی بھش با خوردیم٣٠،٣١ ی نگاه بھ پسره انداختم حدوداھی

 ...چشامو باز کردم
 فک کنم٢۵ای٢۴دختره ھم حدوده ..کنارم پاشد اومد دختره

 ؟؟ی خوبزمیسالم عز-
  شما؟؟دیببخش....سالم-

   زدو گفی لبخنده مھربونھی دختره
 اد؟؟ی نمادتی ی با ما تصادف کردیکردی عبور مابونی از خی داشتیراستش وقت-
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 اعتنا ی پاشدم نشستم کھ دست چپم درد گرفت  ولعیسر.... عععععععی اومد ھادمی دفھ ھی
  داشتمجھی سرگکمینکردم 

 ی استراحت کندی بازمیدراز بکش عز-
  شدهرمی برم ددی نھ من بایییوا-
 نگران ی حتما کلنایمامانم ا. بود٨ خاک بھ سرم ساعت یییی نگاه بھ ساعتم انداختم واھی

 شدن
  نگرانم شدنی برم حتما تا حاال خانوادم کلدینھ با-
  بگو بھشونری تماس بگھیخب -
 سی ھمرام نمیآخھ گوش-
 ری تماس بگنیبا ا... من ھستھی گوشزمی عزایب-

مامانم پوست سرمو ...ستی نزیاالن تعارف جا...  گرفتموی گوشعی نکردمو سرتعارف
 دمی نگرانھ مھال رو شنی کھ صداخوردیداشت بوق م... کنھیم
 الو-
 یالو سالم آج-
 االن یای م۶ ساعت ی گفتم؟؟توی تو آخھ؟ھمھ نگرانت شدیی؟؟کجاییالو مھسا تو-

 ؟؟؟یکجا موند...ساعت ھشتھ ھا
 .... بابا سردردم ب دردام اضافھ شدیا
 گھ؟؟ی شده دی ساکت باش تا بگم چقھی دقھی مھللال یوا-

 مھال مھساس؟؟کجاس؟؟؟ حالش خوبھ؟؟چرا خبر گفی ک مومدی مامان میصدا
 نداده؟؟

 مھال ساکت شد مامانم شروع کرد...ایب
 ؟؟!نیی کجای آبجنییماخب بفر-
 ....ی راستش تصادف کردم ولمارستانمیمن االن ب-
 .. از گوشم جدا کردموی کھ گوشدی کشیغی جھی
 ؟؟چتیقربونت شم خوب!زم؟ی شده عزی؟؟؟چییییییتصادددف؟؟؟؟کجا -

  نشده؟؟تی؟؟طوریشده؟؟سالم
 ...  ھمھمھ شدی باز صدایوا
 بود خودم  می اگھ طوریکنی فک میکنیچرا انقد شلوغش م...مھال من خوبم بابا-
  بزنگم؟؟تونستمیم
  دنبالتمیای کھ بیمارستانیکدوم ب...پس خدارو شکر-
 ..واستا بپرسم-
 ... دنبالمانی بخوانی من؟؟خانوادمی آوردمارستانی منو کدوم بدیببخش-

  جواب داددختره
 ...رسونمتینھ بھشون بگو خودمون م -
  دنبالمنای مشھی ممنون زحمتتون میلینھ خ-
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 متونیرسونی منی پسره گف نھ بگنباریا
  تعارف نکردمگھی تعارف کنم زشتھ واس ھمون دیادی اگھ زدمی دگھید
 ...نیالو مھال ا-
 نیای مھسا جان باشھ پس زودتر بدمیشن-
 باشھ خدافظ-
 خدافظ-

 نبود یزی پسره ھم بد چنی بود ایدختره خوشکل... دادم بھ دخترهوی کردمو گوشقطع
  غد و مغرورهیلی خشھی معلوم میول
 

  اومد کنارم روتخت نشستدختره
 ی واسھ جشنھ عروسزی تبرمی ما اومدلھی ھمسرم سھشونمی اھی اسمھ من شادزمیعز-
  اتفاق افتادنی ک امیگشتی بر ممیامروزم داشت. از دوستامون یکی
 یمن ک... گھی جا دھی من بود من حواسم پرت شد ریراستش تقص...منم اسمم مھساس-

 شم؟؟یمرخص م
 ..گھی می دکتر چمینی ببدیبا-
 شوھرش گفت 
  دکترو صدا بزنمرمیمن م-
 رونی رفت بو
 بودم دی منکھ سفیعنی تر بود رهی سبز بود رنگ پوستش از من تویدختره چشاش عسل 

 بود کی باریلی فک کنم عمل کرده بود و لباش نھ خشوینیب. بودی گندمی نگیاون بگ
 کردنش بودم اونم زیدر حالھ آنال. بودکتری من کوچیگ ،متوسط بود از لبا بزریلینھ خ

 . آقا مغروره اومدن داخلاون  کھ دکتر وکردی صحبت مشیبا گوش
 سالم-

 شششششششیا..... سرشو تکون داد مثال سالمدکتره
  ادبی بدکتره

  زبونشون بازشد جنابآخرش
  خانومنیشما مرخص-

 ی حسابدارنیآقا شمام بر....
  اومد کنارم نشستیشاد.رونی رفتن بھردوتاشون

 ؟؟ی بود ک تصادف کردیی مھسا جوون خونتون ھمونجاگمیم-
  گشتمینھ اونموقع داشتم از کتابخونھ برم-
 ...آھا-
  کھ شوھرش اومدمی حرف زدگھی دکمی

 یزی کھ اونم گفتن چکردی درد مخوردهیدست چپم ...نیی پاامی کمک کرد از تخت ببھم
 ... خورده کوفتھ شدهھیاطر ضربھ  بھ خسین
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 نمونی بی حرفگھید..آدرس خونرو ازم خواستن کھ منم گفتم .می شدنی سوار ماشمیرفت
 میدیرس.نجای چون آشنا نبودن با اگفتمی بھشون مروی مسقھیردو بدل نشد فقط ھر چند دق

 گفتنی داخل کھ اونام مانی بکردمی تعارفشون مشدمی مادهی کھ پنطوریھم.در خونمون
 ی کردن و خدافظی ھم ازم معذرت خواھیکل...شھی مریمبخوان برگردن تھرانو د

 نکھیھم. گذشتماطی حھی برداشتمو درو باز کردم از توفمی کھی از تودویکل.کردنو رفتن
 ...چھ نگرانم شدنا.. یآخخخ...شوازمیدر خونرو باز کردم ھمھ اومدن پ

 ...سالم-
  اومد بغلم کردمامان

 ؟؟ی با چیبا ک...یتصادف کرد یگفت:بابا-
 پرسنای مناروی منو نگھ داشتن دم در احاال

 ... تصادف کردم از تھران بودنیی بنده خداھیبا ...آره بابا-
 مگھ حواست کجا بود دخترم؟؟؟-
  افتادم خونم ب جوش اومددی امادهی
  شدینطوری رد شم کھ اابونی از خعی سرخواستمی منم مومدیآخھ داشت بارون م-
  مواظب باششتری بھ بعد بنیاز-
 چشم-

 برو لباساتو عوض کن مھسا:مامان
 باشھ-

  تو اتاقمرفتم
 سرم ممی پام کردم و شالھ آبدمویشلواره سف.دی سفزی بلرشی زدمی پوشی سارافانھ ابھی

 جلو و ادی بھ خودش زحمت نداد بیحت.کردمی فکر مششوری بدیانداختم ھمونطورم بھ ام
 مھسا اون مگھ چھ یکنی مییِھــــھ چ فکرا....ادی بمارستانی باھام تا بایبگھ آشناس 

 بھت ویزنش بود... ک زنش بودمشی دوماه پیکی نداره تا االن خب.... با تو دارهینسبت
بسسسسسھ .....وی برد تو تختخوابت زنش بودگروی دی کسویزنش بود.. کردانتیخ
 دمی کھ درونیدرو باز کردم برم ب..... ندارهی نسبتچی اون ھدمی بسسسھ باشھ فھمگھید
باھم گفتم تولدت   تو دستھ محمد بود وھمھ ھم کنارش واستاده بودن ھمھکی کھی

 مباررررک
 فراموش اموی شدم ھمھ ناراحتزی سوپریلی نبود خادمیاصن تولدمو . شده بودمشوکھ
 ....فقط آرامش. امسالم آرامش بودیشمعارو فوت کردم آرزو.کردم

 
اول ...دیپرسیمحسن ھنوز در مورد تصدافم م.  می نشستمی رفتیھمگ...دمی برکوی کدشبع

 مھی قیعنی مورد عالقھ من یشام ھم غذا. باشھ واسھ بعد شامکیگفتن ک.میشام خورد
منم از خدا .بعدشم کھ نزاشتن من تو جمع کردن کمکشون کنم گفتن استراحت کن.بود

 بھ بخش مورد میدیخب رس... کردماادفتص مثال. خواستھ بھ حرفشون گوش دادم
  کادوھایعنیعالقھ من 
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 می قبلی گرفتھ بودن کھ بعد گوشی گوشھیبابا و مامانم ... واسم کادو گرفتھ بودنھمشون
 دستبنده ھی ھم نیداداش محسن و نازن. داشتمازی بھش نیلی زده بودمش خواریکھ بھ د

  بودندهی خوشکل واسم خریلی خفھیظر
 نیو جالب تر...اول اسمھ خودم بود گرفتھ بودن“ ام” گردنبند کھ ھی واسم انمی و پومھال

 داشتمو محمد واسم ازی کھ االن واقعا بھش نیزی حال چنی در عی ولنیو منفورتر
  بودنیگرفتھ بود چنتا کتاب تست فوق العاده کھ واقعا عال

برن بخوابن و ھمھ بلند شدن کھ . شب بود١٢ی ساعتابای تقرگھی دمی کھ خوردکویک
 مھال وشوھرشم رفتن خونشون

 اتاق ھی بچھ ھا شون تونویمحسنو نازن. ھال بودھی تودی چند روز عنی خواب من ایجا
 ...من

 نی شھر بھ اھی من چقد بدبختم کھ تونکھی افتادم ادی امادهی قبل خواب، دوباره شب
 ؟؟!  شھداشی چرا اون سررام پیبزرگ

  خوابم بردی کدمی نفھمکردمی کھ فک منطوریھم
 . شدمداری از خواب بشدنی آشپز خونھ کھ جابھ جا ملی وسای سروصدای با صداصبح

  ریسالم مامان صبح بخ-
  می جمع کنلوی کمکم کن وساایسالم دخترم برو دستو صورتتو بشور ب-
 م؟؟یریکجا م-
 )زی شھر تبرھیدنی دی از مکان ھایکی(ی ائل گلمیریم-
 آھا باشھ االن-

  کمک کردملیرتمو شستمو بھ مامان تو جمع کردنھ وسا صودستو
 .ی بھ سمت ائل گلمی شدن و بعد خوردن صبحانھ راه افتادداری بی ساعت ھمگمی نبعد
 آھنگھ ھی انی راه پوھیتو. ھم باھم اومدنھی و بقنی ماشھی تو انی محمد با مھال و پومنو
 بود بخاطر ادی زکیتراف.میزدی ودست ممیکردی مشی گذاشتھ بود کھ ماھم ھمراھیشاد
 شلوغ بود تی نھای بم،اونجایدی رسیوقت.دی طول کشقھیدق۴۵ تا ۴٠ حدود نیھم
 ....می نشستموی کرددای جا پھیآخرش ...

 گذشت محسن آخر شب برگشتن بھ اصفھان امونی و خوشگذرونایاونروزم با ھمھ خوب 
نفر ۴ازم ما مھال ھم کھ رفتن خونھ خودشون و ب. تموم شده بودشیچون مرخص

 .میموند
 شمو و درس داری کردم ک ازفردا صبح زود بیزی خواب واسھ خودم برنامھ رموقع

 ... بسھگھی دیتنبل. بخونم
 دمی کردمو خوابمیتنظ٧ ساعت ی رومویگوش

 ییمھسا   الو ...مھسا خانوم -
  بازھی کنی اأه
 مھسااااااا-
  ھوا و راست نشستمدمی کھ دو متر پردی کشیغی جھی
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 ...خندهی مردس داره غش غش ملی الھام ذلنی ادمی نگاه کردم دبرگشتم
  زدم بھ سرش ک خندش قطع شدو دستشو برد و سرشو گرفتیکی
 ک از تھران نیمنو باش ھم. مردهلی خرسھ ذلی دستت بشکنھ دختره ی الھیآ-

 ییرای از دوستت پذینجوری حاال تو انمی نامردو  ببھی تو تا توشی اومدم پمیبرگشت
 ....یکنیم

  ک غش کرده بودم از خندهگفتی می بغض ساختگھی با ناروی اھمھ
 ؟؟؟یخندی مویزنی منو می شلی ذلیا-

  بغلش کردمو چنتا ماچ آبدار از لپاش کردمرفتم
 زمی عزی؟؟خوش اومد!نی اومدیک. منھی فدات شم دوست جونیالھ-
 م بوسم کرد لبخند زدو اونھی از کارم ذوق کرده بود ی ھم کھ حسابیال
 ری با تاخدوی کھ ھم عنجایامروزم پاشدم اومدم ا.میدی شب بود کھ رسی آخراشبید-

 ری بگم و ھم تولدتو اونم با دوروز تاخکیتبر
  کردم کھ نگوووووی ذوقھی بود ادشی تولدمو ی النکھیاز
  بود تولدمو؟؟ادتی پس یییوا-
  تولده عشخمو فراموش کنم؟؟شھی بود مگھ مادمیمعلومھ کھ -
 خب کو؟؟؟؟.... ممنونیلی خیییوا-
  کو؟؟یچ-
 گھ؟؟یکادوم د-
 
  زد تو سرمو گفتیکی
 ھ؟؟ی اغھی چھ صگھیکادو د. بگمکی کھ من تولدتو تبری افتخار کننمی بھ ھمدیتو با-
  حرفارو قبول ندارمنیمن ا...ادیبدو کادومو رد کن ب-

  شده در آوردچی بستھ کادو پھی فشی کیاز تو کردی لب غر غر مری کھ زی حالدر
  قابلتونو ندارهنییبفرما-
 ؟؟ی دوس جونیدی ممنون چرا زحمت کشییییوا-
 ... بھم انداخت کھ خندمو قورت دادمو کادومو باز کردمی نگاه چپکھی
 ...می بوددهی کھ ھمون ساعتس کھ باھم دنی ای الیییییوا-
 ... بودیی طالدویسف... ساعتھ خوشکلھی
  خوشکلھیلی جوون خیممنونم ال -
 ..یکنی جبران مشاهللایا. قابلھ شمارو ندارهکنمیخواھش م-
 رونی بمیپاشو بر. تولدت بودا منم واست کادو گرفتمشیاووووه ھنوز سھ ماھھ پ-
 اووووم...گمیم....زهیچ...نھ-
 ...گھیپاشو د. صبحونھ بخورمخوامیمن گرسنمھ م...گھیأه حرفتو بزن د-
 کشیمن خجالت م... خونستھیداداشت تو... آخھگمیم-
 ؟؟یکنی مسخره م؟؟؟منویکشیتو خجالت م...وونھیگمشو د-
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 نمی اونجا بشامی بکشمینھ بخدا خجالت م-
  منم ھستمامی برایب-
 میبر... باشھ-

  االنامی منم منی گفتم تو برو بشی بھ الرونی بمیرفت
  دارم آخھیی منم دستشوزهینھ چ-
  بروایخب پس ب-
 اول خودت برو....نھ-
 ی بکشخوادیخجالتم نم...ای نلمی واسھ من فنیبرو بش-

پس چرا .بود٩ بھ سمت ھال ساعتو نگاه کردم اووووه ساعت دادمی کھ ھولش می حالدر
 بردم ختمی رییدوتا چا. رونی صورتمو شستم اومدم بوییرفتم دسشو. نشده بودمداریمن ب

 محمدم نویی سرشو انداختھ بود پاکشھیم چھ خجالت م بچی الھیاوخخ.یواسھ محمدو ال
 برگشت عی کردم کھ محمد سری سرفھ مصلحتھی.ش زل زده بود بھییبا کمال پرررو

  تعارف کردم کھ محمد گفتاروییچا.  ھم سرشو اورد باالی نگاه کرد الونیزیبھ تلو
 ھی خوشرنگو طعمھییبھ بھ چھ چا. جوونیدستت درد نکنھ آبج-

 اشاره ی چشمک زدو بھ الھی محمد دمی ھمونجور دھنم باز موند کھ دیگی ممنو
 مھربون شده نگو ھوی چرا نی اگگگگمیم.... حرفارو زدهنی ای بخاطر الدمیفھم. کرد

 در ی القھیبعد چند دق.منم تنھاشون گذاشتم و رفتم صبحونھ بخورم.دنی خانومو دیال
 . خونھشپز ک لپاش گل انداختھ بود اومد تو آیحال

 ی خوردیبستھ ھر چ. گھی تو اتاقت دمیمھسا پاشو بر-
 داشتم از راھرو یوقت. تو اتاقمی پاشدمو رفتی حرفشو زد کھ زودنی مظلوم ااونقد

 زل زده ی رو لبش بود بھ الیطانی خنده شھی کھ ی محمد در حالدمی دمیگذشتیم
 ... گفتھی بھ الیزی چھی داداش بنده نی کھ ادمیفھم.بود

اونقد .. اون تصادفھ گفتمدوی امانھی منم از جرمیدی حرفیکل. موندشمی پی دوساعت الیکی
 فحش بارون دوی ھمشم امکردی مکشی تکھی بود تنجای ادی شده بود کھ اگھ امیعصب

  محمدشی رفتم پی بعده رفتنھ الکردیم
  سرخ شده بود؟؟ی کھ اونطوری گفتی بھ الیچ-
   گفکردی کھ خندشو جمع میمحمد درحال-
  نگفتم؟؟یزیمن؟؟؟من چ-
  خودش گفتینمخواد بگ-

   خودشو جمعو جور کردو گفتعی سرمحمد
 ...آخھ گفتم خودم اول بگم بھتره...زهی چگمیم-

  زبونش حرف بکشمرهی تا از زومدمی ملمی فی گفتھ الکی منم نمدونستم چحاال
 ُ کپ کرده بودچارهیدختره ب!؟ینطوریآخھ ا-
 ن؟؟یاری بیی باشھ شما واسم چای نزدم فقط گفتم کیآخھ منکھ حرفھ بد-
 ؟؟؟ییییییییچ-



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 28 

 .یکشی مغیإ چرا ج-
 ؟؟؟ی گفتیتو چ-
 .... گفتم پس چرای بھت گفتھ چی مگھ نگفتنمیواستا بب -

 گھیاونم د... چپھ معروف و حرفو عوض کردمی خودمو زدم بھ کوچھ علعی سرمنم
 ... نگفتیزیچ
 
 کھ ھمھ ی تستمھ جوری روزا ھمش سرم تو کتابانیکال ا. ھفتھ مونده بھ کنکورکی

 یمی شستوی زای دمیدی میاضی رکویزی مسائل فای ویچ
 دوبار یکیاز خونھ فقط . نداشتنی ھم بھ من کارھیبق...ھی روزام فقط تست زننی اکاره

 مدت چند بار نی ایمادرجون ط.....میشدی خونھ مھال دعوت می اومدم اونم وقترونیب
 کھ حرفھ منم زنھی رو مھیھنوزم حرفھ گرفتن مھر...میدیتماس گرفتو باھم حرف

البتھ بھ جز خودم ..  اون مرد بندازهادهی منو می از زندگیزی چچیدوس ندارم ھ...ھیکی
 ...ندازمی گذشتھ مادیکھ خودمو 

  اومدمی گوشجی مسی کھ صداخوندمی درس مداشتم
 رهیز...ناشیآھاااا ا.... اونور کردم نوری کتابارو ایکل...می گوشنی حاال کجاس ااوووو

 چارهی عالمھ کتاب بود بھی
 یکنی مکاری بود نوشتھ بود چی از الجیمس

  ھفتھ آخر ھمش سرم تو کتابھنیا...زنمیسالم دارم تست م-
 یشیراحت م... ھفتسنیھم... دختر خوبنیآفر-
 ؟؟یکنی مکاریتو چ.اوھوم-
  امتحانم پس فرداسنی آخرخونمیممنم دارم درس -
 یمنم برم درس بخونم خدافظ.خوبھ پس بخون-
  فعال اودافظیییباشھ مھسا-
 

 شربت ھی کھ رونیرفتم ب... گرم بودیلیھواھم خ.بعدازظھر بود۴ ی حدوداساعت
 تلفن خونمون زنگ خورد کردمی مکی شربتو بھ دھنم نزدوانی کھ لیدر حال... .بخورم

 زدی نمی حرفی کسی برداشتم ولویگوش..
 ..!!!؟؟الویزنیچرا حرف نم...الو....الو -

 ...یسمی سادیضایمر... گذاشتم سره جاشویگوش
 ... خونھ نبودیشکیھ...    خوردمو رفتم بھ سمت اتاقمشربتمو

 بعلھ؟؟؟... برداشتمفونویرفتم آ... زنگ خونھ اومدیھمونموقع صدا 
 ھ؟؟؟؟؟ییک
 زدی خرابھ؟؟تند تند و پشت سره ھم زنگ مفونی آده؟؟نکنھی نم جوابی بابا چرا کسیا

 ازون ور درو یکی درو باز کردم نکھیھم.... سرم انداختمو رفتم دم دریچادرو،رو
 ...نیھول دادو کھ افتادم زم
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 ...دهی امدمی بود کھ دی کنمی بلند کردم تا ببسرمو
  واستادم جلوش وپاشدم

  کنترلش کنم گفتمتونستمی باال رفتھ بود ونمتمی کھ بخاطره عصبانی نسبتا بلندی صدابا
 نویی پای سرتو انداختاھوی بھ تو اجازه داد کھ مث ی؟؟کیکنی می چھ غلطنجایتو ا-

  داخل؟؟یاومد
 و منو کشون کشون برد داخل... دھنمی زود بستو دستشو گذاشت جلودرو
  ھمون حالم گفدر
 فرصتو نیاالنم ا....  ارمی برتی منتظر بودم تا تنھا گیلیخ. نزنیادیخفھ شو و حرف ز-

 ..بھ دست آوردم
  دھنم برداشتی گاز گرفتم کھ دستشو از جلوھی دستشو

 زارن؟؟؟ی زندت نمانی اگھ بابا و داداشم بیدونیم...رونیگمشو برو ب-
 رمی کارم تموم شھ میوقت.انیاونا حاال حاالھا نم-
 خواب چادرم از سرم افتاده بود و موھامو کھ با منو کشون کشون برد بھ سمت اتاق 

 بلندم رھا شده ھی فره مشکی بستھ بودم بھ خاطر تقال کردنام باز شده بود و موھاپسیکل
 بودن

 وونی کھ بھ حی کسدمیترسی مرده جلوم منیاز ا.... تو دلم نشستھ بودی بدیلی ترسھ خھی
 دستش دستامو ھی ک با یمنو انداخت رو تخت و خودشم در حال... بودھی شبشتریب

 قی نفس عمھیسرشو آورد جلو و ... برد داخل موھامگشویدستھ د. گرفتھ بود 
 دوس خوردیحالم داشت بھم م...کردمی کھ خورده بودو حس می مشروبیبو....دیکش

 ...ارمیداشتم روش باال ب
 ... ش بود گفت صورتی لبخند چندش روھی کھ ی حالدر
 عطره نیا.... تنتی بونیواسھ ا....ی چقد دلم واست تنگ شده بود خانومیدونینم-

 ....تیشگیھم
 کردی تر ادا می بم تر شده بود و کلماتو طوالنکمی بخاطر مشروب صداش

 یولللم کن عوض....خفففھ شووووو...خففففھ شو آشغال-
 بودم؟؟ حاال بزارم برم؟؟مگھ ی فرصتنی چندروزه منتظر ھمچیدونیولت کنم؟؟؟م-
  کردمدای فرصتھ ناب پھیوونم؟؟ید

  سر دادی بلندوخنده
 ....دنی کشغیو شروع کردم بھ ج....   کناردمیسرشو آورد جلو تا ببوستم کھ سرمو کش-
 ...کنمی من ولت نمی بکش ولغی جی دوس داریھر چ-
چرا دست از ...یار دشششورویاون مھتابھ ب....ی دارویکی تو کھ خودت یآخھ عوض-

 ....ی برآورده کنھ عوووضازاتوی ھمون تا نشی پ؟؟؟برویداریسرم بر نم
 از با تو بودن تونمینم...ی اگھی دزهی چھی ؟؟تو یدونی میول... زمی عزرمی اونم مشھیپ-

 .نھ االن....بگذرم
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 آخ آروم گفتو رفت ھی....دمیسرمو بھ شدت بھ سرش کوب.... کمی  آورد نزدوسرشو
 ... خنده بلند سر دادھی بعدش یول...عقب

 ..ی نبودی وحشنقدیتو کھ ا....ی وحشیکوچولو-
 دی دوباره بلند بلند خندو
 
 غیفقط تا تونستم بلند بلند ج.... بزنمی حرفچی ھتونستمینم... ترس زبونم گرفتھ بوداز
از روم بلند شد تا دکمھ ....ود حالھ خودش نبھیتو....دیخندی اونم بلند بلند مدمویکشیم

 کھ خواستم درو باز کنم شونمو نی دستش فرار کردم ھمری باز کنھ کھ از ززشوی بلیھا
 چوندی ھم گرفتو پگموی خواستم بزنم تو صورتش کھ دستھ دردونداز پشت گرفتو برم گ

ھ  و گرفتھ بود اگچوندهی منو پیو برم گردوند من پشتم بھش بود و اونم از پشت دستا
 شکستی دستام مخوردمیتکون م

 ززززمی عززززیتونی؟؟نمی از دست من فرار کنیخوای ممی وحشیآھو -
 دیخندی مینطوری ھمو
  سرمو برگردوندم و مظلوم گفتم... بھ سرم زدی فکرھی ھوی
 ؟؟؟ی کنکاری باھام چیخوایم...زمی عزدییام-

   زدو گفتی لحن حرف زدنم چشاش برقنی بخاطره ادیام
 ...یدوس دارم تو بگ!!م؟؟ی کنکاریتو بگو چ-
 ...تونمی کھ نمینطوری دستمو ول کن تا بھت بگم، ازمیخب عز-
 ..یکنیفرار م...نوچ-
 ... کھمیریگی کجا فرار کنم؟؟بازم مخوامی نداره  تازه مدهی فرار کردن کھ فازمیآخھ عز-
 پس چرا کنمی ناخواستھ کارمو مایمن کھ خواستھ ...ی دختر خوب سر عقل اومدنیآفر-

  ھوم؟؟می لذت نبرییدوتا
 دای پیچی نگاه بھ اطراف اتاقم انداختم ھھی دستامو ول کرد برگشتم بھ سمتش بعدش

 و دمی دستمو کشعی بھ سمت خودش سردمینکردم کھ باھاش بزنمش دستمو گرفتو کش
م باال و زدم تو  منم چراغ خوابو برددیدستمو کش.چراغ خوابو ازکنار تخت برداشتم

دوباره سرشو .... دستاش گرفتنی سرشو بو. آخ بلند گفتھیدستمو ول کردو ....سرش
 قرمزززز گھی دزهی چای بود تی بھ سمتم چشاش نمدونم از عصبانادیباال آورد کھ ب

 افتاد ھوی....دوباره چراغ خوابو بردم باال و زدم توسرش دوباره و دوباره ھم زدم...بود
 کنم دستو پاھام رکاینمدونستم چ .. اومدمرونی از اتاق بعیسر... شدھوشی بو...نیرو زم

ھمونموقع دره خونھ باز شدو مامانو محمد اومدن، وسط راھرو واستاده ....دیلرزیم
 نگران دنمی بد بود کھ با دیلیفک کنم رنگ صورتم خ...بودم و چراغ خواب دستم بود

 شدن
چراغ خواب از ...  نتونستمگھی ددمیدی می امنی و خودمو تو جادمیدی نمی کھ خطرحاال

 مامانم اومد سمتمو بغلم کرد...ھی گرریدستم افتاد و زدم ز
 ...یکنی مھیچرا گر.... شده دخترم یچ-
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 دمیلرزی و مختمیری حرف بزنم فقط اشک متونستمینم
  شده مھسااایچ:محمد

  دستم بھ اتاقم اشاره کردم محمد بھ سمت اتاقم رفتبا
 ....الفضل ابوای-

  بلند محمد منو ول کردو رفت بھ سمت اتاقمی با صدامامانم
 ییییوا-
 نتونستم گھی شد دکی تاراھوی جلوم سای ک مامانم گفت منم چشامو بستم دنیی وابا

 دمی نفھمیزی چگھیخودمو نگھ دارم افتادم و د
 
  انداختمیاطرافھ اتاقو نگاھ.... چشامو باز کردمدمیشنی کھ می ھمھمھ ای صدابا

 ...بھ ھوش اومد مامان-مھال
 کردی دستشو گزاشت رو موھام و موھامو نوازش مشمی اومد پسی خی با چشامامانم

  کرد؟؟تتی اذشرفیاون ب... قربونت بشم دخترمیالھ-
  شدری اشکام سرازدوباره

 .. اومد کنارمو دستمو گرفتمھال
  اومد؟؟ی اومد داخل؟؟کیچجور.... قربونت بشمیآبج-
 ... دراز-

  شدریمامانم دوبارم اشکاش سراز....صدام دورگھ شده بود...دمی خودم ترسی صدااز
 ؟؟ی کھ درو باز کردھی کیتونستی از در اومد؟؟مگھ تو نمیآخھ چجور-
 ... کردمفی واسشون تعررویو قض...نھ-

 ی براروی تا قضرونیمامانمم رفت ب.  شدنی عصبانیلی تموم شد مامانمو مھال خیوقت
  کنھفیام و محمد تعرباب
 ؟؟؟!مھال اون، چش شده-

 ... سرش اومده باشھ وحشت داشتمیی بالنکھیاز...دمیترسی جوابھ مھال ماز
  خوردھیفقط سرش چنتا بخ... تا جون داره٧ سگ جون ی کھی مرتیچچیھ-

 ...رونی حبس شدمو با شدت فوت کردم بنفسھ
 پس االن کجاس؟؟؟-
 ھم ازش سیپل.   مامور گفت وارد خونھ من شدهھیبابا ھم بھ . زدنھیسرشو کھ بخ-

 االن نیبخاطر ھم.. کرد متوجھ شد مشروب مصرف کردهییبازجو
 .... افتادهی  ازت کھ چھ اتفاقپرسنی مانی می گفت تا بھوش اومدسمیپل...بازداشتگاس

 از خودم دفاع تونستمیاگھ نم.. بھ طرف پنجره برگردوندم و رفتم تو فکرسرمو
ھمونموقع در زده شد و دونفر ...شھی مخی تنم سی با فکر کردنشم موھای حتییوا....کنم

 ...اومدن داخل
 ن؟؟ی بھ سواالمون جواب بدنیتونیم.انیریسالم خانوم ام-

  گفتمنشستمی تخت می کھ روی حالدر
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 نییبلھ بفرما-
  دارن؟؟ی صداقت باشما چھ نسبتدی امیآقا...انیریخب خانوم ام-
 یچی االن ھی با بنده ندارن در گذشتھ ھمسرم بودن ولی نسبتچیھ...یچیھ-
  افتاد؟؟ی چھ اتفاقدی بگشھیخب م-
 شد منو بزور برد اطی بھ زور وارد حی چجورنکھی کردن افیشروع کردم بھ تعر-

 ..و منم با چراغ خواب چنتا ضربھ بھ سرش زدم.. تجاوز کنھخواستیداخل اتاق و م
 نیاری بفیتشر.... ھیھتر شد بھ آگاھ خوب خانوم ھر موقع حالتون بلھیخ-
 چشم-
 خداحافظ.میری ما مگھی خوب دیلیخ-
 خداحافظ-

مرخص شدمو ھمراه مامان بابا . اومد و سرمھ تموم شدرو از دستم خارج کردپرستار
 و سکوتھ مطلق می نزدی حرفچکدومی ھنیتوماش.میمحمدو مھال بھ سمت خونھ راه افتاد

 ک خواب امی خونھ بود و پورانی خونھ، پومیدیسر. شب بود١١ یساعت حدودا. بود
 بود ختھی بھم رکمی. منم رفتم داخلھ اتاقم... کردنو رفتنی خدافظانیمھال و پو...بود

رفتم رو تختم ... مرتب کردنھ اتاقو نداشتمیکتابمم وسط اتاق پخش بود  اصلن حوصلھ 
  فرو رفتمقی خواب عمھی کھ چشامو بستم بھ نیو ھم

 
 .... خدایوا
 خدارو شکر خواب بود...دمی بود من دی چھ خوابنیا
 گنیم...  شدهی آدمھ خوبگنیم... ازدواج کنمدی کھ با امکننی دارن دوباره مجبورم مدمید

 ....سرش بھ سنگ خورده
 دهی فکر کردن راجع بھشم منو عذاب میحت.... با دستام پوشوندمصورتمو

از رو تخت بلند شدم ،رفتم وضو ...دبو۴:٣٠ نگاه کردم ساعت می ساعت گوشبھ
 ....سجادرو پھن کردمو نمازمو خوندم.رمیبگ
 تا باھات حرف شتیاومدم پ... وقتھ باھات دردو دل نکردمیلیخ.. خدا جونم سالم-

 ... خواھش کنمھیتا ازت ...بزنم
 تونمی نمگھید... شھربرمنی ازدیبا..... شھر برمنی ازخوامیمن م... گرفتمیمی تصمھی من

..  برم و موفق بشمنجایاز... قبول شمگھی شھر دھیکمکم کن تا دانشگاھمو ... بمونمنجایا
 کردمی میبخاطر صحبت کردن با خدا احساس سبک

 ھمھ تالشمو دیبا.... موندهگھیروز د۵،۶فقط ... درسامی جمع کردمو نشستم پاسجادرو
 ...بکنم

 مھسا....مھسا-
 بلھ مامان-
  تعجب کردیلی خخونمی دارم درس مدارموی بدی دیرد وقتمامانم دره اتاقمو باز ک-
  مھسا؟؟یداری بیتو از ک-
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 ۵از ساعت -
 دخترم صبحونھ بخور کھ ضعف ای ب؟؟خبیخونی درس میساعتھ دار٢،٣ یعنی-

  حتمایکرد
 ... مامانیآخ گفت-
 ...ینشستم رو صندل... بودزیبلند شدمو رفتم تو آشپزخونھ، بابا سره م 

 ...ری صبحتون بخسالم
  دخترمریسالم صبح توھم بخ-
 پس کو محمد؟؟-
 ..ھنوز خوابھ-
 ..آھا-

 داره زنگ می گوشدمید...  خوردمو پاشدم رفتم دوباره درس بخونمصبحونمو
 جواب دادم..  بودی نگاه کردم المیبھ صفحھ گوش..... خورهیم
 الو-
 ؟؟یداریب...سالم خانوم خانوما-
 خونمیآره دارم درس م-
  فردا امتحان دارمخونمیمنم دارم درس م...ی کھ خواب نموندمیزنگ... بھ تو نیآفر-

  اومد گوشھ لبم گفتمی الھی لبخند از مھربونھی کھ یدرحال
  جوونی الیموفق باش-
  جوونیی مھیشما ھم موفق باش-
 ؟؟یباز گفت-

 ...کردمی از پشت تلفن ھم احساس موی اللبخنده
 ...ی خودمھیدوس جون...دوس دارم بگم-
 ...فدات شم-
 فعال.... کھ درس بخونمرمی منم مگھیخب برو د.زمیخدا نکنھ عز-
 زمیفعال عز-

 کرده بودم دای تازه پی انرژھی ی کھ بخاطر صحبت کردن با الیدرحال... گذاشتمویگوش
  یشروع کردم بھ تست زن

 یای تو بستی الزم نگنیم...ی آگاھرنیمھسا بابات دارن با محمد م-
 .. بلند کردمسرمو
 .. تو چھارچوب در واستاده بودمامانم

 ... برمدیآخھ اون افسره گفت من با-
 شھی می چمینی ببمیری خودمون مستی الزم نگھی بابات مخوادینھ نم-
 باشھ-
  . 

. 
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 رونی بمی بردی گفت روزه قبلھ کنکورت بانجای اومد ای الروزید... فردا کنکور دارمپس
 ... بھ سرت بخورهی بادھیتا 

 ی روختیری اشکامم مگفتمی کنھ ھمونطور کھ مکاری چخواستھی مدی گفتم امبھش
 آخرش بغلم کردو گفت...کردی مھی من گری ھم پابھ پایال...صورتم

  ازت؟؟خوادی می چگھی دکھیآخھ اون مرت...ی فدات شم خواھریالھ-
  شھر برمنی ازدی بانکھیا...دونمی خوب مویزی چھیفقط ...دونمی نمی الدونمینم-
  منو از بغلش در آوردو گفتیال
  آخھ؟؟ی بریخوای م؟؟کجای بری چیعنی-
 زنمی نمزویتبر..گھی دی جاھی زنمیدانشگامو م-
 ای بھم زنگ بزنشھی ھمدی اونجا بایرفت...ای منو فراموش نکنیخب باشھ ول....آخھ-

  لبخند اومد رو لبم اشکامو پاک کردمو گفتمھی کھ یدرحال
 ..شما جون بخواه...چششششم-

 ... رونی فکر اومدم باز
 

 ...کردمی فکر میچی و ھیبھ ھمھ چ... قبل خواب ھزارتا فکر تو سرم بودشب
 ..  ھنوز بازداشتگاسدیام

 .. کنم بخاطر مادر جون و باباجونتی ازش شکاخوامی من بھ بابام گفتم نمھرچند
بھ پس فردا فکر ...ادی ھفتھ ھمون جا بمونھ تا عقلش سرجاش بھی بابام گفت بھتره یول

 ...چشامو بستم و بھ خواب رفتم... نھای ھیعی استرس طبنی ادونمینم...کردم استرس دارم
  زود چشامو بستم... اومدی الیصدا .. شدمداری زنگ خونھ بی با صداصبح

 کھ نیھم... تخت نشستیاومد کنارم رو...دمیشنی قدماشو میصدا... اتاقم باز شددر
 ... بکنھمینی تو بخوادی مدمی از موھامو گرفت فھمکھی تکی

 ....ُ نشستم و گفتم ھــــــــــوعی سرمنم
 نی از پشت افتاد رو زمدوی کشغی جھی دی شدو ترسری حرکتم غافلگنیاز

دستشو گذاشتھ بود رو قلبشو ھنوز تو .... بخندیحاال نخند ک... خندهری زدم زی پقمنم
  من بھ خودش اومدیبا خنده ھا...شوک بود

خودم خرما ....خودم حلواتو بپزم... واسمارنی خبر مرگتو بیالھ... زھر ماریا-
 .... ی الھیا.... کنمراتیخ
خوبت .... استپ کنگھید...ی کردراتی واسمم خمی کشتیمنو بھ اندازه کاف....بسھ بسھ-

تو مگھ ....یکنی میزی چمینی تو بنجای ای اومدی زودنی صبح بھ ایکنیتو غلط م...کردم
 ؟؟؟؟ی نداریخونھ زندگ

  و کمرمشو با دستاش گرفتھ بود گفتمنگاھشی نششدوی کھ بلند می حالدر
بعدشم دلم .ھستش٩محض اطالعت االن ساعت ...صبح زود کجا بود... یغلط کرد-
   کھ اومدمخوادیم
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  زبونم واسم در آوردھی و
دستو صورتمو ... پاشدم کھ برم دستو صورتمو بشورمدمیخندی میھمونطور کھ بھ ال 

 .شستم مسواکم زدم
 ...ریسالم دخترم صبحت بخ-
 دارمی کنم چرا بمی تنظمویمن فراموش کردم گوش...ریصبح شمام بخ...سالم مامان-

  زودتر؟؟؟نینکرد
 ....گھی دیردا کنکور دارف...یآخھ گفتم امروزو استراحت کن-

 ..  تو اتاقمرفتم
  صبحونھمی پاشو بریال-
 رونی بمیتو بخور بعدشم زود اماده شو کھ بر.ممنون من صبحونھ خوردم-
 میپزی گرمھ م؟؟ھوای شدووونھیم؟؟؟دیاالن بر-
 ھمھ روزو م،وی داداشمو قرض گرفتم کھ راحت باشنھی نشدم فقط ماشوونھی درمینخ-

 دور دور
 ...پس من برم صبحونھ...باشھ-

 یال. بودو خوردمو رفتم تو اتاقم تا حاضر شمجی ھوی کھ شامل کره و مرباصبحونمو
  سرشرهی بودو دستاشم گذاشتھ بود زدمیرو تختم دراز کش

 ... دراومدی الی زدم کھ صدای مشکپھی تھی بازم رفتم
 نیمث ا...وونھی دیپزی ھم کھ گرمھ م؟؟ھوایدی پوشی چرا مشکی لوسیلیخ...إ مھسا-

 یشوھر مرده ھا شد
 ...ازونم بدتر.و اره شوھر مردم... دوس دارمی مشکپیمن ت-
  ناراحت شدم اومد کنارمو دستمو گرفتکمی دی کھ دیال
 ؟؟!یمھسا از حرفم دلخور شد-
 ...زمینھ عز-
 .دی لبخند زدو گونمو بوسھی
 میباشھ پس زود باش بر-
 باشھ-

 تر معلوم دهی چشام کشنیبخاط ھم.   محکم باال بستھ بودم سرم کردمو موھاموشالمو
 .. و حالت دار شده بودشدیم

 ..می داداشش شددهی سوار پرای کردم، با الی از مامانم خدافظرونوی برفتم
 ...می پشت فرمون نشستو حرکت کردیال

  بردمو ضبطو روشن کردمدستمو
  صداتو بشنومگمی روز ھر روز بھ خودم مھر
  بھ تنمفتھی لرزه مشنومی می کھ وقتآخ

 پاشمی از ھم مادی تو ماسم
 یبــــعـــد-
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 ی بعدزدم
  رحمھی باھام بای کھ دنیوقت

 فھمھی بھ جز تو حالم رو میک
 ... با ارزشھ کھ عشقم رویلیخ
  رد شدنمیا

 ارتی زمی بھار رفتھ بودپارسال
  خوشکلو با محبتی دخترھی یبرگشتن 

 ومدی ما شده بود ھمراھمون مھمسفر
  مروتی دل بنی دستو پام افتاده بود ابھ
   برو بھش بگوگفتیم
  بھ خوندنمی ھم شروع کردی آھنگ منو البا

  گفتگوی دوسش دارم بآخھ
  بگھ بگھخوادی میھرچ
  بشھ بشھخوادی میھرچ

  بگھ بگھخوادی می چھر
 )٢( بشھ بشھخوادی میھرچ

 
 

  جواب شنفتمنوی دلم رو گفتم ارازه
  جواب شنفتمنوی دلم رو گفتم ارازه

 می کردی ھمراھموی کردکی صدامونو باری منو النجارویا
 از میمرده بود.....ی کھ چشم چرونای ارتی زی،اومدی پسر چقد نادونی زوارتو

 ......    .خنده
 می شدادهی پارم کردو پنوی ھم ماشی بھ پاساژ،المیدی موقع رسھمون

 
 میکردی داخل پاساژ و مانتوھارو نگاه ممیرفت

 خوشم نیمن از..خوامی منوی من اگفی مستادی از ھمون اول در ھر مغازه وا میال
  واس من دوختننویا...اومده

 .. دیخری نمیچی ھآخرشم
 بخرمش؟؟. من دوختنشھیانگار وا.  مانتو چھ خوشکلھنی  انی مھسا ببییوا-
 ...آره بخرش- 
 ی  مغازه بعدمینھ ولش کن بر-

  زدم تو سرشیکی شدم و ی از دستش کفرآخرش
  پررو خو اگھیدختره -
 ...خرمی نمیگی ؟؟؟باز میپرسی چرا نظر منو می بخریخواینم 
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 خرابشون ی موھارو دوساعت درست نکردم کھ تو بزننیا... عمووویھووو-
  خوشکلترشو داشتھ باشھگھی دی مغازه ھادی شاگمیخب م..ایکن
 ی بعدمیخب بر...پووووف از دستھ تو-

 ی مانتوھیمنم . گرفتی با شلوار قھوه ای مانتو کرمھی رو تا آخرش روی پاساژو زکلھ
 ھی...ری رنگو نگنی؟؟ای کھ چرا مشککردی سرم غرغر می کلی گرفتم کھ الیمشک

 ... کھ محلش بدهھی کھ البتھ کریرنگھ روشن بگ
 می کھ ناھار بخورمی رفتمویبود کھ از دور زدن خستھ شد٢ یساعتا

 یی مھساخورمی مجاتی سبزتزایاوووووم من پ-
 ؟؟یای کالس بیخوایم!!یخوردی مخلوط مشھیتوکھ ھم-
  خوارماهی من گرمینخ....ووونھیگمشو د-
  ..بابا با کالس... خواراهیبابا گ-
 . رفتم سفارشمونو دادمو نشستم 

 با دھن نطوری ھمیمنو ال... لب وارد رستوران شدھی کھ میدیحرفی ممی داشتینطوریھم
 موی نگاه انداختھی گھیبھم د....دهی دختره ھم بھش چسبھی میدی کھ دمی نگاه کردمیباز داشت

 ری اشک از چشامون سرازگھید...میگرفتی گاز مزوی ممی داشتیعنی... خندهرهی زمیزد
 ...شده بود

 ....جاتی سبزیمن مخلوط بود ال.. آوردنتزاھامونویپ
بعدش .... تو ھمرفتی چھرش می ھی کھ المیخوردی ممی داشتموی اولو برداشتکھیت
  من برداشتیتزای از پکھی تھی کنار گذاشتو تزاشویپ
 ...ی خواراهی گیتو کھ گفت... خودتو بخوریتزایپ... مالھ منھ ھا....ُھوش-
 تورو یتزاین پ بخور مجاتوی سبزنی اایتو ب...مھسا جونم من مخلوط دوس دارم خب-

 ...بخورم
 ...برو واس خودت سفارش بده خب... دوس ندارمجاتیمن سبز... شرمندهرمینخ-
 گھیبده د....کشھیخب االن سفارش بدم دوساعت طول م-
  برداشتگمی دکھی تھی
 می تو سرو کلھ ھم زدیتا آخرم کل...  نکردی چشم غره رفتم کھ اصال توجھھی 

 رونی بمی رفتموی پاشدمیخورد
 م؟؟ی کجا بریخب ال-
 .... دارهی عاللللللیایکنارش بستن..... پارکھمیبر-
 ...میباشھ بر-

 ...می حرکت کردموی شدنی ماشسوار
 یای تا بنمیشی ممکتھی من اونجا رو نری برو بگیال-
  زنگ میگوش....پارکش ھنوز خلوت بود...کردمیرفتم نشستم و بھ اطرافم نگاه م..باشھ-

 ...محمد بود. درش آوردممفیاز تو ک... خورد
 ...الو-



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 38 

 ؟!ییالو سالم مھسا کجا-
 ؟؟یسالم من االن پارکم واسھ چ-
 ؟؟ی ھستی با کگمیم..  دمی پرسینطوریھم-

 ھی منظورش چدمیفھم
 با الھامم-
 ؟؟!یی پارک کجایگفت-
 ؟؟یایمگھ م.....پارکھ-
 ....سینمدونم معلوم ن-
 ؟ی نداری کارگھیباشھ د-
 ....نی ھم نکنیطونیش....ناینھ مواظب باش-

   گفتمدمیخندی کھ میدرحال
 یچششششم خدافظ-
 خدافظ-
 ؟؟یدیحرفی میبا ک-
 شمونی پادی بدیشا...با محمد-
 ...آھا-
  گذاشتم تو دھنماروی قاشق از بستنھی
 ...نای چقد خوشمزس ای الگمیاوووم م-
 .... معرکنیلیآره خ-

 ، تو پارکمی زدی دورھی می رفتمی پاشدموی خوردویبستن
 بازم محمد... بلند شدمی گوشی باز صداکھ
 ن؟؟ییالو مھسا کجا-
 میگفتم کھ پارک...مححمممد -
 دمتونی دی بگخوادینم.... من االن تو پارکمنی پارکی کجاگمیخب م-

  گفتکی بعده سالم و علشمونی پاومد
 م؟؟یخب کجا بر-
 ...یگی ھر جا مدونمینم-
 ؟؟؟ی شھره بازمیبر-
   با ذوق دستاشو بھم زدو گفتیال
 آخ جوووون...آره -

 نیی متوجھ کارش شدو سرشو انداخت پازودم
 کردی نگاه می بھ الکردی لبخند کھ فوق العاده جذابش مھی با دمی محمد نگاه کردم دبھ
 ؟؟ی آوردنیمحمد ماش.گھی دمیبر....ِإھم..ِإھم -
 
 رگاهی خراب بود بردمش تعمنمینھ ماش-
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  می آورده برنی ماشیخب ال-
 میبر-

  بھ سمت محمد گرفتوچوی سوویال.نی بھ سمت ماشمیرفت
 نی کنیآقا محمد شما رانندگ:الھام

  بھ چششششمیا-
  ھم عقبی جلو نشستمو المن
 سوار ترن میاول رفت.ی شھر بازمیبود کھ رفت۶ ساعت میدی خندموی گفتی اونجا کلتا

ترن بھ حرکت در . ما نشستھ بودنی جلو پسرم باھمھی با ھم و محمدو یمنو ال....میشد
 حرکت کرد قلبم نیی شدو بھ سمت پاادی دفعھ سرعتش زھی رفت باال و یوقت....اومد

 ... شدمی خالی کھ کلدمیغ کشیانقد ج....ومدیداشت از جاش درم
محمد رفت ....می رنگ بھ صورت نداشتی منو النیی پامی کھ واستادو اومدیموقع

 ...واسمون آب آلبالو گرفت
 منو می بشگھی دی ھالھی سوار وسمی محمد اصرار کرد بریھر چ.می دور زدگھی دکمی
 میکردی قبول نمیال
  من ممکنھ حالم بد شھ فردا ھم کنکور دارم؟؟نیآخھ شما فکر نکرد-
  گربھ کجا رفتھ؟؟یای بازه حیزیدر د-
  داشت االن؟؟یچھ ربط-
 ؟؟ی سوار شدی و اومدیتو چرا گوش داد...می سوار شمی کھ من گفتم برنھیمنظورم ا-
 ...گھی شام دمیبر..ششششییییا-

 می رستورانو ھر سھ تامون جوجھ سفارش دادمیرفت
  خونھمیبود کھ برگشت٩ ساعت می خوردشاممونو

  خونھ؟؟یاینم. خوش گذشتیلی جوون خیدستت درد نکنھ ال-
 گھی خونھ درمینھ دستت درد نکنھ م.خوشحال شدم کھ خوش گذشت.زمیفدات شم عز-
  داخلنیبفرمائ. ممنونیلیالھام خانوم خ-
  ممنونیلیخ.کنمیخواھش م-

 ...امای منم ھمرات مفردا
 شھیزحمتت م.یممنون دوست جون-
 ی رفتم خدافظگھیمن د.یاالنم برو بخواب کھ صبح سرحال باش. حرف نباشھ-
  باشھ خدافظ-

 . رو گاز گذاشتو رفتپاشو
 ... داخلمی محمد رفتبا
  امیمھسا منم فردا باھات م-
 رمی می با السینھ الزم ن-
 ستی خوب نمونھی الھام تنھا می سر جلسھ ایبالخره وقت. امینھ منم م-
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 ی پس بخاطر الادشیپس بگو من فکر کردم بخاطر من م.  تو حدقھ چرخوندمچشامو
 و ھمرو بھ خودش جذب ھی دختر خوشکلی الستی داداشم نریھر چند تقص...خانومھ

 متوسطھ ی و لبایپوست گندم...ی مشکی با ابروھای خاکستریچشا. کنھیم
  کوچولو از من تپل ترهھی یقدش اندازه منھ ول...یصورت

 ریشب بخ. باشھ-
  داخلھ خونھمیرفت

بھشون شب . کنھرمدای بودن بھ مامانم سپردم موقع نماز بداری و بابام ھنوز بمامانم
  گفتمو رفتم تو اتاقمریبخ

 می تنظاطی محض احتمویگوش... دمی لباسامو عوض کردمو رو تختم دراز کشرفتم
 پھلو نی کلنجار رفتن با خودم و ازیآخرش با کل..بردی خوابم نمکردمی میھرکار. کردم

 بھ اون پھلو شدن خوابم برد
 .دخترم پاشو نمازتو بخون...مھسا-

  نشستم پاشدمعیسر
   کھ خندش گرفتھ بود گفی درحالمامانم

 ی بودنطوری ھمشھی ھمشدی میچ-
  مامان خب استرس دارمییوا-
 ی جھیبعد نماز دعا کردم کھ نت. بلند شدمو رفتم وضو گرفتمو نمازمو خوندمعیسر-

 . موفق بشمنمویزحمتامو بب
 تک یبھ ال...ی دنبال المی بابا رفتنیبا ماش.می اومدرونیبود کھ از خونھ ب۶:١۵ ساعت

 رونی بادیزدم کھ ب
 .میدیبود کھ رس٧ساعت .میراه افتاد...  . اومد بعد سالم ویال
 خب من رفتم بچھ ھا-
 .یی مھسایموفق باش-
 ی آبجیموفق باش-
 ممنون.. ممنون-
 یشیمطمئن باش موفق م.اصن استرس نداشتھ باش-
 باشھ من رفتم-
 تی کردم ونشستم چنتا آدای پموی وارد شدم صندلکارتھ ورود بھ جلسرو نشون دادم و-

  آروم شمکمی خوندم تا یالکرس
 
 و بعد اون شھیاالن قرآن تالوت م. خود باشندی لطفا ھمھ سره جایداوطلبان گرام-

 .رهیگی قرار مارتونی در اختیپاسخنامھ ھا و سواالت عموم
  آوردنوی سواالت عموممی از قرآن کرھی تالوت چنتا آبعد

 دیاالن شروع کن-
   بسم هللا شروع کردمھی برداشتمو با نی زمی از روسواالرو
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 ...ی بعدوی بعدی دوتاشو نزدم رفتم درسامعارف
 ... آوردنوی تخصصیدرسا
 وی باره چند تنھی انگار کردمی می احساس سبکھی. منتظرم بودرونیالھام ب.رونی باومدم

 از رو شونھ ھام برداشتن
 ...الھام-
  گفدی بغ کردمو دافھی قی برگشت بھ سمتمو وقتعی سریال
  نبود؟؟؟؟خوبیچطور داد... یوا-
  خنده سر دادمو گفتمھی
 ...شھی نمنیبھتر از... بودیعالللللل-
 .. دختردمیترس..  ؟؟خداروشکریجدد-
 پس کو محمد؟؟-
 ...ادیاوناش داره م-

 ...ومدی مایی از سمت دسشومحمد
  بود؟؟یمھسا چجور-
 .... داداشیعالل-
 مورد عالقھ شمارو درست کرده یمامان زنگ زد گفت ناھار  غذا..خدارو شکر-

 ارنی بفی خونھ، الھام خانومم گفتن تشرمیبر
 شمی ممنون مزاحم نمیلینھ خ-
 دیھ؟؟مراحمینھ بابا مزاحمت چ-

 کھ لبمو گاز گرفتھ بودم تا خندمو حرفھ؟؟ھمونطوری داداشھ منھ انقد لفظ قلم ماوووه
   گفتمننینب
 مزاحم کجا بود؟؟.گھی دگھیخب راست م-

 ارهی بنوی رفت تا ماشمحمد
 ... خونمونرمینھ ممنون من م-
 ... خانھی بھ سوشیپس پ...مونھیی مورد عالقھ دوتای غذامھیق...حرف نباشھ-
 ...آخھ-
  محمد اومدمیبر.. آخھیآخھ ب-

 چطوربود کھ گفتم خوب دنیمامانو بابامم ازم پرس. خونمونمی رفتموی شدنی ماشسوار
 ... ھستیدیبود ام
 خونھ کھ اونم ای بمی گفت واسھ شب مھمون داردوی زنگی مامانھ المی کھ خوردناھارو

 ..والال...  آخھ کمبود خواب دارم...منم رفتم اتاقمو الال...رفت
 ھیتو.. رونیپاشدم برقو روشن کردمو رفتم برم ب... بودکی شدم اتاقم تارداری بیوقت

شونرو برداشتم موھامو شونھ کردم رفتم ... کھ موھام تو ھواسدمی خودمو دنھیآ
برگشتم اتاقم شالمو سرم ..  ھستانمیپس پو. دمی شناروی مھال و پوریصدا....رونیب

 ...انداختم
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 ....  رفتنگھی تا اخر شب بودن بعدش دنای امھال
 
 

 ...وتری کامپیجلو می ھم نشستی کنکورو اعالم کنن  منو الجی قراره نتاامروز
 ؟؟؟!ادشی چرا نمیال-
 ھمونطور کھ چشام بستھ بود گفتم...آھا اومد.. ادیواستا االن م-
  اسممو صدا زدی با ناراحتی الدمید...بخون رتبمو...تونمیمن نم...      . اول تو نگاه کنیال-

  نگاه انداختمتوری چشامو باز کردم و بھ مانعیسر
 شده یرتبم عالل... تو بغلم گرفتمشوی برگشتم و الدموی کشی از خوشحالغی جھی

 ھی ھی از خوشحالدی فھمی اتاقمو وقتھی من اومد توغھیمامانم از ج....شده بود٩۵۶...بود
  بغلم کرددوینفس راحت کش

 گلوم خشک دمیکشی می کھ از خوشحالییغای رمضون بودو منم روزه داشتم از جماه
 ...شده بود

 
 سلالم بر اھل خونھ-

 ....   رفتمو محمدو بغل کردمعیسر
 ٩۵۶داداش رتبم شده -
 خنده ھی...زدی صدام منطوری ھمشھیقبلھ ازدواجم محمد ھم... خودمھی موفرفرنیآفر-

 اومد رو لبم
 من یالھامم بھ کارا....دمیخندی شاد بودمو مینطوری تا شب ھمخالصھ

 کمی نموند بعد افطار می اصرار کردی رفت ھرچی افطار بود کھ الیکاینزد...دیخندیم
 ینطوریھم.  بودمدهیو بعدش رفتم تو اتاقم و رو تختم دراز کش  مامان باباشھینشستم پ

 ...پاشدم نشستم... مامانم اومد داخلھ ککردمی فک مندهیواس خودم شاد بودمو بھ آ
 ... بھت بگمیزی چھی خوامیمھسا جان م-
 ؟؟! شدهیزیچ... ماماننیخب بگ-
 ادتھ؟؟ی رو ی بھادریقاآ...راستش...نھ -
 ..گھیھمون دوست بابا د-
 اره ھمون-
  شده؟؟یخب چ-
 .... کردهیاز بابات تورو واسھ پسرش خواستگار-
 ؟؟؟؟؟یییییچـــــــــــ-
  دختر؟؟گوشام کر شدنیکشی مغیإ چرا ج-
 ن؟ی دادیمامان شما جوابشو چ-
 .. حرفھ ماھم ھمونھیری بگیمی خودت ھر تصممیمنو بابات گفت-
  گفتمدموی کشی نفس از سر آسودگھی



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 43 

  مامان جانھیجواب من منف-
  فک کن روشخوردهی؟؟!یخب حاال چھ زود جواب داد-
 کھ کردم واسھ میھمون ازدواج...    بھ ازدواج فک کنمکنمیمن غلط م...نھ مادر من-

  بودیھفتاد پشتم کاف
پدر مادرشو ... مشیشناسیم..ھی پسره خوبنیتازه ا...ستنیآخھ دخترم ھمھ کھ مث ھم ن-
 میشناسیم
 نیگفت...نی گفتنوی بد بودن؟؟ اون موقع ھم ھمدیتازه مگھ خانواده ام. بدهگمیمگھ من م-

نھ مامان جان جواب من ھمونھ کھ گفتم ... خانواده دارهمشیشناسیم....   ھیپسره خوب
 ..شھیعوض ھم نم

 ...واسھ افطار فردا شب بابات دعوتشون کرده..یحاال ھر چ-
 ؟؟؟یچـــــــــ-
 ؟؟یکنی می چیچرا انقد چ...إ مھسا کر شدم دختر-
 می اضافن؟؟؟نکنھیکنی منکارارویبعد ا! ی خودت بگی ھرچنیگیآخھ مادر من شما م-
 و سرمو بھ حالت قھر برگردوندم..رمی ممی اگھ اضافنجا؟؟باشھیا
 فردا شب اعالم ی با خودت ولمی تصمگمیاالنم م....ای حرفا بزننی ازنمیمھسا دوباره نب-

 ..میکنی دفھ نھ من نھ بابات دخالت نمنیا...جوابتو فردا بگو...کن
 ... ماھی از زندگنمیپووووف ا..رونی پاشد رفت از اتاق بو
 انای م؟؟االنیمھسا اماده ا-

  تو اتاقم گفتماز
 .آره مامان حاضرم-
 با ھزار ؟؟منمیھ چرا مشک غر زد کی کھ البتھ مامانم کلدمی پوشی سارافانھ مشکھی

 ھی... بھمادی مدی شددهی رنگ با پوست صورتم کھ سفنی کردم کھ اشی راضیبدبخت
 شالھ خواستمیم.دمی پوشیبا شلوار مشک...خوردی ھم دور کمرش مییکمربنده طال

 موی مشکیی شدمو شالھ طالمونیپش   کرد کھی اخمھی ھم بپوشم کھ مامانم یمشک
   تختیی طالی با صندالدمیپوش
 خب آخھ مادر من،جوابھ من گمی میھرچ... کنمشی آراکمی مامانم مجبورم کرده االنم

 رفتن وی دادی جوابھ منفی چون وقتگھی چرا انقد بھ خودم برسم؟؟مگھی دھیکھ منف
 خداروشکر کنن کھ نکھی از دست دادن نھ اویخونشون حسرت بخورن چھ جواھر

 شی واسھ ھمون االن دارم اراگھینم راھمی بنی مامان ھمچدمید.... ی دادیجواب منف
 اھشونی سی وقتگھیچشام خودش درشت ھست د.  دمیخب چشامو داخلش مداد کش.کنمیم
 بعد دستو پا در ی تو اول چشم بودگھی مشھی ھم ھمی الشمی خوشکل می کلکنمیم

 بخاطر ی ولسی بلند نادیمژه ھام ز. فر و پرپشتم زدمی ھم بھ مژه ھاملیر...یآورد
 برق ھیودر آخر . ھم زدمیرژ گونھ قھوه ا... بلندهیادی زکننی ھمھ فک مره فنکھیا

 ی چھره ھی من کامال یچھره . رژ نزدمگھی قرمز ھس دخوردهی من یچون لبا.لب



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 44 

زنگ .  از ھر دویبی و مھال و محمد ترکمیمن و محسن بھ خانواده بابام رفت...ھیشرق
 رونی دست برداشتمو رفتم بدم کردنھ خوزینالاز آ...   خونھ بھ صدا در اومد

 
بعدش  دخترشون اومد کھ . و خانومش اول اومدن داخلی بھادری باز شد و آقادر

 دستش ینیری شی جعبھ ھی پسر کھ ھی بھش و بعدش خوردیم١٧،١٨ یحدودا
 پسره سرشو باال آورد مات نکھیھم...اوردنیخدارو ھزار مرتبھ شکر کھ گل ن.بود

 ی خوشکلھ؟؟؟چشاانقد  پسره چرانیا.... واقعای خلق کردی چایخدا...موندم روش
دوس . برجستھی  و لبای سرباال وقلمینیب.  بودرهی تھیدرشت فک کنم رنگشون قھوه ا

 کردی و اونم منو نگاه مکردمی واستم نگاش  کنم  داشتم ھنوز نگاش منطوریداشتم ھم
اوه اوه . چشم غره توپ واسم اومدھی مامانم دمیبرگشتم د...پھلوم سوراخ شد دمی دھوی

 ی بھ پسره زل زددای بددیخو مثل ند... در آوردمی بازعی ضایادیز فکر کنم
آقا حاال من چطور ...نیشنوی مزی چھی گمی مزی چھی خوشکل بود یلللیخب آخھ خ...گھید

مگھ ... پرروی دختره یکنیتو غلط م... شدم؟؟ آقا من جوابم مثبتھمونیبھ مامانم بگم پش
اوه اوه وجدان جون چھ حرفا ...ھ خوشکل باشدی باافس؟؟اخالقشی بھ قیخوشبخت

 بودم رفتم تو ریھمونطور کھ با خودم درگ...نیآفر...مینی ما اگھیبعلھ د!!!...یزنیم
 ... مامانمشیآشپزخونھ پ

 :فت اومد در گوشم آروم گمامانم
  نھ؟؟ھیی پسره خوشکل و آقایلی مھسا خگمیم-
 ..سی خوشکلم نادمینھ ز-
 ..دادمویاره حتما االن من بودم داشتم پسررو درستھ قورت م-

 پسره ستیمعلوم ن...  شما مامانم واست دست گرفتھھی بازعی مھسا خانوم با ضابفرما
 منم خودمو زدم اون راھو گفتم. کردهیی خودش چھ فکراشیپ
 ..بھ... داشتم بھکردم؟؟منی؟؟من کجا بھ پسره نگاه م!!من؟؟؟من مامان-
  ببرناروی اایب...ی کنحی خودتو توجخوادینم...باشھ..باشھ -
 و یقورمھ سبز.... آماده بودزیھمھ چ... برنجو گرفتمو بردم سر سفره گذاشتمسید

 ... و خرماھی بامایزولب...ی سبزرویپن...و سوپ کھ من عاشقشم...فسنجون
از شانس گنده من .... بھ خوردنمی و شروع کردمی گفتن و ماھم روزمونو باز کرداذون

 در ی جنبھ بازی بندفھی ایول...کھ غذام زھر شد بھم. پسره بودمی روبروقای،دق
بعد افطار ھمھ پاشدن و رفتن رو مبال نشستن و ... خانوم رفتار کردمھی مث اوردموین

ظرفارو گذاشتم داخل .می سفررو جمع کردسسارا اسمش دنیمنو دخترشون کھ فھم
 ینطوری و ھممینشست. برداشتن جز خودمییھمھ چا. و رفتم تو ھالختمی رییچا.دستگاه

 آقا ی منو برای بھادریبعدش آقا.  بھ موضوع ازدواجدنی کھ بحثو کشدنیحرفیم
  کردنیپسرشون خواستگار

 قایدق.رسنی خدمت مگھی دفعھ دھی و ستی نی رسمی خواستگارنی البتھ گفتن اکھ
 ... گفتنینطوریھم
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 نینی ببنی و حرفاتونو بزننی جان اجازه بدن شما و سامان بریخب دخترم اگھ عل-
  نھ؟؟ای نیتفاھم دار

 گھی دمیچرا بحرف.خب االن من کھ جوابم مشخصھ ... پس اسمش سامانھإ
 ... کنییدخترم سامان جانو بھ اتاقت راھنما... آقانیاجازه ماھم دست شماس حس-

در اتاقو باز کردم و .اونم بلند شد و پشت سره من را افتاد. گفتم و بلند شدمیچشم
پس ... پرروی پسره ششششییا.... داخل شدیدستمو بھ طرف در گرفتم کھ زود

 و ی صندلیرفتو نشست رو....من کھ جوابم معلومھ.بھ درررک...   سیمعلومھ جنتلمن ن
 نھ زدمینھ من حرف م...می ساکت بودن ھر دوتاموینطوریھم....منم نشستم رو تخت

 نداره بالخره خودش بھ دهی فادید... آققا سامانحرفمی اول نمیھھ ھھ منو بکش....اون
 حرف اومد

 ن؟؟ی بپرسیزی چنیخوایاوووم خب نم-
 ...کنھی داره نگام مدمی باال آوردمو دسرمو

  کھ من طالق گرفتم؟؟نیدونیشما م-
  منم از ھمسره اولم جدا شدم؟؟نیدونستی؟؟میو شما چ.دونستمیخب البتھ کھ م-

  تک خنده کوتاه کردو گفتھی...دنی ناخوداگاه باال پرابروھام
 . ھس کھ جدا شدمی سال و خورده اکیخب من ...نیستیدونیکامال معلومھ کھ نم-
 بخاطر نی خودتون فکر نکنشیپ. گرفتممویمن تصم... ی ولدونستمیخب راستش من نم-
 می تصمنای ایراستش قبل از ھمھ ... نھدمی در شما دی من مشکلای موضوع بوده نیا

 کھ حاال حاال خوامی و نمترسمی از ازدواج دوباره میی جوراھیمن ....خودمو گرفتھ بودم
 ...ھی جوابم منفنیبخاطر ھم...  موقعچی ھدمیشا.ھا ازدواج کنم

 ... نفس حبس شدمو آزاد کردمنویی سرمو انداختم پاو
 ...   کنمی درکتون منطوری و ھمزارمی شما احترام ممیمن بھ تصم-

 می ھم گفتھیو نظرمونو بھ بق....ھی بقشی پمی رفتموی بلند شدمونیی دوتابعدش
 

  خانوم آروم در گوشم گفتنبیز. خانوم نشستمنبی کنار  زرفتم
 ی کھ بابات برامیدی فھمیوقت.می بھ فکر افتادریقبال د...یسم بشچقد دوس داشتم تو عرو:

 ... قسمت باشھی ھرچیول. دعوتمون کردنتیعروس
 ِھــــھ.... جالبچھ

 آشپز ھی رفتن، رفتم تویوقت. کردنو رفتنی نشستن و بعدشم خدافظگھی دوساعت دیکی
  و مرتب کنم کھ مامانم اومدنمیخونھ تا ظرفارو بچ

 ! با پسره تو اتاق؟نی گفتیچ-
  ازدواج کرده؟؟باری اون نیدونستیمامان شما م-
 ی ھم دانشگاھنکھیمث ا...دختره از تھران بوده. سال با ھم بودنکی...دونستمیآره م-

 ...خالصھ باھم تفاھم نداشتنو طالق گرفتن...بودن
 نیدونی من فک کردم نمنی نگفتشبیاخھ شما د...اھا-
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 با خودت ی اول خوب فکراتو بکننکھیبخاطر ا.. کھ نگفتم  داشتملیمن دل.زمینھ عز-
 ...ی شکست جواب رد ندنیبخاطر ا...ھی چمتی تصمینی ببیدو دوتا چھارتا کن

 ..رونیبعدشم از آشپز خونھ رفت ب 
 .. والال...شدای میزی چی روانشناسی مشاوررفتی مدی مامانم بانی اگمیم

 گذرهیروز ازون شب م ١٧،١٨
 یمنم از صبح با استرس فراووون پا...شھی انتخاب رشتھ امروز گذاشتھ مجینتا

مامانو محمدو ... بستھ بودتایھنوز سا.... قبول شدمی کجا و چنمی نشستم کھ ببوتریکامپ
 زنگ اومد و ھمون موقع مھال یصدا... قبول شدمی چننیمنتظرن بب...بابا تو خونن

  گفزدیم  کھ نفس نفسیدر حال...وارد اتاق شد
 ؟؟یچ..کجا ...شد .. یچ..مھسا ...مھسا -
 ... کھ با کاره مھال خندم گرفتجومیحاال منم از استرس دارم ناخنامو م 
  شد؟؟یبگو چ...زھر مار نخند-
 ...ھنوز باز نشده خب-
 ناخناشو تموم کرده گھی بود دشتریمھال از منم استرسش ب... دوباره رفتم سراغ ناخنامو

  بودی زنگ خورد جواب دادم المیگوش.... بود
  شد؟؟یالو مھسا چ-
 ...استرس دارم....ی باز نشده التیھنوز سا-

صفحھ باز .رو خواستن کھ وارد کردم... و ی باز شدو شماره داوطلبتی موقع ساھمون
 شد

 کھ فک کنم میدی محکم ھمزمان منو مھال کشغی جھیو ...فالن.. فالنو... انیریمھسا ام-
 ی چگفی می بود ھی ھنوز پشت گوشی المیبا مھال ھمو بغل کرد...  کر شدی الیگوشا

 ؟؟یشد کجا قبول شد
 یییال... قبول شدمییتھران ماما... یالو ال-
 ...ی خداروشکر آجییوا-

 غیچرا انقد ج...نی کردوونمونی چتونھ دیوا...محمد اومد تو اتاق...میدیخندی منطوریھم
 ن؟؟یکشیم
  شکرتایآخ جوون خدا...دم تھران قبول شیداداش-

   اومد بغلم کردو گفتمحمدم
 .  منھی خوشحال شدم مو فرفریلیخ-

   نگاه کردموی افتادم گوشی الادهی. دمیخندی اونقد خوشحال بودم کھ فقط ممنم
 ....انقد خوشحال بودم کھ ازون فراموش کرده بودم... خودش قطع کردهی الدمید
  مامان باباشی پی اجرونی بمی برایب-

  گفتنکی بابا و مامانم بغلم کردنو تبررونوی برفتم
 کی  خوشحال شدنوتبری قبول شدم کلدنی فھمی وقتدنی داداش محسنم زنگنوینازن
 . ھم نتونستھ بود خونشون بمونھ اومد خونمونیال.گفتن
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 ؟؟ی بریخوای تو می آجشھی مھسا ھنوز باورم نمیوا-
 اره منم:الھام

  بھ خودشون گرفتن کھ خندم گرفتینی غمگی فھای قشونیی دوتاو
 اومدن واسھ من دنی کردنو خندی خوشحالیبھ جا...نی خودتونو جمع کننیپاش-

 ...کننی میعزادار
 و بابامم بھ میدی خندموی گفتیخالصھ تا شب کل...دنی بھ خودشون اومدنو خندییدوتا

 دی رو ھم  بزوره تھدیکھ البتھ ال... رستوران بردھی ھممونو شام بھ میخاطر قبول
 تو تنم نمونده بود و ی جونگھی دمی برگشتیوقت... اونشب خوش گذشتیکل...میبرد
 رد خوابم بدمی کھ رو تخت دراز کشنیھم
 

 دمی شدم صبحونمو کھ خوردم بھ مادر جون زنگداریبود کھ از خواب ب٩ ساعت صبح
 . بگممویکھ  خبرقبول

 ....الو-
 ن؟؟یالو سالم مادر جون خوب-
 فکر کردم فراموشت ؟؟منی از ما کردیادی عجب ؟؟چھییسالم دخترم مھسا تو-

 ...میشد
 کھ ی بودم با شرمندگدهی کھ باھاشون نحرفشدی می ماھکی..دمی خودم خجالت کشاز
  کالمم مشخص بود گفتمھیتو
 ھیخب حاال ھم زنگ زدم تا ...ی ھستم ولادتونی بھ شھیمن ھم...شرمنده مادر جون-

 ...نی کنیخبر خوب بھتون بدم تا باھام آشت
 ؟؟ی باشھ چھ خبرریخب حاال خ. فقط دلخور بودمستمی من کھ باھات قھر نزمیعز-
 ...  دانشگاه قبول شدم-
 ؟؟یکجا چ...مبارک باشھ..زمیعززز-
 ییماما....تھران دانشگاه-
 بھت گمشی مادی بیباباجون رفتھ شرکت وقت. خوشحال شدم واست فدات شمیلی خیوا-

 ...شھی خوشحال میلیمطمئنم اونم خ ...بزنگھ
 نیشما لطف دار... ممنونیلیخ-
اگھ بود ...کاش زنده بود... دوست دارمتامیتورو بھ اندازه ب...یمونیتو مث دخترم م-

 ...نمشی لباس عروس ببھی توتونستمی مشدویامسال درسش تموم م
منم بغضم ..کنھی مھی و معلوم بود گرگفی مینی با بغض و حالت غمگناروی ای ھمھ

 گرفت
 کنم؟؟ی درسم تموم نشھ ازدواج نمی تا وقتگفتی متای بشھی مھسا،ھمادتھی-
 ی ھم راضتایمطمئنم ب...نی نکنتی خودتونو اذنقدیتورو خدا ا...مادر جون فداتون شم-
 ستین

  بلند تر شدشی گری صداھمونموقع
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 و بگھ مامان نھی جلوم بشادیشده دوباره ب بارم کھ ھیدوس دارم ... فداش بشمیالھ-
و ... دست بکشم رو موھاشگھی بار دھی... صداشو بشنومگھی بار دھی؟؟یبافیموھامو م

  ادامھ بدهشتری نذاشت بھیگر
 ... اشکم دراومده بودنوری امنم

 ھی گرنی دارنی خوشحال باشنکھی ایبجا...مادر جون من خبر خوش بھتون دادما-
 ...شمای ناراحت من؟؟ازتونیکنیم

مادر جون معلوم بود داره اشکاشو پاک ...گفتمی می مصنوعھی شادھی با ناروی ای ھمھ
 کنھیم
دلم پر بود ... واسم مھسا جانیفقط تو موند... ببخشدرویمنھ داغ د....نھ مادر جون-
 ... واست دردو دل کنھ تا سبک شھخواستیم
 زود زود دمی ببعد قول منیاز... منیایھ بخاطر کوتادیببخش. دلھ پرتون بشمی فدایالھ-

 ...زنگ بزنم
 .... قطع کردموی گوشمویدی حرفگھی دکمی

 نی ازشتری من نذاشتم کھ خبردار شن و بیعنی... خبر ندارهدی جون از کاره اممادر
 ....شرمنده
  انی مگھیگفت ھفتھ د... ھم خوشحال شده بودی و کلدی شب زنگباباجون

 . برمگھی دوھفتھ ددی ثبت نام بایبرا
 راھھ ھی کھ گفتن تودمیزنگ.انی ھفتھ گذشتھ و امروز باباجون و مادر جون مھی 

 ...نجای اانی ممیمستق....رسنیم٨ ای٧ حدود یفرودگان و ساعتا
و رفتم بھ مامانم کمک ... آماده شدمعی دوش گرفتم بعدشم سرھی حموم و رفتم
 ...دا در اومدبود کھ زنگمون بھ ص٧:٣٠ساعت حدود ....کردم

 
اول رفتم بغل مادر جون و بعدش بابا .  جون و مادر جون اومدن داخلبابا

 مادر جون زودتر شامو ی بخاطر دارو ھامی کھ حرف زدکمی...مینشست.جون
  کھ بابا جون گفمیزدی حرف مموی مبال نشستھ بودیبعده شام ھممون رو...  .میخورد

 خوشحال یللی مھسا خیمنو شکوه بخاطر قبول.... بھتون بگمیزی چھی خواستمیخب م-
 ... قبول کنھدی کھ بامی براش گرفتھی ھدھی نیبخاطره ھم.میشد

 نیدی ممنون بابا جون چرا زحمت کشیلیخ-
 نمی خالصھ ا   میحاال بگذر... ھرچندییتو ھم دختره ما.  بودفمیزم؟؟وظی عزیچھ زحمت-

 ...تی قبولی ھیھد
 ی مربعکی کوچی جعبھ ھی.. در آورد و بھ طرفم گرفتفشی کادو از تو کھی جون مادر
 برداشتمو رو بھ بابا دویکل... بوددی کلھیتوش ...جعبرو گرفتمو بازش کردم....شکل
 ..جون

 ... بابا جونھی چنیا-
 .. خونستدهیخب معلومھ کل-
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 ن؟؟یخب منظورم چرا بھ من داد...ی ولدونمیخب م-
 تو خواستھ میدی رسجھی نتنی و بھ امی فکر کردیمنو شکوه کل....گھی دتھی ھدنیخب ا-

 از یکیواسھ ھمون بھ ...یشی متی اذی خوابگاه خب کلی تھران و بری بریباش
 دای دانشگات پکھی اپارتمان واست نزدھیدوستام کھ برادرش بنگاه داشت سپردم 

 ... بھترهتی سوئمی بگمبھ نظر...یمتر۴٠ ھی اپارتمانھ نقلھی...کنھ
 تونمی من نمیول....آخھ چقد مھربون و بھ فکرمن بودن... دھنم باز مونده بودھمونطور
 ... قبول کنم

 .... قبوتونمی بابا جون من نمیول-
 ... حرفم اومدو گفتوسط

  حرف زد؟؟دی رو حرفھ بزرگتر نباگنی کھ میدیمگھ نشن...حرف نباشھ مھسا-
 ....آخھ بابا جو-
 اره؟؟ی رو حرفھ بزرگترش نھ ننی ندادادی شما بھ دخترتون انیری امیآقا-

  لبخند رو لبش بود گفتھی کھ ی در حالبابام
 ... بگم آخھیچ-
 ....نیھم...فرستنی پس نمروی ھدنیبگ-

  رو بھ من کردو گفتبابام
 ...مھسا جان قبول کن-
 ...آخھ بابا-
 ...ود تنگ شده بیلی دلم واست خنی کنارم بشایمھسا جان مادر ب-

  نصفھ ول کردموحرفمو
 باال بستھ بودمو ی موھام کھ دم اسبی کنار مادر جون نشستم مادر جون ھم رورفتم

 ...    کردینوازش م
ھمھ .ی امضا بکنھی فقط ی تا برزنھی تھران دوستم بھتون زنگ می رفتیوقت...مھسا-

  کارا انجام شدس
 ..چشم بابا جون-
 ... دختر خوبیآھا حاال شد-
 ھم اصرار یھرچ... دارن رفتنزی تبرھی کھ توی شب بودم و بعدش بھ خونھ ایرا آختا

 ... نموندننجای امیکرد
 

 ....دی رفتن رسروز
روز ... گذرهی بودن منجای کھ بابا جون و مادر جون ای ھفتس داره ازون شبکی االن

 بعدش اومدن و
 ... برگشتنرازی خونرو بھم دادن و  روز بعدش بھ شادرس
بعدازظھر بود کھ بھ ٣ساعت حدود ...  ثبت نامی تھران برامی قراره با بابا برامروز

 ربع کی کھ فقط میدی راه دانشگاھو ھم دھیتو.. خوب بودیلی محلھ خھی....میدیخونھ رس
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 ی بودم عاللی روادهی واسھ من کھ عاشق پنی و ای کنی روادهی تا خونھ پدیکشیطول م
 بود کھ کی پارک کوچھی ساختمون ی بود کھ جلونی ات کھ داشی پوئننیبھتر...بود

بابام ...فوق العاده بود... ھم داشتمکتی و چنتا نی ورزشلھیتابو سرسره و چنتا وس
 نیبابا جون گفتھ بود  بھ ا.  طبقھ بود۴ آپارتمان ھی....می شدادهی پارک کردو پنویماش

ھ ھا داره بخاطر ھ طبقی نسبت بھ بقیشتری بی بناری زی کھ واحد کنارکھیعلت کوچ
در واقع ...یمتر۴٠ تی سوئھی و یمتر١۶٠ آپارتمان ھی طبقھ چھارم شده نیھم

 داخل و سوار آسانسور میرفت.ھیمتر١٠٠ ساختمون ھر کدوم نی ای گھی دیواحدا
اول بابا داخل رفت و بعدشم . باز کردمدیدره واحدو با کل.میو بھ طبقھ چھارم رفت...میشد
 ....  شدمنجاین عاشق ا االنی از ھمییوا....من

 اتاقھ ھی اتاق داشت رفتم داخل اتاق ھی.  کھ پنجره تمام قد داشتیمتر٢٠ دی ھالھ شاھی
 ومدهیھنوز ن....  بودی عالھیعال.آشپز خونھ ھم اپن بود. کھ حموم داخلش بودیمتر١٢

 ....عاشقش شدم
 

 ... پنجره واستاده بودی بابام کھ جلوشی پبرگشتم
 ...ھیعال... خوبھیلیخ-

  بھ طرفم برگشتو گفتبابام
 نای آشپز خونھ بھ ھمھ الھیتختخوابو مبلو وسا...می بخرلھی وسنجای ای برامی بردیمھسا با-

 ...ی داراجیاحت
 نجای ایخب االن کھ کار...می دوستم بخری از جامیتونی ھارو ھم ملھی وسی ھمھ
 .می باشدهی ھارو خرلھی ھوا الاقل وسیکی تا قبل از تارمی برایب...میندار

 بھ سمت مغازه می و رفتمی شدنی سوار ماشرونوی بمیاز ساختمون اومد...میباشھ بر-
 آشپز خونھ و ھالو ی الزمو برالی وسای دوست بابام و ھمھ شی پمیرفت...دوست بابا

 ھی  آشپزخونرو نداشت کھ مارو برد بھھی برقیالی البتھ اون وسامیاتاق خواب گرفت
 گفتن ٨ ی کردن تا ساعتانشی باره ماشلویا کھ تموم شد وسدیخر...گھیمغازه د

 راه غذا ھیتو. بھ سمت خونھمیرفت..فرستنیخداروشکر آشنا بود و زود م...رسھیم
 میتا شاممونو خورد....میدیبود کھ بھ خونھ رس٧ساعت ...می خونھ بخورمی تا برمیگرفت
 واحده دره دم در واستاده بودم کھ.... ھارو اوردن بااللھیوس...دنی ھا ھم رسلھیوس

 دختر ھی نطوری و ھمرونی مامانم از خونھ اومد بی خانوم ھمسناھی باز شدو ییروبرو
 ....  بزرگتر بودی سھ سالایکھ فک کنم از من دو 

 نی اومدن؟؟خوشی ما ھستدی جدھیپس شما ھمسا...سالم-
 ...ممنون.. سالم بلھ خانوم-
 .. ھستشھیاسم من عط. سالم-

 ... بھ دختره کردمرو
 خوشبختم منم مھسا-
  درستھ؟؟نییشما دانشجو-



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 51 

 .. امی مزی قبول شدم از تبرنجایدانشگاه ا...بلھ-
 زمی عزیموفق باش-
 ممنون-

  گفتمامانش
 .. ینی بچلوی تا وسامی کمکت کنمیما اومد-
 شھی زحمتتون میول... ممنونیلیخ-
  .... می بھ ھم کمک کندیبا...می اھی ھمساگھی باشھ االن دی ھرچزمینھ عز-
 خدا رهی االن کھ دیول.. شدهبمی نصیی ھاھی ھمسانی خوشحالم کھ ھمچیلیواقعا خ-

 ..لی وسادنھی بھ چکنمیبخواد از فردا شروع م
 رو ی بی ھم الزم داری ھرچمی تا کمکت کنمیای فردا مھیمنو عط...باشھ پس دخترم-

 فعال خداحافظ... بگویسیدروا
 خدافظ. چشم ممنون...نیکنیلطف م-

 ی ھاکھی ھال گذاشتن و داشتن تھی تولوی ھمھ وسادمی کھ رفتن رفتم داخلھ خونھ و داونا
 صحبت لشی اتاق خواب بود و داشت با موباھیبابام تو. باالاوردنیآخرو م

  با مامانھدمی اتاق خواب فھمھیرفتم تو.   ..کردیم
 .می ھارو اوردلھیآقا ھمھ وس-

خودشم رفت تا پول کارگرا .  بھ من داد تا با مامانم حرف بزنموی بابام گوشھمونموقع
 رو حساب کنھ

 فکر ھی تودی مبل نشستھ بود و شدھی بابا کھ روشی کھ با مامان تموم شد رفتم پصحبتام
 بود

 ...تونیبابا گوش-
  سرشو باال اوردو نگام کردبابام

 . باھممینیچی فردا ملویمھسا وسا-
 لی وسادنی تا تو چانیگفتن فردا م... با دخترش اومدن واسھ کمکھیخانومھ ھمسا-

  کمکمون کنن
رفتم و ....می شداری تا صبح زودتر بمی االن بخوابمیخب بر.میستی پس تنھا ن خدارو شکر-

قدم فکر اون..     منم رو مبلھ دونفرهدی مبلھ سھ نفره خوابھیبابام رو. نازک اوردمیدوتا پتو
 از زدی بابام کھ داشت اسممو صدا میصبح با صدا... خوابم بردی کدمیکردم کھ نفھم

 ھال ھی توی ھالھی سازو از داخل وسیچا. رفتم دستو صورتمو شستم....     خواب بلند شدم
 دنھی منو بابام در حالھ چییبعده چا..  زودتر آماده شھییدرآوردمو زدم برق تا چا

 کاره اتاق تموم شد البتھ چمدونھ لباسام می کمدو گذاشتیوقت.....می اتاق خواب بودلیوسا
 . کمدل داخنمشونی بچامیموند تا بعدا ب

 و یی چاینی سھی با سی خانوم ھمسادمیرفتم درو باز کردم کھ د... زنگ اومدیصدا
 ... خامھ وریکره مربا عسل پن... صبحونھ مفصل بودینی سھیدستھ دخترشم 

 نیدی چرا زحمت کشیوا-
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 ...نای افسی دخترم؟؟وظھیزحمت چ-
 نیدیزحمت کش...سالم خانوما-

  رو بھ بابام کردو گفتخانومھ
 یگفتم االن حتما گرسنتونھ برا... نکردم کھی کار،ینھ بابا چھ زحمت.. ..سالم حاج آقا-

  براتونمی و آوردمی صبحونھ آماده کردنمیھم
 کھ برم شما نجای راحتھ ازالمیخ... دارهی اھی ھمسانی خوشحالم کھ دخترم ھمچیلیخ-

 نیمواظبش ھست
 میمواظبش ھست... خودمیمھسا جانم مث بچھ ھا...نیشما لطف دار-
  ممنونیلیخ-

 لھی ھم با مامانش داشتن وساھیعط.می صبحونمونو خوردموی منو بابام نشستخالصھ
 قرمز ینفره ۶ یمبال.میدی ھالو چلھی و وسامیماھم پاشد.دنیچیآشپزخونرو م

کمدا ....دی ھمھ سفای برقلھیوسا.... قرمزدوی سفی ناھار خورزیم...دیپرده ھا سف...رنگ
 تموم شد ساعت لی وسادنھی چیوقت...قشم قرمز کھ من عاشدویکال ستھ سف....دیسف
 ھست واسھ ماھم ناھار درست ھی اسمشون مرضدمی کھ االن فھمھیخانوم ھمسا.بود٢

 و زود می بخوررونی تا شامو برونی بمیشب ھم با بابام رفت...  .زرشک پلو...کرده بودن
 میبود کھ رفت١٠ساعت ...میدی خونھ خری ھم برای خوراکی سرھی...میھم برگشت

 تخت بخوابھ و خودمم رو مبل ی اتاق روھیبابامو مجبور کردم تا بره تو....میبخواب
 ....دمیخواب

 
 ی سراغھیبابامم رفت تا ... ثبت نام دانشگاهی شدم آماده شدم تا برم براداری کھ بصبح

 ی حس خوبیلیخ.... کردمی روادهیتا دانشگاھو پ...رهی خدمتش بگیاز دوستا
 نی ادمیدی تو خوابمم نمیپارسال حت...پارسال کجا بودم و امسال کجام...داشتم
رفتم داخل ... دانشگاهدمیقھ رسیدق٢٠بعده ...خدا کنھ موفق شم...ویزندگ

 لی ھم کالسا تشکگھیروز د٨از .دی طول کشی ثبت نام دوسھ ساعتیکارا...ساختمون
 گرفتمو چیمنم واس خودم ساندو.... دوستاشھشھیزنگ زدم بھ بابام گفت ناھار پ...شنیم

لباسامو تو کمدم . افتادمبھ طرف خونھ راه ... ھم خوشمزه بودیلیخ....خوردم
ھر چند ...یتا مانتو داشتم ھمھ مشک٣... ھم بخرمگھی دوتا مانتو دیکی برم دیبا...دمیچ
 دیفک کنم بابام باشھ آخھ کل... زنگ خونھ اومدیصدا...رمی بگی بازم مشکخوامیم

 ...درو باز کردم بابا اومد داخل...دستھ من بود
 ؟؟یثبت نام کرد...سالم دخترم-
 ..شھی ھم کالسا شروع مگھی ھفتھ دھی.آره کاراش تموم شد...سالم-
  خونخ تموم شھی تا کارای بنگاھمی صداقت تماس گرفتنو گفتن بریاالن آقا.خوبھ-

 م؟؟ی براالن
 میاره اماده شو تا بر-
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 با فنیو با برداشتن ک. سرم انداختمممیشالھ مشک.دمی داخلھ اتاقو مانتو و شلوار پوشرفتم
 محضر تا سندو بھ نامم می بنگاه و ازونجا رفتمیرفت..می اومدرونیبابا از خونھ ب

  کھ بابام گفتمی بودنیتو ماش. خونھمیبعده چنتا امضا برگشت.بزنن
 گھی ھفتھ دھی تا می برایتو ھم ب.زی برگردم تبرخوامیخب کارا کھ تموم شد منم االن م-

 ...یگردیبرم
 ... برم کتابم بخرمدیتازه با...م تا عادت کنمبھتره کھ بمون...گھینھ د-
من بھت اعتماد ...مواظب خودت باش مھسا...یدونیباشھ ھرجور خودت م-

 ی ھستی دختره عاقلدونمیم.دارم
  لبام بود گفتمی لبخند روھی کھ رد یدرحال

 کنمی سربلندتون منیمطمئن باش ممنون بابا جون-
از االن ...من تنھام!؟یایمامانت زنگ زده چرا نم...رمی مگھیخب پس من د...انشاا-

 ...رهیگیداره بھونتو م
 مھال ھم ویال...  اشک تو چشاش جمع شده بودمیومدی ممی داشتی مامانم افتادم کھ وقتادهی

محمد اومدبغلم کردو گفت ...ومدیخودمم داشت اشکم در م...بغض کرده و گرفتھ بودن
 ....ای من باشھیمواظب موفرفر

 ی ھاھیمامان نگران بودن کھ ممکنھ ھمسا.... راحت باشھالشونی جام خوبھ تا خنیبگ.-
  کھ خوبننیمطمئنش کن...ادی برمی گیبد
 ....چشم دخترم-

 نیی اومدم پانیاز ماش. نگھ داشتننمی و ماشمیدی رسھمونموقع
 ..نیفتی داخل بعده شام راه منیایخب بابا ب-
 . مواظب خودت باشگمیبازم م.ستمیگرسنھ ھم ن.... االن برم بھترهگھینھ د-
 خدافظ... راحت شھالمی تا خنیری بگی تماسھی ھرموقع بود نیدی رسیوقت.چششمم-

 از کوچھ محو شد داشتم تماشاش نی کھ ماشیتا موقع. کردو بھ راه افتادی خدافظبابامم
 ... رفتم باالکردمیم

 از ھم سبقت گھی دی قطره ھانطوری ھمنییچشام اومد پا قطره اشک از ھی کھ بستم درو
 ھیما... خودم شام درست کنمی کردم پاشدم تا برایخودمو کھ خوب خال...گرفتنیم

 موادو گذاشتم تو ھیسھ دونھ واسھ خودم درست کردم و بق.کتلتو آماده کردم
لتا  کردم تا با کتزی گوجھ ھم ردشی کھ کتلتا تو روغن سرخ منطوریھم...خچالی

 نییکاناالرو باال پا.  مبل نشستمی روونیزی تلوی شام خوردم رفتم جلویوقت...بخورم
 لمھیشب بود کھ ف١١ساعت ... آوردم و نگاه کردمری خوب گلمی فھی تا اخرش کردمیم

 ....ھنوز منتظر تماسھ بابا بودم.تموم شد
 

 ... کنمی نت گردکمی برداشتم تا مویگوش
   دادامیھمونموقع بھم پ...نھی آنالی الدمید. باز کردمتلگرامو

 گذره؟؟ی تو؟؟خوش مییکجا...یچ عجب اومد-
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 .. زیبابام برگشت تبر...گذرهیفعال کھ م-
 شھ؟؟ی شروع میکالسات ک-
 ...گھیھفتھ د-
 ؟؟یومدیخب چرا تو ن-
 ... االن تنھامھیجات خال... خونھنیخب گفتم عادت کنم بھ ا-
 ...شتی پامی اگھ بتونم مززمیعزز-
 ... جونمی الشھی می عالللیای اگھ بیوا-
 می ھم باھم چت کردگھی دکمی

 ...شماره بابا بود... زنگ خوردمی گوشکھ
 ؟؟!!نیدیالو سالم بابا رس-
 ... راحتالتیتوھم برو بخواب خ...اطمیاالن تو ح.دمیالو سالم اره دخترم رس-

  کردمو رفتم کھ بخوابمی بابام خدافظاز
 کمی بالکن کوچھی اتاق خوابم ی شدم رفتم کنار پنجره داری کھ از خواب بصبح
بھ ساعت نگاه انداختم اوه اوه ساعت ...رمی بگنجای چنتا گلدون واسھ ادیبا...داشت

 ھی دوش گرفتمو بعدش رفتم تا ھیرفتم ... بودیچھ خواب.... چقد حال دادایول....بود٢
 منکھ تنھام تازه یول....ونریحاضر شمو برم ب غذامو کھ خوردم گفتم... بخورمیزیچ
 ھی دختر ھمساھی عطادهی ھوی... پنچر شدمکیمث الست....شناسمی رو ھم نمییجا

 شالم انداختم رو ھی مانتو تنم کردمو ھی.... بشکن تو ھوا زدمھی دمویاز جام پر...افتادم
 رونویرفتم ب... برق لب زدمھی فقط شیآرا. برداشتمممی مشکفھی و کی مشکیسرم کفشا
  درو باز کردھیعط...رفتم در خونشون و زنگ زدم.درو بستم

 ...یسالم مھسا جون خوش اومد-
 رویی جانجای تنھا بودم و ای ولرونی برم بخواستمیمن االن م..ممنون.. جونھیسالم عط-

 رون؟؟ی بمی بریایخواستم بگم باھام م...شناسمیھم نم
 .. داخل تا اماده بشمایب...زمیالبتھ عز-
 ...مونمی منتظر منجایون ھمنھ ممن-
 ... تو باباایإ ب-

 پسر ھی ھیاز اتاق آخر....سھ تا اتاق داشتن... اتاقش تا حاضر بشھھیرفت تو. داخلرفتم
 ...سرشو باال اوردو متوجھ من شد.رونی سالھ اومد ب٢٠ای١٩

 سالم-
  اسمم عطاسمیمن داداشھ عط...نیسالم خوش اومد-
 .خوشبختم منم مھسام-

  اروم گفتکموی نزداومد
ھمون عطا صدام کن منم مھسا صدات ... حرف بزنمی رسمتونمی من نمنیبب-
  کردطونمی خنده شھی...زنمیم

  گفتمدموی منم خنددیباری مطنتی چشاش شاز



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 55 

 چششششم داش عطا-
  فعالایبازم ب...گھیخب من برم د...ی آجتمی پاولیا-
 ...ممنون فعال-

 ...رونیاز کردو رفت ب کھ درو بکردمی عطارو نگاه مداشتم
 ..یسالم دخترم خوش اومد-

  اومدرونی بوی خانوم از اتاق اولھی مرضدمی برگردوندم دسرمو
  ممنون-
 ...ارمی تا برات شربت بنیبش-
 ...نینھ ممنون زحمت نکش-

 ی کفشھ مشکفوی و کی با شلوار مشکی آبیمانتو...رونی از اتاق اومد بھی عطھمونموقع
  یو شال آب

 ... شکر زود اماده شدخدارو
 ... جونھی عطمیبر-
 ن؟؟ی نداریکار...میای بموی بزنی دورھی میریمامان منو مھسا م... مھسامیبر-
 ...ای نکنطنتی شھیعط...ناینھ بھ سالمت مواظب خودتون باش-

   کفششو ببنده گفتی کھ خم شده بود تا بندای در حالھیعط
 چشششم-

 رونی بمیاز ساختمون اومد...مید طبقھ ھمکفو زموی آسانسور شدسوار
 
 پارک کاشتھ شده بودو ھی کھ تویی گالیبو.... بودیھوا عاللل....دمی کشقییی نفس عمھی

 .... احساس کنمتونستمی ھم منجایاز
  درستھ؟؟گھی دیری لباس بگیخوای مھسا مگمیم-

 کردنی می و از کنار پارک کھ چنتا بچھ تاب سوارمیزدی کھ کنار ھم قدم می حالدر
  گفتممیگذشتیم
 ...رمی مانتو و شلوار بگخوامیاره م-
 ... مناسبنمتاشی داره ھم قی قشنگیاونجا ھم مانتو ھا.... می بردیخب پس با-
 ؟؟ی تو درستو تموم کردگمیم...میخب بر-
 ...دنبال کارم...آره امسال تموم کردم-
 ؟؟ی خوندیچ-
 ...ی بدنتیترب-
 .. و بسکتبالمبالیمن عاشق وال...یپس واسھ ھمونھ انقد رو فرم..ولیا-
 .خوبھ خدارو شکر-
 چرا؟؟-
 .. داشتھ باشنادیالبتھ فک نکنمم .ادی دوستام خوششون نمشتریچون ب-

 ...ابونی سر خمیدی رسمیدیخندی و ممیزدی کھ حرف می حالدر
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 ھی خواستم حساب کنم کھ عطرویکرا.... گفتھی کھ عطیی جامی و رفتمی دربست گرفتھی
 ھی...میزدی دور منطوری و ھممی شدادهی پنیاز ماش...نذاشتو زودتر از من حساب کرد

و ...جنسش کتون بود و ساده ساده بود... جلب کردیلی ساده نظرمو خیمانتو مشک
 کھ دمی دگمی دھی مانتو مشکھی جلوتر و میفتر.دمشیخر..  خاصش کردن بودیلی خنیھم

 بھ یمدلش بھ دلم نشست وقت.. بودزی طرح داره رھیبازم خوشکل بود پارچش مشک
  نشونش دادم با تعجب برگشت و نگام کردھیعط

 و بھ کھی شی مشکپی چرا؟؟درستھ تیپسندی نمی جز مشکی اگھی رنگھ دگمایم-
 ... ھستناگمی دی باور کن رنگای ولادی میلیپوستت ھم خ

 ... دوس دارمیگھ مشک جون من فقط رنھیاخھ عط-
 یول...ھی کھ اتفاقکردمیباز با خودم فکر م...   ھی مشکپتی چرا تگفتمیمن ھمش با خودم م-

 ادی خوشت بی کھ فقط از مشکشھیباورم نم
 ...یاره فقط مشک-
 و توھم بخاطرش فقط ادی بھت میلی خی بھت گفتھ رنگ مشکی کلک نکنھ کسنمیبب-

 ؟؟یپوشی میمشک
ھھ  ..یشی ناز میلیخ...ادی بھت میلی خی مشکگفی بھم مشھی ھمدیاره ام... تو فکررفتم

 .... واسھ من تموم شدسدیام...کنمای فک مزایمنم بھ چھ چ
  طرف؟؟ھی کنمیبگو بب.پس حدسم درستھ.. گفتم یدید-

   گفتمارمی لبخند رو لبام بھی کردمی می کھ سعی حالدر
 ...ی خودت کھ االن گفتنی ھمشیکی...گنیمعلومھ، ھمھ بھم م-
 .. حرفامنی من زرنگتر ازیول...باشھ نگوو-
 ... بدترهی کھ از النی خدا ایوا...باز بحثمون دوباره سره رنگ شدت گرفت 
 ...خوامی می من فقط مشکھی عطنیبب-

  گفتدوی کشی پوووفھی شده بود ی کھ بھ شدت از دستم عاصی حالدر
 ..ی لجبازیلیخ-

 می ھمون مانتورو برداشتمو پولشو حساب کردمو از مغازه اومدخالصھ
 مانتو انتخاب کرد و رفت تا ھی ھیعط.... در حالھ غروب کردن بوددیخورش...رونیب

 ی رفتم تا از شر نگاھارونی اومد منم از مغازه برونی کھ از پرو بھیعط.....پرو کنھ
  یکی ھوی کھ کردمیارو نگاه م ھازه داشتم مغنطوریھم... اون دوتا پسر راحت شمزیھ

 فھی پسر بچس کھی دمی بود کھ دی کنمیبرگشتم بب...از کنارم رد شدو بھ شدت بھم تنھ زد
 ی دنبال پسره کردم و ھعیمنم سر...فمی نھ کیوا....کنھیمن دستشھ و داره فرار م

 گفتمیم
 ...فمیدززد ک -

داشت ازم دورتر ... فرز تر بودیلی پسره از من خیول.کردمی دنبالش منطوریھم
ھمھ و ھمھ ...لمی خونھ  موبادی پوالم مدارکم کلنکھیھم ا...چارمی ببره بفمویاگھ ک...شدیم

 داشی پنکھی دور شدم و گمش کردم و امکان ایلی خھی از عطنکھی بود و ھم افمیتو ک
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 نیبھ خاطر ھم... بلد نبودمویی و منم کھ جارفتمی تا خونھ مهادی پدیپس با... کمھیلیکنم خ
آخرش ...کردی و پسره ھم فرار مگذشتمی متی جمعنی از بعی شد و سرشتریسرعتم ب

 بھ سرعت از کنارم ی مردھیھمونموقع ...نفس کم آوردم و واستادم و بھ سرفھ افتادم
 واستا...نمی واستا ببدیکشی مغی جدمیگذشت و فقط فھم

 
 گذشت کھ قھیپنج دق...زدمیگلوم خشک شده بود و ھنوز نفس نفس م.  نشستمھمونجا

اومد جلوتر و ... پسرهھی دمیسرمو باال آوردم ود... نفرو رو خودم احساس کردمھی ھیسا
 یحت... بھ سرم کنمی خاکھیپاشدم کھ برم تا ...     نشستابونی خی جدوالیکنارم رو

   بلند شدم پسره گفتنکھیھم...رت مھسا بر سکخا... ھم حفظ نبودمرویشماره عط
 .... فرز بودیلیخ...   نفسم گرفت...   مراقب باششتری بھ بعد بنیاز-
 فموی کدمی کھ دگسی دی با کسای با منھ نمی برگشتم بباوردمی از حرفاش سر در نیزیچ

 کھ پسره خندش دمی از دست پسره قاپفوی کعیانقد خوشحال شدم کھ سر...بھ طرفم گرفتھ
 دمی فھمدی خندیوقت.... رو لباش بود کردمی تھ خنده اھیرو بھ پسره کھ ھنوز ...گرفت

 برام آشنا یلللی و سبزش خی درشتھ عسلیچشا... راست چالھ گونھ داره اونم سمت
 و لب و دھن ی قھوه ایپوستھ سبزه با موھا... دمشی پسرو کجا دنی من اایخدا...بود

 دستشو جلوم ھوی دمشی کھ کجا دکردمیھمونطور کھ داشتم فک م....متناسب با صورت
 تکون دادو گفت

 ؟؟ییکجا...الو....خانوم-
   گفتمرونی تکون دادم تا فکرا از سرم بره بسرمو

 دم؟؟ی ندیی من شمارو جادیببخش-
 : مھربون کردو گفتیلی لبخنده مھربون زد کھ چھرشو خھی پسره

 ...فک نکنم-
 شاره کردو گفت افمی چشاش بھ کبا
  مواظب باش؟؟شتریب -
 ... شده بودمدیمنکھ کال ناام...واقعا ازتون ممنونم...آھا-
 ...نی نفس کم آوردی ولنییدوی دنبال پسره می چجوردمید...کنمیخواھش م-
 خداحافظ...  حتماگردهی برم دوستم دنبالم مگھیمن د...بھ ھر حال ممنونم-
 ..خدافظ...کنمیخواھش م-

  برگردوندم و برگشتمرومو
 فحشم ی کھ کلدمی زنگھیبھ عط...ارمی در بموی تا گوشفمی دستمو بردم داخل کھمونطورم

 نمیا...دنی گفت من فک کردم خودتو دزددنی دزدفموی کدی فھمی؟وقت!!یداد کدوم گور
 م؟؟یدوستھ ما دار

   خونھمی برگشتھی شلوار ھم گرفتم و با عطدوتا
 جا ھی چشارو نیمطمئنم ا... سبز بودوی و درشتھ عسلدهیکش ی اون چشاشی فکرم پفقط

 ... بودمدهید
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 خانوم درست کرد کھ منو ھم دعوت ھیشامو مرض...      خونھمیبود کھ برگشت٨ ساعت
دره ... و برگشتمدمی سارافان پوشھی...رفتم خونم تا لباسامو عوض کنم...کردن

  خانوم اومدھی  مرضیبھ در چنتا ضربھ زدم کھ صدا.  خونشونو باز گذاشتھ بودن
 ... داخل مھسا جانایب-

 با ی مردھی... ھم بوددمشی کھ من تاحاال ندھی عطی دفھ بابانیا... خونھ شدموارد
 میفت ریھمگ... کردی گرمھیباھام احوال پرس.... و نسبتا درشت اندامی جوگندمیموھا

 سفره نی ناھار و شامو رو زمشھیما ھم... خونھ خودمون افتادمادهی...می نشستزیسره م
 ...میخوردی ممویکردیپھن م

عطا ھمونموقع از اتاقش اومد ....دلم براشون تنگ شده...زی می صبحونرو رویول
 ...رونیب
 ...یسالم بر ھمگ-

 ...می و نگاش کردمی برگشتی بلند گفت کھ ھمگاونقد
 ..سالم-
 ...یخوش اومد...ولی انجاسیإ مھسا ھم کھ ا-
 پسوند ای شوندی تو، اسمشو بدون پشیشناسی مسیپسر خجالت بکش ھنوز چند ساعتم ن-

 ؟؟یزنیصدا م
  مھسا خوبھ؟؟ی اجگمیخب م-

  عطا رو لبام اومده بود گفتمطنتی ھمھ شنی لبخند از اھی کھ ی حالدر
 باشھ قراره چند یھر چ... راحت ترمینطوری خانوم من خودم اھیمرض...ھیاره عالل-

 ...میپس بھتره از االن راحت باش...می باشھیسال باھم ھمسا
  گفتھی عطی بابای محبیآقا
 ... خانومھی مرض   بزار ھرجور راحتن ھمو صدا بزنن!! بچھ ھاگنیراست م-
 ...میتیپا....  باباولیا-
 ...نیباشھ حاال ھمھ شامتونو بخور-

 ... داره ھای اھی پای باباچھ
 و ظرفارو می جمع کردزوی مھی با عطمی شاممونو خوردیوقت... بودی قورمھ سبزشام

 .....میھم شست
  گفتمھی دادم و رو بھ عطھی تکنتی خشک کردمو بھ کابدستامو

 من ی عطیول... شدداشی دزده نمدونم از کجا پ  اونیول...رمی چنتا گلدون بگخواستمیم-
 ...دمی دییمطمئنم من اونارو جا...ز تو فکره اون چشامھنو

اون چشارم ... ھم دارهی قشنگیلی خی دوستش گلخونھ داره گال گلو کھ بھ عطا بگو-
 ادتی و ازون موقع ی بوده کھ باھاش چشم تو چشم شدی رھگذرھی دینمدونم شا

 ...مونده
 ..موندی تو ذھنم نمینطوریوگرنھ ا... رھگذر نبودهھی من مطمئنم فقط  نھ-
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 تاپ و ھی لباسامو با ومدیاصن خوابم نم... ساعت برگشتم بھ واحد خودممی نبعده
تعجب .... بلند شدفونی آی نگاه کنم کھ صدالمی عوض کردم تا برم و فیشلوارک آب
  جواب برداشتمفونوی وقت شب؟؟رفتم انی اھی ک کردم آخھ

 ھ؟؟یک-
 ... براتونسللالم منم منم مادرتون غذا اوردم-

 .ھی کوونھی دنیا..دی باال پرابروھام
 ھ؟؟یک-
 ...مادرتم ننھ جون-

 ... بودرزنای پھی شبصداش
 ...دی فک کنم اشتباه اومددیببخش-
 ھی الی صدادمی دھوی
 ؟؟؟ی منو نشناختیعنی... مھسایتو چقد خر-
 ؟؟یکنی مکاری چنجایا ..ی الییییوا-
  تا برگردم؟؟یخوایم-
 ؟؟ییتنھا... باالایگمشو ب-
 ..گھیبازکن د... آره-

 دره خونرو باز ینطوریاونقد خوشحال بودم کھ ھم... موندمی باز کردم و منتظر الدرو
 ازش یآسانسور واستاد و ال.۴بود و ٣آسانسور تو طبقھ ... کردمو رفتم دم در واستادم

بغلش کرده منم محکم ... و محکم بغلم کرددی بھ طرفم دودیتا منو د.. اومدرونیب
  خونھھی تومیرفت مویبعدش از ھم جدا شد...بودم

 
  من تنش کردو اومد نشست کنارم رو مبلی لباساشودر اورد و از لباسایال
 ؟ی اومدی بھت آدرس داد؟؟با کی؟؟کیای می کھ داری چرا بھم خبر ندادنمیخب بگو ب-
 لباسم ی حتیدی شد دییھوی شده نبود یزیتازه برنامھ ر.  کنمزتی سوپرخواستمیم-
 کردم بھت خبر دیآدرسو ھم زنگ زدم از مامانت تو راه کھ بودم گرفتم و تاک...اوردمین

اون تھران کار داشت .  بود؟؟آھا با احسانمون اومدمی چتیو اوووم سوال بعد...ندن
  ھمراش کردممو منم بزور خودگھیتنھا ھم بود د

  کردمو گفتمبغلش
 ..نیآفر.ی کردی خوبیلیکاره خ-
 تخت  ی رومی و بعدش رفتمی و حرف زدمی موندداریب٣و٢ ی اونشب تا ساعتاگھید.

 ....میدیکنار ھم خواب
 موینی جلو دھنم و بیکی.... شدمداری از خواب بشمی دارم خفھ منکھی با احساس اھوی

  جلو دھنمھی دستھی دمیچشامو باز کردم د...گرفتھ بود
 ھم یکی دمید... دنی کشغیشروع کردم بھ ج از جا بلند شدمو  عیسر... خدا دزززدای 

 داری من از خواب بیغای از جی الدمیرومو برگردوندم د...کشھی مغیھمراه من داره ج
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مرده بودم از ... خندهری زدم زی پقغامی وسط جھوی....کشھی معیشده و داره ج
 کنھی منو نگاه می  داره با حالت منگدمی دم قطع شده برگشتغی جی صدادمید...خنده

خندم قطع شدو با تعجب برگشتم .....  خورد پشت کلمزهی چھی ھوی شد شتریشدت خندم ب
بالشتو .کنھی داره منو نگاه مش،ی وحشتناک عصبی با چشای الدمی بود کھ دی چنمیبب

 گذاشتم رفتم پشت ار از جام بلند شدمو پا بھ فرعیدوباره برد باال تا بزنھ تو سرم کھ سر
 .. دنبالم اومداونم...مبل واستادم

 ...ی کھ سکتم دادی شلی ذلی الھیخاک تو سرت مھسا ا-
  و نتونستم خندمو کنترل کنمھی اومد از قضادمی دوباره

 ... کھ صاف واستادمدی کشیغی جھی یال
 چھ نی ایی واسھ من؟؟روانیکنی باز مشتوی اونوقت نیمنو سکتھ داد...ششششششوریب-

  بود؟؟؟یکار
 ... بدم خبحی واستا تا توضیبخدا ال-
  حالت وحشتناک گرفت گفتھی کھ دستاشو زد بھ کمرش و ی در حالیال
 ...نمیبگوو بب -

  دھنمو قورت دادمو گفتمآب
 ی جلوی دستھی دمی نفس بکشم چشامو کھ باز کردم دتونمی نمدمی دھویمن خواب بودم -

 خب؟؟...دھنمھ
 ...شیخبو زھر مار بق-
تورو فراموش کرده بودم کھ چھ .. م دزد اومده منو خفھ کنھ منم فک کردگھیخب د-

  موقع خوابی ھستیشتر
 دی وسط حرفام کشیغی جھی یال
 من شترم؟؟؟؟-
 ...خب حاال واستا ادامشو بگم-

 ھمراه من شروع ی تو ھم از خواب کھ بلند شددمی ددنی کشغی شروع کردم بھ جمنم
 تو ھنوز دمی و ساکت شدم کھ دی اومد کھ تو کنارمادمیاونموقع ...دنی کشغی بھ جیکرد
 .. و منم خندم گرفتیکشی مغی جیدار

 ... خندهری و آخرشم نتونستم خودمو نگھ دارمو زدم زگفتمی آخروبا خنده می جملھ
 میدیچرخی دور مبال منطوریھم... زود فرار کردمادی داره اروم اروم بھ طرفم می الدمید

  گفتیکھ ال
  ادیمن فک کردم داره زلزلھ م ششوریاخھ ب-

 بھ ویی رفتم سمت دستشوعیسر... کھ زنگ خونرو زدنمیکردی دنبال ھم مینطوریھم
 ... غر زدیکھ اونم کل... گفتم درو باز کنھیال

 ..رونی دستو صورتمو شستم و اومدم بویی دسشورفتم
 ..کشیرفتم نزد...خندهی رو مبل نشستھ و دلشو گرفتھ و می الدمید 
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 ؟؟چھی شدوونھی دینطوری ای شدداری کھ بغی با جیعنیزم؟؟ی جونم چت شده عزیال-
 ..یفدات بشم دوس جون...زود اثر کرده

 نتونست خودشو نگھ داره و ی ولکنھی برگشتھ و داره خصمانھ نگام می الدمی دھوی
 ... خندهریدوباره زد ز

  بود کھ در زدی کنمیزھر مار گمشو بگو بب-
 ... شدشتری حرفھ من شدت خندش ببا
 ...یییییالللل-
 ... ھوادی کھ دو متر پردمی کشیغی جھی
 ..یسکتم داد..زھر مار-
  بود؟؟یخب بگو ک-

  لبخند گشاد اومد رو لباشھی از حرفھ من باز
 
  زدم تو سرش کھ بھ حرف اومدیکی
  نھ؟؟گھیمھسا دره بالکنو باز بوده د-
  داره؟؟ی چھ ربطنیخب ا.یدی باز کردم خودت دشبی دگھیآره د-
 ... ھاھی ھمسانیخدا بده از...ای داریی ھاھی چھ ھمساگمیم-
  بود؟؟ھیھ؟؟عطی؟؟ھمسایگی میچ-
  پسر بودھی رمینخ-
  مگھ؟؟گفتی میچ.اھا خب عطا بوده-
 تونوینیی پاھیھمسا... ھستن کھتونیی روبروی ھاھی ھمسانایا...نوچ عطا ھم نبودش-
 گمیم

  شده بودم گفتمجی گی الی کھ کامال از حرفایدرحال
 ! بوده؟ی کنمی درست حرف بزن ببیال-
 صدا میدی کشغیما کھ ج... ھم دره بالکنش باز بودهینییطبقھ پا...دره بالکن ما باز بوده-

پسره ...کردمیبعدش ھم کھ من دنبالت م...دهی و از خواب پردهی و پسره شننییرفتھ پا
 ...با ھمون...نجای اومده ایزی چییوالی ھیه دزدبنده خدا فک کرد

 کھ از دستش حرص یدر حال... و نتونست ادامھ بدهدنی شروع کرد بھ خندباز
 ...دمی دندونام غرنی از بخوردمیم
 ... بنااال-
  خنده ادامھ دادبا
 اومده باال تا عی تو خونش سری پف کرده و لباسای چشاشونوی پریموھا..با ھمون-
 ی دزده کو؟؟گفتم دزد؟؟گفتی کو؟؟گفتم چگھی درو باز کردم میوقت...ھی کنھیبب
 نتونستم گھی خانوم؟؟دنیدیکشی مغی بود کھ جی مکث کردو گفت خب پس چکمیست؟؟ین

 وونھیپسره فک کرد د.... خندهرهیز  زدمی پسره پقیخودمو کنترل کنم مھسا و جلو
 ...شدم
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 ...دنی شروع کردم بھ خندی نتونستم خودمو کنترل کنم و ھمراه المنم
  بھش؟؟ی گفتی پس چیخب ال-
 ...دمیگفتم سوسک د-

 دنی شروع کردم بھ خنددوباره
 ...خاک تو سرت آبروت رفت-
 ... بگم دوستم توھمھ دزد زدهتونستمی نمیخب عوض-
  گفت؟؟یخب بعدش پسره چ.   خودت بودریتقص...گمشو-
 موجود ناشناختھ نگاه ھی بھ نکھیمث ا... نگام کردینطوری ھمکمی گھی دیچچیھ-
 ...کنھیم
   خنده گفتمبا
 د؟؟؟ی فھمیچ جور... نفھمھی کردم کسی سعیلیإ من کھ خ-
  عالمت سوال بزرگ رو سرش بود گفتھی کھ ی درحالیال
 و؟؟یچ
 د؟؟یبنظرت از کجا فھم...گھی دی تو موجود ناشناختھ انکھیا-
  بھ طرفم کھ گفتمادی برداشت کھ بزیخ
 ...غلط کردم...غلط کردم-

  بود؟؟ی پسره چ جورخب
 ؟؟یدیمگھ تو پسررو ند.یکنی می کاره خوبنیآفر-
 . بگووودمینھ ند-
 بود۵ ای١٨۴ بای خب تقرادی نھ زیپسره قدش بلند بود ول..خب-
 اد؟؟ی نھ زیگیچرا م...گھی قدش بلنده دنکھیخب ا-
 ... کھ نبودکننی مفیخب مث رمانا کھ تعر-
 ...خب ادامھ بده....وونھیدگمشو خل -
 نھ مث رمانا کھ از گمی بازم می در کل خوب بود ولیعنی... بدک نبودکلشمیخب ھ-

 ...کننی مفیپسره تعر
 ھم رفت ی درست کنم و الیی رفتم تا چادمیکشی می از دست الی پوووفھی کھ ی حالدر

 تا دستو صورتشو بشوره
 

 ھم زنگ زدم کھ ھی البتھ بھ عطرونی بمی تا برمی حاضررشدمی کھ خوردصبحونمونو
 ...امیگفت م

  چپ چپ نگام کردو گفتی زدم کھ الی مشکپیت
 ؟؟ی کارات دست بر نداشتنیتو از-
 ...نوچ-

 دستشو آورده ھی عطدمی درونی بمیاومد... محو کردشی آراھی ی برقھ لب زدم و الھی فقط
 ...نیی دستشو آورد پادی مارو دیوقت...باال در بزنھ
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  پس؟؟نیای چرا نمیوا-
 ...کردنی مشی خانوم داشتن ارای النیا-

 ... کردنو با ھم آشنا شدنکی و سالم و علدنی اونموقع ھمو دتازه
  رو بھ من کردو گفتھیعط

 شترهی بشتیاالن تو کھ ارا-
  از زور تعجب گرد شدچشام

  برقھ لب زدمھی؟؟من کھ فقط !!!!!من؟-
  اون بود کھ گرد شدی موقع چشااون

 ...واستا تا نشون بدم...یغلط کرد-
 دستمالو نگاه کردو تعجب کرد... بھ چشامدشی در اوردو کشی دستمال کاغذھی

   گفتبعد
 ؟؟ی نداشتشی اراروزمید!!!ی کردشی من فک کردم تو ارایول-
 نھ بابا نداشتم-
 شی اراشھی ھمکردمیفک م...ھی شکلنی صورتت اھیعی حالت طبشھی باورم نمییوا-

 ...یکرده ا
  گفتھی اومد وسط و رو بھ عطیال
 یکی تا رمی نمرونی بادی زنیواسھ ھمون من با ا... خوشکلھشینطوری ھمی عوضنیا-

 ...بھ منم نگاه کنھ
 ...دنی شروع کردن بھ خندشونیی دوتابعدشم

 ... کھ ظھر شدمیبر... مسخره ھانیگمش-
  خوش گذشت بھمونیلی کھ خمی عالمھ در زدھی مونیی تاسھ

 ...می بزرگ شدییتزای پھیوارد ...می بخوریزی چمیبود کھ رفت٢ تساع
رفتم سفارش دادمو بعدشم رفتم تا ... ھمھ پر بودزای مھیبق...می کنار پنجره نشستمیرفت

کنجکاو شدم .. ادی مردونھ میی از دسشویی صداھی دمی درونیدستامو بشورم اومدم ب
 ادی و از دستش داره خون منھیی مرده سرش پاھی دمی کھ دھی چنمیورفتم نگاه کنم بب

 داشت با اب بشوره ی گرفتھ بود و سعگشی دستھ دا بخچھ من بود دستشو بمرخشین
 نییرفتم جلو و گفتم آقا بفرما...ومدی باز دوباره خون مشستی ممیخونارو، ھرچ

ھمون .... و سبزش قفل شدی عسلی برگشت بھ طرفم نگام با چشایوقت...دستمال
 ... کھپسرس

 
 شما حالتون خوبھ؟؟؟-
   خنده کردو گفتھی
 ... خراشھ فقطھی...آره من خوبم-
 ...نمی ببنی بھم نشون بداد؟؟دستتونوی خراشھ و انقد خون مھی-

   گفتدوی عقب کشدستشو
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 ..ستینھ ممنون الزم ن-
 ..نیری دستمالو بگنیخب الاقل ا-

   بھ سمتش گرفتم ھمونطور کھ دستمالو رو زخمش گذاشت گفتدستمالو
 .. من بھ شما کمک کردم امروز شما بھ منروزید ..چھ جالب-
 ...من کھ کمکتون نکردم-

 بار ھزارم با خودم گفتم چقد چشاش واسم یبرا... باال گرفتو بھ چشام نگاه کردسرشو
 ...آشناس

  ھم ھس؟؟ی اگھیبنظرت دفعھ د...می شدیپس مساو... کمکشھی منمیھم....گھیچرا د-
   لبخند زدمو گفتمھی 
 دونمینم-

  در آوردم و بھش دادمگھی دستمال دھی. کھ پر خون شده بودو انداختدستمالو
 خدافظ-

   برم کھ گفتبرگشتم
 ...ممنون-
 کھ داشتن بھ سرو کلھ ھم ی عطوی الشھیرفتم پ... برنگشتم و بھ راھم ادامھ دادمگھید
 زاشتی متزاشوی ھمونطور کھ داشت پیال... اوردنتزامونویمون موقع ھم پھ..زدنیم

 تو دھنش گفت
 ؟؟یمھسا کجا مونده بود-
 ...ییدسشو-

 ... ھم نبودی مھمزهیالبتھ چ... چرا دوس نداشتم ازون پسره بھشون بگمدونمینم
 یکاینزد....دی خریزی چکمی ھم یال...می دور بزنمی دوباره رفتمی کھ خوردغذامونو
 می رفتیدرو باز کردمو با ال... خونھمیبود کھ خستھ و کوفتھ برگشت٨ساعت 

 ... رو مبلمی خودمونو انداختیمنو ال... رفت خونشونھیعط...داخل
 اری اب بوانی لھی پاشو برام یال-
  مبل گفتی گذاشتھ بود و سرشم رو پشتای کھ پاشو رو عسلی درحالیال
 ..اهینوکرت غالم س -
 ش الھامھاالن کھ اسم-

 ... لگد بھ ساق پام زدھی شدی کھ پامیدرحال
 ییاخ روان-

  رفت سمت اشپزخونھ از ھمونجا گفدیخندی می حالدر
  ی گنده و اون ھمھ ھلھ ھولھ ایبا اون بستن...ادی خوابم میلیمھسا من خ-
 ؟؟!می بخوابھی نظرت چمی نداریچچی جا برا ھگھی دمیھم کھ خورد 
 ...ھنوز ساعت ھشتھ...ای مرغیال-
من تا فردا شب ... تا خوابمون ببرهمی حرف بزننطوری تو تخت با ھم ھممی برایخب ب-
 ...نجامایا
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  کنم؟؟کاریمن تنھا چ...یرفتی کاش نمی الیوا-
 ..ھیدوستھ خوب... ھستھیخوبھ باز عط-
 ...اره-
 ؟؟یدی فھمکشمتی می بشیمی صمشتری مھسا بخدا اگھ با اون بنیبب-

 دمی تا آخر سر کشوانویل.... آبو جلوم گرفتوانھی موقع لنھمو
 ... خرهشھی واسم تو نمیشکیو در ضمن ھ... جوونمیممنون ال-
  زد گفتی کھ چشاش برقی درحالیال
 ... حسو دارمنیمنم ھم... ممنونی ولی آخرش فحشم دادنکھیبا ا-

.... میزدی  حرف ممی کھ داشتشدی  می دوساعتیکی...میدی تخت دراز کشی رومیرفت
   بودم گفتمدهیھمونطور کھ طاق باز دراز کش

 ھ؟؟ھوم؟؟ینظرت چ-
  پووووف... خوابھ دمی برگشتم بھ سمتش کھ ددهی نمی جوابدمید

پاشدم دره بالکنو باز کردمو رفتم ...ومدی خوابم نمیول... چشامو بستم تا بخوابممنم
 ی خوبیللیحسھ خ.نم چشامو بستم گرفتھ بود می و موھامو بھ بازومدیباد م...رونیب

 زدنو تاری گی کھ صداشدمی خودم غرق میاھای روھیداشتم تو..... داشتم 
 یدو سھ تا بچھ داشتن تاب سوار.انداختم  نگاهرونیچشامو باز کردمو بھ ب...دمیشن
 توجھ شتری بکمیپس صدا از کجاس؟؟... نشستھ بودنمکتای نی چن نفرم روکردنویم

 ماھرانھ ھم یلیخ...زدی متاریفک کنم از تو اتاقش داشت گ...ھینیی از طبقھ پادمیکردم د
 زد و بعد یا قھیدق١٠... تاحاال نشدهی ولرمی بگادی تاری دوس داشتم گیلیمن خ...زدیم
فک کنم آھنگش برام ...شب بود١٠بھ ساعت نگاه کردم ساعت ...ومدی صداش نگھید

 .. خوابم برددیلشت رس کھ سرم بھ بانی بود چون ھمییمث الال
 

 رو صورتم دمیدستمو کش... شدمداری صورتمھ بی رویزی چنکھی با احساس اصبح
 رو صورتم تکون یزی چھی  ھنوز چشام گرم نشده بود کھ دوباره دمیودوباره خواب

ھمونطورم ....  نشستمخی چشامو باز کردمو سعی سوسکھ ،سرنکھیبا ترس ا...خورد
برگشتم بھ سمت ...دمی خنده شنیداص...فتھی بھیزی بھ صورتم تا اگھ چدمیکشیدستمو م

 ...پامو بردم باال و زدم بھ کمرش. بودهی کاره الدمیفھم...ھی الدمیصدا د
 ... قطع شدو دستشو گذاشت رو کمرشخندش

 ... مھسایریبم....آخ-
 وونھی دمیترسوند...گمشو-
 ... خب منم دلرحمیود ول بد تر بیلی خروزیالبتھ د... درروزی بھ دنیا-
 ... واسھ بچچم کھ انقد دلرحمھرمی بمیآخخ-

 ..رمی دوش بگھی شدم  حولمو برداشتمو رفتم سمت حموم تا بلند
 .... حمومرمی من میال-
  دوش گرفتمھیمنم رفتم ...برو-
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  ی تعجب برگشتم سمت البا
 ...کھ٧ مگھ؟؟ھنوز ساعت ی شدداری بیتو ک-
 ای بریزود دوش بگ... دوش گرفتمو صبحونرم اماده کردمھیپاشدم ...دارمیب۶من از -

 ...صبحونھ
 باشھ-

 ی شلواره چسب مشکھی با ییموی تاپھ لھی...رونی دوشھ باحال گرفتمو اومدم بھی رفتم
  بستمی و دم اسبدمیموھامو ھم سشوار کش.دمیپوش

 شمی و گوشزهی سره می الدمی کھ درونیرفتم ب... خوشکل شده بودیلی خموھام
 با لحنھ حال دوی سوت کشھی دیمنو کھ د... و سرشو اورد باالدی پامو شنیصدا...دستشھ
  گفتیبھم زن

 گگگریییبخووورمت ج-
 .... حالمو بھم نزنیأه ال-
 گھی دی زنھ کسزارمینم...یفی مھسا تو حگمیم...می من کامال باھات جدزمیعز-

 رمتیگیخودم م...یبش
  گفتمدمیخندی کھ میدر حال... خندم گرفتھ بود یاز لحن ال 
 ی غلطنی بخوام دوباره ھمچخندمی دوباره ازدواج کنھ؟؟؟من بھ جدو ابادم مخوادی میک-

 ...بکنم
 ... خانوم خووووشگلھمینیبیم-
 ... خانومی النیبب-
  مبالی رومی نشستموی رفتمی صبحونمونو خوردیوقت 
 م؟؟ی کنکاریالھام بھ نظرت چ-
 نمدونم-
  خونھ؟؟؟میبھ نظرت بمون-
 نمدونم-
 رون؟؟ی بمی برای-
 نمدونم-
  ھوم؟؟؟ھی عطشی پمی برمیتونی مای-
 نمدونم-
 دیکشی نگاه کردم داشت ناخناشو سوھان می برگشتمو بھ التی عصبانبا
 ... آدم جواب بده خبنیع.... زھره مارو نمدونمیا-
   کردو گفتی تک خنده ایال
 آخھ نمدونم-

 حرص خوردم کھ دوس داشتم ھمون سوھانو فرو کنم تو چشاش تا ی از دستھ الاونقد
 ...نتونھ منو انقد حرص بده
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 ای ی آگھای تکرار بود ای زدمی میھر کانال.... سرگرم بشمکمی روشن کردم تا ونویزیتلو
 لمیصبح کجا ف٨آحھ ساعت ... توی نداشت آخ مھسا چقد خری قشنگیلمایف

 شیزی چھی نیا...ی خاموش کردمو برگشتم سمت الونویزیورد شد تلواعصابم خ...داره
 ...ھست

 ؟؟ی جوونم چت شده؟؟چرا تو خودتیال-
  گفتدوی کشقی نفس عمھی
 ...یچچیھ-

  آه سوزناک کھ جگرم براش کباب شدھی بعدشم
 ...گھی شده؟؟بگو بھم دی جونم چیآبج-

 ... بودنیچشاش غمگ... اورد باال و بھم نگاه کردسرشو
 ...شھی تنگ میلیمھسا من برم دلم برات خ-

 ... دوستمیاووخ
 ...امیمن م...یایتو بازم م...میزنیخب ھرروز باھم حرف م-
 برداشتو رفت تو م؟؟تلفنشویفتی راه می کنمیبھ احسان زنگ بزنم بب...یگیاره راست م-

 ...اتاق تا حرف بزنھ
 

 ھی ی کھ الکردمیداشتم ھمونطور فکر م...شمی تنھا میلی بره خیال... من دلم گرفتحاال
  خودشو انداخت تو ھالدوی کشغیج

 کھ در ی ضربان قلبم رفتھ بود باال ھمونطور مث منگا داشتم بھ الغشی کھ از جمنم
 کھ االن حالش بد نیا...ووونسی دختر واقعااا دنیا...کردمیحالھ قر دادن بود نگاه م

 کھ از کارش رفتھ بودم رو دادیاومد سمتم و بازوھامو گرفتو بھ شدت تکون م...بود
ولم کردو رفت ...دادمی بودم و عکس العمل نشون نمت ھنوز مای الیاز کارا...برهیو

 اومدمو رفتم دستشو رونیاز شوک ب...دیپری منییرو مبل و مث بچھ ھا باال و پا
 ...نییگرفتمو اوردمش پا

 گفت کھ انقد ی چ؟؟احسانیمردی میچت شد؟؟تو کھ تا االن داشت...ی شلی ذلی الھیال-
 ؟؟یشارژ شد

  باز شدو گفتششین
 ... خونت تلپمگھیروزه د٣تا -
 ھا؟؟؟-
 ...مونمی منجای ھم اگھیروزه د٣ تا گمیم-
  گفت؟؟ی احسان چ؟؟مگھیگی میجد-
 امی مگھیروز د٣گفت ... شمالرهیبھ احسان کھ زنگ زدم گفت داره با دوستاش م-

  شد نھ؟؟ی مھسااا عالللیییوا...دنبالت
  بغل کردمو گفتموی النی خوشحال شده بودم بھ خاطر ھمیلیخ
 م؟؟ی کنکاریخب حاال چ...ھیاره عال-
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 ھی عطشی پمی براینمدونم ب-
 ...میباشھ بر-
 ...از کردزنگو زدم کھ عطا درو ب...ھی در خونھ عطمی رفتمویدیمانتومونو پوش-
 ... تووایب.... مھساااایبھ سالم آج-
 ممنون...سالم داش عطا-
 إھم إھم منم ھستما داش عطا-
 ؟؟ییدوست مھسا...یإ سالم خوش اومد-
 ...بعلھ کھ-
خدا ب ... باھاشزنھی حرف مینطوری ادهی دختره چقد پرروئھ ھنو عطارو ندنیا

 دادمون برسھ
  باز شدو رو بھ من گفتششی نعطام

 ... تونیای بولیا...سیچھ دوستت پا-
 کھ دهی ژولیی بستھ و موھای از اتاقش با چشاھی داخل عطمیرفت. در کنار رفتی جلواز

 عطا بھ ھم ویمنو ال.... متوجھ ما نشده بودرونیباال سرش  گره خورده بودن اومد ب
  از خندهمیدی ترکموینگاه کرد

 
 کھ عطا بھ موھاش اشاره میدیخندیطور مما ھمون... چشاشو باز کردو متوجھ ما شدھوی

 میدیخندیھمونطور کھ م...سی سروی خودشو انداخت توی ھم گرفتو فوریکردو عط
 ... می و نشستمیرفت
   بھ عطا کردمو گفتمرو

 پس کو مامان وبابات؟؟-
 ... مامانم فوت شده رفتن اونجایعمو... بابابزرگمیرفتن روستا-
 ...امرزتشونیخدا ب-
 ن؟؟یکنی مکارایب چخ...ممنون-
 ؟؟ی ترسناک ندارلمھی فھی یراست....ی سالمتیچیھ-
 ھیپا... امشب نگاه کنمرموی برم بگخوامی از دوستام داره میکی ترسناک لمی فھیاتفاقا -
 م؟؟ی ھمھ باھم امشب نگاه کننیا
 اره من کھ ھستم-
 منم ھستم-
 ن؟؟؟ی شما ھستیچ-

 رونیاز اتاقش اومد ب.. ھی سمت عطبرگشتم
 ....گھی دی تو ھم ھستنی ترسناک پالمی دوتا با فنی ایآج-
 ...ستمی من نرمینخ-
 ...ی باشدی تو ھم بامی نگاه کنمیخوای میمنو ال...ی لوسیلی خھیإ عط-
 ... عطارونیآخھ شما ا-
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  اومد وسط حرفشو گفتعطا
 ... ھم ھستھیعط-

 ... نداره ھای ربطچیگفتھ باشما بھ من ھ:ھیعط
  گفتی الموی بھم کردی نگاھھی میدیفھمی نمیچی دوتا ھنی ای کھ از حرفای المنو

  نداره؟؟؟ی بھ تو ربطیچ-
 کنھی فک مبرهی شب خوابش نمترسھی ترسناک ملمھی خودش از فھی عطنی بابا ایا-

 ...نیستی ترسو ننیشما کھ مث ا..نطورنیھمھ ھم
  گفتی المیدیخندی مھی کھ بھ عطنطوریھم
  رمینخ-
 میخوابی می اگھیشبم زودتر از ھرشبھ د...مینیبی ترسناک ملمی فشھیمنو مھسا ھم 

  سمت آشپزخونھ گفترفتی کھ پشتش بھ ما بودو داشت منطوری ھمھیعط
 ....دی دمیخواھ-
 ..می کردی ظھر منچ بازتا

 از دوستش لمویبعد از ظھر عطا رفت تا ف. درست کردی واسمون ناھار ماکارونھیعط
 خستھ گھید.میدیرقصی می دوساعتیکی موی ھم اھنگ گذاشتی و الھینو عطم...رهیبگ
 . ... ساعت بعد عطا اومدمین.می نشستمویشد

 ؟؟یخب عطا گرفت-
 ناشیبععلھ کھ گرفتم ا-
 ..  نشون دادلموی فو
 ...خب بزارش-
 ...میخوبھ اخر شب باشھ و برقارو ھم خاموش کن....دهینوچ االن حال نم-

 .... نگفتیزی چھی عطی ولمی با حرفھ عطا موافقت کردی المنو
 لموی دادو فتیشب بود کھ عطا رضا١٠ یساعتا...می و خوردمی املت درست کردشام

 و بغلھ ھر می نشستھ بودونیزی تلوی جلونی مبال رو زمنییھممون پا...گذاشت
ر فقط نو.عطا بعد خاموش کردنھ المپا اومدو نشست.... بالشت بودھیکدوممون 

 قبرستون ھی از لمھیف...میخوردیم می داشتمویتخمھ جلومون گذاشتھ بود... بودونیزیتلو
 قبرا ھمھ شکاف ی دفھ اھی رون،ی بومدیقبرستون از ھمھ جاش دود م..شروع شد 

 دنیدی کھ مویھمھ رفتن داخلھ شھرو ھر کس.... اومدنرونیخورد و از داخلش اسکلتا ب
 لمشی فی واقعیبھ معنا....دادمیمن محکم بالشتو با دستام فشار م...دنییجویخرخرشو م

 ترسناک واسھ خردساالن یلمای فمیدیدی می کھ منو الییلمایفک کنم ف... بودوحشتناک
دوساعت بود فقط بھ صفحھ ... بھ اطراف نگاه کنمکردمیاز ترس جرأت نم...... بوده
ھمونطور کھ بھ ...و اسکلت بود ھمش راجع بھ روحلمشیف.... بودمرهی خونیزیتلو

 کھ دستشو گرفتم نیھم...رمی تا دستشو بگی بودم دستمو بردم بھ سمت الرهیصفحھ خ
 شروع کردم بھ کشھی مغی جیمنم کھ نمدونستم واسھ چ...دنی کشغیشروع کرد بھ ج

بھ عطا ....دیکشی مغی اونم با ما جمیکشی مغی جمی ما داردی ھم کھ دھیعط....دنی کشغیج
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 کپ کرده دبختب....کنھی پلک زدن داره بھ ما نگاه می و بدون  حترهی خدمینگاه کردم د
 ھم ھی و عطیال.... پاشدم برقارو روشن کردمعیمن کھ بالشتو انداختمو سر....بود

 ....ساکت شدن
 ...لمشی کھ تموم نشده ف؟؟ھنوزیچتونھ شما سھ تا؟؟برقارو چرا روشن کرد-

 .... گرفتمو بلندش کردموی دستھ الرفتم
 ...گھی درهیشد د١٢ساعت ...ھی کافگھی خونھ دمی بریپاشو ال-
   فورا پاشدو گفتیال
 ..می برمیاره بر-

  ھم ھمراه ما بلند شدو گفتھیعط
 ... باھاتونامی م؟؟منمیکجا؟؟پس من چ-
 ...می برایب-

 ..دی خونش پوشی مانتو رو لباساھی زود ھیعط
 ... تنھامن؟؟منیری ھا کجا موونھی شما دی ھیھ-
 .. بخوابنجایتو ھم... اسکلتا بخورنتای کنھ ری تورو تسخخوادیمگھ روحھ م-
 سھ موی عوض کردیلباسامونو با ال.... خونھمی فورا دستھ اون دوتارو گرفتمو رفتو
المپو خواستم خاموش کنم کھ ...می جا شدمونییخدارو شکر سھ تا... رو تختمی رفتییتا

  گفتھیعط
 خاموش نکن...نھ ...نھ-
 .. برهی خوابمون نمی منو الیول-
 باشھ-

 ھی... داخلومدی نور از پنجره مخوردهی... خاموش کردمو رفتم سمت تختالمپو
 کھ از بالکن می تا بخوابمی دستھ ھمو گرفتھ بودییسھ تا...کوچولو اتاقو روشن کرده بود

آب دھنمو قورت ...می بھ پنجره نگاه کردمویھر سھ تامون فورا نشست.... اومدیی صداھی
 دادمو بھ بچھ ھا گفتم

  بود؟؟یچ-
  گفتیال
 دونمینم-
 ... بودرونیفک کنم صدا از ب-
 یی شد و صداقھیدق۵... سرمون سمت پنجره بودمونییسھ تا.میدیدراز کش 
  گفتھی کھ عطشدیداشت چشام گرم م...ومدین
 ...طراستش اون ع... بگمیزی بھ چخوامیبچھ ھا م-

 کھ تو دمی دویزی چھی ھی ساھوی...می اومد کھ فورا بھ بالکن نگاه کردیی صداھی دوباره
 ھی عطوی کھ الیغیبا ج...زبونم گرفتھ بود.... خوردی تکون تکون میھوا معلق بود و ھ

 مویفورا از جامون بلند شد...دنی کشغی زبونھ منم باز شدو شروع کردم بھ جدنیکش
 ... تو ھالمیرفت
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 ی ولختی از ترسم رکمی فورا المپو روشن کرد کھ یال...ومدی داشت اشکم در مگھید

 ھمونطور کھ رو مبل ھیعط.... ھضم کنمتونستمی بودمو نمدهی کھ دویزیھنوز اون چ
  نشستھ بود و تو خودش جمع شده بود گفت

 ...بچھ ھا-
 .... بگھخوادی می چمینی کھ ببمی نگاه کردی بھ عطی المنو

 نی ھممینیبی ترسناک ملمیآخھ ھر موقع باھم ف... عطاسی کارانای کنم اراستش فک-
 ...  کنھیکارارو م

  شده بودم گفتمی کھ از دست عطا کفریدرحال
 ؟؟یترسی عطاس بازم میدونیخب چرا تو کھ م.... عطانی شھ الی ذلیالھ-
 ....ترسونتمی و مکنھی نقطھ ضعفم سوء استفاده منی ھم ازشھیھم....دونمینم-
  گفتدوی کشقی نفس عمھی یال
 ...نجای ھممیاریجامونو ھم م... شھعی تا عطا ضامی بخوابمی برنیایب-

 ...میدی ھمونجا وسط مبال خوابموی تشکو پتو واسھ خودمون آوردمویرفت
 ھم چشاشونو باز ی و الھیعط...میدی از خواب پرزدی کھ بھ در می کسی با صداصبح
 عطا با دمیدرو باز کردم  کھ د....المو ھم رو سرم انداختم شدمویمانتومو پوش...کردن

 ....کنھی باز داره نگام مشین
 ن؟؟ی کھ تا االن خوابنیدی  نخوابشبی د؟؟نکنھیخواب بود... مھسایسالم آبج-

 لبخند اوردم رو ھی ی شدم ولی اومد دوباره از دستش عصبادمی عطا کھ شبھی دکاره
 لبامو گفتم

 ساعت چنده مگھ؟؟.میدی خوابمینھ بابا اتفاقا ھمونموقع کھ برگشت-
 ...شد١٠ ساعت ی کی وایا. بھ ساعت نگاه کردمبرگشتمو

 ن؟؟یدی شما نفھمدمیشنی مغی جی صداشبی دگمین؟؟؟میدیإ پس خوب خواب-
  کھ شالو مانتوشو تنش کرده بود اومدو گفتیال
 ....نشد مونی حالیچچی ھمیدیواقعااا؟؟؟ما کھ خواب-
 ...نیدی نفھمیزی واسھ ھمون چنی شدھوشی گلم از ترس بیایخب آبج-

  گفتمدموی کشیقینفس عم...طونھی پسره شنی اچقد
 ؟؟!ی ھم داری اگھی کاره دای ی کنداری مارو از خواب بیفقط اومد-

  گفتدوی خندعطا
  شجاعیخدافظ خانوما...نی بگھیبھ عط...رونی برمیمن دارم م...رمینخ -

 می با حرص گفتی المنو
 خدافظ-

  گفتمی بستمو رو بھ الدر
 ستمی مھسا نرمی فسقل بچرو نگنیمن اگھ حالھ ا-
  ھم با حرص گفتیال
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 ...منم-
  گفتکردی خشک می کھ داشت صورتشو با دستمال کاغذھیعط

 ...دونمینقطھ ضعفھ عطارو فقط من م-
 ؟؟؟؟ی چمی گفتمونییدوتا... ستاره بارون شدی منو الیچشا

 ...ترن-
 ...می دستامونو بھم زدموی بھم نگاه کردی با ناباوری المنو

 ولللیا-
 
بھ عطا ھم ....ی شھر بازمی تا برمیبعدش اماده شد.میبعدازظھر تو خونھ بود۴ ساعت تا

 ... قبول کرددنی ناز کشی کھ بعد کلادی بمی گفتمویزنگ زد
 دور می واسھ ھمون رفتمیھنوز سھ ساعت وقت داشت...اونجا باشھ٧ شد ساعت قرار
 از دوستاش یکیھمون موقع عطا ھم با ....ی شھر بازمیدیبود کھ رس٧ساعت ....دور

 کرد کھ یدوستشو بھمون معرف... باشھ اومدشتری سنش از عطا بخوردیکھ بھش م
 ترن ھم طیتا بل۴ موی زدیباز  شھرھی توی گشتھی مویرفت... پسر خالشھمیدیفھم

بدبختھ عطا ....دی ترسیخخخخخ طفل...پسر خالش گفت من کار دارمو رفت.میگرفت
 شبی دادهی کھ نی ھمی کھ دلم واسش سوخت ولکردی مظلوم نگامون میداشت باچشا

 دوم و عطا و فوی ردیمنو ال.می سمت ترنو نشستمیرفت....شدمی می دوباره حرصفتادمیم
 ...فھ سوم بودنی ھم ردھیعط

 
 ی بکشم صداغی کھ خواستم جنیھم...دی ترسناکش کشی جاھاھگید...ترن حرکت کرد

 دیکشی مغی کھ از پشت سر جدمیعطارو شن
 سھ تا گوش نیاقا من غلط کردم بھ حرفھ ا.. راننده جان مادرت نگھ دارویآقا-

 ...دیکشی مغیباز ج...اقا جان مادرت...دادم
 غیتا اخر ج...میدیخندی ممی داشتمونیی بود و دوتادهی ھم شنی اونقد بلند بود کھ الصداشم

 ...می بکشغی تا جمیدیخندی مشتری کھ باوردی درمیو داد کردو مسخره باز
 گرفتمو دادم وهیرفتم فورا واسش آبم... بوددهی پریلی عطا رنگش خنیی پامی اومدیوقت

 ...تا بخوره
 ؟؟ی گرفتنی واسھ ا؟؟فقطیپس ما چ-
  گفتموی چشمک زدم بھ الھی
 ..  نھ شماھادهی ترسی طفلنیا... رنگ بھ صورتش نموندهنیآخھ بب-
 ...دنیعطاھم خودشو زد بھ نشن. تا نخندنگرفتنی لبشونم گاز می ھم ھھی عطویال

 یلیخ...ایفی قیرفتم سمت بستن...می تا بخوررمی بگیزی چھی تا واسھ خودمونم رفتم
 ی پسره با موھاھی دمید... شمنی پخش زمخواستمی بھم تنھ زد کھ میکی ھوی...شلوغ بود

  برگشت سمتم و گفت... اقا حواستو جمع کنیھ...برق گرفتس
 ؟؟یبا من-
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 ...فتمای بود بکینزد..بعلھ با شما-
 ...یفتادیحاال کھ ن-
 ...یی پررویلیخ-

 ..  خنده کردو رفتھی ھم پسره
 زدمی لب غر مری کھ واستاده بودم تا نوبتم شھ زھمونطور

واس ھمونھ کھ ھمھ حقتو ...ی از خودت دفاع کنیستیبلد ن... تو سرت مھساخاک
 ...گھی دخورنیم

  از کنار گوشم گفتیکی ھوی کھ زدمی غر مھمونطور
 یشی مریانقد حرص نخور زود پ-

 ...سی ھمون پسره چشم عسلدمی دبرگشتم
 ؟؟!بازم شما-

  کردو گفتی خنده اتک
 دمی توجھ کھ کردم دکنھی پسره دعوا مھی دختره داره باھی دمید...آره بازم من-

 نیافر...ییتو
 !!! نکردو اشتباھشو قبول نکرد؟ی کھ ازم معذرت خواھدهیچھ فا-
 تنھ ی تا اخر عمرش مواظبھ بھ کسگھیبھ نظرم اون پسره د... طرز فکرت اشتباھھنیا-

 فتھی دختره جسور مھی ادهی شھینزنھ چون ھم
 من جسورم؟؟-
 کھ ی شد دفھ سومنی فکر کن کھ انی ولش کن بھ انارویخب حاال ا...یاوھوم جسور-

 ...مینیبی مگرویھمد
  تکون دادمو گفتمسرمو

 .   جالبھیلیواسھ من کھ خ-
 نجا؟؟ی ای اومدیبا ک...واسھ منم-
 ..اونطرفن...با دوستام-
 ...ی بھتره برگردرهیاالنم د...ی شھر بازادیدختر خوب با دوستاش شب نم-

 ی نداره ولی بھ اون ربطگفتمی مدادموی فحشش میه بود کل حرفو زدنی اگھی دی کساگھ
 گفت کھ فقط تونستم سرمو تکون بدمو بگم ی اروم و دوستانھ ایلی لحنھ خھیاون با 
 ....خدافظ

  قدم نرفتھ بودم کھ کھ از پشت سرم گفتکی ھم گذشتم ی بستنرهی خاز
 میمنتظر چھارم-
  برنگشتم و بھ راھم ادامھ دادمگھید

 ی چجوری بزرگنی شھر بھ انی اھیخودمم دوس دارم بدونم تو...دمی فھممنظورشو
 بچھ شیبرگشتم پ...ھی اتفاقیلی وخمیشناسی کھ اصال ھمو نمی درحالمینیبیمادوتا ھمو م

 خونھ کھ اونام چون حالھ عطا ھنوز خوب نشده بود قبول کردن و میھا و گفتم برگرد
 .. دنی نپرسیزیچ
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روز  بعدش داداشش اومد دنبالش و برگشتن .. گذرهی میال ھفتس از رفتن کی امروز

از صبح ... کالسام شروع شدهشیاز دو روز پ....یی برام سخت بود تنھایلیخ....زیتبر
 ممکنھ نشیالبتھ ب...کشھیطول م۴ اوقات ی گاھای٢ تا شھیکھ کالسام شروع م٨ساعت 

 ... اسمش پگاھھ.... کردم دای ھم پوست دھی یروز اول....کالس نداشتھ باشم
سال اول نتونستھ ... اومده دانشگاهرتریدوسال د...اونم ھمسن منھ...ھی دختر خوبیلیخ

کھ  ھنوز بھش نگفتم. قبول شدهییسال بعد قبول نشده و امسال مثل من ماما...کنکور بده
   زنھ مطلقھ امکیمن 
ارم از محوطھ دانشگاه کالسمون تموم شده و منم د... خوبنشترشونیاستادامونم ب...
  خونھ کھ پگاه صدام زدرمی و مگذرمیم
 جانم پگاه جان؟؟-
 گھ؟؟ی دیریم-
 ؟؟؟ی داریکار...زمیآره عز-
 
 قیجزوتو خوب ودق.امی بتونمینھ فراموش کردم کھ بگم فردا من کالسھ اولو نم-

 ....یسیبنو
 ؟؟ی اگھیچششم امر د-
 ...یفدات خانوم-

بھ نظر ... مردم عقلشون بھ چشماشونھتی اکثری ولھیخوب دختر یلی نظر من پگاه خبھ
 ... ھست مسخره کردای ستی نی چادرنکھی ادمو بھ خاطر اھی دی وقت نباچیمن ھ

 
من بھ شخصھ ..ھی حتما آدمھ بدمی ظاھرش غلط اندازه بگی کسنکھی بھ خاطر ادینبا

 ..قبول ندارم
  بھ دل ادما نگاه کرد بھدیبا
 اینھ فقط ظاھر نھ فقط محجبھ بودن .....طرز فکرشون بھ طرز حرف زدنشون 

  پگاه وارد کالسی وقتنمیواسھ ھم...نھی من ادهیعق...نبودن
 تھی وقت از رو ظاھر شخصچی گرفتم ھادی من یول... نگاھش کردنی جورھیشد ھمھ  

 ھمھ  ییدخترا نی کھ بدن و بی محجبھ ھستن کسانی دخترانیب... سوال نبرمریطرفو ز
 ادمھ کھ تیفقط شخص....نی کھ واقعا عالی ھستن کسانکننی نگاشون می اگھیبھ چشم د

   .. نھ ظاھرنی دوست انتخاب کنآدما تیپس از رو شخص...تھیمھمھ و در الو
 یال... کولم درش آوردمھیاز تو...  زنگ خوردمی خونھ کھ گوشکھی نزدابونی  خدمیرس
 ....بود

 ...الو سلالم بر دوست با معرفت خودم-
  خودمزهیسالم بر دوست عز-
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 شونی ناراحت و پریزی چھی کھ از کردمیمن قشنگ احساس م... بودی جورھی صداش
  صداش بودھی توی اضطرابھی....احوالھ

  جونم؟؟ی الیچطور مطور-
  االن؟؟یی؟؟کجایخوبم ممنون تو خوب-
  شده؟؟ی طوریال....ونھ خرمی واستادم دارم مابونیکنار خ-

 ....  دمی کالمتش فھمنی از مکث بنوی دستپاچھ شد ای  الدمیفھم
  ؟؟یواسھ چ...ستی طور نچیھ.... باشھخوادیچطور م...نھ-
 ....سوال کردم! چتھ تو؟یوااااا ال-
 ی کھ الستی راه نھی توی خوبیمطمئنم خبرا..دلم آشوب شد.. حس بد اومد سراغمھی
 ...گفتی نمیزی ساکت شد و چیال... دستپاچھ شدهینطوریا
  شده؟؟یچ... بھ من راستشو بگویال-

 ... احساس کردمی پشت گوشقشوی عمدنھی نفس کشیصدا
 
  نھ؟؟ای ھی گفتنش بھت کاره خوبدونمی نمیول... شدهیزی چھیراستش مھسا -
 

 ... گرفتھ بودمدلشوره
 ... ادی خوشم نمی من از پنھون کاریدونیخودت م... جانیبگو ال-
 ...گمتیخب باشھ م-

 ادتھ؟؟ی مارو ھیھمسا
 
 برو سر اصل مطلب... وسطنی داره اھی بھ قضی چھ ربطتونی ھمسایییال-
 مونی ھمساروزید.... بودھیتاب ھمسا... ما خواھرش با مھھی باشھ ھمساادتیخب اگھ -

 ..من...راستش.... گفت کھیزی چھیکھ اومده بود خونمون 
 
 ... بگوووکنمی خواھش میال-
 غھی مدت صنیگفت کھ مھتاب ا...گفت .... بچھدهیاز ام...از....گفت مھتاب حاملس-

 ...گفت... بوده و االنم بار دارهدیام
 
فک کنم قلبم ...اول از ھمھ اشکام صورتمو پوشوندن....دمیفھمی نمیزی چگھید

 و ھر  اخلش کار گذاشتن بمب دھیانگار ....شدیسرم از داخل داشت منفجر م...واستاد
مھتاب حاملس؟؟؟از .... بلند تر شدمی گریصدا...لرزم گرفت....شھیلحظھ منفجر م

 نبودم دیی من؟؟؟درستھ عاشقھ امی گذشتھ  از شوھره سابقم؟؟؟از مردیعنید؟؟؟؟یییام
 تحمل گھید...  کھ بودمی چھار سال مرده زندگیبرا..  باشھ شوھرم کھ بودی ھر چیول

 اسمھ ی حتدیمنو ام.... برام سخت بووودیلیخ....منو بکککککش........اااااااندارم خداا
 دوسم واقعا... خوب بودیلی خدی املیاون اوا....میبچھ ھامونم انتخاب کرده بود
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 یول....ستی نی عشقدونستمی میول...منم با کاراش بھش عالقھ مند شده بودم...داشت
 کھ بھم فحشو یکس.... کھ روم دست بلند کردیشد کس....کم کم اخالقش عوض شد

پاھام شل ... بھم تجاوز کنھخواستی کھ میو کس.... کردانتی کھ بھم خیکس...ناسزا داد
 .....سقوط کردم  آسفالتایشد و دوزانو رو

 
رفتم خونھ مانتو و شلوارم رو در اوردم .... کردم و بھ راه افتادمی خانومھ خداحافظاز

 ری ززدمی دوش اب سرد گرفتم نفس نفس مھی.... حمومھیو خودمو انداختم تو
 ...رونی و اومدم بدمیچیحولمو دور تنم پ... آزاد کردمیفکرمو از ھمھ چ...دوش

 
فک کنم اثر قرصا بود ... قرص مسکن و ارامبخش خوردمو با حولھ رفتم رو تختھی

 ... خوابم بردالیچون بدون فکرو خ
 خوردهیگلوم ...  بودکیامو باز کردم ھمھ جا تارچش....  شدمداری ضعف از خواب باز

 .... بودسیموھام ھنوز خ.  کردیدرد م
 .... برقدهی و کورمال کورمال  دستمو رسوندم بھ کلپاشدم

لباسامو ...شب بود٩ساعت .... اتاق روشن شد بھ ساعت کنار تخت نگاه کردمیوقت
  خونھ بودھی تویسکوت بد.... اونجارو ھم روشن کردمی و برقارونیرفتم ب..دمیپوش

 و بغضمم باھاش دمی آب سرکشوانی لھیرفتم ...شدی داشت بغض تو گلوم زنده مدوباره
 قورت دادم

دوتا قرص ..... نداشتمیحوصلھ اشپز... و نون برداشتم و خوردمری پنکمی
دره بالکنو ... گرفتینفسم داشت م... اتاقمھیرفتم تو... و مسکن ھم خوردمیسرماخوردگ

 یعنی.... رفتم تو فکرکردمویبھ سقف نگاه م... تخت انداختمیخودمو رو.باز کردم
  دختر؟؟؟ایبچشون پسره 

 .... عاشق دختر بوددیام
حالت چشاش،رنگ ...  توی دختر داشتھ باشم کپھی دوس دارم گفتی مشھیھم

 صداش ھم یحت....کلشیقد و ھ....چشاش،مژه ھاش،گونھ ھاش،لباش،رنگ صورتش
 ... تو بشھی صداھیشب

 گھی حرفارو بھ مھتاب منی ای االن ھمھ حتما
 .... تو بشھھی دخترمون شبگھی اون مبھ

 ...ختی دوباره رو صورتم راشکام
 ... واسم تموم شده ھستدی امکردمی فکر ممن
 ...   ھنوزمدمی امروز فھمیول

 ... زدن مزاحمھ افکارم شدتاری گیصدا
 .... شدم و رفتم داخل بالکنبلند

 ...زدی می آھنگھ قشنگیلیخ.... بودتاری گی صدانیی از طبقھ پادوباره
 .... کردنقی انگار آرامش بھم تزری دفعھ اھی
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 ... زد و بعد صداش قطع شدی اقھی دقستیب
 یینگھ واسم الال  تخت انداختم و بازم انگار کھ اون آھی رفتم داخل و خودمو رومنم

 ....وابم بردبود کھ خ
ساعت ... بودشیھوا گرگ و م.... انداختمی نگاھواری باز کردمو بھ درو دچشامو

پس ھنوز زود ...کالس داشتم٨ساعت ....بلند شدمو دستو صورتمو شستم...صبح بود۶
 ... کنمی روادهی پکمی گرفتم برم میتصم...بود

 ..... تا ذھنم آزاد شھدمی دوکمی پارک ھیتو...رونی اسپرت زدم و رفتم بپھی تھی
 

 ی رفتم جلودمویلباسامو پوش. دوش گرفتمھیرفتم ....بود کھ برگشتم٧:١۵ ساعت
  چشام لرزم گرفتیاز سرد.... بودیخیچشام سخت سرد و ....نھیا

 خوامیم.... شدمرهی روح و سردم بھ خودم خی بیھمونطور با چشا... نکردمشیآرا
 ....یو جد سرد و سخت نطوریھم.... باشمینطوریھم
 کولم ھی توروزی از دمیگوش.... و بھ سمت دانشگاه حرکت کردمرونی خونھ اومدم باز

 ...مونده
 زدمو جی مسیبھ ال...  داشتمی از الیادی کال  زسیم... داشتم و روشنش کردمبر

 صحبت کنم بعدا باھاش مفصل تومیمطمئنش کردم حالم خوبھ و االنم دانشگامو نم
 ...زنمیحرف م

 
بعد اتمام کالسام بھ سمت ... نداشتمشتریخداروشکر دوتا کالس ب...ومدی پگاه نامروز

 ...کردمی بود و کفشامو نگاه منییسرم پا....خونھ حرکت کردم
 ...شدمی داشتم رد مابونی خاز
 

 گوشمو پر نی وحشتناک ترمز ماشی کھ صداگذشتمی مابونیداشتم از خ..  بود خلوت
  رنگ جلو پام ترمز کرده بودی مشک٢٠۶ ھی....ال اوردم سرمو بای تفاوتیبا ب....کرد
  راننده باز شددره

 ی ولدمی بستھ شدنھ درو شنیصدا.... انداختم تا بھ راھم ادامھ بدمنیی پاسرمو
  قدم نرفتھ بودم کھکیھنوز ...برنگشتم

 ....    شدای آخر می دفعھ کردمی ترمز مرتری اگھ دیول.... چھارمی دفعھ نمیا-
 ستی ھم برام جالب نی اتفاقی برخوردانی ای حتگھید
 

 کی کھ نزددمیشنی پاشو می بازم بھ راھم ادامھ بدم کھ از پشت سرم صداخواستم
 .. شدیم
 
 حواست کجاس خانوم خانوما؟؟؟-

 .... نگاه سرد بھش انداختم کھ چشاش رنگھ تعجب گرفتھی وبرگشتم
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 ؟؟ی حرف بزنی تو؟؟چتھ؟؟نکنھ بھت شوک وارد شده نمتونیخوب-
 ممنون...   من خوبم-
  شدشتری کھ گفتم تعجبش بی لحنھ فوق العاده سردبا

 شد و دهیدو قدم نرفتھ بودم کھ کولم از پشت کش..... برگردوندم و بھ راه افتادمسرمو
 ... شد کھ پر جذبش کرده بوددای صورتش پی اخم توخوردهی....برگشتم

 ...افتاده ی شده؟؟اتفاقی؟؟؟چی اینطوریتو چرا ا-
 

  خورد شدو صدام بلند تراعصابم
 یخوای بھت بگم مرمی چمھ؟؟اصال گیپرسی کھ ازم می منکارهیتو چ....گفففففتم خوبم-
 شھ؟؟ھاااان؟؟؟ی درست می؟؟چی کنکاریچ

 نی ای کنم حداقل نھ جلوھی گرخواستمینم....دی اخرو با بغض گفتم و صدام لرزھان
 شھی نملی دلمیدی دگروی ھمدیفقط چند بار اتفاق....دونمی ازش نمیزی چچیشخص کھ ھ

  بگممیکھ براش از زندگ
 
 ...درستھ-
 ی بدحی کھ بھ من توضیستیتوھم موظف ن....شمی کاره تو نمچیمن ھ 

 .... اخھگمی من بخاطر خودت میول
 خدافظ....خوامی نمیول....ممنون-
 و؟؟؟؟یَاند ...نھیاسمھ من شاھ.... الاقل بعد چھار بار برخورد اسمتو بگو-
 ... نگفتمو بھ راه افتادمیچیھ
 

 خستھ ییاز تنھا...لباسامو عوض کردمو خودمو انداختم رو مبل... خونھدمیرس
 یپدر بزرگش فوت شده رفتن روستا...ستنی ننامی اھیشانس من عط...شدم
 مامانش کھ ھمون برادر پدربزرگش بوده مرده و چون یچند روز قبل عمو...شیمادر

 شبی پرنامیا....رهیمیم  و بعد چند روزششھی مضی بھم وابستھ بودن برادره مریلیخ
 برداشتمو اومدم موی کولم گوشیرفتم از تو...  ندارموی کسچیھ.....رفتن روستاشون

 نیھم...زدمش بھ شارژ... خاموش شده بودی شارژیاز ب.... مبل نشستمیدوباره رو
 جواب دادم... روشن شد اسم پگاه اومد رو صفحھمیکھ گوش

 الو-
 .. خودمیالو سالم مھسا-
 
 ؟؟!ی خوب سالم پگاه جون-
  شده ؟؟؟ی؟؟چیزنی تو چرا انقد شل و ول حرف میمن کھ خوبم ول-
 
  کھ؟؟امی فقط کالسھ اولو نمی؟؟گفتیومدیتو بگو چرا کالس دومو ن...من خوبم-
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 ...زمی عزیت تو ھم از طرف من دعوی مھمونھی برم خوامیامشب م.گھیاره نشد د-
 ....ممنون...نھ پگاه جون-
 
  تا دلت باز شھایتو ھم ب...بخدا تولد دختر عممھ...إ مھسا لوس نشو-
 ...گھی دشھینم...دی قول دادم با اون برم خرمونیراستش بھ دختر ھمسا-
 
 امروزو یفقط خواستم بگم فردا جزوه ...یباشھ ھرجور دوس دار... لوسیأه دختره -
 یاریب
 
 ...می ھفتھ کالس ندارنیشنبس ا۵فردا -
 ؟؟!!گھیبگو د... ھستتیزی چھی دونمی من منیبب...خب شنبھ...ایگیإوا راست م-
 
 نھ خوبم پگاه جان ممنون-
 ....ییفعال مھسا...باشھ پس من برم-
  فعال-

 ... قطع کردمویگوش
  باھممی برگفتمی بکنم؟؟اگھ پگاه تولد دعوت نبود می من االن چھ غلطخب

 ...ستی ھم کھ نھیعط...رونیب
 .... خودمو خودممونھ؟؟؟فقطی می کپس

 املت درست کردمو ھیبلند شدم ..... بمونمتونمی خونھ نمھیتو...رمی میی نداره تنھااشکال
 ..خوردم

 
 و رفتم سمت رونیاز آشپزخونھ اومدم ب... اومدمی زنگ گوشیھمونموقع صدا 

 ....از خونھ بود.... و بھ صفحش نگاه کردمدمی از شارژ کشمویگوش...میگوش
 ...الو-
 ؟؟؟یخوب...الو سالم دخترم-
  خوبھ؟؟ن؟؟بابایممنون من خوبم شما چطور-
 !!.... خبر خوشھیمھسا جون ...رسوننیھمھ خوبن سالم م-

  منو خوشحال کنھ؟؟تونھی میچ... خبر خوشھھ
  گفتم؟؟؟ی چیدیالو مھسا شن-
 
 ؟؟؟ی خبر باشھ چھریخ...بلھ مامان-
 ...ستی نی مھسا تنھاس دلم راضگھیم... تھرانادیمحمد داره م-

  شدمی خوشحال شم ولی خبرچی با ھکردمیفک نم.....  شدمخوشحال
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  مامان؟؟نیگی میجد-
 ...گردمی و بر ممونمی مششی دوھفتھ پیکی گھیم...فتھیفردا راه م...  آره بخدا-
 ... سرکارش باشھدی باگھی کرده دو ھفتھ ددای کار پھی
 نیپس ھر وقت راه افتاد بھ من خبر بد...مبارکش باشھ- حال کردمو  گفتم ی خنده بھی

 ...حتما
  برات؟؟؟می باھاش بفرستی الزم نداریزیچ... خودش زنگ بزنھ بھتگمیباشھ بھش م-
 ...شھی خوب میلی خنیای بنیخودتونم اگھ بتون....نھ ممنون-
 ؟؟ی نداری کارزننیدارن زنگ خونرو م...میایبا بابات م... انشاا-
 ...نی ممنون سالم برسونینھ مامان-
 چشم خداحافظ-
 خدافظ-

الاقل تنھا ... ادی محمد بشھی خوب میلیخ... قطع کردم و رفتم تو فکرویگوش
 ... بازم خوبھی ولادیھرچند واسھ دو ھفتھ م.. ستمین

 ی فره موھام عاللموھامو سشوار زدم کھ... دوش گرفتمھیرفتم ...بود٢ ساعت
 کوتاھتر از خوردهی... دمی گرفتھ بودم و ساده بودو پوشی کھ با عطییمانتو...شد

 فره یموھا... رو سرم انداختممویشال مشک... بود کھ اشکال ندارهگمی دیمانتوھا
 وقتھ جز برق یلیخ....رسمیخودم م امروزو بھ... بودم رو صورتمختھی کج رمویمشک

 خط ھیپشت چشامو .... ندارمشی آرالی وساادیھر چند ز.... نکردمی اگھی دشیلب آرا
 ھی....چشام فوق العاده شد.... زدمملی کردم و راهی چشامو سیتو...دمی کشکیچشھ بار

 .... نکردمیشی اراگھیبرق لب ھم زدم و د
 

 گرفتم میتصم... خنک بود خوردهیھوا ... اومدمرونی بود کھ از خونھ ب٣:٣٠ ساعت
 ... کنمی روادهیپ
 

 ھیکیتازه اونموقع بود کھ متوجھ تار...کردی کردم کھ پاھام زق زق می روادهی پاونقد
 کی قھوه و کھی شاپ و ی کافھی آوردمو رفتم تورونی از گوشم بویھندزفر...ھوا شدم

 ...سفارش دادم
 

 ... کنم و کجا برمکاری چدونستمینم...رونی قھومو خوردم اومدم بکوی کیوقت
 اره خودشھ...دی بھ فکرم رسیزی چھی ھوی... برگردم خونھخوامی نمدونستمی منوی افقط

 
 .. تنھا برمترسمیم... تاحاال نرفتمی ولدمی شنفشوی تعریلیخ.....بام تھران. 
 
 ...من تنھام چھ بخوام چھ نخوام.... عادت کنمدی بایول
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 اومد سوار شدم و ادرس رو قھیدق١٠بعد ... خواستمنی ماشھی آژانس زنگ زدمو ھی بھ
 ...گفتم مرده با تعجب نگام کرد

 
 نیخب حاال بب.... تنھا بره بامی کسدهی تا حاال ندحتما

 
  ھم واستاد متوجھ نشدم و راننده صدام زدنی ماشی وقتیحت.... فکرھی تورفتم
 .... شدمادهی حساب کردم و پرویکرا

 ....رفتنی داشتن باال میادیمردم ز... شلوغ بودیلیخ. بودی آسفالت و کوھستانیجاده   
تمام تھران ...فوق العاده بود... بھ باالدمی رسبردمی ھمونطور کھ از مناظر لذت ممنم

 نشستم مکتی نیرفتم رو...کردمی ذوق کرده بودم و اطرافو نگاه میلیخ...شدی مدهید
 کھ در یشھر....  کھ روشن بودنییچراغ ھا....کردمی پام بود نگاه مری کھ زیوبھ شھر

 یی خونس ادما با چھ مشکالھی ھرکدوم ازون چراغا کھ ھی توستیمعلوم ن... بوداھویھ
 نیچند نفر اول...کننی مھیچند نفر گر...خندنیچند نفر دارن م...کننیدستو پنجھ نرم م

 و کردمی فکر منایبھ ا... عمرشونی ھاقھی دقنی عمرشونھ و چند نفر ھم آخری ھاقھیدق
 .....خندنی دوتا دختر کنارم نشستن و دارن می کدمینفھم

 کردنشونو زیحوصلھ آنال..... برگردوندم دوتا دختر از من بزرگتر فک کنمسرمو
  کھ کنار من نشستھ بود گفتیسرمو برگردوندم کھ دختر...نداشتم

 ؟؟ییتو تنھا...سالم-
  طرفھ دختره برگشتمبھ
  لبخند اروم زدمو گفتمھی
 تعجب داره؟؟....سالم-
 ؟؟یچرا تنھا اومد...ییجورایخب اره -
 ومدم؟؟؟ی داشتم تنھا مویبنظرت اگھ کس-
 ..  دوستمھنمیا...اووم من با داداشم و ھمسرش اومدم...خب نھ-
 
  اشاره کردشی بھ کنارو
 ...میاسمھ من تاراست و دوستمم مر-
 ...خوشبختم منم مھسا-
 ؟؟ییخب مھسا جوون چرا تنھا.نیھمچن-

 شونی حس فوضولی ارضای دوتا دخترو نداشتم  کھ فقط برانی اھی فوضولحوصلھ
 بلند شدمو گفتم...باھام دوس بشن

 خدافظ... برمدی شده بارمیشرمنده من د-
 خدافظ-
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 شھرو نگاه گھی دکمیفقط ... برگردمدی شده بارمید...بود٩ساعت ..... دور شدمازونا
 ...رمی مکنمویم
.... دیخندیدختره داشت م....رفتم و کنارشون نشستم... نشستھ بودنمکتی نی زوج روھی

سرمو برگردوندم و ....کردمی نگاھشو حس مھینیسنگ....متوجھ شدم کھ برگشت سمتم
ھنوز سرمو کامال بر نگردونده بودم کھ دوباره .... انداختمییبھ چشماش نگاه گذرا

دختره ھم با ....چشاش کھ...نی ایچشا....ترهسرمو بھ شدت برگردوندم بھ طرفھ دخ
 ...کردی گرد شده نگام می و چشمادهی باال پریابروھا

  مھسسساااااییییواااا-
 زی تبریھمون دختره کھ با شوھره مغرورش تو...ھی شادنکھیا.... بغلم کردی فورو

 اون پسره اونقد ی چطور ممکنھ؟؟؟پس بگو چرا چشمایوا...چشماش....تصادف کردم
  باھم دارن؟؟؟ی چھ نسبتیعنی...واسم آشنا بود

  خودش جدام کردو گفتاز
 ؟؟ی؟؟؟خوبیکنی مکاری چنجایتو ا-
 ییرشتھ ماما. دانشگاه تھران قبول شدم؟؟منیتو خوب... جونیممنون شاد-
 ؟؟یینجا؟؟تنھای ای اومدیبا ک....نی افرولیا-
 
 با پرسنی ادم معالمو...مای بار تنھا اومدھیحاال ما ... بھم دست دادی لحظھ احساس بدھی
 ؟؟یی تنھای اومدیک
 

 ... پوزخند شدھی شبشتریفک کنم ب... لبامی روارمی لبخند بھی کردم یسع
 ..اره تنھا اومدم-
 
 ... ھم ھستلی سھیإ راست-

  بگم ،بحثو عوض کردشتری دوس ندارم بدی شکر خودش فھمخدارو
 
 ن؟؟یخوب...لیسالم آقا سھ-
  بھتر شد؟؟د؟؟دستتونی ممنون شما خوبیلیسالم خ-

  کردمو گفتمی خنده اتک
  
 ... نبود کھیزیھمونموقع ھا خوب شدچ...گذرهیماه م۶-
 ... لبخند آروم زد و سرشو تکون دادھی
 ؟؟یخب بگو مھسا جان خوابگاه ھست-

  کھ دوس نداشتم بگمقتویحق... بگمی چنمدونستم
 
 اونجام. گرفتنکی واحد کوچھینھ خانوادم برام -
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 ی برای خوبی دوستامیتونیم.... خونھ منیای تو بای شتی پامی بتونمیپس م...إ چھ خوب-
 ھوم؟؟...میھم باش

  لبخند زدم و گفتمھی
 ...اره -
 ... دونمھی یکی یسلالم بر ابج-
 

صداش ... حرفو زد رفتنی بلند شد و بھ سمت ھمون پسره کھ امکتی نی از رویشاد
 .دمی فھملشوی ھمون پسرس کھ چشاش برام اشنا بود و حاال دلھیشب

 بلند شدم و بھ پشت برگشتم... کنم خودش باشھفک
 نھیبی منو میدوس دارم عکس العملشو وقت.زدی حرف ملی و سھیداشت با شاد 
 . بلند گفتمنی ھمیبرا...نمیبب
 ...سلالم-

 ی تویعنی...خندم گرفتھ بود... چشاش اندازه گردو شددی منو دی بلند کرد و وقتسرشو
 بدبخت ھنوز رو من زوم بود.... زدمیدلم قھقھ م

 .... کنایح.... دوستموی خوردنی آقا شاھیھ-
 
 نیی و سرمو انداختم پادمی خجالت کشی حرف شاداز
 !؟ی دوستنیتو با ا...تو...تو-

 ....گنی بھ درخت منی پررو اپسره
  آوردم باال و نگاشون کردمسرمو

 ن؟؟؟ی شده شاھیزیھ؟؟چیچاره مگھ -
  کرد و گفتی خنده اتک

 میقبال اشنا شد.میشناسی مگروی خانوم ھمدنیاخھ منو ا-
 
 کنھی ناجور می فکرایاالن شاد.... خااک بر سرتیا

  با تعجب گفتیشاد
 
 ؟؟ین؟چطوریدی دگروی ھم ھمدگھی بار دھیشما -
 ... مفصلھشمیقض... بار نھ و چھار بارکی-
 

  بھ من کردو گفترو
  جالب شد نھ؟؟یلی خھی قضنی اگھی؟؟دیسالم خوب-
  بود گفتممی واسھ چقی کھ نمدونم دقی خجالتبا
 
 نطورهیبلھ ھم....ممنون-
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  کردو گفتکردی نگامون میطنتی شھی کھ با ی بھ شادرو
 ن؟؟؟یشما کجا باھم اشنا شد-
 زیتبر-
 ھان؟؟؟-

  و ساکت بود گفتدادی ما گوش می کھ تا اون موقع بھ حرفالیسھ
 می زدشونی بھ ام؟؟خبی گفتم تصادف کردزی تبرمی رفتھ بودی وقتادتھی-
 .... بھ من اشاره کردو

  برگشت سمتھ منونیشاھ
 گفت

 ن؟؟یکردی مکاری چزیخب شما تبر...اھا-
 

 ی شادشی پیول... شھعی نگو تا ضایچی ھگھی مطونھیش... ھاھی پسره فوضولچھ
 ...زشتھ

   دانشگاه قبول شدمنجایا...زمیرخب من اھل تب-
 ....اھا-

  کردو گفتی بھ شادرو
 ...نیپس ا....نیی تنھانیشما کھ گفت-
 

  قطع کردو رو بھ من گفتحرفشو
 ھ؟؟ی اسمت چیراست-
 ...پررو.... شدطونی چشاش شو
 ...مھسا-

  باال انداختو گفتابروھاشو
 ....مثل خودت-

 ؟؟ی چیعنی بود؟؟؟ی چشی گف؟؟معنی چنیا!!!!!ھااا
 ؟؟یدونی ؟؟پس چطور اسمشو نمنیی باھم اشنای نگفتنیمگھ شاھ-
 یآھا راست... خب اسم وقت نشدهیول..میکردی و بھم کمک ممیدیدی ھمو میخب اتفاق-

  دوستتون ھم ھستن؟؟ن؟؟چطوریی تنھانی کھ شما گفتدمیپرسیداشتم م
 

  خورده انقد فوضول شده؟؟؟؟؟؟ی چنی خدا مامانش سره ایواااا
 
 ...می و گرنھ خودمون دوتا بودمیدی دگروی ھمدی ساعتھ کھ اتفاقمیخب ما تازه ن-
 خب کو دوستان مھسا خانوم؟؟...اھا-
 
 ؟؟؟یی چرا تنھاگھی االن منمی اایب
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 ستی باھام نیکس...من تنھا اومدم-
 
  از ابروھاشو داد باال و گفتیکی
 تنھا؟؟؟اونم شب؟؟؟-
 

اون موقع ....گھی دگھیخب راست م...    نداشتم کھ بگمیزی چیعنی... ندادم بھشیجواب
 ... و بھ شب بودن فکر نکردمییاونقد حالم بد بود کھ بھ تنھا

 ... برگردم؟؟؟خاک تو سرت مھسا کھی االن چجورییوا.
 ... اومد وسط فحش دادنمیشاد 
 ؟؟ی دارنیخب مھسا جان ماش-
 ...نھ با آژانس اومدم-
 ...گھی دمتیرسونی ما مایخب پس ب-

 نی بھ شاھرو
 ؟؟؟ی اومدنتی تو با ماشنیشاھ-
زحمت منم . اومد برگشتشی پی از دوستام منو رسوند خودشم براش کاریکینھ -
 ..لی گردنھ اقا سھفتھیم

 م؟؟یبر... داداشمینوکر:لیسھ
 
 ...گردمی و برمرمیگی میمن خودم تاکس. نھ ممنونیوا-
 

  نگام کردن کھ گفتمی جورھی برگشتن ھمھ
 ... پسشمیممنون م-
 ...میزدی ھم راجع بھ دانشگام حرف می و منو شادمی کردی روادهی پنیی پاتا
 
 ؟؟ی ھا کالس داریمھسا ک-
چون کالس ...شنبھ کھ البتھ فردا جزو استثناھاست۵خب ھر روز از شنبھ تا -

 ....می و سھ روزشو از صبح تا عصر کالس دار١٢تا ساعت ...میندار
 ؟؟یچند واحد دار.... سرت شلوغھیاوووه پس حساب-
 ... واحد دارمستیب...تازه اوالشھ... یلیاره خ-
 ....می حرف زدی کلنیی پاتا
 
 ی ھم جانی کھ راننده بود و شاھلی و سھمی عقب نشستیمنو شاد....نی بھ ماشمیدیرس 

  .. کمک راننده
  شدم؟؟؟یمی تاحاال انقد باھاشون صمی اوه من از کاوه
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 ن؟؟؟ی شاھلویسھ
 .. پررودختره

 ..والللال.... کنمی ذھنھ خودم با اسم صداشون مھیخب من تو.
 ... ادرسو خواست و منم دادملی سھمی کھ رفتکمی-

 فراوان برگشت سمتم  ی بھ شدت و تعجبنی ھنوز جملمو تموم نکرده بودم کھ شاھیول
  گفتی بلندیبا صدا... کھ گفتم گردنش شکست

 ؟؟؟؟؟ییییچچچچچ- 
 

 عالمت سوال گنده نگام ھی خبر دوباره ادرسو گفتم کھ ھمشون با یز ھمھ جا ب امنم
 ....کردنیم

   دھنمو قورت دادمو گفتمآب
 
 .... من کھی زدم؟؟ولی؟؟من حرفھ بد! شدهیزیچ-

 ن؟؟؟؟ی اھی ھمسا؟؟شمایواااا چطور:یشاد
 عالمت ھیحاال من با ....   دنیخندی ھم می شادلوی بلند شد و بعدشم سھنی شاھی خنده

 ...کردمی سرم داشتم نگاشون میسوال گنده رو
  خندرو داشت گفتی کھ ھنوز تھ مونده یی با صدانی کھ قطع شد شاھخندشون

 
  ؟؟ادرسی ھستی کگھیدختر تو د-

 ؟؟ی اوردری از کجا گمنو
 
 ....ی اون؟؟؟ولگھ؟؟ادرسی می چنیا
 ؟؟؟ییییییچچ-

  عقبو با خنده گفتبرگشت
 
 ری تا آدرسو گی کردبمی چرا تعقگھی ددادمی ادرس بده میگفتیخب ھمون روز اول م- 
 .... بگو؟؟؟راستشوی کردبی کدوم دفعھ تعق؟؟حاالیاریب

 ...یچھ اعتماد بھ سقف... نگاه پسره پرررونگاه
 پدر ی محبی من طبقھ چھارمھ روبرو خونھ آقاد؟؟خونھیگی می چفھممیآقا من اصال نم-

 ... و عطاھیعط
 

 ...گفتی نمیزی چکردوی با تعجب داشت نگام مھمونطور
 ...ی نازی شد نازعی بچھ ضای الھیآخخخ

 ن؟؟؟یخب شما کدوم طبقھ ا-
  واحد شماسریز...کھ..  کھیھمون....من طبقھ سوم-
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 نی از اتاقھ اتارمی گی کھ پس صدانھیخب اگھ ا... دفعھ منم ھمونطور موندمنیا
 بوده کھ اومده گفتھ دزد کو نی ھمی راستیو وا....زنھی میتاری چھ گیوا....ادیم

 ...دنی شروع کردم بھ خندزی اومد و رادمی ھوی!کجاس؟؟؟
 

   برگشت سمتمو گفتیشاد
 
 و ھنوز ھمو بھ عنوان نی اھی شما دو ھفتس ھمسایعنی..فھممی نمیچی من ھی چیعنی-

  مھسا؟؟؟یخندی تو چرا من؟؟؟یشناسی نمھیھمسا
 

 تو دی کھ ھمونطور کھ بھ عقب برگشتھ بود و شدنی بزور نگھ داشتمو رو بھ شاھخندمو
 ...فکر بود کردمو گفتم

  دزد اومده؟؟؟؟ی فک کردی شما بودیعنی-
 ... خنده اروم کردمھی دوباره و

 ... بشکن زدو رو بھ من گفتھی تو ھوا نیشاھ
  درو باز کرد؟؟گھی دیکیاھا پس چطور اونروز -
 
 ...نیھم....شمی اومده بود پزیدوستمم از تبر...تاق بودمخب من تو ا-

  دوباره باز شد گفتمشمی کھ نیدرحال...    اونروز افتادمادهی دوباره
 
 ..کردی مفی تعریلی بود؟؟اخھ دوستم خی اونروزتون چی مدل مویراست-

 ... کردو با حرص نگام کردزی رچشاشو
  گفتھمونطور

 دنوی کمک بھتون اومدم نگو خانوما سوسک دی دزد اومده برانکھیمنو بگو بھ گمون ا-
 ساختمونو گذاشتن رو سرشون

  گفتی شادی ولدنی بھ حرفش خندلیو خودش وسھ 
 .... چندش و وحشتناکھیلیسوسک خ.... ھاچارهیخب حق داشتن ب-

 چجور آبرومون رو ی النیبب...ترسمی سوسک کجا بود؟؟من کھ از سوسک نماخھ
 ....بردا
 ... لبخند زدمھی کردمو ی بھ شادرو

 ....می کردی خدافظموی شدادهی پنیمنو شاھ. میدی رسھمونموقع
 

  کھ رفتن ماھماونا
 می داخل ساختمون و وارد آسانسور شدمیرفت
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 اتفاقا نی فک کنم اونم مث من بھ امی نگفتیزی  و چمی ساکت بودمونییتا اونجا دوتا.
 کردیفکر م

 
  خنده کوتاه طبقھ سومو زدھی طبقھ چھارمو زدم و اونم بعد عی سرمن

  بھ حرف اومدآخرش
 
 ...شھی باورش نمچکسیھ. و رمانا شدهلمای ما مثل فھیقض-
 

  کردمو گفتمی خنده اتک
 ...اره واقعا-

  دیچی آسانسور پی زن توصدا
 ...طبقھ سوم+

 رونی رفت بی باز شد و بدون خدافظدر
 

  در تا بستھ نشھ و ھمونطورم گفتیت جلو و د دستشو گذاشبرگشت
 
 ...می بھ ھم کمک کنشتری بمی بتوندوارمیام.می اھیخوشحالم کھ باھم ھمسا-
 
 کنمی نمغی درادی از دستم بر بیمنم ھر کمک... والبتھ.منم -
 

 بستھ یاون تا لحظھ ... شدیدر کم کم داشت بستھ م. تکون داد و دستشو برداشتسرشو
 صدم کی ی آخر برایلحظھ ... اسانسوریوارای و مم بھ دکردیشدن درا بھ من نگاه م

  برگشتم نگاش کردم کھ در بستھ شدھیثان
 
 ... در آسانسور بستھ شد نفسھ حبس شدمو خارج کردمیوقت 
 

 دره بالکونو طبق عادتم بازش کردم.... خونھ و لباسامو عوض کردمرفتم
 ... سرم گذاشتمری و دستامو زدمی تخت دراز کشیرو....شھیھوا داره کم کم سرد م.

 .... کم بھ مشکالم فکر کنمیلی شکر اتفاقاتھ امشب باعث شد خخدارو
 

 وجب از من کیخب قدش ....کنمی فکر منی راجع بھ شاھی الفاتھی بھ توصحاال
 نی قدش از شاھدیام...گفتی راست مییجورای یخب ال. گردنش بودمیمن باال.شترهیب

 ....و صورتش.... خوب بودی ولکلشیخب ھ.بلند تر بود
 بھ صورتش ی کوچولو بزرگتر بود ولھی شمینی با سبز،بی عسلی،چشمای قھوه ایموھا

 کھ دمی ندوی مردچیمن تاحاال ھ.... بودی کلفت و گوشتی لباش کوچولو ولی ولومدیم
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موھاشو بھ سمت ... در کل صورتش خوب بودی کلفت باشھ ولیلباش انقد کوچولو ول
 ....کوتاھتر بود  سرش بلندتر و کناره ھایباال.دادیچپ  م

 
 بود جز اون بار کھ دهی اسپرت پوشدمشی کھ من دییھمھ دفعھ ھا.... بودپمی خوشتخب

 ....حالم بد بود
 

  شبامھھیی الالییجورای صدا عادت کردم نیبھ ا..  اومدتاری گی صدابازم
 
 ... گوش دادمتاری گی و فقط بھ صداکردمی فکر نمیچیبھ ھ.

 ....ادیچون صداش م.... کنم اونم مث من عادت داره دره بالکنو باز کنھفک
 
 ...ومدی صداش نگھی زد و دی اقھی دقستیب
 
  شدمھوشی بمیی الالی بعد صداگھی دیومنم مث دفعھ ھا 
 

 کھ چشام بستھ یھمونطور خواب الود در حال... شدمداری بمی زنگ گوشی با صداصبح
  جواب دادمویبود گوش

 
  کھ بخاطر خواب بود جواب دادمی گرفتھ ای صدابا
 ....الو-
 

 ؟؟یستی دانشگاه ن؟؟مگھیخوب... سالم خانوم خوابالوالو
 
 ...بزار بخوابم.... نداشتمیامروز کالس...ینھ ال-
 
من فکر کردم کالس اولت تموم ...صبحھ ھا١٠ ؟؟؟ساعتی بخوابویچ....پاشو پاشو-

 ....تھیشده االنم کالس بعد
 

  گفتمدمیکشی کھ دستمو بھ صورتم می نشستم و در حالپاشدم
 
 ادی امروز بخواستی محمد میراست... شمداری نکردم کھ بمی تنظموی گوشگھی دشبید-

  نھ؟؟ای راه افتاده ی نداریخبر
 
 ...دمی منم االن از تو شن؟؟نھیإ جد-
 ؟؟ی نداریکار.اھا باشھ-
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 ...یبرو خدافظ....یچیاووووووم ھ....نھ فقط-
 خدافظ-
 

  نگفتیزی  بھترم چدی دی راجع بھ حالم بپرسھ وقتخواستی کنم مفک
 

 ...  شدمو دستو صورتمو شستم و صبحونھ ھم خوردمبلند
 یفظاز مامان خدا... محمد راه افتاده٧ زنگ زدم بھ مامان کھ گفت ساعت بعدش

 ...ویکردمو قطع کردم گوش
 

 درست مھی رفتمو قعیسر... برسھدیتا دو با١ حساب محمد ساعت نی با اپس
 .... محمدم دوس دارهی مورد عالقھ خودم ولیغذا... کردم

 
خدارو شکر ...زدیخونھ برق م. کردمیریگردگ... دمی کشیزی تمھی اتاقو جاروبرقھالو
 ....شھی و زود کاراش انجام مکھیکوچ

 
  دمی ھم پوشی و شلوار طرح لی صورتزی بلھیموھامو خشک کردم . دوش گرفتمھی رفتم

 
بھ محمد زنگ زدم ... بودکی کارام تموم شد ساعت یوقت. تا برنجو درست کنمرفتم

 نجاسی اگھی دقھی دقستیگفت ب
 
  اون موقع ساالد درست کردمتا

  خونھ بھ صدا در اومدزنگھ
  برداشتمفونوی آرفتم

 ھ؟یک-
 .... درو باز کردمدمویخند....باز کن درو.... منھی موفر فرسالم

 
 موھامو آزادانھ رھا کرده بودم... مرتب بودمنھی آی جلورفتم

 
 راھنی پھیھمونموقع آسانسور واستاد و محمد با... ای باز مردمو منتظر موندم تا بدرو

کردمو خودمو بھ سمتش پرواز .. رونی پاش بود اومد بنمی شلوار جھیسبز تنش و 
 ... تونست خودشو نگھ دارهی قدم رفت عقب ولکی...انداختم تو بغلش

  کنار گوشم گفتھمونطور
 
 ... جونی کن آبجی داخل بعد رفع دلتنگمیبر...ستای درو ھمسانجایخانوم خانوما ا-
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 میدی رسنکھیھم. خوش گذشتی و کلمیبام تھران ھم رفت....میبود کھ برگشت١٢ساعت
 ....دمیفورا لباسامو عوض کردمو خواب

 .... چشامو باز کردم تا برم ورزشی ولومدی ھنوز خوابم مصبح
 .... امروز جمعس...اشکال نداره....  بود٧ ساعت

 ...دی ھم ھمونموقع رسنیشاھ.....  رونی و رفتم بدمی پوشلباسامو
 ...ھی خانوم ھمساریصبح جمعتون بخ...سالم-
 ....ریبح شماھم بخ صھی ھمسایسالم آقا-
 

رو زدم کھ اونم ۴ طبقھ عیمن سر.... تو ساختمونمی تموم شد با ھم رفتدنمونی دویوقت
رفت ....ستادیآسانسور ا....رو زد٣ سرشو تکون داد بعدش طبقھ دویخند

 ...برگشت و رو بھ من گفت....رونیب
 تو ھم ی بریی جایخوای و نمی نداری کاررون،اگھی بمیامروز با دوستام قراره بر-
 ....ایب
 ....کھی درس بخونم امتحانا نزدخوامیم.نھ ممنون-
 ....خب فعال....ی اگھ نظرت عوض شد بگی ولیباشھ ھر جور راحت-

 .... برگشت نگاه کردنیشاھ.... اومدی بستھ شدن دره واحد کناری صداھمونموقع
 ن؟ی ھستدی جدھی ھمساد؟شمای اومدد؟خوشیسالم جناب خوب-

 کھ با صداش خشک شدم و نمشی و ببرونی خواستم برم بدمیدیصو نم اون شخچھره
 ...نتونستم تکون بخورم

 ن؟؟ی ھستیی واحد روبروھیشما ھمسا.تونمیبلھ من ھمسا.سالم ممنونم-
 یحس گرما....دیکوبی منمی ھزار و محکم خودشو بھ قفسھ سی قلبم رفت روضربان

آب دھنمو ....نھ امکان نداره...نھ...شھ مالھ اون باتونھی صدا نمنینھ ا.... کردمیدیشد
 ....قورت دادم

 کھ دمیدی منوی شاھیلبا... انگار من کر شده بودمی ولزدنی داشتن با ھم حرف مھنوز
 .....دیرسی بھ گوشم نمیی صدای ولخورهیتکون م
 رمی من دارم مدی دی وقتنیشاھ. رونیرفتم ب..... کردم و پاھامو تکون دادمدای پجرأت

  با دست بھ من اشاره کرد و گفترونیب
 ...   یی طبقھ باالھی ھمساشونمیا-
 ... نفس کم آوردم....  شیخوده لعنت....خودش بود.... اومدمرونیب

 .... رو لباش بودروزمندانھی لبخنده پھی اونم
  تکون داد و گفتسرشو
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 ....می ھستھیپس ھمسا....ِسالم خانوم مھسا خانوم-
 

 ...و گفت  برگشت سمتھ من نیشاھ
 ن؟؟؟یشناسیشما ھمو م-
  

 .... تکون دادمی ناچاری از روسرمو
 

  و گفتدی کردو برگشت سمت امی خنده اتک
 
 کنن؟؟؟ی می زندگنجای  اشونی انیدونستینم....چھ جالب شد پس-
 
 ... رو لباش بود گفتزی و اون لبخند نفرت آمکردی ھمونطور کھ بھ من نگاه مدیام
 ....نجانی ھم اشونی ادونستمینھ من نم... جالب شدهیلیآره خ-
  ن؟؟ی با ھم داریچھ نسبت-
 

 .... کردناش شروع شدی کنجکاوباز
   گفتمنی و رو بھ شاھبرگشتم

 ..خداحافظ-
تعجب کرده بود و ....کردی تا بستھ شدن درنگام منیشاھ.... سوار آسانسور شدمعیسر

 .....شدی مدهی مھربونش کامال دی چشمای تونیا
 

سر خوردم و ...  دادم ھیدره خونرو باز کردم و ھمونجا بھ در تک... رفتم باالعیسر
 ....ھمونجا نشستم

 نجای ای اتفاقکنھ؟؟مطمئنمی مکاری چنجای انی کنم؟؟؟؟اکاریچ....ـــــــایخدا
 .....دهی خونھ خرنجای انمی و بخاطر ھمکنمی می زندگنجای من ادونستھیم....ومدهین
 

 نوی تحمل اگھینھ د...کنھ؟؟؟نھی می زندگنجای شده؟؟اونم ھمی مھتاب چپس
 .....گھی دی جاھی رمیم....رمیآره م.... برمدیبا.....تحمل ندارم....ندارم

 
 بلند شدم و خودمو تو عیسر.... زنگ خونھ اومدی ھمونجا نشستھ بودم کھ صداھنوز

 ....  نگاه کردمنھیآ
 

 نتونستم تحمل کنم اشکام گھید... بودھیعط....ردم پاک کردم و درو باز کچشمامو
 ....ھی و خودمو انداختم بغل عطختیر
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بھ خودش ....ھنوز دستاش کنارش افتاده بود.....  بودستادهی شوک زده اھی عطبدبخت
 ...اومد و دستاشو دور کمرم حلقھ کرد

 !!!!!....مھسا.... شده مھسا جانیچ-
 

 ... شروع کردم بھ حرف زدنکردمی مھی کھ گریھمونجور
 ...نجاسیاون ا... اومده دنبالمکنھ؟؟چرایچرا ولم نم...ھیعط-
 
 نجاس؟؟ی ای مھسا جان؟کیک-
 
 ....دیام....نجاسی ادیام-
 
 شوھر سابقت؟؟؟؟..شو-

  جدا شدم و سرمو تکون دادمازش
 
 رونھ؟؟یخب کجاس؟؟زنگھ خونتو زده؟؟؟ب-

 .....   نھیعنی تکون دادم سرمو
 .. ینییطبقھ پا....ھی خونھ خانوم لطفدیصاحب جد.... ساختموننیه تو ھماومد-

 ....  چشاش گرد شدو گفتھیعط
 .... شھی باورم نمدم؟؟؟ی دشبیھمون مرده کھ من د-

 ....با دستام سرمو گرفتمو گفتم.... مبل نشستمی داخل خونھ و رورفتم
 یچی باشم و ھی و بازم قونمی ھر روز اونو با مھتاب ببتونمی کنم؟؟من نمکاریحاال چ-

 ....ھی عطتونمینم....نگم
 

 ....دستمو گرفت و گفت.... اومد کنارم نشستھیعط
اومدم کھ بگم آماده  شو قراره با دوستام .... فکر نکنیزی چچیبھ ھ....فعال فکر نکن-

 ....برمیتورو ھم م....رونی بمیبر
 .... خودت برو خوش بگذره....امی جان من نمھینھ عط-
 ...ای  نگھی اگھ بد گذشت دمی برایب...گھیلوس نباش د...إ مھسا-
 .... الیخیتوروخدا ب....فقط حوصلھ ندارم...گذرهی بھم بد مگمی جان منم نمھیعط-
 

   انداخت و گفتنیی سرشو پای با ناراحتھیعط
 ....باشھ-
 ی کلدی خوشحال شد و پری کھ اونم کلامی گفتم منی ھمی ناراحت شده برایلی خدمید

 .... بوسم کرد
 ....برو اونور.... حالم بد شدھیأه عط-
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 ...امیآماده شو منم زود م.....عاشششقتتم مھسا-
 ....باشھ-

  باز سرشو از در آورد داخل و گفترونی برفت
 ...ی بکنشمی و آرای نپوشیفقط مشک-

 .... چشمک زدو رفتھی بعدشم
 

 .... رونی ب گرفتم و اومدمعی دوشھ سرھیرفتم ....بود٩ ساعت
 .. سرم بستمی و محکم باالدمی سشوار کشموھامو

 
 ...دمی  پوشمویاسی مانتو دوباره
 الزم یزیپوستم خوبھ چ....    رنگ زدمی کرم ضد آفتاب بھی.... گرفتمانوی شد اخوب
 ی ھم بھ مژه ھاملوی ردمویمداد داخل چشمام کش... متوسطبای خط چشم تقرھی....نداره

 .... شدنیعاللچشام ....فرم زدم
 

 چرا بھ خودم دونستمیخودمم نم.... حال ھم زدمی بی رژ صورتھی و ی قھوه ارژگونھ
 ....کنمی مشی آرارسمویم
 

 ی و بھش نشون بدم من ھنوزم دارم زندگارمی در بدوی حرص امنکھی بخاطر ادیشا
 ....کنمیم

 ی برایاالن اصال فرصت خوب.... موکول کردمگھی وقت دھی کردن بھشو بھ فکر
 ..... سرم انداختممویشالھ مشک....ستی نیری گمیتصم

 
 ... زدمروی و زنگ خونھ عطرونی برفتم

 
 ... درو باز کردعطا

 ...یسالم عطا خوب-
 ؟؟؟یکجا قرار دار....یدیچھ بھ خودت رس....ممنون...یسالم آبج-
 ....ادی بگو بویبرو عط..ومدهی بھ تو نشیفوضول-
 یگفت تو اومد...رونی باردشی بنگی بابارو گرفتخ االنم رفت تا از پارکنی ماشیعط-

 ...نیی پایبگمت بر
 
 ...فعال.باشھ ممنون-
 ...یفقط آبج-

 .... و بھ طرفش برگشتمستادمی کھ با حرف عطا ارفتمی مداشتم
 ....دزدنای خوشکالرو مدمیشن...مواظب خودت باش-
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 ... خنده بلند سر دادھی بعدشم

 ... گفتمدمیخندی کھ میال درحمنم
 
 ....زیکم مزه بر....برو بچھ پررو-
 

 ... درو بستدویخند
قلبم شروع کرد بھ ....ستادی ا٣آسانسور طبقھ .... تو آسانسور و طبقھ ھمکفو زدمرفتم

 ....تند تند زدن
 

 ... وارد شدنی باز شد و شاھدر
 

داشتن دوتاشون .... شد ھم وارددی کھ امدی طول نکشیلی خی شادنی ای شدم ولخوشحال
 .... کردنی من دوتاشون ساکت شدن و بھ من نگاه مدنی کھ با ددنیخندیم
 

 ...... مھربونھنقدی بشر انی چرا ااییییخدا.... لبخند مھربون اومد رو لباشھی بازم نیشاھ
 
 ....کردی اخم نگام مھی نگاه کردم کھ با دویام

 .... آورد رو لباشی و مصنوعکی لبخند کوچھی ی فورکنمی دارم نگاش مدی دیوقت
 
 ....ھیسالم خانوم ھمسا-
 

 ... لبخند گفتمھی با نی برگردوندم و رو بھ شاھسرمو
 
 ...ھی ھمسایسالم آقا-
 
 ؟؟یخوب....سالم مھسا خانوم-دیام
 
   خشک و سرد گفتمیلیخ
 ....ممنون. سالم-
 
 ....کردی از ابروھاشو باال انداختھ بود و بھ من نگاه میکی انداختم کھ ی نگاھنی شاھبھ
 

 از آسانسور عی و منم سرستادی بزنھ کھ شکر خدا آسانسور ای خواست حرفنیشاھ
 .... اومدمرونیب
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 صدام یکی دمی اومدم شنرونی از در بنکھیھم..... ساختمون بھ راه افتادمرونی سمت ببھ
 ....زنھیم
 ...مھسا....مھسا-
 

 کھ برگردم فقط بھ قدمام سرعت دادم کھ دستم از پشت نیبدون ا... بوددی امیصدا
 .... شددهیکش

 ....زمی عزگھیواستا د....مھسا با توأما-
 
 دمی دندونام غرنی از بتی عصبانبا
 ....دستمو ول کن-
 

 ...خواستم بھ راھم ادامھ بدم کھ گفت.... دستمو ول کردعیسر
 پ؟؟؟؟ی تنی با ایریکجا م-
 ...شمرده شمرده گفتم....دمی کشقی نفس عمھی و ستادمیا

 
 کارام دخالت ی تویتونی منجای ای اومدی کرد؟؟؟فکیدیفھم.... ندارهیبھ تو ربط-

اگھ فک .....ستمی سال قبل نکی ساده یمن اون مھسا....ی آقا کور خوند؟؟؟؟نھیکن
 یخوش اومد....ی ھرری منو کنترل کنی و بتوننجای ایای بیکرد

 
 نشستم اشکام رو نی کھ داخل ماشنیھم.... رفتمھی عطنی بھ سمت ماشعی سربعدم

 ....ختنیصورتم ر
 

ضبطو . روشن کرد و حرکت کردنویماش... ازمدی نپرسیزی حالم خرابھ چدی ھم دھیعط
مرحوم  -یحاال اومد...(خوندی حال االن من می براقایروشن کرد کھ فک کنم دق

 )یی پاشایمرتض
 

 .... خبری بیرفتی می نگفت وقتیزی کھ چیکس
 .... واسھ من کنار دریذاشتی نامتو میوقت
 .... نزد نگفت بھت نرو بمونی کھ حرفیکس
 .... تمومھ عشقمونگھی دی نگفت بریکس
 

 .... خواست ردش کنھ کھ مانعش شدمھیعط
 

 .... خواب بلندھی دوباره بعد ی اومدحاال
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 .... عشقتو زمونھ کندی ھاشھی کھ رفی حاما
 .... شدنیکی واسھ رهی دی ولی اومدحاال

 .... منشی گرفتھ بغض حسرت پتوی خالیجا
 .... چھ ساده بودادی مادتی نزد ی حرفی کسچیھ
 .... بودادهی سوار آرزوھات عشق من پتو

 .... نکردھی آسمون گردی نباری دلتنگابر
 .... نشد ستاگم

  گفتی با ناراحتھی خاموش شد و عطضبط
 
 ....گھی نکن دھی گرییمھسا-
 

 .... در آوردم و خودمو نگاه کردمفمی از تو کنمویآ.... پاک کردماشکامو
 

 .... زدم بھ چشامموی دودنکی پاکشون کردم و عیبا دستمال کاغذ.... شده بودمافتضاح
 
 م؟ی کجاقراره بردمی پرسھی کھ بھتر شدم از عطکمی
 
 ...دوستام اونجان... دربندمیریم-
 ..خوبھ...آھا-

 .... جواب دادم مامانم بود..از خونھ بود.. زنگ خوردمیگوش
 ...الو سالم مامان-
 ؟؟یالو سالم مھسا جان خوب-
  خوبھ؟؟ن؟؟بابایشما خوب.ممنونم-
 ؟؟؟یکنی مکاریتو چ...میھممون خوب-

 کرد کھ مواظب خودت حتی نصی کھ کلرونی بمیری بھ مامانم گفتم مخالصھ
 .... بود سرمو بکوبم بھ داشبوردکیاونقد گفت کھ نزد....یباش

 .بخدا مواظب خودم ھستم...چشم مامانم-
 ... ی و عاقلی خودت مواظب خودتدونمی مگمی نمیزی چادی زگھیخب مھسا جان د-
 
 ..  ومدی داشت اشکم در میعنی
 
 اونقد نیدونی ممنونم کھ مگھ؟؟؟واقعای دنی نگفتیزی بھم چادیمامان جان االن شما ز-

 ...نیگی نمیچچیعاقلم و ھ
 
 ...برو بھ سالمت خدافظ.زمیآره عز-
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 ... خدافظدیبھ ھمھ سالم برسون-
 

سرمو .... خندهری بلند زد زدیخندی مزی رزی کھ تا اون موقع رھی قطع کردم عطویگوش
 ...گذاشتم رو داشبورد و گفتم

 بھ خودت بخند...یروان...مرض-
 

  با خنده گفتھیعط
 ...یعنی عاشقش شدم ی داریچھ مامان ییخدا.یآخھ  تو خنده دارتر-
 
  خنده گفتمبا
 ...گمشو-

تا دختر ۴ تخت کھ ھی سمت میرفت...می شدادهی پارک کرد و پنوی ماشھی عطمیدی رسیوقت
 ...نشستھ بودن

 ... ورزشکاریسالم خانوما-
 باھام یمی گرم و صمیلی کرد کھ ھمھ خی ھم منو معرفھی سالم کردن و عطھمھ

 .... کردنیاحوالپرس
 تر بود و زهی مزهی کھ از ھمھ رھی عطی از دوستایکی.میزدی و حرف ممی نشستمیرفت

  بود گفتمیاسمشم مر
 ؟؟یکنی می بازبالیوال-
 
 ....بالمیآره من عاشقھ وال-

  گفتگشی ددوست
تعجب کردم تورو با .ادی خوششون نمبالی از والھی عطی دوستاھیآخھ بق...ولیا:نینگ

 ی بازبالی والمیخوایبعدازظھر ھم م.می اھی عطیایما ھم دانشگاھ. ما آوردشیخودش پ
 ....میکن
 

  کھ ذوق کرده بودم گفتممنم
 ..میمن کھ پا...ھیعالل-
 

 ... و گفتھی زد رو شونھ عطرژان
 ...ارشی بشھی بھ بعد ھمنی از سیچقد دوستت پا-

  لبخند زدو گفتھی ھیعط
 ...گھی د  دوستھ منھ...بعلھ کھ-
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 ...میدی ھم دگتوی دیبعلھ کھ دوستا:سارا
 ....دنی ھمھ ھم شروع کردن بھ خندو

 ...می و خوردمیناھارو ھممون جوجھ سفارش داد.میدیخندی ممویزدی حرف منطوریھم
  سفارش دادن کھ من گفتمونی ناھار قلبعد

 ن؟؟؟یکشی مونیقل...نیشما مثال ورزشکار-
 یی خدادهیحال م.میکشی مونی قلنجای امی و اومدمی دور ھمیما فقط وقت:سارا

.. 
 .. کننی بازبالی  باھامون والمی بھ اونا بگنیایب... پسر کنارموننپی اکھیبچھ ھا :میمر
 ... پشتمون بھ پسرا بودھی عطمنو

 
 ....وونھید.میگمشو مر-ھیعط

 یک.  کمھیکینھ پنج تان ...  نھ....رسھی میکیبھ ھر کدوممون .پنیتازه ھمشونم خوشت-
  کنار؟؟رهی میداوطلب

 
 .... ھمشون باھم گفتن خفھ-

 .... یی شدم تا برم دستشوبلند
 ...رفتمی تخت پسرا می از جلودیبا 
 .  االنامی میی دستشورمیم-
 ....باشھ-

 .... نگاه کردن بھ پسرا رفتمبدون
 

 .... دری جلوستادهی انی شاھدمی کھ درونی بامیدستامو شستم اومدم ب... یی دستشورفتم
 ...کنھی مکاری چنجای انی اإ
 ؟؟؟! شمادیخوب... ھیسالم بر خانوم ھمسا-
 ؟؟یینجایتو ھم ا.ممنون.سالم-
  منو؟؟؟یدیند....تونیآره تخت کنار-
 .نھ متوجھ نشدم-
 .... سوالھی-

 ...ی چیعنی تکون دادم سرمو
 ن؟؟؟یشناسیاز کجا ھمو م....دی امدهی جدھیاون ھمسا-
 .... بگم بھشیچ
 اد؟؟؟یچرا اونقد ازش بدت م-

 ... کردمتعجب
 ؟؟؟یدیاز کجا فھم-
 ....نمیبی چشماتم نفرتو می و تویکنی سرد باھاش رفتار میلیخ.کامال معلومھ-
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 یحت...خورهیحالم ازش بھ ھم م....ازش متنفرم...ادیآره ازش بدم م...خب اون...خب-
 ...ممکنھ بھ خاطر اون از ساختمون برم

 باال انداخت و گفت ابروھاشو نیشاھ
 می شب برھینظرت چ.....میزنی حد؟؟حاال بعدا مفصل درموردش حرف منی در ایعنی-
 ؟؟؟ی شادشیپ
 .... اومدمدیحاال شا....دونمینم-
 ...یبھم خبر بد. جام با دوستامنیباشھ فعال کھ ھم-
 
 زشت یول.... کننی بازبالی باھامون والشھیچھ خوب م.... افتادممی حرف مرادهی ھوی
  بھش بگم؟؟؟سین

 ...الیخی بگمی کن نمولش
 
 
 ....باشھ فعال-

 کردنی شده نگام مزی ریھمشون با چشما.... بچھ ھاشی پرفتم
 ن؟؟یکنی نگام مینطوریچرا ا-

 چتونھ؟؟. بچمگھیراست م-ھیعط
 

  بود؟؟؟یاون پسره ک-نینگ
 .... ھم ھستیتازه از تخت کنار...آره-سارا

 
 ....مونھیھمسا...شناستشی ھم مھیعط...نھیشاھ...آھا -

  برگشت و گفتھیعط
 نجاس؟؟یاونم ا-
 ...با دوستاش...آره-
 
 ....گھی دبالی والمیخب بچھ ھا بر...آھا-
 

  کنھ؟؟؟ی باھامون بازیآخھ عقل کل ک-سارا
 ...می ندارازی نیبھ کس....ی گروه سھ نفرمیشیم...خودمون-

 خوبھ-نینگ
 خوبھ-میمر

 قبول-سارا
 موافقم-رژان
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 ....می برول،یپس ا-

 ...امی کھ من گفتم برن االن ممی بلند شدھممون
   صدا زدمنویشاھ

 ن؟؟یری منیدار-
 ...بالی والمی برمیخوایآره با بچھ ھا م-
 ؟؟ییإ تنھا-
 ....سھ نفر سھ نفر-
  شب؟؟یایم....آھا خب-
 .. بگمنویآره خواستم ھم-
 مویریگی مرونی از بیشام ھم نخور....   می تا برنیی پایایب٨باشھ پس شب ساعت -
 ...میریم
 
 ..فعال...    اووووووم باشھ-
 ....فعال-
 

 ... ھم داشتبالیتور وال... خلوتو آروم بودیلی کھ خیی جاھی میرفت
 ھ؟؟ی از کنجایا-
 
 میای و ماھم ھر ھفتھ می بازانی گروه پسره کھ از شانس خوبھ ما جمعھ ھا نمھیمال -
 ...دهی م حالیلیخ...نجایا

 
  پس؟؟نیکردی می بازیبا ک-
 
کھ االن .... خودمونی اوقاتم دوستایبعض.... با اوناومدنی چنتا از ھمون پسرا میگاھ-
 ستنی نچکدومیھ
 ....آھا-
 

 ...می شروع کردویباز
 ... گروهھی تونی نگموی گروه و رژانو مرھی و سارا تو ھی عطمنو

 
 

 ... اونا بردنآخرشم
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 ھم ی بادنی و با امیعرق کرده بود....  شده بودکی تارکمی ھوا گھی کھ تموم شد دیباز
 ....میبستی ملی قندمی داشتومدیکھ م

 
 ھی بھ عطمیدیرس.... بھ طرف خونھ بھ راه افتادھی و عطمی کردی از ھم خدافظعیسر

 .... کردمی و خدافظی شادشی برم پنی با شاھخوامیگفتم م
 
 

 ....رونی بھ دوش آب گرم گرفتم و اومدم بعی سررفتم
 

 ی بھ الی زنگھی گرفتم میتصم... ربع بھ ھشتکی شد ساعت دمی پوشلباسامو
بازم ھمون شماره مزاحمھ ... دارمجی دوتا مسدمی آوردم درونی بمویگوش... بزنم
 ...بازش کردم...بعدازظھر بوده٣ مال ساعت شی اولامیپ....بود

 
 نبودم ینقاش خوب         ”

  ...                     
 ّامـــــــــا                     

...                     
 ..... روزھانیا                

...                     
 .....بھ لطف تو                

...                     
 انتظار را                  

...                     
 “کشمی میدنید             
 

 ...شناسھی منو مدمی کھ خوندم تعجب کردم و فھموی بعدجیمس
 

 دوست دارم عشق یلـــــــیخ.... تنگ شده یلیدلم برات خ... منی مھساسالم
 ...دوستدار تو مجنونت....من
 

 ...نیی باشھ دست برداشتم و رفتم پای ممکنھ کنکھیاز فکر کردن بھ ا... بود٨ ساعت
 

 از نیخواستم برم باال کھ شاھ.... از خودش نبودی بود و ھنوز اثرنگی تو پارکنشیماش
 ...رونیآسانسور اومد ب

 



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 103 

 ؟؟ی منتظر بودیلیخ...سالم-
 ....گھی دی باال کھ اومدامیخواستم ب....یلینھ خ....سالم-
 
  لبخند مھربون زد و گفتھی
 م؟یخب پس بر-
 ...میبر-

 صورتش ی اخم روھی و با نھی پشت سرم دست بھ سدی امدمی کھ دفتمی تا بھ راه ببرگشتم
 ...ستادهیا

 
 د؟؟یخوب...دیسالم آقا ام-

  گفتنی از رومن گرفت و رو بھ شاھشوی نگاھھ عصبدیام
 
 ...سالم ممنون-

 ... گفتی ای جدی برگشت بھ طرف من و باصدابعد
 .... کارت دارمایمھسا ب-
 ... و محکم گفتمی اخم کردم و منم مثل خودش جدکمی
 
 .. نی کارتونو بگنجای ھمنیبفرمائ-
 

اومد سمتم و دستمو گرفت و .... کردتشونی موھاش و بھ باال ھدای برد الدستشو
 ... گفتمنی و رو بھ شاھرونی بدمیدستمو از دستش کش... دیکش

 ؟؟؟یمونی لحظھ منتظر مھی....امیاالن م-
 

 .... آرهیعنی سرشو تکون داد نیشاھ
  گفتی عصبییا صدا بدیام
 ...مھساااا-

 ی صداگذشتمیاز کنارش کھ م....دمی تفاوتمو بھ صورتش پاشی و نگاھھ ببرگشتم
 نھیرفتم و دست بھ س....دمی پرتاپ کردو شنرونی بھ بتینفسشو کھ با عصبان

 ....ستادی اومد جلوم ای محکم و عصبییبا قدما....  ستادمیا
 
 ؟؟ی بریخوای پسره کجا منیبا ا-
 ... گفتمی زل زدم تو چشماش و با لحنھ سردمیخی نگاه با
 
 ؟؟؟یکارمیچ

  قفل شدش گفتی دوندنانیاز ب...دی محکم رو ھم  سابدندوناشو
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 نیخواستی مھ؟؟؟کجای پسره چنیگفتم صنم تو با ا.... نکنیمنو عصب.....مھساااا-
 ن؟؟؟یبر
 
  ساختمون؟؟؟نی تو ایچرا اومد-
 

 زده بود شیشونی پی شده بود چون رگای عصبی بھ حد کافگھی کنم دفک
 ...شمرده شمرده گفت... رونیب
 ....مھسا جوابھ منو بده-
 
 ی ازم بپرسی حق داشتشی سال پکی تا نوی داره؟؟ ایبھ تو چھ ھا؟؟؟بھ تو چھ ربط-

برو بھ ھمون ...ی شکل ممکن منو از خودت روندنی بھ بدتریچون زنت بودم ول
 مث من یشکیھ...ی طفلی ولت کرد؟؟؟آخخای ی زده شدھ؟؟؟ازونمیچ.... بدهریمھتاب گ

  . . وی کنانتی ھم بھش ختی در نھاو  کنھیسال باھات زندگ۴ کھ ستیاونقد احمق ن
 
 ھمون دوستت ریھمش تقص...من چند بار بگم غلط کردم؟؟؟دست خودم نبود...مھسا-

نھ فقط اون ...باھاش باشم گھی دتونمیو در ضمن من نم....اون ھمش دنبال من بود...بود
 بود چون من بھش ی ساختگشمی حاملگھیقض.... باشمتونمی نمی اگھی دچکسیکھ با ھ
بدون تو ....  وونتمید... ھنوزم عاشقتمنم....خوامی و مھسارو مخوامشیگفتم نم

 کن و ببخشو ی بھ بارو خانومنیفقط ھم....گھی بار دھیمھسا تورو خدا .....تونمینم
 ....کنمی برات گلستون مارویدن....برگرد

 
  زدمو گفتمیپوزخند

 ....شتی برگردم پتونمینم...من ازت متنفرم....خودتو خستھ نکن-
 

 ... وگفتمستادمی برم کھ دوباره اخواستم
 
 ....و در ضمن-

 می تو زندگی حق دخالتچیھ... رفتو گذشتیشوھرم بود....ی کاره منچی االن ھتو
 بگم کھ نمیو ا.گردمی ھم دوس داشتم میبا ھرک.... زنھ مطلقھ آزادمھیمن االن ....یندار

 موقع ھم چی و ھدمتی دطی شرانیدر بدتر...  من ندارهی برای سودچی تو ھویمونیپش
 .....ی شوھر برام بشنی اگھ بھتریحت....ی اون صحنرو برام پاک کنیتونینم

 ... بودنختھی ناخواستھ رو صورتم راشکام
 ....  کھ برم کنارش گذشتماز

 ھم نی شاھدنیفھم.....کنھی و داره بھ من نگاه مستادهی کھ ماتو مبھوت  ادمی دنویشاھ
 انداختم و از کنارش نییسرمو پا...اشکامو پاک کردم. نداشتیتیبرام اھم



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 105 

 برام بوق نی ماشی اصلابونی بھ خدهینرس...زدمی قدم مابونیکنار خ....گذشتم
 ی حرفچیھ....  و سوار شدمدمی کشقی عمفس نھی....نھی شاھنھی ماشدمیبرگشتم د....زدیم

 .... نگفتمیزینزد و منم چ
 

  زنگ خورد کھ جواب دادشیگوش
 ....یالو سالم آبج-

....+ 
 ....   میای مگھی شب دھی اومد،شی واسم پی کارھیم،یاینھ شرمنده امشب نم-

....+ 
 ....باشھ فعال-
 

 دمی کھ قطع کرد با تعجب پرسویگوش
 ؟؟؟ی خونھ شادمیریمگھ نم-
 
 .... از دوستام قراره برام دردو دل کنھیکیاالن ....گھی شب دھینھ -
 ... تعجب گفتمبا
 ؟یک-

 ....   شدرهی لحظھ نگام کرد و دوباره بھ جاده خھی ی و برابرگشت
دلش ....حرف داره واسھ گفتن....زنمی صداش مھیمن خانوم ھمسا...اسمش مھساس-

 .... دردودل کنھ تا سبک شھخوامیم....پره
 .... نگفتمیچی لبخند تلخ زدم و ھھی
 

 چی اومد و تو دستش ساندوی اقھی دق١۵رفت و بعد .... نگھ داشتیچی ساندوھی دره
 ..... بام تھران..... شناختمرشویمس.....دوباره راه افتاد....بود

 ....می و نشستمی آوردری خلوت گی جاھی.... باالمی رفتی و بدون حرفمی شدادهیپ
 ..... روبرومنی نشستم و شاھتی پشت بھ جمعمن

 .. بھ طرفم گرفتچویساندو
 .... ندارملینھ ممنون م-
 
 ... ی داشتھ باشی انرژدی بامی حرف بزنیقراره کل.... بخورشریبگ-

 .... از دستش گرفتم و شروع کردم بھ خوردنچویساندو
 

 .... از نصفشو بخورمشتری کردم نتونستم بیھرکار
 

 .... خوردمشویکمی کنار و نوشابرو باز کردم و گذاشتمش
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 بھ حرف نی برقرار بود کھ شاھنمونیسکوت ب.... خورد چشوی ھم ساندونیشاھ
 ....  اومد

 
 ...بفرما....من سراپا گوشم....خب دوست-
 
 ....ی لبخند زدم و شروع کردم بھ گفتن ھمھ چھی
 
 ....دمی کھ دیانتیشدم و تا خ بھ ازدواج ی کھ بازور راضشیسال پ۴ از
 

 .....   کردمیخودمو کامل خال.... تو دلم بمونھیزی گفتم و نذاشتم چھمرو
 

 ھم ی و گاھدادی فقط بھ حرفام گوش منی شاھزدمی کھ من حرف می تمام طول مدتدر
 ...دادیسرشو تکون م

 
 خبر ی کھ خودم ازشون بیی داد تا اشکای دستمال کاغذھی حرفام تموم شد بھم یوقت

 .... اومدنو پاک کنمی کدمیبودم و نفھم
 

 .... پاک کردم و چشامو محکم بستماشکامو
 

 ... بھ حرف اومدنیشاھ
 
  درستھ؟؟ارهی و اومده تا دوباره دلتو بھ دست بمونھیپس االن پش-
 
 .... پوزخند زدم و سرمو تکون دادمھی 
 
 ن،منی شاھیول....من ھنوز دوست دارم....شمیبرگرد پ.... منو ببخشگھیاومده م-

 ... اونو بکنمشی فکر برگشت پی حتتوونمینم
 
 !! سوالھی....مھسا-
 

 ھی باز کردم کھ ھمون موقع زروی نری کھ تا اون موقع محکم بستھ بودم تا اشکچشامو
  با نیشاھ... با سر انگشتام گرفتمش و سرمو باال گرفتم.... اومدرونیاشکھ سمج ب

 .. کردینگام م یمھربون
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  ھ؟؟؟ی چدیحست بھ ام-
 
 ...متنفرم ازش...معلومھ نفرت-
 
 ....پس برات مھمھ-
 

  تکون دادم و گفتمسرمو
 
 ....گفتم متنفرم ازش....معلومھ کھ نھ-
 

  لبخند کھ جز صورت مھربونش بود گفتھی با نیشاھ
 
 ....یشی ازش متنفر مشکنھی کھ دلتو مکنھی می کار اشتباھھی برات مھمھ و یکی یوقت-

 ی حتی ھم بھش نداشتی حسچیھ.... نداشت ی فرقچی برات مھم نبود کھ برات ھاگھ
 ....نفرت

 
 
 یتی اھمچیبرام ھ.... االن نھیول....چون شوھرم بوده....خب معلومھ کھ برام مھم بوده-

 ...یچچیھ..نداره
 

  سرشو تکون داد و گفتنیشاھ
 
 ....کنھی مشخص و حل موی زمان ھمھ چیول...درستھ حرفت-
 

  پالتوم و گفتمبی بردم تو جدستامو
 ....آره درستھ-
 
 ....گھی دزی چھیو -

 کن از یقلبتو خال....ی کنرونی از وجودت بدی حس نفرتو ھم بانی تو ھمگمی ممن
 ی کارو در حق تو انجام دادن ولنی کارو کردن،درستھ بدترنیاونا ا... حس بدهیھرچ

 نی حس نفرت تو اونارو ازبنیا....ببخششون،نھ بھ خاطر اونا فقط بھ خاطر خودت
 ....کنھی ماهی خودتو سبره،قلبینم
 .... کنھینتونستھ بدون تو زندگ.....شتی اون برگشتھ پنیبب
 ...یکنی و قبولش نمی دوسش نداریگی توھم کھ مو

 ...دهی کھ اون مھی تاواننی بدترنی اپس
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 ..... فکر کنخودت
 

 .... پاھام و دستامو دور پاھام قالب کردمی گذاشتم روسرمو
 
 ....کردمی فکر منی شاھی حرفابھ

 تونم؟؟ی من چطور ببخشمشون؟مخب
 ....نیشاھ-
 
 ....ھیبلھ ھمسا-
 ....   . لبخند اومد رو لبامھی
  بتونم ببخشم؟؟یکنیفک م-
 
 ....و در ضمن....کنم،مطمئنمیفک نم-

 .... کنرونی رفتن از اون ساختمونو ھم از سرت بفکر
 ....ادی بازم دنبالت می اگھ خواستھ باشھ ھرجا کھ براون

 ... یفی کھ ضعیکنی ثابت مگرانی رفتن بھ خودت و دبا
 
 ....میزدی و حرف ممی نشستھ بود١١ ساعت تا

 ....  خونھمی کھ برمی گرفتمیتصم١١ ساعت
 
 ....    می مسابقھ بدایب...مھسا-
 ؟؟یمسابقھ چ-
 
 .... برندسنی ماشی جادی زودتر رسیھرک-
 ھ؟؟؟ی چزشیخب جا-
 
 .....میکنیھمونموقع انتخاب م-
 
 کھ دنی شروع کردم بھ دوعیپس سر... بدومتونمیخب کفشام اسپرتھ م.... فکر کردمکمی

  کھ گفتومدی بلند شد صداش منی خنده شاھیصدا
 ....مای نداشتی آیآ-
 

 ی مواظب بودم بھ کسی شلوغ بود ولیلیھر چند خ....  ادامھ دادمدموی خندمنم
 ...دمیمن زودتر رس....نخورم

 



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 109 

   آوردمو گفتمرونی زبونمو براش بدی کھ رسنیشاھ
 ....یمن برنده شدم تو باخت-
 

  گفتدویخند
 ... یدیھنوز شروع نشده بود تو دو... ی تو تقلب کردرمینخ-
 

 ... گفتمدمویخند
 ...گھی دیکم آورد-

  سرشو تکون داددویخند
 
 ھ؟؟؟یخب حاال خواستت چ-
 
 ....اوووووم بزار فکر کنم-

 .... کنمیآھا من رانندگ...خب
 
 ....نی نداره بشی کھ مشکلنیخب ا-

 گھ؟؟ی کھ ھمراھتھ دنامتیگواھ
 
 ... رمشینھ ھنوز وقت نکردم بگ-

  گرد شد و گفتچشاش
 نامھ؟؟؟یبدون گواھ-

   با ذوق تکون دادمسرمو
 
 ....ینیعمرا بزارم بش.... کنرونیفکرشو از سرت ب-
 

 نی و شاھکردمی می رانندگابونای خی بعد پشت فرمون نشستھ بودم و داشتم توقھیدق١٠
 . .. خوندی بلد بودو می و صلواتو خالصھ ھر چی الکرستیھم آ

 
  دادو گفترونی بی نفسشو باآسودگنی شاھمیدی رسیوقت
 
 ....میدی کھ سالم رسشھی نمباورم-
 
  کھ برداشتھ بودمو زدم بھ شونشو گفتمفمویک
 ...ی خوبنیبھ ا.... کردمیدلتم بخواد من رانندگ-
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  گفتدوی خندنمیشاھ
 
 ...از اعتماد بھ سقف ھم گذشتھ-

 ... گفتنی داخل آسانسور شاھمی رفتیوقت...دمی خندمنم
 
 ...کنھی حل مویفقط زمان ھمھ چ.... بھش فکر نکنادیمھسا ز-

 .. تکون دادم و گفتمسرمو
 
 ... واقعا ممنونمھیھمسا-
  لبخند مھربون زدو گفتھی
 .. بودفھیوظ-

 ....رونی کرد و از آسانسور رفت بیخدافظ
 .... اومدمرونی و از آسانسور ب۴ طبقھ دمی رسیوقت

ھ توج... نشستھ بود شدمخوردی کھ بھ پشت بوم میی پلھ ھای شدم کھ روی شخصمتوجھ
 ......  دهی امدمیکھ کردم فھم

 
 ....ھیمعلوم بود عصب....  بلند شد و اومد جلودی کھ دمنو

  موقع؟؟نی تا ای بود؟؟کجایبالخره اومد-
 ... سرد و آروم جوابشو دادمیلی نگاش کردم و خخونسرد

 شما؟؟؟؟-
  نشوننیا....شناختمی حرکاتشو میھمھ ....ختی موھاش و بھ ھمشون ری برد الدستشو

 .... بگھتونھی نمیچی ھی کالفس ولیلی خدادیم
 
 یدونی؟؟می وقت شب کجا بودنیتا ا ..   گمی بھ خاطر خودت مزم،منیعز...مھسا خانوم-

 ؟؟یکنیچرا درک نم....چقد نگران شدم
 گھی بار دھی فرصت بده تا ھی کنمی خواھش میمتنفر باش ول... باشھی ازم متنفریگیم

 رمی می فرصت بده،اگھ نتونستم و نخواستھی فقط خورمیقسم م...خودمو بھت نشون بدم
 ....کنمیو پشت سرمم نگاه نم

 
 ....ستمی ازت متنفر نگھینھ د-
 
 ... و گفتکتری کھ رو لباش بود اومد نزدی زد و با لبخندی کھ گفتم چشماش برقنویا
 ....یعنی؟؟یستی ازم متنفر نگھی دیعنی؟؟یگی میجد.....مھسا-
 

   تکون دادم و گفتمسرمو



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 111 

 خدا ھم  دوارمیام....دمتونیدر واقع بخش...دمتیبخش....ستمیآره درستھ ازت متنفر ن-
 ....ببخشتتون

 
 
 ....  صدام اسممو صدا زدی ناباوربا
 ...مھسا-
 .. پوزخند زدم و گفتمھی
 یتو حت.... کھ ارزش دارهی بکنی خرج کسدی نفرتو ھم بانمیبی مکنمیحاال کھ فکر م-

 ....      ی تنفرو ھم ندارنیارزش ا
 

 .... نتونست تکون بخورهگھیھمونجا خشکش زد و د.... چشماش خاموش شدبرق
 

 کھ دمیخواستم درو ببندم کھ صداشو شن.... سمت در بازش کردم و وارد خونھ شدمرفتم
 ..گفتیبا بغض م

 ....ارمیبھ دستت م....کشمیمھسا ازت دست نم-
 ... کھ رفتدمی پاشو شنیصدا.... پوزخند زدم و درو بستمھی
 

 سی کنم کھ متوجھ ممشی صبح تنظی برداشتم تا براموی عوض کردم و گوشلباسامو
 . ھام شدمجیکاال و مس

 
 بوده و لنتی سامیگوش... دارمجیتا مس٣ کال و سیتا م١۵ دمی نگاه کردم دموی گوشیوقت

 امی روزا پنی بود کھ ایتماسارا نگاه  کردم ھمش از ھمون شماره ا..... متوجھ نشدم
 ... دارهکاریواااا بھ من چ....دادیم
 ...  باز کردمامارایپ

 ...بوده٩ مال ساعت امی پنیاول
 ... بودنوشتھ
 ؟؟یی کجامھسا
 ... خدا جواب بدهتورو

 ... باالدنی پرابروھام
 ...یدوم

 ...زمینتم ،جواب بده عز نگرامھسا
 ...یسوم
 ... یای تا بمونمی خونت تا صبح  منتظر می جلومن
 

 ....دهیپس ام....ھی کدمی فھمحاال



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 112 

 .... کردم و گذاشتمش کنارمی تنظمویگوش
 .... سرم و رفتم تو فکرری گذاشتم زدستمو

 ....کردمی میاحساس سبک... حسم بھتر بوداالن
چھ روزه  ....ی دوست واقعھی بھم کمک کرد مثل یلیخ.... بودی برام منبع انرژنیشاھ

 .... کردم بخوابمیچشمامو بستم وسع.... روزھی اتفاقا تو نی ایھمھ .... بودیافتضاح
 .... خوابم بردالی بعد چقدر فکرو خدونمینم
 

بغل دستامو .... و سردهبارهی بارون نم نم مھیھوا ابر..... گردمی دارم از دانشگاه برماالن
 ...  نشده بھ خونھ برسمدتری تا بارون شدرفتمی معیکرده بودم و تند و سر

 
 نی ماشھیبرگشتم و ... از پشت سرم بوق زدنی ماشھی ساختمون بودم کھ یکاینزد
 .. واسم آشنا بودنشیماش....دمی ددی سفوتایتو
 

 .... شدادهی باز شد و شوھر آرزو پدر
 دلم ی کجاگھی دنویا.... تاسف تکون دادم و بھ راھم ادامھ دادمی بھ نشونھ سرمو

 بزارمش؟؟؟
 

 کردم شتریسرعت قدمامو ب...شدی مکی کھ بھم نزددمیشنی مداشتوی کھ برمیی قدمایصدا
 ...ستادی اومد و جلوم اعیکھ سر

 
 ... کم بشھتمی تا از عصباندمی کشقی نفس عمھی

 .. از کنارش بگذرم کھ نذاشت و گفتخواستم
 
 ...قھیفقط چند دق...مھسا حرفامو گوش کن-

 ی سرمو باال آوردم و نگاه بی حوصلگی پرتاپ کردم و با برونی بھ شدت بھ بنفسمو
 ....تفاوتمو بھش انداختم

 
   نگاه کرد و گفتاطرافشو

 ....میشی مسی بارون خریم،زی حرف بزنمی تا بتوننجای اکھی شاپ نزدی  کافمی برایب-
 ... نگاھش کردم و گفتمی حوصلگی ببا
 ....دی مزاحم نشام،لطفای نمییمن با شما جا-

 ...  از کنارش رد بشم کھ دوباره مانعم شدخواستم
 .... کالفھ شده بودمیحساب

 ....شدی مشتری ھم شدتش داشت ببارون
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من از ھمون نگاه اول عاشقت .... فکر کردمیلی از تو خی مدت دورنی مھسا من انیبب-
 ....خوامیمن تورو م.... فراموشت کنمتونمینم....شدم

 داد و ی شد و صدادهی از پشت کشقشی دھنمو باز کنم و چنتا فحش آبدار بدم کھ خواستم
 .... پر کردابونوی بود کھ خدی امادیفر
 ....ی کھ زنھ منو خواستھ باشی عوضی کھی مرتیخوریه م*و*تو گ-
بارون ....ھم جثھ و ھم قد بودن....ومدی بود کھ تو صورت فرھاد فرود مدی امی مشتاو

 .... تفاوت از کنارشون گذشتمی من بیچند نفر اومدن تا جداشون کنن ول... تر شددیشد
 عوض سموی خی خونھ و لباسادمیرس....  ارزش ندارنی کدوم برام ذره اچیھ

 ... مبل نشستھ بودم و سرمو با دستام گرفتھ بودمیرو....کردم
 ..... ندارمویش و بدبخت ھمھ کشمکنی تحمل اگھید
 

از در نگاه کردم ....شدی زنگ خونھ بود کھ پشت سرھم زده می ساعت صدامی نبعد
 ....دمی ندوی کسیول
 ھ؟؟؟یک-

 ....ومدی نیی صدابازم
 ؟؟؟یی توھیعط-

 .... نشدی خبریول
 پلھ ھا نشستھ ی قرمز روی و صورتشونی پریی کھ با موھادمی ددوی باز کردم و امدرو

 سرشو باال آورد دی باز شدنھ درو کھ شنیصدا....    دادی تکون می از پاھاشو عصبیکیو 
 بلند شد عیسر.....فک کنم گوشھ لبش پاره شده بود...نمی لبش ببیوتونستم خونو گوشھ 

 .....و بردم داخل خونھ و اومد سمتم دستمو گرفت
 ... گفتمارمی برونی دستمو از دستش بکردمی می کھ سعھمونطور

 ..... با توأمی؟؟؟ھویکنی مکاریچ....لم کنو-
  

 .... بھ شدت رھا کرد و پرتم کرد داخل خونھدستمو
 ..... الل شدمدی کھ کشی دادبا
  بود؟؟؟ھاااان؟؟؟؟ی ککھیاون مرت....فقط خفففھ شو-
 

 ...  گفتممی آروم و با لحن سرد و جدیلیخ....  ھمونطور سرد شدمدوباره
 نداره؟؟ یچند بار بگم بھ تو ربط-

 شد مونی پشی رو صورتم ولادی و دستشو برد باال کھ فرود برونی زد بشیشونی پیرگا
 .... موھاشیو برد ال
  زدم و گفتمیپوزخند

 .....رونیحاال ھم گمشو از خونم برو ب....کنھی نمی فرقچیبرام ھ....بازم بزن....بزن-
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 ....دیکشی نبود چون داشت موھاشو محکم مشی حالیچی کنم اصال ھفک
 ؟؟؟یکنی مکاری چی ھست دارتیمھسا تو حال-
 
 ... و گفتمدمی بشھ؟؟؟داد کششی بھش بگم کھ حالگھیچند بار د.... تحملم تموم شدگھید
چند بار ....ی داریگاھی االن چھ جاستی نتی کھ تو حالنی مثل ایول...مھیآره حال...آره-
  شھ؟؟؟تی بگم تا حالگھید

 .... از سرم برداردست
 
 ....رونی از خونھ رفت بی و بدون حرفدی کشقی نفس عمھی
 

 .... شدمرهی گوشھ خھی نشستم و بھ نی زمی روواری کنار دھمونجا
 .... شدمرهی جا خھیفقط و فقط بھ .... شکوندمویزی کردم،نھ چھی داد زدم،نھ گرنھ
 .... ھمھ کشمکش خستھ شدمنی ازگھید
 

 ....ارمی در ممارستانی بره سر از تشی پی طورنی ھمدونمی مخودم
 ...دمی زنگ خونرو شنی چقد گذشت کھ صدادمینفھم
 .... شدم و شالمو کھ افتاده بود دور گردنمو انداختم رو سرم و درو باز کردمبلند
 .... پشت در بودشیشگی با لبخند ھمنیشاھ

 ...ھیسالم خانوم ھمسا-
 
 ... حال سالم کردمیب
 ؟؟یخوب-
 ....ممنون-
 
 و برد باال و گفت از ابروھاشیکی
  شده؟؟؟یزیچ-
 ؟؟؟ی داشتیکار.....       ستی نی مھمزینھ چ-
 .... افتادهیپس صددرصد اتفاق-
   ..   نھ گفتم کھ نھ-
  شده؟؟؟ری بوده  باھاش درگی طرف کده؟؟؟اونی امینکنھ مربوط بھ دعوا-
 
 ..  بھتگمی ھمرو مگھی وقت دھی... باور کن حوصلھ ندارمنیشاھ-
 ...ی خونھ شادمیاومدم کھ بگم آماده شو بر...باشھ-
 .... خودت بروامینھ ممنون من نم-
 ؟؟؟ی خونھ کھ فکر کنی بمونیخوایم-
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 .... دارمازی  بھش نیلیخ.... امشبو بزار فکر کنمنیھم-
 

 ... داد و گفترونی بنفسشو
 ....رمیخب پس من م... امشبنی فقط ھمیباشھ ول-
 
 
 ...ی سالممو برسونیبھ شاد...  امشبنیھم-
 ...    شدی خوشحال تر میومدیھرچند خودت م....باشھ-
 
 ....   .ششی پرمی مگھی روز دھی-
 
  ..باشھ فعال-
  ..فعال-

 ... بستم و وارد خونھ شدمدرو
 لباس خواب عوض ھی مسکن خوردم لباسامو با ھی....رفتم تا بخوابم ..  نداشتماشتھا

 ...کردمو رفتم تو تختم
 

فک کنم دو سھ .... ھمھ فکر در حال انفجار بودنی فکر کردم کھ مغزم از ھجوم ااونقد
 ....کردمی کھ فکر مشدی میساعت

 
 ...دمی شنموی گوشجی مسی گرم نشده بود کھ صداچشام

 
 ... کردمدای پی بھ سختزی می از روموی چشم بستھ دستمو دراز کردم و گوشھمونطور

 
ساعت ....اول ساعتو نگاه کردم.... چشممو باز کردمکی صورتم و ی جلوآوردمش

 .... بوددی امیعنی روزام نی باز کردم از مزاحمھ اجویمس...    شب بود١٠
 “....دوست دارم....ینی خوب ببیخوابا.... شبت خوشی خانومسالم”
 

 شدم داریصبح کھ از خواب ب....دمی کردم و خوابمی صبح تنظی براویگوش... پووووف
 .....  تابرم ورزشدمیلباسامو پوش

 
 گال بھم دنی کھ از دیبا ذوق.... رز قرمز بودی سبد گل پر از گالھی کھ باز کردم درو

 ....دست داده بود رفتم سمتشون
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 ....بر داشتم و خوندمش...  کارت داخل گال شدمھیمتوجھ .... کردمبوشون
 ...نوشتھ بود 
 
  ی برات گرفتم تا اول صبحنی ھمیبرا....ی عاشق گل رز قرمزدونمی میخانـــوم”

 “....دیعاشق تو ام....ارمیلبخندو رو لبات ب
 
 کھ من ھمھ رنگشو دوس ی فقط عاشق رز قرمزم در حالکنھیفکر م.... پوزخند زدمھی

 ...... دارم
 
  بزارمشون؟؟؟نجای ھمدی بایعنی.... گال نگاه کردمبھ
 
 ....داشتمشونیاون موقع بر م.... نداده بوددی امنارویکاش ا....فیح

 ....رونی گذاشتم بمونن و بلند شدم و رفتم بھمونجا
 
 ....  و تو فکر گال بودمدمیدوی پارک متو
 
   ..  نشدمدوهی کھ کنارم منی متوجھ حضور شاھیحت 
 
 ..   ھای فکر نکنگھی دیقول داد-
 

 با گرمکن دی سفشرتیی سوھی...  . برگشتم نگاش کردم ... شدمنی موقع متوجھ شاھاون
 .... تنش بودیمشک

 ....ریسالم صبح بخ-
 
 حواست کجاس؟؟....سالم خانوم حواس پرت-

 ....     اومدرونی جملھ بنی از دھنم اناخوداگاه
 
  قرمزی رزاشیپ -
 کجا؟؟؟؟-
 

 .... .  گفتمی موقع متوجھ شدم چاون
  ..ستی مھم نیچیھ-
 
 رز قرمز کجا بود؟؟ ...گھیبگو د-
 ....نیی و اومدم پا  منم ھمونجا رھاشون کردم.... سبد گل قرمز گذاشتھ در خونمھی دیام-
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 ھی بود و با ستادهی انیشاھ....    و برگشتم پشت سرمستادمیا.... ستی کنارم ننی شاھدمید

  گفتکیاخم کوچ
 
 شون؟؟ی کھ بر نداشتیمونیاالن پش-
 
  دارن؟؟؟یخب گال چھ گناھ-

 ... بھ  خنده شد و گفتلی تبداخمش
 ؟؟ی اونقد گل دوس داریعنی؟؟یپس فقط بھ خاطر گال ناراحت-
 

 ... تکون دادمی با ناراحتسرمو
 .... پررنگ تر شدخندش

 
 فعال....  من برم کھ بھ دانشگاه برسمگھیخب د-
 ....فعال-
 

 دیاز د.... کھ ھنوزم ھمونجاسدمیگالرو د اومدم رونی از آسانسور بی باال وقترفتم
 ... دمی در دی کارتو روھیزدن گال دست برداشتم و رفتم بھ سمت در تا بازش کنم کھ 

 .... و خوندمشبرداشتم
 ..... روزھر”
 .... شوق توبھ

 .... کنددارمی تا بدھمی مدی دست خورشبھانھ
 ... نوشمی متی را از لب ھای عاشقی تمام لبخندھامن

 ... جرعھجرعھ
 ستییبای تکرار زچھ
   شدنداری روز صبح بھر
 .... نگاھتدی خورشبا
 “..... توی خنده ھابا

  گذاشتم و رفتم تا دوش زی میکارتو رو...وارد خونھ شدم و رفتم تو اتاقم....پووووف
 ..... و آماده بشمرمیبگ
 

 ....کالس داشتم٢ شکر امروز تا خدارو
 من کھ مجبورم خودم بعد ی برایول.... بھترهی دانشگاه خوردم ھرچند نخورناھارو

 .... ھم خوبھیلی کنم خیکالسام برم آشپز
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 ....دمی در دی کارتو روھی...  اومدم ھنوزم گال ھمونجا بودرونیاز آسانسور کھ ب 
 .... و خوندمشبرداشتم

 
 !ی مغز استخوانم زده ابھ”
 .... روزھانیا

 .... تنمتمام
 “...کشدی مری درد دوست داشتنت تاز
 
  کاراش ادامھ بده؟؟؟نی بھ اخوادی می کتا

 شش؟؟ی پگردمی کاراش برمنی با اکنھی مفکر
 ....؟؟نھ فکر نکنم! ممکنھیعنی
 

 .... صبحو ھم برداشتم و انداختمشون دوری داخل و کارتارفتم
 ....یی مرتب کردم و لباسامو ھم انداختم تو لباس شواتاقمو
 ...دمشیچند وقتھ ند....ھی عطشی گرفتم برم پمیتصم
 ...رونی بمی شد بری شدم و رفتم در خونشون تا اگھ راضآماده

 
  خانوم درو باز کردھیبعد چند لحظھ مرض.... خونشونو زدمزنگ

 
 .... خانومھیسالم مرض-
 ... داخلایسالم دخترم ب-
  ھست؟؟ھیعط.ممنونم-
 .... رفتھ سالنشھیباز مسابقاتشون داره شروع م...زمینھ عز-
 ...ستی ازش نی خبردمیآھا د-

  تکون داد و گفتسرشو
 .... داخل خونھایخب ب....مشینیبیخود ما ھم نم-
 
 از یکی برم خونھ خوامیاالنم م....شمی اومد مزاحم مھی موقع عطگھ،ھرینھ ممنونم د-

 ....دوستام
 
 ...بھ سالمت....ی ھرجور دوس دارزمیباشھ عز-
 ...ممنون خدافظ-
 

آدرسو .... دربست گرفتمھی اومدم و رونیاز ساختمون ب....ی شادشی گرفتم برم پمیتصم
 ....چشمامو بستم و رفتم تو فکر....دادم
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 نبودم کھ بھ دیمن عاشق ام...شناسمیمن خودمو م.... ندارهی ادهی فادی امی کارانیا 

 .. ششی و برگردم پرمی بگدیخاطرش اشتباھاتشو ند
 .... واقع دوسش داشتم فقطدر

 ....دادمی آھنگ گذاشت و منم بھ آھنگ گوش مھی کھ چشمام بستھ بود راننده ھمنطور
 

 ... شدمادهی حساب کردم و پرویکرا.... چشمامو باز کردمستادی ای تاکسیوقت
 

 ... کھ گذشت جواب دادکمی... خونشو زدمزنگ
 ھ؟یک-
 ...مھسام....سالم مامانھ  خوشگل-
 
 .... داخلایب...یی مھسا تویواا-
 دهی رنگ پرکمیھنوز ...ستادهی در ای جلوی شاددمیرفتم داخل کھ د.....   درو زدو

 ... لبخند زدو گفتھی..بود
 
 ...یسالم خوش اومد-
 زمیممنون عز-
 .... دمی گونشو بوسو

 ... شکالتو دادم بھشبستھ
 
 ....  االن  چقد ھوس کرده بودمیدونینم... ممنونیوااا-
 
 .....ای نخورادیدر ضمن ز.... کھ واست گرفتمدونستمیم-
 
 ...چشم-

 .... کردتمی گذاشت رو شونم و بھ  داخل خونھ ھدادستشو
 
 .... خبر اومدمیببخش ب-
 حوصلم سر رفتھ ییتنھا...ستی ھم نلیسھ....ی کردی خوبیلیاتفاقا کاره خ-

 ...اریپالتوتو در ب....بود
 

 دهی پوشرهی تی سارافون  خوشگل آبھی رشیز.... کردمزونشی در آوردم وآوپالتومو
 ....بودم
 ....ومدی بھش میلی بود کھ خدهی تاپ سبز رنگ پوشھی یشاد
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  تو آشپرخونھ و از ھمونجا گفترفت
  قھوه؟؟ای یچا-
 
 ...ییچا-
 ....ولیا-

 ..  آورد و اومد نشستییچا
 ؟؟ی گفتلی بھ آقا سھی چطورنمی بگو ببیخب شاد-
 

 ... گفتدوی خندیشاد
 عی تحملم تموم شد سرگھی کھ از مسافرت برگشت دنیھم... گفتنمییھویمن عاشق -

 ....بھش گفتم من حاملم
 

 ... گرد شدنچشام
 ؟؟ی گفتینطوریواقعا ھم-
 کننی مینی دوساعت مقدمھ چارنوی مکی رمانا کھ کلموی فنیمثل ا...آره-

 ... ھم صبر کردم گذاشتم از مسافرت برگردهیلیتازه خ....نتونستم
  شد؟؟ی چی خبر دادی اونطوریخب وقت-
 

  گفتدوی خندیشاد
 پلک ھم یحت.... بودستادهی حرکت سرجاش ایفقط ب...      ھنگ بودقھیبدبخت تا چند دق-

 ... بودرهیفقط بھ من خ...زدینم
 کھ بھ خودش اومد قھیبعد چند دق.... کھ حاملمدمیپری منیی باال پاکردموی می شادی کلمنم

 ... مھساشدیباورش نم.....بغلم کرد
 

 ... گفتمدمویخند
 دن؟؟؟ی آخھ خبر میاونجور.... سکتھ کنھکردمیمن فکر م-
 

  گفتدوی ھم خندیشاد
 ... خوشحال بودمیلیآخھ خ-
 
 ... سوالھی یشاد-
 ...زمیبفرما عز-
 کجان؟؟....دونمی نمیچیمن از مادر و پدرت ھ-
 

  شد و گفتنی غمگی خوشحال شادصورت
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 یاضیرشتھ ر...سالش٢١ نیسالم بود شاھ١٧من .... تو تصادف مردنشیسال پ ٨-
 بود و رشتھ ی عاشق روانشناسیموفق ھم بود ول.... بھ اصرار مامانم رفتھ بودکویزیف

  خوندیدانشگاھشو روانشناس
 

 کھ عاشقش بود گذشت ی بخاطر شرکت بابام از رشتھ ایول.... بودیروانشناس۴ ترم
 ....وجودش الزم بود تو شرکت.... کنھتیریتا بتونھ شرکتو مد

 
  ادامھ نداده؟؟؟وی روانشناسنیپس بخاطر ھم-
 

  از ابروھاشو باال انداخت و گفتیکی یشاد
 ؟؟یدونستیتو م-
 ... گفتنیآره خوده شاھ-
 ... کنھی مورد صحبت نم نی در ای با کسنیآخھ شاھ...بھیعج-
 

  باال انداختمو گفتمشونمو
 ... کرددییالبتھ خودم اول حدس زده بودم و گفتم کھ اونم تا-
 ....آھا-
 

 .... وارد شدلی باز شدن در خونھ اومد و سھیصدا
 ..ستادمی شدم و ابلند

 ....گمی مکیتبر....لیسالم آقا سھ-
 
  خنده با نمک کرد و گفتھی
 
 ...نییبفرما....ممنونم... نیخوش اومد....سالم-
 ... گفتمیرو بھ شاد.... رفت تا لباساشو عوض کنھو
 
 ...  شدهکیھوا تار.... برمگھی جون من دیشاد-
 
 رونیاونم گفت شام درست نکنم از ب...ادشی زنگ زدم گفتم بنیکجا؟؟من االن بھ شاھ-
  ...رهیگیم
 
 ....خب آخھ مزاحمتون نباشم-
 
 ...گھی دنیبش...ھی چھ حرفنی ازمینھ عز-
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 ...  اومدنی شاھقھی دقستی ببعد

 .... شدی جورھی بازم ازون خنده مھربوناش کرد کھ دلم دیمنو کھ د.
 ..دادمی دلم بھ خودم فحش می تکون دادم و توسرمو

 .... بشھی جورھی دلت واسھ اون یکنی غلط متو
 بھ دل یلیخ.... منم قبول دارمنویا...  ستی من نریتقص... مھربونھیلی خنده ھاش خخب

 ... حد خودتو نگھ داریول....نھیشیم
 

 ....دمی از کنارم شننوی خنده شاھیصدا
 .... تو ھپروتی بازم کھ رفتھی خانوم ھمسایھ-
 

 نی سرمو برگردوندم بھ طرف شاھدمویخند
 ... صدامون زدیشاد

 ...شھی شام کھ سرد ممیبچھ ھا بر-
 ... جمع کردن و شستن ظرفا کمک کردمی توی  بھ شادمی شاممونو خوردیوقت....

 ....نی شاھھیرفتم نشستم مبل کنار 
 ششیمتوجھ تھ ر.... بھ طرفم برگشتزدی حرف ملی کھ تا اون موقع داشت با سھنیشاھ
 .. تر کرده بودیچھرشو خواستن...شدم

 من ھی فکرا چنیا....رونی فکرا از سرم بره بنی بھ شدت تکون دادم تا اسرمو
 امروز چم شده؟؟....کنمیم
 

  نفھمھ گفتی کھ کسی آروم طورنیشاھ.... زدی حرف ملی داشت با سھیشاد
 
  گل  نفرستاد؟؟؟گھی ددیام-
 
 
 ...نھ فقط ھمون گل بود -

  تکون داد و گفتسرشو
 ....خوبھ-

 .... نگفتمیزی روش چی در مورد اون کارتا و نوشتھ ھاگھی گف گل منم داون
 

  رو بھ ما گفتیشاد
 می بکنی  بازنیایبچھ ھا ب-
 

   با خنده گفتنیشاھ
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 م؟؟ی کنی کھ بازمیمگھ بچھ ا-
 

  باحرص گفتیشاد
 .....نییشاااھ-

 می ھم بھ خنده افتادلی سھمنو
  گفتی رو بھ شادلیسھ

 .... اونقد حرص نخورزمیعز-
 

  انداخت و گفتلی نگاه بھ سھھی یشاد
 م؟؟ی کنیباز-

 ؟؟ی ایچھ باز:نیشاھ
 م؟؟ی کنیورق دارم حکم باز:یشاد

 ؟؟یمھسا توچ.میخب ما سھ تا کھ بلد-
 
 ...می کنیباز.... منم بلدم-

 ....می رو آوردن و شروع کردورقارو
 

 ... کردی می خوب بازیلی ھم خنی شاھمی با ھم بودنی شاھمنو
 و قرار شد بازنده ھا می برنده شدنی ھم، منو شاھتی و در نھامی کردی بازی سھ ساعتدو

 .... شب شام بدنھی
 

 نی سوار ماشموی کردی خدافظلی و سھیبا شاد....می تا برمیبود کھ بلند شد١١ ساعت
 ...می شدنیشاھ
 ... گفتی شادمی کھ رفتکمی.... حرکت کردنیشاھ

 
 یری بگنامھی گواھی چرا نرفتگمیم-
  بودم گفتمرهیھمونطور کھ بھ روبرو خ. زدمشخندی نھی
 ......رمی بگنامھیاجازه نداد کھ برم گواھ...  دوست نداشتدیام-
 

  کھ برگشت و نگام کرددمیفھم
 ؟؟ی واسھ چ؟؟آخھی چیعنی-
 
 ...دونمینم-
 ؟؟ی گرفتادی ی از کویپس رانندگ-
 ... دادادیقبل از دواجم بابام بھم -
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 ..ی بلدکمی-
  و با حرص گفتمبرگشتم

 ...ھی عالمیرانندگ-
 ....ره ھمون شب معلوم شدآ-
 ... بدهمیمن کجا رانندگ....ی بدیلی خنیإ شاھ-
 
 ادتی یاگھ دوست داشتھ باش....گھی دی بھ آموزش دارازی نی ولسی ھم بد نیلیخ-
 ....دمیم
 

  زدم بھ ھم و با ذوق برگشتم بھ طرفش و گفتمدستامو
 واقعا؟؟؟-

   گفتدویخند
 یلی گرفتن خادیاونجا واسھ ... خلوتھیلی خوب ھم سراغ دارم کھ خی جاھی...آره-

 ....خوبھ
 
 م؟؟ی شروع کنیاز ک-
 ...ی آموزشگاه ھم ثبت نام کنی بردیخب با-
 ....رمی مرمی بگادی کھ کمی-

  تکون داد و گفتسرشو
 
 .....وقتم آزاده٧تا۵خب من بعدازظھرا از -
  خوبھ؟؟۵:٣٠ساعت ....وقت منم آزاده...ھیخب عال-
 

 وگفت تکون داد سرشو
 ....یفردا آماده باش-
   ذوق گفتمبا
 ....باشھ-
 

 رمیبا سرعت بھ سمت خونھ م....کالس داشتم۴تا ساعت ....گردمی از دانشگاه برمدارم
 ... برسمنی با شاھمیتا بھ کالس رانندگ

 
 .... کھ خواب افتادم و نتونستم برم ورزشصبح

 اومدم تا برم رونیھ بصبح کھ از خون.... کل روزمو خواب آلود بودمنی ھمیبرا
 .... دمی در دی سبده گل رز قرمز جلوھیدانشگاه بازم 
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 .... کارت بودھی ھم داخلش
 ... بودنوشتھ

 
  استدهی فاصلھ آفرکی ما ی براایدن”

 ..... واسطھ کرد تا مارا بھ ھم برسانددی شعر را باکھ
 ....اما
 .... آن روزتا

 .... رامیصدا
 “.... پست کنمتی براتوانمیم
 

 ھیمرض.... گالرو ھمونجا رھا کردم و فقط کارتشو برداشتم تا بندازمش دوربازم
البتھ .....ارنی می کھ گفتم فک کنم اشتباھدیخانوم ھم صبح ازم در مورد گال پرس

 .... تعجب کردیلی گفتم و اونم ختوی واقعھی بھ عطیول....مطمئنم کھ قانع نشد
 

 دوی داغ کرد و امی گفتم کھ کلدوی امدنھی خونھ خریو ماجرا حرف زدم ی ھم با الظھر
 ....فحش داد

 
 شھی تعجب کرد و گفت باورش نمی گفتم کلدی امی ھم راجع بھ  حرفا ،گال وکارتایوقت

 .... بکنھیی کارانی ھمچدیکھ ام
 

 .... کارا بلد باشھنی ازدی کھ امشھیخودمم باورم نم... دارهحق
 
 با خالم خواستی حرف زدم چون عجلھ داشت  و مکمی مامانمم صبح بعد کالس اولم با

 .....برن بازار
 

 ی ولمی کھ ھنوز اواخر ابان بودنیبا ا.... رفتم داخل آسانسورعیسر....دمی رسبالخره
 ....بازم ھوا سرد بود

 
 ... توجھ ازش گذشتم و وارد خونھ شدمیب.... کارت بودھی در بازم یرو

 .... گوشھ و خودمو  انداختم رومبلھی پرت کردم وکولم
 
 ....  روزانی اشمی خستھ میلیخ

 ....ی فکر،ھمی جسم،ھمی روحھم
 .... کردنی از خانواده،تنھا زندگیدور.......بی شھر غرھی تو یزندگ
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 ....کنھی نمتی بودن منو اذدی امکی بھ اندازه نزدیچی ھالبتھ

 
 ....دمشی ندروزی چند خدارو شکر از دھر
 
 .... کھ استراحت کردم رفتم تا حاضر بشمکمی

 ....شیآخخ.... سرحال اومدمکمی... رونی گرفتمو اومدم بکی دوش کوچھی رفتم اول
 

 یکیچون صاف کردن کل موھام .... موھامویالبتھ فقط جلو. صافشون کردمموھامو
 ....خوادی زمان میدوساعت

 
 رو ختمی جلومو کج ری و موھا سرم بستمشونی پشت سرمو محکم باالیموھا

 ....صورتم
 
  کھ شاملشی کوچولو آراھی
پالتومو .... برق لبھی رژگونھ و کممیمل،ی کوچولو رھی داخل چشم،ی مداد مشکھی

 .... دمی زنگ خونرو شنیصدا.... عطر بھ خودم زدمکممی و دمیپوش
 ھ؟؟یک-
 ن؟؟یاری بفی تشرنیخواینم...  پام درخت سبز شداری زھیخانوم ھمسا-

 .. بود۵:٣٠ ساعت نگاه کردم تازه ساعت بھ
 
 تا بھم آموزش دمی افتخارو بھتون منی و اارمی مفی االن تشرھیباشھ جناب ھمسا-
 ....نیبد
 

  و گفتدی خندنیشاھ
 ...نیی پاایب....    روتو برم-
 

  و گفتمدمیخند
 ....اومدم-

 کھ عجلھ داشتم کارتو برداشتم منم.... در افتادی کارت از الھی خونرو کھ باز کردم دره
 ... نیی رفتم پاعیو سر

 
 .... سوار شدم و اونم  راه افتادعی و سردمی دنوی شاھنھیماش

 ...سالم-
 ..  شدری دگھی ددیببخش....سالم-
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 .... نشده بودرید...نھ-
 .... دستم بود شدھی کھ توی طرفم برگشت و متوجھ کارتبھ

 ... کارتو خوندمی خودم اونموقع فرصت کردم و روتازه
  دارمای رومن”

  ستی من بوسھ ایایرو
  خوابوقت

  نگاھم کندیداری کھ وقت بی چشمانو
 ستی من کوچک نیایرو
   بزرگ استی اندازه تمام ھستبھ
  چشمکی بوسھ و کی

 “ستی نی کمزیچ
 
  گفتنی شد و شاھدهیرفتھ بودم تو فکر کھ کارت از دستم کش.... قشنگ بودیلیخ
 ...ی چشم ازش برداریتونی نوشتھ شده کھ نمی چنیتو ا نمیبده بب-
 
 صورتش اومد و کارتو بھ طرفم ی اخم  روکمی نگاه کردم کھ بعد خوندنش نی شاھبھ

 ...گرفت
  بودم گفتدهی کم ازش در مقابل خودم دیلی در کالمش کھ خیتی با جدو
 ...رشیبگ-
 

 ..... رونی پرتش کردم بنی و  از ماشنیی دادم پاشروی گرفتم و شکارتو
 

 ...نی سمت شاھبرگشتم
 .... نامحسوس شدمیلی لبخند خھی متوجھ ی نبود و حتی اخمش خبراز
 

 ی آروم و بیلی خنی کھ طبق گفتھ شاھی منطقھ اھی بھ میدی ساعت رسکی حدود بعد
 ...رفت و آمد بود

 
 ....    کردنی تردد منی دوتا ماشیکی ی گاھفقط
 .... می نگھ داشت و جاھامونو عوض کردابونی کنار خنیشاھ

 
 ھ؟ی چی گام تو رانندگنیاول...خب مھسا خانوم-
 
 ....میکنی گاز و حرکت میپاتو بزار رو...خب معلومھ-
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 ...   انیری خانوم امدیخستھ نباش-
من موندم تو چطور .... نی و بھ ھمھ آموزش بدنی بزاری کالس خصوصدی باواقعا

 .... تا خونھمونیاونشب سالم رسوند
 

   سرمو باال آوردم و گفتمدمویخند
 ....گھید... گھید-

  و گفتدی خنداونم
 ...یکنی کھ می کارنی اولنیبب-
 .... دادحی توضی اقھی ده دقو
 ...خب حاال حرکت کن-
 
 

 کھ کردی و درستش مگرفتی خودش فرمونو منی شاھرفتمی رو کھ اشتباه میی جاھاھی   
 ی قلب منم بنیو ا.... فرمون بودی و دستشو گذاشت رو دستم کھ رودی دوبار نفھمیکی

 ری دستمو از زعیسر....دیکوبی منمی و خودشو محکم بھ قفسھ ساوردی در میجنبھ باز
 ...  داشتی دستشو بر می عذر خواھھی و با شدی مجھ کھ اونم متودمیکشی مرونیدستش ب

 
 ی مکثھی بره رونیت از آسانسور ب خواسی خونھ وقتمی روز اول تموم شد و رفتیوقت

 ...کرد و گفت
 ....ادی بھت مشتری فر بیمو-

  ابرو نتونستم بکنمدنی جز باال پری منم کارکھ
 
 

 کمی پارک دوبل ھی گرفتم و فقط توادیھمرو ....ی رانندگمیای کھ مھی روز سومامروز
 خانوما ھمھ تو دوبل مشکل ای اصال نگران نباشگھی منیمشکل دارم کھ اونم شاھ

 ....روز سومم تموم شد.....دارن
 
 ....دی و آموزشگاه ثبت نام کننیزود بر..انیریخب خانوم ام-
 
 ....    ی کمکم کردیلیخ.... ممنونمیللیخ-
 
 تو منو دوست خودت نکھیمگھ ا...ستی ھمھ تشکر و تعارف ننی دوتا دوست انیب-

 ...یندون
 
   زدم و گفتمزی لبخند تشکر آمھی
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 ...چشم دوست-
ھنوز .... قشنگھیلیحالت ابروھاش خ.... جذابش نگاه کردممرخیبھ ن.... لبخند زدھی اونم

  کردنش بودم کھ گفتزیدر حال آنال
 فرستھ؟؟ی ھنوز واست گل مدی،امیراست-

  گفتمد،ی امی  بھ خاطر کاراتی عصبانکمی نشستم و با صاف
 و با دوسھ تا کارت  کھ توش شعرو متن فرستھی سبد گل مھیھرروز صبح ....آره-

 ....داره
 

 صورت جذاب و مھربونش ی اخم روکمیمتوجھ .... انداختمی نگاھنی و بھ شاھبرگشتم
 ....شدم

 
 ..ی تو گفتی؟؟وقتی چیعنی کاراش نیا-

 .... فرمون زدھی ضربھ ھی ادامھ نداد و با دستش حرفشو
 

 ؟؟ داره؟ی چھ ربطنی کردم آخھ بھ شاھتعجب
 

 ....می شدادهی ساختمون پارک کرد و پیجلو
 ....رونی اومد بدی کھ در باز شد و اممی آسانسور بودیجلو

 
 ...دمشی کھ ندشھی میروز ٣

 .... اخم کرد و اومد جلودی دنی منو با شاھیوقت
 ... بھش سالم کردنی سنگیلی خنمی کرد کھ سرد جوابشو دادم و شاھسالم

 
 .... کارت دارمایمھسا ب-

 ... کھ از دستش خستھ شدمیوااا
 

   ..ستادمیرفتم دنبالش و جلوش ا....ستادی دورتر اکمی و رفت
 ...نییخب بفرما-
 
 بود دست برداشت و برگشت بھ ستادهی انی نگاه کردن بھ پشت سرش کھ شاھاز

 ....طرفم
 
 دھنده صورتش شده بود داشت بھ ما نگاه نتی اخم کھ زھی نگاه کردم کھ با نی شاھبھ
 .... کردیم
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 ؟؟ی چند روز کجا بودنیتو ا-
 

 .... نگاه کردمدی برداشتم و بھ امنی صورت شاھی از روچشمامو
 ....رونیب-
 چرا؟؟..رونی بدونمیم-
 
 ....شھی پررو میلی داره خگھی دنیا
  شدم بھش  نگاه کردم و گفتمزی ریبا چشما 
 ؟؟؟یلربطش بھ جناب عا-
 

 ... موھاش و گفتی برد الدستشو
 ؟؟یکنیچرا درکم نم...خب نگرانت بودم مھسا-
 

  زدم و گفتمی صدادارپوزخند
 .... ھم بدھکار شدمیزی چھی تازه نکھیمثل ا... جنابدیببخش-
 
 ... نبود کھنینھ منظورم ا--

     آوردم باال و گفتمدستمو
 .... بس کندیام-

  و گفتمستادمی برم کھ دوباره اخواستم
 کارا نی کھ با استمی نیرستانیدختر دب.... نفرستگھیگلو اون کارتارو ھم د....درضمن-

 ....رمی بگدیگول بخورم و اشتباھتو ند
 
  ..دمیقول م...ارمیمھسا من بھ دستت م-
 

 ... تکون دادمو گفتمسرمو
 ... دسی فای بیول.... بکنیھرکار دوست دار-
 
 کھ یسبد اول...شدیتا م۴ گل یتعداد سبدا....رفتم باال.... نبودنیشاھ.... گذشتم و رفتمو

 ...فقط گل امروز ھنوز سرحال وتازه بود...گالش پژمرده و خشک شده بود
 .... تو خونھ و لباسامو عوض کردم و نشستم سره درسامرفتم

 
جز ....گذرهی اون حرفارو زدم مدی کھ بھ امی کھ ازون روزشھی می ماھکی االن

 .... نداشتمی برخوردگھی داشتم ددی ساختمون با امیچندتا برخورد کھ تو
 ...نمیبی پارک می فقط صبحا تونویشاھ
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 تو شتری و بستی نیمی مثل قبل باھام صمنی کھ شاھکنمی احساس منطوری چرا ادونمینم
 ....دی شادونمینم....کنمی گفت اشتباه فکر مدمیاز خودش کھ پرس....خودشھ

 
 .... قرار داد بستھی گل فروشھی با دیشا.... ھنوزم ادامھ دارهدی امیگال

 
 انتقال نجای کارشو بھ ادی کھ امدمی فھمزدمی با مادر جون حرف می مدت وقتنی ایط

 .... ھنوز ھستزشمیالبتھ شرکتھ تبر.... شرکت زدهھی نجایداده و ا
 
 .....کنھی می ساختمون زندگنی تو ھمدی کھ امدونستی مادر جون نمیول

 .... نگفتمیزی چمنم
 یدلم برا...زی منم قبل امتحانا برم تبردی و شاشھی شروع مگھی چند وقت دامتحانامم

 ...ھمشون تنگ شده
 

 ھم دویخدارو شکر ام... دوروز موندنی بودن و برانجای مامان بابام اشی ھفتھ پھرچند
 و گفتم مال دختر چوندمی پی جورھی گالرو ھیفقط قض....   نگفتمیزی و بھ اونام چدنیند

 ھم از یلی ھم داشتھ کھ خی برخوردھی نیبابام با شاھ.... بودھیمنظورم عط....سیھمسا
 ... خوشش اومدهنیشاھ

 
 

 ...خدا کنھ قبول شم....ی امتحان رانندگی آموزشگاه برارمی دارم مامروزم
 

 ...  گرفتمنامموی ماه گواھھیتو .... قبول شدمشھی نمباورم
 ... سردهیلی ھستش و خزیی پااواخر

 
کالس سومم ھم کھ ...دمی کالس اولو دوممو نرسمی بھ خاطر امتحان رانندگامروز
 ..... بود حوصلشو نداشتم برمیعموم

 
 آلوده تھران رو ی تا صبح بارون اومد وھواشبید....کنھی نم خورده مشاممو پر مخاک

 ... کردزی تمیلیخ
 

 ...  باختن رو بدنلی و سھی کھ شادی قراره شامامشب
 ... بھم زنگ زد و خبرشو  دادیشاد

 
 ھوا و نی کنم تا ازی روادهی پشوی بقخوامیم.... اومدمی با تاکسی اصلابونی سرختا

 .... سردمیعاشق ھوا....   لذت ببرمی عالیسرما
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عاشق ...کردمی از اشعار فروغ فرخزاد رو کھ در تو ذھنم بودو زمزمھ میکی لب ریز

 ....شعراشم
 
 بیا نزدیکتر اکنون ”
 
 کن گوش و

 ،عشق مضطرب ھای بھضربھ
 ...شود می پخش کھ
 
 

 ،میکنم حس من
 ،میدانم من
 ،ست لحظھ کدامین نماز ی لحظھ کھ
 

 ھم با ھمھ ھا ستاره اکنون
 ،شوند می ھمخوابھ

 
 ،شب پناه در من
 نسیمست چھ ھر انتھای از

 ،وزم می
 

 در من
 شب پناه

 ،ریزم می فرو وار دیوانھ
 
 ،تو دستھای در سنگینم گیسوان با
 استوایی گلھای تو بھ کنم می ھدیھ و

 “...را جوان سبز اینگرمسیر
 

 ... بھ ساختموندمیرس
 

 کھ صدام دمی رو شنیی آشنای از پلھ ھا برم باال و وارد ساختمون بشم کھ صداخواستم
 ...زدیم
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 با اون نکھی واقعا؟؟؟اخوادی از من می مرد چنیا.... بازم شوھر آرزوئھدمی دبرگشتم
 ..... خامالیباشم؟؟خ

 
 دست از سرم گھی باھاش حرف بزنم تا دی و منطقی جدیلی دفعھ خنی کردم ایسع

 ....برداره
 

 ...کشی باال رفتھ بودمو برگشتم و رفتم نزدیی ھاپلھ
 
 ...سالم-
 ... جنابنییبفرما.  سالم-
 
 ....تونمیباور کن نم....تونمینم....شمی مونھوی تو دارم دیمھسا از دور-
 
 ....   باھاش حرف بزنمی تا آروم باشم و بتونم جددمی کشقی نفس عمھی
 
  انداختم و رو بھ فرھاد گفتمی اطرافم نگاھبھ
 .... دوباره تکرار بشھشی اتفاق چند وقت پخوامینم...نجای ھمکی شاپ نزدی کافمیبر-
 

   زد و گفتی برقچشاش
 ...میبر....نھینظر منم ھم-
 ...  بشمنی ماشھیدوست نداشتم باھاش سوار .... اشاره کردنشی بھ ماشو
 
  زدم و گفتمی پام بھ سنگ جلوم ضربھ ابا
 ...    نی منتظرم باشگھی ساعت دمین...امی منم منیشما بر-
 

  لبخند گفتھی تکون داد و با سرشو
 .... منتظرتمگھی ساعت دمیباشھ پس ن-

ھنوز .....کنمیامروز باھاش اتمام حجت م.... تکون دادم و وارد ساختمون شدمسرمو
  بھ خون نشستھ وی با چشمادی بودم کھ امدهیبھ آسانسور نرس

 از زدی میدی کھ از شدت فشرده شدن بھ سفیی و مشتاتی قرمز از عصبانیباصورت
 حالتش نی منم کھ از ا بھ طرفم اومد وتی با عصباندیمنو کھ د... اومدرونیآسانسور ب

 .... بودمستادهیتعجب کرده بودم ھنوز سر جام ا
 

  گفتی بلندی وبا صداشمی پاومد
 کجاس؟؟؟-
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   تعجب گفتمبا
 ؟یک-
 ...یزدی باھاش حرف می کھ االن داشتی شرفیھمون ب-
 

شانس منھ ...کنھی مکاری موقع روز خونھ چنیا..دهی دکروی پس اون مرتآھا
 ... دادمرونینفسمو با حرص ب..گھید
 ... بدم و دادمتونمی شرفو خودم میجواب اون ب-
 ...  اومد داخل آسانسورعیسر...از کنارش گذشتم و رفتم داخل آسانسور 

 دادم و ھی آسانسور تکیبھ کناره .... رو نزدی دکمھ اچی اون ھیرو زدم ول۴ طبقھ
 کھ طبقھ ی زنیبا صدا....  دمیشنی مدوی امھی عصبدنھی نفس کشیصدا....چشمامو بستم

دره ....کردی کھ داشت منو نگاه مدمی ددوی چشمامو باز کردم و امکردیرو اعالم م۴
 کھ از آسانسور دمی قدماشو پشت سرم شنیصدا...رونیآسانسورو باز کردم و رفتم ب

 کھ داشت بھ گال نگاه دمی از گوشھ چشم دکردمی داشتم درو باز میوقت....خارج شد
 ...دوسھ تاش مونده بود و وقت نکرده بودم بندازمشون دور....کردیم
 

 ....    دریخواستم درو ببندم کھ پاشو گذاشت ال.....    باز کردم و وارد خونھ شدمدرو
 ....  در بود گرفتم و بھ صورتش انداختمی از پاش کھ النگاھمو

  و گفتمدمی کشقی نفس عمھی
 ... دست از سرم برداردیام-
 
 ....   می داخل تا باھم حرف بزنامیر ببزا-

 ... ھام کردمھی وارد رویادی زی بستم و  ھواچشمامو
 ... شوھر آرزو افتادمادهی...   با ھردوتا شون  اتمام حجت کنمدی باامروز

 .... کار دارمرونیاالن ب.میبعدازظھر حرف بزن -
 

  مکث گفتھی کنم از لحن آرومم تعجب کرد کھ بعد فک
 نجا؟؟؟ی ھمامیب...باشھ-
 
 دی با شوھر آرزو صحبت کردم با امی وقتتونمیم.... خب االن کھ ظھره... فکر کردمکمی

 .... ھم حرف بزنم
 ...کنمی مجینھ کارم کھ تموم شد  بھت آدرس و  زمانو مس-

 ： لحن آروم من  آروم شده بود گفتنی از ااونم
 فعال... امی می دارم ھرموقع گفتی کارھی شرکت رمیمنم م...باشھ-
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 عوض کردم و و شال کرم و می با قھوه اموی مشکیپالتو.... بستم و آماده شدمدرو
 شب گھید   . ست کردم می قھوه ای با کفشای قھو ه افیک....شلوار کرممو ھم برداشتم

 برق لب ھی....  شب ھم خوبھی برانایحوصلھ ندارم برگردم و لباس عوض کنم پس ھم
 ....  اومدمرونیب زدم و از خونھ ملیو ر
 .. برمی گرفتم با تاکسمی  راه بود پس تصمقھی دقستی برم بادهی پخواستمی ماگھ

 
 ....گشتمی شاپ دنبال فرھاد می کافی بعدش توقھی ده دقحدود

 ....ھنوز متوجھ من نشده بود... کردمداشیپ
 ... کمرنگی آبی با  خطادی سفراھنھی بود و پدهی پوشرهی تی و شلوار آبکت

 ھم دی سفی کھ البھ الشون تارای مشکبای تقریموھا.... کرده بودغھی شش تصورتشو
 زی میرفتم جلو... بودپی خوشتبایتقر....پوست سبزه... مردونھیصورت....شدی مدهید
 ... ستادمیا

 لباش ی ھم روی لبخندھی  ستادی بود کھ متوجھ من شد و از جاش بلند شد و ااونموقع
 ....بود

 ...یمدممنون کھ او-
 ... تکون دادم و نشستمسرمو

 
 ؟؟یخوری میچ- 
 ...قھوه تلخ-

 ... دوتا قھوه تلخ دادسفارش
 

 .... قھوه تلخ دوس دارممنم
  کنھ؟؟دای پنمونی وجھ مشترک بنھی دنبال ااالن

 ...کردمی شاپو نگاه می و منم اطراف کافمی موقع آوردن قھوه دوتامون ساکت بودتا
 .... داشتزیتا م۵... ی مشکبی گرد قرمز رنگ با ترکیزایم

 ... کالم ھم گذاشتھ بودنی بکی موزھی....  شاپش دنجو قشنگ بودیکاف
 

 .... ھامونو کھ آوردن فرھاد شروع کرد بھ حرف زدنقھوه
 
 باور کن اگھ بامن ی ولی متنفر باشی و حتادی ممکنھ از من خوشت ندونمی مھسا منیبب-

 ...ی عاشقم  بشکنمی می کارھیباش 
 

 ... پوزخند زدمھی بود باال آوردم و نیی کھ تا اون موقع پاسرمو
 خواست؟؟؟ی می از من چنیا
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 ....ی آقادینیبب-
 .... فرھاد صدا بزنی ولیساالر-

 آخرمو ی تا بھتون حرفانجای اومدم ا،منیجناب ساالر-  تکون دادم و گفتم سرمو
 شما م،منوی  کھ ھست بگذریسال١۵ ای١۴ منو شما کھ فک کنم یاز اختالف سن.... بزنم

 کار تنفر انتی خیمن از مردا... رک بگمخوامیم...میامکان نداره با ھم باش
 دوباره کنمیازتون خواھش م....بخشمش کرد و نتونستم بانتیشوھرمم بھم خ....دارم

گذره کھ شما با  ھوس زود ھی ھمش  فقط نای ادونمیم.... دیریسر راھھ من قرار نگ
 ....نیعشق اشتباش گرفت

 ... ادامھ دادمدموی کشقی نفس عمھی
 ....دادی صورتش بود گوش می اخم کھ روھی بھ حرفام با اونم

تا آخر عمرم  ھم  ....  خودمو بکنمھی تا منم زندگنیلطفا دست از سرم بردار...پس لطفا-
 ....دیس خودتونو خستھ نکنپ.... شمارو قبول کنمتونمی نمنی برام انجام بدیھرکار

 .... حس کنم بلند شدم و رفتمتونمی بدون خوردن قھوه ام کھ بوشو ھنوزم مزی از سر مو
 .... ھمونجا نشستھ بود و تکون نخورداونم

 
 و بھ یچی ساندوھیرفتم .... کردمچیھوس ساندو.... گرسنھ بودمیلیخ....ابونی تو خرفتم

 یلیخ....  پارک نشستم و خوردمھیرفتم تو .... گرفتمفی کثچی ساندوھیقول دوستان 
 ھمونجا نشستم و ی ساعتکی....ھمشو خوردم ونوشابمو ھم خوردم ...خوشمزه بود  

 .....کردمیبھ اطرافم نگاه م
 ...کردنی  رفت و آمد مادهی پی عابرای کمتعداد

  لب زمزمھ کردمری فروغ فرخزادو زی از شعرایکی
 
 ھم خدایا دانم چھ مى خوانمى”
  دنبال چھ مى گردم شب و روزبھ

  مى جوید نگاه خستھ منچھ
  افسرده است این قلب پرسوزچرا

  جمع آشنایان مى گریزمز
  کنجى مى خزم آرام و خاموشبھ

  غوطھ ور در تیرگى ھانگاھم
  بیمار دل خود مى دھم گوشبھ

  از این مردم کھ با منگریزانم
  ظاھر ھمدم و یکرنگ ھستندبھ

 ر باطن از فرط حقارت دولى
  دو صد پیرایھ بستندبدامانم
  مردم کھ تا شعرم شنیدندازاین
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  چون گلى خوشبو شکفتندبرویم
  آن دم کھ در خلوت نشستندولى
  دیوانھ اى بدنام گفتندمرا
  من اى دل دیوانھ ى مندل
  مى سوزى از این بیگانگى ھاکھ

  دیگر ز دست غیر فریادمکن
 “ را بس کن این دیوانگى ھاخدا

 
 ...شدمی با شعراش آروم مواقعا

 
ھوا داشت ....کردمی و بھ مردم نگاه مزدمی قدم مابونی خیتو...  شدم و بھ راه افتادمبلند

 ....شدیسردتر م
 ھمھ نیبود و من ا۶ساعت ...بھ ساعتم نگاه کردم.... افتادمدی قرارم با امادی دفعھ  ھی

 ....ه بودممدت با خودم خلوت کرد
   نھای زنگ زده دی امنمی تا ببدمی کشرونی بفمی از داخل کموی تعجب گوشبا
 .... بودلنتی از صبح سامی افتاد گوشادمیکھ  
 

  نمیبھ اطرافم نگاه کردم تا بب.... داشتمدی کال از امسیتا م٣ کھ نگاه انداختم مویگوش
 ...یکی نزدنی ھمادی بگم بدی تا بھ امستی اطراف ننی ایزی چی شاپیکاف
 .... روبروم بودقای شاپ دقی کافھی شانس خوبم از
 
 یخودمم رفتم و داخل کاف.... ادی بگھی ساعت دمی کردم و گفتم تا نجی آدرسو مسدی امبھ

 .... شاپ نشستم
 ... اطرافم بودم کھ متوجھ گذر زمان نشدمی آدمای بررسری در گاونقد

 
 رونی بفمی از داخل کمویتم و گوشفنجون قھومو گذاش.... زنگ خوردمیگوش

 ... بودیشماره شاد...آوردم
 ....الو-
 ؟؟ییکجا...الو سالم مھسا خانوم-
 ؟یواس چ...رونمیب..سالم-
 
 ؟؟؟یای بیخواینم....گھیواسھ شام د-
 مگھ ساعت چنده؟؟-

 ... باال آوردم و بھ ساعت نگاه کردمدستمو
  شما؟؟نییکجا.... کھ٧:٣٠ ساعت یوااا-
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 ......میی ساختمون شمایما االن جلو-
 
 ن؟؟یمونیمنتظر م.ھستم....ابونی خیخب من االن تو-
 
 .... دنبالتادی منیشاھ...نھ ھمونجا باش-
 
 ...ابونمی شاپ ھمون خی کافیباشھ من تو-
 
 ... فعالفتھیاالن راه م.  باشھ-
 

 مسخرمومد؟؟ی چرا ندی؟؟امی چیعنی... شدمرهی قطع کردم و بھ صفحش خویگوش
 ؟؟!کرده

 و دنبال من کنھی کھ داره اطرافشو نگاه مدمی ددوی کھ خواستم بلند بشم و برم امنیھم
 ...گردهیم

 ... دنبالمادی منی کنم؟االنم کھ شاھکاری حاال چخب
 کھ از نیھم....رونی رفتم  پول دوتا قھومو حساب کردم و رفتم بدی توجھ بھ امبدون

 بھم خورد کھ باعث شد خودمو جمع ی سردیلی باده خرونی شاپ اومدم بیدره کاف
 ....کنم
  متوجھ من شد و اومد جلوم وگفتدیام
 خاموش شده بود ممی اومد گوششی پی کارھیباور کن ....مھسا تورو خدا ببخش-

 .... امی تر مرینتونستم بھت خبر بدم کھ د
  گفتم.... دمی کشقی نفس عمھی بستم و چشمامو

 ....میزنیار دارم بعدا در موردش حرف م کیی االن جادیام-
 ....   منیبای زی شرقی بانومی تقدنمیا.... می االن حرف بزنایب...نھ مھسا-
 ...و بھ طرفم گرفت.... گلھ رز قرمز از پشت سرش در آوردھی و

 .. گفتمدی نگرفتم و بھ امگلو
 ....میزنی حرفامونو مگھی روز دھی...  برمدی من بایممنونم ول-
  گفتی مظلومیلی خی صداھی با
 .... قبول کن و نزن تو ذوقمنویالاقل ا...یاون ھمھ برات گل فرستادم قبول نکرد-
  گفتمتی عصبانبا
 ؟؟یریمن محبورت کردم گل بگ-
 زشتھ گلو بھ طرفت گرفتمو میابونی خی قبول کن تونوی ھمیول....دیباشھ باشھ ببخش-

 ...یکنیقبول نم
 .... راحتم بزاره گلو ازش گرفتمنکھیو بخاطر ا رونی با حرص دادم بنفسمو
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  وگفتدی خنددیام
 .... زمیممنونم عز-

   تکون دادم و گفتمسرمو
 ...خدافظ-

 ... کرد و رفتی خدافظاونم
 صورتش ی روظی اخم فوق العاده غلھی کھ با دمی پشت سرم دنوی کھ برگشتم شاھنیھم

اونقد اخمش ترسناک بود کھ واقعا ....کردی دستم نگاه میداشت بھ گل تو
منتظر بود تا سوار .... شدنشی برگشت و سوار ماشعی کھ سرکتریرفتم نزد....دمیترس
 نگفت و با ھمون اخما بھ یچی کھ ھدم شنی سوار ماشقھی دو دقیکیبعد .... بشمنیماش

 ...راه افتاد
 
 دمی کشقی نفس عمھی....   کردی بود و آدمو مدھوش منی ماشی فضای عطر تلخش تویبو

 آب دھنمو قورت دادم و دمی دنوی شاھی اخمای وقتیول....  ھام کنمھیتا عطرشو داخل ر
 گفتم

 ...ھیسالم ھمسا-
 .. پرتاپ کردرونی نگاه گذرا بھم انداخت و نفسشو بھ شدت بھ بھی و برگشت

  شده؟؟یزی چگمیم-
 
  گفتی خشک و جدیی صدابا
 ...ستی نیزینھ چ-

 ....  خوامی مھربونو منھیمن ھمون شاھ.... گرفتدلم
 
  کجان؟؟لی سھویشاد-
 
  گفتدوی کشقی نفس عمھی
 ؟؟یکردی مکاری چنجایتو ا-
 

  دھنمو قورت دادم و گفتمآب
 ....کارداشتم-

   نگاه خصمانھ بھم انداخت و گفتھی و برگشت
 ...ی ھم کار داشتدیحتما با ام-
 
 ھ؟؟یش چ حرفای شده؟؟معنینطوری چرا انیا
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 آخرو بزنم و بگم دست از سرم ی حرفادی با امخواستمیم....خب راستش آره-
 ... نشدیول....برداره

  پوزخند زدو گفتھی
 نھ؟؟.... ھاھی گل قشنگگمیم....  دمیآره خودم فھم-
 
   نگاه انداختم و گفتمھی گل بھ
 ... دمی کھ دھی گلنیبھ نظرم زشت تر.... بشھبای مھمھ تا گل ھم زدهی کھ گلو میآدم-
 ... پرت کردمرونی دادم و گلو بنیی پاشروی شو
 

 .... از ابروھاشو داد باالیکی برگشت نگام کردم و نیشاھ
 
 ؟؟ی چرا قبولش کردشی بندازیخواستیاگھ م-
 
 .... مجبور شدمیی جوراھیخب -
 
 ... شدرهی نگفت و بھ جلو خیچیھ
 

 ... شدهینطوری روزا انی چرا ادونمینم....خوامی نمنوی شاھنی امن
 
 ..  قبول شدمایراست-
 

  نگام کردو گفتعی و سربرگشت
 واقعا؟؟چھ زود-

  گرفتم باال و با غرور گفتمسرمو
 ....  داشتمیچون استاد خوب....بعلھ-
 

 .... نگفتیچی ھیول... ..دمی لباش دی کھ دلتنگش بودم رو روی اون لبخندبالخره
 

 .... پارک کردنوی ماشنی رستوران و شاھھی بھ میدیرس
 

 .... داخلمی و باھم رفتمی شدادهی پھردوتامون
 سالم لی بوسش کردم و بھ سھویرفتم  شاد.... می کردداشونی و پمی گشتلی سھی شاددنبال
 ....کردم

 
 ...نییخب بفرما-لیسھ
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 ..  .  بعد آوردنقھی و چند دقمی قزل آال سفارش دادھممون

 قاشق تو دستم لی کھ با حرف سھخوردمیداشتم با اشتھا غذا م....    خوشمزه بود یلیخ
 ....خشک شد

 
  شمال؟یری قرار داد می برای کنیشاھ-
 ....فردا-

 ؟؟یری روزه مچند：یشاد
 

 ای نقشھ کشی شرکت  برای گروه از  بچھ  ھاھی قرار داد بستھ بشھ  اگھ：نیشاھ
 .... طول بکشھی سھ ھفتھ اایفکر کنم دو ... انیم
 

 دو سھ ھفتھ؟؟؟؟... نتونستم بخورمگھی گذاشتم تو بشقابم و دقاشقمو
حتما دوسھ روز بعدش ... خب عادتھیول. .. عادت کردمنی شاھی ھرروزه دنی بھ دمن

 ...   گھیآره د....شھی میواسم عاد
 
 ھ؟؟؟یاسھ چ ونای ادونستمینم....   بغض داشتم....   کردی مینی قلبم سنگی تویزی چھی یول
 
 .... نتونستم غذا بخورمگھید

 ： آروم بھم گفتخورمی غذا نمدی کھ دنیشاھ
 
 ؟؟یخوریچرا نم-
 

  قورت دادم و گفتمبغضمو
 ...گھی ندارم دلیم.... شدمریس-
 
 ...   ی نخوردیزیتو کھ چ-
 ؟؟ی بریخوای میچرا بھم نگفت-
 
 ... برمدی کھ بادمیخودمم ظھر فھم-
 
 ؟؟یری میفردا ک-
 .. صبح -
 ؟؟یای ورزش ھم نمی برایعنی-
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  کرد و گفتیکی کوچی خنده تک

 ؟؟ی  صبحا موقع ورزش تنھا نباشینینگو کھ نگران ا-
 ...خب....نھ-

  گفتی بگم کھ شادیزی چھی دھنمو قورت دادم و خواستم آب
  بچھ ھا؟؟میبر-
 
 ...میبر-

 ....رونی بمی رفت تا حساب کنھ و ماھم اومدلیسھ
  بام؟؟؟میبر-
 ...   . بشمداری صبح زودبدی برم باخوامی جان من فردا مینھ آبج-

 ： گفتی با ناراحتیشاد
 .... ھایای زودتر بیول....باشھ-

 ： بغلش کرد و گفتوی شادنیشاھ
 ...چشم-

 ...می شدنی و سوار ماشمی کردی خداحافظلی و سھی شاداز
 کالم گذاشتھ بود کھ ی آرومھ بکیز موھیفقط ...  .  نی زدم نھ شاھی راه نھ من حرفیتو

 .... بود و خوابم بردییبرام مثل الال
 ...مھسا...مھسا-
 بودم تعجب نی ماشی  کھ ھنوز تونی شدم و از اداری بنی آرومھ شاھی صدابا

 ...می ساختمون بودنگی پارکیاطرافمو نگاه کردم تو...  کردم
  با دستم مالوندم و گفتمچشامو

 ... من خوابم بردیوااا-
  کرد وگفتی خنده آرومنیشاھ

  .. یچقدر خوش خواب-
 ....   چشام گرد شدندمی زدم وساعتو کھ دلبخند

 ھستش؟؟؟١٢چرا ساعت -
 م؟؟؟یفتادیراه ن١٠ ساعتمگھ

 
 ....میدی رسری بود دکی ترافیول...چرا-

  ... بودهدمیشا....   دمی ندیکی بودم کھ ترافداری کھ بیآخھ تا موقع....   کردمتعجب
 ....آھا ممنونم-

  گفتنی درو باز کنم کھ شاھخواستم
 ....    مھسا-
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  بھ طرفش وگفتمبرگشتم
 ....بلھ-
 ...داشبوردو باز کن 
 .... از ابروھامو دادم باال و بازش کردمیکی

در واقع فقط سر ھر گلبرگش .... کمرنگ بودیلللییی خی گل رز صورتھی داخلش
 با ذوق برداشتمش و گفتم....ھنوز غنچھ بود....دی سفبای تقرنشیی بود و پایصورت

 ....  چقد خوشگلھیوااا-
 
 ...مال تو-

  و با ذوق گفتمنی بھ طرف شاھبرگشتم
 واقعا؟؟؟-
 .... لبخند اومد رو لباش و سرشو تکون دادھی
  نھ؟؟ای باستی گل  کھ من دادم زنی انمی ببخواستمیم-
 .... لبخند زدم و گفتمھی
 ....    معرکست....دمی کھ تاحاال دھی گلنیقشنگتر....معلومھ-
 
 ....اونو ھم برش دار...  کارت ھم ھستھی....خدارو شکر پس-

 ...  شعر نوشتھ بودھیروش ... برداشتمکارتو
 ... نوشتمشونویکی.... دوس دارمیلیاشعارشو خ....شعر فروغ فرخزاده-
 ی روختنیری اشکام مموندمی مگھی لحظھ دھی نتونستم اونجا بمونم اگھ گھید

  ...رونی تشکر کردم و اومدم بھی عیسر.....صورتم
 

 ..... بھ آسانسور رسوندم و رفتم باالخودمو
من .... مبل یبا ھمون  لباسام رفتم  نشستم رو....  خونمو باز کردم و رفتم تو دره

  شدم؟؟؟؟ینطوریچمھ؟؟چرا ا
 ...خوندمش.... نکاه کردمکارتو
 ... حافظم ثبت بشھی بار خوندمش تا توھزار

 ....ابی ھارا درلحظھ”
 ....    فردا کور استچشم

  انی در آن پاستی چراغنھ
 “ابانستی چشم گرگان بی آن نقطھ نوراندیانست،شای چھ از دور نماھر
 

 تخت ی از جام بلند شدم و لباسامو عوض کردم رفتم و  روی ساعت با سستمی نبعد
 بھم یباد سرد...دره بالکنو باز کردم.... بوددهیاب از سرم پرخو....دمیدراز کش

 ....ستادمی بالکن ایپتومو برداشتم و دورم انداختمش و رفتم تو.... خورد



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 144 

 
 کھ ی ھمھ آرامشنیچشمامو از ا....دمی شنتاروی گی کھ ناگھان صداکردمی نگاه ماطرافو

 وقت بود یلیخ.... تنم برسھ آرامش بھ ھمھنی بستم و گذاشتم  اشدی مقیداشت بھم تزر
 ....زدیکھ نم

آب دھنمو ....  گلومی اومد توی بغض بدھیدوباره ....زدی منی غمگیلی االن خیول
 .... بزرگترم شدی تکون نخورد و حتی ولنییقورت دادم تا بغضمم باھاش بره پا

 نی شاھی بھم گفت صدای شادباری ی ولدمیتاحاال صداشو نشن....زدی متاری گفقط
 ....معرکس

 
 ....ومدی نیی صداگھی زد و دتاری گی اقھی دقستیب

 .... خوابم بردعی و سردمی تخت دراز کشی رفتم داخل اتاق و رومنم
 

 داری ورزش بی و براموندمیکاش خواب م....بود۶:٣٠ شدم ساعت داری بی بعد وقتروز
 از ی کھ اونجا بودم اثریتا زمان......نیی و رفتم پادمیبلند شدم و لباسامو پوش....شدمینم

 .... نبودنیشاھ
  چطور بگذرونم؟؟گروی امروز تا سھ ھفتھ داز

 ... باال و لباس عوض کردمو رفتم دانشگاهرفتم
 طرف کی کالسا از یخستگ..... بودمدهی واقعا برگھید....میکالس داشت۴ ساعت تا

 .... طرفکی از نی،نبود شاھ
 

 ھوی.... مبل و چشمامو بستمیو انداختم روخودم.... خونھ و لباساموعوض کردمرفتم
 بلند شدم و رفتم اتاقم و گل و کارتو برداشتم و عیسر.... افتادمنی گل و کارت شاھادی

 کھ پژمرده شده بود رو و بو  کردم و گذاشتمش یگل....اومدم دوباره نشستم
مشو حفظ  کھ کلمھ بھ کلنیبا ا,  خوندمش ھزارم  باریکارتو باز کردم و برا....کنار
 نوی عطره تلخھ شاھیبو.... کارتو بو کردم....کردمیدست خطشو نگاه م, بودم

  ..... کردمنی و مشاممو پر از عطر شاھمینی بی جلوقایبردمش دق....دادیم
 ..  گذرهی منی دوروزه از رفتن شاھاالن

 ....می نداری کالسگھیتا اون روز د....شھی شروع مگھی سھ روز دامتحانام
 شیفکر و ذھنم ھمش پ....مونھی تو ذھنم نمیچی ھی ولخونمی نشستم و دارم درس ماالنم
 کنھ؟؟ی مکاری االن چیعنی....نھیشاھ

 شی دوروز ھمش حواسم پنی ایاگھ عادتھ کھ چرا تو.... فھممی نمیچی از حسم ھخودمم
 .... ذھنمھھی و ھمش توکنمی مادی ازش می زندگی لحظھ لحظھ یاونھ؟؟چرا تو

  جام بھ شدت بلند شدم از ھوی
 ... تونمینھ من نم.... باشھنی الشی دلتونھینم...نھ....نھ



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 145 

 صدام بود  ی کھ توی دھنم  سرمو تکون دادم وبا لرزشی گذاشتم جلوی با ناباوردستمو
 گفتم

من حق ندارم عاشقش ...نھ.... عاشقش شده باشمتومیمن نم..  نھ امکان نداره... نھ
 نھ....باشم

 نیی و پاگرفتنی از ھم سبقت میقطره ھا بعد....ختنی گونھ ھام ری اشکام روو
  نشستم و رفتم تو فکرنی زمیرو....ومدنیم
 

 جوونھ نی کردم ای ھفتھ سعکی نیتو ا...گذرهی  منی ھفتس کھ از رفتن شاھکی االن
 ھفتھ کی نی ایط....کنمی میاحساس خالء و پوچ.... شده بخشکونمشیعشقو ھرجور

 ....و منو از پا در آورد... ترهی قویلیونھ  از من خ جونی ادمیفھم
 .... بالکن نشستم و پاھامو بغل گرفتمی سرد روی ھوانی ایتو....شبھ١٢ ساعت

 ھم نیشاھ......کنمیبھ آسمون نگاه م..... چادر منو پوشوندهھی مثل می بلند مشکیموھا
 نگاه کنھ کھ من نگاه یاونم ممکنھ االن بھ ھمون ستاره ا.... آسمونھنی ھمریز
 کنم؟؟؟یم

 ..... کنمرونی از دلم بنوی بکن تا عشقھ شاھی کارھی خودت ایخدا
 ....  ندارماقتشوی شدم کھ لی عشقم شکست خوردم؟؟چرا عاشق کسنی اولی توچرا

 
 .... نشھدهی کشنی بھ شاھمی مغز لعنتنی تا اکردمی روزا خودمو با درس سرگرم منیا

 ....کنمیم عشقو االن درک یمعن
   .. از عشق زجر آورهیدور
 ... تو ذھنمادی فروغ می از شعرھایکی بازم

 
  تو ھستم تو من”
  میدارد دوست کھ کسی و 
 کسی و 

  خود درون در کھ
  بدای یم باز گنگی پیوند ناگھان 
 با 

  معلوم نا غربتبار چیز ھزاران
 ھستم زمین تند شھوت تمام و 

  خویش در میکشد را آبھا تمام کھ
 تمام تا 

 “..سازد بارور را دشتھا
 یلی خنی شھر بدون شاھنیتحمل ا...زی تبررمیو بعدش حتما م.. تا از امتحاناتم موندن۴

 ی کارچی بود کھ بدون اون ھی در کنارم اونقدر قونی شاھیبودن ھرروزه ....سختھ
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 و باھم  میدادی باھم انجام مشھیمثل ورزش و پارک کھ ھم....نتونم انجام  بدم 
 یمثل لباسا.....ادی ھم بدم مومدیبدش م نی کھ شاھییزای از چیحت....میبود

 ....کنمشونی تنم نمگھید....میمشک
 
 ھستم کھ در مقابل ی جنبھ ای نگفتم چون من آدم بیزی چدمی حس جدنی از اچکسی ھبھ

 ی جز دوستی رفتارکنھی باھام رفتار می  با محبت و مھربونی دوستی کھ از رویکس
 ....داشتم و عاشق شدم

 
 ....کنمی می مرده زندگکیروزه کھ من  مثل ٩....کنمی سر منیروزه دارم بدون شاھ٩

 ....کنھی و حرکت مکشھی کھ داره نفس می تکھ گوشتکی فقط
 

 کاری چنی کھ االن شاھکنمی و فکر منمیشی بالکن می کھ تونھی شب قبل خواب کارم اھر
 ....کنھیم

 روزی دی وقتیول....مشینیبی کم میلی شلوغھ وخیلی بھ خاطر مسابقاتش سرش خھیعط
 ... با تعجب گفتدی ھفتھ دکیمنوبعد 

 و الغر دهی رنگ پرنقدری ا؟؟چرای خودت درست کردی براھیختی چھ رنیمھسا ا-
 ؟؟یشد
 
 .... امتحاناتم سختھنکھی جز اارمی بتونستمی می دوروغلی چھ دلو

 ...نھی ھر روز صبح من اکاره
و ... نی دست خط شاھی خشک شده و خوندن ھزار باره گھی کھ دنی کردن گل شاھبو

 ....    کارت با تمام وجوددنی بو کشتیدر نھا
 

 بوشو احساس تونمی من ھنوزم می ولستی ننی از عطر شاھی اثرگھی کھ دیکارت
 ....کنم

 
 ھی می ھر شب بھ گوشیت برداشتھ ول گل دسی از فرستادن اون سبدادی شکر امخدارو
 ....گذرمی توجھ بھش ازش می کھ منم بفرستھی می دلتنگامتنیشعر 
 .... زنگ خوردمی کھ گوشخوندمی درس مداشتم
 ... انداختمی گوشی کتاب برداشتم و روی نوشتھ ھای خستمو از رویچشما
 زی از رو موی گوشعی وباعث شد سرکردی میی خودنمامی صفحھ گوشی روی شاداسمھ

 ....بردارم
 میدو سھ بار باھم صحبت کرد.... بھم بدهنی از شاھی خبرھی تا خواستمی از خدا مفقط
 ... نگفتھنی درمورد شاھیچی اون ھیول
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 کامال اشتباھھ و فعال ی ولستی برام مھم ننی مربوط بھ  شاھی خبراکنھی فکر مدیشا
 .... مربوط بھ اونھمی زندگی خبر تونیمھمتر

 
  .. دادمبجوا

  ..الو-
 ؟؟؟یچطور مطور...الو سالم مھسا خانوم-
 ؟؟یشما چطور.ممنونم خوبم .زمیسالم عز-
 خب چھ خبرا امتحانات تموم شدن؟؟....میمنم عال-
 ....شنی تموم مگھیامتحانام ده روز د.خدارو شکر-
 ....گردهی  ھم برمنی  شاھگھی ده روز دقایدق....إ چھ جالب-
 نمی ضربان قلبم تند شد و قلبم محکم خودشو بھ قفسھ سی حرف شادنی ابا
 طاقت و از خود ی بنطوری اادی قراره بگھی ده روز دنکھی خبر ادنیمن با شن....دیکوبیم
 .... چطور خودمو نگھ دارمنمشی ببی شدم،وقتخودیب
  کالمم نباشھ گفتمی توکردمی می کھ سعی ذوقبا
 ؟؟یگی میجد-
 یعنی.... کارام طول بکشنگھیروز د١٠ تا تایفت نھاباھاش کھ حرف زدم گ...آره-

 ....دوشنبھ
 

   نیی کردن  کنم و باال پاغی جغی و شروع بھ جنی زمی بندازم رووی بود گوشکینزد
 ... بپرم

 
 تا دمی کوتاه کشغی جھی جانی و ھی کردم و از فرط خوشحالی خداحافظی از شادعیسر

 .... کنمھی تخلوی انرژنیا
 ....  بازم خوشحال شدمادی می کدمی فھمنکھی  ازی ولادی بخوادی مگھی ده روز ددرستھ

 
 .... ھم در حال برگشتنھنی امتحانم بخونم شاھنی آخری برایوقت.... سراغ درسامرفتم
 طبق گذشتھ دی ھنوزم بان،منی با برگشتن شاھنکھیفکر ا.... اومدن سراغمی منفیفکرا

 ممکنھ چند نی شاھنکھیفکر ا....بھ ھمون رفتار دوستانم ادامھ بدم و عشقمو پنھان کنم
 از یکی کنھ و منو ھم ی بھم معرفندشی بھ عنوان ھمسر آوی دخترگھیوقت د

 از خودم وی منفی فکرانی اخواستمیم.... کردش فکرا فروکنی با امیخوشحال....دوستاش
 دور کنم
 .... کردم بھ درس خوندن شروعنی ھمبخاطر
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 یلیخ....گردهی برمنی ھم باھاش حرف زدم فردا شاھشبی کھ دی شادی گفتھ طبق
باعث شد .... سخت گذشتیلی من خی برانیروزه از شاھ٢٠ ھیدور...استرس دارم
 ...ھی عشق چدونستمی کھ با وجود مطلقھ بودنم نمیمن....عشقو بشناسم

 ھنوز ی سرده ولیلیھوا خ....مھیفردا امتحان آخر....گردمی دارم از دانشگاه برماالن
 ....ومدهیبرف ن

 نوی اسمھ شاھخواستمی کھ چند بار می بود طورنی شاھشی امتحان مدام ذھنم پسرجلسھ
 .....سمی برگھ امتخانم بنویتو

 نمی و محکم خودشو بھ قفسھ سفتھی قلبم بھ تپش مارمی منوی بار کھ تو  ذھنم اسمھ شاھھر
 ی وقتسی معلوم نشھی منی حالم اکنمی فقط اسمشو با خودم تکرار میوقت.....کوبھیم
 ....  باشھی حالو روزم چنمشیبب
 آوردمش و بھ رونیاز داخل کولم ب... زنگ خوردمی فکرا بودم کھ گوشنی ھمیتو

 نی بھ خاطر برگشتن شاھیاز فرط خوشحال....شماره خونمون بود...صفحش نگاه کردم
  .. جواب دادمیشاد و پر انرژ

 ....الو سالم-
 ...دمی ناراحت مامانمو شنیصدا

 یخوب....زمیالو سالم عز-
 د؟؟یشما خوب.ممنون خوبم-
  ھست دخترم؟؟ی امتحانت کنیمھسا آخر.منم خوبم-
 
  شده مامان؟یزیچ....فرداس-
 ...ی ناراحت نشیلی قول بده خیراستش آره ول-
 ...نیترسونی منو منی مامان داردیبگ-
خبر ....زی صداقت اومدن تبری پسر برادر آقای عروسی برادیراستش مادر و پدر ام-

 انی بخواستنی کھ میداشت
 میای بعدشم مزی تبرمیری گفتن فردا مزدمی با مادر جون حرف مروزیاتفاقا د....اره-

 .... توشیتھران پ
 ...ننکی شدن تا برن خونھ برادرشون تصادف می از فرودگاه سوار تاکسیخب وقت-
 ... و گفتمدمی بلند کشععی ھھی
  نھ؟؟؟فتادهی کھ براشون نیحالشون خوبھ؟؟اتفاق-
 

  گفتزدی توش موج می کھ ناراحتیی با صدامامانم
 ... یول.... شده   اما حالش خوبھی صداقت پاش شکستھ و صورتش زخمیآقا-
  مادر جون چش شده؟؟نیمامان تورو خدا بگ-
 

  گفتدیلرزی کھ میی با صدامامانم
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 اصال بھ گھی ممکنھ دادیدکترا گفتن اگھ تا فردا بھ ھوش ن....  دخترممھیحالش وخ-
 ......ادیھوش ن

  گفتمدیلرزی کھ میی و صدای ناباوربا
 ....فتمی شده؟؟من االن راه مینطوریچرا ا...  شھیباورم نم...مامان-
 ....اینھ مھسا امتحانتو بده و ب-
 .... مادر جونشی پامی بدیبا.... صبر کنمتونمینھ مامان نم-
 

  گفتی جدیی با صدامامانم
 ؟؟؟یدیفھم....ایگفتم فردا بعد امتحانت ب-

  صورتمو پاک کردم و گفتمی رویاشکا
 ...کنمی خودمو میسع-
  خداحافظمارستانی برمیاالنم دارم م...گمی شد بھت میمنم ھر خبر.نیآفر-
 خداحافظ.نیحتما  بھم خبر بد-
 

 مادر جون شیفکرم پ....  نداشتملیناھار کھ اصال م....بود٢ساعت ... رفتم خونھعیسر
 ...نی سمت شاھکردی اوقاتم ذھنم  پرواز میگاھ....ودی

 زی تبررمی و من مادی منیفردا شاھ... صبحم چقد زود تموم شدھی و خوشحالیشاد
 

 .... نکردهیرییبعدازظھر بود کھ مامانم زنگ زد و گفت حال مادر جون تغ۶ ساعت
 ضعف نکنم دوتا نکھی ایناچارا برا...رفتی نمنیاز گلوم پا... بخورمتونستمی نمیچیھ
 ... برداشتم و خوردمنتی از داخل کابتییسکویب

شب بود ١٠ساعت .... بھ مرور داشت و قبال خونده بودمشازی درسم ننی اخداروشکر
 کھ یی موھای تاپم تنم کردم وشالمو ھم رویمانتومو رو... زنگ خونھ اومدیکھ صدا

 شونی پریی قرمز و موھای با چشمادویدرو باز کردم و ام...آزادانھ رھا بودن انداختم
 ....دهیپس خبر مادر جونو شن...بود ھی چشماش بھ خاطر گریقرمز....دمید
 .. بغض شروع کرد بھ حرف زدنبا
  شده؟؟؟ی چیمھسا خبر دار-

 ....ن بدم تونستم سرمو تکوفقط
 دیگفت بابام گفتھ بھ ام... زنگ زد و بھم گفتدمی پسر عمو مجاسری.... دمیمن االن شن-

  کنم؟؟کاریمھسا من چ...نجای اادیدوس ندارم ب....نیخبر ند
 
 ؟؟یایآخھ چرا گفتھ ن-

 ... نگفتیزی انداخت و چنیی پاسرشو
 ...ی واسھ چگھیمعلومھ د...دمی پرسی سوال مزخرفچھ

 ...فتمی راه بخوامیاالن ممھسا من -
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بزار فردا ....ی تا اونجا سالم برسستی ممکن نی کھ تو داری حالنیبا ا...نرو...دینھ ام-
 .... امتحانمنیفردا بعد آخر...امیبرو تا منم باھات ب

 ؟؟یایتوھم با من م-
 ؟؟یمونیمنتظرم م.آره-
 ساعت چند؟.البتھ-
 ...شھیتموم م١٢ساعت -
 ...باشھ پس من منتظرم-

 ... کرد و رفتی تکون دادم و اونم خدافظسرمو
 
 دلم ی توی انھی کچی ھگھی کھ ددونمی مویزی چھی یول....امی چرا گفتم با تو مدونمینم

 ... نسبت بھش داشتمیاالنم فقط حس دلسوز.... ندارمدینسبت بھ ام
 عاشق یک ..    . کنھقیش تزر تنگ شده تا بھم آرامنی از تھ دل شاھی خنده ھای برادلم

 ... شدم؟ خودمم خبر ندارمنیشاھ
  کی ساک کوچھی شدم لباسامو تو داریصبح کھ ب....دمی  خوابرفتم

 ناراحت بودم کھ یلیخ.... دوش گرفتم و آماده شدم تا برم دانشگاهھیرفتم ... گذاشتم
 ...زی تبررمی و منمیبی نمنویشاھ

 
 تونمی امتحان منیچھ قدر خوشحال بودم کھ با آخر ... امتحانمو ھم دادمنی آخراالن
 ...نمی ببنویشاھ
 ..... خوب بشھی کنھ حال مادر جون زودخدا

 .... کردمیاز پگاه ھم خدافظ.... خونھرمیو من دارم م١٢ ساعت
قلبم شروع کرد بھ تند تند ... بودیشاد.... زنگ خوردمی خونھ شدم کھ گوشوارد
 ....زدن

 ...    الو-
 الو سالم مھسا جان-
 یسالم خوب-
 ؟؟یدی دنویشاھ. ممنون-

  اومده؟؟یعنی مگھ کجاس؟؟نیشاھ... بھ تپش افتادقلبم
 دمی پرسجانی ھبا
 مگھ اومده؟؟-
 ی مھمیلی خونم کاره خرمیگفت اول م.. ھم خاموشھشیگوش....دیرسی مدی باگھیاالنا د-

 ...دارم
 
 ...زی تبررمی جون منم دارم میشاد....حتما شارژش تموم شده-
 ؟؟یری تو ماد،ی منیچرا؟؟شاھ-
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 رمی امتحانمو دادم و دارم منیآخر... اومدهشی پی مھمیلیآره آخھ کار خ-
 ؟؟یگردی برمی کیبھ سالمت-
 
 .. گردمی حتما بر مدی تا شروع ترم جدی ولستیمعلوم ن-

 ...شدی زنگ خونھ اومد کھ پشت سر ھم زده می صداھمونموقع
 ...  کردم و درو باز کردمی خدافظی شادزا

 .. بودستادهی در ای لبش جلوی لبخند بزرگ روھی با دیام
 ....مھسا مامانم بھ ھوش اومده-
 
  گفتمی خوشحالبا
 ؟؟یواقعا؟؟ک-
 .. زنگ زد و گفتاسریاالن -
 
 ...میبزار ساکمو بردارم تا زودتر بر...چھ خوب-
 .... آره آره زود باش-
 

از ... .. خوشحال بودمیلیخ....نیی دانشگاه رفتم پای ساکمو برداشتم و با ھمون لباسازود
 می تا برمیزود ساکمو گرفت و بھ راه افتاد.... منتظر بوددی امرونیآسانسور کھ اومدم ب

 ....می بشنیسوار ماش
 
 ... خوشحالمیلیخ....شھی من باورم نمدیام-
 
  گفتدوی خنددیام
 ...منم-

 .... بھ راه افتاددیام....  می شدنی و سوار ماشمیدی خندمونییدوتا
 عیسر.... بودستادهی اابونی کھ کنار خدمی دنوی بغل شاھی نھی حرکت کرد از آیوقت

 .... نبودشی کسیبرگشتم و پشت سرمو نگاه کردم ول
 

 .... شدمی توھمحتما
  شده مھسا؟؟یزیچ-
 
 ...ھا؟نھ نھ-

 ....می رفتمارستانی بھ طرف بعیسر...زی تبرمیدی بود کھ رسغروب
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از شانس خوبمون نگھبان با ....  دی بخش و  شماره اتاقو پرساسری زنگ زد و از دیام
 .... داخلمی آشنا بود و گذاشت بردیام
 

 ی ھم خالیکیفقط دوتا تخت داشت کھ اون .می و وارد شدمی کرددای مادر جونو پاتاق
 بابا جون ھم اونطرف تخت نشستھ بود و  تخت  خواب بودیمادر جون کھ رو...  بود

 .... ھم بوددی امیزن عمو
 
 ...سالم-
 .... مادر جونید،حتی سالم بلند من ھمھ سراشون بھ سمتم چرخبا
 

 ھیاونم منو بغل کرده بود و گر.... بھ سمت مادر جون و فورا بغلش کردمرفتم
 ...منم اشکم در اومده بود....کردیم
 .... گھی درفتمی داشتم میدونینم....یخوش اومد....زمیعز-
 
 ....ھی حرفا چنیا...إ مادر جون فداتون بشم-
 ....زمیخدا نکنھ عز-
 
  دخترم؟؟؟یریگی نملیمارو تحو-
 
  و گفتم.... لبخند زدمھی طرف بابا جون برگشتم بھ
 ...رمی نگلیمن غلط بکنم کھ تحو.... قربونتون بشمیالھ-
 
 

 .... دور زدم و رفتم بابا جونو ھم بغل کردمتختو
 .... کردمی زن عموشم احوال پرسبا
با سر بھش اشاره کردم کھ ...  و بھ من زل زدهستادهی ای نگاه کردم کھ ھمونطوردویام
  جلوادیب
 ....سالم-

 ... شددهی بھ سمت در کشکی سرا اتوماتھمھ
  و ناراحتش گفتی عصبی با صداباباجون

 ؟؟یای نگفتم ن؟مکھیکنی مکاری چنجایتو ا-
 
 .... بابا من-

  برداشت و  بھ من نگاه کرددی از رو امشوی عصبی جون چشمابابا
 ن؟؟یشما باھم اومد-
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 ...دی از من پرستی بابا جون با عصباننویا

  دھنمو قورت دادم و گفتمآب
 ....بلھ-
 د؟؟یدی دگروی ھمدیچھ جور-
 

 الل شدم و نتونستم تکون دی بگم کھ با حرف امیزی چھی خواستم دھنمو باز کنم و ھنوز
 ...بخورم

 
 .... بابامی کردیما با ھم آشت-

 ھم داشت بھ باباجون نگاه دیام....دی دوروغ گرد شد و برگشتم سمت امنی از اچشمام
 کردیم
 
 دت؟؟ی؟مھسا بخش!یچ-
 .... گفتی مادر جون آروم با لحنھ متعجبنویا

  گفتدیخواستم انکار کنم کھ ام....ب کردمخودمم تعج..      تعحب کردهخب
 ....زمیری بھ پاش ممویحاال ھم اگھ بخواد زندگ....دتمی کرد و بخشیخانوم...آره-
 
 

  گفتمتی و با عصباندی سمت امبرگشتم
  چرادیام-
 .... تو برگردهشی کھ مھسا پکنمیمن قبول نم-
 
 ....  باباجون گفتنویا

 دی با تعجب پرسدیام
 ن؟؟یزاری شما چرا نمدتمی کھ مھسا بخشھ؟االنیچرا؟مشکلش چ-
 
 
 ....ھیادی تو زیچون مھسا برا-
 

 ... بھ حرف اومددی امی عموزن
 برگشتھ دیاز خداشم باشھ کھ ام....ھیادی از سر مھسا زدی امھ؟؟اتفاقای حرفا چنیإوا ا-
 ....ششیپ
 
 .... گلوم اومدی تویبغض بد.... ناراحت شدمیلیخ
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 نی اباری.....ھیادی مھسارو نداره و مھسا از سرشم زاقتی کھ لدهیام.... زن داداشرمینخ-

 ... بشھنطوری ازارمی نمگھیدخترو رنجونده  د
 
 خوبھ؟؟... بھ مھسا کمتر از گل نگمدمیبابا من قول م-
 

  کھ تا اون موقع نگھش داشتھ بودم گفتمیتیباعصبان
 ..ی واسھ خودت؟؟؟من کیگی میچ-

 ...رونی و بردم بدی اومد بھ سمتم و دستمو کشعی سردیام
 
 ....می لحظھ منو مھسا حرف دارکی دیببخش-
 
 ... دمی کشرونی دستمو بھ شدت از دستش بمارستانی محوطھ بی تورونی بمیاومد  
 

  دی تھدی بھ نشونھ انگشتمو
 قرمز تی لحظھ از عصباننی کھ مطمئنا تا ای صورتش تکون دادم و با صورتیجلو

 ..شده بود و گفتم
 ... ی کھ دوروغ گفتیگی و میری االن منیھم....  االننیھم-
 
   سرشو تکون داد وگفتدیام
 ...کنمی نمنکاروینھ مھسا ا-
 
 ... ھمش دوروغ بودهگمی و مرمیتو نگو من م.... خبلھیخ-
 
 ....یکنی کارو نمنیتو ا...نھ-
 
 ....نیحاال بب-

  دستش گرفتو گفتی  برم   کھ دستمو محکم توبرگشتم
 ...شمیبرگرد پ....خوامتیمھسا من م-
 
  بار بگم؟؟؟خوامت؟؟چندی چند بار بگم  من نمدییام-
  گفتی پوزخند صداداربا
 
  گرمھ؟؟آره؟؟؟گھی دی کسھینکنھ دلت بھ -
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 ...یدیدرست فھم....آره- و خونسرد گفتم لکسی ریلیخ
 ھی ثانکیصورتش در عرض ...دیسابی ھم می روتین از حرص و عصبادندوناشو
 .... و دستاشو مشت کرده بودرونی زد بشیشونیرگ پ....قرمز شد 

 ....دیکشی می نامنظم و عصبینفسا
 دی دوندوناش با حرص غرنی باز
 ...مھسااا خفھ شوووو-
  گفتممی ھمون خونسردبا
 ....گھی منم جواب دادم د؟؟خبیری تا جوابتو بگیچرا خفھ شم؟؟مگھ سوال نکرد-
 

 می برگشتعی سردیمنو ام.... دستشو گرفتی دستھی آورد باال تا بزنھ تو گوشم کھ دستشو
  کھ دستشو گرفتھیسمت شخص

 کھ فک کنم ابروشو شکافتھ شی شکستھ و صورت زخمی بابا جون با ھمون پامیدید 
 گرفتھ و دوی گره خورده دستھ امیی و ابروھاتی خورده بود با عصبانھیبود و چند تا بخ

 ....کنھیداره بھش نگاه م
 
 ....     انداختنیی سرشو پادیام

  گفتی بلندی رو بھ شدت رھا کرد و با صدادی جون دست  امبابا
 
 ....نمتی ھم نبگھید...گمشو برو-
 
 ... بابایول-
 
 .... خوردمی تکونھی منم دی کھ بابا جون کشی ای داد عصببا
 ....گمشوووو-
 
  و گفتدی کشقی نفس عمھی دیام
 .... براتوندمی محی توضنیبابا بزار-
 

  گفتیزی جون بھ طرفم برگشت و با لحن آروم و محبت آمبابا
 ... داخل؟؟پام درد گرفتھمی تا بریری دستمو بگیایدخترم م-
 
حرف  زود تونست اونقد آروم با من نقدیچطور ا....  لحن بابا جون متعجب شدماز

 ...بزنھ
 .... شونمی رفتم و دستھ بابا جونو گرفتم و انداختم روعیسر
  باباجون و گفتی اومد جلودیام
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 .... من کمک کنمنیبزار-
 

 خودشو عقب دی باعث شد امی نگفت ولیچی نگاه غضبناک بھش انداختو ھھی جون بابا
 ....بکشھ

 ...  باباجون گفتمی قدم کھ رفتچند
 ....گھی داره دوروغ مدمیفھم-
 
 ن؟؟یدیاز کجا فھم-
 
 و بھم قفلشون برهی دستاشو پشت سرش مگھی دوروغ میوقت....شناسمشیچون م-
 ....کنھیم
 
  تعجب گفتمبا
 ....چھ جالب چرا من متوجھ نشده بودم-

  نگفتیزی چگھی و ددی خندباباجون
مادر جون دستشو بھ سمتم دراز کرد و با چشماش .... مادر جونشی داخل اتاق پمیرفت

 ...ششیاشاره کرد کھ برم پ
 آروم و یباصدا.... دستم گرفتمی تخت نشستم و دستشو توی کنار مادر جون رورفتم

 .... گفتی حالیب
 
 ؟؟یخوب...زمیعز-
  لبخند زدمو گفتمھی
  االن؟؟نین؟؟بھتریشما خوب.ممنونم-

 م گذاشت و گفت ھی آروم روچشماشو
 ... بھتر شدمدمیتورو کھ د-
 
 ....دمی لبخند مھربون زدم و صورت مادر جونو بوسھی
 

  عمو رو بھ بابا جون گفتزن
  کجا رفت؟؟دیپس ام-

  جون گفتبابا
 .. نیاری من نی اسمشو ھم جلوگھید-

  عمو دستشو زد بھ صورتش و با تعجب گفتزن
 ....گھی کردن دی کھ آشتدیچرا آخھ؟؟مھسا و ام.وااا خدا مرگم-
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  گفتی بھم انداخت و با ناراحتی نگاھھی جون بابا
 ...... نبودهیزی چنیھمچ.... دوروغ گفتدیام-
 

 ... دادکی فشار کوچھی جون دستمو مادر
 .... لبش اومدی لبخند تلخ روھی نگاه کردم بھش

 
 ؟؟؟ی چیعنیوااا -

  گفتضی رو بھ من بت غبعد
 اونقد نازه تورو دی کھ بادی امچارهی؟بیاری ادا در مویکنیمھسا چرا اونقدر ناز م-

 ....بکشھ
 .... سرشو بھ نشونھ تاسف تکون دادو
  گفتمنی ھمی براھی دردش چدونستمیم
 ...دی بھ امنی بدبارویفر.... کھ ھستباتونی خب فرسوزهی مدی امیاگھ دلتون برا-

  تمام گفتیی عمو با پرروزن
 
 ادعات یلیتو خ.....       کم ندارهیی از آقایچیھ....ی خوبنیپسر بھ ا....دمیمعلومھ کھ م-
  ...می باشھ منم راضیاگھ داداش ھم راض...     . بھتردی از امیک.... شدهادیز

  گفتی با لحن سرزنش گرباباجون
 
 ھ؟؟ی حرفا چنیا....فاطمھ خانوم-
 
 ی اشکیخم شدم و گونھ مادر جونو کھ با چشما....    پوزخند زدم و سرمو تکون دادمھی

 ...  لبخند ھم زدمھی و دمی بوسکردویبھم نگاه م
 
 حی زن وقنی و رو بھ استادمی کھ ارونی کردم و خواستم برم بیبا باباجون ھم خداحافظ 

 ...و پررو گفتم
 
 ...  پرهیوگرنھ م.   شاھزادهنی دنبال انیپس دخترتونو بفرست-
 

 حرف زدنشونو ی صدای ولرونی بھشون ندادم و اومدم بی اگھی حرف داجازه
 ....دمیشنیم
 
 . .. گرفتم و آدرس خونمونو دادمی تاکسھی

 ....امی مدی نگفتم با امی راھم ولی بھ مامانم زنگ زده بودم و گفتھ بودم کھ توظھر
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 ... نھی االنم شاھھی تنھا نگرانفقط
 ش برام تنگ شده؟؟ من افتاده؟؟؟دلادهی االن کجاس؟؟اصال یعنی

 ی جلودمیاطرافمو نگاه کردم و د....ستادی ای فکرا بودم کھ تاکسنی ھمیتو
 .... شدمادهی حساب کردم و پرویکرا....خونمونم

 
 دمی محمدو شنیزنگو فشار دادم کھ بعد چند لحظھ صدا... شب بود٨ ساعت

 ھ؟یک-
 ... منم باز کنیسالم داداش-
 .... بھ اسم منم نداشتمی من کھ خواھری ولدیببخش-
 
   خنده گفتمبا
 مھسام.محمد لوس-
 ؟ی؟؟خوبییإ مھسا تو-
 
 ...گھیباز کن د...آره-
 منم خوبم چھ خبرا؟؟-
 دمی حرص غربا
 ...ّمحمد-

 .... باز شدیکی تی در کھ با صدای و بعدش صدادمی خندشو شنیصدا
 .... انداختم و درو بستماطی حی خودمو توعیسر

 .... بودنستادهی در ایلو و مامان جمحمد
 

 ....دمشی رفتم بھ طرفشون و مامانمو بغل کردم و بوسعیسر
 
 ...سالم مامان-
 ...زمیسالم عز-
 

 ...دی منو بوساونم
 
 .... اومدم و رفتم بغل محمدرونیاز بغل مامان ب 
 
 ... چون ھمش عضلھ بودومدی تو دستم نیزی اصال چی از بازوش گرفتم ولشگونی بھی
 

  گفتدوی خندمحمد
 ....ی عصبھیموفرفر-
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  گفتمیبا خوشحال....دادی مورد عالقمو می غذایخونھ بو....می و وارد خونھ شدمیدیخند

 
 ....مھیآخ جووون ق-
 

  و محمد گفتدی خندمامانم
 ...  خدا شانس بدهرن،یگی ملیتحو...گھیبعلھ د-
 

  گفتمدمویخند
 
 ...حسود حسود-
 

 ...  کردم و وارد خونھ شدمزونشی آوردم و آورونی از تنم بپالتومو
 

  و من گفتممی نشستمیرفت
 ومده؟؟یھنوز بابا ن-
 
 مارستان؟؟؟ی بیرفت....ادینھ االناس کھ ب-
 
 ... بازرمیفرداصبحم م.... بھتر بود یلیحال مادر جون خداروشکر خ...آره مامان-
 
 ؟؟ی و لباس اومدلھیبدون وس-
 
 ...  جا گذاشتمدی امنیلباسامو تو ماش.... منی وای افتاد اادمی ھوی
 ... رفتادمی یوااا-
 ش؟؟یکجا گذاشت-
 

  بگم؟؟ی چحاال
 ..ارمشیحاال فردا کھ رفتم م... رفتادمی مارستانیآھا ب...زهیچ-

  سرشو تکون دادو گفتمامانم
  دختر؟؟؟یآخھ تو چقدر فراموشکار-
 

  و گفتمیشونی زد تو پیکی محمد
 ّ خاک ارس؟؟؟نجایا-
  زدم بھ بازوشو گفتمیکی
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 ...از تو کھ بھترم...پررو-
  گفتدویخند

 ...آره معلومھ-
 ... زنگ خونھ اومدیصدا

 ...     باباس-
   بلند شدم و گفتمعی خواست بلند بشھ کھ سرمحمد

 ....کنمیخودم باز م-
 
 بابام یدم درو برا و خورفتمیقبلنا م.... و درو باز کنماطی حی گذشتم تا برم توفونی آاز

 ‘ بابایمھسا’ گفتی مدویخندی و بابامم مکردمیباز م
 

  گفتزدی کھ توش خنده موج میی با صدامحمد
 .... خانوم سر بھ ھوای رد کردفونویآ-

 ....دمی خنده مامانمم شنیصدا
  خونرو باز کردم و گفتمدره

 .... خودم درو باز کنمخوامیم-
 

  شوخش گفتی درو ببندم کھ محمد با صداخواستم
 ....نیریدختره خود ش-
 

  و گفتدی خنددی منو دیبابام وقت.... درو باز کردمرفتم
 .... بابایمھسا-

 .... و خودمو انداختم بغل بابامدمیخند
 ادتونھ؟؟؟یپس ھنوزم -
 .....مثل قبلنا..ادمھیمعلومھ کھ -
 

  ... سرمو تکون دادمدموی خندتلخ
 ...مثل قبلنا-

 .... داخلمی کھ تو بغل بابام بودم رفتیھمونطور
  نازک کرد و گفتی بود پشت چشمستادهی کھ وسط راھرو امحمد

 نی ببنویریدختره خودش....شییییا-
 .... آوردمرونی زبونمو براش بدموی خندمنم

  وگفتدی ما خندی بھ کارابابام
 ... آقا محمدمای کردن نداشتیحسود-
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 .... خرس چطور رفتھ بغل شمای دختره دینیآخھ بب.... آقای کردن کجا بود علیحسود-
  بچس؟؟؟مگھ

 
 ： گفتدوی خندبابام

 ....دی من ھنوزم بچھ ایصد سالتونم بشھ برا 
 

 ....می مبل نشستی داخل ھال و رومیرفت
 

 .....رونی از آشپزخونھ اومد بی چاینی سھی با مامانم
  بابا گرفتو گفتی جلووییچا
 ... آقادیسالم،خستھ نباش-
 
  گفتی برداشتو با مھربونیی چاھیبابامم -
 ....ممنونم خانوم.دیشما ھم خستھ نباش.سالم-
 
 باھم مھربون شھیھم..... رفتارو باھم داشتننی مامان و بابام ھمادی مادمی کھ ی وقتاز

 ....دمی کم بحثو دعواھاشونو دیلیخ....بودن
 

  با ھم  می مثل قدمیخوردی شام میوقت....  می ساعت سفررو پھن کردمو شام خوردمی نبعد
 نشستن تا اخبار ونیزی تلویاخبار کھ شروع شد بابام و مامانم جلو....میزدیحرف م

 کھ دستھ محمدو نیھم...میمچ انداخت....میکردی میگوش بدن و منو محمدم با ھم شوخ
  گفتمی کلفتی بلند شدمو با صدا وزی مھ پشت دستشو زدم بعیگرفتم سر

 ....نمتیبی مزیر-
 ： زنگ خونھ اومد محمد بلند شد تا بره جواب بده ھمونطورم گفتیصدا

 ....رسمی م؟؟حسابتویکنیتقلب م-
  گفتمدمویخند

 ...یتونینم-
 فمیرفتم سمت ک... بود اومدزونی در آوی کھ جلوفمی کی از تومی زنگ گوشیصدا

 .... بوداطیمحمد در ح...
 ...جواب دادم...شماره ناشناس بود.... برداشتمموی باز کردم و گوشپشویز
 ....الو-

 شده؟؟چرا داره نطوریچرا قلبم ا.قلبم بھ تپش افتاد....دمیشنی طرفو مقھی عمی نفسایصدا
 .... برام آشنانیلی نفسا خنیا...اد؟یاز جاش در م
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 ...دادمی و بھ نفساش گوش مگفتمی نمیچیھ

 ....  بھ در بود و متوجھ محمد نشدممپشت
 ...دی کشری گردنم تھوی
 ..آخ-
 
   آخ آروم از دھنم خارج شدھی

  دستمو بردم پشت گردنم  و گفتم....خندهی بلند می کھ داره با صدادمی و محمدو دبرگشتم
 ... ی اووونھید-

  گفتدوی خندمحمد
  دونم ؟ھی یکی ھی موفرفرادیدلت م-
 ..دی دوباره خندو
 .... بامزه گفت و خندم گرفتیلی خنویمحمد  ا  
 ... افتادممی گوشادهی ھوی

  گفتمدوباره
 ....الو-

 ... تر شده بودی تندتر و عصبدنشی نفس کشیصدا
 ممکنھ اون باشھ؟؟؟ اونھ کھ بھ من زنگ زده؟؟؟آب دھنمو قورت دادم و یعنی
 .... شددهی دستم کشری از زمی اسمشو بگم کھ گوشخواستمیم
 

  گرفتو گفوی گوشمحمد
 ....الو-

  صورتش و گفتی آورد جلووی گوشھی چند ثانبعد
  بود؟؟یک-
 
  گفتمتی حرص و عصبانبا
 ؟؟؟ی گرفتمویچرا گوش-
 
 .... رفتم تو اتاقمو

 .... خودش بودمطمئنم
 وار وانھی ھم قلبم ددنشی نفس کشیبا صدا....شناسمی ھم مدنشوی نفس کشی صدایحت

 ....دیکوبی منمیخودشو بھ قفسھ س
  ..  تختی رونشستم
 من ادهی اونم بھ نکھیا.... بودیاز خوشحال....از شوق بود.... صورتمی روختنی راشکام

 شمارمو از کجا آورده؟؟؟... بوده و بھم زنگ زده
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 .....دمی دھنم و خندی بردم جلودستمو
نارش باشم و اونم دوس دارم ک.....خوامی منویمن االن شاھ....شدمی موونھی داشتم دیوااا

 و آرومم رهی نگاش کنم تا آرامش سرتاسر وجودمو بگقیاالن برام بخنده و منم عم
 ....کنھ

 
 بھم نی کھ شاھدمیدی خوابھ شبمم نمی تویحت.... برداشتم و شمارشو نگاه کردممویگوش

 .....زنگ بزنھ
 ..... ممکن بودری برام غباورش

 ی باقی شک و شبھھ ای تاب خودش کرد جای قلبمو بی نفساش کھ اونطوری صدایول
 ....زارهینم
 

  اتاق  زده شد و محمد سرشو آورد داخلدر
 .... داخلامیب....ی عصبھیموفرفر-

 ....محمد....پووووف
 ...ایب-

  کنارم نشستو گفتاومد
 ... یزدی با تلفن حرف میمن فکر کردم الک-

  لبخند گفتمھی دادمو با رونی بنفسمو
 ....یاداشاشکال نداره د-
 

 ....ختی موھامو بھ ھم ردوی خنداونم
  شد و دستمو گرفتو گفتبلند

 .... تموم نشده کھمونیری ھنوز مچ گایب-
 

  گفتمدمویخند
 .... ندارمتوی حوصلھ گریبازیم.کنمی نمی بازفی ضعیبا آدما-
 

  گفتدویخند
 ....روتو برم-

 .... تو ھالمی و بلند شدم و رفتدمیخند
  بود و یشب فوق العاده ا...  خوش گذشتیلیخ....می تا بخوابمیشب بود کھ رفت١ ساعت
 ... نفساش ھم قانعمدنی با شنیول....شدی حرف بزنم بھترم منی با شاھتونستمیاگھ م
 .... بودممارستانی راه بیصبح بود و تو١٠ روز بعد ساعت صبح

 
 .. بودیشاد.... زنگ خوردمیگوش
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  جواب دادمعیسر

 ... الو-
 ؟؟یخوب.الو سالم دختر خوب-
 
 ؟؟یتو خوب.سالم ممنونم-
 منم خوبم چھ خبرا؟؟؟-
 ....یسالمت-

 ...  بھم بدهنی از شاھی خبرھی بودم تا منتظر
 
 ؟؟یای میک-
 چرا؟؟....ستی معلوم ندونمینم-
 ... برگشتنی شاھروزی دیراست. دمی پرسینطوریھم-
 

 .... خود شدی دوباره از خود بنی اسمھ شاھدنی با شنقلبم
 
  اومد؟؟یک....إ چشمت روشن-
 
 کارت دمیازش پرس..... گرفتسوی عصبنقدی چرا ادونمی نمیول.... ظھرروزید.ممنونم-

 .... رفت خونشعیبعدشم سر... رفتھشی خوب پی داشتھ گفت نھ ھمھ چیمشکل
 

  با شی ھمساای بھ عنوان دوست یحت,   نی و  در کنار شاھبودمی تھران مخواستی مدلم
 ...میزدیھم حرف م

  شده؟؟یإ پس چ-
 
 ... مھسایراست.....شھی گفت خوب ملی سھینگرانشم ول....دونمینم-
 
 ..جانم-
 ....  باال بزنمنی آستنی گرفتم واسھ شاھمیتصم-
 .... چشام پر اشک شدی حرف شادنی ادنی شنبا
 ...     ھوا کم آوردم.... کوبشش قطع شد؟؟قلبمی چیعنی
  گفتمشدی کھ بزور از دھنم خارج میی صدابا
 خودش گفتھ؟؟...خو-
 

  گفتدویخند
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 خوشگلو یلیخ....دمی تھران دختررو بھت نشون میایحاال ب...یزی چنی ھمچھی یا-
 ......من کھ عاشقش شدم.... ماھھ مھسا ماه....خانومھ

 دادم  و چشاموبستم   ھی تکنی ماشھی صندلھیسرمو بھ پشت.... حرف بزنمتونستمی نمگھید
 ....ختنیری صورتم میاشکام رو

 ....زدی نمگھی بود و دستادهیفک کنم قلبمم ا.... کلمھ حرف بزنمکی ی حتتونستمینم
  گفتزنمی حرف نمدی کھ دیشاد

  دختر؟؟ییکجا....  مھسا...الو -
 ...  پنھون کنم گفتمتونستمی لرزشو نمنی و ادیلرزی کھ میی صدابا
  برم خدافظدیمن با.....گمی مکیتبر.نجامیھم-

  با خنده گفتیشاد
 خدافظ. ممنون -
 
 یی تا دستشویخودمو بھ سخت.... شدمادهی پی پام بود از تاکسی کھ توی سستبا
 .... رسوندممارستانیب
 

 کردم بغضمو قورت بدم تا یسع.... نگاه کردمنھی رو دست شور گذاشتم و بھ آدستامو
 صورتم یاشک اول کھ رو..  بوددهی فای بی دست از سرم بردارن ولی لعنتی اشکانیا

 صورتم ی تند رونقدری  کھ ادادنی ھم انگار باھم مسابقھ مگھی دی اشکاختیر
 ...ختنیریم

 .... مشت آب سرد زدم بھ  صورتمچند
 ....گرفتی مشی قلبم داشت آتی زد ولخی صورتم ی ھاعضلھ

 .... خودمو کنترل کنمتونستمی نمی ولفتھی اتفاق منی زود اای ری ددونستمیم
 

 مانتومو باز ھیی آوردم و دوتا دکمھ باالرونیشالمو از سرم ب....سوختی مقلبم
داشتم .... ..... قلبمی روختمیر.... بھ گردنمختمیمشتمو پر آب سرد کردم و ر....کردم

 تو کمیاول ....رونیدکمھ مانتومو بستم و رفتم ب....رم انداختمشالمو س....  شدمی موونھید
 ... برهنی  از بچشام ھیسالن نشستم تا قرمز

 خودم غرق شده بودم بلند شدم و رفتم سمت اتاق مادر ی فکرای کھ توقھی دقستی ببعد
 ....جون
 ....چشاش بستھ بود.... جون تنھا بودمادر

 
 .... نگاه کردماشی شکستگبھ

 ....  شکستھ بود و بستھ بودنشگردنش
 یپا.....   بودی زخمشی شده بود و صورتش کم و بیچیسرش باند پ.... تو گچ بوددستش

 ....راستش ھم کبود شده بود



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 166 

 ....ستی خواب ندمیفھم...  جون دستشو تکون دادمادر
  کنار تخت، آروم گفتمزی می گذاشتم رووینیری کنار تختش،جعبھ شرفتم

 ...سالم مادر جون-
 

  گفتی آرومی لبخند زد و با صداھی دی منو دی جون چشماشو باز کرد و قتمادر
 .... دخترمیسالم خوش اومد-
 ....دمیخم شدم و گونشو بوس... لبخند زدمھی
 ن؟؟یبھتر-

  بازو بستھ کرد و گفچشماشو
 ....زمیآره عز-
  بابا جون؟؟ ن؟؟کوییتنھا....خدارو شکر-
 
 صبح زود ی بود ولنجایزن محمود ا....م بره استراحت کنھ بھ زور فرستادشبیاونو د-

 رفت
 شتون؟؟ی پامی بنیإ خب چرا بھ من نگفت-
 ...تازه فک کنم فردا مرخص بشم...گردهیدوباره بعدازظھر برم.... ممنونزمینھ عز-
 ...إ چھ خوب-

 .... می با مادر جون حرف زدی کلاونروز
 .... اون ساختمونھی اومده و تودی گفتم کھ امو
 

 ....   ھم اومدباباجون
 دی بابا جون  نھ ھنوزم بایمادر جون نرم شده بود ول... ببخشندوی خواستم کھ امازشون

 ...  شھیباھاش  حرف بزنم تا راض
 

 بمونم نذاشتن و گفتن  دوس ندارن دوباره زن ششونی اصرار کردم تا من پی چھر
 ....محمود با حرفاش ناراحتم کنھ

 
 ....رونی اومدم بمارستانی دو بود کھ از باعتس
 

 ... جرقھ زدھی تو ذھنم  ی فکرھی ھوی... باجھ  تلفن افتاد ھی بھ مارستان،چشممی بیجلو
 .... بودیکارت.... رفتم سمتشعیسر
 ....  کارت گرفتمھی بود مارستانی بی کھ جلوی مغازه ااز
 

 ،رده بودم کھ حفظش بودم گرفتم،اونقد بھش نگاه کویشبی ھمون شماره دعیسر
 ، بوق  بوق،سھ بوق،چھار بوق،پنجدو



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 167 

 ....الو-
 ..... خودشھی ھمھ آرامش بستم،خودش بود،مطمئنم صدانی ازچشمامو

 ....الو-
 ....زدی حرف می ھمونطور با مھربونھنوزم
 .... پر اشک شده بودچشام

 ....دمی کشقی نفس عمھی
 ...دیکشیاونم مثل من فقط نفس م... ساکت شده بوداونم

 
 ..مثل من.... نامنظمی ولقی عمینفسا
 .....   امکان داشت خودمو لو بدمموندی تو دستم می گوشگھی دھی ثانکی اگھ
 نطوری با صداش اشھی باورم نمیوااا.... دادم بھ ھمونجاھی گذاشتم و تکوی گوشعیسر
 ی آرامش و ترس،خوشحالکنم،حسیھ مھمھ حسارو دارم باھم تجرب...بشم

 صبر گھی زدم رو قلبمو گفتم فقط چند روز دیکی.. تپھی بازم تند مقلبم  ،یوناراحت
 ..... کن

 از خودش اون یحتما شاد.....  شھینم..نھ امکان نداره ..... افتادمی شادی حرفاادی
 ....آره آره....حرفارو در آورده

 
 ؟؟یمھسا خوب-

 ...دهی امدمی دبرگشتم
 ...ستادمی اصاف

 ...آره خوبم-
 کردی با شک نگام مدیام
 ؟؟یری از مادر جون خبر بگیاومد-
 

 ... تکون داد و گفتسرشو
 کاری چدمیبخدا نفھم....      خوامی واقعا معذرت مروزمی دیمھسا بھ خاطر کار بچگانھ -
 ...کنمیم
 

  تکون دادم و گفتمدنی  بھ نشونھ فھمسرمو
 کھ نگفتم ی تا وقتیول.... تا ببخشنتزنمیباھاشون حرف م.... نباشنجایفعال ا-
 باشھ؟؟....این
 

 ： تکون داد وگفتدنی فھمی بھ معنسرشو
 .... پس خبرشو بده....باشھ-
 ....باشھ-
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 .... لباسام افتادمادی دفعھ  ھی
 
 ....دی امیراست-
 ...جانم-

 .....پووووف
 
 .... تو جاموندهنیساکم تو ماش-
 ...  بھت بدمشایب...نھیاالنم تو ماش....دمشیآره د-
 

 ... پارک کرده  بودمارستانی از بنترییپا....نی سمت ماشمیرفت
 .... آوردرونی عقب ساکمو بی صندلاز
 .... بانونیبفرمائ-

 ...؟.مھسا  _
 

 .... آوردم باال و بھش نگاه کردمسرمو
 ...روزی دھیقض-
ممکنھ  فردا صبح بھت ... باشدواری امی  ولگھی درمیمنم م..الیخی بناروی فعال ادیام-

 ....یایزنگ  بزنم کھ  ب
 
 ： لبخند اومد رو لباش و گفتھی
 .....ممنونم مھسا-

  تکون دادم و بھ راه افتادمسرمو
 

 ...ادی حرف زده بودم گفت بعدازظھر میصبح با ال... گرفتم و رفتم سمت خونھیتاکس
 

 و شدیسر انگشتم سرد م....دمیکشیروشو خط م....  بخار داشتنی ماشی شھی شیرو
 بھ خودم یوقت....کردمی فک می شادیھمونطور بھ حرفا.....  بھم دادی میحس خوب

 .... نوشتھ بودم اصال متوجھ نشدمشھی شی رونویاومدم اسمھ شاھ
 
 
 ... اوضاع از چھ قرارهنمی زودتر برگردم و ببی ھرچدیبا
 

 .... اونجا بودنای و  پورانیمھال و پو رفتم خونھ ،یوقت
 ...  نگفتمیچچی ھنی از حسم بھ شاھی ولمی با ھم حرف زدی اومد کلی ظھر ھم البعدا
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 ..گذرهی مزی ھفتس از اومدنم بھ تبرکی االن

 .... بودی تولد الزوزید
   دادمی ھم با بابا جون و مادر جون آشتدویام

 . کنھی خودشو می  داره سعدی امی ولننی ھنوزم باھاش  سر سنگھرچند
 یحت.... رهی کھ دلم داره براش ضعف می زنگ نزدم درحالنی ازون روز بھ شاھگھید

 چال گونھ سمت یبرا... مھربونشی لبخندایبرا..دنشی نفس کشی صدایبرا
 ....تارشی گی صدایبرا....راستش

 
 ..... پگاه گفتم برام انتخاب واحد کنھ و کالسامونو باھم بردارهبھ
 .... برگردم تھرانخوامی بگم می چحوردونمینم
 ...ایب..مھسا جان-

  آشپز خونھرفتم
 ....بلھ مامان-
 ....می خونھ عمھ دعوتمیآماده شو بر-
 
 .. نی خودتون برامینھ من نم-
 

  چشم غره  رفت و گفتھی مامانم
 ....میآماده شو کھ زود بر-

 .... وارد اتاقم شدمدموی کوبنی بھ زمپامو
 .... ھاشونو ندارمھیحوصلھ طعنھ و کنا....نم؟؟؟؟أهی ببدی باوی کامی نخواستھ باشم بمن
 

قرار شد بابا از در مغازه ...  خونھ عمممیرفتی ممی ساعت حاضر بودم و داشتمی نبعد
 ....  خونھ عمھادی بمیمستق
 ....بعدازظھر بود۴ ساعت میدی رسیوقت

ساعت ....میدیخندی ممویزدیبا رضا حرف م... نبودمی شکر دختر عمھ افاده اخدارو
بابامو شوھرعمم و دختر .... ادیمحمد گفتھ بود کار دارم نم....شب بود کھ ھمھ اومدن٧

 ....ایعمم رو
 کھ مطمئنم از قصد بود ی بلندی کھ عمم با صدامیزدی حرف مموی شام نشستھ بودبعد

 رو بھ مامانم گفت
 ....بھ خدا من کھ شاخ درآوردم-

 ... شددهی ھممون بھ سمت عمم کشتوجھ
  بھ عمم گفتبابام

 ؟؟ی شده مگھ آبجیچ-
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 ： گفتی با ناراحتعمم

ناخواستھ صدام ....زدمی حرف ممونی داشتم با زن داداش در مورد دختر ھمسایچیھ-
 ..بلند شد

 
 ؟؟ی شده کھ شاخ در آوردیخب چ-
 
 طالق گرفتھ بعد انگار کھ دنبال شوھر مونی وقتھ دختر ھمسا،چندیدونیآخھ م-
 کھ رهیگی و باھاش گرم مکنھی مینیری خودشنی ھمچنھیبی کھ رضامونو  منیگرده،ھمیم

 ... دنبال شوھرهگھیآره د.....خندهی و مگھیبلند م.....نگوووو
 .... سرمی روختنی  رخی سطل آب ھی انگار

 .... پلک بزنمی حرف عمم خشک شدم و نتونستم حتنی ابا
  زد؟؟؟شی االن بھ من ننیا

انگار ھمھ تو ... داشتینی سنگیلیجمع سکوت خ.گفتنی نمیچچی ساکت بودن و ھھمھ
 شوک حرف عمھ اند

 .... اومد و کنار من نشسترونی رضا از اتاقش بھمونموقع
 

 .... تکون بخورمتونستمی خشک بودم و نمھنوز
 و پالتومو برداشتم  و رفتم فمیک.... از جام بلند شدمعی دفعھ  بھ خودم اومدم و سرھی
 ...رونیب

 شوھر عمم ی و ازھمھ واضح تر صدازننی کھ داشتن با ھم حرف مدمیشنی مصداشونو
 ：گفیبود کھ بلند م

 ؟؟ی چیعنی حرفا نیا-
 ..... رونی دره خونھ اومد و مامان بابام اومدن بی باز کنم کھ صدااطوی دره حخواستم
 ... اومد بھ طرف منعی سررونی اومد ب رضابعدش

  گفتھ؟؟؟ی شده؟؟مامانم چیمھسا چ-
 
  پوزخند زدمو گفتمھی
 .....دمی کھ پسرشو دزدکنھیاالن عمھ فک م....برو و بامن حرف نزن-

 کردی ماتو مبھوت بھ من نگاه مرضا
 
 یتو.... بھ سمت خونھمی و رفتمی شدنیسوار ماش....مامان بابامم اومدن....رونیاومدم ب 

 ... تو شوک حرف عمھدمیشا. ....میھممون ساکت بود.... نگفتیچی ھچکسیراه ھ
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 دی حالھ منو دیوقت....محمد خونھ بود....شب بود١٠ خونھ ساعت میدی رسیوقت
  ：ابروھاشو انداخت باال و گفت

  شده؟؟یچ-
 

 و  کف دستم دخوری دستمو محکم مشت کرده بودم کھ ناخنام بھ کف دستم ماونقد
 ...سوختیم
 

 ....ساکمو برداشتم و لباسامو داخلش گذاشتم.... ازش گذشتم و رفتم تو اتاقمی حرفبدون
 

 ...کنھی کھ داره با اخم بھ ساکم نگاه مدمیسرمو کھ بلند کردم مامانو  د.... باز شددر
 

 ... ھم پشت سر مامانم وارد اتاق شدمحمد
 ： بود گفتمنییمونطور کھ سرم پاھ.... بھ کارم ادامھ دادم دوباره

 .... بمونمنجای اتونمی نمگھید.... فردا برمخوامیم-
 

  خبر نداشت گفتیچی کھ از ھمحمد
 ....خونھ عمھ چھ خبر بوده کھ من خبر ندارم-
 
  پوزخند زدمو گفتمھی..... طرف محمد برگشتم بھ
 ادیتا ب.خندمی مزنموی با پسر عمم حرف مرمی می شوھریمن از ب.... داداشیخبر ندار-

 ....رهیمنو بگ
 

 ： گفتتی رو صورتش نشست و  با عصبانظی اخمھ غلھی محمد
 
  گفتھ؟؟نوی کرده و ای غلطنی ھمچی تو؟؟؟کیگی میچ-
 
 ....اون منظورش دختر ھمس.... نگف دخترمینطوریا-
 

  وسط حرف مامانم و گفتمدمیپر
 ن؟؟؟یکنیشما چرا ھنوزم ازشون دفاع م....مامان-
 

با دستم بھ خودم اشاره .....  شده بودی عادریحرکات دستم غ....ستادمی شدم و ابلند
 ....کردم
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 مامان رمیمن م.... داشتشھی می چھ انتظاربھیپس از غر..... حرفارو زدهنیعمھ من ا-
 .... تھراننیای مدینی منو ببنیشماھم خواست....جان

 
 ی کردن فدای ھر غلط؟؟؟اونایکنی متیمھسا تو چرا بھ خاطر حرف اونا خودتو اذ-

 ...یسرت آبج
 
 یی با چھ آدمادمیفھم.... شناختملمونوی فامی خودمو ول  کنمی نمتیاذ....نھ داداش-

 .... راحت ترهالمیاگھ برم خودم خ....میسروکار دار
 

 ؟یریآخھ چرا م-مامانم
 

 .... بھ طرف مامانمبرگشتم
  ...پس االن برم بھتره.... موندهگھی چند روزه ددیتا ترم جد.... برمدیآخرش کھ با-
 

  سرشو تکون داد و گفتی با ناراحتمامانم
 
 .... یھرجور راحت تر-
 ....رونی رفت بو
 

   . داده بودھی تکواری بھ دنھی ھنوز تو اتاق بود ودست بھ سمحمد
 

 ..... رو تختنشستم
 
 ....ایمھسا مواظب خودت باش-
 

  آوردم باال و بھ محمد نگاه کردمسرمو
  لبخند تلخ زدمو گفتمھی
 ...ھستم-

 .... بھ طرفماومد
 
  گفتی و با لحن مھربوندیسرمو بوس 
 ....ی خودمھیتو موفرفر-
 

 .....   قھوه تلخکیمثل طعم .... تلخی ولدمیخند
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 ...دمی تختم دراز کشیرو....رونی برفت
 ...گرانی دی ھاھی کناشوی نمتی نھ بھ قی برم ولنجای ازیلی دلکی بھ خواستمی ممن
 

 دلش برام تنگ شده؟؟....کنھی مکاری چیعنی....نی ذھنم پرواز کرد سمت شاھبازم
 نشستھ بودم و بھ طرف رزنی پھی اتوبوس کنار یصبح بود کھ منم تو١٠ ساعت صبح

 ....رفتمیتھران م
 با نوی اگھ االن برم ممکنھ شاھکھنیا....     کردمی و فکر مشھی شی گذاشتھ بودم روسرمو

 .... ھم گذاشتھ باشنیممکنھ قرار عروس....گھیحتما نامزدن د....ھھ....نمیاون دختره بب
 

ھمونطور کھ فک .... درست فکر کنمتونستمینم.... فکرا بھ درد اومده بود نی با اسرم
  بود خوابم بردیی اتوبوس کھ برام مثل الالی و با تکوناکردمیم
 
 با رزنھیچشمامو کھ باز کردم پ.... شدمداری از خواب بدادی کھ تکونم می دستبا

  گفتیمھربون
 ...میدیخوشکل خانوم رس-

 ....می بودنالیترم.... انداختمی نگاھرونی ببھ
 .... شدمادهی لبخند تشکر کردم و پھی با رزنھی پاز
 ... قلبم بازم بھ تپش افتادنیی کھ پامو از اتوبوس گذاشتم پانیھم

 .... بکشمقی باعث شد چنتا نفس عمکشھی ھوا نفس منی ھمی تونمی شاھنکھی افمر
 ....کردی موونمی دنمیبی منوی شاھگھی دقھی تا چند دقنکھی افکر

 
 .... دربست گرفتم و رفتم بھ سمت خونھھی عیسر

 
 ... شدمادهی پعی حساب کردم و سررویکرا

رفتم تو ..... مردم ھم صداشو بشنوندمیترسی قلبم اونقد بلند بود کھ میصدا
 .....زدی مجانیقلبم ھمچنان باھ....ساختمون

 ...ستادیآسانسور ا.... آسانسوری جلورفتم
 ....دیلرزیدستام م...کردی موونمی درونی بادی بنی االن ممکنھ شاھنکھی افکر

 
 آب تونستمی نمیحت.... شالمو مرتب کردمشدی مدهی کھ بھ وضوح لرزشش دیی دستابا

 ....مثل کوره....داغ داغ بودم.....دھنمو قورت بدم
 

 شدنی کھ از آسانسور خارج می طبقھ دومی ھاھی ھمسادنی آسانسور باز شد و با ددر
 .... آروم تر شدمکمی
 



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 174 

 خودم نبود کھ طبقھ اریدستام انگار کھ در اخت..... کردم و وارد آسانسور شدمسالم
 ....آسانسور حرکت کرد.....سومو زد

نتونستم از ......  درش باز شدستادیآسانسور ا....رونی بزدی منمی داشت از قفسھ سقلبم
 شدیداشت دره آسانسور بستھ م..... پاھامو تکون بدمتونستمینم....سرجام تکون بخورم

 کیقلبم کوبشش ....رونی بود رفتم بیکھ دستمو گذاشتم جلوش و بھ ھر جون کندن
 .... بردم جلو و زنگو زدمرزونمول یدستا....شدیلحظھ ھم قطع نم

 نجام؟؟یمن چرا ا.... لحظھ بھ خودم اومدمھی
  کردم من؟؟ی بگم؟؟چھ غلطی االن درو باز کنھ چاگھ

 
 یول.... دوست داشتن ھمراه بودنیھر چند عقلمم با ا..... بودشتری قلبم قدرتش بیول

 .... بودیمنطق
 
 .... جواب ندادی کسی ھم زنگو زدم ولگھی بار دھی

 برگشتم بھ سمت زونی آویی و لبای از در گرفتم و با سرخوردگدموی رنجنگاه
 ....ادیدکمشو زدم تا آسانسور باال ب...آسانسور
 بود درو باز کردم تا وارد آسانسور نیی کھ سرم پایھمونطور....ستادی اآسانسور

 روبروم ی جفت کفش مشککی.... عطرش اومدی کھ در باز شد بونیھم....بشم
 .... آوردم باالعیسرمو سر....بود

 کف فتھی و بادی کھ ھر آن ممکن بود از جاش در بزدیقلبم اونقدر تند و محکم م 
 .....آسانسور

 
 کیدر عرض ... ماھھ منتظرم رو بھ دست آوردمکی کھ ویآرامش.... خودمیول
 .... ھیثان
 
 .... روش موندهشمیتھ ر ھی کھ ی صورتدنیبا د....شی عسلی نگاه کردن بھ چشمابا
 
 ..... خودشو دارهھیشونی کھ پریی موھابا
 

 .... صحنرو از دست بدمنی ازی دوس نداشتم پلک بزنم تا لحظھ ایحت
 

 ...خوردیاونم تکون نم....  مثل من بھم زل زده بوداونم
 

 ....کردیاونم ماتو مبھوت منو تماشا م....زدی پلک نماونم
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 ایانگار دن....میکردی نگاه مگروی و ھمدمی بودستادهی ھمونطور مقابل ھم ادوتامون
 ....می مونده بودای بود و ماھمونجا از نقطھ دنستادهیا

 ... نھ اونزدمی می من حرفنھ
  .. نھ اونزدمی من پلک منھ
 .... نھ اونگرفتمی من نگامو ازش منھ

 ....میشدی مرابی سمی و االن داشتمی تشنھ نگاه ھم بودمونیی دوتاانگار
 درو با دستھ راستم عیسر....می بھ خودمون اومدشدی دره آسانسور داشت بستھ میوقت

 دست یگرفتم و اونم درو خواست با دست چپش نگھ داره کھ دستھ داغشو گذاشت رو
 ولت بھم وصل کردن کھ بدنم  ستی و بستی برق دوانیانگار جر....میخی

      سالم کردمی وبھ سختدمبھ خودم اوم....می دستامونو برداشتعیسر.....دیلرز
 
 ...سالم....س-

نمدونم چرا ....می و راحت بودیمی کھ باھم اونقدر صمسی نی آدم اوننی اانگار
 .... مثل قبل باھاش حرف بزنمتونستمینم
 
 آدم ھی من یانگار با صدا... چشماش رفت و سرد شد،سنگ شدی توھی اون مھربونھوی
 .... شدی اگھید
  گفت.... رونی پوزخند زدو از آسانسور اومد بھی
 
 ن؟؟ی طبقھ نقل مکان کردنیشما ھم بھ ا....سالم-
 
 

از سوم شخص ...زنھیاصال چرا اون مثل قبل باھام حرف نم...دمی نفھممنظورشو
 سرمو تکون دادم و گفتم... رفت بھ سوم شخصیشگیاز اول شخص ھم...استفاده کرد

  منظورتو؟؟فھممیبلھ؟؟نم-
 
 کھ از ھمھ حرکاتش خوامی موینیمن شاھ... رو مخ من بودقای پوزخند زد کھ دقھی

 کھ فقط بلده یخی مرد سرد و نینھ ا....دادی بھ ھمھ انتقال منوی و اشدی ساطع میمھربون
 ....پوزخند بزنھ

 
  کجاس؟؟دیپس ام-

  گفتمباتعجب
 ؟؟ی چد؟؟واسھیام-
 
 ...ھیتالشش ستودن..... بگمکی بھش تبرخواستمیچون م-
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 ....  ھردوتامونای خنگ شده،نی شاھای من نفھم شدم،ای....دمیفھمی نمیچی ھواقعا

 ...واضح تر بگو...یزنی حرف می در مورد چفھممیباور کن نم-
 
 .... ساکمو بکنم تو حلقشخواستمی زد کھ مگھی پوزخند دھی
 زنم؟؟؟ی حرف می در مورد چیدونی نمیعنی-
  ساکو تو دستم جابھ جا کردم 

 ... شددهی نگاھش بھ ساکم کشکھ
  تکون دادم و گفتمسرمو

 .... کھ مرض نداشتم ازت بپرسمدونستمیخب اگھ م... نھ-
 

 جذابش یلللی از ابروھاشو انداخت باال کھ خیکی از ساکم انداخت تو چشمام نگاھشو
 ...و گفت..... کرد

 ؟؟یایاز مسافرت م-
 ....زیآره از تبر-
 ...دیپس کو ام-

 .... گفتمتی و گفتم و با عصبانرونی با حرص دادم بنفسمو
چطور واست .... باشھ باشھخوادی می دارم؟؟؟اصال ھرگورکاری چکھیمن بھ اون مرت-

 .... شده؟؟ توھم فقط حرصم بدهزیعز
اونم .... و رفتم تو آسانسور و طبقھ چھارو زدمنی بھ زمدمی مثل بچھ ھا کوبپامو

 انگار ھنوز تو شوک بود.... بود و تکون نخوردستادهی اشیھمونطور بھ حالت قبل
 

 کھ در لحظھ آخر برگشت و نگاه متعجبشو بھ چشمام شدی آسانسور داشت بستھ مدره
 ...انداخت

 بود کھ رفتھ ی مثل وقتیھمھ  چ....دره خونرو باز کردم و وارد خونھ شدم.... باالرفتم
 ....بودم
 ... دارم؟؟معلومھ کھ مثل ھمون موقعسی چھ انتظارخب

 ، آوردمرونی بکفشامو
   .  کردم،ساکمو گذاشتم کنار در و رفتم رو مبل نشستمزوونی آوپالتومو
 ... ذوقمو کور کردایچجور

 .....دیپرسی مدی و چرا ھمش درمورد امکردی رفتار مینطوری چرا ادمی من نفھمآخر
 

 برادر دوقلو داره و ھینکنھ .... کارانی چھ بھ انویشاھ.....أه أه..... پوزخنداشو بگواون
 .... برادرش بودهنمیا
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 ....دمی بھ حرف خودم خندخودم
 : گفتمی زانوھام گذاشتھ بودم گرفتم و با درموندگی با دستام کھ روسرمو

 ؟؟؟ی چیعنی آخھ
 ..... دمی نفھمدی کھ ربطشو با اممن
 داری گذرونده بودم و از شوق دنیھمھ راھو با فکر کردن بھ شاھ.... گرسنھ بودمیلیخ
 ....    رفتی نمنیی لقمھ ھم از گلوم پاھی

 دمیبھ مامانم زنگ زدم و گفتم رس.... برخوردنی جز ھمکردمی تصور موی برخوردھر
.... 

 
 کاری چدونستمینم....  ھمونو گذاشتم تو آب تا بجوشھ و بخورمش.... بودی کنسرو ماھھی

 زی کھ از تبردموی سبز جدیپالتو....بود۵ھنوز ساعت ...حوصلم سر رفتھ بود ....کنم
 ... ست کردمی اسپرت مشکی و شال سبز و کفشای بودمو با شلوار مشکدهیخر
 کھ چشمام معرکھ دمی باحال کشیلی خی خط چشم مشکھی...خواستی مشی آرادلم

 رژ یعنی کرد،رژگونھ و قسمت مورد عالقم ی زدم کھ مژه ھامو عالملیشد،ر
 .... برق لب زدمھی قرمزم ھیی قلوه ای لبایرو....لب
 
 رنی دوروز می گفتھ بود براھی اومد عطادمی زدم کھ روی خونھ عطرون،زنگیرفتم ب  

 ....شھرستان
 ...ششی برم پتونمی پگاه افتادم،مادهین،یی پارفتم

 
 ..   نبودی گشتم ولمی گوشدنبال

 .... بابا جاش گذاشتمیا
 برداشتم و اومدم موی گوشعیسر....رو زدم۴ داخل آسانسور و طبقھ برگشتم

 دنبال شماره می گوشیطبقھ ھمکفو زدم و از تو....دوباره رفتم داخل آسانسور....رونیب
 ...گشتمیپگاه م

 بو رو بھ داخل نی و ادمی کشقینفس عم ...بازم ھمون بو.... و در باز شدستادی اآسانسور
 ..کردی می قراریقلبم بازم ب.... ھام وارد کردمھیر

 ...ھنوز متوجھ من نشده بود.... آوردم باالسرمو
 با شال       بوددهی  پوششی مشکی پالتوری ژاکت سبز کھ زھی...  . عوض کرده بودلباساشو

 ....شیگردن مشک
 .  .. مکث کرد و وارد آسانسور شدکمی دی منو دیوقت
 

داشت بھ من نگاه .... دھنمو قورت دادم و سرمو آوردم باال و بھ چشماش نگاه کردمآب
 ....نییھل شدم و سرمو انداختم پا....کردیم
 سالم-
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 سالم-
 خندم گرفت....می سالم کردباھم

 ...    لبخند رو لباشھھی اونم رد دمی آوردم باال دسرمو
 تونھی دعوتن و نمی و بھ پگاه زنگ زدم کھ گفت مھمونرونی آسانسور اومدم باز
 .....ادیب
 

 روزا نی سرد بود فکر کنم ھمیلیھوا خ......رفتمی رو راه مادهی پی و تورونی باومدم
 .....ادیبرف ب

 
 دمیبرگشتم د... از پشت سرم بوق زدنی ماشھی قدم نرفتھ بودم کھ چند
  االن برم سوار بشم؟؟؟یعنی......    مدستپاچھ شد....نھیشاھ

  گفتنی رفت و شاھنی کمک راننده پاشھی کھ شکردمیفکر م 
 ..گھی سوار شو دایب-
 .  .رمینھ ممنون خودم م-
 .....شمی سوار مرمی می زدم،دوباره بگھ زودی تعارفھی

 ...زنمی مخی سرد ی ھوانی تو اوالال
 ...... لتھیھر جور م-
  داد باال و گازشو گرفتو رفتشرویش
 

 .... و واج ھمونجا موندمھاج
 
  واقعا رفت؟؟؟یعنی

 ....کردمی حاال تعارفم نھ مثال داشتم ناز مکردمی من مثال داشتم تعارف مبابا
 

 ھی یمردیخب م..... نی بھ زمدمی پامو کوبتیبا عصبان....رونی با حرص دادم بنفسمو
 ؟؟؟یمردی م؟؟؟نھی تعارف کنگھیدفعھ  د

 گھ؟؟؟ی دھی تو بگو نازت چ؟؟؟نھی تعارف نکنیمردی مھسا تو ھم مخب
 

 ....ندشی زن آشینکنھ رفت پ.... شدزونی و لوچم آولب
  امکان داره؟؟؟یعنی....     فکر بغضم گرفتنی ابا
 
 

 .... عجلھ داشتنقدی ھمونم ایبرا.... حتماگھی دآره
 .... بھ راه افتادمتی عصبانبا

  سرد؟ی ھوانی برم؟؟تو ای االن من کدوم گورخب
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 ... گرفتم برگردم خونھمی ساعت کھ راه رفتم تصممین
 
 

  زنگ خوردمی اومدم کھ گوشرونی کھ چرا بدادمی خودمو فحش مداشتم
 

 ....ھی شاددمینگاه کردم د    
 .....می باھم حرف نزدگھی باال بزنم دنی آستنی شاھی براخوامی کھ گفت می روزازون

 
 ...   نی دختره رو ببمی برای االن نگھ بایخدا

  دادمجواب
  ..الو-
 ..الو سالم مھسا خانوم-
 ؟یخوب...زمیسالم عز-
 ؟یی؟کجایممنون تو خوب-
 
 ..من االن تھرانم.منم خوبم-
 ....  منشی پایخب ب....چھ خوب-

 برم؟نرم؟
  کنم؟؟کاریچ
 ... اونجامگھی ساعت دمیباشھ ن-
 
 ...منتظرم فعال-

 ....ستمی تنھا نگھی خدارو شکر الاقل دخب
 ....ی گرفتم و رفتم خونھ شادیتاکس

 ... خونشونو زدم در باز شد  وارد خونشون شدمزنگ
 ...یسالم خوش اومد-

  و گفتمدمی بوسگونشو
 ؟؟ییتنھا....ممنون-
 ...ادی زود  می رفت خونھ مامانش وللیآره سھ-
 
 ...آھا-
 ؟؟؟ی چاایقھوه -
 ...قھوه-
 

  نشست روبروم...رونی با دوتا قھوه اومد بقھی تو آشپزخونھ و بعد پنج  دقترف
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  از ابروھاشو باال انداختو گفتیکی بعد
 ....ادی بنمیممکنھ شاھ-

 دستپاچھ شدمو قھومو باالتر بردم و  دھنم ی حرف شادنی کھ با اخوردمی قھوه مداشتم
 ....سوخت

  و گفتمزی قھورو گذاشتم رو مفورا
 ....     سوختمی آیآ-
 ؟؟؟ی شدیإ چ-
 .... داغ بودیلیقھوم خ-

 ....کنھی کارارو منی چرا ادمیفھمیاصال نم... اومد رو لباشیطانی خنده شھی یشاد
 

 ...فھممی نمیچی خورده کھ ھیزی چی  سر من تو راه ضربھ انکنھ
 

 .... سرجاشادی تکون دادم تا حواسم  بسرمو
  زدی از عشق داداش جونش حرف م فققطو فققط داشتی دوساعت شادیکی
منم  از بس حرص خوردم و ناخنامو فرو بردم کف دستم،رد ناخنام کف دستم  خون  
 ....سوختی و مومدیم

 .... کنمھی گرنمی حرصم داد کھ دوس داشتم بشاونقدر
 ....انی تا خودمو کنترل کنم و اشکام نیی بارم رفتم دسشودو
 

 .... ازدواج کنھخوادی بشم کھ می عاشق کسدی چرا من باآخھ
 
 ...من کھ  عاشقش شدم.... مھسا جانگھیآره د-
 ... نتونستم ساکت باشمگھید
 
 ... عاشقش باشھ نھ تودی بانیشاھ-
 ...دونمیاونم عاشقشھ م...اون کھ صددرصد-
 
 خودش گفتھ؟؟-
 ....یزی چنی ھمچھی یا-
 
  گفتمتی عصبانبا
 ؟؟؟یگی منویتو چرا ھمش ھم-
 
 جب گفت تعبا
 وااا چت شد تو؟؟-
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 ...خب بھ من چھ... تند رفتمیلی خودم اومدم خبھ
 .... فراموشش کنمدیبا...گرفتی دلم آروم نمنی ایول

 ....کنمی فراموشش مآره
 ...می سفارش دادتزای پنی ھمی کرده بود براتزای ھوس پیشاد
 ...نی راحت شد و گفت شام بخورالشی خمی شادشی من پدی فھمی ھم زنگ زد وقتلیسھ
 

 ... و منم برم خونمادی بلی و من منتظر بودم تا سھمی خورده بودشام
 

 رفت جواب داد بعدش گفت یشاد.... زنگ خونھ اومدیبود کھ صدا١٠ ساعت
 ...لھیسھ

 .... دستھ مبل برداشتم و سرم انداختمی از روشالمو
 

 ...خوبھ... بلند بودسارافانم
 .... وارد خونھ شدنی و پشت سرش ھم شاھلیسھ

 تعجب نی اونم خبر نداشت  کھ من اونجان واسھ ھمنکھی مثل استادمی بلند شدم افورا
 ...کرد
 ...  و سالم کردمنیی سرمو انداختم پازود
 .... برمخوامی رو کھ جاگذاشتم بده می ھمون پوشھ  ایآبج:نیشاھ
   رفتم فورا پالتومو تنم کردممنم

  جون؟ی شادی نداریکار.....گھی درمیم مخب من-
 ؟؟یریإ کجا م-
 ....   کردمی و خدافظدمی بوسویشاد. خونھرمیم-
 
 ... در تا کفشامو بپوشمیرفتم جلو 

 .... آوردم تا زنگ بزنم آژانسرونیی مویگوش
 .... ارهی بنوی رفت تا پوشھ شاھیشاد
  گفتی جدیلی خنیشاھ

 ....رسونمتیمھسا م-
  گفتمی ھمونطور جدمنم

 ...شمیمزاحم نم.زنمیممنون دارم بھ آژانس زنگ م-
 

 کموی اومد نزدنی کھ رفت شاھلیسھ.... صدا زدلوی سھیشاد.... بودستادهی من اکنار
  و شمرده شمرده گفتی جدیلیخ
 .....منتظرم باش....رسونمتیگفتم م-
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 شدیعطرشو کامال م یبو.... داشتم  ی حس خوبخوردی نفساش بھ صورتم منکھیاز ا 
 ...داغ کردم...حس کرد

 ..... گرمم شده بودیلیخ....دمی کشقی نفس عمھی.....رونی رفتم بعیسر
 ....نمی رفت با دست بھ من اشاره کرد تا بشنشی درو بست و بھ طرف ماشنیشاھ

 ....  بھ طرف در رفتم و درو باز کردم و نشستمآروم
 ...  ھم پر بود از عطر تلخشنشی ماشیتو

 .... بھ راه افتادی حرفچی ھبدون
 .... زدم نھ اونی آخر نھ من حرفتا
 

 ......می کھ خوب بودم؟؟؟مای شدینطوریچرا ما ا.... کرده بودمبغض
 

 .... نگاه کردمنی بار برگشتم بھ شاھچند
 .... و اخم صورتشو پوشونده بودکردی می داشت رانندگی جدیلیخ
 شدم فقط از بودن در کنارش لذت بردم و عطرشو الیخی بی حرف بزنم ولخواستمیم

 ....استشمام کردم
 ..... شدمادهی پی معطلی و منم بنگی برد داخل پارکنوی ماشمیدی رسیوقت
 

 .....  کھ دستشو آورد جلو و نذاشتشدی داخل آسانسور،در داشت  بستھ مرفتم
 ....منم شونمو باال انداختم واسش....  از ابروھاشو باال انداخت و بھم نگاه کردیکی

 ...ادیزودتر ب.... کنمکاری چخب
 

 ستادی کھ باالتر رفت کامال اگھی دکمی داد ،یی صداھی ھوی کھ حرکت کرد آسانسور
 ..... صدا دادھیبعدشم 

 .... دادمھی آسانسور تکوارهی و بھ ددمی کوتاه کشغی جھی
 

  بھم نگاه کردو گفتنیشاھ
 ....شھی االن درست مستی نیزیچ-
 
   ترس گفتمبا
 ....میری کمک بگدی شد؟؟باینطوریچرا ا-

 ...رو بھ من گفت.... بوددهی فای بی رو زد ولی اضطراردی کلنیشاھ
 
 ...کنھی کار نمنمی امیری کمک بگیچجور-
 
 ینطوریا-
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  صدامو بلند کردم و کمک خواستمو
 ...کمک....می افتادریما تو آسانسور گ....کمک-
 
 ....سی نی کھ طبقھ سوم ھم کسمی طبقھ دوم و سومنیفک کنم ب...خودتو خستھ نکن-
 
  شد؟؟ینطوریچرا ا... آسانسور کھ خراب نبوده-
 ... طعنھ گفتبا
 زود ی شده ولینطوری بار اکی نی شما تو ماه عسل بودیوقت....چرا خانوم خانوما-

 ...شھیدرست شده االنم حتما زود درست م
 
  انگشت بھ خودم اشاره کردمو با تعجب گفتمبا
  خانوادت اسمش ماه عسلھ؟؟شیمن ماه عسل بودم؟مگھ برگشت پ-
 
 .... موھاشی و دستاشو برد الدی کشی عصبی ولقی نفس عمھی

 ... شدهوونھی چند روز دنی اکنھ؟؟نکنھی مینطوری اچرا
 
 ...گھی دشھیاون خانوادت م....یگیخب آره درست م....ِھھ خانواده-
 

  تکون دادمو گفتمسرمو
 ؟؟؟یزنی حرف می از چھ؟؟تویاون ک-
 ....دمیمھسا ازم پنھون نکن خودم د-
 

 شمی موونھی دارم دیواا....گھی داره میده؟؟چی دویچ...دنی باال پرابروھام
 
 .... تا منم بفھممی حرف بزنکمی یدی کھ دییزای از چشھیم-
 

 ... کف آسانسور و پاھاشم دراز کردنشست
 ...   نبودی اگھی دی چاره نکھی امثل
 .... نشستم روبروش و وپاھامو دراز کردممنم

 ؟؟؟یکنی انکار میعنی-
 
   گفتمتی عصبانبا
  چطور انکار كنم؟؟یزنی حرف می از چدونمی نمیآخھ من وقت-
 
 ز؟؟ی تبری رفتیتو با ک....گمی خب االن ملھیخ-
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  داره؟؟یچھ ربط-
 
 ...یری از جواب دادن طفره میدیھھ د-
 
 .... رفتمدی من با امرم؟؟خبیمن طفره م-
 

  زدو گفتیپوزخند
 ...گھی دیخب جوابتو گرفت-
 

  گفتمی آسانسور و با درموندگوارهی آروم زدم بھ دسرمو
 ....یگی می چفھممیبخدا نم-
 
 ؟؟ی اونقد خنگیعنی-

 ... طرفش براق شدمبھ
 ؟؟؟؟ی گفتیچ_
 

  برد باال و گفتدستاشو
خانوادت آره ....نھ نھ....دی امشیبابت برگشت پ.... االنگمیبھت م...باشھ بابا نزن-

 ....گمی مکی خانوادت تبرشیبابت برگشت پ...نیھم
 

 و اونو خانوادم دی امشی کرده من برگشتم پگھ؟؟فکی می چوونھی دنیا.... باز مونددھنم
 دونم؟؟؟یم
 
     ششی غلط بکنم برگردم پ؟؟؟منیخل شد!!!!!!وااااا-
 
 ....نی رفتنوی شدنی و سوار ماشنیدیخندی منی کھ داشتدمیخودم د-
 
   تعحب گفتمبا
 ؟؟؟ی؟؟تو مگھ کجا بود!!یگی رو میِک-
  پوزخند زدو گفتھی
 ...یخب حقم دار...ادی نمادتی کھ نی گشتنوی باھم اونقد دور زدزیپس تبر-
 
  گفتمتی عصبانبا
 ...ادی اونقد پوزخند نزن،اصال بھت نمنکھیاول ا-
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  کنم،آدم قحط بود؟؟حی خوش بگذرونم و تفردی غلط بکنم برم با اممن：دوم
 روز بھ اومدنت  کی قایچون مادرش دق....  باھاش رفتمیلی ھم بھ دالنجای ازمن：سوم

 برم کھ چون روز بعدش امتحان خواستمی بود،شبش ممیتصادف کرده بود حالش وخ
 می موضوع، روز بعد  ھم کھ خواستنی حالش بد بود بھ خاطر ادیداشتم نشد،بعدشم ام

 ....میماھم خوشحال بود... اومده  خبر دادن مادر جون بھ ھوشمیفتیراه ب
 
  مکث کردم و گفتمکمی
 .... دمی دی فکر کردم اشتباھی ولدمی تورو دمیرفتی کھ ما میدم؟؟موقعیپس درست د-
 

  و  آروم گفتنیی نگاھشو کھ تا اون موقع بھ  صورتم انداختھ بود انداخت پانیشاھ
 نوی شدنی خوشحالو خندون باھم سوار ماشدی تو و امدمی و ددمیآره من ھمونموقع رس-

 .... نی کردی فکر کردم آشتنیرفت
 ؟؟یباور ندار.... بود کھ گفتمیھمش ھمون....من غلط کنم....نھ بابا-
 
 بھ چشمام نگاه کردو گفت-
 ....گنی متوی واقعنایا-

بازم .... لبخند مھربون زدھی شد و اونم دهینگاھش بھ لبام کش.... لبخند اومد رو لبامبھ
 .....نیری شد،مثل عسل شیرنگ چشاش عسل

 ھیر حالت عاد دیوقت...شھی معلوم مرهی رنگ چشماش سبز تھی عصبانی شدم وقتمتوجھ
 ....ی ھم سبز ھم عسلیعنی...کسانھی ھردو بیترک
  ..ی فقط عسلشھی ھم مثل االن مھربون میوقت

 ... دوختمنی ازش گرفتم و بھ زمنگامو
  رفت؟؟شیتو کارات خوب پ-
 .... شدیعال...آره-
 

  تکون دادمو گفتمسرمو
 ...خوبھ-
 ....می بود کھ اون تو بودی ساعتمین
 چرا درست نشد پس؟؟-
 
  می بموننجای درست نشھ و تا صبح ھمدمیشا.. دونمینم-
 ...  بخواد  از آسانسور استفاده کنھ بفھمھ کھ خرابھیکی کھ ی موقعتا
 
 ...    خبمیشی کھ تا صبح خفھ مینطوری ایوااا-
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  کردو گفتیکی تک خنده کوچھی
 ...ری زبونتو گاز بگھیخانوم ھمسا -
 

 آدمو شی کھ مھربونیھمون.... کھ عاشقش شدمینیھمون شاھ...نی شد ھمون شاھدوباره
 کردم ؟؟؟خب چھ ی آشتدی بود کھ با امنی فقط مشکلش ایعنی....برهی میوونگیتا مرز د

 ممکنھ اونم منو یعنی... نھیول.... اومدییزای چھی بھ اون داره؟؟ناگھان تو ذھنم یربط
 دوست داشتھ باشھ؟؟؟

 ....ستھی قلبم داره وامیوااا
 ....کنمی سکتھ منجای ھماالن

 
 ...مھسا-

 ....دونستمی اسمم چقد قشنگ بوده و نمیوااا
 خودمو ی جلویول... اسممو صدا زد کھ دوست داشتم بگم جانمنی قشنگ و آھنگاونقد
 گرفتم

 ..بلھ-
 .... تا حوصلمون سر نرهمی کنی کارھی ایب-
 کار؟؟یچ-
 ... بگوی بازھیتو نمدونم .... اوووووم-
  پوچ؟ایگل -
 نوچ-
 ؟یچیسنگ،کاغذ،ق-
 نوچ-
 ....دونمیخب نم....اووووم-
 ...می کھ بلدیم؟؟ھرشعریشعر بخون-

   تکون دادم و گفتمسرمو
 ....باشھ-
 
 ... توایخب اول من -
 ....خودت شروع کن-
 
 ...باشھ-

 رهی خیی جاھی و بھ کشھیتو حالت فکر کردن دستشو بھ چونش م... رفت تو فکربعد
 ....شھی جذاب میلیآخ کھ خ.....    شھیم
 
 ...از فروغ فرخزاد... اومدادمی..خب آھا-
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 ...خب بگو-
  نگاه کرد و شروع کردبھم

 
  شدهنی تو رنگیای شب از رویا”-
  شدهنی از عطر توام سنگنھیس
 شی چشم من گسترده خوی برویا

 “شی از اندوه بدهی بخشمیشاد
 
 ....صداشم معرکس.... خوندشیدرواقع عال... قشنگ خوندیلیخ
 
  چشمک زدو گفتھی
 چطور بود؟؟؟-

  گفتمتوی واقعمنم
 .... بودیعاللل-

  شدو گفتخم
 ...ممنون-

   گفتمدمویخند
 حاال من؟؟-
 آره-
 خونمیمنم از فروغ م-
 ...باشھ-

 ....کردمی نگاه اونم حس مھینی سنگی شدم و خوندم ولرهی گوشھ خھی بھ
 
  دانندی مھمھ”

 ... دانندی مھمھ
  سرد عبوسی من و تو از آن روزنھ کھ
 میدی را دباغ

  دور از دستگری بازی از آن شاخھ و
 میدی را چبیس

  ترسندی مھمھ
  ترسندی مھمھ
  من و تواما
 میوستی پنھی چراغ و آب و آبھ
 “...!میدی نترسو
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 ... بودی عالنیآفر-
 .... لبخند زدم و ساکت شدم تا اون بخونھھی
 ....حاال من-

 ... شد و خوندرهی بھم خدوباره
 
   ز دورھا و دورھایتو آمد ”
   عطرھا و نورھانی سرزمز
 

  ی مرا کنون بھ زورقیا نشانده
  ھا، ز ابرھا، بلورھا  عاجز
 

 نواز من  دلدی ببر اممرا
 “...! بھ شھر شعرھا و شورھاببر

 
 ...شی با احساس تر خوندیلیخ.... قشنگ بودیلیخ-
 
  از تھ دلم خوندمنویآره آخھ ا-
 ... لبخند زدھی و

 .... رفتیلی ویلی قدلم
 ... کرد و تکون خوردیی صداھی دوباره آسانسور ھوی
 .. و گوشھ آسانسور خودمو جمع کردم...دمی کشغی جھی

 ... گفتکموی اومد نزدنیشاھ
 
  فتھی راه بخوادینترس فک کنم م... مھسا آروم باش-
 ....زدی بعدشم بلند شدو رفت دکمھ ھارو مو

 نیتا آخر.... ھم خوبھنی مردن کنار شاھکردمی پاھامو بغل گرفتھ بودم و فکر مھمونجا
 ....یری و با اون بمینفسات کنار عشقت باش

 .. کردو بھ حرکت در اومدی اگھی دی صداھی آسانسور ھوی
  گفتدوی خندنمیشاھ

 
 ....خدارو شکر درست شد-
 

 .... اومدمرونی  منم فورا بستادی تو طبقھ سوم اآسانسور
 

 ....دی نگام کردو خندنیشاھ
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 ؟؟ی اومدرونیتو چرا ب-
  شدو گفتطونی دفعھ نگاش شھی
  خونھ من؟؟یای بیخوایآھا م-

 .... چقدپرروئھ
  اخم کردمو گفتمکمی
 .... باالرمی طبقرو با پلھ ھا مکی....مونمیمن تو آسانسور تنھا نم.رمینخ-

  گفتدویخند
  تا باالامیخب منم باھات م....آھا-
 ممنون.ستیالزم ن-
  کردو گفتی اخم مصنوعھی
 الزمھ....امیم-

 ....ومدی ھامو باال انداختمو از پلھ ھا رفتم باال، اونم پشت سرم مشونھ
 ....ستادیاومد مقابلم ا...ستادمی در خونم و ارفتم

 ... گفتی آروم و مھربونیلی لحن خبا
 ؟ی نداریمھسا کار-
  لبخند زدمو گفتمھی
 . نھ ممنونم-
 ...ریشبت بخ-
 شب خوش-

  کھ برگشت گفترفتی مداشت
 ...مھسا-

 ...ھیلی خدا من امشب سکتھ نکنم خیوااا.... صدام زدی جورھی بازم
  طرفش برگشتم و گفتمبھ
 بلھ-

 ... آروم گفتیلیو خ..خوردی  نفساش بھ صورتم می تر جورکی نزداومد
 ...ممنونم-

 .... داغم کرد،قلبم تپشش تند تر شدنفساش
  تونستم بگم چرا؟ی سختبھ
 

 ھمونطور کھ پشتش بھم بود گفت... چشمک زد و برگشتھی دویخند
 ....بماند-
 ... رفتنیی از پلھ ھا پاو

 ....کردمیو تماشا م باال رفتھ،رفتنشی با ابرو ھامنم
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شونھ ھامو باال انداختم و درو باز کردم و وارد خونھ ....ھی منظورش چدمی نفھمآخرشم
 ....شدم

 ....لباسامو عوض کردمو رفتم تو تختم....شب بود١١ ساعت
 

 .... فکر کردم کھ خوابم بردنی درمورد حرفا،شعرا و حرکات شاھاونقد
 

 و باھاش حرف نمیبی منوی دوباره شاھنکھیاز.....   شدمداریبود کھ ب۶ ساعت صبح
 ....رونی آماده شدم و رفتم بعی خوشحال شدم و سری کلزنمیم
 

 کردم ی مکثھیتو طبقھ سوم ..... شدمری از پلھ ھا سرازعیسر... با آسانسور برمدمیترس
 .... نییدوباره ادامھ دادم و رفتم پا.... انداختمی نگاھنویو دره خونھ شاھ

  برف اومده؟؟؟؟؟ی کیواااا...... گذاشتم دھنم باز موندروتی کھ از ساختمون بپامو
برگشتم ..... گلولھ  برف از پشت بھم خوردھی ھوی داشتمی و آروم قدم بر منیی پارفتم

  سرشو  باال آورد.....کنھی داره درست مگھی گلولھ دھی نی شاھدمید
 ..... کھ سرشو برد عقب و قھقھھ زددی دی تو صورتم چدونمینم 
 

 .... گلولھ برف برداشتمو زدم بھش  خورد بھ صورتشھی شدم و منم خم
 ....  زدمی دفعھ اون متعجب بود و من بودم کھ قھقھھ منیا

 .... درست کردم و پرتاپ کردمیکیمنم .... گلولھ برف بھ سمتم پرتاپ شدھی دوباره
 پرتاپ گھید.... حس شده بودنیدستام ب....میکردی بھ ھم برف پرتاپ ممونییدوتا

 بغل گرفتمو ینطوری دستامو ادی کھ دنیشاھ....نکردم و دستامو بغل کردم تا گرم بشن
  اومد جلو و گفتکنمیپرت نم

 سردت شد؟؟-
  دھنم و ھا کردم و گفتمی آوردم جلودستامو

 ... سردهیلیخ....ِدستام انگار سر شدن...آره-
 ....میورزشمونو کرد...گھی باال دمیخب بر-

 ... باالمیرفتی از پلھ ھا آروم مباھم
 ... و وارد خونھ شدممی کردی خدافظازھم

 ... کردم و رفتم تو تختمشتریدرجھ شوفاژارو ب... سردم بودیلیخ
رفتم تو آشپزخونھ تا صبحونھ بخورم ...بود١٠ساعت .... شدمداری ضعف از خواب ببا

 ....می تو خونھ نداریچی ھدمیکھ د
از ... خونھدی خوردم تا ضعف نکنم و آماده شدم تا برم بازار خری مربا خالکمی

 ...دمی ددوی امرونیساختمون کھ اومدم ب
  اومد سمتمدی منو دیوقت

 ....دلم برات تنگ شده بود....یسالم خانوم-
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  آرامشم چشمامو رو ھم گذاشتمو گفتمیبرا
 ؟؟ی اومدیک. سالم-
 ؟؟یریکجا م  االن اومدم-
 ..رونی برمیم-
 تنھا؟-

  تکون دادمو گفتمسرمو
 ...آره تنھا-
 .امیبزار منم ب-
 ...رمیخودم م...سینھ الزم ن-
 ... کھییتنھا...گھی دامیبزار ھمرات ب-
 .... بکنی دوس داریھرکار-
 اونم پشت سرم اومد و گفت.....     بھ راه افتادمو
 ام؟ی بیدوس ندار-

 ... بھش انداختمیھی نگاه عاقل اندر سفھی و برگشتم
  مگھ؟؟شھی می چامیخب ب-
  و رو بھش گفتمستادمیا
پس اونقد حرف ....یکنی تو  کار خودنو مای چھ بگم نایچتھ تو االن؟؟من  چھ بگم ب-

 ...گھینزن د
 
  کردو گفتی ورھی ی خنده ھی
 ... فھمزیقربون آدم چ-

 .... پرت کردم و بھ راه افتادمرونی بھ بنفسمو
 

 اون دادمی مگرفتمی میھرچ.... آوردمری گیخوبھ الاقل بار کش مفت....ومدی دنبالم ماونم
 ....ارهیب

 ...  گرفتمواری کھ بھ موقع دستمو بھ دفتمی سر ضعف کردم و خواستم بآخر
  گفتی با نگراندیام
  شد؟؟ی؟؟چیمھسا خوب-
 ... ضعف دارمکمیفقط ...یچیھ-
 ؟؟یصبحونھ خورده بود-

  و گفتم تکون دادمسرمو
 ...نھ-
 ： گفتی نگرانبا
 کھ ؟؟االنمی ضعف کردی بار ھم صبحونھ نخوردھی ادتھی..ی اینطوری ھمشھیھم-

 ... ناھارمی برایب...وقت ناھاره
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 ..   نداشتمی اگھی دی چاره ی برم غذا بخورم ولدی دوس نداشتم با امواقعا

  و گفتمدمی کھ خودمو عقب کشرهی دستمو بگخواست
 ....تونمیخودم م-

 ...فتمی مواظبم بود کھ نی نگفت ولیزی چاونم
 ... بودکی کھ نزدکی رستوران کوچھی میرفت
 ... رفت سفارش داد و اومددیام
خودشم ....خورمی من فقط جوجھ مدونستیھنوزم م.... پرس جوجھ سفارش داده بوددو

 .... خوردی اوقات جوجھ مشتریجوجھ ب
 منتظرش رونیت تا حساب کنھ منم رفتم ب رفدیام.می بلند شدمی کھ خوردغذامونو

 می و رفتدمی ھم خرگھی دلھی چنتا وسمی برداشت و رفتارویاومد دوباره خوراک....موندم
 ....بھ طرف خونھ

 .... آسانسور زده بودم خرابیرو....میدیبود کھ رس٣ ساعت
  باال؟؟می ھارو با پلھ ببرلھی وسنی حاال ایواا

 ....دارمی برشون مگردمیمھسا بزار نصفشون  بمونن   دوباره برم-
 ....مشونی تا باھم ببردارمیخودمم برم...ی کمکم کردنجاشمیتا ھم...نھ ممنون-
 
  .. بده منشترشونویباشھ پس ب-

 گذاشتشون و لوی وسادی باال و اممیدیرس....زدمی نفس نفس مگھید... باالمی پلھ ھا رفتاز
 ....رفت کردو یخدافظ

 چطور دمینفھم...  گذاشتم زی خودمو انداختم رو مبل و پاھامو  رو می از خستگمنم
 ...خوابم برد

 کیچشمامو کھ باز کردم خونھ تار....  دمی زنگ خونرو شنی شدم کھ صداداری بیوقت
 ... جلو در بودنیشاھ....المپو زدم و درو باز کردم...بود

 ؟؟؟یإ خواب بود-
  گفتمدموی کشازهی خمھی
 یکار.... لباسا خوابم بردنی خستھ بودم رو مبل با ھمیلی کھ برگشتم خدیاز خر....آره-

 ؟؟یداشت
 ھم یھرچ.... رونی بمی باھم براری تماس گرفت باھام گفت مھسارو بیآره شاد...آھا-

 ...یبھت زنگ زده جواب نداد
  خب؟؟میکجا بر....متوجھ نشدم-
 ... والالدونمینم-

 لی سھیالی ومی بردیشا
 نیشما بر....امی نھ ممنون من نمیواا-
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فردا صبح ....ی داره کھ توش بخوابیادی زیاونجا اتاقا... راحت التیشھ؟؟خیإ مگھ م-
 ....پس لباس گرم بپوش...ی برف بازمیریھم م
 ... چشمک زدو رفتھی خواستم دوباره مخالفت کنم کھ ھنوز

 
 ....زشتھ....رمینم..  کنم؟؟نھکاری االن چخب

 
 ھی با نیدرو کھ باز کردم بازم شاھ.... زنگ خونھ اومدی ربع بعد دوباره صداکی-

 لبخند رو لبش گف
 ؟؟؟یآماده ا-
 .... ھم معذرت بخواهیاز طرف من از شاد.نی برام،شمایمن نم...نینھ بب-
 ： کردو گفتی اخمھی
 ....ی باشنی جلو ساختمون تو ماشگھی دقھی دقستیب-
 ... رفتو
 

  پسره چرا اونقد لجبازه؟؟؟نی خدا ایواا
 
 ...کردی شکمم درد مری چرا کمرو  زدونمینم

 نیی رفتم آماده شدم و رفتم پاناچارا
 

 کننی آسانسورو درست می بابا کیا....نیی پارفتمیاز پلھ ھا م....   ساختمونرونی برفتم
 پس؟؟

 ...می باال و بھ ھم برخوردومدی منیی از پادیپاگرد طبقھ اول بودم کھ ام 
  مھسا؟؟یسالم بھتر-
 .... آره.سالم-

 ： رد بشم کھ گفتخواستم
 یوقت... گذشتھ افتادمادهی...دی خرمی باھم رفتی چقد بھم خوش گذشت وقتیدونیمھسا نم-

 ...رونی بمیرفتی مثل امروز مینطوری ھممویھنوز باھم بود
 ... لحظھ کوتاه برگشتم بھ گذشتھھی
 . عالمن برم ف-

  رد شدم کھ گفتازش
 ؟؟یریکجا م-
 

چشمامو باز .دمی شننیی از پاوی کسی پایصدا....دمی کشقی نفس عمھی بستم  و چشمامو
 ：ھمونطور پشت بھش گفتم.    دمی ندوی کسی ولھی کنمیکردم تا بب
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  تکرار کنم؟؟وی حرفھی چند بار دیام-
 ...خدافظ.... باشھ -

 ...نیی پارفتم
سرشو گذاشتھ بود رو .... داخلش بودنمیشاھ.... بودابونی اونور خنی شاھنیماش

 ...فرمون
 نیشاھ... باده گرم بھ صورتم خوردھی.    و درو باز کردم ونشستمنی سمت ماشرفتم

  گفتمعیسرشو از رو فرمون بر داشت و من سر
 ....رهیگی پلھ ھا نفس آدمو منیا.... شدری ددیببخش-

 ....کردی و داخلو روشن مومدی مرونیور از ب نی بود ولکی تارنی ماشتو
صورتش قرمز بود معلوم بود داره محکم دوندوناشو روھم ....  بھ طرفمبرگشت

 ....سابھیم
  گفتی ای فوق العاده خشن و عصبی صدابا
  فقط پلھ ھا معطلت کردن؟؟یمطمئن-
  تعجب گفتمبا
 ....شدمیاگھ آسانسور درست بود کھ معطل نم...گھیاره د-
 گفت ی بعدش محکم با دستاش بھ فرمون زد و عصبیول....دی کشقی نفس عمھی

  ..یییلعنت
 روشن کرد پاشو تا آخر گذاشتھ بود رو گاز و حرکت نویماش....دمی متر از جا پرکی

 ....روندیمثل جت م...کرد
 ... بودمدهی ترسیلیخ... کردمی درک نمنوی شاھی رفتارانی ااصال

 .... آرومتر برونیشاھ-
 کم  کمتر ھی کھ سرعتشو فقط دی دی تو صورتم چدونمی برگشت بھ سمتم و نمیصبع

 ...کرد
  بعد چند لحظھ دستاشو محکم رو فرمون زد و گفتدوباره

 ...مھسا...مھسا...مھسا-
 
  شده؟؟ی؟نکنھ جن! چش شدهنی اای خدایوا
 . ترسناک شده بودیلیخ
 
  شده بود گفتمفی کھ بخاطر ترس ضعیی صدابا
  شده آخھ؟؟ی چنیشاھ-

 داشت ی سعیلی کھ انگار خیی نگاه خصمانھ بھم انداخت و با صداھی و برگشت
 ...کنترلش کنھ گفت

 ...یچچیھ.... نگویچچیفعال  ھ-
 ... .  آخھ-
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  بلند تر شد و گفتکمی صداش
 .... نگویچیگفتم ھ-

  باھام؟؟زنھی حرف مینطوری کردم؟چرا اکارشیمگھ من چ.... گرفتبغضم
 ...    و پشتمو بھش کردمدمی ناراحت شدم لبامو ورچنکھیشونھ ا بھ نمنم
 .... شدادهی پنی شاھعیو سر....ستادی انی ماشقھی چند دقبعد

 
   کردمنگاش

 انگار کھ آرومتر شده قھیبعد ده دق.. دادھی تکنیبھ ماش.... رفت باز دوباره برگشتکمی 
 ....بود درو باز کرد و نشست

  شد و بعدش کامل برگشت بھ طرفھ منو گفترهی بھ جلو خکمی
 ؟؟یگیچرا دوروغ م-

 ....دنی باال پرابروھام
 گم؟؟ی دوروغ مویمن چ-
  اومدن ھم اون معطلت کرد؟؟نیی و موقع پادی خری رفتدی با امیچرا نگفت-

 ....    بودی ھنوزم عصبلحنش
 ... گرد شدنچشمام

 د؟؟ی کجا فھماز
  ذھنمو خوند چون گفتانگار

 ...دمی شنیزدی حرف مدی  صداتو کھ با امی کردری چرا دنمیاومدم باال بب-
 .... شدرهی برگشتو صاف نشست و بھ جلو خبعدشم

  دھنمو قورت دادم و گفتمآب
من کھ دوس ....  نگفتم تنھا بودم کھی ولدیگفتم رفتم خر....من دوروغ نگفتم بھت-

االنم کھ خب واقعا .... من انداخت و اومداون خودشو دنبال....ادی ھم باھام بدینداشتم ام
 ...و... پلھ ھا معطل شدمی براشتریب

 ... بدمیحی و چھ توض   بگمی چدی امی راجع بھ حرفادونستمینم
  گفتتی عصبانبا
  ی ھزار بار نگفتداره؟؟مگھی ازت؟؟چرا دست از سرت برنمخوادی می چدی امنیا-

  ازت؟؟؟خوادی می چکھی ؟؟پس مرتششی پیگردیبرنم
  گذاشت؟؟شھی می کارا و حرفاشو  چنیاالن اسم ا 

 ؟؟!رت؟حسادتیتعصب؟غ
 دونمی رفتارات کھ نمنی ای ھمھ یآخ فدا.... رفتیلی ویلی حرفاش قنی دلم ازیول

 ؟!!ھیبخاطر چ
 

 ....  زنگ خوردشی کھ گوشرفتمی تھ دلم قربون صدقش مھمونطور
  دادجواب
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 جانم؟؟-
 ... جانمگھی کھ بھش مھی کنیا.... فعال شدنرادارام

 زم؟؟ی عزیگی میچ-
 ....شھیقطع و وصل م.... ادیصدات نم-
 ....واستا-

 .... شدادهی پنی باز کرد و از ماشدرو
 ....دمی کردمو لبامو ورچبغض

  نامزدش بود؟؟؟یعنی
 کنھ؟؟؟ی کارارو منی واسھ من اادی چرا مپس
 .... بشھی عصبنجوری واسھ ھمون دختره ابره

 ھم روش ی رو صورت کھ ھر لحظھ ممکن بود رد اشکظی اخم غلھی با نھی س بھدست
 .... بشھ نشستمداریپد
 

چند لحظھ ... کھ  برگشت بھ طرفم دمی چند لحظھ اومد نشست از گوشھ چشم دبعد
  ساکت بود

 ： گفتزدی کھ خنده توش موج مییبعد با صدا 
 ....ادای صورت اخم نمنیاصال بھ ا-

  گفتمی جدھمونطور
 ...ادیخب ن-
  شده؟؟؟یچ...  ھستیزی چھی نکھینھ مثل ا-

  گفتمنھی دست بھ سھمونطور
 ..یچچیھ-
 ؟؟ی اخم کردنطوری ایچیواسھ ھ-

   نگاه گذرا بھش انداختمو گفتمھی و برگشتم
 .... آره-

 ： روشن کردو گفتنویماش
 فھممیآخر کھ م-
 
 .... نزدی نگفتم و اونم حرفیزی چگھید
 

 ....یاد در خونھ شمیدیرس
 ： بھ طرفم وگفتبرگشت
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 نیای گفت بیشاد. ..ھی وحشتناککھی ترافمی برمیخواستی کھ مییجا...برنامھ عوض شد-
 ...خونھ ما

 
  بود؟؟؟؟ی اونموقع شادیعنی؟؟ی گفت شادھا؟؟؟االن

 
 دمی پرسیتفاوتی ببا
  بود؟؟ی کھ اون اون موقع زنگ زد شادیاون-
 ی حالت خاص و چشماھی با دمیبرگشتم بھ طرفش کھ د....زنھی نمی ساکتھ و حرفدمید
 ... کنھی داره نگام مطونیش
 

  با تعحب تکون دادمو گفتمسرمو
  شده؟؟؟یزیچ-
 
  ..نی ازنمیا.. ؟ی شده و چرا اخم داری چفھممی گفتم میدید-
 

  بشھ کھ گفتمادهی پخواست
  بودیبھ من چھ اصال ک...سی ننطوری ھم ارم،اصالینخ-
 

 .... زدینتونست خودشو نگھ داره وقھقھھ م... نگام کردبرگشتو
 ... چت شد؟آروم باشنی شاھیواا-
 
  گفتدهی بردهی خنده ھاش برنیب
  ..یداد ..لو...خودتو... خودت-
 ....دنی دوباره  شروع کرد بھ بلند خندو

 .. کردمی گرد شده نگاش می با چشمامن
 

 .... کھزویمھ چگفتم ھ....من چقد سادم.... بر سرمخاک
 ... باز انکار کردمیول
 
  ..فقط...من فقط....    واسھ خودتیگی میچ-
 

  کرد و گفتی خنده اتک
 
 ...          . از اولدمی فھمزویخودم ھمھ چ. ..  ستی نحیالزم بھ توض-
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 ..    دادمیمن چقد سوت.... ومدی اشکم داشت در مگھید
 

  گفتی با لحن آروم و مھربونبعد
 ن؟؟؟یی پایاینم...   خانوممھسا-
 

  تکون دادم و خجالت زده گفتمسرمو
 ...میبر.چرا-
 

 ... نیی اومدم پانی از ماشعی باز کردم و سردرو
 ... خدایواا....    منمی ضاچقد

 
 .... در باز شدی زد کھ فورزنگو

 ...     داخلمیرفت
 
 کردن و حی تفریبعد کل....   بودی  عالیلی بالکن خونشون جوجھ درست کردن خیتو

 ....می کھ  برمیبود کھ بلند شد١١ ساعتیخوشگذرون
 
 یکھ کل.... دارهی گفت فردا نوبت سونو گرافیشاد. می کردی خدافظلی و سھی شاداز

 ....واسش ذوق کردم
 
 

 ... برمنی با شاھدی اومد کھ باادمی رونی بمی رفتیوقت
 ....نشستمی و کنارش نمکردمی ازش فرار م،ھمشی خونھ شادتو

 ....    کھ دادمی گنده اھی با اون سوتکشمی خجالت مخب
 کنھ؟؟؟ی فکر می خودش چشی حاال پیواا

 ... شدم و راه افتادنی ھرجور بود کھ سوار ماشخالصھ
 

  وگفتدی خندنی کھ شاھکردمی می شالم بازی ھاشھی رای و نیی انداختھ بودم پاسرمو
 ؟؟یکنی مکاریچ-

  بود گفتمنیی کھ سرم پاھمونطور
 ...یچیھ-
 ...مھسا-

 ... بازم تند تند زدقلبم
 ...بلھ-
 ؟؟یکشیاز من خجالت م-



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 199 

  نگاه بھش انداختم و گفتمھی آوردم باال و سرمو
 ...معلومھ کھ نھ-
   ..و باز خودمو با شالم سرگرم کردم 
خراب ’ ھنوزم برگھ دمی دیول.... شدم و رفتم سمت آسانسورادهی پعی سرمیدی رسیوقت 

 ازش کشمیخب خجالت م...روش زده شده رامو کج کردم و از پلھ ھا رفتم باال‘ است
 کھ داشت بھ سرعت از پلھ نی شاھی پایصدا. مثل قبل باھاش راحت باشمتونمی نمگھید

 بودم کھ پام دهی کردم ھنوز بھ طبقھ دوم نرسشتریب  و سرعتمودمی رو شنومدیھا باال م
 ... خورد و افتادمچیپ

 از دھنم خارج ی آخی صداھی بازم ی گرفتم کھ صدام بلند نشھ ولیلی خودمو خیجلو
 .... تندتر بشھنی شاھی پایشد کھ باعث شد صدا

  اومد سمتم و گفتی با نگراندی کھ دمنو
 ؟؟ی خوردنی شد؟زمیچ-

  با دستم لمس کردمو گفتمپامو
 ....کنھی درد میلی راستم خیمچ پا-
 ؟؟یکردی باال؟؟ از من فرار میای من مگھ مسابقس کھ تند  مزیآخھ عزخو -
 
 ....کال رو ھمون کلمھ قفل کردم  ..  دمی من رو نفھمزی جز عزنی شاھی از حرفایچیھ
 نم؟؟؟ی شاھزهی من عزیعنی....شھی باورم نمی من؟؟؟وااازهی من گفت عزبھ
 
  شده؟؟ی چنمیبزار بب-

  آورد جلو کھ گفتمدستشو
 ...سی نیزیخوبھ چ...نھ نھ-
 

  نگاه کردو گفتبھم
 مارستان؟؟ی بمی؟؟بریمطمئن-
 
 ....شھیخوب م....  سینھ بابا الزم ن-
 

 کمی راستمو ی برم باال؟پایخب چجور...کردی واقعا پام درد می ولستمی شدم کھ بابلند
 ....باال گرفتھ بودم

  بود گفتستادهی کھ کنارم انیشاھ
  بزار بغلت کنم ھا؟؟نکھی اای.... رو دوش منی بندازتوینی سنگیتونیمھسا،م-
 

 لحظھ دستش بھم خورد انگار برق بھم وصل ھیاونروز ....  منی خدایواا
 ...شمی حتما خشک مگھی دنجایا...   کردن
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 ...فک نکنم کمک الزم باشھ.... راه برمتونمیخودم م-
 واری آخ گفتم و بھ دھی....دی و بھ مغز استخونمم رسدی کشری قدم کھ برداشتم پاھام تھی

 ...ضعف تمام وجودمو گرفت.... دادمھیتک
 .... دستتو بنداز رو شونمایب....مارستانی بمی بردیبا.یتونی نمنیبب-

....  خم شده بود تامن بھش برسمکمی شونش کھ البتھ ی دستمو گرفت و انداخت روساق
 صداشو نمی شاھدمیترسیم... قلبموارهی بھ دزدیتپش قلبم شروع شدو محکم خودشو م

 ...بشنوه
 .... نتونستم راه برمگھی دوقدم کھ برداشتم دیکی
 ری زگشی دستھ دھی زانوھامو گرفتھ و ری دستشو زھی نیشاھ...  تو ھوا معلقمدمی دھوی

 ....کمرمو و مثل پر  بلندم کرده بود
 ... منو؟؟بزاریکنی مکاریچ.....نی منو بزارم زمنی شاھیوا-
 
 ...نی ماشی توی ولزارمتیم.   اونقد تکون نخور-
 ....تونمینھ ،خودم م-
 

 کھ ینگاھ... کھ دلمو لرزوندی نگاھھی.... انداختی و بھم نگاھنیی آورد پاسرشو
 نمیفک کنم شاھ...دی و اون موقع بود کھ ھمھ بدنم لرزنمی من االن تو بغل شاھدمیفھم
  کھ گفتدیفھم

 
 ..میدیم باش،رسمھسا آرو-
  آروم باشم؟؟تی وضعنی تو اشھیآروم باشم؟؟مگھ م 

 ....رفتی راه می محکم و جدشھیمثل ھم.. نھ انگار کھ منو بغل داره انگار
 

 و خودشم پشت فرمون نشست و حرکت نشی آروم گذاشت  تو ماشن،منویی پامیدیرس
 کرد

 
....  راه برمیلی تا چند روز خدی نبای ولسی نی مھمزیمعلوم شد چ...مارستانی بمیرفت

 ....پامو ھم با گاز بستن.بھم پمادو و مسکن دادن 
 ...رفتمی نشدم و آروم آروم ملچری سوار وگھی دیبرگشتن
 ..... بھ راه افتادنی شدم و شاھنی ماشسوار

 .... روھم گذاشتھ بودمچشمامو
 ... خانوم خانومامیدیرس-
 

 ... چشم دوختمکردی لبخند مھربون نگام مھی کھ با نی باز کردم و بھ شلھچشمامو
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شب ١٢:٣٠ساعت ...ومدی خوابم میلی بود کھ خوردم کھ خیی اثر مسکنادونمینم
آخرش ....فتمی و مواظبم بود کھ ناوردی مفموی ھم کنی باال و شاھرفتمیآروم آروم م...بود

   و گفتاوردیطاقت ن
 ... تا مثل عصا باشم براترمی الاقل دستتو بگای پس بی راه نریلیدکتر گفتھ خ-
 .... بازومو گرفتو

 طبقھ میدیبالخره رس....     داغ داغ بود....سوختی کھ گرفتھ بود داشت میی جاھمون
 رونی بود بنی کھ تو دست شاھفمی کی از تودویکل...دمی نفس راحت کشھیچھارم و 

 .... بھم کمک کرد و منو برد سمت اتاقمنیشاھ....آوردم و درو باز کردم
 
 .شتی پامیفردا بازم م.... برمگھیمھسا من د-
 شب خوش..ممنون-
 شبت خوش.کنمی م خواھش-
 ...رونی رفت بو

 ...   .دمی تاپ شلوارک عوض کردم و خوابھی بلند شدم و لباسامو با ی با سختمنم
 
 

 ... و پامم کامال خوب شدهگذرهی منی کھ خوردم زمی ماھھ داره ازون روزکی االن
 

 ھست کھ یکالسام دو سھ ھفتھ ا....ادشی ھم منی ورزش و شاھرمی صبح ھم مھرروز
 ی واحدای ھستم برامارستانی ترم از صبح تاظھر بنیروز در ھفتھ ا٣شروع شدن و 

 ....  وقتم پر بودشتریخالصھ ب..... ھم دانشگاه۶تا ٢ و ازیعمل
 

 در چھ نھی کھ ببشی قبلی پروژه ی رفتھ شمال براشھی می االن دو روزنیشاھ
 ...گردمی و االنم دارم از دانشگاه برمروزی دیعنی....حالھ

 ....ادشی بی کستیمعلوم ن.... دلتنگشمیلیخ
 زنگ می خونھ بودم کھ گوشیکاینزد... حال و حوصلھیب.... مثل قبل شدمبازم

 بھ اسمش نگاه کردم تپش قلب بازم اومد سراغم و یوقت....  آوردمرونشیب....     خورد
 ...دیلرزیدستام م
 .... بودم باھام تماس گرفتھ بودزی کھ تبری کھ موقعیھمون شماره ا... بودخودش

 
  بردم کنار گوشموی بود جواب دادم وگوشیبھ ھر جون کندن....زدی بھم زنگ مداشت

 
  بود گفتمجانمی کھ بھ خاطر ھی آرومی صدابا
 ....الو-

 ... مکث گفتھیبعد چند ثان....دمی شنقشوی عمدنھی نفس کشیصدا
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 ...الو-
 ...شدی مدهی محکم کوبنمی توسقلبم

 ...سالم-
 ؟؟یسالم خوب-
 .... پشت تلفن ھم احساس کنمی لبخندشو حتتونستمیم
 ؟؟یتو خوب..ممنون-
 چھ خبرا؟؟؟....منم خوبم-
 شما چھ خبرا؟؟....یسالمت-
 
 ....فتمیخدا بخواد فردا ظھر راه م.... خوبیخبرا-
 

  و از تھ دلم گفتمدمی کشقی نفس عمھی بستم و چشمامو
  شکرخدارو

  کھ تو کالمش معلوم بود گفتی دلخوربا
 ام؟؟ی کھ میخوشحال نشد-
 
 ....خوشحالم.... گردهی داره برممیدوست و ھمسا...معلومھ-
 ...نمی گفتم تا عکس العملشو ببنویا
  کردو گفتی تک خنده اھی
  دوتام؟؟نی ھمیمطمئن-
 
 

  بدم و گفتی جوابنذاشت
  نھ؟؟ی درست کنی کھ بلدی قرمھ سبزیراست-
 
 .آره بلدم-
 
 ....    پس،فردا شب منتظرم باش خدافظ-
 پاھام تکون جانیاز ھ....       دادمھی تکواری آروم کردم و ھمونجا بھ دھی خدافظھی

 روز کیدستمو رو قلبم گذاشتم و بھش گفتم ....دنیلرزی مدستام ھنوزم....خوردنینم
   ..  ھم صبر کنھگھید
 

 .... دی زنگ زدنش بھم چسبنی کھ چقد ایواا
 خودم فردارو تصور ی مبل نشستم برای بھ خونھ رسوندم و ساعت ھا روخودمو

 .... کردم
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 .... و رفتم خونھچوندمیرو پ۶تا۴ بعد کالس روز
ھمھ جارو برق .... درست کردم و خونرو مرتب کردموی قرمھ سبزعیسر

 دوش گرفتم و آماده ھی عیبود کھ برنجو ھم درست کردم و رفتم سر٧ساعت.انداختم
 شی ھم آراکمی....دمی و شال بنفش پوشدی با شلوار سفدی سارافان بنفش و سفھی....شدم

 ....کردم
 نی چون کار امیقلبم بگذراز .... زنگ خونھ اومدی کھ صداکردمی ساالد درست مداشتم

 ....روزاش ھمش تند تند زدنھ
 

 لبخند گنده ھی با نیشاھ....درو باز کردم.... بھ طرف در رفتمجانی شستم و با ھدستامو
 ...پشت در بود

   لبخند زدم و گفتممنم
 .... سالم-
 ؟؟یخوب....سالم خانوم خانوما-
 
 ...بفرما داخل....ممنون-
 ..دی بھم انداخت کھ دلم لرزی نگاه خاصھی
 

  و گفتدی کشقی نفس عمھی تو خونھ اومد
 
 .....ادی می خوبییچھ بوھا....بھ بھ -
 ..... نمیچی مزویاالن م-
 

 ....اونم اومد و نشست....دمی چزوی سمت آشپزخونھ و مرفتم
 .... کرده بودمی چقد ھوس قورمھ سبزیدونینم-
 ...دیی لبخند زدمو گفتم بفرماھی

 ...ھی عالگفتی و مکردی بھ بھ و چھ چھ مخوردی کھ می با ھر قاشقنی شاھخالصھ
 

 ....می مبل نشستی و رومی شام رفتبعد
 ...ی چاایقھوه -
 ...کنمی قھورو خودم مھمونت می ولخوامی میاالن چا-
 ....باشھ-

 .... و نشستمختمی ریی و دوتا چارفتم
 
 ؟؟ی اومددونھی می شادیراست-

  د و گفت تکون داسرشو
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 ... اونجارمی دارم،می کار مھمیی جاھی گفتم یآره،ول-
 .... بھشزنمی سرم مھی رمی شب مفردا

 .... لبخند زدمو سرمو تکون دادمھی
 

 ... ، سختھیلی تو زومھ خی ھمش روی وقتنیبودن کنار شاھ.... شده بودگرمم
 
 ...یزی چھی مھسا یراست-

  گفتمی ارادری طور غبھ
 ...جانم-
 .... دستم گذاشتم رو دھنمعی گفتم و سری چدمی فھمھوی

 حالت خاص داشت بھم نگاه ھی نگاه انداختم کھ با نی سرمو برگردوندم و بھ شاھآروم
 ...کردیم
 .... حواسم نبوددیببخش-
   جوابمو بدهنطوری بھ بعد ھمنی،ازی ھم عالیلیاتفاقا خ-
 .... چشمک زدھی و

 ...  کھ حواسم کجا بودمدادی منم داشتم خودمو فحش میوااا
شماھم .می کھ دعوت شدلھی منو سھی از دوستایکی ھیآھا خواستم بگم فردا شب عروس-

 ...نیدعوت
 
 .  ممنونیلینھ خ-
 ...    دنبالتامیم....ی آماده باش٧گفتم کھ فردا شب ساعت ...یمن نگفتم کھ ازم تشکر کن-
 ... شناسمی نمچکسوینھ آخھ من کھ ھ-
 .... تنھاسیایاونم اگھ تو ن.... کھ ھستیشاد-
 ...  نھای امی برسمی مدونمیخب فردا من نم-
 ....چون فردا جمعس... یرسیبعلھ کھ م-
 

  گفتممویشونی بھ پزدم
 .... رفتھ بودادمیآره -
 
 ...یآماده باش٧فردا ساعت ....ی نداری اگھیخب پس بھونھ د-
  زنونھ،مردونس؟؟؟شونیعروس-
 

 گفت خاروند وسرشو
 ...با ھمھ... نھتشیراست-
 ... منامیپس نم-
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 ھوم؟؟... رو سرتیندازیشال ھم م....ری بگدهی لباس پوشھیخب -
  فکر کردن گفتمکمی بعد

 شھی می چنمیبب...باشھ-
   بشکن زد و گفتھی دویخند

 ....امیم٧فردا ساعت ...گھیمن برم د.نیآفر-
دره خونرو بستم و رفتم سمت آشپزخونھ تا مرتب کنم و ظرفارو .. شد و رفتبلند

 فردا شب ندارم و متاسفانھ پول ی برای کھ لباسکردمیھمونطور ھم فکر م.بشورم 
 بھونھ ھی بکنم؟؟کاش بتونم ی چھ غلطخوامیحاال م... لباس ندارمدی خری ھم برایادیز

 .... ارمیخوب واسھ نرفتن ب
 

خستھ ھم بودم و فکر ...دی بھ ذھنم نرسیچی ھی بگم تا نرم ولی کھ چردمکی فکر مداشتم
پس رفتم تو اتاقم و ..دیرسی بھ ذھنم نمیچی نداشت چون ھدهی فاگھیکردن د

 میبود ، ناھارمو خوردم کھ گوش٢ساعت ..دمیروز بعد ھم تا ظھر خواب....دمیخواب
  بودیشاد....زنگ خورد 

 
  دادمجواب

 ..الو-
 ؟یخوب.سالم مھسا جون-
 
 ؟؟یتو چطور.ممنونم-
 ؟؟یخونت.منم خوبم خداروشکر-
 ؟؟یآره واس چ-
 ... پشت درمدمی دروباز کن چون رسیعنی... اونجاامیمن دارم م-

 مبل افتاده بود کھ ی روفمیمقنعم و ک...... قطع کردم و درو باز کردمویگوش
 ....دم و منتظر موندمدره خونرو باز کر...برداشتمشون و گذاشتم تو اتاق

 تپلتر شده بود و کمی.... رنگ تنش بودیری شی پالتوھی..رونی از آسانسور اومد بیشاد
 ....شدی وگرنھ معلوم نمیدیفھمی میکردیشکمش ھم اگھ دقت م

 
 ...یسالم خوش اومد-
 ...سالم مھسا جان ممنون-
 ....دی گونمو بوسو
 
  لبخند زدم و گفتمھی
 ...بفرما داخل-
  ..نممنو-
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 ... تو خونھاومد
 کار لی سھنویشاھ..  می خونھ من حاضر بشمی برو آماده شو،تا بریمھسا جان زود-

 ....ی عروسمیریدارن  اونجا،منو تو با ھم م
 
 ...امیمن نم....   جونی شادزهیچ-

  برگشت بھ طرفمو گفتیشاد
 ... گفتنیشاھ....ی قبول کردشبی تو دی؟؟ولیچ-
 .....  ندادمی من جوابی ولیای بدی گفت بانی نگفتم،شاھیزینھ من چ-
 ....یحاال ھر چ-
 
  بعد خوشو مظلوم کردو گفتو
 بلند شم برقصم،تو تونمیتازه من کھ نم....شناسمی ھم نموی من تنھام اونجا،کسییمھسا-

 ،پس ی برقصونی آقای ھم فکر نکنم جلودمی کھ من بھت دیاتیھم با توجھ بھ خصوص
 ھا؟؟....می کنیم بتی و غمینیشیباھم م

 .... جونیآخھ شاد-
  وسط حرفمو گفتدیپر
 کھ واسم تنگ شده و  مطمئنم واسھ تو دمش،االنمی و نپوشدمی لباس قبال خرھی یراست-

 ...یپس فکر لباس ھم نکن....خوبھ
 ...شھی،اصال نم نھ ممنون-
 مثل فرشتھ ھا یمطمئنم بپوش.... بخدادمشی کن تاحاال نپوش،باوری لوسیلیمھسا خ-
شال ...  کفشھ ستش ھم ھستفویک.... واسھ من تنگ شدهی قشنگھ ولیلیخ...یشیم

 .... رو سرتی بندازیھمرنگشم ھست اگھ خواست
 
 ....نھ آخھ م-
 سر بھ خونھ ھی رمی مم،منمی آماده شو تا برگھی دقھیدق۴۵ ای میتا ن....مھسا حرف نباشھ-

 ....نیی پاای ب تا اون موقع ھم آماده شوزنمی منیشاھ
 

 ...  قبول کردمناچارا
 ...می بخوری قھوه اای ی تا چانی بشیول...باشھ-
 ....فعال....ی حاضر شینھ ممنون،فقط زود-
 .... رفتو
 االن مشکلھ لباسمم جور یعنیخب .... شدمرهی خنی و بھ زمستادمی وسط خونھ اکمی

 .... باشھدهیحاال خدا کنھ خوب و پوش...شد
 و لباسامو دمیموھامو سشوار کش.....رونی دوش گرفتم و اومدم بھی رفتم حموم و عیسر

 ....تنم کردم
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 رفتم طبقھ سوم کھ دمیترسی کھ ھنوزم ازش میبا آسانسور... شدقھیدق۴۵ ھمون
 ....رونی اومد بیھمونموقع ھم شاد

 ...میبر...ی اومدیخوب موقع-
 ...میبر-

 .....ش خونمی و رفتمی شدی  شادنی ماشسوار
 .... و لباسو ھم داد تا من بپوشمرهی ھم رفت تا دوش بگی و شادمیدیبود کھ رس۵ ساعت

 
 ... ببندمشتونستمی از پشت داشت کھ نمپی زھی....و تنم کردمش... برداشتملباسو
 ....  و لباسو نگاه کردمستادمی انھی آی جلورفتم

تا کمر تنگ ... شده بود،بلند بودی فوق العاده عالدمی بود و با پوست سفی زرشکرنگش
 یازی بستھ بود و نقشی سھ ربع بود،نیشد،آستی می خورده پفھی  نییبود و از کمر بھ پا

 براق از جنس ی کمر بند نقره اھی.... ھم کار شده بودپوری لباس گی،باالینبود بپوشون
 ..... کار شده بودی نوار نقره اھی دامن ھم نیی و پاشنای داشت ،سر آستپوریگ

 .... چقد پولشو دادهسیمعلوم ن... ھم اونورتری بودم،از عالدهی تاحاال ندوی لباسنیھمچ
 ھم  کنارش ی نقره ابی قرمز با ترکری شالھ حرھی قرمز ھم گذاشتھ بود و یکفشا
 ....بود

 چند دی منو دی و وقترونی اومد بیبرگشتم بھ طرف در کھ شاد... در حموم اومدیصدا
  و بعدش با ذوق گفتستادیلحظھ سرجاش ا

 .... ،معرکستی شدی عالیوااا-
 ..ادی بھت می بدونھ چھ رنگکردمی نمفکر

 
  تعجب گفتمدم،بای نفھمیزی حرفش چاز
 ؟؟یگی موی؟؟کیچ-

  گفتھ و گفتی چدی اون موقع بود کھ فھمنکھی امثل
 نقدی ا بھتی رنگنی ادونستمی بگم نمخواستمیم.... اون حرفو زدمیاشتباھ...زهیھا؟؟چ-
 ... ادیم
 
  گفتمی از حرفاش متوجھ نشدم ولیزی کھ چنی ابا
 ... بکش باالپوی زنی اای بیآره،راست-

  گفتدیکشی باال مپوی پشت سرم و ھمونطور کھ زاومد
 
 .... دختری داریدی سففوی مھسا چھ پوست لطیواا-

  گفتمدمویخند
 ... کنشی دروز،چشاتوی ھیدختره -

 ... دی خنداونم
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  وگفتستادی بست اومد جلوم اپوی زیوقت
 ... کنمتشی تا آرانیانگار واسھ تو دوختنش،خب حاال  بش-
 .... نشھری ھم آماده شو کھ دتونم،توینھ خودم م-
 ھم کھ شال خواد،تویپس واستا تا لباسمو بپوشم،من کھ موھام کوتاھن فقط سشوار م-
 .....می آماده شعی سرمیتونی سرت پس میندازیم
 .... کھ بلدمآخھ خودم -
 ... دارمزی سوپراھی  کنم،آخھ امشب شتی آراخوامی کھ می جورخوامی می ولدونمیآره م-
 ؟؟یزیچھ سوپرا-
 .... کنمشتی من آرایگمت،ولیشب م-
 ....باشھ-
 ....پس بزار تا لباسمو بپوشم-

  گفتمزای مثل ھدیپوشی کھ ملباسشو
 ...اوه اوه....ییکلیچھ ھ-

  گفتدوی ھم خندیشاد
 ؟؟یمگھ خودت خواھر مادر ندار...اوا خاک برسرم-

 ....  اومد سراغ مندیموھاشو کھ سشوار کش.....میدی خندمونییدوتا
 ....نی بشایخب مھسا ب-

  و اونم کارشو شروع کردنشستم
 ....یشلوغ نکن.... جان ساده باشھ ھایشاد-
 ....ی کندای خواستگار پی امشب کلکنمی میکار.... نباشھتیتو کار-
 ... ممنون واقعایلیخ-
 ....کنمیخواھش م-

   نگاه کنم کھ گفتنھی کھ تموم شد خواستم خودمو تو آشمیآرا
 ....موھات مونده ھنوز...واستا-

 محکم کرد و دور موھام رهی طرف بردشون و شالو رو سرم با گھی ھمرو بھ موھامو
 .... زد تا خوب محکم باشھگھی درهی ھم چند تا گتیدر نھا....چوندیپ
 
 ...خب پرنسس خانوم حاال بلند شو-

 و ی مشکھیپشت چشمامو سا.... منمنی اشدیباورم نم.....نھیی آی شدم و رفتم جلوبلند
 رو سرم گذاشتھ ی عالیلی بود شالو خدهی ھم کشی زده بود،خطرچشمھ قشنگینقره ا

 ....بود ،رژ لبمو نزده بود تا خودم بزنم
 ....یو نخورمھسا خودت-

  گفتمدمویخند
 ....ھیدستت طال،عال-
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 اون الکھ قرمزو با رژ قرمزو کنمی مشی کھ من خودمو آرایتا وقت....کنمیخواھش م-
 ...بزن

 ....ی تو چشمھ اونطوریلی جون،خی شادگھینھ د-
 .... تو بزن-
 ...ھی برق لب کافھینھ -
 ھ؟؟ی چیدونی مزمیامشب سوپرا-
 ھ؟؟یچ-
 ....دهی نشونمون مندشوی امشب ھمسر آنیمطمئنم شاھ-

انگار قدرت تکلممو از دست داده بودم و ....  خشک شدمنھیی آی جلوھمونطور
 .... بزنمی حرفتونستمینم

   گفتمی وبھ سختی بھ طرف شادبرگشتم
 ؟یدونی کجا م؟ازیچ-
 ....ی من آماده شدم ھنوز تو موندمیبدو بزن کھ بر....یفھمیامشب خودت م-

 ی خوب شده بودم ولیلیخ.... رژ پررنگھ قرمز زدم و الک ھم زدمھیرص  حی رواز
 ..... کھفیح

 کھ امشب شھیباورم نم....تونستمی نمی کنم ولرونشونی افکارو بنی تکون دادم تا اسرمو
اگھ بھ ....کنھی می معرفندشی و  اونو بھ عنوان ھمسر آرهیگی دخترو مھی دستھ نیشاھ

 ....رفتمی نبود عمرا اگھ میخاطر شاد
 

 زنگ لی سھمی کھ نشستنیتو ماش....میفتی تا راه برونی بمیبود کھ از خونھ اومد٧ ساعت
 اونم گفت. میفتی راه ممی ھم گفت داری شادد؟وییزد کجا

 ...می منتظرنی شاھمنو
 ...یشاد-

  گفتکردی می کھ رانندگی در حالیشاد
 بلھ؟؟-
  داشتن مگھ؟؟کاری چلی سھنوی شاھگمیم-
 ....ی چھ کاردونمی نمگھیاھاشون کار داشتھ،دداماد ب-
 ....آھا-
 ...بای زیلی تاالر خھی بھ میدی ساعت بعد رسمین

 .... بھ داخل سالنشیدیرسی میگذشتی ازون می قشنگ بود و وقتیلی باغھ خھی اولش
 ...میاری اتاق پرو تا پالتوھامونو در بھی تومی رفتی شادبا

 ... تا خودمو چک کنمنھی آی جلورفتم
 ....  قشنگ بودیلی بستھ بود خی کھ شادوی شالمدل

 م؟؟یبر-
 ..  . ی سمت شادبرگشتم
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 دهیفقط مثل من پوش...ومدی ھم بھش میلی و خودی دهی پوشی اروزهی بلند فراھنی پھی
 ....    شونھ ھاشی انداخت روری شال حرھینبود کھ 

 ....میبر-
 چند دیدی مارو میھرک....  میگشتی ملی سھنوی و دنبال شاھرونی بمی اتاق پرو اومداز
  می برایب..اوناھاشون - گفت ی کھ شادشدمی داشتم معذب مگھید... رومون زوم بودقھیدق
 
 ....دی دستمو گرفت و دنبال خودش کشو

 ....نفر نشستھ بودن و متاسفانھ ھموشون ھم مرد بودن۴ کھ زی مھی سمت میرفت
 

 ... پشت بھ ما نشستھ بودنیشاھ
 ....ی برگشت بھ طرف منو شادنی گفت و شاھیزی چھی ازون مردا یکی شدم متوجھ

 
 ... می ھم چشم تو چشم شدبا

 .... ستادی موند و بعدش بلند شد و ای لحظھ ھمونطورچند
 ..... لباش اومدی لبخند مھربون ھم روھی

 می ھمزمان  سالم کردی شادمنو
 ...سالم-

 .....ستادنی بلند شدن و ایھمگ
 بھم ی ھم شادشناختمی کردم و اون دوتا آقارو کھ نمی احوال پرسنی و شاھلی سھبا

 .. کردشونیمعرف
 کمی بلند بود و م،قدیای ممی گفتھ بود ما دارنی کھ بھ شاھیروبھ مرد-شونیمھسا جان ا-

 و لیآقا ساالر ھستند، از دوستان سھ-  و صورت سبزه داشتدهیالغر،صورت کش
 ...نیشاھ

 ....سالم خانوم خوشبختم-
 ...نیسالم ممنون و ھمچن-
 ....آقا مھران ھستن- چاق بودھی کھ اون برعکس اولیرو بھ مرد دوم-شونمیو ا-
 ...سالم خوشبختم-
 ....سالم ممنون-
  گفت پس کو خانوماتون؟؟یشاد-

  ساالر گفتیعنی ھی اولمرد
 ....ادی بتونستیروزه چطور م١٠با بچھ ....نیمن کھ خبر دار-
  ؟یشما چ....یآخخ-

  ھم گفتھی دوممرد
 ...انی رفتن اونطرف االن ممیبا نس-

  گفتلیسھ
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 ....گھی ددینیبش-
 ....می نشستی شادمنو
 و جرئت نداشتم کردمی نگاھشو احساس مھینی بودم و سنگنی شاھی رو بروقای دقمن

داشتم بھ ....اوردی در می جنبھ بازی بازم قلبم بکردمیاگھ نگاش م...رمیسرمو باال بگ
  کھکردمی نگاه مدنیرقصی کھ ھمھ داشتن مییوسط سالن جا

 ما زیسالھ نازاومد سره م٣ای٢ دختر ھی باشھ و ی ھمسن شادخوردی مبای خانوم کھ تقرھی
  بلند شد و گفتیکھ شاد

 ....سالم نسترن جون-
 .... بلند شدم وباھاش دست دادممنم
  بھ من گفتیشاد

 ....می دختر ناز ھم دخترشون نسنی نسترن ھمسر مھران و اشونیا-
 ..خوشبختم-
 ...نیھمچن-

  رو بھ خانومھ گفتی شادبعد
 .... مھساس کھ راجع بھش بھت گفتماشونینسترن جون ا-
 .... چشمک زدھی و

  متعجب گفتنسترن
 ...ولی ای اقھیچھ سل!!!!!دوروغ-

 ...سترن ھم حرفشو ادامھ نداد سرفھ کرد کھ نھی یشاد
 ....دمی از حرفاشون نفھمیچی نشدم کھ چھ خبره،ھمتوجھ

 ....گھی دنینیبش-
 ھم کنار ی صندلھی با مھران شوھر نسترن فاصلھ داشتم،ی صندلھی اون موقع من با تا

 ....     بودی خالنیشاھ
  رو بھ من گفتنسترن

 ... . ی بزارم رو صندلموی نسخوامی م،آخھینی اونطرف بشی برشھیمھسا جان م-
  لبخند زدم وگفتمھی
 ....البتھ -
 قی نفس عمھی اری اختیب.... عطر تلخشو حس کردمیبو.....نی رفتم کنار شاھو

 ....دمیکش
 ....زدیتندو تند م.... خودم نبود اری بازم بھ اختقلبم
  سرشو آورد کنار گوشم و گفتنیشاھ

 ...ی شدیعال-
 .....شدی و مور مورم مخوردنی بھ گوشم منفساش
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 دنویرقصی کھ میی و زنا و مرداتیبرگشتم بھ سمت جمع.... لبخند  بزنمھی تونستم فقط
 دمیکشی کھ من خجالت می دخترا لباساشون افتضاح بود جوریبعض.....کردمیتماشا م

 ....نگاشون کنم
 

  در گوشم گفتنی شاھدوباره
 ...می بگکی عروس داماد و تبرشی پمی بریایمھسا م-
 ام؟؟ی نشھیم-
 ....گھی دایچرا آخھ؟ب-

 .... نگاه انداختمپشیتازه اون موقع بود کھ بھ ت....ستادی شد و ابلند
 با دی سفراھنی پھی رشیز....ومدی ھم بھش میلی تنش بود کھ خی و شلوار سرمھ اکت
 کمرنگ ی رنگ با خطای کروبات سورمھ اھی کمرنگ تنش بود و ی سورمھ ایخطا

 ....دیسف
 .....  شده بودیعال

 نوی شاھندهی افتادم کھ گفت ھمسر آی حرف شادادی ھوی.... بلند شدم تا باھاش برمناچارا
 ....بغضم گرفت......نمیبیم
 گوشھ کھ ھی منو نی شاھمی دور شدیکمی یوقت....می ھم بھ سمت عروس داماد رفتبا

  نداشت نگھ داشت و گفدی بھش دیکس
 ؟؟ی کمترش کنشھی تو چشمھ،میلیمھسا رژت خ-
 ...گھی دھیتو چشمھ؟؟خب عروس-

  تکون دادو گفتسرشو
 ازت چشم تونھی نمکنھی نگات می ھرکنی ببی ولھ،ی عروسدونمیآره م-

 ....مخصوصا لبات....برداره
 .....نیی و سرمو انداختم پادمی کشخجالت

  گفتی آورد وبا مھربونرونی ببشی دستمال از جھی
 ...گھیمھسا کمترش کن د-
 ..ِھــــھ من چقد سادم.... نامزدش افتادمادهی کھ رمی بگواستمخ
 

  لج کردمو  گفتممنم
 ... بدهری کھ واست مھمھ گی بھ کسشھ،بروینم-
  فوق العادش گفتھی لحن آروم و مھربونبا
 ....یتو واسم مھم.....  گھی دادم دری کھ واسم مھمھ گیخب بھ کس-

 ....     تو دلم آب شدقند
  من مھمم؟؟یعنی
 .... عروسو دامادشی پمی کمش کن تا برکمیمھسا -

 ....  رو لبم فشار دادم تا کمتر بشھکمی گرفتم و دستمالو
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  لبخند اومد رو لبش و گفتھی کھ برداشتم دستمالو
 ...میحاال بر... دختر خوبنیآفر-

مسن من  ھخوردیعروس م...   می گفتکیبھشون تبر.... می بھ سمت عروس داماد رفتباھم
 .... ھم بودی خوبیلی بود و دختر خمیاسمش مر....باشھ

 ...می باھم مثل دوتا دوست شدقھیدق۵ مدت نی ھمتو
 می و منم داشتم با مرزدی اسمش پارسا ھست حرف مدمی داشت با دوستش کھ فھمنیشلھ

 پسره کنارمون ھی دمیبرگشتم د... کنارمون احساس کردمویکی کھ حضور زدمیحرف م
 ... ستادهیا

  گفتمیمر
 عرفان کو مامانت؟؟-
 

  بھم انداخت و گفتی نگاھھی پسره اون
 ؟؟ی دارشونیکار  .. بودن االننجایبا مامانت ھم-
 ....گمی اشکال نداره بعدا میآره ول-

 شی رفت پمی صدا زد و مرموی و داماد ھم مرستی کنار داماد ننی شاھدمی کردم دنگاه
 ....شوھرش
  کھ اون پسره گفتکشتمی منی و ھمونطورم دنبالھ شاھھی و بقی شادشی برم پخواستم

 ؟یمی مریشما از دوستا-
 بود و از ھمھ تو چشم ترش رنگ چشماش بود ی گفت پسر جذابشھیم.... کردمنگاش
 لحظھ بھ چشاش نگاه کردم و ھنوز خواستم حوابشو بدم کھ ھی.... بودرهی تیکھ آب
 ..دمی شننوی شاھیصدا

 ....می برایمھسا،ب-
 ھم نطوری کالفس و ھمکمیمعلوم بود .... کھ پشت سرم بودنی سمت شاھبرگشتم

 ....یعصب
 ...نی توجھ بھ اون پسره رفتم سمت شاھبدون
 کھ مطمئنا یی بود و صدابھی کھ با صورت مھربونش غرکی اخم کوچھی با نیشاھ

  گفتکردیداشت کنترلش م
 گفت؟؟؟ی داشت میاون پسره چ-
 ....یچیھ-
  اونطور بھت زل زده بود؟یچیھ یبرا-
   حرص گفتمبا
 ....ی نھ کھ جوابشو نداده بودم تو اومدھی عروسم یفقط گفت از دوستا-

  تکون داد و گفتسرشو
 ....شوری بکھیرسم،مرتیحسابشو م-

  و گفتمدنی باال پرابروھام
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  داره؟؟ی چھ اشکالدنی سوال پرسھی ؟؟مگھیگی میچ-
 ...ستادمی و منم ھمراھش استادی انیشاھ

  بھ طرفم و گفتبرگشت
 و کنھی مچھی دخترا رو بازیھمھ .... آشغالھ بھ تمام معناسھیشعور،ی بیاون پسره -

 ...ی بای ازشون خستھ شد بایوقت
 
  تعجب گفتمبا
  بھ من چھ مربوط؟؟نیخب ا-
 ....چون مطمئنم-

 ....     موھاشی ادامھ نداد و دستشو برد الحرفشو
  چند لحظھ کھ آروم تر شد گفتبعد

 ....ھی بقشی پمیبر-
 

 داشت باھاش حرف ی کھ شادم،ی بودن و نسلی و سھی شادز،فقطی سر ممی رفتیوقت    
 ....زدیم

  گفتلی بلند شد و رو بھ سھعی سردی کھ دنوی شاھمنو
 ....می بگکی عروس و داماد تبرشی پمی پاشو برزمیعز-

  رو بھ ما گفتبعد
 ...رقصنی باباش دارن م؟مامانی ھستمیمواظب نس-

  تکون دادم و گفتمسرمو
 ...حتما-

 .... ھم اونطرفش نشستنی نشستم و شاھمی کھ رفتن رفتم کنار نساونا
 

  بھش گفتمرو
  خوشگل خانوم؟ھیاسمت چ-
  گفتی زبون بچگونھ و نازبا
 ... خالھ خوشگلھمھیاسمم نس-

 ت باخنده گفنیم،شاھی بھ خنده افتادنی شاھمنو
 ....سی خالھ کھ خوشگل نی خانوم،ولمی تو نسی داریچھ زبون-

  کردو گفتنی رو بھ شاھمینس
 ن؟؟ی کردی خالھ خوشگلھ،شما باھم عروسرمینخ-

  انداخت و گفتی نگاھھ خاصھی بھم نمی نگاه کردم و شاھنی بھ شاھیفور
 ...ینھ،ول-

  مھران اومد کھ گفتنی دوست شاھی ادامھ حرفشو بگھ کھ صداخواست
 گھ؟؟ی می بلبل زبون چنیباز ا-
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 ... قرمز بودن،مسلما بھ خاطر رقصھخوردهی بھ طرفھ مھران و نسترن کھ برگشتم
 

  گفتنی رو بھ منو شاھنسترن
  اون وسط؟؟دیریچرا نم-

 ... نگفتیچی انداخت و ھی نگاھھی بھ من نیشاھ
  رو بھ نسترن گفتممن

 ... من دوس ندارم برقصمتشیراست-
 ...آھا-

 .... ھم اومدن و نشستنلی سھوی ساعت شادمی نبعد
 بھ طرف من خم شد وگفت... بودنی کنار شاھیشاد

 خواستگار تاحاال ھی بشھ؟؟؟دای آمادت کنم کھ واست خواستگار پی جورھی گفتم یدید-
 .... شده ھادایواست پ

  کھ مشت شد و گفتدمی دنوی شاھیدستا
 .....یزنیبعدا حرف م...نی درست بشیشاد-

  گفنی رو بھ شاھیشاد
 ....خوانی االن بگم،آخھ ازم جواب منی ھمخوامیإ نھ ،م-
 

  چشمک زدو گفتھی رو بھ من بعد
 ...اسمش عرفان...پسر خالھ عروسھ.... کردهتویمامانھ پسره خواستگار-

 ھمون پسره؟؟....دنی باال پرابروھام
 ... دور شدعیسر از جاش بلند شد و نیشاھ
  تماشا کردو گفتنوی لبخند مرموز رفتنھ شاھھی با یشاد

 ....دهی زن داداشمو نشون مگھی ساعت دمیمطمئنم ن-
 .....آخھ حرص خوردم... حرص خوردمآخ
  گفتمی بھ شادرو

 ... االنامیم.... یی دستشورمیمن م-
  دار گفتی لبخند معنھی با
 ....زمیباشھ عز-

 یدوست داشتم ھرچ....شب بود٩ھنوز ساعت .... ھایی شدم و رفتم سمت دستشوبلند
 ھمون زی کھ اومدم و خواستم برم سمت مرونیب.... تر برم خونھ تا راحت بشمعیسر

 لبخند ھی و با دیمنو د- االن خواستگارمھیکھ البتھ طبق گفتھ شاد- عرفانھیپسر چشم آب
 ....اومد سمتم

 ...سالم-
 م و خواستم برم کھ گفت تکون دادسرمو

  خانوم بھتون موضوعو گفتن؟؟یشاد-



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 216 

  و گفتدی سرمو تکون دادم کھ خندبازم
 ؟؟یزبون ندار-
  گفتمی کالفگبا
 ....انویبلھ گفتن جر-
  وگفکتری اومد نزدکمی
 ھ؟؟یخب نظرتون چ-

 .... کھ چقد پرروئھیواا
 ...دیمن فعال کار دارم ببخش-

 از نی بگھ کھ شاھیزی چھی ازش رد بشم کھ اومد جلوم و ھنوز خواست دوباره خواستم
 پشت سره پسره گفت

 ؟؟یمھسا،کجا موند-
 نگاه کردی گره خورده نگامون می کھ مشت شده بود و ابروھایی کھ با دستانی شاھبھ

  کردم
  کھ گفتدمی از پسره رد شدم کھ از پشت صداشو شنعیسر

 ....ایجوابمو نداد-
  و گفتدی دندوناشو رو ھم سابنیشاھ

 .... نامزد من ھستنشونی محترم ایآقا-
 

 .... نگاه کردمنی برگشتم و بھ شاھرونی بزدنی کھ داشتن از حدقھ مییباچشما
 ....نی گفت فقط زل زده بودم بھ شاھی پسره چدمی نفھمگھید

  و گفتکمی نزداومد
 .... باغ منتظرتم؟توی پالتوتو بپوشی برشھیم-
 ....رونیت ب رفو

فورا رفتم و پالتومو ...  فکر کنمتونستمی نمیحت.... ستادمی ای لحظھ ھمونطورچند
 ...ستادهی درخت اھی کھ کنار دمشید....رونیبرداشتم تنم کردم و رفتم ب

 ...رفتمی خاطر دستامو بغل گرفتھ بودم و راه منی سرد بود بھ ھمیلی خھوا
 .... ھم دستو پاھام سرده سرد بودنجانی بگم از استرس و ھدی باالبتھ

 ...  بھ من بودپشتش
 ... و اون شروع کردستادمی اونطرفھ درخت ارفتم

مھسا من .....اصال بزار سادش کنم و بگم.... کھنمی تحمل کنم و ببتونمیمھسا،من نم-
 ....دوست دارم

 .... ازت پنھون کنمگھی دتونمیو نم.... ھم دوست دارمیلیخ
 

 ھم صداشو نی کھ مطمئنم شاھزدی منمی و خودشو بھ قفسھ سدیکوبی مجانی چنان با ھقلبم
 ....دیشن
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 اھامی تو روتونستمی منو دوست داررو فقط منی شاھنکھی سخت بود،ایللی برام خباورش
 .... نداده بودم مطمئنا افتاده بودمھی و اگھ بھ تنھ درخت تکدیلرزیدستو پاھام م....نمیبب

  وگفتستادی مقابلم ااومد
 ؟؟؟یکنیقبولم م... دوست دارمیلیباور کن خ.... مھسا عاشقانھ دوست دارم-
 
 تونستمیانگار نم....کردمیفقط بھ چشماش زل زده بودم و نگاش م.... بگمی چدونستمینم

 دستشو جلوم تکون داد و گفت....دھنمو باز کنم
 .... شما ھستما،بایخانوم-

  دھنمو قورت دادم و گفتمآب
 ..نم....آخھ-
  گفتی لحن دلخور و ناراحتبا
  نھ؟؟ی چطور بھم بگیدونی و نمیپس تو منو دوس ندار-

 ... باشراحت
  آروم تکون دادم وگفتمسرمو

 ...راستش منم....سی ننطوریا...نھ-
  گفتکموی چشاش برق زدن و اومد نزدھوی
 ؟؟؟یتوھم دوسم دار-

 .... اومدنییپم پا قطره اشک از چشم چھی آروم بستم کھ ھمون موقع چشمامو
 .... داغشو حس کردم کھ اشکمو گرفتیسرانگشتا  

  ی حالت خاصھی باز کردم و بھش نگاه کردم کھ با چشامو
 ...کردی نگام مداشت

 .... لرزشو بھ بدنمم منتقل کردنی و ادی قلبم لرزی واقعی معنبھ
 .... و من ماتش شده بودمشدی مکی داشت نزدنی کھ سره شاھدمید
 

 ...   .  لبام کردی بوسھ آروم از روھی و کمی نزداومد
  اومد کنار دی فھمنوی انمی شد کھ شاھادی تپشش اونقد زد،قلبمی کھ ھمھ بدنم لرزیجور

  گفتکردی زدم مجانی ھشتری و منو بخوردی کھ نفساش بھ گوشم میگوشم جور
 زنھ؟؟؟ی واسھ من مجانی ھنی قلب با انیا-

 ....نیی قطره از چشمام سر خورد و اومد پاھی جانی بستم،از زور ھچشمامو
 ...  گلومو قورت دادمبغضھ

  زمزمھ کردی ناراحتی ھمونطور آروم کنار گوشم باصدانیشاھ
 ؟؟؟یناراحت شد....مھسا ببخش-
 

 نفس ی تکون دادم کھ صدای آروم سرمو بھ نشونھ منفنی ھمی فکر کرده بود برااشتباه
 .....دمی شندی رو کھ کشیراحت
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  دو باره کنار گوشم گفتاومد
 ؟؟ی ھم دوسم دار،تویمھسا خانوم-

  تکون دادم کھ گفتسرمو
 ... حرفونیدوس دارم از زبونتم بشنوم ا-

  باز کردم و زمزمھ وار گفتمموی اشکیچشما
 . ..دوست دارم-
 نفس ھی آرامش بود کھ چشماشو بست و ای جانی بود،فرط ھی از چدونمی بار اون نمنیا

 .....دی کشقیعم
 .... داخلمی و زمزمھ وار گفتم بھتر برآروم

  لبخند زد و گفتھی باز کرد و بھ چشمام نگاه کرد چشماشو
 ....ی خانوممیبر-
 .....      شھی لبم می لبخند روھی گفتناش ناخودآگاه باعث ی خانومنیا

 ..می بھ سمت سالن بھ راه افتادباھم
 ... راه تموم شھنی امی دوس نداشتم،انگاریداشتی آروم قدم برمھردو

 ...امیتو برو منم م-
  لبخند زدو گفتھی
 .... ندارمتوی تحمل دورگھیمن د... ھایای زود بیخانوم-
 .... اومد رو لبام و سرمو آروم تکون دادمقی لبخند عمھی

 .... چشممو پاک کردمرهی زیاھی سخوردهی ی داخل اتاق پرو و با دستمال کاغذرفتم
 ....ھی بقشی آوردم و رفتم پرونیاز تنم ب پالتومو

 ..... ساالر دوستششویکیود،ی نشستھ ی شادشویکی نبود،ی خالی صندلنی شاھکنار
   گفتنی کھ شاھنمی بشلی کنار سھخواستم

 تا مھسا نی بشلی برو اونطرف سھی رقصو نگاه کنیخوای میستی تو راحت نیشاد-
 .. کنار منادیب

  گفتیطونی لحن شھی با یشاد
 ..... نھ من کھ راحتم-

  با خنده گفتنیشاھ
 ...یشاد-

 ....زدی بلند شد و قھقھھ منی گفت کھ خنده شاھی چنی در گوش شاھی شاددونمینم
  گرفتو گفتنی از دست شاھشگونی بھی بلند شد و یشاد

 ... والالھیزیخجالتم خوب چ....إ بچھ پررو-
 ... چشمک ھم زدھیو  ... نشستنمی کھ من قرار بود بشی اومد صندلو

 یعنی نی منظورش از عشقھ شاھی فکر کردم شادنی نشستم و بھ انی رفتم کنار شاھمنم
 من بودم؟؟
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 ....    سردم احساس کردمی دستای داغشو رویدستا
 ... کردی دستشو گذاشتھ بود  پشت دستم و با شستش آروم انگشتامو نوازش مآروم

 
 .... خشک شده بودجانی از فرط ھشد،دھنمی مورم ممور
 .... برداشتم و خوردموهیآبم

 کھ از  نی رفتھ بودن جز منو شاھیدر واقع ھمگ... برقصنکمی رفتن تا لی سھویشاد
 دست نوازشگر گھ،بای عطر ھمدیبا نگاھامون،با بو..میبردیبودن در کنار ھم لذت م

 .....بردمی م از نفساش ھم لذتیشد،حتی مدهی انگشتام کشی کھ رونیشاھ
   شام،ھمش حواسشموقع

 .... بودبھم
  اومد در گوشم گفتی عروس کشون،شادمی برمی خواستی وقت١٢ ساعت

 ....؟؟ماھھیدی دارم؟؟زن داداشمو دزی گفتم امشب سوپرایدید-
  بغلم کرد وگفتی لبخند زدم ،شادھی
 .... عاشقش باششھیھم.....دهی کشی سختیلیداداشم خ....ن،مھسای دارگروی ھمداقتیل-

  گفتمآروم
 ....ھستم-

  چشمک زدو گفتھی کردم کھ نسترن ی دوستاشون خدافظاز
 .... شمای بعدھیعروس-
 ... شدنناشونی کردم و اونا رفتن سوار ماشیخدافظ... لبخند آروم زدمھی

  شدم،برگشت بھ طرفم و گفتنی شاھنی سوار ماشرفتم
 ؟ی خانوممیبر-

دوست ... مھربون اومد رو لبش و چال گونشو نشونم داد لبخندھی دادم کھ سرموتکون
 ....داشتم ناخنمو فرو کنم تو چال گونش

 ... روشن کرد و بھ راه افتادضبطو
 ی روم اگھ نباششی پی ھستشھی دلم ھمتو

 ی باششھی باشم آرزوم کھ مشھی کھ معاشقت
 ی داریی جاھی کنج دل ی ولیی و ازم جدایدور
 یی صدای بویزنی تو وجودم کھ می نبضمثل

 
 شونھی پریی تو تنھای وقتشبا

 وونھی دل دنی ارهیگی مسراغتو
  درمونمیی توھامی خستگجواب
 خونمی ھنوزم از تو میستی نخودت

  فکر داشتنت مثل خوده مجنونمتو
  آخرم عشقت شده جونمدیام
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  خستمگھی دی دلتنگی شبانی ااز
 ....دونھی ک اسمشو نمی حسنی ااز
    خونھی از تو مرهیگی می وقتوونھیدل د نی ادونھی نمیکس
  کھ باشمخوامی فقط ممن
  تو فدا شمی براتا

 خونھی از تو مرهیگی می وقتوونھی دل دنی ادونھی نمیکس
 .... تو فدا شمی کھ باشم تا براخوامی فقط ممن

 )نیمطمئنا گوشش داد....فداشم.یگی بیسام(
 ....دادی میکی فشار کوچھی و دستھ چپمو خوندی آھنگ بلند مھمراه

خالصھ عروس کشون کھ تموم شد بھ سمت خونھ ....زدی بوق منای پشت ماشنطوریھم
 ....میرفت
  ... بودنی آھنگو گذاشتھ بود و درتمام راه دستم تو دستھ شاھنی راھم ھمش ھمتو
 

  اومد سمتم و دستمو گرفت و گفتعی سرنی شدم،شاھادهی کھ پنیاز ماش   
 ی خوندرم؟؟؟؟کوری و نتونم جلوتو بگی مثل قبال از دستم فرار کنزارمی میفکر کرد-

 ....    یخانوم
  لبخند زدمو گفتمھی
  باال؟؟میبر-
 .... بانودیبفرمائ-

 و خواست طبقھ دی ھم خندنیشاھ... طبقھ چھارو زدمی داخل آسانسور،من فورمیرفت
 یطانی خنده شھیبرگشت سمت من و ...سومو بزنھ کھ دستش وسط راه متوقف شد

 ....کرد
 نی بود کھ فورا طبقھ سومو ھم بزنم کھ باعث خنده شاھنی کھ تونستم بکنم ای کارتنھا
 ....شد
 ....کتری نزدومدی کھ بستھ شد برگشت بھ سمتم و داشت مدر
  دھنمو قورت دادمو گفتمآب

 ....مای تو آسانسورنیشاھ-
  آورد کنار گوشم و زمزمھ وار گفتسرشو

 .... وقت نترس خانوم کوچولوچیاز من ھ-
  تکون دادمو گفتمسرمو

 ....ترسمینم-
 ....  ومدی احساس کرد و سرشو کھ بھ طرف صورتم ملبخندشو
 .... لبمو نشونھ گرفتھ بودچشاش
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 ی بودم بوسھ آروم از رودهیشن....دی آروم بوسیلی آروم بھ دھنش گرفت خموینیی پالبھ
 و ستادیا٣آسانسور تو طبقھ .... بوسھ زدھی،لبمو رھا کرد و از گوشھ لبم ...عشقھ
 ....  ازم جدا شدنیشاھ

 ....رونی چشمک زد ورفت بھی
 ....میکردی کھ در بستھ بشھ ھمو نگاه می موقعتا

 ...ستادی بستھ شد و آسانسور حرکت کرد و ادر
 .... االن دلم براش تنگ شدهاز
سرمو کھ آوردم ..اوردمی مرونی بفمی از تو کداموی اومدم داشتم کلرونی آسانسور کھ باز

 و بھ در ستادهی اشونی پریی قرمز و موھایی با چشمانھی کھ دست بھ سدمی ددویباال ام
 .... دادهھیتک

 بھ خودم اومدم و حرکت کردم و رفتم سمت در و بازش ی ولستادمی اناخودآگاه
 ....کردم

 د؟؟یاری مفیاز کجا تشر....سالم خانوم خانوما-
 .... برو خونتدیام-

 ..... صورتم نگاه انداختی و بھ تک تک اعضاستادی جلوم ااومد
 .... زدی برقچشاش

  ..زنھی چشماش برق منھیبی طعمشو می گرگ کھ وقتکی مثل قایدق
ارد خونھ  در و وی وارد خونھ شدم و خواستم درو ببندم کھ پاشو گذاشت العیسر
 ....شد

 ....رونی برو بدیام-
 ؟؟یتا االن کجا بود-
 .... درموردشمیزنی فردا حرف مرونیبرو ب-
 ؟؟؟یگفتم کجا بود-

 صدا نوی نقشھ داشت از بالکن شاھدی اگھ امتونمیالاقل م.... سمت اتاق خوابمرفتم
 ....بزنم

 .... و وارد اتاق شددی ببندم و قفل کنم کھ بازم زورم بھش نرسعی دره اتاقو سرخواستم
   .. ازشدمیترسی از اون مشتری بی شده بودم ولیعصب
 ... سمت بالکن و درشو باز کردمرفتم

 ...  پشت سرم بوددیام
 ...  از پشت دستشو حلقھ کردناگھان

 .. دوست دارمیلیمھسا خ-
 .... بشم از ترسھوشی بود ھمونجا بکی کھ حس کردم نزدیزی چاز
 ....مشروب خورده بود.... مشروبیبو
  ترس گفتمبا
 ....یتو االن مشروب خورد.... ولم کنکنمی خواھش مدیام-
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  گفتی ادهی دورگھ و کشی صدابا
 ....یملوس شد....ی خوشکل شدیلیمھسا خ-
 .... مھسایدی االنم پوش؟ی دوس دارم قرمز بپوشگفتمی مشھی ھمادتھی
 

 کی رنگ تحرنی قرمزه و با ادی امی کننده کی نبود کھ رنگ تحرادمی اصال یوااا
 ...شھیم

 ... نشھکی تحرشتری نکنم تا بی کردم مقاومتیسع
  گفتمآروم

 .. بھت بگمیزی چھیبزار .... کند،ولمیام-
 .... االنخوامتیمھسا م.... دارمازیمھسا،بھت ن-
 ....و سرشو برد سمت گردنم 

فقط تونستم پامو چند بار محکم بھ .... کرده بوددای پی ترس دستو پاھام لرزش بداز
 ... باالادی بفھمھ و بنی کھ شاھکردیفقط خدا خدا م.... بکوبمنیزم
 .... و داد کنمغی جتونستمینم
 

  گفتمدیلرزی کھ از شدت ترس میی با صداآروم
 .... ولم کن...دیام-

 .. کرد و منو برگردوند بھ سمت خودشولم
  شد و گفترهی لبام خبھ
   بارھی نیھم-
 ...کمی اومد نزدو

 ....نی ھم پامو محکم کوفتم رو زمگھی بردم عقب و چند بار دسرمو
 زم؟؟؟ی عزیکنی مینطوریچرا ا-

 .... و منو برد سمت تخت و نشونددی کشدستمو
 .... ھا بره وحشت داشتمھی ھمساشی کھ آبروم پنی و داد کنم از اغی جتونستمینم
 

 .... تکون بخورمی حتتونستمیبدنشو انداخت روم کھ نم   
  گفتمشدی کھ لرزشش کامال احساس میی ھق ھق و صدابا
 ..... تورو خدادیام....ولم کن... خدا..تورو...دیام-

 اومد سمتم و یول.... تختی نشستم لبھ عی روم بلند شد فکر کردم ولم کرده و منم سراز
 ....کردی پالتومو باز میداشت دکمھ ھا

  با ھق ھق گفتمدوباره
 ....تورو خدا....دیام-

 ....نی چند بار پامو محکم کوفتم بھ زمعیسر.... تو حالھ خودش نبودانگار
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 .... آورد و شالمو ھم از سرم کندرونی با زور از تنم بپالتومو
 ... اطرافمختنی فرم ریموھا

 
 
 و اون با گذاشتم لباش رو لبام دنی کشغیشروع کردم بھ ج.. مھم نبودیچی برام ھگھید

 تر صی حری و حتخوردی عقب تکون نمدادمی ھلش میھرچ.... زدویمھره خاموش
 ..... لباسمپیدستاشو برد پشت سرم و شروع کرد بھ باز کردن ز...شدیم

 اون انگار تو ی خونو تو دھنم احساس کردم ولھی از لبش گاز گرفتم کھ شورمحکم
 .... دردو احساس نکرده بودنیا بود و ی اگھی دیحالو ھوا

 کمرم و ی کھ مثل کوره داغ بودنو گذاشت رویی باز کرد و دست ھانیی تا پاپویز
 ....کمرمو گرفت و با دستاش فشار داد

 .... کرددنی شروع بھ لرزبدنم
 .... خودمو کنترل کنمتونستمینم

 ... زدمھی خوابوند وخودشم روم خمنو
 .... بودنیاشکام مثل رود جار... کارو تموم شده حس کردمگھید

 .... بھ کمره برھنمدیکشی و دستشو محکم مدیبوسی شدت لبامو مبھ
 ...دیفھمی نمیچیاون ھ... بوددهی فای بی ولزدمی منشی تو سیی دستام مشتابا

 گھی دتونستمی نمی و از شدت لرزش حتشدی مشتریلرزش بدنم داشت ب.... بستمچشمامو
 بود کھ از روم برداشتھ دی بدنھ امھینی باز شدن در اومد وسنگی صداھوی...فکر کنم

 .....شد
 تی قرمز از عصبانی و صورتی عصبی کھ با مشتادمی دنوی باز کردم و شاھچشمامو

 ییو با صدا.... افتاده بوددی بھ جون امرونی ھم زده بود بقشی رگ شقی کھ حتیطور
 گفیکھ از خشم دورگھ شده بود م

 ....ووونیح... لآشغا....شعوریب-
 ....دمیلرزی ھمچنان می و پاھامو بغل کردم ولنشستم

 عی سردی منو تو اون حال دی برگشت بھ طرف من و وقتنی شاھنی کھ افتاد زمدیام
 ....اومد سمتم و بغلم کرد

 دستش بھ قسمت پشت بدنم یدستاشو دورم حلقھ کرد و وقت.... بودمنی تو آغوش شاھمن
 ....دمی کنار گوشمو شنشی عصبی کھ لباسم باز شده بود خورد نفسایقسمت

 
 .... صورتم روون بودنی و اشکام رودمیلرزیم
 ....خوردی و دندونام بھ ھم مدیلرزیاز شدت لرزش بدنم ،چونم م 

 .... کرد آرومم کنھی سعدی حالمو دی وقتنیشاھ
 جات گھیاالن د...آروم باش...آروم باش عشقھ من....زم،نفسم،جونمی،عزیمھسا،خانوم-

 ...مھسا آروم باش....ی بغلھ منیتو....امنھ
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 .... سروصورتم تا آروم شمدنی شروع کرد بھ بوسو
 قی کھ بھم تزری آرامشنی با ام،اونمی کھ آروم شدم،البتھ کھ در آغوش مرد زندگالبتھ

 ... با حرفاش آروم شدمشدیم
 لرزش بدنم کمتر شدو چشمامو بستھ ی ولختیری ھمچنان اشکام روصورتم میول

سرمو گذاشتم  .... آروم شدم منو تو آغوش گرفتدی دی ،وقتدی چشمامو بوسیرو...بودم
 ....موندی و محکمش کھ واسم مثل کوه می قویرو شونھ ھا

ھ سمت  برداشت و اومد بزی می کھ اتورو از رودمی ددوی کھ باز کردم امچشمامو
 ...دمی کشغیدستشو برد باال تا ضربھ بزنھ کھ ج....ما
 .....نییییشاھ-

 ھوشی بنی زد کھ شاھنی کاره خودشو کرد و چند ضربرو با اتو بھ سر شاھدی امیول
 نی گرد شده و زبونھ الل شده ماتو مبھوت داشتم بھ ایبا چشما....شد و افتاد بغلم
 ....کردیصحنھ نگاه م

 ...  بود احساس کردمنی گردنھ شاھی دستم کھ رویو رویزی چھی ویسیخ
 و دمیکشی مغی و اون موقع بود کھ بھ خودم اومدم و جدمی کھ باال آوردم خون ددستمو

 صدا نوی و زور شاھدی تھدیھ،التماس،خواھش،حتی و با گردادمی محکم تکون منویشاھ
 .... کھ چشماشو باز کنھ و بلند شھخواستمی و مزدمیم
 زده بود نی کھ بھ سره شاھیی کھ اونم ھاج و واج وسط اتاق با اتویدی سمت امبھ
  گفتمادی و فرغی بود برگشتم و با جستادهیا
 ....خودم....کشمتی خودم مفتھی واسش بیاگھ اتفاق...تو....   شیتو زد.... آشغالھیعوض-

 .... رفترونی از اتاق بعی افتاد و سردی از دست اماتو
 برداشتم موی بلند شدم و گوشعیسر.... صدا زدمنوی و ھق ھق شاھھی با گرگھی بار دچند

 .... گفتم فقط تونستم آدرسو بدمی چدمی نفھمیو بھ آمبوالنس زنگ زدم حت
 .... کھ سرش غرق خون بودنی سر شاھی رفتم باالدوباره

 ....  تورو خدانیشاھ.... عشقھ من بلند شونیشاھ-
 ..... تو آغوشم گرفتمنوی کردن و سره شاھھی شروع کردم بھ گربلند

 ... زدم و دره خونرو ھم باز کردمفونمی رفتم آعی زده شد و سرزنگ
منم ھمراھش .... رو برانکارد گذاشتن و رفتن نویاومدن باال و شاھ.... تنم کردمپالتومو

 ... بلند شھکردمیسوار آمبوالنس شدم و تا اونجا دستش تو دستم بود و ازش خواھش م
 

 و من دنی پردشو ھم کشیحت.... اتاق ھی بردن تو نوی شاھعی و سرمارستانی بمیدیرس
 زنگ زدم و گفتم لیبھ سھ....نمی تخت خواب بودو ببی کھ روی در حال نمینتونستم شاھ

 ....ادی نگھ و خودش بیزی چیبھ شاد
 ....رونی کھ گذشت در باز شد و دکتر اومد بی ساعتکی

  گفتمھی رفتم سمت دکتر و با گرعیسر
  شد؟؟ی دکتر چیآقا-
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  سرشو تکون داد وگفتدکتر
 میکنیما تمام تالشمونو م.....  بھ قسمت حساس سرش وارد شدهیدخترم ضربھ سخت-

 .... تو ھم بھ خدا باشھدی امیول
 
 ... رفتو

 ی روی بودم و اشکام مثل رودستادهی ای پلک زدنی ماتو مبھوت بدون حتھمونطور
 ....صورتم روون بودن

 فرود اومدم و شروع نی زمیدوزانو رو.... تحمل وزنمو نداشتد،پاھامی لرزچونم
 .... کردنھیکردم بھ گر

 .... دمی رو شندیدوی نفرو کھ داشت مھی دنی دویصدا
 ...مھسا..مھسا-

  جلوم نشست و گفتدیبھم کھ رس...دمی دلوی بلند کردم و سھسرمو
 ن؟؟ی شده؟؟کو شاھیمھسا چ-
 ...  دستم بھ اتاق اشاره کردمبا

 ... تماشاکنھشھی بلند شد و رفت تا از پشت شعیسر
 دن؟؟یأه چرا پردشو کش-

  اومد جلوم نشست و گفتدوباره
 .. شدموونھید...مھسا بگو-
  گرفتھ بود گفتمادامی و فرغی کھ بخاطر جیی ھق ھق و صدابا
  .. بھ خدادتونیگفتن ام...گفتن .... ضربھ وارد شدهیگفتن قسمت حساس-
  کردمھی دوباره بلند گرو
 
 .... ابوالفضلای-
  گفتینی غمگی مکث کرد و با صدای اقھیفک کنم بھش شوک وارد شد چون چند دق 
 .... بھ سرش ضربھ زدی شد؟؟کیچ-

 .... نگفتمیچی تکون دادم و ھسرمو
  گفتتیبان و با عص    گرفت و تکونم دادشونمو

 ؟؟؟یی بوده؟کیبگو ک-
 
  لرزونم و ھق ھقم گفتمی صورتش نگاه کردم و با صدابھ
 ....شوھره سابقم-

 ... شل شد و چشماش گردلی سھیدستا
 .... شدم و فورا ازونجا دور شدمبلند

 ..... کردمزیصورتمو شستم و تم....سی سمت سرورفتم
 ... و خلوت با خدارو کردازی نمازو راز نی ھوادلم
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 .... گرفتم و رفتم سمت نماز خونھوضو
 .... تنم بودی لباسھ  قرمزه عروسھنوز
 ....اقامھ بستم و نماز خوندم... برداشتم یدی سفچادر
ھمونطور کھ بھ .... بھم برگردونھنوی کردم و از خدا خواستم تا شاھھی گری نماز کلسره

 ھی یغای جھذوی گری خوابم برد و با صدای کدمی داده بودم نفھمھی نماز خونھ تکوارید
 .... شدمداریزن از خواب ب

  روشن شده بودکمیھوا ....رونی بلند شدم و چادرو گذاشتم سره جاش و رفتم بعیسر
 شتری اون زن ھم بیادای و فرغی جی  صداشدمی مکتری نزدنی بھ اتاق شاھیھرچ

 ....شدیم
 ھی و ھمون موقع  کشھی مغی و داره جلھی کھ بغل سھدمی دوی شاددمیچی از راھرو پیوقت

 ی نفسای تپش قلبم قطع شد و تنھا صدا،صدایصدا....رونیتخت از اتاق اومد ب
 ....دمیکشی بود کھ مینامنظم

 کھ با صورت دمی دنوی شاھی زدم کنار و وقتدوی  سمت تخت و پارچھ سفرفتم
 اھوی و سدی دور سرم چرخای و چشماشم بستس دندهی تخت دراز کشیمھربونش رو

 ... شدکیتار
 ...  صدا زدمنوی و آروم شاھی ناباوربا
 

 گفتی مغی و جھی متوجھ من شد و اومد سمتم و منو در آغوش گرفت و با گریشاد
داداشھ گلم ھم مثل مامانو بابام تنھام گذاشت و ...مھسا داداشم.... شدمچارهیب...مھسا-

 ... مھسا.... شدمچارهیمھسا ب.... اوناشیرفت پ
 ... از حال رفتو

 .... گرفتن و بردنشوی پرستار اومد و شادھی عیسر
 

ھنوزم ماتش ... اون پارچھ بودری کھ زکردمی نگاه مینی ھنوزم داشتم بھ شاھمن
 ....کردمیھنوزم باور نم....بودم
اون موقع بود کھ بھ خودم ....  تا مرد اومدن و تختو بھ حرکت در آوردنچند

تازه اون موقع بود کھ خودمو انداختم رو تخت و شروع کردم بھ حرف زدن ....اومدم
 ...زدمی و حرف مکردمی مھیگر...باھاش

 منم ھمرات یمنو تنھا نزار،اگھ تو بر...تو رو خدا پاشو....زمینم،عزیشاھ-
 ....کنمیم باھات خودمو خاک ممن....رمیمیم

 ....نی خدا شاھتورو
 .... از رو تخت برداشت و تختو بردن  از پرستارا دستامیکی....بردنی تختو مپرستارا

 غی افتادم و جنیبا زانو بھ زم....نفسمو بردن...عشقمو بردم...  بردننمویشاھ
سرمو رو ...دمیکشی مغیج.... برگردهخواستمی و ازش مزدمی صدا منویشاھ....دمیکشیم

 ... .  گذاشتم و ھق ھق کردمنیزم
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تازه چند ساعت از اعترافمون .... کردمدایمن تازه عشقمو پ.... رسمش نبودنیا....ایخدا
 .....گذشتیم

 ھیسرمو کھ باال آوردم ...دهی داره تکونم میکی حس کردم کردمی کھ ھق ھق منطوریھم
 .... باال سرمدمی ددیخانومو با چادر سف

  تعجب نگاش کردم کھ گفتبا
 نفرو صدا ھی و یکردی مھی گری تو خواب داشتیدیدیدخترم فک کنم خواب بد م-
نمازتو ... خوابت برده؟؟؟بلند شو االن وقت نماز صبحھنجای شو مادر،ا،بلندیزدیم

 ...بخون
من کھ ھنوزم تو ...من کھ....شدیباورم نم.... سر برگردوندم و اطرافمو نگاه کردمعیسر
 ....ز خونمنما
  کلماتو درست بگم گفتمتونستمی و نمگرفتی کھ ھمش می زبونبا
  زندس؟؟یعنی خواب بوده؟؟یعنی...یعنی-

 ... بھ لبخند زدو گفتخانومھ
 ... شوزم،بلندیآره عز-

 بھ سمت اتاق رونی بدمی از جام بلند شدم و چادرو گذاشتم سره جاش دوعیسر
 ....نیشاھ

 
 ....کردی مدواری منو امنی و ادمی کھ دی جا در سکوت کامل بود برعکس خوابھمھ

  کجاس؟؟؟لی نبود،پس سھچکسی و بازم ھدمیچی راھرو پاز
 

 تخت خواب ی من رونھیپرده رو کنار زده بودن و شاھ..نی سمت اتاق شاھرفتم
 درو باز کردم و رفتم.. دمی کشی آسودگی از روقی نفس عمھی دمشی دیوقت.بود

 ....داخل
 ....   کنار تختش و دستشو تو دستم گرفتمرفتم

خدارو .... دارمی بدیلی حس خدمی کھ دیھنوزم از خواب...ختنی رو صورتم راشکام
 .... بھم برگردوندهنویشکر کھ خواب بود انگار خدا دوباره شاھ

 .... رو دستشختنی و اشکام ردمی بوسدستشو
  با تعجب گفتدی پرستار وارد شد منو کھ دھی باز شد و در
 ....رونی بدی؟؟بفرمائیکنی مکاری چنجایخانوم شما ا-
 
 ....ششی بمونم پگھی دقھی دقکی-

  کنم از لحن من نرمتر شد کھ گفتفک
 اجازه گھی فک کنم چند ساعت درونیبرو ب....کنھیآخھ اگھ دکتر بفھمھ با من دعوا م-

 ...شینیبدن بب
 م و گفتم تکون دادسرمو
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 ...باشھ-
 رو ختنیاشکام دوباره ھم ر....دمی بستم و بوسن،چشماموی دست شاھکی بردم نزدلبامو

 ....  نیدست شاھ
 ....رونی دادم و رفتم بکی فشار کوچھی دستشو
 .... گرفتم و رفتم نمازه صبحمو خوندموضو

ھزار بار شکر کھ .... خواب بودھی ھمش نکھی ھزار بار شکرت بابت اـــــایخدا
 .... خوب کننموی حال شاھایخدا.. نداشتتیواقع

 اتاق نشستھ و ی جلوی کھ رو صندلدمی دلوی ، سھنی ساعت بعد رفتم سمت اتاق شاھمین
 ...دهیپاشو تکون م

 .... کنارش و آروم سالم کردمرفتم
 ... بھ طرفم و اونم آروم جواب دادبرگشت
  گفتمقھید چند دقبع....ی رو صندلنشستم

  نگفتن؟؟؟یزیدکترا چ-
  کھ آرنج دستاشو گذاشتھ بود رو پاھاش و صورتشو گرفتھ بود گفتھمونطور

 ....ھنوز نھ-
  خبر نداره؟؟یشاد-

  تکون داد و گفتسرشو
 ....مارستانمی از دوستام تصادف کرده و بیکینھ،بھش گفتم -

 .... نگفتمیزی تکون دادم و چدنی فھمی بھ معنسرمو
   گفتنشیبود کھ دکتر اومد و بعد معا٧ ساعت

 ....ادی ساعتا بھ ھوش منی خوبھ و ھمیلیخدارو شکر حالش خ-
 
 کردی حالھ منو درک نمچکسیھ.... و از دکتر تشکر کردمختمیری اشک می خوشحالاز

 ... بھ دست آوردمنویچون من انگار دوباره شاھ
 

 ....ادی تا بھ ھوش بمی اتاق منتظر بمونی و تومی اجازه دادن بربھمون
 خواستی تکون خورد و منی کھ متوجھ شدم پلک شاھمی  نشستھ بودی ساعتکی

 .. چشماشو باز کنھ
  گفتملی ذوق بھ سھبا
 ...ادیداره بھ ھوش م-

 ....ستادمی بلند شدم و رفتم کنارش ای از رو صندلفورا
 کلمھ ھی بود یکاف....پر اشک شده بودچشام ....  چشماشو باز کردنی لحظھ بعد شاھچند

 ... شھریحرف بزنم تا اشکام سراز
 ھمونا کھ منو ره،ازی لبخند مھربون،از ھمونا کھ دلم براش ضعف مھی دی کھ دمنو

  گفتیفی آروم و ضعیعاشقھ خودش کرده بھم زدو با صدا
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 نم؟؟؟یبی مییبای زنی بھ ایمن تو بھشتم کھ دارم فرشتھ -
 .... فشار دادمھی ، دستشو گرفتم و ختنیر رو صورتم اشکام

  خاص خودش گفتھی با مھربوننیشاھ
 ؟!کننی مھیمگھ فرشتھ ھا ھم گر-
 .. دستشو آورد باال و اشکامو پاک کرد 
 ... بخندنادیفرشتھ ھا با-
  لبخند آروم زدم کھ گفتھی
 ....آھا حاال شد-

 بھ خودم اومدم و با لی سھی رفتھ بود کھ با سرفھ مصلحتادمی لھی حضور سھاصال
 .... و رفتم کنارنییخجالت سرمو انداختم پا

 .... داداشی نگران کردن،مارویسالم آقا شاھ-
 
 ....‘بادمجون بم آفت نداره’ ی نگران باشخواستی جان،نملیسالم سھ-

  گفتدوی خندلیسھ
 خونھ تنھا بوده و خبر شبی کھ دی شادشی منم برم پیاالن کھ خوب...قربون داداش-

 نداره،خبرو آروم آروم بھش بدم
 ...ممنون.باشھ داداش-

  لبخند زدو گفتھی برگشت بھ طرف من و نی شاھرون،ی کھ رفت بلیسھ
 ....     تنگ شده ھایلی کھ دلم برات خنی بشنجای اایخانوم خانوما،ب-

 ... تخت نشستمی رورفتم
 ھزار بار شکر کردم بھ خاطر نی و منم تو دلم خدارو چندمیکردی نگاه مگرویھمد

 ... سالمھنمی شاھنکھیا
 

 قای ھمرو دقخواستی صورتم در گردش بود،انگار می رو تک تک اعضانی شاھنگاه
 ...بھ خاطر بسپاره

 .... شد و ھمونجا ثابت مونددهی چشام بھ لبام کشاز
  گفتکردی کھ بھ لبام نگاه مھمونطور

 ...خوامیاالنم عسل م... ای کنتی تقودیبا ،منویخانوم-
 ...... تعجب گفتمبا
 ارم؟؟یعسل از کجا ب-

  چشمام نگاه کردو گفتبھ
 .... تا بگمتکی نزدایب.... از کجادونمیمن م-

  کھ گفتکی نزدرفتم
 ....کتریھنوز نزد-
 ....ھی منظورش چدونستمیم
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 .. صورتامون دو بند انگشت باھم فاصلھ داشتقای کھ دقی شدم طورکی نزدبازم
 ...ناشیا-
 ....  آروم بھ دھنش گرفتیلی گفت و لبامو خنویا

 ....دونستمی نملشویدل..ختنی بستم و اشکام رو صورتم رچشامو
 بوسھ ھی....   تو دھنم گرفتمشویی لب باالھی ثانکی یمنم فقط برا..دی آروم مکموینیی پالبھ

 ... ردرو لبام زد و رھام ک
 ..  باز کردم و نگاش کردمچشامو

  گفتی با نگراندی دموی اشکی چشمایوقت
 ...؟؟ببخیناراحت شد-

  برجستھ و خوش فرمش و گفتمی گذاشتم رو لبادستمو
 .... بودگھی دزهی چھیبخاطر .... سیییھ-
  گفتی حالت خاصھی با
  .. بھ چھ خاطر بودهدونمیمن م-
 ؟؟یچ-
 نیتو ھم اول.... زهیری اشک ملی بوسھ عاشقانش بدون دلنی دختر اولھی بودم  دهیشن-

 ... عشقتمنی خوشحالم مھسا کھ اولیلیخ....بوسھ عاشقانت بود
 ...   ختمی بستم و دوباره اشک رچشمامو

 ....   مرد چقدر مھربونھنی اـــایخدا
 عشقھ نی مقابل خوشحالھ کھ اولس،دری ناراحت نسی نمی مرده زندگنی اولنکھیاز

 ....مھیزندگ
  ھست؟؟؟؟ای دننی تو ای مھربوننی بھ ای آدمیعنی
  مرد سر راھم قرار گرفتھ؟؟؟نی اھی بھ مھربونی خوشبختم کھ آدمنقدری من ایعنی

 .. دادکی فشار کوچھی دستمو
  بھ طرفش و گفتمبرگشتم

 .... خوشبختم کھ عشقھ تورو دارمیلی خوشبختم کھ تورو دارم،خیلین،خیشاھ-
 ... گذاشتشی زد کھ چال گونشو ھم بھ نماقی لبخند عمھی
 .... تر شدقی دفعھ تونستم انگشتمو داخل چالش فرو کنم کھ لبخند اونم عمنیا

 
 .... مامور ھم اومدھیپشت سرش ... پرستار وارد شدھی موقع دره اتاق باز شد و ھمون

 
 ...ستادمی تخت بلند شدم و کنار تخت ای رواز

 و شروع کرد بھ سوال کتری ،مامور اومد نزدرونیکرد و رفت ب سرمو چک پرستار
 ..دنیپرس

 
 ن؟؟ی رادمنش بھتریآقا-
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 .... ممنونیلیخ-
 ...     افتادی چھ اتفاقدی کنفی ما تعری برادیتونیخب حاال م-

  نگاه بھ من انداخت وگفتھی نیشاھ
نامزدم .... خونھ ھامونمی رفتمی دوستم کھ برگشتیشب با نامزدم از مراسم عروس-

 ....کنھی می خونھ من زندگییطبقھ باال
 

  نگاه بھ من انداخت وگفتھی مامور
  نامزدتون ھستن؟شونیا-

   بازم برگشت سمت من و نگاه مھربونشو بھن انداخت و گفتنیشاھ
 .. نامزدم ھستنشونیبلھ ا-
 ...نیخب بفرمائ-

  برگشت بھ طرف مرده و گفتبعد
 دم،بای شنیی صداقھی اتاق خواب بودم کھ بعد چند دقی من تومی برگشتی از عروسیوقت-

 بعد چند لحظھ صدا دوباره تکرار شد و منو بھ شک یس،ولی نیزیخودم گفتم حتما چ
 .... افتاده باشھیگفتم ممکنھ اتفاق....انداخت

 
  رفتم داخل و بھ سمتعی و سردمی ترسشتری بدمی رفتم باال دره خونرو کھ باز دیوقت

 ....درو کھ باز کردم.....اتاق خواب رفتم
 
 ی نگاھشدی می برگشت و بھ من کھ بغض مانع ھر حرفدی حرفش کھ رسینجایا

  وگفتدی کشقی نفس عمھیانداخت ودوباره برگشت سمت مرده 
 ... کھ شوھر سابق نامزدم قصد داره بھش تجاوز کنھدمید-

 رفتم تا دمی حالھ نامزدمو دین،وقتی و چندتا مشت بھش زدم کھ افتاد زمدمشی کشعیسر
 ....آرومش کنم کھ

 
  سرشو تکون داد و گفتماموره

 ...کھ بھتون ضربھ زد-
 ... سرشو تکون دادنیشاھ

 کھ دمی دنوی البتھ با سانسور گفتم دست شاھوی کھ ھمھ چدی پرسانوی از من جربعدشم
 ... شده بوددیاونقد محکم بستھ بود کھ سف

 شماره تلفنو آدرس محل کارش تو تھران نطوریازم خواستن ھم دوی مشخصاتھ امبعدم
 ....  وزیو ھم تو تبر

 
 ...نمی تخت بشی دستمو گرفت خواست تا رونی شاھرونی کھ رفت بماموره

  مقابلش نشستم کھ گفترفتم
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 تا کشتمی ھمون موقع مدی باویاون عوض....شدمی موونھی دفتادی برات میمھسا اگھ اتفاق-
 ....میبشاز شرش خالص 

 ....دمیکشی ازش خجالت متشیراست...نیی و سرمو انداختھ بودم پاگفتمی نمیزی چمن
  شد و گفترهی گرفت و سرمو آورد باال و بھ چشام خچونمو

  شد؟؟ی،چیخانوم-
   تکون دادم وگفتمسرمو

 ...یچیھ-
 
  خانومھ منو ناراحت کرده؟؟یبگو چ-
 
  بغض گفتمبا
 دوی قبلش امی ولمردمی منم باھات مفتادی می نکرده واست اتفاقیی خدان،اگھیشاھ-
 ....کشتمیم
 
  خنده آروم کردو گفتھی
 ....خانومھ من چقدر خشنھ-
  لبخند زدم و گفتمھی
 ...گمی می جدنیشاھ-
 ؟؟ی اونقدر دوسم داریعنی-

 ... تکون دادمسرمو
 و نھی بھ طرفم دراز کرد تا برم تو آغوشش و منم آروم سرمو گذاشتم رو سدستاشو
 پھیبا کف دستاش کمرمو گرفت کھ فک کنم باز بودن ز... و محکمشی قویشونھ ھا

 یی و نتونستھ بودم تو دستشوشیکمی باز بود پمیآخھ ھنوزم ز...لباسو حس کرد
 ....دی کشی نفس تند و عصبھی....ببندمش
  و گفتدی بوسسرمو

 ...یشبی دیمھسا برو خونھ و لباساتو عوض کن،ھنوزم با لباسا-
 

  فشار بھ کمرم داد و مانع شدھی بردارم کھ با دستاش نشی سی خواستم از روسرمو
 ... بشھی بغلم باش تا آروم بشم،تا رفع دلتنگکمی یول-
 

  گفتمدمویخند
 .. میدی ھمو دشبی ماکھ دیول-
  گفتدوی کشقی نفس عمھی
 با مادر پدرت حرف دیمھسا با...شمی موونتی دلتنگ و دشتری بنمتی ببشتری بیچھر-

 ....بزنم
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  بلند شدم  نشستم و با تعجب گفتمعیسر
 س؟؟ی ن؟؟زودیحرف بزن-
 گرفت و دور انگشتش رونوی شالم اومده بود بری کھ از زیی تار موھی لبخند زد و ھی
  و گفتدیچیپ
 ...یمھسا من اونقد دوست دارم کھ حاضرم تا آخر عمرمم منتظرت بمونم ول-
 ... و ادامھ داددی کشقی نفس عمھی
 ... ی کنارم باششھیدوس دارم ھم....سختھ کنارت باشم و بتونم خودمو کنترل کنم-

  تکون دادم  کھ گفتدنی تکون بھ نشونھ فھمسرمو
 بشن و ناراحت یاطرات بد برات تداعدوس ندارم خ...می عوض کندیخونمونو ھم با-

 ....یبش
  کردمو گفتمی خنده اتک

 .... بعدشری بابام جواب مثبتو بگ؟؟ازیری موی گازشو گرفتھیچ-
 
 
  چشمک زدو گفتھی
 .... خوشش اومدهیلی کھ از من خدونمیباباتو م-
  تعجب گفتمبا
 از کجا؟؟-

   گفتدویخند
 ...حس ششم-
 
 رفتمو لباسامو عوض نکھی بود و منم اونروز بعد امارستانی بنی روز بعدش شاھتا

 گوشم ی دانشگاه داری کالس دارگفی میھر چ... تکون نخوردمششیکردم از پ
 ....نی و ھمخواستمی منویمن فقط بودن در کنار شاھ...بدھکار نبود

 
 ... باالمیری ممی و با آسانسور دارمی برگشتمارستانی از باالنم

 آورد باز رونی ببشی کھ از جییدای با کلنوی شدم و دره خونھ شاھهادی آسانسور پاز
 ... تنم بودی سارافانھ آبھی آوردم،رونیپالتومو از تنم ب.... داخلمیکردم و رفت

  رو مبل نشست کھ با اعتراض گفتمنیشاھ
 ... رو تختتن،برویإ شاھ-

  گفتتی با مظلومنیشاھ
 ...آخھمھسا تورو خدا،از رو تخت بودن خستھ شدم -

  تکون دادم و گفتمسرمو
 ....ی کھ از رو مبل تکون نخوری بھ شرطیباشھ ول-
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   تکون داد و با ذوق گفتسرشو
 ؟؟یکنی سوپ واسم درست می کیراست...باشھ-
  تعجب گفتمبا
 سوپ؟چرا؟؟-
 تماشا ونیزیمنم تا اون موقع تلو...گھی دی سوپ درست کندیواسم با...مارمیآخھ مثال ب-
 باشھ؟؟....کنمیم
 

  گفتمدمویخند
 ....امی واست سوپ درست کنم و برمیباشھ پس م-
 

  گفتی بلندی دره خونرو باز کنم کھ با صداخواستم
 کجا؟؟-

  و با تعجب گفتمبرگشتم
 ....گھی باال سوپ درست کنم درمیخب م-
  سرش بھ آشپزخونھ اش اشاره کرد و گفتبا
 ... درست کن خبنجای چشھ؟؟ھمنجایمثال ا-

 .... قبول کردمنی ھمی دوس نداشتم تنھاش بزارم براخودمم
 کردم و بعدش سوپو دای کھ الزم داشتمو پییزای تو آشپزخونھ و اول لوازم و چرفتم

 ...درست کردم
 ... و رفتم تو ھالختمی بود ردهی رو کھ دم کشیچا

 ارتشی بخوادی نگفتھ و می ھم زنگ زده بود کھ ھنوز بھ شادلیسھ...بود١٢ساعت  
 .... و بھش بگھسی نیزی چنھی تا خودش ببنجایا

 وجب نشستم کھ برگشت بھ طرفم و دستاشو از ھم باز کی بای با فاصلھ تقرنی شاھکنار
 ...کرد تا برم تو آغوشش

  تکون دادم وگفتمسرمو
 ....شھینھ نم-

  کرد و گفتاخم
 چرا؟-
لت تا زودتر خوب  تو بغومدمی بود کھ ممارستانیاونجا ب....گھی دشھیچون نم-
 ...یاالنم کھ خوب شد...یش

سرشو آورد کنار .... کھ رفتم تو آغوششدی بازومو گرفت و بھ سمت خودش کشدویخند
  گفتشدی ومور مورم مخوردی کھ نفساش بھ اللھ گوشم میگوشم و طور

  حالھ من زودتر خوب شھ؟؟یکھ خواست....ی فسقلیا-
 ....دی کھ اونم خنددمی تکون دادم و خندسرمپ



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 235 

تا حاال جلوش .... تا از سرم برش داره کھ دستشو گرفتممی برد سمت روسردستشو
 ..... نبودمیبدون روسر

  کنار گوشم گفتدوباره
 .... ندارهی اشکال،پسیمھسا،تو خانوم خودم-

  اومدم  وگفتمرونی آغوشش باز
 ....من دوس ندارم....میستی ما بھ ھم محرم ننیشاھ-

  چشمام نگاه کرد و گفتبھ
 م؟؟یستی کھ محرم ننھی تنھا مشکلت ایعنی-

 زی از رو مشویگوش.... کھ راه حل دارهنی لبخند زدو گفت اھی...  تکون دادمسرمو
 گرفتیبرداشت و داشت شماره م

 ؟؟یکنی مکاری چنیشاھ-
  نگاه کرد وگفتبھم

 کنھ تا تو ھم غمونیص می بگمیتونیم.... دارهادیدوستم باباش محضر داره ،خودشم -
 چطوره؟؟....مونی راحت باشھ تا  عروسالتیخ
 اونقد قبول داشتم و بھش اعتماد نوی شاھی نداشت وقتیلی دلی ولختی ترس تو دلم رکمی

 ....داشتم بترسم
 نیی ھفتھ تعنی تو ھموی تا بھ خانوادت زنگ بزنھ و وقت خواستگارگمی ھم میبھ شاد-

 کنھ،چطوره؟؟؟
 
 م؟؟یری نمشی پعی سریلیبھ نظرت خ-
  برگشت سمت من و گفتشیشگی و لبخند ھمی مھربونبا
 میتونیم؟؟میچرا صبر کن....می و ھمو دوس دارمیشناسی مگروی من،ماکھ ھمدزیآخھ عز-

 خوبھ؟؟.دی عی برامی بزاروی عروسخیتار
   تعجب گفتمبا
 گھ؟؟ی ماه دکی یعنی-

  گفتی تکون داد و با ناراحتسرشو
  نھ؟؟رهی دیلیخ...گھیماھھ د کیآره،ھنوز -
  گرد شده گفتمی چشمابا
 ره؟؟ی دیگیتو م....نی زوده شاھگمیمن م-
 .... گھی ماھھھھھھ دکی کن، ھنوز گھ،فکیآره د-

  گفتمدمویخند
 ...از دست تو-

  گفتدوی خنداونم
 خب بگو،خوبھ؟؟-

  باال انداختم و گفتمشونمو



     @ netakromaafec      تک رمان کافھ     اختصاصی ِان شــــــروع دوبـــــارهمر
      

 236 

 ....دونمینم-
 یتوھم با شاد... دنبال خونھرمی از فردا مگھ،منی بھ کارامون دمیرسیم.... بابایا-
 .... الزمھی عروسو،خالصھ ھرچشگاھو،لباسی دنبال آرانیریم
 
  تعجب گفتمبا
 شگاه؟؟یلباس عروسو آرا-
 ھ؟؟یمشکل.......بلھ خانوم خانوما-

 ... نھیعنی تکون دادم سرمو
 کھ زمزمشو کنار کردمیم فکر مداشت....رهیدوس داره جشن بگ...    اونم حق دارهخب

 ...دمیگوشم شن
 
 ... خوشحالم کھ دارمتیلیمھسا خ-

 ....   کردی داشت منو نگاه مشی عسلیبا چشما.... و نگاش کردمبرگشتم
  بغلم کنھ کھ گفتمخواست

 ....شھینم-
 برداشت و شماره وی گوشعی گفت و سریی بابای اھی موھاش  و ی برد الدستشو
 .....  گرفت

 
 ؟؟یالو سالم داداش خوب-

.....+ 
 ... زحمت داشتم واستھیداداش . میقربونت ما ھم خوب-
 .... بلند شد و دور شد ازمو

 ... کھ برگشت گفتقھی چند دقبعد
 ... رو بلند گوزارمیاالن م....ممنونم داداش-
 برگشت عی قطع کرد سروی کھ گوشنیھم...می ماه محرم شدکی بھ مدت نیمنو شاھ 

 می بلنده فره مشکی باز کرد کھ موھاپسمویکل.... از سرم برداشتویو روسرسمت من 
 .... اطرافمختنیر

 .... موھامی شد و بعد دستشو برد الرهی لحظھ بھ موھام خچند
 ...دی برد پشت سرمو و منو بھ طرف خودش کشگشوی ددستھ

 
 کھ یھرچ... کردم شی بعد چند لحظھ ھمراھدم،منمیبوسی گذاشت رو لبام و ملباشو

 نیشاھ....می از ھم جدا شدقھیبعد چند دق....دادی کارشو ادامھ میشتری با شدت بگذشتیم
  موھام وگفتنیسرشو برد ب

 ..اون شب متوجھ موھات نشده بودم.... قشنگن موھاتیلیخ-
 ....شمی اومده بود پدی کھ امگھی موی اومد شبادمی خودم گفتم کدوم شب؟؟کھ با
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  آغوشش گرفت و گفت محکم تومنو
 ..... منیدوست دارم مھسا....یاولو آخرش خانوم  خودم-
 ....منم دوست دارم-

 ... و محکمتر فشارم داددیخند
 ....شکستنی کھ استخونام داشتن میطور 
 ....شمای جان،دارم لھ منیشاھ-

 ... شل تر کردکمی دستاشو دویخند
 سرشو آورد باال و گفت قھی چند دقد،بعدی داخل موھام کرد و بو کشسرشو

 ...ای وقت کوتاه نکنچیموھاتو ھ-
  لبخند آروم زدم و گفتمھی
 ...باشھ-
 ....حاال دوباره بپر بغل عمو....ی خانومنیآفر-
 .... زدم بھ بازوش و از جام بلندشدمیکی

 ... مالش داد و گفتبازوشو
 ؟؟یکنی فرار مویزنیشوھرتو کتک م....  ھانکھی مثل اضمیمن مر... یآ.. یآ-

 .... رفت و ذوق کردمیلی ویلی کلمھ شوھر دلم قاز
 ؟؟یریحاال کجا م-
 ...سوپ آمادس...ی تا غذا بخورنمی بچزوی مرمی مزمیعز-
 
 ..  خوامی نمیچی من ھنی بششمی پای االن غذا خواست؟؟؟بی بابا کیا-
 
 ی خبرھیرفتم تو آشپزخونھ و از سوپا .... نگفتم و فقط با خنده سرمو تکون دادمیچیھ

 .... شده بودیگرفتم  کھ عالل
 .... اومد تو آشپزخونھ و از پشت بغلم کردنیشاھ

  آروم زدم بھ شکمش و گفتمیکی آرنج دستم با
 .... آقاھھیھ-

 . و  گفتدی خندنیشاھ
 ....شمی کبود ماھوی سگھی بره تا ھفتھ دشی پنطوریاگھ ھم...ِدست بزنت ھم خوبھ ھا -

  گفتمدمویخند
 ... ندارهتی کاری کسیشما اگھ درست رفتار کن-

  گفتخوردی گوشم بھ حالت زمزمھ کھ نفساش ھم بھ گوشم مدر
تازشم ....دوست دارم..   ..  ی،عمرمی،جونمی،نفسمی خودم،عشقھیخانومھ خودم-

 ؟؟؟یاری بیتونی می چھ بھونھ اگھید...گھی بھ ھمدمیمحرم
 

 برگشتم بھ طرفش وگفتم    
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 ... کھخوامیتش من نمراس...نیشاھ-
 

  گفتدوی بوسمویشونی حرفمو ادامھ بدم و پنذاشت
دوست دارم ... ندارمی کنار توئم رو خودم کنترلی باور کن وقتیزم،ولی عزدونمیم-

 تا بعد مونمیمنتظر م....ستی نی مشکلی اگھ تو دوست نداریول... بغلت کنمشھیھم
 ؟؟یدیفھم.....ی از کنارم تکون بخورزارمی نمگھی اونموقع دیول...مونیعروس

 
  خنده گفتمبا
 ....چشم قربان-

  گفتدوی خنداونم
 م؟؟یخب غذا بخور.... تویفدا-
 ...نیبش...آره-

 ی کھ صداشستمی رفت تو ھال نشست و منم ظرفارو منی شاھمی کھ خوردغذامونو
 ... جواب بدهفونمی ھم بلند شد تا آنی رفتم تو ھال کھ شاھعیسر..زنگ خونھ اومد

 ...نیشاھ-
 ... بھ طرفمبرگشت

 ....جانم-
   زدمو گفتملبخند

 ...دمی خودم جواب منیتو برو بش-
 .. حالم خوبھ بھترهنھیبی باشھ خودم جواب بدم می شاد،ممکنھینھ خانوم-
 ... سرم کنممویباشھ،پس منم روسر-
  لبخند زدو گفتھی
 ...خوادیوگرنھ نم... ھم ھست سرت کنلی اگھ سھنی ببیباشھ،ول-
 .... خبکشمی خجالت میإ نھ از شاد-
 ...یھرجور راحت-
 .... ی بود چون گفت بفرما باال آبجی برداشت شادفونویآ

رفتم درو باز ...زنگ خونرو زدن.... نشست و منم رفتم آشپزخونرو مرتب کردمنیشاھ
 ...کردم
 .... شدطونی حالت صورتش شھید چند ثان بعی تعجب کرد ولکمی اول دی منو کھ دیشاد

 ....کنھی میی چھ فکراسی نمعلوم
  بغلم کردو در گوشم گفتاومد

 ....ای عمھ نکنتونیمنو قبل عروس-
   آروم زدم تو سرشو با اعتراض گفتمیکی
 ....یشادد-

 ....دمی از پشت سرم شننوی خنده شاھیصدا
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 .... خانومیسالم آبج-
  گفتدوی کشععععییی ھھی باند رو سرش ھی با دی دنوی شاھیوقت... ازم جدا شدیشاد

  شده؟؟؟ی داداش؟؟سرت چی شدیچ-
 ....گھی زدمشون اونا ھم زدنم دی کھ ھرچخواستی دلم دعوا مکمی جان،ی آبجیچیھ-

 ....نی بشای بحاال
 
 ؟؟ی شدی چاری در نی مسخره بازنیشاھ-

   گفتبردشی گرفتھ بود و بھ سمتھ مبل موی ھمونطور کھ دستھ شادلیسھ
 ....  شدهی چگھی حاال،بھت منی بشایب-
 

  گفتنی بھ شاھی با نگرانیم،شادی رو مبل نشستمی رفتیھمگ
 ....گھی شد بگو دی االن؟؟چیداداش خوب-
 

  گفتی نگاه بھم انداخت ورو بھ شادھی نیشاھ
 سرم گھید....از پشت سر بھم ضربھ زد...می شدری نفر مزاحم مھسا شد،باھم درگھی-
 ... شدینطوریا
  شد؟؟ینجوری ایک-
 ...شبیپر-
 ن؟؟؟ی برگشتی کھ از عروسی شبیعنی-
 
 آره ھمون شب-
  شد؟یمرده چ-
 ...پرسمی می از آگاھرمیفردا صبح م.می کردتیشکا-
 ش؟؟؟یشناختی بوده؟میک-

  گفتی انداخت و رو بھ شادی نگاھھی بھم لی کھ سھدمی گوشھ چشم داز
 ؟؟یکنی سوال منقدیچرا ا...گھی دھی کافزمیعز-
 ...لیآخھ نگرانشم سھ-

  گرفت و گفتوی دست شادنیشاھ
 .... ھم دارمی خوبی خبراھیتازه ... من نباشکھ،نگرانی کوچیآبج-
 

  بلند شدم و گفتمعی خودمون بگھ سرھی از قضخوادی منی شاھدمیفھم
  قھوه؟؟ای یچا-

 و کردی کھ داشت بھ من نگاه منی نگاه بھ شاھھی با تعجب یشاد.دی خندزی رنیشاھ
   وگفتدی خندطونی چون شدیفک کنم فھم.... انداختدیخندیم
 ...ی چا،پسی کننی تمریی واسھ چادیبا-
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 و ی و شادنوی شاھزی رزی ری خنده ھایصدا....نیی سرمو انداختم پادموی کشخجالت

 ....ومدی ملیسھ
 .....ختمی ری تو آشپزخونھ  و چارفتم

 ...رونی خودمو معطل کردم بعدش رفتم بی تو آشپزخونھ الککممی
 ....زدنی داشتن باھم حرف منی شاھویشاد
 .... نفرهکی تعارف کردم و نشستم رو مبل یچا

 یشاد... گرفتن برنمیتصم.....   سفارش و ی بودن و بعدش با کلشمونی دوساعت پیکی
 ی ولی واسھ چدونمیھمش استرس داشتم نم....رهیخواست تا تماس بگشماره خونمونو 

 .... نینکنھ منو شاھ.....دمیترسیم
 ....زنی بررونی از سرم بی تکون دادم تا افکار منفسرمو
 .... دادم و اونا ھم رفتنی خونمونو بھ شادشماره

 .... بردارم کھ برمفموی رفتم پالتوم و کمنم
 از پشت دستاشو حلقھ کرد دور کمرم و سرشو گذاشت رو شونم و  صداشو نیشاھ
 ... گفتای کلفت کرد و مثل داش مشتیالک
 
  بدون اجازه شوھر؟؟یری مفھ،کجای ضعیآھا-
 

  گفتمدی دستاشو جدا کنم کھ زورم نرسخواستم
 ...ایقول داد...گھی ولم کن دنیشاھ-
دلم تنگ ....زنمیاون قول و قرارو بھ ھم م االن نیمن ھم..مھسا دوساعتھ بغلت نکردما-
 .. واست خبشھیم

  گفتمدمویخند
 ؟؟یکنی مکاری چزی کھ برم تبرگھیپس دو سھ ھفتھ د-

 .... کرد و بھ طرف خودش برم گردوندولم
  بود گفتی جدلحنش

 ....ایری من نمیرم،بینخ-
 بھ ی شادیبعدشم االن گفت...رمی مدی ھفتھ مونده بھ عکی من نیبب.. کھشھینم... نیإ شاھ-

 .... نجامی کھ ا،منیخانوادم زنگ بزنھ واسھ خواستگار
  برگزار شھ؟؟خوادی بدون من می خواستگارمراسم

 
  گفتدوی خندنیشاھ

پنجشنبھ راه ... آخر ھفتھمیزاریخب م....زمی آخھ عزیکنی مییچھ فکرا.. تو بشمیفدا-
  خوبھ؟؟میگردی جمعھ عصر برممیفتیم

 ن دادم و گفتم تکوسرمو
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 ....و آره خوبھ.خدا نکنھ -
 کی داره بھم نزدکنھی ھمونطور کھ بھ لبام نگاه منی شاھدمی کھ دکردمی فکر مداشتم

 ....  شھیم
 

  بوسھ کوتاه از رو لبام کرد دستمو گرفتو گفتھی دوباره یوقت
 ....من کھ گرسنمھ....ارهی واسمون غذا برونی بزنمی االن زنگ منی بشایب-
 
 .. من برمنیآخھ شاھ-
 
  کردو گفتی بانمکیلی و خی اخمھ مصنوعھی
 ....نی گفتم بشفھیضع-

 .... سفارش داد و اومد کنارم نشستتزای زنگ زدو دوتا پییتزایبھ پ   . نشستمدمویخند
 
 ... مھسا-
 ...جانم-

  پررنگ تر شد و گفتلبخندش
  سرمو بزارم رو پاھات؟؟شھیم-

  زدمو گفتملبخند
 ...ارباشھ،بز-
 .... نگاه خاص بھم انداخت و سرشو گذاشت رو پامھی

 یلینگاھش خ....شدمی نگاه داشتم ذوب منی اری و منم زکردی بھ من نگاه منطوریھم
 ی خطای رودمیکشیدستمو بردم سمت صورتش و انگشتم م.... بودرایگرم و گ

 ...شیشونیپ
 ...مھسا-

 .... صدا زدبای زیلیاسممو خ.... بھ تپش افتادقلبم
 ...جانم-
 یدوس دار....دادمی عاشقت شدم شبانھ روز گوش مدمی فھمی آھنگ بود کھ از وقتھی-

 ؟یگوشش کن
 سرمو تکون دادم وگفتم-
 .... دوس دارمیلیخ...آره-
 ... دارمشمیتو گوش-
 .... برداشت و دوباره سرشو گذاشت رو پاھامزی از رو مشویبلند شد و گوش 
 ...رت بردار و موھاتو باز کن از ستویاول روسر-

 ....   برداشتم و موھامو باز کردم و ھمرو آوردم سمت چپمموی روسردمویخند
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 ...کردی دستشو برد داخل موھام و موھامو نوازش مھیو .... کردی پلآھنگو
 مخصوصا دیکشی صورتم می ھم آورد سمتھ صورتم و با انگشتش روگشوی ددستھ

 کردیلبامو لمس م
 
 
 ...دهی حسھ جدـــھی نیا”
 .....دهی اونو خدا واسھ من آفری انگارده،ی ،مثل اون چشمم نددهی دوباره از راه رسیکی
 .. جادهییِ کھ صاف و ساده ،آروم قدم زد تو امتداد شب تنھایکی

 ..... ارادهی بلرزهی قلبم مستی خودم ندستھ
 ... اسمش عشقھوونھی دل دنی ازهیریم

 .... اسمش عشقھدونھی نمیکس
 ... مونھ اسمش عشقھی مشھیھم
 ...  من اونو دوس دارم اسمش عشقھاگھ

 ... اسمش عشقھزارمی نمتنھاش
 .... کنارم آخھ اسمش عشقھادیم

***              
 .... بغص و بارونھیشب

 ...ابونی تو خزهیری ماشکام
 .. و روزم مثل مجنونحال

 .... کرده دستام مثل زمستونخی
  خوابھھی انتخابھ آخره مثل نی ندارم ایثل آبھ،شک مزاللھ

 .... سرابھنی ادی شاترسمی ماما
 
 )اسمش عشقھ-یی پاشایمرحوم مرتض( 
 ) باھاش حال کردمی من کھ کلنی گوشش بدنی تا اگھ دوس داشتفرستمیآھنگشو م(
 

 نکھیفکر ا.... بودنی حالھ منم ھمقای اونقد قشنگ بود  کھ چشام پر اشک شد دقآھنگش
 ...دی دلم لرزدادهی من گوش مادهی بھ نوی انیشاھ
 .... بلند شد و بغلم کرددی حالھ منو کھ دنیشاھ

 ...ھی من چقد احساساتھیخانوم-
 

 .... فشردمنی و خودمو محکمتر بھ آغوش شاھدمیخند
 
 بره چند تا نیقرار شد فردا شاھ...میزدی حرف مندمونی و از آمی ھم بودشی شب پتا

 ... و نظر بدمنمی و اگھ خوشش اومد منم برم ببنھیخونرو بب
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 ....گھی بھم موی کھ گفت بھ وقتش ھمھ چدمی در مورد گذشتش پرسنی شاھاز
 
 ....ارهی دو روزو واسم بنی درس ای پگاه ھم زنگ زدم و گفتم جزوه ھابھ

 بودم و کاری دوروز بنی ایعنی و مارستانمی شکر فقط سھ  روز وسط ھفترو بخدارو
 ....مارستانی برم بدی نداشتم و از فردا بایبتیغ
 

 بھ نی کھ شاھی کھ من درست کرده بودم و قھوه اییبود کھ بعد زرشک پلو١١ ساعت
  گفتنیاصرار درست کرد خواستم برم کھ شاھ

 ؟؟ی بریخوای واقعا میعنیمھسا -
ف دلم واسش ضع....  حرفو زده بود نی مظلومانھ انقدی کھ انی بھ طرفھ شاھبرگشتم

 رفت
 .....مونمی امشب کنارت مزمینھ عز-

  برق زدو با ذوق گفتچشاش
 واقعا؟؟-
 ؟یآره دوس دار-
 ...می بخوابگھی دمیپس بر....معلومھ از خدامھ-
 

  گفتمدمویخند
 ....شبت خوش.... خونمرمیپررو خان من دارم م-

 .... اومد سمتمی کھ از رو مبل بلند شد و فوردمی پوشکفشامو
  دادم کھ اونم اومد دستاشو دو طرف سرم گذاشت و گفتھی تکواری عقب و بھ درفتم

 ؟؟یکنی متیمنو اذ-
  گفتمی ساختگی با تعجبدمویخند

 ؟؟؟من؟؟یک... نھ-
   گفتدوی خنداونم

 ... قبلش بوس عمورو بدهیباشھ قبول برو ول....ی فسقلیا-
  گفتمطونیش
 ... کھسی ننجای ازهیعموم تبر-

 ....ھ سمت لبام اومد بدویخند
 ازش جداشم دستاشو گذاشتھ بود خواستمی می ھر چ،چونی طوالنبای بوسھ تقرکی بعد

 .... ازم جداشدمی نفس کم آوردی سرمو تکون بدم ،وقتتونستمیدو طرف صورتم و نم
 ...میزدی دومون نفس نفس مھر

 مردو خوب ھی حالت نیو منم ا... چشماش عوض شده بود و خمار شده بودحالت
 ...شھی سخت میلی موقع ھا کنترل کردن خودشون خنی ادونستمیو م....    دمیفھمیم

  بھ طرفم دستمو گذاشتم وسط لبامون و گفتمادی خواست دوباره بیوقت
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 ...زمی عزھی کافگھید....ای جان،لبامو از جا کندنیشاھ-
 
رد و  کمیشونی بوس از پھید،ی کشقی نفس عمھیچشاشو بست و .... خنده آروم کردھی

 گفت
 ...یفدات بشم خانوم....یزمیعز-
 ....إ خدا نکنھ-

 ....رونی برداشتم و اومدم بفموی و کپالتو
 .... بودستادهی در ای آسانسور بودم و اونم جلومنتظر

 بوسھ محکم از گونش ھیرفتم سمتش و .. برمینطوری ھمومدی کھ اومد دلم نآسانسور
 ...ازش جدا شدم و رفتم داخل آسانسور...کردم کھ اونم محکم تو بغلش فشارم داد

 
 .... پنج شنبسامروز

 ی برگشتم مامانم باھام تماس گرفت و در مورد خواستگارنی بعد کھ از خونھ شاھروز
 کرده و خواست نظرمو راجع بھشون یگفت کھ خواھرش تماس گرفتھ و خواستگار

 ....م کھ منم گفتم خوبنبگ
 ....کندهی محرمم کھ پوست سرمو منی اگھ مامان من بدونھ االنشم بھ شاھِھـــھ
 .... منو دخترش ندونھگھیفک کنم د... خدا حاال فک کن بابام بفھمھیوااا

 ...ادی تا مھسا ھم بتونھ بمیزاری گفت، گفتن پنج شنبھ قرارو ممامانم
 تعجب کردو گفت چھ عجب  تو یکھ البتھ مامانم کلل امی بھ مامانم گفتم باشھ ممنم

 ....یزاری نمزی تبرگھی پاتو دی تو گفت،تازهیمخالفت نکرد
 و دلم نمی شمارو ببخوامی بھونس و فقط می کردن کھ خواستگاری نقش بازی با کلمنم

 ....نیاری چرا بھونھ مامی بنیواستون تنگ شده، اگھ دوست ندار
 .... ھم خوبھ ویلی مامانم گفت نھ اتفاقا خکھ

 ...نی از انی اخب
 نگرانم شتری و بگھی نمیچی بھم ھپرسمی منی از شاھی ھم کھ ھر چدی مورد امدر
 ....کنھیم

بھ ....شھی مدای کھ دوباره سرو کلش پشھی باعث ترسم منی و ارنشی کنم نتونستن بگفک
 .....دونستی نمدیرمورد ام دیچی ھمیمادر جون ھم کھ زنگ زدم و حرف زد

 ....   افتادهی نگفتم چھ اتفاقمنم
 

 ....نی شاھیعنی نروزای موضوع انی بھ مھم ترمیرسی مخب
 تشی بودم بھ خاطر وضعی بعدازظھر ھمون روز رفت شمال البتھ من کھ ناراضقایدق
 و کارشون تموم شده و رنی کھ اونجا مھی بارنی گفت دوستش ھمراھشھ و آخریول

 داریب١ آخر شب برگشتھ ،منم تا شبید...   شدمی کھ منم راضکنھی نمیخودش رانندگ
 و میھر ساعت باھم در تماس بود....برده  خوابمی کدمی نفھمتایبودم و منتظر کھ نھا
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 مارستانی کھ بنیصبحھ،با ا۶:٣٠االنم ساعت .... ندارهموی طاقت دورگفتی منیشاھ
 ...زی بھ سمت تبرمیفتیھم قراره راه ب٩ساعت ....نی شاھشی شدم تا برم پداریندارم ب

انگار ...قلبم دوباره بھ تپش افتاده.... و زنگ خونشو زدمرونی آسانسور اومدم باز
 ...نمشی سال ببنی بعد چندخوامیم

 درو باز کرد کھ منم دیکشی مازهی کھ خمی در حالدهی ژولی با موھانی باز شد و شاھدر
 ....و دستامو دور گردنش حلقھ کردم....نیخودمو پرت کردم بغلھ شاھ

 کارو نداشت چند قدم رفت عقب و اخرش تونست خودشو کنترل نی چون انتظار اکھ
درو با پاش بست وبا خنده .....دیکنھ و اونم دستاشو دور کمرم حلقھ کرد و بلند خند

 گفت
 .... من چقد دلتنگ بوده ھاھیخانوم-

 ..... ھام فرستادمھی گردنش و عطرشو بھ رری بردم زسرمو
  گفتمزونی آویی بردم عقب و با لباسرمو

 ؟؟یمگھ تو دلتنگ نبود-
  گفتدوی کشمینی بھ بشوینیب
 ... مجنون شدماری کھ از فراغ ،منیمعلومھ خانوم-
 ...دیبوسیم و با ولع لبامو ی لباشو بھ لبام چسبوند و طوالنو
 

 و  کمرمو گرفتھ بود منو برد بھ سمت مبل نشوندم و خودشم دمیبوسی کھ میھمونطور
 ... زدمھیروم خ

 
 ....کردمی مشی ھمراھاقی با اشتمنم

 اگھ دنی الزمھ بگم کھ ھنگام بوسنجایا....( موھاشنی نبود و دستمو برده بودم بحواسم
 )شھی مادیتش ز*و*ه* مرد شی مرد ببریدستتو داخل موھا

 ....می کھ گرفت از ھم جدا شدنفسمون
  گفتدوی کشقی نفس عمھی
 ... حاال از دستم فرار کننی ھمارمی سرت بیی بالیخوای اگھ نمیخانوم-

 بلند شدم کھ باعث خندش عی افتاد و سرمی بعدش دوھزاری با تعجب نگاش کردم ولاول
 ....شد
 
 ...گھی شدتم کھ نگفتم دنیبھ ا-

 فتم گدموی خندمنم
 ....  صبحونھ آمادستزی میری دوش بگھیتا -
  گفتموندی تخس می مثل پسر بچھ ھایطونی کھ از شی و صورتطونی لحنھ شبا
 ....یای کھ تو ھم بیبھ شرط-

  از رو مبل برداشتم و بھ طرفش پرت کردمو با حرص گفتمکوسنو
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 ... نیییشاھ-
  و کوسنو تو ھوا گرفت و با لحنھ فوق العاده مھربون و آروم گفتدیخند

 ....جووونھ دلم-
 ...   شل شدشمی جنبھ ،نی کھ بمنم

 و اونا ھم می تماس گرفت وگفت کھ ما آماده ای با شادنی شاھمی کھ خوردصبحونمونو
 ....نجای اانی مگھی ساعت دمیگفتن ن

 ....کردی بودم  و اونم داشت موھامو نوازش منی و منم تو آغوش شاھمی مبل نشسترو
 ...مھسا-
 ...جانم-
 ... شدهیزی چھیراستش -

   برداشتمو گفتمنشی از رو سسرمو
 ؟؟یچ-
  گفتنشوی دستش سرمو  دوباره گذاشت رو سبا
 .... پرداخت کنمتونمی کھ مھی از پولشتری کھ انتخاب کردم بیی خونھ ھامتیق-

  گفتمدمیکشی می خطوط فرضنی شاھنھی کھ با انگشت دست چپم رو سنطوریھم
 ...مای ھم بموننجای ھممیتونی منیشاھ-

 ی دکمھ ھایمنم انگشتمو برده بودم جا... مکث کردکمی....دی کشقی نفس عمھی نیشاھ
  گفتی جدنی کھ شاھکردمی می و داشتم باھاشون بازراھنشیپ
 .. . نکنوونمیمھسا د-
 مبل گذاشتھ بود و چشماشو بستھ بود و یگاه کردم کھ سرشو رو پشت تعجب بھش نبا

  گفتم..   چشماشیدستشم رو
 من؟؟؟... یک-

  قرمز گفتکمی ی آورد باال و با چشماسرشو
 ....ارمای سرت میی بالھی امروز یخانوم-

 لباشو گذاشت رو لبام و با شدت شروع عی کھ سرکردمی داشتم با تعجب نگاش مھنوز
 ....دنیکرد بھ بوس

 .... باشھ اون مرده و منم کھیھرچ...من چقد خنگ شدم....دمی حاال فھمیوااا
 ....کردمی مکشی منھ خنگم داشتم تحریوااا

 برده بود داخل گشوی دستشو گذاشت پشت سرم و دست دھی ازش جدا شم کھ خواستم
 ....موھام

 از ھم جدا عی کھ زنگ خونرو زدن و سرکردمی مشی و ھمراھشدمیم داشتم سست منم
  آروم گفتمنی درو باز کردم و رو بھ شاھعیسر..... قرمز شده بودنیشاھ.....میشد

 ...امیاالن م...لنی سھوی اماده شم فک کنم شادرمیمن م-
  گفتدوی خندنمیشاھ

 ....ی فسقلایشانس آورد-
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 ....دمی شننوی خنده شاھی درو بستم کھ صداعیسر
 
 شی ھم آرایکمی رفتم باال و لباسامو عوض کردم و جانی قرمز از ھی صورتبا

 ....کردم
 ...زی بھ سمت تبرامی تا بنالی برم ترمخوامی مامانم تماس گرفتم کھ االن مبا

 .... منو ببخشھ چقد دوروغ گفتم بھشونخدا
 ...خنگ..خنگ ... خنگیمھسا... بھ خودم گفتممویشونی زدم بھ پیکی

خدارو شکر تاحاال .... خرهی بودیتی االن معلوم نبود تو چھ وضعشدی زنگ زده نماگھ
 ....جلوش با سارافان بودم

 
 .... با ھم باشنلی سھوی و شادمی با ھم برنی بود منو شاھقرار

 
 .... کھ دستشو بھ قصد زنگ زدن باال آورده بوددمی دنوی کھ باز کردم شاھدرو
  لبخند زدو گفتھی دیکھ د منو

 ؟؟ی خانومیاماده ا-
 .... شدمرهی خنیی آروم تکون دادم و بھ پاسرمو
 ...دمیکشی خجالت مازش
  چونم و سرمو باال آورد و گفتری و دستشو زد زدیخند

 کشھ؟؟ی من خجالت مھیخانوم-
 .... لبخند اروم زدمھی نگاه کردم و شی مھربونھ عسلی چشمابھ

  گفتدوی خنداونم
 میخب حاال ھم بر....ای خجالت بکشی حق ندارمونی بعد عروسیاالن خجالت بکش ول-

  منتظرنلی و سھیکھ شاد
 

 گھی روز دھیبھ خاطر ....رونی برداشتم و درو بستم و اومدم بفمویک... تکون دادمسرمو
 ... لباس برندااشتمساکو

 ....  میدی  دلوی سھنیماش...رونی بمی و اومدمی شدنی و سوار ماشنگی تو پارکمیرفت
 
 

 ...زی طرفھ تبرمیبود کھ راه افتاد٩ ساعت
 گذاشتھ بود و ھمراھش ویی پاشای بازم ھمون آھنگھ مرتضنی شاھنی ماشیتو
 ...خوندیم
 

 ... تو فکررفتم
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 خودمو بھ خواب زدم تا باھاش نی ھمش تو ماشزی تبررفتمی داشتم مدی کھ با امشی پدفعھ
 ....خوابمی نمادی ھم خوابم بیبرعکس ھر چ االن کامال یحرف نزنم ول

 غذا ی راھنی رستوران بھی راه نگھ داشتن و تو نی بم،ناھارویدیبود کھ رس٣ ساعت
 ....میخورد

  مراسم؟ادی کھ عروسم با خانواده داماد بیدی گفتم کجارو دنی راه با خنده بھ شاھتو
 .... نگفتیزی و چدی اونم خندکھ
 ی دوستشون و ھرچی بردن  خونمون و خودشون ھم رفتن خونھ م،منویدی رسیوقت

   گفتدوی خندینجا،شادی ھمانیگفتم ب
 م؟؟ی کنکاری چمیای ما از االن ب،آخھیاوردی در نی خنگ بازشتریبرو تا ب-

 .... دمیخند
 ... کھ رفتن زنگ خونمونو زدم کھ مامانم جواب داد و درو باز کرداونا
 یی تنھاایطفل....   دمیھمشونو بوس..... دمیابامو مھالرو د تو خونھ و مامان و برفتم

 ....   کرده بودنزیخونرو تم
 

  دستشو بھ کمرش زدو گفتی و برد داخل اتاق خوابم و جددی دستمو کشعی سرمھال
 ... کنفیخب تعر-
  تعجب گفتمبا
 و؟؟یچ-
 ...نتونوی آقا شاھنی اانیگم،جری موی چیدونی مچون،خودتیمنو نپ-
 

  تو حدقھ چرخوندم و گفتمچشمامو
 ... حاالگمتیخب م...آھا-
 ... االن بگورمینخ-

 گفتی مامانم اومد کھ می موقع صداھمون
 ... کارتون دارمنیایدخترا ب-
  اشاره کردمو گفتمرونی دستم بھ ببا
 ... کنمفی بخواب تا ھمرو واست تعرشمی پ؟؟امشبیدیشن-
 
 ...میبر....مونمیباشھ پس امشب م-
 .... عوض کردم و رفتم تو ھالاسامولب
 ؟؟ی ناھار خوردیراست...نی ھارو بچوهی منی اایمھسا جان ب-
 
 ... خوردم تو راهکیک... ندارملیم.چشم-
 .... زنگ خونھ زده شددمی کھ چوھارویم

  و جواب دادمفونی سمت آرفتو
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 ھ؟؟یک-
 ....یدرو باز کن موفرفر-
 

 .... درو باز کردمدمویخند
 .... بغلشدمی پردمی محمدو دی در و وقتی جلورفتم

  منوگرفت  وگفتمحکم
  من چطوره؟؟؟خوبھ؟؟ھیموفرفر-
 

 .... ازش جداشدمدمویخند
 گفتم

 ؟؟ی؟؟خوبیمن کھ خوبم،تو چطور-
 
 .... تو خونھ کھ سردهمی برایب...ممنون-

 ....نجای اادی ھم زنگ زدم و گفتم بی البھ
 اومدم ی دوش کوتاه گرفتم،وقتھیرفتم حموم ... مفرستادن تا آماده ش بود کھ منو۶ ساعت

 ...خورهی داره زنگ ممی گوشدمی درونیب
  بودنیشاھ

 ...الو-
 ؟؟یخوب.. منھیسالم خانوم-
 ؟؟یمن خوبم تو چطور-
 ... مایای م٨خواستم بگم ما ساعت ....میمن کھ عال-
 ....میمنتظر...باشھ-
 ....قربونت شم،منم برم آماده بشم-
 ...خدا نکنھ،فعال-
 ... فعال-

نگاه بھ شمارش انداختم نا شناس ... دوباره زنگ خوردمی کھ گوشکردمی مشی اراداشتم
 ...  داشتھ باشھی کاره مھمی کسدی گفتم شایاول خواستم حواب ندم ول...بود

 ....الو-
 ...الو-
 ...زدی و قلبم تند تند مدی صداش تمام تنم لرزبا
  گفتمتی عصبانبا
 .... بھم؟؟دوباره مزاحم نشوی زنگ زدچرا-

 گفتی کھ مدمی التماس کردنشو شنی قطع کنم کھ صداخواستم
 ...مھسا تورو خدا،جون مامانت قطع نکن کارت دارم بھ خدا-
  گفتمتی عصبانبا
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  نبود؟؟ی کافیاونقدر زجرم داد...دی امخورهیحالم ازت بھم م-
 خوامی می پشت سرمو خراب کردم،ولی ھمھ پالدونمیمھسا غلط کردم،م-
 ... بارنیفقط ھم... دفعھ اخر مھسایبرا...نمتیبب
  توشی پامی کھ بکنمی تو؟؟معلوم ھست؟؟من غلط میگی میچ-
  گفتدیلرزی کھ میی صدابا
 ...ینی تا آخر عمرت منو نبدمیقول  م... بارنی ھمست،فقطیمھسا من حالم خوب ن-
 ...ستمیتازشم من االن تھران ن....دی نکن امتمیاذ-
 خواستھ آخر نیمھسا ا...تھی کھ امشب مراسم خواستگاردونممیو م...یزی تبردونمیم-

 .... شمتی کھ مزاحم زندگستمی  نگھید....من از توئھ
  مگھ؟؟یریکجا م-
 ...  کھ راحت شمیی خوب عشقم،جای جاھی-
 ....    ارهی بیی نکنھ سره خودش بالدمی لحظھ ترسھی

 نداره کھ خواستھ یلی دلادی ھم کھ ازش بدم بیھرچ.... کنمھی کھ من فکر می اوننکنھ
 .... بھ خاطر مادر جونره،الاقلیباشم بم

 .... چرت نگودیام-
 ... عشقمدمی قسمت میپرستی کھ میبھ ھرچ.... نمتی بار آخر ببی براایمھسا ب-
 ؟؟ییکجا....کجا-
 ... اونجاایب...خونمون-
  لرزون گفتمیی صدابا
 ....باششھ....با -

 ..... برم و برگردمعی سرتونمیم....بود۶:٣٠ ساعت نگاه کردم ساعت بھ
 ..  . رونی اومدم بعی برداشتم و سرفموی تنم کردم و کپالتومو
  و گفتدی منو دمامانم

 ؟؟یریمھسا کجا م-
   گفتمنی بگم بخاطر ھمی چدونستمینم
 ...امی االن می الشی پرمیم -
 ....زشتھ.... کھانیا خب مادر االن اونا مواا-
 ...گردمی برمعیسر....قبل اونا اومدم-

  سرشو تکون داد و گفتمامانم
 ...از دست تو-

 دوس نداشتم کھ بگم خونھ یحت....دی دربست گرفتم و رفتم خونھ امھی رفتم و عیسر
 ....میقبل

 خونمون جا موی اومد گوشادمی کھ انوی زنگ بزنم تا بگم بھش جری بھ الخواستم
 ....آه از نھادم بلند شد....گذاشتم
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 نیشاھ....مھیامشب خواستگار... کنمی میمن دارم چھ غلط.... لحظھ بھ خودم اومدمھی
 و راننده گفت ستادی انی شدم کھ ماشمونیخواستم بھ راننده بگم پش ...یواااا....اگھ بفھمھ

 میدیرس
 
 

 ....نیشـــــاھـــــ***
باورم ....می و بھ طرف خونھ مھسا بھ راه افتادمی شدنی سوار ماشلی و سھی شادبا
 ....ی خواستگاررمی کھ دارم مشھینم
 ....اونم عاشق مھسا.... کھ عاشق بشمدمیدی تو خوابمم نمیحت

 ....کردمی بھ مھسا ھم فکر مکردمی می کھ رانندگھمونطور
 ... االن آماده و منتظرهحتما

 ....   چند ساعت واسش تنگ شدهنیچقد دلم تو ا.... فداش بشمیالھ
 ...وینیری جعبھ شی ،من گلو برداشتم و شادمیدی ساعت کھ رسمی نبعد

 ... باشھشی خانوم جواب داد فک کنم ابجھی می کھ زدزنگو
 ھ؟یک-

  گفتیشاد
 ...میرادمنش ھست...سالم-

  گفتی مکث کوتاھھی بعد
 ...نیبلھ بفرمائ-

 ...می شداطشونی و وارد حمیکرد باز درو
 ..شناختمی کھ نم گھی دیکی در بودن و بعدش داداش مھسا و ی مھسا جلویمامان بابا 

 .... کردنکی سالم و علی بھ گرمباھامون
 .... کنمدای چشم گردوندم نتونستم مھسارو پی چھر

 .... منتظرم بزارهخوادی محتما
 .... دلتنگشمادونھیم

 ....می و وارد ھال شدشی دادم دستھ آبجوینیری گل و شدستھ
 و مامانش،و منم اطرافو نگاه شی با آبجی و شادزدنی مھسا باھم حرف می و بابالیسھ

 .... از مھسا نبودی اثری گذشت ولی اقھی و منتظر مھسا بودم،ده دقکردمیم
 ... اشاره کردم بپرسھ مھسا کجاسی شادبھ
 حاج خانوم پس عروس خانوم کجان؟؟؟-

   گفتی انداخت و رو بھ شادشی بھ آبجی نگاھھی دستپاچھ شد وکمی نشماما
 ....ادیاالن م-

 ...کنی رفتار مینطوریچرا ا.... کردمشک
 .... افتادهی واسھ مھسا اتفاقنکنھ
 ...می انداختی بھ ھم نگاھی با نگرانی شادمنو
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 .... دمی صدارو شننی خودم سوال کنم ازشون کھ آرامش دھنده ترخواستم
 ....سالم-

 کنھی کھ با صورت معصومش داره بھ من نگاه مدمی کھ باال اوردم مھسارو دسرمو
 تنش رهی تی آبراھنی پھی....   انداختنیی و سرشو پادی نگاشو دزدعی سریول

 بلند ی و شادلیمنو سھ.میبا ھم ست شده بود... بودیتعجب کردم آخھ لباس منم آب....بود
 ....می و سالم کردمیشد
 
 ......کردی تعارف می دستش بود و بھ ھمھ چای چاینیس ھی
  نشنوه گفتمی کھ کسی اروم طوردیبھ من کھ رس....کردمی لبخند نگاش مبا
  نھ؟؟؟یشی ممیکھ ازم قا-
 
 و منم دوست دارم محکم تو بغلم زنھی مشھی بانمک،از ھمونا کھ ھمیلی خنده خھی

 فشارش بدم ،کرد و گفت
 ....     یچا-
 .... برداشتمی لبخند زدم و چاھی
 

 یکت و شلوار آب.... باھم ست شده بودنی کھ تعارف کردم نشستم،لباس من و شاھیچا
 ... کمرنگی آبراھنی بود با پدهی پوشرهیت

  کنار مھال کھ  اروم گفتنشستم
 .... توروکشتی مامان میومدی نمنایاگھ قبل ا...ی کھ ھمرو سکتھ دادیرینم-

 واب دادم خودش آروم جمثل
 ...گھیحاال کھ قبلشون اومدم د-
 

 کھ با گنی می چدمی و حرکاتش و حرفاش غرق شده بودم کھ نفھمنی تو شاھاونقد
 ....ضربھ مھال بھ خودم اومدم

 .... کنیی راھنمانویدخترم آقا شاھ:مامان
 .... ھم بلند شدنی کھ شاھستادمی شدم و ابلند
 .... االنشم محرمشمنیمن ھم... گھی دھی کارا چنی ااخھ

 
 ... برگشت بھ سمتمعی درو بست سرنی کھ شاھنیھم... تو اتاقمیرفت

  از ابروھاشو انداخت باال و گفتیکی
 ؟؟؟یزاریکھ منو منتظر م-

  گفتمدمویخند
 ....یکنیمن؟؟نھ اشتباه م-

  از ھم باز کرد و گفتدستاشو
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 ...یشی مھیبعدش تنب... تنگ شدهیلی بغلم کھ دلم واست خایاول ب-
 ...نشی تو آغوشش و سرمو چسبوندم بھ سرفتم

 ... کھ عطرش مشاممو پر کرددمی کشقی نفس عمھی
 ...نیشاھ-
 ...جانم-
 ... بھت بگمدی بایزی چھی-
 ؟؟ی خانومیچ-

 .... برداشتم،ازش جدا شدم و رو تخت نشستمنشی از رو سسرمو
  پام نشست و گفتنیی پااونم

  شده؟یزم،چیبگو عز-
  گفتمکردمی می کھ با دستام بازھمونطور

 ... بھم زنگ زددیام-
  گفتی عصبیی صدابا
 ... چطور جرئت کرده بھ تو زنگ بزنھشعوری بکھیاون مرت-
 ...واستا حرفمو بزنم-

 ... تکون دادسرشو
 ....نمشی بار آخر ببیازم خواست برا-

 .... حرف بزنھ کھ دستمو گذاشتم رو دھنشخواست
 ...نھی بار منو ببنی آخریکشھ و فقط برا خودشو بخوادی مگفیم-

 ... خواست حرف بزنھ کھ دستمو محکمتر رو دھنش فشار دادمبازم
 ...دیکشی مقی عمی نگاه بھ دستم انداخت و نفساھی
 ...نمشیمنم رفتم تا بب....و منم-
 
 .... و نامنظم شدی بھم نگاه کرد و نفساش عصبی ناباوربا

 ....سابھی ھم می داره دندوناشو روکردمی ماحساس
 کھ اشک یی کھ االن رنگش سبزشده بود زل زدم و با چشماشی عصبی چشمابھ

 ...توشون جمع شده بود گفتم
ازم ....معتاد شده بود...نی رفتم مھتاب ھم اونجا بود،وضعش افتضاح بود شاھیوقت-

 ... کرد و التماس کرد ببخشمشھی گریکل....  خواست حاللش کنم
 ....دمی فھمانتوی خنیچون حکمت ا...ھردوتاشونو....دمشونی بخشمنم
 ی توی و در مقابلش تو اومددمی کشیاون ھمھ سخت.... تورو سر راھم قرار دادخدا

 ...میزندگ
 ....کردی آروم تر شده بود و بھم نگاه منیشاھ

منو مھتاب .... حالش بد شدھویکھ .... کرد و ازم خواست ببخشمشھی گری ھم کلدیام-
 ی کلمیدی فھممارستانی بمی رفتیوقت....می بھ آمبوالنس زنگ زدعی و سرمیبود دهیترس
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بھ بابا جون .کردی مھی گری کھ کلامیخواستم ب...معدشو شستشو دادن...قرص خورده
 ی قسمش دادم تا ھرکاری شد ولیدستش عصب  ازیکل.... شدهیزنگ زدم و گفتم چ

 ....رازی شبرنی مدوی و امزی تبرانیاونم قول داد کھ فردا م.... براش بکنھتونھیم
 
 ....نییسرمو انداختم پا 

 .... دھنش برداشتی دستشو آورد باال و دستمو از جلونیشاھ
 ....کنھی اخم نگام مکمی داره با دمیسرمو کھ آوردم باال د...گھی نمیچی ھدمید

 ... چونم و نذاشتری کھ دستشو آورد زنیی خواستم سرمو بندازم پادوباره
 ..  دمی شنشوی جدی کھ صداکردمیبھ اطراف نگاه م... بھ چشماش نگاه کنمنستمتوینم
 
 ...مھسا بھ چشمام نگاه کن-

 ....  انداختمشی جدی دھنمو قورت دادم و نگاھمو بھ چشماآب
 چرا مھسا؟؟چرا؟؟-
 

  تر از قبل گفتی جدیلی نگاھمو ازش گرفتم کھ دوباره خدوباره
 ...گفتم بھ چشمام نگاه کن-

 ... شدمرهیچشماش خ بھ
 ری گی تلھ براھی اگھ ھمش دوروغ بود و یدونی؟؟می مھسا؟؟چرا بھم نگفتیچرا رفت-

 شد؟؟؟ی میانداختن تو چ
 
 ...رنگ چشماش سبز... قرمز شده بودکمی زد،صورتشی حرف می جدیلیخ
 
 ؟؟!یھنوزم دوسش دار....مھسا جوابمو بده-
 

  رنگ تعجب گرفت و گفتمنگاھم
 ....سوزهیمعلومھ کھ نھ،دوسش ندارم فقط دلم واسش م-
  دھنده صورتش شده بود گفتنتی کھ زی اخمبا
 سرت یی چھ بالخواستی رفت کھ مادتی ؟؟؟مگھی چرا بر؟؟اصالیچرا بھم نگفت-
 اره؟؟؟یب
 

  گفتممونمی کھ معلوم بود کامال پشی و آروم و با لحننیی انداختم پاسرمو
 ...دیببخش-

  دوباره باال آورد و گفتسرمو
 فکر کمی ی انجام بدی خواستیگفتم کھ دوباره ھرکار....دی ببخشی نگفتم کھ بگنارویا-

ھمھ ... ازم مشورت بخوادزیمن دوس دارم ھمسرم در مورد ھمھ چ...کن،و بھ منم بگو
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 باھاش حرف ی در مورد ھمھ چنطورم،ویمنم ھم...دنی لباس پوشی حتیچ
 ھوم؟؟؟....زنمیم
 

  تکون دادم و گفتمسرمو
 .. ..  کردمی کاره احمقانھ ایلیدرستھ،خ-
 ...ایخب خانوم خانوما خوب لباستو بامن ست کرد...یرفتیخدارو شکر کھ اشتباھتو پذ-
 

 ... بحثو عوض کرددمیفھم
  لبخند زدمو گفتمھی
 ...گھی دمینیما ا-

  شد و گفتبلند
 .... آروم شمکمی بغل من تا ایحاال ب-
 ....د زدم و رفتم بغلش لبخنھی

   جدا شدم و گفتمازش
 ...گھی دمیبر-

 ھی.... و منم کھ انتظار نداشتم رفتم تو بغلشدی در بودم کھ دستمو گرفت و کشکینزد
 گشی و با دستھ دکردی موھامو نوازش منی شالم برد پشت سرم و بریدستشو از ز

 ... لبام فرود اومدیکمرمو گرفتھ بود و لباشم رو
 برق لب ھم ھی و موھام و شالمو مرتب کردم و نھی آی من رفتم جلومیھ جدا شد ھم کاز

 ...رونی بمی کرد و باھم رفتمیشونی از پقی بوسھ عمھی نیزدم و خواستم برم کھ شاھ
 
 دی پرسم،بابامی و نشسترونی بمیرفت 
 ھ؟؟یخب بابا جان نظرت چ-

  گفتمدمیکشی کھ مثال خجالت ممنم
 ...نی شما بگیھر چ-

  گفتدوی خندبابام
 ....نیدی کھ بھ تفاھم رسدمی حرفت فھمنی خب ازیکارم،ولیمن چ-
 ....نیی زدم و سرمو انداختم پانی لبخند شرمگھی

 ... دست زدنو گفتن مبارکھھمھ
  گفتنیشاھ

 نیدونیراستش،ھمونطور کھ م-
 در یی و منم از تنھامیری بگی زودتر عروسخوامی منی ھمیکنم،برای می تنھا زندگمن

 با م،البتھیری بگمونوی مراسم عروسدی عنھی نظرم اده،منیاالن کھ سھ ھفتھ بھ ع...امیب
 ...اجازه شما
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  گفتدوی خندبابام
 ... بھ مراسممی من فک نکنم برسیول....ی نداری دل خوشیی از تنھانکھیمثل ا-
 ... ولھی وسمی بردیبا

  اومد وسط حرف بابامو گفتنیشاھ
من ...سی نیچی و ھھیزی بھ جھیازی اصال نیط حرفتون اومدم،ول وسھی ادبی بدیببخش-

 ... کھ تو خونمھ ھمشون نو ھستنیلیھمھ وسا
 ...گھی دسی الزم نپس

 ... زشتھینطوریا... کھشھیآخھ پسرم نم-
 

  گفتیشاد
 و ی مربوط بھ عروسی کارامونھیپس فقط م... ھم خوبھیلیخ...سینھ حاج آقا،زشت ن-

 ...  و رزرو تاالر
  سرشو تکون داد و گفتبابام

 ....ھرجور بھ صالحھ-
 
 من حرفمو عوض ی مخالف بود ولنیسکھ، شاھ١۴ ھم کھ من گفتم ھیراجع بھ مھر 

 ....نکردم
 

  و برن تاالر رزرو کننمیری بگی جا عروسنی حرف زدند و قرار شد ھمی کلخالصھ
... 

 ....بود کھ رفتن١٢ ساعت
 ... وھمھ ھم موافقت کردنھیپسر خوب یلی کھ رفتن بابا گفت خنی ازبعد

 ....ادشی زده بود کھ فردا صبح حتما مجی ھم مسیال
 .... کنمفی تعروی من بخوابھ تا واسش ھمھ چشی ھم کھ اومد اونشب پمھال
 ...نھی شاھدمینگاه کردم د... اومدمی گوشجی مسی صدامیدی کھ کشدراز

  کردم نوشتھ بودبازش
روز ٢٤....کنمی می لحظھ شماردنتی واسھ در آغوش کشگھیروز د٢٤از االن تا  ’
 ‘...ی جات تو بغلھ منھ،دوست دارم،شبت خوش خانومگھید
  لبخند از تھ دلم زدم و جوابشو دادمھی
 ...منم منتظرم،منم دوست دارم،شبت خوش-

  خوندشون و گفتدوی از دستم قاپوی گوشمھال
 ...کیچھ رمانت....اووووووه-

 ...وی کن ھمھ چفی حاال تعرخب
 

 .... کردمفیرو واسش تعر١٨ مثبت ی و اون صحنھ ھاغمونی جز  صھمرو
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 ....میدیبود کھ خواب٣ ساعت
 

 ...دمی شنوی الی بودم کھ صداخواب
 ... بلند شدم و ھمون موقع در باز شدعیسر

 ....یسالم عشخ ال-
 ... و رفتم بغلش کردمبلندشدم

 ...چقد دلم واست تنگ شده بود..یسالم آبج-
 نی بھ شاھی چھ احساسی از اول نگفت،چرای نامردیلی خیول...یلیمنم خ-

 ....ی باورم نشد کھ تو عاشق شده باشی کھ گفتروزید....یدار
  گفتمدمویخند

 یلی خوبھ،خیلللی خنی،شاھی الیول... کھ عاشق شدمشھیخودمم باورم نم-
 ن،منی بھ خاطر دادنھ شاھکنمی ھزاربار شکر میمھربونھ،خدارو تا اخر عمرم روز

 .... خوشبختمیلی خنیبا شاھ
 
 حرف می گذر زمانو بفھمنکھی بدون ا١٠تا ساعت .... لبخند زد و بغلم کردھی ھم یال
 .... اومدمی زنگ گوشی کھ صدامیزدیم

 .. لبخند جواب دادمھی بود،با نیشاھ
 ....جانم-
 ....لتی خاک بر سره شوھر ذلیعنی با دستش اشاره کرد کھ یال

 ...  فقطدمی خندمنم
 ؟؟ی خوشگلم،خوبھیسالم خانوم-
 ؟؟یاوھوم،تو چطور-
 ....خوامی بغلھ تورو مستم،االنیمن خوب ن-

  کھ گفتدمیخند
 ... خنده ھاتیفدا-
 ...خدا نکنھ-
 ؟؟ی شھرتونو بھم نشون بدیخوایمھسا نم-
 البتھ،چرا کھ نھ؟؟-
 ....،فعالیآماده باش... خونتون منتظرمی جلوگھی ساعت دمیخب پس ن-

 .... بلند شدم تا آماده شمعی کردم و سریخدافظ
  پالتوم خوبھ بپوشم؟؟نی ایال-
 ...شھی میآره با اون شلوار کتونھ قھوه عال-

  خب؟؟؟نی برنیخوای مکجا
 تک زد تا برم می بھ گوشنی ساعت شاھمیسره ن... گھی دمیری میی جاھیدونم،ینم-
 ...رونیب
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 ....رونی بمی برمیخوای منی کھ گفتم با شاھیری کجا مدی پرسرون،مامانمی بمی رفتی البا
 ھم ی الیکھ ھ.. رهی دستتو بگی حتی نزاروی باشنی سفارش کرد کھ سنگی کلمامانمم

 زی خودش ر؟؟بازی کردیی بھ مامانت بگم چھ غلطاگفی و مگرفتوی مشگونیاز پشتم ب
  زدم تو شکمش و بھ مامانم گفتمیکیبا آرنجم ...دیخندی مزیر
 ....چششششششم-
 
 ....نی شاھنی سمت ماشمی ھم رفتبا
 ... بودن ھمودهی آشنا شدن،ھر چند قبال دی شد و با الادهی پنی ماشاز
  مرده ھم گفتلی ذلھی النیا
 ... باحال تر بودایلی مدل موھاتون خن،اونیإ آقا شاھ-

 ...دمیخندی مزی رزیمو نگھ دارم و ر خودی کھ نتونستم جلومن
  از ابروھاشو باال انداختو گفتیکی کھ نمیشاھ

 دینیبب.... کنماری روز من خواستم کار خھی...نی ھستگھی ھم دھیشما دو تا دوست کپ-
 ....دیکنی ممونیچطور آدمو پش

 . خندش گرفتنمی کھ خوده شاھمیدی ھم دوباره خندی المنو
 

 ی برانی من و شاھشھی ھمی کھ قراره برایروز.....مھی روز زندگنیامروز مھم تر    
 ... ھستش١١ساعت ....میھم بش

 ... خوابم نبردگھی و  ددارمی ب٧اونقد استرس دارم کھ از ساعت  
 ...ھیآماده باشم و ازونجا ھم کھ آتل۶  تا ساعت شگاهی برم آرادیبا١٢ ساعت

 گشتمیکھ از کالس برم۶ از ساعت  روزاشتری بنی سھ ھفتھ،تو تھران منو شاھنیا
 ....گھی دی خرت و پرتای دنبال لباس و حلقھ انتخاب کردن و کلمیرفتیم

 ....می کھ ھست بمونی ھمون خونھ امی گرفتمیتصم
 ...یلی دالبھ

 می جور کنمیتونستی منوی بود حاال اشتری پولش بمی انتخاب کردی ھر خونھ انکھی ااول
 باباجون دهی فھمی کھ اونم از وقتمی بفروشمیتونی گفتم خونھ منم ھست و منی بھ شاھیحت

 دی امگھی دنکھی،دومم ا.... دلخور شده بود چرا زودتر نگفتم وکمیاونو کادو بھم داده 
 ....شی فروختھ و  رفتھ اترگھی زوج دھی بھ دا،خونرو شکر خسی نمونیھمسا
 پگاه با نطوری و ھممی عروسانی و عطا و خانوادش ھم راه افتادن  و  مھیعط

 ... ازدواج کنمخوامی کھ مشدی نھ پگاه باورشون نمھینھ عط...خانوادش
 خودت ری کھ منم گفتم تقصی فحشم داد کھ چرا زودتر نگفتیو کل...ھی عطمخصوصا

 ..ی و ھمش مسابقھ داشتیبود کھ نبود
 
 .... خدایوااا...قسیدق١١:۵ھنوز ساعت ...گذرهی چرا اصال ساعت نمدونمینم

 .... زنگ خوردمیگوش
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 .... بودنیشاھ
 ... جواب دادمجانی ھبا
 ...الو-
 لحظھ ھم از ھی زارمی نمگھید.... مونده ھاگھی خوشگلم،فقط چند ساعت دیسالم خانوم-

 ....یمن جدا باش
  و گفتمدمیخند

 ..  ازتشمیممطمئن باش جدا نم-
 ...شگاهیببرمت آرا دنبالت کھ امی مگھی ساعت دمی نی راست،اھایزمیعز-
 ...باشھ منم آمادم-
 ... گھی ساعت دمیخب  پس تا ن-
 ....فعال-

 ... تو ھالرفتم
 ... محسنمم اومدنداداش

  گفتدی دنوی شاھی وقتاونم
 ...نیشی و مطمئنا خوشبخت مھی پسر خوبواقعا

 .... خونھ ما بودنیھمگ.... شلوغ بودی کلخونمون
 ... دختریکنی غذا بخور ضعف مکمی ایمھسا ب-
 ... مامانخوامینم-

 ... بخورمتونستمی نمیچی داشتم کھ ھجانی استرس و ھاونقد
 

 .... مامانم واسم لقمھ درست کرد و بھم داد و خوردمآخرشم
 ...رونی سره موقع تک زد تا برم بقای کھ دقنی شدم و منتظر شاھآماده

 ....مامان من رفتم-
 ...باشھ خدافظ-
 

 ... شدمنی ماش سوارعی و سررونی برفتم
  لبخند برگشت بھ طرفمھی با نیشاھ

 ... خوشگلمھیسالم خانوم-
  بستم گفتمکمربندمو

 ...ییسالم آقا-
  گفتکردی کھ پاشو گذاشت رو گاز و حرکت مھمونطور

 ؟؟!!ادیخوابت کھ نم... تویآخ فدا-
 ...می ھم عاللیلینھ خ-
 عروسمو خوامی چون امشب می داشتھ باشیخواستم بگم انرژ...خب خدارو شکر-

 ....بدزدما
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  بھ طرفشو با خنده گفتمبرگشتم

  تھران؟؟می امشب برنی ھمیعنین،ی شاھیوااا-
  چشمک بھم زد و گفتھی نگاه بھ انداخت،ھی
 ... تا فردا صبر کنمتونمینم...میری امشب منیمعلومھ،ھم-

  گفتمدمویخند
 ...وونھید-
 عسل خوامیخوشگل کن خودتو کھ امشب م...میدی رسی توأم،خب خانومی وونھید-

 ....بخورما
 

 ... شدمادهی پدمویخند
  گفتمبرگشتمو

 .... ھایایب۶ ساعت یراست-
 ...من مشتاق ترم...یچشم خانوم-
 

 .... رفتم داخلدمویخند
 غر ی ھم کلی الوی حوصلم سر رفت و سر   شادی چون کلمی کھ بگذرشگاهی آرااز

 ....زدم
 .....گھی دشگاهی آراھی با ھم رفتن نی و نازنمھال
 ...نمی تا خودمو ببنھی آی رفتم جلودمی آماده شدم و لباسمو پوشیوقت
 ... خوب شده بودمیلیخ
لباسمم .... و قشنگ درست کرده بودمبای زیلی خی کھ خودم گفتھ بودم ساده ولی طورو
 ... انتخابش کرده بودنی قشنگ بود،چون شاھیلیخ

 ی الکردن،چونی بحث می کھ کلی الوی و شادشگرهیاز جانب آرا فی تعری از کلبعد
 ، خوشگلھ زن داداشھ منھنی اگفی ھم می خوشکلھ دوستھ منھ،شادنی اگفتیم

 ....  کھ گفتن آقا دوماد منتظره۶ مونده بود بھ گھی دقھی دقپنج
 ....  نیی انداختم رو دوشم و رفتم پاشنلمو

 نگاه نیی و بھ پابشی دستشو زده بود بھ جھی کھ ی جذاب جوریلی ژست خھی با نیشاھ
کت و .... ھم تو دستش بوددی سفی دستھ گل با رزاھی و   بودستادهی انی کنار ماش کردیم

 ....   داده بود باالشوی قھوه ایموھا....غھی شش تی صورت،ویشلوار مشک
 ... لبخند مھربون زدھی سرشو آورد باال و دی پاشنھ کفشمو کھ شنیصدا

 ... گرفتی ملمی ھم کھ داشت فردارهلمبیف
 ..  جلو و دستھ گلو بھم داداومد

 ... منیسالم مھسا-
 ...دی شد و پشت دستمو بوسقتری چون لبخندش عمدی لبخند زدم کھ مطمئنم دھی
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 ... نمی بشنی راستمو گرفت و بھم کمک کرد تا داخل ماشدستھ
 ....ھی آتلمی ھم گفت خوب بود و رفتلمبرداری شکر فخدارو
 کرد و یطونی شی کلنی دونفرمون،شاھی عکسای کھ تومی ھم چند تا عکس گرفتاونجا
 ....دیخندی می کھ اونجا بود کلیخانوم

 .... بھ سمت تاالرمی حرکت کردمی کھ گرفتعکسامونو
 .... ھم بودجانی بودن کھ البتھ از استرس و ھخی ھوا سرد بود و دستام  ھنوزم

 
  گذاشت رو بھ من گفتی آھنگھی نی و شاھمی شدمی ماشسوار

 آھنکو کذاشتم بھ خودم قول دادم کھ دفعھ نی و امی دوستم برگشتی کھ از عروسیاونشب-
 ..... گوش بدممونی آھنگو شبھ عروسنی ایبعد
 ...خوندی و ھمراھش واسم بلند بلند مدی و اونم دستھ چپمو گرفت و بوسدمیخند

 
 
 
 ی روم اگھ نباششی پی ھستشھی دلم ھمتو

 ی باششھی باشم آرزوم کھ مشھی کھ معاشقت
 ی داریی جاھی کنج دل ی ولیی و ازم جدایدور
 یی صدای بویزنی تو وجودم کھ می نبضمثل

 
 شونھی پریی تو تنھای وقتشبا

 وونھی دل دنی ارهیگی مسراغتو
  درمونمیی توھامی خستگجواب
 خونمی ھنوزم از تو میستی نخودت

 
 
 .... کردی می و داشت بلند ھمراھنیی داده بود پاشرویش
 ..، زشتھنی شاھیوا-

   بھ سمتمو گفتبرگشت
 .....یخودمونو عشقھ خانوم-
 
  فکر داشتنت مثل خوده مجنونمتو
  آخرم عشقت شده جونمدیام
  خستمگھی دی دلتنگی شبانی ااز
 ....دونھی ک اسمشو نمی حسنی ااز
    خونھی از تو مرهیگی می وقتوونھی دل دنی ادونھی نمیکس
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  کھ باشمخوامی فقط ممن
  تو فدا شمی براتا

 خونھی از تو مرهیگی می وقتوونھی دل دنی ادونھی نمیکس
 .... تو فدا شمی کھ باشم تا براخوامی فقط ممن

 ....)فداشم.یگی بیسام(
 
  ... بودنی آھنگو گذاشتھ بود و درتمام راه دستم تو دستھ شاھنی راھم ھمش ھمتو
 
 ... می مھمونا سالم و خوش آمد گفتی بھ ھمھ نی داخل با شاھمیرفت 

 .. باھاشون سالم کردمی زن عموم و عمم ھم بودن و منم بھ گرمیحت
 .... و عاقد اومد تا خطبرو بخونھمی نشستمیرفت
 لم؟؟ی عروس خانوم وکپرسمی بار سوم میبرا+

 .. دمشی بوسقرآنو
 .... اد جعبھ بھ دستم دھی برگشت بھ طرفم و نیشاھ

 .... بودفی خوشگل و ظریلی گردنبند خھی کردم بازش
 .... ھمھ دعا کردمی بستم و براچشمامو

  نفس گرفتم و گفتمھی
 ...با اجازه بزرگترا و پدر و مادرم  بلھ-

 ھم نی شاھیبرا.... شنلم دستمو گرفت و فشار دادری از زنی دست زدند و شاھھمھ
 ....خطبرو خوندن کھ دفعھ اول جواب داد

  سرم برداشت بھ چشمام نگاه کرد و گفتی از روشنلمو
  ی خودمھیخانوم-
 ....منم حلقھ اونو دستش کردم.... حلقرو تو انشگشتم انداختو
 ....دی بوسمویشونیپ
 ... لبخند زدم و نگاش کردمھی

 ....زدنی برامون دست مھمھ
 ....  آروم شدمیسھ رفت و بجاش حت بونی اای استرسم ی ھمھ
  در گوشم گفتاومد

 ....خورمتای نگام نکن میاونطور-
  کھ گفتدمیخند

 ...خورمتیم....گمای میمھسا جد-
 ....می کنگھی و مھال،عسل آوردن تا دھن ھمدیشاد

 ...می کردگھی و تو دھن ھمدمی انگشتامونو داخل عسل فرو بردھمزمان
 انگشتمو از دھنش عیسر... شدمی جورھی دھنش ھی داخل دھنش بردم و از داغانگشتمو

 و انگشتشو ول کردم...رونی بدمیکش
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  کنار گوشم گفتنی و مھال عسال رو بردن شاھی شادیوقت
 .. بودایچھ انگشت خوشمزه ا-

 .... نگاش کردمی طرفش برگشتم و با مھربونبھ
 ...سالم عروس خانوم خوشگل-

 ...دمی و مامانشو دھیرگشتم کھ عط طرف صدا ببھ
 .... تو بغلم گرفتمروی شدم و با ذوق عطبلند

 ..نیسالم خوش اومد-
  خانومم بغلم کردو گفتھیمرض

 ...ی خوشبخت شیممنون دخترم،الھ-
 ... ھم اومد و تشکر کردنیشاھ

  با خنده گفتھیعط..نھیمنم تشکر کردم، اونم رفت تا بش 
 م؟؟ی دوتامون فحشش دادنوی شاھدهنی بار زن آھی ادتھیمھسا -

  گفتمدمویخند
نوبت تو ھم ... انشاا.... مھربونھیلی خنی شاھی راست گفتیی خدایول....ادمھیآره،-

 .....بشھ
  چشمک زدو گفتھی
 ..یشده خبر ندار-
 ؟!واقعا-
 
 ...ھی پسر خوبیلیخ....آره،بابامو مامانم کھ موافقت کردن باھاش-
 ...میخوری تورو ھم مینیری روزا شنیپس ھم-

  گفتدویخند
 .... خستممیدی االن رسنینم،ھمیمنم برم فعال بش..اره-
 .... خوشحال شدمیلیممنونم واقعا،خ-
 ....فدات-

 ...ادی کھ داره بھ طرفم مدمی کھ رفت پگاھو داون
 ....ییسالم مھسا-
 ...یخوش اومد...سالم پگاه جون-
 ...یگل شد مھسا چقد خوشیوا....ممنون عروس خانوم-
 ؟؟یبا خانواده اومد....زمیممنونم عز-
 ...  بگمکی بھت تبران،گفتنی نتونستن بنایمامانم ا...نھ فقط داداشم-
 ...ممنونم واقعا-
 ....نھی ھم آشنا شد و رفت تا بشنی شاھبا

 .... دوساعت باز برگشتیکی ھم رفت قسمت مردونھ،بعد نیشاھ
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ھر چند اونقد ازون موقع با ھمھ ...می بر قصی قشنگ گذاشتن تا دونفریلی آھنگ خھی
دستمو گرفت و .....دمیجونمم براش م.... فرق دارهیلی خنی با شاھی خستم ولدمیرقص

  وسط سالنمیرفت
 

 یلی ما انداختھ بودن فضارو خی بود کھ روی نورھی جا المپا خواموش شد و فقط ھمھ
 .... کردبای و زکیرمانت

 
 .... آھنگ دادھیش در خواست  و خودی جی دشی رفت پنیشاھ
  گفتی جی دکھ
 .... آھنگ بھ درخواست آقا داماد مخصوص عروس خانومشوننیا+
 ....شمی لبخند اومد پھی با

 ... شدی پلآھنگ
  عروس خانوم؟یآماده ا-

   تکون دادم و گفتمسرمو
 ...آره-

 بھ شتری گذاشتم رو شونھ ھاش و اونم دستاشو دور کمرم حلقھ کرد و منو بدستامو
 ....دیطرف خودش کش

 
 ... خوندی ھمراه آھنگ واسم ماونم
 )تورو دوست دارم-بابک جھانبخش    (

 
 ...یزنــــی دلم تا صدام ملرزهیم

 ....ی جونھ منــــ،توی عشقھ منتو
 ....شھی تر میدنی غروب دکنارت

 ....شھی عشقت ھمھ وقت من سر مبھ
 ... توشی پمی راضی زندگنی ااز
 .... توشی آخرش پگمیم از عشق من
  مسئلھنی تو امیگی ھم نھ نمبھ
  بلھمی ھردو گفتی عاشقنی اتو
 .... بلھی کھ گفتم تو گفتی ھر چمن
 ..  . قراره توئھی دلم بشھیھم

 ... کنار توئھامی دلخوشھمھ
 ...  دوست دارم،تورو دوست دارمتورو
 ...کھی ما بھ ھم نزدی قلباچقد
 ... کھی ھستشمی خوبھ کھ تو پچقد
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 .... دوست دارم،تورو دوست دارمتورو
 .... کھ غرقش شده بودمخوندی قشنگ و با احساس برام ماونقد

 ....کردمی لبخند رو لبم داشتم نگاش مھی با
 

 ... سر کنمیی تنھانی با اینذاشت
 .... باھات عشقو باور کنمتونستم

  ..ی راه درستو نشونم دادتو
 ...ی دادوونمی بھ قلب دی حسچھ

 .... دل عاشقمنی با ای شدھماھنگ
  چشمات بگمی حرفامو توخوامیم
 
 .... دستھ راستمو برداشت و گذاشت رو قلبشدی جا کھ رسنی ابھ
 

 ...نی قلبم ببی دستتو روبزار
 ....نی واسھ تو بھترزنھی مداره

 
 ....خوندی بھ چشام زل زده بود و ھمراھھ آھنگ واسم منی آخر آھنگ شاھتا

  و ھمھ با ھم گفتن... کھ تموم شد برقارو روشن کردنآھنگ
 ....الالی الالی الالیدوماد عروسو ببوس +

 .... و برگشت بھ طرفمدی ھم خندنیشاھ
 ... نکنھ کھ خجالت بکشمی کارنجای ادمی ترسیواا

 .... لختم فرود اومدی سر شونھ ی سمتم و لباش رواومد
 ... رو لبام نشستی آرامش بخشلبخنده

 .... دست زدن و حاال نوبت من بودھمھ
 ....دمی آروم بوسیلی گونشو خمنم
 .... برامون دست زدنھمھ

  خبر گفتی از خدا بی جی دنی کھ امینی بشمی برمیخواست
 ... تا عروس خانوم واستون برقصندینیآقا داماد شما بش+

 جذاب بھ من نگاه یلی ژستھ خھی قبول کرد و رفت نشست و با لی با کمال منمیشاھ
 ....کردیم

 .... شدی پلآھنگ
 ... کردمنی نگاه بھ شاھھی

 ... کرد برقصاشاره
 
   جونمیا
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 ... و مھمونم شوای رو چشام بقدمات
   خونم شویگرم

 ..  آرومم کنای دلم،بشونھی پرنیبب
 .... جونمیا
 ... تو خونھ مچھی عطر تنت بپخوامیم

 ...وونمی سرگردونھ دھی یستی کھ نتو
 .... کھ داغونمای جونم،بیا
 ... جونم،عمرم،نفسم،عشقمیا

 .. ھمھ کسمییتو
  کھ چھ خوشحالم تورو دارمیا
 ... جـــــــونـــمیا

 
 ...زدی و واسم دست مستادیکنارم ا.... ھم از سر جاش بلند شد و اومد سمت مننیشاھ
 ....دمیرقصی شدم و مرهی جلوش و بھ چشماش خرفتم

 
   بودنم عشقتلی جونم دلیا

 .. خون تو تنممثھ
  کھ چھ خوشحالم تورو دارمیآ
 ..... جووونمیا
 .....  جونمیا

 ..  گرفت و دورم داددستمو
 ....می نشستمی دستمو گرفت و با ھم رفتنی کھ تموم شد شاھآھنگ
  بھ اللھ گوشم و گفتخوردی کھ نفساش می در گوشم جوراومد

 ....یا خانوم خانوم تاوان داره ھیومدیبرا اونقد ناز م-
 
  خنده برگشتم سمتش کھ گفتبا
 ... ھم نخند کھیاونطور-
  گرد شده نگاش کردمی چشمابا

  گفتکھ
 ....برمتای مدزدمی االن منی نکن کھ ھمیمھسا چشماتو اونطور-

 ....دمیو منم خند.... گرد تر شدن کھ آخرش  بھ خنده افتادچشمام
 ....دمی کنارم شنویکی ی صداھوی
 ....سالم دخترم-
 نیشاھ...بلند شدم و رفتم بغلش کردم....دمی تعجب برگشتم سمتھ صدا و مادر جونو دبا

 .... گرم باھاش حرف زدیلیھم خ
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 زدی کھ داشت با نسترن حرف منی با شاھنھی خواست بشی نگف فقط وقتیچی ھدی اماز
 انداخت و گفت

 .... دارهاقتتویل-
  رفتو

 .... ھم کچلمون کردلمبردارهی فنیا... شام بودوقت
 ....میدیخندی و مگرفتی ھمش خندمون منمی منو شاھحاال

 ....رفتنی و مکردنی می خدافظنی با منو شاھگھیبود کھ مھمونا ھمھ د١٢ ساعت
 

 ... عروس کشونمی تا برمی بشنی سوار ماشمی رفتیھمگ
 تا بھ سمت میت قرار گذاشنی منو شاھی ولمی بمونزی واقع قرار بود اونشبو تبردر

 ....میخونمون بر
 برگشت سمتم و نیم،شاھیدیخندی ممویکردی و بوق بوق ممی گشتابونای کھ کھ تو خکمی

 گفت
 ؟؟ی آماده ایخانوم-
   خنده گفتمبا
 ....چھ جورم-
 .... مشترکمونھی زندگی بھ سوشیپس پ-

 ....می از دستشون فرار کردعی سبقت گرفت و سرنای ھمھ ماشاز
 ....می جا گذاشتناروی ماشھمھ
 ....  میدیخندی ممونییدوتا
 ... اومدنی شاھھی زنگ گوشی صداقھیدق۵ بعد
   نگاه انداختو با خنده گفتشی بھ گوشنیشاھ

 ...لھیسھ-
 ....می قال گذاشتارویطفل...دمی خندمنم

 ...الو-
+ .. 

  و گفتدی خندنیشاھ
 ....می خونھ خودمون باشی روز اولمیخوای میشرمنده داداش ول-

....+ 
  گفتدوی خندبازم

 ....قربونت،فعال-
 
  گفت؟؟یچ-

  گفتدویخند
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 شدن و ادهی پنای از ماشن،ھمھی کھ قالمون گذاشتمیابونی گفت ھنوزم تو ھمون خیچیھ-
 ...رقصنیدارن م

  گفتمدمویخند
 بدون ما؟؟؟-

  گفتدوی خنداونم
 ....خودمو خانوممو عشقھ-

 .....مای کار داریلی با ھم خمیدی رسی بخواب کھ وقتادی ھم خوابت ماگھ
 

  گفتمدمویخند
 .... پررو-

 ... می حرف از بچھ ھم زدیحت... میدیخندی ممویزدی حرف منطوریھم
 ... پسررمی نخگفتمی مخوام،منی دختر مگفتی منیشاھ
 می اسمم براشون انتخاب کردیحت

 تا انیشا...   .. و اسمھ پسرو من انتخاب کردمیلیشا.... انتخاب کردنی دخترو شاھاسمھ
 ...ادیبھ اسمھ دخترمون ب

 ....میدی دوتامون بھ حرفامون خندآخرشم
 جاده ھا خلوت بود و زود بایخدارو شکر تقر... خونھمیدیبود کھ رس۴:٣٠ ساعت

 ....میدیرس
 ...می پارک کرد و با ھم وارد آسانسور شدنویماش

 از کنار نوی شاھیده بودم و چشمامو بستھ بودم کھ صدا داھی آسانسور تکوارهی دبھ
 ...دمیگوشم شن

 .....من چند وقتھ منتظره امشبم...ای خانوما،نخوابخانوم
 .... چشامو باز کردمدمویخند

 .... احساس کردم رو ھوا معلقمھوی ستادی کھ اآسانسور
  منو بغلش کرده بودنیشاھ

 ....رهیگی کمرت درد مزمی عزیوا-
 ...گفت 
 یستی ننیتازه تو کھ سنگ.... بغلش کنن و ببرنش داخل خونھدیعروس خانومو با-

 ....یخانوم
 .... نگفتمیزی و چدمیخند
درو با پاش بستو بھ سمت اتاق خواب .... باز کرد و وارد خونھ شدی بھ سختدرو

 ....حرکت کرد
 ... رو تخت گذاشت و خودشم کنارم نشستمنو

 ....یاری برونی کمکت کنم لباستو بای بیخانوم-
  چون کنار گوشم گفتدیفک کنم فھم...دمیکشی خجالت میواا
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 ... من از شوھرش خجالت نکشھ ھاھیخانوم-
 .... لباسمپھی دستشو برد سمت زو

 فرو رفتھ نی و من تو آغوش شاھمی بوددهی دراز کشگھی سھ ساعت بعدش کنار ھمددو
 ....بودم

 
  گفتکردی نم دارمو نوازش می کھ موھاھمونطور

  ؟؟؟ی از گذشتم بدونیخواستی مادتھی،یخانوم-
 

  تو آغوشش گفتمھمونطور
 ...اوھوم-

  فشارم داد و گفتمحکمتر
 مامان بابام رفتن یوقت....  دونستمی ولخرج بودم،درواقع قدر پولو نمیلیاون موقع ھا خ-

 ....کردمیورم جبران م گرفتنا و جمع کردنھ دوستام دیمنم کمبودامو با مھمون
 .....  پول برام اصال مھم نبودی ولدادمی درست انجام مکارمو

 .... منو دوستام با ھم بودیشگی ھفتھ قرار ھمآخر
 ھم پراکنده ینیری گرد شی و فرار کرد مگسادی ھمھ پوالرو باال کشکمی شریوقت

 ... موندنمی واقعیفقط دوستا....  شدن
 کھ من دوست خودم بھ حسابشون یی اوناشتری بدمیفھم... بودی بدی روزایلیخ
 ... بھ خاطر پولم اطرافم بودناوردم،فقطیم

 .... مثل داداشم واسمگھی چندتا از دوستام موندن کھ االن دفقط
 

  باال گرفتمو گفتمسرمو
 ...نیشاھ-

  محکم تو بغلش فشار داد و گفتمنو
 ....جووونھ دلم-
 ؟؟ی مثل  االن مھربون بودینطوریھمون موقع ھا ھم ا-

  گفتدویخند
 .... نکردمیریی ھنوزم مثل قبلم،تغیدونم،ولیمھربونو نم-

  فشردم و گفتمنی خودمو محکم تر بھ اغوش شاھدمویخند
 ؟؟ی عاشق من شدیاز ک....یپس مھربون بود-
 ازت دور ی روزه،وقتستی رفتم شمال،اون مسافرت بی فقط وقتی از کدونمینم....از-

 ....دونستمی چقد دوست دارم و نمدمیشدم فھم
 خراب یلیحالم خ....  شدم مھساوونھی دیرفتی مدی با امی کھ داشتدمی اومدم و دیوقت
 باھاش ی کھ داشتدمی نفرو شنھی ی صدای بھت زنگ زدم ولیحت.. .یحت....بود

 ....شدمی موونھی دیداشتم پشت گوش....ی و بھت گفت موفرفریدیخندیم
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  گفتمدمویخند
 ....اون داداشم بود،محمد-
 محمد ی صدادمی کھ فکر کردم د،باخودمی نکردی آشتدی با امی کھ گفتدم،بعدیآره فھم-

 ....بوده
 خوب بود؟؟.... بودمدهی من بود،من خرقھی لباسھ اونشب ھم سلاون

  تعجب سرمو باال آوردم وگفتمبا
 .... بودی عالیلیواقعا؟؟؟خ-

 .... محکمتر در آغوشش گرفت و منودیخند
 

 .... سال بــــعددو
 .... ھاشھی مرید... باش،زودیمھسا خانوم-
 ....اومدم،اومدم-

 .....رونی کردم و رفتم بدی رژمو تمدعیسر
  چشاش برق زد و گفتدی کھ منو دنیشاھ

 ...یچھ خوشگل شد....خانوم خانوما...بھ بھ-
  نازک کردمو گفتمی چشمپشت

 ....بودم-
  منو تو بغلش گرفتو گفتدویخند

 ....برمنکرش لعنت-
 ؟؟ی خانوممی برخب

 ....میبر-
 

 ....رونی بمی و از خونھ اومددمی پوشکفشامو
 ... ھستشھی عطھی عروسامشب

 .... سال نامزد بودن تا شوھرش درسش تموم شھدو
  گفتنی شاھمی کھ شدنی ماشسوار

 ....    ایریگی سھ تا ازم کادو مدای خوب ھرسال عگمیم-
 

  گفتمدمویخند
 ... سالگرد ازدواجمونھ،بعدشم تولدمھ،بعدشمی بددی کھ بامویدیخب ع-

 ... سھ تاشون مھمنھر
 

  عوض کردو گفتدندرو
 ...بعلھ کھ مھمھ-
 .... موندهشیسوم...ی حاال دوتاشو گرفتتا
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   گفتمدمویخند
 ....دمی  مزهی جاھیپس منم شب تولدم بھت ... واست سوخت،دلمی گفتینطوریحاال کھ ا-

  انداخت و گفتطونی نگاه شھی بھم  برگشت
 .... ھازهی جانیخدا بده از...بھ بھ....آخ جوونم-

  گفتمدمویخند
 ....پررو بچھ -
 

 .... بگمنی بھ شاھموی شب تولدمھ و قصد دارم خبر باردارفردا
 ھی نی گرفتم شب تولدم منم بھ شاھمی گرفتم و مثبت بود تصمشوی کھ جوابھ آزماامروز

 .... تا فردا شب تحمل کنم و بھش نگمتونمی مدونمینم.....   خوب بدمھیھد
 .... خدا کنھ دختر باشھ تا عروس خودم شھگھی و مدونھی می شادالبتھ

 و فقط رنگ چشماش بھ لھی سھھیکپ.... ھم نازهیلیماھشھ و خ٧ سال و کی االن پسرش
 .... سبزهویاونم چشماش عسل.... خواھر و برادر رفتھنیا

 .... سپھر گذاشتناسمشو
 

 سای دختره نازو تپلو،اسمشو پرھی... اومدهای بچھ دومش بھ دنای تازگمنی آبجمھال
 ....گذاشتن

 
 ماھھ کھ کی دوس داره و اونام وی گفت کھ النای ھم آخرش بھ مامانم ا،محمدی راستآھا

 ....نامزدن
 

 ھیالبتھ ....میشی و عاشق تر مشھی ھم روز بھ روز بھتر منی من و شاھھی خدا زندگشکر
 با کمک ی ولمیستی  ھست کھ ما ھم از اون مستثنا نای مشکالت ھم تو ھمھ زندگیسر
 و خدارو بابت دادنھ مرده  می راضمی من کامال از زندگیول....میکنی حلش مگھیھمد

 ....کنمی شکر می ادهی و فھمیمھربون
 ....شھی کامل تر ھم ممونی شادادی بچمون بیمطمئنم وقت 
 

 ....دمی روشن  پوشھی لباسھ کوتاھھ آبھی تولدمھ و منم امشب
حاال نوبت منھ کھ بھش خبرو بدم و اونم ...   خوشگل گرفتھیلی دستبند خھی واسم نیشاھ

 ....منتظرمھ
 ...ھی خبر مھم چنیکنجکاو شدم ا... مھساگھیخب بگو د-
 از موھام کھ اومده بود تو صورتمو گرفت دور کھی تھی ابرومو انداختم باال و ھی

  و گفتمچوندمیانگشتم پ
  بھت بگم؟؟یخب چجور-
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  گفتدوی محکم بوسلبمو
 ...رمایمھسا م-
 ...خب برو-

   انداخت باال و بلند شد تا بره کھ گفتمابروھاشو
 ...ایشی می مھربونی چھ باباگمیم-

 ..... برگشت بھ طرفمعی و سرستادی جاش اسره
 نگشت بھ شکمم اشاره کردو گفت ابا
 ....یعنی-

 .... و سرمو تکون دادمدمیخند
  گفتدوی بلند خنداونم

 ... منیممنونم مھسا.... خدارو شکریوااا-
 ... اومد سمتم و بغلم کردعی سرو

 ..... آرومھ آروم بودمنی و من تو آغوش شاھمیدیخندی بلند مدوتامون
 

 ..... ماه بـــعــددو
 ... دراز بکشنجای ازمیخب عز-

 ... ھم تو دستم بودنی و دستھ شاھدمی تخت دراز کشیرو
 

  گفتدوی خندقھی کرد و بعد چند دقنمی معاخانومھ
 ... خبر خوبھی-

 ....می و بھ خانومھ نگاه کردمی نگاه بھ ھم انداختھی نی شاھمنو
  و گفتنی برگشت سمت منو شاھخانومھ

 ...بچھ ھاتون سالمن-
   و گفتمدمیخند

 ...خداروشکر-
 ی بھ ھم نگاھنی حرفم تموم نشده بود کھ از تعجب چشمام گرد شد منو شاھھنوز
 می و با تعجب گفتمیانداخت

 بچھ ھامون؟؟؟؟-
  گفتدوی خندخانومھ

 .... خب دوتانی ولشھی معلوم نمتشونیالبتھ ھنوز جنس....تونیبعلھ،دوتا فسقل-
 
 .....سال بعـــــد١
 .... شدم،بگو ساکت باشنوونھی دنی شاھیوا-
 ... بده و بخوابرشونیش.... گرسنشونھ اخھیخانوم-
 ..... پف کرده بود بلند شدمی خوابی کھ از فرط بیی و چشمادهی ژولی موھابا
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 ...یلــی دخترمو برداشتم،شااول
 یلی خگھی مشھی ھمنمیشاھ....دی و صورتش سفی چشم و ابرو مشکقایدق.... منھھیکپ

 ....خندمی ممی خوشبختنیمنم بھ ا....  تو دارمھی شبگھی دیکیخوبھ کھ 
 

 .... دادم پسرمو برداشتمری کھ شدخترمو
 ...دمی موھاش دست کشرو

 ... باباشھھی ھم کپانی شاپسرم
 .... تو دارمھی پسر شبھی خدارو شکر کھ گمی منی بھ شاھشھی ھممنم

 ....میزنی و لبخند ممیشی مرهی خمونی دوتا ثمره زندگنی بھ ادوتامون
 سھ تا ام،چونی دننی زنھ انی خوشبخت تری سھ تا موجود دوست داشتننی با وجود امن

 ....فرشترو درکنارم دارم
 
 
  انیپا
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