
 



 شاید برای همیشه_ 

. 

. 

. 

 ببینم پایین بیا هوووووی+

  بستم؛ چشامو و ازش گرفتم نگامو سریع و کردم عصبیش چهره به نگاه یه و گرفتم گاز لبمو

 خدایا چراااااا فاعک،اخه

 .شم پیاده بود میکرد،منتظر نگام آتیشی و کمر به دست شیشه،و به زد دوباره

 شدم پیاده و کردم باز ماشینو درب اروم

 کنی؟ جمعش میخوای چجوری!کردی چیکار ،ببینکجاس حواست+

 ببخشید..من...م_

 به...بدرک ببخشید،اون میگی هاچبک،اونوقت عقبه عینه شده ماشینم چیه؟جلوی فازت+

 پلیس بزن رفت،زنگ فنا به مهمم جهنممممممم،قراره

 .میدم توروخدا،خسارتشو چرا؟نه ؟پلیس چی_

 شدم، اب خجالت از که انداخت بهم بد خیلی نگاه یه

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 ...خانومه میخوام معذرت هم مهمتون قرار میکنم،بابت عالیه،درستش تعمیرکاره،کارش بابام دوست

 .شید تنبیه نیست،باید مهم ایناش+

 کردم نگاشباتعجب و شد گرد چشام

 چی_

 :کرد نگام امیز تحقیر و متفکرانه یکم

 بزنم؟ زنگ خودم یا پلیس میزنی کوچولو،زنگ کنی رانندگی چجوری یادبگیری باید+

 :وایسادم ازش کم خیلی یفاصله تو شدمو نزدیک بهش باعصبانیت



 !خودتی میزنی؟کوچولو حرف اینجوری بامن جرأتی چه با ط_

 شد،همین خیره بهم سکوتتو فقطو نیومد بوجود خمارش چشایه تو تغییرحالتیکرد،هیچ نگامتفاوت بی

 :شم رت عصبی شد باعث

 !بفهمی تا پلیس میزنم زنگ کررریییییی؟االن باتوام_

 :چرخوند ایی دایره چشمش یحدقهتو چشاشو

 !شده،بزنگ تموم زدنات غر اگه+

 :اوردم ماشین تواز گوشیو عقبو برگشتم

 ...وببین وایسا کوچولو؟حاال میگی منکردی؟به فکر میزنم،چی زنگ که معلومه_

 :گفتم کردمو شه،نگاش دردسر و بیاد پلیس زدم،نمیخواستم هارو شماره الکی مکرد،یک نگام تفاوت بی بازم

 دردسرو میشهدیرتون بیشتر بیاد میکنم،پلیس اولش روز مث میخوام،ماشینتونو باشماس،معذرت حق_

 !هامیشه

 :داد بیرون صدا با نفسشو

 بده ملیتو کارت.سوییچ ،اینم خودرو امداد بزن زنگ پس اوکی+

 ...لحظه نون،چندمم واقعا_

 دادم بهش ملیمو کارت و اوردم ماشین تو از کیفمو

 تهرانی خانومه( کرد ملیم کارت به نگاه یه)هستم زنگتون منتظر+

 فامیلیتون؟ و تماس شماره حتما،فقط بله_

 ...منتظرم.هست ماشین تو کارتم+

 .رفت و برداشت پشتیشو کوله سفیدش تیبای تو از

 ...تیباشه فکره به اون اونوقت خوردهربهض من نازنینه  یسانتافه

 ...زد زنگ بابام که بودیم تعمیرگاه راهه تو و رسیدن بعد دیقه ده که زدم خودرو امداد به زنگ یه

 :دادم جواب اجبار حاال،به بگممم چی وای

 جونم بابایی سالم_



 بابا،کجایی؟ دختره سالم+

 چیز من!بابا؟ من؟میدونی_

 چیشده+

 ...چیز ماشین خوبمااااااااا،یکم خودم ،البته کردم تصادف یکم_

 میخندید بلند خنده،بلند زیر زد یهو

 بابا وا_

 کجایی االن+

 .بدم تحویل باید هم کردم تصادف باهاش ک اونی ماشینع فرزاد،و عمو تعمیرگاهه میبرم ماشینو_

 !بیاخونه بگیر اژانس ازاونجا میکنم،توهم هماهنگ  میزنم زنگ االن+

 بابا؟ چیشد ون،قرارتونممن چشم_

 .دیرکرده کار،طرف اوله بدقولی+

 کنید، کنسل بزنید زنگ اصال_

 باباجونم رسیدیم،فعال بابایی برم من

 دخترم فعال+

 کشیدم عمیقی نفسه و کردم قطع گوشیو

 میداد منفی انرژی و میشد نگران کلی بود مامان هوووف،اگه

 ...بعد شی ماهر حسابی بیرون،بذار بری حتما نیس زماومده،ال نامت گواهی اوله روز گفت صدبار چون

 ....شد بد کنم،خیلی صبر نتونستم اصال من ولی

 دختره، اونفکره تو رفتم بدجور که بودیم عمو گاه تعمیرنزدیکای 

 ...درآرم ازماشین باشه یادم کارتشو

 بود،پفففف تحمل قابل غیر وبداخالق خیلی!میزد خل بود؟انگار چرااینجوری

 اومدم، خودمبه فرزاد عمو صدایه اب

 شی؟ پیاده کجاست؟نمیخوای دخترم،حواست+



 چی؟_

 :زد اییکننده دلگرم لبخنده

 .کنم،برمیگردم رد اقایونو این برم من+

 اومد عمورفتن ازاینکه باهم،بعد کردن صحبت یکم و خودرو امداد ماشینای سمت رفت که دادم تکونسری

 :سمتم

 عمو؟ خوبی+

 خوبید؟ شما نبود،سالم؛ممنون حواسم من ببخشید_

 کردی؟ تصادف چیشد.خوبم دخترم،منم نداره عیبی+

 ...میدونی...من..اصن گاز،رو رفت شد،پام یهو اصن نمیدونم_

 درست طرفو ماشینه دیگه دوروز یکی سالمی،تا خودت و نکردی زیر کسیو که عمو،خداروشکر باش آروم+

 ...ساعتس پنج چهار کارش خودتم بهش،ماشینه بگی میکنم خبرت میکنم

 .کردم تصادف باهاش که کردم،همون بودا،وحشت بداخالق اینقدر دختره عموجون،عاشقتم،اون ممنون وای_

 :گفت و خنده زیر زد

 و نشده طوریش زیاد بوده، مقاومتر تو بهم،ماشین ریخته کال ماشینش بدی،جلوبندی حق بهش باید عمو+

 .میشد داغون همینقدر توهم ماشین وگرنع ودیب بلند شاسی که اوردی شانس

 سفارش خیلی بابات چون:گفت عمو که کردم نگاه دختره اون ماشینع به شرمندگی حالت با و متفکرانع یکم

 .نباش اولش،نگران روز از میکنم،بهتر تموم کارشو سریع کرده

 :گفتم زدمو زل چشاشتو خاصی ذوقه یه با

 .کنم جبران شاهللگلم،ای عموی نکنه درد دستتون_

 .عموجان وظیفس+

 احوالپرسی،و سالم کرد شروع و رسید راه از  فرزین پسرش یهو

 میشد، محسوب دخترکش توپ،کال هیکلش و بود بلند بود،قدش غروری با و خوشتیپ خیلی پسره

 ...نداشت داره،جذابیت جذابیت دخترا بقیه برا که اونقدر من واسه اما

 :گفتم فرزاد عمو روبه و دادم جوابشو سرد خیلی



 .بزنید زنگ اژانس به ممکنه اگه برم، باید من دیگه خب_

 وستا میرسونمت من:فرزین

 میبرتت فرزین عمو اره+

 .نمیشم مزاحم دارم،اصال کار کلی سرراه ن ن ن ن_

 .بابا،فعال میبرمش من:فرزین

 میزنه؛ حرف  ساله سه یبچه هی ی درباره داره نه،انگار میگم و بودم اونجا من انگار ن انگار اصال

 حرکت حرص با سرش پشت و کردم خدافظی فرزاد عمو از سریع کرد،منم حرکت بهم کردن نگاهبدون

 .کردم

 .کدومه ماشینش فهمیدم زد که ماشینو دزدگیره

 ....کرده عوض ماشینشو بودمش،گویا ندیده بود وقت خیلی

 داشت، ماشینی عجب اوووف ولی

 .شد سوار خودش ونشستم،بعدش کرد باز برام درو بود، پولش تومن داخ که مشکی فراری یه

 بود خفنتر خیلی بیرونش از ماشین توی

 تو: گفت همیشگی سرده و خشک لحن افتاده،باهمون راه کی نفهمیدم بودم،اصال کردن نگاه مشغولع حسابی

 ....مثه بخره،چرا برات سعید عمو بگو داری دوس ماشینیهمچین

 :گفتم و رفشح وسط پریدم

 عیبه؟ کردن نگاه.میکردم نگاه داشتم ندارم،فقط دوس باشید،نه زدنتون حرف مراقب_

 اوکی:فرزین

 کیه؟ کردهایکبیری،فک مرتیکه

 .میکنن حسابش آدم همه کرده خیال داره هول دوتا

 کرد، پلی آهنگو وضبط سمت برد اون،دستشو نه میزدم حرف من بود،نه سنگین خیلی جو

 بود خارجی مالیمه آهنگه یه

 .میداد آرامش بهم خیلی نمیشد،فقط حالیم ازش هیچی



 .....بستم چشاموو صندلی به دادم تکیه سرمو

 اییم،خونه درب جلوی دیدم پریدمیهو میزد صدا اسممو داشت که کسی صدایه با

 مادمازل رسیدیم:فرزین

 :داد ادامه که کردمنگاش گیج

 دور؟ دور بریم ها بچه با ایی پایه یا میشی پیاده...رصورت؟دره!خواب عصره،ساعته هفت ساعت

 :خونه سمت رفتم و شدم پیاده حرف بدون

 خدافظ ممنون_

 !نچسب نبود،مرتیکه مهم واسم ولی میکردم حس نگاشو سنگینیه

. 

 :زدن حرف کردم شروع بلند بلند و جاکفشی تو گذاشتم کفشامو

 کجایی؟بابا؟الوووو میمیرم،مامان خستگی از دارم اومدم،وای بابا،من سالم مامان سالم_

 نصفشو گاز یه وبا برداشتم کیک تیکه یه یخچال واز اشپزخونه سمت رفتم کنم نگاه جایی ب اینکه بدون

 ..بلعیدم

 اشپزخونه؛ تو برگشتم و گلوم تو پرید بود،کیک چشمم جلوی که کسی دیدنه با بیرون زدم که اشپزخونه از

 داد؛ بهم اب لیوان یه و اومد سرعت با بابا ،کهکردم سرفه محکم چندبار

 دخترم؟ یهو شد چت خوبی؟:بابا

 :گفتم اروم صدایه با اومد جا که نفسم

 کیه؟ مرده کیه؟اون دختره این_

 !دخترشون و دریایی آقایه:بابا

 :گفت بابا که کرد صدامون ،مامان بدم ادامه خواستم تا

 !کن،زشته؛بیا دخترم،سالم بریم

 .رفت بیرون اشپزخونه از نازم جلوتر



 بردم،این بابامو و خودم ابروی تصادف کنم؟بااون سالم بهشون برم رویی چه با شد؟من سبز کجااز این خدایا

 هوووف...میکنه مسخرمو میخنده بهم کلی مغرورم یدختره

 .ما پیش بیا بهتریاگه دخترم:بابا

 اروم رفتمو میکنن؛جلو صحبت دارن و نشستن اییپذیر تو همه دیدم که بیرون رفتم و کشیدم عمیقی نفس

 پاشدن، همشون که کردمسالم

 دخترم اومدی خوش:بابا

 شما؟ خوبی دخترم سالم:دریایی آقای

 اومدید دریایی،خوش اقای ممنون_

 میدزدیدم، چشاش از نگامو مدام میکرد،منم نگام تعجب با فقط دخترش

 بشین عزیزم سالم:مامان

 بودن، صحبت گرم شدیم،بزرگترا چایی خوردن مشغوله و نشستیم همه

 بودم معذب میکرد،خیلی نگام مدام دریایی اقایه دختره

 بود، من کردنه تحقیر قصدش میدونستم

 .میکرد اذیتم خیلی بود، خمارش چشایه تو که وتحقیری خندنیش اون

 :کرد صدام مامان یهو میشد ردوبدل دریایی آقای دختره و من بین داشت که سنگینی نگاهایه اون وسطه

 نمیزنید؟ حرف جان توسآ با چرا عزیزم وستا

 هاع؟_

 چندسالتونه؟ شما جان توسآ خب:داد ادامه لبخند با و رفت بهم گفتنم هاع بخاطره ایی غره چشم مامان

 :داد جواب و زد مامان به مصنوعی توساس،لبخنده اسمش فهمیدم حاال که دریایی آقایه دختره

 ...هستم،دانشگاهه بدنی تربیت ویسالمه،دانشج۲۱من

 شدم گفت،شوکه چی نفهمیدم دیگه

 ...میدیدمش دانشگاه نمیدیدمش،تو هم االن من ینی

 ...نوشتم،أه اسم بدنی تربیت من چرا اصال



 کجاس؟ حواست وستا:مامان

 مامان جونم_

 کمک جان اتوس از ریاضی و زبان مثل مهمت درسایه توی عزیزم،میتونی هستید ایی رشته هم:مامان

 !نداره؟ مشکلی جان توسا اگه بگیری،البته

 :گفت و زد بهم خند نیش یه توسا

 .میکنم نیست،کمکش تهرانی،مشکلی خانوم نه

 !میتونم خودم...عه ممنون،مامان نه_

 :کرد توسا به رو مامان

 برای الاص من دختره بود،انگار فایده بی هم خصوصی معلم و داشت،کالس مشکل زبانش و ریاضی ازبچگی

 .نشده ساخته زبان و ریاضی

 ؟...مامااان_

 میگم؟ دروغ مگه+

 شدمو خیره بهش بلده،ناخودآگاه هم خندیدن فهمیدم حداقل...جذاب اما کوتاه یخنده خنده،یه زیر زد توسا

 :چشام تو کرده قفل نگاشو اونم دیدم که زدم لبخند

 .دیگه اینجورین نیست،بعضیا مشکلی:توسا

 .جان مامان باشید اتاقت،راحت تو برید توساجان با میخوایی م،اگهوستاعزیز:مامان

 !دارن تشریف خجالتی خیلی بخواد،گویا وستا نکنم فک:توسا

 :دادم نشون العمل عکس بود،سریع فهمیده ضعفمو نقطه انگار

 .نیست اینجوری چی؟من؟اصال

 !بریم پاشو:گفتم بهش رو و وایسادم پاشدم

 سمتم؛ اومد گفتو ایی«اجازه با»مامانم، به رو ندانهپیروزم لبخنده یه با اونم

 بریم+

 کردم، حرکت ازش جلوتر و دراوردم اداشو

 تخترو نشستم و بستم شدیم،درو  اتاق وارد



 :کنار انداختم شالمو

 .خستم اخیششششش،چقدر_

 !برمیداشت قدن اروم بودو اتاق ب کردن نگاه محوه

 !!بچگونس اینقدر اتاقت چندسالته؟چرا+

 !نیمم سالو۱۹ نیست؛ اصلنشم_

 مامانیو لوس هم عکست تو! بود معلوم رانندگیت از ارع:گفت میکرد نگاه دیوار رو عکسه قاب به که همونطور

 ....هستی

 باشی؟ نگرفته که مونده ایی دیگه ایراده_

 .جیغویی جیغ مونده؛خیلی:کرد نگاه چشام تو سمتمو برگشت

 !متوأ از نیستم،بهتر چچچییی؟اصلنشم_

 !میکنی مسخرههم اخمو،بداخالق،خشک،سرد،همش

 عه؟+

 اره_

 ...باشه+

 ودستاشو دراورده شالشو تخت،دیدم رو برگردم خواستم صندلی،تا رو انداختم دراوردم مانتومو  پاشدم

 ...روتخت کشیده دراز و زیرسرش گذاشته

 ...بود جذابتر لیخی بود،اینجوری مشخص بهتر حاال قیافش پسرونه، بودن،کامال کوتاه موهاش

 کنم؛ نگاش میتونستم راحت بود بسته چشاشو میکردم،چون براندازش و بهش بودم شده خیره

 شد؟ تموم زدنات دید+

 هاع؟_

 :کرد نگام و کرد باز چشاشو

 کردی؟ تعجب+

 شدی پسرا شبیه_



 بده؟+

 میاد بهت نه_

 میاد توهم به+

 چی؟_

 .خوشگلترمیشی...بلند موی+

 .پایین انداختم سرمو کشیدمو خجالت

 ...کشیدم خجالت چرا نمیدونم خودمم

 .کن استراحت بریم،توهم بلندکنم رو بابا ایی،میرمخسته میدونم+

 ...نرید نه_

 :زد خند نیش یهو کرد نگام تعجب با

 چی؟+

 ماشینت بابت متاسفم_

 نکن فکرشم+

 !گفتم هم بدوبیراه بهت_

 مثال؟+

 ...بداخالقو_

 :کردم اشنگ باتعجب که زیرخنده زد

 میخندی؟ چرا_

 بانمکی خیلی تو+

 کردم، کنترلش ولی کشیدم خجالت بازم

 ببری لذت دانشجویی دوران از حسابی میشه،باید شروع دانشگاه دیگه هفته+

 داره؟ حال و کیف بودن دانشجو مگ_

 دیدی کجاشو اووه+



 واسم نمیشناسم،سخته کسیو چون_

 هسم من+

 نیست بامن کالسات که تو_

 نباشی تنها دانشگاه میام بتونم که هروقت+

 جدی؟_

 اره+

 خورد؛ زنگ گوشیم داد،یهو جوابمو لبخند با اونم که زدم لبخند

 (وستا پسره دوس)بود پویان

 :دادم جواب گوشیو کردمو عذرخاهی

 خوبی؟ پویان سالم_

...!......+ 

 نشو ناراحت گرفتاربودم، االن تا عصر امروز ببخشید فداتشم_

...+ 

 الووووو أه...الو انپوی عه_

 .شدم خیره گوشه یه به و میز رو کردم پرت گوشیو ناراحتی با

 بود؟ پسرت دوس+

 :زدن حرف کردم شروع ناراحتی با کردمو نگاش

 ....خداع داره،أه شده؛حق نکردم،ناراحت بزنم،وقت زنگ بهش ناراحته،قراربود دستم از اره_

 توهم شدیدا دیدم،اخماش اول برخورد تو که اخمویی مهآد همون شد و کرد تغییر چهرش حالت دیدم یهو

 رفت

 اوکی+

 بیرون، زد اتاق از کردو سرش شالشو پاشد

 ...یهو شد چش نفهمیدم



 از و پاشد  هم دریایی میزنه،آقایه حرف باباش با داره اخم با دیدم که رفتم دنبالش کردمو سرم یچیزی سریع

 ...رفتن و کردن فردا،خدافظی قراره ریهیاداو تاییدو از بعدو کرد عذرخاهی بابام

 :گفت سمتمو اومد مامانم که بودم توسا کاره شوکه تو هنوز

 گفتی؟ بهش چیزی تو

 کی به_

 توسا به:مامان

 نگفتم چیزی بخدا،من نه_

 ...اینجا باشن شام بود قرار...عجب:مامان

 میکشی؟ شامو خانوم:بابا

 بدو...شام بیا بشور صورتتو و دست وستا...اومدم:مامان

 ...اتاقم اومدم نده،پاشدم گیر مامان که کردم بازی غذامبا نداشتم،یکم شام به میلی

 ...ببینمش دوباره میخوادنگرفتم،دلم شمارشو حتی

 من؟ من؟چرا!احمقم چقدر منأه

 دمی، دم احمقه؛دختره خودش

 .،هوووف نیست معلوم هم خودش با تکلیفش

 دراوردم؛ دلش از و زدیم حرف باهم ساعتی یهو نپویا به زدم زنگبرداشتمو گوشیو

 ناشناسخط یه دیدم برداشتم اومد،گوشیو در صدا به گوشیم که میکردمفک داشتم کشیدمو دراز تخت رو

 : داده پیام

 بیداری؟+

 :دادم نمیشناسم،جواب دیدم کردم فک یکم

 شما؟_

 توسا+

 یهو؟ شده چت_



 ایی؟ پسره بااون وقته چند+

 ...برده دلمو باهمیم،چهارماهه واست،یکساله اجی،نگم هی_

 اجی،گرفتی؟ نگومنبه+

 چته وا_

 پایدار بسالمتی اوکی+

 ممنون_

 شبخوش+

 توسا؟_

 ؟+

 شببخیر هیچی_

 .....برد خوابم امروز اتفاقاته به فکر با و کنار گذاشتم گوشیو

 خودمبه تا شدم پهلو به پهلو یکم و دادم بدنم به قوسیو ظهره،کش یکه ساعت دیدم کردم باز که چشامو

 ...بیام

 کردمچک تلگراممو و برداشتم گوشیو

 :بود نداده ام پی کسی الناز جز

 میایی؟ اکیپ با شمال میریم داریم ،چهارشنبه(لوس+وستا)لوستا سالم

 .بده جواب برمیگردیم،زود شب جمعه

 :زدمزنگ بهش

 سالم_

 عجب چه جونملوستا سالم+

 میام کن،منماوکی قرارو_

 بود اوکی هم نمیومدیتو+

 بای باشه عه_



 میشه؟ مگه اصال تو کردم،بدونغلط کجا نه نه+

 میریم؟ فردا ینی_

 میان باهاموندیگه دخیه دوتا راستی اره+

 هستن؟ کیی_

 .پریان دوستایه میکنن،ازحرکت ما با نیستن،فقطما با نمیدونم+

 میکنم نابود ندارم،همتونواعصاب اکیپا،منتو نیاد غریبه_

 راحت خیالت نبابا+

 فعال پس_

 بهت،فعال میزنگم شب+

 .بخوره کلمون به هواییآخیش،یه

 ...برم جاهمه اکیپبامیده اجازه داره،همیشه اعتماد بهش خیلیبابام و اکیپهتو فرزین که ازاونجا

 :پایین رفتم ها پله از سروصدا با

 !ها بچه با شمال میریم چهارشنبه ماماااااااااااان_

 .بکشه ناهارتو بگو خانوم هما به:گفت بود دادع لم مبل روی که همونطور

 گفتم؟ چی شنیدی_

 بسالمتی باشه جان مامان اره+

 !!!بکشی غذا برام خودت یبار موند دلم تو_

 نشد متلکم اصالمتوجه

 تواشپزخونه رفتم کردمو پفی

 هماجون نباشید خسته سالم_

 .میکشم ناهارتو ندلم،اال عزیزه سالم:هماخانوم

 .نکنه درد دستتون_

 .دادم لم کاناپه رو و مامان پیش رفتمو بیرون زدماشپزخونه از ناهار خوردناز بعد



 میشدم کالفهداشتم دیگه که بودیم فیلم سرگرم دوساعتی یکی

 اومد؛بابا برم،یهو که پاشدم حرف بدون

 بغلش، تو پریدم سمتشو دوییدم

 :دادم جوابمو لبخند با

 بابا کوچولوی دختره سالم+

 نباشی،خوبی؟ بابایی،خسته سالم_

 میشم بهترم بشینم بذاری اگه بابا اره+

 کردن، سالم عشقوالنه و مامان سمت رفت که اومدم در بغلش از

 .اشپزخونهتوبرگشت کردو سالمی و اومد چایی سینی با هم هماخانوم

 بود؟ چطور دریایی آقای با کاراتون بابایی_

 دختره واقعا ولی!بود اومده بجاش دخترش میکنه،امروزم رو کارا بیشتر فهمیدم،دخترش من که جوریاون+

 .بستیم هم رو کاردرستیه،قراردادمون و قوی

 .باشه مبارک جدی؟بسالمتی:مامان

 .محمد دربیاریم تنبلی این از هم رو وستا باید

 .بگیره یاد شرکت،کارارو ببرم رو وستا اهیگهگ گرفتم تصمیم دریایی اقایه دختر دیدنه موافقم،با:بابا

 ندارم ایی عالقه من اما_

 شوهرت؟ دسته بدم چیو همه میخوای بچرخونی،نکنه چیو همه باید تو ازمن بعد:بابا

 چشه؟ شوهرم مگه ندارم،بعدشم دوس گفتم_

 میزنی سینه به سنگشو اینقدر نداری نامزدم فعال خوبه:مامان

 هست که پویان_

 کاراس؟ این حده در رهپس اون:بابا

 دارم دوسش نکنید؟من توهین بهش میشه_

 زشته وستا:مامان



 بعنوانه اونو بیاد،من مناسبی فرده وقتی تا میمونه باقی حد همون در جونت دختر،پویان نزن صابون دلتو:بابا

 .نمیکنم قبول شوهرت

 .کنید قبول مجبورید شماهم میخوامش که منم مهم_

 تموم داره،هیچوقت ادامه همیشع لنتی بحثه تختم،این رو پریدم و باالاومدم هارو پله سرعت با و پاشدم

 ...ااااه نمیشه

 :داد جواب بوق تا پنج از گرفتم،بعد پویانو یشماره

 عشقم سالم_

 چیه سالم+

 خوبی؟_

 ط؟ دکتری+

 دادی؟ جواب دیر بپرسم،چقد حالتو خواستم عشقم نه_

 کارداشتم+

 شمال؟ بریم میایی_

 دارم قرار دوستام اب نه+

 نفسم باش خودت مراقب_

 باش خودت مراقب توهم+

 نره یادت دارم دوست_

 فعال؟ نداری کاری برم عاشقتم،من+

  فال نه_

 خدافظ+

 ...بفهمن منه،باید عشقه کنن؟این توهین تو به میاد دلشون چطور

 بود، شب هشت ساعت حدوادی

 میرفت، سر حوصلم خیلی



 :داد جواب بوق دوتا از ،بعد توسا به زدم زنگ

 خانوم سالم به به+

 خوبی؟ سالم_

 خوبم،توخوبی؟ همیشه+

 سررفته حوصلم خیلی فقط اره_

 ببین چیزی فیلمی!عه+

 میگما چیز_

 هوم؟+

 بیرون؟ بریم بیایی داری وقت_

 بای اونجام دیگه ساعت دنبالت،نیم میام باش نیست،اماده مشکلی...که وقت+

 الو....الو...من پس_

 .خلوچل...بود منتظر انگار!بیرونا بریم گفتم زدم زنگ خودم کرد؟خوبه قطع چرا!کنن دیونت سره تو خاک

 پذیرایی؛ تو رفتم دو کشید،با طول ساعتی نیم که کردم ساده ارایش یه پوشیدمو لباس سریع پاشدم

 بیرون میرم توسا با من مامااااان_

 ...بعدش کنی،نه هماهنگ باید قبلش:مامان

 رگردب زود:بابا

 فعال...فووووت چشم،بوس_

 بسالمت:بابا مامان

 !اومد ساعت نیم سر...دقیق شده،چه خیره اسمون به و داده تکیه ماشین به دیدم در دم رفتم

 :شدم نزدیک بهش

 اومدی؟ وقته خیلی_

 کو؟ سالمت+

 سالم_



 بریم شو رسیدم،سوار تازه سالم،نه+

 بریم_

 شده خیره جلو به و بود کرده کردنش،اخم نگاه کردم شروع یواشکی که میگذشت حرکتمون از دقیقه پنج

 بود

 نبود صورتش تو حسی هیچ

 بود خنثی کامال

 کشیدم؛ عمیقی نفسه

 حرفی؟ کم اینقدر همیشه_

 معموال+

 پرحرفم خیلی من_

 پیششون نمیره سرم ادم یحوصله دارم، دوس پرحرفارو من+

 بودم نکرده فک بهش میگیا راس_

 چهرته تو خاصی رومه،ارامشها خیلی هوم،قیافت+

 جدی؟_

 جدی اره+

 بذاری؟ اهنگ میشه...چیزهمیگم_

 انداخت بهم نگاه یه

 .....!میذارم آره نرسید،آره فکرخودم به اهنگ،چرا اهنگ؟اره+

 ...خدا روانی،ای ی میزنه،دیونه خلوچل کال دختره

 ...منظورشو اینجوریه؟نفهمیدم چرا

 :کرد پلی اهنگو تا کرد پایین باال ترک دقیقه صندلی،پنج هب دادم تکیه دادمو باال ایی شونه

 مرا حاله آرامشت��

 میکند بهتر هرلحظه



 مرا درد الاقل یا

 میکند کمتر ط عشقه

 را دیوانه دله حاله

 میکند باور دیونه

 میکند کم مرا هایه دلواپسی آرامشت

 برای میخواهم که هرچه

 �🎶🎶�......میکند فراهم من 

 بامنی تو��

 پرسیدنی سواله بهترین یا

 فهمیدنی دلیله زیباترین

 بامنی که بگو بگو

 بمان بامن

 سربخوان از دوباره مرا شعره

 زبان صد از شنیدم تورا عشقه

 کنارم بمان آری

 ��....بمان آری

 و جاده...اهنگ اون و سرد ماشین،هوای توی بود خوبی حاله چه بگم نمیتونم بود،اصال العاده فوق آهنگش

 ...میکرد ترش عالی هوا یهتاریک

 ...باشه خوب سلیقش میزدم حدس

 ...ازاول زدمش شد،بازم تموم که میکردم کیف اهنگ با داشتم

 کردم پلیش چهاربار حدودا

 ...نگرفت پاچمو که بود عجیب خیلی این و نمیزد حرفی هیچ هم توسا

 ...میکرد نگام جیبع و میکرد همخونی باهاش و میزد اول،لبخند از میزدمش که هربار تازه



 !کرد نمیشه دیگه،کاریش دیونس

 :داشت نگه کردو پیدا پارک جا شلوغ،یه جاییه چرخیدیم،تااینکه خیابونا تو ایی دقیقه پنجو چهل

 !شده گشنم که پرنسس،منشو پیاده+

 همینطور منم_

 :گفت کردو بهم عصبی نگاه یه

 کنی؟ تحمل گشنگیو میخواستی کی تا نمیگفتممن اگه

 :گفتمو دوختم بیرون به نگامو صورتش، کنارهاز و دزدیدمازش نگامو

 ...بگم بعد شه گشنم خیلی تا خواستم هاع؟نه_

 شد،منم خیره بهم لبخند با کردو باز واسم درو شم؛اومد پیاده نمیشد روم شد،ازخجالت پیاده حرف بدون

 .شدم پیاده زدمو لبخندی

 .دیفو فست سمته کردیم حرکت زدو دزدگیرو

 باال، طبقه رفتیم و دادیم سفارشو

 بود؛ شلوغبود،خیلیم شیکو بزرگ خیلی یجایه

 :گفت که میزدم دید دیوارو درو داشتم همینجوری

 شد؟ تموم زدنت دید+

 هاع؟_

 بمن؛ بود شده خیره و صندلیش به بود داده تکیه سینه به دست

 چته؟_

 ،شه نزدیکتر بهم که میز رو شد خم کشیدو عمیقی نفسه

 !زشته نکن نگاه اونورو اینورو اینقدر+

 !گیرمیدی چی همهبه مامانا مثه_

 تکه تک رونداد،نگاش جوابیو شد خیره بهم خمار چشای با و نبود توش حسیهیچ که اییچهره با بازم

 میخورد تابصورتم اعضای



 چته؟ وا_

 چی؟+

 میکنی؟ نگام چرااینجوری_

 :داد تکیه صندلیش به و عقب برگشت

 میکردمفکر داشتم هیچی+

 چی ب_

 فضولی؟+

 بداخالق چه_

 نخورمت هو هو+

 مسخره_

 لبم، رو اومد لبخند ناخودآگاه منم کهزد دلنشینی لبخنده

 باصداش واومد گارسون که بود شده قفل بهم نگاهامون چقدر میشه،نمیدونم جذابتر خیلی میزنه که لبخند

 ...اومدم خودمبه

 ونسفارشت بفرمایید:گارسون

 ممنون+

 مرسی_

 .رفت دادو تکون سری گارسون

 زد؛ برق جلوم،چشام پیتزای دیدنه با

 شی روشن بزن+

 .میفهمم دارم بودا،تازه گشنم چقدر اووف_

 جون نوش+

 !کردم شروع خوردن،منم به کرد شروعو برداشت ساندویچشو

 ...چسبید بهم حسابی



 ...شم سیر زود شد باعث ها خنده و یدمخند کلی که گفت بچگیاش از خاطره چندتا مابینش توسا

 یه میتونیمکه میشناسه کافه یه نزدیکیا اون بزنیم،گفت قدم یکم داد پیشنهاد غذامون،توسا خوردنهاز بعد

 بزنیم؛ خفن قلیون

 کردم، قبول کرده،سریع قلیون هوسه دلم و خوبه هوا دیدم منم

 :ومدا حرف به توسا که گذشت زدنمون قدم از ایی دقیقه پنج

 کرد؟ اشتی باهات پویان+

 :گفتم و کردم ریزی یخنده

 کرد اشتی زود بچم اره_

 :گفت و کرد بهم بد نگاهیه

 داری؟ دوسش خیلی+

 اوهوم_

 شد خیره جلو به و شد پکر یهو چرا نمیدونم

 داره؟ چی؟دوست اون+

 گفت که باری اخرین ولی...باهامه که داره دوسم البد بودم،اره نکرده فکر بهش بود،تاحاال یجوری سوالش

 ...نیست دارمویادم دوست

 خب کنم،دوستمهفک اینجوری راجبش نمیاد دلمم!!! دادما رو بتوچه؟بهش اصن!سوالیه؟ چه این اخه هوووف

 ...دیگه پرسید یسوالی

 کجایی؟ الو+

 نمیدونم_

 صحیح+

 میپرسی؟ چرا_

 هیچ؛همینجوری+

 داره دوسم فکرکنم_

 همینطوره که ایشاهلل+



 :خورد زنگ گوشیش بزنم حرف خواستم تا

 خوبی؟ گلم داداشه به به+

... 

 خبر چه فداتم+

........ 

 ندارم مشکلی فردا برای نمیتونم،ولی بیرونم که االن+

.... 

 میریم؟ کجا حاال+

... 

 هستن؟ کیا جدی؟+

.... 

 میدم بهت خبرشو شب آخره. باشه اوکی+

... 

 فعال فدات+

 بود؟ کیی_

 پایین انداختم سرمو که انداخت بهم«اخه چه تو به»عنیهم به کج نگاهه یه

 رسیدیم خب+

 کو_

 اونجاس+

 تاریکه،چرااینجوریه؟ چه_

 حاال میفمی+

 قد با پسره استقبالش؛یه اومد نما دندون لبخنده یه با توسا دیدنه با اونجا صاحب که کافه داخله رفتیم

 دخترابود؛ شبیه یکم چهرش که متوسط



 کرده؟ ما از یادی داداشمون عجب چه:کافه صاحب

 خبر؟ چه جان،خوبی احسان میگیرم هابچه از خبرتو همیشه که حرفیه،من چه این+

  منی اومدی؛مهمون شبیبرم،عالیم،چه تو قربونه:احسان

 چیه؟ قضیه عه+

 توسا،میفهمی؟دوسال از اومد،بعد عملممجوزه امروز: احسان

 نگو دروغ+

 تو جانبه:احسان

 باشه رکمبا جونم ای+

 دراومدن، که هم بغل کردن،از ویز ویز هم گوشه دم کلی و کردن بغل همو

 نمیکنی؟ معرفی:احسان

 :داد دست کردو من بهروو زد اییقهقه احسان که داد تحویل بهش شیطون لبخنده یه و زد چشم یه توسا

 وستا؟احسان.احسان؟وستا+

 بانو خوشبختم:احسان

 همچنین_

 دیگه؟ همیشه مث تو،توسا ید،بریدموند سرپا خیلی:احسان

 :گفت کردو بمن رو توسا

 میکشی؟چی

 باشه سبک_

 همیشگییاااااا همون:گفت احسان بهرو دادو تکون سرشو

 ...داد جوابشو چشمک با احسان که زد لبخندی بندشم پشت

 نگرفتم، کاراشونو این منظوره اصال

 ...چه بمن نکردم،اصن مشغول ذهنمو

 برو راه کنارم+



 شمچ_

 ...شدیم بود طوالنی رو راه یه از بعد که سالنی وارده وایسادمو کنارش

 .......دراومد چشام بودن اینجا کع ادمایی دیدنه با

 دیدم، که بودن نفرایی بودن،اولین ورودی درب نزدیکه کهدختری دوتا

 بودن؛ نامزد انگار که میکشیدن قلیونو هم بغله تو بودن نشسته بد اونقدر

 هم، بغله تو بودن داده لم دو به دو بازم که دختر تا پنج چهار عدیشب تخته

 ...رفیق تا بودن شوهراوزن شبیه بیشتر که پسرایی یا

 بود؛«همجنسباز»رسید ذهنم به که ایی کلمه تنها شه،و بد حالم شد باعث که مشابهی هایه صحنهو

 :گفت و سمتم برگشت توسا که بود زده خشکم سرجام

 .دیگه ادی،بیاوایس چرا+

 زدن، داد کردم شروع کردمو نگاه بهش بااعصبانیت

 توام باز؟نکنه همجنس مشت یه بین اوردی کردی؟منو فک چی اوردی؟باخودت منو کجاس اینجا_

 !میفهمیدم باید اول جزوشونی؟همون

 نمیزد؛ حرفی بودو شده خیره بهم تعجب با توسا

 برمیداشتم، قدم نتوخیابو سرعت با و شدم خارج اونجا از فورا

 :رسید گوشم به توساصدایکه نگذشت بیشتر ایی چندلحظه

 .باتوام اع!چته توام کن صبر وستا،باتوام کن صب+

 کردم، تر تند قدمامو

 بنفش جیغه یه با و شدم کشیده پشت از یباره که دوییدن کردم شروع میومد،ناخودآگاه دوییدنش صدای

 ...زمین رو افتادم

 میزد، نفس نفسکه وهمونطور گرفت محکم دستمو مچ توسا که کنم حرکت خواستم و اشدمپ جاماز فورا

 :زدن حرف به کرد شروع

 میدی؟...فه...وایسا...میزنم ت..صدا...وقتی تو؟ ته..چ+

 اشغال کن ول بابا،دستمو گمشو_



 تا کشید عمیق نفس چندباری

 بیاد، جا نفسش

 نمیکرد ول دستمو میکردم تقال هرچقدر

 .همین کافه کردم؟بردمت چیکارمگه نده،دوما فحش اوال+

 همجنسبازا کلوپه بگی بهتره_

 کن صحبت درست+

 نزدیک بهم هوست بخاطره میفهمم حاال دوستمی،ولی کردمهمجنسباز؟فک خانوم برخورد بهت چیه_

 ....شدی،تو

 میسوخت، شدیدا صورتم طرفه رفت،یه سیاهی چشام زد گوشم تو که محکمی سیلیه با

 شدم، خیره بهش اشکی چشای با

 میزد، نفس نفسو بود شده قرمز عصبانیت شدت از

 دیدم،چشماش تو احساسی یه باالخره

 داره، حس چشماش که باره اولین

 ....فریاد و خشم،عصبانیت حسه از پر

 نشد عوض نگاهشبازم لیو چکید چشمم از اشکم

 .میکرد نابودم فحشو جمله خروار خروارها زیره داشت نگاهشاون با میدونم فقط

 ...کشید طول ثانیه چند فقط نگاهااین همه

 نشستمو برداشتم صورتم روی از میشه،دستمو دور ازم بلند قدمهای با داره توسا دیدم اومدم خودمبه تا

 ...گریه زیر زدم و گوشهیه

 ....میخوره همب ازش متنفرم،حالمهمجنسباز،ازش کنه،اشغاله بلند دست من رو نداشت حقاون

 .خونه برگشتم و گرفتم ماشین یه و پاشدم که گذشت ساعتی نیم

  باال رفتم کردمو سالم سریع

 زدم صورتم دستو به ابی یه و کردم عوض لباسامو



 کردی ول که بیشعور،بدرک اخالقهسگ یمیسوخت،دختره کشید،هنوز دستی صورتم رو و درازکشیدم

 هوووووووف...درککککک به درک درک،به به جهنم، به!رفتی

 تنگیده؛ براش بذارم،دلم قرار یه باهاش بودمش،بایدندیده که شده روزی افتادم،چهار پویان یاده

 زدم، زنگ بهشبرداشتمو گوشیو

 نگفتم، بهش امشب از چیزی ولی زدیم حرف ساعتینیم

 توسا، فکره تو رفتم بدجور کردم قطع ازاینکه بعد

 صحبت گرم بامن اول ماهه چند فقط میکردم،پویان مقایسه پویان با مدام رفتارشوو زدن حرف

 ...شدم حساس من شایدم!بوده؟ سرد همیشه چرا میکرد،نمیدونم

 بود چی ها مقایسه این دلیله نمیدونم خودمم

 ...داشتن فرق باهم هارابطه و ادم دوتا این اصن

 .کن کمک ریخته،خودت بهم باز خدایا،سیستمم هوووف

 میخوره، هوایی یه کلم شمال میریم فردا خوبه

 :دادم پیام الناز به و کردم اماده وسایلمو میکنیم،رفتم حرکت صبح فردا اینکه یاده با

 حرکته؟ چند ساعت فردا_

 .خونتونیم دم ونیمپنج تا باش،ما اماده عشقم،پنج سالم:الناز

 تافردا پس اوکی_

 .بخیر شبت نفسم بوس:الناز

 ...کشیدن به کردم شروع و کردم پلی آذر چشم ناصر استاد از کالمی بی واهنگه برداشتم طراحیمو دفتره

 بود چشمم جلوی توسا تصویره مدت تمامه

 بودم، کرده تعجب کارم از کشیدم،خودم صورتش از طرحی ناخودآگاه

 بود، شده خوب خیلی...شد تموم صورتش طراحیه تا گذاشتم وقت دوساعتی

 شه، تنگ براش دلم شد ثباع که نشست لبم روی لبخندی

 میکرد، ترم تنگ دل و میشد تکرار مدام لعنتی اهنگه



 پففففف...اون سمته رفته ذهنم فکرو همه چرا اخه

 اشغال سطل تو انداختم و کردم جدا دفتر از کاغذو

 ....برد خوابم دقیقه چند از بعد و کردم کوک کردم،ساعتو خاموش چراغو و

 کی شد،اصال خورد اینا،اعصابم میکنن فس فس شدم،چقد ترکید،خسته صلمبابا،حو کن زیاد اهنگو فرزین_

 ....خدا ای..الناز کنم لهت بیان،بزنم ما با گفت

 شده؟ میزنی،چیزی غر داری بند یه شیش ساعت از وستا:فرزین

 میگی چی تو_

 .بگیرن هوله هله دیگه،رفتن میان وستا،االن چته وا:الناز

 ....یا میکنی ،حرکتصاحبشون بی شکمه بخوره کارد_

 دارم کارت پایین بیا گمشو مرگت خبره ببرن شورتو مرده وستا:پریا

 کنم، جمعشون نرقتم تا فروشگاه اون از کن جمع دوستاتو این گمشو_

 میخورن؟ گوهیچ دارن ساعت دو

 تو پایییین چشم،بیا چشم:پریا

 .شم راحت تن پنج بحق بترکی ای_

 وایسادیم؛ بقیه از دورتر قدمی چند و ینماش از پایین رفتم زور هزار با

  مرگته چه_

 !ها بمونه خودمون بین:پریا

 چیشده_

 نگی کسی ب توروخدا:پریا

 میکنی نگرانم داری_

 میاد خوشم س رژا اسمش که دختره این از من:پریا

 چچچچیییییییییییییی_



 هیچی یاد،هنوزب تا رفتم راه رومخش کلی امروز دارم،برا دوسش چهارماه.... هیشششش:پریا

 نمیدونه،چیکارکنم؟

 ظاهر یهو شما؟چراهمتون شده همجنسبازی،چتون تو نمیدونستم االن تا دوستمی،من دوسالع تو پریا_

 ...میزنید بهم حالمو شدید؟دارید

 و کشیدم عمیق نفسه شم،چندتا ساکت که افتاد التماس به پریا باال،که میرفت داشت کم کم صدام

 شدی؟ دختر یه عاشقه اااااقعاتوواا ینی پریا:گفتم

 گرایش جنس هردو به نیستم،من همجنسگرا خودمه؟من دسته چیکارکنم؟مگه اره:داد جواب بغض با

 نزدیکتری،یکاری من به هم الناز از کن،تو کمکم پریا؟توروخدا کنم چیکار!شدم رژا عاشقه که دارم،چهارماهه

 .کن

 شده؟ میزدی؟چت رل دوتا ایی هفته که نبودی همون تو_

 کنارم مشکالت یتوهمه بود،همیشه دوستم بهترین کردم،اون بغلش بیارمو طاقت گریه،نتونستم زیره زد

 .بذارم تنهاش بوده،نمیتونستم

 به میگم؟گرایش دارم چی میشه؟ تکرار برام مدام داره همجنس به گرایش یمسئله این چرا اخه ولی

 ....سبازآیهبراشون؟همجن گذاشتم باکالسی اسمه چه همجنس؟هه

 ...حاال چیکارکنم خدایا....کردم قطع ذهنم تو حرفمو افتادم که پریا یاده

 دیگه چتونه؟بیایید هوووووی:الناز

 نگو چیزی کسی به توروخدا: کردوگفت پاک اشکاشو و دراومد بغلم از پریا

 همجسنبازه؟ هم رژا_

 دیدمش مهمونی یه تو درسته،اره همجنسگرااااا:پریا

 ...بودی خودت تو همش چرا بگو پس...هوووف_

 میکنم درستش خودم کن فراموشش:پریا

 میکنم کمکت_

 چجوری؟ واقعا؟:پریا

 نمیدونم_

 بریم...اومدن مریم و رژا:پریا



 شدی زلیل زن ازاالن_

 گرفت خندم که زد خجالت از لبخندی

 زهرمار،بریم:پریا

. 

. 

 میگذره روز اون از ماه سه

 کالسام، رگیرهد حسابی و شده شروع دانشگاهم

 ....بیرون نه توخونه نه دانشگاه تو ندیدم،نه رو توسا یکبارم حتی اونشب از بعد

 میده انجام اون کاراروو میاد جلسات تو پدرش بابامه،بجایه شرکته داره سهام باباش چون میدونم فقط

 ...شنیدم میکرد تعریف مامان برای بابا وقتی اینارم

 اینه دارم ازش که خبری تنها نداشت،االنم منو احساسه ارزشه فهمیدم م،چونکرد کات پویان با پیش ماهه

 ....زده رل که

 خانوما خانوم سالم به به اوووه:رژا

 :پریدم جام از رژا صدایه با

 .شی نزدیک نمیتونی ادم مرگت،عین خبره ای_

 :پهلوش تو کوبیدم که خنده زیر زد

 کنه؟ جمعت نمیاد کجاست؟چرا زهرمار،پریا_

 میچسبه سرد هوای این بیاره،تو کافهنس برامون رفته  میکروب،عشقم گرف دردم:ژار

 بگیره منم برا بگو بزنگ_

 کردی کز گوشه یه هاخورده شکست مث که دیدیمت دور میدونه،از خودش:رژا

 گمشو_

 اومد کافعنس تا سه با پریا بعد دقیقه پنج

 :گفت ها،پریانسکافهشدنه تموم از بعد



 یکی بریم،تولده باهم امشبو مهمونیه هستی،بیا حامی و میدونی تیا بی جی ال راجب چیو همه که حاال وستا

 ...بیادیگه و کن بیا،قبول میگم که مهمونیه شیشمین رژاس،این منو مشترکه دوستایه از

 میگذره سرگرمیم،خوش صبح جمعس،تاهم میگه،فردا راس:رژا

 بینتون بیام که نیستم همجنسگرا که دمحامیم،خو داریدا،من شماهم،حوصله گمشید_

 بخدا میده حال نگو،بیا پرت چرتو: رژا

 شه عوض روحیت شاید بیا وستا:پریا

 چشه؟ روحیممگه_

 ...بودی وابستش چقد میدونم ک بری،من توخودت خیلی شده باعث پوریان با کات:پریا

 شم؟ لزبین ایدب پس کردم کات اون با چون کردی فک وابستگی،نکنه میگی خودت خوبه_

 نبود پریااین منظوره: رژا

 خونه،فال میرم من_

 ...سرنمیره باهاشون،حوصلمم برم امشبو کردم فکر یکم ،باخودم شدم دور ازشون سریع و پاشدم

 :پیششون برگشتم

 چند؟ ساعت_

 جوووووووووووون ای:رژا

 اونجاییم هشت به ربع یه تا دنبالت میاییم هفت:پریا

 بای هفت تا پس_

 خدافظ:پریا/رژا

. 

 بود نیمو شیش ساعته حدودای

 .بودم تنهاو مهمونی بودن رفته هم بابا و بودم،مامان اماده کامال

 متوسط تقریبا پاپیونه یه مانندش دامن قسمته باالیه که پوشیدم ساده پررنگه صورتیه عروسکیه لباسه یه

 میخورد



 صورتی، داره پاشنه کفشایه با

 شونم،رو بریزم دهسا گرفتم تصمیم موهامو

 بیارم درشون اونجا برسیم تا کردمسرم شالمو و پوشیدم پالتمو

 میکرد جذبرو نگاه حسابی قرمزیش که بودم زده پررنگ خیلی رژمو فقط بود طبیعیو مالیم خیلی ارایشمم

 ودم،چندباریب شده عالی لباسم،خیلی و ارایش بودنه ساده تمامه انداختم،با خودمبه آیینه تو نگارو اخرین

 !رفتم خودم یصدقه قربونو بوسیدم خودمو

 بود؛ گرفته خندم خودم ازکارایه

 پویان با که وقتاییمیکردم،مثه ذوق اینجوری بود بار اولین چندماه از داشتم،بعد خاصی ذوقه یه چرا نمیدونم

 ...داشتم قرار

 دادم، گوش موزییک یکم  

 خونه،دم رسیدن که فهمیدم زدهمب رژا که زنگیتک با هفت ساعت حدودایه

 کردن خوشگل حسابی الناز و رژا دیدم که پایین رفتم سرعت با

 رسیدید؟ خودتون به اینقدر مگه باباتونه عروسیه_

 خنده؛ زیره زدن

 .خب صمیمیمونه گمشو،دوسته:رژا

 بای نمیامچیشد؟اصن بودم،حاال صمیمی دوست من پیش ساعت یه تا_

 بهم ما شدی باعث تو اینکه بخصوص نمیشهتو ما برایه نفسمی،هیچکی نشو،تو لوس وستا عههه:پریا

 .بریم بشین برسیم،حاال

 ...نمیشه ط ما برایه میگه،هیچکی راس پریا: رژا

 میبخشمتون،بریم_

 جنبه ببرن،بی شورتو مرده:رژا

 :کرد حرکت کردو روشن ضبطو خنده با پریا

 اما دید دلم دور از تورو

 دیده بیسرا چه نمیدونست



 میدونستم چهدیونه منه

 دیده خوابیچه برام زندگی

 عشق ای نمیدونی..نمیدونی

 پات به ریخته جووونیشوکه کسی

 نده دست از تورو اینکه واسه

 ....دیده عذابی چه... عذابی چه

 مغرور دله...ای آه

 آروم...باش آرووووم

 نامعلوم حااااله ای

 ارووووم....باش آرووووم

 کنارمی وزمهن اما نیستی

 ......اینجایی هنوزم اما نیستی

 شه تنگدلم میشد باعث جمالتتکه تکه

 !میخواست کیو دلم نمیدونمخودمم بود،اما کرده یکیو هوایه دلم

 بود، گرفته گلومو بدی بغضه

 کنم درک حالمو نمیتونستم

 ...بودم نااروم خیلی

 ...بود پویان تنگه دلم شاید

 نه،نمیدونم شایدم

 بودیم راه تو نیم وساعت یه

 میکردم فکرشو که بود چیزیاون تراز دور خیلی

 ...دوره اینقدر بود نگفته چرا که میزدم غر پریا سره مدت تمامه

 !شهر از خارج باغ، یه به رسیدیم



 میشد شنیده باغ از زیاد خیلی یفاصله تا صداها سرو

 شدیم باغ وارد و کردیم پیدا پارک جایه یه زحمت هزار با

 ...میخوردن نوشیدنی میزدنو قدم باغتو نفری سی بیست

 کردم بررسی سوته سه باغو تمام

 بودن کرده خوشگلش حسابی

 ...بود گذاشتهتمومسنگه جشن صاحب

 بودن ورودی درب جلوی گویی امد خوش برای خانوم دوتا شدیم، سالن وارد

 !جمعیتتو رفتیم و سپردیم بهشون شاالمونوو پالتو 

 بود، لوغش خیلی

 زد، برق چشام اونجاس که مختلفی های نوشنیدنیو بار دیدن توپ،بااهنگه و جی دی

 میکردم، حرکت رژا و پریا همراهه

 برق حسابی آبیش چشایهو بود بلند حنایی،قدش موهایه با دختر یه به رسیدیم تا گشتیم ایی دقیقه ده

 شه، قفل نروشو ایی دقیقه چندنگاهم شد باعث کوچیکش میزد،لبای

 بود، تمومچیهمه خالصه

 نشست،دلم به بود،خیلی گرمخونو مهربون شدیم،خیلی اشنا باهم و کردن معرفی منو پریاو رژا

 ...بود گلناز اسمش

 میشد، ساله ویک بیست امروز

 ...دادم بودمو گرفته هدیهبعنوان که گلیدسته تبریک،بهش از بعد

 ...گذاشتن کادوها یبقیه شپی میز رو کادوهاشونو هم ها بچه

 میکرد، گویی امد خوش مدام باید بود،چون شلوغ سرش حسابی گلناز

 دادن، قر به کردن شروعو پیست وسطه رفتن فورا پریا و رژا رفتنش از بعد

 بار سمت رفتم منم

 :گفتم ترنسه فهمیدم که پسری بهرو نشستمو صندلی رو



 داداش؟ ما برای دارید نباشی،چی خسته_

 چیییی؟+

 دارید؟ معدنی دارید؟آب چیییی نوشیدنی میگمممم_

 :گفتو زد چشمکبا لبخندی

 .میارم برات االن

 .کردم تشکر ازش سرم دادنه تکون و لبخند با

 ...برسه بقیه به رفت جلومو گذاشت گیالس یه که زیادنگذشت

 شدم، بلند اونجا از کشیدمو سر گیالسو کردمو نگاه مهمونا و سالن به یکم

 میدادم،نشون واکنش زودو بود ضعیف دربرابرش بدنم میزدم،چون الکل به لب که بود باری دومین این

 خوشو باشم هوا رو داشت،میخواستم قرق امشب نمیخوردم،ولی هیچوقت نره خودم ابرویه اینکه برای

 .بگذرونم

 بودو سینی توی که گیالسی اخرین سمتمو اومد دختر یه که شدم خیره بچها بهو رقص پیست کناره رفتم

 گرفت، بسمتم

 ...سرکشیدم اونمو داشتم برش تشکر از بعد زدمو خندی نیش

 کرد، رقص هوایه میرقصیدن،دلم خنده با داشتن که کسایی دیدنه با

 ...دادن قر کردم شروع پیستو تو رفتم

 تنهایی؟:گفت بلند صدایه با رومو به رو اومد دختره یه که نگذشت زیاد

 اره_

 برقصیم؟+

 !میکنم همینکارو دارم_

 رقصیدن کرد دادوشروع سر بلندی یخنده

 .میکرد گرد عقب اخمم هربار با بچسبه،ولی بهم داشت سعی مدام

 بود، چندش زیادی دختره



 .شدم خارج ازپیست کردمو بهش کجیی دهن

 .بودن نمونده باقی بیشتر چندنفری

 .بودم کرده گم روهم رژا و پریا

 شد، بلند همه سوتهو جیغ صدایه که میرفت رس داشت حوصلم

 ...دیدم بودنو شده جمع یجا که جمعیتی تازه

 .خبره چه ببینم تا جلو کشوندم بزور خودمو و سمتشون رفتم و پاشدم

 ....میرقصیدن باهم داشتن محترمشون رله و خانوم گلناز...بعلهههه

 میومد، بهش خیلی پوستش یدیهسف بخاطره که بود پوشیده مشکی عروسکیه لباسه یه گلناز

 جذاب و شیک سادگی عینه در لباسش بود شده باعث بود دامنش روی که توری و لباسش جلویه حریره

 ...باشه

 مشکی اسپرته کته و مشکیشاییقهوه کوتاهه موهایه از بود،ولی بمن ترنس،پشتش یا بود بوچ یا رلش بنظرم

 ...شدم تایپش متوجه مشکیش جینه شلوار و

 !بود خوشتیپ هم لشر

 کشیدن، جیغ همه دوباره تانگو رقصه شروع با و کرد عوض اهنگو جی دی

 ...میومدن هم به واقعا

 ...زد گلناز،خشکم دختره دوس رخه نیم دیدنه با که رقصیدن تانگو اییچنددقیقه

 !باشه توسآ واقعا میبینم که کسی نمیشد باورم

 ...میکردم نگاش داشتم مبهوت ماتو

 بوسیدن همو لبایه وشد خم یکم توسا ایستادو پاش یپنجه رو گلناز

 ...میرقصیدن اروم حین همون تو و

 بود، گرفته بغضم و بود زده یخ تنم تمامه چرا نمیدونم اما بود عادی میدیدم که چیزی

 میکردم، حسودی گلناز به داشتم انگار

 ...بود شده تنگ توسا برای دلم



 نبود، اخمی هیچ صورتش تو

 کردن باز بقیه برای راهو و برداشتن دست هم بوسیدنه زا

 ...میرقصیدن تانگو دو ب دو هم عاشقا یبقیه دوتا، اون بجز حاال

 نمیشد،محو توسا لبایه رو از لبخند

 ...میخندیدن و میزدن حرف گلناز با مدام

 ...میومد بنظر خوشحال خیلی

 ....بیام خودم به شد باعث چکید چشمم از که اشکی

 .میکرد چشم چشم جمعیت تو مدام بود، کرده حس نگاهمو سنگینیه توسآ گویا

 شدم، قایم جمیعت پشتو گوشه یه رفتم سریع نبینه منو اینکه برای

 ...رفتو کردم توهین بهش که شبی افتادم،همون اونشب یاده

 ....نبود جاش اما کنم گریه میخواست دلم

 ....متنفرم ازش میدونم طفق...چرا بودم،نمیدونم متنفر گلناز از

 بابا تو کجایی الو:رژا

 هاع_

 میزنما صدات دارم دوساعت:رژا

  ندارم حوصله_

 بدو شدن جمع صمیمیش گلناز،دوستای پیش میریم داریم پاشو:رژا

 .... برید،من پریا و صمیمیم؟ط دوست من چ؟مگه بمن_

 گوشه یه که چندنفری سمت یمرفت کشون کشون و کشید محکم دستمو پریا که بود نشده کامل حرفم

 شدن، جمع سالن

 پریا کن ولم دستم آخ_

 .باشه باالسرت زور زد،باید حرف ارامش با نباید ط با:پریا

 ..کن ولم میام باشه_



 بریم باشه:گفت و کرد نگام تردید با

 کردیم، سالم و شدیم نزدیکشون...میدیدم هم دست تو دست رو گلناز و توسآ

 ...داد تکون اروم سرشو و کرد بود،اخمی شده کهشو دیدنم از هم توسآ

 نشدم منظورش متوجه

 شدیم اشنا و زدم لبخند میکرد معرفی داشت پریا که چندنفری بهش،به توجه بی

 :گفت و توسا به رسید تااینکه

 وستاس،دوسته خوشگله توسا،این... گلناز رله هستن جان توسآ هم ایشون کردم، معرفی که گلنازو:پریا

 کمفابری

 ....از من بعله_

 :کشید سمتم به دستشو توسا

 !جان وستا خوشوقتم

 شدن گرد چشام تعجب از

 !متنفره؟ ازمن اینقدر میکنه؟ینی چرااینجوری!نمیشناسیم؟ همو کنه وانمود میخواست ینی

 خوب خیلی بامن کنم؛اون خواهی معذرت ازش میشد زدم؛کاش حرف بدباهاش خیلی اونشب...داره حق

 ...میدم حق بهش کردم،االنم توهین بهش امامن کرد رفتار

 لبخنده و دادم دست میشه،بهش خونده چشام تو از وضوح به بودم مطمئن که غمی و شوک حالته همون تو

 :زدم مصنوعیی

 !ازاشناییت خوشحالم_

 کشید، دستم تو از دستشو سریع و داد تکون سری

 شه، جدا ازش نمیذاشت و بود کرده قفل توسا بازوی دوره دستشو گلناز مدت تمامه

 .میزد لبخند بهش فقط هم توسا

 میکنه، رویزیاده مشروب خوردنه تو داره توسا که بود حواسم

 !خمارترمیشد هم معمولی ازحالته داشت چشاش

 ...باشه حواسش باید گلناز!چه؟ بمن اما



 بودو میز رو که مشروب بطری یه و کردم ترک جمعشونو اروم خیلی که گذشت اییدقیقه پونزده

 حیاط تو رفتم گرفتمو برداشتم،پالتومو

 میمومد بدی بود،سوزه سرد هوا

 و نشستم بود حیاط ی گوشه تقریبا که صندلیا از یکی رو میخوردم،رفتم مشروبو قلپ قلپ که همونطور

 .میز رو گذاشتم سرمو

 .میکردم حسش خودم...روهوا میرفتم داشتم

 :میخندیدم هم وپشت اهنگ یه یزمزمه به کردم شروع

 منی عشقه هنوزدارم دوست...دارم دوست

 میبری یاد از منو میدونم

 تویی کشیدنم نفس یبهونه

 توییی فقط من قلبه تو دارم دوست

  رینگگگگ رینگ رینگ رینگ

 رینگ ری رینگ رینگ رینگ ری دیری

 میزنه لبخند داره و روم روبه صندلیه رو نشسته توسا دیدم که دادم تکیه صندلیم به و کردم بلندی یخنده

 اومدی؟_

 جیگر،تنهایی؟ آره:دختر

 نمیدونستی مگه وا_

 ؟!شیطون میشی من عشقه:دختر

 چی گلناز پس_

  فضا میریم نیس،باهم خوب عشقم،حالت من یخونه بریم کیه؟بیا گلناز:دختر

 میبخشی؟ منو_

 اومدی؟ اتنه یا هس همراهت کسی.میبخشمت آره آره کردی؟ چیکار مگه:دختر

 .اومد هم دیگه توسآی یه دیدم که بدم جوابشو خواستم



 خندیدم بلند و کردم نگاش تعجب با بردمو باال ابرومو

 میشه توسآ؟مگه دوتا_

 کیه؟ این وستا:توسآ

 فضولی؟ جنابعالی:دختره

  نکردم اسفالتت تا گمشو:توسآ

 ...اومد در جیغش دز پهلوش به توسا که لگدی اولین با ولی کنه دعوا که پاشد دختره

 هار یندیده خودت،دختره واسه همش وحشی؟بیا چته:دختره

 کن کم شرتو زودتر:توسا

 سالن؛ تو رفت بافحش و گرف فاصله ازمون دختره

 زدی؟ رو توسا چرا_

 بود اشغال یه منم،اون توسا: توسآ

 جونت گلناز پیش اومدی؟برو چرا_

 !باشه مراقبت هم یکی کن،میگم حتاتاق،استرا تو ببرمت نیس،پاشو خوب حالت:توسا

 باشی مراقبم تو میخوام_

 چی؟:توسا

 اونشبم رفتاره و حرفا بابت ببخش منو_

 بود خودم نکن،تقصیره فکرشم:توسا

 سراغم نیومدی دیگه چرا_

 نزنیم حرف راجبش بیا:توسا

 :افتاد راه عصبانیت با و گرفت بازومو و پاشد توسا که زدم اوق میرفت،چندبار گیج حسابی سرم

 ضعیفت بدنه بااین تو زدی،اونم الکل خرخره تا+

 میخوردی هم چی؟پشت خودت_

 نیستم ضعیف تو مث من+



 !منو؟ میبری توسا،کجا کن ولم_

 سه  که شدن گآلویز توسا بیاره،با سرم بالیی میخواد توسا کرد فک و شد نزدیک بهمون سرعت با اس تی یه

 .کردن جداشون اومدن نفر چهار

 میکردم، فرار توسا از چرا نمیدونم

 ...سمتم بیاد بود خدام از که من

 ...میرفتم و میخندیدم بلند بلند دوییدن،همونطور کردم میاد،شروع دنبالم داره توسا فهمیدم وقتی

 رسیدم، تاریک یجای به

 ...بودم شده گم

 تکیه دستشو ،یهدرخت به چسبوندم که کشیدم جیغی کشید،ازترس پالتومو یکی که بودم ترسیده حسابی

 گرفت دهنمو جلوی و درخت به داد

 هیس،توسام+

 ترسیدم_

 میکنی فرار چرا+

 گرفت درد میدی،کمرم هول چرا_

 میکنی فرار چرا پرسیدم+

 چرا؟ شده زخمی لبت_

 کرد، نگام فقط بزنع حرفی اینکه بدون

 :سینم قفسه رو گذاشتم دستشو

  میزنه تند تند قلبم ببین_

 :گرفتم دستشو محکم که برداره دستشو خواست

 دارم دوست_

 خونه برگردی بیفت،باید نیست،راه خوب حالت تو+

 باشم تو پیش میخوام_



 ...که دیدیش!دارم،گلناز رل ببند؛من دهنتو+

 ........رفتم ازحال ویهو زیرگریه زدم کردمو ول دستشو

  پریدم خواب از میومد که صداهایی سرو با

 ختماندا بودم که جایی به نگاه یه

 ! بود مرتب و پیک و شیک توسی،خیلی مشکی وسایله ست با اتاق یه

 !داشتم بدی زدم،سردرده کنار پتورو

 شدم؛ خارج ازاتاق و پاشدم زور کلی با

 نشسته ساکت که توسا به شد،یکم چارتا نمیشناختم،چشام که دیگه یکی و گلناز و رژا و پریا توساو دیدنه با

 ...اومد یادم دیشب تمامه و شدم خیره میکنه نگاه رو بقیع و

 کجاییم؟_

 سمتم، برگشتن همه

 شدن بیدار خفته زیبای به به:پریا

 بهتره؟ نیستی،حالت بدی عزیزم،جایه سالم:گلناز

 ...میشن نگران بابا خونه،مامان برم باید...دارم سردرد خوبم،یکم_

 .میمونی من پیشه که گفتم دیشب باش،من اروم:پریا

 بیارم یچیزی برات برم بشین بیا:رژا

 نشستم مبل رو رفتم اروم

 بود توسا روی به رو دقیقا

 بودم، شده خیره بهش مدت تمامه من نمیکرد،ولی نگاه بهم

 .میکرد لوس براش وخودشو میچسبیدتوسا به مدام همین بود،برا شده نگاهام متوجه گلناز

 ...بیشعور ببرن،چندشه نکبتتوقیافه شور مرده

 .بخور گذاشتمو سینی تو که قرصی ازاین یدونه فقط دونه، یه بعد بخورداتوغ بفرما،اول:رژا



 چنداز نداشتم،بعد میل بازم ولی بود گشنم بودم،بااینکه کوبیدهعاشقه من.نکنه درد دستت_

 دنبالم؛ اومد نمیشناختم که دختره اون دیدم که اشپزخونهتو گذاشتمظرفارو خوردمولقمه،قرصو

 بهتره؟ حالت+

 خوبم منونم_

 ...دیدمت دیشبم جشنمیشناسم،تو امیرم،تورو من+

 .اشناییت از شدم خوشحال_

 بپرسم؟ قربونت،یسوال+

 هوم؟_

 بودی خیره بهش داری؟بدجور دوس توسارو+

 .همین...دبیرستانمه دورانه دوسته برام،شبیه اشناس اصال،قیافش چی؟من؟نه_

 نمونسرپا بچها،زیاد پیش بریم عزیزم باشه!!!!!اها+

 باشه_

 اومد سرم پشت شدم،اونم خارجاشپزخونه از جلوترمن

 ...اومد دستم کارحسابه زد،تازه امیر به پریا که چشمکی با که

 زرشک!زنی مخ بود اومده پس

 ...دارنا ایی خجستهدلهچه

 زدن حرف به کردن شروع بچها نشستیمو دورهم

 و گلناز  توسا شد،من شروع ازهمونجانگاهامون لهجدا و نشست مبل رو برگشت اوردو گیتارشو رفت توسا

 ....امیر

 جذاب هنرمنده جووونم ای:پریا

 اقامونو نزنی چشم:گلناز

 نخیرم،اییش:پریا

 بزنی گیتار نمیکردم فک_



 .گرفتجاروهمهحرفم،سکوت بااین

 داره هنرایی چه نمیدونی!شدیا اشنا من عشقه با شب یه تازه تو:گلناز

 بزنم؟:توسا

 داداش بزن:امیر

 ...نره یادتون خونی هم:توسا

 ....:کرد گیتارش،شروع سریعه کوکهاز بعد کشیدو عمیقی نفسه

 تو قلب سپاهه

 رسید من قلبه به

 خوردمو شکست

 کشید بند بهمنو

 تنها میتونی...تو....تنها

 قلبمو درای بشکنی که

 منو از شدو رد نه

 بکش پس پاتو نه

 بکش قفس منو،دورم کن اسیر

 ازم بگیر قلبمو تمامه...حرفات صدای...متچشا

 کسم همه قسم،شدی زندگیم به

 ...نفسم کو 

 توقفسم...غمه لحظام تو...مبهمه دنیام که تو جونبه

 ...من دله به نشست ط غیر که شکست من غروره..تو جونه به

 .....من دله فالمو،تو تو بیا حالمو گرفته تو جنونه

 ...بگیرهدلم شد بود،باعث چشاش تو کهوحرفایی مینداخت بهم یواشکی که نگاهایی بود، صداش تو غمی یه

 ...کنم حسش استخونم مغزه تا شد باعث توسا بود،صدای محشر اهنگش



 بود، خیره توسا به ذوق با مدت تمام گلناز

 ...گرفت خندم بازیاش خل ازاین که زد سوت چندباری رژا زدیمو دست براش شد تموم که اهنگ

 :وگفت گوشه یه گذاشت تاروگی توسا

 چیه؟ برنامتون

 عشقم بگی تو هرچی:گلناز

 !احسان یکافه بریم شبم بزنیم، چرخی یه بریم عصر:امیر

 به لعنت...کردم خرابش من که میشد محشری شبه شد،داشت یاداوری شب اون احسان،دوباره اسم گفتنه با

 ....میبودم گلناز جایه من االن بود چی،ممکن همه

 شدی؟ خل!وستا میگی ریدا چی

 هوووف

 ندیدمش دیگه عیادت رفتیم و کرد عمل اینکه از بعد ندیدم، احسانو وقته خیلی منم اره:پریا

 .شده شکلی چ ببینم میخوام:رژا

 میگی؟ چی توسا: گلناز

 دیگه اونجا میریم دارید دوس اگع:گفت و کرد بود،پفی ساکت تااونموقع که توسا

 خونه برمیگردم من_

 میریم باهم نگو،اخرشب پرت رتوچ:رژا

 بهتره اینجوری نه_

 میری بهتره؟شب چیش:امیر

 شدی؟ لوس باز وستا:پریا

 اژانس بزنید زنگ ممکنه اگه فقط_

 دیگه نکن،بمون اذیت وستا:رژا

 ....چون برم نه_

 .تموم میکنن،میمونی اصرار دارن همه این:توسا



 بگه توسا که بود همین قصدمم!باشم پیشش بیشتر ودب ازخدام که بزنم،االلخصوص حرف حرفش رو نتونستم

 !رسیدم هدفم به که شه مگسی گلناز و بمون

 !اتاق تو رفت پاشد و کرد توسا به بدی خیلی نگاهه گلناز

 دنبالش برو کردی،پاشو خراب داداش:امیر

 !اتاق تو رفت پاشد کشیدو موهاش تو دستی کالفه توسا

 .تمکنم،خس الال یکم میرم من رژا:پریا

 میاد،بریم خابم منم:رژا

 ....نیستن خودشون کنه ول خابم از بستن،قبل درو و اتاق یکی اون تو رفتن پاشدن

 میکردم، حس امیرو نگاهه سنگینیه

 نمیکردم نگاش ولی

 !بود عمدی کارت میدونم:امیر

 نبود عمدی اصلنشم_

 چیه؟ منظورم فهمیدی کجا از پس:امیر

 نمیدونم_

 نه؟ ناسیدمیش همو قبل از:امیر

 کیو_

 میزنی؟ راهه اون به خودتو چرا:امیر

 توساس،نه منظورت اگه_

 دربیایی؟ سینگلی از نداری قصدتو.باشه پففف:امیر

 نیستم سینگل چون نه_

 سینگلی گفتن بچها جدی؟:امیر

 دارم پسر نیستم،دوس نخیر_

 باهمید؟ هنوز:توسا



 دیدم، آیینه توی زا خندشو میکرد،نیش مرتب موهاشو قدی آیینه جلوی داشت

 کاتیم ماه یه نه_

 !میشناسید همو پس:امیر

 :گفتاروم و سمتمون اومد توسا

 امیر؟ بدونن،اوکی بچها بقیه و گلناز نمیخوام فقط

 بدونن؟ نباید چرا حاال.قرصه چشمم،دهنم رو:امیر

 مگه؟ فضولی_

 .میخوامتوعه،معذرت با حق:امیر

 نمیزد، حرفی پایینو بود انداختهسرشو ربود،امی شده خیره امیر به اخم با توسا

 رفته سر حوصلم_

 اطراف؟ این بزنیم دور یه بریم میخوای:امیر

 نکرده الزم:توسا

 چی ینی:امیر

 امانته ما دست وستا:توسا

 بچس؟ مگه:امیر

 نمیشه حال درهر:توسا

 داره؟ ربطی هچ تو به چیه؟اصال:گفت توسا به رو عصبانیت و اخم با و پذیراییتو اومد یهو گلناز

 .نداشتم گلناز،منظوری اروم:داد ارامش با جوابشو کردو پفی توسا

 .توهمدیگه قفلید صبح وستا،از با نه دارم تعارف تو با نه:گلناز

 میزنی؟ تهمت چرا_

 .دادم توضیح بهت هم اتاق گلناز،تو میکنی اشتباع داری:توسا

 پس؟ چیه وستا یواشکی هایخرم؟نگاه من کردید فک:گلناز

 ...دلیلشه تنها شباهت دبیرستانمه،همین دورانه دوسته شبیه گفتم،توسا هم امیر به من_



 !میزنی تهمت اینجوری باش،زشته اروم گلناز:امیر

 اتاق، تو برگشت عصبی کرد،گلناز دفاع ازما بازم دارم حس توسا به بود فهمیده بااینکه امیر

 ...نیومدن بیرون اتاق زا دیگه پنجو چهار ساعت تا ولی رفت دنبالش توسا

 بود، سخت برام کنم،تحملشفک میفته داره اتاقشون تو که اتفاقی به نمیتونستم حتی

 ...سراغم بود اومده بغض دوباره

 بعد ولی اشغالیه ادمه کردم وحس اومدم بدم خیلی انداخت؛اولش دورگردنم دستشو نشستو کنارم اومد امیر

 ...ازحرفاش

 ولی میگیرم اتیش میبینمشون هربارکه..رفیقمه حاالبا که دختریم عاشقه ،منممیکنم احساستودرک:امیر

 عاشقشم هنوزم بودمو عاشقش دوسال.کنم تحمل مجبوربودم

 واقعا؟_

 !واقعا اره:امیر

 نکردی؟ دوستی درخاسته ازش نذاشتیو پیش پا چرا_

 همیشه...جلو برم که ندادم هاجاز خودم به همین بود،برا کفش تو بود،یکسال دوستم عاشقه اون چون:امیر

 و رلن که هست ماهی سه دو فهمید، دوستم هم عاشقشه،اخرش که میگفت و میکرد دردودل من پیش

 ....بود تولدش دیشب

 چیییییییییی؟_

 ...ناراحته همش چرا بگو باشه،پس گلناز عاشقه امیر که نمیشد باورم

 باشن پایدار ایشاهلل...هعی:امیر

 نمیشه باورم_

 !کنم بغل گلنازو یبار،میتونستم فقط تا بودم توسا جایه کاش میگم دامم:امیر

 :داد ادامه بازم ولی میلرزید صداش

 کنم تموم توسا با دوستیمو میخواد دلم نیومدن،گاهی بیرون اتاق از دوساعته چرا بدونم حتی نمیخاد دلم

 ...بزنمش وحسابی

 ...دارم گلناز به من که حسی دقیقا_



 چندوقته؟ شدی؟ توسا عاشقه چجوری تو:امیر

 واضح برام یهو میکرد اذیتم ماه سه این که چیزی تمامه دیدنش با دیشب میدونم فقط...چندوقته نمیدونم_

 کنم احساس میشد باعث که مبهمی احساسه اون تمامه...کردم کات پویان با اینکه دلیله شد،حتی روشن و

 !بیخیال....نفره یه تنگه دلم

 ...بگیرم گریمو جلویه نتونستم ودیگه دستم رو چکید اشکم اولین

 .نمیدونستم گریمو دلیله کردم،حتی گریه تونستم تا و امیر پایهرو گذاشتم سرمو

 کنم، گریه باید چی واسه اخه

 اینجوری یهو که الکیه شدن عاشق مگه...پیش ماهه سه بودم،اونم دیده توسارو بار سه سرجمع من

 ...کنم قبولش م؟نمیخواستمداشت دوسش واقعا یعنی...شم

 دوسش فهمیده اینکه بخصوص...کنه خلوت اتاق تو بره گلناز با اینجاییم ما وقتی داد اجازه خودش به چطور

 میکرد، ارومم و بود اون جایه توسا کاش که بودم این توحسرته من و میکرد نوازش موهامو اروم امیر...دارم

 ...میذاشت پاش روی سرشو من جایه گلناز کاش میگه باخودش اونم حتما

 ...شکسته بغضش تازه امیر دیدم کردم نگاه که باال پیشونیم،به رو چکید اب قطره یه که بود اومده بند گریم

 ...صورتش جلویه گرفت و برداشت بودو موهام تو که دستش

 ...کرد گریه شونمو رو گذاشت سرشو  پسربچها عینه و مقاومت گرفتم،بدونه بغلم تو وسرشو نشستم پاشدم

 ...میکردم حس شونشو هایه تکون بود،فقط اروم نمیومد،خیلی گریش صدایه

 ...داشتم شک حسم تو حرفا این یهمه با نمیسوخت،چون خودم برای دلم

 ...میگفت توسا به عشقش از گلناز لیو بود گلناز عاشقه دوسال که میسوخت امیر برای دلم

 هیچوقت دیگه و شم خالص جهنم این از زودتر میخواست لممیسوخت،د شونش تکونای این واسه دلم

 !!!!توسارو حتی...هیچکدومو...نبینمشون

 ....برد خابم چجوری نمیدونم کشیدمو دراز مبل رو بزنه،منم آب صورتش به تا رفت امیر بعد یکم

. 

 عزیزم پاشو وستا؟وستاجان+

 !شد چارتا چشام گلناز دیدنه با و کردم باز چشامو اروم



 شده؟ مهربون اینقدر که شدهچی

 ...میشدم مهربون خلوت چهارساعت از بعد بودم دیگه،منم بعله

 ...ببره مهربونیتو شور اشغال،مرده

 !بیرون بریم که شو بخور،اماده یچیزی پاشو:گلناز

 نمیام من_

 واااا:گلناز

 و اونجان همه دمدی که اشپزخونه تو رفتم و شستم صورتمو دستو رفتم پاشدم کردمو بارش فحش چندتا

 میخورن؛ عصرونه وبخندبگو با دارن

 بود، خوب حالش فعال شدم،حداقل خوشحال میزنه لبخند داره که امیر دیدنه با

 عشقم بشین اینجا بیا:رژا

 برگردوند، سرشو انداختو سرتاپام به سرسری نگاهه یه برگشت توسا

 !بشین کنی،بیا ضعف ممکنه:امیر

 حس توسارو بخصوص همه بغلش،تعجبه تو دادم لم نشستمو امیر کناره مرفت عمدا ولی چرا نمیدونم

 نیوردم، روم به کردم،اما

 بود، شده شوکه هم امیر خوده

 !دربیارم توسارو لجه میخواستم

 میگیری؟ لقمه واسم زحمت بی عزیزم امیر_

 یازوده؟بزنم کل باشه مبارررکااااا:پریا

 خانوم انگل زهرمار_

 زدیم، رل مثال که کردم وانمود یجوری دمونز حرفی عمدا بازم

 دستم میداد میگرفتو سبزیو پنیر نون یلقمه برام امیر

 بذار هم گوجه_

 دربیاره، بازی امیر،جنتلمن مث اونم که توسا پهلوی تو میزد مدامو بود کرده گل حسودیش گلناز



 ترکید پهلوم بابا چته:بود همین میگفت که چیزی تنها توسا ولی

 !یادبگیر امیر از یکم: گفت بلند بود گرفته حرصش حسابی که گلناز

 !داداش تقصیرم بی من: گفت و کرد نگاه توسا به چشمی زیر امیر

 ...میخوام لقمه منم پریا:رژا

 میکنیا درست شر امیر:پریا

 ...اشب اونم فکره به سفره،یکم رو افتادی هیوال خب،مث برس زنت به داری؟یکم چیکار امیر به پریا، هوی_

 ...نمیخوام اصن: رژا

 گلوم از خوش لقمه یه نمیذاری که وستا بشینی صورتی خاکه میگیرم،به لقمه برات کردم،االن غلط:پریا

 ...بره پایین

 .نمیخوام چیه؟اصال منظورت:رژا

 .باشه حواسش میده قول دیگه ببخشش من بخاطر ایندفعه رژا:گفتم باخنده

 ...کشی منت به کردشروع و رژا سمته وبرگشت کشید نشونو خط واسم چشم با پریا

 چشماش تو توسا،گستاخانه عصبیه نگاهه به خورد چشمم یهو که زدم چشمک بهش و دراومدم امیر ازبغله

 ...گرفتم ازش نگامو و خندزدم نیش کردمو نگاه

 کنیم؟ حرکت شدن سیر عاشقا جمع اگه:توسا

 سیرشدی؟ وستا:امیر

 عزیزم دردنکنه دستت اره_

 ...باش زود!نه؟ یا شدم سیر بپرسازم پریا:گفت پریا به رو بانمکش اخمهو بچگانه حالته با ژار

 ...خنده زیر زد نیوردو طاقت روهوا،خودشم رف جمع حرفشو بامزه حرکته بااین

 امیر، باماشینه هم امیر کردن،منو حرکت توسا ماشینه با توسا و گلناز

 !خودشون ماشین با هم رژا و پریا

 بودن، سرمون پشت دیگه ماشینه دوتا و بودیم ازبقیه لوترج

 .امیر نه میزدم حرفی من نه



 :کردم زیاد بودو پخش درحاله اروم صدایه با که اهنگی

 بیاد بگو��

 ببینه حالمو بیاد

 بگیره عاشقشم،تصمیمشو چقدر که ببینه

 بگیره عشقشو ازم بیاد بگو

 میگیره سخت چقدر اینروزا

 ...دلگیره واقعا

 نکردی،کردم گریه میگی

 نریختی،ریختم اشک میگی

 خوردم بخاد نخوردی،تادلت غصه میگی

 کردم صبرنکردی، میگی

 ندیدی،دیدم چشم با میگی

 ...میمردم واست کردی،من اشتباه ببین

🎶🎶🎶 

 ندارم خوشی من،حاله

 اونم عاشقه هنوز

 ...نکردم هیچکاری که منی

 ...پشیمونم چرااینقدر

 ...نمیدونم

 کرد بد دلم با که یاون

 ...کاراشم چرا،پیگیره

 ...نمیخوام حسو این من

 ��.......باشم عاشقش نمیخوام



 بود، توسا میبست نقش ذهنم تو مدامکه کسی تنها اهنگ بااین

 ...رفتارش،نگاهاش،حرفاش

 درآم، فکرش از لحظه یه نمیتونستم

 نبود، ازمن بهتر هم امیر حاله

 :گفتم امیر به رو کردمو قطع اهنگو

 میخوام معذرت رفتارم بابت_

 عزیزم؟ رفتار کدوم:گفت نشوندو لباش رو لبخندی بزور

 ...کردم اونکارو توسا لجه برای شاید! چرا نزن،نمیدونم راهه اون به خودتو_

 شدم متوجه اره:امیر

 ازمن؟ ناراحتی_

 اصال نه:امیر

 میکرد تغییر اوضاع یکم هعی،کاش_

 اونور میرم میکنمو درست کارامو کردم عمل دارم،وقتی عمل دیگه هنمیشه،ماه عوض هیچوقت:امیر

 واقعا؟_

 ببینم توسا کنارهگلنازو مدام اره،نمیتونم:امیر

 برسم توسام به شه،منم ط ماله کن یکاری_

 اخه چجوری:امیر

 بزن بهم بینشونو_

 :دادم قورت دهنمو اب ترس از که کرد نگام خشم یکمو تعجب با امیر

 .میگم راس بخدا نیستم ادمی همچین اومد،من ییهوی بخدا_

 توهم!بشکنم عشقمو خودم،دله دله بخاطره که باشم خودخاه اونقدر نمیتونم من:گفت کشیدو عمیقی نفس

 .باشن خوشحال نکن،بذار ایی بچگانه کاره



 اصال یدونمنمکه مقصدی به رسیدن تا کرد،و زیاد اهنگو نزدم،امیرهم حرفی دیگه دادمو تکیه شیشع به سرمو

 !نزدیم کجابود،حرفی

 :گفتم امیر روبه شدن پیاده از بعد

 احسان پیش بریم بود قرار

 دیگه اومدیم:امیر

 که نیس اینجا_

 .کافه میگیم عادت سر از هنوز ما زده،ولی خونهکرد،سفره عوض جاشو:امیر

 .موندیم منتظر بچها رسیدنه تا گفتمو آهانی

 شده پیش ماه چهار سه تراز خوشتیپ حاال که احسانیو شدیم خونه سفره وارد باهم رسیدن که بچها

 ...نکرد اخمی اونشبم،کوچیکترین رفتاره بخاطره و کرد احوالپرسیو من،سالم حتی  هممون با بود،گرم

 ...دراوردم بازی مرگ ذوق براش وکلی گفتم تبریک بهش عملش بابته

 !بیاره...و چایی ونوقلی برامون رفت و کرد اماده برامون تختو بهترین

 بود، پسر واقعا انگار که بیرون،طوری بود اومده پسرونه شیکه لباسایه با توسا 

 نبود، ولکنش و توسا به بود چسبیده همیشه مثل گلناز

 ...بود کرده گرم گوشیش با سرشو هم امیر

 ترشد، گرم جمع قلیون چهارتا رسیدنه با و شدیم کردن صحبت گرمه

 .اومد گیرش جدا قلیونه یه هم امیر بیاره،براهمین جدا قلیونه یه من ابر گفتم احسان به

 !بیاع نمیکشماصن...میاد بدم گفتم که دادی؟من سفارش بلوبری این؟باز چیه توسا:گلناز

 بیاره؟ بگم میخوایکردم،چی فراموش پاک عزیزم:توسا

 میخوام ادامس من:گلناز

 میکشم امیر با ادامسه،بیا،من من قلیونه_

 کرد، قبول کردو نگاه بهم شک با گلناز

 نداشتم، دوس دوسیب اصال منو میکشید دوسیب امیر



 نکشیدم، همین برای

 نمیکشی؟ دیگه چرا:توسا

 .نمیکشه دوسیب وستا میکشیم، ماهادوسیب چون:پریا

 میکشی بلوبری اگه نزدیکتر بیا:توسا

 میشدم،مرگ ذوق داشتمخوشحالی از

 نمیگفت، چیزی تعجب باکمالع اما میگرفت اتیش داشت گلناز

 نشستم، توسا نزدیکهمن و من جایه اومد امیر

 دستم؛ داد رو نی سمتمو کشید قلیونو

 کنار دودو دستش با مدام و نمیشدمتوجه میدادم،ولی بیرون توسا سمته دودو کردن،عمدا دود کردم شروع

 میزد،

 بخندم، منم شد باعث که میخندید بود،ریز شده حرکتم متوجع که رژا

 شدیدا شد باعث و دادم قورت دودو ازترس که کرد نگام صورتش،برگشت تو بدم دودو دوباره خواستم وقتی

 .بگیره سرفم

 تمومه کارمدیگه کردم حس که کردم سرفه اونقدر

 وای...میمیره داره کن شده،یکاری کبود خدا وای:گلناز

  باش ساکت لحظه یه اه:توسا

 بکشم، نفس بینیم با کنم سعی که میکرد تشویقم فقط امیر

 میکردم، سرفه داشتم ایی دقیقه دو

 باالسرم، اومدنهم دیگه نفره چندچ احسان بودن،حتی برداشته خیز سمتم نگرانی از همه

 گریه، زیر زدم که بود اومده فشار بهم خوردم،اونقدر بودن اورده برام کع ابی  از قلپ یه

 کم گلناز جلوی میکردم احساس اینکه کنم،بخصوص نگاهچششونتو ستنمیخوامیکردم،دلم خجالت احساسه

 شدم، کوچیک اوردمو

 کرد، رد بودنو شده جمع که اوناییو امیر

 !کرد بغلم کنارمو اومد پریا



 کردم، کنترل گریمو فشردمو سینش به بود،سرمو بموقع کارش

 دربیام، ازبغلش نمیخواستدلم

 !داشتم شدیدی خجالته احساسه

 شدم، شوکه توسا دسته بادیدنه و دراومدم پریا بغله شد،از کشیده دستم روی که دستی رمایهگ با

 بهتری؟:توسا

 بود شده مطمئن دادم،بااینکه تکون اره ینشونه به سرمو

 برنداشت، دستم روی از دستشو ولی خوبه حالم

 .میکشیدوقلیون بود داده تکیه توسا یشونه بع سرشو ما به پشتبود،چون نشده متوجه گلناز

 بود، کرده اخم شدیدا امیر ولی

 میکنه، خیانت عشقش به داره توسا میکرد حس چون

 !میکردم درک عصبانیشو

 بود، تفاوت بی کامال شد،اما امیر خشمه متوجه توسا

 کرد، نگام باتعجب توسا که کشیدم بیرون توسا دست زیر از نشه،دستمو بدتر اوضاع اینکه برای

 انداختم، ایینپ سرمو ناراحت

 اع، دیگه سوخت اینم:رژا

  شد تموم دیگع اینم:گلناز

 ببرمشون من بدید:گفتو پاشد پریا

 میکنم،بریم کمکت_

 .میبرم بمن بدید ببرید،دوتاشونو کوچولوآ،نمیتونید اخی:توسا

 جنتلمنی؟ کردیفک نکنه:پریا

 !سوپرمنه؟ منظورتکه نگو پریا_

 نی؟سوپرم کردیفک اره،نکنه اره:پریا

 .میکنم فکرو همین دقیقا:گفتو زد اییقهقه توسا



 برد، برداشتو ازقلیونارو دوتا

 .میرفتیمسرش پشت تند تند اردکا جوجه مثماهم

 بچها، پیش برگشتن توسا و پریا دادیم تحویل که قلیونارو

 بزنم، صورتم به ابی یه رفتم

 ...دنبالمه یکی کردم حس که میگشتم دسشویی دنباله داشتم

 بود، خونه سفره ته دسشویی

 !بود خلوت خیلی

 !خلوته نمیاد؟چرااینقدر دسشوییتون شما ینی اشغاال

 .کنم سکتهبود نزدیک شنیدم که پایی صدایه با

 شدم، اروم میکنه،یکمارایش ایینه جلوی داره که جوونی دختره دیدنه با که دسشویی تو پریدم

 کردم،باحسپارو صدای که بودم نشده دوربهداشتی سرویس از قدم دو شدم، خارج زدمو صورتم دستو به ابی

 پشته کشوندم دو با کشیدودستمو فوراکه کشیدم بلندی کرد،جیغه توسا که پخی با که عقب برگشتم ترس

 بود، اونجا که اتاقکی

 !گرفت ددر سرم ترس از...نفهم زبون مرگتهچه...قلبم اشغال،وای شوریه شی،مرده حامله ابرفرض حق به_

 زدی؟ رل امیر با:توسا

 مربوطه خودم شخصه به_

 ؟ جواب:توسا

 نه_

 اوکی:توسا

 رفت، کردو حرکت فورا بعدو

 .ابله خنگه روانیه خلوچله

 داد؟ سکته سوال یه همین واسه نیس،منو خوش حالش

 ....هابچه پیش رفتم کردموپفی



 بودیم، شده سنگین حسابی شام از بعد

 .تخت گوشیه یه دبو داده لم هرکدوممون

 داداشی؟ پات رو بذارم سرمو نداره عب:گفتم امیر گوشه در

 .باش راحت عزیزم نه:گفت لبخند با کردو پنهون امیرتعجبشو

 ...روم انداخت و دراورد سوییشرتشو پاش،اونم رو گذاشتم سرمو کردمو جمع خودمو

 میدادم، گوش فقط بودن،منم صحبت گرم بچها

 دراوردم،جیبم از که رفت ویبره یه گوشیم

 کجایی؟ دخترم سالم:بابا

 بخوریم شام اومدیم پریااینا با بابا سالم_

 نمیایی؟ بزرگ مامان پیش میریم داریم ما:بابا

 موندم هابچه خستم،بخاطر کلی االنشم همین بابا نه_

 .نباشی تنها بیاییم زود میکنیم سعی خونه،ماهم برو زود باشه،پس:بابا

 فعال.چشم_

 اومد، پیام برام بازم که جیبم تو ذاشتمگ گوشیو

 برد، ماتم توسا اسمه بادیدنه

 .نیست باغ تو اصال کنارشه،خودشم گوشیش دیدم که انداختم بهش نگاه یه

 :کردم باز پیامشو

 بشین بسه،پاشو دادی لم هرچقدر+

 !داره؟ ربطی چه تو به_

 :داد جواب سریع کردو غلیظی اخمه پیام ازخوندنه بعد

 باال؟ بیاد سگم روی اون یا یپامیش+

 چیکارداری بمنکن کنترل جونتو گلناز باال،تو بیاد سگت روی اون یا _

 خواستی خودت باشه+



 بود، الکی بود،تهدیدش اروم گذشت،اوضاع ایی دقیقه ده

 برنمیداشتم ازش چشم ولی

 شد خالی ورتمص رو لیوان تو ابه تمامه کردو ایی عطسه یهو که بخوره که برداشت اب لیوان یه

 میزدم نفس نفسو شدم سیخ سرجام کوتاهی جیغه با

 داد، بهم و بیرون کشید جعبه از کاغذی دستمال بیستا ده فورا امیر

 !کردی ابش کجاس،خیسه حواست توسا وا:گلناز

 !گرفت جلوشو دیگه،نمیشه شرمنده،عطسس:گفت میکرد کنترلش داشت شدیدا که ییخنده با توسا

 نخوری سرما خودت رو بنداز منو یپالتو بیا: رژا

 .روش بندازم رژا من بدش:امیر

 .کرد حلقه هام شونه دور دستشو و سرم رو انداخت رو رژا پالتوی بعد کرد تنم  خودشو سوییشرته اول امیر

 ومیخندید، پایین بود انداختهسرشو که کردمنگاه توسا به

 :نوشتم براشو برداشتم گوشیو

 !نرمه گرمو خیلی جامبسوزی، کن نگاه قشنگ

  بده جواب تاخواست و شد محو خندش پیام بادیدنه

 کشید دستش از گوشیو گلناز

 شد، چارتا چشامکه

 !دهنم تو میومد داشت قلبم

 !کرد نگاش تفاوتبیو نداد نشون العملی عکس هیچ توسا

 !چیکارمیکردی داشتی ببینم خب:گلناز

 میدم، بهت خودم بگو ادم مثو بده شیوگو بود،فورا زننده و زشت خیلی کارت:توسا

 نمیخوام:گفت سرشو پشت گرفت گوشیو گلناز

 :وگفت داد بهش گوشیو گلناز که داد تحویلش بدی اخمه توسا

 بدید؟ گوشیتونو میشه



 باید:گفتگرفتشو گلناز به کرد،رو پاک پیامارو ثانیه از صدمی در که دیدم و بود سمتم توسا گوشیه یصفحه

 !بزنیم حرف

 گلی تمومه کارت اوه اوه:پریا

 :گفت بود ساکت تااالن که امیر

 ؟!دارم کارت اونور میایی لحظه یه توسا

 کرد، تایید سر با انداختو بهش نگاهیه توسا

 زدن، حرف کردن شروع و اونورتر قدم چند رفتن پاشدن

 میشه؛ چی ببینیم که بودیم شده تیزهممون

 امیر صدای که میداد خونسردی باجوابشو توجیبشو کرد دستاشو توساباال، میرفت داشت امیر صدای کم کم

 :رفت تر باال

 !درمیاد داره کن،شورش روشن خودتو تکلیفه:امیر

 میشدیم؛متوجه امیرو حرفایه فقط همین برای میزد حرف اروم توسا

 !باخودت چندی چند نمیشه؟حالیم هیچی خرم من کردی فک:امیر

 به ویچیزایی داد تکون امیر صورته جلوی تهدید ینشونه به اشارشو انگشت و ورددرا جیبشاز دستاشو توسا

 برگردوند، توسا از روشو و کرد سکوت تعجب درکماله امیر ولی گفت امیر

 .تخت یلبه نشست و سمتمون اومد توسا

 :گفتم که بره خواست و کرد سریعی خدافظیه و سمتمون اومد امیر

 !سوییشرتت وایسا

 توش که ایی چهره با کردو گلناز به عمیقی نگاهه بعدمو انداخت توسا به نگاه یه اولو گرفت ازم سوییشرتو

 ....رفت بود غم از پر

 شدیم رفتن اماده کم کم

 وستا بریم:پریا

 نمیشم میرم،مزاحم خودم_

 بریم بیا عزیزم نکنناز:رژا



 میرم میگیرم اسنپ نمیکنم،یه تعارف اصال نه_

 گذشت خوش خیلی...دورا دور نرید بعدی،بیخبر قراره تا بچها خب:گلناز

 دعوتت بابت دردنکنه،ممنون دستت:پریا

 گلی بود،ممنون عالی میگه راس:رژا

 ...دوستامیدا حرفیه،بهترینچ این:گلناز

 بریم بسه تعارف:توسا

 بزنم؛ اسنپو تا دراوردم گوشیمو کردمو تشکری خونشو جشن بابته گلناز از

 نمتمیرسو خودم:توسا

 چی؟_

 کجاس؟ خونتون:گفت بهش توجه بی توسا که توسا پهلویبه زد اروم گلناز

 !نده سوتی که هس حواسش میاد خوشم

 داد، بهش ادرسو پریا

 همیم،بریم نزدیکه:توسا

 برو توسااینا با میایی،حداقل ناز که من برا:پریا

 برم میتونم خودم...دادیدا گیریچ_

 ...میرسونمشبرید؛ میگه،شما چرت داره:توسا

 رفتن و کردن خدافظی رژا و پریا

 حرصه نکردم،اینجوری مخالفتی داد،منم تکونکن حرکت ینشونه به همیشگیش،سرشو اخمه با هم توسا

 !درمیومد هم گلناز

 ...میکرد رانندگی نور سرعته با توسا و شدیم ماشین سوار

 میکرد؛ پایین باال هارو میکرد،ترک رانندگی که همونطور

 ...کرد زیاد بشنون اطراافم ماشینایه که جایی تا صداشوو کرد پلی اهنگو خرهباال

 برداشت تو رو از چشم که میشه مگه...نه



 داشت کم یچیزی زندگیم تو بی

 باش خودم ماله میخوام،فقط تورو

 جداشم ازت نمیتونم...نه

 باشم نداشته دوست میشه مگه

 ...باشم که منی،هرجا فکره توی

 من زندگیه اتفاقه تویی،بهترین

 بیشترازخودم تورو دارم دوست

 شدم عاشقت داره خوبی حسه چه

 من زندگیه اتفاقه بهترین...تویی

 ازخودم بیشتر تورو دارم دوست

 ....شدم عاشقت داره خوبی حسه چه

🎶🎶🎶 

 بشم،بازم زنده بمیرمو اگه صدبار

 عشقم عاشقشم من که اونی میشی

 ...بکشم دست ازت که محاله

 عکسات شده زندگیم تمومه اخه...اتچشم

 نشده کم تودلم حسی

 ��...من خوده ماله فقط بمونی تو باید،

 بودیم، توفکر بدجور تامون سه هر

 !بود خیره بهش مدام و توسا دسته رو گذاشت دستشو گلناز

 هوووف...ببره حرکاتتو خودتو شور میکنه،مرده اینکارو عمدا که ایی،میدونم عقده اشغاله

 کرد، پیاده گلنازو بعد دقیقه چهل

 ...نکردی پیدا وستارو اول چرا که زد غر کلی گلناز



 ...خونه رفت برداشتو توسا سر از ماچوبغل،دست از بعد و شد راضی باالخره

 شدم؛ خیره بهش باتعجب که داشت نگه شدیم،توسا دور گلناز یازخونه وقتی

 جلو بیا+

 راحتم_

 زودباش+

 !نیست،نمیخوام که زور_

 .داد تکون«زودباش» ینشونه به سرشو بهم عصبانیت با و سمتم برگشت

 .کرد حرکت نشستم،اونم جلو رفتم غرغر با

 بپلکی،گرفتی؟ امیر دوره دیگه نبینم+

 رفت؟ که گفتی بش چی_

 میکرد فضولی داشت زیاد+

 گفت؟ چی_

 تو گذاشتم کارام؛منم بااین میکنم خیانت گلناز به دارم که کنم،گفت انتخاب یکیو گلناز و تو بین گفت+

 !نگه کسشر دیگه که کاسش

 میده؛ توضیح برام چیو همع توساداره که داشت تعجب جایه خیلی

 اها_

 نمیری سمتش+

 گلنازه عاشقه دوساله اون_

 میدونم+

 واقعا؟_

 اره+

 زدی؟ رل گلناز با و میدونستی_

 .ببره گلنازو دله و رهدرنیا بازی عرضه بی نیستم،میخواست بقیه احساساتع مسئوله من+



 بردی؟ گلنازو دله تو_

 ...داشته دوسم بدونم من ازاینکه قبل گلناز+

 داری؟ چی؟دوسش ط_

 ...منفی یا مثبتع جوابش بود،نفهمیدم مبهم خیلی سکوتش

 باتوام_

 !مربوطه خودم به+

 !مربوطه خودم میپلکم،به امیر دوره منم_

 جهنم+

 واست متاسفم_

 باش+

 شدم، خیره بیرون به و منشست سینه به دست

 !میکردم زدنش،پارش حرف طرزه بااین وگرنه داشتم دوسش که حیف

 !نیست طرفی این ما میری؟خونه کجا داری_

 من یخونه میریم+

 داری؟ توخونه مگه_

 خوابم کارتون نه+

 میکنی زندگی بابات مامان پیش میکردم فک_

 کرده فوت ساله شیش مامانم+

 کنه رحمت ببخشید،خدا_

 باش+

 خونه منوببر_

 !بگو خانوادت ب دروغی بزن،یه زنگ+

 نمیکنم اینکارو که معلومه_



 چرا؟+

 توسا بکش بشکنه؛خجالت گلناز دله نمیخوام رلی،منم تو چون_

 نمیکنم،نترس هوووف،کاری+

 خونه ببر منو پس_

 خونتون میام من+

 میکنی؟ دعوت خودتو_

 !برگردوند روشو و نگفت ،چیزیبود چشاش تو خستگی و کالفگی کرد،یه نگاه بهم

 بخابیا زمین رو باید بیا،ولی خدامه،باشه از من_

 !نیس مشکلی:گفت و زد اییقهقه

 میزد، حرف مدام و نشد محو لبش روی از خندخ،لبخند اون از بعد

 میگه، داره چی نمیدونست خودشم

 ...بزنه حرف میخواست فقط

 !زدم حرف دری هر از و نیوردم کم منم

 کردم، روشن چراغارو و شدم وارد جلوتر نیس،من خونه کسی دیدم که خونه رسیدیم

 کجان؟ بابات مامان+

 بزنم زنگ باید_

 بزنگ+

 :گرفتم بابامو شماره

 کجایید بابا الو_

 !نباشی تنها که بمون پریا نمیاییم،پیش امشب ما که دادم پیام بهت پیش ساعت دخترم،یه سالم:بابا

 نمیایید؟ چرا_

 !کنم ول بازیو نیومد میکنیم،دلم بازی داریم بستیم شرط رضات عمو رقصیدنه سره اینجان، اینا عمو+

 شبخوش...بگذره خوش باشه_



 دخترم شبخوش+

 میکرد، نگام منتظر توسا

 چیشد؟+

 :گفتم گرفتمو خودم به ناراحت یچهره

 .اینا بزرگ مامان خونه برم دنبالت،باید میام گفت بابا_

  یکم یباشوج تو کرد دستشو کالفه

 زد، قدم راست چپو به

 نیاد،میرسونمت بگو باشه+

 بریم پس باشه_

 خندیدن، کردم شروع که در سمت کرد حرکت

 دیگه بیا شدی؟ خل+

 .دربیاریم بازی خل ببینیمو فیلم کلی میتونیم مجردی صبح نمیان،تا امشب_

 زد نمایی دندون لبخنده

 جدا؟+

 جدی اره_

 بیام بگیرمو هوله هله برم من پس+

 پره من نمیخواد،تواتاقه_

 چی؟داری؟ فیلم+

 میکنم دانلود_

 دارید؟ بساط تو چیزی مشروبی+

 دیگه بکش خجالت_

 باشه+

 !داریم توخونه میخوره،همیشه گاهی بابا چون اره_



 بهم کوبوند محکم دستاشو

 ایول+

 داری؟ لباس_

 :گفت و دراورد کتشو

 .راحتم باهمینا+

 کنم عوض لباسامو ک،تابرم دم چایی اشپزخونه تو برو_

 باشه+

 کشیدمو کوتاهی جیغه توسا دیدن با بستم که کمدو لباسم،درب کردنه عوض به کردم شروع و اتاق تو رفتم

 روقلبم؛ گذاشتم دستمو

 اشغال ترسیدم!چته...خدا یا_

 ترسو+

 اینجایی؟ کی بشینی،از صورتی خاک چ،به میمونی،بمن جن مث تو_

 حاالااااع+

 حیا بیتوسرت، خاک_

 پایین بریم شد تموم اگه+

 بریم_

 شد، خیره بهم گرفتو جلومو اتاق درب جلو که کردم حرکت ازش جلوتر

 چته؟ وا_

 باتوام_

 !میترسم،چته؟ ازت اهلل بسم_

 زدن حرف باجیغ کردمشروع صورتمو رو گذاشتم دستامو

 جنیمیکنم میترسم،حس دارم بخدا توسا_

 بسه نکن نگام دیگه _



 میکرد، نگام مات بازم ولی میگرفت گریم داشت

 بغلش، تو کشوند و گرفت دستمو مچ که تختم رو برم خواستم

 ...بود کرده بغلم محکم

 ...کردم حلقه کمرش دور محکم دستمو چسبیدمو بهش منم

 بشونم،قلبشو صدای میتونستم

 ...ساعت منظم،مثه

 :اومد حرف به که بودم گرفته اروم بغلش تو چقدر نمیدونم

 شدی اذیت اگه ببخش ومن+

 ...دردناکه خیلی گلناز با دیدنت_

 میدونم+

 نیست مهم واست ولی میدونی_

 !نیست مهم برات نگو نداری،پس خبر من احساسه از که تو+

 .کنی کاری باشه،نمیتونی مهم اگرم حتی_

 گرفت؛ دستمو نشستو کنارم تخت؛اومدرو نشستم و دراومدم بغش از

 ولی...نکنم فکر بهت نتونستم هم دقیقه یک چندماه تواین...میکردم عمل میلم الفهبرخ کردم،نباید اشتباه+

 ...اونموقع باشی،حداقل بامن نمیتونستی تو خب

 .نمیتونم اما میخوامت االن که اینه فرقش...همونه اوضاع االنم_

 !نزد حرفی کشیدو توموهاش دستی کالفه

 بودم، شده خیره رخش نیم به

 ...کنم ماچش میخواستدلم

 ..پایین انداختم سرمو بوسیدمو گونشو یهو که چیشد نمیدونم...نتونستم ،اما گرفتم خودمو جلوی خیلی

 ...دادم فشار هم رو چشامو خجالت از

 حساسه پوستم اروم+



 :گفتم کردمو نگاش ساختگی عصبانیته با

 لیاقت بی گمشو برو_

 .کردماچ پیشونیمو گرفتو محکم صورتمو طرف دو خندیدو بلند

 توسا_

 هوم+

 بگیرم؟ عکس میشه_

 بگیر+

 عکسا یتوهمه شد باعث که عکس تو درمیورد بازی مسخره کلی گرفتم،توسا عکس کلی اوردمو در گوشیمو

 ...باشه باز نیشم

 ببینیمش، خودم اتاق تو گرفتیم تصمیم و کردم دانلود رو انابل فیلم بازیامون، مسخره بعداز

 ...کردیم پلی فیلمو و نشستیم زمین رو تختم کناره....و هوله هلهو چایی بساط اوردنه از بعد

 :که بودیم فیلم شروع منتظر

 دونفرس؟ تختت چرا+

 ...کنم کاریه،دونفرش چه گفتم بود،بعد یکونیما ازاین قبال_

 خبریه؟+

  بخدا،همینجوری نه_

 بخابم؟ زمین رو میگی بمن اونوقت+

 اوهوم_

 باشه+

 .شد خیره تلویزیون یصفحه به و گرفت ازم نگاشو پرازنقشه خنده نیش یه با

 ...بودیم فیلم دله تو حسابی و داشتیمفاصله باهم متری یه

 ...ساکت خونه و بود تاریک کامال اتاق

 ...ببینم رو توسا میشد باعث تلویزیون نور فقط



 سراغم، میومد داشت کم کم ترس

 شدم؛ نزدیک توسا به اروم خیلی

 فهمیدم، تلویزیون به خیرش نگاهایه بود،از ترسیده اونم

 !کردم حلقه خودم دور بزور دستشو و توسا ب چسبیدم و تر جلو گذاشتم بودو بینمون که وسایلی

 :وگفت داد تحویلم خوشگل لبخنده یه هم توسا

 .اینجا بشین بیا+

 کرد، اشاره پاهاش بین به و

 کرد، حلقه دورم دستاشو اونمو بغلش تو دادم لم و پاهاش بین نشستم رفتم منم کردو باز پاهاشو

 !میکردم امنیت احساسه حاال

 دستشو کردم هرکاری فیلم تااخرو گرفت دهنمو جلوی و شد عصبی توسا که زدم جیغ فیلم وسطه اونقدر

 برنمیداشت،

 ...بود بیشتر ازمن خیلی زورش

 شد، شروع واقعیم ترسه تازه شد تموم که فیلم

 ...شده جنهم توسا میکردم حس

 بگیر تلویزیون به رو قلب یه+

 چی؟_

 اع بگیر+

 خنده، زیر زد کردو همینکارو هم توسا و گرفتم تلویزیون کردموسمت درس قلب یه دستام با

 ....اورد تلویزیون کناره از گوشیشو رفت پاشد بعدم

 میکردم نگاش داشتم مبهوت و مات

 چی؟_

 اینجوریاس بعله+

 ...اییخورده یکساعتو این تمامه_



 ...توگوشیم شد سیو بازیات ترسو یهمه+

 اشغااااااال_

 جووووووون+

 رو افتاد که روش انداختم بیاد،خودمو خودش به بخواد اینکه از قبلو شد باز چشاش که سمتش کردم حمله

 تخت،

 میکردم، تالش گوشی گرفتنه برای داشتم تمام یدقیقه بیست

 ...نداشت فایده ولی

 کردم، نگاه تخت رو شده لش توسآیه به و تخت کنار وایسادمو پاشدم

 باالاوردم تهدید ینشانه به اشارمو انگشته

 بدی نشون کسی به اگع بحالت وای...توسا بحالت وای_

 نامعلوم، یگوشه یه دوخت چشاشو و خورد تکون یکم

 باتوام_

 داد، قورت صدادار دهنشو بود،آبه زده حلقه چشاش تو ترس

 گفت، بلندی «پخخخ» توسا که کردم نگاه شده رهخی که جایی به برگشتم

 افتادم، و شد سست پاهام ازترس

 رو میفتاد حتما نمیگرفت تختو اگه که دادم هولش محکم دیدمش تا نشست، کنارم اومد شده هول توسا

 ...زمین

 چته وحشی هوی+

  سگ_

 .عالییییی بود عالی(باخنده)گرفتم اینم فیلمه+

 نوازشم، به کرد شروع کشیدو دراز کنارم اومد و عسلی رو گذاشت گوشیشو توسا!گریه زیر زدم

 زندگیم میکنی گریه چرا+

 میکنی اذیتم همش تو_



 باشم داشته فیلم حاالتت همه از خواستم+

 میترسونی منو داری فقط تو_

 .گرفتم فیلم هم صورتت تو ریختم آب کردمو عطسه مثال که هم اونموقع...نه+

 :پرسیدم گیجا مثه کردمو قطع مصنوعیمو یگریه

 چی؟چجوری؟کی؟ چییییی؟ینی+

 حاالاااع_

 .کردم گرفتم،تالفی دستش از که همی سر پشت گازهایه با و دستش رو پریدم فورا

 .بود شده کبود حسابی دستش

 کشیدم، دراز تخت رو کنارش و کردم ول دستشو تقال کلی از بعد

 ...بودیم ساکت هردومون

 دارم دوست+

 کردم، نگاش شوکه

 ندیدی؟ چیه؟عاشق+

 داری،خیانتکار عشق خودت ط_

 خیانتکار نگو بمن+

 !میکردی خیانت میبودی،بهم هم بامن اگه بود، ممکن یعنی پس میکنی خیانت گلناز به داری االن اگه_

 وستا میگی داری چی+

 نمیاد،ولی خوشم گلناز از بااینکه!دوست یه فقط...دوستع یه بعنوانه اینجا میفمی،حضورت منظورمو خودت_

 میفهمی؟...کنی و کنم خیانت بهش نمیشه دلیل

 ....من اخه+

 نگو هیچی_

 کردم، جمع خودمو تخت ی گوشه یه بهش،وپشت برگردوندم ازش رومو

 پایین، یطبقه رفت شد بلند کشیدو آهی توسا



 زدم، دید ها پله از یواشکی و دنبالش رفتم کنجکاوی از

 !اشپزخونه تو رفت و کرد جدا قرص یه هرکدوم از واورد در قرص ورق سه کتش داخلیه جیبهتو از

 به کردم شروع,صدام ترین بلند با که دیدم اتاق دیوار رو ایی سایه یع کردم حس که اتاق تو برگشتم سریع

  شد اتاق وارد زده شوک توسا که زدن جیغ

 چیشده؟+

 سایه_

 کوچی؟سایه+

 بردار دست مسخرت شوخیایع ازاین توساااا:گفتم جیغ با

 نبودم من بقران+

 دیدمش خودم نگووووو دروغ_

 اومد؛ بند کمکم کردنم،گریم آروم به کرد شروعو کرد بغلم محکم

 باشدیدی،اروم که فیلیمه بخاطر+

 خوردی؟ که بود چی قرصا اون_

 کدوما+

 بود کتت تو که همونا_

 بود زشت کارت کردی؟خیلی نگاه دزدکی تو+

 کشید دراز تخت روی و کشید بیرونم بغلش از

 ...سرش زیر گذاش چپشو دست و چشاشرو گذاشت راستشو دست

 بودن؟ چی قرصا اون توسا_

 ارامبخش+

 تا،باهم؟ سه_

 نپرس سوال عاااااررره،اینقدر+

 خطرناکه_



 نیست+

 هست_

 نیست+

 هست_

 باش+

 هست_

 باش گفتم+

 ...شدم خیره رخش نیم بهو کشیدم دراز تخت یگوشه رفتم

 فرو ایی خوشمزه خوابه به...خوابه توسا اینکه بافکر که گذشت ایی دقیقه شد،پونزده گرم چشام کم کم

 ....رفتم

 .پریدم خاب از میزنع حرف کسی با داره کردم حس که توسا صدایه با

 توسا؟ میزنی حرف کی با شبی نصف_

 .میزد نامعلومی حرفایه و بود خیره گوشه یه به بودو کشیده دراز زمین روی

 بودم، ترسیده خیلی

 ....میحرفه نامعلوم داره هنوزو نکرد تغییری هیچ دیدم که کردم روشن المپو فورا

 میکردم سکته داشتم ترس شده،از زده جن بودم مطمئن

 بودم، بلد که هاییسورهو آیات تکهتک خوندنهبه کردم شروع

 کرد نگام یباره که

 .....الرحیم الرحمن اهلل محمد،بسم اله و محمد اله صله حسین،الهم امام یا_

 میکرد، نگامو میخندید میگفتم،توسا ذکر که همونطور

 ...کن کمکم خدا،خدایا به میبرم اکبر،پناه اهلل_

 دادم ادامه جیغ جیغ با و شد برابر هزار ده ترسم که کرد اخمی توسا

 ......اهلل بسم اهلل بسم اهلل بسم...محمد اله و محمد اله صله الهم...توروخدا خدایا...اهلل به عوذو_



 ...میکنه بازی داره کوچیه پسر...میخورن بستنی اینجا،دارن اومدن هاشنوه با پیرمرده اون+

 توسا؟_

 هوم+

 بفرست صلوات_

 بودم کرده جمع خودمو تخت یگوشه پتو،یع زیر ترس از

 وستا بخاب+

 .نیس خوب میگی؟توحالت چی_

 :گفت خمارشو ضعیف صدایه با

 بخاب،خوبم میگم+

 زاس، توهم باالباشه دوزش اگه...خودشه اره...ارامبخش...افتادم قرصا یاده

 روش انداختم پتورو و تخت رو اوردمش زور هزار باو توسا سمت رفتم ریختو ترسم تمامه

 شی؟ رلم دارم،میشع دوست+

 بود گرفته خندم خمارش صدایه و قیافش ازاون

 بخاب ،میگی چی نمیفهمی االن تو_

 هنوز نشسته پیرمرده ولی رفتن کوچیکا پسر اون+

 ...ببند چشاتو...توروخدا بخواب عشقم_

 بخابیمباهم+

 دیگه میخابیم باهم_

 بخابیم باهم واقعی نه+

 بخاب توسا زشته_

 :گفت حرفم به توجه بی

 کردن پرتاب موشک تا بدزد،سه سرتو+

 خنده زیر زدم بگیرمو خندمو جلو نتونستم دیگه



 ...کرد قفل توهم لبامونو رومو انداخت خودشو توسا که

 ...کردم همراهیش نکردمو مقاومتی

 !بود گذاشت،بانداژش تنش تو که چیزی تنها و دراورد پیرهنشو توسا

 داشتم، خوبی خیلی حسه

 .....................و دراوردم بلوزمو همراهی برا منم

. 

 بود، مرتب کامال چیز مهه و بود تنم کردم،لباسام باز چشامو که صبح

 نبود دیشب از نشونی هیچ ولی کردم یاداوری دیشبو چندبار

 بوده، خواب یه همش فهمیدم

 پاشدم، جام از و کردم پفی و کردم نگاه ساعتو

 ...ونیمهیازده ساعت

 پایین، رفتم گرفتمو دوش یه رفتم

 بودمت ندیده نازم،دوروزه دختره به به:مامان

 بوسید گونمو مداو که میز پشت نشستم

 گذشت؟ خوش خوبی مامان سالم_

 .گذشت خوش تو به دوروز این تو ما از بیشتر:مامان

 .شد خارج ازاشپزخونه و

 و قشنگ اتفاقاته و دیشب یهمه فهمیدم وقتی ولی زدم لبخند یه بعدش اتفاقاته و جشن یاداوریه با

 ....شدم دپرس بوده،کال خاب یه شیرینش

 شم؛ خارج اشپزخونه از  خواستم تا خوردمو صبحانمو ناراحتی با

 خوردی؟ صبحانه چرا بود، ناهار وقته وستا؟االن: مامان

 .ممنون مامان ندارم میل_

 داری؟ کالس امروز+



  اره_

 بخوری غذاتو باید رفتن از عزیزم،قبل خب خیله+

  چشم_

 گوشیوبرداشتم، اتاقمو تو رفتم

 :کردمچکرو توسا بازدیده آخرین
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 شده؟ بیدار هشت ساعت اخه؟چجوری نیسی فف،خستهپفف

 کردن، نگاه به کردم شروع یکی یکی و میز رو گذاشتم هامو جزو

 ...ندارم حوصلشو...دارم زیست امروز آخ

 ...بودم حفظ از کردم،همشو نگاه دقت با جزوشو

 ....بزنم چرت باز رفتم و کنار انداختمش

 :بود شد،توسا بلند مگوشی آالرم صدای که نگذشت ایی دقیقه پنج

 خوشگلم،بیدارشدی؟ سالم+

 بیدارت نیومد دلم بودی خاب...اینجا بیام شدم مجبور و زد زنگ پدرم هفت ساعت حدودای صبح

 ♥......!دیشب خصوصا...چی همه واسه کنم،ممنون

 :نوشتم نشست،براش لبم یگوشه لبخندی و شد باز کامل چشام

 بای قهرم بامن خوبم،نحرف سالم_

 بیام شدم مجبور دابخ+

 چه بمن_

 داری؟ کالس امروز+

 دارم آره....مربوطه خودم به_

 ساعتی؟ دنبالت،چه میام+

 میشه شروع کالسم۵ توچه؟ساعته نکرده،ب الزم_



  خونتونم دم چهار+

 عشقم باشع...بای قهرم_

 فلن ههههه+

 داشتم ذوق خیلی

 ...بخوابم نتونستم کردم هرکاریم

 .....بودم توسا منتظره فقط

. 

 بودم اماده کامال

 بودم، زده همیشگیمو عطره و بودن مرتب لباسام

 ...داشتم ذوق الکی ها دیونه کردم،عین برانداز خودمو ذوق با

 ...بده پیام تا موندم توسا منتظر و حیاط تو رفتم و کردم خدافظی چهار به ربع یه

 ...شدم خسته بودم کرده بازی تاب بس نشد،از خبری اما گذشت اییدقیقه چهل

 بود؛ اومدم،توسا برام پیام یه

 !بهت میزنگم شب...نده رو پیام این بیام،جواب نمیتونم شرمنده،امروز بخدا ببخشید عزیزم سالم+

 شدم عصبی خیلی

 :داد جواب بوق تا چهار از بعد که زدم زنگ بهش فورا

 ...دش دیر نیست؟کالسمم خیالت عین و اینجا کاشتی ببرن،منو شورتو مرده _

 شده؟ جان؟چیزی وستا×

 زد، خشکم گلناز صدایه باشنیدنه

 ...بودم شده هول بگم؛خیلی باید چی بودم،نمیدونستم افتاده پته تته به

 !!!فهمیده چیزی نکنه

 میاد؟ صدا الو×

 :دادم جواب زور میزد،به تند تند قلبم



 .اشغال پریایه این به گمبزن زدم،خواستم زنگ اشتباهی...کردم چیز من خوبی؟ببخشید...چیز سالم_

 :گفت خونسرد خیلی خندیدو

 ...کن ادمش بهش بزنگ تو میکنم قطع عزیزم،من نداره عیبی×

 خدافظ ببخشید بازم ممنون_

 خدافظ گلم خواهش×

 کردم، گلناز و توسا نسار دراومد دهنم از هرچی و کردم قطع گوشیو

 .بیاد نمیتونه گفته که میزنن الس باهم دارن پس

 ...میفهمه کردم تالفی کارشو ینا وقتی

 !میدونم عفریتس،من اون سر زیره همش!زیرقولش؟ زد حقی چه به

 (ادا با)عزیزم...گلم

 ...ببرن،میکروب گفتنتو گلم خودتو شوره مرده

 :زد صدام مامانم که میدادم فحش داشتم همینجوری

 ؟!رفتی کردم فک وستا؟وا:مامان

 ...چیزه کالسه گفت زد زنگ چیز هاع؟نه_

 میگی چی تو نمیفهمم که من وا:مامان

 هورااااا_

 :گفتم که کرد نگام خیره مامان

 کنسله کالس گفت زنگید پریا_

 عزیزم کن عوض لباساتو برو خوب،پس چقدر عه:مامان

 خرید؟ میری_

 نمیخوایی؟ چیزی اره:مامان

 هوله هله باااااا هوله هله واسم یا_

 :گفت خندیدو ریز مامان



 .زدنت حرف این تر،بادخ نکشتت خدا_

 داخل، رفتم زدمو نمایی دندون لبخنده

 ...بیرون رفت هم مامان

 کنم پاره گلنازو میخواست دلم

 باشه داشته ی خبر ،شاید رژا به زدم زنگ

 :داد جواب که خورد بوق تا سه دو

 نانازی سالم×

 چطوری سالم_

 توخوبی خوبم×

 کجایی؟.اوهوم_

  شه تموم کالسش پریا دانشگاهم،منتظرم من×

 داری؟ خبری گلناز و توسا از_

 خرید رفتن امروز اره×

 خریدی؟ چه بسالمتی _

 دیگع عروسیشون برا×

 چی؟_

 ...!بگیرن ابدیشون پیونده برای بزرگ جشن یه نداری؟قراره خبر مگه×

 !نمیشد بود،باورم زده خشکم

 بودم، کرده سکوت

 :خنده زیر زد رژا

 !بگیرن لباس گلناز برا دیگع،رفتن یتههف گلنازه داییه مگع؟عروسیه خلی×

 چع بمن_

 چته وا×



 بای بامن نحرف اصال!چته خودت_

 .روتخت نشستم عصبی و کردم قطع گوشیو

 ...اینجا کاشته منو خرید،اونوقت عفریته اون برا رفتن اااااقاااا پس

 میترکیدم، داشتم

 زدم؛ مشت بالشتم به تونستم تا بودم،کالفه

 کیه؟ دهکر فک ریختش بااون

 ..گلنازه همون لیاقتش

 !ببرن،اشغاال هردوشونو شور مرده

 .میکروب میفهمی، زدم رل وقتی

 ...هسی کیی کردی فک

 کردن، بازی به کردم شروع و تاب لپ سراغ رفتم شدمو آروم گفتم بدوبیراه که یکم

 خورد، زنگ گوشیم که شدم غرقش ساعتی پنج میکردم،چهار بازی انالین داشتم چون

 کردم، خاموش تابو لپ شدمو اف

 نشستم، اینا بابا پیش پایین، رفتم گوشی به توجع بی

 :گفت دیدنم با بابا

 بخونم شکر نماز باید:بابا

 چرا وا سالم_

 شد روشن خانوم جماله به چشممون باالخره که:بابا

 تفریح رفته روز دو مدتها از نکن،بعد اذیت بچمو:مامان

 !بگم چیزی نمیتونم که منم...مامانته صیرمیکنه،تق لوست چقدر ببین:بابا

 !کنه دفاع من از که کسیه با حق میگه،همیشه راس مامان خب_

 شد؟ کنسل کالست امروز:بابا

 :گفتم برداشتموسیب یه



_yes 

 خوبه؟ دانشگاه اوضاع:بابا

 :دادم جواب زدمو سیب به گاز یه

_yes dady 

 نداری؟ کسر کمو پول:بابا

_no dady 

 نمیاد خوشم نکنا ددی ددی تاوس وا:مامان

 نمیشع سرش ،احترام دیگع کردی لوسش:بابا

 .کردی لوسش میگه میشع توهم؛هرچی داره ربطی چه وا:مامان

 :گفتم دادمو تکون مامان سمت به سرم، همراه اشارمو انگشت میجوییدم سیبو از گاز یه که همونطور

_yes yes 

  اهلل بسم:مامان

 داد، ونتک سرشو و زد لبخندی بابا

 :گفتم دادمو تکون روبهش تایید ینشانه به اشارمو انگشت و پریدم جام از یهو کردمو نگاه بابا به

 yes yes,دقیقا,yes خیلی_

 .گرفت خندم حرکاتم از خودمم که خنده زیر زدن بابا مامان

. 

 بده، انجام کاراشو تواتاق رفت تلویزیون،بابا جلوی شدم خوردیم،لش که شاممونو

 !بود تلفن پای معمول طبق هم نماما

 زد، برق چشام میکرد پخش پاترو هری داشت که ایی شبکه دیدنه با

 میدیدمش داشتم که بود هزارم بار برای

 داشتم؛ هیجان براش بازم ولی

 میکردن،کالفم بودن،خیلی طوالنیو زیاد خیلی فیلم وسطه تبلیغاته



 که میزد داد فقط هم مامان!میکردمجیغ جیغ میشدمو زده فیلم،هیجان از ایی تیکه هر بادیدنه عوضش ولی

 !باشم ساکت

 بودم، تلویزیون پای نیم دوساعتو

 مامان، پیش رفتم پاشدم فیلم اتمامه از بعد

 میرفت؛ سر خیلی حوصلم

 میزد، حرف تلفن با که همونطور

 کنه، صحبت هنتون و بخنده که میدادم نشون خودم از بودمو بلد که ایی مسخره حرکاته تمامه

 شدم؛ موفق باالخره...موزون حرکاتهو بپر بپر و بازیدلقک تا بگیر رقصیدنع از

 دراومد، اشکش که خندید اونقدر

 سمتم، کرد پرتو اورد دردمپاییشو

 مامانکه کردن جیغ جیغ کردم شروع

 :گفت باخنده  کردو عذرخاهیبود خط پشت که ازخالم

 !پدرسوخته دیگه برو×

 :زدم داد و بابا اتاق دم رفتم عسری منم×

 پرتممم کرد سمت دمپاییو مامانی باباااااا؟_

 :گفت بیرونو اومد ازاتاق بابا

 بکنم کارمو منم بذار بخون درستو دیگع،برو کنه صحبت تلفنشو بذار درستع،دوما سمتم کرد پرت اوال

 ...برو دخترم

 رفت سر میزنه،حوصلم حرف داره ساعته سه_

 !کن سرگرم خودتورفتع،برو سر صلشحوهم مامانت×

 اتاقم، تو اومدم و گفتم ایشی

 دارم پیام تا۳۹و  پاسخ بی تماسه تا۲8 دیدم که برداشتم گوشیو

 ...بودن توسا از بود،مابقی پریا و رژا طرفه از که زنگا و پیاما از هشتا هفت بجز



 :دادم مشترک پیامه رژاو پریا به

 نکبت؟ داشتی کارم_

 :نوشتم اتوس واسه و

 بله؟_

 بود، شدهتنگ براش دلم خیلی ولی بودم دلخور ازش خیلی ببینم،بااینکه عکسامونو تا گالری تو رفتم بعدشم

 گرفت، شدیدا دلم امروز یاداوری با

 بودیم هم ماله حاال نمیکردم اشتباه اگه...پیش ماهه چهار سه پشیمونیه بازم...داشتم بدی بغضه

 ...شدم سرگرم عکسا با کردمو پلی اهنگو

 صدامو دوباره گرفته غم��

 چشامو هوایه باز زده نم

 دوباره دیوار به دادم تکیه نیستیو

 رویا تو میذارم پا تو بعده

 همینجام تو،هرشب خیاله با

 نداره...نداره تمومی چشمام اشکه

 بارون پاییزو برگو خشه خش صدایه

 داغون قلبه با تو خیاله باز

 ...دوتامون سهعک به میشم خیره نیستیو

 میکردم قرض دستاتو میشدکاش

 میکردمفرض تورو کنارم باز

 توخیابون میزدیم قدم صبح خوده تا

 بیاد جات به هیچکسی نذاشته که حسی به...لعنت

 سختیا تو پشتته تاهمیشه که یکی

  که دلش رو گذاشتی پا که همون



 ��....پره غمت از

 میومدن، اشکام هم پشت

 !نکردم قطع اهنگو ولی ارکن انداختم گوشیو

 نمیشه، باورم هنوزم

 !افتاد اتفاق زود خیلیچیهمه

 بودم؟ شده عاشق واقعا من یعنی

 بود؟ توسا برای اشکا این واقعا همجنسم؟یعنی عاشقه

 دیگس، یکی ماله اون شده،ولی تنگ براش عاشقشم،دلم من شد؛اره تر شدید گریم

 نکشم، عذاب دیگه که کردنشه فراموشراهم تنها

 !باشم قوی اینقدر نمیتونمشدم،من خسته باشم منتظرش همیشه ازاینکه

 میلرزید، گریم شدته از قلبم

 ...بود گرفته درد گلوم

 ...میکنی اینجوری چی دارم،واسه دوسش میدونی کهبودیم؟تو هم ماله اگه میشد چرا؟چیشد اخه خداع

 ...میشه رو زیرو دنیام یکنمم لمس دستاشو وقتی میدونه میگم؟کیی چی من میفمه کیی

 همههه؟و دوستام چشم از باشم؟دور داشتع دوسش یواشکی باید

 ...کنم؟ نگاه فقط من و بغلش تو بره دیگه یکی چشمام جلوی باید ینی

 بود، شده تبدیل هق هق به گریم

 لرزیدن؛ به کرد شروع گوشیم

 گوشم یصفحه رو عکسش دیدنه با

 ...زد یخ تنم تمامه

 ...بود تنگش دلم شدیدا ولی بدم جواب منمیخواست

 :دادم جواب لرزون صدای با

 ألو..أ_



 کتت تو هیچیم!میکنی خورد دادم؟اعصابمو پیام زدمو زنگ چقدر نمیدی؟میدونی جواب چرا وستاسالم+

 نمیره

 چه..تو ت...ب_

 کردی؟چیشده؟ میلرزه؟گریه صدات چرا+

 جونت...جون..ناز..گل با..ب برو..تو..ت_

 دیگهههههه بزن شده؟حرف دعوات بابات مامان کردی؟چیشده؟با گریه چرامیگم وامبات+

 :گریه زیر زدم نیوردمو طاقت زدکه دادی با

 شدهتنگ ات..بر...دلم_

 بزنیم حرف نکنمیکنی؟گریه گریه داری این همین؟واسه فقط+

 ...بدم جوابشو نمیتونستمکه بود شده شدید گریم اونقدر

 نبود قرار اصال شد، یهویی میکنم،کامال جبران بخدا ببخشید...منه تقصیره باش،میدونم مارو عزیزم وستا+

 !باهام بزن نکن،حرف گریه وستا...بیرون برم گلناز با امروز

 دراومد؛ باتریش که اتاقگوشهیه کردم کردموپرتش قطع گوشیو

 میکردم، گریه میکشیدمو خفه کردم،جیغایفرو توبالشت سرمو 

 ....برد خوابم چجوری نمیدونم

. 

 کردم باز اروم خیلی چشامو

 ...داشتن درد شدیدا که بود چشام اون از داشتم،بدتر بدی خیلی سردرده

 ...دیدم میکرد نگام داشت که کسی از مبهم تصویره یه

 ...بود میدیدم،توسا درست زدم،اره پلک اروم بار چند

 ؟..رویی چه اخه؟با اومد چجوری

 .سرم رو کشیدم رو پتو و کشیدم دراز دیوار به رو خوردمو تکونی

 میکنی؟ اینجوری چرا نگرانتم من عزیزم+



 ...کردم عذرخواهی دیروز بابته که من+

 بزن حرف وستا+

 کردی؟ اینجوری چرا گوشیو+

 ...میشی خسته که نزن،باالخره حرف باشه+

 ...نمیره سر حوصلم داری اتاقت تو هوله هله خوبه+

 :خونمب برات آهنگم یه+

 جونم به لب دیگه رسیده

 مهربونم بشم فدات

 شم راه به رو بذار برگرد

 نذاشتم کم واست آخه

 باز پشتمو نکن خالی

 باش من مثه شده یبارم

 حرفات رو بمون میدی قول

 ...چشمات فدای دلم الهی

 قلبم شده تنگ واست بیا

 ....خب عاشقه دل تفلکی

 بخونه بقیشو نذاشتم

 :گفتم سرجامو شدم سیخ فورا

 جونت،نمیخوام گلی پیشه برو...هه باشم؟ تو مثه حرفات؟من رو میمونی میدیو قول نذاشتی؟تو کم واسم تو_

 جون رل میزنگم حال؟تازه عشقو رفتی خودت و اینجا کاشتی ببرن،منو هردوتونو شوره ببینمت،مرده اصال

 اینجوری حقی چه هستی؟به ییک کردی فک اشغال...تووووو مخصوصاگمشید بده؟همتون جواب باید جونت

 حل چی همه عذرخاهی یه با کنیفک بکنیو میخوای غلطی هر دارم دوست چون نمیشه میکنی؟دلیل رفتار

 حالیت شعور اسبم یه بیشعور،نصفه غده نیسی، ادم بزنی،تو حرف من با کلمه یه حتی نداری میشه،حق



 هرکیپیش بری مرسی؟میتونی واو میگم غلتب میام مشتاقانع کردی چی؟فک کیی اینجا اومدی حاال!نیست

 ...میخواد دلت که

 سرجاش و بود کرده میکرد،اخم نگام مات شم،توسا خالی میخواستم فقط!میگم چی دارم نمیدونستم 

 :گفت شد تموم که بود؛حرفام زده خشکش

 بابا نیاریکم نفس+

 خودتی_

 پتو، زیر رفتم بعدم

 ؟نداری کالس نیس؟مگه شده،گشنت۱۱ ساعت+

 بزنیم دوری یه بریم هم کالست از بعد برسونمت میخوام پاشو

 نحرف جووونت،بامن جون جون جون جون گلی با خودت خودت خودت خودت_

 خدافظ میرم من پس+

 ...شنیدم درو شدنه بسته صدای فقط

 ایساده،فوراو سرم باال نما دندون لبخنده یه با توسا دیدم که برداشتم رو پتو اروم نیومد صدایی دیگه وقتی

 !سرم رو کشیدم رو پتو هابچه مثه

 بیاد بگو مامانم ب_

 نیس خونه مامانت+

 کو؟ اومدی؟مامان چجوری تو_

 باشگاه میره داره گفت بودش،بعدش اومدم وقتی+

 کو؟ هماخانوم_

 اشپزخونس تو+

 سومیه قفسه وت که بده،همونا کیکا ازاون گشنمه_

 پتو، زیر داد هول کیکو بعد ثانیه چند

 خوردم، کیکو همونجا اشتها با

 بده هم دیگه یکی_



 .بیرون بیا بازیا مسخره این بسه+

 :گفتم جیغ با

 بدههههه دیگه یکی_

 اومدم، در پتو ریز از و خوردم اونم که پتو زیر داد هول کیکو بازم

 :گفتم پایینو انداختمسرمو

 اومدی؟ چرا_

 :گفت و صندلی رو نشست

 باشیم باهم امروز+

 میبینم میذارم گلناز جای که خودمو!شه تموم کردی،باید خیانت گلناز به کردیم،تو هاشتبا جاشمتاهمین_

 برو...نمیتونم...دردناکه خیلی

 میگی داری چی+

 ...و الناز و امیر،من و ،من رژا و ،من پریا و من مث دوستیم دوتا فقط منوتو_

 نکن اذیت نیستیم،خودتو دوست تو منو+

 نم تو می ن...من_

 نمیتونی چیو+

 بفهمی،فهمیدی؟ باید....بفهمی نمیخوای اگه دوستت منو رلتع گلناز...کردن خیانت به_

 :گفتو زد خندی نیش

 اخرته؟ حرف+

 اینکارو چرا اون،پس بدونه نمیتونستم که بود؟من اخرم حرفه واقعا ینی...نگفتم هیچی و شدم خیره بهش

 !ندارم شک میتونه کنم،اونم فراموشش میتونم مطمئم...یامب کنار باهاش باید...نیس من مالع میکنم؟چون

 :گفتم کشیدمو عمیقی نفسه

 اره_

 ...افتاد ابروهاش بین و پیشونیش روی خطی و فشرد هم رو دندوناشو



 :گفت کردو سرش شالشو

 خداحافظ....راحتی هرجور+

 .گرفتم خودمو جلوی بگیرم،اما پس حرفامچ خواستم سریع شدمو پشیمون

 ...داره گناه کردم،گلناز ستودر کاره

 .شدم حاضر دانشگاه به رفتن برای ناهار خوردنه از بعد گرفتمو دوش یه رفتم رفتنش از دبع

 .خونه برگشت وخودش رسوندم دانشگاه دم تا مامان

 دادم گوش درسو مدت کله میلی بی با

 .بیرون زدم کالس از نفر لیناو و پاشدم فورا کالس از نبود،بعد مساعد اصال دانشگاه و درس برای حالم

 دادم، سفارش قهوه یه و دانشگاه کافه سمته نداشتم،رفتمرو خونه یحوصله

 ...کنم امتحانش میخواستم ولی نداشتم دوس اصال

 الناز، به افتاد چشمم بخورم تاخواستم و اورد رو قهوه

 پیشش رفتم  گنده لبخنده بایه بعد و کردم حساب اول بودمش، ندیده که بود ماهی یه

 خانوم معرفت اینجاس،بی کیی ببین گاد مای اوه_

 بغلم پرید و نشست لباش روی نمایی دندون لبخنده زدو برقی چشاش من بادیدنه و سمتم برگشت توجه بی

 کرد،

 خووبی؟ بود شده تنگ برات دلم برم،چقدر قربونت الهی وای×

 معرفت بی شما بااحوالپرسیایه:گفتم کردمو بغلش گرم

 :نشستیم و دراومد بغلم از

 مامان حاله که گفتن دکترا خداروشکر عوضش ولی برگشتیم المان از دیروز تازه!خبرداری اوضاعم از که تو×

 !شد خوب اوضاع...خب ولی بودم نگران خیلی زدم حرف باهات که پیش هفته!شده خوب چی همه و خوبه

 شدم،البته خوشحالم خیلی...خوبه امانتم حاله که میدونم،خداروشکر شدی اذیت خیلی بمیرم الهی_

 ...!بدونی که منه،گفتم دعاهایه بخاطره همش که میدونی

 :گفت خندیدناز بعد

 خودت جونه اره×



 قهرمیکنما_

 بود تو دعاهایه بخاطره اره نه نه نه×

 کردی؟ چیکار غیبتارو_

 میکنم حلش گفت فرزین اونم که کردن قبول بقیه یکیشون کردم،جز صحبت بااستادا×

 فرزین؟_

 :گفت شدو سفید سرخو یکم

 دیگه بنده رله بله×

  نمیشه باورم نهههه_

 نکن حسودیم شه باورت×

 کرده جور باهم خوب رو تخته درو فرزین،خدا نه ادمی تو کنم،نه حسودی چی به من شدی،اخه بدبخت_

 خودتی تخته درو×

 خودت_

 کردی؟ کات پویان با چرا×

 نداشتمنو لیاقته_

 بود کرده کورچشاتو نیس،عاشقی ادم این کن کات گفتم هتب چقدر×

 .کن گوش حرفم به نکرده کور چشاتو عاشقی اگه کن؛ نیس،کات ادم فرزین میگم من االن_

 زد خشکم فرزین صدای با

 نیستم؟ ادم من:فرزین

 سالم اومدی عه×

 پاشدم، سرد کامال احوالپرسیه و سالم از بعد کردمو کجیدهن

 کجا:فرزین

 نشم عاشق کرگدنه دوتا احمهمز_

 بحرفیم بشین خانوم لوستا×



  میرسونیمت هم خودمون بشین:فرزین

 دیگه ساعته یه دارم کالس نه_

 دوشنبه داری؟بجز کالس دوتا روز یه تو نرسیده،چجوری بهت بیشتر واحد میگی،پونزده دروغ سگ عین:×

 اب رو بریزی رو مته پته نمیخواد حاال_

 بهمون نگفتی تبریک:فرزین

 دارید؟ گفتن تبریک شما ببره،اخه زدنتونو رل شور مرده_

 کرد قطع خندشو و شد رو روبه فرزین اخمه و متعجب نگاهه با که خنده زیر زد الناز

 نداره؟ خندیدنم حق چیه_

 درنیار بازی لوس بشین:فرزین

 بیرون بریم امشب بیان رژا و پریا میزنگم×

 خوبیه فکره:فرزین

 ندارم حوصله نمیام من_

 .بیاد خوبیه،میزنگم پسره خدایی ولی نیست ازمن کنم،بهتر اشنات رفیقم با میخوام بیا:فرزین

 شدم، عصبی وحسابی ذهنم تو اومد توسا یچهره یهو ولی نزد بدی حرفه

 داری؟ نظر در کیسی خواهرخودتم بکش،واسه نداری؟خجالت غیرت مثقال یه تو_

 بیرون، زدم کافه از صبانیتع با و دیدم فرزین صورته تو خجالتو

 !نیومد دنبالم دیگه کردم،اونم خدافظی گفتمو رلش به دراومد دهنم از هرچی که دنبالم اومد الناز

. 

 برات که هستی کیی تو��

  ندارم اروم لحظه یه

 میبرمرویام تو تورو میکنمو فکر تو به

 پیشت که هستی کی تو

 میکنم تضمین فردامو



 میکنم تمرین آیینه تو زدنو حرف خوب تو با

 باش هستی هرکی

 بمون فقط بمون فقط

 باش هستی هرکی

 بدون دارم دوست من

 باش هستی هرکی

 بخند همینجوری فقط

 باش هستی هرکی

 نبند روم چشاتو فقط

🎶🎶🎶 

 کنم اعتراف یه میخوام

 گفتنش سخته بااینکه

 ط کناره اصال اما

 دلش نمیگیره ادم

 من واسه تو با زندگی

 تجربس یه اشثانیه هر

 هام لحظه تویه خوبه چه

 ��...بس همینو باشیو تو

 شد سرازیر اشکم یقطره اولین

 دارم دوسش چقدر بدونه بدم،که گوش اهنگو این کنارشم وقتی میخواست دلم

 ...دلمو حرفایه بدونه که

 ...بره که بود ازخداش نکرد،انگار هم کوچیک مخالفته یه حتی اون

 ...بپذیره چیو همه راحت اینقدر نمیکردم فکرشم



 ...میخواست گریه شدیدا دلم

 ...کردن گریه به کردم شروع صورتمو جلوی گذاشتم دستمو

 کردم حس مشونه رویه دستیو که بودم حالت این تو چقدر نمیدونم

 کردم، نگاه بود کنارم که کسی به اشکی چشایه با

 بودن، جوون دختر دوتا

 .دانشجون بود معلوم

 !کردم ردداد،که بهم دراوردو دستمال یه یفشک از یکیشون

 .اوردم در هندزفریو کردمو پاک اشکامو بود توجیبمکه دستمالی با

 بله؟_

 شده؟ چیزی×

 کنم خلوت یکم گفتم بود گرفته دلم فقط نه_

 الهه هم ایشون و مریمم من: ×

 وستام خوشبختم،منم_

 .نیس اینجا خونمون همینجاییم،البته دانشجوی×

 هستید؟ کجایی_

 اصفهان:الهه

 ندارید لهجه_

 نیستیم اصفهانی اصفهانه،اصالتا خونمونفقط:مریم

 اها_

 میکردی؟گریه چرا بپرسم میشه: الهه

 بود گرفته دلم که گفتم_

 :گفتگرفتو رو الهه دسته مریم

 .بگیرن ازم رو الهه میخواستن که افتادم نحس اونروزه یاده



 :گفت اومدو مریم برای ابرو موچش یه الهه که کردم نگاشون متعجب

 ؟میگی چی مریم

 کنیم دل دردویکی با باشیم،حداقل راحت اخه،بذار میدوننچی استریتا این:مریم

 ؟چی بده گزارش دانشگاه به اگه:الهه

 هستید؟ لزبین_

 کردن، نگام شده گرد چشایه با هردوشون

 سکشوالم بای باشید،منم راحت_

 میگی دروغ:مریم

 ...بود کافی گریه دادم،دیگه قورتش اما فشرد گلومو بدی بغضه که افتادم توسا یاده م،دوبارهداد تکون سری

 دخترت؟ دوس یا میکردی گریه پسرت دوس برا حاال:الهه

 عشقم برا...هیچکدوم_

 پسر؟ یا دختر:مریم

 دختر:گفتم کشیدمو آهی

 میفهممت بمیرم الهی:الهه

 کردم زیاد هاگریه ازاین منم:مریم

 چرا؟_

 ...بدن شوهرمون و کنن جدامون باهمیم،میخواستن و همجنسگراییم، که بودن فهمیده هامونخانواده:مریم

 چیشد؟ بعد_

 شدیم ترد و کردیم مقاومت:الهه

 واقعا؟_

 داد تکون سری

 نبود؟ سخت_



 تحمل چیو همه راحت خیلی داشتم،باهاش دوس بیشتر خانوادمم از مریمو من بود،اما سخت خیلی:الهه

 .دمکر

 !برم قربونت الهی:الهه به رو مریم

 ...بوسید پیشونیشوو

 خوشبحالتون_

 کنی؟ تعریف فداتشم،میخوای:مریم

 بیخیال _

 همدردیم همه بگو،ماها:الهه

 ...صبحو امروز همین تا کردم تصادف توسا با که اولی روز کردن،از تعریف کردم شروع کشیدمو عمیقی نفسه

 ...میکردیم گریه تایی سهو گریه زیر زدن اوناهم میکردم،که ریفتع گریه با شکستو بغضم آخراش

 ...خواستتوسارو بغله یهو کرد،دلم بغلم مریم که میشد شدیدتر گریم اونابادیدنه

 !کنه؟ ارومم دیگه یکی باید چرا

 ...نیس خودش چرا

 ...پیشم بیاد و بشنوهه صدامو که بلند بزنم،اونقدر داد میخاسدلم

 بخوریم، باهم یچیزی کردم دعوتشون کردمو خواهی معذرت شدیم،ازشون ارومامونت سه هر وقتی

 ...کردن قبول اصرار باکلی

 قرار امشب که دادم پیشنهاد بهشون غذامون خوردنه از بعد و رفتیم بود اونجا که فودی فست نزدیکترین به

 باهم، بذاریم

 ...نکردن مخالفتی اوناهم

 گرفتم، شمارشونو دادمو شونبه احسانو یخونه سفره ادرسه

 ...شدیم جدا هم از شب تا کردیمو بغل همو گرم

 کرد مخالفت بیرون،اولش میرم بادوستام امشب که گفتم بهش و مامان پیش رفتم فورا خونه رسیدم وقتی

 .شد راضی کردن غرغر یکم با ولی

 کشیدم، دراز یکم اتاقمو تو رفتم



 .شدم حاضر کممکپاشدمو که بود شیشونیم حدودای ساعت

 :دادم پیام مریم به

 دنبالتون میام بفرس خونتونو چطوری؟ادرسه سالم

 میاییم دیونه،خودمون نبابا:مریم

 ادرسم منتظر_

 .فرستاد ادرسو بعد دقیقه پنج

 رفتیم دنبالشونو رفتم تا و کردم حرکت نیم هفتو ساعته کردمو خوشتیپ حسابی زدم، خفن خیلی تیپه یه

 .شد نه ساعت خونه سفره

 راهنماییمون داخل به گفتو امدی خوش الهه و مریم به کردو احوالپرسی گرم همیشه مثل دیدنم با احسان

 .کرد

  نشستیم تختا از یکی روی شدیمو وارد

 بخوریم، شام اول گرفتیم تصمیم

 دادیم، سفارش کوبیده پرس سه

 گفت،می خاطراتشون از و اورد در بازی مسخره حسابی مریم رسیدنشون تا

 ..بود نموندهبرامون زدن حرف نایه که خندیدیم اونقدر

 شدیم، سیر خنده از که میزد حرف بند یه هم خوردن نبود،موقع بردار دست بازم اوردن،مریم شامو وقتی

 ...بودیم کشیدن مشغول دادیمو سفارش قلیون غذا،دوتا از بعد دقیقه بیست

 بوچه یکی اون ولی ترنسه، یارو ببین،بنظرم اونجانفرو چهار اون:مریم

 .انفمه رالشونم

 بوچن هردو بنظرم نه:الهه

 میخندیدم دادناشون نظر به فقط بودو جمعیت به پشتم

 ترنسه نیس،یارو حالیت تو الهه:مریم

 بوچه؟ نه بگو،مگه تو وستا:الهه



 داد، صدا مغزم توسا دیدنه با که انداختم نگاههیه برگشتمو

 ...نبود گلناز بود بغلش تو که دختری اون...بود زده خشکم

 ....دیگه نفره یه و بود بغلش که دختره توسا،اون

 بود؟ فطرتی پست ادمه اینقدر توسا نبود،ینی گلناز دختره مطمئنم

 میکرد؟ خیانت داشت واقعا ینی

 ترنس؟ یا بوچه وستا،بنظرت چیشد:مریم

 میگی؟ کدومو_

 توبغلشه ودختره تنشه ایی سورمه اسپورته کته که یارو همون:الهه

 ...بوچه:گفتم زدمو خندی نیش

 نیس،ترنسه حالیت:مریم

 شو یکه،هیس به دو مریم:الهه

 توساس_

 میکردن، نگا باتعجب و شدن ساکت هردوشون

 کیه پس...نیس گلناز بغلشه که اون...نمیفهمم_

 که دراومد اب از زرد تو یارو..زارت:مریم

 زشته مریم:الهه

 اشغال فطرته پست_

 !پاشد بغلش از دختره اونو نشسته کنارش اومده هم دیگه دختره یه گفتن بچها که رگردوندمب رومو

 ...کنم نگاش برگردم نبودم حاضر میخورد،حتی بهم داشت حالم

 .فطرت پست کثیفه

 ...راسته وحرفاش عاشقمه میکردم فک که بگو منو

 شدم منصرف بدم،ولی پیام بهش که گوشیمودراوردم فورا

 نداره ارزششو که دیدی...وستا یالبیخ:مریم



 اون برای نه...متاسفم خودم برا_

 باش اروم عزیزم:الهه

 کنم ضایش پیشش برم باید_

 بیخیال نه:مریم

 شدم بیخیال بچها اصراره با

 .رفتن بودن توسا بغله تو که دختره و بوچه اون عه:الهه

 دافیه عجب پیششه که این اوووف:مریم

 میکنما نصفت بخدا نشو پرو مریم:الهه

 کردم غلط بخدا توبه:مریم

 کردمو پاک شمارشو ببینم،همونجا رو توسا دوباره و برگردم نمیخواست دلم

 ...بیاره دیگه قلیونه یه بره که گفتم مریم به

 ...رفتن دوازده ساعت الهه و خونه،مریم برگشتم و اونجا از کندم دل بابا مامان زنگای با دو ساعت حدودای

 شد، بحثمون خونه،حسابیرسیدم وقتی

 ...تواتاقم اومدم کردمو خالی اونا سر عصبانیت و فریاد با داشتم دقودلی هرچی

 بود بد میرفت،حالمگیج نمیبرد،سرم خوابم کردمهرکاری

 ...جسمی هم روحی هم

 ...میکرد دیونم داشت بودم شده لیاقت بی ادمه یه عاشقه بازماینکه فکره

 .بودم تنفرمازش هم داشتم دوسش هم

 ...بود بغلشتو دیگهیکی راحت اینقدر چطور

 .برد خوابم تا شدم پهلو اون پهلو ایناینقدر

 پریدم، خواباز گوشی صدای با ظهر دوازده ساعت

 بود، کردم،الناز نگاه گوشی صفحه به

 :دادم جواب خابالود صدای باهمون



 هوووم_

  خانوم لوستا سالم×

 چطوری سالم_

 وابخساعته بابا×

 بده حقبودم بیدار چهار تا_

 سوخته؟ نصفشو ترکیده گاز دانشگاه تو دیشب داری کن،خبر ولش اینارو×

 بیرون، بزنه حدقه از بود نزدیک چشام

 چیییی؟_

  کردن اعالم دانشگاه کانالهتو..بخدا×

 نشد؟ چیزیش کسی_

 متاسفانه کردهفوت مستخدم چرا×

 بیچاره بمیرم الهی وای_

 دلیلن پیگیره شدیدا ماالن اره×

 میشه؟چیکالسا_

 کنن رسانی اطالع خودشون تا کنسلنهمه فعال×

 ایوووول میگی درووووغ_

 میفتیم؟عقب چقدر ایول،میدونی چیو چی×

 بابا میدنرونمره استادا_

 کنی سکته گرفتهاتیش اونجا بفهمی ضعیفت یروحیه دانشگاه،بااون نری که بگم واال،خواستم بگمچیهووف×

 گمشو_

 لیاقت،فعال بی قربونت×

 فلن_

 کنم، چیکار نمیدونستمازخوشحالی



 ...سوخت اونجا مسختدمه حاله به؛دلمبود افتاده نادر اتفاقه یه

 پاشدم جام از دادمو بیرون دار صدا نفسمو

 نمیزنهحرفیومیکنه نگام اخم با مامان دیدم که پایین رفتم گرفتمو دوش یه

 .نشستم مامان کناره مبلرو خوردموصبحانمو خانوم هما با احوالپرسیو سالم از بعد و اشپزخونه تو رفتم

 کنید درکم یکم کاش...نبود خوب حالم دیشب بخدا میخوام معذرت_

 کنی؟ دل دردو بامن نیستی حاضر ولی باشی غریبه مشتیه با باید شب دو نیستم؟تا مامانت منمگه:مامان

 .نمیکنم بدی کاره باشم بیرون هم صبح تا اگه که نمیکنم،میدونی ادهسواستف اعتمادتون از من_

 دیگس یچیزه من حرفه:مامان

 !کنی درکم نمیتونی...تو...مامان_

 اینقدر چندماهه چرامیگفتی،نمیدونمبهم چیوهمه همیشه!نبودی اینجوری قبال میدونی؟تو کجا از تو:مامان

 !شدی تخس

 تعطیله دانشگاه کن، ولش اینارو_

 چرا باز:مامان

 گفتم، امیزی شیطنت لبخنده با

 گرفته اتیشو ترکیده گاز_

 دختر کن مسخره خودتوبرو:مامان

 گفت زنگید الناز...بخدا_

 چرا؟ سرم به خاک:مامان

 واال نمد_

 چیه؟ نمد:مامان

 گفتم خندیدمو بلند

 نمیدونم ینی_

 زدنت حرفاین با نترکی:مامان



 کرد فوت مستخدم_

 ...خانوادش الهی،بیچاره بمیرم هییییع:مامان

 بمیرن اتفاق این بمیرید،مسئوالیه چرا شما واخدانکنه_

 کنه نابود باعثوبانیشوو اطرافیانش به بده صبر خدا:مامان

 بیکاری جونآخ_

 :گفت کردو نگام چپچپ مامان

 بزنم حرف باهات میخوام

 :گفتم برداشتمو بودو اونجا که پفکیاز پر ظرفه

 ژووون؟_

 بچه درنیار بازی مسخره:انمام

 باش هوم:گفتم دهنمو تو دادم هول همزمان پفکو دوتا

 بریم ایران از میخواییم:مامان

 کردن، سرفه کردم شروع و گلوم تو پریدن جمله،پفکا این باشنیدنه

 :ریخت اب لیوان یه واسم سریع صورتشو تو زد مامان

 ...عمیق نفسه...بکش چیشد،نفس سرم،وستا به خاک:مامان

 میشم، خوب االن کنه صبر که میگفتم اشاره با فقط

 ...بود شدهاشک پراز چشام ها سرفه شدته خوردم،از ابقلپ یه کردمو منظم نفسامو زور هزار با

 نمیام من_

 برمیگردیم دیگه دوسالع نباش،یکی نگران بریم،ولی که مجبوریم عزیزم:مامان

 ایران از ارجخ برسه نمیذارم،چه بیرون تهران از پامو من_

 بخاطره اما!بابات برای حتی...سخته منم برای کندن شم؟دل جدا خانوادم از اسونه من برایه کردی فکر:مامان

 ...کنیم تحمل دوسال یکی مجبوریم قراردادشو کارش

 :گفتم بغض با



 بیام نمیخوام من...توروخدا مامان_

 .نگذره سخت بهت میدم قول...کن تحمل کنی؟یکم ناراحتباباتو نمیخوای که تو:مامان

 :گفتم لرزون باصدایه و گریه زیر ببینمش،زدم نمیتونمدیگهو شم دور توسا از باید اینکه فکره با

 ...!مامان توروخدا...میمونمبرید،من شما...توروخدا...نمیتونممن_

 کردهبغض هم خودش انگار که مامان

 گناه بابات کردم،اما مخالفت خیلی خانوادمم،منمتنگه دل منم بخدا:گرفت هامو شونه نشستو کنارم اومد بود

 !کن درکش یکم...میکشهزحمت داره ما داره،بخاطره

 :گفتم بلند صدایه باو پاشدم جام از زدمو پس دستشو

 .نمیام جاااااااهیچ بکنید،من میخوایید هرکاریییی_

 .کردم قفل درو اتاقمو تو اومدم دو با

 ...کردم گریه بلند صدایه با تونستم تابردمو فرو الشتموب تو سرمو تختو رو پریدم

 ....شم جدا ازشون بخوام واقعا اینکه به برسه بود،چه دردناک برام عشقمو دوستام از دوری فکره حتی

 ...نداشت فایده کنم بازدرو میخواست ازم صدقه قربون با و میزد در هرچقدر مامان

 ...شتمندا نایی دیگه که کردم گریه اونقدر

 :زدن حرفکردم شروع هق وهق گریه با

 میاد؟ دلت چجوری چرا؟ اخه بود،خدا کافی برام میدیدمرو توسا که همین

 میکنی؟ باهامکارو این داری عمدا

 کنم؟خداترکش راحتی همین شم؟به دور ازشو بذارم پا دلمرو چجوری!باشم؟ دور ازش چجوریمن

 کردماشتباه یه!داری حسی چه ببینم فقط میکرد،میخواستم دورت تعشق از یکی بودیو عاشق خودتمکاش

 همین بمونم،از پیشش بذار فقط نمیخوامهیچی بخدا خدایانیس؟ میدم،بس پس تاوان دارم هرروز بجاش

 !میدم قول...نمیشمنزدیک بهش دیگه...فاصله

 ...بود گرفته درد شدیدا گریهو هق هق بخاطر گلوم

 :شدم خیره گوشه یه به خودموتو شدم جمع

 بگیر تلویزیون به رو قلب یه+



 چی؟_

 اع بگیر+

 چی؟_

 اینجوریاس بعله+

 ...اییخورده یکساعتو این تمامه_

 ...توگوشیم شد سیو بازیات ترسو یهمه+

 اشغااااااال_

 جووووووون+

 

 ...کنم بغلش میخواستبود،دلم شده تنگبراش شد،دلم سرازیر اشکام بازیاش،دوباره دیونه یاداوریه با

 ...برم که مجبورمکنم،اخرش مخالفت چقدر هر من میدونستم

 ...خدا ؟نهههه...دیگه دوساله نبینم،تا توسامو دیگه برمو

 ...گریه بازم صورتمو جلوی گذاشتم پتورو

. 

 پریدم، خواب از زدن درصدایه با

 کردم، باز درو گیجو پاشدم

 دخترم؟ خوبی:بابا

 نشست، تختم کناره صندلیه رو اومد باباکه تختمرو  برگشتم دادمو تکون اره ینشونهبه سرمو

 ...کرده صحبت باهات مامان میدونم:بابا

 بابا ندارم حوصله_

 برم،مجبوریم،هممون ندارم دوس منم نکن،بخدا عنقی بد اینقدر:بابا

 نمیامو نیستم مجبور من_

 بهت نگذره سخت میدم جان؟قول وستا:بابا



 یام می ن...من...کنیدولم_

 :گفت عصبانیت باوپاشد بابا

 فهمیدی؟ میریم دیگه یهفته کن،سه اماده کردم،خودتو لوست زیادی

 ...رفته که فهمیدم اتاق درب شدنه کوبیده باصدایه

 ...دیوار به بودم شده خیره

 ...بود کرده پست جدید عکس یه کردم،چکتوسارو اینستایه و پروفایل برداشتمو گوشیو

 ...نمیدیدمت دختره بااون  اونشب بود،کاش شده خوب ،چقدر...یهع

 دادم، پریابه پیام یه کردمو سیو گوشیم تو عکسشو

 خوبی؟کجایی سالم_

 :داد جوابکه نکشیدطول زیاد

 ...میکنیم اماده سوپرایزیه داریمماهمتعطیله جیگر،دانشگاه سالم:پریا

 ببینمت؟ بزنم،کجا حرف باهات باید_

 چیشده؟:پریا

 میریم داریم_

 میری؟ شدی؟کجا زده خواب:پریا

 میریم ایران از داریم_

 :زد زنگ فورا و نداد جواب دیگه

 بله_

 میریم؟ازایران داریم چی میگی؟ینی داری چی:پریا

 ببینمت باید...نیس خوب حالمپریا:گفتمبغض با

 دنبالت رژا،میاییم دنباله میرم برم،االن قربونت باشاروم:پریا

 باشه؟ بیا زود_

 خونتونیمدم نشده شو،یساعت حاضرپاشو االن:پریا



 فلن باشه_

 فلن...زودا:پریا

 پایین، رفتم و شدم اماده شستمو صورتمو دستو

 کجا؟:بابا

 بخورم هوا برم میخوام_

 مهتابت عمه خونه دعوتیم نکرده،امشب الزم:بابا

 خدافظ ندارم حوصله_

 ...وستا:بابا

 ...شه بهتر بره،حالش بذار:مامان

 ...داره هوامو هاموقع این که برم مامانم قربونه

 ...منتظریم که داد پریا،پیام به بزنگم خواستم تا

 ...کرد سریعاحرکت سالم از بعد و شدم سوار منتظرن،فورا توماشین دیدم که کردم باز درو

 برید؟ میخوایید وستا؟واقعا چیشده:گفت سمتمو برگشت رژا

 اره:پایین انداختم سرمو

 ...اخه میشه یهویی؟مگه اینقدر چرا:رژا

 نع؟ کرده راهزابه شمارو بستو قرداد بابات دوباره:گفت بااخم کردو نگام آیینه تو پریا

 .دادم تکون «آره» ینشانه به سرمو

 بودیم، ساکت هرسه

 پریا؟_

 جونم:پریا

 بذاری؟ اهنگ یه میشه_

 ...بود موقع به واقعا بود،که کالم یب اهنگه کرد،یه پلیاهنگو ضبطو سمته برد دستشو

 ...کنه خاموشضبطو خواستم پریا از شد تموم که اهنگ



 بودو توساو خودم راجبه که حقیقتی یهمه دقیقه بیست عرض در

 ... کردم تعریف براشون ازاول گریه بغضو با

 بودن، شوکتو شدیدا

 !بود درست حدسم دیدی...پریا گفتم دیدی:رژا

 بگی؟چرا مابه نشدی حاضرولی دادی عذاب همهاین خودتو بگی؟چرااینو باید اییم؟حاالغریبه مامگه وستا:پریا

 کنیم؟ کمکت نذاشتی

 بشکنم دلشو میتونستم توساس،چطورعاشقه گلناز...کنید؟هیچی میخواستید چیکار...نگم چیزی گفت توسا_

 !؟...بودماون مث منم میکردم،وقتی درکش وقتی

 نریو بمونی ما پیشکه میکنمصحبت پدرتبا من وستا:پریا

 نمیشناسیش؟ هنوز...فایدس بی_

 ...هست راهی یه همیشه:رژا

 .بودم خیره بیرون بهو میکردمگریه اروم

 بود، سرد خیلی ،هوابام رفتیم

 ...میزدیم قدم اروم اروم

 ...کنمخودکشی میخواستدلم

 !میدونستم شده تمومچیوهمه

 ...نداشتن خبر درونیم احساسه از اونا میدادن،امالداریمد مدام رژاو پریا

 !خونه برگردم نمیخواستدلم ولی بودم کرده لرز و میکرد درد شدیدا نمیکردن،سرمدرکم

 خوبه؟حالت وستا:پریا

 خوبم_

 دختره تو...گذاشتی کنارپویانو کهکنی،همونطور فراموشرو توسا بهتره ولیسخته برات وستامیدونم:رژا

 حال این تو که سخته برامون خیلی نگرانتیم،و...دوست از تر صمیمی هستی،مادوستاتیم،یچیزیوییق

 ...ببینیمت



 بهت بیاییمو ما بری،یاو بیایی میتونی تو تازه...کنه کمک بهت نبودنت ایران دوسال یکی شاید عزیزم:پریا

 ...کن فراموشتوسارو فقط.کنارتیمهمیشه سربزنیم،ما

 نمیدونم واقعا...میدونمن..نمیدونم_

 ...بود سخت برام بازم میکرد،ولیارومم حرفاشون

 بهت بدم توپ خبر یه بذار:پریا

 هوم_

 بچ برو با شمالیم هفته یه: پریا

 بگذره خوش_

 نداری رو در ماییا،راه جزو توهم...وا:رژا

 ندارم هیچیو نکنید،دلودماغه حساب رومن اصال نه_

 میارمش زور به یا میاد شکن،یاخود ول اینو رژا:پریا

 ندارم حوصله...بخدا نمیکنم تعارف_

 کنم هماهنگ ظهر فردا برا بزنم زنگ بهشون برم من همینجا میخوری،بمونید گوه:پریا

 نمیاما من پریا_

 بخور اینو بیا تو:پریا

 .کنم ادبش باید:گفت رژا که زیرخنده زدم

 :گفت که دادم تکون سری

 !دارید رازایی رمزو یه توسا و تو که دمز حدس اول روز همون من ولی

 چی؟ جدی؟مثال_

 ...میشه تابلو خیلی میدی فحش کسی به ذهنت تو وقتی کردنت،رفتارت،قیافت نگاه طرز خب:رژا

 پس تابلوأم چه_

 برم بودنت تابلو قربونه الهی:رژا

 رژا؟_



 دلم جونه:رژا

 .ببینمش نمیتونم دیگه برگردم اگه اونوقت...کنیا گمش توساباشه،نکنه به رفتم،حواست من وقتی_

 !وستا،بفهم؟ کنی فراموشش باید نه؟تو ندادی گوش حرفام به:رژا

 داری؟ چیکار کن،بمن فراموشش خودت_

 شدی؟ خل وااا:زد لبخندی رژا

 پایین؟ کنم پرت خودمو_

 گرفت دستموسری رژا

 نخور گو:رژا

 همینجامبابا نترس_

 تو به اصال نانازی نکن،اخهاینجوری بگردم ببینمت،دورت اینجوری نمیتونم وستا،اصالکن بس هوووف:رژا

 برات بمیرم...نمیخوره بودن داغون اینقدر

 ...باشن گلناز و توسا اگه بخصوص.نمیتونم شمال،بخدا بیام نمیتونم من که بگو پریا خدانکنه،به_

 هستیم هم خانومم و عوضی،من تو،امیر،توسا،گلناز،النازه:گفت شونمو رو زد پریا

 کردی؟ هماهنگ سوته سه چجوری_

  زدم زنگ گلناز به بودن،االنم اوکی الناز و امیر:پریا

 هوم_

 عوضیا گشنمه:رژا

 بخوریم یچیزی بریم من مهمون_

 مجانی شامه جون آخ:پریا

 ایول:رژا

 بیشعور هوالیه_

 مهربونم خیلی میشناسی که میکنم،منو جبران واست شمال که من:رژا

 .اصلنشم نمیکنم رانجب من پریا؛ولی



 .بود آمیز ترحم بیشتر زدن،که کننده دلگرم لبخنده یه بندش پشت اوناهم که زدم لبخندی

 هم خونه،خودشون رسوندن بچهامنو و زدیم قدم یکم شام از بود،بعد اونجا که رستورانی نزدیکترین به رفتیم

 ...بشن اماده فردا برای تا رفتن

 بگیرم؛ اجازه فردا برای تا پیششون رفتم تفاوتی بی با رسیدن،که اباب مامان هم من از بعد ساعت نیم

 بار اخرین که دادن فرصت بهم درواقع و کردن قبول کردم که نمایی مظلوم از بعد کردن،ولی مخالفت اولش

 .باشم دوستام پیش

 .بیان باما فردا میتونن اگه که بگم الهه و مریم به تا اتاقم تو رفتم

 :دمز پیامک الهه به

 میگذره بیاید؟خوش میتونید مریم و هفته،تو به شمال میریم داریم دوستان خوبی؟با جان الهه سالم_

 :داد جواب که گذشت ایی دیقه ده

 بریم توایران میتونیم که باره اخرین چون.کیش اومدیم مریم منو توخوبی؟بااجازت برم عزیزم،قربونت سالم

 مسافرت

 نگرفتم رفتوح بگذره،معنیه خوش بسالمتی عه_

 اونور بریم که روزاس شده،همین ردیف کارامون ماهه شیش از بعد:الهه

 واااااقعاااا؟_

 خدافظی هم تشکر برای پیشت،هم تهران،میام برگشتیم بخدا،وقتی اره:الهه

 شببخیر..نشم مزاحم...باشه فداتم_

 بخیر شبت...دل عزیزه مراحمی:الهه

 !خورد زنگ  گوشیم کنم بازی استمتاخو و تاب لپ سراغه رفتم کردمو پفی

 شدم، شوکه توسا یشماره بادیدن

 :دادم روحیه خودم به پریا و رژا حرفایه مروره باشم،با قوی گرفتم تصمیم ولی بودم دودل یکم

 الو_

 چی؟ بری؟؟هاع؟واسه میخوایی چرا وستا+

 موندم ومات شدم شوکه توسا داره بغض صدایه شنیدنه با



 ...تو بدونه نمیتونم میکنم،من تموم گلناز با بخدا نرو وستا+

 میگی داری چی_

 چرا؟ میری داری که شنیدم گلناز از+

 میکنی؟ گریه_

 ...لرزوند لرزونش،دلمو صدایه شنیدنه!کنه گریه یروز نمیکردم فکرشو

 ....شنیدم واضحگریشو زد،صدای چنگگلوم به بدی بغضه

 :گفتم بابغض

 کردی فکر شم؟نکنه دور ازت میتونممگه بریم،وگرنه باید بابا برم،بخاطره امنمیخو من نکن،بخدا گریع توسا_

 زندگیم نکنگریه برم؟توسا میخوام خودم میلع با

 باهامون؟اره؟ میایی فردا+

 من مغروره توسایه که کنم باور نمیخواستم کنم،حتی ارومش کنمو بغلش میخواستمیزد،دلم حرف بچها مثه

 ....یهگر به برسه کرده،چه بغض

 داغونترشم؟هیششش میخوای!توسا باش میام،اروم که معلومه_

 میبخشی؟ منو+

 چیکارکردی؟مگه_

 چیزم همه شدم عذابت رنجو باعثه که ببخش+

 ...نیست تو تقصیر_

 بزنم؟ حرف بابات نری؟با چیکارکنم!بری نمیخوام من...هست من تقصیر+

 راهی هیچچچ توسا...نیسراهی هیچ نه نه نه_

 باشی پیشم بیرون،میخوام میزنی حرکت بهونه به صبح فردا وستا+

 !ط؟ شدی باش،چرااینجوری اروم باشهباشه_

  دارم دوست هنوزم من نداری،ولی حسی بمندیگه میدونم+

 بغلت؟ تو بود کی اونشب دختره اون_



 :گفت دار خش صدایه با

 ن،احسا خونه سفره رفتیم رلش و دوستاماز بایکی گلنازمنو اونشب+

 به حواسم مدت اونورتری،تمامه تخت چندتا دیدم و گشتم یکم شدم که هستی،وارد توهم که گفت احسان

 رفت گلناز موقع میگن،همون بهم یچیزایی و میزنن دید اطرافو دارن باهاتن که دوتادختری که دیدم...بود تو

 میدادم،که توضیح براشون لیلشود داشتم و بشینه من کناره بیاد لحظه یه گفتم دوستم رله به دسشویی،منم

 دستمو و تمومه نقشه که گفتم دوستم رله به دیدی منو که شدم مطمئن وقتی...کردی نگاه و برگشتی دیدم

 ...اومد گلناز که برداشتم،بعدشم ششونه دور از

 نمیشه باورم_

 ن؟ میبخشی منو...ببخش منو میگم همین برای+

 کردی؟ کشیدم؟چرااینکارو چیی میدونی_

 ببخشید دارم دوست وستا؟من!کنم تالفی اونروزتو حرفایه خواستم...نمیدونم+

 شده تنگ برات دلم_

 دنبالت میام زود صبح فردا+

 منو؟ نکاری بازم_

 بمونم؟ منتظرت توماشین صبح تا خونتون جلوی بیام االن میخوای میدم،اصن قول نه+

 بیا فردا ولی نه_

 خب؟ بخواب بگیر االنم.خوشگلم باشه+

 خب-

 ...نره یادت دارم دوست+

 شببخیر...دیگه کن قطع_

 شببخیر+

 بودم، اشوب خیلی کرد قطع ازاینکه بعد

 چیوگفت، همه توسا که بودم خوشحال

 داره، دوسم فهمیدم که بودم خوشحال



 ...نیس میکردم فک که پستی ادمه اون که بودم خوشحال

 ..دیر بود،خیلی شده دیر چون بودم ناراحت

 ..چتش صفحه تلگرام،تو تو رفتم سریع

 :زده دیدم

Is typing... 

 بازشد، بناگوش تا نیشم

 نفرستاد، چیزی ولی کرد تایپ یکم

 ...نیومد چیزی بازم شد،ولی قطع تایپینگش ایز

 ...میشد قطع هی میشد ایزتایپینگ هی

 :نوشتم

 ااااه دیگه بگو

 :داد جواب سریع

 اینجایی؟

 اوهوم_

 دارم؟ دوست چقدر میدونی+

 چقدر؟_

 ...بگم اینکه به برسه کنم،چه تصورش نمیتونم که اونقدر+

 واقعا؟_

 میگم راس بابام جونه به+

 کجاس؟خوبع؟ گلناز_

 هستیماوکی کال ولی میزنه مشکوک و شده گیر بهونه خوبه،یکم اره+

 اها_

 وستا؟+



 دلم جونه-

 بفرس اونروزمونو عکسایه+

 نچ_

 که نمیذاری هم جدید شدم،یه خسته کردم نگاه پروفایلتو کسع درنیار،اینقدر بازی لوس دیگه بفرس+

 بفرس!دیدم بار سی باالی هم رو گرفتم که فیلمایی اون.شم خوشحال

 واقعا؟_

 وقعا اره+

 :داد ویس کنه،سریع چت  ویس خواستم ازش و فرستادم براش عکسارو

 بفرست ازخودت عکس هم تا بیست ده کنی لطف اگه خانومی+

 :مگفت ویس با منم

 بابا خبره چه_

 میفرستی؟ یا میفرستی+

 تو اول پس_

 تو اول باشه+

 خودت_

 دیگه بفرس+

 داد، بهم عکس عالمه یه اونم که فرستادم براش گوشیمو عکسایه تمامه

 وستا؟+

 داره؟ خش چرا صدات_

 گرفته گلوم نمیدونم+

 بگو جونم_

 ن؟ داری دوسمهنوزم+

 اره_



 نرو+

 میتونستم کاش_

 ...میزنی حرف بشراج راحت خیلی+

 :نوشتم نداشتم،براش دادن ویس حوصله دیگه

 نمیکنی؟ باور چرا مجبورم اما...نیس راحت برام بخدا نه_

 ...باشی دور ازمن ک نیس مهم برات نمیکنم،میدونم باور که معلومه+

 کن بس توسا_

 میزنی؟ باامیرحرف روز در چندساعت+

 ندارم شمارشو اصال من امیر؟بخدا_

 رررررخ که منم+

 تو دسته از میکشه چی!گلناز بیچاره_

 بود؟ متلک+

 بداخالقی خیلی که گفتم واضح نه_

 نع؟ بگو؟رلی راستشو وستا+

 اخه باشم رل کی با_

 باشه؟ سینگل تو خوشگلیه به دختری میشه مگه+

 خوردی؟ قرص هوووف،توسا_

 چطور اره+

 نمونی خاب فردا بخاب برو_

 داری رل پس+

 دندگیت یه با یاریدرم حرصمو خدا وای_

 عاشقتم ولی باشه،+

 ...عاشقتم منم_



 ....برده خابش فهمیدم گذشت که یکم...شد اف یهو

 ....برد خابم کم کم زدمو لبخندی امشب و توسا یاده داشتم،با که بدبختیایی تمومه با و کنار گذاشتم گوشیو

. 

 پاشدم خاب از که بود یازده حدودای ساعت

 کردم مرور خودم برای دیشبو تمامه و شدم پهلو اون پهلو این یکم

 ...دیروز تمامه

 ...ناراحت یا باشم خوشحال نمیدونستم

 کنم فک غمگینم و نحس یآینده به نمیخواستم

 پایین؛ رفتم گرفتمو دوش یه رفتم عادتم طبق و پاشدم جام از

 .بود نشسته تلویزیون بود،جلوی خونه بابا

 ...اشپزخونه تو رفتم کردمو سالمی

 بخیر صبح هماخانوم سالم_

  بخیر توأم صبحه عزیزم سالم:هماخانوم

 کو؟ ماما_

 دیگه باشگاه رفتن:هماخانوم

 اها_

 کنم اماده صبحانتو بشین:هماخانوم

 ممنون_

. 

 حیاط، تو رفتم خوردمو صبحانمو

 ...کنم نگاه گیاهمون و گل پراز حیاطه به از کنم،یکم بازی تاب یکم میخواست دلم

 ...میشه تنگ اینجا برایدلم

 ...داشتم توسا با که هایی خاطراته برای...اتاقم خونمون،برای حیاطمون،برای بازی،برای تاب برای



 :افتادم دادم نشون بهش اتاقمو بردمو رو توسا که افتادم باری اولین یاده

 !!بچگونس اینقدر اتاقت چندسالته؟چرا+

 !نیمم سالو۱۹ نیست؛ اصلنشم_

 ....هستی مامانیو لوس هم عکست تو! بود معلوم ترانندگی از ارع+:

 باشی؟ نگرفته که مونده ایی دیگه ایراده_

 .جیغویی جیغ مونده؛خیلی:کرد نگاه چشام تو سمتمو برگشت

 !توأم از نیستم،بهتر چچچییی؟اصلنشم_

 !میکنی مسخرههم اخمو،بداخالق،خشک،سرد،همش

 عه؟+

 اره_

 ...باشه+

 

 ...شدم خیره باغچه به لبمو یرو اومد لبخندی مرورش از

 :اومدم خودمبه بابا صدایه با که گذشت چقدر نمیدونم

 کجایی؟ بابا وستا:بابا

 هاع؟_

 بزنیم؟ حرف:بابا

 تاب، تو کنارم نشست که دادم تکون سری اخم با

 دیروز بابته میخوام معذرت:بابا

 نیست مهم_

 مجبورم کن باور فشارم، تحت منم:بابا

 میکنید؟ درک اصال!میکنید دور دوستام یهمه از منو دیگه؟دارید کشوره یه دور؟ اینقدر آخه_

 ...میشه تموم بزنی بهم دوسال،چشم یکی فقط بود،گفتم ایی دیگه راهه کاش:بابا



 معلوم کنم،اصال خودم ماله توسارو نمیتونم دیگه برگردم وقتی ولی میشه تموم میشه؟آره تموم..خوشه دلت

 ...!یانه کنم پیداش بتونم نیست

 پایین، انداختم سرمو کشیدمو آهی

 !میگفت چی بابا نمیدونم حتی که بودم افکارم غرقه اونقدر

 مهم براتون ذره یه و میکنید مجبورم دارید و بیام نمیخواد دلم میگم نمیکنید؟وقتی تمومش چرا_

 ...نیس الزم کردن زدنوقانع حرف همه این نیسم،دیگه

 .قماتا تو اومدم و پاشدم فورا

 خوندم، امارو پی کردمو باز توسارو پیویه فورا برداشتمو گوشیمو

 :دادم ویس دنبالم،فورا بیاد زود صبح بود قرار که اومد یادم تازه

 !نمیمونی،بای حرفت رو نمیشی؟هیچوقت آدم چرا!کردی بدقولی که بازم_

 کنم، اماده وسایلمو تا کشید طول دوساعت یکیشدمو آفالین

 :داد جواب بوق تا پنج چهار از بعد که یاپر به زدم زنگ

 الو×

 خوبی؟ سالم_

 بیمارستانیم ولی خوبم من×

 چرااااااا چییی-

 بیمارستان اوردنش و فهمیدن خانوادش که زده خودکشی به دست پیش دوروز امیر×

 نهههههه چیییییی_

 بما ده ساعت هم جان،گلنازاین صبح از و خبردارشدن گلناز فهمیدیم،توساو خوبه،دیر حالش االن خداروشکر×

 داد اطالع

 اومدم بفرس بیمارستانو ادرسه_

 میکنم اسام اس برات باشه×

 باش،فعال زود_

 فعال×



 برداشته پشیمونی فازه که بیفتیم؛باباهم راه میخواییم که گفتم بابا به الکی و برداشتم چمدونمو شدمو آماده

 نکرد، مخالفتی بود

 ...بیمارستان سمت رفتم وگرفتم تاکسی یه کردمو خدافظی

. 

 دنبالم، تومحوطه بیاد که زدم زنگ پریا به شدم بیمارستان محوطه تاوارده

 کشید؛ طول اییدیقه ده اومدنش

 خوبی؟ برم قربونت پریا؛سالم

 امیر پیش بریم_

 وستا؟:پریا

 دیگه چیه؟بریم_

 چمدون؟: پریا

 بگم دروغ شدم کنیم،مجبور حرکت االن میخواییم گفتم بابا به_

 امیر پیش میریم بعد توماشین بذارم من بده:پریا

 بیایی تا میمیونم اینجا من_

 ...چمدونو من بده باشه:پریا

 نکشید؛ طول زیاد برگشتش رفتو

 بودن، بقیه و امیر که اتاقی سمته رفتیم

 سمتم، برگشتن که کردماونجان،سالمی بقیه که دیدم شدم وارد

 امیر کنار رفتم توجه انگشتاش؛بی با کردن بازی به کرد شروع پایینو انداخت سرشو فورا دیدنم با توسا

 :گفتم بانگرانیو

 میشیم؟هاع؟ نگرانت ما سرت؟نمیگی به زده مگه!تو؟ کردی اینجوری آخه؟چرا کردی چیکار دیونه_

 میلرزوند، آدمیو هر غمش،دله از پر و افسرده یچهره

 !سالمم سالمه و نشدم موفق که میبینی:گفت زدو تلخ لبخنده یه امیر



 ...نکن کارا ازاین سرتا،دیگه تو میزنم_

 اشغال:گفتم کشیدمو شدش باندپیچی مچه رو دستی که کرد بسته بازو اروم چشاشو

 میکشمش بکنه،خودم غلطا ازاین میکنه غلط دیگه:رژا

 .شده خوب حالش نکنید،تازه اذیت بچمو:گلناز

 کردیم، نگاه بهش باتعجب و سمتش برگشتیم هممون گلناز حرفه بااین

 شد، سفید سرخو صورتش نشستو امیر لبه رو اییگنده لبخنده

 چتونه وا:گلناز

 بچت؟ شده تاحاال کی از:پریا

 مرض:گلناز

 ماس یهمه گلناز،مادره بزرگ مامان:توسا

 نه؟ دیگه بابابزرگشونی توهم پس:گفت توسا به رو مصنوعی اخم یه با گلناز که خنده زیر زدیم

 نمیمیرمنکشم امیرو جووونیمه،تا اوله تازه من:اتوس

 شما قربونه:امیر

 کردن، اشتی باهم ینی این که داد امیر تحویله شیرینی لبخنده توسا

 بابا بخوریم کو؟بیارید شیرینیا:پریا

 توروخدا ببخشید کردم، فراموش که شدم هول بگیرم،اینقدر گل یه حتی رفت یادم من وای_

 !سرقبرم؟ بیاریی گل میخوایی که مردم مگه ،دوماگلی خودت اوال:امیر

 خدانکنه هیس عه_

 امیر بگیر گاز دهنتو:پریا

 دهن زبونه،نه اون:توسا

 داره فرقی چه:پریا

 نمیشه شب روزش که نده سوتی اگه پریا_

 اشغاال دارید چیکار عشقم به:گفت گرفتو رو پریا دسته رژا



 اشغاال.بگو همینو...واال:پریا

 سوتی خانومه دراوردی؟گمشو نوم ادایه:رژا

 رژژژاااااا وااا:گفت اومدن ابرو و چشم و تعجب با پریا

 بود، گرفته خندمون حسابی بچگانشون رفتارایه این از

 ...بود شده توجه قابله خیلی امیر به گلناز یشوخیا،توجه این همه از جدا

 از بعد رستوران،قرارشد رفتیم  باهم امیر،همه شدنه مرخص از بعد خوردیمو شیرینیمونو خندهشوخیو با

 !بیفتیم راه هم نااهار

 .«دورهم میگذره امیر،خوش دیگع بیا»کرد راضیش جمله یه با گلناز بااومدن،اما میکرد مخالفت امیر

 ....کنه بخیر هممونو عاقبته خداآخر

. 

 اومدیم توسااینا ماشینه با امیر منو

 !رسوندن ما به جاده تو ونوخودش و الناز دنباله رفتن هم رژا و پریا

 .بود...بلندو آهنگه و رقص و شوخی کلیو پریا با میذاش کورس توسا اول،مدام ساعته یه تقریبا

 .دادیم ادامه راهمون به بزرگا آدم مثهو ارومومراقب شدیمو پنچر اون از بعد

 گلناز،صندلیه پشت منو بود نشسته توسا صندلیه پشه امیر

 ...بود راحتتر نزدنمو دید اینجوری

 فهمید، راحتی به میشد رو گلناز روی امیر قفله نگاهه

 ...نداشت اهمیتب براش و نیورد روش به اصال بود،اما شده متوجه هم توسا

 نمیچسبید، توسابه قبل مثل دیگه هم گلناز

 ...شده دعواشون شاید

 !بود عجیب خیلی چی نمیدونم،همه

 :کرد کردن،عوض نپایی باال یکم از بعد آهنگو توسا

 ...دنیامی��



 همرامی میمونی،هرجا نفس مثه تو

 زندگیمی،دنیام تمومه میدونی

 نری بمونیو بگم چی دیگه

 ....شد شاید

 ...شد باید هرچی بیادودوباره اون شاید

 شد نمیشه،شاید راه روبه هیچی نگو

 ...نری بمونیو بگم چی دیگه

 ...کن نگاهم

 هباش زندگیم میتونه تو نگاهه یه

 باشه دلخوشیم میتونه بودنت توکه

 دارمت همیشه کنم حس بذا

 کن نگاهم

 برگرده باتو دوباره زندگی بذا

 کرده طی سختو روزایه عشقمون ببین

 ...دارمت همیشه کنم حس بذا

🎶🎶🎶 

 میشه بد داره دیگه

 شم دور قدم یک تو از نمیخوام من ولی

 شم جور کسی با تو جز نمیشه بخوامم

 نری بمونیو بگم چی دیگه

 روزا این تو حالمو بدونی آتیشه،نمیخوام دلم توی

 تنها آدمه یه از میدونه چه کسی

 نری بمونیو بگن چی دیگه



 ...کن نگاهم

 ...باشه زندگیم میتونه تو نگاهه یه

 ...باشه زندگیم میتونه بودنت که تو

 ��...دارمت همیشه کنم حس بذا

 بودن، غم از پرکردم، نگاه توسا چشایه به آیینه توی از

 مبهم؛ ناراحتیه وغم یه

 ...میزدن برق روشنی هایه تیله مث آفتاب نور زیره اییشقهوه چشایه

 داشت، نگهجادهتو ایی خونهقهوه کناره

 بودن، اونجا زیادی ماشینایه

 ...داشت نگه ما جلوترازهم پریا

 :گفت بمنرو بعدو گلناز بهرو اول توسا

 ؟نشستید چرا شید پیاده

 بود، واضح کامال چشاشتوقرمزه هایرگه

 شده؟ اینجوری چراچشات:گلناز

 چجوری؟+

 شده قرمز قرمز رگی رگ:گلناز

 نمیدونم+

 شدیم، پیاده ماهم که شد پباده

 :پرسید و شد توسا نزدیکه امیر

 میاد؟خوابت

 چطور؟ نه+

 پس ایی خسته:امیر

 خستگی؟ منو+



 باشه: امیر

 وحشیا وایسید هوووی:پریا

 چته_

 نیستید بلد که سالمم:الناز

 اشغال سالم وای_

 خونه،قهوه سمته بردیم هجوم احوالپرسی از بعدکردیمو بغل همو

 نشسیتم،کردیمو إشغال همو رویبهرو تخته تا دو

 ...میزدن حرف باهم داشتن هم رژا و پریاو امیرو میزدن،الناز غر هم سره تو داشتن اروم صدای با توساو گلناز

 ...بود توسا پیش حواسمدنگه شیش همیشه مث

 ...میکرد لوس خودشو داشت گلنازو بود شده ساکت توسا

 ...میکردم نگاشعصبی

. 

 [ توسا زبانه از]  

 .کنه قانعم داشت سعی میگفتم هرچی بودمو عصبی گلناز رفتاره بخاطره شدیدا

 ...بازی لوس به کرد شروع هک شدم خیره زمین به تفاوت بی برداشتمو خوردن حرص از دست

 کردم، حس خودم رونگاهیو سنگینیه

 .اومد لبم رو لبخندی وستا عصبیه یچهره دیدنه با که اوردم باال سرمو

 ...میخوره حرص چجوری شده،ببین تنگ براش دلم

 دیگه ببخشید بمن؟عشقم میخندیچی به:گلناز

 خندیدم؟ من مگه_

 زدی لبخند اره:گلناز

  بده دلداری امیرو یکم برو_

 نداشتم منظوری حرفم ازاون بخدا:گلناز



 نیستم احمق من_

 کردی دیونم توسا هوووووف:گلناز

 شی دیونه که بشینی پیشم  نکردم مجبورت_

 نکن،گنادارم اذیتم توروخدا برم قربونت:گلناز

 نمیادنزن،خوشم حرف اینجوری گفتم هزاربار_

 .میشم خفه اصن باشه خداع ای:گلناز

 !راهه اون به میزد خودشو داشت مثال که وستارو شدم قفلانداختمو بهش دیب نگاهه

 :زدم صدا رو گلناز،وستا به توجه بی

 وستا؟_

 :گفت و انداخت گلناز به نگاههیه و کرد نگام باتعجب

 بله+

 نمیخوری؟ چیزی چرا_

 نکردم،توجهی ولی پهلوم تو زد اروم گلناز

 کردم پاستیلو کپفو لواشک ندارم،هوسه میل چیزی+

 ...میشی مریض نخوراشغاالرو این_

 توووووسسسساااااااا:اروم صدایه با گلناز

 .نشست بچها پیش رفت پاشد کردواخمی که دادم تکون «چته» ینشونه به سرمو بهشرو

 .نشست لبشرو لبخندی که زدم چشمکی وستابه

 ...براش اوردمو خریدم رو کرده هوس بود گفته وستا که چیزایی رفتم پاشدم

 خداایاااااا وایییی ممنووووون وااااااییییی+

 نشستم، سرجام رفتم زدمو لبخندی دلم ازته

 :کنار گذاشتمش کشیدمو قلیون یکم

 بریم؟ بچها_



 بودا شده گرم زبونم تازه:پریا

 زبونم بود،نه شده گرم فکم:الناز

 حاالداره فرقی چه:پریا

 .ریمنخو شب به دیگه، بریم بهتره:امیر

 !موافقم باامیر:گفت زدو بهم خندی نیش گلناز

 بود، گرفته خندم بیاره در منو حرصه میخواست مثال که بچگانش حرکته این از

 ...خنده زیر زدن هم بقیه که میکردن؛اونقدرخندیدم نگام تعجب با همه...خنده زیر زدم بلند

 .میخندی بمن داری میدونم مار،توسا زهره:گلناز

 کشوندمش، خودمو دنباله گرفتمو محکمسمتش،بازوشو ورفتم پاشدم اخم با کردمو جمع لحظه هی تو خندمو

 :گفتم میشدم خارج که همونطور

  نشینید،پاشید شماهم_

 صورتش تهدید،تانزدیکه ینشونه به اشارمو وانگشت ماشین به چسبوندم شدیم،گلنازو که ماشین نزدیکه

 :باالاوردم

 تو،گرفتی؟ میدونمو بکنی،من غلطا ازاین جمع دیگه،توی یباره فقط...دیگه یباره_

 داد تکون«آره» ینشونه به سرشو باترس

 فهمیدی؟ درنیار بازیا گوه ازاین ولی باهاش داری،برو دوسامیرو اگه_

 داد، تکون سرشو بازم

 شو سوار_

 ماشین، تو نشست و کرد باز درو فورا

 جلویه حداقل...نکن دارم،اذیتش دوسش چقدر میدونی که تو ساتو:گفتو شونمرو زد امیر بشینم خواستم تا

 !وستا من،جونه چشمه

 سوارشو هم میاری،حاالقسم برای وستارو اسمه باشه اخرت باره:گفتم عصبانیت با برداشتمو خیز سمتش

 .ندارماعصاب

 ...شد سوار رفت بود ناراحتیاز پر که ییباچهره



 پفک بازم بود، پر دهنش اینکه باوجود و دستشن تو هوال هله کله که دیدم رو میومدن،وستا بچهاداشتن

 ...دهنش تو میداد هول برمیداشتو

 شه، سوار و برسه موندم منتظر زدمو لبخندی

 :کردم حرکت سرشون پشت کردن،منم حرکت اینا پریا وقتی

 ماشینوکنی تمیزشمیکنم ماشین،مجبورت تو نریزی وستا_

 :گفت پربادهن

 بداخالقی چقدر بابا باشه+

 وستاالیک:گلناز

 کردم، پایین باال اهنگارو و ضبط سمت بردم دستمو توجه بی_

 ....کردم پلی مناسبواهنگه و

 ...جونی ارومه��

 زندگیمه...کجایه تو بدونی،جایه باید

 أمونش بی تبه...جنونش عشقو

 نیمهنصفه..نه باشی،اما میخوام

 چشماتتو خیرم

 چشماتتو گیرم

 مهره به سر رازه یه تو ایهچشم

 بت میکنم فکر

 فکرت میچسبه

 ظهره بعده خابه...مثله شیرینه

 جونمبه دردت

 بیارم دوومتونباشی،بیایی لحظه!بتونم کنفک

 بجونم دردت



 بذارم هم رو باز چشاموتو فکره بتونم،بی کن فک

 اهنگا این که میشه متوجه دونستمبود،می حرف از در بودیم،نگاهش چشمتو چشم آیینه تو از همیشه مثله)

 ...(اونه برایه همه

 جنونم مست جونم به دردت

 نیست بسم تورو بازم تورو من دارم هی

 خونم و قلب تو جونم به دردت

 ��نیست قسم تو جون به هیشکی تو جز

 

 بود، گلنازامیرو به حواسم نه انداختم نگاهی وستابه نه برسیم که وقتی تادیگه

 داخل، بردیم وسایلو کردیمو پارک اینا،ماشینارو رژا ویالیه سمته رفتیم

 .بود عصر هفته حدودای ساعت

 ....بزنم چرت یکم که بودم بسته چشاموو بودم داده لم مبلرو خسته

. 

 ...بودن بسته چشام هنوز بود،اما شده بیداره میزنه،مغزم صدام داره و اومده وستا که دیدم توخاب

 نیس بیداربشو ینا بابا توسا؟ای:پریا

 .بخواب اتاق تو برو حداقل شکست،پاشو گردنت عزیزم توسا:رژا

 کردم نگاه بهشون خیره کردمو باز اروم چشامو

 اتاق تو بخابی ببرمت بیدارشدی؟پاشو:رژا

 وستاکو؟_

 کنن خرید رفتن الناز و امیر و گلناز و وستا:رژا

 !برم؟ خودم نکردید بیدارم چرا_

 میخوابی،بیدارت کم نداد،گفت اجازه کنیم،گلناز بیدارت نیس،خواستیم اوکی خابت وت که داریم خبر:پریا

 !االن نکنیم



 ...کن عوض لباساتو برو درنیوردی،پاشو هم رو پالتوت هنوز:رژا

 پاشدم، دادمو تکون سری

 رژا؟_

 جانم:رژا

 داریم؟ اتاق چندتا_

 داریم تا سه:رژا

 ید؟گذاشت کجا اتاق؟وسایلمو توکدوم برم االن_

 بده نشونش کنم،برو درس چاییو برم من رژا:پریا

 .بدم نشونت بیا:رژا

 افتادم، راه دنبالش حرف بدون

 ...نمیداد بهم خوبیحسه اصال اخری اتاق بود،فقط خوبی ویالیه

 سمت دوم اتاقه و قرارداشت اتاق ازاین قدم پنج یفاصله با سوم راست،اتاق سمت اولی باال،اتاقه طبقه رفتیم

 ...بود اتاق دوتا این روی روبه چپ

 :گفت و داد نشونم چپو سمتاتاقه

 عقلو...هست ماهم به حواستوندیگس،اینجوری اتاقه دوتا روی روبههستید،چون اتاق این تو امیر و تو:رژا

 میکنی؟ حال هوشو

 کیه؟ برایه اخری اتاقه اون خب،پس خیله:گفتمزدمو دخترونش هایهعشوه به لبخندی

 ...النازو گلناز برای هم اولی وستا؛اتاقه و پریا من:رژا

 اوکی_

 :گفتم میکرد،باتعجب نگامو بود وایساده

 دیگه،ممنوناوکی_

 بود، اویزون لوچش لبو میکردو نگاه پایین باال راستو چپو به

 نه؟ سرت به زده_



 بپرسم؟ یسوال میشه:رژا

 بپرس...گرفتم اهااااع_

 قصدت داری؟یا دوسرو وستا واقعااااااا واقعا تو...که بپرسم میدونم،میخوام تاوس و تو راجب چیو همه من:رژا

 احساسشه؟ با بازی

 لقدهن_

 دور ازت دوسال قراره حاالو میمیره تو واسه بده،اون خیلی روحیش حاله...نیست خوبیوضعیته تو وستا:رژا

 !بده نگرانشم،جوابو دوستشم شه،من

 گفتم کشید،اروم عقب خودشویکمو ترسید که گوشش نزدیکه بردم صورتمو

 وظیفه توهم...میمونم منتظرش باشه،بازم دور ازم هزارسالم اگه وستاس،حتی ذهنم فکرو عاشقشم،همه من_

 باشه؟...عاشقشم که بفهمونی بهش داری

 داد، تکون «آره»ینشانه به سرشو

 لباشه، رو لبخند دیدم که کشیدم عقب خودمو

 میشه؟ چی گلناز یچیزی؟تکلیفه فقط...ا،خیلیییتوس خوبی خیلی تو:رژا

 ...نمیدونم خودمم:گفتم کردمو پفی

 !کرد مندش عالقه امیر به بشه  شاید:رژا

 جدی؟میشه؟_

 ما؟ به بسپاریش میخوای:رژا

 کی؟ شما؟ینی_

 النازو پریا من:رژا

 :گفتم بالبخند

 .بامن شیرینیتون_

 شکالتی شکالته با شکالتی بستنی عالمه یه من:گفت ذوق با و چسبوند  بدنش به و کرد مشت دستاشو

 ...با فرنگی توت ادامسه کلیو پاستیل عالمه یه میخوام،و

 .بگیرم براتون میدم قول بخوایی کن،هرچی ردیفش باشه،تو باشه:گفتمو زیرخنده زدم



 ...پایین طبقه یدمیزد،دوی صدا رو پریا که وهمونطور داد تکون هوا تو خلوچالمثه نزد،دستاشو حرفی دیگه

 شدم، اتاق وارد بود لبم روی هنوز که لبخندی با دادمو تکون سری

 پوشیدم؛ لباسامو و گرفتم دوش یه

 و پوشیدم روشهم رو طوسیم مشکی،سوییشرته تیشرته یه و بود جذب تقریبا که مشکی اسپرت شلواره یه

 ...شدم خارج موهام،ازاتاق سشوار از بعد

 عقب به قدم باالرفت،یه قلبم ضربانه آن زده،یه زل بهم اخری اتاقه دربه ویجل نفر یه کردم احساس

 ...ندیدم چیزی دیگه که کردم ریز چشامو برداشتمو

 ...بود تلقینی چیزه یه و داشتماتاق اون به که بود بدی احساسهبخاطره شاید

 پایین؛ رفتم کشیدمو عمیقی نفسه

 بود،وستا شومینه کناره که ایی کاناپه سمته رفتم کردمو ممیکردن؛سال وصحبت بودن نشسته دورهم بچها

 بود، نشسته اونجا

 میدید؟ قرض جاتونو دقیقه پنج_

 :پاشد و کرد نگام دلربایی لبخنده وستابا

 بفرمایید+

 .نشست بود روم به رو که الناز کناره رفت بعدشم

 جاداد، بغلمتو خودشو و کنارم اومد سریعا گلناز

 نفسم باشه آفیت:گلناز

 ممنون_

 کردی؟ اخم چرا:گلناز

 نکردم اخم من؟نه_

 !بشین امیر پای رو خنگی؟برو یا کردی؟خلی اخم چرامیگی بعد پاشرو نشستی رفتی هیکلت بااون:پریا

 خنده، زیر زدن همه حرفش بااین

 توسا؟ میگه راس:گلناز

 ...میکنیدااکتشس خودتون شد شروع نذار،جیغاش من دهن تو حرف!میگردیا؟ شر دنبالع پریا_



 نباش بخوابه،نگران میخونم الالیی براش خودم:رژا

 لوساس؟ ازاون:الناز

 خیلی اره:پریا

 نشستما میزنید؟اینجا حرف دارید من راجبه واااااا:گلناز

 :گفت گلناز حرفه به توجه بی پریا

 !بچهان دختر عینه داریم،دوتاشون رفیق تا لوسه،سه همینقدر هم وستا البته

 ...برندس تره لوس کرد ثابت داریم،هرکی مسابقه یه گلناز و اوست:رژا

 !میشی نچسب چقدر درمیاری بازی لوس وقتی ندیدی شوری،خودتو مرده+

 بوددد؟ بامن ایییین پریااااا:رژا

 وستا الیک:گلناز

 درمیایدا هم پشت خوب دوتا شما_

 حاالاااااع+

 دراوردی؟ منو ادا_

 مگه؟ چطور اره+

 طلبت یکی_

 .شه گرم نیوردید توسا برا چایی یه:امیر

 میارم من+

  میارم خودم:گلناز

 .میارم بشینید،خودم لوس دوتا شما اوووه:پریا

 ممنوننمیخواممن نه نه_

 بازی بیایید رفت سر حوصلم:امیر

 موافقه؟ پانتومیم،کی:الناز

 نشستیم،و شدیم جمع سمت یه باهم کردن،همه موافقتهمه



 زدن، حرکت به کرد شروع و وسط رفت الناز خوده نفر اولین

 بازی جانگولر:پریا

 بازیه ژانگولر اون پریا+

 وستا بگیریدا،زهرمار ایراد من از وایسادیدهمه شمام:پریا

 شدم خسته دیگه ساکت،بگید:الناز

 دلقک:رژا

 باله؟ رقص:امیر

 .بیاد توسا ااااومممم!وسط بیاد کیی میکنم تعیین من اهلل،حاال تبارک:گفت و بهم کوبید دستاشو الناز

  من؟نه چی_

 میمونی بچها مث دیگه،چرا برو عشقم:گلناز

 نمیرم من_

 دیگه برو نکن خراب بازیو+

 !!!!میکشی خجالت نکنه:الناز

 میکردن، نگام باتعجب و منرو بودن قفل شدم،همه خیره سقف به و انداختم بقیه به نگاهیه

 نمیشه میکشی؟باورم خجالت واااقعا:پریا

 باشی خجالتی نمیکردمفکرشو خداییش توسا:یرام

 توسا؟ وا:گلناز

 ...بابا خب خیله_

 وایسادم، روشون روبه و پاشدم اخم با

 کنم، بازی رو(طرفه یه عشقه) گرفتم میکشیدم،تصمیم خجالت یکم

 ...میادیکیشون طرف از قلب  که دادم نشون نفرو دو و کشیدم فرضی قلبه یه اولش

 ردم؛دراو اصول ادا کلی

 فرهاد لیلیو:پریا



 خنده زیر زدنهمه

 مجنونو میدونن،لیلیهمه دیگه برم،اینو قربونت پریا:رژا

 .شده لیلی عاشقهوکرده خیانت فرهاد چتونه؟شاید زهرمار:پریا

 پریا، پهلوی تو زدمحکمو شدمتوجه شدم،وستا خیره وستا به و شد عوضرنگم متلکش بااین

 میکرد، اکتشس داشت طرف ازاون هم رژا

 .میده نشون الهیو عشقه داره توسا بنظرم...میزنیا حرفا وا:گلناز

 تااینکه دادم ادامه بازیو  خنده نداشتم،باهمون دادن ادامه نای ازخنده که شد،من منفجر خنده بمب

 :داد وستاجوابو

 طرفه؟؟؟؟؟ یه عشقه+

 !!!وسط بیاد کیمیگم حاالمن...گفت افرین،درست:گرفتم سمتش اشارمو انگشت زدمو بشکنی

 بگم، اونو اسمه که میده اشاره بهم داره امیر دیدم کع کردم فک یکم

 بیاد امیر_

 زدن، حرکت به کرد شروعو وسط پرید خواسته ازخدا هم امیر

 نفهمیدم درست میگه،اما عشق راجب یچیزی داره بود معلوم

 عاشقیه؟ عشقو راجبه_

 داد تکون تایید ینشانه به سرشو

 عاشقتم؟:زالنا

 داد تکون«بده ادامه» ینشونه به دستاشو امیر

 ؟!دارم دوست:رژا

 !درسته که گفت و زد نماییدندون لبخنده امیر

 بود، عجیب برام بود،سکوتش ساکت گلناز مدت تمامه

 گفت؟چی دیدی:گفتم گوشش کنارهاروم

 منظور؟ خب:گلناز



 هیچی_

 بزنه؟ گیتار رامونب توساو کنیم درست اتیش حیاط توبریم: امیر

 کردن، موافقت همه بازم

 !بیارم اتاق از گیتارو برم تا حیاط تو برید شما_

 باال، طبقه رفتم حیاط،منم تو رفتن

 بودم، خیرو راهرو انتهای به

 برداشتم، گیتاروو اتاق تو رفتم و  کردم دقت یکم

 زدم، کوتاهی جیغه گلناز،تقریبا بادیدنه که برگردم خاستم

 کشیدن جیغ کرد شروع سریع هم گلناز

 بود، گرفته خندم زدناش جیغو قیافش دیدنه با

 گفتم گرفتموهاشو شونه

 میزنی جیغ چراباش،تو اروم_

 ازت ترسیدم:گلناز

 میشی وارد جن مث ازمن،چرا تو نع بترسم تو از باید من_

 میترسم جننگو:گلناز

 چیشده؟ خب خیله_

 بود؟ چی حرف اون از منظورت:گلناز

 یچیه-

 دارهدوسم امیرمیدونم من:گلناز

 پایین، انداختسرشو گفتو اینو

 کردم؛ نگاش فقطو نزدمحرفی

 دارم دوس تورو ندارم،من دوسش نمیگی؟من هیچی چرا:گلناز

 !نداره،عاشقته دوست اون_



 شنیدی؟ دارم،اصن دوس تورو من گفتم:گلناز

 ترکید، بغضش گفتو اینو

 زید،میلر شدت به ظریفش هایه شونه

 کردم، بغلش تختورو گذاشتم گیتارو

 نگفتم چیزیکه عزیزم،من باش اروم_

 نداری؟ دوسم دارم؟نکنه دوست نمیگیدیگه چرا:گلناز

 میبینمت اینجوری میشم ناراحت نکن دارم،گریع دوست که معلومه_

 توروخدا...نمک تحمل اینجوری نمیتونمشدی،من سرد خیلی...بخورقسم!داری دوسم بخورقسم توسا:گلناز

 ...بگو هستو دلت توکع حقیقتی

 نکن،باشع؟گریه پس دارم دوست چیه؟من حقیقت؟منظورت_

 کرد، بغلم محکمتر وشدیدترشد گریش

 شد، اروم تا کرد گریه بودیم،اونقدر ساکت میکردم،هردومون ناز لختشو موهایهاروم

 عزیزم؟ خوبی_

 خوبماره:گلناز

 داشتی؟ نگه بغضتو ؟چرابزنیم حرف نیومدی زودتر چرا_

 ؟!پایین بریم..نگوهیچی:گلناز

 :گفتم زدمو بهش لبخندی...میکردم انتخاب داشتم،باید دوسهمرو گلناز بودم،ولی وستا عاشقهمن

 کنی؟ تجربهسواریو میخوای_

 واااقعااا؟:گلناز

 تختروبرو_

 کرد،محکم کمرم دورپاهاشو کردوحلقه گردنمدوره دستاشو پشت از

 ایی؟ اماده_

 باش مراقب میترسممن:گلناز



 ، شدم خارج اتاق از و برداشتم گیتارو

 پاااایییین بذارم..پایین بذارم واییی ها پله:گلناز

 نخور تکون اینقدر_

 ها، پله پایین دیدمامیروکه رفتم پایین ها پله چسبید،ازبهم محکم

 چیشده؟_

 .میارم من بده شنیدم،گیتارو صداتونو که دنبالتون یامب خواستم:گفت انداختو گلناز به نگاهیه امیر

 بودن، نشسته اتیش دور حیاط؛بچها تو رفتیم باهم دادمو بهش گیتارو

 ...شد خیره اتیش به ناراحتی با کردو حالت،اخمیاون تو دیدنم با وستا

 ...اتیش کناره نشستیم و گذاشتم زمین گلنازو

. 

 [ وستا زبان از]  

 دیدم، وضعیت اون تو گلنازو و توسا وقتی شدم ناراحت خیلی

 ...نداشت ازمن کمی دسته هم امیر

 .شدم خیره اتیش به و برگردوندم توسا از رومو

 کردن، کباب رواتیش و زدن سیخ سوسیس و اتیش تو انداختن زمینی سیب عالمه یه بچها

 ..دنوز گیتار کن شروع توسا که گفتن بچها و کردیم میل همشونو شوخیو صحبت با

 ...لرزوند دلمو چشاشتو ابهام یه.گرفت مچمو نگاهش با که کردم نگاه بهش یواشکی

 بود، یجوری...دلهره شک،یه یه

 ...نبود قبل روزایه توسایه

 ...بگیره ازم نگاهشو که کردم مجبورش و شدم خیره چشاش ندزدیدم،به ازش نگامو دیگه

 ...زدن آکورد به کردشروع و کشید عمیقی نفسه و گیتار سیمایهرو کرد قفل چشاشو

 ...آهنگیه چه نمیومد یادم میکردم فکر هرچی بود،ولی آشنا ریتمش

 :خوندن به کرد شروع زد آکوردو که یکم



  من...کشیدم چیا تو بدون

 من...ندیدم خوشی ولی خوشی

 ...خوشبختی مسیر اول تو

 من دنیا،رسیدم ته

 ...گرمه چقدر سرت من بدون

 فهمه می زامورو این حال کیی

 ...تو نکردی گناه دارم قبول

  رحمه بی دنیای کار 

 رحمه بی دنیای کار

 (کرد اجرا آکوردو فقط و نخوند چیزی)

 ...کن صدام

 کن بچگیمه،صدام الالییه تو صدایه

 کن نیمه،نگام نصفه عشقایه از خستم دیگه

 بگم که ندارم جون چشات،دیگه بجونه

 ...زندگیشه که یاون از آدم میگذره مگه...نمیشه

 ...میشه خسته هاشساقه زردیه از ریشه مگه

 ...بگم که ندارم جون چشات،دیگه بجونه

 ...کرد تمومشآروم خیلیو کرد اجرا آکوردو بعدشو کرد تکرار دوبار اینو

  بگیر امیر+

 من؟:امیر

 بزن اره+

 برامون بزن امیر ارع:گلناز

 بودیا نکرده رو امیر:پریا



 ...که مندنهنر همه:الناز

 سوسیسه کردنه،کبابهنرم تنها من اونوقت اره_

 پشتتم وستا،منم نیسی تنها:رژا

 کن شروع امیر...نمکدونا هههه+

 :کرد شروع کمکم و زد اکورد دستگرمی یکمو داد تکون سری امیری

 شی بری،خاطره میخوایی خودت

 میسوزه دلت اما

 هرروزه بازیه این میکنی،عاشقمی تظاهر

 میگیره دلشوره رفتن،همش دمه آدم...نترس

 میره خاطرت از ها دلشوره بگذره،این دوروز

 نیست سخت میدم قووول بهت

 تو برایه الاقل

 تو دنیایهتوو از باش،دوورم راحت

 تو جایه نمیاد باش،هیچکس راحت

 تو فردایه من،واسه دارم شوره دل

 نیس سخت میدم قول بهت

 تو برای الاقل

 تو توودنیایه از باش،دوورم راحت

 تو جایه نمیاد باش،هیچکس راحت

 تو فردایه واسه من، دارم شوره دل

... 

 تو گرفتی من از میشناسمو که چیزی هر عشق از

 و گرفتی من از احساسمو ی مونده باقی تو



 داره وجود مایی بره یادت باشیو من میخوای

 نمیزاره ترست و رفتنی آمادیه خودت 

  نم بی برو راحت نترس اصال

 نیست یادش منو تو جز به هیچکی

 ...داره خبر من از کی کردی فکر

 نیست حواسش هیچکی برو راحت

 ...نیس سخت میدم قول بهت

 ...تو برای الاقل

 زدن، جیغدستو براش همه

 میکنی؟ گریه چرا وستا:امیر

 شد؟ چت بمیرم وستا،الهی وا:پریا

 شدم، خیره زمین به کردمو پاک اشکمو

 کنم، گریه همه جلویهکه باشم ضعیف اینقدر نمیخواستدلم

 کنم؟ راضی خودمو اینجابرم؛چجوری از نمیتونستم من...نمیتونستم اما

 بکنم؟ دل چشاش از چجوری

 نشم؟دلتنگ چجوری

 ...میکرد نوازشاروم شونمو بودو کرده بغلم پریا

 ...میداد عذابم بیشتر بودن؛سکوتشون شده ساکتهمه

 !بودم من مقصرشو گرفت همه دله

 کنن، فکری چه راجبم بقیه یا بیارم کم گلناز جلویکه نبود مهمواسم میریختم،دیگهاشک پریا بغله تو اروم

 !شه سبکدلم تا  بخورن سر یکی یکی اشکام دادم اجازه

 بگو بزنم،وستا درخواستیشو اهنگه شه،میخوام خوب وستا حاله اینکه برای+

 :گفت که ندادم جوابی



 ...ببینمت گرفت،پاشو دیگه،دلمون نکن وسل خودتو+

 زدم، تشکر ینشانه به لبخندی بهش و دراومدم پریابغله از کردمو پاک اشکامو

 :گفتم توسا به رو لرزون صدایه با

 بزن خواستی هرچی_

 باشه درخواستی دیگه،میخوام نه+

 ...همین...بشم اروم بزن،فقط مالیماهنگه یه گفتم کشیدمو آهی

 .میزنم کالم بی قطعه یه پس اوکی+

 کرد، شروع اونم و دادم تکون تایید ینشانه به سری

 بود، شده خیره توسابهو چونش زیر بود گذاشته دستشو گلناز

 میکشید فرضی نقاشیه خاکرو و بود گرفتع دستش  چوبیوتیکه الناز

 بودن رهخب گیتار به دوتاشونو بود کرده بغلش محکم پریاو بود پریا بغله تو رژا

 بود، شده خیره اتیش بهو بود گرفته بغل زانوهاشو دوتا امیر

 نبود اینجا اصن انگارو بود رفته فرو اهنگش تو عمیق خیلی هم توسا

. 

 بود،  دیروز از تر عالی هرروزشو میگذشت اومدنمون از چهارروز

 ،پریدم خاب از میکرد پریا سره داشت رژاکه غرغراییبا که بود هشت ساعت

 رژا بترکی الهی_

 میکنه چیکار ببین اخه:رژا

 !دادم پیامشو جوابه فقط!بچهاییمیدی؟عین گیر رژا،چرا کردم چیکار:پریا

 باهم زدید رل خررررر،میدونم منم اره اره:رژا

 داره پسر بفهم،دوس استریتهاون میگی؟باباچی میفهمی:پریا

 ییکجاعشقم که بده پیام تو به صبح هفت باید چرا:رژا

 فرستاده اشبتاهی شاید:پریا



 میکنه چیکاراون دست شمارتعه؟نخیرشم،اصلن عه:رژا

 کن اروم اینو بیا عزیزت جون تورووستا:پریا

 االن از اینم دیشبتون از ااااع،اون ببرن شورتونو مرده_

 میزنن السهمه با که بپرسید ازایشون:رژا

 دهنتا تو میزنم بخدا رژا:پریا

 بزنی منو جنده عوضیه افعیه ماره اون بخاطره مونده بزن،همین بیا اره اره: رژا

 ...بامنه کالساتهمه همکالسیه،خوبه نیست،فقط بینمون هیچیاونمنو من؟زندگیم؟بخداعشقه هوووف:پریا

 .کردنشاروم کرد شروعو کرد بغلش هم کردن،پریا گریه کردبه شروع رژا

 چرا؟ اخعکردم؟اصن گناهیخدایا؟چه_

 شستم، صورتمو دستو رفتم انداختمو اینا توسا اتاقه سمته به شدم،نگاهی خارج ازاتاق و پاشدم

 کرد، گل فضولیم که پایین برم خاستم

 ..بندازم امیر و توسااتاقه تو نگاه یه برم گرفتم تصمیم

 کردم، باز درو ارومو اتاقشون سمت رفتم

 شد، باز«قیژی» صدایه با در

 ...داخل رفتم کردمو باز چشامو اروم نیس خبری دیدم زد،وقتی خشکم سرجام دادمو فشار روهم چشامو

 !خوابه توسا فقط و نیس امیر دیدم

 ...کردم نگاش وایسادمو سرش باال رفتم

 کنم، نگاش ساعتها میخواستدلم

 ...بود کرده اخم هم خوابتو

 ...نشست شونمرو دستی که زدم ژولیدش موهایهو شده پف صورته به لبخندی

 پرید، خاب از ترس با توسا که کشیدم بنفشی جیغه

 ...نیس کسی دیدم که عقب برگشتم

 :گفت کردو نگام زدهشوک توسا



 میکنی؟ چیکاراینجا خبره؟ چه+

 خودمون،اتاقه تو پریدم و شد خارج اتاق از دو با

 !میبوسن همو دارن رژا و پریا دیدم که

 :گفتم بستمو چشامو

 ...بود نج قسم جن،بخدا عوضیا_

 بابا کن باز چشاتو:پریا

 گرفتم هاشو شونه سمتشو رفتم کردمو نگاش

 میگم راس نیس،بخدا کسیدیدم پشتم نبود،برگشتم کسی شونم،ولیرو گذاشت دست یکی_

 صبح اوله زدی توهم:رژا

 دراومد صدا به اتاق درب بزنم حرف خواستم تا

 تو بیا:پریا

 شد وارد عصبیو ژولیده توسا

 شدی؟ وستا؟خل شده خبرچه+

 ...نبود کسی برگشتم وقتیولی شونم رو گذاشتم دست بود،یکی جن توسا،بخدا بود جن_

 شد ارومتر چهرشو کرد نگام گنگ توسا

 .پایین بریم نباش،بیایید ترسیدی،نگران باال،یهو رفته ادرنالینت شاید+

 شم ارومترو کنم نگاهموضوع به علمی که شد باعث حرفش این

 :گفتمو رژاو پریا سمته شد،برگشتم خارج ازاتاق توسا

 میکنن،میکروبا بازی لب بعد کردن بلند خواب از عاشقا،منو بدید ادامه_

 میکروب گفتبمن ببین خودتی،پریا میکروب:رژا

 ...شد نداده،گشنم جواب خوردم که ایی کلوچه تاسهپایین،این بریم:پریا

 !میشد گشنم بودم تو جایه منم_

 پروند متلک بهت ببین ریاپ:رژا



 پایین گمشید زهرمار_

 پایین، اومدن سرم پشت اوناهمو شدم خارج ازاتاق ازشون جلوتر

 میکردن، صحبت باهم داشتن النازو گلناز و میکرد امادهرو صبحانع میزه داشت توسا

 میز، دور نشستیموکردیمسالم

 کو امیر_

 بزنه قدم رفته:گلناز

 صبح؟ اوله_

 :گفتو انداخت باال ایینهشو گلناز

 زدی؟ جیغ چرا

 شم، پشیمون حقیقت گفتنه از شد باعث که کرد نگاهبهم توسا

 ترسیدم دیدم جن کردمحس یهو دسشویی بودم رفته_

 واااا:گلناز

 خلوچله:پریا

 :گفتو نشست توسا

 بخورید صبحانتونو

 ....شدیم صبحانه خوردنهمشغوله

. 

 بودن شده پراکنده همه صبحانه از بعد

 میکردن بازی والیبال داشتن گلناز و الناز و رژا و پریا

 میخورد، چایی داشت تلویزیون جلوی امیر

 میکشید سیگار و بود شده خیره بچها به توسا

 ...میرفتم ور توسا گیتاره با داشتم منم

 :گفتم و توسا پیش رفتم



 بدی؟ یادم یکم میشه_

 :گفت و زد گارسی به پک یه انداختو گیتار به نگاه یه

 بگیری؟ یاد داری دوس+

 خعیلیییی اره_

 کرد، لهش زمینو انداخت  سیگارشو

 ....بگیره سیمارو شکل این به راستت دسته و بگیره قرار راستت پایه روی گودیش باید ببین+

 میکردم، توجه حسابی دادن،منم توضیح کرد شروع

 یادگیری تو بودم خنگ یکمی

 بزنم؛ وآکورد یه نصفه تونستم ولی

 ...شد عصبی بازیام خنگ دسته از توسا کلی البته

 کرد خبر رو همه بزنم تونستم وقتی

 ببینن، بیان تا

 :گفت گلناز آکورد زدنه از بعد

 نمیدی؟ یاد بمن بزنم،چرا میخوام منم

 ندادم؟ یاد من گفتیو عزیزم+

 بگیرم یاد میخوام منم ایناااروووو ببین پریا:رژا

 بلدنیستم ممخود رژا؟من وا:پریا

 شدم استادتون و دادم افتخار شاااااید+

 بسوزید گرفتم یاد که من_

 بسوز خودت:گلناز

 خودت_

 تو: گلناز

 تو اول_



 گرفت درد سرم اینارووو ببین پریا:رژا

 پریا پریا هی  توام زهرمار_

 ...ما به کرد پشتشو و اونورتر رفت قدم دو کردو مصنوعیی قهره رژا که خنده زیره زد پریا

 !!!خداع ای:پریا

 نمیخوام:رژا

 !کنم ناقص توپ با همتونو کنیم؟میخوام بازی وسطی+

 بتونی عمرا_

 بودی؟ بامن+

 بودم پریا با چی؟نه_

 توسا؟ گفت بهت چی دیدی اره:گلناز

 بیااا امیر؟امیر...میکنم ثابت بهت+

 ما؛ پیش اومد گفتو جانمی امیر

 کنیم؟ کم روشونو ایی وسط،پایه برن دخترا+

 مپایه که معلومه:گفت زدو خندی نیش امیر

 بزنن منو میخوان ببین پریا:رژا

 !بزنه منو بتونه کسی عمرا...داریدا نفسی به اعتماد چه:الناز

 وسط برید+

 میزد، تند تند وسط،قلبم رفتیم ما و وایسادن دوطرف توسا و امیر

 گرفتمش، هوا تو که سمتمون کرد پرت چشمک با امیر توپو اولین

 دارم،بازنده اضافه جووونه یه دیدیییی،حاال توساااا:گفتم جیغ اب

 کجاسسسس؟ حواست امیر+

 چشم چشم شرمنده:امیر

 میکرد، شلیک سمتمون تیر مث توپو توسا



 رژا، به زد اول نفر

 تنبل بیرون برو+

 .نیست نمیخوام،قبول من:رژا

 میدون، وسطه وایساد سینه به دست گفتو اینو رژا

 بیرون میری بعدی دفعه ولی بمون باشه:گفت توسا که خنده رزی زدیم هممون

 ، وایساد غرور و ژست با و کرد بپر بپر یکم خوشحالی با رژا

 بهش، زد امیر بعدی بار

 دیگه بیرون برو رژا+

 نبود حواسم نمیخوام:رژا

  بیرون برو رژا_

 بیرون بیاد باید هم برم،پریا من اگه:رژا

 شد، تماشا مشغوله و صندلی رو نشستاخم با هم زمین،رژا کناره کشوندش گرفتو بازوشو الناز

 میکرد، پرت توپو اروم خیلی امیر

 سمتمون، مینداخت کردن ناقص قصده میفتاد،به که توسا دسته ولی

 چیه، قصدش فهمیدم که کرد پرت توپو چشمک با دیگه یباره امیر

 گرفتم، هوا تو توپو بازم

 بپر، بپر کردم شروع کشیدمو بنفش جیغه اینبار

 میکنماااا میکنی؟ناقصت چیکار امیر+

 رفت در دستم از:امیر

 .زد چشمککه میگه،دیدم دروغ:پریا

 لق دهن_

 شدیم ساکت هممون که کرد اخمی چنان توسا

 ها بازیه چته؟ وا_



 بده توپو+

 عقب، رقت قدم یه کردو ریز چشاشو که دادم بهش توپو

 کنم، سکته بود نزدیک ستر از که کرد پرت توپو محکم اونقدر

 زد، النازو ولی دادم خالی جا

 .بابا مگه؟اروم گرفتم پدرتو توسا،ارث کنه لعنتت خدا:الناز

 نداد، جوابشو و زیرخنده زد توسا

 بود نزدیک که داد سوز پام،اونقدر تو خورد و کرد پرت تیری مثه اینبار که شد توسا امیر،نوبته پرتابه بعداز

 دربیاد، اشکم

 بیرون میری بخوره بهت دوباردیگه:توسا

 گرفت درد پام_

 شده؟ باش،چت اروم توسا:گلناز

 کرد، نگاه بااخم و نزد حرفی بازم توسا

 میدادم باختو منم که بهم میخورد باید دیگه یباره فقط بیرون، رفتن و زد هم رو گلنازو پریا

 .چشم چشم:میگفت فقط  امیرهمزد، داد سرش چندبار عصبانیت با توسا که میزد اروم اونقدر امیر

 بودن، شده خسته حسابی دوتاشون

 رو خورد بگیرمش خواستم تا ولی بگیرمش توهوا میتونم کردم فکر که کرد پرت یجوری توپو توسا بار اخرین

 باختم، منم زمینو

 میپرید، پایین باال میکشیدو نعره خلوچال عین توسا

 میکردیم، نگاش تعجب با هممون

 اهلل بسم وا:الناز

 اشغال_

 تخخخ باختی دیدی+

 میسوخت بحالت داشت شدم،دلم مجبور_



 داره پدرکشتگی انگار میزد یجوری اره:رژا

 ها؟ بازنده دارید حسی چه+

 .میده سوز پهلوم هنوز!حداقل میکردی رحم بمن:گلناز

 !گذاشتنه دوئل خوراکش نکنید،اصال کل توسا با چیزا سراین:امیر

 کمکات بابت بمیرم:پریا

 .میگرفت پاسارو میکردو زرنگی وستا که چه بمن:امیر

 .ندارم قبول من عه؟:گلناز

 میده، ماساژ بازوشو داره دیدم که انداختم توسا به نگاه یه

 خوبی؟ توسا_

 داد، تکون «آره»ینشونه به سرشو بااخمی

 ...الهی بود،بمیرم رفتع یادددم شد؟ شروع دردت باز وایی:گلناز

 .کتفش و شونه دادنه ماساژ به کرد شروع و توسا سمت رفت گفتو اینو

 چیشده؟:امیر

  خوبم هیچی،گلناز+

 .بود دررفته کتفش پیش وقت چند ؟!خوبم چیو چی:گلناز

 بگی؟ باید االن هیییییییی:پریا

 .میشه بدی،خوب ماساژ گرم ابه دوشه زیر و بگیری دوش داره،باید درد خیلی معلومه_

 کرد، حرکت خونه سمت به حرف بدون توسا

  میبرمش:گلناز

 !باشک قایم بیایید:پریا

 بودیم، بازی گرمه پیوست،حسابی ما به برگشتو دیقه چند از بعد گلناز

 شدیم، قایم ما بودو گذاشته چشم رژا

 ...توسا پیش باال برم گرفتم تصمیم



 ...باال طبقه توخونه، رفتم نفهمه کسی که طوری اروم خیلی

 شنیدم، ابو شر شر صدای که توسا قهاتا درب به چسبوندم گوشمو

 ...وایسادم حموم درب پشته داخلو رفتم

 میخوند، اواز داشت توسا

 شد، ساکت که زدم حموم درب به ایی تقه

 کیه؟+

 خوندن، اواز کرد شروع باز لحظه چند از بعد که ندادم جوابی

 :گفت که زدم ایی تقه بازم

 چیه؟ بازیا مسخره تو،این بیا گلناز

 کردم، باز درو دادمو قورت ودهنم اب

 میکردم، کارو این داشتم چرا نمیدونم

 شدم، وارد بستمو چشامو

 گفت داد با یهو

 بیروننن برو وستااااا+

 دیوار، به دادم تکیه و بیرون پریدم سریع

 ؟!بود شده چم سرم،نمیدونم به بود زده

 زد، صدام توسا بعد یکم

 وستا تو بیا+

 شدم، خیره مرو روبه دیواره به تعجب با

 تو بیا باتوام+

 بود، بخار جا شدم،همه وارد اروم

 دوش، زیر وایساده لباس با که دیدم رو توسا

 به به:گفت زدو لبخندی



 چته؟_

 چمه؟ اینجا،من تواومدی+

  میرم پس عه؟_

 دوش، زیر کشوندم بازوموگرفتو

 بازومو کن ول شدم روانی،خیس مریضه_

 نداری؟ دوس بازی اب+

 ندارم نع_

 میکرد، نگام فقط و نداد وابیج

 !میترسم ازت کن،دارمشدی،ولم ها دیونه مث_

 شدم خیس کن، ولم باال اومدم کردم غلط توسا_

 میزد؟ چشمک بهت چرا امیر+

 بگم تا کن ولم_

 وایسادم، گوشه یه عقبو پریدم که کرد ول بازومو

 بگیرم پاسشو که میخواست بودداااا، بازی_

 احمقم؟ کردی فک+

 کنم پیدا فضولشو زدیم،خواستم چشمک بهم خواست دلمون برس،اصن جونت گلناز به تو_

 بیرون برو+

 وایسم همینجا  میخواددلم_

 بیرون برو زیرگوشتاااا، میزنم+

 شدم،نمیرم خیس_

 بدم حمومت بیا پس+

 تربیت بی بیشعوره_

 بیرون، زدم موهام کردنه خشک لباسو پوشیدنه از بعد گرفتمو دوش اتاقم،یه تو رفتم زدمو بیرون حموم از



 اتاقش، تو پریدم و شنیدم توسا اتاق از سشوارو صدایه

 سالم سالم_

 شد، چارتا چشام میکنه خشک توسارو موهایه داره که گلناز دیدنه با

 کرد، نگام خیره کردو خاموش سشوارو

 بود، شده عوض رنگش توسا

 میکنی؟ چیکار اینجا:گلناز

 مبترسون توسارو هاع؟خاستم_

 :گفت انداختو توسا به نگا یه گلناز

 .میترسه کنی پخ تنهاباشه،اونموقع تاریکی تو وقتی نمیترسه،جز

 شدم، خوشحال بود کرده باور راحتی همین به حرفمو ازاینکه

 :گفت کشیدو عمیقی نفسه هم توسا

 نگو چیو همه حاال گلناز+

 بشینم؟ میشه_

 بشین اره:گلناز

 توسا، موهایه به ژل و کرم یسری زدن به کرد شروع

 توسا موهات به میمالی چقدر_

 موهاس تقویته برا+

 بزنه موهاش به کردم راضیش زور میزنم،باهزار منم:گلناز

 چیه؟ فاییدش_

 نریزه موهاتمیشه باعث+

 برم من دیگه خب...اها_

 میاییم االن ماهم:گلناز

 شدم، خارج اتاق از گفتمو ایی باشه



 !پایین رفتم کشیدمو عمیق نفسه یه

. 

 بود، سررفته حوصلم حسابی

 اومدم؛ خودم به امیر یاصدایه که میکردم کار گوشیم با داشتم

 سررفته؟ حوصلت:امیر

 خیلی اوهوم_

 .میریم بگیرم،باهم غذا برم ناهاره،میخوام وقته دیگه یکم:امیر

 .میگیرم میرم خودم نه+

 برگشتیم، بسمتش هردمون

 !میرم خودمداره، درد دستت تو داداش نه:امیر

 کرد، لش خودشو و کاناپهرو نشست توسا

 وستا بیا توهم میرم،خواستی اوکیم،خودم نه+

 «نه»بگم که میداد عالمت و میداد باال ابروهاشو که انداختمامیر به نگاهی

 نمیام نه_

 چی؟+

 ندارم حوصله_

 راحتی هرطور+

 شد، خیره بهم و زد پیروزی ینشونه به اییخنده امیر

 به گرفتمو امیر از هوووف،نگامو!دادم؟ گوش امیر حرفه به چرا...شده چم نمیام،نمیدونم گفتم چرا نمیدونم

 دوختم، بود بسته چشاشو که توسا

 بزنیم؟ قدم بریم میخوایی وستا:امیر

 تو رفتمو شدیم خارج خونه از گفتمو ایی«باشه» سرلجبازی از نداد،منم نشون العملی عکس هیچ توسا

 ....ویال بزرگه حیاطه



 خونه، پشته به رسید مسیرمون کمکم

 خوبهچه هوا:امیر

 اوهوم_

 !بگم بهت یچیزی میخوام وستا:امیر

 بگو_

 ...باشیم باهم بدم،که پیشنهاد بهت میخوام:امیر

 کردم، نگاش ماتو باتعجب

 چی؟ ینی_

 میاد خوشم ازت من:امیر

 گلنازی؟ عاشقه نمیکردی ادعا تومیتونی؟مگه چطور_

 !تویی انتخابمم بهترین...بیرون بزنم عاشقی ازفازه میخوام منممیکنه، زندگیشو داره اون:امیر

 .میرم دارم دیگه هفته سه دو تا من درضمن...دیگس یجایه دلم من_

 !کن قبول فقط نداره،تو عیبی:امیر

 کردم، نگاش تعجبو گرفت،باترس دستمو که برم خواستم کردمو بهش برخورد،اخمی بهم خیلی

 ...بود شده ترسناک یاقشق

 ...میداد بهم بدی میکرد،حسه نگاه یجوری

 ...کردم حس رولبام اومدم،لباشو خودم به تا

 نمیکرد، ولم کردمتالش هرچی

 بگیر اروم...بری نمیذارم:امیر

 رولبام، گذاشت لباشو دوباره و دیوار بع چسبوندم گفتو اینو

 بودم، شوکه حسابی بودو تودهنم بیشتربود،قلبم یخیل بود،زورش فایده بی دورکردنش برای تالشم

 فراموش توسارو تو باشیم،هم باهم کن قبول:گفت کنارگوشمو اورد سرشو که میگرفت گریم داشت

 ...!گلنازو من میکنی،هم



 گریه، زیر زدم شکستو بغضم

 ...خونه برم میخوام کنولم!باشی ادمی همچین نمیکردم شدی؟فکرشم چرااینجوری_

 !همین کن قبول میکنی؟فقط گریه چرا:امیر

 ...نبودکنول تالش،ولی به کردمشروع بازم

 میکنم شکایت ازت نکنی ول اگه بخدا_

 ...!!!کنی هم جیغ میشیم،جیغخارج ویال از میاییو بامن االن...زکی:امیر

 :گفت کشیدو روموهام زد،دستی خندی نیش که کردم نگاش ترس با

 بریم؟

 شنیدم، النازوجیغه هصدای بگم چیزی تااومدم

 سمتش، رفت دو با شده گرد چشایه با امیر

 ...الناز و امیر به بودم خیره متعجبو مات

 رسید، گوشم به متری پنج فاصله از صداش الناز،که گوش زیر زد محکم اونقدر امیر

 میکرد، گریهمیزدو جیغ الناز

 ...کردنشون جدا کردن شروعو رسیدن بچها

 پیششون، رفتم منم

 شده؟ قرمز چرا الناز؟صورتت میکنی گریه چیشده؟چرا چتونه؟+

 :زدن حرف کرد شروع گریه با الناز

 ...نیس میرسه نظر به که پاکی ادمه اینجاس،اون که اشغالی این

 بزن حرف چیشده:گفت امیرو سمت برگشت عصبانیت با توسا

 توسا، صورته تو خابوند مشتو اولین کردو حمله سمتش به امیر

 بود، زده خشکم سرجام سازتر

 کنم هضم اتفاقاتو ازاین هیچکدوم نمیتونستم

 بود، امیرو توسا بین بدی خیلی درگیریه



 شیم، نزدیک نکردیم جرعت هیچکدوممون که بود شده بزن بزن اونقدر

 :گفت گریه با و شد نزدیکتر گلناز

 !!!کن،توسااابسه،ولش توروخدا امیر

 نمیکردن، توجهی هیچکدوم اما

 کردنشون جدا کردم شروع وسطشونو ریدمپ

 چیزی دیگه و شد اکو مغزم تو بچها جیغه زمینوصدایهرو گیجگاهم،افتادم تو خورد امیرطرف از مشتی

 ....نفهمیدم

. 

. 

. 

 ...شد اشوبالناز،دلم و رژا و پریا بادیدنه و کردم باز اروم خیلی چشامو

 داشتم، سردرد نمیومد،خیلی باال صدام

 و؟ک توسا_

 ارومه نباش،اوضاع نگران:پریا

 !شد اونجوری چیشد،چرا یهو نمیدونم_

 !کن وستا،استراحت باش اروم:الناز

 شنیدم، گلنازو صدایه بستم چشامو تا

 وستا؟ خوبی:گلناز

 دادم، تکون «آره»ینشونهبه سری بازکردمو چشامو

 بهتره؟ حالش:رژا

 .نشدهتموم هنوز اره،سرمش:گلناز

 توسا بیچاره:رژا

 ....باشه ادمی همچین امیر نمیکردم فکرشم:پریا



 .نمیکنه مشخص چیزیو ادم ظاهره:گلناز

 بود، مشکوک خیلی حرفش

 :گفتم الناز روبه بهش توجه بی

 بود؟ چیکارکرده باهات الناز؟امیر

 .کرد باتو که کاری همون:الناز

 نگفتی؟ چیزی چرا_

 بخشیدمش،وقتی منم...و شدیهو و کرده غلط که میگفت بغض باو کرد عذرخواهی کلی بعدش چون:الناز

 ...دیدمتون وضعتواون اومدم،که پشتتون یواشکی کردمو شک میزنید قدم دارید دیدم

 ممنون_

 .نکردیم شکایت ازش اورد اینجاس،شانس هنوز رویی چه با کثیف،نمیدونم فطرته پست:پریا

 بکنمش میخواد دلم:رژا

 همینطور منم:پریا

 خوبید؟همه+

 دیونه؟ پاشدی چرا عه:یاپر

 خوبم+

 عزیزم صندلیرو بشین بیا:گلناز

 بود، شده پاره لبش بودو صورتشرو زخم چسب تا سه دو

 :گفت کنارمو اومد گلنازبه توجه بی

 میزه ریزه!اخه؟ وسط اومدی چرا تو

 !بدم نجاتش گفتم میکشیش داری دیدم:گفتم زدمو لبخندی

 بود؟ متلک+

 اوهوم_

 میکشه هممونو اباتب....طلبت یکی+



 خوبم نه_

 بود رفته یادم باباتو وای:پریا

 توسا؟ جنابه شد تموم هاتون بش خوشو:گلناز

 تفریحمون که شماس دوسته ندی؟بخاطره گیر االن میشه گلناز:گفت رفتو اییغره چشم بهش حرص از توسا

 !شد کوفتمون

 توساااا؟ وا:گلناز

 داره؟ تقصیری چه توسا؟گلناز:رژا

 !نکن خالی گلناز سره عصبانیتتو!میگه راس:الناز

 !نیس خودم دست متاسفم+

 ...باش اروم فقط نداره،تو عیبی:گفت ناراحتی با گرفتو توسارو دسته گلناز

 رفت؟ امیر:پریا

 نکردم تسویه باهاش بره،هنوز خورده گوه+

 کنم ردش میرم من:پریا

 پیشش بری تنها بذارم عمرا:رژا

 کنم ردش میرم خودم+

 باش قبمرا_

 شد، خارج اتاق از زدو لبخندی

 .نشه باهاش،دعواشون بره یکیتون_

 میرم من:گلناز

 میام باهات منم:الناز

 ...شدن خارج اتاق از توسا از بعد هردو

 داخل، اومد امیر اون از بعد که شد وارد عصبانیت با توسا بعد یکم

 برداشت، وجودمو تمامه ترس دیدنش با



 شدن، وارد هم گلناز و الناز

 نرفته هنوز چرا کثیف این:پریا

 کنه عذرخاهی میخواد+

 نجس خوردی،گمشو گوه:رژا

 عذرخاهی؛ و توضیح به کرد شروع بغض و پشیمونی با و شد نزدیکم امیر

 فشاره خیلی توسا کناره گلناز بادیدنه روز چنداین تو...کنم پنهون ندارم چیزی کن،دیگه حالل وستا:امیر

 ...بودن چشمم جلویه ثانیه هر ود،چونب شده وارد بهم عصبی

 :گفتم و برگردوندم ازش رومو

 .نکردم شکایت ازت نداشتم...و دادگاه یحوصله اینکه مزخرفه،بخاطره خیلی دلیلت_

 ...اصال بخدا کردم، غلط بگم چجوری:امیر

 تر بیعص تا گمشو نیس؟زود بس چشمت زیر بادمجونه:گفت گرفتو امیرو بزنه،یقه حرفشو نذاشت توسا

 ...نشدم

 کشید، در سمت به دستشو کردو ول یقشو بعدم

 رفت، خروجی درب سمته به و نزد حرفی امیر

 دوست گلناز؟خیلی...نبینیم همو هیچوقت دیگه میدم قول: گفت بهمون رو شهخارج ازاینکه قبل

 خداحافظ...دارم

 ...رفت همیشه برایه گفتو اینارو

 تهران، برگشتیم اونروز فردایه

 .بود گرفته بدجور هممون حاله

 ,رفت و کرد پیاده خونه دم منو پریا

 .شدم خونه وارده بود اومده سراغم که بغضی با و کشیدم عمیقی گرفت؛نفسه دلم حسابی خونمون دیدنه با

 ...نبود خونه هماخانوم جز کسی و بود صبح یازده ساعت

 به و نشستم تلویزیون روی به رو و پایین رفتم گرم ابه دوشه یه از اتاقم،بعد تو رفتم احوالپرسی ازسالمو بعد

 .شدم خیره خاموشش یصفحه



 :اومدم خودم به مامان باصدایه

 !نازم دختره خیربه رسیدن:مامان

 نشستم، کردمو روبوسی سرد خیلی و میلی بی سمتش،با رفتم و پاشدم

 ...ها گذاشته مثبت تاثیراته روت مامان،خوبی؟باشگاه قربونت_

 چیه؟ منظورت ااوا:مامان

 هیچی_

 ....کن بارونمون متلک بعد برسی بذار:مامان

 باشه_

 بگیره؛ دوش رفت پاشد موردبی وراجیه ساعت نیم از بعد

 اتاقم، تو فرارکردم سریع خوردمو تنهایی ناهارمو

 نداشتم؛ بابا مامان دیدنه به تمایلی

 ...بودم متنفر اتاقم و خونه از

 ...ااینست رفتم و دراوردم گوشیو

 !کردم تگ همشونو کردمو پست بودیمو گرفته بچها با که عکسایی

 داد، دایرکت توسا بالفاصله

 بهتره؟ حالت+

 بهتری؟ اره،تو سالم_

 !ندادی نپلک،گوش دورش گفتم چقدر+

 باتوعه حق میدونم_

 !خورده خیلی اعصابم+

 چیشده؟_

 !نمیدونم،کالفم+

 .خوابیهکم بخاطره نخوابیدی،شاید کن،اصال استراحت یکم_



 !شدم بد چه عکس این تو...باشه+

 نگو خوبی،مزخرف خیلیم_

 هههه+

 کن خبرم شدی بیدار خواب از وقتی_

 فعال باشه+

 فعال_

 .شدم فکر غرق حسابی شدمو خیره بود داده گیر بهش توسا بار اولین که عکسی قابه به و شدم آف

 بستم، چشامو و خودم رو کشیدم رو وپت فورا میزد صدا اسممو داشت کع بابا صدایه شنیدنه با

 .بیرون رفت بستو درو...خوابم کرد فکر که شد وارد نشنید جوابی وقتی اما زد تقه در به بار چند بابا

 ...ببینمش نمیخواد دلم اصال

 ندارم، بهش حسی هیچ انگار

 .میشه خراب چی همه رفتنمون با میدونم

. 

 شدم، خیره بود تاریک حسابی که اتاق به و دمپری خواب از دیدم که وحشتناکی کابووسه با

 !میلرزید ترس و سرما از داشت بدنم...یاشب روزه نمیدونستم!بودم گیج

 .نشستم اتاقم بخاریه کناره و کردم روشن المپو پاشدم

 هم و بودم شده متنفر ازش میشدم،هم دیونه داشتم وحشتناک یصحنه اون تکراره و خوابم تو امیر دیدنه با

 ...میسوخت براش دلم

 ...بود رسیده جنون به بود،شایدم عاشق اونم

 زدم، صورتم دستو به ابی رفتم اومد  جا حالم وقتی

 !انداختم هام شونه رو دراورمو لباسم کمده از بافتی

 !پایین رفتم میلی کردموبابی اخمی

 شنیدم، میکرد صحبت تلفن با داشت که بابارو صدایه



 :زد صدام مامان که اتاقم تو برگردم خواستم شدمو منصرف

 !خواب ساعته.ما پیشه بیا عزیزم وستا

 پیششون، رفتم کردمو پفی

 .پیشم اومد کردو تموم تلفنشو بعد دقیقه چند زدو لبخندی دیدنم با بابا

 نشستم، کردم بغلش میلی بی با اینکه از بعد و پاشدم

 .بود شده تنگ برات دلمون گذشت؟ دخترم؟خوش چطوری:بابا

 .بود پیدا مدامتون زدنایه زنگ از بود،بله لیعا_

 !!!زدم زنگ بهت که من وستا واااا:مامان

 !!!دوبار بله_

 دلخوری؟ ازما:بابا

 نه_

 !میریم دیگه روزه شده،سه درست کارامون:بابا

 عید از انداخت،قبل جلو چیو همه و شد پیگیر دوستام از یکی:گفت که کردم نگاش سوال پراز اییقیافه با

 !!!ونجاییما

 ...پایین انداختم سرمو و دادم فشار هم رو دندونامو

 :اومد حرف به مامان تااینکه بود حاکم بینمون بدی سکوته دقیقه چند

 !عالیههه...هوایه داره،شنیدم دیدنی جاهایه کلی:مامان

 .کشوراس بهترین اژ یکی!خوبیه جایه خیلی اره:بابا

 .میکردم بازی مبافت یلبه با حرفاشون به توجه بدونه

 دخترم؟ بگی چیزی نمیخوایی:مامان

 کردم نگاش انداختمو باال ابرویی

 بگم؟ چی نه_

 نکن بدعنقی باز:بابا



 گفتم؟ چی مگه_

 پدر اقایه گیرنده بهش:مامان

 پاشد؛ کردو نگاش چپ چپ بابا

 .کنم تموم کارامو برم:بابا

 .بزنم مادرم به زنگ یه برم منم:مامان

 ...تلفن پایه رفت همیشه مثل هم اتاقش،مامان تو رفت دادو تکون باباسری

 میخورد بهم زندگیم و خانواده از حالم

 میشدم، خفه داشتم زیادشون توجه از

 پاشدم، ازجام کردمو«آیی» دردش از که کردم فرو دستم تو ناخونامو حرص از

 !!!باشم نکرده تنگ جاتونو یوقت_

 گیره،ب حرصم بیشتر شد باعث که نشنیدم جوابی

 ...حیاط تو رفتم برداشتمو گوشیمو اتاقم از رفتم 

 .میومد بارون نمبود،نم بارونی هوا

 شدم، خیره بارونیو ابری اسمونه به نشستمو تاب میومد،تو بدی سوزه

 بود، هماهنگ روحیم حاله با میومد که بادی برقو رعدو

 کشیدم، آهی زدمو پوزخندی ناخودآگاه

 خونه، تو برگردم نبودم حاضر ولی میلرزیدم سرما از

 .....شدم خیره میشدن رقصونده باد توسطه هوا این تو که درختایی برگه به کردمو پلی آهنگی

 نمیخوایی منو��

 نده عذابم

 بده حالم شبا....خیالفکروتو

 ؟...نداره ؟یا...داره دوسم

 بمونم نمیخوایی



 بدونم تابگو

 جونم شه آروم توهم دله تا بگو

  نباشم؟ من خوادمی دلت

 میاد؟ دلت

 ...شم دور بخواه ازم

 ...شم مجبور که شاید

 ...!!!نباشم...عاشقت

 شم رد میخوایی اگه

 نباشم شم،اینجوری راحت کهبگو

 شم مجبورکه شم،شاید دور بخواهازم

 ....نباشم...عاشقت

 شم رد میخوایی اگه

 نباشم عاشقت شم،اینجوری راحت کهبگو

🎶🎶🎶 

 یینمیخوا منو

 نده عذابم

 بده حالم شبا خیال توفکرو

 نداره؟ داره؟یا دوسم

 امتحانه یه بودن تو با هرلحظه

 بهانه بی میشی میشم،بد نزدیک

 خوبیامه؟ جوابه این٬بگوعشقم

 حالت میشه نباشم،بهتر مناگه

 ...میرم،نمیمونم



 ...آزارت نمیدم

 ��...نمیخوامت دیگه:بگو یکبار فقط

. 

 توخونه، برم شدم مجبور شدید لرز و عطسه چندباراز بعد

 ...اتاقم تو رفتم گذروندمو هارو پله دو با

 :کشیدم دراز بخاری به پشت کردمو پهن صندلی رو بود شده خیس که بافتمو

 !ها نعمتیه هم اوووخیشششش،گرما_

 :خورد زنگ گوشیم که بودم بچگانه فکرایه همین تو

 :دادم جواب انداختمو صفحش به نگاهی

 سالم_

 تو چطوری سالم:رژا

 توخوبی؟(عطسه)خوبم_

 خوردی؟ سرما عه:رژا

 شده شروعهام عطسه نشستم حیاط تو یکم نه_

 نه؟ نداری عقل:رژا

 چیه؟ عقل_

 :گفتو زیرخنده زد

 باش راحت عزیزمهیچی:رژا

 شدی؟؟ گرانبهام وقتهزدی؟مزاحمهزنگ که چیشد_

 بای میگم پریا به:رژا

 تری قهرقهرو وایسا،ازمنم نههه_

 !میکردخفم داشت حاالاااع،فضولی:رژا

 چیشده؟_



 چیشد؟ توسا و تو یقضیه:رژا

 !هیچی...هعی_

 وستا؟:رژا

 هوم_

 ...کنفراموشش پس...میری داری که تو:رژا

 کنی؟ فراموشپریارو میتونیتو_

 زندگیمهنه،همه که چچچیییی؟معلومه:رژا

 کنم؟ فراموش رو توسا بخوایی ازم میتونی چطور پس_

 !کنی فکر منطقی یکم دارن،بهتره دوسهمو گلنازه،مطمئنم با اون:رژا

 داره؟ دوسگلنازو میدونی کجا ازتو_

 باهاش بتونی تو بره،تا بذاره گلناز تا میکرد برخورد سرد باهاش نداشت دوسشاگهواضحه،خیلی این:رژا

 !داده بازی هردوتونو توسا!باشی

 نیست ادمیهمچین توسا_

 .باش بین واقعیکم!وستا کن میبینم،تمومشمثلثو این دارم بدی،من تشخیص درست یتونینم تو:رژا

 نمیتونم_

 .نگرانتیمخیلی پریا منو:رژا

 .خوبم همینجوری من_

 !میخوام خوبیتو بده،من گوش حرف توروخدا وستا:رژا

 کنار میذاشتمش حتما بودم خودم دسته نمیشه؟اگه باورت رژانمیتونم،چرا_

 ببخشید باش اروم:رژا

 ...نمیگفتم میکردموهیچی گریه داشتم اروم

 ...کردم غلط اصن میکنی؟ببخشید گریه وستا؟داری:رژا

 !عزیزم بده جواب وستا



 :گفتم لرزون صدایه باهمون

 کنم؟ قطع میشه_

 !بعد شی اروم باید نمیشه،اول نه:رژا

 !ببخشید،شببخیر...خوبم_

 .میزنیم،شببخیر حرف یدنتد میاییم پریا با ببخش،فردا تو هووف:رژا

 کردنهپاک از کردموبعد قطع گوشیو

 ...کردمشروع بازیو درگیرم ذهنه باهمون کردمو روشن تابو لپ رفتم اشکام

. 

 شد، زده در به ایی تقه که کردم بازی یساعتی

 داخل، اومد مامانم که گفتم«بفرماییدی» بازی به بودم خیره که همونطور

 اونو دیگه کن ا،ولوست میشی کور اخر:مامان

 نداره،مجبورم راه اصال مامان_

 مجبوری؟ چرا وااا:مامان

 میحرفید؟ تلفن با چرا شما_

 بخوری؟ شام نمیخوایی...نکن خب،شروع خیله خب خیله:مامان

 نیس گرسنم نه_

 پایین بیخود،بیا:مامان

 رم خو می ن_

 شده؟ بد اخالقت اینقدر چرا:مامان

 ه؟ن یا کنم بازی میذاری مامان_

 ...میشه همین نتیجشم...اوردم بارت لوس میگه،زیادی راس بابات:مامان

 .شد خارج اتاق از که ندادم جوابی



 رو نشستم و دراوردم علمی کتابه کتابام،یه قفسه از رفتم کردمو خاموش تابو رفته،لپ که شدم مطمئن وقتی

 ....خوندنش به کردم شروع و تختم

 شنیدم،گوشیو یبرهوی صدایه که خوندم اییصفحه چند

 رفت، کوتاهی یویبره گوشی بازم که دادم ادامه بهش،خوندنو توجه بی

 ...نبود بشو جمع حواسم دیگه

 برداشتم؛ گوشیو میزو رو گذاشتم کتابو

 خوبی؟ سالم+

 نمیدی؟ جواب که قهری االن+

 گرفتم، گاز لبمو زدمو لبخندی

 ...یشدمم خوشحال خیلی گوشیم یصفحه رو شمارش دیدنه از

 :کردم سیو اسمشو بدم جواب اینکه از قبل

No No🚫 

 ...باشم داشته دوسش نباید که میفهمم اسمش دیدنه با حداقل ولی کردم سیوش اینجوری چرا نمیدونم

 ببخشید،کارداشتم،شماخوبید؟ سالم:دادم جواب

 :داد جواب سریع

 شما؟ میگی بمن+

 ...بله_

 خوش شب. شرمنده باشه+

 شبخوش-

 !بزنی حرف باهام میشی خوشحال توهم که نکن،میدونم اذیت وستا+

 ...نداره ربطی میشم،ولی خوشحال اره_

 !زدم حرف رژا با+

 چیییی؟_



 میزد منطقیی حرفایه+

 حرفایی؟ چه_

 ....گلناز و تو کنم،بین خودمو انتخابه باید که+

 باشی؟ نفر یه با واست سخته_

 منه؟ تقصیره اینا همه میکنی فک وستا؟نکنه کردی فک چی من راجبه+

 میدونی خوب خودتم...توعه تقصیره اره_

 کنم؟ چیکار میگی تو...منه تقصیره اره+

 !ترم راضی اینجوری من....داری دوسش داره،توهم دوست اون...باش پایدار گلناز کن،با فراموش منو_

 نگومزخرف+

  توسا حرفمه آخرین_

 ؟میتونی و میتونم کردیفک...سرت به زده تو+

 ....نیست من مشکله باشی نفر یه با نمیتونی تو اگه...میتونم من_

 !میزنی تهمت داری+

 ....نده عذاب اونو...کن فکر گلناز به فقط و فقط گذشته مثله دوباره لطفا_

...+ 

 شبخوش_

 ...نداد جوابی دیگه

 ...کتابم سمته رفتم گذاشتمو کنار گوشیو

 :دادم پیام بهش و مگوشیوبرداشت دوباره و نیوردم طاقت ولی

 توسا؟خوابیدی؟_

 بیدارم نه+

 ببخشید_

 نیس مهم+



 برم قربونت ببخشید_

 چیز همه تو همیشه شه،اون قربانی گلناز نمیخوام...کنم فراموش تورو باید من!باتوعه حق...قشنگم خدانکنه+

 ....میشد وریاونج نباید...کن حالل بودمو باهات که شبی بوده،اون واقعی داشتنش دوس و بوده صادق

 

 ....میشکست قلب میکردمو بغض توسا بخاطر که بود بار هزارمین این

 ...چکید گوشی یصفحهرو اشکم یقطره اولین

 میدادم؛ دستش از واقعا داشتم!بگم چی میدید،نمیدونستم تار چشام

 ....نیست مهم براش میدونستم

 .....نیوردم طاقت دیگه

 !میکردم خفه هاموگریه دهنمو جلوی گذاشتمرو بود،پتو پیچیده اتاق فضایه تو گریم صدایه

 نمیتونم، من گذاشت،خداا کنار منو میکنه،اون عمل بهش بزنه حرفی اگه توسا که بودم مطمئم

 ...توروخدا نمیتونمممم جونم خدا

 شه تموم اینجوری نمیخوام

 کنم؟همهباور باشه،چطوری ابخو توروخدا میکنم،خدایا فراموشت گفت راحت اینقدر که کنم قبول نمیخوام

 !؟...بود دروغحرفاش

 ....بود دروغ میدونم...میدونم

. 

 [ توسا زبان از] 

 ...میزدیخ داشتسرما از دستام بود، سرد بدجور هوا

 کشید، سوت مغزم پیامش دیدنه با

 !!کنم؟؟ فراموشش میخوادازم ینی

 !؟....بزنه حرف راحت اینقدر میتونه چطور

 ...شدم خیره بود وستامنو مث ادمایی از پر که قشنگی شهره به ندادمو جوابی



 ...داد پیام که نگذشت چیزی

  نمیشدباورمخودمم که زدم بهش حرفاییو

 ...میگماینارو دارم

 !آخه کنم فراموشش میتونم چطور

 باشم؟ اون بدون میتونم چطور

 .جیبم تو گذاشتم گوشیو کردمو ارسال پیامو

 م،کرد نگاه اطراف به

 اینجا، بودن اومده عاشقا همه

 ...زدن قدم به کردم شروع زدمو تلخی خنده نیش

 ...بود،خیلی گرفته خیلی دلم

 ...نکرد بودن قویی به وانمود اینقدر میشد کاش

 ...نبود همجنسگرایی اسمه به چیزی میشدکاش

 نمیشدم، اشنا وستا با هیچوقت کاش

 ...منمیشد رابطه وارده گلناز با هیچوقت کاش

 ...نمیکردم ارسال پیامکو  اون کاش

 ...کنم گریه نباید باشه یادم که کردم اخمی دادمو قورت بغضمو

 !نکشیدم بود وقت خیلی که بود سیگاری کنه ارومم میتونستکه چیزیتنها

 ........!دراوردم پاکت از نخواولین شکو کلنجارکلی با

. 

 خونه، برگشتم که بود شب های نیمه

 میزدم، گیج بودم کرده ودد ازبس

 .زد خشکم سرجام پدرم عصبانیه صدایه با اتاقم تو برم اینکه از قبل

 :کرد روشن چراغو



 اومدنه؟ خونه وقته چه این توسا×

 :کردم نگاهش تفاوت بی سمتشو برگشتم اروم

 میکنه؟ فرقی چه!اومدم االن خب_

 میکنی؟ حساب آدم پدرتم،اصالمنو میکنه؟من فرقی چه×

 !بخوابم خستم،میرم خیلی_

 :گفت و برد باالتر بستم،صداشو درو اتاقمو تو اومدم فورا

 ....باشه کارات به حواست!گرفتم آسون بهت زیادی میکنه، فرق چی همه بعد به ازاین×

 زمین، رو انداختم پالتومو گفتمو یی«بابا برو» دلم تو

 ...تخت رو شدم لش

 !دنمیبر خوابم اما شدم اونور اینور یساعتی

 .....روم کشیدم پتورو خوردمو آب بدون برداشتم،دوتاشونو قرصو ورق تختم زیر از شدمو خم

. 

. 

 شم مطمئن که زدم پلک چندباری...بود ازظهر بعد انداختم،چهاره ساعت به نگاهی کردمو باز بزور چشامو

 !ندیدم اشتباه

 ...سراغم اومد خیال فکرو که بستم دوباره بود؛چشامو آزاد روزم کله نداشتو کاریهیچ

 !نبودن کن ول لعنتی افکاره این خوردم،ولی وول جام تو زدمویکم کنار رو پتو

 ...حموم تو رفتم پاشدمومستقیم

... خب بودم،ولی گرفته شدیدی لرزه میومدو بند داشت نفسم وایسادم، دوش زیر کردمو باز سردو آبه

 بیام؛ کوتا نمیخواستم

 .شه اوکی بدنم دمایه تا بازکردم گرمو آبه فورا میزنم، گیجو همیر سیاهی داره چشام کردم حس

 .بگذره وقت که دادم طولش یساعتی

 معتاد ادمایه عینه و جون بی...انداختم خودم به نگاهی یه آیینه سشوارکشیدم،تو موهامو پوشیدمو لباسامو

 !بودم شده



 ...برنداشتم پژمردم یقیافه به کردن نگاه از دست

 مثه!شو احساساتو عاشقی و عشق این بیخیاله کیی؟توسا اخه؟واسه چیی باخودم؟واسه میکنم یاینجور چرا

 ...نداشته نقش زندگیت تو احساسات یبارم که سالها این همه

 !!!!باشه وستا ادم اون اگه حتی...بخوری غصه براش نداره ارزش کسی که بفهم توسا

 !م؟شد داغون وستااینقدر بخاطره واقعا نبابا،یعنی

 !!!دارم دوسش اوردم،چقدر یاد به مهربونشو یچهره بستمو چشامو

 .شدم خارج اتاق از فورا کردمو باز چشامو کالفه و اومد یادم دیشبمون یمکالمه

 !!!ازخودم...میکردم فرار داشتم

 ...میکردم فرار شده عاشق که توساییی از داشتم

 !!!!بودن؟ قوی یا بودن ضعیف ینی این نمیدونم

. 

 نبود، خونه کسی

 .بودم تنها همیشه مث

 !کردم روشن شوفاژو بعد المپارو بود،اول سرد تاریکو خونه

 !تلویزیون پای نشستم و اوردم هوله هله مشت یه و اشپزخونه تو رفتم

 .میشد،شدم پخش داشت که مزخرفی ترکیه فیلمه تماشایه مشغول کردمو پایین باال کاناالرو یکم

 ...سررفت حوصلم دیگه که بودم سرگرم ساعتی دو

 زدم بابا به زنگ یه خونه تلفنه با

 !بود شده عادی واسم...داره خونه،کار میاد دیر امشب گفت که

 مشغوله  کردمو گرم رو داده سفارش شام برایه دیشب بابا بود معلوم که غذایی تلفن،پرس کردنه قطع بعداز

 ...خورد زنگ خونه تلفن که شدم خوردن

 بله؟_

 !کن باز نمیدی؟درو جواب گوشیتو چرا!درم پشت ساعته چهار:گلناز



 اومدم_

 ... شد وارد خیس خیسه دقیقه چند از بعد گلناز که زدم ایفونو

 چیشدییی اوه_

 !میمیرم سرما از بیار،دارم لباس برام فقط توسا:گلناز

 ...اتاق تو بیا

 بگیری؟ گرم اب دوشه یه بری گلناز؟میخوایی_

 شدم؛ خیره سقف به خجالت از که کرد بهم بدی نگاهه

 !بمن بده لباسارو:گلناز

 :زدن حرف کردم شروع بلند صدایه با و دادم لم کاناپه رو شدمو خارج ازاتاق

 !نبود گوشی به حواسم...نبودم شرمنده،اوکی بخدا گلناز_

... 

 خوبی؟_

... 

 ایی؟ زنده گلناز_

 !نشست روم بود،روبه پیچیده دشخو دور پتومو که درحالی و شد خارج ازاتاق عصبانیت با

 جواب که هم رو گوشیت!رفت راه هزار نداشتم،دلم خبری ازت عصر دیروز توسا؟از شده مرگت چه باز:گلناز

 مثه شده؟چرا اینجوری قیافت چرا شده؟اصن چت!بود فعال یبار اوردم شانس هم خونتون گوشیه...نمیدی

 شدی؟ مفنگیا

 ...نمیریبکش نفس_

 ...برمیگشتم االن همین نبود خیس لباسام اگ!!!عوریبیش خیلی:گلناز

 :کردم بغلش نشستمو کنارش رفتم

 میخوام معذرت_

 چیشده؟ بگو توسا:گلناز



 !!!بگم دروغ بهت باید گلناز منوببخش

 !شد بحثم بابا با دیشبم...بودم پکر بود،یکم شده تنگ مامانم برای دلم هیچی_

 چه به من اخه؟زندگیم،پس شی سبک که نمیزنی حرف من با چرا!هستم که من خب بمیرم الهی:گلناز

 ها؟ میخورم دردی

 ...کنم ناراحتت نمیخواستم...خدانکنه_

 جونم؟ توسا:گلناز

 جونم_

 ...گشنمه:گلناز

 :گفتم و خنده زیر زدم

 ندم؟ شام بهت میگی؟میترسی مظلومانه اینقدر چرا_

 !نیس بعید هیچی تو از:گلناز

 میخوری؟ بیارن،چی غذا ممیزنگ االن...حاالع خب_

 جوجه:گلناز

 باشه_

 .خوردن به کرد شروع ها زده قحطی عین گلناز که اوردن جوجه پرس دو بعد دقیقه سی

 نداده؟ غذا بهت وقته چند مامانت عزیزم_

 نخورم؟ گمشو،میخوای:گلناز

 جونت خانومم،نوش میکنمشوخی نه نه_

 نمیخوری؟ چرا تو:گلناز

 .دمخور میخوردم،ینی داشتم_

 ....نگفت چیزی دیگه و داد باال ابرویی

 ...خوردیم شاممونو گلناز کردنه اذیت و بازی مسخره کلی با شدو باز منم اشتهایه گلناز دیدنه با

. 



 توسا؟:گلناز

 هووم_

 کن نکشی؟خاموشش سیگار دیگه میشه:گلناز

 نباش بزرگا مامان مث_

 !بده نخ یه بمنم پس:گلناز

 گرفتو ازم سیگارو فهمید میشد چشاش از که دلخوریی داد،با بهش کردمو شنرو نخو یه مخالفت بدون

 ...کشیدن به کرد شروع

 کرده هواشو دلم مینداخت،حسابی وستا یاده منو سیگار از پکی هر...بود گرفته رو خونه کله سنگینی سکوته

 ...میکشیدمسیگارو بغض با داشتم بود،یجورایی

 ...اوردم بودو اتاقم تو که مشروبی شیشه رفتم پاشدم

 !!!روحم هم جسمم باشم،هم گلناز با تماما و نکنمفک وستا به امشب میخواستم

 نخوریا:گلناز

 دیگه؟ میمونی امشب_

 اوهوم:گلناز

 ...میخوری توهم پس_

 ؟!!!بودی گیرتر سخت خیلی قبال:گلناز

 بده؟ آزادی،مگه امشب_

 ...نمیاد مخوش میده توجهی بی بویه که آزادی ازاین من:گلناز

 کن درکم یکم_

 ....نگفت چیزی دیگه پایینو انداخت سرشو

 ؟...بسالمتیه اول پیک_

 ....شدم خیره گلناز محبته پراز چشایه به دادمو فشار روهم دندونامو...میشد مرور وستا اسم ذهنم تو

 !توسام سالمتیه به:گلناز



 ...!دوتامون بسالمتیه_

 من میداد،اما نشون واکنش زود بدنش نخورد،چون دیگه نزدیم،گلناز یکسبسالمتیه دیگه رو سوم و دوم پیک

 ...کردم خالی کلشو

 ...خورد زنگ خونه گوشیه که میشدم گرم داشتم کم کم

 اوووه_

 ...میدم جواب:گلناز

. 

 بود بابات:گلناز

 خو؟_

 امشب شانسی رو:گلناز

 چرا_

 نمیاد:گلناز

 ...خونس شبش سه دو هفته،فقط روزه شبو هفت از_

 ...شلوغه سرش...بده باش،حق اروم عشقم:گلناز

 جهنم_

 پففف...نکشدیگه خوردی،سیگارو خر قده:گلناز

 جام از زد که چشمکی و جذاب لبخنده با شدو متوجه منظورمو که زدم بهش لبخندی زدو برق چشام

 ...گرفتم دستشو پاشدمو

 ...گرفت درد دستم..بابا آروم:گلناز

 ...درنیار بازی لوس_

 بود، یازده حدودایه تساع

 ...بستم درو شدیمو اتاقم وارد

 ....کنارش رفتم خودمم تختو رو نشوندم گلنازو



 !دادم تکون محکم سرمو و شدم تر کالفه که افتادم بودم وستا با که شبی اون یاده

 توسا؟ خوبی:گلناز

 ایی؟ اماده_

 اوهوم:گلناز

 کرد، خاموشچراغو رفتم

 ..............!...کردمو روشن رو اباژور 

. 

 پریدم خاب از گلناز صدایه با

 هوووومممم؟؟؟_

 دیگه،گشنمه پاشو:گلناز

 بخور یچیزی برو_

 ...نیست ناهاره،گشنمه،هیچی وقته:گلناز

 بزنگ برو یخچال به چسبوندم اشتراکو و رستوران شماره_

 میریزم یخ ابه بودی پانشده و اومدم اگه دراوردم،بخدا نو زیر لباس هم کشوت اون از و حموم رفتم من:گلناز

 !سرت رو

 ...گرفتم دوش یه رفتم بیرون،پاشدم رفت که شدم متوجه درب صدایه ندادم،با جوابی

 میکنه انتخاب لباس برام داره گلناز دیدم که بیرون زدم حموم از

 ....حساس بابا اوه_

 شدی تیپ بد خیلی جدیدا:گلناز

 نیی م،مهمتوخونه_

 !بگیرم تحویل اوردن غذارو اگه که میرم پایین،من بیا بپوش ارواین خب...مهمه:گلناز

 باشه_

 پوشیدم، بودو کرده اماده برام که لباساییو رفتنش  از بعد



 کردم، چک رو وستابازدیده اخرین رفتم هااعالن تمام به توجه بی برداشتمو گوشیو

 بوده، صبح ده ساعته

 !پیش دوساعته حدودا ینی

 ...گلناز پیش رفتم و تخت رو داختمان گوشیو کردمو پفی

 اومدی عجب چه:گلناز

 نزد؟ زنگ بابا_

 واال نه:گلناز

 همیشه مثه...نمیشه پیداش شب تا_

 بشین بیا اوردن، غذارو:گلناز

 .کردم پلی آهنگو کردمو وصل خودمو اهنگایه فلشه کردمو روشن ضبطو رفتم

 ....امونغذ خوردنه به کردیم شروع سکوت تو گلنازو کناره نشستم

. 

 میاد برف��

 ...هاش کوچه شهرو تو

 نباش من فکره قانعم،به رویات با

 سردمه بدجوری

 ازهمه دلگیرم

 ��عالمه یه...خالیه پیشم جات

 ؟!اخه اهنگیه چه...شد کوفتم گرفت،غذادلم:گلناز

 شدیا غرغرو_

 !شدی ها افسرده شبیه توهم:گلناز

 ممنون...بودا چسبید،گشنم اخیش_

 جونت نوش:گلناز



 بود کسر کمو اگه دیگه شرمنده_

 پرویی خیلی:گلناز

 چطورن؟ بابات ننه_

 !!!اینجام هنوز چطور من کردی مامانی،فکر پیش کرج رفتن:گلناز

 شده بزرگت؟چش مامان_

 ناجوره حالش نمیدونم،گفتن:گلناز

 مهمه واست چقدر_

 ....مهمی من واسه ط فقط:گلناز

 ...دبو حرف از دوختم،پر چشاش تو نگاهمو

 ...بگه یچیزی میخواست انگار...بود کرده گیر گلوش تو یچیزی انگار

 ...میشدم اذیت داشتم

 شدم؛ خیره زمین به گرفتمو ازش نگامو

 بگی؟ میخوایی چیزی_

 نه:گلناز

 مطمئنی؟_

 اره:گلناز

 اوکی_

 ...نشست کنارم اومد کردو تموم غذاشو

 ...کرد بغلم محکم زدو کنار دستمو که کردم بغلش

 شدی؟ خل_

 میگم راس توسا،بخدا دارم دوست:گلناز

 میخوری؟ قسم نگفتم،چرا چیزی که من_

 !!!نکن خیانت بهم بگو،ولی بهم نخواستی منو اگه:گلناز



 چی؟ فهمیده؟ینی چیزی نکنه شد، چارتا چشام

 ...چیه منظورت_

 بری،باشه؟ ستیخوا و نداشتی دوسم دیگه اگه حتی...بگو بهم چیو همه میگم فقط.بخدا هیچی:گلناز

 باشه_

 ....رفتم فرو فکر تو بدجور و لختش موهایه نوازشه به کردم گذاشت،شروع پام روی سرشو دراومدو بغلم از

. 

 

 [ وستا زبان از] 

 ...میکردم برداری تصویر حسابی و مینداختم اتاقمو خونه به نگاهارو اخرین داشتم

 !شدم خیره سردمو مرتب تخته به کشیدمو عمیقی فسنداشتم،ن خبری گلنازو توسا از که بود چندروزی

 داشتم پیش ماهه شیش تا که آرامشی واسه میشه تنگ دلم

 ...میشه تنگ پیش ماهه شیش منه واسهدلم

 ندارم؛ میخوامو که ارامشی هیچوقت دیگ میدونم

 بابا؟ ایی عزیزم؟اماده وستا:بابا

 بریم اره_

 ....!کردم ترک نامعلومی مدتهبرایه رو هخون سرش پشت شد،منم خارج خونه از بابا

 افتادیم راه فرودگاه سمت شدیمو تاکسی سوار

. 

 ...نشستن صندلیا رو که دیدم فرزینو و الناز و رژا و فرودگاه،پریا رسیدیم وقتی

 میامو بچها پیش برم من بابا_

 نشستیم اونور ما باشه:بابا

 اوکی_

 کردم؛ سالم فیکم نقابه و مصنوعی لبخنده باو سمتشون رفتم



  بگردم دورت سالم:پریا

 بغلم تو انداخت خودشو گفتو اینو

 کردن، بغلم ترتیب به هم النازو رژا

 کنم خدافظی یه اینا مامانت با برم من وستا:فرزین

 بودینا پیشمون دیشب خوبه_

 االن میام...زشته:فرزین

 اوکی_

 .میزنیمحرفنره،تصویری یادت زنگ وستا:پریا

 ...کنی تنهایی احساسه یا شی دلتنگ نباش،نمیذاریم هیچی گرانهن:الناز

 .ناراحتی رفتن از میدونیم که کن،مامحو روهم مسخرت لبخنده این:رژا

 دادم، قورت بغضمو پایینو انداختم سرمو

 !پیشت میندازیم لنگر هفته پیشت،یه میاییم عید از بعد ما وستا:الناز

 :گفتم کردمونگاهش ناراحتی با

 بمیرم کاش...برم نمیخواد دلم من_

 باش ماهم فکر رفتن؟به دمه میگی چی هیششش:پریا

 ...گرفته خیلی دلم_

 بگیره؟ دلت که مردیم ما بشم،مگه لرزونت صدایه قربونه:رژا

 پریا؟_

 پریا دله جونه:پریا

 نگفتی؟ بهش مگه نیومد؟ چرا توسا_

 واسم بود مبهم یکم که کردن بهم نگاهی یه پریا و رژا

 گفتیم چرا:ژار

 کو پس_



 نکن ادمی همچین درگیره میومد،خودتو بودی مهم براش اگه:پریا

 نیست الیق کنی،واقعا فراموشش بهتره وستا:الناز

 نگید راجبش اینجوری_

  وستا؟:فرزین

 کردم نگاش سوالی و سمتش برگشتم

 برید،بجنب باید:فرزین

 کردم، بغلشون یکی یکی اختمواند بچها به نبود،نگاهی خودمشد،دسته اشک از پر چشام

 ...بود گرفته گریشون هم اونا

 ...کردم ترکشون دردناک بغضه همون با خدافظی از بعد

 ...نگرفتم ازشون تونستم که تاجایی غمگینمو نگاهه

 ....کردیم پرواز غربت سمت به شدیمو هواپیما کارا،سواره انجام از بعد

. 

 [ توسا زبان از] 

 شنیدم، گوشیمو آالرم صدایه که ممیدید تلویزیون داشتم

 :بود پریا از پیام

 ...رفت پیش ساعت نیم وستا:پریا

 ندارم، حرکت تواناییه میکردم حس

 شدم، خیره گوشی صفحه به تکونی هیچ بدونه

 ....خوندمجملشو بارها و بارها

 !!!رفت وستا

 میفتن، کار از دارن بدنم داخلیه اعضایه تمام میکردمحس

 شد، یاداوری ذهنم تو که چیزی تنها

 ...بود وستا چهره



 شدم، خیره یجا به و زمینرونشستم اختیار چکید،بی گوشیم روصفحه اشکی قطره

 کجاس؟ ناصریاقای برگهایه کپیه کجایی؟ توسا:بابا

 ، سمتم اومد شوکه دیدنم با

 میکنی؟ گریه داری چرا خوبی؟توسا؟ چیشده:بابا

 ...شدم خیره چشاش به حرفیهیچ بدونه

 خوبه؟ حالت!بگو یچیزی میترسونیمنو داری توسا:بابا

 میلرزم، دارم کردم حس

 ......!نمیاد یادم چیزیدیگه بابا از ماتی تصویره جز رفتو سیاهی چشام

 بود، وایساده بیمارستان تو تختم کنارکه بود گلناز نگرانه یچهره دیدم که چیزی اولینو کردمبازچشامو

 .شد زنده دردام مهتما دیدنش با

 برم قربونت سالم:گلناز

 کردم باز و بسته ارومچشامو

 بد حالت گفت داد جواب بابات بار پنج چهار از نمیدی،بعد جواب دیدم زدم زنگ گوشیت به:گلناز

 سبک دلت نمیذاری م؟چراغریبه منمگه...نمیزنی حرف بامن چرا نمیدونم!!!اواخراین شده چت نمیدونم...شده

 شی؟ اینجوری حتما ایدشه؟ب

 ...ندادم جوابیو برگردوندم ازش رومو

 ....برگشت دکترو بابا با دقیقه چند از بعدو بیرون رفت گلناز

 ...برم میتونم گفت بعدشم و گفت مزخرف مشت یه دکتر

. 

 خونمون سمته برید میمونم،نمیخواد توسا پیش امشب من جونعمو:گلناز

 داره،ممنون نیاز هماتوس دخترم،اتفاقا باشه:بابا

 بیرون بریم پیشت میام خودم فردا...خونتون خوبم،برومن_

 نگو هیچیم باش ساکت:گلناز



 اوکی؟خوبم ینی خوبم میگم وقتی_

 برخورده؟ طرزه چهاین توسا:بابا

 !دارن عادت اخالقشاین به دوستاش نداره،همه اشکال:گلناز

 خونهوبر!خوبم کنی،من خسته خودتو نمیخواد گلناز_

 اصال؟ ما،بتوچه پیش میادگلناز:بابا

 .نگفتم چیزیدیگه شدمو خیره بیرون به پنجره از فشاردادمو هم رو دندونامو کالفه

 کنم، فک وستا به خودم تنهاییه تو باشم،نمیذارم تنها نمیذارن

 ...بمیرم خودم درده از نمیذارن

 ...نکرده خبرم عمدا پریا نمش،میدونمببی رفتن موقع حداقل میذاشتن میدادن،کاش خبر بهم کاش

 خوبی؟عزیزم:گلناز

 خوبم اره_

 رسیدیم شو پیاده:گلناز

 نشستم، توحیاط شدمو پیاده اروم

 تو بریم سرده:بابا

 میارمش من برید شما:گلناز

 ...تو نکش،نمیام زحمت_

 عیدی نشین،دمه رماس این تواما..بکن خواستی هرکاری داخل میکنی؟بریملج کیی اخه؟با چته توسا:گلناز

 !میشه کوفتت عید میشیاااا،اونوقت مریض

 ...بود کنارم وستا که بود لحظایی من عیده عید؟...خوشه دلش...هه

 ...نمیکنمتجربه عیدو هیچوقت دیگهمن

 .باشم راحت بذا...بردار سرم از دست باشم،امشبواروم میخوایی اگه گلناز_

 ...نبود خودم دسته اما شد ناراحت حرفم ازاین

 شد، جمع توخودش نشستو کنارم ناراحتی با



 ....زانوهامرو گذاشتم سرمو دراوردمو شالمو کالفه

. 

. 

. 

 !میگذره وستا رفتنه از هفته یه یکسالو دقیقا

 .خوزستان اومدیم زندگی برای

 ناآرومم ای میگیره دلم که گاهیو میکنم ورزش میرم صبحا فقط خودمم که انداختم راه بدنسازی باشگاه یه

 و اونجا میرم

 ...میگذرونموقتمو

 ...بهتره خیلی اینجا روحیم اوضاعه و گیتارم اموزشگاه،مدرسه یه تو

 ...کرج رفتن کردنوکوچ تهران از اوناهم میزنم،چون سر گلناز بهوکرج میرم هم یبار ماهی

 !بیخبرم کامال هم بقیهو پریا و وستا از

 میکنم، تلف وقتمو دارم فقط ماهه شیش و نداره تاثیر روم  هم مشاورم دکتره حرفایه

 !میکنه ارومم داده که قرصایی فقط

 ....باشگاه سمته میرم دارم مشاورم، زدنهفک یساعت از بعد

 ...ها وسیله با کردن کار به کردم شروع توجه بی سردو خیلی کردمو عوض سالم،لباسمو از بعد

 ...دریایی؟تلفنتون خانومه×

 ماومد اوکی_

. 

 بله؟_

 شم،خوبی؟ فدات سالم:گلناز

 چطوری؟ خوبم،تو تویی؟همیشه_

 عشقم،کجایی؟ خوبم:گلناز



 باشگاهااا زدی میکنی؟زنگ شوخی_

 !باشگاهی ساعت این همیشه نبود،میدونستم ببخشید،حواسم وا عه:گلناز

 اوممم.....بشنوم صداتو گفتم بود شده تنگ برات دلم 

 ...باشه همین فقط نکنم گمون_

 داری؟ وقت بزنم،کی حرف باهات توسا؟میخوام:لنازگ

 ازادم میزنم،اونموقع زنگ بهت شب_

 ...نکنیا فراموش منتظرتم،باز پس:گلناز

 فعال..حتما_

 فعال:گلناز

. 

 کردمو خذافظی نکات یسری شدنه متذکر و کارا کردنه چک از گذروندم،بعد باشگاه توی رو دوساعتی یکی

 !شدم خارج

 :زد زنگ بابا که بودم خونه گرفتم،نزدیکایه یشپ رو خونه مسیره

 بله  الو_

 بابا؟ کجایی دخترم سالم:بابا

 مخونه نزدیکه_

 دنبالت میام شو حاضر دیگه یساعت شیشونیمه،تا ساعته االن:بابا

 خبره؟ چه_

 کرده دعوتمون زده مرادیه،زنگ اقای دختره تولده:بابا

 عمرا نمیام مامانیی،من لوسه یدختره اون_

 بیایی حتما که کرده تاکیید دخترش زشته،اتفاقا نگو اینجوری:بابا

 داشت درس ندارم،بگو حوصله توروقران کن ول بابا_

 دنبالت،فعال میام دیگه یساعته:بابا



 بوق بوق بوق

 الووووو أه...الو_

 ...دمش خونه وارده عصبی و پارکینگ تو بردم ماشینو وکوچه تو پیچیدم صندلیو رو کردم پرت گوشیو

 خمی...ت یخونه_

 گرفتم حسابی دوشه یه حمومو سمته رفتم

. 

 دادم، حالت کشیدمو سشوار موهامو

 اوووومممم...امشب واسه بپوشم چی اصن خب_

 ...بود خورد،گلناز زنگ گوشیم که میزدم حرف خودم با داشتم

 خوبی؟ خانووووم سالم_

 :داد جواب سردی لحنه با

 بزنید زنگ شما قراربود مثال:گلناز

 چی؟ ینی شما؟ههه_

 !شه تموم باید رابطه این...مطلب اصل سر میرم...خودم نه میکنم تلف شمارو وقته نه:گلناز

 چچچیییییی؟_

 میخوامو اومده خوشم دیگه یکی از من....اینکه نمیبینیم،و همو شده،اصال دور خیلی راهمون ما:گلناز

 ....و باشم بااون...که

 !نمیشد باورم...بود وامونده گفت،دهنم چی یدمنفهم بودم،دیگه شده شوکه

 .دیوار سمته کردم پرت گوشیو اعصبانیت با که میزد حرف داشت

 میزدم، نفس نفسو تخترو نشستم زده شوکو عصبانیت باهمون

 ...!نمیشدباورم

 ...!کنم باور نمیتونستم میخواستمم

 ....اون بخاطره ن؟م...ممکنه داره؟چطور دوسرو دیگه یکی گلناز واقعا ینی



 ....دیوار تو میکردم پرت بودو دستم دمه هرچی پاشدمو جام از

 ....میخوردم تاب خودم دورمیزدمو بودم،داد شده هادیونه مثه

 تو کوبیدم مشت با محکم بار میزد،چند حرف باهام داشت زدم،انگار زل بهش وایسادمو دیوار کنار

 !زمین رو نشستم دادمو تکیه بهش...دیوار

 ....نکردم توجهی ولی میکردم حس دستم استخونایه تو بدی میومد،درده خوندستم از داشت

 ...برم باید بیاد بابا اینکه از قبل انداختم، ساعت به نگاهیه

 راحتتر اینجوزی...کشیدم توموهام دستی کردمو پام شلوارجینو با مشکی اسپورته کت یه سفیدو پیراهن یه

 !بودم

 ....شدم خارج ازخونه برداشتمو زدم،سوییچو خند نیش یه کردمو آیینه تو نگاهی

. 

 [ قبل روز هفده_گلناز زبان از]  

 بپا خون نگفتم چیزی بهش و اهواز اومدم بفهمه اگه توسا بگید،بخدا بهم توروخدا سعیدی خانومه_

 لطفا...گفته تونبه راجبم میدونم! دخترشم،گلناز دوس من...میدونید چیو همه راجبش شما میکنه،میدونم

 ....کنم درست چیوهمه بتونم تا چیه اصلیش دردهو مشکل بگید بهم

 !بگم چیزی نمیتونم اما میکنم درک نگرانیتو من دلم عزیزه:سعیدی خانم

 گفتم براش هامشک تمام از و گریه زیر زدم

 ....و شد  بدتر توسا حاله رفتنش بعداز و داره دوس رو وستا میکردم حس که گفتم

 ....بگه بهم حقیقتو شد راضی تا گفتم چیو همه و کردم خالی خودمو و کردم گریه تموم یدقیقه بیست

 ..........داشتن،ولی دوس همو توسا و وستا...درسته حدست:سعیدی خانم

. 

 میتونی میدونمو وسطه کاریم ابرویه پایه بدونه،چون چیزی توسا نمیخوام همینه،فقط همش:احمدی خانم

 ...باشه خوشحال باتو و کنه فراموش وستارو کامال توسا که نیک کاری

 ...کرج برگشتم بلیط اولین با شدمو خارج مطبش از تشکر از بعد پاشدمو



 یه مثه درست و نمیشدم خارج نمیزدم،ازاتاقم چیزی به نمیرفتم،لب بود،دانشگاه شده جهنم برام هرروز

 ...میکردم فکر اتفاقات مهه به و بودم کرده کز تختم رو گوشه یه افسرده

 زمانی میکنم،بهاشتباه که کردم قانع خودمو و وستاس عاشقه توسا کردم حس که هاییلحظه اون یهمه به

 که

 وقتاییاون توسا،به اتاقه تو اومد یهو وستا که ایی لحظه اون میزد،به غیبشون باهم توسا و بودیمووستا شمال

 ...شد بد حالش توسا رفتو وستا که روزی اون به....یزدمنم حرفیو میشدم نگاهاشون متوجه که

 ....میشدم کالفه خودم دسته از که میدیدم توسارو عکسایه میکردمو گریه اونقدر

 گفتم، چیو همه زدمو زنگ پریا به

 ....میدونستن رو قضیه اوناهم

 ...میکنم دور ازهم دونفرو دارم نفهمیدم و بودم احمق من فقط وسط این

 خودخاه اونقدر من!!!کنار میرفتم تا میگفتی بهم باشه؟حداقل اون عاشق بامنه وقتی تونست ورچط توسا

 !!!باشم شمادوتا بین بمونمو که نبودم

 ...داره وعذابی درده چه میفهمم...چی ینی بودن عاشق میفهمم من

 ...میگفتی بهم کاش توسا...دلتنگه چقدر عاشقه که کسی میدونم من

 ...وستارو حاله عاشقتم،میفهمم من

 شدی باعث نگفتیو کنی؟چرا زندگی درد با  تونستی بره؟چطور درد با اون گذاشتی چرا...تورو حاله میفهمم

 بکشم؟ درد االن من

 ....چرا

 واسم نایی دیگه که میزدم حرف نبود کنارم که توسایی با داد و جیغ با تنهاییام تو میکردمو گریه اونقدر

 ....نمیموند

 ....بزنم زنگ توسا به گرفتم تصمیم تااینکه کردم زندگی ساختم که جهنمی تو تموم روزه هفده

 ....میگیره تماس باهام خودش و باشگاس که گفت

 دیگه یکی از که گفتم زدمو زنگ بهش ونیم هفت ساعته هوشه نشد،هول خبری ولی موندم منتظر خیلی

 ....جداشیم هم از وباید اومده خوشم

 ...شد قطع یهو هک میزدم حرف داشتم



 !بود خاموش زدم زنگ هرچی اون بعداز

 توسا مراقبه که گفتم گرفتمو تماس باباش با همین برای!!!بیاره خودش سره بالیی نکنهکه بودم نگران خیلی

 ....باشه

 کردم شروع تختو رو نشستم بودن قرمز هرروز مث که چشایی بودمو کرده عادت بهش تقریبا که بغضی با

 اینم!!!بده ارامش بهم نمیتونه توسا جز کسیو چیزی نمیکنه،میدونستم ارومم ،میدونستمکردن گریه

 ....بدم دادمو وستا و اون به ناخواسته که تاوانه،دردی باشمو اون بدون باید بعد به ازاین که میدونستم

 ...برسی عشقت به بتونی تو تا میرفتم کنار باید....بودم مجبور من؟من عشقه

 بدون فقط...!شه تموم اینجوری نمیکردم فکرشو!!!بیفته خودم واسه عجیب اتفاقه این روز یه دمنمیکر فکر

 ....!!!!خیلی....دارم دوست خیلی

. 

 [ توسا زبان از] 

  میگذره، اونشب از ایی هفته سه

 ....تهران اومدم که هفتس یه و

  همینه برنامم شبه هفت...مهمونی اون به مهمونی ازاین هرشب

 ....بدم ادامه جوریهمین دارم قصد فعال و

 ...شه قانع که کردم سرهم دروغ کلی و نده جواب گلناز تماسایه به دیگه گفتم بابا به

 ...دور انداختمشون یجا خطم شکوندم،با شب همون که گوشیمو

 دور ادما این از باید چندسالی میدونم اینو ولی کی تا کنم،نمیدونم زندگی استرالیا برم که کارام دنباله افتادم

 ...!باشم

 !!نبودم مهم براش هیچوقت من که نیست،همونطور مهم واسم هم بابا

 !!!شد هشت ساعت باش شدن،زود اماده تو میکنی فس فس بیشتر هم دختر یه از توسا:تارا

 شدیم، اشنا باهام تلگرام تو اتفاقی تغذیه،کامال دانشجویه و شناگر....تارا)

 ...(دوستمه اتنه فعال و فمه تایپش

 کو؟ عطرم...حاال نکشی خودتو اووووه_



 !عزیزم کوری یه تو توسا؟ میدونی:تارا

 ...کردم حموم باهاش گفت میشه برداشتمو بودو آیینه جلویه دقیقا که عطرو یشیشه و خنده زیر زدم

 بزنی؟ مخ میخوایی داره،امشب جذابی سردو بویه چه اووووف:تارا

 کردم، نگاه بهش خند نیش با دادمو باال أبرومو

 ...مارو جذااااب،نخوری بابا واییی:تارا

 انداختم، خودم به ایینه تو آخرو نگاهه

 پوشیدهکه رنگی طوسی کته و بود خابیده تنم رو حسابی که مشکیی پیراهن و مشکی جذبه شلواره

 ...بود کردهخوشتیپم بودم،حسابی

 موهامو مدله درست تا شدم راست و چپ آیینه جلوی ردو یه انداختمو براقم ورنیه کفشایه به نگاهه یه

 !کنم زندگیم وارده جدیدیو ادمایه بود وقتش...کنم بررسی

 بریم_

 کردم صداش زدمو لبخندی پلیدم افکاره شده،به خیره بهم بدجور تارا دیدم که برگشتم

 بابا شدم تموم_

 گمشو:تارا

 شدم؟ چطور_

 ...بازوهاتی وجب نیم همین دختری،مدیونه تو نمیکنهشک باباتم:تارا

 ...واه واهو خفن؛واهو قشنگ،بازویه بلند،موی قده_

 خودشیفته،بای چه:تارا

 .رسوند بهم خودشو دو با هم تارا که شدم خارج اتاق از افتادمو راه جواب بدونه

 ...افتادیم راه بزرگ مهمونیه سمت به شدیمو ماشین سوار

 اونجا که زیادی ماشینهایه رسیدم،از بزرگ ویالییه یخونه یه به رهباالخ که بودیم راه تو ایی دقیقه چهل

 ..اومدیم درست که زد حدس میشد راحتی خونه،به داخله سروصدایه و بودن پارک

. 

 .کردم پارک ماشینو کردمو پیدا پارک جا یه گشتن،باالخره دقیقه بیست از بعد



 أه بابا دراومد پدرمون_

 درمیاره پدرمو اند که بریم نزن،بدو غر:تارا

 شه شاد دلم_

 زهرمار:تارا

 شدیم، خونه وارده شدو پیاده سریع هم شدم،تارا پیاده زدمو لبخندی

 ....داخل رفتیم دادیمو بودن ورودی در جلوی که خوشتیپی نگهبانایه به دعوتو کارت

 خفن، و شلوغ برید،چقدر کفم

 ...بود گذاشته تموم سنگه طرف

 ...پیشمون اومد ناز العاده فوق دختره یه که میزدم دید رافومیرفتیمواط جلو اروم اروم

 بود توسا تقصیر بخدا ندا: تارا

 تشکرو سالم از بعد انداختمو مهمونیه این صاحبه فهمیدم حاال که دختری پایه تا سر به تفاوتی بی نگاهه

 دعوت،گفتم بخاطره

 ...کرده معطل یساعته روهم میشد،من اماده داشت لحظه همین بنده،تا خالی یکم جان تارا_

 شد خیره بهم شدو گرد چشاش تارا

 ؟؟!!توسااااااا؟:تارا

 !میکنه فس فس همیشه...نشناختی رو تارا عزیزم،هنوز وای:ندا

 !!!!نداااااا؟:تارا

 ...مبارک هم دعوت،تولدتون برایه ممنون نیس،بازم مهم_

 دادم، بهش بودمو گرفته که کادویی و گل دسته

 جایی سمته کرد راهنمایی مارو کردو تشکر کلی ندا که داد بهش رو کادو غرغر و مصنوعیی اخمه با هم تارا

 ...بودن نشسته صمیمیش دوستایه که

 لباس خوش العاده فوق و داشتن ایی ساده کامال ارایشه تصورم برخالفه بودن،همشون دافایی عجب

 ...نیستن نم خوشتیپیه به بودم مطمئن ولی دیدم هم اس تی بودن،چندتا



 دخترونشون حرفایه از حوصلم که میشد گرم داشت کم کم بحث نشستیمو کنارشون اشناییو سالم از بعد

 ....سررفت

 حیاط،همون تو رفتم شدمو بلند جام از عذرخاهی از وبعد ریختم خودم برای بود میز رو که مشروبی از

 ...بود برقص و بزن که سمتیش

 شدم، کردن نگاه غولمش نشستمو روسکو صندلی یه رو

 ....!شدم خیرهلیوانش به خوردموکمکم مشروبو

 ....شد شروع چی همه و دیدم رو وستا دوبارهکه بود مهمونی توهمچین

 ...نمیشدم حضورش متوجه کاش...نمیدیدمش کاش

 ...شدم خیره میرقصیدن داشتن که کسایی به کشیدمو عمیقی نفسه

 آشنا شد،انگار جلب هردوشون سمته به توجهم که میرقصید دیگه دختره یه با داشت وسط اون دختر یه

 ...بودن

 ...بود اندامشون،موهاشون،یجوریی

 بهشون میشد باعث میکردم دریافت دوتاشون طرفه از که فرکانسایی اما کنم پرت حواسمو میخواستمهی

 ...شم خیره

 هاشونو کم،چهره نورهاون تو نمیشد صلهفا ازاین ببینم،چون چهرشونو بتونم تا نزدیکتر برم گرفتم تصمیم

 .دید

 نشست، کنارم دختری که شم بلند خواستم

 برقصی؟ نمیخوایی×

 !!!!نداس دیدم که برگشتم سمتش

 نمیرسی؟ مهمونات اینجایی؟به چرا_

 ...اوکین اونا نه:ندا

 ...فهمید میشد خمارش صدایه و بازیا لش و قرمز چشایه از اینو و بود مست توهواس،کامال که بود معلوم

 !سرده،سرمامیخوری هواهم نیست مناسب داخل،لباست برو پاشو_

 برقصیم؟ برقصه،بریم باهام نیست هم ندارم،کسی رل من:ندا



 کردم، رقص پیست به نگاه یه انداختمو پاش سرتا به نگاهی

 بریم_

 مرسی:ندا

 با مجلسه صاحب که نستنمیدو و میشناختنرو ندا که کسایی پیست، سمته رفتیمو پاشدیم هردومون

 ...سوت دستو جیغو به کردن شروع دیدنش

 حرکاته انجامه به کردم شروع پیستو وسطه کشوندم بود گرفته دستمو که ندارو سروصداشون به تفاوت بی

 ...کنه امتخلیه فقط که موزونی

. 

 تکونایه فقط و نبودم مکانم زمانو متوجه بودمو شده گرم میکرد،حسابی اثر داشت بودم خورده که مشروبی

 ...میکردم لبخونی میرقصید،آهنگو میکردو نگاهم داشت که ندا به خیره میدادمو خودم به الکی

 ...شد پخش بود تانگو رقصه مخصوصه که آهنگی شدو عوض آهنگ

 موندیم، نفر دوازده ده فقط و کردن خالی پیستو موقتا خیلیا

 ما برای پیستو و رفتن کنار همه که بودیم خوب اونقدر...رقصیدن به کردیم شروع ماهرانه خیلی ندا منو

 ,نمیکردم توجهی اما بود دهنده آزار سوتاشون دستو صدایه...کردن خالی

 شروع و اومدن هم دیگه نفره چند که گذشت یکم...نیست باغ تو کال بود معلوم و نمیشد محو ندا لبخنده 

 ...رقصیدن کردن

 ...اشناس خیلی میکردم فک که دختری همون به خورد چشممیهو جمعیت این وسطه

 اوکی؟ برمیگردم االن من:گفتم ندا به اروم

 نرو:ندا

 االن میام_

 کنم، گمش مبادا که نگرفتم دختره از بود،نگاهمو شده سیریش بدجور ندا

 ...شدن دورپیست از عجله با کرد شروع چونشد متوجه دختره گویا

 رفتم، دختره دنباله سرعت با ندا به توجه بی

 شدم، وارد سرش پشت که شد خونه وارده



 ...باال طبقه رفت

 رفتم، دنبالش نبودمو بردار دست

 ...بست درو و اتاق از یکی تو رفت

 چیکاردارم نبود،نمیدونستم خودم دسته قفله،حالم دیدم که کنم باز درو اتاق،خواستم همون سمته رفتم فورا

 ....اومدم دنبالش چرا اصال و میکنم

 ...درو میشکونم نکنی باز تویی،بخدا اون میدونم کن باز_

 :گفتم که نشنیدم جوابی

  خواستی خودت_

 در، تو رفتم سرعت با عقبو رفتم

 نبودم، کن ول بازم اما کشید تیر بدجور دستم

 ...در تو کوبیدم دوباره

 ...دوباره

 .....دوباره

 .........دوباره

 میدادم، ادامه کارم به ها دیونه مث رده،اماک ریزی خون درد از دستم میکردم حس

 ...شدم شوکه وایساد روم روبه اومدو که دختری دیدنه با و شد باز در دیدم که عقب رفتم دوباره

. 

 دهنش، تو کوبیدم قدرتم تمامه با کردم که کاری اولین

 میکنی؟ چیکار اینجا تو_

 :گفت ترس و بغضه از بود معلوم که لرزونی صدایه با

 ...خونه میرم االن ابخد

 بود؟بی میرقصیدی،همون باهاش داشتی که دختره اون...خیانتکار فطرته میخوره،پست بهم قیافت از حالم_

 لیاقت



 نگو اینجوری توسا:گلناز

 میشه و گریه زیر زد دیوار، کناره نیوردونشست طاقت که گوشش زیر زدم باشه خودم دسته اینکه بدونه

 ...میکرد هق هق گفت

 پیست، سمته توحیاط رفتم و پایین اومدم بزنم حرفی اینکه بدون

 ...ندیدم ندارو گشتم هرچی اما

 دیدم، رو تارا گشتن یکم از بعد داخلو برگشتم

 ...کلک میرقصیدی ندا با که رسوندن خبر میگذره؟بچها خوش به به:زیرکانه لبخنده تارابا

 نیومده؟ سرش مالیی نبود،بال خوب کو؟حالش ندا_

 اوناهش:گفت کردو اشاره بودیم نشسته مهمونی اوله که سمتی به سر با

 شده، لش دیگه اسه تی یه بغله تو دیدم برگشتم

 !السره ولی خوشگله:گفتم تارا به باخنده

 لیاقتشو رلش...شده السر موقع ازاون...بوده بوچ خورده،رلش عشقی شکست پیش ماهه شیش پنج: تارا

 !!! ندا نداشت،حیفه

 اینطور که_

 دارم سراغ کیس یه برات ببین: تارا

 کو؟ عه؟_

 باالبزنم؟ استین....هاا دیدمش،دافه تازه...کن نگاه رو نشسته دوستش با گوشه اون که دختره اون: تارا

 تارا به رو شدو خورد اعصابم دوباره دیگه دختره یه و گلناز دیدنه با که کردم نگاه گفت که سمتی همون به

 :گفتم

 ...جندس اون

 میدونی؟ کجا از تو: ارات

 بکشم؟ دراز یکم اتاقا از یکی تو برم نداره میکنه،عیبی درد بیخیال،سرم...میشناسمش_

 ...بکش دراز برو و بخور مسکن یه یخچال تو برو...باش راحت بابا اره: تارا

 فال...اون اینو بغله از کن جمع عموتو دختر ممنون،برو اوکی_



 ..قربان چشم: تارا

. 

 کردمو پیدا گشتن،مسکنویکم از بعد زدمو کنار بودنو یخچال درب جلوی که چندنفری و اشپزخونه وت رفتم

 ...شدم خارجاشپزخونه از برداشتمو آب بطری یه

 اما کردم نگاه اطراف به برگشتمو بودمو رفته که اولی یکردم،پله حس نگاهیو سنگینیه که باال برم خاستم

 !ندیدمخاصیو شخصه

 ...بستمدرو شدمو اتاقااز یکی باال،وارده رفتم انداختمو باال اییشونه

 ...نبود میلم بابه رنگش داشت،اما خوبی انداختم،چیدمانه اتاق به نگاهیه

 ...نداس خوده اتاقه بود معلوم و بودن صورتی سته

 باهممسکنو دوتا نشستمو زمین رو عادتم برخالفه انداختمو زمین به نگاهیبکشم،یه دراز تختشرو نخواستم

 ...خوردم

 دسته چشامو رو گذاشتم چپمو دست کشیدم؛ساعده کتم،دراز دراوردنه از بعد انداختمو اتاق به آخرو نگاهه

 !بودم خسته هم خیلی اما بودم نکرده کاری میکرد،بااینکه بوم بوم سرم سرم،بدجور زیر گذاشتم راستمو

 .....برد شدوخوابم گرم چشام کم کم

. 

 میسوختم، گرما شدته از پریدم،داشتم خاب از گرما سهاحسا با

 !کردم تب شدم متوجه که کشیدم پیشونیم رو ودستی انداختم  بود روم که صورتیی پتویه ب نگاه یه

 شده، جمع خودش تو کشیده دراز تخت رو یکی دیدم که کردم نگاه وورم دور به

 ...سردشه بود معلوم

 ...روش کشیدم رو پتو زدمو خندی نیش ردهک فداکاری همچین که ندا دیدنه با

 شدم، خارج اتاق از اروم برداشتمو کتمو

 کردم، روشن قوشو چراغ دراوردمو گوشیمو همین برای بود تاریک خیلی

 ...بود صبحپنج ساعت

 !کجاس؟ تارا پس



 ....خیابونا تو افتادم راه شدمو خارج نداخونه از سرگردون و کالفه

 ....نبود خیابونا تو شدن،کسی رد که موتوری تا چند و تاکسی تا سه دو جز

 میداد، بهم حسو بخشترین لذت بود، سرد خیلی هوا میومدو بارون

 ...!میشه پخش وجودم تو داره مدتها از بعد ارامش انگار

 گرفتمو فندک یه و سیگار پاکت یه سمتشو بود،رفتم باز تعجب درکماله که دیدم مارکتی سوپر یه دور از

 ...شدم خارج

 ....کشیدن به کردم شروع نشستمو خیابون سوپرمارکت،کناره از دور کردمو روشن سیگارو

 ...میشد بیشتر ماشینا تعداده و میشد روشن داشت کم کم هوا

 ...ساکنم موقتا که هتلی سمت رفتم گرفتمو تاکسی یه

 لش تخت رو موهام ردنهک خشک بدونه لباسام پوشیدنه از بعد گرفتمو دوش یه حمومو تو رفتم مستقیم

 ...برد میکردم،خوابم حس بدنم تو که شدیدی کوفتگیه با شدمو

. 

 کردم، باز چشامو گوشیم زنگ صدایه با

 ...نداشتم نایی اصال و بود بد حالم خیلی

 ...داشتم تب بودمو سرماخورده شدیدا

 :دادم جواب بود گرفته بدجور که صدایی با برداشتمو گوشیو زور هزار با

 وأل_

 خوبی؟ اینجوریه؟ چرا صدات...سالم:تارا

 عارح_

 کجایی؟:تارا

 خونه_

 بزنم حرف باهات پیشت،باید میام االن:تارا

 ...ببره خابم بدن،ممکنه زاپاس کلیده بهت که میسپارم_



 فال اوکی:تارا

 شد، زده در بکشم دراز خواستم تا کردمو قطع گوشیو جواب بدونه

 ...کردم باز درو پاشدمو زور با

 اتاق کردنه تمیز برای بخیر،اومدم روزتون سالم:خدمه

 بیاد بدن بهش اتاقو این کلیده اومد، صادقی تارا اسمه به خانومی اگه بسپارید ممکنه اگه فقط نیس الزم نه_

 ...باال

 چشم،بااجازه:خدمه

 ...برد خوابم زود خیلی که تخت تو خوردموبرگشتم مسکن یه عسلی از بستمو درو

. 

. 

  عزیزم توسا...دیگه چشاتو کن باز...نیست خوب حالت اصال...دکتر بریم باید دیگه پاشو...باتوام ؟توسا...توسا×

 شدم، مواجه دختر یه نگرانه یچهره به کردمو باز چشامو اروم

 ...بود وستا شبیه چقد

 ...بود وستا...میدیدم زدم،درست پلک چندبار

 دکتر ببرمت باید پاشو،پاشو توسا:تارا

 :گفتم میومد باال بزور که صدایی با

 برگشتی؟ وستا_

 پاشو...باال رفتع خیلی نیست،تبت خوش حالت که شدم مطمئن:تارا

 برگشتی؟ کی_

 ...شد محو چشمم جلوی از دقیقه چند و صندلی رو کرد پرت دراوردو ومانتوشو شالو

 ..........نفهمیدم چیزی دیگه

. 

. 



 میکنی؟ چیکار اینجا تارا؟_

 از...بخدا اوردی گیر نوکر شدی؟ بیدار عجب چه به به:گفت کردو نگام میخورد غذا داشت که طورهمون تارا

 میکنم،بهتری؟ جنابعالیو پرستاریه دارم صبح

 چنده؟ دارم،ساعت سردرد یکم فقط اره_

 بخور شامتو بیا پاشو...نکبت شد خوب حالت ک منه سره صدقه از...داشتی تبی چه هفت،نمیدونی: تارا

 ...فتهوظی_

 ذهنم تو که اییکلمه انداختم،تنها قیافم به نگاه شستم،یه دستوصورتمو و دسشویی سمت رفتم و پاشدم

 ...بود «افتضاح»اومد

 تارا، پیش رفتم کردمو خشک صورتمو بیرونو اومدم

 کو شامم_

 کن کوفت بیا پرو نکبته:تارا

 خوردی دوتارو کردم فک نکنه، درد دستت_

 چیه؟ عیده،برنامت دیگه دوروزه ساتو راستی..مرض:تارا

 اهواز برگردم باید_

 شی؟ مستقل نمیخایی خبره،تو چ اونجا بابا:تارا

 .باشم بابا پیش باید تحویلو سال خب بزنم،ولی حرف بابا با باید...نمیدونم_

 اوکی:تارا

. 

 :پرسید ازم بود،تارا دری هر از که صحبتهایی از بعد ساعت یک

 و خوبین خیلی خانواده فهمیدم کردم نبود،پرسوجو جنده میشناختی؟اصلنم کجا از رو دختره اون توسا؟تو

 گفتی؟ اونجوری تمومه،چرا چی کالهمه و هنرهدانشجو هم دختره

 ...که نبودم،دیدی بودم،اوکی عصبی نمیدونم_

 بخدا برات،عالیه کنم جورش بیا:توسا

 تارا نگو مزخرف_



 میزنم رل باهاش واست،خودم متاسفم:تارا

 داره نکن،رل بیخود تالشه_

 ...نیستم باکسی گفت اونشب خودش وااااااا:تارا

 بسته چییی؟خالی_

 .پرسوجوکردم راجبش میگم نه:تارا

 حرفارو اون ولی باشه نبوده باکسی میشه مگه...بچپونم ذهنم تو حرفارو این نمیتونستم...فکر تو رفتم بدجور

 بزنه؟ بمن

 گفت بهم مطمئنم،خودش نومیاد،ای خوشش یکی از...شایدچیز_

 زدید؟ حرف مگه:تارا

 پیش ماهه یه تقریبا_

 پیشش؟ نرفتی اونشب چرا پس: تارا

 نمیاد خوشم ازش_

 ....بود دپ فازه تو وکال نفره یه عاشقه گفت...گفتا بمنم دیشب...اتفافا اره:تارا

 اها_

 ...دارم نیاز خرتوپرت عید واسه خرید،هنوز بریم دنبالم بیا عصر برم،فردا باید من توسا:تارا

 بری؟ میخایی_

 کنی استراحت توهم دیگ که برم آره:تارا

 ...نمیگیرم سخت بهت داره،بمون فرقی چ بودنت اونور میکنی،اینورو زندگی تنها که اینجا،تو بمون_

 میمونم و میدم افتخار بهت:تارا

 بپوش درآر کمد از وردم،برونی چیزی اهواز از چون ندارم بیشتر لباسو چنددست همین من که میدونی_

 ...هه خریدی سلیقه خوش منه یسلیقه ب ،همینارم میدونم آره: تارا

. 

 کشید، دراز تخت رو رفت کردو عوض لباساشو



 !بخابی؟ میخایی که نگو هشتونیمه تازه بابا_

 پام آخیشششش...کمرم خدا بودم،وای جنابعالی پرستاره و نکشیدم درازم صبح از که ببخشید:تارا

 ...میخابم ولی نمیاد...میاد خابم خب،منم خیله_

 کشیدم، دراز تخت رو سمتشو رفتم

 بخابی؟ اینجا میخایی نکنه:تارا

 :کردم نگاش باتعجب

 چی؟ پس_

 برو...بخاب پایین برو:تارا

 بابا گمشو_

 .برگردوند روشو خودشو رو کشید پتورو گفتو «اییشششییییی» تارا

 ...خوردم باهم دوتاشو بودبرداشتمو یعسل رو که ارامبخشی قرص  ورقه

 پیشمونیم، رو گذاشتم دستمم اون سرمو زیر گذاشتم عادت،دستمو طبق

 خوابه، کامال دیدم که کردم من،نگاش سمته برگردوند روشو تارا دیدم که گذشت ایی دقیقه پونزده

 ...نشنیدم جوابی اما زدم صداش اروم چندبار

 ....شانس بده ها،خدا دستشه تو خوابش

 میشدم، گیج داشتم کم شدم،کم خیره صورتش به خوابیدمو تارا روبه پهلو ب

 .........برد خابم بودم خیره تارا به که همونطور روخودمو کشیدم پتورو از یکم

. 

 أه دیگه میشه،بیاااااا تحویل سال االن تلفنو کن ول بابا_

 اومدم.... شرمنده:بابا

 ...یک...دو...سه...چهار...پنج...شیش...هفت...هشت....نه....ده:توسا&بابا

 باباجون مبارک،مبارکت نو سال به به_

 :گفت روبوسی از بعد کردو بغلم بابا



 بابا، دله عزیزه مبارک توهم نوعه سال

 ....دخترم برسی میخوایی که چیزی اون به و شه برآورده سال تواین آرزوهات یهمه ایشاهلل

 تنگ براش دلم میرفت،چقدر یادم از داشت چهرش کم کم...بود وستا مبست،اس نقش مغزم تو که چیزی تنها

 ....کنم عوض چیو همه تا عقب برگردم بذاره ولی کنه کم عمرمو از سال ده خدا بود،کاش شده

 همچنین بابا ممنون_

 ؟!ایی گرفته انگار دخترم:بابا

 اصال قشنگ؟نه یلحظه این من؟تو_

 نیستی کن ول بعد الهس تا میدونم وگرنه بدم عیدیتو:بابا

 عیدییی جون عی_

 جلوم، گذاشت و اورد کلید دسته یه و برگه یه اتاق از رفت بابا

 :گفت که کردم نگاه بهش باتعجب

 بابا،فقط مبارکت....اتخونه شی؟اینم مستقل میخواد دلت بودی نگفته مگه؟عیدیته،مگه دیدی جن چته_

 ....نامت به بزنم رسما که محضر بریم هشتم هفتم

 پریدم کردمو باز میکردم،دستامو جا جابه بود جلوم که کلیدی و بابا بین نگامو باز دهنه و شده گرد چشایه با

 :گفت ک دادم فشارش اونقدر و بغلش

 ....کردی خورد میگیری،کمرمو کشتی داری دخترم،مگه توسا:بابا

 چی ام،نمیدونمزده شوکه یلیخ کنم،اصن تشکر چجوری...بسه زدگی هیجان خب:گفتم دراومدمو بغلش از

 ....بگم

 و خودمم کارایه درگیره همیشه من سربزنی، بهم باید باشه یادت رفتی که دنیا هرجایه فقط نگو هیچی:بابا

 محضر روزه همون داراییمو تمامبلکه خونه این تنها نه نکردم،من توجه بهت باید که اونطوری چرا پشیمونم

 ....بیفته من برایه ممکنه تفاقیهرا باالخره...نامت به میزنم

 بزنید؟ ضدحال باید خوشحالی هر گرفت،پشت دلم نزنید،أه حرفو این...خدانکنه_

 :گفت کنارمو اومد که نشستم دلخور

 بدی؟ بمن میخایی چی تو ببینم بگو حاال



 خندیدن، کردم شروع کردمو نگاش

 م،گرفت بابا به رو دراوردمو بودو زیزمیز که ایی هدیه یجعبه

 پدرجان به عشق با_

 میکرد، مست آدمو جعبه تو یشده پرپر رز گالیه کرد،بوی باز رو جعبه زده ذوق بابا

 افتاد، فکش کال صورتی جورابه جفت یه دیدنه با و زد کنار گالرو

 میگرفتم، فیلم داشتم من ولی نبود حواسش

 ....بود دراومده اشکم که خندیدم اونقدر

 کردم، دروقفل اتاقو تو پریدم که لمدنبا افتاد رو خونه کله

 کردنم بزرگ دختر بااین دستم بذاری،بشکنه سرکار باباتو نباید کنم حالیت تا بیرون بیا:در پشت از بابا

 کمدم سمته رفتم کردمو قطع فیلمو

. 

 ...بدم اباب به میخواستم که بود عیدیی عطر، یه با میومد، بابا به العاده فوق رنگش که پررنگ آبیه پیراهنه یه

  مبارک نوت جلوش،سال گرفتم رو جعبه سمتشو تلویزیون،رفتم جلویه نشسته بابا دیدم که کردم باز درو

 .خوشگلم بابای

 ...کرد بغلم دوباره کادو دیدنه از بعد زدو لبخندی بابا

 ....رفت اومدو پیش کار بابابراش که بودیم هم کناره ساعتی نیم

 :زد زنگ تارا که میدیدم وباباگرفتم از که فیلمی داشتم

  عزیزم مبارک نوت خانومی،سال به به_

 نفسم،خوبی؟ مبارک توهم نو عشقم،ساله سالم:تارا

 زیاده،کجایی؟ سروصدا قدر توخوبی؟چه اره_

 .اینجا شدن پالس  بچها از چندتا:تارا

 میدی؟ رو چرا کردن،تو غلط:گفتم کردمو اخمی

 نه گمب که زشته،نمیشد عزیزم توسا هیس:تارا



 .داشته برنامه خانوم بگو پس...نیومدی من، پیش تحویل سال بیا گفتم بار هزار_

 ...باش اخالق خوش ها،یکم عیدشده میکنی؟تازه بداخالقی چرااینقدر شد،عشقم یهویی بخدا:تارا

 نشم،فعال مزاحمت_

 ....توسا:تارا

 .کاناپه رو دادم لم کردمو قطع گوشیو

  ....اونشب فکره تو رفتم بدجور

 [موند توسا پیش تارا که شبی به بک فلش]

 میکنه، گریه داره و سرم باال نشسته جن مث دیدم که کردم باز چشامو تارا صدایه با

 نشستم، روش روبه و پاشدم بزور

 چیشده؟_

 دیدم بد خابه:باگریه تارا

 چنده؟ ساعت_

 یازده:تارا

 کییی؟ تو_

 ...خورن زان،نخور توهم میخوری که قرصایی این: تارا

 گریه، زیر زد بازم و

 کشید، دراز بغلم تو حرفی هیچ بدونه تارا که کشیدم بخاب،دراز خودم بغله عزیزم،بیا نکن گریه حاال_

 میخابی؟ توسا:تارا

 هووم_

 میترسم نخاب:تارا

 هوم_

 بگم؟ یچیزی:تارا

 اوهوم_



 ....معمولی دوسته یه چشم به دارم،نه دوست من توسا:تارا

 کردم، نگاش متعجب وکردم باز چشامو

 کردم، نگاهش سوالی کردمو اخمی

 نشست؛ بهم پشت تخت گوشه دراومدو بغلم از

 میگم؟ چی که میفمی...تنها سینگلی،منم که تو:تارا

 محشربودن، پیشنهادا این(متوهم گیجو)داشتم من که حالی اون تو

 کردم، بغلش پشت از و نشستم

 !میفهمم،قبوله:گفتم بوسیدمو گردنشو

 وااااقعا؟:گفت سمتمو برگشت تارا

 باشیم،هوم؟ باهم تنهاییم،بهتره هردومون وقتی تا_

 ...اگه ینی: تارا

 ...بگیرمش دستی چار برگرده اگه شاید ولی....وستام،نمیدونم عاشقه من که میدونی تو_

 !قبوله:گفت انداختو پایین سرشو

 ...گرفته کرمش کردم حس که زدم خندی نیش

 ...میاره وابستگی کارا این باشه،چون کننده شروع دمیخا خودش میدونستم

 ..........دادم شیطنتاشو جوابه حال نبود،بااین کارم تو شدن میشناختم،وابسته خودمو که من

 اومدم، خودمبه گوشی صدایه با

 ...بود ناشناسکردم،شماره نگاه صفحه به

 کنم، مدیتیشن یکم مثال تا بستم چشامو دادمو رد

 ....توسا کردی اشتباه نبود،دوباره کن لو خیال فکرو

 !!!کنی میتونستی زمانی یبازه این تو که بود اشتباهی بزرگترین تارا با زدن رل

 !کنی؟ غلطی چه میخایی حاال

  کنی؟ حل میخوای چجوری اینو



 خودم دسته حالم که شاهدی یهو،خودت چیشد نمیدونم بخدا خدایا،...میبرم پناه تو به واقعا ایبار خدایا

 ....نبود

 کشیدم، دراز تخت رو اتاقمو تو رفتم پاشدم

 کردم، پلی اهنگ یه برداشتمو گوشیو

 :بده نسبی ارامشه بهم میتونست که بود چیزی تنها چون

 هست که غم به نفرین نیستی، که تو به نفرین ��

  شکست رفتنت از که دلی این به نفرین

 ذهنمه توی که خاطراتی به نفرین

 جهنمه تو بی که ای ونهخ به نفرین

🎶🎶🎶 

 کردی دلم با که کاری این به نفرین

 نامردی اینکه با دارم دوستت من

 کردی دلم با که کاری این به نفرین

 برگردی که کاشکی دارم دوستت من

🎶🎶🎶 

 کشم می چی تو بی ببینی بخوای نیستی

 بشم تر دیوونه همیشه از که رفتی

 خودم بارونی هوای و موندم من

 خودم مهمونی به دعوتم روز ره

🎶🎶🎶 

 ساکته و سرد که اتاقی و موندم من

 راهته به چشم که هوایی موندم و من

 کردی دلم با که کاری این به نفرین



 نامردی اینکه با دارم دوستت من

 کردی دلم با که کاری این به نفرین

 ��برگردی که کاشکی دارم دوستت من

 ...باشم ضعیف اینقدر نمیخواست نداشت،دلم فایده اصال اینجوری

 شدم، خارج خونه از و زدم دخترونه تیپ یه کردمو قطع آهنگو

 ....بدن گیر ممکنه زیادن االن پلیسا میدونستم چون

. 

 میگشتم، خیابونا تو هدف بی

 بود، خلوت خیابونا بازم ولی شد تحویل سال پیش ساعت سه

 ...بود گرم خیلی هوا و بود عصر شیش ساعت

 ببینم فیلم خونه،حداقل برگردم گرفتم تصمیم

 قصده بود معلوم و دنبالش افتادن پسر دوتا و میره پیاده داره دختره یه دیدم که برمیگشتم مسیرو داشتم

 دارن، بدی

 نگام متعجب کردم،دختره وعلیک سالم باهاش دوستمه مثال ک طوری و دختره سمت رفتم باماشین

 !بیارن سرت بالیی بخوان دنبالتن،ممکنه سرت پشت پسر شو،دوتا سوار:گفتم لبخند با و میکرد،اروم

 شد، سوار انداختو سرش پشت ب نگاه ترسید،یه خیلی حرفم بااین دختره

 ماشین کردم هرکاری ولی زدم استارت ماشین،فورا سمت میان دو با دارن پسرا دیدم که شدم سوار منم

 قفل درارو چون نیفتاد اتفاقی دراوردن بازی حشیو ماشینو به زدن هرچه ولی بهمون نشد،رسیدن روشن

 ...شدیم دور ازشون سرعت با و شد روشن زدن،ماشین استارت چندبار از بعد بودم، کرده

 شدم، خیره جلوم به و انداختم دختره سرتاپایه به نگاه یه

 شد اینجوری ماشین باره اولین_

 ترسیده، حسابی بود نزد،معلوم حرفی کردو نگام

 ...!خونن همه که موقع این میکنی؟اونم چیکار خلوت خیابونه این تو اینجا_

 ...شه وا دلم بزنم قدم بودم ندارم،تنهام،اومده خانواده من×



 چیه؟ اسمت.متاسفم_

 هدیه×

 قشنگه_

 چیه تو اسمه.ممنون×

 توسا_

 چندسالته؟×

 میخوره؟ چند_

×۱8 ۱۹ 

_۲۳ 

 میبندی خالی×

 توچی_

×۲۱ 

 میخونی؟ درس_

 نمکارمیک نچ×

 شغلت؟_

 سرا مانتو یه فروشنده×

 صحیح_

 توچی؟ورزشکاری؟×

 تقربیا_

 چیه؟ رشتت×

 بدنی تربیت_

 پولداری بچه معلومه×

 معلومه؟ کجا از_



 ماشینت،تیپت×

 خابم کارتون من نه_

 متاسفم عزیزم وای×:گفت ناراحتی با

 :گرفت خندم باوریش زود از

 بابا کردم شوخی_

 کردماااا شک×

 کجامیری؟_

 کن پیاده مینجاه منو×

 میری؟؟؟؟ کجا_

 میرم عصبی،خونه چه وا×

 برسونمت بده ادرس_

 لطفت واسه مرسی ممنون،بازم نمیخواد×

 ادرس؟_

 االن؟ فقط یا عصبیی همیشه×

 دو فاز غربی دوازده خیابونه برو مستقیم همینو... عه...چیزه: گفت و شد هول که کردم نگاش چپچپ

 اوکی_

. 

 خونش، تا رسوندمش

 دیگ؟ نههمی_

 جون توسا واقعا ممنون اره×

  شد پیاده که دادم تکون سری

 خدافظ×

 خدافظ_



 :گفت که کنم حرکت خواستم

 ...وایسا لحظه یه×

 بله؟_

 باشم؟ داشته شمارتو میشه×

_0۹..... 

 خدافظ...بیفته شمارم ک میزنم تک ممنون×

 خدافظ اوکی_

 ...نه یا خونه برم نمیدونم

 میشه تاریک داره خیابونا،هوا تو هدف بی زدنایه کجاس،دور نمیدونستمکه اییج سمته روندم کردمو حرکت

 ...سهمیشه از تر کننده کسل خونه و

 :بابا به زدم زنگ یه برداشتمو گوشیو

 دخترم؟ جانم:بابا

 که امشب،گفتم تهران میرم دارم من...اینه هم عیدمون روزه...مهمتره همیشه همین؟جانم؟کارتون_

 بدونید،خدافظ

 ....خونه سمته رفتم کردمو خاموش گوشیو عصبی

 ....کردم حرکت برداشتمو خونمو کلید چمدونو تو گذاشتم مهممو وسایله لباسو همه

. 

 ...میومد خابم شدیدا و بودم خسته میگذشت،خیلی حرکتم از چهارساعتی

 قدم یکم و بخورم یزییچ تا رفتم داشتمو رسیدم،نگه که راهی وسط هایه خونه قهوه و رستورانآ اولین به

 ...بپره سرم از خاب بلکه بزنم،

 .بیارن تا موندم منتظر دادمو سفارش کوبیده پرس یه

 باال اومد پیامک و تماس عالمه یه که کردم روشن گوشیو

 :بازکردم رو تارا بابا،پیامکه پیامایه و زنگا به توجه بی

 نگرانتم بزن زنگ بهم خاموشه؟زود گوشیت چرا



 زدم زنگ بهش گفتمو لبم زیر بدوبیراح کمی کردمو پفی

 میره راه هزار دلم بود؟نمیگی خاموش گوشیت چرا تو؟ کجایی واییی:تارا

 سالم_

 سالم ببخشید: تارا

 رفتن؟ دوستات...بخورم هوا بیرون اومدم بودم،االنم کرده خاموش گوشیو بودم خواب_

 رفتن اره خداروشکر، هوووف اها:تارا

 بیداری؟ هنو چرا میشه یک داره ساعت خوبه،_

 بخابم؟ االن مرغم مگ:تارا

 فعال..بعد تا برم من...باشه_

 فعال دلم، عشقه باش خودت مراقب:تارا

 

 ....بگیرم براش چیزی کادویی یه باید کنم، سوپرایزش و پیشش برم زده سر تا میگفتم دروغ بهش باید

 ...بود مشکوک خیلی ندارم، خوبی حسه چرا نمیدونم ولی

 میکنم،هووووف فکر که نیست ادمی اون یکنمم حس

. 

 ....کردم حرکت خوردمو قهوه شام،یه خوردنه از بعد

 ....میکرد یاداوری بهم وستارو  مدام میکردو استفاده فرصت از جاده،مغزم سکوت و شب تاریکیه این تو

 :کردم پلی آهنگو کردمو پایین باال رو ترکا

 باخودم شبا تو شدم تنها رفتو��

 خودم بی ازخودم دارمو هدلهر

 نشست قلبم به زود اومدو دیر اونکه

 شکست رو من رفتنش،قلبه با رفتو

 همو از فاصله قسمته انگاری



 دستمو نکن برو،ول میری هرجا

 حقمه رفتنت کنم باور نذا

 ازهمه خدا از خودم از دورشم نذا

 میخورم زمین که نکن ول دستمو

 میبرم ادما همه از بری تو

 آرامشی که میدونی وبخ خودت تو

 خواهشی هر به بمونی من با باید

🎶🎶🎶 

 رفتی بردیو دل که تو

 خستم و افسرده که من

 بودم کنارت واسه که من

 بستم خیسمو چشمایه روهمه

 ��.....باخودم شبا تو شدم تنها رفتو

. 

 میزد؟ چشمک بهت چرا امیر+

 بگم تا کن ولم_

 وایسادم، گوشه یه عقبو پریدم که کرد ول بازومو

 بگیرم پاسشو که میخواست بودداااا، بازی_

 احمقم؟ کردی فک+

 کنم پیدا فضولشو زدیم،خواستم چشمک بهم خواست دلمون برس،اصن جونت گلناز به تو_

 بیرون برو+

 وایسم همینجا  میخواددلم_

 بیرون برو زیرگوشتاااا، میزنم+



 شدم،نمیرم خیس_

 بدم حمومت بیا پس+

 تربیت بی بیشعوره_

 

 ...مونده،زدم جا ازش که شیرینی تلخه خاطراته به لبخندی

 ...االن شده،کجایی تنگ برات دلم چقدر

 همه کجایی!شدم عوض چقدر تو بخاطره ببین بیا!!میکنم جبران واست چیو همه بخدا وستا؟بیا کجایی

 چیزم؟

 ...میگردونم برت ودموستا،خ میکنم پیدات...عاشقتم که بزنم داد بلند و کنم بغلت محکم میخواد دلم

 میکنم، مجبورت هم نخایی تو

 ....کنیم زندگی همونجا باهم اونور میام اصن

 ...!نمیگیری سراغمو چرا تو ندارم، ازت ردی من

 .ببینم تار میشد باعث بود شده جمع چشام تو که اشکی میورد، فشار گلوم به بدجور بغض

 شدم، پیاده نماشی از برداشتمو سیگارو داشتمو نگه جاده کناره

 میکردم، فکرشو که بود ازاونچیزی سردتر خیلی هوا

 افکارمو یرشته و میشدن رد یکی یکی شدم،ماشینا خیره بود روم جلوی که وحشتناکی و تاریک بیابونه به

 ...میکردن پاره

 کیهتاری به اشک پراز چشایه باهمون و گرفتم گریمو جلویه ماشین، اونوره نشستم کردمو روشن سیگارو

 شدم، خیره محیط مطلقه

 ...باشه داشته حسی بهم هنوز بود،کاش اینجا وستا کاش

 ...عاشقشم چقدر و شده تنگ براش دلم چقدر بدونه کاش

 ....ببینمش میشد کاش

 بسه، خیالبودم،فکرو اونجا ساعتی نیم

 ...وستا از ردی دنباله میفتم فردا



 !میکنم پیداش...بسمه کشیدم،دیگه عذاب یکسال...نمیتونم دیگه

. 

 تهران، رسیدم که بود صبح هشت ساعته هوشه حول

 خرید از بعد و سوپرمارکت رفتم اول

 ...شانسی خوش خوده ینی این و بود مبله خودم،خونه خونه رفتم

 بودمو گرفته ک اییشده کنسرو غذاهایه و اشپزخونه تو رفتم حموم از بعد و کردمو مرتب توکمد لباسامو

 ...بود گرسنم خیلی ولی بود ده کردم،ساعت گرم

 مناسب هدیه یه تا بازار سمته رفتم گرفتمو عطرم با دوش یه پوشیدمو  شیک لباسه غذا،یه خوردنهاز بعد

 بگیرم تارا برای عیدی بعنوان

. 

 بگیرم، دستبند و گردنبند سته یه براش گرفتم تصمیم گشتن کلی از بعد

 ...عاشقشن دخترا اما نمیاد خوشم بدلیجات وکال طال از من

 گرفتمو هم زنونه گرمه عطره یه

 گل، دست یه خرید از بعد و بذارن  گل پراز جعبه یه تو باهم همشونو دادم 

 ....افتادم راه تارا خونه سمته به کامله چی همه که شد راحت خیالم ازاینکه

 بودم خونش جلوی درست بعد دقیقه چهل

 ...کرد باز کیه،درو بپرسه تیح اینکه زدن،بدونه ایفون دوبار از بعد

. 

 کرد، باز درو گنده لبخنده یه با که زدم در به ایی تقه

 شد محو لبخندش من دیدنه با

 زد لب اروم و کرد نگاه چشام تو انداختو دستم تو یجعبه به نگاه یه

 ....میکنی چیکار تواینجا:تارا

 ی؟خورد سالمتو:گفتم زدمو لبخند داشتم که شکایی همه وجوده با



 ...برگردم یا تو بیام...خانوما خانوم مبارک عیدت

 تارااا؟...دیگه تو بیا الله: گفت که شنیدم خونه داخل از صدایی

 شده، عوض رنگش دیدم که کردم نگاه تارا به اخم و تعجب با

 شدم، خونه وارد دادمو هولش

 تووووسسسسااااا...وایسا توساااا:تارا

 ش،خواب اتاقه سمته رفتم ناخودآگاه

 .....شد چارتا چشام تنشه زیر لباسه فقط و کشیده دراز خوابش تخت رو که دختری دیدنه با

  میگم،خب؟ بهت چیو همه االن توسا:تارا

 سمتش، برگشتم و تختش رو انداختم گلو و جعبه

 گرفته چشمو جلو خون میکردم حس که بودم عصبی اونقدر

 بده توضیح_

 ببخشید:تارا

 باش زود بدی؟ توضیح نخواستی مگه_

 تمساح، اشکه ریختنه به کرد شروع

 ....گلناز یخونه سمت رفتم بیرونو زدم ازخونش بگم چیزی اینکه بدونه

 .دادم فشار زنگشونو و دریا به زدم دلو مسافرت، رفتن یا انخونه نمیدونستم

 ...شدم یجوریی ایفون پشت از گلناز صدایه باشنیدنه

 کیه؟×

 توسام_

×... 

 برم دارم،باید کارت در دم بیا_

 میام االن×

 ...کرد باز درو بعد دقیقه چند



 ...بود شده الغر چقدر

 ...میکنه اذیتش داره  عوضی اون انگار

 ....نمیشد اینجوری که گلناز قیافه همینه،وگرنه حتما

 سالم_

 سالم:گلناز

 مبارک عیدت_

 مبارک توهم عیده:گلناز

 اممیخو رو پریا شماره نمیشم، مزاحمت زیاد_

 چرا:گلناز

 :گفتم کردمو نگاش تفاوت بی یکم

 دارم الزم_

 کن یادداشت:گلناز

 شدم، ماشین سوار کردمو پریا،تشکر شماره گرفتنه از بعد

 خوبه؟ حالت:گفت شدو سوار اومد:گلناز

 نگفتم، چیزی کردمو نگاش

 گفت بغض با

 دارم،تا دوست همیشه من بدون ولی نهیا بخشیدی منو بود،نمیدونم شده تنگ برات دلم...توسا متاسفم:گلناز

 .....ابد

 ...خونه رفت شدو پیاده شدن،فورا سرازیر اشکاش گفتو اینو

 ...نبود من تقصیره ولی بود شده تنگ براش منم دله راستش

 .....شدم دور ازاونجا سرعت با زدمو خندی نیش

. 

 دادم، لم کاناپه رو دراوردمو کتمو



 ...نه یا بزنم زنگ که داشتم شک ولی گرفتم رو پریا یشماره

 دریا، به زدم کشیدمودلو عمیقی نفسه

 ...داشتم بدی خیلی داد،استرسه جواب که خورد بوق تا سه

 بله؟ الو:پریا

 توسام سالم_

 گفت کردو ایی لحظه چند مکثه

 خوبی؟ توسا سالم:پریا

 مبارک خوبی؟عیدتون شماممنون_

 ؟خبریه شدم شوکه...عجب عزیزم،چه مرسی:پریا

 ببینمت باید ولی نه که خبری_

 بده نیست،تایم مشکلی:پریا

 باش اونجا هشت ساعت میفرستم، رو ادرس_

 نیست؟ هست،مشکلی هم رژا فقط.میام حتما گلم، باشه:پریا

  شب تا نیست،پس مشکلی نه_

 خدافظ باشه:پریا

 ...اونور به ازاینور رفتن، رژه توخونه کردم شروع کردمو قطع گوشیو

 ..هشت تا کو بود، یک تهساع تازه

 چی؟ بگه چیزی نخواد اگه چی؟ نده وستا از خبری اگه

 چی؟ کنه کمکم نخواد اگه

 ...کنم اروم خودمو نمیتونستم جوره میشدم،هیچ دیونه داشتم

 اومدم، خودم به گوشیم زنگ صدایه با

 ...بود تارا

 الو_



 خوبی؟.....توسا سالم:تارا

  خوبم اره_

 بزنم حرف تباها میخواستم: تارا

 بزن_

 نیست میکنی فکر که اونجوری: تارا

 نمیکنم فکر جوری من_

 بده بهم دیگه فرصته یه: تارا

 تو؟ به_

 ...اره: تارا

 داره شرط _

 شرطی؟ چه: تارا

 بدی انجام دوستات باهمون خودم جلو رسیدمو سر من ولی داشتی انجامشو قصده که اونکاری _

 شدی؟ خل چییی؟: تارا

 .هیچی که نه اگه میدم بهت دوباره فرصته که یکنیم قبول اگه_

 قبوله:گفت کردو مکث یکم

 بالکیا، تو گذاشتم شمارشو کردمو قطع گوشیو مثبتش جوابه شنیدنه با

 ...خداشه از پرو یدختره

 زد زنگ بابا تارا، از بعد بالفاصله

 :دادم پیام بهش و دادم رد

 داشتید؟ کارم_

 بابا بزنیم حرف حداقل بده میذاشتم،جواب تنها تورو نباید ود،منب باتو حق میدونم دخترم:بابا

 روزخوش..نیس خوب زدن حرف برای اوضاعم کاراتون،فعال این به کردم عادت چون نیست مشکلی_

 ...کنار گذاشته گوشیو و اومده پیش کار براش که نداد،میدونم جوابی دیگه



 ...اشپزخونه تو رفتم کردمو عوض لباسامو

 ...خوردم نوشابه و لیمو با کردمو اپز ماهیو بود،کنسرو نمگش خیلی

 :گفتم کشیدمو شکمم ب دستی

 !چسبید،ایول توسا،خیلی طال دستت_

 شدم، لش تخت رو اتاقمو تو رفتم شستم ظرفارو ازاینکه بود؛بعد گرفته خندمکارم از

 ...برد خوابم تا کشید طول اییدقیقه شیش،پونزده ساعته سر کردم کوک گوشیو

. 

 نمیاد؟ چرا نیمه،پس هشتو ساعت

 وستا از میخوام فقط...نمیومد،جهنم خوشش ازمن میکنم،ازاولم پیداش خودم نیاد اگه گذاشته؟ سرکارم نکنه

 !بگیرم خبر

 افتاده؟ بود،اتفاقی حواسم دور از ایی؟ کالفه اینقدر چرا داداش: احسان

 خیلی...نیاد و باشه گذاشته سرکارم میترسم...نیومده هنوز داشتم، باهاش واجب بیاد،کاره بود قرار پریا_

 !عصبیم

 اومدن... ایناهاشون:احسان

 کردم، نگاه سرمو پشت برگشتمو

 سمتم، میومدن داشتن همیشه از تر خوشتیپ رژا و پریا

 و گذاشت تنهامون احسان احوالپرسی سالمو از پاشدم،بعد اخم باهمون

 نم،بز میخوام که حرفایی استرسه موندمو من

 ...بود من اخمه از غلیظتر پریا داشتم،اخمه شدیدی یدلهره

 میزد، لبخند و میومد نظر به مهربون همیشه مثله پریا،رژا برخالفه

 ...بود حاکم بینمون سنگینی سکوته

 خوبه؟ اوضاع_

 واست بود شده تنگ دلم چطوره؟ تو اوضاع...شدی عوض چقدر توسا؟ توخوبی اره: رژا



 مطلب لاص سر بریم: پریا

 از ایی شماره...مطلب اصله خب(گفتم پریا به رو زدمو بهش لبخندی)جانرژا بود شده تنگ براتون دلم منم_

 بدید شمارشو میشه اگه دارید،میخوام میدونم دارید؟ وستا

 کردی؟ فکری چه باخودت:پریا

 نشد،نمیتونم زدم زور هرچی شده،یکسال تموم بوده ایی دیگه هرکسه یا گلناز منو بینه  هرچی پریا ببین_

 کنم پیدا شمارشو تا میکنم رو زیرو دنیارو ندی،همه بهم تو شمارشو اگه... نم تو می کنم،ن فراموشش

 نتونستی تو...نمیدم شمارشو منداری؟ دوسش ک اومده یادت پیشش،حاال بود،نبودی الزم که اونموقع: پریا

 نکن خراب تونسته،زندگیشو حتما کنی،اون فراموشش

 ...!پریا: رژا

 کلی کرده، فراموشت میکنی،اون سختتر وستا برایه چیو همه فقط تو  که میدونی خوب خودت توسا: پریا

 نشدنیه دوتا شما رابطه...کن فراموشش توهم هاع؟ بودی کجا اونموقع تو! کشید عذاب

 بدم، بهش نداشتم جوابی

 کنم جبران چیو همه میخوام من_

 ! رژا بریم پاشو...اسم میفمی؟یه اسمه یادشه،یه تو از وستا که چیزی دیره،تنها جبران واسه: پریا

 گفتم، کنه حرکت تاخواست پاشد، گفتو اینو

 پیداش شده سنگم زیر از بدون کردی،ولی زیاد کارمو فقط تو(گفتم وایسادمو روش روبه...)پریا کن صبر_

 میکنم

 بیرون، رفت و نزد حرفی

 !!باش کن،زود سیو شمارمو توسا:رژا

 کردم، نگاش تعجب با

 دیگه باش زوووود: رژا

 کردم، سیو شمارشو دراوردمو گوشیمو

 خدافظ...میکنم کمکت پیامتم،من منتظره شب اخر: رژا

 زد، برق چشام زدمو اییگنده لبخنده



 ...نمیکنی ناامیدم میدونستم شکرت، خدایا

 ...کشیدم یونقل داشتم جا که جایی تا موندمو اونجا شب اخر تا رفتنشون، از بعد

 دادم، پیام رژا به ایی دقیقه ده دوشه یه از بعد و خونه رسیدم که بود دوازده حدودای ساعت

 توسام جان، رژا سالم_

 داد، جواب بعد دقیقه پنج

 وستا بدون فقط...میکنم تعریف برات چیو همه بفهمه، نباید پریا ولی بذاریم قرار فردا باید  سالم،توسا: رژا

 ......!ایران برگشته

 خوندم، رو جمله زدمو پلک  چندبار شد، چارتا چشام

  ایرانه؟ وستا واقعا ینی

 بود، شده تند عادی حالت دوبرابره قلبم ضربانه

 ...نمیاد حاالهاا حاال میکردمفک_

 ...تنهاس فعال البته...برگشته تنها: رژا

 زندگیشه؟ تو کسی نکنه تنهاس؟ فعال چی ینی میگی؟ چی چی؟ ینی رژا_

 کجاس؟ بلدی...پارکه بیا فردا: رژا

 چند؟ ساعته باشه_

 باش اونجا صبح ده ساعته:رژا

 فردا تا پس_

 ....عزیزم تافردا: رژا

 ...بود سرم تو سوال میشدم،هزارتا دیونه داشتم کالفگی و نگرانی از نبود، دلم تو دل

 ایران؟ برگشته چرا کجاس؟ االن اومده؟ تنها چرا زندگیشه؟ تو کسی کرده؟ فراموش منو وستا

 نکن، ناامیدم توروخدا خدایا

 باعث که برد خابی به منو و داد جواب سریع خیلی که خوردم ارامبخش یهو مسکن دوتا وحشتناکی بغضه با

 ...کنم پیدا نجات فکروخیال از شد



. 

 لعنتی، قرمزایه چراغ این به لعنت

 برسم، دیر ونیمه،نمیخام نه ساعت

 ...کنم اروم خودمو داشتم سعی ومیکشیدم عمیق نفسایه

 ...کنه شدن،کمکم اروم تو تا کردم پلی کالمیو بی مالیمه آهنگه

 میرفتم سرعت تمامه دراوردم،با پرواز به ماشینو دادمو فشار گاز پداله رو پامو شد سبز چراغ تا

 داشتیم، قرار رژا با که جایی همون به رسیدم دقیقه۱0:۱0

 ...!عصر میذاشت یا میگفت شب همون یا..!.بیام صبح گفت چرا نمیدونم

 .میشد تاب طاقتم خودمم من هرچند

 شدم، رژا منتظره نشستمو نیمکت رو

 سمتم، اومد عجله با رژا بعد دقیقه ده

 خوبی؟ چیشده؟: گفتم و پاشدم

 میزد، نفس نفس

 ...بریم...باید...پاشو:رژا

 میگی؟ چی؟کجا؟چی_

 کشید گرفتو دستمو

 یاال د... باالنمیاد...نفسم هوووووف ببینی؟....رو وستا...نمیخوایی مگه: رژا

 بریم بریم: دادم تکون سرمو شدو باز تعجب از چشام

 ماشینش، سمته رفتیم سرعت با

 ...من از بیشتر داشت،حتی عجله و میداد گاز میتونست که جایی تا

 بزن حرف کردم، دق رژا_

 باش صبرداشته: رژا

 وووفباشم،ه داشته صبر چجورررییی_



 شد خیره جلو به و کرد پارک جا یه خیابون،ماشینو یه تو رسیدم بعد دقیقه بیست

 !!!!وایسادی؟ چرا_

 ...ببینی فقط بگم،میخوام چیزی کن،نمیخوام صبر...میفمی: رژا

 شدم، خیره جلو به کردمو اخمی کنجکاوی و تعجب سر از

 همون از دختری دقیقه چند از بعدو شد، متوقف ساختمون یه جلوی مشکی ۲06 یه که نگذشت چیزی

 ...بیرون اومد ساختمون

 ....کرده تغییر چقد....بود من زندگیه...بود من وستایه...بود وستا

 کیه؟ پسرره اون شد؟ ماشین اون سوار چرا

 پرسیدم رژا از نیوردمو کردیم،طاقت حرکت سرش پشت ماهم کردو حرکت۲06

 ...بزن حرف رژا شد؟چرا؟ اون ماشینه سوار وستا کیه؟چرا پسره اون_

 ....بگیرن حلقه میرن دارن: رژا

 بود، بغض سراغم اومد که چیزی اولین

 ...کردم نگاه رژا به نمیکرد،خیره کار مغزم

 ...میدید اشکام،تار وجوده بخاطر چشام و میلرزید بغض شدته از فکم

 چی؟_

 ....میزد برق چشاش داشت،اونم بغض کرد،اونم بهم کوتاهی نگاه رژا

 !چی؟ ینی_

 ببینی درست رو امروز تمامه باید..نشده تموم باش،هنوز اروم توسا: گفت داشت کوچیکی لرزشه که صدایی با

 ...کرده فراموشت اونم کنی،چون فراموشش باید بفهمی تا

 ...گریه زیر زدم بچه دختر یه کنم،مثه مقاومت نمیتونستمنیوردم،دیگه طاقت

 .......کردن جدا شاز مامانشو که اییبچه مثه

. 

 صورتم، جلوی گذاشتم دستمو دوتا پامو رو گذاشتم آرنجمو



 ....ببینه گریمو رژا نمیخواستم

 ...بود شده شدید خیلی هام شونه لرزشه میکردمو گریه خفه

 !کنی؟ اینکارو اوردم،باهام پناه بهت وقتی تونستی چطور خدایا

 ...! باشه این حقم که نکردم بدی اونقدر

 :زد صدام رژا که بود گذشته چقدر نمنمیدو

 ...بریم شو پیاده باش زود شدن، باش،پیاده قوی یکم.کن بس توسا: رژا

 شدم، پیاده کردمو پاک دستمال با اشکمو از خیس چشایه و صورت نزدمو حرفی

 ...نبیننت باش مراقب:رژا

 شدم، خیره بود هم دسته تو که دستاشون به دادمو تکون سری اخم با

 ...نمیشد باورم

 ...وستاس این که کنم باور نمیتونستم....بودم شوکه هنوز

 شدن، فروشی طال یه وارده بعد یکم

 ...میکردم نگاشون یواشکی ویترین پشته از

 ...نمیزد لبخند اصال اواخر اون...شده تنگ براش دلم چقدر!!!لبخندمیزد دل ته از

 ....!میترکن االن چشمم رگایه میکردم حس گرفتم گریمو جلویه چون ولی... لرزیدن به کرد شروع دوباره فکم

 گرفت، جلومو رژا که داخل برم نیوردم،خواستم طاقت

 ...توسا باش منطقی یکم کنی؟ خراب زندگیشو میخوایی شدی؟ خل: رژا

 ...برم که وبرگشتم برداشتم عقب ب قدم چند شدمو خیره رژا به اشکی چشایه با

 :گفتم وسمتش برگشتم که اومد دنبالم

 ...نیا دنبالم توروخدا

 ...شدم دور ازش سرعت با گفتم اینو

. 

 ...ماشینم سمته رفتم کردمو حساب تاکسیو کرایه



 ...روندن به کردم شروع سرعت با شدمو سوار

 !نیستم شهر توی که میدونستم جادس،فقط کدوم مسیرو کدوم شدم،نمیدونستم خارج تهران از

 اما بود ظهر دو میشه،ساعت تند کم کم بارون بود،میدونستم ابری شدیدا وناسم میومد، بارون نم نم داشت

 ...دلگیر و بارونی_بود،ابری جمعه غروبایه شبیه

 ...انداختم خودم به ایینه تو از نگاه یه داشتمو نگه جاده کناره ماشینو

 ....حس بی کامال

 ...لبخندی نه اخمی نه

 میرسید نظر به انتها بی جاده،چقدر به دوختم زدمو،چشامو پلک یه

 ...بود وغمناک دلگیر بود،چقدر ساکت چقدر

  کنم؟ حس تنهاییو بیشتر تا دادن هم دسته به دست همه نمیشه؟ رد ماشینی چرا

 :دادزدم و وایسادم جاده وسط  رفتم شدمو پیاده ماشین از

 دررررک به بررررریییید همتوووووووووون جهنمممممم،_

 ...وستا تو خصوصا میخوره بهم تکتون تک از حاااالم...حالم_

 میخوره، بهم حالم ط از بیشتر

 داری که کردی پاک زندگیت از منو باقدرت اونقدر تو ولی گذشته یکسال فقط چون چرااااااا؟ میدونیییی

 ...میکنییییی ازدواج

 کردی؟ فراموشم زود اینقدر وستا؟چطوری تونستی چطور

 بکشم؛رگایه نفس نمیتونم میکردم فشرد،حس گلومو وحشتناکی دیدم،بغض امروز که هاییصحنه یاداوریه با

 داشتن، درد چشام شدیدا و بودن ترکیدن درحاله چشمم

 ....میفتادن زمین رو خوردنو لیز یکی یکی اشکام کردمو باز رو سد زدمو زانو همونجا

 میکنه؟ گریه و زده زانو چطوری بود کرده گریه مادرش مرگ برای فقط که توسایی میبینی؟میبینی وستا_

 فراموش منو کنی وانمود اینکه واسه باشه نقشه همش شاید...کنی اینکارو نمیتونی که میدونم...نمیتونی

 ...توروخدا بده جوابموووووو بیا نه؟ کردی

 ...میکردم هق هق گذاشتمو صورتم جلوی دستامو



 شده تنگ برات دلم وستا_

 میشد، شدید داشت بارونشدم، خیره اسمون به برداشتمو دستمو

 

 که تو سراغت،ولی میومدم زودتر باید خودمه،من تقصیره...برگرد توروخدا شدددده، تنگ واست دلم وستااااااا_

 داغون منو چقدر افسردگی ببینی نبودی....بودم شده ها دیونه مث ببینی نبودی...ببینی اوضاعمو نبودی

 یباره فقط...دیگه یباره بذار خدا؟ ولی بگیرم خوشبختیتو جلوی نمیخوام دارمو دوست هنوزم من وستا....کرد

 دارم،بخدا حس خودم جنسه هم به که نیس من تقصیره خدا...بزنم حرف باهاش ببینمشو نزدیک از دیگه

 نیس من دسته

 اشک دارم چجوری ببین خدا....بشنوم صداشو بتونم دوباره کن یکاری...کن برآورده خواستمو اخرین حداقل

 دلت چرا خدایا...کنارمه وستا و بوده کابوووس یه همش ببینم شم بیدار خدایا...کن کمکم ریزم،توروخدامی

 اگه خدایا...ببینی؟ هم منو که کنم چیکار باید هاع؟ نمیکنی کمکمو نمیسوزه دلت چرا نمیسوزه؟ واسم

 ....میفمی؟میکشم میکشم خودمو نکنی کمکم

. 

 ....نشستم ماشین تو رفتم پاشدمو جاماز زدم ارز بهاری بارونه زیر حسابی وقتی

 کن ول و بود کرده گیر گلوم تو سنگ مثه لعنتی بغضه اما کردم گریهتموم ساعته بودم،نیم داغون خیلی

 ...نبود

 ...بودن قرمز قرمزه چشام

 کردم، رسد هستم که جایی اس، پی جی رو از اوردمو در گوشیو

 ....برگشتم زدمو دور رو ادهج گرفتمو صفحه از شات اسکرین یه

 !برم حال از که االناس میکردم حس نبود، خوب اصال حالم

 ...بود وستا پیش فکرم میروندم،تمامه سرعت تمامه با

 کجاس؟ االن

 پسرس؟ اون با هنوز

 باشه؟ فیلم همش اونا میشه ینی

 ؟...دیدم ک چیزاییاون همه



. 

. 

 

 خونه، رسیدم بعد یساعت

 ...کشیدم دراز  کاناپه رو کردمو روشن دم،المپارومیدی تار جاروهمه

 میکردن، بومبوم درد شدته از چشام سرمو

 برنمیداشت، سرم از دست سمج شدم،بغضه خیره گوشه یه به

 خوردو لیز اشکم اولین لرزیدو فکم

 ...چکید چشمم گوشه از

 :کردم پلی اهنگی برداشتمو گوشیو

 تو بی یاینده از من��

 ...میترسم توبی ثانیه هر از من

 دارم دوست خیلی هنوز

 ...میترسم ندونی اینو کهازاین

 میری کجا منبی داری

 ...میترسم بمونی تنها ازاینکه

 ...........میترسم...میترسم

 عشقم برگرد

 بمونی نمیتونی منبی تو

 میخوام تورو اونقدر هنوز

 ...بمونی دور نذارمکه

🎶🎶🎶 

 ....عشقم برگرد



 خونه این یهفضا از من

 ...میترسم بینمونه که هرکی از

 خالیت جایه از نشونه یه

 ...میترسم نشونه ازاین

 که خالی جایه ازاین من

 ...میترسم میمونه خالی نباشی 

 ....میترسم...میترسم

 ��......بمونی نمیتونی من بی ط عشقم برگرد

 عشقم برگرد...وستا برگرد_

 ...زندگیم،برگرد بشه دیر نذار...میشه تنگ دلتو میفتی یادم زود یا دیر میدونم...نمیتونیمهم بدونه منوتو

  بیرون، زدم تا کشید طول اییدقیقه حموم،بیست تو رفتم پاشدم بود هرزوری با

 ...میکردم خشکموهامو باهوله داشتم نشستمو تخت رو  کالفهبیحالو

 توسا موهات به میمالی چقدر+

 موهاس تقویته برا_

 یه؟چ فاییدش+

 نریزه موهاتمیشه باعث_

 برم من دیگه خب...اها+

 ...نرونه_

 میشم،دیونه دارم...بوده فکروخیال فهمیدم که اومدم خودم به

 برگرد....وستا میشم دیونه واقعی واقعی دارم

 ....نمیبخشمت وگرنه برگرد

. 

 کشیدم، دراز خوردمو قرصامو



 داشتم، خستگی احساسه بدجور

 کردم شل بدنمو وکردم باز پامو دستو

 ندارم توانی  هیچ میکنم حس...آخیش

 ...آدمم ضعیفترین میکنم حس

 ...میکنم حرکت آب درمسیر اروم شناورمو دریا رو انگار

 ...میچرخم میچرخمو سیاه بزرگه یدایره یه تو دارم میکردم میرفت،حس گیج سرم

 شد، بلند گوشیم زنگ صدایه

 ...ندادم جواب فرستادمو هزد زنگ که کسی پدرومادره بر لعنتی

 ...دوم بار

 ...سوم بار

 ...گوشی سمت رفتم خوران تلو گیج،تلو وکامال پاشدم اجبار به بارچهارم

 هوووووووم؟_

 کیه، بدم تشخیص نمیتونستم بود،اما دختر یه صدایه

 دادم بهش خونمو ادرس یادمه فقط

 !!!!اونجام دیگه دقیقه پونزده×

 کرد، قطع گفتو اینو

 ...کشیدم دراز تختم رو رفتم متوهم گرفتموگیجو دستم تو گوشیو

 داشتم نشم، اذیت که بستم چشامو هواس، رو بدنم کله میکردم حس چرخیدن، خیال تو کردم شروع دوباره

 ....دراومد صدا به خونه زنگ که خواب دنیایه تو میرفتم

 :زدم داد و باال دادم گردنمو هاوشونه

 باشممممممم داشته راحتم ابخ یه نمیذارید لنتیاااا_

 کردم باز درو رفتم گیج و بسته چشم پاشدمو

 کشیدم، دراز تخت رو دمر برگشتمو کیه بفهمم اینکه بدونه



 ....میگفتم هزیون میکردمو نگا بود دیدم یزاویه تو که کمدی به

 ...میداد عجیبی بود،فرکانسه اونجا که اونی

 ...بخابم میکرد تشویقم که دختر اون

 ...میکرد منتقل بهم اشنایی بود،حسه گرم تاشدس

 ...میداد ارامش بهم

 ...میکرد تازه روحمو میکشیدو توموهام دستشو

 ...بود نفر ذهنم،یه تو اومد که کسی تنها

 !وستا؟_

 ریختمو خودم واسه چایی لیوان یه

 دادم، لم کاناپهرو رفتم

 !بری فراوانت،میتونی لطفه بابت ممنون_

 !بفهم نیس خوب حالت...امروز باشم،فقط کنارت بذار توروخدا توسا: گلناز

 بست، چشاشو و برداشت عقب به قدم یه ترس سمتش،از رفتم پاشدمو بااعصبانیت

 بیرون برو_

 بکن میخوای نمیرم،هرکاری: گلناز

 شدم،زووم روش خوب کردمو نگاهی نقصش بیو زیبا صورته و بسته چشایه به

 کرد ازب چشاشو ساکتم دید وقتی

 گلناز؟_

... 

 بود؟ کیی کردی ول منو بخاطرش که اونی_

 نداد، جوابی انداختو پایین سرشو

 بززززززن حرررررف: زدم داد عصبی

 نزن داد توروخدا توسا: گلناز



 بده جواب_

 ندارم جوابی: گلناز

 ووعوضیییه،بگو کدوم اون بگو داری؟ها؟ دوس رو دیگه یکی گفتی چرااااااا پسسسسسس_(داد با)

 ...هیچکس بخدا هیچکس(:بغض با) گلناز

 خروجی درب سمته بردمش و گرفتمیقشو

 باش زود بیرون، برو_

 زیرگریه، زد زمینو رو نشست

 میخواستم...وستا و تو بین نباشه مانعی دیگه میخواستم...برسی عشقت به تو که میخواستم...میخواستم+

 کن حاللم توسا...کنار میرفتم زودتر میدونستم گها همید،بخدا عاشق که نمیدونستم من...باشید راحت

 ....نباشی بامن اگه که میخوام،حتی خوشبختیتو فقط عشقم،من

 !شد گم شدیدش هقایه هق بین گریش

  کرد؟ تحمل عذابو همه این من بخاطر گلناز ینی!نمیشد باورم

 چی؟_

... 

 شدم خیره بهش شوکه نشستمو کنارش

 ...نمیکنم باور_

 مانع همیشه مث اینکه بخاطر! تو جز نیستم نبودمو کسی عاشقه هیچوقت من...یقتهحق همش بخدا+

 طاقت فهمیدی وستارو یقضیه و تهرانی که داد خبر بهم رژا برسی،وقتی عشقت به تا کشیدم نباشم،کنار

 ...بدی کشتن به خودتو که هستی عاشقش اونقدر میدونستم...میکنی خفه خودتو قرص با نیوردم،میدونستم

 ...اینجا میاد عصر...دادم ادرسو زدم،بهش زنگ وستا به من توسا؟

 زانوم، رو گذاشتم پیشونیمو دادمو تکیه دیوار به

 نیاز شدن تموم و نبودن به...داشتم نیاز مردن مثه یچیزی به...داشتم نیاز ارامش به...داشتم نیاز سکوت به

 ....داشتم

 ....خسته بودم،خیلی خسته



 خوبی؟ برم نتتوسا؟قربو: گلناز

 هیششش_

 ...پاشو...بکش دراز بریم پاشو: گلناز

 .پاشدم حرف بدون که گرفت دستمو

 زدم صداش شه خارج اتاق از خواست تا رومو کشید رو پتو کشیدمو دراز تخت رو

 گلناز؟_

 دلم جونه: گلناز

 میبخشی؟ منو_

 !کن استراحت....میفهمم التوعاشقم،ح منم..نیس ادم خوده دسته شدن عاشق...نکردی کاری تو: گلناز

 شد، خارج اتاق از گفتو اینو

 ...بود زده سرم به خودکشی فکره میکرد، دیونم داشت میشدم،افکارم کالفه داشتم

 ...بود بالها این از شدن خالص راهه تنها

 ...گلناز میشدم،هم راحت من هم

 ...میکنه ازدواج وجدان عذاب بدونه هم وستا

. 

 زخونه،اشپ تو رفتم پاشدمو

 !میوردم واست خودم میگفتی عزیزم؟ میخوایی چی: پرسید سمتمو اومد فورا گلناز

 نزدم، حرفی شدمو خیره بهش

 میدم، پس کارمو کدوم تقاصه دارم  بگو پس...شکستی من از بیشتر تو

 ...میفهمم حاال...دیگه یکی به میده داره خودم،عشقمو چشمایه جلوی و کرده لج باهام خدا چرا بگو پس

 ...بودم وستا قراره بی که وقتایی میدادی،حتی ارامش بهم دارم،همیشه داشتمو دوست همیشه بدون گلناز؟

 خوبی؟ توسا؟:گلناز

 ...فشردمش خودم به کردم بغلش حرف بدونه



 کرد، حلقه کمرم دور محکم دستاشو کردو همراهیم اونم

 ؟باشه...دادم بهت که زجرایی همه بخاطره میخوام معذرت ازت_

 ...توسا میده ارامش بهم تنت عطر هنوزم...میزنی حرف چی راجبه نمیدونم: گلناز

 بدی؟ بهم آب لیوان یه میشه_

 یخچال، سمته رفت دراومده بغلم از

 ...جیبم تو گذاشتمبرداشتمو چاقورو سریع

  بفرمایید: گلناز

 ممنون_

 میز، رو گذاشتمش خوردمو قلپ یه

 ...میشه حروم وقتش نیاد، بگو بهش شلوغه، سرش ستاچیزی،ویه فقط...بخابم برم من_

 ...شه حروم که نیس چیزی ساعت نباش،نیم چیزی بخاب،نگرانی برو: گلناز

 اتاقم، سمت رفتم انداختمو باال اییشونه

 بزنم، حرف وستا با بود ازخدام من

 ؟ندارم حسیچراهیچ حسم؟ بی اینقدر چرا پسمیشه برآورده داره مخواسته که حاال

 تخت، رو نشستم بستمو درو

 اوردم، در جیبم از چاقورو کردمو مرتب تنمو لباسایه و موها

 ...میخواستم که همونی...بود تیزی چاقویه

 .....!بستم چشامو گذاشتمشو رگم روی

 ........!کاره پایان این_

 ...کاره پایانه آره: گلناز

 لبخند بهمو روم روبه نشستهو رگش رو اشتهگذ رو چاقو هم گلناز دیدم که کردم باز چشامو تعجب با

 ...کردم سکوت شدمو خیره اشکیش چشایه به پرازغم، و دردناک لبخنده یه.....میزنه



 بهت حواسم همیشه نیس؟ بهت حواسم من کردی فک برداشتی؟ چاقورو که نبود حواسم کردی فک: گلناز

 ....!کنار بذارش میزنم،پس اسیب خودم به رابردوب بزنی،من اسیب خودت به یا کنی کاری اگه...هست و بوده

 کشیدم، دراز عسلیو رو گذاشتمرو چاقو کردمو پفی

 همینه راهم تنها_

 نه...توسا نه: گلناز

 میخواد ارامش دلم_

 ....منم دله: گلناز

 ...نمیفمیتو_

 ....اون بخاطره تو و تو بخاطره من میفهمم، خوب خیلیم...برعکس: گلناز

 .......برد خوابم که گذشت چقدر نمیدونم کشیدمو سرم رویه توروپ و نزدم حرفی

. 

 ...شدم مواجه اتاق تاریکیه با که کردم باز چشامو

 کردم، دورواطرافم به نگاه یه گیج

 ؟!!چیه شبه،روزه نمیدونستم

 ...شد بیدار: شنیدم گلنازو صدایه که کردم روشن المپو پاشدم

 !!!میزنه؟ حرف کیی با داره

 اینجاس؟ وستا ینی...شد،ینی یادآوری برام اتفاقات یهمه ثانیه یک عرض در

 بودم، شده هول شدیدا و بود شده شد،گرمم تند چندبرابر قلبم ضربانه

 ...بردم پناه دسشویی به دادمو قورت دهنمو آب

 انداختم خودم به آیینه تو از اومد،نگاهی جا حالم تازه زدم،انگار سروصورتم به آبی

 رفتار تفاوت بی و نباش هول...شو خودت دوباره رفته؟ کجا گذشته خونسرده توسایه اون.باش مارو توسا_

 .......!شه خوشبخت واقعی مرده یه با بلرزه،بذار دلش دوباره نذار وستاس، خوشبختیه برای این کن،

 شدم، خارج دسشویی از انداختمو پایین سرمو



 پوشیدم، کشی و مناسب لباسه دست یه کردمو عوض لباسامو

 ...شدم خارج اتاق از اخمی با و باال انداختم ادامس سردوتلخم،دوتا عطر زدنه از بعد کردمو مرتب موهامو

 بود، نشسته روش روبه گلنازو بمن پشت وستا

 برگرده و پاشه جاش از وستاهم شد باعث که شد بلند کردو نگام تلخی لبخنده با پذیرایی،گلناز تو حضورم با

 ....سمتم

 شده، متوقف زمان کردم حساسا

 کرده دیونم بدجور که چشایی...میشم نابود بخاطرشون دارم و شدم عاشقشون که چشایی همون...چشاش

 شم خیره چشات تو دوباره میشد کاش...میره در دستم از مکان زمانو میکنم نگاشون وقتی که بودن،چشایی

 تا بده فرصت یه بهم که بگم بهت میشد اشعاشقتم،ک که بگم بهت میشد دارم،کاش دوست چقدر بگم و

 ....کنی عروسی نمیخوایی و بوده ظاهرسازی همش اونا و داری دوسم که بگی کاش...کنم جبران چیوهمه

 !اومدم خودم به صداش با که بودم خیره چشماشتو چقدر نمیدونم

 ....سرماخوردی یکم گفت چون نکنه بیدارت گفتم سالم،من: وستا

 نشستم موداد تکون سری

 خوبه؟ حالت...اومدی،ممنون خوش_

 بهتری؟ االن خوبی؟ شما مرسی،: وستا

 ...رفت کردو تموم چیو همه که افتادم اونشبی یاده شما؟

 ...کردم خفه دود با خودمو تاصبح که شبی همون

 :گفتم زدمو خندی نیش

 ...بهتره حالم االن که گلنازه لطفه_

 نکردم کاری:مصنوعی لبخنده با گلناز

 ایران؟ برگشتید کی خب_

 روزه سه دو نیس، زیاد: وستا

 میدید؟ بما رو شیرینی کی ایشاهلل_



 بخاد خدا اگه:گفت لبخند همون با و انداخت گل انداخت،لپاش پایین سرشو زدو خجالت سر از لبخندی

 ...بابااینا پیش برمیگردیم و میکنیم عقد دیگه هفته

 شامه یه هم دعوتید،شیرینیتون شمام:گفت بود خوشحالی سر از توچشماش که برقی با کردو نگاه بهم

 ....دورهمیه

 ...خیلی....وستا پستی خیلی غریبه؟ یه بخاطره اون؟ بخاطره شد؟ سرخوسفید که خوشحاله اینقدر

 .عزیزم باشه میاییم،مبارک که معلومه:گفت بود شده حالم متوجه که گلناز

 معذرت خبرداری،یه ازش بهتر خودت که کارایی و بازیاموبچه گذشته بابته من جان، گلناز قربونت: وستا

 شیطنتو یکم و ورفت اومد حسی یه ناعقلی سر از کنی، حالل و منوببخشی امیدوارم بدهکارم، بهت خواهی

 !شرمنده...دیگه بود همراش هم بچگانه هایلجبازی

 حضورم اما میبودم نباید که وقتایی مهه بابته کنم عذرخاهی باید که منم این شاید...حرفیه چه این: گلناز

 ....شد خوب اتفاقاتههمه مانع

 بوده؟ بچگی همش بگی راحت اینقدر میتونی چطور میسوختم،وستا درون از بودمو خیره وستا به همونطور

 بود؟ الکی میگفتی که دارمایی دوست همه ینی شدی؟ عوض اینقدر چرا ط میکنی؟ انکار چیو همه چطوری

 کشیدم، صورتم به دستی ببینه وستا اینکه از قبل اومدمو خودمدستم،به رو چکید چشمم شهگو از اشکی

 نموند، دور گلناز تیزه نگاهایه از ولی

 چایی؟ توسا: گلناز

 ...اشپزخونه تو رفت پاشد که دادم تکون «آره» ینشونه به سری

 بود، روح بی و سرد کامال ود،نب چشماش تو حسی شد،هیچ خیره چشمام تو اونم که وستا سمته کردم رو

 ....قدرت با و تفاوت بی

 تونستی؟ چطور_

 ...بوده ناعقلی سر از حرفام و رفتار و احساس همه و کردم بچگی کردم،من عاشقت که میخوام معذرت: وستا

 گذشته یکسال فقط ولی_

 که میکنم ازدواج سیک با دارن االن من و گذشته هاگذشته درهرصورت...نیس کمی زمانه مدت یکسال: وستا

 ....داره دوست واقعا اون کن،چون خوشبخت اونو هم خودتو هم و گلناز با برگرد دوباره...عاشقشم

 بود، اومده بند زبونم



 ...میکرد خفم داشت بغض

 ...شدم خیره زمین به و گرفتم ازش نگامو دادمو تکون سر غلیظی اخمه با

 گذاشت، من جلوی بعد و وستا هجلوی فنجون یه اول و اومد بدست سینی گلناز

 ممنون:وستا

 ممنون_

 بیکاری؟ امشب گفتی جون، وستا خب...خواهش: گلناز

 ...بزنه دوستاش به سری یه رفته عرفانم اره: وستا

 ...هه...عرفانه عوضی اون اسمه پس

 باشیم هم دور شام بیان، هم رژا و پریا به بزنم زنگ من پس عالیه:گلناز

 ...گذشته ادهخوبیه،بی فکر: وستا

 توسا؟ چیه تو نظر: گلناز

 میارم میگیرم پرت خرتو میرم من بیان اونا تا میگذره، خوش بیان بگو_

 اینجا؟ داری سراغ رستورانی: گلناز

 ...کابینت تو گذاشتم خونه، اوردمش بود درب جلو تبلیغ دونه یه_

 چرا اونجا وا: وستا

 ،انداخت پایین سرشو که انداختم بهش بدی نگاهه

 حاضرشم برم من...باشید راحت خانوم، وستا کنید عوض لباستونوشمام_

 بچها بزنگم منم باشه: گلناز

 ...شدم خارج جهنم اون از فورا برداشتمو کردم،سوییچو عوض لباس اتاقو تو اومدم

 بود، سرد شدیدا هوا

 ...دادم فشار پدال رو پامو ماشینو تو نشستم

 :داد جواب بوق اولین با که احسان به زدم زنگ

 داداش ،جانم به به سالم



  احسان،خوبی؟ سالم_

 توخوبی؟ برم قربونت

 .میخوام معدنی اب بطری تا سه فدا،دو اره_

 کی؟ برا

 االن_

 حاضره برسی تا

 اومدم دستت قربون_

 و موسیر ماست ازجمله بود دستم دمه هرچی و داشتم نگه مارکتی سوپر اولین جلوی کردمو قطع گوشیو

 برداشتم،... پفکو چیپسو

 نگه درب احسان،جلوی سفرخونه رسیدم بعد ساعت نیم ماشینو تو برگشتم کردم حسابشون اینکه از بعد

 داشتمو

 : زدم زنگ بش

 بیا بدو م،سفرخونه جلوی احسان_

 داداش اومدم×

 پایین، اومد متوسط کارتونه یه با بعد دقیقه پنج

 ،عقب گذاشتم گرفتمو ازش کارتونو شدمو پیاده

 احسان،فرشته اییفرشته...پولش اینم فداتم_

 داداش برو منی مهمون ×

 ....تنهایی میشم، مهمونت دیگ شبه یه ایشاهلل: گفتم ناراحتی با شونشو رو زدم

 بسالمت بگذره،برو خوش×

 خدافظ_

 داداش خدافظ×

. 



 شدم، وارد بود دستم تو که خریدایی تموم با انداختمو کلید

 اشپزخونه، تو رفتم کردمو سالمی رژا و پریا دیدنه با

 .ندیدیم همو اون از قبل انگار که کردیم وانمود طوری تامونسه هر

 نشستم، و بچها پیش برگشتم شستمو دستامو کردمو عوضلباسامو اتاقو تو رفتم

 بودمتون ندیده بود وقت خیلی خانوما، اومدید خوش خب_

 جان مادر شدیبزرگ قدرچه: رژا

 خوبه؟ اشم حاله: پریا

 شام؟ گلناز.... باتشکر_

 میارن االن: گلناز

 شد، بلند ایفون صدای گفت اینو تا

 رسید: گلناز

 میارم میرم_

 پایین، رفتم برداشمو کارتمو

 ...باال اومدم کشیدمو کارتو گرفتموغذاهارو

 اشپزخونه تو بفرمایید_

 نشستن، همه گذاشتمو میز رو غذاهارو

 چی؟ شما: وستا

 جون نوش یشینم،م مبلرو من_

 ...نشستناومدنواوناهم مبل،دیدم رو نشستم تا شدم،خارج اشپزخونه از برداشتمو غذامو

 پس؟ چیشد: پرسیدم باتعجب

 باشیم میشینیم،دورهم اینجا ماهم خب: گلناز

 کردم، تشکر زدمو جمعش حواسه به لبخندی

 ....بشم تنها نمیذاشت



. 

 ...بودن صحبت گرم بچها موبودی نشسته هم دور شام اتمامه از بعد

 ...نداره وجود بینمون مشکلی هیچ انگار که میکردیم وانمود یجوری جمع، سنگینه نگاهایه باوجوده

 .میکردم گوش فقط و بودم خیره بهشون سینه به دست بودم نشسته ساکت کامال

 افتادم، مشروبا یاده که میرفت سر داشت حوصلم

 ...جمع وسطه گذاشتم و اوردم مشروبارو و ها لههو هله تمومه و اشپزخونه تو رفتم

 ...کنید پذیرایی خودتون سرویسه،از سلف_

 .نشستم کنارشون  گوشه یه برداشتم مشروبو بطری یه

 شدن، مشغول خنده و شوخی با همه

 ...بزنم بسالمتی پیکه میخوام نزدیکتر بیا توسا: رژا

 ...رفتم نزدیکتر انداختمو ینگاه پریا به اخرسر و وستا به بعد و گلناز به اول

 بریم_

 !باشیم پایدار ابد تا امیدوارم که جمع این سالمتیه به پیک اولین خب: رژا

 بسالمتی: باهم همه

 بگم من دومیو بذار: گلناز

 بگو اوهوم: رژا

 ,دزدید نگاشو سریع کردو بمن یواشکی نگاهه گلناز

 !شکست ههم عشقش،جلویه بخاطر که مغروری اون بسالمتیه: گلناز

 شدم، خیره زمین به دادمو فشار روهم دندونامو

 ...کنم رفتار طبیعی کنه،باید باز بحثو میخاد عمدا

 سوم، پیک شد گفتو بسالمتیی جمع

 بگع سومیو میزبان: پریا

 من؟_



 شد، خیره رومن نگاها

  دیگه بگو:رژا

 گفتم دادمو تکون سری

 نیس، ما جمع تو و عشقشه پیشه النا اما شده تنگ براش دلم که مونثی اون بسالمتیه_

 (هستش اینجا،مادرش توسا منظور....)بسالمتیش

 کرد، حس و دید میشد همشون نگاهه تو تعجبو

 ...باال رفتیم سومو پیک گفتنو بسالمتیی تاخیر با

 ...میشد حس واضح خیلی این و بودن فکر تو همه اما شدن زدن حرف مشغول دوباره اون از بعد

 لطفا بده بمن موسیر ماست سهکا یه گلناز_

 عزیزم باشه: گلناز

 کردم، نگا گوشیو صفحه پاشدمو جام از گوشیم زنگ صدایه با

 ...منه پیشه همه حواسه میدونستم

 زدمو باشه خوشحالی دهنده نشون که لبخندی

  گوشمو در گذاشتم گوشیو و کردم رد تماسو

 دار نگه گوشیو لحظه یه بگردم، دورت سالم_

 :داد جواب سریع که گرفتم بابارو شماره اخم با اتاقو تو رفتم کردمو عذرخاهیی عجم به رو

 بودید؟ زده زنگ سالم_

 دادی؟ ردتماس چرا دخترم سالم: بابا

 بود بند دستم_

 ما؟ بدونه میگذره خوش خوبه؟ حالت: بابا

 میگذره؟ خوش چی؟ شما...عالیه اره_

 بابا کارامم درگیره که منم... خداروشکر: بابا

 ...خوبه اها_



 پیشت تهران میام فردا بگم و بپرسم حالتو زدم زنگ: بابا

 عید اخره تا شمال میرم دارم دوستام با نیایید،من اینکه و خوبه حالم_

 ...چغندر برگ که منم: بابا

 گفتم و زدم بهش پوزخندی دلم تو

 ببخشید،کاری برم باید... دباشی راحت ک چغندرم،اومدم برگه شما زندگیه تو من حرفیه،گویا چه این_

 ندارید؟

 ...دخترم شرمندم: بابا

 شبخوش...دشمنتون_

 بگذره،شبخوش باش،خوش خودت مراقب: بابا

 فردا پس عالیه، جدییی؟: گفتم میشدم خارج اتاق از که همونطورو خنده زیر زدم بلند کردمو قطع گوشیو

 دیگه؟ همیشگی همونجایه

 عزیزم بخیر بتش فردا، تا پس باشه برم قربونت_

 ...نشستم سرجام رفتم میزو رو گذاشتم گوشیو لبخندی با و

 دیگس؟ یکی عشقت واقعا:گفت درگوشم شدو نزدیکم رژا

 :گفت که زدم چشمکی لبخندبهش با

 ...گریه داشتی دیروز همین تو

 :گفتم کردمو قطع حرفشو

 ....دیونشم ماهه چهار من که یهکس بودم،تارا دنبالش و کردم خریت بود،اینکه دیگ یچیزه گریم دلیله

 کنیا تعریف همشو باید بعدا: رژا

 ....باشه باشه_

 کو؟ من خانومی؟ماسته: گفتم گلناز به رو که رفت کنار رژا

 بفرمایید: ناراحتی با گلناز

 خودم، واس کردم باز چیپسم یه کنارمو گذاشتم ماستو کاسه تشکر از بعد



 مشروب قلپ قلپ زدنمم حرف وسطه شدمو قاطی حسابی دموکر زدن حرف به شروع  اون،منم از بعد

 میخوردم،

 به به...دلت زیر زد خوشی و زد زنگ عشقت: پریا

 

 بود، خمار چشام و بودم شده گرم حسابی

 بود اینجا کاش: گفتم شدمو خیره بهش

 بیاد میگفتی: پریا

 نیس اوکی فعال شرایطش_

 .میشه همه عاشقه که توسا: گفت کرده اثر روش مشروب بود معلوم که گلناز

 !میره سر حوصلت نباشی عاشق اگه زندگی تو: گفتم اخمی با که خندیدن همه

 ...یکی یکی،دلدار دل...یکی یکی،عشق خدا: وستا

 بوق بوق از سخنی: رژا

 گمشو: وستا

  کشید، دراز گوشع یه هرکس که گذشت دوساعتی یکی

 ...نداشتن خونشونو به رفتن نایه

 داره، هم مهمان اتاقه یه نمیخابم، اتاقم تو امشب خابس،من دو اینجا دوستان_

 دیگ، کنید تقسیم خودتون

 ...میکنم خاموش بخابم،چراغم کاناپه رو میخام برید کنید جمع

. 

 پاشدمو جام میکردم،از تشنگی احساسه پریدم،بدجور خاب از یهو که بود صبح چهار حدودایه ساعت

 ...کرد جلب توجهمو بودو روشن اتاقم چراغ م،شد خیره خونه مطلقه تاریکیه به

 کنم، حسش میتونستمو بودم مست هنوز

 اشپزخونه، تو رفتم و گرفتم دیوارو همین برای میخوردمتلو تلو



 که جام سر برگردم خاستم خوردمو اب لیوان یه

 اتاقم، سمته رفتم شدمو کنجکاو

 غرقه تختم رو وستا دیدم که انداختم نگاهی دموکر باز درو نمیاد،اروم صدایی دیدم که کردم تیز گوشمو

 ...خابه

 زمین، خوردم کیفشو به خورد پام  یهو که پذیرایی توبرگردم کنمو خاموش چراغو خاستم شدمو داخل

 ...میچرخید سرم دور اتاق

 شنیدم، وستارو صدایه پاشم تاخاستم

 میکنی؟ چیکار اینجا: وستا

 چیز که اومدم...من_

 هاع؟ کنی چیکار ستیمیخوا: وستا

 ...خاموشش گفتم روشنه چراغ دیدم_

 .بیرون سابقی،برو احمقه همون هنوز: وستا

 و زدم بهش داشتم،سیلیی سراغ ازخودم که قدرتی تمامه با و سمتش رفتم انداختمو بهش نگاهی تفاوت بی

 تخت رو نشستم

 بیرون برو تو_

 تخت، رو وکشیدمش گرفتم دستشو برداره قدمی تتاخاس و پاشد شده سرخ صورتهو اشکی چشایه با وستا

 گرفتم، دستاشو و روش افتادم خودمم تختو رو خابوندمش

 بزن حرف_

 بره میزنم،ابروت جیغ وگرنه کن ولم توسا: دار بغض صدایه وستابا

 باهاشی؟هاع؟ چندوقته میشناسیش؟ کجا و کی کیه؟از بزنی،عرفان حرف تا نمیکنم ولت...بزن جیغ_

 میزنم جیغ بخدا کن بدم،ولم جواب نیستم مجبور من: وستا

 میشه بد نگیرم،برات سواالمو جوابه االن اگه_

 کنار گمشو: وستا



 نمیدی؟ جواب_

 نه: وستا

 خاسی خودت_

 

 ......برد خابم ناخاسته و کشیدم دراز کاناپه رو رفتم شدمو خارج اتاق از پاشدمو

. 

 [ وستا زبان از]  

 گریه، زیر زدم و شکست بغضم تختو لبه شد،نشستم خارج اتاق از اینکه محض به

 .میکرد درد هنوز بود زده نفرت سر از که سیلیی جایه

 بی از میکنه فک ؟!عاشقمه رفته یادش بمننن؟! بیرون؟ برو میگه کنه،بمن بلند دست من رو نداشت حق اون

 ...دارم دوست چقدر نمیدونی...توسا نمیدونی! ندارم خبر تابیاش

 ...ایران اومدم دلتنگیم بخاطر که نداشتنت،نمیدونی از میکنم دق دارم ونینمید

 ....نداری خبر هیچی از

 شد؟ اینجوری چرا خدایا

 چی تهش نمیدونم...نمیدونم! کرده؟ گناهی چه وسط این اون...میسوزه گلناز برای خودم،دلم از بیشتر

 ...کن کمکم خودت خدایا...میشه

 ببره؛ خابم تا کشید طول ساعتی تخت،نیم رو شیدمک دراز کردمو پاک اشکامو

. 

 ...شم ملحق بهشون که رفتم شستمو دستوصورتمو رفتم پاشدم، خاب از بچها هایهخندهو سروصدا با صبح

 ...میخورد چاییشو بودو ساکت توسا اما گفتن، بخیر صبح و سالم بهم زیاد انرژیه با همه اشپزخونه به ورودم با

 بریزم چایی برات بشین: رژا

 چی؟ یا اییپایه روز، چند شمال بریم کردیم هماهنگ وستا: گلناز

 میگه، چی نفهمیدم اصال و بود توسا به حواسم



 جان؟_

 !!!! وا: گلناز

 باش اماده شمال، بریم میخواییم: پریا

 !بگذره اصال،خوش نمیشه هسم،...و عقد کارایه دور و شلوغه سرم من نه من؟ چی؟_

 :گفت انداختو بهم داری نیمع نگاهه توسا

 ...میگیره واسمون خودشو نگید، بهش که گفتم+

 شلوغه سرم نیست،فقط اینجوری اصال_

 درمیایی ترشیدگی از داری فهمیدیم بابا باشه+

 !پاچه بفرما_

 بهتره باشه عرفان برا میده، ترشی بو تو پاچه+

 میگما بهت یچیزی_

  منتظرم+ 

 شمادوتا؟ چتونه زشته،:گفت و لومج گذاشت کردو شیرین چاییو رژا

 .کرد شروع خودش که دیدی_

 خنده، زیر زدن بچها که اورد در ادامو توسا

 کردید،اوکی یکی به دست همتون_

 کرد شروع خودش گفتی بچها مث اخه بخدا، نه: باخنده رژا

 رژا زهرمار_

 یانه؟ میایی حاال: پریا

 یانه؟ میده اجازه عرفانم ببینم: گفتم توسا به رو زدمو خندی نیش

 شد، غلیظ اخمش کنه نگاه بهم اینکه بدونه حرفم بااین و بود شده خیره چاییش لیوانه به توسا

 خنده، زیر زدن خبرداشتن قضیه از که رژا و پریا

 وستا دارم کارت بیرون بیا دیقه یه: رژا



 میکنه نگام داره عصبی رژا دیدم که پذیرایی تو رفتم پاشدم

 چته_

 خوبه حاال میشه؟ راضی دلت میکنی،چطوری اذیتش اینجوری داره گناه خب نکن، عرفان عرفان دراینق: رژا

 نکن یکاری حاال گفتم، دروغ بهش کلی تو بخاطره منم.ایران اومدی راهو همه این پاشدی توسا بخاطره

 ....شه بیشتر وجدانم عذاب

 باشه: گفتم و پایین انداختم نداشتم،سرمو جوابی

 .حسابش به بریزی پولو مابقی گفت عرفانه این درضمن: رژا

 :گفتم بااخم

 دیونمون میکنه، بازی داره نقش یه جهنم، بره میدم  بهش پولو بقیه محضر از نشده،بعد تموم کارم هنوز_

 کرد

 کردی؟ هماهنگ عاقد با: رژا

 راحت خیالت اره_

 چه دیگه کنار، کشیده ک گلنازم کنی؟ اینکارو میخوایی چرا داری دوسش که تویی نمیفهمم هنوز: رژا

 کن راحت عذاب این از بگو،هردوتونو بهش چیو همه شمالو بریم بیا...مرگته

 جونش تارا با بره وجه،هیچ به نههه_

 ....تو با بگم،تصمیم چی نمیدونم نیار،دیگه در بازی بچه پس میگه، دروغ داره که فهمیدی خودت: رژا

 ....کردم تموم صبحونموو رفتم سرش شتپ منم اشپزخونه، تو رفت گفتو اینو

. 

 شیم، حاضر عصر برای کنیمو کارامونو خونهبریم که شدیم اماده رژا و پریا صبحانه،منو از بعد

 گلنازو توسا چی همه بابته ممنون_

 کنیم حرکت باهم که دنبالتون میاییم عصر نکردیم،فقط کاری: گلناز

  عصر تا...عزیزم باشه: پریا

 میکنه، نگام دارع دیدم که کردم نگاه بهش میکرد،یواشکی نگامون بودو وایساده سینه هب دست توسا

 دزدیدم، نگامو شدمو هول یهو



 پریا، ماشینه سمت رفتیم کردیمو خدافظی

 توسا پروباله تو زدی  حسابی: رژا

 حقشه: پریا

 نمیفهمم داری؟ باهاش کشتگیی پدر چه تو: رژا

 نمیفهمم مننن میکنی؟ دفاع ازش اینقدر چرا تو:پریا

 صاحابو بی دره کن عصبیم،باز خودم نکنید کل میشم،کل پیاده سرراهتون من پریا_

 میدونه خدا اییهصیغه چه دیگ ازدواج و عرفان خانوم، وستا توعه سر زیر میکشیم هرچی: رژا

 موافقم رژا با مورد این تو: پریا

 شما شید بیخیال...موندم کردم،توش غلطی یه_

. 

 میکردم فکر گلنازو توسا به فقط راه هتوی

 هوووف....اخه چیکارکنم خدایا

 میشم پیاده_

 خونت میرسونمت: پریا

 میرم کن پیادم...دوره بابا،راهت ن_

 سرجات بشین: پریا

 .میکردم فک دلم اشوبه به سکوت تو نکردمو مقاومت دیگه

 حرکت باهم میانو اینا توسا ازاونجا ،ما خونه میایی اژانس با بکن، کاراتو زود خانوما خانوم: پریا

 بهت میزنگم...میکنیم

 عزیزم کن فک زدمم بهت که حرفایی به: رژا

 شدم، پیاده دادمو تکون سری

 ...کشیدم دراز کاناپه رو و داخل رفتم انداختمو کلید

 بگم؟ توسا به حقیقتو همه باید ینی



 ....نمیدونم...کنم چیکار نمیدونم

 ...أه...تردید وشک به شدن،لعنت عاشق به لعنت...ساختم خودم واسه هک زندگیی این به لعنت

 دراوردم، بیصدا از گوشیو گرفتمو دوش یه کردمو جمع وسایلمو رفتم پاشدمو

 ...برد خابم زود خیلی کشیدمو دراز تخت رو

. 

 ...راهم دیگه،تو باشه وای_

... 

 بخدا ترافیکه بابا_

... 

 خب چ بمن _

... 

 خدافظ...اصال_

 

 برید زودتر اقا،میشه ببخشید_

 اخه؟ برم زودتر چجوری ترافیکه،: راننده

 ممنون میشم پیاده_

 شدم، پیاده کردمو حساب رو کرایه

 شدم، رد ماشینا کناره از کردمو پاتند

 شدم، خارج ترافیک از تا رفتم راه دقیقه ده

 ...اینا پریا خونه رفتم گرفتمو تاکسی یه رفتم که جلوتر

 میزنه حرف تلفن با و داده تکیه ماشین به توسا و اونجاس هم توسا ماشین دیدم رسیدم وقتی

 شد نزدیکم و کرد قطع گوشیو دید منو تا ولی

 نداد؟ گیر تیپت بابتع که اقاتون+



 کنار ندارم،برو حوصله_

 بیرون بیان بگو بزنگ بچها ب+

 اوکی_

 رسیدم، گفتم زدمو زنگ پریا ب

 سوار و پریا ماشینه تو گذاشتم ساکمو علیک،سالم از بعد و بیرون اومدن گلناز و رژا و پریا بعد، دیقع چند

 شدن، سوار هم رژا و شدم،پریا ماشینش

 ...رفت توسا با هم گلناز

 داشتیم نگه که بود نگذشته ایی دیقه ده

 چیشده؟_

 کرد سوار دختریو یه توسا: رژا

 کیه؟_

 تارا: پریا

 میدونی؟ کجا از تو: رژا

 میگه حسم: پریا

 میگرفتم، آتیش داشتم

 ...شدم خیره بیرون ب بغض با صندلیو به دادم تکیه

. 

 ....شه گرفته حالم جور بد شد باعث کرد،که پلی اهنگیو رژا که بودیم جاده تو

 باشم تو با وقتی من ��

 دنیا از میخوام چی 

 تنها آدمه این غریبست تو غیره با

  پیشم بمونی میخوام

 میگیره دلم وقتی



 سراغم بیاد غم تا

 میره هستی میبینه 

 نیست حواسم من وقتی حتی فکرمی به

 نیست میخواستم من که چیزی اون هیچی تو جز

 تو به تو به تو به وابستم میدونی کی هر از بهتر تو

 حرفاتو دارم دوس

  میرسم آخرش برم مسیری هر از

 تو به تو به تو به

 نبودم باید که جوری اون من

 ببخش تو 

 باید که جوری اون من

 قدرتو ندونستم 

 از شه پر دوباره هام لحظه لحظه کردی کاری تو

 تو عطر 

 شم آشنا تو با تا

 باشم تو عاشقه تا 

 نیست حواسم من وقتی حتی فکرمی به

 نیست میخواستم من که چیزی اون هیچی تو جز

 تو به تو به تو به وابستم میدونی کی هر از بهتر تو

 حرفاتو دارم دوس

  میرسم آخرش برم مسیری هر زا

 تو به تو به تو به

 تو به تو به تو به



 حرفاتو دارم دوس 

 میرسم آخرش برم مسیری هر از

 ��تو به تو به تو به 

 ها سنگینه خوابش چقد...رسیدیم عزیزم وستا:رژا

 ...تاریکه هواو ویالییم حیاطه تو دیدم که کردم باز چشامو

 شدم، ونهخ وارده گیج زدمو کنار رو رژا

 ...پرید کلم از خواب شدمو توسا،شوکه بغله تو دختره اون دیدنه با که بکشم دراز ها کاناپه از یکی رو خواستم

 :گفتم بهش اروم و اشپزخونه تو رفتم بود،فورا اشپزخونه تو گلناز

 کیه؟ دخترهاین_

 چکید، اشکش یقطره اولین کردو بهم نگاهی گلناز

 میکرد، گریه بغلم تو کردم،اروم بغلش محکم

 دارم، دوسش خواهرم مثل که چیشد نمیدونم...االن اما نداشتیم باهم خوبی یگذشته بااینکه

 ....میکردم فکرشو که بود چیزی اون از تر مهربون خیلی گلناز

 کرد پاک اشکاشو دراومدوبغلم از

 !کنم تحمل نمیتونم...تهران برمیگردم من وستا داده؟ لم بغلش تو چطوری دیدی: گلناز

 ...اوردی کم زود چه_

 کنم؟ چیکار: گلناز

 اون نه توعهماله توسا بفهمه کن یکاری_

 واقعا؟: گلناز

 باش زود...اره،برو_

 ریختمو چایی چندتا نشست، توسا کناره و نشیمن سمته گرفته،رفت روحیهو شده قوی ارادش انگار که گلناز

 نشستم، پیششون رفتم

 شدیم، زدن حرف گرم حسابی و ستنپیو مابه هم رژا و پریا



 داشتم، نظر زیر رو تارا اون مدت تمامه من اما

 ...ایی دیگه کسه ن توساک، قلب تو من فقط میدونم...نبود من از بهتر بود،اما خوب هم بود،اندامش خوشگل

 گشنمه: پریا

 منم اماما منم،به بقران منم بخدا: رژا

 هس؟ نزدیکا این توأم،رستوران فهمیدیم بابا باشه+

 گرفتم کردم،اشتراک فکرشو قبال: رژا

 میکنم افتخار بهت که باره اولین خداییش: پریا

 بگیر شام برو خودت دیگه،بااااشه،قهر بااااشه عه؟: رژا

 میاییم میگیرمو شام میریم تارا منو پس+

 میام منم: گلناز

 زشته نفری دیگه،سه میریم خب وا: تارا

 نه یا بیام میگه توسا: گلناز

 میرم خودم نکنید، دعوا+

 تموم کوبیده هم فقط بیارن، میزنم زنگ بابا،االن اوووه: رژا

 میخوریم همو گشنگی از االن که بدو...نیستن مهم هم بقیه رژا، موافقم که من_

 واالااا: رژا

 .داد وسفارشارو زد زنگ رفت پاشد گفتو اینو

. 

 کردیم، تموم شامو بگومگو کلیو وخنده شوخی با

 حیاط، تو رفت برداشتو سیگارشو پاکته وسات

 دنبالش، رفت فورا گلناز

 رفت، دنبالشون هم تارا که نگذشت زیاد

 ...بود بدی اوضاعه



 بودم عصبی میگرفتم،حسابی اتیش حرص از داشتم بودمو داده لم کاناپه رو

 وستا؟ میگما: رژا

 چته_

 ریدیا ینی: رژا

 اونور گمشو عصبیم خودم_

 دوتا شدن کن،رقیبات یسره کارو برو: رژا

 ...همن ماله گلناز و توسا گرفتم، تصمیمو رژا_

 ؟!؟؟؟!!!!چچچچچییییییییی؟: پریا

 تارا یا گلناز نه توعه عاشقه توسا که میدونیم وستا،هممون شو خفه: رژا

 ...ندیدی گلنازو اشکایه که ط_

 زجر چقدر که زدی؟دیدن خودکشی هب دست بار سه که دیدن؟دیدن یکسال این تو تورو اشکایه اونا: رژا

 کردی خراب حسابی شو،تاهمینجاشم خفه پس کشیدی؟

 ...داستانو این کن هممونو،تموم کن خالص درعذابه، اونم بخدا بگو، توسا به برو وستا؟: پریا

 گفتم کردمو نگاه دوتاشون به غصه پاشدم،با جام از کشیدمو عمیقی نفسه

 شدن تنگ خیلی دلم...بخونه و بزنه گیتار بده،بگو گیر توسا به ارژ کنیم، درس اتیش حیاط تو بریم_

 .میاییم االن ماهم..عزیزم،برو باشه: رژا

 حیاط، تو رفتم دادمو تکون سری

 میکرد، خفه سیگارخودشو با بود،داشت فکر تو بدجور بودو نشسته صندلی رو توسا

 ...بودن شده یرهخ اسمون به سکوت تو بودنو نشسته طرفش دو هم گلناز و تارا

 نشستم، صندلی رو گلناز کناره شدمو رد جلوشون از

 ...شد خیره اسمون به دوباره و زد محوی لبخنده کردو نگام گلناز

 کنی؟ درس اتیش میشه توسا_

 نه+



 چرا؟_

 زیرا چون+

 دیگه پاشو_

 کن درس پاشو خودت نوکرتم؟ مگه+

 نمیتونم من_

 ملوسی؟ سوسولو خیلی بگی میخوای+

 پاچه نبود،بفرما این منظورم شماصلن_

 عزیزم؟ نکنی بحث باهاش میشه: توسا به رو تارا

 کنیم درس خودمون پاشو وستا: گلناز

 بریم اره_

 :گفتم کردمو توسا به نگاهی

 مفنگی_

 اوردیم، بزرگ هیزومه چندتا گلناز کمکه با و انباری سمته رفتم حرص با بعدشم

 .میشیاوخ بچه، کنار برو:گفت گرفتو کبریتو توسا کع بزنم کبریت خواستم و هیزوما رو ریختم ژلو

 ...نشست وهمونجا کرد روشن هیزومارو خودش و خنده زیر زد بعدشم

 بیار رو زمینیا سیب ماشین تو از برو تارا+

 عزیزم؟ کجاس سوییچ: تارا

 ماشینه رو+

 اوکی: تارا

 بیار گیتارمم تارا+

 چشم: تارا

 .نشستم روشون روبه ا،منمتوس نزدیکه رفت،گلناز وقتی

 پیوستن جمعمون به لبخند با پریا و رژا



 کو؟ تارا: رژا

  کردم غلط: گفت که رفتم رژا به اییغره چشم

 میاد االن+

 توخونه؟ کردید شیطنت میزنید،باز مشکوک دوتا شما_

 کرد ذوق بوسیدمش: پریا

 قهرم گمشو: رژا

 ....خوشبحالتون: گلناز

 میکرد، بازی چوب تیکه یه با و بود پایین یم،سرششد خیره گلناز به هممون

 خودش، سمته کشیدش گلنازو دورگردنه انداخت دستشو بود سوخته دلش انگار که توسا

 ...میخواسته همینو که میداد نشون دلش ته از لبخنده چسبیدو بهش خواسته خدا از گلنازم

 میزد، اتیشم داشت حسادت و حسرت دیدم،اما لبخندشو که شدم خوشحال

 ...شده خاب هم باهاشون و کرده بغل دخترو چندتا میدونه خدا نمیداد، عشق بویه دیگه توسا اغوشه

 !؟....یهو چیشد خدا...بودیم هم ماله توسا منو

 و توسا برایه یا بجنگم توسا خودمو برایه باید نمیدونستم..بدشانسیی بدبختیو همه ازاین گرفت دلم

 ...نمیدونم....گلناز

 شدم، خیره گلناز به کشیدمو یآه

 ...گلناز خوشبحالت...خوشبحالش

 ........بودم تو جایه لحظه یه لحظه،فقط یه کاش

 بفرمایید: تارا

 سرده تارا،هوا بشین بیا: پریا

 چشم ممنون: تارا

 ینوبده،ا حرص منو تا میکنه استفاده ازش داره توسا که بود این تنفرم دلیل تنها میومد، بنظر خوبی دختره

 ...میشناختم رو توسا چون میدونستم خوبی به



 :گفت دراومدو توسا ازبغله گلناز اتیشو تو انداختیم زمینیارو سیب

 بزنی؟ گیتار میشه

 !نشه چرا بله+

 کردنش، کوک از بعد گرفتو گیتارو

 ....زدن به کرد شروع

 ...شدیم غرقش میزد،هممون مالیمیو اهنگه

 داد، ارامشو حسه بهمون

 به پریا صدایه با تازه و شد تموم که گذشت چقدر نمیدونم...بودم خیره گیتار سیمایه رو انگشتاش هحرکت به

 اومد، خودم

 بخون بزنو: پریا

 بخونم چی ببینم باشه،بذا اوووم+

 ...داد دس بهم بدی خیلی حسه که زد خندی نیش کردو بهم نگاه یه

 پرشوری رویای چه دیدم تورا خواب دیشب��

 دوری توسالهاازمن دیدم خواب ویت که انگار

 بود خزان سر سرتا که ، دیدم باغی توی تورا

 بود آسمون طاق به ، اشک پرزه چشم هزارون

🎶🎶🎶 

 نشستی آب میون ، ماه قرص عکس مثال

 شکستی شدی پرچین ، بگیرمت دادم دست تا

 من میکشم چه ببین ، تو به نفرین فلک ای آه

 ��من آتشم میونه ، آفرین مهر آن از جدا

 ....میگفت دلشو حرفایه داشت انگار

 بود، خیره توسا به فقط میکردو پاک اشکاشو گرفت،گلناز دلم همیشه از بدتر



 ...گفتیم افرین زدیمو دست براش اهنگ،هممون شدنه تموم از بعد

 روشن اولو خهن برداشتو سیگارو پاکته دوباره گذاشتو کنار نبود،گیتارو خوب خیلی حالش انگار که توسا خوده

 کرد،

 بیارید،سوختنا در زمینیارو سیب+

 دربیارم، سیبارو کردم سعی کردمو پیدا چوب تیکه یه

 با و سوخت دستم که بکنم پوستشو خواستم دسمو تو گرفتم یکیشونو اوردم، درشون اتیش از اینکه از بعد

 زمین، انداختمش بلندی جیغه

 ...سوختییی هیییییین: کنارم اومد سرعت به رژا

 درمیومد، داشت اشکم

 بده، دس بهم حقارت احساسه شد باعث ماشینش،اینکارش سمته رفت و پاشد تفاوت بی توسا

 گریه، زیر زدم دستم سوختگیه بهونه به

 میکردم، گریه عمیقا شکستمو بغضمو

 میارم دندون خمیر میرم االن باش اروم عزیزم: کنارم اومد گلناز

 کنار برید نیس الزم+

 دستم، رو زد دراوردو جعبه از پمادی و کنار انداخت نشست،سیگارشو کنارم اولیه کمکهایه جعبه با توسا

 تو عطرش بودم،بوی خیره میکرد پیچی باند دستمو داشت که توسا به فقط بودو شده قطع بودم،گریم شوکه

 پیچید، وجودم تمامه

 ...بود کرده دیونم

 کرد، نگام شدو متوجه که میکشیدم نفس عمیق عطرشو

 نع؟ میکنه مستت+

 :گفت کع کردم نگاش جواب بی

 !ببر لذت عرفانت عطر بویه از

 !دارم دوس تورو تنه بوی فقط_

 پاشد، برداشتو رو جعبه گرفتو ازم نگاشو زود کرد،خیلی نگام متعجب شدو گرد چشاش



 کوچولو میشی اوخ که گفتم این، از اینم خب+ 

 نیستم،خودتی کوچولو من_

 داخل رفتم من کنید، جمع پاشید: گلناز

 تو میشه،بریم خاموش خودش: رژا

 میام سیگارموبکشم برید،+

 شدم، نزدیک توسا به پشت از و حیاط تو رفتم کاری یبهونه به داخل، اومدیم همه

 میفهمم من نکن، نگاه دزدکی+ 

 اصلنشم نبود دزدکی_

 ...!نشه ناراحت عرفان+

 کن بس_

 میگم حقیقتو+

 دستم بابته کنم تشکر ماومد فقط...باشه_

 خواهش+

 خوبه؟ حالت_

 خوبم همیشه+

 مشخصه کشیدنات سیگار گروگر از_

 کنم پیدا فضولمو میخواستم فقط+ 

 ادبی بی خیلی_

 میگنهمه اره+ 

 دخترته؟ دوس تارا_

 نه+

 کیه؟ پس_

 بسوزونم یسریارو باهاش میخوام که کسی+



 کیارو؟_

 ...!رو تو: گفت کوتاهی مکثه از بعد کردو نگام

 دارم؟ حسی بهت هنوز یا مهمی واسم کردی فک میکنم،چرا ازدواج دارم من: گفتم کردمو اخمی

 خونه، سمته رفت شدو رد کنارم از جواب بدونه

 ...شدیم خونهوارده رفتمو سرش پشت همین برایه میترسیدم، حیاط تاریکیه از

. 

 ا،اتاق تو رفتیم شدیمو جفت دو به دو بودیم، خسته خیلی چون

 میکرد، دیونم داشت این رفتنو اتاق یه تو باهم تارا و توسا

 نه؟ داری دوسش هنوز: گفت گلناز که میرفتم راه عصبی و کالفه

 نشستم، کنارش شدمو خیره بهش

 شه ط ماله توسا که میکنم تالشمو تمامه_

 .کن راحتش بعذا این از و بزن بهم داری،ازدواجتو دوسش هنوز اگه داره، دوس تورو توسا: گلناز

 .وستا میکنه اذیت دوبرابر منو این و عذابه در اون

 نمیشه سابق مثه چیز هیچ_

 بودم بینتون که ببخش...گذشته بابته متاسفم: گلناز

 تو نه بودم بینتون که منم این_

 ...وستام عاشقه اما دارم دوس گلنازو بود گفته...چیو همه فهمیدم زدم حرف که دکترش با: گلناز

 داده بازی هردومونو که بوده توسا این شایدم_

 ....اتاق تو دختره اون با تنها کالفم،االن....نمیدونم: گلناز

 ...بخوابی کن سعی...باش اروم_

 کشید دراز دادو تکون سری

 .....روخودم کشیدم پتورو کشیدمو دراز منم

. 



 

 [ توسا زبانه از] 

 بخاب تشکت رو برو تارا ندارم حوصلتو_

 بخدا هاری خیلی: تارا

 جنده نرفته یادم خیانتت هنو...گرفتی جدی خیلی گویا کنیم، بازی نقش شد قرار_

 پشیمونم که گفتم نکن، توهین: تارا

 بمیر...مرگه گرگ توبه_

 شدی ترسناک چه: تارا

 شبخوش_

 کرد، حلقه دورم دستشو شدو نزدیکم پشت از که برگردوندم رومو

 کردم فکر امشب به حضورش، به توجه بی بستمو چشامو

 سخته، برام شه دیگه یکی ماله میخواد وستا اینکه باوره هنوز...مبهمم یآینده به...گلناز به...وستا به

 خدایا...واسم سخته.....شه اون ماله همیشه برای و بگه رو بله دیگه یکی به خودم جلویه و اونجا برم که سخته

  میفمی؟

 کمکی ازت دیگه....باش راحت...میکنم صدات چرا اصن...فتهر یادت وقته خیلی منو که تو...خدا هه

 ....برمیام پسش از خودم...نمیخوام

 ........برد زود،خوابم خیلی فکرا همین با

. 

 شدم، مواجه تارا خالیه جایه با و کردم باز چشامو اروم خیلی صبح

 ...شستم صورتمو دستو رفتم پاشدم دادمو بدنم به قوسی کشو

 پایین، رفتم مستیم شدمو خارج ازاتاق

 بود، ساکت مشکوکی یجوره خونه

 کجایید تارا؟ بچها؟_



 ریختم، چایی خودم برای و اشپزخونه تو رفتم انداختمو باال ایی نشنیدم،شونه جوابی

 زدم، زنگ تارا به خوردم که صبحانمو

 دلم؟ جونه: تارا

 کجایید؟_

 دریا اومدیم: تارا

 چیییییی؟_

 ادری اومدیم میگم: تارا

 من؟ بدونه_

 خب نشدی بیدار زدم صدات هرچقدر: تارا

 اونجان؟ همه_

 ...الو...عزیزم نمیاد صدات ببین: تارا

 

 کاناپه، رو نشستم کردمو قطع گوشیو عصبی

 اخه؟ عصبی اینقدر چرا+

 سرمه باال وستا دیدم که برگشتم

 :گفتم کردمو نگاش تفاوت بی

 نرفتی؟ چرا ط_

 ند،چسبو بهم خودشو کنارمو نشست

 ...بمونم ط پیش و نرم که اوردم بهونه: گفت زدو لبخندی که کردم نگاش متعجب

 پاشو...ببینم پاشو چیه؟ فازت_

 بازوم، ب چسبوند سرشو گرفتو محکم بازومو

 نمیخوام+

 بدبخت میکنه پارت عرفان_



 ...خب دوستمی میخوره، گوه+

 زدم داد تقریبا شدمو عصبی شدیدا حرفش این با

 فهمیدی؟ میشی من نزدیکه باشه اخرت دفعه... فطرت پست اشغاله اونور گمشو پاشو گفتم_

 

 عقب رفت قدم چند پاشدو ترس با فورا وستا

 پاچه بیا...بیا هاری؟ چته؟...چ+

 جنده بابا نخور گوه_

 بفهم دهنتو حرف+

 وایسادم قدمیش یه تو سمتشو برداشتم خیز

 کنی؟ غلطی چه میخوای نفهمم مثال_

 هیچی+:گفت ترس با

 دیوار به خورد که عقب دادم کنم،هولش خالی خودمو که بود فرصت بهترین

 میفمی؟...میخوره بهم ازت حالم_

 ...توسا،کتفم چته+

 ...فطرتی پست خیلی...کثیفی خیلی...اشغالی خیلی_

 چی که هستم، اینا همه من اره+

 ...هک هم تخمیت  یهوییت،ازدواجه اومدنه از یهوییت،اینم رفتنه از اون_

 و عاشقتم هنوز که میدونی...میدونی: گفتم بردمو صورتش نزدیک صورتمو کشیدمو موهام تو دستی کالفه

 نیستم توسا...نمیبخشمت وستا،بخدا نمیبخشمت دراومد، اشکم هرعوضیی جلو تو بخاطره که دیونتم،میدونی

 ...ندم دستت کار اگه

 میخورد، لیز هاشگونهرو هم سر پشت اشکاش بودو هخیر چشام میکرد،تو گریه اروم فقط و نمیگفت هیچی

 بهم خودت از حالت نشدی؟ خسته خودت ها؟ نمیزنی؟ حرف چرا نمیگیی؟ هیچی چراااا: گفتم بلند صدایه با

 و بازی بچه بگی حرفا و حسا اون همه به تونستی چطوری کردی؟ فراموشم زود اینقدر چطوری نمیخوره؟

 .میکشم وخودم بخدا بده جواب ناعقلی؟



 باش اروم فقط..باتوعه توسا،حق باش اروم+

 زمین، رو نشستم دیوارو به دادم تکیه

 نداشتم خبر من بخدا...باشی بامن ط میخوام....باشه بامن حق نمیخوام من چی؟ ینی بامنه؟ حق چی ینی_

 تو وستا...رفت شپی ساعت نیم وستا که داد پیام پریا رفتنت از بعد ساعت نیم...میرفتی باید اونروز که

 گلناز من بخاطر کشیدم، چی یکسال این تو نمیدونی کشیدم، چی لحظه همون تو فقط نمیدونی...نمیدونی

 ...بخدا نمیبخشمت...شد داغون من پایه کشید،پابه عذاب هم

 بزنم ندارم حرفی+

 قفلیو این تنمیخواسدلم...بودم خیره لحظه کردم،چند نگاه میزدن برق که چشاش کردم،به نگاش فقط

 ...بشکنم

 .......حیاط تو رفتم برداشتمو سیگارمو پاشدمو

. 

 [ وستا زبان از] 

 ...حیاط تو رفت برداشتو سیگارشو

 کردم، گریه بلند صدایه با نشستمو زمین رو

 بودمش، ندیده اینجوری هیچوقت

 بودمش ندیده ضعیف و داغون اینقدر هیچوقت

 ...توسا دیونتم عاشقتم،منم و دارم دوست منم

 میکنم؟ چیکار توسا خودمو با دارم خدایا میکنم؟ چیکار دارم

 زدن حرف کردم شروع اروم صدایه با

 ...میکنم خوشبختی ارزوی براتون میذارم،فقط تنهات گلناز با...توسا میرم... میرم_

 حیاط، تو رفتم اشکام کردن پاک از بعد پاشدمو

 نشد، حضورم متوجه که بود فکر غرق اونقدر

 ....ولی عاشقتم که دادبزنم بلند کنمو بغلش محکم میخواس دلم...شدم خیره رخش نیم هب

 توسا_



 انداخت بهم کوتاهی نگاه بعد زدو پلک بار چند

 بله؟+

 بهتری؟_

 مربوطه خودمبه+

 اخه؟ میکنی لج چرا_

 تووووووو؟ با کیی؟ با+

 کردی؟ خالی دوپاکت دیشب از میدونی....خودت با_

 کنن دخالت+ 

 جهنم_

 کردم، اخم دادمو تکیه صندلی به سینه به دست

 ها بچه پیش دریا ببر منو پاشو حداقل_

 باهاشون بری میخواستی+ 

 ببرررر منو پاشو _

 بابا برو+

 داشتم، نگه محکم موهاشو تو زدم چنگ

 میگم کن داره،ول درد کن ولم سرم، آخ+

 اوکی؟.....دریاع......میبری.......منو_

 کن ول باشه باشه+

 شدم، دور ازش قدم چند و پاشدم سریع و زدم بهش گردنی پس یه کردمو ول موهاشو

 میاد، خون دماغش از داره دیدم که کرد بهم عصبی نگاهه

 شد، چارتا چشام

 دماغت...توسا_

 بهش لعنت+



 میکنه، سرفه هم پشت داره شدم متوجه که میکردم نگاش دور اب،از شیر کناره رفت پاشدو سریع

 کردم، نگاش نگران و وایسادم کنارش مرفت

 چیشده؟_

 ...میکرد سرفه داشت هنوز داد،ولی تکون «هیچی»ینشونه به دستشو

 میاد، خون هم دهنش از دیدم که کنارش نشستم

 بودم، شده شوکه

 خون؟......توسا_

 اومدم خودم به صداش با کع بودم شوک تو اییدقیقه چند

 دریا ببرمت پاشو+

 خون؟ چرا_

 دارم هواس،حساسیت اطرهبخ+

 خرم؟ من کردی فک_

 نه؟ یا بریم میایی ط؟ میگی چی چی؟ ینی+

 رفتی؟ دکتر_

 حساسیته میدونم...نههه+

 داری؟ سرطان نکنه_

 نمیمیرم نکشم تورو تا جونم، از دور+

 ماشین، سمته رفت گفتو اینو

 اومدیا+

 شدم ماشین سوار لباسا همون رفتموبا سرش پشت

 بریم_

 .........کردیم حرکت ها بچه سمته به دادو تکون سری



 دو با شدمو پیاده ماشین بهشون،از رسیدیم تا و پرسیدم وایسادنو که جایی دقیقه مکانه زدمو زنگ بچها به

 سمتشون رفتم

 نه؟ میگذره خوش من بدونه هوووووووووووووووی_

 خوبه چی همه ط بدونه میگذره،کال خوش اره! کردیی؟ کشی لشکر مگه آروم: رژا

 گفت راس اینو: پریا

 قهرم واستون،بخدا متاسفم_

 همگی سالم+

 خوبی؟ عزیزم سالم: تارا

 رفتوگفت بهش اییغره چشم توسا

 کو گلناز+

 میزنه قدم داره میبینی؟ اونجاس:رژا

 پیشش میرم من+

 گلناز، پیش رفت سرعت با گفتو اینو

 ...گلناز به میشه حسودیم...فقط نمیکنه، عصبیم باشه گلناز پیش ازاینکه چرا نمیدونم

 .....سوخت پاش به پا و بود کنارش گلناز رفتم، کردمو ترکش من که باتوساس،وقتی حق

 .....!همن حق گلناز و توسا

 هسی؟ والیبال یپایه تارا: رژا

 چجوووورم اره: تارا

 بیام بیارمو ماشین از توپو برم کنید صبر: پریا

 أه نمیکنید؟ توجه بمن چرا قهرم؟ رفته یادتون_

 .نشستم آب کناره خلوت جایه یه شدمو دور ازشون دو با

 اینجا؟ بشینم ممکنه: گفت نشستو کنارم اومد تیپخوش پسره یه بعد دقیقه چند

 گفتم کردمو بهش تفاوتی بی نگاهه



 نیس ممکن نه_

 چرا؟: پسره

 میشه اینجایی،شر ببینه بیاد پسرم دوس االن چون_

 متاسفم اوکی: پسره

 !رفت پاشد گفتو اینو

 !!مسخره چه پسرم؟ دوس

 پاشدم، جام از کردمو پفی

 !سمتشون توسا،برگشتم دادوبیداده صدایه با که کنم بازی اب یکم برم خواستم

 میندازه، راه بیداد دادو وحشیا عین همیشه

 :میکنه بحث گلناز با داره شدم متوجه که پیششون رفتم

 نمیکنی تکلیف تعیین من واسه تو+

 نفعته به نیس،اما حالیت تو: زگلنا

 میرم هفدهم کرده، اوکی کارامو میشی،وکیلم راحت دستم نترس،از+

 بودیم، خیره توسا به سکوت تو شدیمو شوکه هممون حرفش بااین

 !بود خیره گلناز چشایه به اعصبانیت با هم توسا

 میرم؟ هفدهم که چی ینی: گلناز

 بود؟ نامفهوم کجاش+

 کجا؟...توسا_

 .هستم عقدت مراسمه راحت،تو خیالت بدم؟ پس جواب باید هم وجبینیم عهتو به+

 ....وایساد دریا روبه شدو دور ازمون قدم چند گفته اینو

 شد، گرفته هممون حاله

 کرد؟ قاطی که گفتی بهش چی: گفتم وایسادمو گلناز کناره رفتم

 .... و هبگ بهت دلشو حرف بیاد که زدم،گفتم حرف باهاش ط راجب فقط: گلناز



 خودته ماله چون بره نذار...دیره حرفا این میکنم،واسه ازدواج دارم من گلناز؟_

 اینو من...تویی ذکرش فکرو باتوعه،همه روحش کنارمه،میدونم جسمش شه،فقط من ماله اگه حتی:گلناز

 .میکنم راحت خودمو میکنمو خودکشی بره، توسا باشه قرار اگه! نمیخوام

 بزن حرف باهاش و پیشش شده،برو اروم االن جامیزنی؟ زود اینقدر چرا یه؟چ اروم،خودکشی هیسس_

 داشتم کارتون شدم، مزاحم ببخشید: تارا

 پایین، انداخت سرشو که کردم نگاه بهش شکل بدترین به

 تارا بزن حرفتو:گلناز

 کرد، تعریف اینجان که لحظه همین تا توسارو خودشو ماجرایه پیازه تا سیر تارا

 حقشه، گفتم باخودم هم سوخت توسا حالهب دلم هم

 نمیخوادش، واقعا توسا که شد راحت خیالم هم شدم متنفر تارا از هم

 کنی؟ خیانت بهش تونستی چطوری_

 نگید بهش اینکه و نیس اون منو بینه چیزی که شه راحت خیالتون خواستم فقط نیس، مهم چیزا این: تارا

 ...میکنه پارم وگرنه زدم حرفی من

 راحت گلم،خیالت نمیگم بهش نه: گفت و زد لبخندی زگلنا

 خوش دله با نبینیم،خواستم همو دیگه تهران،شاید برمیگردم االن،دارم دنبالم میاد داره دوستام از یکی: تارا

 شیم جدا

 تارا کرد کمک خیلی حرفات...ممنون_

 خوبیه، دختر چه فهمیدم دیر نشست،حیف دلم ب مهربونیش

 رفت کردو خدافظی هم بقیه از

 ...دراورد بازی وحشی همیشه مثه توسا البته که

 .شد تر سنگین تارا،جو رفتنه از بعد

 بود، خودش فازه تو هرکی

 ویال برگردیم بهتره: گفتم پاشدمو

 برگردیم بگیریمو ناهارو اره: رژا



 شدیم، ماشینا سوار کردنو تایید هم بقیه

 بریم، توسا ماشینه با گرفتیم تصمیم گلناز منو

 عقب، نشستیم هردومون

 :گفت دیدنمون با شدو سوار توسا

 .جلو،سریع بیاد یکیتون رانندتونم؟ وضعشه؟مگه چه این

 

 نشنیدیم صداشو اصال انگار کع شدیم،طوری خیره بیرون ب هردومون گلناز منو

 درک جهنم،به+

 کرد، روشن ماشینو گفتو اینو

 کرد، زیاد درجه اخرین تا صداشو کردنمون اذیت برایه گذاشتو راک موزییک یه

 میکشید، سیگار هم پشت بردو باال هاروشیشه

 میشم، منفجر دارم میکردم حس واقعا

 میشم خفه دارم بخدا هارو؟شیشه کردی قفل چرا تووووووووسا: گفت بلند صدایه با گلناز

 میشه بد داره حالم بلنده، خیلی صداش توسا_

 زدن، قهقه به کرد شروع

 بود، شده سرخ ورتشص خنده شدته از

 بود، شده ترسناک خیلی

 شدیم، مواجه سنگینی ترافیکه با رفتیم جلوتر که یکم

 ...شده تصادف جلو اون که شدیم متوجه

 پایین، کشید هارو شیشه کردو قطع ضبطو صدایه توسا

 .شده کر گوشایه با اونم میمردم میشدمو خفه میکرد،مطمئنم اینکارو دیرتر دقیقه دو اگه

 شدم خیره ماشینا یبقیه به دادمو تکیه صندلی به شد بهتر که ماشین هوای

 :گفت داشتو نگه خیابون کناره توسا



 میام بگیرم،االن ادامس برم

 برو باشه_

 شد پیاده کردو ماچ لپمو

 .بود شده مهربون عجیب

 کو؟ گلناز پس

 !نشستم؟ چراجلو من

 ...شدم خیره شده رد خیابون از میخاست که توسا به کردمو پفی

 زدم داد شدو چارتا چشام میومد، داشت سرعت با دور از ماشین یه

 ماشششششین تووووسااااا_

 بود، شده قفل درب بودو باال ها شیشه

 پایین، بکشم رو شیشه یا کنم باز درو نشد کردم هرکاری

 ...نشنید صدامو توسا ،ولی میزدم داد و گریه زیر زدم

 .......شه رد خواست تا و جلو رفت

 کرد، برخورد زمین به محکم و هوا تو شد یادمه،پرت که چیزی تنها

 کرد، نگام خندی نیش با پایینو کشید دودیشو شیشه ماشین،راننده

 شدم، شوکه امیر  دیدنه با

 توسا؟ به زد عمدا ینی

 ...کرد فرار دادو گاز

 نبود، قفل دیگه ماشین درب

 بود، هشد زمین پخش که توسا سمته دوییدم شدمو پیاده

 امبوالنس توروخدا کنید، خبر امبوالنس:میگفتم جیغ با

 نمیکرد، حرکتی میدامو تکونش بود،هرچقد خون از پر توسا سروصورته

 رسید، امبوالنس



 توروخدا کنید خوب دیگه،حالشششو ببریدش_گفتم گریه با

 ...هصفر کامال حیاتیش کردن،عالئم تموم موقع همون ایشون خانوم: گفتن فقط اونا ولی

 ....امبوالنس تو گذاشتنش کشیدنو روش سفیدی مالفه

 ...میکردم گریه میزدمو داد نخوردم،فقط تکون جام از

 ....میومد برف داشت میشد، سیاه داشت جا همه

 ....من تووووسایه....خداااااع.....توسااااا

. 

. 

. 

. 

. 

  وستاااااااا وستا+

 ریدم،پ خواب از خورد صورتم به که سیلی با

 ...کردم نگاش توسا،خیره دیدنه با

.... که نمیشی بیدار میزنم صدات توخاب،هرچقدم میکنی ناله داری چهارساعته بود، برده خوابت ماشین تو+

 کوچولو رسیدیم پایین بیا

 کردم، حلقه کمرش دور دستامو محکم و بغلش تو پریدم شدمو پیاده ماشین از

 تو چته: گفت باخنده

 گشنمع حسابی که گرفتن،منم ناهار بچها تو بریم بسه، باشه: گفت کع ندادم جوابی

 

  کردم بغلش تر محکم ندادمو جوابی بازم

 خواسی خودت باشه+

 شدم، بلند زمین رواز یهو گفتو اینو



 شدیا سنگین+

 کردم حلقه کمرش دور بهشو،پامو چسبیدم محکم

 نگذره بد+

 توسا عاشقتم_

 ها؟ شدی مهربون که دیدی خابی چه+

 نگو هیچی_

 شدیم، خونه وارد

 شله شله براشون، بزنید کف اوووه: رژا

 بسه پایین بیا وستا+

 نچ_

 ببره بکنه ازمن اینو بیاد یکی بابا+

 بچمو داری چیکارش:پریا

 کن بغل بچتو خودت بیا+

 انگلو اون پایین بندازش کردم، غلط: پریا

 کردم، بغلش محکمتر بازم

 :گفت و مبل رو نشست

 دوباره بچسب بیا بعد بخورم ناهارمو وایسا+

 نچ_

 محکمتر وستا: گلناز

 زرمار+

 تموم....تم...نیس...کن...ول.....من_

 کو؟ من غذایه تا، سه شما بخورید کوفت+

 نخور غذا_



 چچچچیییی؟+

 بخوری غذا نمیذارم_

 چی؟ یا میدی هم مالیات کسخولیت بابته+

 نمیکنم ولت صبح تا وگرنه نشو پررو_

 اووووف....شب پس+

 کثیفی و انگل خیلی_

 نشستم، کاناپه رو گلناز کناره دراومدو بغلش از

 توسا اسمعجزه جمله این: پریا

 اوووف...اره+

 کردیم، تموم غذامونو پریا و توسا بازیایه مسخره با

 اتاقشون، رفتن رژا و پریا

 بگیره، دوش رفت هم گلناز

 ....ردب خوابش کشیدو دراز روکاناپه همونجا هم توسا

 شدم سرگرم تلویزیون با منم

 سرمیرفت، داشت حوصلم

 ...نبود کسیم

 لولید کرمم و انداختم توسا به نگاه یه

 سرش؛ باال رفتم کردمو پیدا پر یه رفتم زدمو لبخندی پلیدم افکاره به

 میدادم، تکون گوشش رو پر اروم

 میخاروند، گوششو میخوردو تکون

 ...یدادمم ادامه کارم ب و میخندیدم ریز

 ...سرش باال وایسادم و اوردم سرد اب پارچ یه و اشپزخونه تو رفتم شدمو خسته بعد دقیقه پنج

 اخموجونم باش اماده_



 نه وستا:گلناز

 هییییشششش:گفتم و سمتش برگشتم

 ...خداس با موندنت کنی،زنده اینکارو اگه ببین:گلناز

 نترس نمیشه،اینقدر هیچی_

 ...وستا نه:گلناز

 یک_

 کن گوش حرف: ازگلن

 دو_

 کن رحم خودت خدا:گلناز

 

 کردم، خالی پارچو گفتمو رو «سه»

 (بریزه ابو پارچ وستا ازاینکه قبل)پایین کرد پرت کاناپه رو از خودشو سریع توسا ولی

 شدم، خیره بهش شده گرد چشایه با

 میزد، نفس نفس و بود قرمز چشاش عصبانیت از

 ...عقب رفتم قدم چند میزو رو تمگذاش اروم پارچو گرفتمو گاز لبمو

 دوییدم، حیاط سمته به جیغ با برداشت، اولو قدم دیدم تا

 ...بودم ترسیده واقعا

 سرم، پشت زامبی اون و میدوییدم بنفش جیغای با حیاط تو من

 شدم، قایم درخت یه پشته و خونه پشته پیچیدم

 بودم؛ سکته شنیدم،نزدیکه پاشو صدایه

 یشد،م نزدیکتر پاش صدایع

 ...میشد شنیده عمیقش نفسایه صدایه که بود شده نزدیک اونقدر

 دادم فشار محکم بستمو چشامو



 !میکنه پیدام و میشنوهه صداشو االن میکردم حس که میزد محکم قلبم ضربان اونقدر

 شد، قطع پاش صدایه

 میشه، بد داره حالم میکردم حس عصبی فشارو استرس شدته از

 بود، باالرفته یزیاد بدنم آدرنالینه

 دهنم، جلویه گذاشت دستشو که کشیدم بلندی جیغه نیوردمو طاقت دیگه

 هیشششششش+

 کردم نگاش ترس با

 ترسیدی؟ اینقدر که هیوالم مگه چته؟+

 شد، خیره بهم دلنشین لبخنده یه با برداشتو دهنم جلو از دستشو

 ...چشم تو چشم

 ...کم یفاصله تو

 ...کرد لمس دستش،صورتمو با

 کالفه بودم،داشتم ندیده ازش احساسی یچهره که بود وقت بود،خیلی احساس پراز چشاش....چشاش

 میشدم

 نکن_

 !میکنم،چته؟ محبت بهت دارم که من+

 تری ترسناک اینجوری_

 کنم؟ چیکار+

 برو_

 باشه+

 زدم صداش که رفت قدم چند خونه، بره که برگشت

 ؟...!!!توسا_

 کرد نگاه بهم تفاوت بی



 بله+

 کردم اذیتت خوابتو که ببخشید_

 نکن فکرشم+

 ممنون_

 شد خیره بهم فاصله اون از دادو تکون سری

 ازدواج نمیخام من نیستو واقعی عرفان و بوده نقشه یه چیز همه که بگم خواستم شدمو احساسی لحظه یه

 کنم،

 هیچی.......من_

 شدم،خیره زمین به گرفتمو دندون به لبمو

 بگو+

 هیچی نه_

 !رفت انداختو باال اییهشون

 داخل، برگشتم رفتمو کلنجار باخودم دقیقه چند

 بخندمیکردن بگو باهم داشتن بودنو چایی خوردن مشغول توسا و گلناز

 إهم إهم_

 

 [ گلناز زبان از] 

 سمتش، برگشتیم گفت،هردومون وستا که«   إهمی»  با

 نمیدونم...دوست؟...رقیب؟

 زدم لبخندی بهش

 وستا بریزم چایی تبرا بشین بیا_

 میشم ممنون:وستا

 پیشکش شدن نشو،ممنون پررو: توسا



 جلوش، گذاشتم ریختمو وستا برای چایی لیوان یه ریزخندیدمو

 .روشون روبه نشستم خودمم

 ...میزد حرف و میکرد شوخی و میخندید گذشته همیشه،مثله برخالفه توسا

 بودیم، متعجب وستا هم من هم

 ...میخندیدیم شوخیاش به دل ازته میشدیمو خیره بهش میکردیمو گوش شحرفا به دل جونو با و

 ...بودم نحس،متنفر مثلثه ازاین

 ...دیگ نمیخام بوده،اونم کنارم توسا،جسمت بریدم ازت که من

 کنم، زندگی باخاطراتت،باعشقت میدم ترجیح

 ....!شی خوشبخت وستا با امیدوارم

 میکرد، داغونم شدیدا فکرا این

 .میکرد زنده روحمو دوباره توسا نهدید اما

 

 !سالش۱6 شد وقتی تا دخترخالم رو موند سیاه شکالت لقبه دیگه،این هیچی:.......توسا

 !دخترخالت خدا گرفت،بنده درد فکم وای(: باخنده)وستا

 بود؟ چی ط لقبه_

 تخمی قیافم چقدر میدونم که خودم ولی نمیارن و نیوردن روم به نداشتم،شایدم خاصی لقبه اووممم،:توسا

 ...هس و بوده

 نیس نخیرم:وستا

 کردن، شروع نرسیده پایینو اومدن رژا و پریا

 دیگه تخمیه...هس خیلیم:پریا

  جذابیته تو،خدایه دربرابره تخمی این: گفت دادو تکیه مبل به مغرورانه توسا

 نیسی هیچم:رژا

 هس خیلیم: وستا



 

 بود، بارونی ابری تاریکو ستم،هوانش تاب رو و حیاط تو رفتم بودم،پاشدم کالفه

 ...خیلی...بود دلگیر خیلی

 :کردم پلی آهنگو دراوردمو گوشیمو

 خواد می من از بیشتر تورو ، کنارته که اون اگه ��

 میاد راه باهات اگه ، راحتی همون با اگه

  بد روزگار اگه

  گرفته ازم تورو

 خوبمون خاطرات اگه 

 نرفته خاطرم از 

  هارزوم خوشبختیت

 نباشی بامن حتی

  هامون خاطره از حتی

 جداشی

  آرزومه خوشبحتیت

  نباشی من با حتی

  هامون خاطره از حتی

 شی جدا

 مونی نمی دونستم می اول روزای همون از

 بخونی چشام تو عشو تونی نمی دونستم می

  اول روزای همون از

 بود دیگری با تو دل

 دبو بهتری عشق که اون بمونه پات همیشه کاش



 

 شی جدا هامون خاطره از حتی نباشی من با حتی آرزومه خوشبختیت

 ��شی جدا هامون خاطره از حتی نباشی من با حتی آرزومه خوشبختیت

. 

 [ توسا زبان از] 

 شد پرت حواسم گلناز،تمامه رفتنه بیرون با

 ...!توحیاط رفت تنها چرا

 ...توحیاط رفتم کردمو ترک جمعو نیوردمو طاقت گذشت که یکم

 ...میلرزید هاششونه و میداد گوش آهنگ بودو نشسته تاب تو

 میکنه، گریه داره شدم متوجه

 ....دادم گوش اهنگش به و شدم نزدیکتر

 آرزومه خوشبختیت)

 نباشی من با حتی

 از حتی

 .......(شی جدا...هامون خاطره

 ....گلنازو هم خودمو کردم،هم نابود من

 نشستم، کنارش رفتمو جلوتر

 کرد، پاک اشکاشو سریع شد حضورموجهتامت

 چیشده؟: گلناز

 کردی گریه چرا نشستی؟ اینجا سرد هوایه این تو چرا:گفتم گردنشو دور انداختم دستمو زدمو لبخندی بهش

 برم؟ قربونت کنی گریهو بشینی تنها که ممرده من مگه توسا؟ دله عزیزه

 عاشقه ط ولی...دیونتم من.افتادم گیر نحس مثلثه این وت کردم،من گیر من...توسا: گفت انداختو پایین سرشو

 وستایی،



 تنها منو توروخدا...نرو توسا بیام؟ کنار دوریت با کنم؟چجوری چیکار باید توسا...میکنه ازدواج داره وستا و

 ...نرو پیشم از باش،ولی خواستی باهرکی بمون...نذار

 شد، شروع هقش هق گفتو اینو

 میکردم، نوازش موهاشو روما روسینمو گذاشتم سرشو

 ...چیگلناز،همه میشه درست چیزهمه_

 نرسید، جایی به و نبود پایدار هم ومجنون لیلی عشقه نیست،حتی پایدار چیزهیچ میدونی؟

 میشه، روشن برام چیز همه بزودی

 بهت هک احساسی موتوره میکنم،و فراموش همیشه برایه باشه،وستارو درست میزنم حدس که چیزی اون اگه

 میکنم، روشن دارمو

 ....کردم کور حسمو ولی داشتم دوست همیشه که میدونی چون

 نه؟ زاپاسم من: گلناز

 نیس اینطوری اصال نه_

 بود؟ اتریش که یادته؟ خالمو: گلناز

 خب؟ اره_

 و دانشگاه برایه پیشش برم و بدم گوش حرفش به دیگه امسال که گفت و زد زنگ بهم عید از قبل: گلناز

 باید...توسا کنم فراموش تورو باید برم،من عید از بعد که  گرفتم تصمیم...موافقن هم بابا تحصیلم،مامان امهاد

 !کنم فراموشت

 میتونی؟_

 میتونم اره: گفت دراومدو ازبغلم

 بوسیدم، لباشو مقدمه بی شدمو خیره نقصش بی و جذاب چهره به

 داشت، نگه سرمو و کرد قهحل گردنم دور دستشو که عقب بکشم خاستم سریع خیلی

 ..........سپردم دل بخش آرامش بوسه این به نکردمو مقاومتی

. 

 [ وستا زبان از] 



 شنیدم، دوباره قلبمو شکستنه صدایه صحنه اون دیدنه با

 !بود گرفته گلومو بدجور بغض

 کردم، گریه بلند صدایه با و کردم پرت تخت رو خودمو اتاقمو تو رفتم دو با

 ،بازشد در 

 چیشده وستا بگردم دورت: رژا

 چیشده؟ وستا: پریا

 ...بیرون...برید...خداع...تورو: گفتم هق هق با

 !شده؟ چت ببینم بزن حرف:مشونه رو گذاشت دستشو نشستو رژا

 کن....ولم_

 ...نمیفهمم که من: پریا

 شدی؟  اینجوری یهو چرا وستا: رژا

 :زدموگفتم بلندی جیغه پاشدمو جام از

 رووووونبی برید

 اومد، گلناز هم سرش شد،پشت وارد اخم با و شده هول توسا

 چیشده؟+

 بیرون گمشو اشغال_

 میکرد، نگام شدو گرد چشاش

 حالت اون تو که قدرتم تمامه با سمتشو کردم حمله کنمو کنترل عصبانیتمو نتونستم و نبود خودم دسته

  دادم، هولش محکم بود شده دوبرار

 زمین، افتاد بعد دیوارو به خورد دادو دست از کنترلشو

 اشغاله میخوره بهم ازت حاااالم میخوره،میفمی؟ بهم ازت حالم: گفتم گرفتمویقشو شکمشو رو نشستم

 !!!کثیف

 اتاق، وسطه نشستم زدمو کردن،کنارشون بلندم پریاو رژا



 میکردم، نگاه توسا به گریه با

 ...نمیخورد تکون

 میگفت، لب زیر یچیزیو بودو شده گرد اشچش که کردم نگاه گلناز به نگران

 ....خون خدا، یا: رژا

 زمین، رو نشست کشیدو بنفشی جیغه گلناز

 چرخوندش، پهلو  به و توسا سمته رفت پریا

 میومد، خون سرش پشت از

 ....خبرکرد امبوالنسو برداشتو گوشیشو مقدمه بی رژا

 میزد، صدا توسارو میکردو گریه بلند گلناز

 ...بود برده ماتم دموبو شده شوکه

 بودم، شده الل انگار

 ...بگم چیزی نمیتونستم

. 

 

 خورد؟ ضربه چجوری: دکتر

 ...خواستم_

 افتاد و سنگ به کرد گیر پاش رفت عقب عقب میکردیم، بازی داشتیم: رژا

 خورده ضربه بدجور: دکتر

 دیگ؟ میشه خوب حالش: پریا

 ...ولی میشه که خوب: دکتر

 چی؟_

 چی؟ ولی:بغض و دار خش هصدای با گلناز

 ...میزنیم،ببخشید حرف بعدا زوده، فعال: دکتر



 چی؟ ولی میشه خوب بود؟ چی دکتر منظوره....شدم خیره رومروبه به نشستمو صندلی رو

 ....نمیفهمم

 بدیم خبر باباش به باید: پریا

 کردم نگاه پریا به شوکه

 میکنن اعدامم...نهههه...نه_

 گفت دکتر بود،تازه اتفاق یه فقط عزیزم، نکشتی که باش،ادم اروم...هیششش: گرفت دستمو نشستو کنارم رژا

 !میشه خوب

 بود، کردنش اروم مشغوله پریا و میکرد گریه شدیدا گلناز

 وایسادم، روش روبه رفتم پاشدم دادمو قورت دهنمو اب

 شه اینجوری نمیخواستم_

 رکردی؟چیکا وستا: گفت اشکی و قرمز صورته و چشا با گلناز

 ....و شدم عصبی...بوسه اون و حیاط تو دیدنتون نبود،با خودم دست بخدا: گفتم بغض با

 میکنی ازدواج داری اگه میکنی؟ ازدواج داری چرا داری دوسش اگه! میکنیازدواج داری که تو لعنتی: گلناز

 رو هوش بی که حاالم....نده عذابش اینقدر بمونو یا برو یا میکنی؟ اذیتش چرا درمیاری؟ بازی غیرتی چرا

 ...میکنی داغون خودتو ،هم توسا منو هم داری کن، بس وستا....بیمارستانه تخت

 خیره میزد حرف تلفنی توسا پدره با داشت که پریا به نشستمو صندلی رو بدم،کنارش نداشتم جوابی

 ......شدم

. 

 [ بعد ماه 8] 

 [ گلناززبان از] 

 !نره یادت فردا قراره گفت زد گزن دوباره یارو این جان، توسا_

 ایکبیری چاقه مرتیکه: گفت انداختو بهم سرد نگاه یه کردو عوض رو دنده

 .باشی داشته نظارت همیشه باید شرکتی، کاره همه تو بابات از دیگه،بعد ماهس شیش قرارداده یه_



 خودشو پرواز اولین نه،بابیمارستا توسا که دادیم خبر توسا پدره به که شبی همون دقیقا پیش، ماهه هشت)

 ....کرد فوت و کرد سکته تاکسی تو اما تهران، رسوند

 ...هممون برای بود سخت نمیدونم،خیلی هم دلیلش

 نباشه، سخت براش پدرش فوت  هم اونقدرا که شد باعث توسا فراموشیه اما

 ...کردن فوت باهم تصادف یه تو پیش سالع چندین مادرش پدر که گفتیم بهش ما چون

 و خاطرات با که کردیم تالش خیلی شد،هممون مرخص بیمارستان از توسا اینکه از بعد ماه سه دو تا

 بیاریم، یادش چیو همه گذشته یاداوریه

 نمیومد، یادش هیچی اما

 ...فایدس بی که گفت هم دکتر

 !شد متولد دوباره توسا و

 !ودب دردناک وستا و من برایه فقط سرش، خوردنه ضربه و حادثه اون

 !کردم معرفی همکارش بعنوانه خودمو منم....نمیاد یادش منو بود،حتی زندگیم که عشقم،کسی

 خانوادش، پیش خارج برگشت اتفاق اون از بعد هفته یه هم وستا

 ....شه متنفر ازش توسا که بوده نقشه کاراش همه که فهمیدم

 ....کنه فراموش شوخود گذشته حتی و ماهمه کل بطور توسا که کرد کاری سرنوشت اما

 دختر رو خودش اصال ترنسه،و که میکنه فکر که کرده،اینه درگیر ذهنشو خیلی اینروزا که چیزی تنها و

 ....(میره مشاورشو جلساته داره االن و کرده اقدام قانونی پزشکطریق نمیدونه،از

 ...گفتمچی نره رسیدیم،یادت کمالی خانومه: توسا

 .باشه...نبندیم قرارداد سلیمانی اقایه با که نمک یکاری میدونم،باید بله_

 ...شدیم دادو،پیاده تکون سری همیشگی اخم همون با

. 

 رفت پیش خوب چی امروز،همه بابت ممنون: توسا

 دیگ؟ برم میتونم من خواهش،فقط_

  بری میتونی اره: گفت و انداخت اطرافش به نگاه یه



 شدم، خارج شرکت از خدافظی از بعد دادمو تکون سری

 زد، زنگ بهم پریا خونه رسیدم اینکه محض به

 سالم الو_

 اومده وستا خونمون، بیا سالم: پریا

 .کردم قطع گوشیو گفتمو  ایی« باشه»  طوالنی مکث یه از بعد شدو گرد چشام

 نرفته، یادم زده که گندی هنوز

 دارم، دوسش خاهرم مث هنوزم و ندارم دل به اییکینه ازش

 ......کنهفراموش عشقم،منو که دش باعث اون اما

. 

 اومدی بیخبر یهو چرا عزیزم_

 شد، خیره بهم سردش و جدی یچهره با و خورد بود جلوش که شربتی از قلپ یه

 بود، شده عوض خیلی

 ...پیر خیلی...شده پیرتر میکردم احساس

 ...سالشه۲۲_۲۱ میدونستم که درحالی

 ...نمیرم دیگه چون نمیام، خبر بی دیگ: وستا

 چی؟:پریا

 واقعا؟: رژا

 ....خانوادت...پس_

 !بودیم درگیر باهم ماه هستم،یه همجنسگرآ که گفتم بهشون: وستا

 خب: پریا

 ........!شدم ترد: گفت کردو پریا به غمینی نگاهه وستا

 !چچچچچییییییییی؟: رژا

 گفت، کشیدو عمیقی نفسه



 ...ندارم اییخانواده دیگه: وستا

 ....میشه حلچی زئیه،همهج دعوایه یه: پریا

 هیچوقتدیگه که گفت کردو بیرون خونه از منو خودش بابام اینکه تا کردم فکرو همین منم: وستا

 داشتن قصد من بخاطر چون...میمونن همونجا و شد کنسل ایران به اومدنشون که اینه خوبیش.برنگردم

 !برگردن

 چیکارکنی؟ میخوای حاال_

 !چطوره؟ ده،حالشش تنگ توسا برای دلم: وستا

 پایین، انداختم سرمو کشیدمو ناراحتی،آهی سر از

 میکنه صدام کمالی خانوم_

 ...جنسیتش تطبیقمجوزشع،برای کارایه دنباله و: پریا

 چی؟: وستا

 !گفت دکترش که اییهجمله هموناین...شده متولد دوباره توسا: رژا

 بود، سنگین خیلی جوو کردیم سکوت همه

 .........میکرد دیونم سراغمو اومد نیس، یادش منو دیگه اینکه و توسا خیاله فکرو دوباره

. 

 [ توسا انزب از] 

 ...صندلی رو نشستم کشیدمو راحتی نفسه رفت، گلناز اینکه از بعد

 سخته، خیلی کردن بازی نقش

 ....نمیاد یادت کسیو و نداری اییگذشته کنی وانمود که سخته خیلی

 ....داشت تازگی برام چیز همه و نمیومدیادم چیزی ااول،واقع ماهه سه دو

 یه تا و برگردونن حافظمو گذشته، یاداوریه و خاطرات گفتنه با میکردن تالش خیلی رژا و پریا و گلناز ولی

 !شدن موفق جایی

 ...نیس یادم هیچی کردم وانمود اما اومد یادم به گذشتم درصده۳0_۲0 بگم میتونم

 ...هیادم مادرم مرگ مثال



 یادمه دبیرستانم دورانه از کموبیشی

 یادمه گلناز با اشنایی روز

 ....حد درهمین

 ...نمیشناسمگلنازو کالکه میکردم وانمود اما

 تو و میرفتیم زیاد دور دورو تفریح باهم گویا و دوستامن که میزدن،فهمیدم گلناز و رژا و پریا که حرفایی با

 ...خورد ضربه سرم زمینو وردمخ بازی موقع مسافرتا همین از یکی

 اما....کنم گذشته یاداوریه به وادار مغزمو که داشتن سعی و نمیبردن ازش اسمی ولی یکیم عاشق گفتن بهم

 .نمیومد یادم نمیشد،واقعا

 ....!!!وستا....میبنده نقش و میشه یاداوری ذهنم تو همیشه اسم یه و میبینم نفرو یه خابه همیشه ولی

 ....شدم کارا مشغوله دادمو بیرون صدادار نفسمو

. 

 میروندم، خونه سمته به اروم خیلی شدمو خارج شرکت از که بود شب هشت ساعت حدودایه

  خورد زنگ گوشیم

Miss kamali 

 کمالی خانوم بله الو_

 اینا؟ پریا بیرون،با بریم شام داری وقت خوبی؟ سالم: گلناز

 گفتم کردمو پفی

 خستم خیلی خونه، میرم دارم تازه نه_

  فعال...نکنیا دیر...بیا توهم میریم ما میفرسم، واست ادرسو پس باشه: گلناز

 کرد، قطع گوشیو گفتو اینو

 ادرس؟ میگی ام،توخسته میگم دارم احمق

 ...کردم گیری عجب

 فرستاد، ادرسو که نکشید طولی



 :زدم زنگ بهش ماشین، کردنهپارک از بعد رسیدمو بعد دقیقه چهل

 ببینمت بیرون شلوغه،بیا خیلی اینجا رسیدم، من الو_

 اومدم چشم: گلناز

 سمتش رفتم  و دیدمش خونه سفره جلویه بعد دقیقه پنج

 ...بیایید جاها ازاین نمیومد کمالی،بهتون خانومه به به_

 چمه؟من مگه: گلناز

 !نمیخوره شما پرستیژه به نیس،اینجا چیزیت شما_

 نشست، دلم به خیلی پایین، انداخت سرشو زدو دلربایی لبخنده

 ...بود جذاب و پوشخوش و چهره خوش خیلی گلناز هم طرفی از

 :گفتم زدمو بهش لبخندی

 تو؟ بریم_

 بریم اره اره هاع؟: گلناز

 کرد علیکسالم گرم خیلی سمتمو اومد پسری یه که شدم وارد سرش پشت

 کردم، خالیخشکو سالمه یه فقطو کردم نگاه بهش تفاوت بی

 .باشه؟ممنون سریع بفرس  نگیر،سفارشامونو دل به...توسا که میدونی جان، احسان: نازگل

 نمیشم، ناراحت نه: احسان

 دیگه؟ شام بعد قلیون اول...چشم روی به

 توسا بیا...اره: گلناز

 خوبی حسه و میشد سخت برام داشت خیلی اوضاع نمیاد، یادم رو پسره اون که داشتم بدی حسه

 ...میشد اوکی فظمحا نداشتم،کاش

 جدیدن؟ ایشون: گفتم و تخت رو نشستم احوالپرسیو سالم از بعد و بچها به رسیدیم

 ....نمیاد یادت ط! وستاس ماس،اسمشون قدیمیه جان،دوسته توسا نه: پریا

 کردم، ریز چشامو شدمو خیره وستاس اسمش فهمیدم حاال که دختری به تعجب با



 ...میشه حک ذهنم تو مدام که اسمی همون

 کردم، جورو جمع خودمو

 خانوم وستا اشناییتون از خوشوقتم_

 .....توسا.....همینطور منم: وستا

 اوردن برامون قلیونو تا سه بعد یکم

 گرفتم تو برا بلوبریه، این توسا: گلناز

 ممنون_

 .میکشیدم قلیونو همزمانو بودم چت مشغوله دراوردمو گوشیو

 ....نشدم بحثشون وارد من ولی بودن زدن حرف مشغوله بچها

. 

 [ وستا زبانه از] 

 ...نمیشناسه منو که نمیشد باورم

 نمیبخشم، کردم توسا با که اینکاری بابته خودمو هنوز

 ....کنار به وجدان عذاب این

 کنم، تحمل هستمو توش که جهنمی این باید حاال

 ...نمیشناسه منو توسا چون جهنممیگم

 از عمیقی هایهپوک و لبخندمیزد گوشی صفحه به گهگاهی بودو گوشی با کردن چت مشغوله مدام

 ....میگرفتقلیون

 نمیکرد،بهم توجهی کوچیکترین

 ...!هیچی هیچیه...نگاهینه عالمتی نه

 .........شد سردتر و بود سرد

 !خونه برگرده و شه جدا جمع از تا بهانه کردنه جور به کرد شروع شام،توسا از بعد ساعت نیم

 .بوده شرکت صبح از گفت گلناز چون داشت قمح



 بابا باش پایه که،یکم اومدی تازه: گلناز

 خستم خیلی که گفتم+

 خونه،سرراهت؟ میرسونیمنو_

 ....وستا:پریا

 .کرد قطع حرفشو که رفتم بهش اییغره چشم

 نیس زحمتی اگه البته_

 نیس،بریم مشکلی نه+

 ...شه عاشقم دوباره توسا میخواستم نبود، مهم واسم اما بینمب گلناز چهرهتو میتونستم رو ناراحتی

 باشید شرکت نه ساعت فردا خانوم، گلناز+

 حتما: گلناز

 ...شدیم توسا ماشین سوار شدیمو خارج خونه سفره از کردیمو خدافظی جمع از

 و کرد شنرو  ماشینو بعد و بست کمربندشو اول خونسرد خیلی و کرد پلی رو کالمی بی مالیمه آهنگه

 ...کرد حرکت

 ....بود،خیلی شده عوض خیلی

 عادت سردشو حس بی یچهره این به هممون هرچند بود، حس بی کامال االن میکرد،اما اخم بیشتر قبال

 داشتیم،

 میکرد، رانندگی  دقت با و اروم

 ...بود شده بچها،جنتلمن بقول

 شد، خیره جلو به دوبارهو کرد نگاهبهم لحظه یه کرد،چون حس نگامو سنگینیه کنمفک

 :گفتم کردمو صاف صدامو

 سردی؟و ساکت اینقدر همیشه_

 نه+

 نشده آب یخت پس_



 خستم االن فقط هستم روخندهو طبع شوخ خیلیم من+

 زوجن رژا و پریا باالخره بمونم،چون اینا پریا پیش نمیخامو نگرفتم اییخونه هنوزو ایران اومدم تازه من_

 تو؟ خونه بیامامشبو فقط میشه شم، حمشونمزا نمیخوامو

 شد، خیره بهم تعجب با شدو گرد چشاش

 کنید نگاه جلوتونو_

 :گفت شدو خیره جلو به

 ..... کهاگه یجوریم من فقط نیستمشکلی درواقع یعنی...میدونی من اخه+

 گفتم کوبیدمو بهم دستامو

 تو خونه بریم پس_

 ....کرد بیشتر سرعتشو کردو ییدتا سر با بود،فقط موندههنگ خدا بنده

 ....میکردم ذوق شدمو خیره ادماو خیابون به اوردم بدست فرصت یه اینکه از خوشحال

 شم خارج هوا حالواون از شد باعث که اومد گلناز طرف از پیامی

 وستا؟: گلناز

 اجی جونم_

 اینجاس امیر: گلناز

 بیاد، در شاخام بود نزدیک

 چچچچچیییییییییی؟_

 ...عاشقمه سابق مث هنوزگفت و داد پیشنهاد بهم دوباره دیشب شده،میدونی؟ عوض کرده،خیلی عمل: گلناز

 میگاییدیش باید_

 کردم قبولش: گلناز

 چچچچیییییییییییی؟_

 ...بدم فرصت بهش میخوام: گلناز

 داری؟ بهش حسی_



 ....یکم: گلناز

 شرکت میام بزنم،فردا حرف باهات حضورا باید_

 شبخوش.عزیزم باشه: گلناز

 شببخیر_

 زد زنگ پریا که بودم نیومده در شوک از هنوز

 الو_

 سگ اشغاله نکبته زهرمار و الو: پریا

 نرسیدیم هنوز ترافیکه یکم گلم نه_

 ایکبیری نرسیسیاه ساله صد میخوام: پریا

 شم مزاحم نخواستم دیگه اره_

 (گفتم کردمو توسا به نگاهی) 

 !!!میشم مزاحمش امشبو همین ،برایکرد اصرار خیلیییی جان توسا_

 برگردوند، روشو کردو بهم جذاب نگاه یه لبخند با توسا

 ...شدم مرگ ذوق کلی دلم تو

 خر اشغاله کنن سرت تو خاک یعنیی: پریا

 بود عااااااااالی حرفیه،شام چه این عزیزم نه_

 حیووون میخوردی زهرمار اون جایه کاش: پریا

 دارم دوست برم،منم قربونت_

 میرسه بهت دستم باالخره: پریا

 برسون نفسم،سالم مرسی وای_

 ببرن هردوتونو شور لیاقت،مرده بی نفهمه گمشوبرو: پریا

 خدافظ بخیر توهم شبه شم فدات_

 توساگفتم روبه کشیدمو عمیقی نفسه



 خدمتتون رسوند سالم کلی بود، پریا_

 بگیرم؟ نداری الزم چیزی: گفتداشتو نگه مارکتی سوپر یه جلوی دادو تکون سری لبخند با

 ...و پاستیلو هولههله_

 دیگه؟ امره+

 جناب نیست عرضی_

 :گفت و شد جدی خیلی

 شو پیاده+

 نیوردم،روم به ترسیدم،ولی یکم

 :گفتکه شدم پیاده

 بردار میخواییوکه میریم،چیزایی باهم+

 واقعا؟_

 ...رفتم سرش پشت دو با شد،منم مارکت سوپر وارد و نزد حرفی

 کردیم، حرکت ماشینوتو گذاشتیم خریدامونو بعد، دقیقه ده

 ش،خونه رسیدیم بعد دقیقه پنج

 شدم خیره خونهدکوراسیونه به ندیدبدیدا مثهو تعجب با شدم که وارد

 واو_

 چیه+

 شهقشنگ اینقدر مشکی طوسی سته نمیکردم فکرشم....خوشگل چه_

 نداری سلیقه چون+

 نداریتو نخیرشم_

 میخوایی؟ لباس+ 

 اره_

 اتاق تو بیا+



 اتاق، تو رفت و اشپزخونه تو گذاشت خریدارو

 شدم، اتاقش وارد میکردم نگاه  خونهبه که همونطور

 بود، مشکیاتاقش تو چیزهمه

 .....مخصوصش لیوانه حتی

 !دنبن آک بندهنکردم،آک استفاده ازشون هنوز: گفت دادو بهم همرنگش شلواره با اییسورمه تیشرته یه

 ممنون_

 خاهش+

 کردم، فضولی و زدم دید وسایلشو یکمکردمو عوضلباسامو شد،سریع خارج ازاتاق

 میکنه چت گوشی با و داده لم مبل به دیدم که  پذیراییتو رفتم بعد دقیقه ده

 مثال؟ بودی خسته_

 خونه برگردم خواستم فقط جان؟+

 دروغگو_

 هستمهمنگفتم،خسته دروغ+

 بخاب برو_

 دارمن خاب+

 بخورم؟هامو هولههله میشه_

 شمشریک منم بیارشون، برو اره+

 داری؟ ،فیلم ایول_

 گفتگذاشتو کنار گوشیو

 هست اونم+

 بود گذاشته فیلمو برگشتم،اونم هاهولههله با من تا

 فیلمیه چ_

 ....رمانتیکه+ 



 میبینی؟رمانتیک تاحاال کی از_

 :گفتم که کرد بهم بدی نگاهه

 ببخشید_

 شدم، فیلم تماشایه مشغول برداشتمو پاستیلو هجعب

 بود، توسا به حواسم مدت تمام

 ...شده عوض واقعا که شد ثابتبهم

 ....میشد عصبی یا میشد هیجانی میدادو نشون واکنشصحنههر با

 خیانتکار اشغاله+

 ها فیلمه واااا_

 کنه خیانت خوردهگوه+

  گرفت خندش اونم که خنده زیر زدم

 نخند زرمار+

 چشم_

 :گفت  فیلم شدنه تموم از بعد

 بدن به بزنیم همدیگه یکی

 هاع؟_

 ببینم هم دیگه فیلم یه میخوام+

 شدم خسته بسه_

 بخاببرو+

 ترنسی؟تو توسا_

 چطور اره+

 ...چیزم من_

 هستی تی بی جی ال جز توهم البد میدونم+ 



  افرین_

 چیه؟ تایپت+ 

 سکشوال ط_

 چی؟+

 رمانتیکم ترنس_

 تاحاال؟ بودی کسی جالب،باچه ؟عه+

 باباع نه من؟ کیی_

 میشه پیدا برگشته بخت یه باالخره+

 بیشعور عه_

 بخابیمبریم بهتره+

 بخابم؟ کجا_

 :گفت کردو اشاره اتاق یه به

 اتاقه اون+

 شببخیر اوکی_

 بستم، درواتاقو تو اومدم

 ....اتاقش تو رفته شدممتوجه چراغاشدنه خاموش با

 .....پیشش برم بهونه یه به نمیشه،باید اینجوری

 شدم وارد گفت که «بفرماییدی »با زدمو اتاقشو درب

 اخه دارم کار گلناز کن،با بیدارمزحمت شرکت،بی میام باهاتمنم فردا_

 حتما اها+

 شبخوش_

 شبخوش+

 بستم، درو شدمو خارجازاتاقش



 کردمفک وایسادمو در پشت همونجا

 شد، روشن ذهنمتو چراغی که بود گذشته اییدقیقه پنج

 جانم؟: گفت تاخیر با که زدم در باز

 بخابم؟ ط پیش بخابم،میشهنمیتونم تنهایی من: گفتم کردمو باز درو

 چی؟ ینی چی؟+

 داشتم فوبیا بچگی از_

 بخاب بیاع.....خداع ای+

 جووون اخ_

  کشیدم دراز تختشو رو پریدم

 بده بمن هم پتو یکم_

 باشی؟ پررو اینقدر میتونی چطوری+

 میگم بهت بعدا_

 .بست چشاشوپیشونیشورو گذاشت دستشو رومو انداخت رو پتو

 ......برد خوابم چجوری نمیدونمشدم،که خیره بهش تاریکی اون تو کردمو نزدیکتر بهش خودمو

. 

 کردی؟ قبولش چطور نداری حسی بهش نگو،وقتی مزخرف گلناز_

 ....توسا و ط تا کنار برم من وقتشه: گلناز

 گفتم کردمو قطع حرفشو

 !هست یادمون که ما ولی نمیاد یادشرو گذشته اون بودی،درسته توسا کناره همیشه تو که میدونم_

 ...کن یکی زبونتو و دل حرفه: گلناز

 ...خب_

 ...میکشمت وگرنه باشیا مراقبش: گفت لبخند با گرفتو دستمو

 ...میکرد دیونم گلناز داره بغض لبخنده...میدادن، سکتم داشتن وجدان عذاب و بغض



 شد، اتاقوارد توسا و شد زده در به اییتقه

 کجاس؟ فتحی اقای قرارداده برگه کمالی خانوم+

 بفرمایید ایناهاش......لحظه یه: گلناز

  ندارید؟ الزم چیزی کارمندی_

 بلدی؟چی: گفت انداختو پام سرتا به نگاهی توسا

 چیهمه_

 میزنیم حرف ،باهمناهاره تایمه دیگهیساعت+

 شد، خارج اتاق از گفتو اینو

 أه نگیر اییسورمه مشکی لباساتو همه گفتم بهش صدبار: گلناز

 تیرس،چرا؟ لباساش همه...دیدمااا اتفاقا اره_

 میکنه خورد میدونم،اعصابموچه: گلناز

 کجاس؟امیر_

 صندلی رو نشست کردو پفی

 نیورد، زندگیشتوکسیو هیچوقت من بخاطر خوبیه، پسر اونم وستا؟ میدونی....امب بریم دنبالم میاد شب: گلناز

 .ندم فرصت بهش اگه نمیادخوشرو خدا

 ....بگم چی_

. 

 خانومه وستاقدمه پا....ها ترهخوشمزه غذا امروز+

  برکتم پر کالمن اره_

 بعله(: خنده با) گلناز

 میخندی؟ چرا+

 بگیرم صورتی کته یه ازار،براتب ببرمت فردا باشه یادم: گلناز

 کرد اکتفا کوچیک لبخنده یه به توسا خندید،ولی هم گلناز که خنده زیر زدم بلند



 کنید مسخره خودتونو+

 میاد بهت صورتی_

 تنش ندیدی اییوگلبه: گلناز

 شد دوبرابرخندمون

 کوچولوها بابا برید+ 

 جنااااااااق عههه_

 بشکن توسا با: گلناز

 یرممیپذ رقیب هه+

 بگی تو که بردی،هرچی تو شرکت،اگه بیایی صورتی کته با هفته یه باید بردممناگه_

 بود، شده سرخ خنده شدته از گلناز

 دهنتو: گلناز

 بده گلناز،إااااجاااازه بده اجازه+

 هوم؟_

 اوکی؟ کنی درس برام شامموو ناهار هفته یه باید بردم، من اگه+

 گفت کردو هنگا بهم شد،خیره قطع گلناز خنده

 وستا ارزه نمی:گلناز

 ترسوها+

 قبوله_

 چچچیییییییی؟: گلناز

 :گفتم گرفتمو جلوش جناقو

 باش زود_

 داد، تحویلم خطرناکی خنده نیش و شکوندجناقو معطلیبی

 کار بحث سر بریم حاال خب+



 بیاد سلطانی خانوم جایه وستا بهتره: گلناز

  سخته کارشیکم دیگه؟ خودت اتاق تو+

 میگیرم دیا_

 میکنم کمکش: گلناز

 بیا ناهار از میشه،بعد اضافه بهش یا کسر حقوقت از...و کار واضافهمرخصی چهارتاس، ماهیانه تپایه حقوق+ 

 کنیشروع فردا از و ببندیم قرداداتاقم

 میدم یاد بهشچیزارو یسری هم امروز: گلناز

 دوماه از بعد داری حقوق افزایش باشه، نداشته مشکلی حقوقت با....باشه+

 مستقلم کامال بعد به االن از من اینکه خوبه،خصوصانیس،خیلیم مشکلی نه_

 .اتاقم بیا شد تموم تمومه،غذام عالیه،من+

 .شد خارج اتاق از گفتو اینو

. 

 بودم، شده خسته حسابیبودمو یادگیری و کار مشغوله سخت

 فهمید، شچهره از میشداینو و بود ترخسته گلناز

 نبوده؟ سخت خیلی که تااینجا خب: لنازگ

 شه؟ امضا باید کردم تنظیمکه اییبرگه و پرونده هر گفتی فقط نه_

 کنه، مهر و امضا باید توسا اره: گلناز

 نمونهنگفته چیزی بعدا که بگو بهش مهمو چیزایه بگی،درواقع بهش کارتو گزارشه باید هم کاریت تایمه اخره

 شه عصبی و

 سرکاریم؟ چند ساعته تا باشه اها_

 بری میتونی شد تموم هم زودتر سه،ولی ساعته تا اصلش: گلناز

  عالیه_

 میشه شروع کاریت تایم هشت ساعته راستی اها.ازادی دیگه ساعت ونیمه،نیمدو ساعته االن: گلناز



 عالیه خیلی_

 

 

 

 با سمتمونو اومد و شد وارد ترسناک باچهره و  عصبی کردو باز درو یباره توسا که بودیم زدن حرفمشغوله

 هاع؟ بودی نگفته چیزی بمن چرا میگه؟چی مرتیکه این: گفت گلناز به رو بلند صدایه

 بودیم، شوکه و بودیم ترسیده هردومون

 چیشده؟: گلناز

 بمن بده خودکارواون:گفت بهم رو انداختو میز به نگاه یه عصبی توسا

 !فراموش ،تورا یادم: گفت که دادم بهش برداشتمو خودکارو باترس

 بود میز جلوی که چرمییمبلهرو نشستو زد بلندیقهقه گفتو اینو

 میکردیم، نگاه بهم ماتهنوز گلنازمنو

 بیشعوری خیلی_

 کنم؟شروع هفتتو یهکیاز دیگه خب(: خنده با)توسا

 ....ریخت بخدا،قلبم پلیدی توسا،خیلی متاسفم برات: گلناز

 !داریم خودمونو روشایهماهم باالخره: گفت فتوگر اییمغرورانه ژسته

 نیس قبول: گفتم نشستمو قهر حالتهو سینه به دست

 میدم بزنی،جرت جر+

 زشته توساااااا؟ وا: گلناز

 ممنوع زدن جر متاسفم،باتوعه حق+

 اصلنشم_

 من خونه دعوتین همه دربیاریم،فردا ازعذا هفته،دلی یه تو غذا وعده میکنی،چهارده شروع فردا از+ 

 میشم خسته نامردی،تنهایی خیلی_



 بازنده کوچولویه نبندی شرط میخواستی+

 توسا نکن اذیتش: گلناز

 من خونهبسه،بریم کار+

 ایییششششش_

 ریدی ریدیا یعنی وستا، بترکی: گلناز

 قهرمیکنما بخدا_

 دیدیم،میخن دلیل بی هادیونه مثه گرفتو خندم ازخندشون که خنده زیر زدن گلنازو توسا

 دراومد، اشکمون که خندیدیماونقدر

 شدیممزه بی خیلی(: قهقه با) گلناز

 کرد، دوبرابر خندمونو حرفش این

 خندیدیم، ریز یه دقیقه ده حدودا

 ....میخندم دل ازته عاشقشم که کسی درکناره دارم مدتها از بعد میکردم حس

. 

 بود، خوبش مود رو اونروز توسا گویا

 داره، کارمون گفت خونش کرد دعوت گلنازو و رژا و پریا منو چون

 رو توسا دعوته نیومد دلش گلناز ولی بیرون برن بود قرار اومد،چون اونم و زدزنگ هم امیر به گلناز البته که

 !کنه رد

 میخوریم، شام داریم که االن

 توساس، و امیر سمته حواسمون همه

 بیاد، یادش گذشته مبادا که جاکنه دلشتو خودشو داره شده،سعی فراموشی دچاره توسا میدونه امیر چون

 بود، شده متوجه هم خودش میکردمو نگاش تنفر با من ولی

 ما عمله قضیه اینم خالصه: امیر

 پس بوده سختت+



 زیاد خیلی: امیر

 چیکارکنیم؟ االن چی که خب_

 وستا؟ وا: گلناز

 شیم سرگرم هیچی،خواستم: لبخند با امیر

 امیر مبارک:گفتم پاشدمو سرسفر از کردمو تشکر ساتو از شام بابته

 دادم لم روشون روبه مبله رو رفتمو بعدم

 گلنازید؟ دوسته شما+

 یجورایی: گفت خجالت با کردو نگاه گلناز به امیر

 بود ماهم دوسته: پریا

 !؟...پریا: امیر

 چی؟ پریا چته؟: رژا

 امشب؟ شدید پرخاشگر اینقدر چرا+

 مالیم بابا_

 نمیزنن حرف هابازنده+

 که واقعا_

 بودیم چاییو شیرینی و میوه خوردن مشغوله شدیمو جمع نشیمنتوهم دور سفره،همه کردنه جمع از بعد

 :گفتکردو صافه اییسرفه با صداشو توسا که

 ...شب جمعه خفن،تا باغه یه کنم دعوتتون داریم،میخوام وقت روزی چند شنبه تا شنبش،و سه فردا

 نظرتون؟

 میامکه نم_

 خانوم وستا اشپزیه با رفت، یادم اها+

 نبوووووودقرارمون این توساااااا_

 میگیرم،اوکیم مرخصی که من:امیر



 بگیریم مرخصی توسا از باید هم وستا منو: گلناز

 نمیدم مرخصی دوتا شما به+ 

 نخیرم_

 میکنیم تعطیل روز چندرو باشگاه هم رژا منو پس:  پریا

 دوستم به میسپارم ،نه تعطیل نه: رژا

 موافق؟همه پس+

 گفتم قهر باحالته

 که نمیدی مرخصی_

 کن ،اماده کنیو درس میخوایی که غذاهایی لیست برو+

 نمیام ،من گلناز! اااقااااااع_

 میره باد بر حقوقم بزنم حرفی باختی،من شرطو: گلناز

 باااااشه...اصن ،اوکی بااااشه دیگه باشه أع_

 میکنم کمکت مو،خودمبچ نکنید اذیتش: رژا

  رفتن کم کم بچها که بود یازده حدودایه ساعت

 بودم مونده من فقط

 بری؟ نمیخوایی+

 دیگه نه_

 چییی؟+

 اخه ندارم خونه من_

 افتادم؟ تو گیر چرا بنظرت+

 دنیایی ادمه شانسترین خوش چون_

 اتاقش سمت رفت کردوپفی

 کشیدم رازد کنارش تختشرو رفتم دو با و کردم خاموش المپارو



 رییس اقایه شببخیر_

 بخابی؟ اتاق اون تو بری حداقل ممکنه+

 ممنوننه_

 تهرانی؟جدیم خانومه+

 نداشتم شوخی حوصله اصال چون بهترررر واقعا؟_

 :گفت بیرونو داد صدا با نفسشو

 اوکی

 کرد خاموشاتاقشو چراغه کردو روشن خابو چراغ

 م؟بپرس یسوال: گفت که بود گذشته اییچنددقیقه

 خابم من_

 اوکی+

 هست؟ سوالی چه حاال_

 بگی؟ بهش نشه روت و بیاد خوشت کسی از شده تاحاال+

 هعی...بودن نفری بیست همیشه،ده اره_

 نمکدون،شبخوش هرهر+

 شده نخاب،اره ببخشید نه نه_

 کردی؟ چیکار+

 کردم ترکش الشی یه مثه گذاشتمو تنهاش هیچی_

 پس هستی اشغالی ادمه خیلی+

 اومده؟ خوشت کسی از_

  اره+

 شد، محکم و تند قلبم ضربانه

 شده؟ گلناز عاشقه نکنه....بود زده خشکم



 کیی؟...از_

 بماند+

 بگی؟ میشه_

 بگم؟ بهش چجوری کنی کمکم میتونی....نه+

 نه_

 اوکی+ 

 نکنااااا اوکی اوکی_

 بودا اومده خوشت امیره ازاین راستی+

 چچچچچیییییییی؟_

 کثیف ن،اشغالهببر شورشو بابا،مرده گمشو

 چرا+

 هیچی_

 کشید، دراز من به رو پهلو نزد،به حرفی دیگه

 ...خابیدم بهش پشت کشیدمو خجالت

 نمیبرد، خابم اما گذشت چقدر نمیدونم

 بیداره، که شدم متوجه میخوردو تکون داشت توسا

 ...خابم شه مطمئنکه میده تکون صورتم جلوی دستشو داره کردم حس که زدم بخاب خودمو فورا

 کردو حلقه دورم دستشو روم، کشید پتوروو خودش سمته چرخوندمنو بوسیدو پیشونیمو که نگذشت چیزی

 ..........خابید

. 

 :گفتم بستمو چشامو

 شدم بیدار کنی؟من جمع خودتو میشه_

 کرد، سکوت چندلحظه شدو قطع سوتش



 کو؟ بخیر،سالمت صبح به به+

 بکش بخیر،خجالت توام صبح سالم_

 بکشم،مشکلیه؟ خجالت منمیخا+

 میکنما نگاه بخدا بپوش لباس_

 !ثوابه هازیبایی به کردن نگاه که گفته ببر،خداوند لذت ورزیدهاندامه ببر،ازاین لذت پکاسیکس کن،ازاین نگاه+

 کردما نگاه_

 کن+

 نکرده، تنش چیزی هنوزو بسته بانداژ فقط دیدم که کردم نگاش کردمو باز چشامو

 باهم میکنه قاطی دستش تو هاروکرمو ویتامین ارهد آیینه جلویه

  گفت سمتمو برگشت

 شه خوشگل که موهام به میزنم اینارو+

 :گفت که شدم خیره شکمش به

 کثیف هیزه+

 باشی داشته پک نمیکردم میدونی؟فکرشم_

 برسه تو به خبرش نشده وقت بودم،البد گفته همه به من+

 مسخره_

  میکشم خر به آپشنامو نیس،فقط مسخره+

 کاالیی؟ مگه_

 ساله۲۳ هستم نچ،شوهر+

 نشو مغرور پک تا شیش واسه حاال باشه_

 بزنم حرکت یانه؟وایسا دیدی بازوهامم+

 دیدم،عالیه نه نه نه_

 تنبل ذوقه بی+



 خودتی_

 میشه شو،دیر بگیر،اماده دوش یه برو پاشو+

 باشه_

 میکنه، گامن لبخند با داره دیدم که انداختم هیکلش به نگاهو اخرین

 :گفت که دوختمجلو به نگامو سریع

 بهت میدم نکش،حق خجالت+

 کنن خودشیفتت سره تو خاک_

 کرد، روشن سشوارو و کرد بلندی یخنده

 !حموم تورفتم نگفتمو چیزی دیگه منم

. 

 دارید نگهشماهم وایسادم میکنم،هرجاهماهنگ باشه+

 :میخوند باهاش بلند باصدایه ردوک زیاد اهنگو صدایه وکرد قطع گوشیو گفتو اینو

 میاد تنهایی بیتابیه وقتی��

 میخام آشنایی حسه شبام تو

 تازه شعر یه با

 میگیرم جون دوباره

 میگیرمآرووم میخونم...نسازه بام دنیا

 میام کنار مشکالتم،اینجوری تمومه با

 میخوامچی میدونموپامه زیره دنیا همه

 ابرام رو انگار باال، باالیه

 دنیاس حسه بهترین دارم که یحس

... 

 همینجا مشتم،حاال تو قلبم



 ��فرداع شه بد میشه خوبه،مگه که حالم

 میکرد، همخونی تکشونتک با توسا و میشد پلی شاد آهنگه هم پشت

 شده، عوض واقعا اون که رسیدم این به دوباره و

 ....میداد گوش اروم اهنگ همیشه قبال

 داشت، نگه سرراه اییخونهسفره جلویه بعد دقیقه بیست

 شدیم پیاده همگی داشتنو نگه بودن سرمون پشت که هم بقیه

 گشنگی از مردیم بابا: پریا

 نخوردیا صبحونه یه+

 سگرسنه هم گلناز: امیر

 !داره زبون خودش گلناز: گفت اخمی با شدو عوض توسا یچهره

 !شدن متعجب همبقیه بلکع امیر تنها نگفت،نه چیزیو کرد نگاش متعجبامیر

 داره؟ حس گلناز به میگرفتم،نکنه اتیش داشتم

 !وایسادید؟ چرا: گفت میکرد درس شالشو که درحالی شدو پیاده امیر ماشینه از گلناز

 !بودیم ط منتظره: گفت گرفتو گلنازو دست رفتو توسا

 رفتن، خونه سفره سمته به باهم گفتو اینو

 !!!شد جمع،چهارتا چشایه

 شدم، خیره رفتنشون به نگران و عصبی بودو هموند باز دهنم

 بریم بیا وستا: پریا

 رلمه گلناز که میگم بهش(: عصبی)امیر

 ازدواجه قصدت و عاشقشی که بگو،بگو بهش اره: رژا

 بگی باید چیوهمه کامل: پریا

 شدم، خیره بهشون نشستمو تخت رو سمتشونو رفتم شدمو خونه سفره وارده سرعت بهشون،با توجه بی

 میزد، حرف باهاش لبخند با بودو گلناز چشایه غرقه توسا



 میبارید، صورتش از خجالت گاهی میخندیدو هم گلناز

 ...نشستن ما پیش و اومدن هم بچها بقیه

 میارن دادم،االن سفارش رو صبحونه+

 بشین اینجا بیا گلناز: امیر

 خوبه جاش+

 گلناز؟: امیر

 انداخت، گلناز به وحشتناکی نگاهه توسا

 :گفت امیر روبه کرد بهش توسا که اخمی با بود،اما کرده گیر دوتاشون بین خدا بنده گلناز

 .عزیزم راحتم همینجا

 ...!داد تکون سری گلناز که گفت گلناز به چیزی درگوشی شدو خم توسا

 .بود چی همه...و مربا و کرهو پنیر و نیمروو اوردن،چایی رو صبحونه

  ماشینا سمته رفتیم صبحانه از بعد

 شدم، خیره میومدن داشتن که بچها به نشستمو اینا پریا ماشینهتو رفتم زودتر حرص از

 :من پیشه اومد بعد و خودش ماشینه تو نشوندش و بود گرفته گلنازو دسته توسا

 نشستی؟ اینجا چرا+

 نداره ربطی هیچ تو به چون_

 چته؟+

 بابا برو_

 کرد، حرکت بقیه از جلوترو توماشینش رفت انداختو باال ایی شونه

 ....میکردیم حرکت سرش پشت ماهم

 میومد،توسا ماشین از اهنگ صدایه

 شده عوض ریشه از المصب: رژا

 ...کنه ساپورت اهنگی لحاظه از ماشینو تا سه هر دارع ماشینش،قصد واسه گذاشته باند...اهنگشو صدا: پریا



 ممنون شید خفه_

 بود؟ چسبیده گلناز به چطوری دیدی: رژا

 !شرایط بدترین تو بود،حتی کنارش ما،گلناز یهمه از بدیم،بیشتر حق بهش باید: پریا

  غیرته؟ بی چرااینقدر نیس؟ گلناز رله امیر مگه...جهنم به_

 بگه چیزی نمیشه: رژا

 اونوقت؟ چرا_

 دعواییه حسابی که هم توسا توساس، طرفه جورههمه گلناز چون: رژا

  میکنه کات نشده امیر،شروع با رابطشو گلنازهم طرفی از و میندازه راه دعوا ه،توسابگ چیزی امیر اگه: پریا

 تهران برمیگردم هوووووووف،من_

 !همه اعصابه به ریده توسا...ناراحته هم وستا،امیراروم: رژا

 ...بودیم ساکت برسیم که وقتی تا و نگفتیم چیزی دیگه

. 

 :گفت ردوک باز باغو درب شدو پیاده ماشین از توسا

  تو ببرید ماشینارو

 کرد، پارکو تو اورد ماشینشو هم ماشینا،توسا پارک بعداز

 قشنگهههههههههه چقدررررر واااایییی: گلناز

 اره+

 بودیا نکردهرو: پریا

 ...دیدمش اومدم سندش دیدنه از داشتم،بعد خبر ازش اگه عمرا+

 خانوم؟ گلناز نه...العادسفوق: امیر

 گفت، گلناز به اخم و متلک با اینو

 نگفت چیزی و پایین انداخت سرشو گلناز

 تو بریم+ 



 شدیم، خونه وارده حرفی بدونه

 ...بود شده مرتب و بود گرم کامال خونه تصورم برخالفه

 کجایید؟ سعید؟ اقا+

 

 بسالمتی اومدید، خوش سالم سالم: گفت اومدو بیرون اشپزخونه از خندونی سرحالو پیرمرده

 کردیم؛ سالم باهاش گرمی با همگی

 شده نباشید،عالی سعید،خسته اقا ممنون+

 کرد کمکم هم دخترم: سعید اقا

 کجاس؟ دخترتون+

 بابا؟ هدیه هدیه؟:اقاسعید

 خوش از بعد و ما پیش اومد بود دستش مالقه که درحالی روسری اسپرت،بدونه تیپ با جوونی دختره

 بود، شده خیره توسا به ،متعجب امدگویی

 سا؟تو: هدیه

 میشناسی؟ کجا از منو:گفت دادو باال ابروشو یه جدی خیلی توسا

 ...خونه رسوندیم و کردی سوارم کوچه تو که م،همونهدیه بابا: هدیه

 گرفتی اشتباه+

 الهی بمیرم جددددییی؟ نههههههه: گفت هدیه که گفت گوشش در چیزی و هدیه سمته رفت فورا رژا

 باشید، کنید،راحت عوض ساتونولبا برید بچها:گفت کردو پفی توسا

 دیگه اتاقه اینجان،چهارتا دنگه سه صاحبه که دخترشهو سعید اقا برایه دوتاش داره، اتاق تا شیش اینجا

 کنید تقسیم خالیه،برید

 میدم نشونتون من بیایید: هدیه

 کردیم، انتخاب اتاق یه نفر دو هر رفتیمو دنبالش

 !امیر....مشخصه صاحبش که هموند اتاقه منه،اون اتاقه این بچها+ 



 عالی خیلیم ممنون:امیر

 بودیم، اتاق یه تو باهم گلناز منو

 بزنم، حرف باگلناز که دونستم مناسبوقتو لباسامون تعویضه از بعد

 ؟!گلناز_

 هوم: گلناز

 شده؟ حسودیم که میدونی_

 ...نمیذاشت کنم دوری خواستم هرچقد بخدا ببخشید: گلناز

 ...شده قتعاش دوباره میدونم_

 بگم؟ یچیزی وستا؟: گلناز

 اره_

 اومده خوشم هدیه از من وستا: گلناز

 نهههههه: گفتم کردمو نگاه گلناز به شده گرد چشایه با

 اومد چشمم بیرون،به اومد اشپزخونه از تا: گلناز

 نههههه_

 داره؟ بانمکی یچهره چه دیدی: گلناز

 نهههههه_

 اشغال زهرمار: گلناز

 چی؟ توسا پس_

 ...میکنم فراموشش دارم من: لنازگ

 نههههه_

 باباییییی...هدیه پیش برم خوراکی بهونه به من:گلناز

 نههههه_

 ...شدم خیره درب به شوکه و باز دهنه با من شد،ولی خارج اتاق از گلناز



 ....نههههه.....ینی...نهههه_

 گلللللللننننااااااااااااااااااازززززززز

 

 ....شپزخونها تو رفتم دو با پریدمو

. 

 نباشید خسته سالم: گلناز

 درمیره خستگیم کنی، کمک: هدیه

 میشم خسته منم اونوقت: گلناز

 هدیه میکنم کمکت من_

 کنم کمکش بلدم نخیر،خودم: گلناز

 عه نکنید دعوا: هدیه

 گلناز کن کمکش خودتباشه_

 به به بویی عجب: گفت شدو اشپزخونه وارده لبخن با امیر

  بیروننباش،برو شکمو: گفت عصبیو شاکی گلناز

 .شه اماده بنده پلویه زرشک بخور،تا بردار یچیزی یخچال از: هدیه

 چشمباشه: امیر

 گفتم امیر به رو

 زلیل زن_

 پایین، انداختم سرمو که رفت بهم وحشتناکی یغره چشم گلناز

 بیرون رفت دراوردو یخچال از کلوچه تیکهیه امیر

 چیه اسمتون: هدیه

 بودی؟چی...چیزه اینم وستام، من_

 چندسالته گلنازه،راستی منم اسمه....زهرمار:گلناز



 سنمه سالی سی بیست: هدیه

 خندید همهدیه که خنده زیر زدم بلند

 تو چته: هدیه

 باحالی خیلی_

 زد صدات توساوستا؟: گلناز

 نیومد صدایی: هدیه

 باااااشه خانوم گلناز شنیدم،باشه اره اها_

 شدم، خارج اشپزخونه از گفتمو اینو

 کرده، گیر یجا دلش باالخره که بودم خوشحال گلناز برایه

 توروخدانکن شروع باز رژا:پریا

 تو؟ رو قفله دوساله نزدیکه میدونی داده پیام بهت جندهه این باز بابا،برو: رژا

 بگو بهش خاس دلت هرچی بزنگ خودت، دسته گوشیماصن بیا: پریا

 میدم برباد ،ابروشومیگمک معلومه: رژا

 چیشده باز هووووع_

 شده بلند دستم زیر من میکنهفک: پریا

 المثل ضرب تو ریدی_

  نمیفهمم خرررم من کردهفک شده بلند سرش زیر خانوم اره اره: رژا

 بگو یچیزی تو وستا: پریا

 میکردید؟ دعوا سرش هم قبال که همونه این_

 بخدا اره: رژا

 رژاس با حق پریا؟_

 ببرن رو حق خودتو شورع مرده: پریا

 !میرفتی کجا  دارم کار میگفتیکه هاموقع اون بگو هاع؟پس هاع دیگ منم منظورت: رژا



 بابابرو:پریا

 کردی غلطی چه بگو درست بشین بیا پریا_

  گذاشتیمر قرا چندبار فقط: پریا

 شد، خیره پریا به باز دهن با زدو خشکش رژا

 باشیم صمیمی دوستع حداقل داشت اصرار اما...میشناسهرو رژا دارم،اتفاقا رل منکه گفتم بارها: پریا

 دادن درخاست بهم که ادماییاون تکهتک به منم موندم،بایدتو پایه که من حیفه....پریا اشغالی خیلی: رژا

 سگ نجسه...میدادم مثبت جوابه

 مثبت جوابه بهش کیمن بعدشم! داری اهخاطرخ خیلی بابا،فهمیدم باشه میکشی؟من رخه به طرفداراتو: پریا

 دادم؟

 بست، درو اتاقو تو رفت دو با زمینورو کرد پرترو پریا رژاگوشیه

 پریا ریدی_

 کن حلش وستا،توروخدا کردم غلط: گفت گرفتو دستمو شوکه پریا

 میزدی؟ بال بال براش داشتی رفتع یادت خیانت؟_

 بزن حرف باهاش برو موندم،توروخدا توش خودم کردم غلطی یه: پریا

 ....افتاده توهم واسع اتفاقهمون که میبینم گلنازو؟ هم منومیخادهم اینکه سر بودی بد توسا با چقد یادته_

 !مبل رو نشست نزدو حرفی دیگه

 کشید، دستمو یکی که رژا اتاقه سمته برم خواستم

 داره؟ چیکار دختره اون پیش گلناز+

 ...نزدم حرفی و کردم نگاش عصبی

 بزن حرف باتوام+

 میگی؟چی_

 هدیه؟ پیش رفته چرا گلناز میگم+

 بدونم؟ کجا از من_



 کو؟ امیر+

 نمیدونم_

 !دیگه کن شد،ولم کنده دستم:گفتم که کشید موهاش تو دستی کالفه

 کرد، ول دستمو زدو محوی لبخنده

 شدم؟ چطور میاد؟ بهم لباسا این+

 کردم، پاش سرتا به نگاهی

 بی هم بلندش بود،قده خابیده تنش رو خیلی که بود پوشیده سفید مشکی اسپرته ارشلوو تیشرت سته یه

 ....نبود تاثیر

 ....نمیشد،نمیتونستم بچسبم،اما بهش سیریش مثه کنمو بغلش محکم میخواست دلم

 تحملی نیس،قابل بدک هی_

 تحمل؟ قابله همین؟فقط+

 !میپرسی سوال أه،چقد دیگه اره_

 !!!برداشت کلیدو کردو قفل دربو و اتاقش تو کشوندم گرفتو دستمو کردو نگام عصبی

 :گفت که شدم خیره بهش متعجب

 ...میمونی نزدم،اینجا خوب تیپه یه که تاوقتی

 چ بمن واااااا_

 بدی نظر باید تو+

 بخاه نظر گلناز از_

 ببینه منو باید میشم خوشتیپ وقتی فقط اون نه+

 بود، گرفته حرصم حسابی

 گرفتی؟....نک...باز...درو_

 سمتم، کرد پرت دراوردو تیشرتو بهم توجه بی

 بدیا میخوایی نظر بزن،یه غر کمتر+



 !باش داشتع حیا یکم: گفتم بستمو چشامو

 بپوشم؟ تیشرتو کن،کدوم باز چشاتو+

 

 شدم، خیره لباسش پراز کمده به کردمو باز چشامو اروم

 کن نگاه درس جلوتر، بیا+

 کردم نگاه رتاروتیش دقت با و نزدیکتر رفتم

 این_

 کدوم+

 سبزه این_

 لجنی؟ سبز+

 آووکادو سبز میگن بهش چیه؟ لجنی_

 شلوار؟ کدوم با لجنیه تیشرت این خب.....باکالس چه+

 مشکیه ورزشی شلوار اون با....اوووووممم_

 بپوشم؟ دورنگ ینی+

 چیه؟ مشکلش_

 کن انتخاب ست نچ+

 بزن رو اسپرته سته این....اوووم....خب_

 دیگ؟ خاکستریه ینا+

 طوسی_

 میگی تو که همون+ 

 میشه چطور ببینم بپوش اره _

 باشه+

 :گفتم ک دربیاره شلوارشو خواست



  وایسااا وااااایساااااا_

 برگردوندم رومو

 کن عوض حاال_

 خجالتی چه+

 :گفت که نکشید طول بیشتر دقیقه دو

 شد؟ چطور+

 خورد، بهش چشممو برگشتم وقتی

 !شد چارتا چشام

 بگم، چی نمیدونستم....میومد بهش بود،خیلی شده محشر ااااقعاو

 عااااااااااااااالیییییییییه_

 عالیه؟ همین؟+

 ....عالی،محشره از بیشتر خیلیییی ینی...نه_

 کرد، خالی خودشرو عطرو یشیشه زدو رضایت سر از لبخندی

 .....میکرد مست مسته بود،ادمو کنندهدیونه تلخش و سرد عطر بوی

 :گرفت ژشت چندتا آیینه تو 

 بریم همیشه،ممنون مثه شدم عالی+ 

 شیفته خود چه_

 است بیان به حاجت است،چه عیان که چیزی+

 ااایییشششش_

  زدو بانمکی لبخنده

 کردماچ لپمو و بغلش تو شم،کشوندم خارج تاخاستم شدمو رد ازجلوش حرف بدونه کرد، باز درو

 ممنون بازم+

 !اشپزخونه سمته رفت من از جلوتر گفتو اینو



 ...مگ؟پپپففففف بود قحطی ادم باشم؟ داشته دوس اینو مثه یکی باید چرا اخه ببرن،خدا شورتو مرده

 زدم در و رژا اتاقه سمته رفتم

 کن باز درو منم رژا_

 کرد، قفل درو شدنم،دوباره داخل از بعد کردو باز درو

 میکنی؟ گریهههه داری_

 کنن وستا،نگام کنولم: رژا

 تخت رو نشوندمش کردمو بغلش

 !داره دوست چقدر پریا که میدونن همه هم تو هم من عاشقته،هم پریا عزیزم_

 ندارم خبر ازش من که اییدیگه چیزه هر نمیزد،یا الس دختره بااون داشت دوسم اگه: رژا

 دهافتا کردن غلط به و پشیمونه حسابی که شده،میبینی تموم حاال بوده هرچی که میبینی_

 حاال؟ کنم چیکار میشه؟ درست اون پشیمونیهو عذرخاهی با چی؟ شکست که من دله چی؟ من دله: رژا

 ....ببخشمش میتونم نه کنم ترکش میتونمنه

 شد، دوبرابر شگریه

 ....میکردم درکش سلوالم تکهتک میفهمیدم،با کامل حسشو

 .....کنه گریه بغلم تو دادم اجازه فقط نزدمو حرفی

 .بخابه که کردم تشویقش دادمو مسکن یه بهش سردردش شد،بخاطره اروم یکم رژا اینکه از بعد

 !نبود کسی نشیمن،اما سمت رفتم شدمو خارج اتاق از

 !نبود کسی اونجاهم اما....اشپزخونه تو رفتم

 شنیدم، حیاط تو از صداشونو

 ...زدنن حرف مشغوله وایسادنو سعید اقا با دیدم که سمتشون رفتم فورا

 چیکارمیکنید؟....هوووووووووی_

 ما پیشه بیاع: گلناز

 کو؟ رژا: گفت پیشمو اومد دو با پریا



 خابید خورد،بعدشم مسکن و گرفتش سردرد که کرد گریه اینقدر_

 براش بمیرم الهی: پریا

 

 ...هابچه پیش رفتم و شدم رد کنارش از رفتمو بهش اییغره چشم

 هستن بوشب گلهایه کنارشن که ناهماو سبزه،گوجه درخته این: اقاسعید

 وای بوشب_

 کشید بیمارستان به کارم یبار که خوردم سبزاگوجه این از اینقدر من: یههد

 :گفت کردو مصنوعی اخم گلناز

 باش مراقب بیشتر

 چشم(:خجالت بالبخندو)هدیه

 میزد، امیزیشیطنت لبخندایه توسا

 !بود خیره گلناز به بودو پکر مدت تمامه امیر اما

 برم دیگه من: اقاسعید

 کجا؟+

 دوستاش پیش میره اوقات بیشتر بابابزرگ: هدیه

 که هستید بازم رفیق+

 میشه پر اوقاتمون اینجوری...میکنیم میخونیم،ورزش کتاب میرم: اقاسعید

 برید ناهار از بعد نه نه...بگذره برید،خوش+

 باشیم همدیگه پیش باید ناهار نه: اقاسعید

 بدن به میزنن خرخره، تا اره: هدیه

 نکنیا اذیت بابا هدیه: اقاسعید

 برید شما هست بهش حواسم: گلناز

 چی؟ دیگه: امیر



 نخودچی: گلناز

 داوینچی لئوناردو: هدیه

 

 خنده زیر زدن(هدیه و گلناز)دوتاشون بعدشم

 ...رفت خدافظی از بعد زدو لبخندی اقاسعید

 ناهار بریم خب: هدیه

 بریم: گلناز

 نک صبر گلناز: امیر

 بله؟: گلناز

 دارم کارت: امیر

 :گفت دادو باال ابروشو توسایه

 بزنید حرف ناهار از بعد

 تو برو: گفت گلناز به رو بعدم

 داخل رفتن ما از جلوتر هدیه و گلناز

 رفت، باهاشون هم پریا

 میچرخید، خودش دور عصبی و کالفه امیر

 تو بریم: تگف سمتمو اومد اییپیروزمندانه لبخنده با هم توسا

 دیگه بیا امیر_

 برید عزیزم،شما میام: امیر

 انداخت، بهم ترسناکی نگاهه دادو فشار محکم دستمو مچه توسا

 ...دادم فشار هم رو چشامو دردش از

 داخل، رفتیم کشیدو دستمو

 سگ وحشیه چته_



 کن صحبت درست+

 گرفت درد دستم_

 جهنم+

 متاسفم واست_

 تر جهنم+

 أااااه_

 بدو بدو زود خونه،اشپز تو برو+

 !شد وارد سرم پشت اشپزخونه،خودشم تو اومدم غرغر با

 پیوست، ما به تاخیر با امیر

 خوردیم، غذامونو کل کل وشوخی با

 بودن، پکر بدجور امیر و پریا فقط ما بین

 ....داشتن حق هم هردوشون اتفاقا که

 بود دردنکنه،عالی دستت هدیه: پریا

 بود محشر ممنون: امیر

 کرد تحملش فعال میشه خوبه، پختت تدس+

 بهتره تو پخته دست از: هدیه

 !نه...وستا پخته دست از اما!شاید+

 عزیزم دردنکنه هدیه،دستت محشره پختت دست خیلیم: گلناز

 بشوریم نوبتی ظرفارو گرفتیم تصمیم کردیمو جمع میزو همدیگه کمکه با 

 ....بشوره ظرفارو همه شد مجبور نمدراومد،او توسا اسم نفر اولین که کردیم کشی قرعه

 ....نیس خبری ازشون که هست ساعتی نیم و حیاط تو کشوند گلنازو دیدو مناسب فرصتو هم امیر

 میخورد،غذاشو بودو نشسته کنارم رژا

 ...بود زده زل بهش بودو روشروبه هم پریا



 .بودیم زدن حرف مشغوله هم هدیه منو

 شد لش اپهکان رو اومدو خیس لباسه با توسا

 میگیرم انتقام تکتون تک از...دراومد بود،پدرم سخت چقدر+

 !تحمل قابله نگی من غذایه به بگیری یاد تا: هدیه

 ...بست چشاشو کشیدو دراز کاناپه رو اوردو در اداشو توسا

 !داره ایول پختت دست واقعا بود، خوب هدیه،خیلی نکنه درد دستت: رژا

 بعضیا چشمه کوریه به: هدیه

 !جونم از دور: گفت بسته چشایه با وسات

 ...بود خستگی از شد،شاید حاکم بینمون سنگینی خنده،سکوته از بعد ولی...خنده زیر زدیم هممون

 .پیوستن ما به هم امیرگلنازو بعد دقیقه چند

 ...نرفته پیش خوب اوضاع که فهمید میشد دوتاشون اخمه از

 هسی؟ عصبی چیشده؟چرا عزیزم گلناز: هدیه

 خانوما خانوم نیس چیزی: گفت زدو لبخندی گلناز

  تهران برمیگردم من: امیر

 بازیا مسخره این چی ینی عه: پریا

  نیار در رو توسا ادا: رژا

 !بگیریما جذبه دیقه دو هرچی،نمیذاری حاال: پریا

 شد باز بناگوش تا نیشش پریا که زد لبخندی رژا

 قهرقهرو؟ اینقدر پسر: گلناز

 چی؟ ک اره: امیر

 !تره پررو منم یعمه نی،از مهم براش کنی هم بگیر،ترورش یاد توسا از: هدیه

 گفت کنه باز چشاشو و بخوره تکونی اینکه بخابع،بدونه شلوغی اون تو داشت سعی که توسا

 ط بمیر+



 !!!!توووسااا...عه جونش از دور: گلناز

 شد، خیره گلناز به تفاوت بی نشستو کردو باز چشاشو اینبار توسا

 ...میفهمیدن خودشون فقط که بود پرازحرفایی میشد بدل ردو بینشون که نگاهی

 ...بخابم میخام ساکت االنم! نمیری جاهیچ توهم امیر: گفت و کشید دراز دوباره توسا بعد دقیقه دو

 بست، چشاشو دوباره

  حیاط تو رفت پاشد امیر

 ....بزنن حرف تا اتاقشون تو کشوند اییبهونه به رو رژا هم پریا

 ....شدیم زدن حرف مشغوله و هدیه اتاقه تو رفتیم هم هدیه گلنازو منو

. 

 [ توسا زبان از] 

 بود؛ تاریک تقریبا شدم،هوا بیدار خاب از ، بچها سروصدایه با

 ....بودم کرده لرز بدجور بود، برده خوابم بودو خیس پیراهنم که ازاونجا و بودن گذاشته باز درو

 تواتاقم؛ رفتم عطسه چندتا از بعد و پاشدم

 خودم واسه چایی لیوان ویه اشپزخونه تو موهام،رفتم کردنه خشک لباسو پوشیدنه از بعد گرفتمو دوش یه

 ....نشستم ویتی جلویه رفتم و ریختم

 بود، اور سرسام حیاط تو از بچها صدایه

 ....تلویزیون جلوی برگشتم دوباره بستمو درو پاشدم

 داخل، اومد هدیه شد، تموم چاییم اینکه از بعد دقیقه چند

 ...شدم خیره ویتی صفحه به دوباره کردمو بهش تفاوتی بی نگاهه

 بمن، بود شده خیره حرکت بدونه اون اما

 :گفتم چرخوندمو اییدایره چشامو

 ندیدی؟ خوشگل بچه چته؟

 هاع؟:هدیه



 :گفتم کردمو اییعطسه

 لطفا؟ میاری واسم چایی لیوان یه_

 سرماخوردی؟: هدیه

 دارم سردرد و عطسه فقط که فعال_

 بخوری سوپ باید بعدش میارم،ولی چایی برات: هدیه

 باشه_

 برگشت،  سینی یه با دقیقه چند از بعد و اشپزخونه تو رفت

 کلوچه چایی،: هدیه

 داشتی؟ کاری داخل راستی...ممنون_

 !!!ام پیشه بیایی کنیم بیدار تورو بودن گفتع هییییییییین،:هدیه

 نخوره بهم سرما بهتره نیس، خوب حالم نه_

 هابچه پیش برم من پس: هدیه

 بگذره خوش_

 ...بیرون رفت زدو لبخندی

 بود، کننده خوشحال برام بودمو شده هدیه به گلناز یوعالقهکشش متوجه

 !باشه راحت گلناز تا میکردم دور ازش امیرو باید فقط

 بود، شده تنگ وستا برای دلم کم یفاصله تواین

 حیاط؛ تو رفتم پاشدم سینیو تو گذاشتم چاییو لیوانه

 میکردن، بازی وسطی داشتن

 شدم، خیره بهشون نشستمو صندلی رو

 ....وستا به فقط درواقع

 ...نیست یادم چیزی که میکردم وانمود ولی...بود اومده یادم چیزوستا،همه دیدنه از بعد

  ودمب شده مشکل دچار هدیه یاداوریه تو فقط



 ....نمیومد یادم کوچیک اتفاقاته

 

 حالم شه؛اصال جلب هابچه توجه شد باعث که کردم عطسع هم پشت بار پنج چهار کشیدمو عمیقی نفسه

 !میرفت گیج سرم و نبود خوب

 خوبی؟ توسا...وا: رژا

 :گفتم که شدن جمع دورم

 !میکردم سوژتون داشتم تازه.کنید بازی بابا،برید خوبم

 توبریم دیونه،بیا خوردی سرما! درمیاره بازی تخس هم شرایط نای تو: وستا

 خوبم نه_

 داری تب من، عزیزه توسا:  گفت پیشونیمو رو گذاشت پریادستشو

 مهربونی؟ اینقدر توسا با کی از اوهوع: رژا

 الخالق جلل: وستا

 راجبش کردم قضاوت اشتباه یچیزو بودم،فقط خوب باهاش همیشه من بابا، برید: پریا

 میکرد، یاداوری نحسمو یگذشته داشت حرفاشون

 کنم درس سوپ خودم برای تا اشپزخونه تو رفتم مستقیم و توخونه برگشتم پاشدمو

 پریدم، جام از که شد اشپزخونه وارده جیغی با وستا

 خنده زیر زد وکرهر اونم

  أنار زهر _

 ترسو: وستا

 بودم، موادش کردن خورد کردنو رنده مشغول کردمو اماده سوپو وسایله بهش توجه بی

 کنم کمکت بذار: وستا

 !فلجم؟ مگه میتونم، خودم_

 !کنی استراحت بهتره خوردی، سرما تو عزیزم: وستا



 (دراورد اداشو)تونی اشتالحت بهتله خولدی شلما توع عژیژم_

 لیاقت بی چه کن،بمن درس خودت ادبی،اصن بی خیلی: وستا

 متمس اومد شدو اشپزخونه وارده هدیه

 عزیزم کن استراحت برو ببینم، من بده: هدیه

 گرفت، حرصش که زدم وستا به داری معنی لبخنده و هدیه به دادم رو چاقو

 میکنم درس واسش خودم گلناز، پیش برو هدیه نه: وستا

 میکنم درس نه: هدیه

 نکرده الزم گفتم: وستا

 !خبره؟ چه: گلناز

 کن درست ط عزیزم،بیا باشه: هدیه

 چیشده؟: گلناز

 بریم هیچی: هدیه

 شدن، خارج اشپزخونه از گلناز و هدیه

 .شدم خیره میکرد حاضر سوپو داشت که وستا به و صندلی رو نشستم

 میکردم نگاش اخم با و سینه به دست میزو یگوشه گذاشتم پاهامو

 شدی؟ سکسی خیلی میدونی_

 بشین مودب! نشستی؟ رییسا مثه چرا گمشو،: وستا

 ط ییسهر رییسم، چون_

 گفته؟ کیی: وستا

 چیه؟ شما کارع خانوم ببخشید_

 نیسی رییس که اینجا: گفت کردو کوتاهی مکثه

 کن حاضر سوپمو باش زود_

 پررویی خیلی: وستا



 تندسریع نباشع،زود حرف_

 

 ....کردم حفظ رو مموضع و گرفتم خودمو جلوی میگرفت،اما خندم داشت

 ....بود مشغول حرص با اونم

  خوردیم سوپمونو کهاین از بعد

 دیگه کن جمع:گفتم روبهش

 میدی دستور چرا وااا: وستا

 میخاد دلم چون_

 شدیپررو خیلی بخدا: وستا

 میاد بدم کثیفی زود،از زود:_

 بابا برو: وستا

 بشکنه؟ پایین بندازم بشقابو این یا میکنی جمع_

 چ بمن بنداز: وستا

 ...امیاریکم هدیه جلو انداختیش،اونوقت تو میگم_

 اشغالی خیلی: وستا

 باریکال عا باش، زود پس_

 شست، کردو جمع ظرفارو فحش و غرغر و حرص با

 میکردم، نگاش لبخند با  فقط منم

 شد تموم مرگت خبر: وستا

 ازجونم،چخه دور_

 که میکرد باز پیشبندشو داشت

 لباش از محکم هبوس یه گرفتمو صورتشو دوطرفه سمتشو، رفتم نیست کسی شدم مطمئن وقتی پاشدمو

 شدم، خارج اشپزخونه از گرفتمو



 بود خودش کارع مشغوله نشستم،هرکی کاناپهرو رفتم

 باز؟ کردی چیکا میزنی؟ لبخند ک میبینم توسا؟ هووم: پریا

 هوووووم  _

 زد لبخند که زدم بهش چشمک یه پشتش

 بود پایین سرش نشست،اما روم به رو اومد وستا

 ....میکشید خجالت کنم فک

 نشستی؟ اونجا چرا_

 هاع؟: وستا

 ...!اینجا: گفتم جدی قیافه با کردمو اشاره جفتم به

 ...نشست کنارم اومد کردو جمع به نگاهی وستا

 زبونمه زیر مزش هنوز: گفتم درگوشش

 کنار برو سرمامیخورم: وستا

 باشه_

 سررفته حوصلم: امیر

 جهنم: رژا

 کنیم؟ چیکا: هدیه

 بازی؟: گلناز

 خوبه بازی _

 بازی؟ چه: امیر

 جهنم به رفت زودتر هرکی: رژا

 باش اروم عزیزم: پریا

 حقیقت جرئت: وستا

 ....شد شروع بازی و وسط گذاشتیم معدنی اب بطریه یه نشستیمو دورهم اییدایره کردیمو موافقتهمه



 رژا و امیر سمته افتاد نفر اولین و دادیم تاب بطریو

 حقیقت؟ یا جووووون،جرئت آخ: رژا

 !!جرئت: گفت کوتاهی مکثه با کردو گلناز به نگاهی رامی

 :گفت کردو بهش پلیدی نگاهه رژا

 خونه دوره دور دو میدی، سواری بمن

 شد بلند بچها کشیدنه هووو و جیغ صدایه

 میشه صاف دهنت: هدیه

 پاشو: گفت زدو لبخند یه به امیر

 بابای دوستان: رژا

 !میخندیدم و میکردیم حرکت سرشون پشت و پاشدیم هممون

 ...خوردشد کمرش امیر، بیچاره

. 

 تمومه پایین بیا: امیر

 ...بود خوبی سواریه: گفت و شد پیاده رژا

 پریا بغله پرید ذوق با گفتو اینو

 فشردش بغلش تو خواسته خدااز هم پریا

 بشینید کافیه خب_

 دادیم تشکیلرو دایره دوباره

 وستا و هدیه سمته افتاد اینبار

 کن انتخاب خب خب: وستا

 ....بده انجام کاریو چه میگه یا میپرسه چی وستا و میکنه انتخاب چی هدیه که بود انگیز هیجانبرام خیلی

 !!جرئت معلومه خب: هدیه

 شجاعچه: پریا



 من مثه: امیر

 هیس دهنده سواری: رژا

 عه رژا: پریا

 !!بگیر لب گلناز از هدیه هیسسسس،خب: وستا

 شد، کمحا که بود تعجب و سکوت

 بود شده عصبی شدیدا امیر

 ...میزد لبخند گلناز برخالفش

 چی؟ ینی نمیفهمیدم

 ......گلناز نکنه

 من؟: هدیه

 زود زود: وستا

 شدم، خیرهبهشون کنجکاو

 .بود شده سرخ یکم هدیه

 ....گلناز لبای رو گذاشت لباشو و بست چشاشو بعد شدو خیره چشاش به یکم گلنازو سمته کرد رو

 !!!میزدن دست و جیغ ههم حاال

 ....شد طوالنی بوسشون یکم و کرد همراهیش هم گلناز

 عع بابا بسه+

 شدن، جدا هم از شده خمار چشایه با دوتاشون

 !!سختتونه کردم فک بگو بودا،منو خداتون از: وستا

 بودن انداخته پایینسرشونو هردوشون

 توعم؟ بازیه شب خیمه عروسکه نم کن،مگه روشن منو تکلیفهگلناز: گفت کالفهعصبیو امیر

 بودن، خیره امیرو گلناز به همه

 چیشد؟: هدیه



  نمیتونممن امیر: گلناز

 مرگته؟ چه پس نکردی؟ قبول مگه نزدیم؟ حرف مگه نمیتونی؟ چیو: امیر

  نمیکنی؟درک باشم،چرا تو با نیسم،نمیتونم استریت من: گلناز

 گرفته؟ چشتو هدیه حاال چیه؟ نگفتی؟ روز همون چرا اینارا: امیر

  کن صحبت درست هوی: هدیه

 کنم نگاه ط به اییدیگه چشمه به دوست یه جز نمیتونم من بگی،اما بهم هرچی حقمه میدونم امیر: گلناز

 کثیفت یگذشتهاون با خصوصا: گفتم باخودم شدمو خیرهامیر به

 د،فهمی قرمزش صورته و اشکی چشایه از میشد اینو داشت، بغض امیر

 حیاطتو رفت پاشدو نزد حرفی دیگه

 بفهم استریته هدیه گلناز؟:پریا

 نیسم استریت من نه:هدیه

 سکشواله بای: گلناز

 کن دقت انتخابت تو گلناز: رژا

 میکردم نگاه فقط و بودم شده شوکه

 داری؟ دوس گلنازو هدیه؟: وستا

 :گفت کردو گلناز به نگاهیهدیه

 شهر این ادمایه بشن حسودا همه که اونجوری...زیبسا میتونی ط بمونی، میتونی ط

 :گفت زدو اییدلبرانه لبخنده گلناز

 میشی؟ من أبدیه

 ........میشم که معلومه: هدیه

 میزدن، جیغ ذوق شدته از بچها

 ....کردن بغل همو گلنازو هدیه

 ....بود قشنگی یصحنه خیلی



 زندگیم عشقه ببخش عاشقتم،منو: گفت کردو بغل رژارو هم پریا

 دارم دوست: رژا

 کردم،حس رو وستا سنگین نگاهایه

 کردم نگاش برگشتمو

 ....چشم تو چشم و خیره

 .....من نه میگفت چیزی اون نه

 کردم فرار نگاهش محاصره از

 .....حیاط تو رفتم پاشدمو

 میکرد گریه بودو وایساده گوشهیه امیر

 : گفتم شدمو خیره روم بهرو تاریکیه به وایسادمو کنارش شدمو نزدیکش اروم

 منطقیی ادمه ط....نیس و نبوده ط،گلناز گمشده ینیمه....نیس شیرینو خوش چیزهمه پایانه امیر؟

 .... شدن هم برایه پیش لحظه چند همین هستی،اونا

 کردبغلم کردو نگام اشکی چشایه با امیر

 ....میسوخت براش دلم

  کردمو حلقه کمرش دور دستمو

 .......شه اروم تا کنه گریه دادم اجازه

. 

 [ وستا زبان از] 

 بودم، خیره چشماش تو

 میشدم؛ غرقشون داشتم

 ....میبینم وجودشو عمقه دارم کردم حس

 پاشد، کردو پاره نگاهمونو یرشته که نکشید طولی اما

 !!!حیاط تو رفت باسرعت و



 کشیدم؛ دراز تخت رو اتاقمو سمته رفتم کشیدمو آهی ناراحتی با

 

 کنه، کاری یه توسا که بود فرصت بهترین ینا

 هووووف ؟!میدی بازیم داری چرا چیه؟ کردنات فرار این چیه؟ کردناتبوس  لعنتی اخه

 نداره؟ دوسم واقعا نکنه

 باشه؟ شکسته دلش گلناز بخاطره نکنه

 !!!نمیشه درست هیچی چرا

 که میشدم غرق افکارم تو داشتم

 خورد در به ایی تقه

 بفرمایید_

 خانومی؟ تنهایی +

 میخایی؟ چی_

 دارم کارت اتاقم بیا+

 رفت، بستو درو

 گرفتم دوش یه و حموم تو رفتم حرفش به توجه بی کردمو بارش فحش چندتا تعجب با

. 

 کردم مالیم ارایشه یه کردمو خشک پوشیدمو،موهامو سفیدمو صورتی اسپرته سته

 بودم خودم بررسیه و اتماش غرقه آیینه تو کردمو خالی خودم رو گرممو عطره

 ...میکنم مشغول خودمو اینکارا میگیره،با دلم وقتی همیشه

 من؟ بودم کیی خوشگله....افریده چی خدا چه، چه به به_

 من+

 کردم، نگاه سرمو پشت کشیدمو هیینی

 بزنی؟ در ندادن یادت چته؟ ترسیدم مرگت خبره_



 حموم؟ رفتی کاشتی،خودت منو چهارساعته+

 خیسه؟ موهات که بازی اب رفتی....میخاد دلم_

 گرفتم دوش یه نیومدی،رفتم دیدم+

  اها_

 ؟!میکشی سشوار موهامو+

 پرروییی؟ اینقدر چرا_

 شد، خیره بهم آیینه تو از نشستو صندلی رو حرفم، به توجه بی

 ممنون+

 کنم اینکارو نیستم مجبور من_

 میکنی لطف داری نیسی، مجبور+

 هاع؟_

 خانوم دیگه کن شروع+

 ها یباره همین_

 چی؟+

 خورد، گره نگاهش به آیینه،نگام تو از ناخودآگاه گرفتمو دستم تو سشوارو

 گفتم اروم صدایه با

 میکشم سشوار موهاتو که یباره همین گفتم_

 ..........شایدم+

 شاید؟_

 ...همیشه برای شاید+

 نشدم جملش متوجه کردم،ولی طوالنیی مکثه

 شدم، موهاش به دادن حالت کردنو خشک مشغوله کردمو روشن سشوارو

 تموم: گفتم کردمو خاموش سشوارو کارم اتمامه از بعد



 شده،ممنون عالی+

 شده ده ساعت....گشنمه....خواهش_

 شام بریم+

 بریم_

 میزدن، حرف داشتن که بچها پیش رفتیم شدیمو خارج اتاق از دوتایی

 نیس؟ گشنتون دوستان+

 باشه کیی حسابه به میکردیم توافق داشتیم اتفاقا: پریا

 خسیسا_

 میکنم حساب خودم بیارن، شام بزنگ هدیه+

 باشه ایول: هدیه

 کوبیده+

 باشه: هدیه

 بیارن، شامو تا کشید طول اییدقیقه چهل

 بودن، داده لم کاناپهرو و بودن شده سنگین همه وسایل کردنه جمع و شام از بعد

 هدیه اتاقه میرم من: گلناز

 استخفرال: رژا

 گمشو :هدیه

 گمشو گفت بمن این پرریااااا: رژا

 گمشو گمشو،خودت نگو من عشقه به: پریا

 گمشو خودت هوی،: گلناز

 خودتون: رژا

 دوتا شما: هدیه

 پریا و تو: گلناز



 شماها: پریا

 رفت سرم کافیه: امیر

 زود که بخابید دزو اونجاییم، ناهارم بگردیم، باغو کله میریم فردا بخابم، میرم خستم من...بسه میگه راس+

 پاشیم

 داداش شبخوش حتما،:امیر

 الال؟ بریم رژا خستم، خیلی منم: پریا

 بریم باشه: رژا

 میریم گلنازم منو پس: هدیه

 ها نیومده بابات هدیه: _

 خدابیامرزش مادره خونه میمونه زد،گفت زنگ شب سر: هدیه

 شببخیر اوکی_

 خابش تا باشه تلویزیون پایه اینقدر داشت قصد احتماال و موند نشیمن تو امیر اتاقاشون،فقط تو رفتن همه

 ....ببره

. 

 بود شده باعث اتاق اون تو تنهایی راستش و نمیبرد خابم میکردم هرکاری اما بود، یک حدودایه ساعت

 ....بترسم

 انالینه توسا دیدم که کردم چک تلگرامو رفتم

 بیداری؟ چرا توسا_

 میکنم چک رو کارمندا کاره گزارشه+

 میترسم من_

 من پیشه بیا پاشو+

 واقعا؟_

 شبی نصفه میکنم شوخی دارم نه+

 اومدم_



 شد، باز در که زدم اتاقش در به ایی تقه

 میکنه نگام گنده،داره لبخنده یه با که دیدم در پشت توسارو که شدم داخل اروم

 به به+

 اهلل بسم جن جن_

 بست، درو کردو روشن المپو

 نشست، تخت رو رفت 

 خانوم رسوت خب+

 خودتی_

 توشون کسی زیاد چون...دارن جن ما،معموال باغه همین یا اینا رژا ویالیه باغی،مثه یا ویالیی هایه خونه+

 ....بزرگن و نمیکنه زندگی

 سگ بازم سگ خره میترسم اشغال، سگه مار زهره اقا_

 شدی خوشگل چه: گفت و خنده زیر زد

 بودم_

 شدی بیشترتر+ 

 میدونم_

 !سرپایی؟ ،چرابشین بیا+

 نشستم کنارش تخت رو رفتم

 لبخندمیزدیم، میکردیمو نگاه بهم نمیزدیم،فقط حرفی

 .....خلوچال عینه

 شدم خیره سقف به کشیدمو دراز

 ندارم؟ من که داره چی اون+

 داره؟ چیی،چی_

 شدی خیره اون به گرفتیو ازمن نگاتو...دیگه سقف+



 میکنی؟ حسودی سقفم به_

 من یملکه میکنم کنی،حسودی نگاهش من از غیر که آنکس هر به من+

 شدی شاعرم اوه_

 میکند بازگو را  خویش دله حرفه! وشعر؟ قافیه از میفهمد چه عاشق+ 

 کنن عاشقت سرع تو خاک_

 بخونم واست میخام+ 

 میشن بیدار بچها نه چچچیییی؟_

 جهنم+

 کرد، کوک و اورد رنگشو مشکی گیتاره اتاقش کمده از پاشد

 :گفت ردوک نگام

 ایی؟ اماده

 .....بچها توسا_

 هیششش+ 

 داری دیونه همه این ��

 ....من یکیشم خب

 من؟ نمیشم جا لحظم قلبت،یه تو ینی

 !مردم؟ کیی واسه پس تو، واسه نمیرم من

 بردم عالمو یه اسمت،دله با که من

 بخدا دارم دوست دلی...من

 بخدا دارم دوست خیلی

 انشد کم هیچی قلبی عالقه ازاین

 کیی به ط جز حرفامو بگم من

 خودتی زندگیم یهمه



 خدا به ط،میرسم خاکه تو از که من

 بخدا دارم دوست دلی...من

 بخدا دارم دوست خیلی

 ��......نشدا کم ،هیچیقلبی یعالقه ازاین

 شد، خیره بچها بقیه و پریا به کردو مکث توسا در، شدنه باز با

 میخام ازاینا منم پریا انتیککککک،رم چه اشغاال: گفت کشیدو جیغی رژا

  دوباره دوباره...بگیم بچها: پریا

 نداره فایده یبار  دوباره دوباره: باهم همشون

 بشینید بیایید: گفت زدو اییقهقه توسا

 خابید کردم فک من_

 اهم اهم...بودن چیز بابا،اینا نه+

 مرض: هدیه

 بخونم؟ چی خب+

 ....هوووم: رژا

 بزن تهذهن تو هرچی: گلنازی

 کو؟ امیر+

 برده خابش نشیمنتو همونجا: گلناز

 بریم خب...اوکی+

 صد روز یه صفری روز یه...وایی ��

 کرد دق ط دسته از دلم

 !؟...جنگهمگه

 میخایی چی نمیدونی...وایی

 نمیایی همش،میری



 بتبگم چی

 صد روز یه صفری روز یه...وایی

 کرددق ط دسته از دلم

 ؟!جنگه مگه

 میخایی چی ونینمید...وایی

 نمیایی میریی همش

 بت بگم چی

 بخاطرم بشکنرو همه دله...ببندو دل

 برم کجا آخه...بکنم دل ط از حیفه

 ط جز خسته دله این تو بشینه...میتونه کیی

 ط جز بسته هرکسی رو چماشو دیونه این

 میخواییچی نمیدونی...وایی

 نمیایی میری همش

 ��.......بت بگم چی

 زدن حرف مشغوله نشستیمو همونجا همه ازاون دادن،بعد انرژی بهش کردنو تشویق اروتوس کلی بچها

 ....شدیم

 بگو بهم واضح دلتو حرفه بیا د بهت لعنت

 .....بازیا مسخره این اهنگو چرا

 میدادم، فحشرو توسا میکردمو غرغر همینجور دلم تو

 میداد، تحویل بهم یجذاب لبخنده میکردو نگام داغ،گهگاهی بحثایهاون وسط اونم

 اتاقاشون، رفتن بچها که بود  پنج ساعت 

 میومد خابم شدیدا

 ...کشید دراز کنارم خودشم رومو کشید رو پتو توساکه کشیدم دراز توسا روتخته



 .......برد خابم کنارمه توسا شدم مطمئن وقتی و بودم خاب مسته

. 

 دیدم، رو توسا خالیه جایه کردمو باز چشامو صبح

 نشستمسرجام شدو باز کامل شامچ

 توسا_

 بله+

 کجایی وا_

 کن صب+

 اهلل بسم_

 خانومی بخیر صبح+

 میکنی؟ چیکا تخت زیر_

 میوردم در بوتامو داشتم+ 

 چنده؟ساعت...اها_

 بندهرو شستم+

 چنده ساعت مسخره_

 گنده اب به ربع یه+

 اع توووسسااااا_

 کردم،نگاه خودم برداشتمو گوشیو

 بود ده ساعت

 بریم تا میشع دیر_

 میشن حاضر دارن پاشدن،همه نه+

 !نکردی؟ بیدار منو چرا_

 اخه؟ چه بمن+ 



 واست متاسفم_

 باش+ 

 نداری شخصیت_

 باش+ 

 مخمی رو خیلییی_

 باش اره+

 أه_

 کردم اماده خودمو و شستم صورتمو دستو و اتاقم تو رفتم پاشدمو جام از کالفه

 کردم، برانداز خودمو خوب وقتی

 نکنم ضعف که خوردم کیک تیکه یه و اشپزخونه تو تمرف

 نخور اینقدر: پریا

 بابا برو_

 میخام کیک منم پریا: رژا

 بابا برو هم تو_

 بابا برو میگه بمن این پریا: رژا

 بابا بره خودش: پریا

 اوردید؟ گیرش بابا،تنها برید هردوتون+

 اومد صاحبش: پریا

 کرد منگا لبخند با هم توسا  که زدم لبخندی

 کو؟ بقیه و امیر+

 میان االن هم دوتا اون نمیاد، گفت امیر: رژا

 نمیاد؟ چرا_

 دانند درویشان را خویش صالحه: پریا



 ندی؟ سوتی ط نمیشع عزیزم پریا: رژا

 دانند خسروان را خویش صالح+

 اومدن هم هدیهو گلناز که بودیم بگومگو گرمه

 بودن، مهربون و گرم باهم خیلی

 ...میکردی حسرت اسهاحس که طوری

 شدیم خارج باغ از شدیمو ماشینامون سوار

 داشتیم، نگه قدیمی و بزرگ درب یه جلو بعد دقیقه پونزده

 :گفت توسا که شدیم پیاده همه

 بهشت ها بهشته...اینجاس+

 ترسناکه_

 قشنگه خیلی...میگع راس توسا اومدم، اینجا زیاد من: هدیه

 دیگ تو بریم_

 پولیه شما واسه+

 ییییچ_

 دیگ داره خرج زندگی باالخره+

 چی ینی_

 وستا دیگه تو بریم بده پولشو: پریا

 خو چه بمن_

 میدم پولشو خودم بیا وستا، خسیسی چقدر: گلناز

 میشه چقد نکردهههه، الزم هیچم_

 تومن۳۵0+

 خبره چ ازم؟ میخوایی باباتو ارث_

+۴00 



 چیییی ینی زهرمار_

+۴۵0 

 بخدا یدمم بهت خونه بریم باشه، باشه_

 بدی پولو تا نمیخورم تکون+

 نیس همرام_

 کن بوسش پول جایه: پریا

 نداره لیاقت این عمرا،_

 برمیگردیم شید باغ بیخیاله پس+

 نکن خراب روزمونو وستا: رژا

 :گفت کردو اخمی که کردم ماچ لپشو و توسا سمت رفتم کردمو نگاه بچها به کالفه

 کدوم؟!لپ بوسه هشتا یا لب، بوسه یه یا....تومنیه۴00 لب بوسه ولی تومنیع،پنجاه بوسه این

 هشتا_

 شدیم خسته دیگ تو بریم ببوسش وستا، توییم مسخره مگه: گلناز

 چهههه بمن اصال_

 برمیگردیم نیس بده پول این+

 ماشینا سمته رفتن غرغر با همشون دیدم که نخوردم تکون

 ؟ میرید واقعا: گفتم تعجب جدیه،با موضوع دیدم وقتی

 کنسله پس ندادی، پول+

 ااااه نکن اذیت توسا بابا_

  شد ماشین سوار بهم توجه بی

 قبوووله بیااااا بااااشه_

 ایی دقیقه یک بوسه یه شد االن شد، دیر نه+

 میاد بدممممممم اززززززت_



 اییی ثانیه70+

 بجهنممممم برو_

+80 

 میدی؟ پولو یا بریم وستا:پریا

 ط داری ناز چقد: هدیه

 بیایید باشه_

 وایساد، کم خیلی فاصله تو روم روبه و اومد بقیه از تر دیر من لجه برا توسا

 باال بکش کوتاس،خودتو ک قدتم+

  باال کشیدم خودمو کردمو نگاش حرص با

 میکنی بلندتر قدتو داری عمدا توسا، نمیرسم_

 گرفت، حرصم بیشتر ، خنده زیر زدن همه

 یادم بدم همتون از اشغاال: گفتم بغض با

 بیرون کشیدنم زور با پیشمو اومد همشون که نکشید طولی نشستم، توماشین رفتم دو با

 بدو توسا: پریا

 اوکی+ 

 .........میشه نزدیکم داره لبخند با توسا دیدم که کردم نگاشون باتعجب

. 

 [ توسا زبان از]  

 :گفتم گرفتمو صورتشو دوطرفه بچها سروصدایه به توجه بی شدمو نزدیکش لبخند با

 هاع؟ دارم؟ دوست چقد نمیفمی ط _

 بروبابا: گفت شده مچاله بالبایه

 ...لباش رو گذاشتم لبامو وقفه بی ماشینو به چسبوندمش

 ...وستا نه داشتم تنفس راه  من نه



 گفت، آخی که گرفتم گازش اروم گرفتمو پایینشو طوالنی،لبه بوسه یه از بعد

 ...بود پولت پرداخته هتاخیری واسه اینم: گفتم عقبو کشیدم

 :گفتم بچها به رو گرفتمو دستشو

 تمومه

 دادم هدیه به کلیدارو

 میاییم االن ما بازکنید، درم برید_

 باشه: هدیه

 کوچولو خب: گفتم وستاو سمته کردم رو  رفتن که بچها

 تویی:وستا

 ؟ تو بریم_

 برقصیم اینجا بمونیم افتاب تواین نه: وستا

 جدی؟_

 نهههههه(: جیغ با) وستا

 دادم جاش بغلم تو کردمو بلندش زدمو اییقهقه

 جوووون اخ: وستا

 کوچولو هیوالیه شدی سنگین_

 باالاااااا بریمممم: وستا

 بدبخت جوگیرع_

 .چسبید گردنمو محکم کردو حلقع کمرم دور پاهاشو

 میشه،نکننن شروع گیریاش بهونه االن رژا نکن، توسا: پریا

 مگفت پایینو گذاشتم رو وستا

 خب کن توجه بهش یکم نیس، مربوط بمن_

 بفهم کنم، بغلش نمیتونم من: پریا



 خودته مشکله_

 چه بما میگه راس توسا خانوما، خانوم پریا تازشم: وستا

 خداااااااااع ای: پریا

 :زد صدا رو پریا دور از رژا

 کردییییم پهن رو زیلو دیگه، بیایید پریا هییییییی

 نشستیم و بچها پیش رفتیم تایی سه

 قشنگه چقدر نمیشه،اینجا باورم: وستا

 بای باشیم داشتع دوستی یرابطه نمیاد خوشم دیگه شدی، محروم ارث از سرت، تو خاک: رژا

 میخاستی؟ پول واس منو ینی: گفت وستا که خنده زیر زدیم هممون

 بیاد؟ خوشمون ازت کع هس اییدیگه چیزه کردی فک: پریا

 واقعا؟: وستا

 گریه زیر میزنه االن نداره جنبه این کن، لشو پریا: رژا

 شد، بلند خنده یقهقه بازم

 اشغاال باشع حواستون میکنیدا اذیت منو دارید خیلی امروز: وستا

 میگه راس خداییش: هدیه

 میکننا سوژه خودتو هیس، هدیه: گلناز

 ....اهم اهم دیشب هدیه راستی: پریا

 وااااا: هدیه

 شد شروع بیا: گلناز

 هم؟ از نکشیدید خجالت: رژا

 زدیم حرف فقط حیاها، بی: هدیه

 کردم هم بوسش: گلناز

 شد، خیره بهم گفتو اینو گلناز



 ...بست نقش چشاش تو غمی یه

 ....نگفته حرفه یه.....حسرت یه

 ...چشاشع تو اشک کردم حس

 بود، زنبیل تو اوردم مشروبو: گفتم بچها به رو گرفتمو ازش نگامو

 بمن بدید

 نداره جنبه این ندید، هشب: وستا

 دربیارم بازی باکالس خاستم نیس، مشروب_

 اصال ازاین اونم مشروبه میگه، دروغ: پریا

 خانوم متخصص شدی، کاربلد روشن، چشمممممم: رژا

 بدید بمنم: هدیه

 میکنه؟ کبابا کیی: گلناز

 مارموز دوتا این معلومه،: وستا

 :گفت و پریا به زد لبخند با رژا

 ها همیگ رو ما

 درواقع بهمون رید االن داره؟ خوشحالی سرت،این تو  خاک: پریا

 شد، منفجر خنده بمبه بازم

 نمیومد، باال نفسش که خندید بود،اونقدر ایی جنبه بی ادمه خنده تو  هدیه

 اشغاال مرگتونه چه مار زهر: پریا

 واال: رژا

 باشید راحت شما_

 بفرمایید یسهسرو سلف: گفت جلومونو گذاشت هارو میوه پریا

 پرتقاله همش که این_

 میده حال پرتقال فقط بیرون اخه: رژا



 میچسبه پرتقال میگه،فقط راس: هدیه

 موافقم: گلناز

 نداری؟ دوس عزیزم توسا: وستا

 اوکیم نه _

 میکردیم، پرت بهم بودو پرتقال پوسته هرچی ها، میوه خوردنه از بعد

 بود شده خطرناکی و فان اوضاعه

 میکردیم پرتاب پوستو طرف، تنهکش قصده به

 گوشتا کشیدنه سیخ به کردن شروع هدیه و گلناز که گذشت ساعتی نیم

 .....میکردیم باز فوتبال هم چهارتا ما

 شدیم مساوی گمشو برو: پریا

 کن حساب زدیمو رژا خطایه از بعد که گلی اون ، برووو عاااامووو بروووو_

 زدی توهم: پریا

 حرصی یبازنده_

 میزنمتا میام توسا :پریا

 میکنه ویز ویز داره مگس یه بچها هی...کوچولو_

 بوووودییییی؟ منننن بااااا: پریا

 شد بلندتر ویز ویز صدایع وای_

 دنبالم، دویید پریا گفتم که اینو

 بدو، پریا و بدو من

 وایساد شدو خسته سر اخر که دویید دنبالم باغو نصفه

 میوردم کم نفس داشتم منم

 : گفت(میزد نفسنفسالیدرح)پریا

 میگیرمت....خدا...ب....توسا



 کوچولو: گفتم کردمو اییخنده

 نه فرار...وایسا...میگی راس...اگه: پریا

 جلو بیا باشه_

 جلو اومد اروم و کرد نگام تردید و شک با

 مشکوک: پریا

 دیگ بیا_

 میزدن بلند،صدامون باصدایع وستا و رژا

 میرسم حسابتو بعدا:پریا

 رفت دادو فحشی که اوردم در واداش

 بچها پیش رفتیم کردمو حرکت سرش پشته منم

 بودید؟ کجا:رژا

 نکردم کنه،قبول ماچم خواست_

 اها: وستا

 خوردع گووووووه: رژا

 توووووووسااااااع...میگع دروغ بقران: پریا

 نذاشتم کنی، بوسم میخاسی که بگو بهش_

 میکشمش بقران وستا: پریا

 نکن اذیتش توسا: وستا

 باشه_

 .....میبوسن همو دارن که دیدم رو هدیه گلنازو دور از

 زد، خشکم سرجام

 شدم، یجوری چرا نمیدونم

 ....بوسیده منو جز گلناز،یکی که ببینم یروز نمیکردم فکرشم



 دیگ بیا توسا؟ چیشد:وستا

 بریم_

. 

 نکنه درد دستتون کبابیه عجب: پریا

 کن حمله بعد واست بکشم برنجو وایسا: هدیه

 میدی؟ بمن گوجه یه توسا: رژا

 گرفتم سمتش به چنگال با رو گوجه یه ندادمو جوابی

 ممنون: رژا

 کن شروع بیا توسا: گرفت سمتم برنجو بشقابه نازگل

 شدم خیره چشاش کردم،تو نگاش

 ...بزنم حرف باهاش نگاهم با که بود من نوبته حاال انگار

 شد تهخس عشقم دسته دیگه بگیر توسا: هدیه

 ...جلوم گذاشتم گرفتمو بشاقیو

 بود شده کور اشتهام

 ...میکردم بازی غذام با فقط

 شدم، اینجوری چرا نمیدونم

 زده؟ رل گلناز که ناراحتم چرا

 ....بمن لعنت اااه

 ....بود کنارم همیشه اون ولی....نکردم درکش یبار...نکردم ازش هم تشکر یه سوخت من پایه به همه این

 نمیخوری؟ غذاتو چرا ساتو: گلناز

 ....داره هوامو االنم حتی هه

 ندارم اشتها_

 عه چیه حرفا این بخور وااا: وستا



  ممنون_

 چشام رو گذاشتم دستمو کشیدمو دراز سفره کنارع همونجا

 خوبه؟ حالت توسا: پریا

 نکنیدبیدارم برد خابم دارم،اگه سردرد یکم خوبم_

 باشه: پریا

  ،ناهار شدنه تموم از بعد

 روم انداخت اوردوبرام پتو یه ماشین از گلناز

 ...........برد خوابم سپردمو بچها هایهخنده صدایه و طبیعت صدایه به گوشمو کردمو تشکری

. 

 خابی یساعته پاشو توسا توسا:وستا

 هوووووم_

 دیگه بگذرون خوش یکم پاشو:وستا

 کن ولم نمیخام_

 !سرت؟ رو بریزم اب یا پامیشی: پریا

 أه دارید چیکار بمن بابا_

 بگذرونیما خوش باهم اومدیم:رژا

 ندارم بمیرید،حوصله برید_

 دیگه پاشو عزیزم توسا: گلناز

 باشم، تفاوت بی نتونستم دیگه

 :گفتم گلناز به رو نشستمو سرجام

 میدی؟ بمن اب لیوان یه

 اورد برام اب لیوان یه دادو تکون«  باشه»  ینشونه به سری

 ممنون_



 نوش: گلناز

 

 سه دو نشستمو ماشین تو رفتم بزنه، دزد ممکنه و جامونده توماشین که مدارک یبهونه به پاشدمو جام از

 ...کشیدم سیگار نخ

 ......هابچه پیش رفتم برداشتمو مدارکو

. 

 میکشه؟ طول اینقدر اوردن مدارک یه توسا: پریا

 میدی؟ سیگاربو چرا: گفت شدو نزدیکم وستا

 کووو نه ها؟_

 قاطیه،دروغگو سیگار و عطر بو: ستاو

 خودتی_

 بزنیم والیبال میخاییم اینجا بیار گلنازو هدیههههه؟: رژا

 خب خیله: هدیه

 بچها شدنه جمع از بعد

 شدیم گروه دوتا

 گلناز و پریا منو اول،گروه

 هدیه و رژا و وستا دوم،گروه 

 بود، جلو اینا وستا بازی،گروه اوایله

 بودیم شده عصبی هممون که بود شده جدیبازی اونقدر

  اینکه تا میرفت جلو مساوی بازی

 افتادیم، جلو ست یه ما

  زیاد خستگیه بخاطره هم اخر در و

 کردیم تموم بازیو



 ندارم نا دیگه بخدا وای: هدیه

 میمیرم دارم: رژا

 خسته هایه بازنده: گلناز

 بودیدا عقب همش خوبه: رژا

 هبخش لذت همیشه بودن برنده: پریا

 بریم کنید جمع_

 تشنمه: وستا

 اوردم وستا برایه اب لیوان یه رفتم پاشدمو ازجام بودم، خسته خیلی بااینکه

 تشنمه منم توسا: پریا

 منم: رژا

 چ جهنم،بمن_

 اب لیوان یه لطفا توسا: گلناز

 بردم گلناز برایه هم اب لیوان یه زدمو لبخندی

 من من گلناز: هدیه

 انداخت، بهم مظلومی نگاهه گلناز

 جلوشون گذاشتم اوردمو بطریو

 نشید پررو_

 ایول: هدیه

 !خبره؟ چ...روشن چشمم: وستا

 :گفتم کردمو جمع وسایلو از یسری حرفش به توجه بی

 بیایید تا ماشین تو میبرم اینارو_

 اومدیم هم برو،ما اره: هدیه

. 



 .خونه برگشتیم که بود شب هفت حدودایه

 .بودن یاد،حسابیز فعالیته و بازی بخاطره همه

 توخونه رفت گرفتو دستش وسیله یه رسیدن،هرکی محضه به

 شدم خونه وارده نفر آخرین برداشتمو رو زنبیل کردمو قفل ماشینو

 گذشت؟ اومدید،خوش خوش به به: امیر

 خالی جات اره: گلناز

 !!!ایید خسته خیلی کنید،گویا استراحت برید....ما جایه دوستان: امیر

 !نخایی چه بخایی چه ،میبرمت فردا_

 داداش چشم: گفت زدو لبخندی امیر

 اتاقم، تو رفتم صاف و اشپزخونه تو گذاشتم وسایلو

 شدم لش تخت رو خیس موهایه با لباسام پوشیدنه از بعد گرفتمو دوش یه

 کنم خاموش المپو نداشتم حوصله حتی

 .....برد خوابم چجوری نمیدونم و شدم خیره روم روبه به

. 

 پریدم، خاب از پچی پچ یهصدا با

 !بود روم پتو بودو خاموش اتاق المپ

 پاشدم، جام از زدمو کنار رو پتو

 ...!!!کردم تیز گوشامو کردمو باز اروم اتاقمو درب

 بودم، ترسیده یکم

 .شم پیگیر گرفتم تصمیم ولی شدم منصرف اول

 میزنن، حرف باهم عصبی حالته با دارن روراه تو دونفر دیدم رفتم که جلوتر

 وایسادن هم رویه به رو هدیه و امیر دیدم که کردم روشن رو راهرو المپه وقفه بی

 سمتم، برگشت شوکه امیر و کشید هیینی هدیه



 میخورید؟ گوهی چه اینجا_

 توسا کن خاموش المپو: امیر

 زدم داد بلند

 بدید منو جوابه_

 میشه بیدار اروم،گلناز توروخدا: هدیه

 زدم داد بلندتر

 گللللللنااااااز؟؟؟ نااااز؟گل_

 اروم توروخدا توسا: هدیه

  شدن راهرو وارد شوکهو گلناز،خوابآلود و رژا و پریا که نکشید طولی

 هدیه؟...وا: گلناز

 چیشده؟: پریا

 !خبره؟ چه اینجاع! همینه منم سواله_

 ...میزدن حرف که بود هانگاهاین و شد حاکم سنگینی سکوته

 هدیه؟ چیشده: گلناز

 میزدیم حرف داشتیم نیس،فقط چیزی....  هیچی:هدیه

 چیشده؟ بزن حرف هدیه_

 میزنن حرف دارن فقط واقعا شاید خب بابا: پریا

 راهرو؟ تو اونم شب؟ موقع این: رژا

 چیشده؟ امیر: وستا

 !منه تقصیره: گفت کردو گلناز به نگاهی امیر

 چی؟ یعنی_

 بودم اینا  گلناز اتاقه تو: امیر

 ییییی؟چچچچ:گلناز



  اینجا امیره،کشوندمش شدم متوجه...شده خیره گلناز به و نشسته صندلی رو یکی دیدم پاشدم خاب از: هدیه

 ....و

 !چته؟ امیر؟: گلناز

 .گرفت دستاش بین سرشو و نشست اشکی چشایه با امیر

 نشست، کنارش شدو نزدیکش گلناز

 .......دادم عذابت خیلی که میدونم....میدونن همه مه و تو هم من هم اینو کردم، بد بهت میدونم امیر: گلناز

 بعد میخواستم....بذار روم پیشه راهی یه چیکارکنم؟ من! گلناز کنم فراموشت لحظه یه نمیتونم(: بابغض)امیر

 نمیتونم بفهمیو بدونی تا بزنم رگمو صندلی روهمون همونجا...بکشم کردم،خودمو نگات حسابیازاینکه

 ......کنم فراموشت

 ....میزد حرف میکردو گریه دل ته بچه،از دختر یه مثهو بیاره طاقت نتونست دیگه

 ولی کنم فراموشت نمیتونم.... کنم جدا هدیه از تورو که نمیخوامم ولی کنم فراموشت نمیتونم: امیر

 ...بگیرم ازت خوشحالیو خوشبختیو نمیخوامم ولی کنم فراموشت نمیتونم....کنم ناراحتت نمیخوامم

 ......بخندی من برایه یبار که بود ارزوم گلناز؟ ولی!!!لبخندت دیدنه به راضیم

 میکردن، گریه داشتن همه تقریبا

 !نداشت بقیه از کمی دسته منم حاله

  باشه؟ ببخش منو فقط...بگم چیزی نمیتونم... نمیدونم....امیر(: گریه با)گلناز

 ....میشما دیونه نکن نکن،گریه گریه تو: امیر

 !!!شی خوشبخت: گفت کشیدو گلناز پریشونه موهایه تو دستی یرام

 ........گذاشت تنها وجدان عذاب همه بااون گلناز اتاقشو تو رفت پاشد گفتو اینو

 ...کردن گریه به کرد شروع نشستو امیر جایه گلناز

 ...اتاقش تو بردنش سمتشو رفتن بچها

 شدم؛ یرهخ رو به رو دیواره به نشستمو راهرو تو همونجا

 امیر؟ مث بشم یروز منم نکنه

 !بگیره؟ ازم وستامو چشمم جلوی بیاد یکی نکنه



 گلناز اتاقه تو رفتم پاشدمو کالفه

 وستا؟_

 سمتم، برگشتن بقیه و وستا

 دارم کارت بیا_

 اومدم: وستا

 در جلوی اومد

 جونم؟: وستا

 بستم، درو اتاقمو بردمش گرفتمو دستشو

 .بده گلناز،حالش پیش برم میخوام چته؟ وا: وستا

 داری؟ دوس کسیو تو وستا ببین_

 اره وا: وستا

 کیووو؟ چچچییی؟_

 بگم بهت نمیبینم دلیلی: وستا

  فهمیدی؟ باشی داشتع دوس کسیو میخوری گوه_

 بابا برو: وستا

 بهش کردم رو کردمو قفل درو

 اوکی؟ خودم پیش همینجا میخابی توهم بخابم، میرم_

 نیس خوب حالش گلناز نکن، شروع باز توسا: وستا

 نمیشه،شبخوش باز در کنی هرکاری!میکنن هستن،اوکیش پیشش بچها_

  اینجوریاس؟ عه؟: وستا

 بیب یس_

 کشید، دراز کنارم اومد دراوردو ادامو

 شدم، خیره چشاش تو خابیدمو پهلو به



 خوشگلی؟ خیلی میدونستی_

 میدونستم اره: وستا

 کوچولو_

 ااکوچولوهااا نگو بمن: وستا

 میشه؟ رنگ یه هربار چرا چشات_

 رنگیه؟ چ االن: وستا

 عسلین االن خب......کنم دقت بذا اوووم_

 داری؟ دوس چشیو رنگه چه تو: وستا

 تورو چشایه رنگه_

 ....فهمید هاشگونه سرخیه از میشد اینو و کشید خجالت

 روش انداختم خودمو زدمو لبخندی

 اونور برو هووووف توسا شدم له: وستا

 : گفتم و گرفتم ستاشود

 باشه؟ دارم دوست خیلی من وستا ببین

 میکرد، نگام شوکه

 دیونتم؟ من نفهمیدی ینی  میکنی؟ نگام چرااینجوری چته_

 ها؟: وستا

 ...دارم دوست میگم_

 ....رم...دا...ست....دو

 واقعا؟: وستا

 اره_

 میکنی؟ توجه گلناز به اینقدر چرا پس: وستا

 دوستمه چون_



 عا؟واق: وستا

 اره_

 .....جلوتر بیار سرتو: وستا

 .....شد رویایی شبه وستا منو برایه نبود،اما خوبی شبه بقیه برایه بااینکه شب اون بردمو جلو سرمو

. 

 ...زدم چهرش،لبخندی دیدن با کردمو باز چشامو صبح

 ...کوچولو بچه یه میرسید،عین نظر به معصوم

 ...کرد باز چشاشو اروم که بودم شده دشکر پف صورته سنگینه،محو خابش بود معلوم

 برد فرو گردنم تو سرشو کردو نزدیکتر بهم خودشو که زدم بهش نمایی دندون لبخنده

 نکن...حساسم گردنم رو که میدونی_

 ....کنندس دیونه هم عطرت عالیه،بوی اینجا: وستا

 ....نمیشدمحو لبخندم

 دممیکر ونوازششون حناییش موهایه الیه بردم دستمو

 شه تموم نمیخاست دلم که داشتم آرامش اونقدر

 ....نره جلوو بشکنه زمان پایه میخاس دلم

 کرد، حلقه دورم محکم دستشو

 عشقم؟: وستا

 دلم؟ جوونه_

 !!!عاشقتم: وستا

 !!!من کوچولویه خانوم عاشقتم منم_

 وایساد، تخت کنارع پاشد اومدو در بغلم از

 چنده؟ ساعت: اوست

 عزیزم ۹: گفتم انداختمو سرش پشت دیواریه ساعته به نگاهی



 بگیریم؟ دوش یه بریم: وستا

 بگی ط هرچی_

 شدیم، حموم وارد گرفتو دستمو

 کن گرم ابو: وستا

 کن گرم خودت من؟ چرا_

 نکن اذیت توروخدا: وستا

 ببینم کن گرم نچ_

 سگ همش و سگ و سگ ضدحاله اشغاله أه: وستا

 میکردم نگاش باخنده منم د،میکر گرم آبو میدادو فحش همینجور

. 

 گلناز پیش بیا توهم پوشیدی لباس: وستا

 میام منم...برو_

 نوشته روش خوش خطه با عاشقانه شعره بیت یه که سفید تیشرته یه و کمد سمته شد،رفتم خارج اتاق از

 خارج اتاق از همیشگیم عطره زدنه موهامو کردنه درس از بعد پوشیدمو جذب مشکیه شلواره یه با بود شده

 .نشیمن سمته رفتم شدمو

  عجب چه: هدیه

 .....شدی سهیل ستاره: گلناز

 گلناز؟ بهتره حالت_

 رفت امیر...فقط....خوبم: گلناز

 نتونه که بدیم حق میرفت،باید بایدم درواقع...خپ: گفتم نفسم دادنه بیرون با همزمان دادمو لم کاناپه رو

 !بمونه

 ...بره که داشت حق...توساس با حق: وستا

 صبحوووونهههه بیاییییددددد: اشپزخونه از پریا

 بااااشید زود: رژا



 واموند، دهنمون شدیم اشپزخونه وارده وقتی

 بود، میز وسطه بزرگ کمانیه رنگین یژله یه

 قشنگگگگگه چه اووووه_

 پریاس منو کاره: رژا

 نازه خیلییی اخه؟ شد چجوووری: هدیه

 گرفت، عکس کلی اوردو عکاسیشو دوربین اتاقش تو از رفت حرفی هیچ بی گلناز

 نفری تکی،دو جمعی، دست

 ....بود افتاده ژله این عکسا یتوهمه و

 کردیم، تمومش بازی مسخره و خندهو شوخی با و ژله سمته کردیم حمله وحشیا مثه عکس از بعد

 ....بود نشده درست ازاول انگار که بود شده تموم یجوری

. 

 !!!داره ،کارم اشپزخونه برم که گفت و زد صدام پریا که میرفتم ور باگوشیو بودم نشسته دیوار کناره

 میام میکنم،بعد چت دارم_

 دارم کارت بابا بیا االن توسا: پریا

 بیام پاشم عمرا شدم انالین تازه _

 بخدا واجبه توسا: رژا

 بیام؟ من پریا: گلناز

 کارداریم توسا با نه نه نه: پریا

 !دارن چیکارت ببین برو وپاش خب: گلناز

 اشپزخونه، تو رفتم گذاشتمو کنار گوشیو غرولند با

 چتونه؟_

 اروم هیششش: پریا

 تولدشو هم بگیریم جشن گلناز با زدنشو رل هم هدیس،میخام تولده امروز: رژا



 بگیریم...و کیک باید پس جداااا؟_

 کنی؟ ییکار باید تو فقط میدونه،هم دادیم،وستا سفارش همشو ما: پریا

 چی؟_

  بیرون ببری بهونه یه به رو هدیهو گلناز باید: رژا

 شیش ساعته عصر،حدودایه...نه االن: پریا

 چی؟ وستانیس، مشکلی باشه_

 کنه کمکون میمونه اون: پریا

 چی؟ کادو پس خب، خیله_

  میاریم میگیریمچیو همه میریم تا ماسه بیرون، میرید شما وقتی: رژا

 دادیم سفارشچیوهمه قبل از

 باشه عطر باید من کادوی_

 عطره من کادویه نخیر: پریا

 میدم لو میرمپس_

 میده ست دستبنده پریا بده، عطر تونه،باشه نه: رژا

 عالیه_

 توسا ببرنشورتو مرده: پریا

 بوس_

 گوشی پایه رفتم دوباره شدمو خارج اشپزخونه از خنده با

 داشت؟ چیکارت: گلناز

 شدیا؟ فضول_

 پرسیدم کلی نخیرم،: زگلنا

 باش_

 : گفت کردو دست دست یکم



 میکنی؟ چت کی با

 کجاس؟ هدیه...... دانستنیهام کاناله تو بیشتر ، گپ تو_

  میکنن بازی بدمینتون دارن توحیاط وستا با: گلناز

 عا_

 کنار؟ بذاری گوشیو میشه بزنم، حرف باهات میخام توسا: گلناز

 نه_

 لطفا: گلناز

 نه _

 لطفااا وسات: گلناز

 شدم خیره چشاش تو سمتشو چرخیدم گذاشتمو کنار گوشیو

 بگو_

 داری؟ دوس منو: گلناز

 چی؟ ینی_

 داری؟ دوس دوست، یه بعنوانه منو: گلناز

 دارم دوس دوستامو همه من-

 تحملت اخالقت بااین که چندنفریم ما همین داری، دوس هزارتا انگار دوستام همه میگی یجوری: گلناز

 میکنیم

 نیسم بداخالق دوستام واسه من_

 موافقم اره خداییش: گلناز

 شو خفه چشمم جلو شدم،از ناراحت_

  نگفتم چیزی ک من وا: گلناز

 ...(چندنفریم ما همین.... )میشد تکرار ذهنم تو حرفشو بودم خیره گوشیم چته صفحه به و ندادم جوابشو

 ببخشید نداشتم منظوری بخدا توسا: گلناز



 یاچی؟ کنی تحملم دمکر مجبورت_

 باشی؟ دوستم خاسم ازت من مگه

 دیگه بگو د ن

 نکردی مجبورم تو ک معلومه: گلناز

 اتاق، تو رفتم برداشتمو گوشیو

 بستم درو و دادم هولش که شه اتاق وارده خاست و اومد دنبالم گلناز

 بخدا لوسی خیلی:گلناز

 دراز تخت رو کردمو پخش زیاد صدایه با گواهن کردمو وصل( بلندگو)اسپیکر به گوشیو کردمو قفل درو

 کشیدم

 کردم، قطع اهنگو شدو عوض نظرم فورا ولی

 شدم، خارج اتاق از برداشتمو گیتارمو

  نشستم درخت یه زیر و حیاط تو رفتم مستقیم

 نشدن من متوجه و بودن بازی درحاله وستا و هدیه

 ....میداد نوازش گوشمو طبیعت صدایه و بود زیاد ازشون فاصلم

 ....دارم دوسش خیلی که آهنگی خوندنه به کردم شروع کردمو کوک گیتارو  

 میاد روزی یه ��

 نریزه دلت،برام دیگه که

 نیاد یادت که

 پاییزه من،چنده تولده

 خوشبخته دیگه یکی کنارع ازما هرکدوم

 ....سخته هردومون واسه، باورش امروز، که چیزی

 میاد روزی یه

 نیاییم هم یبارم،یاده سالی



 نخاییم چیزی هیچ فراموشی جز گذشتمون از

 شه رد میتونه خاطراتمون ما، فکره تو از

 ��..........شه بد حالمون لحظه یه حتی اینکه بدونه

 ...نشستن روم روبه اومدنو بچها

 دادم ادامه آکوردو زدمو بهشون لبخندی

 ....میشیم بلد خاطراتمونو به نکردن فکر��

 میشیم رد ساده هم ارعکن از همو، میبینیم

 نابودم تو میگفتی،بی بمن انگار نه انگار

 بودم عاشقت روزگاری یه انگار، نه انگار

 که یجا همو،اونم میبینیم

 احساسیم غرقه

 ...میشناسیم همو بگیم باشیم،نباید باهرکی

 نیاییم هم لحظه،سمته یه حتی اینکه برای

 ��....سالم بدونه خدافظی میریم،بی میریو

 زد، برق چشام که زدن دس برام شوق با اونقدر بچها

 بود کرده برانگیخته احساساتشونو بودو قشنگی اهنگه

 گرفت بود،دلم غمگین خیلیییییی: وستا

 گرفت منم دله بااینکه بود قشنگ ولی: هدیه

 خب بزن شاد چیزه یه: پریا

 میزنم براتون شب نشید، پررو _

 نممیک زخمیت گرفتم، یاد گیتار وقتی: رژا

 خنکه هوا چقدر اما ظهره، بااینکه: گفتم دراوردمو اداشو

 خوبه میگه،خیلی راس اره: گلناز



 پایین انداخت سرشو که کردم نگاشچپچپ

 

 بخوریم؟ اینجا ناهارو: هدیه

 بزنم چرت دارم دوس نیس، گشنم ک من_

 بزنیم چرت باهم: گفت نشستو کنارم اومد وستا

 بزن چرت میخام منم پریا: رژا

 واااا: ریاپ

 سگگگگ کن برخورد احساسی یکم چیه؟ وا: رژا

 ببرن شورتونو مرده(: وستا منو روبه)پریا

 : گفت پریا که خنده زیر زدیم

 بخندید خاک رو هرهر

 بود؟ بخندید آب رو منظورت(: تعجب با)هدیه

 هدیه نیار روش به داد، سوتیی یه عشقم حاال: رژا

 نکبتا دکنی مسخره هاتونو زهرمار،عمه: پریا

 برگردیم باید فردا: گلناز

 فردا پس_

 سرکار بدیم،بریم انجام کارامونو برسیم که برگردیم فردا: گلناز

 میگه راس اره: وستا

 میایی؟ باهامون هدیه...نیس مشکلی باشه_

 میاد دیگ، اره: گلناز

 میمونه؟ کجا_

 تهرانه همون خونش: گلناز

 اوکی_



. 

 بودم ردهنخو دیزی بود وقت خیلی وای: وستا

 نکن صحبت غذا خوردنهموقع_

 بودم نخورده بود وقت خیلی منم: پریا

 منم: رژا

 منم: هدیه

 منم: گلناز

 منم: وستا

 منم: پریا

 ماااار زهرررررررره_

 خنده، زیر زدن بلند هادیونه مثه

 منم راستی....مستیدا نخورده_

 ودنب قفل توهم اخمات اومدی دنیا به وقتی تو کنمفک توسا: وستا

 داره خنده هم تصورش وای(: باخنده)گلناز

 مرگ_

 :میدادن نظر داشتن باز نیشه با هرکدومشون

 باو بکش تر اروم یکم زهرمار: گفته پرستار روبع اومد دنیا به وقتی توسا بنظرم نه: پریا

 أه بود زایمان وقته بودم،چه خااااااب االن مامان گفته؛ مامانش به رو بعدم کن فکرشو: رژا

 بود، گرفته خندم خودمم که میگفتن پرت چرتو ونقدرا

 چیه هاع میگه که کنید تصور اخم با اومد دنیا به وقتی رو توسا بچها؟....ازخنده جرخوردم واییی: هدیه

 بابا کنید جمع اومدم؟ بدنیا منم آره مثال  که کنم گریه منتظرید

 این گفته، بده فرنی بهش میخاسته مامانش که اونموقع یا واییی: وستا

 بدن ب بزنیم باهاش بیار چیزی ایینوشابه حداقل چیه؟ بازیا مسخره



 

 

 پاشن، نبودن حاضر شدن،ولی سیر که خندیدنو کردن بازی مسخره اونقدر

 وایسادم، روشن به رو اومدم کردمو اب پراز پاش اب دوتا رفتم کردمو تموم غذامو

 ...شید شسته میگه،وقتشهو شده بزرگ توسا حاال_

 پاشی، اب به کردم شروع

 میدوییدن، خونه دور پاشدنو کثیف دستایه باهمون

 میشدم، دیونه داشتم که میزدن جیغ اونقدر

 ....مینداختم گیرشون یکی یکی چون کردم خیس همشونو و درنرفت هیچکدومشون

 ....آزادید: گفتم نموند پاشاب تو ابی دیگوقتی

 من؟ که دمیکنی فکر چیزی همون به بچها: پریا

 اشپزخونه، تو رفتن همشون  که کردم نگاشون باتعجب

 زدن حرف کردن شروع و در جلوی رفتن هدیه و پریا

 میکرد نگام وایسادو( اتاقا به ورودی)راهرو جلوی هم رژا

 سمتم، میان دارن اب بزرگ یقابلمه دوتا وستابا و گلناز دیدم که میکردم نگاشون مات

 زدن، ترسناکی لبخنده هدیه و پریا که بیرون رمب خاستم و شد چارتا چشام

 بود راهرو جلوی هم رژا

 :گفتم گلناز سمته برگشتم

 نریز میشما،آب خوردم،بدتر سرما من گلناز ببین

 :گفت زدو کنار خیسشو موهایه

 .شه تموم زود که وایسا خودت

 وایسا خودت میگه راس: وستا

 نشد، ولی برم در بدمو هولشون که پریا و هدیه سمته رفتم دو با



 کمکشون، اومد هم رژا

 

 زانوهام، رو گذاشتم سرمو سرمو، رو گذاشتم دستمو و نشستم دیوار کناره همونجا داشتنو نگهم

 یک: پریا

 دو: رژا

 سههههه: وستا

 وایسا نههه: گلناز

 شدم، خیره گلناز به اوردمو باال سرمو

 اخیش اوووف_

 صورتش تو بریزم که بگیرید باال سرشو بچها: گلناز

 نی قبول داشتم؟ نگه شمارو من مگه نه چییییی،_

 دیگ نکنید اذیت بچمو: وستا

 صورتم، تو کرد خالی ابو گفتواینو وستا

 بود باز دهنم چون خوردم نصفشو کنمفک

 صورتم تو کرد خالی ابو گلنازم که میاد بند داره نفسم کردم حس

 میکردموسرفه شدیدا

 .....بکشم نفس نمیتونستم

  سرم تو خاک: پریا

 بکش عمیق نفسه توسا توسا،: کنارم نشست نگران وستا

 .کن سرفه محکم کن، سرفه توسا چیه؟ عمیق نفسه:گلناز

 میریختید صورتشتو بود،نباید زیاد ابحجم: رژا

 شد، کمتر کردنم سرفه شدته وقتی

 شدم، خیره سقف به وسطشونو کشیدم دراز اب خیسه همونجوری



 میومد خابم ،میرفت گیج سرم

 ...بود گرفته درد گلوم

 

 میکشیدم؛ نفس بلندو محکم

 میکرد نگام نگرانی با میدادو ماساژ دستمو وستا

 میخوری اتاق،سرما تو ببریمتپاشو توسا: پریا

 بستم، چشامو ندادمو جوابی

 اتاق، تو بریم پاشو گفتن هرچقد

 .میگفتم «نه» دستم دادنه تکون با فقط

 ....برد خابم همونجاو اوردن پتو دوتاو بالشت یه واسم

. 

 ...بود روم روبه سفیده دیدم،دیواره که تصویری اولین کردمو باز چشامو

 بخورم تکون نمیتونستم میکرد، درد بدنم یهمه

 بود سنگین میکردو درد شدیدا سرم

 ...نداشت سرم از کمی دست چشامم درده

 ...پاشدم جام از پیچیدمو خودم ورد تر محکم پتورو داشتم،دوتا لرز و بود سردم

 ببینم؛ درست تونستم تا زدم پلک بودم،چندباری گیج

 هابچه کردنه صدا به کردم شروع گرفته باصدایه

 ...أه....هدیه؟....... وستا؟_

 زدم زنگ گلناز به برداشتمو گوشیو

 عزیزم؟ شدی بیدار: گلناز

 کجایید؟_

  فروشگاه اومدیم شباها هدیه منو داشت، کار یکم وستا: گلناز



 !!!اومد یادم بچها ینقشه تازه

 

 باشه،فال باشه اها_

 خوبی؟ توسا: گلناز

  بگذره خوش خوبم_

 حموم؛تو رفتم مستقیم کردمو قطع فورا گوشیو

 ...بیام سرحال کمیه شد باعث که گرفتم گرمی آبه دوشه

 پوشیدم، رنگمو زرد کاپشنه روش کردمو تنم ایی سورمه شلواره بلوز سته یه

 جاخوردم رژا و پریا دیدنه با که اشپزخونه تو رفتم موهام کردنه درس از بعد 

 أه ترسیدم بابا_

 باشه رسیدیم،آفیت تازه: پریا

 خوبی؟: رژا

 نی؟ معلوم صدام از_

 فاعاک سرماخوردی: رژا

 کن اویزون بادکنکارو این بیا نیس، تنبلی وقتع فال توسا: پریا

 کن ولم نیسم اوکی من_

 نشستم، کاناپه رو رفتم ریختمو خودم واسه چایی یه گفتمو ینوا

 :شد بلند پریا صدایه

 نکنی کمکاگه نمیدم کیک بهت اشغال توسا: پریا

 نداره فرقی نده،واسم_

 توروخدا کمک بیا: پریا

 میادکن،خوشم اصرار بیشتر_

 سگگگگگگ( باجیغ)سگگگگگگ سگ سگه: پریا



 شدم تلویزیون هتماشای مشغوله و خنده زیر زدم

. 

 بود اماده چیز همه و بود هشت حدودایه ساعت

 برگردن، که داد پیام وستا به پریا

 بیان تا موندیم منتظر کردیمو خاموش المپارو

 ...کلید صدایه

 ....درب شدنه باز

 ...وستا و هدیه و گلناز وروده

 کو بچها وا: هدیه

 ....میکنم روشن المپو االن: وستا

 ...اومد فرود هدیه و گلناز سره رو که بودن کاغذرنگیا مپ،ال شدنه روشن با

 کردم پخش اهنگو همزمانو شد بلند دستمون و جیغ صدایه

 ...برقصن که کرد وادارشون وسطو اورد رو هدیه گلنازو وستا،

 ...میکردن نگاه ما به لبخند و تعجب با فقط بودنو شوکه هنوز وهدیه گلناز

 کوچولویه اخه برم قربونت: گفتم گوشش در دادمو فشارش محکم بغلمو تو دمشکشون گرفتمو رو وستا دسته

 !شد تنگ برات دلم!قشنگم

 الهی بمیرم...سرماخوردی زندگیم، منم: وستا

 ...شششهی_

 رقصیدن، باهم کردیم شروع عقبو دادم هولش گرفتمو دستشو

 ...بودم خیره چشاش تو نمیکردمو ول دستشو

 (الکی وکونایه تکون بازیو لوچلخ بیشتر)رقصیدیم که یکم

 خوراکی از پر میزهو بود شده تزیین کلی باالش که مخصوصی یکاناپه رو نشوندیم گلنازوو هدیه و نشستیمو

 بود، جلوش



 ...میخوندیم تولدوهماهنگ تولد اهنگه بودو دستمون تو هافشفشه

 ....میزد برق ذوق شدته از چشاش و صورتش جلویه میذاشت دستشو مدام خجالت از هدیه

 بوسید، گرفتولباشو رو هدیه صورته طرفه دو گلناز

 بود، ایی عاشقانه یبوسه 

 ....کردن بغل محکم همو بعدش

 ....پیوندتون مناسبته به هم و اسهدیه تولده برایه هم جشن بگم،این یچیزی باید خب خب: پریا

 دلم عزیزایه باشه مبارکتون

 .باشه پایدار پیوندتون سال صدو هدیه شی صدساله ایشاهلل: رژا

 ...شید موسفید هم پایه هدیه،به مبارک تولدت: وستا

 !باشه مبارکتون_

 ...تر گرم یکم عزیزم: گفتو پهلوم به زد وستا

 ...باشید پایدار هم کناره ابد تا امیدوارم و مبارک تولدت_

 هوووف...شم فداتون...ازهمتون منونم...ممنون واقعا ممنون...بگم چی نمیدونم اصن....اصن وایی: هدیه

 مررررسیی

 عشقم، مبارک برم،تولدت قربونت باش اروم(: هدیه روبه)گلناز

 ؟...!اخه کنم جبران واقعا،چجوری کردید لطف...هابچه ممنون

 ...میرسه هم جبران نوبته: پریا

 اوردن، کیکو بچها وشوخی وخنده گفتگوو حرف کلی از بعد

 بزن توسا: گفت بهم رو اومدو گیتار با دقیقه دچن از بعد و رفت پریا

 ندارم حوصله بردار دست چچییی؟_

 دیگه بزن عزیزم وا: وستا

 دیگه بزن امشبو یه همین: رژا

 هووووف_



 میخوندن، بچها زدمو تولدو تولد آکورده گرفتمو گیتارو

 نره یادتون آرزو  گلنازو هدیه: گفتم آکورد شدنه تموم بعداز

 

 فوت هاروشمع باهم بعدش لحظه چند کردو بمن نگاهی چشمی زیر گلناز و کرد گلناز به نگاهی هدیه

 کردن،

 ...رفت باال دستمونو جیغ صدایه دوباره

 شدیم، زدن حرف مشغوله دادیمو لم هاکاناپهرو کیک، خوردن از بعد

 .نمیومدخابمون اما بودن خسته همه

 بگم؟ یچیزی میخاستم متأهل؟ دوستانه_

 کردن، نگام منتظر همه

 دونستمبودم،صالح نگفته راجبش چیزی این از قبل تا چون! کنم اعالم خودم رل رو رسمأ،وستا میخام من_

 ....دیگه شه علنی که

 !من،مبارکمون برم قربونت: وستا

 !مبارکمون: گفتم زدمو بهش لبخندی

 ...بوسیدم پیشونیشو کردمو بغلش

 گفتن، تبریک هاهمبچه بقیه

 شد، قفل گلناز ور نگاهم

 .....بود خیره بمن اونم

 جدا کامالوبودیم دیگه یکی بغله تو هردومون حاال ولی.....داشت  دوسم هنوز داشتیم،شاید حس همبه شاید

 ....بودم ازهم

 ....نشست لبم رو لبخند دوباره شدمو خیره وستا عشقه پراز چشایهبه گرفتمو حرفش پراز چشایه از نگاهمو

. 

 بود، سررفته حوصلمون حسابی بودو شب یکه دودایهح ساعت

 بابا کنید یکاری: وستا



 میدیمانجام همونو بگو،ما عزیزم_

 بگید ترسناکتونو هایهخاطره: رژا

 موافقم: هدیه

 میترسم نخیرم،من: وستا

 میترسی؟ چی پیشتم،ازمن_

 میگه؟ اول کیی: گلناز

 میگم من: پریا

 بگو_

 کرد، حلقه دورخودش مودست چسبوندو بهم خودشو وستا

 :سپردم پریا حرفایه به گوشمو زدمو بهش لبخندی

 تو من بودید، حیاط تو اینا،شماها رژا ویالیه شمال بودیم رفتع جمع همین که پیشا وقت خیلی:پریا

 میاد، باال یطبقه از پچ پچ صدایه شدم متوجه که حیاط تو بیارم میوه میخاستم بودمو اشپزخونه

 ...دشمایی کردمفک

 ندادید، جواب زدم صدا هرچی

 شد، قطع صدا و باال طبقه رفتم

 اومدم دو با کردمو سکته بار سه ترس از که بود اونجا...شد بلند پچپچ صدایه دوبارع پایین اومدم

 !!!رژا داره جن ویالتون مطمئنم...پیشتون

 که دادن خبر بهمون چندوقت از بعد دادیم، کرایه اقایی خانومو یه به رو ویال قبال چون داره، جن اره: رژا

 ....نیس اقاهه از خبری دیدیم رفتیم وقتی....زده دار خودشو که خونستو خانوم یه فقط

 بگییی؟ باید بودم؟االاااان اتاق اون تو تنهااااا من اونوقت خدا یا: وستا

 ...ترسناکو مشکوکچه: هدیه

 ...تهس سرگردان روح یه ویالاون تو ینی این و: گلناز

 دقیقا: رژا



 به میکنه شروع بعدمو میکنه نگام که دیدم شخصیو بارها باغ توهمین نیس،من چیزی که اینا: هدیه

 ...برم دنبالش من میخاد انگار که دوییدن؛جوری

 میکننرو ببرنت،اینکارا بخوان وقتی اجنه اره_

 نداری؟ ترسناک خاطرع تو توسا: وستا

 دارم چرا_

 کنتعریف خب: هدیه

 تو هم خونه اون خالم،جایه یخونه بودم رفته من و شهرستان بودن رفته اینا بودم،مامان دبستان سوم_

 خالمو بزرگم مادرمنو خالصه...ساختن خونه قبرستونا اون رو بعدها و بوده قبرستون گذشته زمانهایه

 بود شب سه یا دو یهحدودا خودش،ساعت اتاقه تو خالم و خابید پذیراییتو من پیش بودیم،مادربزرگم

 همه و بود بزرگ خیلییی خونه بخورم، اب برم میترسیدم ولی پریدم خاب از تشنگی شدته از,دقیق نمیدونم

 و کبود یچهره با پسر یه دیدم که کردم باز چشامو صدایی با بخابم تاخاستم شدمو بیخیال....بود تاریک جا

 نگاه پاهاش به وقتی....بیاح بیاح:میگه و وایساده دسانتیمچن یتوفاصله دستشه آب پراز لیوانه یه که سیاه

 دیگه و پتو زیر بگم،رفتم چیزی نمیتونستم اصال بود، شده قفل زبونم....داره ثم یه فقط و نداره پا دیدم کردم

 .....ذهنمه تو ترسناکش چهره و وحشتناک صدایه هنوز نیومدم،ولی بیرون صبح تا

 شتیدا جرعتی چه ووووییییی: رژا

 ....وحشتناک چه: گلناز

 زیاد پریدم،کال خاب از میشد زده درگوشم که سوتی صدایه با بارها قبلیمون ینیس،توخونه چیزی که این_

 ....دارن که هراسمی یا اجنه این بابته شدم اذیت

 نمیترسیدی؟: هدیه

 شد عادت بعد ولی میترسیدم خیلی اوایل خب چرا_

  برم قربونت الهی:وستا

 عزیزم نهخدانک_

 میترسم خیلی من: وستا

 میترسم منم: رژا

 بخدا منم:هدیه



 منم راستش: گلناز

 منم خب: پریا

 !اخه؟ میترسیدچی از_

 نمیترسی؟ ط ینی وا: وستا

 میکنم کنترلش دارم خب اما هس، همه واسه ترس_

 میترسم اما گرفته خابم من: پریا

 بیارید ونوبالشتت و پتو بخابید،فقط من اتاقع بیایید همتون_

 اتاقم تو برم میترسم:پریا

 برمیدارم وسایلمونو و اتاقا تکه تک تو میریم باهم همه: هدیه

 اخه کاریه چه_

  نکن مخالفت اینقدر: وستا

 باشه_

 .......من اتاقه تو رفتیم برداشتیمو اتاقاشون از رو بچها وسایله رفتیم پاشدیم

 گفتم باخنده

 نشه اذیت ونکمرت یوقت میخابید زمین رو اخی_

 شه کوفتتون:هدیه

 دیگ بکش دراز بیا عزیزم وستا_

 شیماااا شریکباهاتون تختمونو نمیتونیم کع ببخشید: وستا

 راحته جاش من بغلهتو هدیه اییییش،: گلناز

 .......حسادت حرص،شایدم داد،شاید دس بهم مبهمی حسه یه گلناز حرفه بااین

 ....برد خابمون زود خیلی رومونو کشیدم پتورو بغلمو وت کشوندم وستارو کشیدمو دراز توجه بی

 بگم بهت یچیزی باید برمیگردیم داریم که حاال وستا_

 ندی کشتنمون به کن نگاه جلوتو:وستا



 کن گوشهس، حواسم_

 کن رانندگیتو فعال میدم، گوش بعدا: وستا

 بگم باید االن ن_

 نمیشه: وستا

 ...میدادم فحش زمان و زمین به وفشارمیدادم روهم دندونامو حرص شدته از

 هامون خونه سمته رفتیم کردیمو خدافظی بچها با و توشهر رسیدیم بعد دوساعت ییک

 ماشین تو بذارم بده چرکاتو لباس_.

 کن استراحت تو میذارم، لباسارو خودم: وستا

 دارم کارت دیقه یه بشین بیا وستا_

 !!!سرکار بریم باید مه ریخته،فردا سرم کار ندارم،کلی وقت توسا:وستا

 أأااااااااااااه أه أه أه أه_

 درکرد، خستگیمونو حسابی که گرفتیم دوش توحموم،یه بردمش گرفتمو دستشو پاشدم

 کردم، پهن شستمو لباسارو من

 کرد، مرتبرو خونه اونم

 ...بودیم نخورده ناهار هنوز ما بودو ظهر چهار ساعت

 گشنمه توسا:وستا

 دارم کارت بشین بیا میرسع،فقط غذاهم صبرکن زنگیدم،یکم بگی ط ازاینکه قبل_

 ....گشنگی از میشمهالک دارم ممنون وای:وستا

 بگم یچیزی میخام وستا_

 ....خونه دنباله برم باید بعدش تازه میزنیم حرف موقع برسه،همون غذا بذار: وستا

  چی؟_

 بودم سربارت تاهمینجاشم:وستا

 ....نمیذاشت اما بزنم حرف باهاش عموضو همین راجبه میخواستم مدام



 !خونه دنباله میریم باهم پس  اوکی:گفتم تالفی برای منم

 بود، معلوم وضوح به خوردنش حرص و شد عصبی

 ...نکرده الزم بگردم، میتونم خودم: گفت که زدم لبخندی

 برو من باماشینع پس عزیزم باشه_

 اوکی:وستا

. 

 رهب که شد اماده ناهار، خوردنه از بعد 

 دیربرگردم یکم ممکنه: وستا

  ببر کلیدارو_

 بااااشع:وستا

 ...رفت کردو خدافظی حرص با

 ....گذاشتم میون در باهاشون بودمو کشیده هفته اخر  برایه که ایینقشه زدمو زنگ بچها به

 ...کنیم اوکی چیو همه که میکنن کمکم که گفتن هم بچها

 .... کنم خرید خونه و شام برایه که ونبیر رفتم شدمو اماده شنگول و خوشحال خیلی

 !کردم درست هستو موردعالقش غذایه که الزانیا پخت،براش دستور جور هزار و زور هزار با

 گذاشتم میز رو گلو شمع چندتا چیدمومیزو

 کردم اماده رمانتیک چیزو همه

 ...بودم گرفته بیرون از هم کیک

 میفهموندم دیوار و در به الیموخوشح اواز سوتو با مدام بودمو خوشحال خیلی

 ...بود بعید ازمن واقعا( رمانتیک کارایه و کردن درست غذا) کارا این

. 

 ...نیومده هنوز اونو میشه ده داره ساعت

 ...نداد جواب ولی گرفتم شمارشو



 ...دوم بار

 ...سوم

 داد جواب بارچهارم

 

 الوو اوووم: وستا

 کجایی؟_

 چیزی خونه، میام شام از رستورانیم،بعد دیدم،االنم قدیمیمو دوستایه از یکی عزیزم،اتفاقی ببخش: وستا

 ....گرفتم شام برات نده،خودم سفارش

 نگفتم،هیچیکردمو سکوت

 ...میگرفتم اتیش داشتم که بودم ناراحت عصبیو اونقدر

 کوشی توسا الو: وستا

 خدافظ باشه_

 یه تو بودمو کرده اماده که چیزایی تمامهو زخونهاشپ سمته رفتم و مبلرو کردم پرتش کردمو قطع گوشیو

 ...کردم زمین پخشه حرکت

 ....و الزانیا و خورده شیشه از بود شده پر اشپزخونه کفه

 !خیلییییییییی لیاقتیییییی بی خیلیییی: دادزدم کردمو ورم دور به عصبینگاهه

 ...پام تو رفت یشهش از بزرگ تقریبا یتیکه یه که شم خارج اشپزخونه از که برگشتم

 دراوردم رو شیشه باالو اوردم پامو دادمو فشار همرومحکم چشامودردش از

 شستم، سرد اب با پامو و حموم تو رفتم صاف

 بود شده پاره بدجور پام

 ;شدم لش تختم رو اتاقموتو رفتم باندپیچیش از بعد 

 میسوخت،و داشت درد بدجور

 بستم، چشامو خوردمومسکنیه



 ...بندازم راه باهاش حسابی دعوایه یه که بخابم یخاستمامانم

. 

 بود، برده خابم کی پریدم،نمیدونم خاب از درب، شدنه باز صدایه با

 ...بودم عصبی هنوز ولی

 :گفت شیطون لبخنده یه با شدو اتاق وارده همزمان که کردم روشن اتاقمو المپه پاشدم

 بیداری؟ هنو عشقم اوه:وستا

 چنده ساعت_

 دوازده: تاوس

 اومدنه؟ خونه وقته این: گفتمگوششو زیر زدم محکم

 میلرزید بغض بخاطره فکش بودو شده جمع چشاش تو اشک

 !باز؟ شدی هار چته: وستا

 گرفتم یقشو زدمو بهش دیگه سیلیه یه

 ها؟ میزدی الس داشتی تااالن کی با_

 کن ول یقمو داره ربطی چه تو به(: باگریه)وستا

 ...کارت همه حاضر درحاله و رلتم که نرفته داره،یادت ربط لیخی بمن اتفاقا_

 ...خودت ارزونیه صاحابم؟ شدی بودم خونت تو دوروز:وستا

 شد، خارج خونه از درو سمته رفت دو با گفتو اینو

 .....کنم حرکت سریع نمیتونستم میکرد درد پام چون

 دنبالش، تمرف شدمو خارج خونه از سرعتم تمامه با پام زخم به توجه بی

 ...میشد دور ازخونه و میکرد گریه داشت

 گرفتم دستشو سمتشو دوییدم برهنه پای با

 بودم، افتاده نفس نفس به

 کجا؟_



 میزنم جیغ نزن بمن دست(: باگریه)وستا

 میزنیم حرف خونه بریم بیا_

 !!!تحقیرشم میشه باعث فقط خونه اون تو موندن:وستا

 !!!تحقیری؟ میگی؟چه داری چی_

 توسا که ول دستمو: تاوس

 و عقب گذاشتم پامو همون نشه متوجه وستا اینکه نداشتم،واسه دردشو تحمله دیگه میسوختو شدیدا پام

 :گفتم

 خونه بریم بیا توسا مرگ_

 یام می ن:وستا

 تو بریم بیا منه،ببخشید،حاال تقصیره_

 گرفتم، دندون به لبمو پام درده از

 پات....توسا: وستا

 چی؟_

 میاد خون داره...تپا:وستا

 رسیده، خیابونم کفه به بلکه شده خون پراز باند تنها نه دیدم که جلو اوردم پامو

 بود، بدجور سوزشش

 باشه؟ خونه بریم کن، ول اونو: گفتمو وستا سمته کردمرو

 خونه، تو رفتیم  گرفتو دستمو وستا

 کردم، باز پامو بانده حمومو تو رفتم مستقیم

 سرد، اب زیر گرفتمش فتموگ «آخی» دردش از 

 ...درمیومد داشت اشکم

 توسا؟: وستا

 جونم_



 نه؟ بودی کرده درس شام: وستا

 بودم گرفته ازبیرون اشپزی؟ منو نبابا_

 شده؟ زمین پخشه چی همه چرا پس:وستا

 ...اومد بار ب فاجعه این و افتاد میز میزو، یپایه به کرد گیر پام پاشم خاسم_

 نه؟ پات تو فتر شیشه بعدم و: وستا

 اره_

 !!!داره نیاز بخیه به این توسا.......پاتو ببینم:وستا

 شد اینجوری رفتم راه باش چون نبابااااا! چیییی؟_

 دکتر ببرمت باید پاشو:وستا

 شو بیخیال_

 پاشو:وستا

 ؟ دوستت کدوم_

 پویان: وستا

 بودی؟ بیرون پویان با چیییییییییی؟_

 کیه؟ میدونی تو مگه:وستا

 ....سابقت میدونم،عشقه که مهمعلو_

 میکرد نگام متعجب و هنگ وستا

 چته_

 نمیاد یادت چیزی میکردم فک: وستا

 نیس یادم رو چیزا بعضی فقط_

 نیست میکنی فکر که اونطوری:وستا

 کشیدم، دراز تخت روو کردم باندپیچی پامو دوباره اتاقمو تو ورفتم پاشدم جام از

 نمیزد، حرفی ولی میومد لمدنبا هابچه مث مدت تمام وستا



 ....طرف یه هم پویان با خوردنششام طرف، یه امشب اتفاقاته طرف،تمامه یه پام سوزشه دردو

 بودم، خیره سقف به اتاق تاریکیهتو بودمو کالفه

 شد روشن المپبعدازاون شدو باز در

 

 کن خاموش_

 بزنم حرف باهات میخوام: وستا

 ندارم حرفی ط با من_

 ....چیدی میزو و کردی درس شامو خودت ونممید: وستا

 چی کهخب_

 توسا ببخشید: وستا

 بخابم میخام کن خاموشالمپو_

 شام،ببخشید میرفتم پویان با نباید تویی،من من یکارهمیگی،همه راس ط: وستا

 افتاده که اتفاقیه_

 شد خیره رخم نیم به نشستو زمینرو تخت کناره اومد گریه با شکستو بغضش

 ...کنکردم،نگام غلط توسا: تاوس

 بپره خابم ممکنه میاد،خابم_

 بخدا میمیرم نکن اینجوری کن،نگامتوروخدا توسا: وستا

 گفتم خندی نیش با

 بگیر گازخدانکنه،زبونتو_

 فشرد دستش تو گرفتو دستمو

 زحمت همه ناو من بخاطره تو...لیاقتم بی خیلی من...ببخشید کردم کن،غلط نگام لحظه یه توسا: وستا

 ....احمق من ولی کشیدی

 شدم خیره بهش بازکردمو چشامو



 کردم قطع حرفشو و

  ندارم مشکلی من داری دوس پویانو هنوز ،اگه نیس مهم دیگه هیششش،_

  نزن حرفو این: وستا

 کشیدم دستش از دستمو تختو رو نشستم

 :گفتم شدمو خیره اشکیوقرمزش چشایه به

 ...هستم منطقی ادمه من میدونی وستا،خودت نمیشم ناراحت بابت زاینا من و داری انتخاب حقه ط_

 میکنی قضاوتم داری: وستا

 باشی میخاد دلت که باهرکی میتونی میگم فقط نه_

 باشم داشته دوس اونو که نمیشه دلیل شام یه بخاطره باشم، باتو میخاد دلم من: وستا

 ...میکردی رد دعوتشو قطعا نداشتی حسی بهش اگه_

 نزد؛ حرفی انداختو پایین شوسر

 برداشت وجودمو تمامه ترس حرکتش بااین

 ...میفته داره فشارم کردم حس رفتو باال قلبم ضربانه

 داری؟ حس بهش ینی وستا_

 نزن داد سرم ولی میگم یچیزی توسا: وستا

 ...شد خیره چشام تو اوردو باال سرشو که شدم خیره بهش استرس شد،با دوبرابر ترسم

 نه؟ داری دوسشششش دیگه، وووبگو د_

 ....تخته زیر گوشه اون سوسک یه توسا: وستا

 کردم، نگاش بااخم شدو گرد چشام

 میکنه شوخی داره کردم فکر

 چی؟_

 بکشش توروخدا میکنم، سکته االن توسا: وستا

 بوده، چی سرش انداختنه پایین دلیله فهمیدم تازه



  نبود خودم خنده،دسته زیر زدم یباره

 بکشم نفس نمیتونم میکردم حس که خندیدم اونقدر شیدموک دراز

 

 زدن غر به کرد شروع روتختو پرید هم وستا

 ...گرفت خندش خودشم نمیشه، قطع خندم دید وقتی

 بکش اونو بسه،برو زهرمار:وستا

 پالستیکیه_

 چچچچیییی؟:وستا

 سوسک از من خب ،ولیبترسم مثال که میز، رو برگهام  زیر بود گذاشته شرکت کارمندایه از یکی_

 ...بردم آبروشو ترسوندمو خودشو سوسک باهمین کردم،فرداش چک  دوربینارو و خونه اوردمش...نمیترسم

 جنده اشغاله خورده گوه: وستا

 ....خونه اوردم بقیه کردنع اذیت واسه سوسکو این دیگ،بعدش هیچی_

 اشغال میکردم سکته داشتم: وستا

 تخت، رو خابوندمش کردمو بغلش محکم

  دارم دوست خیلی_

 بیشترترترتر من: وستا

 بیشتر من نچ_

 ترترترررر من: وستا

  بره، در بتونه که خوردن وول به کرد شروع

 کنی فرار نمیذارم_

 دارم...دوست...بیشترتر...من...کنم ثابتتتت بهت تا...کن..ول...پامو: وستا

 بیشترررر من_

 :گفتم گردنشو تو بردم سرمو داشتمو شنگه باالخره تا شدیم اونور اینور اونقدر



 بگیرم؟ گاز یا میشی تسلیم

 بیشتر تو باشه باشه: وستا

 

 کردم نگاش بوسیدمو گردنشو

 خوشگلم کوچولویه افرین_

 خورد، زنگ گوشیش حین درهمین

 داد دس بهم بدی احساسه...ترس بود،یه نگاهش تو یچیزی ولی کرد نگام

 عزیزم بده جواب_

 میزنگم بهش عداب پریاس نه: وستا

 دیگه بده جواب ن_

 تخت، رو بود افتاده ازجیبش بازیمون حینه گوشیش

 برداشتم، گوشیشو شدمو خم

 ...زد خشکم پویان اسم دیدنه با

 پویان؟_

 بخدا میدم توضیح برات توسا: وستا

 بودم، هنگ بود،کامال برده ماتم

 !؟...داشت معنیی چه اینا

 بودم خیره چشاش تو که همونجوری و سمتش کردم پرتگوشیو

 ...شدم خارج اتاق از پاشدمو جام از دادمو تکون سرمو

 نیومد، دنبالم تصورم برخالفه

 ...داد جواب گوشیو

 شدم خیره تلویزیون سیاه یصفحه به نشستمو کاناپهرو

 ...میدیدم توش خودمو فقط



 !پسره؟ اون به بده شمارشو باید چرا

 !نه؟بز زنگ بهش شب وقته این باید چرا

 !نکرد؟ رد تماسشو چرا

 !میفته؟ اتفاقی چه داره

 !اول؟ پله رو میریم دوباره ینی

 ...!!!نه...!!!نه

 .کردم خالی منفی افکاره تمامه از ذهنمو کشیدمو عمیقی نفسه

 نشستو کنارم اومدو بعد دقیقه پنج

 گرفت، دستمو

 نمیکردم هم نگاه کشیدم،بهش دستمو شدت با

  نزن بمن دست_

 نکن قضاوت زود: وستا

 بده توضیح_

 میکنه،بعدم پیدا خونه برام خودش که گفت شناختیم همو شدمو وارد میکرد،وقتی کار بنگاه یه تو:وستا

 ...شام به کرد دعوتم گرفتو شمارمو

 دادم، تکون تأسف ینشانه به سرمو کردمو نگاه بهش اشکی چشایه با

 بود همین همش توسا: وستا

 احمقام؟ بیهش یا کردیفرض خر منو_

 میکنی منفی قضاوته داری: وستا

 اتاق، تو برگشتم پاشدمو

 ...زیرپتو رفتم فورا کردمو خاموش المپو خوردمو ارامبخش دوتا

 بزنیم حرف نخاب،پاشو ناراحتی با توسا: وستا

 بیرون ازاتاق کن،گمشو ولم:زدم داد



 میمونم همینجا هست،پس منم اتاقع اینجا: وستا

 پتو، زیر کشیدواومد دراز کنارمنزدم، حرفی دیگه

 ...برد خابش زود خیلی چسبوندو بهم خودشو

 ...خابیدم خابیده،منم که شدم مطمئن یوقت

. 

 پریدم خاب از گوشی آالرام صدایه با صبح

 بود، هفت ساعت

 .پاشدم جام از سرگیجه با

 پوشیدم لباسامو زدمو صورتم سرو به ابی

 کردم برانداز سرتاپاشو سمتشو زد،برگشتم صدام وستاکه میشدم خارج خونه از داشتم

 سرکار میرم بخاب،دارم برو_

 هس منم بیام،کاره باید منم کن صب:وستا

 خونه تلفنه با داشتی کاری...خودمه دستههم میکنم،گوشیت قفل هم رو خونه بیایی،درب امروز نمیخاد_

 خدافظ...تلفن کناره کاغذ رو نوشتم بهم،شمارمو بزنگ

 نشدم، ابجو منتظره

 ...شرکت سمته رفتم صاف کردمو قفل دربو بیرونو اومدم

. 

 نیومده؟ خانوم بخیر،گلناز رحمت،صبح اقا سالم_

 میگید؟ کمالیو خانوم(:نگهبان)اقارحمت

 کمالیخانوم بله بله_

 ...تو رفتن جوون دختر یه با پیش دیقه ده یه چرا: اقارحمت

 روزخوش ممنون_

 گلناز اتاقه فتمماشین،ر کردنه پارک از بعد



 بود کار مشغوله سخت

 میکرد، کمکش داشت هم هدیه

 زدم رضایت سر از لبخندی

 :کرد نگام که

 نکن دوری خوبیه،ازش کاره زدن در: گلناز

 خوبی؟ جون توسا سالم: هدیه

 کن صداش دریایی میخورت،اقایه االن: گلناز

 خندیدن ریز دوتاشون بعدم

 دارم بسه،کارتون بازی مسخره_

 !میگم راس کرد،بخدا وادارم گلناز بیام،بخدا نمیخاسم من بخدا:هدیه

 !!مهمه هدیه،کارم نشو بیمزه_

 !چیشده؟بگو خب: گلناز

 ....!گفتم براشون االنوهمین تا دیشبو اتفاقاته تمامه

 توسا ریدی: هدیه

 !؟ کو ادبت_

 !نه؟ یا بیرون میره میکردی،ببینی قفل درو نباید ببخشید،ولی: هدیه

 ...هدیس با حق: زگلنا

 ...ببندمو درو میره یادم مثال و خونه برمیگردم چیزی یه بهونه به من پس_

 ...میره کجا ببین کن تعقیبش بیرون رفت اگه افرین،بعدم آهاااع: گفت زدو بشکنی هدیه

 ط گردنه میفته منم کارایه امروز خونه،گلناز میرم من پس_

 سرت فدایه: گلناز

 !بازی؟ رییس از تربه ژون،چیعآخ: هدیه

 خونه برگشتم سرعت به خدافظی از بعد زدمو لبخندی



. 

 سمتم، اومد پاشدو ازجاش من دیدنه میدید،با تلویزیون داشت

 

 اومدی؟ وا: وستا

 گذاشتم جا رو برگه بابا،یه اره_

 کاناپه، رو کردم پرت اوردمو در بودو گوشیشو کلید توش که کتمو عمدا

 روشروبه وایسادم اومدمو گهبر یه با بعد دقیقه چند

 نداری؟ کاری_

 :گفت دادو قورت دهنشو آب

 باش خودت مراقبه نه:وستا

 خدافظ_

 خدافظ: وستا

 !وایسادم خونه از زیاد یفاصله با ماشینو سمته رفتم عجله با

. 

 بود، نشده خبری اما میگذشت یساعتی

 کنم، مشورت بگیرمو تماس گلناز با گرفتم تصمیم

 سوارشد، وستا بالفاصله و داشت نگه درب جلوی ماشینی دیدم ستما حینه اما

 ...نشست عقب اما

 کیه ببینم درست نمیتونستم راننده،اما رو کردم زوم متعجبو عصبی

 !نشونده عقب رو وستا قضیه، دادنه جلوه طبیعی واسه و باشه اشغال پویانه اون بود ممکن

 ....کردم حرکت سرشون پشت منم کردنو حرکت

 میکردم، تعقیبشون عصبیو فهکال

 داشت، نگه فروشی گل یه جلویه ماشین



 شد، پیاده وستا فقط اما

 ...نیس پویانو آژانسه که شدم مطمئن

 پسره؟ به بده بره میخاد نکنه چی؟ برایه گل اما

 

 بودم، کرده پارک بدجایی

 ...سمتم اومد پلیس

 پایین، کشیدمرو شیشه بااسترس

 بنویسمرو جریمه یا یمیکن حرکتپسرجون:پلیس

 شرمنده میرم االن بله بله_

 داشتم، نگه فروشی گل از جلوتر دادمو گاز فورا

 شد، ماشین سوار وستا که نگذشت چیزی

 بشناسه، ماشینو مبادا اینکه ترس از

 .نکنم گمشون بود حواسم ولی کردم حرکت ازشون جلوتر

 ...رفت اژانس و شد پیاده بزرگی پاساژه جلویه بعد دیقه ده

 شد، پاساژ وارده هم وستا

 ...رفتم دنبالش معطلی بی

. 

 میکرد، نگاه ویترین پشت اجناسه به تعمل با

 ازمغازه پیچ کادو یجعبه یه با دیقه ده از بعد و شد ایی مغازه وارد باالخره که کشید طول اییدقیقه چهل

 ...شد خارج

 کردم نگاش وایسادمو رزنیپی صدایه با که میکردم دنبالش بادقت بودمو سرش پشت

 ببخشید پسرم×

 گفتم بود وستا به چشمم که همونطور



 جان مادر بله_

 بیاری؟ ماشین اون پیش تا خریدامو میشه ×

 

 میکردم، گمش جمعیت بین برنداشتم،داشتم وستا از چشممو

 نمیشه دارم کار من_

 پسرجان قدمه دو×

 سمتی رفتم سرعت با و گفت که ماشینی همون پیشه گذاشتم بردم دو با برداشتمو کشیدمو،خریدارشو پفی

 ...رفت وستا که

 بودم، کرده نبود،گمش خبری اما

 بود پارک اونجا که ماشینی تایر تو کوبیدم پا با عصبانیت از

 ....شرکت برگشتم و شدم دور ازاونجا سریع منم و شد بلند صداش

. 

 میشه نروش چی همه خونه رفتی که نباش،عصر عصبی اینقدر: هدیه

 میخوره بهم خونه اون از حالم_

 !نمیشه درست چیزی باش،باعصبانیت اروم عزیزم: هدیه

 بدم انجام کارامو میرم من_

 خونه بریم کردم، تموم کارامو من توسا:گلناز

 برید باشه_

 !بدی کشتن به یکیو نمونی اینجا خونه، برو زود توهم: گلناز

 نمتون،روزخوشمیبی فردا: گفتم کردمو بهش مصنوعی اخمه

 نشدم، ساعت متوجه که بودم کار غرق اونقدر

 اومدم خودم به در صدایه با

 بفرمایید_



 نمیرید؟ رفتن،شما همه پنجه ساعت ببخشید:  مستخدم

 دارم کار هنوز نه_

 میارم چایی براتون پس:مستخدم

 مرسی نمیخام چیزی ن_

 بیرون، رفت دادو تکون سری

 خونه، برگردم تمنمیخاس اما بود شده تموم کارام

 ....بودم انالین بازیه عاشق نشست،چون لبم روی لبخندی کانتر، بازیه دیدنه با کردمو نگاه مانیتور به

 ...میکرد پرت بازی از حواسمو بودو مخم رو گوشی زنگه صدایه

 ... وستاس دیدم که کردم نگاه گوشی یصفحه به

 ...زدمی زنگ هم پشت و نشد بیخیال اونم اما ندادم جواب

  الوع_

 کجایی؟ شدااا هشت بهترینم،ساعت سالم:وستا

 داشتی؟ خونه،کاری سفره اومدیم بچها با_

 ها؟بچه کدوم:وستا

 هدیهو گلناز_

 فیکه؟ منه پیشه اینجا که گلنازی این جدی؟پس عه:وستا

 شرکتم: گفتم گرفتمو دندون به لبمو

 ریدی بگی دروغ اومدی یبار:وستا

 میام،خدافظ دارم_

 .....خونه سمته رفتم شدمو خارج ازشرکت کردمو قطع یوگوش

. 

 شدم وارد کردمو باز درو

 ...بودم خسته خیلی



 کردن سالم و پاشدن لبخند با وستا و هدیه و گلناز

 اصال نیستم راضی بشینید_

 مسخره:هدیه

 پیشتون بگیرم،میام دوش برم_

 بدوع:گلناز

 ...اتاقم تو رفتم کردمو وستا به بدی نگاه

. 

 دادم لم مبل رو پیششونو اومدم بعد دیقه یستب

 گشنمه داریم؟خیلی چی وستا_

 خریدیم مرض برات:هدیه

 خنده، زیر زدم بلند

 ...شدبانمک خیلی چهرش حالته چون

 خوبه اونم خداییش_

 اییما گشنه ماهم وستا...جونت از دور: هدیه

 بندازم رو سفره کمکم بیایید:وستا

 عه!نیس میز کاریه،مگه چ_

  کثیفه چیزه نهه:ستاو

 ...نگفتم چیزی و انداختم باال اییشونه

 زدن حرف مشغول و نشستیم دورهم میزدم،خوردیمو وستا به که داری معنی حرفایه و هانگاه تمومه با شامو

  شدیم

 ....اشپزخونه تو رفتن باهم هدیه و وستا که

 میکنی؟ رفتار خوب باهاش چرااینقدر تو، چتع گلناز_

 میکنی قضاوت داری شاید یزمعز:گلناز



 ...سمتش برگشتم وستا صدایه با که کردم نگاهش حرفی هیچ بی

 ببخشی منو دارم،امیدوارم دوست خیلییییی:وستا

 

 ...پاشدم جام از زدمو نمایی دندون خوشحال،لبخنده هم بودم شوکه هم روم روبه یصحنه دیدنه با

 گل شاخه یه بودو دستش شکلی قلبی شمعه با ودو،کیکیب کرده سرش دار خنده شکلکایه با بانمکی کالهه

 ...بیرون بود زده کاله زیر از که موهاش تو هم

 !میگرفت فیلم داشت هم هدیه

 :گفت و گرفت سمتم رو گل میزو رو گذاشت کیکو وستا

 ....من توسایه نمیاد چشمم به تو جز هیچکییییی عاشقتم،هیچکی أبد تا

 دم،کر بغلش محکم گرفتمو ازش گلو

 ...میکرد روانیم عطرش بویه

 بیرون کشیدمش بغلم از کردمو پاک رو میشد سرازیر داشت که اشکی قطره

 بخدا وستا،خیلی دارم دوست خیلی_

 ...گرفت گریم بابا بسه:گلناز

 خیلیییی دارم دوسش خیلی کرده، دیونم بچه وجب نیم این: گفتم دوربین به رو

 ...اصن عاشقشم،خلوچلشم منم:وستا

 بغل، و بوسه کلی از دبع

 نشستیمو زمین رویه میز دور

 !شدیم( کیک)کردنش نابود مشغوله...و عکس و کیک بریدنه بعداز

 بود، شب نیمه

 ...رفتنو کردن خدافظی شد، راحت وستا منو بابته از خیالشون اینکه از بعد گلناز و هدیه 

 وسایل، کردنه جورو جمع از بعد

 !کشیدیم دراز روتخت اهموب اتاق تو کشوندم رو وستا



 بود زندگیم شبایه بهترین جزو امشب عزیزم_

 بخشیدی؟ منو:وستا

 چیکارداشتی؟ پویان با واقعا_

 داشت، حقیقت حرفم بخدا: وستا

 زنگ شبم اون! پیداکنم خوب یخونه یه کنه کمک میتونه دوستش چون نباشم نگران خونه واس که گفت

 ...شده جور خونه بگه که زد

 نمیفهمم میکنی؟ اعتماد اشغال اون به سرعت؟چجوری نای با_

 نزنه؛ زنگ بهم گفتم و کنه کمک نیست الزم گفتم بهش شب همون همین باتوعه،واسه حق:وستا

 ...میگردم خونه دنباله خودم

 گفت، ناراحتی با رو جمله این

 ...نزدم بهش حرفی منم

 م؛کرد نوازش موهاشو کشیدمو راحتی شد،نفسه راحت که خیالم

 ...میداد ارامش بهم موهاش نوازشه همیشه

 خوابید، و بست اروم چشاشو

 ....خابیدم منم ازاون بعد بوسیدمو پیشونیشو

. 

 !کجاس؟ حواست الو...نگرانم هنوز من ولی پنجشنبس فردا پریا_

 میدم گوش دارم بخدا:پریا

 دیگه؟ اوکیه چی همه_

 وستا و تو إال آمادس چیززززززز همه االن...راحت أمنه،خیالت أمنه دادم نشونت که باغی:پریا

 بگی؟ بهش چی باید که میدونی_

 !بپوشه لباس پرنسسا مث باید اون و کنیم سوپرایز تورو قراره مثال که گفتم بهش توسا،اره داره ورت خدا:پریا

 کرده؟ انتخاب لباسشو_



 !!توسا......کرده انتخاب آرع ببرن، شورتو مرده:پریا

 بنال_

 دارم هیجان دوتا شما از بیشتر کنم فک...رویاییه خیلی:پریا

 !بزنیم هم برا حرکت یه اونجا گرفتیم تصمیم هم گلنازو هدیه و رژا منو

 ...میفته باهم پیوندمون روزهسال خوبه،اونوقت خیلییی_

 اوهوم:پریا

 کنیا دعوت تیارو بی جی ال فقط_

 بگیریم، اسلب بریم بچها با قراره که برم راحت،من خیالت: پریا

 نداری؟ کاری

 باشید،خدافظ خودتون مراقب نه_

 خدافظ فداتم:پریا

 شدم، خارج ازاتاق و پاشدم میز پشت از کردمو قطع گوشیو

 :گفتم منشی به رو

 نکن اوکی رو اییجلسه و مالقات قرار شنبه روز تا_

 بگذره حتما،خوش بله:منشی

 خدانگهدار ممنون_

 بخیر روزتون:منشی

 ...روزه سه مسافرته میریم که بودم گفته منشی به

 حرکت بودم، داده سفارش شلوارمو و کت که بوتیکی سمته به شدمو ماشینم سواره بخشی رضایت لبخنده با

 ...کردم

 :کردم پلی داشتمو دوسش خیلی که آهنگی کردمو پایین باال هاروترک

🎶 

 عشقم همه دور میکشم خط بخوای



 عشقم عشقمه این هرکسی به میگم

 اینکه با دنیارو این میریزم پات به

 عشقم کمه

 عشقم کمه

 میگیرم دستاتو همه پیش بخوای

 میمیرم تو واسه کنم ثابت میخوام

 میشه همون خواستی خودت هرچی بگو

 میرم نخوای هستم بخوای

 من مال تو تو مال من

 من حال خوبه تو با

 من دنبال میکشه تورو عطر داره بارون

 حواس بی حواس ینا توئه پرت برم هرجا

 دله کار شدن عاشق

 هاست دیوونه عادت

 من مال تو تو مال من

 من حال خوبه تو با

 من دنبال میکشه تورو عطر داره بارون

 حواس بی حواسه این توئه پرت برم هرجا

 دله کار شدن عاشق

 ��هاست دیوونه عادته

 میکردم، همخونی باهاش بلند بلند

 :داد جواب زود خیلی که وستا به زدم زنگ نیوردمو طاقت

  عشقم جووونم+



 بدهههه گوش وستا_

 من ماله تو تو ماله من��

 من حاله خوبه باتو

 من دنباله میکشه تورو عطر داره بارون

 حواس بی حواسه این توئه پرت برم هرجا

 دله کار شدن عاشق

 ��هاسدیونه عادته

 کجایی؟:گفتم کردمو کم اهنگو

 کجایی؟ کنیم،تو خرید بچها با بیرون اومدیم: گفت کردن ذوق از بعد کردو جیغ جیغ یکم

 بیرون زدم شرکت از واسم اومده پیش کاری یه_

 باشیا خودت مراقب+

 بای باش،فال مراقب توهم_

 بهترینم فال+

 مشکی، جینه شلواره و اسپورتم زرشکیهکته گرفتنه تحویل از بعد و تو رفتم داشتمو نگه بوتیک جلوب

 ....طالفروشی رفتم صاف وشدم خارج ازاونجا

 بود؛ گذاشته اختیارمون در رایگان و بود دوستامون یکی برای  که باغی رفتم گرفتمو هاروحلقه اونجاهم

 ....بود اماده یکردم،اماده چکچیو همه

 خونه؛ اومدم سرعت بااخرین و ماشین تو برگشتم گرفتمو سلفی تا سه دو

 زدم زنگ وستا به بعدشم دادمو سفارش غذا ناهار واسه زدم زنگ و کردم مخفی یجا شلوارمو کت و ها حلقه

 خونه رسیدم من بابا کجایی وستا الو_

 یکه ساعت تازه اومدی زود چه عه+

 ؟!!برگردم میخایی_

 برمیگردم دارم راهم نههه،تو وااا+



 باشن ما پیش اینجا،ناهار بیار هم بچهارو خب خیله_

 فال پس چشم واقعا؟ عه+

 فال_

 

 ...رسیدن بچها اون از بعد دیقه ده و اوردن غذاهارو بعد ساعت نیم

 خستگی از مردم وای: پریا

 دادم تکون« !چیشد؟»ینشونه به سرمو و زدم بهش چشمکی

 !میگه بعدا که فهموند بهم اشاره و ایما با که

 خریدید چی خب_

 شخصین نزنیا، دس خریدام به وا: وستا

 نزن دس میگه راس: گلناز

 بخدا شتهز: هدیه

 نزدم دس که زهرمار،من_

 داشتی انجامشو قصده ولی: رژا

 فقط بمیر_

 پیشتون میام اتاق تو بذارم خریدامو من: وستا

 :گفتم سریع اتاقتو رفت وقتی

 چیشد؟ خب

 هنو نفهمیدههیچیخنگه، خیلی بابااین: خنده با هدیه

 خنده زیر زدنهم بقیه

 نکنه...اخه داری انتظاری چه میگن، دروغ بهش دارن مادشاعت مورد افراده خودتی،خبخنگ زهرمار_

 کنه؟ شک بهتون میخایی

 بود منطقی: هدیه



 اومد وستا موقع هموندراوردمو اداشو

 هی هی غذا غذا هی هی غدا غذا هووووع بکشیددددرو سفره...غذا جون آخ: وستا

 خلوچل: هدیه

 هی هی غذا غذا هی هی غذا غذا: گلناز

 توروخدا کن نگاه زامبیارو_

 گفتم دستشونو دادم غذاهاشونو مصرف یبار ظرفایه همون تو

 همینجوری چیه؟بخورید سفره_

 ....غذاشون جونه به افتادن ها زده قحطی مثهنکردنو مخالفتی

. 

 دیگه میموندید شب خب: وستا

 که میدونیداریم، کار کلیمو پنجه ساعت نه: پریا

 بسالمت برید...خب خیله: وستا

 .....شدیم بازی خلوچل مشغول کردیمو پلی شادی آهنگه وستا بچها،منو رفتنه زا بعد

 .نداشتیم نا هردومون بودیمو خسته واقعا دیگه

 .....خابیدم منم اون از بعد بردو خابش بغلم تو همیشه مثل

. 

 ...زشته دیگه بیا پاشو شد،د( عصر)شیش ساعت عزیزم توسا: وستا

 راهم تو باشه باشه_

 فال...منو دادی دق هوووف+

 فال هههه_

 کنه سوپرایز منو میخواد وستاو وستاس طرفه از شده برپا جشنه که خبرنداشتم من باغ،مثال بودن رفته اونا

 ....خودشه بیخبره چی همه از که کسی که نمیدونه اما

 ...ببینه منو وستا مبادا که بودم وایساده باغ ورودیه  از تر دور



 تو گذاشتم هارو زدمو،حلقه خودم به عطر کلی لباسم،دوباره کردنه مرتب از بعد وکردم معطل ساعتی نیم

 .......داخل رفتم جیبمو

. 

 باغ، حیاطه به ورودم با

 زدن، جیغ دستوبرام جشنم صاحبه میدونستن و میشناختن منو که اونایی

 دیدم، رو پریا جستجو  ازیکم بعد و توخونه رفتم تشکر از بعد

 ها شلوغه_

 کن نگاش اونجاس، وستا:اپری

 شد، چارتا چشام وستا دیدنه با

 زدن، برق چشام زیباییش از

 ...دنیا دختره زیباترین بود شده واسم

 بود مهمونا با زدن حرف سمتش،مشغوله رفتم ذوق با

 ...سمتم برگشت که شونش رو زدم 

 کرد برانداز سرتاپامو چون شد شوکه اونم

 کنه؟ درس نقص بی وتور اینقدر کرد وقت چطوری خدا_

 کرد، بغلم محکم میزو رو گذاشت بودو دستشو که گیالسی

 من آقایه شدی محشر چقدر: وستا

 ط از محشرتر نه_

 نه؟ شدی سوپرایز: وستا

 :گفتم زدمو شیطونی لبخنده

 باشه داشته ادامه بازی سوپرایز این کنمفک

 داد، باال ابروشو یه و کرد نگام گیج

 میگم ثانیه شدی،هر خوشگل خیلی درضمن...عالیه جشن،خیلی سهوا قشنگم،ممنون هیچی_



  من برم قربونت: وستا

 

 معرفیمون هم به و بود شده اشنا باهاشون تازه که یسریا پیش برد منو که بودیم وستا با زدن حرف مشغول

 کرد

. 

 بودم، کرده هماهنگ بود جوون دختره یه که جی دی با

 ...داشت خبر نقشه از و

 :گفتم شوپیش رفتم

  دادنه تکون وقته کن پلی توپ هاهنگ یه

 بریم بزن چشم به عی: جی دی

 وستا، یپش رفتم زدمو بهش رو تاییدی چشمکه

 وسط؟؟ بریم_

 جاموندیم بریممم وسط،بدووووو رفتن همه وایییی: وستا

 جمعیت، بین بردمش گرفتمو دستشو

 ...میرقصیدن جفتشون با اکثرا

 !بود مهمونا از پذیرایی میکرد، پرت حواسمو مدام که چیزی

 اما بود سرویس سلف که بااین

 ...باشه نداشتع کسری کمو کسی که میکردم چشم چشم مدام

 !بود حواسشون بچها خداروشکر ولی

 :گفتم که بود گذشته دادنامون تکون رقصو از ساعتی نیم

 برگردم،تونمیخایی؟ بخورمو اب لیوان یه برم من عزیزم

 ابی زود نه: وستا

  گلناز و پریا پیش رفتم دو با دادمو تکون سری



 بچها؟_

 دلم جونه: گلناز

 وقتشه؟: پریا

 کنی اینکارو شب نیمه بود قرار زوده، نبابا: گلناز

 دارم استرس_

 دارم ذوق خیلی منم: گفت میزد لبخن  که درحالی وایسادو پیشمون اومد  هدیه

 کو؟ رژا_

 میرقصه وستا با داره اوناهاش: هدیه

 وستا پیش برم من پس باشه_

 توسا؟: هدیه

 هوم_

 همراشه گیتار بچها از یکی: هدیه

 خب؟_

 بخونی باید ینی: پریا

 بخونی باید حلقه دادنه از قبل: هدیه

 عمرا ادم همه این جلو_

  تره رمانتیک: گلناز

 اونور برن من...باشه شد کم استرسم اگه_

 برو بدو: پریا

. 

 میرقصیدن، باله داشتن زوج ات سه بود،دو ده حدودایه ساعت

 ....بودن محشر خیلی

 ببرم لذت نمیذاشت استرسم اما



 میگرفتم، نظر زیر رو وستا میکردمو بازی انگشتام وبا میدادم تکون شدیدا پامو

 .میزد دست براشون و بود خیره رقصشون به لبخند با و آسوده

 میکرد، ذوق کوچولو دختر یه عین

 میکرد، ارومم دیدنش

 ...شد کمتر سماستر

 امشب، از ببر باش،لذت اروم توسا

 ....خنگول نمیفته اتفاق بیشتر یبار

 وستا؟_

 دلم؟ هاع؟حونه:وستا

 دارم ازت یسوال_

 هوم+

 داری دوس منو_

 (جملش نمیره یادم هیچوقت) دارمدوستت# اییافسانهشکلهزیباترین# و ممکنحالتهترینممکنغیربه#+ 

 ...کردمچما لپشو زدمو لبخندی

. 

 نداشت، تاثیری هوله هله دیگه که بود یازده ساعته

 خوردن مشغول و مینشست زوجش با اییگوشه و میکشید شام خودش برایه هرکی و بودن گرسنه همه

 ...میشد

 ...میرسید گوش به زدن حرف صدایه فقط و بود جنبشی هرگونه از فارغ مجلس

 ....سراغم اومد دوباره استرس

 ...کردم نگاه ساعت به کشیدمو عمیقی نفسه

 ...افتاد گلناز گیرایه و جذاب چشایه تو نگاهم  که کردم بلند سرمو نگاهی سنگینیه احساسه با

 میزد برق چشاش



 ...زیبا واقعا...بودن زیبا

 ...بود شده تر کننده خیرهو محشرتر رنگشون

 حیاط تو رفت پاشد که نگذشت بیشتر اییچندلحظه

 ...نشد متوجه اما رفتم دنبالش

 وایساد خلوت یگوشه یه

 ...میکنه گریه داره شدم متوجه که شدم نزدیکش

 میلرزید، شدیدا هاششونه

 بود، گرفته گلومو بغض

 !سمتم برگشت باترس که شونش رو زدم

 ...بود شده خیس اشکاش بخاطره هاشگونه

 کرد پاک کاشواش اومده، خودش به تازه انگار کع چندثانیه از بعد زدو زل چشام تو

 عزیزم بیرون چرااومدی:گلناز

 چرا؟ گریه_

 اخه تولدشه امشب شدم، مامانم دلتنگه لحظه یه: گلناز

 بزن زنگ بهش_

 میزنگم باشه: گلناز

 زد صدام که توخونه برگردم خاستم

 توسا: گلناز

 جونم_

 بگیرم؟ دستتو میذاری: گلناز

 میکردم، نگاش متعجب

 فهمیدم اشچونه لرزشه از اینو و بود گرفته گلوشو بغض

 ...صورتش جلوی گذاشت دستاشو و شد سرازیر دوباره اشکاش



 داری؟ دوسم هنوز: گفتم گرفتمو دستاشو

 کنم فراموشت نمیتونم:گلناز

 میگی؟ اینو حاال چرا: گفتم دادمو قورت بغضمو

 برنیومد دستت از کاری میدونستیماگه شم،حتی خوشبختیت مانع نمیخاستم: گلناز

 چی؟ یههد_

 تویی من عشقه اما دارم، دوسش: گلناز

 من یگذشته شبیه شدی_

 :گفت شدو خیره چشام تو

 سخته اسم خیلی

 کشیدم عمیقی نفس پایینو انداختم سرمو

 (بغض با)شدی خوشتیپ خیلی...راستی: گلناز

 کردم، بغلش محکم

 کرد، بغلم محکمترازمن اونم

 ...افتاد هق هق به که کرد گریه اونقدر

 بمیرم...کاش...همونه...هنوز...عطرت....بویه: ازگلن

 که زدم،نمردم رل همیم،من کناره همیشه منوتو...هیشششش_

 میکشه عذاب...اونم...عاشقتم...میدونه... هدیه: گلناز

 میکنم درس چیزو همه_

 باال، اوردم سرشو اوردمو درش ازبغلم

 ...وستا از نزدیکتری،حتی بمن دنیا تواین هرکسی از تو_

 ....بخونی،عشقم براش وقتشه بریم، ۱۱:۲0 ساعت: گلناز

 ...زد اتیش تنمو تمامه حرفش این

 :گفتم کردمو پاک بودو شده سرازیر چشمم از که اشکی



 تو بریم

 

 .شدیم خونه وارده گرفتمو دستشو

 سمتم، اومد عصبانیت با پریا

 بودی قبرستونی کدوم میشه دیر داره سگگگ سگه: پریا

 کرد ارومم خدا بنده شد،توسا تنگ مامانم سهوا دلم: گلناز

 ...اونجاس گیتار بدو ببرن،توسا هردوتونو شوره مرده: پریا

 بستم، کشیدم،چشامو عمیق نفس دوباره کردمو نگاه ساعتو

 ...کنم تمرکز داشتم سعی

 بازکردم، چشامو اومد دستم به که فشاری با

 !میتونی تو عزیزم، باش اروم:گلناز

 بودن گذاشته جی دی نزدیکه که صندلیی سمته رفتم کشیدمو بیرون دستش از دستمو موزد لبخندی بهش

 ...بود کنارش هم اییقهوه گیتاره یه و

. 

 میدیدم، رو وستا

 نبود، حواسش

 :گفتم میکروفن پشت

 ...کن ما حاله به نظری وستاس، اسمتون و جذابی که خانومی

 ...دید منو کرد،بعدم نگاه ورش دورو به اول تعجب با وستا

  جلو اومد باتعجب

 بودن، شده جمع همه

 ...بودن وایساده بقیع از جلوتر رژا و هدیه و گلناز و پریا و وستا

  کشیدمو عمیقی نفسه



 ...زدم آکوردو

 

 خوبیه حسه ��

 نفر یه ببینی

 زده پس ط بخاطره رو همه

 ط به خودش رسونده واسیه

 زده نفس نفس راهو یهمه

 خوبیه حسه

 یهخوب حسه

 مسممه تو انتخابه واسه نفره یه ببینی

 بگه بهت وبگیره دستتو

 مسلمه تو کناره موندش

 خوبیه حسه

 ازت دلگیرم که لحظه توهمین

 ترم وابسته ط به همیشه از

 نبود بمن ط خوبه حسه اگه

 سرم به نمیزد عاشقی فکره

 ...سرم به

 کنارمی کنم حس دوباره تا بده زندگی انگیزه...بمن

 بگیر شده،دستامو دروغم به

 قرارمی بی که بگو الکی

 ....الکی

 نگاش با همیشه ک بودی تو این



 کرد عاشقونه منو هایهلحظه

 هاملحظه تمومه تو که منم این

 کرد بهونه عاشقی،تورو واسه

 تو مهربونه نگاهه اون....هرگز

 نداد من یاده رو تفاوتی بی

 بودنم تو با نیازه از پر من

 ��.........نخاد تورو من قلبه....میشه مگه

 میکرد زیادتر استرسمو و جیغ،هیجان دستو بلنده صدایه

 ذوقش، پر یچهرهو وستا از قبل

 ....کنه ارومش داشت سعی کرد،هدیه جلب توجهمو گلناز غمگینه یگریه

 شد بلند جمعیت صدایه

 ...دوباره...دوباره...دوباره×

 :زد داد که کردم نگاه وستا به

 عاااشقتم من عشقه عاشقتم

 زد هیجان سر از بلندی جیغه گفتو اینو

 داد، دس بهم بودن خاننده حسه

 مسخرم حسه از

 گفتم، میکروفن پشت زدمو لبخندی

 ...شب نیمه واسه باشه ایشاهلل_

 وستا سمته رفتم پاشدمو

 بغلم تو پرید دو با که

  خیلیییییییی محشرررررربود خیلیییی: وستا

 دیگه بود سوپرایز_



 وووییییی شم فدات من خدا وای: وستا

 

 (...تانگو)میرقصیدیم اروم هممون و کرد پلی رو مالیمی اهنگه جی دی

 ....بود بسته چشاشو و بود هدیه یشونه رو سرش که میکردم نگاه گلناز به گهگاهی

 هعی_

 عشقم؟چیشده؟ میکشی آه چرا: وستا

 نمیدونم اومد یهو_

 بود دوازده به دیقه پنج ساعت

 بود شده وقتش

 ....میزد محکمتر برابر هزار قلبم ضربانه

 میداد اشاره بهم که دیدم رو پریا

 بدی؟ ادامه ارومت رقص به و بدی تکیه بهم ببندی چشاتو میشه وستا_

 دارم دوس اینجوری: وستا

 میرقصیدم اروم بستو چشاشو سینمو به چسبوند سرشو

 زدن کنار رقص پیست از رو همه رژا و پریا و هدیه

 شدن جمع دورمون تا دور

 ....گرفتن فیلم به کرد شروع کردو روشن دوربینو رژا

 کرد پلی رو( آرومه چی همه)اهنگه جی دی

 میکرد نگاه ورش دورو به گیج و تعجب با اومدو بیرون بغلم از وستا

 ...بگیره هردومونو رخه نیم دوربین که وایسادم طوری شدمو دور ازش قدم دو

 :گرفتم جلوش دراوردمو کتم جیبه از رو حلقه

 میمونی؟ واسم أبد دارم،تا دوست وستا؟خیلی_

 بود، اومده بند زبونش انگار



 ...میکرد نگاه اینا پریا به بودو شده باز متر سه دهنش

 

 گرفت، خندم که کرد نگام باز دهنه با

 جلو بیار دستتو_

 ...واهاییی...توسا: وستا

 ...کردم شانگشت تو رو حلقه گرفتمو راستشو دسته

  بهش دادم خودمم یحلقه

 چیکاکنم؟ باید: وستا

 دیگه انگشتم تو بکن_

 ...بود شده داغ بدنش و میلرزید شدیدا دستاش

 کردو دستم رو حلقه

 .کرد نگام

 نمیشه باورم: وستا

 دارم دوست خیلی_

 دارم دوست...دیونتم من: وستا

 دارررررررممممم دوووووست( جیغ با اینبار) دارم دوست

 دارم، دوست که میگفت جیغ با بغلمو پرید

 شد بلند جمعیت جیغه دستو صدایه حاال

 ما از بعد

 ...دادن بهم حلقشونو رژا و پریا

 !!!میزدن دست فقط و نشد خبری بودیم،اما گلناز و هدیه منتظر

 ...گفتن تبریک و جلو اومدن همه

 :گفت من وستا،روبه به تبریک از بعد اومو گلناز نفر اخرین



 باشید پایدار همیشه توسا،امیدوارم شی خوشبخت: گلناز

 ...بلرزه دلم میشد باعث و میلرزید صداش

 ....کردم تشکر کردمو بغلش

. 

  بود عالی امشب عزیزم: وستا

 دیگه شبک دراز بیا

 کشیدمو دراز تخت رو کردموکنارش خاموش المپو

 ....هستی و بودی اینا،تو یهمه از تر عالی: گفتم 

 ...دارم دوست أبد و نهایت بی تا:وستا

 کردم، نوازش موهاشو بوسیدمو پیشونیشو

 .....برد خابش زود خیلی

 نشست لبم رو لبخند کشیدمو حلقم به دستی

 ....... همیشهبرایهشاید# _

 .... شاید# _

 �💙�.......برد خوابم کشیدم نفس عطرشو اینکه از بعد سرشو کنار گذاشتم کردموسرمو نگاه وستا به

. 

. 

. 

. 

. 

 

 پایان



 ��توسکا: نویسنده

 


