
 

 نیمیز پا و دست مشکالت باتالق تو داری وقتی که منجی،کسی یک به دارن نیاز زندگی های نشیب فرازو تو گاهی آدما

 !باشه دهندت نجات بزرگ اقیانوس وسط کوچیک چوب تخته یک مثل

 هرچند کوچیک ولی آینده سازه و میتونه باعث ایجاد یک زندگی جدید باشه...

 میتونه 

حسش ل بعد از کلی مشک بدونی،سی که عاشقش باشی و عاشقت باشهکهر شرایطی بتونی بهش تکیه کنی، کسی که توی

 تغییر نمیکنه،بعد از کلی دردسر بازم بهش اعتماد داشته باشی...

 

 

ز شدت عصبانیت میخواستم سرمو بزنم به دیوار و بابا همچنان داشت با اون مرتیکه یابوی هوسباز حرف میزد و سر قیمتم ا

 خودم بیارم. رچونه میزدن و منم بغضم گرفته بود و واقعا میخواستم یک بالیی س

 حرفاشون که تموم شد بابا گفت:مبارکه ولی باید تا شب صبر کنی.



اشه ای گفت و موقعی که خواست بره بیرون دستی به پشتم زد که دلم ریش شد و بعد هم برگشت و لبخندی مرده با اکراه ب

زد که دندونای زردش رو نشون میداد.پشتم لرزید و سرمو انداختم پایین.مرده که از در خونه بیرون رفت با عصبانیت رفتم 

 گفتم:بابا...و عصبانیت باالی سر بابا و با بغض 

 ته بود پای پیک نیکش و اصال حواسش به من نبود.بابا نشس

 آب دهنمو به سختی قورت دادم و گفتم:بابا دارم باهات حرف میزنم.

 باز هم بی محلی.....

و خاموش پیک نیکشستی به صورتم کشیدم و نشستم،از شدت ناراحتی و عصبانیت دستم لرزش گرفته بود.با همون لرزش د

 وشی.کردم و گفتم:منو به اون نمیفر

بابا که بخاطر خاموش کردن پیک نیکش از دستم عصبانی شد بلند شد و منو هل داد و همونطور که به سمتم میومد 

 گفت:مگه دست تویه؟مرد به اون خوبی.تازه پول خوبی هم بابت تو بهم میده.

 کشیدی ازبس مغزت شده پوچ نیست مخت تو هیچی دیگه میگی چی نمیفهمی االن توبا صدایی بلند گفتم:

 نم با تو اونوقت میکنن مادرشون پدرو واسه کار تا هزار تو همسن دخترای ورپریده ی دختره شو خفه:از جاش بلند شد بابا

 ؟کنیمی تا اینجوری

 بابا کن جمع_

 تو همسن دخترای تو همسن دخترای:دراوردم اداشو بعدم

 .ندارن تو مثل بابایی،نمیکنن حراج ونودخترشو  ادمن باباشون من همسن دخترایبعدم با گریه ادامه دادم:

 بش کن جمع وسایالتو ندارم کاری کارا این به من:گفت میخاروند سرشو و نیکش پیک سمت میرفت داشت که درحالی

 .باشی باهاش روزی چند ی میاد خوشتخوشگلم  نترس.دنبالت میان

 .بشنوم صداتو نمیخوام شو خفه شو خفه_

 ک نیکش رو روشن میکرد گفت:برو وسایلتو جمع کن تا شب بیاد ببرت.بعد هم نشست و همونطور که پی

 سر لجبازی نشستم رو به روش و اونم گفت:پاشو برو از جلو چشمم.برو وسایلتو جمع کن.

 اجازه اومدن اشکام رو دادم و گفتم:با مامانم همینجوری حرف میزدی؟

 گفت:هیس....سرشو آورد باال 

 نمیزارم منو بفروشی.-

 ست خودته؟مگه د-

 ولی نمیزارم منو بفروشی.ی خودم میرم،خوابدن منه.وجود منه.اگه منو نمی-



 رفتنت به اندازه فروختنت برام سود نداره-

 قلبم با این حرفش شکست.لب گزیدم و چیزی نگفتم.با این مرد نمیشد حرف زد.اخم غلیظی کردم و زل زدم به در...

 یخواست با اون مرتیکه ی چغندر یکجا باشم.تو ذهنم کلی فکر ناجور بود.اصال دلم نم

 به بابا گفتم:بابا...اون یارو کی میاد؟ روظهر بود. 21گاه کردم ساعت به ساعت ن

 بابا پک عمیقی زد و گفت:مگه برات فرقی هم داره؟

 آره-

 شب.... 21با صدای گرفته ای گفت:

 ؟ساعت 21ساعت وقت داشتم ولی خب چیکار میتونستم بکنم تو این  21

لبم رو با زبونم تر کردم و بلند شدم ولی خب نمیدونستم چیکار کنم.یک لحظه احساس کردم معدم سوراخ شده.از شدت 

درد کمی خم شدم و همونطور که دستم روی شکمم بود به سمت آشپزخونه رفتم و در یخچالو باز کردم.هیچی نداشت...چیز 

 جدیدی نبود.

 فتم:دارم میام...گرفتمو سرم کردم و همونطور که دمپایی هام رو پام میکردم  نگ و رور هدر خونه رو زدن چادر رنگی

مهری خانم رو دیدم که دستش یک ظرف برنج و قرمه سبزی بود.با خجالت ازش گرفتم و رفتم و درو که باز کردم 

 گفتم:دستتون درد نکنه مهری خانم.

 دخترم. هش میکنم،نوش جونتامهری خانم با محبت نگاهم کرد و گفت:خو

کمی بدون حرف به هم نگاه کردیم و من سکوت رو شکستم و گفتم:ببخشید تروخدا تعارف نمیکنم بیاید داخل.آخه 

 چیزه.میدونین که...

یک مرده از خونتون اومد  مهری خانم با لبخند گفت:نه دخترم داخل نمیام.میخواستم حال خودتو بپرسم.آخه یکم پیش

 بیرون...

 اومده بود....گفتم:آره..اون برای...اممم....چیز لبخند غمگینی زدم و 

 مهری خانم لب گزید و گفت:برای تو؟

ماهرخ سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم.فک کنم خودش گویای همه چیز بود.مهری خانم نوچی کرد و گفت:خیله خب 

 االنم میخوای بیای خونه ی ما؟.اری داشتی حتما بهم بگیکاگه  جان

 غذاهم دستتون درد نکنه. نه ممنون.بابت-

 رفت و من تو حیاط نصف غذارو خوردم و بقیه رو هم بردم داخل و گذاشتم کنار بابا.

 هوا انقدر گرم بود که حالم داشت بهم میخوردرفتم داخل و نشستم زیر پنکه سقفی خونه و امیدوار بودم کمی باد بهم بخوره.



به سمت اتاقم پا تند کردم ولی وقتی به اتاقم رسیدم وایسادم و با خودم  شدم و با فکری که به سرم زده بود یک دفعه بلند

 گفتم برگردم برای همین نشستم و سرم رو گذاشتم روی زانوم و به بدبختیم فکر کردم.

 سرم رو با دستام فشار دادم تا کمی از دردش کم بشه ولی نشد...

 وندن و زجر کشیدن زیر دست اون مرتیکه هوسبازهکمی با خودم فکر کردم دیدم فرار کردن معقوالنه تر از م

بلند شدم به سمت اتاقم رفتم.رفتم داخل و شروع کردم به جمع کردن وسایلم.کل وسایالم نصف کوله پشتی درب و داغونم 

 نمیشد.

ر م که بویتن کردن مانتو شلوار مشکنفره خانوادگیمون رو برداشتم و گذاشتم تو کیفم و زیپشو بستم و بعد از به  3عکس 

شده بود و انداختن شال خاکستریم روی سرم از خونه زدم بیرون و کتونی های مشکی داغونم رو هم پام کردم و با احتیاط 

 بفهمه.البته بابا که خوابش برده بود و به این زودیا بیدار نمیشد. بااز خونه رفتم بیرون تا مبادا با

 چند رایب که بابام از بود پر دلم رفتم خیابون سمت به کنم طی رو یریمس ی پیاده معمول طبق باید پس نداشتم که پول

 همه و چیز همه از بود پر دلم بکنه عوضی ی مرتیکه اون ی بازیچه دخترشو عمر اخر تا میخواست خودش ارامش ساعت

 .زدن قدم به کردم شروع اروم جدول روی و خیابون اونطرف رسوندم خودمو ماشینا الی البه از بود قرمز کس،چراغ

 این وت من همدم تنها بگم غمام و درد از پیشش بتونم که خواهری نهو  مادری نه،داشتم رفیقی نه که بود اینجا من بدبختیه

الدنگ  ی مرتیکه اون زن بمیرمم شده بگردم باید راهی یه دنبال. نیست اونم زودی به که! بس و بود خانم مهری روزا

 صدای مبردار قدم خواستم تا بره بین از خاکاش تا دادم تکونش و کشیدم مانتوم به دستی شدم بلند و کردم هووفی.نمیشم

 نگا و اون لباسای مهرادو گفت: کرد اشاره من به و زد کناریش پسر پهلوی به ای هسقلم که شنیدم رو دختر ی

 تراوله همه ندارم خورده ندهشرم: گفت ای مسخره لحن با و شد نزدیکم و کرد نگاهی من به بود مهراد اسمش که پسره

 .میکردم کمکت وگرنه

 بود. گلوم توی غده یک مثل نمیترکید ولی میزد چنگ گلومو بغض لرزید چونم.شد خراب سرم رو دنیا انگار حرفش این با

 لکه ی هک بابایی شدم متنفر بابام از قبل از بیشتر گونم رو خوردن سر اشکام شدم رد کنارشون از و کردم بهشون و پشتم

 االن تو:گفت گوشم در پسرا از یکی که پایین انداختم سرمو شدن رد کنارم از پسر دوتا کرده همه نمای انگشت منم و ننگه

 باشی؟ امداد کمیته صف تو نباید

 گاهین گفتن برای نداشتم حرفی،میبارید چشمم از که بود اشکی بود شده تموم طاقتم دیگه باال اوردم و سرم حرف این با

 کنار داشتمو سال چند این که ترسی بودم بریده زدم بهش محکمی ی تنه ی و شدم رد کنارش از شدت با کردم بهش

قلی .انقدر حالم بد بود که نرفتم پله بباال که داشت میومد پایین رفتم برقی پله از سرعت با هوایی پل سمت رفتم و گذاشتم

 سیک خداکنه که بود این میکردم فکر که چیزی تنها به و بود خالی ذهنم و فقط سعی داشتم هرجور شه به اون باال برسم

 .میشه سخت کارم وگرنه نباشه پل رو

 ...خوبهرسیدم روی پل همونطور که نفس نفس میزدم نگاهمو چرخوندم و دیدم کسی نیست.



 اونور از سرعت با که ماشینا شدن رد صدای ولی نکنم نگاه پایین به کردم سعی کردم اویزون سفید ی نرده  از پاهامو از یکی

 از دترب خیلی بکشم مرتیکه اون پیش سالها میخواستم که عذابایی دیگه ولی میکرد منصرف و من لحظه هر میومد اتوبان

 !لحظس ی دردش خودکشی حداقل بود ماشینا شدید برخورد و پل از شدن پرت عذاب

 هم هب انگشت با منو که مردمی از شد پر پل زیر و شدن من متوجه همه باالخره ولی بفهمن قصدم مردم تا کشید طول یکم

 ...میدادن نشون

 ...برسم مرحله این به نمیکردم فکر وقت هیچ بود دهنم تو ،قلبم میلرزید پاهام

 ...شه تموم کارم امشب همین بود آرزوم تنها االن اما میلرزید بدنم و تن تموم خودکشی فکر از قبال

 نشان آتش و پلیس به زدن زنگ در تالش ای عده،میکردن تشویقم عده یه و کنن منصرف و من میکردن تالش عده یه

 .بودن

 و.... مردم همهمه،ماشینا های بوق صدای

 ...کردم ببخش طلب خدا از کردم خواهی معذرت مادرم از دلم تو بستم و چشمام

 ...کردم خالی و ذهنم و بستم و چشمام و کردم جدا ها نرده از دستامو

 سیح*م

 تو یسوز اتش بازم.گرفت ازمرو  انرژیم کل امروز ماموریت.بود نمونده برام نایی ازخستگی.شد تموم دیگه کاری روز یک بازم

 قوی گروه لطف به بود،ولی کارسختی جاها تواینجور اتش کردن مهار واقعا.بازیافته های پرازکارخونه که مناطقی از یکی

 اه بابچه دراوردم ازتنمرو  نشانی آتش لباس اینکه محض به.ومهارکنیم اتش یمتونست زود خیلی داریم که وکاربلدی

 وشوقی ذوق ویادمه،چه مرکزگذاشتم این وتوی پام که روزی اولین هم هنوز.هارفتم پله سمت وبه کردم خداحاظی

 روبه مادروپدرم بامخالفت کردم وانتخاب شغل واین شد تموم درسم که موقعی.بودم شغل این عاشق ازبچگی آخه.داشتم

 موقعا بعضی مامانم هنوزم.کردم اوناروراضی هستم خودم مواظب که بهشون دادن قول وکلی خودم بااصرارهای اما روشدم

 به رسیدم کی نفهمیدم که فکربودم انقدرتوی.میکنم وعوض وموضوع بگیرم نشنیده میکنم سعی من اما ایرادمیگیره ازشغلم

 شهشی به زد ازهمکارابود یکی که حمید بزنم استارت تااومدم.ودزدگیروزدم دراوردم یبمج وازتوی ماشین پارکینگ،سوئیچ

 .دیدمت عجب چه چخبرا داداش ومیبینم؟خوبی کی ببین بَه بَه:وگفت

 بیای؟ بامن میخای و نیاوردی ماشین باز چیه:زدموگفتم بهش لبخندی

 میکنم؟ بازی نقش دارم بود ضایع خیلی:کلشوخاروندوگفت پشت

 ..ای خسته توام حتما م خسته خیلی که باال بپر...میکردی بازی قشنگتر یکم داداش رها-

 .ومیرم بقیش خودم منوبرسون بود گرم،تاهرجامسیرت دمت-

 تابرم ودممنتظرب بیصبرانه ومنم نبود راهی تاخونه.کرد تشکر کلی واونم رسوندم تادرخونش و نزدیم،حمید حرفی تومسیرزیاد

 .نشم تامعطل دروزدم ریموت کوچه وازوسطای کوچمون توی رسیدم. وبخورم نمماما دستپخت وشام



 ونبهش حالتی دست با بود شده بلند کمی موهامم بودم خسته،زیادی کردم خودم به نگاهی ینهآ تو و کردم پارک و ماشین

اخل حیاط بود هم گذشتم و به سمت خونه رفتم.از بین درختایی که د.از ماشین پیاده شدم و گرفتم نهآی از رومو و دادم

 عمیق بو میکشدم.

 .داخل رفتم و انداختم کلید

 خونس مامان بود معلوم خونه آشپز توی صدا و سر صدای از

 شدم خونه وارد و کردم پام دمپایی و آوردم در پام از در جلوی هامو کفش

 مادر سالم_

 نباشی خسته پسرم سالم_

 ممنون_

 شام بیا کن عوض هاتو لباس_

 چشم_

  اتاق داخل رفتم و زدم لبخندی

 خونه آشپز سمت به رفتم و پوشیدم شلوارکی و تیشرت یه و آوردم در تنم از سریع هامو لباس

 !بود؟ چطور سرکار_

 همیشه مثل خوب_

 میفرستم صلوات چقدر من میری تو که صبح از میدونه خدا_

 هستم خودم مراقب من نده عذاب و خودت برم قربونت من الهی_

 نمیکنه آرومت هیچی بچتی نگران وقتی میفهمی و میشی پدر خودت:گفت و زد دیلبخن

 ...داشتم دوست همه از بیشتر مادرمو زندگیم توی کردم بغلش و سمتش رفتم

  شام میز سر بشین برو نکن لوس خودتو:گفت و کرد ای خنده

 کشیدم شامو بیا :حسینمامان

 نشست میز سر و اومد در اتاقش تو از بابا

 المس_

 پسرم سالم_

 .... خوردیم و شاممون سکوت تو و نگفتم ای دیگه چیزه



 شدم بلند میز سر از و کردم تشکر مامان از کردم تموم غذامو وقتی 

  بخوابم بعد و دوش زیر برم میخواست دلم  شدم خواب اتاق وارد

 .......حموم تو رفتم و آوردم در و تیشرتم سریع

  میکردم خشک موهامو و بودم ایستاده آیینه یجلو بود دورم که ای حوله با

 بود خوب خیلی که رنگم خرمایی موهای

 بودم رفته مادرمبه  که ابیم چشمای

 .البته انقدربهم گفتن دارم اینجوری میگما وگرنه من کی باشم که بخوام نظر بدم.داشتم جذابی صورت کل در

  بود ها فروش طال ترین بزرگ از یکی بابام و بودم، خانواده فرزند تک

 بود کسی خودش برای

 شده بازنشست و بوده معلم مادرمم

  هستم نشان آتش که منم

 ساله از تهران 1۲ ثامن مسیح

.... 

 تختم سمت به رفتم و کردم عوض لباسامو

  میره ویبره گوشیم دیدم که میگرفت خوابم داشت تازه

  کیه دیگه این بابا ای

 و استم داره چیکار شب موقع این بود حمید. نبود کن ول اینکه مثل خورد زنگ دوباره وابمبخ اومدم دوباره و نکردم اعتنایی

 کردم وصل

 حمید بگو_

 بودی خواب ببخشید داداش_

 بگو نه_

 .برسون خودتو سریع فقط)....(خیابون وت خودکشی حادثه یه کردن گزارش ساختس کارمون_

 اوکی اوکی اوه اوه_

  دمش حاضر سرعتی چه با نمیدونم

 رفتم اداره طرف به ماشین با سرعتی چه با



 میکرد جمع نیرو تند تند داشت حمید

 شدم ماشین سوار و پوشیدم و مخصوصم لباسای دقیقه یک از کمتر تو

  کردیم روشن و آژیر خیابون تو

 کنین باز و راه کنین باز راهو میگفت حمید بلندگو پشت از

 خطره در کسی جون نمیکردن درک چرا بود مخم روی ها ماشین بوق صدای

 ...بود خبر چه مقصد، به رسیدیم

  کردن متفرق و مردم دیگه نفر چند و حمید

 باال رفتم پل های پله از یواش منم

 ماموریتاازاینجور بود وقتی یاپسر؟چند داره؟دختره قصدخودکشی کی باال اون که فکرمیکردم هاباالمیرفتم ازپله همینطورکه

 .نمیشد گزارش

 صحبت باهاش داشتن بودن زودترازمارسیده که هایی چندنفرازبچه باال ب برسم تازودتر کردم رودوتایکی اه پله

 ..میومد ازچشماش واشک داشت نامرتبی سرووضع...دختره یک دیدم شدم که نزدیکتر یکم..میکردن

 نجات زندگی این ازدست و خودم رینبذا.. برنمیدارین ازسرم چرادست..بدین نجاتم نمیخام...اونطرف برین:میکشید جیغ بلند

 ..بدم

؟ بود ترسیده همه این ازچی.بیدادمیکرد اش توچهره معصومیت که ظریف دختری.کنم نگاه تربهش جلوتادقیق رفتم

 ...رسوندم باشم مسلط بهش که جایی نزدیکترین وبه خودم خونسرد خیلی.باشه داشته سال11یا2۱از بیشتر فکرنمیکنم

 ..پایین میکنم وپرت خودم جلو بیای دیگه قدم یک بخدااگه:دوگفتکر بهم نگاهی برگشت

 میده،یعنی چیزونشون یک فقط این.کنه وپرت خودش ونداره هنوزجراتش فهمیدم حرفش ینبا ا..داشت غمگینی نگاه چه

 ..میکنه تحمل وداره زیادی وروحی عصبی فشار دختر این

 ..بشه برطرف مشکلت تا کنم کمکت میدم من،قول به دهوب دستت:وگفتم کردم دراز سمتش بهآرومی  وبه دستم

 نیاوردی طاقت توام کرده خیانت بهت اون حاالم خوردی عشقی شکست دیگه دختر هزاران مث توام حتما هه:گفتم تودلم

 از مبه میزد سرخی به هم چشماش سفیدی کم کم دیگه.نموند پنهون ازچشمش که زدم نیشخندی...بکشی خودتو ومیخای

 ...درضمن وبکنم خودم کار من محترم،بذار برواقای:کردوگفت نگاه چشم ی گوشه

 ...وبکشم تاخودم ترکرد ومصمم من زدی که نیشخندی این:وگفت برگشت طرفم بیشتربه

 زرنگ دختر چه نگذریم ازحق ولی.شرایط تواین وبخونه فکرم اون نمیخواستم من چراکه گرفت ترس رنگ نگاهم آن یک

 .وتیزیه



 و نکن استفاده ازموقعیت خواستن ها میزد،بچه حرف باکسی داشت گرفت،انگار اسمون سمت به و سرش کردم، نگاه بهش

 ست،االنب واروم شد،چشمهاش تموم صحبتاش بعدازاینکه.صبرکنن دیگه یکم کردم اشاره بهشون ،بادست بگیرنش ازپشت

 م،بهرسوند وبهش خودم بزرگ گام ،بایک کنیم هاستفاد چشمهاش بودن وازبسته بدیم نشون العمل عکس ما تا بود وقتش

 امدست و پریدم برداره اومد دستشو یکی وتااون کرد ول ازدستاشو یکی میشه نزدیکش کسی کرد احساس اینکه محض

 عصبی فشار کشید،انقدر جیغ گرفتمش تا..میرسید م سینه تاروی زور تربود،به کوتاه ازمن خیلی ،قدش دورکمرش وانداختم

 روی وخوابوندمش پل روی هاکشیدیمش بچه باکمک سرعت به..افتاد جون بی دستام روی و.رفت هوش از که روش بود

 سرش باالی ورسوندن خودشون بودن ای حادثه هرگونه ومنتظر بودن اومده ازقبل که اورژانس های بچه بالفاصله..زمین

 توخوابم حتی معصومیتش. بودم شده بود جلوم که دختری صورت محو امامن...کردن حیاتیشوچک عالئم کردن وشروع

 منمیدون..نداره خوبی مالی وضع که بود معلوم هم لباساش ،ازطرز ست کشیده سختی که بود معلوم ش ازچهره..بود مشخص

  بردنش و برانکارد رو گذاشتنش بردارم چشم اش ازچهره نمیتونستم اصال..شد دختر این درگیر چراذهنم

 !بردنش کرد اشاره و پهلوم به زد محکم حمید

 !بوده بزرگی مشکل حتمی!داشت؟ مشکلی چه یعنی.پایین سمت به رفتم منم و زدم پوزخندی

 اورژانس با میرم من کن جور و جمع رو اوضاع تو:گفتم حمید به نداشت همراهی چون 

 ها بچسگفت: و کرد ای خنده

 ....دیگرن یک اعضا آدم بنی:گفتم و کردم اخمی

 !پسر نباش منحرف اینقدر:گفتم پیشونیش رو زدم انگشتم با و

 حمید خندید و گفت:باشه داداش مواظب باش.

 و رفت.

 تا میکردم صبر باید بودن شده نگرانش خانوادش حتما.بود 21 کردم نگاه و ساعت بودم دختر این درگیر فکرم بیمارستان تا

 .بیاد بهوش

 .نشستم انتظار سالن صندلی روی دماوم منم و زدن سرم بهش.شدیم بیمارستان وارد و رسیدیم

 *ماهرخ

.اول نور المپ اذیتم میکرد ولی بعدش بهتر شد.همون لحظه یک خانم با تا چشمامو باز کردم بوی الکل پیچید زیر بینیم

لباس پرستاری در حالی که به آمپول توی دستش با دقت نگاه میکرد اومد توی اتاق و تا منو دید لبخند محوی زد و اومد 

 گفت:خوب خوابیدی خوشگل خانم؟ طور که آمپول رو توی سرمم خالی میکردنتم و هموسم

 خواب؟مگه من االن نباید مرده باشم؟کمی به ذهنم فشار آوردم تا یادم اومد لحظه آخری اون پسر پرروعه دستمو گرفت.

 رو به پرستاره گفتم:ساعت چنده؟

 صبحه. 21به ساعت مچیش نگاه کرد و گفت:ساعت 



 ..من چند ساعته اینجام؟بعد.-

 ساعت. 21-

 ابروهامو انداختم باال و گفتم:چیزه...

 جان؟-

 با کمی مکث گفتم:هیچی ممنون

 اومدن داخل و روی صندلی ها نشستن و گفتن:سالم. بعد هم رفت بیرون و کمی بعد دوتا خانم چادری

 آگاهی اومدیم.میخوایم دلیل خودکشیتون رو بدونیمآروم سالم کردم و سوالی بهشون نگاه کردم که یکیشون گفت:ما از اداره 

 لب گزیدم.االن باید چی میگفتم؟حقیقت رو؟اگه حقیقت رو بگم بابارو چیکار میکنن؟

با کشیدن زبونم روی لب هم ترشون کردم و بعد هم با صدایی گرفته گفتم:ببخشید من االن حالم خوب نیست و اینکه حتی 

 با خودمم کنار نیومدم.

 اخمی کرد و یکی دیگشون با لبخند گفت:باشه عزیزم ولی وقتی تونستی حرف بزنی حتما بگو تا ما بیایم.یکیشون 

 سرمو تکون دادم و وقتی اونا رفتن اشکام ریختن.داشتم بی صدا گریه میکردم که صدای در اومد.

 اختم پایین.سریع دستی به چشمام کشیدم و برگشتم.با دیدن اون پسر پرروعه اخمی کردم و سرمو اند

میکردم.نفس عمیقی  صندلی رو داد کنار و نشست و بی حرف بهم زل زد.سنگینی نگاهش رو کامال واضح روی خودم حس

 کشید و گفت:خب اسمت چیه؟

 چیزی نگفتم که دستشو آورد سمت دستام.

 ش کرد.دستام رو کشیدم عقب و بهش نگاه کردم که لبخند محوی زد ولی با کشیدن دستش روی صورتش مهار

 نگفتی....اسمت چیه؟-

 آروم گفتم:اسمم به چه کارت میاد؟

 کنن یا نه؟ تباالخره باید اسمتو ثب-

 خب تو مگه آتش نشان نبودی؟-

 یکی بهشون بگه اسمت چیه.چرا ولی -

 هرکسی به غیر از تو.-

 چرا؟مگه من چمه؟-

 جاتم دادی.ن-



 شغلم همینه.-

 اها اوکی.موفق باشی.-

 اسمت؟-

 رو اعصابم.منم اصال حوصله ندارم. داری میری-

دست به سینه شد و به صندلی تکیه داد و گفت:تا اسمتو نفهمم بیرون نمیرم.اگرم میخوای بگم همون خانم پلیسا بیان 

 داخل.

 بغضم رو به سختی قورت دادم و بعد هم گفتم:چی بگم؟

 وده؟جدی شد و اومد به سمتم و گفت:اسمت و اینکه انگیزت برای خودکشی چی ب

 پوست لبمو کندم و گفتم:ماهرخ.

 خوبه....بهت میاد.-

 بدون هیچ حسی بهش نگاه کردم که سرفه ای کرد و گفت:خب انگیزت؟

 خودت چی فکر میکنی؟-

باز هم نیشخند زد.عصبانی شدم و بهش گفتم:چیه؟دیشبم برای همین نیشخند زدی؟فک میکنی ازون دخترای بی درد 

 این کارمم برای جلب توجه بوده؟ مرفحم یا شکست عشقی خوردم و

 .متعجب و با ابرویی باال پریده گفت:نه...ینی...چیزه....خب خودت بگو انگیزت چی بوده

سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم که صداش نرم تر شد و گفت:راستش آره..فکر میکردم برای جلب توجه داری این کارو 

 و....امجام میدی ولی وقتی از حال رفتی و چهرت 

 بعد از کمی مکث با تردید گفت:سرو وضعت فهمیدم واقعا فشار روت بوده.و کنجکاو شدم که چه اتفاقی افتاده.

 من به پلیس ها هم گفتم.االن اصال آمادگی حرف زدن ندارم.-

طالعات ا دستی به ته ریشش کشید و گفت:خیله خب خیلی پا پیچت نمیشم.ولی االن میتونم برم به دکترت بگم آماده دادن

 از خودت هستی؟

 سرمو تکون دادم و داشت میرفت که دم در برگشت و گفت:اسمم مسیحه.اینو گفتم تا تو ذهنت پسره صدام نکنی.

سرمو آروم تکون دادم که لبخند محوی زد و رفت.بعد از چند دقیقه دکتر که یک خانم خوشگل و خوشپوش بود اومد داخل 

 میتونی حرف بزنی.و با خوشرویی گفت:خب عزیزم.گفتن 

 پس باید از اول خودتو معرفی کنی. سرمو تکون دادم که گفت: هیچ چیزی که نشون بده کی هستی نداشتی

 کیفم روی پل بود.-



 من برم بگم کیفتو بیارن و تا اون موقع من و تو با هم حرف بزنیم.نیاوردنش.-

 خودکشی بوده چرا باید کیف داشته باشی؟ تو که قصدتبعد هم رفت بیرون و بعد از چند دقیقه برگشت و گفت:

 چیزی نگفتم که گفت:خب اسمت ماهرخه....فامیلت چیه؟

 ماهرخ ستار-

 چند سالته؟-
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 با چشمای گرد شده گفت:خدای من تو برای خودکشی خیلی کوچیکی.

 نیشخندی زدم و گفتم:مگه سن قانونی داره؟

 دردی چه تو ساالی و همسن ولی خب نه:داد ماساژ و دستم شصتش با و کشید دستم روی وار نوازش دستشو زدو لبخندی

 !خودکشی سمت بره فکرشون که باشن داشته میتونن

 .نداره سن به بیشتره،ربطی خیلی ساله 01 زنه یک های غصه و غم از ساله 2۱ دختر یک دردای مواقع بعضی_

 !بهم کن اعتماد کنی دل و درد خواستی که هرموقع هستم من:گفت ارومی لحن با و کرد بسته و باز اروم چشماشو

  شد پیدا کلش و سر لعنتی بغض این باز پایین انداختم سرمو و دادم لبخند با جوابشو

 کنی خبرم حتما داشتی کارم میرم من:و گفت شد بلند

 چیو مهه چی؟باید کنن پیدام میگردن؟اگه دنبالم در به در دارن االن ینی بابا سمت رفت فکرم.بست درو و دادم تکون سرمو

 ...ازم کنن مراقبت تا بگم پلیس به

 وابمخ کنه فکر که بستم چشامو سریع مسیح همون بود؟ها چی اسمش شد وارد پسره اون باز و شد باز در زدم کنار رو پتو تا

 بیداری میدونم نیست بازیا موشک قایم این به مه ونیازی کنی باز چشاتو مجبوری ماهرخ:مسیح

 هک االنم دیگه بود من نجات وظیفت برنمیداری ازسرم دست چرا:گفتم بود اونور روم که همونجور و کردم باز چشامو حرص با

 برو. حاالهم کردم تشکرم بیا ممنون دادی انجام وظیفتو

 ...ـ.خداف راحتی پلیسا،هرجور تا تری راحت من با میکردم فکر.نمیکنم مجبورت:مسیح

  گفتم چیو همه دیگه بگم چی_

 بوده؟ چی خودکشیت دلیلت،دلیل:مسیح

 میخواستن بفروشنم به یک مرد هوسـ....._



 و اب پارچ عصبانیت کمی و تعجب با مسیح.من ی گریه ازصدای بود شده پر اتاق کردم هق هق و نیاوردم طاقت دیگه

 سکمسک خوردم اب یکم مگرفت ازش و لیوان و باال اوردم لرزون دستمو دوتا کرد لبم نزدیک ریخت لیوان تو یکم و برداشت

 بود گرفته

 کردم ناراحتت اگه ببخشید:مسیح

 ناراحتیم دلیل بشی تو که نبودم شاداب و خوشحال موقعم اون از:گفتم و زدم پوزخندی

 بگی؟ بقیشو میخوای:مسیح

 و کنه لحا خودش میخواد فقط و فقط که هوسبازه مرد یک به من فروختن،کوفتی قضیه همین مام!تنداره وجود ای بقیه_

 و... بده پول ازاش در

 !رفت پس...اومد در صدای بعد کمی سرم رو کشیدم پتورو و گفتم کثافتی لب زیر

بعد از اینکه کمی گریه کردم باز هم صدای در اومد.هوشیار شدم و سرمو بلند کردم تا ببینم کیه که دیدم پرستاره.لبخندشو 

 .بی جواب گذاشتم،چون اصال حوصله چیزی رو نداشتم

پرستار کیفم رو گذاشت روی صندلی و اومد سمت منو در حالی که سرم رو از دستم جدا میکرد گفت:ماهرخ جان شما 

 مرخصی میتونی بری.

 متعجب بهش نگاه کردم و گفتم:مرخص؟

 آره.-

 گیج تر از قبل گفتم:ولی خب....منکه پولی ندادم.

 منم اومدم اینجا. پرستار بهم نگاهی کرد و گفت:من خبری ندارم.گفتن مرخصی

لب گزیدم و اخمی کردم و بعد از تشکر کردن رفتم سمت کیفم و بعد از برداشتنش از اتاق زدم بیرون.اون پسره مسیح با 

 اون دوتا خانم دم در نشسته بودن که با دیدن من بلند شدن.نوچی کردم که یکی ازون خانما گفت:شما باید بیاید با اداره.

 به چه دلیل؟-

 رس و جو کردن از شما.برای پ-

 دادم و گفتم:ببخشید ولی هرچی هست همینجا بپرسن.چشمامو محکم روی هم فشار 

 یکی ازون خانما نوچی کرد و گفت:خب کسی هست که باهاتون نسبت نزدیکی داشته باشه؟

باشین ن نولی نگرامن از بی کسیمه که به فکر خودکشی افتادم خانم.وگرنه خوشی که نزده زیر دلم بخوام خودکشی کنم.-

 خودکشی نمیشنوین چونکه دیگه پشیمون شدم. دیگه از من گزارشی مربوط به

یکم دیگه هم ازم سوال پریدن و بعد ازینکه جواب دادم راهمو کشیدم و رفتم.یهو یاد هزینه های بیمارستان که افتادم 

 تان رو چه کسی داده؟وایسادم و برگشتم و رو به یکی ازون خانما گفتم:ببخشید هزینه ی بیمارس



 هردوشون به مسیح نگاه کردن و مسیح سرشو انداخت پایین.رو بهش گفتم:میشه حرف بزنیم؟

سرشو تکون داد و باهم رفتیم بیرون از بیمارستان و تا پامون رو از بیمارستان بیرون گذاشتیم گفتم:روی چه حساب؟ 

 چجوری قبول کردن؟

 با تردید گفت:گفتم نامزدتم.

 نباید اینکار رو میکردین.م و با صدایی که از شدت خشم میلرزید گفتم:اخمی کرد

 ؟خب از کجا میخواستی بدی-

هرطور شده میدادم.االنم اشکال نداره اگه میشه بهتون کم کم نفس عمیقی کشیدم تا عصبانیتم از بین بره و بعد گفتم:

 برگردونم چون من یکجا نمیتونم.

 نیازی به برگردوندن نیست.-

 هیچ حسی تو چشماش نگاه کردم که گفت:خیلخب باشه.میتونی برگردونی.االن کجا میری؟ بدون

رفتم تو فکر.واقعا کجا میخواستم برم؟یاد خونه مهری خانم افتادم.فوقش میتونستم از اونجا فقط به عنوان جای خواب 

ی خونه خودمونه و اصال امن نیست.از استفاده کنم و کار میکردم و به ازاش بهشون پول میدادم.ولی خب خونشون روبه رو

 ناچار بودنم حالم داشت بهم میخورد و نمیدونستم چیکار کنم.با قیافه ای وارفته گفتم:نمیدونم.

 میخوای ببرمت خونه بابات؟باهاش حرف میزنیم و منصرفش میکنیم.-

 سرمو تکون دادم و گفتم:نه....نمیشه..بابام حرفش یکیه و اصال رحم نداره.

 هی مصمم زل زد تو چشمام و محکم گفت:راضیش میکنم.با نگا

 با ناله گفتم:نمیتونین.

 شستشو گوشه لبش کشید و گفت:بیا بریم.غمت نباشه.

با تردید دنبالش رفتم که رسید به یک ماشین خوشگل مشکی رنگ.در جلورو باز کرد و من مستاصل بهش نگاه میکردم که 

 :بشین دیگه دخترجوندستشو گذاشت پشت کمرم و هلم داد و گفت

 ذاشتن دستش پشت کمرم یک جوری شدم و خودمو سریع انداختم تو ماشین.از گ

زاشت بود که نمی.بابام انقدر سختگیر یک جوری شدمخانواده من خیلی سختگیر بود و برای همین االن که مسیح بهم دست 

ار کنم و رفتم برای کار توی یک آرایشگاه زنونه و صورتمو اصالح کنم،ولی وقتی بابا اینجوری شد و من مجبور بودم خودم ک

 آرایشگره هم اصالحم کرد و گفت:مگه میشه توی آرایشگاه زنونه کار کنی و سیبیل داشته باشی؟

 ماشین تو نشست و زد دور و ماشین

 برم؟ وری کدوم از حاال خب:مسیح

 میگم ونبهت برین مستقیم_



 خیلخب_

 !فایدس بی ونتالشتو گفتم: طرفش سرچرخوندم کالفه سرشد حوصلم

 چطو؟با چشمای ریزشده برگشت طرفمو گفت:

 هوا تو رفته شده دود مغزشم کشیده بس از نمیشه حالیش االن هیچی اون...نمیشه راضیوجه  هیچ به من بابای_

 چی؟ شد راضی اگه-

 بدوش میگه این نره میگم من هی حاال هوووووف_

 دیگه من به رشبسپا نباشه داری؟کاریت چیکار اصال تو_

 انداختم باال ای شونه

 ماهرخ ببین:مسیح

 خانم ماهرخو جوری نگاهش کردم که گفت: طرفش برگشتم

 هوم؟_

 ه؟هرچیبزن حرف بابات با بیاد اونم که کنی راضی و مامانت میزنم حرف بابات با من که ای فاصله این تو میتونی تو:مسیح

 شد ضیرا اون حرف با شاید دیگه زنشه باالخره باشه

 پایین بره فرستادم سختی به و بغضم و دادم تکون سرمو

 صاحبشه دسته االن مامانم_

 .منظورتو میفهممن:مسیح

 خودش از تر عوضی بازه قمار یه به فروختش نکرد رحم زنشم به عوضی_

 من خدای_

 دمکر باز چشامو کرد فتوق ماشین دقیقه سه دو از بعد بستم چشمامو و شیشه به دادم تکیه سرمو و زدم تلخی لبخند

 کجا؟_

 کردی؟ نگا اینه تو خودتو بگیرم چیزی ابی یه میرم-

 بست درو بعدشم

 ادد دستم رانی و اومد مسیح باالخره.روح بی و سفید بودم شده یخ رنگ انداختم خودم به نگاهی یه اینه تو و کردم هوووفی

 رنگی خوش اب چه_

 !کنیم پذیرایی مهمونمون از اب با که زشته:خندید



 خوردم مو رانی و صورتش تو پاشیدم لبخندی

 برم؟ خیابون کدوم:مسیح

 روند خونه سمت به اونم و دادم بهش و ادرس

 داشتم عجیبی ی دلهره بودیم درخونمون جلوی دقیقه پنج از بعد

 تو؟ نریم میشه_

 در؟ پشت از؟کنم راضی و بابات چجوری پس-

 شد راضی اون که چقدم_

  زد در و نکرد اعتنایی مسیح

 ورد میبارید کثافت ازش که لنگی همانا،یک بابا ی قیافه و ریخت از من خجالت و شرم و همانا در کردن باز کرد باز درو بابا

 بلند و ژولیده موهاشم لبش کنج سیگار بایک بود گردنش

 کرد باز دستاشو و وایستاد جلوم مسیح باال اورد و دستش تا و اومد سمتم به دید و من تا

 میکنی؟ چیکار اقا:سیحم

 خودمه ناموس بتوچه:گفت میومد طرفم به که جوریهمین و زد پس و مسیح بابا

 کردی؟ حراجش همین واسه_

 چیکارشی؟و گفت: مسیح طرف برگشت بابا

 بزنم حرف باهاتون خواممی: گفت و کشید صورتش به دستی کالفه مسیح

 بابا برو:بابا

 کنم چیکار تو با میدونم خونه تو گمشوم گفت:و با اخ من سمت برگردوند سرشوبعدم 

 .من به بدین و وقتتون دقیقه چند اقا میکنم خواهش:مسیح

 ؟بگی میخوای چی:گفت تردید بایکم بابا

 .نیست مناسب کوچه تویداخل خونه، بریم بااجازتون_مسیح

 طرف به کردم بدو بدو بستم درو رمس پشت تو رفتم من بعد و مسیح بعدش وداخل  رفت خودش و کرد باز و در پاش با بابا

 مسیح

 پیس پیس_

 نفهمید مسیح



 آقای مسیح..._

 طرفم برگشتم

 فکرته؟ تو چی_

 میاد پیش چی ببینم تا موندم ساکت و شدم قانع منم ساکت تو ینی بینیش رو گذاشت دستشو مسیح

 بیای نمیشه خونه:بابا

  حتما زدنه درحال باز  سرت اون تو خاک ای

 خوبه جاهمین نه:مسیح

 پایین انداختم سرمو

 چرا؟:مسیح

  چرا چی:بابا

 ؟بفروشین دخترتونو میخواین چرا_

 خریداری؟_

 نگاهش با و شد نگاهم متوجه مسیح.زدم زل بهش میومد بدم مرد این از چقد چشام تو ریختم تنفرمو تمام باال اوردم سرمو

 چند؟،خریدارم ارهو بعد رو به بابا گفت: بگیرم اروم فهموند

 *مسیح

 ظاهرپدرشو کردم سعی نکنم توجه جلب که چرخید،طوری خونشون اطراف به اختیارنگاهم نشستم،بی اینکه محض به

 ناموس چمیدونن اینجورافراد...ازحده بیش ومصرفش معتاده که میزد داد میگفت،قیافش راست دختره واقعا..کنم برانداز

 من ب نگاهی نیم وباالبگیره،فقط سرش نمیتونست خماری ززورا دختره بابای...ساقیه و مواد فقط اونا چیه؟ناموس

 ورتمص...کشید من رخ به شو زرد دندونای وفقط بود نیشخند به شبیه بیشتر که زد لبخندی.پولدار بچه خب:کردوگفت

 دو نم بفروشی قبلیه اون به قراربود هرچقدر:گفتم نباشه چشمم جلوی ش قیافه بیشترازاین اینکه برای و کردم وجمع

 ..شنیدم گردنشو استخونای صدای باالکه وآورد سرش جوری حرف این باگفتن..برابرمیدم

 و پیشنهاد این چرا.دیدمش و دختر این چندساعته فقط که میکنم،منی کارو این دارم چرا من اومدم خودم به لحظه یه

 ؟دادم

 ..بامش بشه بساطی امشب،چه بشه شبی چه که جان؟وااای بچه گفتی جدی:وگفت زد بشکنی پدرش چون بود شده دیر اما

 شمایچ..سمتش به برگشتم دختره هق هق باصدای که میکردم گوش اهنگش ریتم وبه میکردم نگاه بهش باتاسف داشتم

 زدم یچشمک بهش..آلودش اشک پاکه ازنگاه گرفت آتیش دلم که آخ..میکرد نگاه بهم شرمندگی با بودو اشک غرق مظلومش

 .نکن گریه فقط میشه رستچیزد زدم،همه لب و



 رفتار این، میکند لبشو پوست و روسریش ی باگوشه کردن بازی به کرد پایین،شروع وانداخت وسرش گرفت دندون به لبشو

 باپول دیگه ساعت یک وتا میرم من: گفتم پدرش به ورو شدم بلند ازجام سرعت به..ازحده بیش استرس ی نشونه

 ..بگو قیمت فقط..برمیگردم

  شادوماد زحمت باعث:گفت دل ازته ای فشارمیدادم،باخنده هم روی دندونامو خشم وازشدت گفتم تنفربهش با رو لهجم این

 ..ندارم وقت وبزن حرفت سریعتر فقط:گفتم

 چطوره؟ میلیون۰11:وگفت وخاروند ش چانه یکم

 چون شمارو سرووضع ،اون یننکن بحرفش توروخدا:وگفت نزدیکم اومد ماهرخ..وپرویی وقاحت همه ازاین گردشد چشمام

 نزنه،فقط حرفی خواستم ازش و باال وآوردم دستم...بفروشه میخواست میلیون۰1 قبلیه به وگرنه ومیگه قیمت این داره دیده

 .نیست دلم نشی،حرف ناراحت میزنم که حرفایی از:گفتم نفهمه باباش که جوری اروم

 طمع خیلی داری فکرنمیکنی:گفتم تنفر با و پدرش به دمروکر...کرد نگاهم گنگ چون ونفهمید منظورم کنم فکر

 رنهوگ بخرمش ازت خواستم که سوخت زندگیت بحال دلم دخترت،من تو،اینم این نمیخای اگه..بیشترنمیدم111میکنی؟من

 ...خونت کش وشیره میخوره خودت بدرد دخترت این

 حاال..میکنی داغ زود جان،چه بچه واستا:اومد وسشمنح صدای دروبازکنم وتااومدم کردم کج درحیاط طرف وبه راهم بعدم

 پروندم چقدمیشه،همینجوری  میلیون۰11 خبرندارم که گفتم،من چیزی یک خمارم من

 ،بگیر تصمیمتو:گفتم بهش باعصبانیت..کورخوندی ولی بشی سوارم خواستی خرم من کردی فک آره گفتم دلم تو

 دنیاخماری ویک دخترت و توموندی اونوقت..نمیکنم نگاه سرمم وپشت میرم من یااینکه لیونیم111یا

 میکرد گریه خجالتش از بودو نشسته ای گوشه که افتاد ماهرخ به چشمم کرد اعالم و موافقتش وقتی

 ....خورد تکون دلم تو چیزی یه

 ...بیام پول با دیگه ساعت یک شد قرار 

 زدم گند فهمیدم تازه شدم ماشین سوار وقتی

 !ببرم؟ کجا رو دختر این االن

 !خواب؟ برای ببرمش کجا شب

 کنم جور ساعت یک تو چطوری پولو همه این اصال

 کردم روشن ماشین و زدم فرمون به مشتی

 بکنن بدی فکر نمیخاستم....بشه قضیه این متوجه پدرم نمیخاستم

 نداره خوبی شکل ولی نیستن اینجوری من ی خانواده هرچند

 ....کردم فکر مقصد به رسیدن تا



 ...میگیره درد قلبم چشمام جلوی میاد اشکیش چشمای...دادم قول دختر اون به من کنم جور پولو این باید شده رجوره

 ..بود پول مقداری بانکی حساب تو

 ....رو قضیه بگم پدرم به نمیخاستم اما کنم جور هم بیشتر میتونستم

 !زندگی؟ برای کنم جور و جایی باید پول این بعالوه

 ماهرخ خونه سمت به رفتم و کردم جور پولو بود هرجور

 داشتم عجیبی حس

 میکنی خوبی کار میگه دلم ته اما حسیه چه نمیدونم

 زدم ضربه درشون به کلید با

 کیه؟ میگفت که اومد باباش بلند صدای

 کن باز:گفتم آرومی صدای با

 تو ماله امشب حاضره عروست:گفت خنده با و کرده باز و در

 معتاد مرتیکه باشی داشته خوبه هم غیرت جو یه:غریدم دادم هولش و شدم عصبی

 بده پوالرو!پول:گفت و کرد ای خنده

 خونه سمت به رفتم و زدم کنارش دست با

  شد بلند جاش از دیدنم با ماهرخ

 برداشتی؟ و وسایلت_

 مسیح آقا ندارم وسایلی_

 خوشبختیت االن اما داشت خواهم و داشتم ستتدو همیشه گفت؛من و گرفت و دستش مچ باباش که بشه رد اومد ماهرخ

 تره مهم

 نشست ماشین توی رفت و  متنفرم ازت زد لب و کرد نگاش گریه با فقط ماهرخ

 و احترامت نگفتم چیزی بهت دخترت جلوی اگه کن گاهو از الی دندونم غریدم:ن گرفتم و یقش و ماهرخ بابای سمت رفتم

 میبینی منو روی اون اونوقت کردی دخترت یاد شد تموم پوالت باز اینکه از بعد اگه ولی داشتم نگه

 پوال به کرد اشاره و زد لبخندی ثانیه چند از بعد میکرد نگاهم داشت فقط

 کنه چیکار نمیدونست خوشحالی از اونم و جلوش انداختم تومن 211

 .....بیرون خونه از رفتم و دادم تکون تاسف روی از سری



 خوابه و صندلی رو گذاشته و سرش ماهرخ دیدیم شدم ماشین سوار

 میزاشتم میون در اون با باید حمید خونه سمت به رفتم و کردم اخمی

 .شدم پیاده ماشین از خودممو  پایین بیاد که دادم پیامی بهش رسیدم وقتی

 در؟ دم چرا داداش سالمو به محض دیدنم گفت: بیرون اومد حمید و شد باز در

 .....راستش_

 !داری؟ و سوییتت اون هنوز حمید:گفتم هم آخر در و گفتم براش ور قضیه کل

 کاری تمیز یسری به داره نیاز ولی آره_

 ؟باشه من دست وقت چند نداره مورد_

 موردی چه نه_

 میکنم جبران گرم دمت_

 مسیح_

 جان؟_

 نشه دردسر؟درسته کارت مطمئنی_

 چرا دردسر نه_

 داخل رفت و گفت ای باشه

 کاراش میکشه طول شب تا ولی شد جور هم خونه

 دیگه بود ناهار موقع کردم نگاه و ساعت

 باز نشه نگران...ناهار نمیام امروز که دادم خبر مامانم به راه تو..خوب رستوران یه سمت به رفتم

 برد خوابم کی نمیدونم ببخشید:گفت زده خجالت که کردم بیدار و ماهرخ رسیدیم وقتی

 ناهار بریم بیا:گفتم و زدم لبخندی

 میکردن نگاه ماهرخ وضع و سر به همه شدیم رستوران وارد وقتی

 ...نشستیم دونفره میز یه پشت و ندادم محلی

 .....رفت و گرفت رو ها سفارش گارسون

 خورد زنگ گوشیم که میزدیم دور خیابونا تو داشتیم و شدیم ماشین سوار خوردیم و ناهارمون اینکه از بعد

 حمید بگو_



 اوکیه هخون داداش_

 سریع چه_

  نداشت کار زیاد_

 گرم دمت_

 بای قربانت_

 خوب پاساژ یه سمت به روندم و  کردم قطع و گوشی

 یه برگشت موقع و کردم خرید خودش سلیقه با براش کلی ها مغازه سمت به رفتیم و کردم پارک و ماشین رسیدیم وقتی

 مسیح؟؛ آقا:گفت دفعه

 حمسی آقا:گفت دوباره که ندادم جوابی

 نمیدم جوابی مسیح نگی تا_

 مسیح:گفت و زد ملیحی لبخند یه بالخره ناراحتی اینهمه از بعد

 بله_

 !کردی؟ من برای کارو این چرا_

 ...چونکه_

 دیگه بگو_

 کردم؟ بد...انسانیت سر از کن فکر_

 کنم تشکر خواستم....نه_

 زدم و ماشین دزدگیر و زدم لبخندی

 ...حمید سوییت تسم به کردم حرکت...شدیم سوار

 نبود نیازی و بود مبله چیزا بقیه و داشت اتاق یه بود متر ۰1 حدود شهر وسط. بود سوییت یه رسیدیم مین 2۰ از بعد

 بخریم چیزی

  داخل رفتیم و انداختم کلید

 بود. تمیز خونه

 نبود داخلش چیزی یخچال سر رفتم و اتاق داخل گذاشتم و خرید های پالستیک

 اس کوچه سر فروشگاه شماره این:گفتم و ماهرخ به کردم رو و نوشتم توش شماره یه برداشتم برگه یه



 میکنن پرداخت ثامن آقای میگی بعدشم بیارن میزنی زنگ داشتی الزم هرچی

 چشم_

 باش راحت تو میرم من هم حاال آفرین_

 زد صدام که میرفتم داشتم

 مسیح_

 جان؟:گفتم ناخودآگاه

 همچی واسه مرسی:گفت دبع اما کرد تعجب یکمی اولش

 نداشت قابلی_

 .....اداره سمت به رفتم و کردم روشن و ماشین،بیرون اومدم خونه از منم و زد لبخندی

 *ماهرخ

 دور خودم چرخیدم.فس حبس شدمو دادم بیرون و یک دور،وقتی رفت بیرون ن

د لباسارو باز کردم.از داشتن اون همه لباس ذوق این خونه واقعا عالی بود.حداقل برای منکه اینطور بود.رفتم تو اتاق و در کم

 بودم.دستی به همشون کشیدم و یک دست لباس خوشگل برداشتم و گذاشتم روی تخت. زده شده

با دیدن خودم جلوی رفتم حموم و بعد از اینکه خودمو حسابی شستم اومدم بیرون و خودمو خشک کردم و لباسارو پوشیدم.

 دنبال یک کار میگشتم. دبودم ولی باید زندگیمو از نو میساختم.بای آینه یکجوری شدم.زیادی الغر

وقتی مسیح رو میدیدم واقعا خجالت میکشیدم.آخه مگه اون چه نسبتی با من داره؟لب گزیدم و رفتم توی آشپزخونه و در 

 یخچال رو باز کردم.همه چیز داشت.

 چیه؟ .ولی خب غذای مورد عالقه مسیحخوب درست کنمخب باید یک شام 

 خب ازون جایی که نمیدونم غذای مورد عالقش چیه قورمه سبزی درست میکنم چون اکثرا دوست دارن.

 شمارش چنده؟م.مگه اینکه بهش زنگ بزنم.ولی اون از کجا میخواد بفهمه براش شام درست کردم؟شب که نمیاد پیش ولی

شماره دیگه هم هست که زیرش خط  هاره فروشگاه یکه گفت شماره فروشگاه روشه.دیدم به غیر از شمرفتم سمت برگه ای 

 کشیده و نوشته مسیح.

 با تلفنی که کنارش بود به شمارش زنگ زدم که برنداشت.

 شاید کار داشته.برای همین رفتم خورش قورمه سبزی رو درست کردم تا بعد دوباره بهش زنگ بزنم.

 دیدم شماره مسیحه. زنگ خورد.به شماره نگاه کردم کهتا اومدم گوشی رو بردارم 

 برداشتم و گفتم:سالم.



 تویی؟ یبا کمی مکث گفت:سالم.ماه

 لهاالن با من بود ماهی؟گفتم:ب

 جان؟کار داشتی زنگ زدی؟-

 ..ه سبزی درست کـ..لب گزیدم و گفتم:چیزه...خواستم برای تشکر یک کاری کرده باشم.برای شام قورم

 پرید وسط حرفم و گفت:قورمه سبزی؟

 آره.-

 ی شام منتظرم باش.برا-

 لبخند محوی زدم و گفتم:حتما..شب میبینمتون خداحافظ.

 خداحافظ.-

 تلوزیون رو روشن کردم.چون ماهواره بود زدم یک شبکه ای که آهنگ داشته باشه.قطع کردم و رفتم 

 صداشو بلند کردم و همونطور که برای خودم میرقصیدم کارامو میکردم.

ندارم رفتم داخل نشیمن و واسه خودم جنگولک بازی در آوردم.چون آهنگش شاد بود و غذا که درست شد و دیدم کاری 

 فازش زیاد بود منم انرژی گرفته بودم.

 چون موهام رو نبسته بودم و آزاد بود گرمم شده بود.با دستم موهام رو بردم باالی سرم و نفس عمیقی کشیدم.

 ن و رفتم توی آشپزخونه و میز رو چیدم.رفتم توی اتاق و بعد از شونه کردن موهام بافتمشو

تا برنج هارو ریختم توی دیس صدای در زدن اومد.هنوز ازش خجالت میکشیدم.شالی سرم کردم و رفتم در رو باز کردم با 

 دیدنم ابروهاش پریدن باال و همونطور که کفشاش رو در میاورد گفت:سالم ماهی خانم.چرا انقد قرمزی؟

 تحرک زیاد داشتم برای همینلب گزیدم و گفتم:سالم.

 وزن کجاتو میخوای کم کنی آخه؟-

 بفرمایین داخل.-

اومد داخل و من جلوتر ازش رفتم که احساس کردم موهام کشیده شد.برگشتم طرفش که خندید و گفت:االن مثال حجاب 

 کردی؟

 رو انقدر حساسیت به خرج نده.دستمو رسوندم به کمرم و دیدم که بله نصف موهام از پشت بیرونه.مسیح خندید و گفت:ب

 با هم رفتیم تو آشپزخونه.شونه ای باال انداختم و 

 میزو که دید گفت:به به ماهی خانم چه کردی.

 چیزه...آقا مسیح میشه منو ماهی صدا نکنین؟-



 چشماشو ریز کرد و گفت:برای چی؟

 چیزه..آخه مامانم منو ماهی صدا میزد.-

 سرشو تکون داد و گفت:به یک شرط.

 چه شرطی؟-

 انقدر باهام رسمی حرف نزن تا منم بهت نگم ماهی.-

 از شرطش خندم گرفت.گفتم:آخه نمیشه که داداشم یا پسر خالم نیستین که....

 منو بدی؟غذای شونه ای باال انداخت و گفت:باشه.ماهی جان میشه 

 خندیدم و گفتم:باشه آقا مسیح.

 نوچی کرد و گفت:ماهرخ.

 اگه میشه بهم بدیش میخوام برم.ن گرسنمه و قورمه سبزی نقطه ضعفم،که گفت:باشه خانم.مسرمو انداختم پایین 

 براش کشیدم و دادم دستش.همون لقمه اولو که خورد با تحسین بهم نگاه کرد و گفت:معرکس.

 غذامونو در سکوت خوردیم و وقتی میز رو جمع کردم گفتم:آقای ثامن.

 چیزی نگفت....

 آقا مسیح.-

 وشو دیدم ولی بازم چیزی نگفت.لبخند مح

 چشمامو گردوندم و حرصی گفتم:مسیح.

 برگشت سمتم و خونسرد گفت:بله؟

 نفسمو فوت کردم و گفتم:من باید کار پیدا کنم.کسیو نمیشناسین که برم پیشش؟

 مسیح کمی فکر کرد و گفت:نه واال کسیو نمیشناسم.

 باشه مرسی.خودم از فردا دنبال کار میگردم.-

 ....باال انداخت و گفت:هرجور دوست یشونه ا

 یهو بشکنی زد و گفت:فهمیدم.

 چی؟-

 یک کتاب خونه داره و دنبال یک نفر میگرده برای کار.کار تو کتابخونه رو دوست داری؟من یکی از دوستام -

 آره آره.-



 اوکی پس من بهش میگم.بعدم خودم بهت زنگ میزنم و بهت میگم که کی بری.-

 شام مرسی.خیلی خوب بود... ه مسیح بلند شد و گفت:بابتدادم کسری تکون 

 خواهش میکنم.نوش جون.-

 رفت و منم بعد از جمع کردن میز نشستم یکم فیلم دیدم و نفهمیدم کی خوابم برد.

صبح وقتی بیدار شدم دیدم تلوزیون همچنان روشنه.خمیازه ای کشیدم و تلوزیون رو خاموش کردم و رفتم توی آشپزخونه 

 گذاشتم و در همون حین رفتم تا مسواک بزنم.چای 

 وسط مسواک زدن بودم که گوشی خونه زنگ خورد. دهنم رو تمیز کردم و به سمت تلفن رفتم و جواب دادم:بله؟

 صدای مسیح اومد:صبحت بخیر.

 صبح شماهم بخیر.-

میتونی بری برای  0م.امروز ساعت عاممم...چی میخواستم بگم؟...آها زنگ زدم بگم به دوستم گفتم و باهاش هماهنگ کرد-

 حرف زدن با خودش؟

 گیج گفتم:کدوم دوستتون؟برای چی من باید با دوست شما حرف بزنم؟

 صدای خندش اومد و بعدش گفت:تازه بیدار شدی؟برای کتابخونه دیگه.

 آهااااا االن فهمیدم.ببخشید اصال حواسم نبود.آره میرم دستتون درد نکنه.-

 ری باهام حرف بزنی دیگه کاری برات انجام نمیدم.اگه بخوای همینجو-

 لب گزیدم و گفتم:روزتون بخیر آقای ثامن.

 روز بخیر ماهی گلی.-

 ...میگفت قشنگ انقد و اسمم که بود کسی اولین نگذریم حق از لبم رو نشست لبخندی ناخودآگاه

 بپوشم،مگه چی میکردم فکر داشتم ریختم مخود برا چای لیوان ی رفتم اشپزخونه سمت به بود 22 کردم ساعت به نگاهی

 شیدمک سوتی.کردم باز و کمد در اتاق تو رفتم و بلندشدم همینجوری؟پس کنم انتخاب بخوام االن که بودم دیده لباسارو من

 انگشتم با قرمیدادمو همینجوری این از بهتر چی خب! منه ماله انگاری همشم لباسس همه چی راهو همه این بره کی اوهو

 و دمکر انتخاب سوخته ای قهوه مغنعه با سوخته ای قهوه پاکتی شلوار و کرم کتونیه مانتو یه اخرم از میکردم رد انتوهاروم

 باز؟ بخورم چی تخت،ناهار رو گذاشتم

 از ظهر ی کله چرا؟چون نمیشد وقت اصن میرسید هم اگه که کنم درست نرسید ذهنم به هیچی کردم فکر یکم اوووووف

 مسیح شماره سمت رفتم پس وقتی نمیشه چیزی درست کنم. و شدم ربیدا خواب

 عحب چه.وقتی برداشت گفتم:برداشت تا خورد بوق چهارتا

 الو:مسیح



 سالم_

 ؟بله سالم_

  گرسنمه دارین؟من چیزی فودیت فسرستورانی، یک شماره_

 کنی؟ درست غذا نمیتونی خودت مگه-

 بدم توضیح باید باز خدا ای

 کنم درست چیزی نرسیدم شدم یدارب بلدم،دیر چرا_

 !عزیز ماهیِ میکنم اس ام اس خیلخب_

 ثامن جناب میکنید خوبی کار ممنونم خیلی_

 کاری چه بابا نه_

 نفرمایید نفسی شکسته_

 ندارن خدافظی قصد اقا نخیر دیدم چندثانیه از بعد میومد نفساش صدای فقط نگفت هیچی دیگه و خندید

 ...دیگه بخ:گفتم و کردم ای سرفه تک

 اوکی ها؟اها:مسیح

 !ثامنن اقای فعالو گفتم: کردم ریزی خندیه

 گلی ماهی خدافظ:مسیح

 فتهدردگر معدم دادم سفارش قارچ گوشتو پیتزا ی و زدم زنگ فرستاد روه شمار وقتی بده پیم تا شدم منتظر و کردم قطع

 سرم الموش آوردن پیتزارو انگار زدن و زنگ که میشدم دیوونه بیکاری از داشتم نشستم تلویزیون جلو و رفتم گرسنگی بوداز

 و بستم ودر پیتزا پول کردن پرداخت از بعد کردم باز درو و رفتم در سمت به.نبود مانتو به نیازی و بود تنم سارافون یه کردم

 .مبل رو زدم شیرجه و سرم رو از کندم و شال سریع

*** 

 نگا و مبل زیر و مبل روی از شدم خم؟تلفن این کوو پس وا کشیدم میز روی دستی کردم باز چشامو گوشیم زنگ صدای با

 الـــــــووووو گفتم: نشه قطع تا زدم دکمشو سریع اخه میکنی چیکار اینجا تو هووف کردم

 دختر تو کجایی سالم:مسیح

 دیگه خونه باشم میتونم کجا_

 اییییی؟ خونه تو ماهی_

 چندههه؟ ساعت یییییییوا....ثا اقای میپرسید سواالیی چه واا_



 چهاره به ربع یک هووف_

 کنم کوک رفت یادم و گوشیم بود برده خوابم بخدا وای_

 دنبالت میام شو اماده سریعا-

 فعال باشه خیلخب_

 که دز بوقی تک برداشتم و کیفم و خوردم چایی لیوان یه سرپا پوشیدم لباسامو تند تند و رفتم اتاق سمت به بدو بدو

  کردم رت تند سرعتمو

 خوابالویی چقد تو:گفت و زد لبخندی ماشین تو نشستم و بستم درو

 شد اینجوری امروز همین نیستا اینطوری همیشه چیزه امم_

 دیگه بود من گند شانس:گفتم لب زیر

 همیر داره توراهه االن کارداشته جا یه رفیقمم چون بخوری حرص نمیخواد زیاد خیلخبن رو روشن کرد و گفت:یماش حمسی

 کتابخونه سمت

 اوکی_

 بریم یابو گفت: ایستاد کنارم اومد مسیحم شدم پیاده و گفتم اللهی بسم رسیدیم باالخره و نشد زده بینمون حرفی دیگه

 چه.یحمس آقا سالم:گفت و جلو آورد دستشو و زد عمیقی لبخند ما دیدن با پسره یک رفتیم جلوتر که یکم .رفتم دنبالش

 خبرا؟

 .خبر بی.جان عماد سالم:گفت و فشرد نهمردا دستشو مسیح

 آره؟؟؟...خبر بی:گفت و کرد من به نگاهی نیم بود عماد اسمش که پسره

 .آشناهاس از یکی گفتم تلفنم پشت. عماد میگم جدی:گفت و خندید مسیح

 تیراس.ودب نگفته شما درباره چیزی تاحاال مسیح.هستین خوشگلی آشنای چه ولی:گفت و آورد من سمت به دستشو عماد

 .هستم روزبهانی عماد من.سالم

 .هستم ستار منم روزبهانی آقای خوشبختم سالم:گفتم و کردم نگاه دستش به

 ماش با آشنایی از خوشبختم منم:گفت و پایین برد و کرد مشت رو بود معلق هوا روی که دستش و کرد ای خنده تک عماد

 .ستار خانم

 .لبش گوشه کشیدمی شستشو و کردمی نگاه یکجایی به داشت که کردم نگاه مسیح به

 .گشتمی کتاب دنبال داشت که دختره یک به رسید که گرفتم نگاهشون رد

 ثامن؟ جناب بزنم براتون مخشو میخواین:گفتم گوشش در



 فک هدیگ چیز یک به داشتم االن ولی بزنم مخشو خودم میتونم بخوام اگه من گلی ماهی نه:گفت و من طرف برگشت مسیح

 .یکردمم

 .رفتیم عماد دنبال و انداختیم باال ای شونه

 .نشد زده حرفی دفترش به رسیدیم تا

 .داخل بفرمایید:گفت و کرد باز درو خودش

 .بشینید بفرمایید:گفت و نشست عماد خود وقتی و اتاقشو داخل رفتیم

 ۸ ساعت از  ما کاری ساعت خب:گفت جدی خیلی و میز روی گذاشت و کرد قفل هم تو دستاشو عماد و نشستیم هم ما

 تا دکنی کمک ما های مشتری به باید اینجا شما.بندیممی زودتر و میکنیم باز تر دیر ها هفته آخر ولی.شب ۸ تا هست صبح

 .کنن پیدا رو میخوان که کتابی

 .میکنه کار چجوری ببینی تا اینور بیا:گفت من به رو و آورد در لپتاپ میزش کشوی داخل از

 .افزار نرم این داخل بیای باید:گفت و داد نشونم افزار نرم یک موس با کردنش روشن از بعد و سرش باال رفتم

 کتاب النا من مثال برای.کنی وارد رو نویسنده اسم و کتاب اسم باید اینجا ببین:گفت و اومد گزینه تا چند شد باز که برنامه

 .تکرمن خاویر.میزنی نویسندشو اسم نویسنده قسمت تو و بیشعوری میزنی کتاب اسم قسمت رو.میخوام رو بیشعوری

 .میخوام نم که کتابیه االن این ببین:گفت و کرد ای اشاره مستطیل به.داشت قرمز مستطیل یک که اومد صفحه یک هم بعد

 هم رو این و ژانرش،داستانش،قیمتش مثل نوشته رو کتاب اطالعات هم اینجا:گفت و کرد اشاره صفحه گوشه به هم بعد

 شدی؟ متوجه.هستش طبقه کدوم و دسته کدوم تو نوشته

 بزنم؟ یکبار خودم میشه:گفتم و گزیدم لب

 .کن پیدا برام رو کتاب یک و بشین بیا آره:گفت و شد بلند جاش از و بیرون اومد برنامه از

 میخواید؟ کتابی چه:گفتم اومد باال اومد وقتی و کردن باز رو برنامه و صندلیشو روی نشستن

 داوکینز ریچارد از نابینا ساز ساعت.....کتاب-

 داوکینز ریچارد:کرد تکرار تر آروم و خندید که کردم نگاه بهش گیج یکم

 نگاه بهم تعجب با عماد شد باعث که کشیدم ای خفه جیغ خوشحالی از اومد وقتی و کردم لپتاپ وارد و دادم تکون سرمو

 .خندید مسیح و کنه

 اومد:گفتم وگزیدم  لب

 تاز کسی اگر و هستی آشنا ها کتاب با اینجوری بخونی کتابا ازین یکم خودتم کن سعی ولی آفرین.خوبه:گفت مادع

 .بدی جواب میتونی پرسید دربارشون



 االن همین از:گفت عماد آخر در ک زدیم حرف اینا و حقوق درباره کمی نشست وقتی و شدم بلند و دادم تکون سری

 .کنین کار اینجا میتونین

 .روزبهانی آقای مرسی:گفتم و زدم لبخندی

 بمونی؟ منتظر بیرون میشه ماهرخ:گفت من به رو مسیح

 اعتس زدم حرف عماد با:گفت که کردم نگاه بهش سوالی من و بیرون اومد دقیقه چند از بعد و بیرون رفتم و گفتم ای باشه

 .کنه کمتر کاریتو

 ....که بود خوب نه_

 3 برای گفتم بهش راستی.کنی درست شام بشه وقت حداقل خونه میرسی تا و.تنهایی که فتمگ این بخاطر من.نباشه حرف_

 عادی روال به برمیگرده که بعدشم.ماه آخر بجای بده ها هفته آخر رو حقوقت هفته

 .باشه حامیم بخواد که نداشتم کسیو تاحاال من.مسیح مرسی:گفتم بغض با و زدم لبخندی

 خماهر دیگه نکن گریه:گفت و چرخوند صورتم تو یکدور نگاهشو و صورتم تو شد خم بود تر کوتاه خیلی ازش قدم چون

 ماهرخ گفتی:گفتم و زدم لبخندی

 .مسیح گفتی تو چون:گفت و خندید آروم

 .خانم سرکارت برو نیست کارا این جای اینجا ماهرخ:گفت و کرد ای سرفه ک گزیدم لب

 خداحافظ.مرسی بازم:گفتم و خندیدم

 رفت و کرد یخداحافظ

 تصحب هم بود آزاده اسمش که یکیشون با و شدم آشنا میکردن کار اونجا که دیگه نفر چند با اول.پرداختم کارم به منم

 .خوردمی بیشتر من به و بود کمتر بقیه به نسبت سنش اون چون.شدم

 از کتاب میاد هم کی هر.سختن یخیل.دارم مشکل ها نویسنده اسم برای هنوز ولی فروختم کتاب کلی کاریم ساعت آخر تا

 بده؟ کتاباشون ایرانی های نویسنده مگه خب میخواد خارجی های نویسنده

 و قلبم روی گذاشتم دستمو.زد بوق یکی یهو که میرفتم داشتم.بیرون اومدم و کردم خداحافظی ها بچه از شد که ۶ ساعت

 .مسیحه دیدم بدم فحش طرف به تا برگشتم

 میکنین؟ چیکار اینجا شما:فتمگ و ماشینش سمت رفتم

 بدم پول بهت بود رفته یادم و زیاده راه.خونش ببرم رو گلی ماهی اومدم_

 ...مرسی:گفتم و شدم ماشین سوار و گزیدم لب

 شد کنده_



 چی؟_

 میگیریشون دندون به بس از،لبات-

  پایین انداختم سرمو زده خجالت و گزیدم لب دوباره

  کنی درست میخوای چی شام:مسیح

  ماکارونی شاید نکردم فکر بهش هنوز_

 من؟ مهمون بیرون بریم شام میخوای_

 ...اخه_

 نباشه حرفم نداریم اخه_

 دوختم چشم خیابون به و کردم ای خنده

 کنیم گوش بذاری نداری چیزی آهنگی میگم_

 میدم گوش کالم بی بیشتر من بذارم میخوای چی:مسیح

  نمیاد خوشم کالم بی از من اصال باز ولی ببخشیدا_

 داره ای سلیقه یه هرکس خب_

 نداری؟ اهنگ هیچی االن خب،یعنی اره_

 .متاسفانه نه_

 شده سر حوصلم اخه_

 بزنیم حرف یخورده برسیم که وقتی تا پس طوالنیه یکم راه_

 بگیم؟ چی باشه_

 میدونی چیزی عشق از تو ماهی ببینم اممم-

 لیخی عشق اخه گفته دروغ عاشقم من میگه هرکس من نظر نه،به که لومهمع خب:گفتم تفاوت بی و انداختم باال ای شونه

 البته این بازم نظر منه و شاید بخاطر اینه که عاشق نشدم....هاست قصه تو فقط و مقدسه

 میزنی حرف عشق راجب اینجوری که هستی کسی اولین-

 .هچی تو و،نظر عشق میکنم باور نه و شدم عاشق حاال تا نه اصال من شراست_

 همن عاشق االن که هستن خیلیا و واقعیه کامال عشق!نداره وجود ها قصه فیلمو داستاناو توی فقط عشق میگم من خب_

 .دارم باورش خب ولی نکردم تجربش تاحاال منم درسته



  میداد دست بهم خوبی حس یه بود قشنگ حرفاش

 کردی سکوت چرا_

 میکنم فکر حرفات به دارم_ 

 هپیاد میکنی فکر داری که همینجوری عه؟پس:گفت درمیاورد سوییچ و میکرد خاموش و ماشین که درحالی و زد لبخندی

 رسیدیم که شو

 بودم نیومده تاحاال خفنی جای چه اووووپس!شدم پیاده و دادم جواب لبخند با لبخندشو منم

 طرف این از گلی ماهی بیامسیح:

 ثامن آقای باشه_

 ماهیییییو گفت: داد تکون واه تو دستشو میرفت داشت که همینجوری

 ثامننننن اقای_

 شدیم رستوران وارد و خندیدیم جفتمون

 بشینیم کجا خب:مسیح

 باشه خلوت جایی یه فقط نمیدونم_

 نمیاد خوشم شلوغی از منم اره_

 هک میزدم دید جارو همه داشتم همینجوری کنم پیدا دنجی جای ی بتونم بلکه میکردم نگاه اطراف به و زدم لبخندی

 نبود دید توی و بود رستوران نمای آب کنار  که تختی ی به خورد چشمم

 کردم اشاره تخت همون به دست با و خوبه اونجا نظرم به چیزه_

 میخوری چی بدم،راستی سفارش منم تا برو خیلخب_

 دارن؟ چی:خندیدم انداختم باال شونمو

 ... دار کوبیده دارن کباب دارن جوجهو گفت: شد نزدیکم خندیدو مسیح

 میخوام کباب من-

 اومد مسیحم که درمیاوردم کفشامو داشتم تخت سمت رفتم منم رفت و گفت اوکیی

 اومدی عه_

 هنوز راهم تو نه:مسیح

 خندشو شد نگاهم متوجه وقتی میکردم نگاش پوکر داشتم من کوبید،ولی بهم دستاشو و خندید بلند بلند خودش بعدشم

 خوبه سلیقتم جای دنجیه عجب:گفت و کرد جمع



 کردن انتخاب ستار خانم خوبه که معلومه:گفتم و دادم گردنم به قری

 !درسته بله له:بداد تکون سرشو و باال داد ابروهاشو

 .بود خوشمزه چقد کردیم جان نوش هم درکنار حرفی هیچ بدون و اوردن شامو باالخره

 دادم قورت لقممو و کردم تمیز و دهنم دور دستمال با

 بود خوشمزه خیلی نکنه درد دستت_

 شدی سیر زود چه عه:گفت بود کردن درست لقمه درحال که مسیح

 نکنه درد دستت بخورم میتونم همینقدر من_

 خانم ماهرخ جان نوش_

 بریم؟:گفت دقیقه ۰ از بعد کردم سرگرم شالم پایین با و خودم و خوردم نوشابمو زدمو لبخندی

 بریم اره_

 رفتیم ماشین سمت به و کردیم پامون کفشامونو

 ...غذا پول پس ام_

 اول همون کردم پرداخت_

 اها_

 ات شده هرجور خالصه میومد خوابم خیلی من و نشد زده بینمون حرفی راه مابین روند خونه سمت به و کرد روشن و ماشین

 بودیم خونه جلوی مین 21 از بعد.برسیم تا داشتم نگه خودمو خونه

 همچی ممنون،بابت خیلی_

  کرد بسته و باز چشاشو

 خوش نیست،شبت دار قابل-

 بخیر شب_

 امولباس بدبختی با شدمو خونه وارد منم رفته پس اومد ماشینش الستیکای صدای شدم خونه وارد و شدم پیاده ماشین از

 .پتو زیر زدم شیرجه و کندم

 *مسیح

 .خونه سمت به روندم،رسوندم و ماهرخ اینکه بعد

 .شدم وارد و انداختم کلید خونه رسیدم بود،وقتی شده نگران مامان حتما و دبو نیم و یازده نزدیک ساعت



 بودی؟ کجا:برگشتم مامان صدای با که اتاق سمت میرفتم داشتم

 بودم اداره مامان_

 .میای شب میری صبح هست روزم چند بودی کجا بود،مسیح دنبالت زد زنگ االن حمید عه_

 شلوغه سرم نیستم بچه من مامان_

 بدی توضیح باید فردا_

 بخیر شب_

 ردمک کار گوشیم با یکم،تخت روی رفتم و کردم پام و شلوارکم و آوردم در لباسامو.ها میدی قرار هایی موقعیت تو منو خدایا

 ...خوابیدم بعدشم و

  مسیح:شدم بیدار بابا صدای با صبح

 !بله؟_

  دیگه پاشو_

 چنده؟ ساعت مگه_

_۶  

 ؟۶ بابا_

 کنیم رزشو باید تنبل پاشو_

 ...شکرت خدایا آخه ورزشه وقت چه نمیکردم،این درک واقعا

 از خواب بود یخ،آب شیر زیر رفتم 3 1 2 بستم و چشمام و  کردم باز و سرد آب شیر،حموم تو رفتم و شدم بلند تخت رو از

 رزشو جان پدر با اینکه از بعد و خوردم صبحانمو آشپزخونه طرف به رفتم و پوشیدم لباس و بیرون اومدم سریع پرید سرم

 .رفتم اداره سمت به کردم

 میاد داره حمید که دیدم دور شدم،از اداره وارد و شدم پیاده رسیدم وقتی

  مسیح آقای به به_

 حمید آقای سالملکم_

 ؟خوبی خبر چه_

 خوبم_

 بود استراحت ماله که اتاقی سمت به رفتم و کردم صحبت حمید با دیگه کمی

 ...خونه سمت به رفتم خستگی با شب و بودم اداره شب تا



 خونه آشپز تو رفتم سریع گشنه که منم و بود کرده درست شام مامان

 کرده دیوونه و کرده؟مسیح چه گلم مامان_

 قهره خولش پسر با گلت مامان_

 ؟ چرا_

 !بخور شامتو بشین_

 بوده شلوغ سرم که گفتم قهری، هم خیلی گاد می او_

  باشه_

 اتاق تو رفتم و خوردیم و اممونش و اومد باباهم 

 زدم زنگ بهش و برداشتم گوشی، نداشتم خبری ماهرخ از امروز

 خانمم ماهرخ سالم:مسیح

 ؟خوبی سالم:ماهرخ

 خبر چه مرسی_

 نشستم خوردم شام االنم کارم سر که صبح از هیچی_

 خوبه_

 چی تو_

 منم_

 چی؟ توهم_

 نشستم منم میگم ها؟ها_

  خخ_

 مسیح؟هستی؟:گفت ماهرخ که بود سکوتی

 هستم آره_

 دیگه؟ کنم قطع که نداری کاری اگه خب_

 خوش شبت برو نه_

 ..زدم زل سقف به و کردم قطع و گوشی



 راشب دلم...بود خوشبخت خیلی االن داشت سالمی و خوب پدر هم ماهرخ اگه میکردم فکر داشتم..سرم به بود زده خوابی بی

 ماهرخ؟ اما دیگه کیف و عشق هزار و دانشگاه میرن االن ماهرخ سن هم دخترای داره گناه...میسوزه خیلی

 اس؟ اس؟مرده هست؟زنده کجا بدبختش مادر نیست معلوم

 ...برد خوابم های فکر همین با

 بود عماد شماره..شدم بیدار خواب از گوشی صدای با صبح

 عماد؟ جانم_

 خوبی مسیح  سالم_

 صبح سر  چیشده_

  ها نشی نگران هیچی_

 دیگه وبگ د _

 شد چیز خانم ماهرخ_

 دیگع بگو عماد_

  بیمارستان بردیمش زمین افتاد خورد پیچ پاش ها پله از هیچی_

 بیمارستان؟ کدوم خدا یا_

_).....( 

 ..ماشین سمت به رفتم سریع شدم حاضر و کردم قطع حرفی بدون و گوشی

 پذیرش سمت به رفتم و مکرد پارک و ماشین سریع رسیدم وقتی و کردم رانندگی جت مث اونجا تا

 ....ببخشید خانم_

  سمتش دویدم و دیدم دور از و عماد بزنم حرف اومدم تا

 کجاست؟_

 خوبه حالش میکنن پیچی باند پاشو دارن اتاقه تو_

 هووووف_

 .شده ومرخص خوبه حالش گف ک عماد چون و کنیم حساب تا صندوق سمت رفتم و کشیدم دستی و پیشونیم

 بیرون اومد اتاق تو از دکتر دیدم که عماد سمت رفتم وبارهد کردم حساب وقتی

 چطوره؟ حالشون دکتر آقای سالم_



 ...شن بلند جاشون از نباید کال هم روز چند دارن مراقبت به نیاز فقط خوبه که حالشون_

 ممنونم_

 بیرون اومد اتاق تو از ماهرخ حین همون در...بیارم کجا از پرستار من حاال

 .گذاشتنش ویلچر روی ماشین جای تا

 شدم سوار و زدم دور ماشین خودمم و کردم ماشینش سوار

 !خوبی؟_

 آره_

 نبود؟ هواست تو؟مگه چیشدی_

 نبود نه_

 چی؟ میشد یکاریت اگه شدی بچه ماهرخ چی یعنی_

 نزن حرف من با خورده اعصابم اه تو داری چیکار میشد کاریمم بلفرض_

 ماهرخ؟:گفتم تر آروم گذشت که یکم؟دختره شده خل

 بله_

 شده؟ چت_

  شده تنگ براش دلم_

 کرد گریه بلندبلند بعدم و گفت اینو

 شده تنگ مهربانش پدر برای دلش من خدای آه

 نمیفروختت وقت هیچ داشت دوست تورو اونم اگه_

 خریدی منو بیاری یادم که نگفتم اینو من_

  نزدم حرفی همچین من_

 کردی کارو این چون نکن فک کردی برام کارو این و اومدی واقعا چرا تو میاد بدم حمتر از من چی میدونی اصال دیگه چرا_

 امتو برده مثل من بعد به این از

 میکرد صحبت اینجور که بودم گفته چی من مگه بود شده گرد چشمام

 بفهمونم بهش اول همین باید باال ببره من برا صداشو نکرده جرات کسی بحال تا



 سوخت برات دلم میفهمی سوخت برات دلم.نیستم تو چاک سینه عاشق من:گفتم و کردم ندبل خودش مثل صدامو

 یستن ترحم اینا میفهمیدی داشتی عقل یکم اگه زوده سنت واسه هنوز که بکنن باهات کاری بچگی عالم تو نمیخواستم

 هانسانیت

 زمین رو افتاد که شد پیاده خودش بیاره در بازی شجاع مثال اومد و کرد باز و در سریع که،زدم ترمز خونش جلوی بعدشم

 ختت روی گزاشتمش،داخل رفتم و کردم باز رو خونه در کنم نگاهش اینکه بدون کردم بغلش و شدم پیاده ماشین از سریع

 بیرون اومدم خونه از و

 جان؟:برداشت بوق چندتا از بعدکه  حمید به زدم زنگ ماشین تو

 خوبی حمید سالم_

 چیشده قربونت_

 نداری سراغ باشه اعتماد قابل که کسی میگردم زن پرستار نبالد_

 افتاده؟ اتفاق مامانت برا_

 شکسته پاش ماهرخ بابا نه_

 ندارم سراغ نه آها_

 میکنم یکاریش باشه_

 مسیح؟_

 جان_

 نمیکنی مراقبت ازش خودت چرا_

 حمید میگی چی_

 کن مراقبت ازش خودت خب نمیاد در جور تو سلیقه با بشه هم اگه نمیشه پیدا پرستار که سرعت این ب میگم جدا_

 بگم چی مامانم به_

 گرفته دلمون روزه چند مسافرت یه میرم حمید با بگو_

 الکی مگه_

  من با اونش_

 پس بهش بزن زنگ خودت_

  باشه_

  کردم قطع و گوشی



 .میکردم داری نگه ازش خودم نبود هم بدی فکر

 .میخنده داره و دستشه تلفن گوشی مامان دیدم رسیدم وقتی هخون سمت به رفتم و کردم روشن و ماشین

 روی رفتم و کردم عوض لباسامو،اتاق داخل رفتم و کردم سالمی سر بامیاره، در بازی شیرین داره مسخرس حمیده مطمئنا

 .نشستم مبل

 شما؟ بودی کجا صبح سرو گفت: من سمت اومد کرد قطع و گوشی مامان وقتی

 اییج تا رفتیم حمید با_

 پس مسافرت برین میخاین_

 بله_

 باشین خودتون مواظب_

 باشه:گفتم و زدم لبخندی

 ...گرم دمت دادم پیام حمید به

 هنوز بودم نگفته ماهرخم به کردم کارامو بعدازظهر تا و گرفتم مرخصی هم اداره از

 پایین یاب زد زنگ حمید که کردم تنم تیشرت یه و ورزشی شلوار ی شم حاضر رفتم که بود شب سر

 بریم که خونمون دم اومد حمید مثال 

 کرد خدافظی ازمون در دم اومد بغض با مامان

 حمید ماشین سمت به رفتم کردم خداحافظی مامان از وقتی.میکرد دیوونم داشت وجدان عذاب

 بیرون کردم فوت و نفسم و صندلی به دادم تکیه سرمو نشستم وقتی ببرم نمیتونستم که خودم ماشین

 مسیح آقا دیره وجدان عذاب واسه ناال_

_..... 

 مسیح_

 بله_

 بزاری جریان در خانوادرو میخای کی_

 باشه وقتش هروقت_

 ماهرخ خونه سمت به رفت و داد تکون سری



 کلید خونه سمت به رفتم و کردم تشکر حمید از و برداشتم و بود کرده آماده مامانم که ساکی همون رسیدیم که وقتی

 بود خواب گمونم به ماهرخ،داخل مرفت و انداختم

 ...اتاق تو ورفتم اپن روی گذاشتم و وسایلم آروم

 .دیده خواب و پادشاه تا هفت خانم بله

 ...خونه آشپز داخل رفتم و بستم آروم و اتاقش در

 کنم؟ درست چی،کنم درست ندارم یاد چیزی که من خوب

 از گرفت خندم...توش داشت بامرغ پلو زرشک ذره برداشتم،ی و شبوددر قابلمه یک انداختم نگاه ویک وبازکردم درویخچال

 هم زمینی دوتاسیب.کنم تاگرمشون گاز روی گذاشتمشون...اومده هم اضافه باز که  کوچیک ی وقابلمه کم غذای این

 ازمگ تسم تاحاال مامان خوب دستپخت لطف برمیام،به ازپسش کردم احساس که بود غذایی تنها اخه کنم سرخ تا برداشتم

 زمینی سیب..  میخوندم شعرم اروم ، کردم روشن ماهرخم زیرغذای و کردم وپوست زمینی سیب..اشپزی به برسه چ نرفتم

 بله؟:گفت اومدکه ماهرخ ی ترسیده ،صدای زدم اروم ی دوتاضربه اتاق در به..وبیدارکنم ماهرخ تا رفتم شد سرخ که ها

  ماهرخ منم-

 ...کن صبر چندلحظه-

 شام بیا:وگفتم انداختم بهش نگاهی..کرد ودروباز رسوند در وبه خودش تا گذشت ای چندثانیه

 اینجا؟ اومدی کی تو -

  اومدم هست ساعتی نیم:گفتم

 ..بکشی زحمت نمیخواست داشتم غذا که من ولی_

 نیست زحمتی:وگفتم  کردم اخمی

 و من طرف برگشت افتاد ها زمینی سیب به چشمش اینکه محض به..کردم درست چی که فکرمیکنه باخودش االن.

 وریزکرد چشماش

 اره؟ دیگه همینه کردی درست که غذایی پس_

 اره:گفتم

 زحمت شما هک نیست هم نیازی دیگه... میکنه بیشترکمک پیدابشه،بهم پرستارکه بخدا شرمنده:وگفت پایین وانداخت سرش

 ..بکشین

 کنم، پرستاری ازت میخام خودم من:گفتم

 شماااا؟؟:کردوگفت ینگاه بهم باتعجب

 چمه؟ من مگه اره-



 ... چیزه باشما من اخه،آخه-

 ..گازمیگرفت لبشو داشت باز

 ضعو بااین دوباره باشم هوادارت که اینجام این بخاطر فقط من درضمن..پیدانکردم اعتماد قابل پرستار ،ولیمعذبی میدونم-

 .بشه چالق هم ت دیگه پای اون و زمین نخوری پات

 ...میکنه نگام باخصومت داره دیدم کردم نگاه بهش وقتی ولی خندیدم

 شکسته یکم پام فقط چالقم؟اره؟من من-

 ...بلندباالگفت چییش ویک اونور وکرد روش بعدم

 ...نکردم مجبورت که سالمت،من به ناراحتی خیلی اگه-

 ....صبح بود اشتباه کارش بفهمه تا بشه تنبیه باید اما. میبردم لذت باهاش کردن کل کل از داشتم

 بود تک نگاهش واقعا..بذارم سرش سربه که میکرد مجبورم مظلومش چشمای میکرداون نگاهم وقتی..جورایی ی

 مازذهن الکی فکرای تا دادم وتکونی سرم.میشناسمش چندروزیه هنوز که دختری فکرمیکنم؟به دارم چی به من خدایا وای

 نگاه زیرچشمی بهش من هرازگاهی نزدیم،فقط حرفی خوردن شام موقع.. واوردم شام ووسایل انداختم سفره زود.بیرون بره

 ...بخورم ذاموغ بقیه تواتاقم برم کنی نگاه اینجوری میخای اگه:شدوگفت عصبانی ازاخر...توگلوش غذاپرید دفه یک که میکردم

 دارم؟ چیکار شما به من بخور شما-

 .بخوابم کاناپه روی تا برداشتم بالشت ویک شستم اونم یظرفا غذاشوخورد فاصله تواین وشستم،ماهرخم غذام ظرف.

 چندروز؟ این کجایی گفتی مامانت به راستی:گفت میخوابم دارم دید که ماهرخ

  مسافرت رفتم گفتم هیچی:وگفتم کردم بهش نگاهی نیم

 ..ازاینجامیرم و میکنم اجاره خونه یک خودم بشه خوب مالیم اوضاع یکم گفتی،انشاهلل دروغ من بخاطر که شرمنده-

 موفق کارت توی تا وبکنی تالشت تمام کن اینجورچیزانباش،سعی فکر به فعال خواهشا:گفتم کردمو نگاهی بهش باعصبانیت

 .حساسیه آدم خیلی رفیقم آخه..باشی

 .ومیکنم سعیم تمام چشم-

 زمامرو رومیشم روبه وغریب عجیب یها وحادثه اتفاق باکلی شدم،هرروز خسته کلی امروز بخدا بخوابم منم بذار  برو باشه-

 .برات نگم دیگه که

 ..داری پرهیجانی شغل جدی؟واقعا-

 تویی هاشم هیجان از یکی آره-



 ذهنم به جزخودکشی بودم،راهی اورده کم انسانم مسیح،منم نبود خوشم دل از که من..بیار روم به مو گذشته هی حاال-

 لحظه اون نرسید

 ذاشتگ سرراهم تورو خدا زندگیم،چون توی افتاد اتفاق این ازاینکه نیستم پشیمونم:فتکردوگ بهم زیرچشمی نگاه بعدم

 نجات معتادوهرزه ادم مشت یک ازدست منو تو چون مدیونم بهت هستم زنده که تازمانی من.زندگیم ناجی وشدی

 .ممنونم خیلی..دادی

 .کارومیکردم همین توبود جای هم دیگه دادم،هرکس وانجام وظیفم من-

 ..وشنیده خداصدام شایدم:وگفت هم توی رفت اخماش یکم حرف این اگفتنب

 خواستی؟؟؟ وجذاب خوشتیپ پسر یک خدا از تو یعنی ببینم ،واستا شک بدون-

 ..خوش شب بخوابم رفتم من میشی پرو داری ازخودراضی،دیگه چه-

 خوش ومیگم،شبتون حقیقت همیشه من:گفتم و زدم پوزخندی

 مسیح؟:گفت برگشت که اتاق سمت میرفت داشت

 هوم؟__

 میزنی حرف رسمی من با اینقدر چرا_

  بخوابم میخوام_

 کردم رفتار تند من ببخشید صبح برا_

 بخواب برو ماهرخ_

 ...چشم روی گذاشتم و دستم و زدم لبخندی.رفت و گفت چیزی لب زیر

 میشه بلند ختت روی از داره ماهرخ دیدم شدم بلند.میاد صدایی دیدم که میبرد خوابم داشت

 میخوای؟ چی_

 کردم بیدارت ببخشید_

 میخای؟ چی میگم_

  تشنمه_

 بیارم تا بشین_

  براش بردم و کردم آب پر براش لیوانی و یخچال سمت رفتم

 نمیخای؟ ای دیگه چیز_

 ممنون...نه_ 



 .....برد خوابم کی نفهمیدم و بستم و چشمام، بودم کرده پهن زمین روی که تشکی سمت به رفتم و دادم تکون سری

 اعتس به نگاه یهو  بیرون اومدم و شستم و صورتم، دستشویی رفتم و شدم بلند جام از،شدم بلند صدا سر صدای با صبح

  21 ساعت اوه کردم

 دبو کرده عوض لباساشو خودشم و بود چیده و میز ماهرخ.شد باز میدیدم که چیزی تعجب از چشمام خونه آشپز داخل رفتم

  بخیر صبح_

 کشیدی زحمت_

 ندارم یاد تر قشنگ این از کشی منت_

 کنی کشی منت نخوای بعدشم تا نکنی اشتباه کار بگیر یاد_

 بشین_

 خوردیم که مفصلی صبحانه از بعد

 کردم روشن و تلویزیون و نشستم کاناپه روی رفتم

 ماهرخ؟_

 بله_

 ها قرصته وقت ی دیگه دقیقه ده_

 میخورم مرسی_

  میدیم سفارش ناهارم_ 

 .باشه_

 *ماهرخ

و روی یک برگه خط دار با مدادیکه الی دفتر تلفن بود طراحی  نشستم قرصمو خوردم و رفتم روی صندلی میزناهارخوری

 میکردم.

د که رو دور کردم و از چیزی که میدیدم خودمم تعجب کردم.انقدر حواسم پرت بو هوقتی طراحیم تموم شد کمی برگ

 و کشیده بودم که یک تای ابروش باالیه و داره پوزخند میزنه.م چی میکشم.مسیح رنفهمیدم دار

 مامان کلی تشویقم میکرد و همین باعث میشد پیشرفت کنم.کال استعداد خوبی تو نقاشی داشتم و 

صدای در خونه اومد.یهو هول شده خم شدم و دفتر رو داخل کابینت انداختم.کمی بعد مسیح اومد داخل آشپزخونه و با 

 ن نگاه کرد و گفت:تو ازون موقع بیکار نشستی تو آشپزخونه؟تعجب به م

 :داشتم فکر میکردم.این خودش کلی کاره.م کمک کنن بعد هم گفتمبه در و دیوار نگاهی کردم،انگار منتظر بودم به 



 یک تای ابروشو انداخت باال و گفت:آره خب. 

 و گفت:ماهرخ باید همشو بخوری.و نذاشت من دست بزنم غذامو داد بهم خودش میز رو چید بعد هم 

 موهام رو دادم پشت گوشمو گفتم:چرا اینجوری شدی؟

 با تعجب گفت:چجوری؟

 خیلی مودب شدی.-

 قبال بی ادب بودم؟-

 ثامن تا بهم بگی ماهی؟ بحتما باید بهت بگم جنا-

خندش گرفته بود ولی با .خودمم نمیدونم چرا همچین حرفیو زدم.شاید بخاطر اینکه به اندازه مامان قشنگ صدام میزد

 خیلخب ازین به بعد بازم ماهی صدات میزنم.اینکه دعوا نداره.غذاتو بخور.کشیدن شستش کنار لبش مهارش کرد و گفت:

 غذام رو خوردم و قتی تموم شد بشقاب رو دادم جلو و گفتم:دستت درد نکنه.

 نوش جون.-

 بلند شدم که گفت:کجا؟

 میخوام برم تو اتاقم.-

 ت  چند روز اول رو راه رفتن رو به حداقل برسون.دکتر گف-

 خب اینجوری که بدتره،ماهیچه های پام تنبل میشن وبعد راه رفتن رو برام سخت میکنه-

 نخیر نمیکنه.به دوروز ماهیچه هات تنبل نمیشن.-

 با حالت ناله و کمی حرصی و کشیده گفتم:مسیـــــح!

 د...لب گزیدم و دوباره گفتم:مسیح.بهم نگاه کر بدون هیچ حرف یا حرکتی متعجب

 سریع گفت:جان؟چیشده؟

 هیچی فقط میگم که من نمیتونم راه نرم.....راستی یک سوال.-

 بله؟-

 من االن باید بهت چقد پول بدم؟-

 برای چی؟-

 هردوتا بیمارستانام رو تو حساب کردی.-

 فدای سرت دیوونه.من پول پس نمیگیرم.-



 برگردونم. من باید بهتو گفتم:نمیشه که... لب گزیدم

 مسیح حرفی نزد و برگشت و ظرفارو شست.

منم چیزی نگفتم و رفتم روبه روی تلوزیون نشستم و روشنش کردم.داشت یک فیلم سینمایی نشون میداد گوشه تلوزیون 

 اسم فیلم رو نوشته بود.کمی که دقت کردم دیدم نوشته تایتانیک.

 ه تلوزیون.همیشه دوست داشتم تایتانیک رو ببینمذوق زده دستامو بهم کوبیدم و زل زدم ب

 مسیح نشست کنارم و گفت:تایتانیک؟

 آره.-

 ندیدیش تاحاال؟-

 نه.-

 اینکه خیلی قدیمیه.-

 انقدر خرج داشتم که به فیلم خریدن نمیرسید-

در  فت که رزبلند شد و رفت تو آشپزخونه و بعد از چند دقیقه با یک سینی چای برگشت.همه چیز خیلی خوب پیش میر

حالی که بند روبدوشامبرشو میچرخوند رو به روی جک وایساد.بخاطر حضور مسیح کمی خجالت کشیدم ولب گزیدم و 

 سرمو انداختم پایین.

،بهش نگاه کردم که دیدم لبخند محوی گوشه لبشه.خیره به چشمام نگاه کرد سنگینی نگاه مسیح رو روی خودم حس کردم

 ز بین رفت.منم نگاهم بین چشماش در حرکت بود.به خودم که اومدم نفس عمیقی کشیدم.و کم کم لبخند محوش هم ا

 تو چرا قرمز شدی ماهی گلی؟و گفت:یک نفر دیگه لخت کرده جلوی دوربینه. ی زدعمیق هم سری تکون داد و لبخندمسیح 

 آخه من به این صحنه ها عادت ندارم.-

 با شیطنت لبخند کجی زد و گفت:عادت میکنی.

 ا فیلم تموم شد حوصلم سر رفت.رو به مسیح گفتم:مسیح حوصلم....ت

 مسیح همونطور که داشت با گوشیش کار میکرد گفت:چیشده؟

 سرشده-

 خب زیرشو کم کن.یاح یاح یاح-

 وصلم سرشده.حاز بیمزگیش خندم گرفت.دوباره گفتم:مسیح 

 مسیح گوشیشو گذاشت کنار و گفت:چه کنیم؟

 بازی.-



 کرد و گفت:االن با این پاها چه حرکتی میتونی بزنی؟ نگاهی به پاهام-

 کلی بازی نشسته میشه کرد.-

 کمی فکر کرد و گفت:خب حکم بلدی؟

 نه.بیا اسم و فامیل.-

 مسیح نوچی کرد و گفت:اصال تو این بازی خوب نیستم.

گرفت و گفت:خب تو بگو از رفت ازتوی اتاق دوتا برگه و مداد آورد و یکیشو داد دست منو و یکیش رو هم خودش دستش 

 چی.

 اول برگتو خط کشی کن و چیزای  الزم رو بنویس.-

 هردوتامون مشغول نوشتن گزینه های اسم،فامیل،خورک و.... بودیم.

 وقتی تموم شد مسیح گفت:خب تو بگو.

 اممممم.....با ن.-

 شروع کردیم به نوشتن و من هنوز دوتا رو ننوشته بودم که مسیح گفت:استپ

 چیزی ننوشتم و گفتم:خب چی نوشتی؟دیگه 

 .وااسمم ن-

 متعجب گفتم:مسیح...نوا ک اسم نیست.

 .سچرا عزیزم اسمه.اسم نوه خاله مامانبزرگم نوا-

 با خنده گفتم:چرا چرت و پرت میگی؟

 نوچی کرد و گفت:با من بحث نکن.تو چی نوشتی؟

 نوشین.-

 فامیل....نورانی.-

 نادری.-

 نهنگ.حیوان....-

 نهنگ.-

 خواک....نارنج.-

 نارنج که میوس.-



 باالخره خورده که میشه.-

 مسیــح چرت و پرت ننویس دیگه.-

 نارنج رو مگه نمیخورن؟ماهرخ،-

 خندیدم و گفتم:خیلخب...منم نوشتم نیمرو.

 خوبه...کشور ناراگوئه.-

 مسیح اون پاراگوئس-

 نخیر...ناراگوئس خودم رفتم.-

 رای همه چرت و پرتاش امتیاز گرفت.هرچی میگفتم یه چیزی میگفت.آخرشم ب

 یکم دیگه بازی کردیم و باز هم به همون منوال چرت و پرتاشو قالب کرد و بازی رو برد.

 نیس حساب اینجوری ولیو گفتم: مبل رو کوبیدم محکم دفترمو

 چجوری؟:گفت کالفه و چرخوند چشاشو مسیح

 کنم تموم خودم نفع به و بازی و ن بذارم و کلمات از بعضی اول میتونستم من خب_

 نکردی؟ چراو گفت: باال انداخت هاشو شونه خودخواهانه مسیح

 هستی کی دیگه تو بابا:گفتم باتعجب و کردم گرد چشامو

 مردم منجیه ثامن مسیح،مسیح:گفت میداد تکون هوا تو دستشو میرفت دستشویی سمت به که همینجوری مسیح

 لوستر به اعتماد_

 سرکار برم بتونم تا شه خوب پام زودتر هرچی امیدوارم روزا این کنندس کسل چه نداد،اه دیگه جوابمو

 رفت اشپزخونه سمت به و بیرون اومد دستشویی از مسیح

 مسیح_

 میشنوم:مسیح

 حوصلم_

 سرشده؟_

 پَ  نَ  پَ_

 کنم چیکار خب_

 کنیم بازی بیار منچ_



 کن ولم،بازی بیام فرت و فرت هی بیکارم من مگه عه_

 شدی؟ ناراحت:کرد ریز چشاشو که کردم نگاش پوکر

 خوردی سرمو نه بابا نه:گفتم کردم پوفی

 ؟میخوری هندوانه:گفت کردو ای خنده تک

 بهتره که هیچی از بیار_

 االن خیلخب:مسیح

 اومد دقیقه چهار سه بعد

 بسازی؟ هندوانه رفتی_

 بخوری؟ میخواستی چنگال و چاقو بدون کامل همینجوری:مسیح

 دیگه ریمبخو بده شتری_

 شتری؟:گفت گیجی با

 نخوردی؟ ، شتری اره_

 !نه:باال انداخت ای شونه

 چجوریه بگم تابهت رو چاقو بده_

 چه به به دهنم گذاشتم و بریدم و گُلِش و کردم قاچ وسط از رو هندوانه من کارای و هندوانه زدبه زل و کرد اخمی مسیح

 هست شیرینم

 ؟خوشمزسو گفت: داد قورت دهنشو اب مسیح

  نداره وجود این از تر شیرین اصن:گفتم کردمو تایید

  کنم امتحان منم بده پس خب:گفت و کرد من من مسیح

 .باشه_

 بهش دادم و دراوردم شتری ی

 چیه کاریا کثیف: این مسیح

 شتریه به حالش برعکس من به بده نمیخوایو گفتم: شدم پوکر

 بخوره ممکن حالت تمیزترین با کرد سعی و کرد پوفی مسیح

 تو نشدی دختر خوبه:گفتم دادم قورت هندونرو



 چطو؟:گفت میزد هندونه به گازی داشت که درحالی مسیح

 تیتیشی_

  شد اینطوری چرا این وا

 میلرزه هات شونه چرا شد چت مسیح،مسیح_

 رفت دست از مردم جوون خدایا این کبوده چرا اهلل بسم باال اورد سرشو

 زد قهقه دراومدو صداش یهو

 تو تهچ_

 دیگه.. یه..چ...تیش..تی:مسیح

 رفتی مرگ مرزه تا تو که بود بامزه کجاش لوس،حاال یعنی تیتیش_

 اخه گفتی بامزه گرفت خندم یهو-

 یک منم بود،کاش گوشیش توی سرش هم مسیح.بعدازظهربود۶انداختم،هنوز نگاهی دیوار روی ساعت بهپوفی کشیدم و 

 اربیک اینجا اینکه بجای دادم کار،ترجیح سر برم شه خوب پام زودتر خداکنه...سرنمیرفت م حوصله حداقل داشتم گوشی

  یکجابسالمت:وگفت برگشت طرفم به سرش  بلندشدم ازجام کنم،تا بند کاری یک وبه سرم تواشپزخونه برم بشینم

 ...غرقی توگوشیت همش که تواشپزخونه،توام برم گفتم سررفته م حوصله فقط هیچی-

 ..بیرون بریم شام حاضرشو تونبود،میخای به بخدااصالحواسم اخخخ،ببخشید:یشوگفتروپیشون زد یکی

 ...برم راه نمیتونم که چجوری؟من اخه:وگفتم انداختم پام به نگاه ی

 . خوردیم هم هوایی میایم،یک میخوریم ،شام توشهر میزنیم چرخی یک دیگه، میشینی توماشین نداره عب-

 ..حاضرشم برم من پس باشه-

 ..چیزی ی بشم،فقط اماده میرم منم اره:گفت بلندمیشد ازجاش که نطورهمی

 ...کن صدام داشتی الزم کمک هرجاش حاضرشدنت برا:زد چشمک ی

 مباز ها وسفیدمیشم سرخ هی من میبینه پرووو بچه:فشاردادم هم وروی دندونام ازحرص..ورفت برگشت بگم چیزی تااومدم

 ..نشکسته که دستام ناجی یآقا شکسته پام:بلندگفتم.نیست کن ول

 هدید ماشینی توی ها خوبه پاته که شلواری همین:اومد صداش دوباره که میرفتم اتاقم وبسمت غرمیزدم باخودم همینطور

 ..بگم االن ازهمین کنم کمکت نمیتونم ومن حساس جای که شلوارم.بخندن بهت ببینن نمیشه،ملت

 قرن مُده،تومال اینا االن نباش نگران:من،گفتم واسه بود گشاد خیلی اخه کردم شلوارم به نگاه ی...خندید بلند خودش بعدم

 ... بوقی



 وتنم برداشتم ای سفیدسورمه شال با ای سورمه مانتوی یک.رفتم کمدم سمت وبه بستم درو اتاقم به رسیدم دیگه

 ازاتاق مورفت خودم به زدم عطر یکم طفق.اصال نداشتم حوصله کنم، آرایش نخواستم یعنی بیرون برم ساده دادم ترجیح..کردم

 ربهض جلوتربود که پاش میچرخوند،بایک دستش وتوی وسوئیچش مبل بودروی نشسته خاص ژست یک با مسیح. بیرون

 من نهک صدام تابرگشت که کردم نگاه بهش چقدر فروریخت،نمیدونم بادیدنش دلم ته یهوانگار چرا نمیدونم...زمین به میزد

 .ودید

 سروصدا؟ بی چراانقد پساومدی؟ اع-

 ..روهزار رفت قلبم ضربان دفه یک چرا ونمیدونم بود کرده یخ شدم،دستام هول یکم

 ...اومدم تازه چیزه رسیدم،یعنی تازه نه نه-

 تاازاین توسرم زدم یکی اروم...زیروروشد دلم نشستنش خاص بایکم اخه ام جنبه بی ،چقدر زدنم حرف بااین توسرم خاک

 ...ونبیر بیام فکرا

 توسرخودت میزنی چرا اع-

 ..ی دیوونه دختره این میگه باخودش داااد،االن ای

  خبرنداشتم بودی م دیوونه-

 میکردم ودرست شالم داشتم دیدی میگی؟اشتباه خودت واسه داری چی:گفتم شدم کفری دیگه

 ..گندنزدم تابیشترازاین رفتم در سمت به بعدم

 دید شست،جوردیگرباید هاراباید چشم آها-

 .جوابیش به وحاضر تیزبودن همه ازاین لبم اومدروی لبخندی

 توی مورفت کردم تو،تشکری برم من تااول کرد باز درو رسید وقتی...زد اسانسورو وکلید کرد قفل درو اومد اونم بیرون رفتم

 باال واوردم سرم هک میدادم گوش میشد پخش که اهنگی به داشتم.وزد پارکینگ ی دکمه و سوارشد زود اسانسور،خودشم

 چیزی دنبال: داد،گفتم دست بهم حالت همون ازنگاهش میکنه،دوباره نگاهم لبخندداره با و بهم زده زُل مسیح دیدم

 میگردی؟

 مثال؟ چی دنبال-

 ...من توصورت زدی زل تو چمدونم-

 .فکرمیکردم ای چیزدیگه به داشتم بابا نه-

 چی؟ به:ازکارافتاد،گفتم قلبم

 جانم؟:داد وجواب اورد در جیبش توی از اروم گوشیشو میکرد نگاه من به که خورد،همینطور زنگ شیشگو لحظه همون

 .داد اینجورجواب که دخترشه دوست اونطرف،حتما وکردم روم و کردم وجمع صورتم



 شماخوبی؟ عزیزدلم مرسی-

 ..شد گرمم دفه یک چرا بادستم،نمیدونم بادزدن وبه خودم کردم شروع

 .بازکرد درو نظرداشت زیر منو که همینطور واونم آسانسوررسید

 ..شده تنگ برات دلم حتما،منم میرسم خدمتتون چشم-

 شتپ بشینه تا زد دور وخودش کرد باز درارو اونم.کنه وباز درماشین کردم اشاره بااخم اختیار وبی کردم بهش نگاه نیم یک

 تصحب دخترجونش بادوست اینجوری جلومن نمیکشه جالتمخ.بهم زدم محکم حرص واز ودر نشستم بود باهرزحمتی.فرمون

 .میکنه نگاهم لبش روی لبخند یک با داره دیدم که بیفته راه میخاد کی تاببینم برگشتم. میکنه

 برسون،خداحافظ سالم بابا هستم،به خودم جان،مواظب مامان چشم-

 که مگرفت دندون وبه لبم..م عجوالنه قضاوت نازای..کردم نثارخودم تودلم بود فحش وهرچی شیشه سمت برگشتم سرعت به

 داری؟ چکار ها بیچاره اون به دیگه کردی خالی من ماشین در سر وکه حرصت:اومد صداش

 ..شده سرخ صورتم رنگ میکردم احساس و گرفت گُر بدنم..سرم روی ریختن جوش اب سطل یک انگار

 تو شدی سرخ هلو مثل اینجوری گفتم چی من مگه بابا ای-

 چرا نمیدونم شده گرمم یکم:گفتم باشم زده حرفی یک اینکه ایبر

 میشه؟اخه گرمت هی که داری چیزی خوبه،مشکلی خیلی که هوا ولی...لحاظ ازاون آهااا:وگفت اومد خندش صدای

 ..بادمیزدی خودتو تواسانسورم

 بیفتی راه زودتر مشکلی؟میشه چه بابا نه-

 بانو میکنم حرکت چشششم،الساعه-

 ..بود نزده حرف باهام اینطوری کسی تاحاال.جنبه بی که وکرده؟منم من جون قصد امشب اخد واای

 تا کشید لطو یکم بگیره ساندویچ دوتا و رفت مسیح ولی نشدم پیاده منکه فروشی فود فست یه به رسیدیم اینکه از بعد

 ..بیاد

 کرد حرکت دوباره و خوردیم رو هامون ساندویچ ماشین توی همونجا اومد وقتی

 مسیح؟_

 جان_

 آورد حمید ماشینتو_

 نمیشه ماشین بدون آره_

 چی؟ مامانت پس_



 گرفتم اجازه مسیح از خرابه خودم ماشین گفته بهش_

 حمید این پسری چه_

 پسری؟ چه:گفت اخم با

 باشه شیطون میتونه خیلی کردم حس فقط نداشتم منظوری_

 آها_

  شیم پیاده یتونستیمنم من بخاطر میزدیم دور خیابونا تو شب آخر تا

 خوشگذشت خیلی دردنکنه دستت مسیح_

 قربونت_

 میزد حلقم تو داشت دوباره قلبم

 وقتی...نداشتم هم درستی بابای...میشم احساسی کلمه دوتا با همین برای...بود نکرده محبت بهم پسری یا مردی هیچ تاحاال

 ...بود گریه من کار تنها..میگفتن میخریدن براشون که چیزایی از...میگن باباهاشون از مدرسه تو همه میدیدم قبال

 ..در جلوی رسیدیم دیدم اومدم که خودم به

 ...مسیح به دادم تیکه...شدم پیاده ماشین از سختی به 

 .. برد منو آسانسور در جلوی تا

 شدیم آسانسور سوار و

 داخل رفتم خودم دیگه و در جلوی رسیدیم

 ....خوابیدم تخت ویر همونجا و کردم عوض هامو لباس

 *چند روز بعد

 ...نیست مسیح دیگه که بودم ناراحت هم....میشم تراح اینکه از بودم خوشحال هم...کنم باز پامو گچ که بود این وقت امروز

 ...کرد باز پامو گچ دستگاهی یه با و داخل اومد دکتر که بودم نشسته تخت روی بغض با

 ...هطبیعی گفت دکتر اما میزدم گلن یکم برم راه نمیتونستم راحتی به

 ...دکتر با بیرون رفت و کرد تشکر دکتر از مسیح

 شدم ماشین سوار..بیرون اومدیم بیمارستان از وقتی

 میدیدمش کی نبود معلوم باز...میرفت مسیح امروز

 ...کرد کمکم خیلی...مهربونه خیلی...کرد محبت بهم خیلی روز چند این تو



 ...میشه تنگ براش دلم

 ...رسیدیم وقتی...نکردیم صحبتی خونه تا

 ..شدم پیاده ماشین از و کردم خالی تشکر یه

 ...ریخت اشکام بهش کردم پشتم

 ...کرد بغلم و برگردوند منو سمتم اومد شد پیاده ماشین از دیدم دفعه یه

 من کوچولوی ماهی میشه تنگ برات دلم_

 منم_

 چی؟ تو_

 دیگه میشه تنگ برات دلم منم عه_

 من کوچولوی برام خواهری ثم_

 باشی داداشم نمیخام.من...باشم خواهرش مث نمیخام من...شد بیشتر اشکام....ریخت قلبم

 ...داخل رفتم و کردم بازش در سمت به رفتم و شدم جدا ازش گریه با

 ...بخوره منو میخواست خونه

 ...شی جدا ازش بعد کنی عادت یکی به هفته یه بده چقدر

 ...نبرد خوابم کردم هرکار...کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض لباسامو اتاق تو رفتم

 ...خودم برای گذاشتم آهنگ

  بود بد حالم وقتی

 کمبود داشتم چیزا خیلی

  نبود دورم هیچکسیم

 زود چه گرفتی دستامو

  زدن پسم همه وقتی

 زدن قدم کردم شروع

  و بودم خودم خلوت تو

 جونمو بگیری میخواستم

 بشم آروم هام شونه رو بذار دستتو و بیا خودت خدا گفتم



 شهر توی آدمای این باهام اینجورین چرا

 بشم دور همشون از تا منو زدن پس انقده

  بودم زالل آب مث

 بشم تیره کردن کاری

 بشم آروم هام شونه رو بذار دستتو و بیا خودت خدا

 شهر توی آدمای این باهام اینجورین چرا

 بشم دور همشون از تا منو زدن پس انقده

  بودم زالل آب مث

 بشم تیره کردن کاری

 (بند ماکان...خدا)

 ...بود دلم حرف آهنگش

 ..پیشم بیاد...شم مریض دوباره کاش...ساعت یه همین به...شد تنگ براش دلم

 ..برد خوابم کی نفهمیدم که دادم گوش رو اهنگ اینقدر

 ...شدم بیدار ساعت زنگ صدای باصبح

 ...شستم و خودم و مومح تو رفتم

 ...شم حاضر تا داشتم وقت ساعت یک بیرون اومدم

 ...شدم حاضر و خوردم صبحانه

 ...کردم بازش تا و در سمت به رفتم

 بود در پشت مسیح

 بخیرررر صبح_

 میکنی چیکار اینجا تو وای_

 برسونمتون خواستم_

 دارم نامزد خودم آقا،من نشو مزاحم_

 ننز حرف زیاد ماهرخ بشین_

 نمیکنی باور دارم نامزد بخدا مسیح_



 جونم نکن خراب حالم صبحی سر_

 نکن میخای کن باور میخای_

 ...شدم سوار منم و شد ماشین سوار

 نگفتی که جدی:گفت دقیقه چند از بعد

 چرا_

 ؟ هست کجا هست؟ کی_

  خونشون _

 هست؟ کی_

 عموم پسر_

 ...خنده زیر زدم و منیاورد طاقت کرد اخم و کرد مشت و دستش و نگفت چیزی

 چته؟_

 ثامن آقای کردم شوخی_

 میکنی خراب و آدم حال صبحی سر چجوری ببین_

 مهمه آخه تو برا مگه_

  همینجوری نه...ـ.ن_

 میشه؟ چقدر آقا رسیدیم...کلک ای_

 !ماهرخ_

 بفرستم؟ صلوات امواتتون برای یا صندوق بندازم_

 تو میزنی حرف چقدر_

 ...پایین رفتم و خندیدم

 عماد آقا اتاق سمت رفتم..شدم فروشی کتاب وارد

 داخل رفتم بفرماییدش با که زدم در

 ی روزبهانیآقا سالم_

 پاتون بهتره؟هستین؟ خوب خانم ماهرخ به به_

 اومدم بدم خبر میخواستم...ممنونبله _



 ...برین میتونین ممنون_

 ...بود شده سر حوصلمم..بودم نشسته..میزم متس رفتم و کردم پرسی احوال ها بچه باهمه و بیرون اومدم اتاق از

 ...کردن طراحی به کردم شروع میز روی های برگه همون روی مداد با

 بود شده هم چی افتاد فکم خودم کردم نگاهش شد تموم وقتی

 ..کیفم تو کردم پرتش و پوشه داخل گذاشتمش

 ..خونه رفتم خستگی با شب و بودم سرکار شب تا

 اه هشلوغ چقدر هم مترو

 ...اتاق داخل رفتم..شدم خونه وارد وقتی

 ..میکردم نگا و بیرون داشتم پنجره پشت رفتم کردم عوض لباسامو 

 دختره هی یدفعه که میکردم نگاه داشتم...کشیدنه سیگار درحال و نشسته بالکن روی مرده یه رویی روبه خونه تو دیدم که

 ...گرفتن لب هم از نشست پاش روی اومدو هم

 ..نکن نگا ماهرخ زشته ییوای

 ...خورد جر شد کشیده پام زیر اومدم پرده برگردم سریع اومدم

 ..افتاد اتفاق ثانیه ۰ تو همه اینا

 ...داشتم دوسش خیلی...خوشگلممم پرده....موند باز دهنم

 ...گرفت گریم

 ..بود خوشگل خیلی حیفش

 ...میشد چی میکردی نگاه حاال کنه لعنتت خدا

 ..مسیح به زدم زنگ و برداشتم وگوشی چرا نمیدونم

 ماهرخ بله_

 شد پاره ام پرده مسیحححح_

 باهات؟ کرده کارو این تو؟کی کردی کجایی؟چیکار چی؟مگه_

 ...مسیح میگی چی_

 خورد جر خوشگلم پرده:دادم ادامه و گریه زیر زدمدوباره

 کجاااااایییی تو مگه ماهرخخخخ_



 ...کردیم سکوت دوتامون لحظه یه

 چیه؟ منظورت:گفتم و باال کشیدم دماغمو شد خشک ماشکا

 اس؟ پرده کدوم منظورت تو_

 شد پاره دیگه خوابم اتاق پرده_

 .میگی چی گرفتم تا شد سرویس دهنم..خوب دختر کن کار زدنت حرف رو یکم_

 آوره خجاالت واقعا مسیح_

 برسونی و منظورت نداری یاد تو عزیزم_

 مسیح منحرفی توخیلی_

 کن انگ حاال_

 اه_

 شد پاره چرا حاال_

 پردم؟_

  دیگه آره_

 پام زیر اومد شد چیز_

 میکردی چیکار داشتی مگه_

 پام زیر اومد برگردم اومدم بعد...بودم پنجره لب_

 برگشتی چجوری مگه شه پاره پرده نباید باشی دیده جنم_

 دونفر...بود چیز_

 خب؟_

 میکردن بوس همو داشتن_

 خنده زیر زد بلند هدفع یه و میومد نفسش صدای

 اوسگول میخنده چرا وا

 میخندی؟_

 ..بکنه تو برای کارو این یکی خوب..میزنی دید رو بقیه بوسیدن ماهرخ وای_

 ...بود هزار رو قلبم..گرفتم گر



 ؟نداری کار:گفتم و بستم و چشمام

 چیشد؟_

 خدافظ_

 دستشویی سمت رفتم سریع..کرد قطع اینکه از بعد

 ازم بیرون زنهبخارمی میکردم احساس

 شستم سرد آب با و صورتم

 امشب بود شبی چه

 ...کردم صبح و شب بدختی به

 *مسیح

با خنده به تلفن تو گوشی تو دستم نگاه کردم و دستی به صورتم کشیدم.دختره احمق میگه پردم پاره شده.آخ که اون 

 لحظه چقد اعصابم خورد شد.

کنم به سقف اتاق نگاه کردم که یهو چشمای خاکستری ماهرخ اومد  روی تختم غلطی زدم و بدون اینکه به چیزی فکر

 بهش میومد.ماهی گلی.... وی چشمم.لبخندی زدم،واقعا که اسم ماهرخجل

 امروز وقتی بهش گفتم برام مثل خواهرمی خودم به حرف خودم شک کردم.

 صدای در زدن اومد.سریع نشستم و گفتم:جانم؟

 ند بهم نگاهی کرد و نشست کنارم و گفت:چرا نخوابیدی؟مامان بود،درو باز کرد و با لبخ

 دستشو گرفتم و گفتم:چون خوابم نمیاد.

 یک چیزی ذهنتو مشغول کرده.میدونم.از وقتی از مسافرت اومدی یک جوری شدی.-

 ساعت نیست برگشتم. 10مامان من -

 هرچی.مادر نیستی که بفهمی من چی میگم.-

 میشم.و مطمئن باش در آینده هم مادر ن-

 مامان زد پشت گردنم و گفت:مسیح انقدر با من کلکل نکن.پدر که میشی...

 گونشو بوسیدم و گفتم:غصه نخور مامان.هر چیزی که بشه مطمئن باش اول از همه ب شما میگم.

 امیدوارم.-

 لبخندی زدم و گفتم:نگران نباش مامان.



 بعد هم با شیطنت اضافه کردم:االنم برو بابارو تنها نزار.

 مامان لب گزید و گفت:خجالت بکش بی حیا.

 ماهرخ افتادم و چیزی نگفتم.مامان هم بلند شد و گفت:شب بخیر. من یاد خجالتا و لب گزیدنای ولی

 بعد هم رفت و منم چنگی به موهام زدم و دراز کشیدم.

مدم بیرون لباسای کارمو پوشیدم صبح وقتی از خواب بیدار شدم خمیازه ای کشیدم و خودمو انداختم تو حموم.بعد هم که او

 و سوییچ ماشینمو چنگ زدم و رفتم تو آشپزخونه.

 مامان با دیدنم گفت:صبح بخیر.

 بابا هم صبح بخیری گفت و بد رو به مامان ادامه داد:خالصه که کسی نیست بیاد.

 رو به بابا گفتم:چیشده؟

 ره و همینجور چیزا االنم داشتم به مامانت همینارو میگفتم.یکیو میخوام که برام جواهر طراحی کنه،انگشتر،گردنبند،گوشوا-

 آهان.منم نمیشناسم ولی اگه کسیو پیدا کردم حتما بهتون خبر میدم.-

 یک تیکه کیک از روی میز برداشتم و گفتم:خدافظبعد هم 

 بابا:خداحافظ

 مامان:خداحافظ پسرم.مواظب خودت باشیا.

 حیاط هم کل کیکو کردم تو دهنم و مشغول بستن کفشام شدم. گونشو بوسیدم و همونطور که میرفتم سمت

رفتم سمت خونه ماهرخ که سرکوچشون که رسیدم دیدم همونجا وایساده و به اطرافش رفتم سمت ماشینمو سوارش شدم.

 نگاه میکنه.

 رفتم پایین و وقتی بهش رسیدم از پشت سر خم شدم و در گوشش گفتم:سالم ماهی خانم.

 رگشت طرف من و گفت:سالم...اینجا چیکار میکنی؟تکونی خورد و ب

 پس کجا چیکار کنم؟-

 لوس...جدی میگم.انقدر نیا دنبالم.-

 لحنش و چهرش کامال جدی بود.با این حرفش اخمی کردم و گفتم:نکنه منتظر کس دیگه ای هستی؟

 در کمال خونسردی شونه ای باال انداخت و گفت:آره.

 منتظر کی؟-

 عماد!-



 دیگه کیه؟عماد؟عماد -

 رئیسم.-

 چرا اون باید بیاد دنبال تو؟تو که تو مسیرش نیستی.-

 نمیدونم امروز صبح زنگ زد و گفت منتظرش بمونم خودش میاد دنبالم.-

 دستامو مشت کردم و گفتم:بشین خودم میرسونمت.دفه دیگه هم زنگ زد بگو نمیخواد زحمت بکشه.

و با دیدن عماد نفسمو فوت کردم که عماد گفت:چه زحمتی؟خودم میبرم و لب گزید و به پشت سرم نگاه کرد.منم برگشتم 

 میارمشون.

مدی دستت درد نکنه از فردا ویک تای ابروم پرید باال.گفتم:به همه کارکنات انقدر لطف داری؟خودم میرسونمش.امروزو ا

 دیگه نمیخواد بیای.

 ماهرخ پرید وسط حرفمونو گفت:آقای ثامن خداحافظ.

 به عماد گفت:بریم؟بعد هم رو 

عماد سری تکون داد و سمت ماشین رفت و درو برای ماهرخ باز کرد.ماهرخ هم بدون هیچ حسی تو چشماش یا حرکتاش 

 تشکری کرد و نشست.

 عماد هم با من خداحافظی کرد و نشست تو ماشینشو رفتن.

سرعتم روندم.تا رسیدم و با حمید کمی حرف یدم و با اخم سوار ماشینم شدم و به سمت اداره با تمام شستمو گوشه لبم کش

 زدم یک گزارش خودکشی دادن.

 پوفی کشیدم و با حمید و بقیه رفتیم سوار ماشین شدیم و به سمت جایی که حادثه بود رفتیم.

مشکی و  ۸1تا رسیدم یک دختره رو دیدم که یک مانتوی تنگ و کوتاه به رنگ خردلی پوشیده بود با یک شلوار تنگ و قد 

 ال مشکیش هم که روی شونش بود.ش

 طرفمون و با دیدن ما گفت:یک قدم دیگه بیاین جلو خودمو پرت میکنم.برگشت 

 یک پسره هم مدام میگفت:ببخشید عزیزم،برات توضیح میدم،اونطور که تو فکر میکنی نیست و....

به حمید نگاهی کردم و همزمان  ولی دختره مدام جیغ میزد و رفته بود روی اعصابم.دیدم هیچکس هیچ حرکتی نمیزنه

 دستای دختره رو گرفتیم و کشیدیمش عقب.خانم های آتش نشان گفتن:واااا.چرا همچین کردین؟ما باید وارد عمل میشدیم.

 بهشون نیم نگاهی کردم و گفتم:دیر میشد.

 همون حاصطال به یکم فقط میشد معلوم وبه مظلومیت و شکستگی ماهرخ نداشت به صورت دختره نگاه کردم.هیچ شباهتی 

  سپردم کارارو بقیه نشان اتش های خانم به و شدم رد کنارش از شده دار خَدشه عشق خودش قول به احساسات

 کن جا دلش تو و خودت بعد کرد نگات اگه کن نگاش:گفت و طرفم اومد میکرد التماس دختررو داشت که پسری



 دادم؟ نجاتش که مدهاو خوشم دختره از من کرده فکر میگفت؟این داشت چی

 اگه همینه کارم و دادم نجات و زیادی خیلی دخترای:گفتم میکردم درست یقشو که همونجور و کردم تر زبونم با و لبم

 کن تحلیل و تجزیه ذهنت تو یکم اول بیای گنده میخوای اینکه از قبل پس داشتم هم نوه االن بود میگی شما که اینجور

 بیارش زبون به بعد

 وزر کشیدم،عجب صورتم به شد،دستی رد کنارم از لبشو گوشه کشید شصتشو و پایین انداخت سرشو و زد پس دستمو

 . امروز بود گندی

 ...کردیم حرکت اداره سمت به و شدیم ماشین سوار شد تموم کارامون اینکه از بعد

 کردم عوض لباسامو و رفتم تند تند رسیدیم وقتی

 داداش؟ نداری کاری من با حمید-

 بسالمتی کجا قربونت-

 کنم استراحت میرم میکنه درد سرم یکم-

 بسالمت برو-

 روندم خونه سمت به و زدم چشمکی

 رو تو حیاط پارک کردم و بعدهم ازش ماشین و زدم و ریموت رسیدم کن خورد عصاب و مضخرف ترافیکای از بعد باالخره

 ولباسام سریع و اتاق تو نبود،رفتم کس هیچ انداختم کلید،میشد منفجر داشت سرم رفتمخونه  سمت به و شدم پیاده

 شد گرم چشام سریع و تخت رو پریدم و دراوردم

*** 

 نره راه نِروَم رو صداش ازاین بیشتر تا کردم وصل و تماس سریع پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با

 همممم؟-

 سالم-

 بله؟-

 ماهرخ منم-

 شناختم،بله؟-

 کنم قطع مزاحمم اگه یمیزن حرف اینجوری چرا مسیح-

 میخوام عذر خانم ماهرخ ببخشید زدم حرف بد خان عماد با و شدم مزاحمتون امروز که منم نیستی شما مزاحم-



 کرد صرارا خودش امروزم دیگه چیزه نه رئیسه یک فقط من با نسبتش اون باشی حساس انقدر نمیکردم چته؟فکر تو مسیح-

 ببره و بیاره و من بخواد کسی که نیستم هم بچه بیام و برم میتونم نیستم القچُ خودم من وگرنه

 زدی؟ حرفاتو االن خیلخب-

 مسیح:گفت کالفه و حرصی

 ؟بلهه ماهرخ بله-

 خب ببخشید-

 کنه پیدا ادامه بحث این داشتم بودم،دوست خوشحال بود مهم براش ناراحتیم اینکه از نگفتم چیزی

 مسیح؟-

 باشه خیلخب-

 هاست بچه کاره قهر،خوب پسر خوبهو گفت: خندید

 نه؟ یا کنم استراحت میذاری:گفتم و زدم لبخندی

 بفرمایید-

 خدافظ:خندیدم

 بابای-

رف روی گازه.درشو باز بیرون و رفتم آشپزخونه که دیدم یک ظ دیگه خواب از سرم پریده بود و گرسنم هم بود.از اتاق زدم

 کردم و دیدم داخلش ماکارانیه.

 م و خوردمش.بعد هم ظرفشو شستم و روی مبل لم دادم.سریع گرمش کردم و نشست

کردن  ،بعد از پارکرسیدم وقتی و رفتم ماهرخ خونه سمت به و برداشتم ماشینمو سوییچ و شدم بلند زد سرم به که فکری با

 مکرد ازدروب کلیدمو در آوردم و وماشین به سمت آسانسور رفتم و سوارش شدم.به طبقه خونه ماهرخ که رسید پیاده شدم 

 .میده خوبی بوی خیلی واقعا.بینیم زیر زد عطرش بوی کرم باز درو تا.ماهرخ اتاق تو رفتم

بازش کردم...مظلومیتش حتی تو  .کنم پیدا رو شناسنامش تونستم تا گشتم رو اتاق نصف تقریبا و شدم بوش بیخیال

 مشو جمع کردم و برگشتم سرجام.عکساش هم معلومه.به تاریخ تولدش نگاه کردم.آخر همین هفته بود.سریع ه

خب تا آخر هفته چیکار میتونم بکنم تا بهش خوشبگذره؟برای کادو که معظلی ندارم چون میدونم چی میخوام بهش بدم 

روز تا  ۲ولی چجوری سورپرایزش کنم؟اینکه بخوام شام یا ناهار ببرمش بیرون دیگه تکراری شده.کافه هم....هوففف هنوز 

 هلل تا اون موقع یک کاریش میکنم.تولدش مونده ایشا

 م دنبال ماهی.اول زنگ زدم بهش.تلوزیون رو روشن کردم و وقتی فیلم تموم شد با دیدن ساعت بلند شدم تا بر

 بوق برداشت:بله؟ 3بعد از 



 ماهی خودم میام دنبالت باز نیام ببینم داری سوار ماشین عماد میشی هاااا...-

 برای چی؟-

 رت باشه دعوتشو قبول میکنی.غریدم:ماهی دفعه آخ

 خندید و گفت:جناب ثامن هنوز تازه عماد گفـ....

 پریدم وسط حرفشو گفتم:آقای روزبهانی....خب؟

برای چند ثانیه هیچ حرفی نزد و فقط صدای نفساش بود که به گوشم میرسید.خودش سکوتو شکست و گفت:آره آقای 

 روزبهانی تازه گفتن میتونیم بریم.

 وشحالی اضافه کرد:اولین حقوقم رو هم گرفتم.بعد هم با خ

 لبخندی زدم و گفتم:االن میام دنبالت.

 اوکی مرسی جناب.-

گفتم حداقل چندتا آهنگ داشته باشم تلفنو قطع کردم و سوییچ ماشینو چنگ زدم و سوار ماشین شدم.یک آهنگ گذاشتم.

 هر وقت تو بودی همه چی قشنگ شدماهرخ سوار میشه گوش کنه: وقتی

 انقده تو خوبی میره باال توقع

 هر وقت نبودی من فقط زدم غُر

 خاکی زدی یه تلنگر هر کجا زدم تو

 نذاشتی هیچ موقع پُر شم از تنفر

 فقط تو کاری کردی زندگیم ورق خورد

 وقتی همه کور بودن تو کردی بهم توجه

 هر موقع غمگین شدی خودمو بغل کن

 هر وقت که بودی همه چی قشنگ شد

 ق که خوبیتو الح

 سه فقط توواقلبم یه جوری میزنه 

 که عمرا بدونی

 قلبم ، چشمم ، نیمه ی گمشده ام

 چقده سخته بی تو شبمو صبح کنم

 میکنم زیاده روی ، میکنی کنترلم

 ...از وقتی تو اومدی بختِ منم شد بلند



همون لحظه عماد سرشو تکون داد و به وقتی رسیدم به کتابخونه ماهرخ رو دیدم که وایساده دم در و با عماد حرف میزنه.

 سمت ماشین خودش رفت.

زنگ زدم بهش و تمام مدت حواسم بهش بود.گوشی نوکیا کوچیکش رو از تو کیفش در آورد و با دیدنش لبخندی زد.از 

 لبخندش خوشحال شدم.

 برداشت:الو.

 سالم ماهی گلی.-

 سالم.-

 هنوز تو کتابخونه ای؟-

 ت:نه دیر اومدی با عمـ...آقای روزبهانی دارم میام.ماهرخ لبخند عمیقی زد و گف

 ای بابا این دختره هم میدونه اعصابم خورد میشه بازم میگه.غریدم:ماهرخ.

 خیلخب بی جنبه.کجایی؟-

از ماشین پیاده شدم و به سمتش رفتم.با دیدنم تماسو قطع کرد و گفت:تو که اینجا بودی مرض داری زنگ میزنی ازم 

 میپرسی کجام؟

 پشو کشیدم و گفتم:آره بانو مرض دارم.ل

 خودشو کشید عقب و اخمی کرد.نشستیم تو ماشین و من گفتم:اونی که باید اخم کنه و روشو برگردونه منم،نه شما بانو

 ماهرخ لب گزید و گفت:به چه دلیل؟

 چونکه...-

 ن داد و گفت:اینا چیه؟لی خودش دردش گرفت و دستشو تو هوا تکومشتشو زد به بازوم،منکه چیزی نفهمیدم و

 ماهیچه.-

 با اخم بهم نگاه کرد و گفت:دستم شکست المذهب.چرا انقد سفته؟

 خب ماهی جان میرن باشگاه به همین منظور دیگه.اگه میخواستم بازوهام مثل اسالیم باشه که نمیرفتم.-

 اسالیم چیه دیگه؟-

 ژل بازی.خیلی هم مسخرس.-

 خندید و گفت:مگه تاحاال داشتی؟

 اومدم حرفی بزنم یهو ماهرخ گفت:مسیح نگه دار. تا

 برای چی؟-



 به یک فروشگاه لوازم تحریر اشاره کرد و گفت:میخوام برم اونجا.

 نگه داشتم و ماهرخ سریع رفت بیرون.منم از ماشین پیاده شدم و دراشو قفل کردم و رفتیم داخل.

 بازوهات سفته اونو بردار لطفا. اشاره کرد و گفت:حاال که انقدر a4ماهرخ به یک باکس برگه 

بود رو برداشت و  a4برداشتم و رفتیم جلوتر و چهره ماهرخ هرلحظه خندون تر میشد.یک دفتر نقاشی که اندازش مثل برگه 

 گذاشت رو دست من.رفتیم جلو تر که یک بسته مداد طراحی برداشت و کمی جلوترش هم یک جعبه مداد رنگی.

 ط دار هم برداشت و همرو گذاشت رو دست من و خندون گفت:بریم.چندتا خودکار و یک دفتر خ

 هنوزم نمیفهمیدم چرا اینارو برداشته.مگه نقاشی بلده؟

گذاشتم روی صندوق و وقتی قیمتو گفت تا اومدم کارتمو دربیارم خود ماهرخ کارتشو برد جلو.دستشو کشیدم عقب و 

 گفتم:وقتی یک آقا همراهته نباید کارتتو دربیاری.

 لب گزید و گفت:آخه...چیزه...میدونی من همیشه یکی از فانتزیام این بوده که با پول خودم یک چیزی برای خودم بگیرم.

 شستمو گوشه لبم کشیدم و گفتم:باشه بعدا.اینا زیاده و تو هم باید پولت رو نگه داری برای چیزای مهم تر

 خه بچه.روی پنجش وایساد و گونمو کشید و گفت:چقد تو جنتلمنی آ

 با لبخند بهش نگا کردم که لب گزید و گفت:ببخشید حواسم نبود.

 تک خنده ای کردم و چیزایی که خریده بود رو حساب کردم و سوار ماشین شدیم و رفتیم خونه

*** 

 شکست دستم بدوو-

 میشم دستپاچه نکن هولم بعدشم دیگه خودکاره دوتا میخندی،پسرجان تیتیشی میگم-

 کردی خالصه خودکار دوتا تو و کشخط تا چهار خودکارو تا سه و رنگی مداد تا 10 و دفتر تا دو جوریچ شما جان ماهی-

 جانم؟

 نیاری کم نفس بابا خیلخب اووووو-

 و لیدک خانم مکافات همه این بعداز باالخره.کرد کنترلش بود لب گزیدن که همیشگیش عادت با ولی گرفت خندش بعدشم

 عقب کشیدم و گرفت لباسمو پشت از ماهرخ که خونه تو رفتم بدو بدو کرد باز درو و کیفش اعماق از کرد پیدا

 نیست که میدون چاله ودرارین کفشاتون اقاپسر-

 مبل رو گذاشتم پالستیکارو و دراوردم کفشارو و کردم هوووفی

 میخوری چی-

 چی؟ و چی و چی بین از-



 کنم تقدیمتون میتونم ناقابل آب لیوان یه مشتری شما نه و گارسون من نه و شاپه کافی اینجا نه که اونجایی از-

 باشه یخ فقط زحمت بی:گفتم تعجب با و کردم ای خنده

 خیلخب-

 خریدیم که نقاشی لوازمای به خورد چشمم که میریخت اب داشت

 ماهی چیه اینا راستی ها-

 کدوما؟-

 خریدیم که وسایالیی دیگه ایناها-

 ...جورا دوتا و پاییزه یه و بوت نیم تجف یه نمیبینی اونا؟مگه اها-

 خریدی چی واسه که اینه منظورم مسخره-

 بگو اینو اهااا-

 از ییک و میکردم طراحی میرفت سر حوصلم و بودم تنها خونه تو که وقتایی من راستش ام:داد ادامه که کردم نگاش منتظر

 زد فکرم به روز اون خالصه کار این تو دارم تعداداس خیلی میگفت بهم همیشه بود خانم مهری اسمش که هامونم همسایه

 خریدم رو پرتا و خرت این رفتم که شد این کنم طراحی بشینم ندارم کاری که وقتایی خونه تو که

 ببینم؟ نداری چیزی مدلی واقعااا،افرین:کردم تحسینش و باال انداختم ابروهامو

 به شیدمیک بیرون ازتوش ای برگه که درحالی و برگشت رنگی قرمز ی پوشه با ثانیه دو از بعد و رفت اتاق سمت به و خندید

 شد باز دهنم ناخودآگاه میدیدم که چیزی از.انداختم برگه به نگاهی و گرفتم دستم،ازش داد اومد،برگرو سمتم

 کشیدی تو و این..ای-

 نگاهی و طرفم کرد کج یکم سرشو و شد محو لبخندش حرفم این با یهو میکرد لبخندنگام با و بود وایستاده سینه به دست

 جناب دستتون دادم عممو ی برگه اشتباهی ببخشید:گفت و کرد نچی انداخت برگه به

 دیگه کشیدم خودم معلومه خب:داد ادامه و شد پوکر بعدش

 العادست فوق: گفتم و کردم ای خنده

 ...به بوس-

 کرد سرفه یهو

 چیشد؟-

 طراحیم از تعریفت بابت ممنون.هیچی-

 اهشخو-



 *ماهرخ

 ..خخ باال رفت نفسم به هام؟اعتماد طراحی از اومد خوشش واقعا

 ..میرفت باید و بود اداره از خورد زنگ گوشیش یهو بزارم چایی برم اومدم تا

  خونه از بیرون رفت و کرد سرسری  خداحافظی یه و بیرون داد و نفسش

 ...کنم درست چیزی یه تا خونه آشپز داخل رفتم منم

 دارم دوست بیشتر رو فودی تفس غذاهای کال..بودم سوسیس خوراک کردن درست مشغول

 ..میکردم زمزمه باهاش خودمم و گذاشتم عالقمو مورد آهنگ کردن درست حین در

 خشپ روی و آهنگاش لیست تو میرفت بفهمه و نامزدش حس میخاد وقتی میگفت همیشه...افتادم دوستام از یکی حرف یاد

 ..بخیر یادش میخندیدم کاراش این به موقع اون چقدر..مقابلته طرف حس ینی اومد که هنگیآ هر و میزد درهم

  ...میاد آهنگی چه ببینم کنم امتحان منم زد سرم به فکری

 .. تلویزیون سمت به رفتم و کردم کم گازو زیر

 ..ها آهنگ فهرست داخل رفتم کنترلش با

 ...کردم اوکی درهم پخش جمله روی

 ...کردم زیاد آخر تا صداشم دوباره گاز سمت رفتم منم و دش شروع آهنگ

 ..موهات الی برف مثل خوبن سفیدا و سیاه سری یه

 چشمات دوتا اون مثل پیانو های کالویه مثل

 فرفری مشکی موهای با سفید شال یه ترکیب مثل

 بچگی عکسای از پره که قدیمی عکس آلبوم یه مثل

 قشنگه که همینشه آره سفیده هسیا قشنگه چه دنیام رنگ تو با

 احوالمو میفهمی کاملیم هم کنار ماهمو شدی هم تو تارمو شب من

 قشنگه که همینشه آره سفیده سیاه قشنگه چه دنیام رنگ با

 احوالمو میفهمی کاملیم هم کنار ماهمو شدی هم تو تارمو شب من

 باهات رفیقم ولی منی متضاد باهات سفیدم وضعیت توی

 میاد هم به کامال اینه جالب اما زیاد فرقمون سفید تو سیاهم من

 صبح روشنی تیره شب بعد قشنگه تو روشنی با من تیرگی



 تو دلیل من بودنی برای من دلیل تو

 قشنگه که همینشه آره سفیده سیاه قشنگه چه دنیام رنگ تو با

 احوالمو میفهمی کاملیم هم کنار ماهمو شدی هم تو تارمو شب من

 قشنگه که همینشه آره سفیده سیاه قشنگه چه مدنیا رنگ با

 احوالمو میفهمی کاملیم هم کنار ماهمو شدی هم تو تارمو شب من

 (حامیم سفید و سیاه_)

 ..آهنگش بود قشنگ چقدر

 :میکردم تکرار لب زیر

 ...میایم بهم کامال اینه جالب اما زیاد فرقمون سفید تو سیاهم من

 ..تیکش این قشنگه چقدر

 همینه؟ مسیح حس اواقع ینی

 ها سوسیس بودن شده جزغاله من خدای ماهیتابه به افتاد چشمم لحظه یه گرفتم گر دوباره

 ...مسیح کنه لعنتت خدا وای ای

 ...باشن نداشته ناخون هات بچه الهی

 مبل ویر نشستم رفتم و سینک تو کردم پرت رو ماهیتابه گرفت حرصم باشه مسیح کنار دیگه نفر یک اینکه از لحظه یه

 بود؟ شده چم من اومد در اشکم

 ...شدم نازک دل اینقدر چرا

 میکنم؟ گریه سوسیس چندتا برا دارم حاال نمیکردم گریه میزدن کتکم بابام خونه

 ..شده تنگ براش دلم چقدر..بابا گفتم!بابام

 بود آروم دلم...بود پشتم بود که همین ولی بود ریزی آبرو مایع اینکه با

 میکنه؟ چیکار داره االن یعنی

 :)نشسته پیکنیکش پای حتما

 ....حتما

 کنه؟ چیکار میخاد شه تموم پوالش ایندفعه

 هست؟ خودش به حواسش اصال



 ..بابامه بازم کنم هرکاری

 ..نبود هم اینجوری اما نداشتیم خوبی زندگی اول از..نبود معتاد اول از

 ..میرسید دهنمون به دستمون

 ..شد بد لیخی اخیر سال چند این اما

 ...که جوری

 ..فروخت و مامانم که جوری

 ..نبود خودش حال تو فروخت و مامانم که روزی

 ..بود متحرک مرده یه مث مامانم

 ..رفت و زد لبخندی و کرد بهم نگاهی آخر لحظه فقط

 ..شده تنگ نگاهاش برای دلم چقدر

 کردناش دعوا برای دلم

 ...آشپزیش برای دلم

 ..بگم دنیا نامردی از پاشو روی بزارم و سرم شبا اینکه برای دلم

 ..من با کردن ها چه بگم

 بگم شدنام تحقیر تمام از

 ..کردن بهم که هایی ترحم تموم از

 .گرفت خندم اومد که آهنگی با که میکردم گریه داشتم

 ♭ ; جعفره پارتی گودبای اینجا

 ♭ ; جعفره جعفره پارتیه گودبای اینجا

 ♭ ; قاطیه پسر دختر اینجا

 ♭ ; آتیه آداب تحصیل فقط

 ♭ ; سنگینه ها بچه خالفای اینجا

 ؟ غمیگنه جعفر امشب چرا

 ..خندیدن به کردم شروع رفت یادم غمام تموم



 ..میریختم اشک خنده شدت از ایندفعه

 ..بودم خودم حس تو وای

 زا آوردم و بودم خریده که وسایلی رفتم بعدشم و خوردم و کردم درست شام..خونه آشپز سمت رفتم دوباره و گرفتم انرژی

 ..اتاق داخل

 ...میزدم قلمم سیاه

 ..کشیدم رو کوچولو بچه پسر یه چهره

 نمیشد باورم..کردم کیف خودم..بود قشنگ چقدر

 ..میمونم خواب حتما فردا اوووه..کردم نگاه ساعت به

 ..هرشب میخوابم 22 ساعت دیرش دیر من بود 2 ساعت

 ..تخت سمت رفتم و..کشیدم ای خمیازه..اتاقم سمت رفتم و دمکر ولو همونجا و وسایلم

 زدم زل سقف به و کشیدم دراز

 میشه؟ چی ماجرا این آخر

 باشم؟ خونه این تو میخاد آخر تا

 بزنه؟ رقم برام میخاد چی سرنوشت

 آخرش؟ میشه چی خدایا 

 میکنه؟ ازدواج مسیح

 ...بستم و چشمام و بیرون دادم و نفسم...هعی

 ...برد خوابم خیال و فکر تا هزار با

 ..میرفتم راه طبیعت توی داشتم

 ..بود خوبی هوای خیلی..ها پرنده صدای

 ..بود تنم بلندی سفید لباس

 کجاست؟ دیگه اینجا

 دیدم و مامانم..دیدم دور از

 ..مامانمه آره

 بود کرده فرق چقدر



 .نداشت همیششو خندون قیافه اون دیگه

 ..نمیخندید دیگه

 ..میکرد نگام گریه با داشت

 کرد باز دستاشو

 ..نمیکردم فرقی هیچ میدوییدم هرچی

 ..میکرد گریه داشت اون اما زدم صداش..بهش نمیرسیدم

 ..شد خالی پام زیر یدفعه

 شدم بیدار خواب از

 ..بود عرق خیس هم لباسام..بود کرده عرق صورتم

 ..میومد داشت بارونم

 چیکارشه؟ االن مامانم..میریخت اشکام

 کرده؟ گیر بده؟جایی مریضه؟حالش

 ..بود سوخته برام دلش خداهم انگاری..میکردم گریه

 ..پنجره لب رفتم میبارید بارون داشت چون

 ..میبارید شر شر باران..کردم باز رو پنجره

 ..بود شدید خیلی

 ..بهار ابر مثل میکردم گریه

 دیگه بودم شده خسته

 ..شده اینجوری من زندگی چرا..نداشتم زندگی توان دیگه

  نشستم پنجره لب

 ..بود شده خیس لباسام

 ..بودم زده زل آسمون به و پنجره کنار گذاشتم و سرم

 بود قشنگ آسمون..بود هرچی اما بود چند ساعت نمیدونم

 ..دادم گوش بارون صدای به و بستم و چشمام

 ..کردم باز که و چشمام میاد زدن حرف صدای دیدم



 ..میبوسیدن همو داشتن اونشب که پسری و دختر همون دیدم

 ..میزنن قدم بارون زیر دارن

 ...رمانتیک چقدر

 ...قشنگ چقدر

 میزدن قدم هم دست تو دست داشتن

 ...میدادن گوش بارون صدای به و

 ..بستم دوباره و چشمام و انداختم بهشون نگاهی

 ..چشمام جلوی اومد مسیح

 کجایه؟ االن یعنی

 میکنه؟ چیکار داره

 بود؟ شده چم من امشب

 ..نبود خودمم دست و بودم دلتنگ

 ..... و شد گرم چشمام

 .کردم باز و چشمام صدا و سر صدای با

 ..میاوردن اسباب داشتن رویی روبه خونه

 ..بودم شده خشک

 اوووف..بود عجیبی شب چه

 بود گرفته درد کمرم

 ..جونم نوش و خوردم رو سرما بلهه که شد دار خبر شصتم و زدم ای عطسه شم بلند اومدم تا

 ..کتابخونه سمت به رفتم و شدم حاضر

 ویک وایستاد میزم جلوی اومد عماد میگذشت که اومدنم از دوساعتی ونداشتم،تقریبا هیچی ی وحوصله حال اصال امروز

 ودمب خنثی دربرابرش من اما بگیره خاص ژست میخواست بود،مثال توجیبش هم دستش یکی میز،اون روی وگذاشت دستش

 نم میز وبه خودش میپلکه،توهرفرصتی من دوروبر هی چرا نمیدونم جدیدن.میکردم نگاه بهش رئیس یک چشم به وفقط

 ای هدیگ کَسِ با نیست هستم،نیازی من میگه که وآمدمم رفت باشه،برای که هرموضوعی میکنه،حاال وباز سرحرف میرسونه

 زُل مانیتور ی صفحه به ودوباره کردم سالمی بهش.بده امهواد رفتاراش این نمیخاد دلم شده،هیچ پرو ،خیلی برین

 قاعماد؟آ داشتین کاری:گفتم میکردم مانیتورنگاه به که نداشت،همینطور زدن انگارقصدحرف ولی گذشت ای چنددقیقه.زدم



 .بزنم حرف باهات موضوعی یک درمورد میخام.میرسونمت بری خواستی هروقت بگم اومدم فقط باش راحت نه نه-

 دنبالم بیاد مسیح میرم،شایدم منون،خودمم-

 محض ای گربه نکن،هیچ اعتماد کس هیچ به االن ی توجامعه یامسیح،درضمن ببرمت من که میکنه فرقی عجب،چه هه-

 .نصیحت تو به نمیگیره،ازمن خداموش رضای

 روکردم.بیرون بزنه یشآت سرم از که واالنه شده سرخ میکردم احساس صورتم رنگ بدم وحال میخوردم که حرصی ازشدت

 هم نیازی هیچ برمیام زندگیم وازپس سالمه11خودم خودشه،من زندگیه مسئول عماد،هرکسی اقا ببخشید:وگفتم بهش

 .نیست خوب حالم اصال چون برم زودتر امروز من ندارین کاری اگه.بدن نظر زندگیم درمورد دیگران که نمیبینم

 اهرتظ دکتر،چون ببرمت میخای اگه حاالم.رفتم تند یکم من ببخشید میگی نگفتم،توراست چیزی که من چیزه،اخه اع-

 .نیست خوب حالت که میگه

 .وبرداشتم کردم،کیفم جمع ،وسایلمم کردم وخاموش سیستم

 .بااجازتون نیست،فعال دکتر به نیازی ولی توجهتون از ممنون-

 ورفتم تمگرف دربست یک سریع.ازکتابخونه بیرون به ورسوندم خودم سرعت به بده نشون العملی عکس بخاد ازاینکه قبلو 

 .خونه

 توی رفتم و خوردم برداشتم کابینت ازتوی قرص یک سریع.داغه کوره مثل بدنم میکردم ودراوردم،احساس لباسام رسیدم تا

 .تابخوابم اتاقم

 ذیتما بشدت  بدامروزم لوحا دیشب بیخوابیه.نشه خوابم مزاحم وقتی یک درنیاد صداش تا سایلنت روی گذاشتم گوشیمم

 نقدرا تخت توی رفتم وقتی.میدادم ترجیح چیز همه وبه خواب فعال.خودم برای کنم درست غذا که نداشتم نایی میکرد،حتی

 .برد خوابم کی نفهمیدم که بودم گیج

 میشدبازن ماموچش میکرد درد بشدت بیدارشدم،گلوم بهش میکوبوند محکم یکی که در ازصدای اما بود چند ساعت نمیدونم

 .کردم بازش و در به ورسوندم خودم بود هرزحمتی اصال،به

 اون پس المصب دِآخه نمیدی؟ وجواب کوفتیت گوشیه چرااون:دادزد وبلند خونه توی وانداخت خودش مسیح شد باز تادر

 بازنمیکردی؟ درمیزنم کِیه؟چراهرچی ماله

 داری؟ ایه قیافه چه این ببینم واستا:گفت اومد خودش به میکردم،وقتی نگاه وبهش بودم مونده مات همینطور من

 خوبه... خیلیم قیافم چکاره مگه:وگفتم کشیدم صورتم به دستی

 ..کردم تعجب خودمم صدام گرفتگی ازشدت

 .دکتر ببرمت چکارم؟بدوحاضرشو مگه میگه قرمز وصورت خروسی صدای بااین بَه،خانوم بَه-

 .میشم خوب مخورد قرص ندارم الزم نمیام،دکتر من-



 تمنوش وقتایی چه وبرای لعنتیم شماره اون تومریضی؟پس که بفهمم االن باید من خوردی،چرا قرص سرخود کردی بیخود-

 .ومیبینی من ی دیگه روی اون وگرنه حاضرمیشی میری سریع برات؟االنم

 ریشتری۲ ی زلزله االن وگرنه ادیند نشون تو دیگه روی اون کرده خدارحم:گفتم باخودم میرفتم اتاقم سمت به همینطورکه

 ...بود اومده

 ..ای زلزله عاشق اینکه ها،مثل میگی چی میشنوم دارم-

 .نمیموندی زنده تاصبح نمیومدم وروتواگه رنگ کن نگاه.االاهلل الاله:گفت بهم اسانسور حاضرشدم،توی رفتم

 دکترمعاینه وبعدازاینکه رفت بود یکینزد همون که درمانگاهی سمت به سرعت به شدیم، وزد،سوارماشین ماشین در

 بری؟ نمیخای مگه:گفتم.بست سرش پشت ودرو تو اومد بامن دیدم.خونه برگشتیمو  نوشت دارو کرد،چندتا

 نم نمیذارم،تودست تنهات حال این تو من.پرنسس کنین تحمل رو بنده نخیرنمیرم،امشب:گفت بود هم تو که اخمایی با

 امانتی

 چی؟امانت؟-

 که نممیک وگرم خریدم که سوپی منم موقع تااون اینجا بیا نکن،سریع کل کل بامن انقدم کن عوض لباستو جان بچه برو-

 .میکردم درست برات وگرنه خریدم نبود وقت چون االن..بخوری

 بلدی؟ هم آشپزی خیلی که نه:گفتم آروم

 .یادبگیرم اشپزی تو بخاطر  من باشه فکرمیکنی؟ازخداتم بلندبلند چرا تو:گفت دفه یک

 ..تو بخاطر گفت وقتی شد جوری یک دلم ته

 توی بری میتونی حاال:وگفت دادبهم داروهامم کوچولوها بچه مثل.وخوردیم سوپ باهم بیرون واومدم کردم وعوض لباسم

 .بشه کنترل تبت گفت دکتر چون سرمیزنم هی ازت شب نصفه من چون نشی ناراحت فقط...بخوابی اتاقت

 برده. خوابت همونجا ببینم دارنشمبی صبح باشه،فقط-

 ...بستم ودرو تواتاق رفتم سریع بعدم

 اما رونبی ازاتاقم رفتم.بود طبیعی اونم که دردمیکرد گلوم ذره یک داشتم،فقط بهتری خیلی احساس بیدارشدم که صبح

 وقعم نداشت،همون حد هک بودم گشنه خوردن،انقدر به کردم وشروع بود،نشستم کرده روآماده صبحانه میز نبودفقط مسیح

 برداشتمش دویدم.خورد زنگ گوشیم

 سالم الو-

 .شدی خوب زود انقدر داشتی پرستارخوبی که خداروشکر،معلومه بهتری اینکه بانوجان،مثل به به-

 رمب حاضربشم میخام بهتره،االنم حالم کردی،امروز لطف خیلی.داشتم پرستارخوبی واقعا اره ممنون،:وگفتم زدم لبخندی

 .ارسرک



 .برات گرفتم ومرخصی امروز زدم زنگ عماد به بری،خودم نمیخاد-

 برم اخه؟میتونستم چی واسه-

 رآژی صدای که برم االنم..سرکار اومدم همون برای شده قطع تبت دیدم صبح کن،من واستراحت نمیخاددیگه،امروز گفتم-

 ..اومد

 خداحافظ باشه باشه-

 ..زندگیم سرراه گذاشتیش که نه،ممنونمهربو بشر این چقد خدایا.کردم قطع سریع

 ..باشم بیتفاوت بهش نسبت نمیتونم که کرده محبت بهم انقد مدت تواین

 ازش بهانه این تابه بخرم چیزی یک براش امروز برم کردم فکر باخودم.کنم وجبران ازمحبتاش ای گوشه بتونم کاش

 دممیخری چیزی براخودم اوقات وگاهی میشناختم که پاساژی یک سمت به حاضرشدم سریع فکر بااین...باشم تشکرکرده

 و سلبا کرد،پراز وجلب نظرم ای مغازه دوم،یک ی طبقه ونگرفت،رفتم نظرم خاصی چیز ولی زدم دور اول ی طبقه یکم.رفتم

 تو مرفت بالفاصله...کردم ذوق کلی کردم تصور وبااون مسیح وقتی که بود ویترین پشت چرم کت یک..بود چرمی وسایل

 ..میخریدم کادو کسی برای بودکه باری اولین خونه،آخه به ورسوندم خودم وشوقی ذوق چه با...خریدمشو

 ارمد الزانیارو وسایل اگر ببینم کابینت سر ،رفتم کنم ودعوت مسیح براشام وخوردم،خواستم کردم درست براخودم ناهار

 .وبخرم داشتم کم که وچه،وسایلیسرک ازسوپرمارکت تابرم حاضرشدم. بود کم چندقلمی کنم،اما درست

 دنخور بوق محض وگرفتم،به وشمارش وبرداشتم یانه؟گوشیم بیاد میتونه اون اصال که کردم فکر باخودم اول خونه اومدم

 ...بود اومده سراغم به که حسی این کنم باور نمیخواستم بود شده خشک باال،دهنم رفت قلبم ضربان

 ...داد وجواب گوشی بوق چندتا بعداز

 ماهی جانم-

 خوبی؟ سالم-

 شده؟ توخوبی؟چیزی مرسی سالم-

 ..اینجا بیا میکنم درست دارم شام بگم خواستم فقط نه نه-

 .ببخشید ماهرخ بیام نمیتونم امشب-

 .خداحافظ نمیشم مزاحمت پس باشه:گفتم وگرفت گلوم بغض دفه یک

 قطع وسریع تلفن میشدم ناراحت کسی ازدست تلفن پشت وقتی بود اخالقم این...کردم وقطع بزنه حرفی نذاشتم

 چون بدون داشتم انتظار چرا نمیدونم شدم ناراحت خیلی.اتاق توی ورفتم روسایلنت وگذاشتم گوشیم دیگه...میکردم

 .نبود حالیش حرفا این من منطق ولی باشه داشته خودشو مشکالت اونم شاید.کنه وچراقبول



 تا تمگذاش براخودم فلش ازتوی اهنگ یک و کردم وروشن تلویزیون پذیرایی توی مرفت همون برای نبرد خوابم کردم هرکاری

 خونه ساکت نباشه و ذهنم رو از مسیح منحرف کنم

 *مسیح

 هوم؟:گفتم و دادم تکون سری میکرد نگاهم شیطنت با و منتظر که حمید به رو

 میامن گفتی بهش پیشش بری که ای بهونه بالدن تو گفتم بهت چون االن!چیه دردت تو میدونم منکه:گفت و خنده زیر زد

 .اشتباهم در من کنی ثابت مثال که

 نیست اون بخاطر نخیر_

 ...ندادی سوالمو جواب حال هر به....هست چرا_

 بود؟ چی سوالت:گفتم و کشیدم صورتم به دستی کالفه

 ساده سرماخوردیگیه یک بخاطر بخوابی؟اونم پیشش بری شبو باید چرا تو_

 میاره درش پا از هم ساده سرماخوردگیه همون ضعیفه،حتی خیلی ماهرخ_

 برو پسر جان من تورو بزرگ کردم.-

 پوکر فیس بهش نگاه کردم که گفت:خیلخب بزرگت نکردم ولی کنار هم بزرگ شدیم.

 ن حالت نگاهش کردم که گفت:ای بابا ته حرفم اینه که من تورو میشناسم.بازم با همو

 کردم و گفتم:خیلخب.من برم کار دارم.لبام رو با زبونم تر 

 حمید تک خنده ای کرد و گفت:باشه داداش به کارت سالم برسون.

خندم گرفت.وقتی حمید خندمو دید ابروهاشو داد باال و گفت:بفرما،پس وقتی بهت میگم بزرگت کردم اونجوری بهم نگاه 

 نکن.

 خیلخب.خدافظ.-

 خدافظ.-

 ماشینم رفتم. میکردم به سمت همونطور که با سوییچ تو دستم بازی

 خونه ماهرخ رفتم. به ماشینم که رسیدم سوار شدم و به سمت

 تا رسیدم،ماشین رو پارک کردم ورفتم سمت آسانسور.

تو آینه به خودم نگاه میکردم.چنگی به موهام زدم تا مرتب بشه و شستمو کشیدم همونطور که آسانسور میرفت باال من 

 گوشه لبم.

 دم در آروم کلید انداختم و با احتیاط وارد شدم.سید رفتم سمت خونه ماهرخ و تا آسانسور ر



تا رفتم داخل خونه صدای آهنگ و گریه پیچید تو گوشم.هول شده به سمت صدا رفتم و دیدم ماهرخ همونطور که نشسته 

د.چهرش خیلی غمگین بود و ه میکربه نقطه نا معلومی نگاروی مبل زانو هاش رو بغل کرده و چونش روی زانوهاش بود و 

 معلوم بود ناراحته.صداش که پشت تلفن ناراحت نبود.حتما چون گفتم نمیرم خورده تو ذوقش.

 شستمو گوشه لبم کشیدم و رفتم سمتش و در گوشش گفتم:ماهی.

 از جاش پرید و با تعجب به من نگاه کرد.

 پر از اشک شد ولی سریع سرشو انداخت پایین و گفت:سالم.چشماش 

 سالم ماهی خانم.چیشده پکری؟-

 دلم گرفت. آروم سرشو تکون داد و گفت:هیچی.یکم

 معلوم بود دروغ میگه.رفتم جلو و دستم رو گذاشتم زیر چونش و سرشو آوردم باال و گفتم:ماهرخ به من دروغ نگو.چیشده؟

 چشماش مدام در حرکت بود.زبونش رو روی لباش کشید و گفت:هیچی...

 م:ماهرخ ناراحت شدی گفتم نمیام؟کمی خم شدم و گفت

ماهرخ لب گزید و آروم سرشو تکون داد.نفسمو کالفه فوت کردم و چونشو گرفتم و گفتم:ماهرخ چیشده؟مگه میشه 

 همینجوری بی دلیل زارت بزنی زیر گریه؟

 تک خنده ای کرد و گفت:چرا انقدر پیله ای؟

دلم میخواد بهم تکیه کنی و اینجام.باهام حرف  رخ ببین مننشستم و دستشو کشیدم و نشوندمش کنار خودم و گفتم:ماه

 بزن.

به دستام که دستای کوچیک و ظریفشو احاطه کرده بود نگاهی کرد و بعد خیلی یهویی دستشو کشید و گفت:شام ندارم.برم 

 شام درست کنم.

 با چشمای گرد بهش نگاه کردم و گفتم:یعنی شام نداری و بعد زنگ زدی منو دعوت کنی؟

 لب گزید و گفت:چیزه...خب...

 لبخند عمیقی زدم که سرخ شد و رفت تو آشپزخونه...

منم رفتم و به اپن تکیه دادم و دست به سینه بهش نگاه میکردم که یهو کفگیر از دستش افتاد و هول شده خم شد تا برش 

 دختر؟ داره که سر خورد و افتاد.منم سریع رفتم سمتش و بلندش کردم و گفتم:چیکار میکنی

همونطور که آخ و اوخ میکرد سرشو گذاشت روی سینم و منم گرفتمش و نشوندمش روی صندلی میز ناهار خوری و 

 گفتم:تو بشین.به من بگو چیکار کنم،من شامو درست میکنم.

 به چشمام نگاهی کرد و گفت:نه.خودم میتونم.

 بعد هم خواست بلند بشه که پاش پیچ خورد و مجبور شد بشینه.



 گزید و گفت:ببخشید.مثل اینکه شامو باید تو درست کنی.لب 

 آستینام رو دادم باال و گفتم:بگو چیکار کنم،منم انجام میدم.

 هر کاری که باید انجام میدادم رو گفت و منم با وضعی اصفناک کارا رو انجام دادم.

 ماهرخ هم مدام به من میخندید و باعث میشد منم بخندم.

آبکش کنم که نصفش ریخت بیرون از سبد،ماهرخ زد زیر خنده و منم اومدم الزانیا هارو برداشتم و اومدم الزانیا هارو 

 گذاشتم داخل سبد.

 اومدم سبدو بزارم روی اپن که از زیر آب داغ ریخت روی پام.سریع گذاشتمش روی اپن و ماهرخ گفت:چیشد؟سوختی؟

 آخخخخ...آره.-

 ماد سوختگی هست.برم بیارم؟باید سینی میزاشتی زیرش.توی کشوم یک پ-

 بلند شدم و گفتم:نه نمیخواد خوب شد.

 بعد هم سینی گذاشتم زیر سبد و اپن رو خشک کردم.

 ماهرخ:بزار روی میز بقیه کاراشو خودم میکنم.

 سبد رو کشیدم سمت خودم و گفتم:نخیر خودم درست میکنم.

 ر.خندید و گفت:باشه فقط پنیر پیتزاهارو از داخل فریزر دربیا

 باشه ای گفتم و وقتی درشون آوردم بقیه کارهارو همونطور که ماهرخ میگفت به ترتیب انجام میدادم.

وقتی تموم شد گذاشتمش داخل فر و رو به ماهرخ دست به کمر وایسادم که لبخند محوی زد و گفت:خسته نباشید جناب 

 ثامن.

ت نداشتم حتی به شوخی منو جناب ثامن صدا بزنه احساس ناخودآگاه اخمی کردم،دوست داشتم منو به اسم صدا بزنه.دوس

 میکردم ازش دورم.

 ماهرخ چشماشو ریز کرد و گفت:مسیح چیشده؟

 اخمم رفت و با لبخند محوی گفتم:هیچی.سالمت باشی ماهی گلـی!غذا کی پخته میشه؟

 خودشو باد زد و گفت:نمیدونم!...میشه بریم اونور؟اینجا گرمه. 

 تیم روی مبل نشستیم و تلوزیون رو روشن کردم و گفتم:تنقالت نداری با فیلم بخوریم؟هم رف گرفتمش و با

 چرا توی کابینت هست.سومی از چپ.-

 سرمو تکمون دادم و رفتم داخل آشپزخونه.در کابینت رو باز کردم و یک چیپس با یک پفک برداشتم که یک چیزی افتاد.

 زی که میدیدم متعجب شده بودم.یک دفتر بود.برش داشتم و برش گردوندم.از چی



 نقاشی من روی اون دفتر بود.ولی خب چرا داخل کابینت بود؟

 بردمش سمت ماهرخ و گفتم:ماهرخ این برای چی داخل کابینت بود؟

 برگشت سمتم.با دیدن دفتر اخمی کرد،اخمی که از روی گیجی بود و نشون میداد که داره فکر میکنه.گفت:چی هست؟

 ورتش گفتم و گفتم:منم!نقاشی رو جلوی ص

 گزید و گفت:چیزه.....اون موقعی که پام شکسته بود کشیدمش.نمیدونم چرا انداختمش اونجا.لب 

 سرمو تکون دادم و گفتم:میشه مال من باشه؟

 شونه ای باال انداخت و گفت:آره ولی اون برگش خط داره.میخوای یکی جدید بکشم؟

 گفتم:نه همین خوبه. برگه رو با احتیاط از دفتر جدا کردم و

 بعد هم گذاشتم روی میز.

 ماهرخ گفت:مسیح...

 جان؟-

 بعد از کمی مکث گفت:چیزه...فکر کنم الزانیا ها پخته شد.

 سری تکون دادم و رفتم فر رو خاموش کردم و از داخل فر درشون آوردم و گفتم:بیا ماهی.

 ناب.به سختی اومد و نشست روی صندلی و گفت:بیا ببینم چه کردی ج

 یکم برای خودم کشیدم و یکم هم برای ماهرخ.

 وقتی خورد لبخند عمیقی زد و گفت:خیلی خوشمزه شده.دستت درد نکنه.

 نوش جونت.اگه خودت نبودی که من نمیتونستم درست کنم.-

 با لبخند نیم نگاهی بهم کرد و غذاشو خورد.

 نصفشو که خورد گفت:مرسی خیلی خوشـ....

 عجب گفتم:چیشدی؟چهرش رفت تو هم.با ت

 تک خنده غمگینی کرد و گفت:هیچی.یاد بابام افتادم.

 برای چی؟-

من هرموقع غذام تموم میشد عادت داشتم بگم مرسی خیلی خوشمزه بود.حتی اگر نون و پنیر میخوردم.بعد بابام همیشه -

 ادام رو در میاورد.

 خوشمزه بود. لب گزید و با بغض گفت:لحنشو شبیه من میکرد و میگفت مرسی خیلی



بعد هم اشکاش شروع کردن به ریختن.بلند شدم و دستشو گرفتم،بلند شد و منم بغلش کردم و مدام موهاشو نوازش میکردم 

 تا اینکه آروم شد.

 از بغلم اومد بیرون و گفت:یک لحظه همینجا وایسا.

 مد بیرون و پاکت رو گرفت سمت من.وایسادم.ماهرخ رفت سمت اتاقش و بعد از مدتی با یک پاکت اوسرمو تکون دادم و 

 با تعجب ازش گرفتم و گفتم:برای منه؟

 پوکر فیس نگاهم کرد و گفت:نه واسه عماد گرفتم خواستم نظرتو بدونم.

 فکم قفل شد و اخم غلیظی کردم و گفتم:من و اون سلیقه هامون متفاوته.نمیتونم نظر بدم.

 ان یک تشکر کوچیک برای این همه کار که برام کردی.لب گزید و با لبخند محوی گفت:برای تویه.به عنو

 اخمم رفت و زبونم رو روی لبام کشیدم و ازش پاکت رو گرفتم و گفتم:دستت درد نکنه.

 دن کت چرم داخلش لبخند عمیقی زدم و گفتم:دستت درد نکنه ماهی گلی خیلی خوشگله...بازش کردم، با دی

 زین نمیتونستم.سرشو انداخت پایین و گفت:ببخشید بیشتر ا

 دادم پشت گوشش و گفتم:همینم زیاده.الزم نبود برام بگیری.موهایی که افتاده بود روی صورتش 

 ای چی اول گفتی نمیام؟رسرشو آورد باال و به چشمام نگاه کرد و گفت:راستی...ب

 نمیدونم.برنامم جور نبود.-

یام پیش تو و با این کارم میخواستم بهش بگم اشتباه نمیتونستم بهش بگم چون حمید فکر میکنه من دنبال بهونم تا ب

 شدم بلند و کشیدم موهام توی ستیدمیکنه.ولی خب میدونستم اشتباه نمیکنه....ولی خب واقعا دلیلش چیه؟

 !گذشت خوش خیلی نکنه درد دستت امم-

 و امش بابت دردنکنه تو میکنم،دست خواهش:گوشش پشت داد صورتشو تو شده ریخته موهای و کرد تر زبونش با و لبش

 بری میخوای کجا بشین اومدنت،حاال

 ...بهتره نکنم نگرانشون میشه نگران االن باز مامان دیره برم دیگه نه,نکردم کاری بابا نه-

  صالحه هرجور:گفت و زد لبخندی

 خوش شبت:زدم لبخندی فشردمو روهم چشامو

 بخیر شب-

 در سمت برگشتم دوباره کرد باز درو یهو رفتم اسانسور سمت به و دروبست

 چیشده؟ جانم-

 ببری؟ نمیخوای کشیدم که چهرتو طراحی این..چیزه:گفت و گزید لب



 ببرم بدش که میشه اگه انداختی یادم شد خوب عه-

 بیارمش برم واستا باشه-

 اوکی-

 دزو فکر این ماهرخ؟با هترازب کی خب میگرده خوب طراح یه دنبال اگه افتادم بابا حرف یاد یهو که بود نیومده ماهرخ هنوز

 بغلم تو اومد سر با که بود نشده من متوجه هنوز میاد داره پایینه سرش که درحالی ماهرخ دیدم که دراوردم کفشامو

 آیییییییی:بست و چشاش و پیشونیش رو گذاشت دستشو

 کردم کنترلش ولی بود گرفته خندم

 دختر؟ کجاست حواست-

 سفتهه انقد چی چیه؟آهنه؟واس سینه این تو مسیح: گفت میمالوند پیشونیشو که درحالی

  استخوونه بود کجا اهن بخدا نه-

 میکنی چیکار اینجا ببینم؟تو واستا-

 دارم کارت بشین بیا راستی اها-

  کردم تر و لبم کرد نگام منتظر ماهرخ و نشستیم مبل رو دیگه باهم

 حده چه در طراحیت تو ببینم ام-

 چی ینی-

 کجاست تا طحتس اینکه ینی-

 بکشم تورو تونستم که حد همین تا-

 کنی؟ طراحی میتونی جواهراتم ینی خب-

 باشه چی جواهرات طراحیه از تو دیده داره بستگی ولی اره خب-

 کارِتو کنه تایید پدرم باید نیست مهم من دیدگاه-

 مسیح نمیگی واضح پدرت؟چرا-

 ....داره زمال طراح یه و داره جواهرات گالری من بابای ببین-

 بشم؟ پدرت طراح برم من میخوای من از تو ینی-

 چشه؟ مگه اره خب-

 ...عماد با باید فقط.اوکیم من نیست مشکلی تو نظر از اگه نمیدونم-



 کارام جفت به بتونم تا کنه اوکی کاریمو ساعت که بزنم حرف عماد آقا ینی:داد ادامه خاروندو چونشو که کشیدم هوفی کالفه

 برسم

 میکنم صحبت باهاش خودم نیست زینیا-

 ...خود تو چرا-

 میخوام صالحتو من بده گوش حرفم به.ماهرخ-

 باال اورد دستشو

 بشی عصبانی نمیخواد باشه باشه-

 !خوبه-

 کنم؟ صحبت پدرت با بیام باید کی من-

 .تماسیم در تلفنی بعدا میرم من فعال میگم بهت-

 فعال پس خیلخب-

 !خوش شبت-

 بخیرر شب واقعا ایندفعه دیگه-

 خدافس ثامن آقای خدافس:گفت و زد چشمکی که کردم بای بای و باال اوردم دستمو و زدم لبخندی

 میخورمتاا میام برو:گفتم و کردم ای پسر؟خنده شد مسیح؟چت اع لرزید دلم یهو چیشد نمیدونم

 کرد نگام و شد محو لبخندش یهو

 دیگه برم من ببخشید:گفتم و کردم ای سرفه

 آسانسور تو زدم جیم ریعس و

 ...بخوریش؟استغفراهلل بری رفته؟میخوای کجا حیا گفتی؟اخه بود چرندی چه این مسیح سرت تو خاککک

 و تو نشستم و کردم باز و درماشین کالفه رفتم ماشین سمت به و کردم باز و اسانسور در هووووف بهم ریخت اعصابم

  کردم روشنش

 خونه سمت روندم و کشیدم موهام الی دستی

*** 

 بیدارن عه؟همه دیدم که چرخوندم در تو و کلید یواش

 منزل اهل به سالااااااام-



 بودی کجا پسر گل سالم:طرفم اومد شد بلند مامان

 میکنم جبران ایشاال میام دیر شلوغه سرم یکم اخیرا بودم،شرمنده کارام درگیر-

 پسر کافیه برامون خوبه حالت دونیمب که همین:گفت بود تلویزیون به نگاهش که همینجوری بابا

 بابا سمت رفتیم و مامان گردن دور انداختم دستمو و کردم ای خنده

 برم دوتا شما قربون-

 نشست لبم رو لبخندی و افتادم ماهرخ یاد که زد سینم به مشتی مامانم

 نزن چرت حرف مسیح خدانکنه-

 کرد تاکید و مامان حرف و خندید بابامم

 چشم بله: فتمگ و کردم بوسشون

 .دوختن چشم تلویزیون به و زدن لبخندی

 کردی؟ پیدا طراح بابا راستی-

 میشه؟ پیدا مگه بابا نه:گفت پیشدستی تو مینداخت رو تخمه پوست که درحالی و داد تکون سرشو

 اقا شده پیدا حاال خب-

 جدی؟کی؟:باال انداخت ابروهاشو بابام

 ...و قیتخال و استعداد پراز ، ساله 2۱ دختر ام-

 میشناسیش کجا از تو:حرفم وسط پرید مامان

 شدم خیره فرش گالی به و دادم قورت و دهنم اب

 اینا حمید فامیالی از یکی-

 داد ادامه خوردنش تخمه به و کرد بهم نگاهی مشکوک مامان

 کنیم صحبت باهم بیاد تا بده بهش حمید بگو و ادرس فقط بابا نکنه درد دستت:زانوم رو گذاشت دستشو بابا

 خستم خیلی بخوابم برم من!حتما:زدم لبخندی و فشردم روهم چشامو

 خوش شبت:مامان

 بخوابی خوب:بابا

 .برد خوابم نکشید ثانیه به و تخت رو رفتم شیرجه تیشرت درآوردن از بعد و اتاق تو رفتم و زدم لبخندی من و

 *ماهرخ



 دنمیبر خوابم که..مسیح پیشنهاد از بودم خوشحال اینقدر

 بشم؟ جواهرات طراح برم من ینی

 بچگیم؟ آرزوی

 شبانم؟ رویاهای

 ... من خوشبختم چقدر واااای

 ...نبرد خوابم خوشحالی از صبح تا

 گوشیم روی اومد پیامی بود صبح ۲ ساعت

 ..خانم سرکار بخیر..صبحتون..سالم»

 ..«پدرم نمایشگاه بریم دنبالت میام باش حاضر

 «یچ کتابخونه»نوشتم سریع براش

 اومد پیامش دقیقه چند از بعد

 «میدم پیام عماد به خودم»

 ..کمد سمت رفتم و نوشتم براش اوکی

 ..بود کرده جبران برام مسیح داشتم لباس کمبود چندسال این تو هرچی مسیح لطف به

 ..زدم عطرم و پوشیدم مشکی شال و لی شلوار و مشکی بلند مانتو یه

 ..در سمت رفتم و برداشتم کابینت از بیسکوییت یه سریع رفتم

 پایینم من داد پیام مسیح

 ..پایین رفتم پوشیدم که کفشامو سریع منم

 بود کرده پارک درخت زیر ماشینش

 ..بود بسته چشماشو خودشم

 نه؟ مگه دیگه االنه همین واسه شیطنت

 ..بود پایین هم پنجره

 بخیررررررر صبحححححح ایراننیییییی سالاااام:زدم داد دل ته از

 شاگرد صندلی رو بود رفته و گوشاش رو دستاش باز دهنش،داشت دیدن قیافش

 ..بود اومده بند منفس واقعا یعنی گرفت درد دلم که خندیدم اینقدر و دادم تکیه ماشین کنار همونجا



 بود؟ کاری چه این شدی بچه ماهرخ_

 دلم اخ...وااای_

 بریم شو سوار_

 تو مردی مثال بود ای قیافه چه اون مسیح دهنت_

 ترسیدم داره ربطی چه عه_

 گرفت درد دلم مادر..واای_

 بخندد ماشین تو بریم پاشو شده چی میکنن فکر االن زشته نکن بازی کولی_

 ..آورد در حرکت به و ماشین  شدم ماشین سوار سختی به

 مسیح_

 بله_

 میدی؟ یاد رانندگی منم به_

 نمیتونم که من کالس بری باید_

 دیگه کنی عوض میخای دنده دوتا وا_

 نداری یاد تو چرا پس اینجوری اگه_

 بگیرم برم داشتم الزم و کارت گواهیناممو هروقت گفتن بهم فقط دارم یاد من_

 خندیدم صبحی سر هار هار_

 نگو خنده از وای_

  میشه منم نوبت_

 هستی زنده ببین موقع اون تا حاال_

 هستم_

 میبینیم_

 میبینیم_

 یمرسید شو پیاده بسه_

 حمیدی آشناهای از یکی تو گفتم من دوما..جلو بکش شالو اوال:گفت و کشید و مانتوم کنم باز در اومدم تا

  بودی من ناجی نگفتی چرا بگم باید هم دومی واسه..دارم دوست همینجوری من بگم باید اولی برای_



 دلیل دو هزار به_

 بگو دلیالشو از دوتا_

 بماند_

 نماند_

 بعدا حاال میگم میگی رتچ اینقدر چرا عه_

 بگمش داشتم دوست همش بودم شنیده جا یه رو کلمه این_

 ای دیوونه خیلی_

 :آره بخاطر توگفتمم که شد چی نفهمیدم

  زد زل چشمام تو

 بیرون پریدم و کردم باز در یواش

 بودمممم گرفته گر

 مشنگ خل گفتی چی

 میدههههه نخ داره این میگه خودش با حتما االن

  ریلکس خیلی و اومد یحمس دیدم

 .داخل بریم دیوونه خانم گفت

 دیوونه تو شدم وقته خیلی منم:گفت لب زیر یواش خیلی بعدم

 زد محوی لبخند ی خودشم و

 گفت؟ چی این

 بود هزار رو قلبم...بابانشنیدم من

 ...چی ینی..میزد دهنم تو

 خجالت از..شد عرق خیس صورتم

 صورتم رو میزدم ضربه و آوردم در کیفم از کاغذی دستمال

 ...شدیم گالری یه وارد

 بود موزه مثه بود بزرگ خیلی

 ..بود شده کاری آیینه ها دیوار همه



 ...بودن گذاشته جواهراتو ای شیشه های صندوق توی

 ..همش بود اتاق که باال میرفت و بود مارپیچی داشت پله دوتا

 ..درهاش بود ای شیشه هم همه

 ..باال رفتیم ها پله از مسیح با..باکالس های میز

  بفرمایید با و زد و اتاق اولین در 

 ..شدیم وارد آقایی یه

 ..بود تنش قشنگی مشکی شلوار کت و بود سفید موهاش..تر جذاب شاید بود مسیح شبیه..مسن بود مردی یه

 ..بشینیم که کرد اشاره

 پسرم کن راهنمایی خانومو مسیح!آومدین خوش بفرمایید_

 ..بفرمایید ستار مخان بله بله_

 ..نشستم مبل روی و کردم تشکری

 ..میکنه نگام لبخند با داره مسیح بابای دیدم کردم بلند که سرمو..گزیدم و لبم و بیرون دادم و نفسم

 ببینم کاراتو نمونه باید خب ولی کرده تعریف طراحیت از مسیح دخترم خب:گفت که کردم نگاهش و زدم لبخندی

 ..بله_

 کردم نگاه بهش دوباره و دادم بهش و بودم کرده جدا و تر عالی کارهای قبل از هک کارو پوشه

 میکرد نگاه ها برگه به داشت لبخند با

 نه؟ یا بیاری در عالی اینجور میتونین جواهراتم روی ببینیم باید فقط خوبه که کارت_

 !راحت خیالتون_

 میام منم..بده نشون بهشون و اتاق جان مسیح_

 ناجازتو با_

 زد لبخندی و انداخت باال ابروهاشو

 ...بیرون اومدیم اتاق از مسیح با

 چی؟ اتاق مسیح_

 میکنی رو طراحی کارهای نمایشگاه همین تو نمیری عماد جای دیگه..کنی چیکار اوردمت پس من عزیز_

 گفتی؟ عماد به_



 عماد آقا:گفتم که کرد نگام

 روزبهانی عماد آقای:گفتم که کرد نگام دوباره

 گفتم بله_

 .افتاد راه من از تر جلو و

 داخل رفتم من اول و کرد باز و اتاقی در

 ..بود طراحی وسایل بقیشم و صندلی و میز یه ساده اتاق به

 :(داشتمشون خودم برا رویاهام تو من که هایی وسایل

 منه؟ برا اتاق این مسیح_

 توعه برا آره_

 بینهب برگردوند صورتشو بود یهویی حرکتم چون کنم بوس و لپش اومدم و بغلش پریدم کردم چیکار نفهمیدم خوشحالی از

 لباش به خورد لبام شده چی

 ..کردم نگاش بود گردنش دور دستام که همنیجور

 ..من به بود زده زل اونم

 نبود حواسم خشید..بب:گفتم و گردنش دور از برداشتم و دستام و پایین و انداختم و سرم

 ....بیرون میرم من:گفت شنید میشد بزور که صدایی با

  بود داغ..لبام روی کشیدم دستی رفت وقتی

 میدم؟ سوتی جلوش دارم دفعه چند..کردم من بود کاری چه این

 احمق نداری حیا رهیذ که ماهرخ کنن سرت تو خاک اه

 میز سمت رفتم غر غر با

 ..شد وصل و تماس و بابا اسم روی خورد دستم که میرفتم ور باهاش همنیجوری داشتم و آوردم در گوشیمو

 میکردی کار بایدباهاش بدبختی ب بود شده کنده هاش دکمه منم داغون گوشی این اه

 الو؟ماهرخ؟:گوشم تو پیچید بابا صدای کنم قطع اومدم تا

 ..کردم قطع و گوشی و کردم بغض

 شد باز در و زدن در یدفعه

 دارن کار باهاتون ثامن آقای..ستار خانم سالم_



 ؟مسیح_

 پدرشون:گفت و کرد ای خنده

 بفرمایید شما میرم االن بلهگفتم: و زدم لبخندی

 ثامن آقای اتاق سمت به رفتم و شدم بلند

 ..شدم اتاق وارد بفرماییدش با و زدم ای تقه

 ثامن آقای بفرمایید_

 کنم صحبت باهات وظایفت و حقوقت درمورد..بشین بیا دخترم_

 چشم بله_

  عصر ۲ تا صبح 21 ساعت از بیام روز هر شد قرار..کردن صحبت کمی از بعد

 ..حقوق هم لیونیم ۶ ماهی

 ..نبود مشکلی پس. کرد صحبت باهام که کارمم مورد در

 ..نشد هم مسیح از خبری بودم بیکار اتاق داخل شب تا

 ..کرد تعریف ازم و بود اومده خوشش خیلی..ثامن آقای برای بردم و زدم اولیه طرح یدونه

 داد پیام مسیح که بود نیم و ۶ ساعت

 «برو خودت بیام نمیتونم من ماهرخ»

 ثامن آقای اتاق سمت به رفتم کردم جمع و وسایلم و ندادم بهش جوابی

 میرم دارم..ندارید کاری من با_

 دخترم بسالمت_

 ..در سمت به رفتم و کردم خداخافظی

 خونه سمت به رفتم و. گرفتم تاکسی سریع..میومد بارون نم نم داشت

 .پایین اومدم و کردم حسابرو کرایه رسیدم وقتی

 ..خونه داخل رفتم و انداختم کلید سریع

 ..گذاشتم و همیشگیم آهنگ و فلش رو رفتم تلویزیون سراغ رفتم آوردم در لباسامو

 «بند ماکان از خدا

 ..داشتم دوسش خیلی



 ..میداد خوبی حس بهم یجورایی

 کمدم سراغ رفتم

 ..بندی تاپ یه با پوشیدم شادگ هکوتا شورتک یه

 یخچال سمت به رفتم بستم ای گورجه موهامم و کردم پام هامو دمپایی

 نیست توش هیچی..شانس خوشکی ب

 ..بیارن پیتزا برام زدم زنگ

 ..بود اپن رو غذا و بودم واستاده سرپا اوردن که رو غذا

  کابینت زیر رف زمین رو افتاد چنگالم

 تو اومد مسیحه دیدم بودم بدی وضعیت تو منم و اومد در یصدا دارم برش که شدم خم

 بود شده چهارتا چشماش واااای

  اتاق به رسوندم خودم و شدم بلند آشپزخونه زمین روی از چطوری نمیدونم

 میزدم نفس نفس

 میکنن چیکار خانم ماهرخ باز فردا تا ببینم سوم سوتی اینم

 نبیرو رفتم و کردم تنم پوشیده لباسای سریع

 مسیح؟ اومدی کی تو عه_

 ..االن همین:گفت و کرد نگام باری تاسف نگاه با

 هاا قشنگه سوتینتم رنگ درضمنبعدم با شیطنت گفت:

 ..میشه دیده رنگم زرشکی سوتین نصف و پایین نکشیدم قشنگ و بولیزم دیدم که پایین اوردم و سرم تعجب با

 یگهههههد میشه همین میای یهویی وقتی:گفتم عصبی خنده با

  حموم برم اینجا اومدمشده  قطع ماخونه  آب:گفت و اونور کرد روشو

 چییی؟_

 نمیومدم وگرنه دارم مهمی جلسه فردا بخدا ماهرخ_

 مهمه اینقدر ای جلسه چ_

 باشم خوشگل میخام زیاده دخترم کاری جلسه_

 بری نمیزارم_



 توعه دست مگه_

 نمیزارم خونمه اینجا آره_

 آره؟ حموم بیای من با میخاد دلت نکنه:گفت نفراوا شیطنت با میومد تمسم داشت کههمینجور

 بکش خجالت مسیح_

 بشی پشیمون خودت کرده از میکنم کاری یه وگرنه حموم برم میخام ماهرخ اونور برو_

 چیکاااار؟:گفتم و کمرم به زدم دستامو

 دوش زیر داشت نگه منو کرد باز و حموم در و کرد بغل و من یهویی

  کرد باز و داغ داغ آب اول

 کرد وا روم و یخ آب جوشیدم خوب که بعد

 ..شده کنده پوستم کردم احساس لحظه یه

 میکرد نگاه صورتم رو میریخت موهام از که هایی آب به  و دیوار ب چسبوند منو یهویی

 خورد؟ موش چیشد؟زبونتو:گفت یواش

 اینجایه ایناشنخیرم :گفتم و آوردم در و زبونم

 بیرون برو ماهرخ:گفت یواش و میشد پایین و باال  لبام و چشمام بین نگاهش اخم با

 ماهی بیرون برو:گفت تری بلند صدای با دیگه یبار که بودم شده چشماش مات

 ..بیرون رفتم و شدم رد دستش زیر از یواش

 بزارم چایی تا رفتم و پوشیدم لباس و کردم خشک و خودم حولم با سریع

 ..بیرون اومد حموم از ساعت نیم از بعد

 مبل روی نشست اومد و پوشید لباسارو همون

 مسیح_

 بله_

 نکردی؟ خشک موهاتو چرا_

 نمیخاد_

 میخوری سرما_

 گرفتم موهاش روی و آوردم و سشوار رفتم که نداد  جوابی



 دادم بهشون حالتی شانه با و کردم خشک و موهاش

 شدی خوب حاال:گفتم و کردم نگاه بهش

 کرد روشن و تلویزیون و زد لبخندی

 میز رو گذاشتم بردم و ریختم چایی سریع

 رفت و شد بلند ساعت نیم از بعد..خورد که چاییشو

 برم سریع باید و روزه اولین فردا خوابیدم رفتم سریع منم

 زبسا مدیرنرس  تا زدم زنگ تلفنی تاکسی به.حاضرشدم و خوردم صبحانه سریع بلندشدم،خیلی ساعت زنگ باصدای صبح

 اکسیت وسوار پایین ورسوندم خودم تند.نشم بدقول کاری اول روز مسیح بابای جلوی بودکه این بخاطر داشتم،شاید استرس

 جلوی نمک وسربلند مسیح که برمیام؟خداکنه کار این ازپس یعنی میگم باخودم کردم،همش فکر کار این به کلی توراه.شدم

 و کردم روحساب کرایه زود..شد پیاده ازماشینش هم مسیح بابای ستاد،همزمانوای که ماشین.بود کرده معرفیم چون باباش

 .رفتم سمتش به

 بخیر ثامن،صبحتون جناب سالم-

  داخل بیابریم...بیزارم ازبدقولی هستی،منم دخترمنضبطی که معلومه بخیر،آفرین توام صبح ممنون دخترم سالم_

 .بفرماییدشما چشم-

 یکارتاب زدم طرح همینطوری دوساعتی یکی.داخل ورفتم گفتم ای بااجازه رسیدم اتاقم هب بعدازاینکه و رفتم سرش پشت

 ..وزدن دراتاق21 نباشم،ساعت

 بفرمایید؟-

 داخل؟ بیام میتونم: دروبازکرد اماشیک ساده وتیپ قیافه بایک خوشرو خیلی دختر یک

 میکنم خواهش بله-

 بخرم کردن تولید جدیدی جواهرات اگر تا اینجا میام اوقات گاهی ،راستش هستم مسیح ی عمه دختر عزیزم،من سالم-

 ...جون ازدایی

 جلب وانقدر نظرش جا هیچ تاحاال واقعا..طالوجواهرمیخره ازشون اوقات وگاهی همکاره بادایی نامزدم من که بگم اینم البته

 ...نکرده

 طراحی به زیادی عالقه ازبچگی من خوشبختم،راستش خیلی باهاتون ازاشنایی:وگفتم بلندشدم ازجام احترامش به

 ..ومیکنم خودم تالش تمام اما.کنم طراحی جواهر میخام که اولمه بار این داشتم،ولی

 ..مشکلی نیست. اگر وببینم؟البته زدی ک طرحایی چندتااز میشه-

 .میکنم،حتما خواهش-



 ستاعک کردم دقت شچهر به...کشیدم ازصبح که چندتایی اون عالوه دادم،به نشون وبهش بود همراهم که هایی چندتاازبرگه

 .وببینم العملش

 نه؟ یا بودن خوب چیشد:میز،گفتم روی گذاشتشون کرد نگاه طرحارو همه وقتی

 یک فقط..س العاده فوق مبتدی آدم یک برای کارا این من بنظر...استعداد همه این عجیبه خیلی بودن راه اول برای واقعا-

 ..چیزی

 ؟؟. بفرمایید..طفتونهل نظر میکنم خواهش-

 ...کردی طراحی که انگشتری اون-

 یکی؟ کدوم-

 ..کنن درست خودم برای تا بردارم نمونه ازاین میدی اجازه اگه..ست معرکه این:وگفت ازکاغذاروبرداشت یکی

 .قراربگیرن درجریان بایدایشون اول که کنین،میدونین هماهنگ ثامن قایبا آ قبلش...چیزه باید آخه-

 ..و بقیش میکنه درست برام ،خودش میدم نشون دایی به عزیزم،اول حتما-

 ..هنوزندیدن ثامن اقای کشیدم، وامروز این.نیست مشکلی ازنظرمن-

 الهم کنی،هم طراحی باید وخودت عروسیم انگشتر..وبعدبرم بگم چیزی یک قبلش ،فقط نمیشم مزاحمت میرم باشه،من-

 .. نممیک خواهش ازت البته.. همسرم خودم،هم

 راحت هستم،خیالتون بفکرش چشم،حتما-

 امیددیدار به.عزیزم ممنون-

 میکنم،خداحافظ خواهش-

 ..وبپرسم اسمش رفت یادم.دختره این میزد حرف قلم  لفظ چقد اووف

 وبند سرخودم اتاق توی ۲ تاساعت..رسیدم بچگیم ارزوی به که بودم خوشحال چقد..اومد خوشش ازطراحیام خداروشکر ولی

 سریع...بخرم گوشی بتونم بعدیم باحقوق کاش...کشیدم خجالت زنگش خورد،ازصدای زنگ گوشیم ۲ ساعت ،راسکردم

 .بود دادم،مسیح جواب

 مسیح؟ خوبی سالم-

 بهت گذشت بود؟خوش چجوری روزکاریت نباشی،اولین طراح،شماخوبی؟خسته خانوم سالم-

 ..اشناشدم بادخترعمتونم بود،راستی لیعا که نشی،خداروشکر،امروز خفه بگیر نفس مسیح،یک اوووه-

 شیدا؟ یا یکیشون؟یلدا جدی؟کدوم-

 . بود متشخص هم خیلی و ساده تیپ یک ولی.. ونپرسیدم اسمش نمیدونم واال-



 ..نیومده شیدا که گذرونده بوده،خدابخیر یلدا آهاا،پس-

 خواهرنیستن؟ خوب؟مگه چرا اع-

 خونه بری میخای خودتو؟کی نکردی که بگو،خسته کن،ازخودت ولش واونار حاال.همن مخالف دوقطب ولی چراخواهرن-

 ..خونه برم میخام زدم،االن هم طرح عالمه بودم،یک پرانرژی خیلی امروز نیستم،راستش خسته نه-

 .دنبالت میام خودم صبرکن-

 .ببینه اگه هست،زشته باباتم هنوز اخه میرم خودم مرسی-

 .نباشه حرفم درم دم دیگه دقیقه ده-

 چکار من ببینه ثامن اقای نکرد؟اگه بحرفم لجبازه،چرا پسر این چقد گفتم،اخه کرد،باخودم وقطع وگوشی وگفت این

 ...بهش بگم چی میدونم بیاد بذار..میکنه فکر چی کنم؟درموردم

 ردنککار به سرشون همه نباشه،خداروشکر کسی که کردم ونگاه رفتم،اطراف درخروجی سمت وبه وبرداشتم وسایلم سریع

 ..رومترا چخبرته؟ترسیدم،یکم:وگفتم قلبم روی وگذاشتن ظاهرشد،دستم جلوم مسیح بیرون درگذاشتم از و پام بندبود،تا

 ..دیگه میومدم خودم من چکارمیکنی اینجا:و ادامه دادم کردم ونگاه اطراف

 ،البتههفته یک سپرده من به روهماینجا مسافرت بامامانم رفتن نیست نگرانی؟بابام چراانقدر دختر چته:وگفت زد لبخندی

 .هستم درخدمتتون روز نصف من

 ..وبگیره مچمون بابات میترسیدم همش...اخیش:وگفتم کشیدم آسودگی ازروی نفسی

 وبگیره؟ مچمون که میکنیم چکار مگه:خندید بلند مسیح

 حداقل...نمیشه که اینجا ولی وبگیره مچمون که بکنیم کاری داری دوست نکنه:وریزکرد صورتم،چشماش نزدیک واورد سرش

 ...و تنهاییم خودمون که توخونه واسه وبذار استرسات این

 ...زد وچشمکی باال وانداخت ابروهاش باشیطنت بعدم

 کجاس؟ ماشینت...متاسفم منحرفت ذهن برای واقعا:وگفتم گزیدم لب

 ...میبینشن کجاست تو ذهن پارکه،نمیدونم جلو همین که ماشین واال:کشید صورتش به دستی

 ...بود پارک جلوتر یکم ماشینش میگفت راست توسرم خاک

 .. باحرفات میکنی پرت منو حواس ازبس-

 ..تو یا من-

 باز من وبرای در رفت،اول ماشین سمت کشیدوبه بود کرده جذابش خیلی که ریشش ته وبه زدودستش لبخندی بعدم

 ..بود قشنگ خیلی که شد پخش اهنگ یک نشستن محض به.فرمون پشت نشست هم خودش. وسوارشدم گفتم کرد،ممنونی



 توفلش بریزی واسم کجاییه؟میشه اهنگ مسیح؟این:گفتم بهش

 .میریزم واست خونه رفتیم که االن ،آره روسیه آهنگ این-

 تو؟؟ بیای قراره مگه-

 غذای زیاد ندارم ای قهعال نیست،منم که مامانم چون داره ادامه هفته یک تا قضیه این خدمتتونم،درضمن در شام بعله-

 ..وبخورم بیرون

 کن مکمک مطمئنم،خدایا تقریبا االن ولی نبودم مطمئن حسم از زیاد بود اینجا پام بخاطر که موقع ،اون گرفتم استرس باز

 ..فقط جلوش ندم سوتی

 .داخل رفتیم ودوتایی خونه رسیدیم

 مسیح؟ کنم درست چی-

 ..باهم میکنیم درست چیزی دیرنمیشه،یک کن استراحت کن،یکم عوض لباستو برو حاال-

 ..بگیرم دوش یک تا رفتم ازخداخواسته منم

 ..ی خونهتواشپز مسیح دیدم.بیرون رفتم اتاق واز پوشیدم همرنگش شلوار با لیمویی تونیک ،یک گرفتم دوش ای دقیقه21

 میکنی؟ چکار داری-

 بخوری باهاش انگشتاتم که کردم درست باز،املت کردم چکار ببین بیا-

 ...نداشتم کردن غذادرست حوصله توخوبی،اصال چقدر مسیح وااای-

 ..کردم غذادرست وایستادم تو وادارمیکنی؟بخاطر کارایی چه وبه من ببین..بانو میکنم خواهش-

 مسیح ای دونه ی تو. دردنکنه دستت:وگفتم انداختم نگاهی بهش

 ...میدم هردوتامون دست کار وگرنه نکن ونگام نزن حرف اینجوری-

 دادم قورت وباصدا دهنم اب

 حاال؟ کردی درست چی بذاببینم چیزه،اوممم-

 ...مسیح ی سینه تو رفتم کله با دفه یک بندشد کجا به پام نمیدونم برم گاز سمت به تااومدم

 دماغم اخخخخ-

 همین عاشق:گفتو روبینیم زد دفه میکردم،ی فکر اینطوری من شایدم میکنه نگاه باعشق داره مسیح دیدم باال واوردم سرم

 ...دیگه هواییتم سربه

 ..جلوش میکردم کاری خراب همیشه بودم،اخه شده سرخ گرفتم،ازخجالت دندون وبه لبم

 میگیریشون؟ گاز هی نیست کرده؟حیف گناهی چه بدبخت این:گفت واروم رولبم گذاشت واروم دستش



 ارم؟برد کجا از میخام سرد آب:وگفتم عقب کشیدم و خودم سریع

 ...کنم وعوض جو میخاستم ضایع و مقدمه چقدررربدون

 مسرد وآب خودته خونه اینجا اطالعت محض ، گیجم تو مثل منم نکن آی،فکر آی آی:داد وتکون دستش توی خندیدوقاشق

 ..بدن حرارت کاهش برای هست هم ای دیگه های راه درضمن.نکنم اشتباه اگه تویخچاله

 ...زد وهم غذاش خندیدو بلند بعدم

 ...نکنم خرابکاری بیشتر تاازاین نشستم توپذیرایی رفتم...گذشتم خوردن اب خیر واز توسرم زدم اروم

 ..میکشیدم خجالت که وباالنیاوردم،ازبس سرم خوردن شام طول وخوردیم،تو شاممون بعد دقیقه چند

 بهم کلی مسیح لطف به که خونهاشپز کردن وجور وجمع ظرفا بعدازشستن.کردم جمع ظرفارو پاشدم شد تموم که غذا

 .بره تا میشد اماده داشت مسیح. پذیرایی توی اومدم بود ریخته

 .دیگه برم من نداری کاری اگه خانوم ماهی خوب-

 باشم کرده جبران تا میکنم غذادرست فردا انشاهلل.وچسبید بود عالی خیلی هم ممنون،شام نه-

 ا؟اونج منم تنها تواینجا بیام هی برم هی کاریه چه بخوابم،اخه همینجا رمن میخای بشه،اگرهم فردا تا منتظرم بیصبرانه-

 .دارم عادت تنهایی به من برو نه نه-

 ...نرسیده هنوز من از ترسیدنت میرم،نترس،وقت بابا باشه:وگفت زد لبخندی

 .ببینی خوب ناجی،خوابای اقای خوش شب:وگفتم گرفتم نشنیده

 حافظخدا خانوم،تافردا ماهی بخیر شب-

 چشماش خوبه،اینکه خواب قبل فکرکردنای این ،چقدر کردم فکر مسیح به ای دقیقه چند.تابخوابم اتاقم تو رفتم و وبستم در

 اختالف همه این برای بخاد اینکه اختالف،از همه سراغم،ازاین اومده که حسی این میترسم،از..میده ارامش بهم توذهنم میاد

 فکرا بااین...میبود گرم دلم بودنشون به که داشتم ای خانواده میترسم،کاش اینا ی زهمها من.ببینم کنارش و ای دیگه کس

 برد وخوابم وبستم چشام

 ..بود کمتر کاری ساعت و بود پنجشنبه امروز

 ...بودم بیکار بودم اومده که صبح از

 ..ببینم و جواهرات پایین برم گفتم

 ..اومد بود من همسن تقریبا دختره یه که میکردم نگاه داشتم

 ..من کله اندازه داشت سینه بود جنیفر

 ماشاال داشت باسن



  شدن رد روم از زمین کف گذاشتن انگار منو کردم امید قطع...خودم به یکی کردم اون به نگاهی یه

 .اومد بدم خودم از اه اه بودم له

 ..میز پشت پریدم و باال رفتم سریع

 !کنیم؟ چه باسن کردن بزرگ برای کردم تایپ تند تند

 ..بزنم حرکتاشو خونه برم بمونه یادم میکردم نگاشون منم و آورد چیزی عالمه یه

 ..هفته یک در سینه کردن بزرگ بعدی سرچ رفتم سریع

 ..جنیفر موفقیت راز کردم تایپ بعدشم و کردم یاداشت همشو که اومد حل راه

 :/نیومد هیچی

 ...اخلد اومد مسیح و شد زده اتاق در دیدم.. زد خطا

 ..بیرون اومدم برنامه از سریع که بود این بکنم تونستم که کاری تنها

 داشتی؟ کاری مسیح جانم_

 کنم استفاده تو تاب لپ از نداره اشکال اگه میخواستم آره:گفت و زد لبخندی

 میکردم پاک هامو سرچ کاش خدایا نبینه وااای

 نمیدی؟ اجازه:گفت و کرد اخمی نمیگم چیزی دید وقتی

  بیا چرا چرا_

 من سرجای نشست اومد رو کنار رفتم

 گوگل تو رفت کرد که کاری اولین

 گوگل تو میری چرا مسیح عه_

 همین برای بنویسم تحقیقی یه میخام_

 ...چیزه_

 چیزه؟_

 هیچیی_

 اومد اخیر های سرچ کرد باز رو صفحه تا

  خجااالت از میمردم داشتم اونور کردم رومو و بستم و چشمام

 !میکنه؟ فکری چی خودش پیش االن



 !چیع؟ جنیفر موفقیت راز بگم میخای:گفت من روبه و خندید یدفعه دیدم

 میخوندم اینارو داشتم بود شده سر حوصلم من بخدا مسیح_

 کردی؟ هول چرا:گفت و کرد بلندی ای خنده

 من نکردم هول؟هووول_

 کنه بزرگ اونارو خودش که باشی داشته شیطون شوور یه باید خانم ماهرخ سینه کردن بزرگ برای_

 پیشونیم رو میکردم حس رو عرق های دونه و کردم نگاهش گرد چشمانی با

 جون ماهرخ کنی شوهر باید اونم  اوممم هم باسن کردن بزرگ برای:گفت و واستاد من روی روبه اومد و شد بلند جاش از

 ش..بک جالت..خخ مسیحح_

 !میکنی؟ سرچ یهچ اینا کنی حیا باید تو!خجالت؟ چرا_

 که گفتم_

 بگم؟ بهت و لب کردن بزرگ میخای:گفت و لبام به زد زل

 !مسیح:گفتم و پایین انداختم و سرم و گزیدم و لبم

 :(من کوچولوی ماهی میشی تر خوشگل میکشی خجالت_

 کن بس..مسیح کن بس:گفتم و کردم نگاه چشماش تو

 بیرون؟ بری میشه:گفتم که کرد نگام فقط

 باشه میخوای تو که حاال باشه_

  بیرون رفت و کرد جمع وسایلشو

 ..ریخت اشکام و میز رو گذاشتم سرمو

 بود اشتباهی حس چه این

 ..میکنه فرق تو خانواده با خانوادش اون..بیا خودت به ماهرخ

 چی؟ تو نسبن و اصل با خانواده یه اونا

 نبودی دیگه کسه آویزون داشتی خانواده اگه سر تو خاک تو

  میریختم اشک

 میکنم اعتراف واقعاااا میکنم اعتراف

 دارم دوسش



 شدم وابستش شایدم

 ...شاید...الکی حس یه شاید

 عشق؟؟

 من؟؟

 !!دارم دوسش واقعا ینی

 ..خونه سمت رفتم و کردم جمع و وسایلم و بود بعدازظهر ۰ ساعت

 کردم عوض لباسامو و اتاق سمت به رفتم و کردم باز رو خونه در

 ..بخوابم یکم برم گفتم ندارم کاری دیدم

 شدم بیدار خواب از بود چند ساعت نمیدونم

  بود بسته اما بودم نبسته من و اتاق در

 !خونه؟ این داره جن.. ابلفض یا

 ..اتاق سمت رفتم و شدم بلند تخت روی از جنگل مثل موهای اون با 

 واستاد جلوم کیک با هم مسیح و شد بلند تولد آهنگ  صدای بعدشم و ترکید چیزی یه کردم باز و در تا

 میکردم نگاهش گرد چشمای با فقط

 ..میزد سینم قفسه به میزد محکم ترس از داشت قلبم

 ..قبل سال چند به رفتم

 ..بود سالگیم ۱ ماله تولدم اولین

 . بود پر بالش و دست بابام سال اون

 ..بودیم تا 3 خودمون گرفت تولد برام

 الح به برگشتم مسیح صدای با

 میریخت داشت اشکام

 !میکنی؟ گریه چرا ماهی_

 ودب نکرده سوپرایزم کسی تاحاال...بشمم قربونت عزیزممم مرررسی خیلی خیلی..شدم سوپرایز خیلی...مسیح مرسی_

 بری؟ صدقم قربون کنم سوپرایزت باید حتما من ماهرخ_

 خندیدن بهت باز_



 منتظرتم بیا بعد کن درست قیافتو برو_

 ادید قرار راهم سر و مسیح که مرسی خدایا..میاوردم در بال داشتم کنم چیکار نمیدونستم خوشحالی از اتاق وت رفتم سریع

 ...ممنونم ازت خدایا

 ..بیرون رفتم و کردم عوض لباسامو

 مسیح؟_

 جان_

 ممنونم ازت خیلی_

 نداره شمارو قابل_

 نشستم مبل روی کنارش رفتم

 جونم ماهی مبارک تولدت_

 شه درست زندگیم..باشه دوطرفه واقعی حسم اگه خدایا:کردم آرزو دلم توی و کردم خم سرمو و زدم لبخندی

 ..کردم فوت هارو شمع و بستم و چشمام

 زده زل بهم خاصی نگاه یه با داره مسیح دیدم که برگشتم

 ها؟:گفتم و دادم تکون سری

 عزیزم مبارک تولدت_

 ممنون_

  زد داد مسیح یدفعه که میکردم نگاه کیک به داشتم

  مبارک تووووووولدت

 دستشه جعبه یه دیدم برگشتم

 کردم بازش و گرفتم ازش تعجب با

 بود گوشی

 مرسییی مسیححح مسیح واااااااااای_

 نداره قابلی_

 بخرم خودم برا حقوقم با میخاستم من ولی_

 بگیر دیگه چیز یه برو  کردم دستی پیش من دیگه حاال_



 کردی شرمنده منو بخدا_

  چیه حرفا این هع_

 !میدی؟ رقص افتخار:گفت و زد چشمکی

 ..نداشتم یاد تر مهم همه از و..میکشیدم خجالت راستش

 ندارم یاد من مسیح نه_

 میدم یادت خودم پاشو پاشو_

 کرد روشنش و تلویزیون طرف رفت

 گذاشت و خودش ایدست دوتا و شونش روی گذاشتو  گرفت منو دست اومد گذاشت الیت آهنگ یه و زد و خودش فلش

 ..هام پهلو روی

 ..بودیم هم نزدیک خیلی شدم جوری یه

 کشیدم و موهاش یا کردم لگد پاشو یا رقص آخر تا

 میمردم داشتم خجالت از

 نشستیم رفتیم شد تموم که آهنگ

 بگیریم؟ باهم و عکس اولین کنی روشن گوشیتو نمیخای خانم ماهی خب_

 چرا چرا_

 ...دوربین رو رفتم و کردم روشن سریع و گوشی

 بیوفتم منم عقب بگیر یکم:گفت مسیح که صورتم جلوی گرفتم و گوشی

 ..گرفتم عکس یه سریع و زدمگیجی  روی از لبخندی

 ..کنار گذاشتم و گوشی و

 !بخوریم؟ چی شام خب_

 بیارن میزنم زنگ_

 باشه_

 !میخوری؟ چی_

 میخام پیتزا من_

 سفارش برای میریم پس خب_



 میداد سفارش داشت اونم و کردم ای خنده

 چنگال و کارد دوتا و لیوان دوتا کابینت سمت رفتم و گذاشتم یخچال داخل اونو یخچال سمت رفتم و برداشتم و کیک

 چیدم میزو و برداشتم

 خخخ خودم زیبای سلیقه با

 ..آوردن روهم پیتزا من کار شدن تموم با

 !کجایی؟ ماهی_

 خونه آشپز_

 میزی چه به به_

 تنکس_

 ..خوردیم و شاممون مسیح مزه بی های شوخی با و دیدخن

 ..بخوابم که اتاق تو رفتم من و شد خواب موقع

 ماهی؟:گفت و اومد من سر پشت هم مسیح

 بلیی؟_

 ...میخوابم کنار یه تخت روی بیام بزا میگیره درد کمرم زمین روی من

 میخوابم دارم عادت زمین روی من بخواب تخت رو بیا_

 خوش شب االبیخی نه نه_

 دارم نگه و خودم نتونستم و سوخت براش دلم ولی کشیدم دراز تخت روی

 مسیح؟و رو به مسیح گفتم: شدم بلندازجام 

 جان_

 هااا نشی شیطون باز و بخوابی کنار یه بده قول اما بخواب تخت روی بریم بیا_

 باشه باشه_

 تخت سمت به رفتم و کردم خواموش برق منم و تخت روی پرید جت مث

 شد خیس شلوارم کشیدم دراز تا

 حسین امام یا

 کردم روشن و برق رفتم شدم بلند فشنگ مث..شدم مریض



 چتهههه؟:گفت حیرت با مسیح

 دستشویی برم میخام نیس چم_

 ..بود نشده کثیف خدارشکر کردم نگاه و تخت روی یواشکی بست چشماشو

 یدستشوی. رفتم آروم برداشتم لباس و کمد سمت رفتم سریع

 تخت سمت رفتم و کردم کارامو سریع

 شاشیدی خودت به:گفت مسیح که

 خنده زیر. زد بلند. خودشم

 نبودم راحت شلوار اون با!میخندی؟ چرا_

 باشههه_

 تخت سمت رفتم و کردم اخمی

 ..نبرد خوابم کردم هرکار

 مسیح؟_

 بلههه_

 میاد؟ خوابت تو_

 آره_

 نمیخوابی چرا_

 کردی عوض شلوارتو چرا میکنم فکر دارم_

 فضولی مگه_

 کردی جیش گفتم دیدی_

 نکردم_

 چی پس_

 هیچی_

 دیگه کردی جیش ماهرخ_

 دیگه بخواب مسیح بود تنگ شلوارم بابا_



 به روکردم،شب خونه کارای بود،تاشب جمعه امروز.بود رفته مسیح اینکه بودم،مثل تنها تخت روی پاشدم ازخواب وقتی

 .ازت نبود خبری کجایی سالم:زنگ زدم مسیح

 .داشتیم سخت ماموریت سرکار،یک اومدم بودی توخواب سالم،صبح-

 چرااینجوریه؟ مسیح؟صدات چیشده..ست گرفته یکم صداش کردم احساس

 ساله 3 ی بچه ،یک افتاد بدی اتفاق توماموریت دختر؟چقدرتوتیزی،هیچی فهمیدی چجوری:وگفت کرد ای خندهتک

 .بشم باخبر تاازوضعیتش بیمارستان اومدم االن..داره ختگیسو کلی دادیم بود،نجاتش گیرکرده تواتیش

 .اینجا شام بیا میخای ،اگه ست زنده خداروشکرکه-

 .اصال نخوابیدم دیشبم بخوابم،اخه میخاد دلم مستقیم،فقط خونه ممنون،میرم نه-

 نخوابی؟ میگی؟چرا جدی:وگفتم گرفتم دندون به و لبم

 داری؟ن ،کاری خونه برم گذاشتی؟من مگه اخه-

 .خوش بخوابی،شبت خوب نه،نه-

 .خوابیدم نخوردم،رفتم شام دیگه منم

 چیزی دولپی افتاد،داشت حسابدار به چشمم  شدم وارد تا.گالری سمت به افتادم راه هم ونیم۱پاشدم،تا ازخواب۸ ساعت

 امروز نمک رفتم،فکر اتاقم سمت وبه کردم سالمی بهش سر نمیشد،با جا دیگه میز پشت شکمش بااون گرفت میخورد،خندم

 ...باشه نداشته مخا رو شخصیت ازاین کنه بیاد،خدا کی بعدازاین نیست کنه،معلوم زایمان که فرداست

 ...کنم طراحی سریع میخواستم که بود رسیده ذهنم به جدید ی تواتاقم،چندتاایده رفتم

 دمخو برای کم مدت توی تا وبکنم تالشم تمام دادم،میخواستم استراحت خودم به ناهار موقع بودم،فقط اتاق توی۲ ساعت تا

 بگیرم خونه

 سر شتپ نفراز یک گالری از جلوتر کنم،یکم روی پیاده یکم خواستم بود هوایی چهبیرون... بود،رفتم شده تموم کارم دیگه

 ردمک عجبمیاد،ت سمتم به داره ازمن دورتر یکم شیک خیلی مدادی نوک شلوار کت یک با عماد کرد،برگشتم،دیدم صدام

 ...داشت چکار اینجا

  وبگیرم؟ وقتتون دقیقه چند بخیر،میتونم ستار،روزتون خانوم سالم-

 بفرماییدامرتون؟ بهانی روز جناب ممنون سالم-

 ..کنیم صحبت اونجا تا توماشین بیاین کنین نمیشه،لطف اینجا-

 .دارم عجله وبزنین،آخه حرفتون همینجا میشه-

 .بپرسم خودم ودرمورد نظرتون راستش،میخواستم-

 .ونمیفهمم اخه؟منظورتون بگم چی من-



 میکنی؟ ازدواج بامن-

دیگه...  برم من ندارین کاری ندارم،اگه ازدواج قصد اصال من ؟نه عماد اقا میگین چی:شد،گفتم گرد تعجب ازشدت چشام

 ..وگرفتین جوابتون فکرکنم

 ..شده سرخ وچشماش وایستاده سرم پشت مسیح دیدم که برگشتم

 .بیام من تا بشین ماشین بروتو ماهی-

 ..من مسیح-

 ...ماشین توبرو نباشه حرفداد زد:

 هگری بلند وباصدای بهم کوبیدم ومحکم در وازحرصم توماشین داشتم؟رفتم تقصیری چه من شد،اخه جمع توچشاماشک

 ...کردم

 ...بهم زد درو محکم اونم و توماشین اومد مسیح بعد یکم

 ..فشارمیداد فرمون وروی دستاش عصبانیت ازشدت

 ..نگم چیزی فعال دادم ترجیح

 ..شد کنده جا از ماشین دفه ی کارش داد،بااین فشار گاز پدال وروی پاش و زد استارت بود،بعد ساکت ای چنددقیقه

 برو اروم مسیح؟توروخدا میکنی چکار-

 میدم جفتمون دست کاری ی وگرنه باش ساکت شوماهرخ،فعال خفه-

 چکارمی؟ تو مگه..بزنی حرف اینطوری بامن دارین توحق-

 ...توام کس همه چکارتم؟؟؟فعال من-

 ...نیست مربوط کسی میگیرم،به برازندگیم بخام هرتصمیمی من-

 ...دیگهههه نیست مربوط من به که-

 خصیمش زندگی تو نداشت حق بود،ولی کرده درحقم خوبیا خیلی اون سوخت،آخه براش دلم لحظه یک..بافریادمیگفت اینارو

 ..کنه دخالت

 ...ومنم کرد  خواستگاری ازم کنی،اون دخالت زندگیم تو نمیدم اجازه عزیزی،ولی واسم تو مسیح ببین-

 ...بشنوم چیزی نمیخام شو خفهههه شو،میفهمی خفهههه-

 ....بدم مثبت جواب بهش میخاد دلم اصال-

 هک حیف...خونه برسونمت زنده نزن،بذار حرف خونه وتا باش ساکت:وگفت دهنم توی کوبوند ومحکم دستش لحظه یک تو

 ..ماهرخ حیف دادم قول



 .گفتم وآخی..شیشه به خورد سرم که ترمز روی کوبوند پاشو خونه،چناندم رسیدیم

 ...مسیح نیست من حق این:گفتم اروم فقط..کردم نگاهش اشکی باچشمای

 ....زدم زجه خودم کسیه بی وبرای زمین روی دمخور درسُر خونه،پشت توی رفتم گریه وبا شدم پیاده بعدم

 در به میکوبه محکم داره دیدم

 و صاحاب بی این کن بازماهرخ_

 خورده اعصابت االن برو فقطمسیح _

 تو با بزنم حرف باید فقط االن من ماااهرخ_

 نمونده حرفی_

 نشکوندمش تا و در این کن باز هاا همسایه جلوی زشته ماهرخ:گفت رو تر پایین آورد صداشو

 عقب رفتم یواش و کردم باز و در و شدم بلند جام از

 بود سرخ سرخ چشماش

  عقب رفتم قدم یه من نزدیک اومد

 !زدی؟ زری چه ماشین تو_

 اومد اونم عقب رفتم دیگه قدم یه

 !نشنیدم؟_

 ماهرخ کن تکرار..زدی زری چ بگو نریز اشک:زد داد که دیگه قدم یه دوباره

 نمیبخشمت مسیح...کنی رفتار اینجوری من با میتونی ندارم خانواده چون کردیفک..اریند حقی تو مسیح_

 هاااا؟ زدی زریییی چه گفتمممم:زد عربده تقریبا ایندفعه و کرد باز و پیرهنش اول دکمه

 نداره ربطی توهم از تر گنده به نه که تو به بدم بهش مثبت جواب میخام:گفتم و چشماش تو زدم زل

 مبل روی انداخت و کشید منو پشت از که اتاق تو مبر یعسر اومدم

 بدی؟ مثبت جواب میخای:گفت شمرده شمرده و کرد باز هاشو دکمه یکی یکی

_... 

 کنی؟ ازدواج اون با میخای_

 جلو میومد داشت همنیجوری

 میکردم نگاهش اشکی چشمای با



 می..شی...پشیمونننن بعدن که هق نکن کاری هق..کککا..هق..مسیح_

 هیچی نبود حالیش بود گرفته جنون انگاری

 ..کرد پاره لباسمو حرکت یه با و زد خیمه روم

 ..میزدم صدا خدارو اسم و زدم دل ته از جیغی

 نکننننن من با کارو این ترخدا نکن مسیحححح کردم غلط مسیححححح_

 ..لبام روی گذاشت و لباش و بزنم و حرفم نزاشت

 ..میومد بند تداش نفسم که بود وحشی اینقدر

 ..میخورد بهم داشت حالم

 ..کشیدم موهاشو دستام با

 ...کردی مجبورم خودت:گفت یواش و زد زل چشمام به و کرد جدا لبام از لباشو که

  کردم نگاهش گریه با..داشت نگه سرم باال و گرفت دستامو دوتا

 ..نکرد ای توجه اصال اون اما میزدم هق

 ..رداو در آزادش دست با و شلوارم

 ..لبام رو گذاشت و لباش دوباره و کرد نگاه چشمام به

 ..گرفت بدی درد دلم زیر و کردم حس و چیزی یه یدفعه که میاوردم کم نفس داشتم

 ..شد خفه مسیح دهن تو جیغم صدای

 میداد ادامه و خودش کار داشت و برداشت لبام از لباشو

  میزدم جیغ فقط

 نبینمت گمشو پاشو حاالهم!شدی؟ من مال دیدی:گفت و زد لبخندی شده خونی مبل روی دید تا

 شرفی بی. خیلی مسیح_

 ...دارم عمادم اون برا:گفت و زد پوزخندی

 ..میپیچیدم خودم به درد از

 ..بودم لخت غریبه مرد جلوی اول بار برای میکشیدم خجالت مسیح از و بودم زاد مادر لخت

 ..ونهخ از رفت تفاوت بی خیلی و گرفت و دوشش رفت

 ...کنم راست و کمرم نمیتونستم حموم سمت رفتم و شدم بلند مجبوری ولی داشتم درد خیلی



 ..میفرستادم لعنتت و عماد دلم تو..میکردم گریه فقط

 ..کرد بدبختم..نمیبخشمت مسیح

 ..شد نابود داشتم بهش نسبت که خوبی احساسات اون تموم

 زندگی این از گرفتم تهوع حالت

 اینطوری نه بشه انجام طرف دو میل با کار این میخواستم اما شتمدا دوسش درسته

 ..حموم کف نشستم

 ..بشینم و واستم درست نمیتونستم

 .دوش زیر میکردم گریه

 ..بود تیغ به چشمم

  نمیخام...نه خدایا

 ..نکنه ترحم بهم رسید راه از هرکی دیگه تا واستم خودم پای روی بتونم کن کمکم ایندفعه خدایا

 ..مبل سمت رفتم و پوشیدم حوله و شستم بدبختی به و مخود

 ..آهنگام و دلخوشیم تنها سراغ رفتم دوباره

  برداشتم گوشیمو کردم پلی و آهنگ

 ..بود زمینه پیش بودم گرفته مسیح با که عکسی اولین

 ...گرفت گریم بیشترم

 ..میگردم گریه بلند بلند

 ..بود آخرش تلویزیون صدای

 ..مبل روی افتادم حال بی که زدم جیغ اینقدر

 ..میریخت چشمم کنار از یواش یواش اشکام

 افتادم خاطرات تمام یاد

 ..بود بدی شکست این من برای و بودم شده عاشقش که االن تا...دیدار اولین از

 ..شدم بلند جام از بدبختی به

 ..کمد سمت رفتم

 پوشیدم و برداشتم لباس



 زدم زل سقف به و کشیدم دراز تخت روی

 نیستم؟ دختر دیگه االن ینی

 ..شدم جدا دخترونگیم قشنگ دنیا با دیگه

 ..کردن ریختن به شروع دوباره اشکام

 ..شدم متنفر بابام از

 شدم متنفر دل ته از ازش

 ..بودیم هم کنار االن بود آدم اگه

  نمیفروخت و مامانم بود آدم اگه

 ..نبود اینطوری االن دخترش حال بود آدم اگه

 !باشه؟ باید این ساله 11 دختر یه حال

 ..ریختم اشک صبح خود تا

 ..میومد در جاش از داشت چشمام که اینقدری

 ..بود گرفته بغضم که میسوخت اینقدر

 ..افتاد مسیح به چشمم بیرون اومدم تا و کردم باز و در اتاق در سمت رفتم

 .بود قرمز یکم چشماش

 ..بود سیگار ته از پر سیگاریجا یه جلوش میزبود و روی  نشسته مبل روی

 ..بود خونه تو سیگارم بد بوی

 .یخچال سمت رفتم بهش توجه به

 ..چشمام داخل ریختم و برداشتم و چشم قطره

 ..بستم و چشمام و مبل به دادم تکیه و سرم

 ...خدارشکر شد بهتر..بود بسته ای دقیقه 21

 ..اتاق سمت به رفتم و شدم بلند جام از

 .ترسیدم خودم...ینهآ داخل افتاد خودم به چشمم

 قرمز و بود کرده پف چشمام

 !!نکنه درد مسیح دست!هه



 مسیح آقا مریزاد دست

 *مسیح

 با اخم و به سرعت میروندم سمت خونه عماد.

.اون حق نداشت به کسی جز من فکر کنه...میدونم میخواست بهش جواب مثبت بده ماهرخمآخ که اگه میدیدمش....

ست خودم نیست،حق نداره با کس دیگه ای ازدواج کنه هیچکس دیگه ای حق نداره تنشو لمس خودخواهم ولی د

ولی دیگه کنه،عطرشو بو کنه یا حتی به چشم بدی بهش نگاه کنه،عماد فکر میکنه ماهرخ بهش جواب مثبت میده 

 نمیتونه،دیگه مال خودم شده.

خونه عماد...وقتی رسیدم با صدای بدی ترمز گرفتم و رفتم خون جلوی چشمامو گرفته بود و با تمام سرعت میروندم سمت 

 جلوی خونه عماد وایسادم و سریع در خونشو زدم.پایین از ماشین و 

 تا منو دید درو باز کرد و منم رفتم داخل.

 خون جلوی چشمامو گرفته بود،رفتم سمتش و یقشو گرفتم و کوبوندمش به دیوار و یک مشت محکم زدم بهش.

 زد و گفت:چته تو؟چرا اینجوری میکنی؟عماد دادی 

 ید به ماهرخ همچین حرفی میزدی.اگردنشو فشاری دادم و گفتم:نب

 به تو چه بیشرف؟خودش میتونه واسه زندگی خودش تصمیم بگیره.اصن تو چیکارشی؟-

 همه کارش.-

ازدواج نداره تو چرا  بعد هم دوباره مشتی حواله صورتش کردم که گفت:ای بابا تو چرا جوش میزنی؟خودش گفت قصد

 خودتو دخالت میدی؟

 با شنیدن این حرف دستام شل شد و متعجب گفتم:چی؟

 عماد دستی به گردنش کشید و داد زد:میگم بهم جواب رد داد.

 سریع رفتم بیرون و نشستم تو ماشینم.دستی به ته ریشم کشیدم،آخخخخ من چیکار کردم؟

 .چنگی به موهام زدم و رفتم سمت خونه ماهرخ

 کلید انداختم و رفتم داخل.با دیدن خونه از خودم خجالت کشیدم.

 رفتم سمت اتاقش و آروم درو باز کردم.

 ماهرخ خواب بود.رفتم نشستم کنارش.تو خودش جمع شده بود و اخمی کرده بود و اشک گوشه چشمش خشک شده بود.

 خم شدم پیشونیشو عمیق بوسیدم و از خونه اومدم بیرون.

 میخواستم برم تو اتاقم که چشمم به میز بار کنار خونه افتاد. ودمون،اصال گرسنم نبودرفتم خونه خ



رفتم سمتشون و تند و تند پیکمو پر میکردم.با هر پیک قیافه وحشت زده و اشکی ماهرخ میومد جلوی چشمم.هرچی 

 میخوردم کمرنگ تر میشد ولی تموم نمیشد.

 ش پیچیددمامو بسته بودم که چهرش دوباره اومد جلوی چشمم و صدای دابطری رو برداشتم و یکهو همشو سر کشیدم.چش

 تو سرم...

 سریع چشمامو باز کردم و بطری رو پرت کردم روی زمین.

چنگی به موهام زدم و خواستم برم تو اتاقم که یهو پام پیچ خورد و افتادم.نشستم رو زمین و سعی کردم دستم رو به یک 

کشیدمش که باعث شد میز بیفته و دوتا از شیشه ها شکست.خندم گرفته بود،بلند و تمش شیشه دیگه برسونم.وقتی گرف

 عصبی شروع کردم به خندیدن و انقدر نوشیدنی خوردم که نفهمیدم کی خوابم برد.

*** 

چشمم که به دور و برم افتاد همه چیز دیشب یادم اومد.شیشه های شکسته دیشب وقتی صبح وقتی از خواب بیدار شدم 

 واب بودم رفته بود تو دستم زخمی شده بود.خ

 ردم،نگاهی به ساعت کباند بستم و  ضد عفونی کردم و دوشی گرفتم و وقتی برگشتم یک لباس مرتب پوشیدم و دستمو

سریع صبحانمو خوردم و رفتم دم در خونه ماهرخ.کلید انداختم ولی اصال بهش نمیخورد.کالفه چنگی به موهام زدم و در 

 دم.خونه رو ز

 هرچی در زدم درو باز نکرد حتما خودش رفته شرکت.

 با سرعت به سمت گالری رفتم و رفتم سمت اتاقش که دیدم نیست.

در اتاقشو محکم زدم بهم و رفتم سمت منشی که یک دستش آینه بود و داشت رژشو درست میکرد و با صدای بلند 

 گفتم:چرا خانم ستار نیستن؟

 خراب شد،رو به من گفت:وااا آقای ثامن یکم آروم تر ترسیدم.منشی که از صدام ترسید رژش 

با اخم بهش نگاه کردم که گفت:پدرتون تماس گرفتن گفتن برای خانم ستار مرخصی رد کنم.مثل اینکه خانم ستار 

 خودشون با پدرتون هماهنگ کردن.

 م نادری رفتن.سری تکون دادم داشتم میرفتم سمت اتاقم که منشی داد زد:راستی آقای ثامن،خان

 خانم نادری کیه؟-

 حسابدار قبلی-

 آها.خب چیکار کنم؟-

 چیزه....چند نفر امروز میان برای مصاحبه.-



دم که از ماهرخ گرفته بودم نگاه میکر از کردم و داشتم به عکسایی که یواشکیسری تکون دادم و رفتم تو اتاقم و گوشیمو ب

 که یهو در زدن.

 کنار و گفتم:بفرمایید.گوشیمو قفل کردم و گذاشتم 

منشی و یک زنی که خیلی هم جلف بود اومد نزدیک، به طرز فجیع و مسخره ای آدامس میجوید.منشی گفت: آقای ثامن 

 ایشون برای مصاحبه حسابداری اومدن.

 گفتم:رزومتون رو ببینم.اخمی کردم و

بقیه شرکت ها هم اخراج شده بود.سری  رزومش رو داد بهم.نصف شرکتایی ک توش کار میکرد ورشکست شده بودن و از

 تکون دادم و گفتم:شما ردید،اصال رزومه خوبی ندارید.

 ناراحت نوچی کرد و گفت:بازم مرسی که وقت گذاشتین

یک نفر اومد و تا منشی اومد معرفیش کنه خودش سریع اومد جلو و گفت:سالم آقای ثامن.خوب هستید؟ مهرناز راد و رفت.

 حسابداری اومدم. هستم و برای مصاحبه

 یک تای ابروم پرید باال،تیپش خوب بود و آرایش غلیظی نداشت.از همه مهمتر یک حلقه توی انگشت حلقه دست چپش بود.

 رو به منشی گفتم:بفرمایید بیرون خانم.

 رفت بیرون و رو به خانمه گفتم:فامیلتون چی بود؟

 بودم.شماهم اصال گوش نمیدید هاااا.راد  ثامنای بابا آقای -

 خندم گرفت از پر روییش.گفتم:میشه رزومتون رو ببینم؟

 اصال حوصله نداشتم ماهرخ قفل رو عوض کرده بود و راهمم نمیداد.رزومش رو داد بهم ولی هیچی ازش نفهمیدم آخه 

 الت؟استقبمسیح توهم حالت خوب نیستا...چرا باید بعد از کاری که باهاش کردی درو به روت باز کنه؟نکنه منتظری بیاد 

 دارم با خودم حرف میزنم. ای خدا منم دیوونه شدما

 چشمای ریز شده نگاهم میکرد. این راد هم با

تمرکز کردم و بعد از خوندن رزومش دستی به چشمام کشیدم و گفتم:رزومتون عالیه.ولی باید بقیه رو هم ببینم.ولی منتظر 

 باشید.

 بلند شد و تشکری کرد و رفت بیرون.

 م دیدم ولی رزومه خانم راد از همه بهتر بود.اومد داخل اتاق و گفت:فقط من موندم.بقیه رو ه

 تبریک میگم.میتونین از همین االن شروع به کار کنین.-



تشکری کرد و رفت بیرون.منم سرمو گذاشتم روی میز یزای دیگه حرف زدیم و بعد از بستن قرارداد چیکم درباره حقوقش و 

 ه چیکار کنم.با خودم فک میکردم کو 

 عصبی چنگی به سوییچ ماشین زدم و رفتم پایین،سوار ماشین شدم و روندم سمت خونه ماهرخ.

 ساعت باالخره ماهرخ از خونه زد بیرون،رنگ به رو نداشت و با بدبختی راه میرفت. 1بعد از گذشت 

بطی به عماد داره؟برای ماهرخ خودخواه از خودم بدم اومد.چرا اینکارو باهاش کردم؟همش تقصیر اون عماده...ولی خب چه ر

 ه.میشم.دوست ندارم مرد دیگه ای حتی با تحسین نگاهش کنه.چه برسه که بهش چشم داشته باش

به ماهرخ نگاه میکردم،تو یک لحظه خم شد و زیر دلشو گرفت.یک پسری که داشت از کنارش میشد وایساد کنارش و باهاش 

هم سری تکون داد و به راهش ادامه داد و پسره هم شونه ای باال انداخت و به  حرف میزد.خواستم پیاده شم که ماهرخ

 سمت دیگه ای رفت.

رفت داخل یک سوپرمارکت و بعد از چند دقیقه با یک پالستیک برگشت سمت خونه.منم سریع پیاده شدم و پشت سرش 

 راه میرفتم.

 سرعت از پله ها رفتم باال.تا اینکه رسید به خونه.رفت سوار آسانسور شد و منم با تمام 

 تا من رسیدم آسانسور هم وایساد ولی من جایی بودم که ماهرخ منو نمیدید.

کلید انداخت و رفت داخل خونه و تا خواست درو ببنده گرفتمش و رفتم تو خونه.تا منو دید چونش شروع کرد به لرزیدن و 

دا مسیح.مسیح کاری باهام نداشته باش،مسیح خواهش چشماش پر اشک شد و همونطور که میرفت عقب آروم میگفت:تروخ

 میکنم جلو نیا.

 واقعا از خودم بدم اومد.آروم گفتم:کاریت ندارم.

 اشکاش شروع به ریختن کردن.سریع دستی به چشماش کشید و گفت:باشه پس برو بیرون.

 ماهرخ چرا اینجوری میکنی؟-

 مسیح برو بیرون.-

وید سمت اتاقش و درو قفل کرد.صدای گریه کردنش میومد.چشمامو روی هم محکم داشتم آروم میرفتم سمتش که سریع د

 فشار دادم و گفتم:ماهرخ جان بیا بیرون بخدا کاریت ندارم.پشیمونم،ببخشید ماهرخ.

 جیغ زد:برو بیرون.

 ماهـ....-

یخواستم خودکشی کنم.تو باز هم داد زد و گفت:دیگه چی میخوای؟تو که همه هستیمو ازم گرفتی،روانی من بخاطر همین م

منو از دست کسی نجات دادی که میخواست همینکارو باهام بکنه.فقط اون سنش ازتو بیشتر بود.مسیح بد کردی باهام.من 

ه بخدا دیگیای دخترونم جدام کنه.خیالت راحت...چون میخواست بدون رضایت خودم منو از دناز دست بابام فرار کردم 



بدم به لطف تو تنها چیزی که باعث میشد فک کنم بخاطرش از بیشتر دخترا برترمو از دست  نمیتونم به عماد جواب مثبت

 دادم.تو که برات مهم نیست ولی منو بدبخت کردی. تروخدا فقط برو حداقل بزار باهاش کنار بیام.

 چیزی نگفتم...

 بگم.... که چیزی نداشتمیعنی 

 تو خیابونا دور میزدم و اصال هم دلم نمیخواست تو خونه تنها باشم.تا شب چنگی به موهام زدم و از خونه رفتم بیرون.

برگشتم و جلوی خونه ماهرخ پارک کردم و صندلی رو خوابوندم و چشمام رو بستم تا خوابم ببره ولی خوابم نمیبرد و 

 چشمای اشکی ماهرخ مدام جلوی چشمام بود.

ولی نشد و جز چشمای اشکیش چیز دیگه ای تو ذهنم نبود.واقعا پوفی کشیدم و سعی کردم حداقل خنده هاشو به یاد بیارم 

 مثل اینکه حتی ذهنمم میخواست من با یاد آوردی اشکاش عذاب بکشم.همه چی از ذهنم پریده بود و 

 انقد بهش فکر کردم که هوا روشن شد و من خوابم نبرد.

 صبح بود که دیدم ماهرخ از خونه زد بیرون. ۱ساعت 

 ود و حتی آرایش مختصری هم داشت و مانتو و شلوار خاکستریش خیلی بهش میومد.به خودش رسیده ب

 چهرش خیلی خسته بود.

رفتم کنارش وایسادم،با صدای ماشین برگشت سمتم با دیدن من یک لحظه ترس توی چشماش دیده شد ولی بعدش خیلی 

 سرد بهم نگاه کرد و گفت:صبح بخیر آقای ثامن.

 بشین میرسونمت.آروم گفتم:صبح بخیر.بیا 

 اخم غلیظی کرد و گفت:نه ممنون.

 بعد هم به راهش ادامه داد و کمی جلوتر یک تاکسی گرفت و منم به دنبالش...

 .رفتم داخل گالری پیاده شد و رفت داخل و منم بعدشبه  تا رسید

ر م و بعد از چند دقیقه صدای درفتیم باال و بعد از سالم کردن با بقیه کارکنای گالری رفت سمت اتاقش.منم رفتم تو اتاق

 زدن اومد.

 گفتم:بفرمایید.

لپتاب رو ود اومد داخل و کنار میزم وایساد و در باز شد و ماهرخ با اخمی که از همون اول داشت و با لپتابی که دستش ب

گفت:ببخشید گذاشت روی میز و شروع کرد به باز کردن برنامه ها و منم محو نیمرخش بودم که با اخم برگشت طرفم و 

 جناب ثامن میشه یکم نگاهتونو کنترل کنید؟

سرمو انداختم پایین که ماهرخ یک برگه داد دستم و گفت:بنظرتون این طراحی با کدوم یکی از این سنگ ها جالب تر 

 میشه؟



ه ک بعد هم به یک عکس داخل لپتاب اشاره کرد که دوتا سنگ قیمتی خوشگل بود.طرح یک انگشتر بود و که الحق هم

 خوشگل بود.لبخندی به استعدادش زدم که گفت:حرفم خنده داشت یا طرحم خنده داره؟

 شوکه برگشتم طرفش و گفتم:ماهـ....

 پرید وسط حرفم و گفت:ستار.

نوچی کردم و دقیق تر نگاه کردم و رو به عکس سنگ ها کمی دقت کردم.من هیچی از سنگ ها و جواهرات نمیفهمیدم ولی 

 میکردم خوشگل تره اشاره کردم و گفتم:بنظرم چون طرحش ظریفه این سنگ براش جالب تر باشه.به اونی که فکر 

برگه رو از دستم کشید و تازه چشمش به دست باند پیچی شدم افتاد.بعد از کمی مکث نگاهشو از روی دستم برداشت و 

 گفت:اوکی مرسی.

 و رفت.دوباره در زدن و منم گفتم:بفرمایید...

 خانم راد اومد داخل و گفت:سالم و صبح که نه...ظهر بخیر جناب ثامن.در باز شد و 

 سالم.ظهرشما هم بخیر خانم راد.-

 لبخند دندون نمایی زد و گفت:مرسی.

ند تا برگه گذاشت رو به روم و گفت:آقای ثامن اینجا چند تا از حساب کتابا بنظرم اشتباه میاد و ومد جلو و چابعد هم 

 بودجه همخونی داره و نه به سودی که کردین. خرجی که کردین نه با

 یکم به برگه ها نگاه کردم و دیدم راست میگه و اعداد واقعا عجیب غریبن و اصال همخونی ندارن.

 گفت:ببخشید میشه فاکتورای اصلی رو بدین؟

 باشه ای گفتم و بعد از کمی جست و جو باالخره پیداشون کردم و دادم دستش که تشکری کرد و رفت.

من هنوز تو فکر ماهرخ بودم.بلند شدم و رفتم تو اتاقش.با تعجب سرشو آورد باال با دیدن من اخمی کرد و گفت:بله؟کاری 

 داشتین؟

 و خراب کردم ولی میخوام جبران کنم.تلبامو با زبونم تر کردم و گفتم:ماهرخ ببخشید...میدونم اعتماد

ن لطفا رعایت کنید.منو خانم ستار صدا بزنید و اینجا هم از بدون هیچ حسی زل زد تو چشمای من و گفت:جناب ثام

 مشکالت خونه صحبت نکنین.

 نالیدم:ماهرخ.

 اخمش غلیظ تر شد و گفت:جناب ثامن.

 خیلخب خانم ستار من دلم میخواد براتون جبران کنم.-

ا باشه.ولی شمبرای کارکنان نببخشید جناب ثامن من قراردادو خوندم و میدونم تو یکی از شرایط این بود که مزاحمتی -

 نقض میکنین و من اصال راحت نیستم.دارین این قانون رو 



خدا پشیمونم و عصبانی شدم از دستش رفتم جلو و و با صدای نسبتا بلندی گفتم:د انقد رو اعصاب من راه نرو ماهرخ ب

 کاریت ندارم

مو روی هم فشار دادم و رفتم کنار و با صدای چشماماهرخ دسته های صندلی رو سفت چسبید و با ترس بهم نگاه کرد 

 آرومی گفتم:میخوای همینجوری ادامه بدی؟

 همونطور که با ترس نگاهم میکرد سرشو تکون داد که گفتم:خیلخب فقط ازم نترس.خواهش میکنم ماهرخ.

د سمتم و سرشو انداخت پایین و منم داشتم میرفتم تو اتاقم که یک مرده که تقریبا همسنای خودم بود اوم

 گفت:سالم.خسته نباشید.

 سالم ممنون.بفرمایید؟-

 با خانمم کار داشتم.مهرناز راد.حسابداره اینجا.-

 سری تکون دادم و به سمت اتاق راد بردمش.تشکری کرد و رفت داخل.

 راد با دیدنش با لبخند بلند شد و مرده هم با عشق پیشونشو بوسید و نشست کنارش.

دغدغه انقدر عاشق بودن و همه جا عشقشونو بروز میدادن.ازینکه راد ازش نترسید و برعکس با حسودیم شد.اینکه بدون 

 آغوش باز ازش استقبال کرد.

  نفس عمیقی کشیدم و به سمت اتاق خودم رفتم و گوشی رو روشن کردم و هندزفری گذاشتم و آهنگ اولو پلی کردم:

 اوالش،همه چی فرق داشت

 واسه من،همیشه وقت داشت

 والش،منو که میدیدا

 دلش میریخت،چشاش برق داشت

 اوالش،یه جور دیگه بود

 شبیهشم،چشمام ندیده بود

 اوالش،یه قلب رنگی داشت

 آخریا حتی رنگ صورتشم پریده بود

 یهو همه چی بد شد،قلبش مثل سنگ شد

 سرد سرد سرد شد،مثل کوه یخ شد

 رفت ازم رد شد،باهام بد شد....

 من بود.ماهرخ قلبش سنگی شده بود و باهام سرد بود.این آهنگ عجیب وصف حال 



 تازه رفته بودم تو جو که در باز شد و یکی خودشو مثل گاو انداخت تو اتاق.

 با صدای جیغ جیغوش گفت:سالم پسردایی جون خوبی عزیزم؟

 بدون نشون دادن هیچ عکس العملی گفتم:سالم.

 گفت:خب...چخبر؟شیدا نشست و همونطور که پاش رو روی پاش مینداخت 

 با اخم گفتم:خبر خاصی نیست.

 دستشو تو هوا تکونی داد و گفت:یلدا گفت این طراح جدیدتون کارش خیلی خوبه.میخوام ببینمش.میشه؟

 سری تکون دادم و بلند شدم که گفت:زحمت نکش خودم میرم پیشش.

 به در اشاره ای کردم و گفتم:باهات میام.

 اتاق ماهرخ رسیدیم اومدم در بزنم که شیدا درو باز کرد و رفت داخل. رفتم تا بهرفت و منم پشت سرش 

ماهرخ داشت موهاشو درست میکرد،همونطور که دستش روی موهاش بود به ما نگاهی کرد و به سرعتم موهاشو ول کرد و 

 شالشو درست کرد و بلند شد و گفت:سالم.بفرمایید.

 ا هستم،دختر عمه مسیح.چندروز پیش خواهرم اومده بوده اینجات ماهرخ و گفت:سالم من شیدشیدا دستشو گرفت سم

 گرفت و گفت:سالم خوشبختم.ماهرخ هستم،ماهرخ ستارماهرخ دستشو 

 شیدا از بازوی من گرفت و گفت:خب ماهرخ جون میشه چندتا از طراحی هات رو ببینم؟

 شما راحت باشید.ماهرخ نگاهی به بازوم کرد و منم بازوم رو کشیدم و گفتم:من میرم بیرون.

 بعد هم رفتم سمت اتاقم.

 باید یک دوربین تو اتاق ماهرخ بزارم.همه اتاقا دوربین داره بجز اتاق ماهرخ...

 نجارکل خودم با همینجوری داشتم نمیشد نه شه،ولی پرت حواسم یخورده بلکه کردم پایین و باال و میز رو های برگه یکم

 وارد رزدند بدون دیگه گذاشتم؟خواهشا در نمیبینیبا عصبانیت گفتم: تو انداخت وخودش شیدا و شد درباز یهو که میرفتم

 نشو من اتاق

 ازاده وقتم بخوریم؟من ناهار دیگه باهم بریم امروز خان ثامن باشه،میگم خیلخب:گفت و کرد نازک چشمی پشت

 نیست گرسنم من خودت برو نه-

 تلوخدا مسیـــــــح عهههه-

 بود وعمل ارایش داشت،همش این و ماهرخ سادگیه از یکم کاش خورد بهم حالم اه

 کن تمومش لطفا بازیا لوس این از نمیاد خوشم اصال شیدا-

 ازت میکنم خواهش مسیح-



 میدم اطالع بهت بزن چرخی یه برو فعال تو میام کنم جور و جفت کارامو خیلخب: گفتم و کردم پوفی

 وگونم دوباره دید و ماهرخ تا تو،شیدا اومد ماهرخ و شد باز در یهو که وسیدب گونمو ناگهانی حرکت یه طی و اومد سمتم به

 .میبینمت:گفت و بوسید

 گرفتممی اتیش داشتم...رفت و

 میکرد نگام داشت عصبانیت و تعجب با ماهرخ

  باشم اروم کردم سعی

 داشتی؟ کاریو گفتم: کردم صاف صدامو

 بندازین طرحام به نگاهی یه کردین وقت:گفت و کرد پایین و باال عصبانیت با دستشو توی های برگه

 کن صبر ماهرخ:زدم صداش رسید در ی دستگیره به دستش تا و کرد گرد عقب بعدشم

 برنگشتایستاد ولی 

 ...را شیدا با من نیست کنیمی فکر تو که اونجوری اصال ماهرخ-

 .بودم متنفر ازخودم...کردن نگاه صورتم تو اصال ولی طرفم برگشت

 خواهش ازتون ولی نکنین چیکار کنین چیکار که مختارین خودتون ثامن اقای نداره ربطی من به اصال شما امور دیگه-

 یک نوانع به فقط و ببینم خونم اطراف شمارو نمیخوام بعد به لحظه این از دیگه بیرون بکشید من زندگی از پاتونو میکنم

 نمک جور و جفت خودم برای ای خونه یه زودتر هرچه که میکنم جمع پوالمو دارم!بشیم همکالم میتونیم کار معرفِ یا رئیس

 هستم،با رستا من.کنین صدا کوچیکمو اسم نمیخوام دیگه که اینه دیگه،اونم چیزه یه و برگردونم بهتون دادین بهم هرپولی و

 .اجازه

 شد. خارج سرعت با و کرد دروباز بعدشم 

 ...باید بشه خوب من با دوباره ماهرخ که کنم یکاری باید زدم هاممو به چنگی و دیوار به کوبیدم مشتمو

 خورد زنگ گوشیم

 بله؟-

 پایینم من حــــمسی:گفت ناز با شیدا

 ها پله از سرعت با چیزو همه بی شیدای اون کنم خفه میخواست دلم بود اومده جوش به خونم کردم قطع و ندادم جوابی

 ماشین که بیرون زدم گالری از بود ساعدم رو کتم و میبستم پیرهنمو مچ های دکمه حین درهمون و پایین میومدم

 زنندس و جلف خودش مثل ماشینشم دیدم،هوووف در دمه رو شیدا رنگه سرخابی

 نفهم؟ کردی که بود غلطی چه اون:زدم عربده و ماشین تو نشستم عصبانیت با

 میکنی؟ صحبت یاینجور چرا کردم چیکار مگه:گریه زیر زد و کرد نگام ترسیده



  میکنم ششهشاااخوا... میکنم خواهش ازت شیدا:گفتم شمرده شمرده و دادم تکونتو هوا  انگشتمو و پایین اوردم صدامو

 نزن...دست...من به..دیگه

 لمد چقد ماهرخ هیی انداختم نگاهی کارش اتاق ی پنجره به و کشیدم اهی افتادم ماهیم گفتنای تیتیش یاد حرفم این با

 شده تنگ هات خنده برای

 ..حرفار این که ما مسیح ولی-

 نکن تکرار امروزتو کار ام دیگه کنی برقرار رابطه بامن نمیخوام دیگه گفتم که همینی-

  بود مخ رو عجیب صداش میکرد رانندگی و میکرد فین فین

  سیدیمر شوو پیاده:گفت بغض با که زدم موهام به چنگی بیرون؟کالفه اومدم این با چرا من اصال

 طرفم اومد و داد سفارش مخلوط پیتزا دوتا الکچری،شیدا خیلی رستوران فست فودی تویک رفتیم

  دیگه بشین-

 هنوز نکردم پیدا جا-

 کبابی): رفتیم ماهرخ با که بود ای لحظه اون شبیه لحظه این چقد

 بایستم سرپا ندارم حوصله دیگه میشینم جا یه میرم من-

 خوردیم سکوت در و اوردن پیتزارو مین 0 از بعد نشست من راههم و داد تکون سری شیدا

 خورد زنگ موبایلم که کردم تمیز دهنمو دور دستمال با

 کردم وصل و تماس

 الو-

 کجایی مسیح الو-

 حمید چیشده،بیرونم-

 داریم سوزی اتیش مورد برسون،یه خودتو سریع-

 میام االن..ا-

 وایستاد تاکسی دادمو تکون دستمو سریع و رفتم نخیابو سمت به بدو بدو شیدا به توجه بدون

 بیرون زد فروشی پیتزا از بدو بدو شیدا

  میری کجا مسیح-

  شدم تاکسی سوار و ندادم بهش جوابی



 )...(به برو اقا-

 چشم-

 شیدا به دادم مسیج و برداشتم و موبایلم

 (شده سوزی آتیش...اداره میرفتم باید)

 کردم حساب رو رایهک جیبمو تو گذاشتم گوشیو بعدم

 ممنون-

 سمت به و شدیم نشانی اتش مخصوص ماشین سوار لباسام پوشیدن از بعد رفتم اداره سمت به و شدم پیاده تاکسی از سریع

 ...کردیم حرکت حادثه

*** 

 مسیح...مسیح-

 کن ولم حمید چیه اممم-

 دیگه زشته خوابیدی گرفتی اداره تو برگشتیم که وقتی از پسر پاشو-

 حمید جون به میاد نخوابیدم؟خوابم ساعته چند من میدونی تو-

 ازش میری چرا.دادی انجام وظیفتو کردی دادی؟خوب نجاتش رفتی دیگه کسای مثل ماهرخم من برادر گفتم بهت چقد-

 !داشتن عاقبتی دیدی؟دیدی اینجا به رسید که کردی ترحم انقد.داره گناه تنهاس پیشش؟گفتی میری کنی؟چرا مراقبت

 ببخشه منو که کنم چیکار بگو بشین بیا من گوش تو بخونی سأی ایه اینکه جای هب-

 کنم فکر یکم میکنم،بذا دق اخر از من تو دست از هعی-

 فهمیدمم:گفتیم دیگه باهم یهو دقیقه پنج از بعد

 خندیدم روز چند از بعد

 فهمیدی؟ چیو-

 خندید حمیدم

 چی؟ تو-

 تو اول-

 تو اول نه-

 رهبپذی غالمی به تورو بگم عمه به و کنم خاستگاری باشه یادم لوس جفتتون شیدا مثل میشی داری توعم حمید پوف-



 فهمیدی چی خفه،بگو-

 کنم خواستگاری ازش میگم من-

 :/کن جمع خودتو پاشو داداش زدی کنی؟تر همین؟خواستگاری-

 خان حمید داری فکری چه بگو تو حاال-

 بگم بهت تا پاشو-

 یگهد حمیدد،بگو:نالیدم

 میوفته کردن غلط به ماهرخ باش مطمئن کن روبروشون باهم یهو،کن سوپرایزش با باباش میگم من ببین-

 نوم میخوام فقط بیوفتم،من کردن غلط به باید من برعکس نکرده کاری اون بیوفته کردن غلط به نمیخوام:کردم اخمی

 کنم تحمل بودنشو سرد نمیتونم ببخشه

 سازه کار کن باور سیحمیگی،م تو که همون خیلخب-

ای ماهرخ ابماشینم رفتم،سوار شدم و به سمت خونه ب دیدم فکر بدی نیست..بلند شدم و بعد از خداحافظی با حمید به سمت

 روندم.

 وقتی رسیدم لبخندی از سر رضایت زدم.

 رفتم سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه رو زدم.

 نه رو زدم.سمت در و زنگ در خو وقتی آسانسور وایساد رفتم

در باز شد و بابای ماهرخ خیلی شیک و مرتب و با ظاهری که هیچ شباهتی با قبل از ترکش نداشت لبخندی زد و دستشو 

 آورد جلو و گفت:سالم پسرم.خوبی؟

 خوب هستین؟ممنون،شما دستشو فشردم و گفتم:سالم آقای ستار.

 چرا دم در؟سری تکون داد و کنار وایساد و گفت:به خوبیت.بیا داخل پسر.

 کفشام رو در آوردم و رفتم داخل.

خونه رو از نظر گذروندم و با دقت به همه جا نگاه میکردم که گفت:چیزی پیدا نمیکنی.مطمعن باش.من به جون تک دخترم 

 قسم خوردم دیگه برنمیگردم سمت اون کثافت کاریا....

 بعد با صدای آرومی گفت:راستی دخترم حالش خوبه؟

 م؟باباش اونو دست من امانت داده بود.آخخخ که اگه بفهمه....چی باید میگفت

 آقای ستار من خیلی وقت ندارم.شما باید بیاین و با ماهرخ رو به رو بشین.آره نگران نباشین.فقط...زدم و گفتم: لبخند کجی



ان م.میخواستم براش جبرسرشو انداخت پایین و گفت:ولی...من میخواستم وقتی خودمو کامل کشیدم باال باهاش رو به رو بش

 کنم.

 االنم میتونین جبران کنی.به اندازه کافی خودتونو کشیدین باال.-

 باباش نفسشو فوت کرد و گفت:باشه!کی؟

 امشب.-

 سرشو تکون داد و گفت:باشه پسرم.دستت درد نکنه.من فعال برم حاضر بشم.تو هم میای؟

 سریع گفتم:آره آره.

 م و لباس عوض کنم.پس تو بشین تا من برم دوش بگیر-

 ازش گرفته بودم نگاه میکردم. واشکینشستم و گوشیمو در آوردم و باز هم به عکسایی که ی

روی هر کدومش زوم میکردم و جزء به جزء اعضای صورتش رو توی ذهنم ثبت میکردم که یهو صدای باباش اومد که منو 

 صدا میزد.هول شده صفحه رو قفل کردم و گفتم:بله؟

 و اتاق اومد که گفت:یک دقیقه بیا اینجا.صداش از ت

 رفتم که دیدم دوتا کت و شلوار گرفته بود جلو و گفت:بنظرت کدوم بهتره؟

 یک کت و شلوار مشکی ساده بود با یک کت و شلوار سورمه ای.

 یکردم که سرشو تکون داد و گفت:اوک به مشکیه اشاره

مرتب اومد بیرون.خداییش باباش هم خوشتیپه و هم خوش قیافه ولی رفتم بیرون و بعد از چند دقیقه باباش خیلی شیک و 

 و درگیر کرده بود.شحیف که خود

شدیم و به سمت خونه  لبخند محوی از یادآوری چشمای شیطونش رو لبم نشست و با باباش رفتیم بیرون و سوار ماشین

 رفتیم.

 باباش گفت:خب االن از سرکار برگشته؟

 رو نشون میده.رو به آقای ستار گفتم:آره برگشته. ۱م ساعت نگاهی به ساعت کردم و دید

 پیاده شدیم و رفتیم دم در خونش و آقای ستار درو زد.

بعد از چند دقیقه درو باز کرد.با یک تیشرت و شلوارک قرمز تنگ بود و موهاش رو هم گوجه ای بسته بود.خب المصب اگه 

 کس دیگه ای بجز من بود چی؟این چه تیپیه؟

رو دید اول کمی با اخمی که از گیجی بود به باباش نگاه کرد و بعد هم وقتی فهمید چی به چیه چشماش گرد شد و تا ما

 پرید بغل باباش.



باباش هم دستاشو دورش حلقه کرد و مدام در گوشش قربون صدقش میرفت و ماهرخم محکم تر باباشو بغل میکرد و گریه 

 افه اشکیش لب زد:ممنون.میکرد.چشمش که به من افتاد با همون قی

 لبخندی زدم و سرمو تکون دادم.از بغل باباش اومد بیرون و گفت:بیا تو بابا.

همونطور که نگاهش توی صورتم در حرکت بود باباش رفت داخل و منم خواستم برم تو که ماهرخ جلوم وایساد و 

 گفت:چیه؟

 متعجب گفتم:بیام تو دیگه...

 ی بست تا باباش مارو نبینه و گفت:بابامو آوردی دستت درد نکنه.میتونی بری...ماهرخ کمی اومد بیرون و درو کم

وا رفتم.نوچی کردم و خواستم حرفی بزنم که باباش اومد و گفت:چیشده ماهرخ جان؟چرا با این لباسا دم دری؟برو لباساتو 

 عوض کن.

 بعد هم خطاب به من گفت:بیا تو دیگه پسر...

 *ماهرخ

  برن میخان..اومده پیش براشون کاری گنمی ثامن آقای بابا_

 برو هم حاال..بخشیدمت نکن فک:گفتم یواش لب زیر و رفتم ای غره چشم و مسیح سمت کردم رو بعدم

 .میاره در داره و کتش بابا دیدم اومدم اتاق تو از وقتی کردم عوض و لباسام و اتاق سمت رفتم خودمم

 ...ماشاال شدی خوبچه ..چندوقته این بودی جاک..بود شده تنگ برات دلم خوبم بابای خوب_

 همب داشت خودم از حالم رفتی تو که اون از بعد..بگم چی واال:کرد شروع بود ترکیدنش امکان لحظه هر که بغضی با بابا

 ..خوبیه پسره پسر این چقدر...سراغم اومد مسیح تو رفتن از بعد هفته 2 حدودا..دیگه میخورد

 .کرده چیکار دخترت با بدونی اگه گفتم دلم تو

 ..شماست با گوشم،بیارم چایی برم من بابا_

 که بعدش ولی..بود سخت اوالش..اونجا برد منو داره کمپ آشناهامون از یکی گفت..کمپ برد منو و اومد که خالصه,باشه_

 زندگیم به زدم بزرگی گند چه فهمیدم شد خوب حالم

 بابا سمت رفتم و برداشتم و سینی

  مبگرد الهی_

 یک و فروختم و قدیمی خونه اون..گشتیم کار دنبال مسیح با بیرون اومدم اونجا از شد تموم کمپ ای دوره ازاینکه بعد_

 ..نشستم تو روی روبه و خوبه حالم االنم و..گرفتم خودم برای دیگه خونه

 بود شده تنگ لیخی براش دلم..کردم نگاهش وقت چند این همه اندازه به..نمیزدم حرفی و میکردم نگاهش



 بابا بغل بیا_

 سمتش رفتم و شدم بلند سریع جام از

 ..بابا_

 جان_

 میکنم خواهش..نزار تنهام دیگه_

 کردی چیکار وقته چند این بگو تو...نمیزارم تنهات وقت هیچ وقت هیچ دیگه _

 مسیح آقای افتخارات از غیر البته دادم توضیح و کردم که کارایی تموم

 ...زندگیم به زد گند نکبت پسره

 االدس میشد درست وقتی تا و کردم درست پدرم برای خوشمزه شام یه سریع..خونه آشپز سمت به رفتم و شدم بلند جام از

 چیدم و میز و کردم اماده

 بابااا_

 جانم_

 شام بیا_

  میز پشت نشستیم و اومد بابا

 بود شده تنگ دستپختت برای دلم_

 جان نوش..بشم قربونتون الهی_

 ..پلو زرشک خوردن به کرد شروع ولع با اباب

 اهنگ دیوار و در به داشت و بود نشسته مبل روی که بابا سمت به رفتم و کردم جمع رو خونه آشپز منم و خوردیم و غذامون

 ..میکرد

 ماهرخ:گفت دید منو تا

 بابا بله_

 هخون بریم کن جمع وسایلتو فردا...امنث آقای این ب دادی زحمت خیلی وقتم چند این خودمون خونه بیای وقتشه دیگه_

 خودمون

 بابا یجا میرم اینکه از بودم خوشحال

 چی؟ مسیح..اماا

 چی میتپه فقط اون برای که چی؟قلبم چی؟احساساتم دلم



 ..بود مسیح پیش ذهنم ولی بابا به بودم زده زل

 دختر؟ کجایی ماهرخ_

 بابا همینجام_

 نک تشکر و بهش بزن زنگ توهم میزنم حرف مسیح با خودمم...دنبالت میام افرد ولی میرم دیگه من: گفت و زد لبخندی

 ..کشیده روتو زحمت خیلی

 ..مبل روی نشستم منم و رفت بیرون خونه از خداحافظی از بعد بابا و گفتم ای باشه

 ...مسیح پیش از برم بود غصم

 برداشتم گوشیمو و شدم بلند جام از

 کردم تندتایپ تند براش

 تو و شدیم حساب بی کنم فکر اما..همچی واسه ممنونم..میکنم زندگی بابام پیش و میرم اینجا از من فردا..ثامن قایآ سالم)

 اب و من کردی فکر..میکنی چیکار دختر یه احساسات با که نکردی فک و کردی آخر و بکنی میخواستی اول از که کاری

 فکر وقت هیچ..نکرد باهام هیچکس کردی من با تو که کاری اشتباهی در سخت نه..میبخشمت من کردی رو روبه پدرم

 ..گرفتی ازم تو اما داشتم انتخاب حق من..باشی آدمی همچین نمیکردم

 هر ونیمیت نداشتم خانواده چون کردی فکر گرفتی ازم و داشتم که چیزی تنهاا تو چون نمیبخشمت باشم زنده که موقعی تا

 ببینمت ندارم دوست!! ندیخو کور هه..بکنی داری دوست که کاری

 (متجاوز منجی..خداحافظ

 ..بودم فهمیده و عشق معنی تازه منکه کنم چیکار احساساتم با میریخت داشت اشکام..کردم سند و پیام و

 ..دادم ردی زد زنگ هم دیگه بار ۰ دادم ردی مسیحه میخوره زنگ داره گوشیم دیدم

 امنب میکنم جبران بخدا ماهرخ..داشتم دالیلی منم..کردی خورد و اعصابم تو شباون..نرو قاضی به طرفه یه ماهرخ: )داد پیام

 (نکن اینجوری من با..میکنم درستش خودم پشیمونم بخدا ماهرخ. نکن اینکارو

 میکنه تالش داره اینقدر چرا پس نداره من به حسی اگه..بود گرفته درد پیامش متن از قلبم

 ...(بود ما بین هرچی شد تموم)  نوشتم براش

 ..هام زانو روی گذاشتم و سرم و زمین روی کنارم گذاشتم و گوشی

 ..میچرخید خاطرات سرم تو فقط و میکردم گریه

 باال اوردم سرمو گوشیم زنگ صدای با

 دادم جواب



 بله_

 نکن کارو این من با ماهرخ_

 کنی تموش بهتره نیست بینمون حسی هیچ که اول همین..کن تموش_

 معلوم کجا از گف یواش

 ..میزد تند تند داشت قلبم

 میکرد دیوونه منو داشت مرد این

 اتاقم سمت به رفتم و کردم قطع و گوشی

 ..رفتم لباسام کمد سمت به

 ببرم و بود خریده برام مسیح که هرچی نمیخواستم

 بگیرم خودم برای برم بعد تا برداشتم خونه تو لباس دست چند و مانتو تا 1 فقط

 ..میاد در صدای دیدم که میکردم جمع و آرایشم لوازم داشتم و گذاشتم هام هکول از یکی داخل

 ..مسیحه دیدم کردم نگاه چشمی داخل از

 تسلیم خرمآ...کن باز و در داری دوسش توکه میگفت قلبم نکن باز و در میگفت مغزم سینم به میکوبوند خودشو قلبم دوباره

 کردم باز در و شدم قلبم

 آورد در و شکفشا و داخل اومد

 خانم ماهرخ سالم_

 اخالقی؟ غیر کارت این نمیکنی فکر_

 !کار؟ کدوم_

 تنها دختر یه خونه اومدی پاشدی شب نصف که همین_

 نه_

  قطعیه تصمیمت پس:زد لب ناباورانه و کرد نگاه ها وسایل به یکم و اتاق تو اومد سرم پشت

  دادم ادامه کارم به و ندادم بهش جوابی

 نروخواهش میکنم ازت کنم؟ خواهی معذرت چجوری:گفت مظلومانه و کرد نگاه بهم و زمین رو نشست کنار اومدم

  ببینمت نمیخام دیگه بگم چجوری منم_

 ..بگم هتب چیزی یه بزار گرفتی و تصمیمت که حاال:گفت و رفت پایین و باال گلوش سیب و ارایش میز به داد تکیه سرشو



 بگو_

 بری نمیزارم پس خریدم اون از تورو من هست رتپد منو بین که قولی طبق_

 کنی زندانی منو باید خریدی و من چون  االن حساب چه رو اصال کردی اینکارو اومدی کردی غلط بیاد باد بزار کنار برو_

 یگهد سهب شدم کوچیک جلوت خیلی همینجاشم تا دانه پنبه بیند خواب در مسیح نخیر..کنی رفتار ها برده مثل من با باید

 .ثامن مسیح آقای بدی تاوان باید ..گرفتی من از و انتخاب حق که رسید جایی به کاریت

 بست محکم و در و بیرون رفت خونه از و شد بلند جاش از عصبی

 ..کشیدم دراز تخت روی رفتم و کردم خاموش و اتاق برق و زدم پوزخندی

 ..خودم داغون کهنه گوشی همون سمت رفتم بعدشم و لیست بلک تو انداختم و مسیح کردم که کاری اولین

 ..اپن روی گذاشتم و بود خریده برام مسیح که گوشی و روشو گذاشتم و کارتم سیم

 ..ببرم هاشو یادگاری حتی نمیخام

 ..برد خوابم کی نفهمیدم و کشیدم دراز تخت روی

 شدم بیدار خونه زنگ صدای با صبح

 خواب ساعت:گفت و کرد من به نگاهی یه و داخل اومد بود بابا کردم نگاه چشمی تو از

 !چنده؟ ساعت مگه سالم_

 دختر ظهر 21_

 عااالم خاک_

 منتظره در دم آژانس بدو شو حاضر برو:گفت و کرد ای خنده

 تو و قلبم ولی بیرون رفتم خونه در از و کردم خونه به نگاهی بار آخرین برای و شدم حاضر و شستم و صورتم و دست سریع

 ..ذاشتمگ جا خونه

 ..پایین رفتیم و شدیم آسانسور سوار بابا با و کردم قفل رو خونه در

 .ما به بود زده زل جدی خیلی و بود داده تکیه ماشینش به مسیح کردم باز که و در

 مردی خیلی..برات میکنم جبران پسرم جان مسیح:بابا

 ای دیگه هیچکس نه بود شما بخاطر کارا این همه ستار آقای بود وظیفه:گفت و زد تلخی لبخند

 که آخ..میکنه خودشیرینی چه ببینرو  دورو آشغال ای پسره

 خاطراتش و خونه این و محل این از نمیاد خوشم دیگه بریم بیا بابا:گفتم دلم حرص از

 حرفیه چه این دخترم_



  گذشته بد بهشون خیلی اینجا میگن راست خانم ماهرخ_

 مبه کرد نگاه اخمی و پوزخندی یه با و

 ..نکردم هم خداحافظی باهاش حتی نشستم ماشین سوار رفتم و دادم تکون سری

 ..ناراحتی میکنم شده؟احساس چیزی دخترم:گفت ودید قیافم وقتی کردم،بابا بغض نشستم که ماشین توی

 باشه، لرزش بدون صدام کردم سعی

 نباش نگران.خوبم جون بابا نه-

 بابام با میخام ازاینکه بودم ،خوشحال رسیدیم دقیقه21بعد تقریبا.نزد حرفی اخونهت دیگه چون ندارم حوصله فهمید که انگار

 ...گرفتم فاصله م گذشته دنیای از دیگه که تفاوت این کنم،با زندگی جدید ی خونه این تو

 .کنجکاوم خیلی اخه روببینم خونه توی  من بریم زودتر میشه:گفتم بابا شد،به دگرگون حالم دوباره

 ...باال بیابریم عزیزم اره:کردوگفت باور هم اباب طفلی

 .وزد دوم ی طبقه کلید شدیم،بابا اسانسور سوار ورفتیم کرد باز درو

 .ودب لعنتی ی خونه اون توی وقلبم میزدم،فکرم ضربه کف به کفشم با و میدادم گوش میشد پخش که اهنگی به داشتم

 عالی قعاوا خونه بااون درمقایسه..اصال نمیشد باورم که وشیک مرتب خیلی اپارتمان یک.داخل رفتم کردو دروباز رسیدیم،بابا

 تاقاروا از یکی:گفت میاورد ودر کتش که باباهمینطور....کنم فکر خاطراتش و خونه اون به ای لحظه نمیخام حتی دیگه..بود

 ممکنه،واس دلسوزی پدرش برای هک پسری ،مثل مدت تواین خورد کرد،چقدبدردمن کمکم مسیحم کردم،البته اماده تو واسه

 ..کنه خداحفظش.میکرد دلسوزی

 منه؟ مال اتاق کدوم:گفتم براهمون کنم وعوض بحث خواستم..من جلو اومد لعنتی اون اسم باز

 بکنو کارات راحت باخیال بیارن،تو ازبیرون میزنیم زنگ کنی درست نمیخاد هم بگیرم،غذا دوش یک برم راهرو،من ته اتاق-

 باباجان

 ..ببینت اینجوری که خالی مامانم جای...بشم خوشتیپم بابای قربون:وگفتم زدم لبخندی

 عمرم تااخر حاضرم..برگردونه بهم تو مثل اونم خدا کاش..وندونستم زن اون قدر که من توسر خاک:وگفت توهم وکرد اخماش

 ...وبکنم نوکریش

 ..تواتاقش رفت و پایین وانداخت سرش بعدم

 ..میبود اینجا  مامانم میخاست دلم واقعا ولی...وزدم حرف این که چیشد منمیدون خودمم

 م،،حتیبود رنگ ترکیب این عاشق همیشه..بودن کرده استفاده  ای سفیدوسورمه رنگهای ازترکیب اتاق اتاق،توکل تو رفتم

 ..بوده اون کار حتما..بودم گفته حرفام البالی مسیح برای بارم یک

 ..کرد ونابود ومن نداد گوش حرفم به ای لحظه حتی کنه،وقتی ثابت بهم ومیخاد چی راشرفتا بااین نمیدونم



 کنم؟؟؟ وچه لعنتیم قلب ولی بیرون بیام تاازفکرش دادم وتکون سرم

 مه وخوشگل مرتب خیلی لباس ویک بود اومده ازحموم بابا...پذیرایی توی ورفتم کردم وجابجا بودم اورده که وسایلی همون

 ..بابا میبینمت اینطوری که خداروشکرمیکنم:وگفتم گردنش دور وانداختم دستام سر ازپشت رفتم...ودب پوشیده

 دبع به ازاین دخترنازم،ایشاهلل خوشحالم منم:وگفت موهام روی وکشید جلو،دستش وکشید من و وگرفت دستام از یکی

 ...آبرومند و آروم زندگی یک..میکنیم درست باهم زندگیمونو

 ..بده غذاسفارش تا تلفن طرف ورفت وبوسید گونم بعدم

 ماهرخ؟ میخوری چی-

 .ممنون بابا  میخام کوبیده من-

 ...اتاق توی ورفتم وخوردیم،ظرفاروشستم اوردن غذارو بعدازاینکه

 ...کنم کامل نظرپرسیدمو مسیح از که انگشتری تااون جلوم گذاشتم و هام برگه از چندتا

 ...مسیح مسیح شده همش من فکر

 ..بشه پاک ازذهنم اه،کاش

 فردا از مسیح بابای کنم فکر خداروشکر..باشم داشته انرژی فردا برای تا خوابیدم زود وشب کردم وسرگرم خودم روز اون

 .روبشم روبه بااون کمتر ومن بیاد خودش

 ار،حتماصبحونهسرک رفتم من دخترم:گذاشته کاغذم ویک میزوچیده بابا دیدم اشپزخونه رفتم پاشدم ازخواب که صبح

 ..بیرون ازخونه بری بعد بخوری

 در زنگ صدای کنم میزوجمع تاخواستم خوردم که صبحونه..میز پشت نشستم و زدم ومهربونیش توجه به لبخندی

 اینجورافراد وحوصله حال اصال که باشه،من پرو های همسایه ازاین نکنه داره،،اه کار صبح موقع این کی اومد،خدایا

 ..کردم وباز سرم،در روی انداختم شال یک ورفتم هم تو وکردم وندارم،،اخمام

 ... این باز خدا واای

 بشه؟ شروع منفی باانرژی روزم که کنی کاری یک سرصبح؟باید داری چکار-

 ..ماهی وگرفتم خودم تصمیم وبزنم،من حرفام راه تو که دنبالت اومدم...بزنم حرف باهات بذار میکنم خواهش ماهرخ،ازت-

 ..بشه آروم یکم ذهنم بذار میکنم خواهش..ندارم حرفی باشما من اینکه ودوم وصدانکن اسمم اینکه اول-

 .نمیرم جا هیچ بهت ونگم حرفام ماهرخ،تا-

 ..کرد نگاه بهم ومنتظر توجیبش وکرد دستاش بعدم

 ...میکنه جذب و من که نگاه تواین داره چی خدایا



 رموردت؟روزد میکنه فکری چه بیادوببینت بابام اگه چون نیا اینجا دیگه درضمن،مسیح اقا برو:وگفتم وبرگردوندم روم سریع

 خوش

 بود،اینن من ی قیافه این...اینه جلوی ،رفتم کردم گریه خودم بد بخت برا کلی...اتاقم توی انداختم و خودم و بستم درومحکم

 شدن؟ غمگین انقدر چشمها،کی

 یکی..نهک خودش ی وبرده من و بکنه سواستفاده ازم کار اون بخاطر نمیتونه که کنم ثابت مسیح به باشم،باید قوی باید من

 رسیدم تیوق.. گالری رفتم و گرفتم آژانس یک..برسم نظر به مرتب تا کردم ارایشم ذره ویک شیدمو پو بود بهتر که مانتوها از

 اونم زدنای غر بود؟صدای کی د؟اینچیش...شدیم زمین پخش ودوتامون بهم خورد محکم نفر یک کردم وباز ورودی در تا

 اشدموپ دادم وتکون لباسام سریع..حرکتیه چه این گفتم باخودم...هاش روسینه بود وگذاشته دستش که دختره میومد،یک

 نابود و خوشگلم های سینه وندیدی؟زدی مگه،من کنه،کوری خدالعنتت:میزد حرف داشت همینجوری اونم نزدیکش رفتم

 اخخخ خدا وااای...شوهرم ضعفای نقطه رو گذاشتی دست کووور ی دختره..میکنه پا به شر بفهمه اگه رادوین وااای..کردی

 رو شما..گالریم این طراح هستم ماهرخ من سالم:وگفتم گرفتم سمتش وبه دستم...بازیاش وکولی حرفاش از بود گرفته خندم

 ..کنین ومعرفی خودتون میشه ندیدم تاحاال

 ..بذاری تو اگه البته...حسابدارجدیدتون مهرنازم...قلم لفظ چه اوه اوه-

 ...بودم توفکر ندیدمت اصال بخدا جون مهرناز ببخش-

 ..ومیخورد شوهرش ضعفای نقطه ی غصه داشت پیش دودقیقه تا که انگار نه بلندشد،انگار ازجاش سریع

 اونا؟؟ شدن خوب چیشد:گفتم گرفت خندم

 ..بهش کردم اشاره

 باش راحت من اره؟؟؟با دیگه بوده2۸+بودی؟حتما توفکر گفتی ببینم واستا ولی...میدی پس عداب وکه کارت این حساب-

 کردن؟ استخدام کیه دیگه س؟این دیوونه دختره این خدایا

 فکرمیکردی؟ کجاش و کی به بگو راستشو شیطون بودی؟باتوام چی بودی ماهی بودی ماهور الووو-

 حاال...نبود میگی تو که اونجوری فکرم بخدا...دختر دادی انرژی بهم حالی،سرصبحبا توچقدر مهرناز اخ:وگفتم بلندخندیدم

 اتاقم؟؟ تو برم هست اجازه

 ...میکردی فکر وچی کی به باالخره میفهمم که من برو،ولی طراح خانوم برو-

 ...وبکن تالشت تمام باشه:وگفتم دادم تکون توهوا براش دستی

 ...تواتاقم رفتم بعدم

 و شد باز در یهویی که میکردم تمرکز بزنم گردنبند یه برای میخواستم که طرحی روی داشتم و بودم تهنشس میز پشت

 ..داخل اومد مهرناز



 جانم؟_

 من به بده شمارتو ماهرخ_

 براچی_

 باشم داشته شمارتو گفتم اومده خوشم ازت همینجوری وا_

 ..کارش سر رفت دوباره اون و زدیم حرف دیگه یکم و دادم بهش شمارمو

 میده انرژی آدم به اومد خوشم ازش..شیطونه خیلی اینکه مثل بود دختری چه

 کردم وصل و تماس. بود غریبه شماره خورد زنگ گوشیم دیدم

 !الو؟_

 توام باشی داشته شمارمو گفتم مهرناز منم ماهرخ_

 عزیزم باشه:گفتم و کردم ای خنده

 شدم عاشقش دقیقه چند همین به داشتنی دوست دختر این چقدر کردم قطع و گوشی

 ..گرفت قرار راهم جلوی مسیح باز که خونه سمت برم خواستم و کردم کارامو بعدازظهر تا

 کنی گوش حرفام به باید ماهرخ_

 برو رخدات برو کردی غلطی چه بفهمن همه که میزنم جیغ اینقدر بگیری قرار راهم سر دیگه بار یه مسیح:گفتم عصبانیت با

 برو فقط میدم پس و کردی خرجم االن تا هرچی بخدا بزار راحتم و

 از ابعد اما میرم میخوای تو که حاال باشه. بودم نکرده خواهش اینقدر دختری هیچ از تاحاال ماهرخ:گفت پایین انداخت سرشو

 !میرم..ببینی منو نتونی وقت هیچ دیگه که جایی یه میرم..نشی پشیمون کردی که کاری

 افتادم گیر بدبختی چه نیاره خودش سر بالیی خدایا

 میزنه صدا منو هی هم یکی و میاد سرم پشت از داره ماشینی یه دیدم خونه سمت برم اومدم تا

 توام با ماهرخ بابا ای ماهرخ_

 . و واستاد پام جلوی ماشین..منو میزنه صدا داره و بیرون اورده ماشین یه شیشه از کلشو مهرناز دیدم برگشتم

 مهرناز جانم_

 برسونیمت سوارشو بیا_

 ممنون نه_

 دیگه بیا_



 ..شدم سوار اسرار کلی از بعد

 میومدن بهم ماشاال شوهری چه

 میخندیدم مهرناز های بازی مسخره از منم و میکرد نگاه خولوچلش زن کارای به عشق با شوهره

 ..خونه سمت به رفتم و کردم تشکر ازشون رسیدیم وقتی

 !چی؟ نبینمش دیگه بره گها..بود مسیح حرفای درگیر فکرم

 بیاد شدم منتظر و آسانسور سمت رفتم

 و انداختم کلید و بیرون اومدم ایستاد ما واحد توی وقتی دادم گوش آسانسور قشنگ آهنگ به شدم سوار و اومد بالخره

 ..داخل رفتم

 باباااا_

 ..رفته کجا شب نیمه و ۲ ساعت نداد جوابی

 ..بیرون تا رفته داشته کارچون  گفت که زدم زنگ بهش

 ..بیاد بابا تا کردم صبر کردم درست چیزی یه شام برای

 نبود خوش حالمم و بودم خسته اتاق سمت رفتم راست یه من و خوردیم و شاممون اومد وقتی

 خرید خودم برای یکم میرفتم باید امروز..شدم بیدار خواب از ساعت زنگ صدای با صبح برد خوابم و شد گرم چشمام

 ..دیگه نداشتم هیچی میکردم

 بیرون اتاق از رفتم و زدم خوشگلی تیپ و کردم آرایش یکم و شستم و صورتم

 رفتم من بابا_

 !نمیخوری؟ صبحانه_

 بای نه_

 .پایین رفتم و پوشیدم کفشامو زودی

 گالری سمت به رفتیم و شدم ماشین سوار بود منتظر آژانس

 .نپایی رفتم و کردم حساب رو کرایه رسیدیم وقتی

 میزنه حرف بچه پسر یه با داره و نشسته میزش پشت مهرناز دیدم فقط نبود کسی گالری داخل کردم باز که و در

  مهرناز سالم:گفتم جلو رفتم

 عزیزم سالم اومدی عه_



 کیه مزه با کوچولوی این_

 گلمه پسر_

 عزیزم چیه اسمت نازه چقدر عزیزم_

  آریا..فدات_

 قشنگه خودش مثل اسمشم_

 جون خاله مرسی_

 بزنیم حرف یکم بیا نیومده کسی و نیمه و ۱ ساعت هنوز ماهرخ_

 باشه_

 پرسید که صندلی روی نشستم رفتم

 توام کردی ازدواج_

  بابا نه_

 برادر تا چند خواهرین چندتا بگو خوب_

 فرزندم تک_

 ..عزیزم آخی_

 !چی؟ شما_

 .خواهریم تا 0 کال ما_

 پس؟ چی مادرت و پدر_

 کردن فوت: تگف و کشید آهی

 کرد پاک اشکشو و اونور کرد روشو

 .کنه رحمتشون خدا بهشته جاشون..نکن اذیت و خودت_

 مرسی_

 ترن بزرگ خودت از خواهرات_

 هالم اسمش دومی..داده خانواده تشکیل و زبانه معلم مریمه اسمش بزرگه بزرگ..تر کوچیک یکیشون ترن بزرگ دوتاشون_

زندگی میکردیم و بخاطر یکسری مسائل   تازه ما ..کرد ازدواج اونم و بازیگره که مهسا یآخر..کرده ازدواج اونم و پلیسه

 اومدیم تهران



 توعه خواهر پس راد مهسا...جالب چه_

 آره_

 !مهرناز؟ شدی عاشق تو_

 کتابه یه خودش خواهر تا 0 ما شدن عاشق داستان بابا آره_

 بخیر یادش:گفت و خنده زیر زد بلند

 اومد ثامن آقای دیدم کن تعریف رامب بگم اومدم تا

 کردین فراموش کار از و صحبتین گرم گل دخترای به به_

  معذرت وای ای_

 نداره اشکالی:گفت و کرد ای خنده

 اتاقم سمت به رفتم و بوسیدم رو مزه با آریای و کردم خداخافظی مهرناز با سریع

 دیگه حالم..نداشتم هم زدن طرح حوصله دیگه بودم شده هکالف شدت به منم و گذشت بیکاری به بعدازظهر تا هم امروز

 به لعنت چرا..بهت لعنت عماد بهت لعنت ای میدیدم و زندگی خوش روی داشتم بود وقت چند..میخورد بهم خودم از داشت

 .زدم رو نابجا حرف اون مسیح حرص آوردن در برای که خودم به لعنت اون

 ..کنم فراموشش کن کمکم خودت خدایا..ندیدنش از نبودنش زا میترکه داره دلم..شده تنگ براش دلم

 !کرده؟ باهم کاری همچین بگم بابام به..کنم چیکار وضعم این با باید

 ..بده صبرم خدایا وای

 ..زدن و اتاق در دیدم که میکردم فکر داشتم

 بفرمایید_

 هوم؟؟ بریم بیا ریندا کاری توهم اگه میگم بدم دور یکم رو آریا میخام امروز..ماهرخ سالم_

 میشد عوض هوامم و حال..یکم میخریدم لباس خودمم برای اینجوری بود خوبی نظر

 عدشب بریم بزنم زنگ بابام به کن صبر یکم..دارم الزم پرت و خرت سری یه بازار برم میخواستم منم اتفاقا عزیزم باشه_

 کنم جمع و وسایلم برم من پس باشه_

 ..یگردمبرم زود و بیرون تا میرم دوستم با گفتم بهش و گرفتم رو بابا شماره منم بیرون رفت هک اون و زدم روش به لبخندی

 پایین رفتم و کردم جمع و وسایلم

 بریم؟؟_



 بریم آره آره_

 بود اورده ماشین مهرناز امروز آخه پارکینگ سمت به رفتیم مهرناز با

 ..بود شیطونی بچه چه کردم سرگرم بامزه آریا با و خودم منم دافتا راه و کرد روشن و ماشین مهرناز و شدیم ماشین سوار

 ماهرخ خاله_

 جانم؟_

 میزنه و مامانم بابام_

 خاله براچی:گفتم بهش میخندید داشت که مهرناز سمت برگشتم شد گرد چشمام

  میکنه داد و جیغ مامانم شبا آخه_

 نگی کسی  به دیگه حرفو این..میکردن بازی داشتن اونا جون خاله نه:گفتم میخندیدم داشتم که همینجور خنده از ترکیدم

 ها

 فضولی تو مگه پسرم نگو کسی پیش رو حرفا این گفتم بار ده آریا:مهرناز

  خوب کنم چیکار مامان عه:آریا

 ..میرسه ها کجا به فکرشون...ها بچه این دست از

 بکنه ها بازی این از من با بگی بابا به میشه مامانم پس:آریا

 میخندیدیم بلند بلند و خنده زیر زدیم باهم مهرناز و من

 میخندی چرا شد؟خاله چی:گفت و میکرد نگامون تعجب با اریا

 .کن تمومش و بحث این جون خاله هیچی_

 چشم_

 ..حرفاش وبا خندیدیم اریا این دست از پاساژ به رسیدن تا

 میکردیم نگاه هارو لباس ویترین داشتیم

 مهال خاله مهال خاله مامان:زد جیغ اریا دفعه یه که

 باشه ماشاالش..بود هیکل خیلی که مردی یک با همراه شیک خیلی خانم یه دیدم برگشتم

 ..باشه سالش 0 یا 3 کنمفک بود جدی خیلی و بود کرد اخم که داشتن هم کوچولو دختر یه

 ماهرخ خوبم تدوس میکنم معرفی:گفت مهرناز که کردن پرسی احوال مهرناز با و ما نزدیک اومدن

 عزیزم خوشبختم:مهال



  همسرشونه سهیل آقا ایشونم:مهرناز

 ..بود ای چهره خوش مرد چقدر..زد لبخند که دادم تکون سری

 نداری؟ خبری مریم از تو:مهال

 دکتر رفتن مهسا با اینکه مثل_

 خدانگهدار..نمیشیم مزاحم:آها اوکی...گفت و کرد ای خنده مهال

 گفتم که همون مهال خواهرم این:گفت مهرناز که میکردیم نگاه رو ها مغازه داشتیم هدوبار و شدیم جدا هم از

 ..شدن هم عاشق ماموریت یک تو..پلیسه شوهرشم..پلیسه

 ...رمانتیک چه عه_

 کرد ازدواج مهالاداره  سرهنگ با بزرگمم خواهر یکی اون آره_

 پلیسا خانواده پس اووو_

 خخ جورم چه بله_

 خونش رفت خودشم و خونه رسوند منو و ردیمک خرید مهرناز با

 .میکرد نگاه سریال ویک بود نشسته تلویزیون جلوی توخونه،بابا رفتم

 ..کردی خلوت باباجون،خوب سالم-

 ...کنم بند زیونتلو وبا سرم مجبورم منم نیستی دیگه،توکه کنم نباشی،چکار دخترم،خسته سالم-

 ...خورد زنگ گوشیش موقع همون

 شدم، کنجکاو میرفتم اتاقم سمت به که همینطور

 ما؟؟؟ بازحمتای توخوبی؟چطوری پسرم،خداروشکر سالم-

 ندارین؟؟ کاری چمدونم یا پیشتون بیام بگه حتما زده زنگ باز االن پس بره قراربود که شانس،این بخشکی

 ...کنم درست املت شام برای واومدم کردن وعوض لباسام... ونشنیدم شون مکالمه بقیه

 ...میره ازاینجا داره که حیف بود خوبی بچه خیلی.مسیح لیطف-

 ..کافیه رامب میکشه نفس شهر تواین بدونم که همین بازم کرد،ولی حقم در که بدی باتموم شد،لعنتی کنده جا از انگار قلبم

 بره؟ میخاد کجا سالمتی به اع: گفتم نداشتم روش کنترلی هیچ و میلرزید که باصدایی

 این تونننمی کسی باشه،به خودش زیرنظر تا اونجا بره گفته مسیح کنه،به میخادافتتاح ترکیه تو شعبه کی پدرش ظاهرا-

 ..که وبسپارن ثروت همه



 چی؟؟ خودش شغل پس خوب-

 نمک فکر اخه..کنه کمک پدرش به ومیخاد بیرون اومده شغل ازاون دیگه که میدونم ،چمدونم،فقطاسعفا داده اینکه مثل واال-

 ..شده نشان آتش ومادرش پدر میل برخالف مسیح و همینه وادگیشونخان شغل

 اینطور آها،که-

 هیچ دیگه..ببخشمش اینکه یا کنمش فراموش میتونستم نمیبینمش،کاش دیگه من که بره کنم؟اگه چکار ؟خدایا بگم چی

 حاضره شام بابا:گفتمو میز روی وگذاشتم کردم درست بابا وبخاطر املت بود بدبختی هر نداشتم،به غذا به میلی

 ..رفتم اتاق طرف به خودمو 

 نمیخای؟ توشام مگه اع-

 ..باشین راحت غذاخوردم،شما دوستم با بیرون من نه-

 ..کشیدم دراز تخت روی و اتاقم تو رفتم

 مغ زانوی بشین تواینجا.زندگیش دنبال میره هم حاال بدبخت کرد وازت سواستفادش چی؟هه بره دختره بااون اگه که اخخخ

 ...بگیر بغل

 ...بیرون بیام فکرا تاازاین دادم وتکون سرم محکم..جلوچشمم اومد گونش رو دختره بوس تصویر اون دفه یه

 ..الیق هرچه خالیق گفتم باخودم

 ...بود وناراحت گرفته جورایی ی دلم ته بازم ولی

 ..برد خوابم و شدن سنگین چشمام رفته رفته که کردم خیال و فکر اینقدر

 سیح*م

گوشیو محکم توی دستم فشار دادم و چشمامو محکم بستم.یک بغضی تو گلوم بود.با بدبختی قورتش دادم و بلند شدم.زنگ 

 زدم به حمید که بعد از دو بوق برداشت:جانم داداش؟

 حمید،ماهرخ از خونه رفت.-

 چییی؟-

 میگم ماهرخ....-

 شنیدم چی گفتی.خب مگه باباشو نبردی پیشش؟-

 مون اول بهم گفت فک نکن بخشیدمت.چرا ولی ه-

چشمام تار میدید و صدام میلرزید .به حمید گفتم:گف دیگه نمیخواد منو ببینه،گف از اول احساسی نبوده.حمید من بدون 

 اون چیکار کنم؟



 حمید با صدای ناراحتی گفت:االن میام پیشت داداش غصه نخور.

 بیا....-

باز کردم و حمید اومد داخل.اول یکم به قیافه داغونم نگاه کرد و گفت:این چه  بعد از چند دقیقه صدای در زدن اومد.درو

 وضعیه برای خودت درست کردی؟

 چنگی به موهام زدم و آروم گفتم: ماهرخم رفت...

 کرد و گفت:غصه نخور داداش ولش کن دیگه قسمت هم نبودین. حمید بغلم

 نه ای که بود.پوست لبمو با دندونم کندم و گفتم:حمید بیا بریم خو

 نفس عمیقی کشید و گفت:پاشو بریم.

 رفتیم تو حیاط و وقتی سوار ماشینش شدیم به سمت خونه رفتیم.

 تی رسیدیم سوار آسانسور شدیم.آسانسور بوی ماهرخمو میداد.وق

هشون خونه و ب شماره دوستتون رو نداشتم.از طرف من ازشون تشکر کنین بابت"رفتیم بیرون دیدم برام پیام اومد.ماهرخ بود

 "بگین کلید زیر گلدونه.

 لبامو روی هم فشار دادم.بازم داره باهام رسمی حرف میزنه.

کلیدو از زیر گلدون درآوردم و دروباهاش باز کردم.باز هم بوی ماهرخم...هرجای خونه رو که نگاه میکردم یک خاطره ازش 

 یادم میومد.

خودش نبرده بود.رفتم تو اتاقش،بیشتر وسایلی که من براش گرفته  چشمم خورد به اپن که روش گوشی بود.گوشی رو با

 بودم سرجاشون بود.

 لگدی به میز عسلی کنار تخت زدم.حمید با شنیدن صدا اومد تو اتاق و گفت:داداش اینجا حالتو خراب میکنه برو بیرون.

ی،بهش گفتم دیگه چشمش بهم نشستم و گفتم:حمید کجا برم؟من بهش گفتم میخوام برم،بهش گفتم هرجور تو بخوا

 نمیفته.

 حمید نشست و دستشو گذاشت رو شونم.

 منم اشکام میریخت ولی بی صدا...کی گفته مردا گریه نمیکنن؟مگه ما دل نداریم؟مگه ما دلمون نمیشکنه؟

 رو به حمید گفتم:حمید کجا برم؟

 رفت تو فکر...

 ده بود مال تو باشه؟برو خونه بابابزرگت.مگه وصیت نکربعد از چند دقیقه گفت:



سرمو تکون دادم و گفتم:داداش بخدا شرمندتم.از وقتی ماهرخ اومد تو زندگیم خیلی کارا برام کردی.نمیدونم چجوری 

 جبران کنم.

حمید زد رو شونم و گفت:همینکه فراموشش کنی و بتونی به زندگی عادی برگردی خوبه.االنم پاشو برو خونتون وسایلتو 

 یط به مقصد اصفهان برات میگیرم.راستی..به ماهرخ گفتی کجا میری؟جمع کن منم یک بل

 به خودش که هیچی ولی به باباش گفتم یک شعبه تو ترکیه هست میخوام برم اونجا.-

 ترکیه؟مگه اونجا هم شعبه دارین؟-

ای  عبهپوکر فیس بهش نگاه کردم که خودش خندید و گفت:خیلخب باشه.ببخشید.ولی خب مطمعنی نمیفهمه اصال ش

 درکار نیست؟

 آره مطمعنم.....حمید به هیچکس نگو کجا میرم.حتی به مامان و بابام.-

 اوکی.-

 رفتیم بیرون و حمید دوباره منو رسوند خونمون.

 ایندفه مامان خونه بود و منو دید.با تعجب گفت:پسر تو چرا همچینی؟گریه کردی؟از چی ناراحتی قربونت بشم؟

 م:چیزی نیست مامان.یکی از دوستامو از دست دادم.برای اون ناراحتم.گونشو بوسدم و غمگین گفت

 مادرش صبر بده.چندسالش بود؟ وواااای خدا به پدر -

 سال. 11تازه رفته بود تو -

 مامان زد پشت دستش و گفت:خاک بسرم.

 خدا نکنه قربونت بشم.مامان من چند وقتی نیستم.میخوام برم مسافرت.-

 ردی؟کجا؟کی میری؟کی برمیگ-

 هیچیش معلوم نیست.فعال میخوام تهران نباشم.-

 ا من؟؟چیزی شده؟از دست بابات ناراحتی ییعنی چی؟خب چرا-

 هیچکدومتون...فقط یکم ذهنم مشغوله به یکم استراحت نیاز دارم.-

 باشه مادر.خدا پشت و پناهت.زنگ بزنی هااا.-

 باشه...-

 ماهرخ برام گرفته بود رو برنداشتم.نمیخواستم یادش بیفتم...رفتم تو اتاقم و وسایلمو جمع کردم.کت چرمی که 

رفتم بیرون و با مامان خداحافظی کردم ولی تا دم در اومد و با دیدن حمید سالم و احوالپرسی کردن و کمی باهم حرف 

 زدن و در آخر وقتی ما داشتیم میرفتیم مامان پشت سرمون آب ریخت.



 رسیدیم فرودگاه.

 ی شده.برو به سالمت.فقط میخوام وقتی برگشتی قشنگ سرحال باشی.ط و اینا همش اوککردم،بلیحمید گفت:کاراتو 

 بعد هم با شیطنتی که معلوم بود الکیه گفت:از طرف منم دختر تور بزن.

 لبخند تلخی زدم و گفتم:باشه حتما...

 هواپیما... بعد از انجام کارای مسخره و رد شدن از گیت رفتم داخلاز هم خداحافظی کردیم و 

 شبام یه زخم کهنه، شده کابوس لعشق؛ مث هندزفری رو گذاشتم.اولین آهنگی که پلی شد جیگرمو داغ کرد:

 ...من یادم نمیره

 کِی بشه از فکرت درام؟

 ری...دستای منو بگی،بازم شه بیای وکِی ب

 زم...دیگه پریده مغ

 ری...من نمی ولی، از فکر

 ه...م، می باررو شیشه ی دل سیلِ بارونِ چشمات

 ه...نگاتو از سرم بگیر

 مگه این لعنتی، میذاره؟

  آهنگو رد کردم ولی آهنگ بعدی بدترم کرد:

I’m going under, and this time, I fear there’s no one to save me 

 رم میمیرم و میترسم کسی نباشه که نجاتم بدهامن د

This all or nothing really got a way of driving me crazy 

 واقعا یه راهی برای دیوونه کردن من داره این وضعیت یا همه یا هیچ

I need somebody to heal, somebody to know 

 یکی که بشناسمش، خوبم کنه  من به یکی نیاز دارم

Somebody to have, somebody to hold 

 ی که بغلش کنمیکی که داشته باشمش، یک

It’s easy to say, but it’s never the same 

 گفتنش آسونه، ولی هیچوقت مثل دفعه قبل نیست

I guess I kinda liked the way you numbed all the pain 

 فکر کنم یجورایی طوری که همه دردامو بی حس کردی رو دوست دارم

 ی نفهمیدم.تکرار شد که رسیدیم ولی من هیچ اانقدر این آهنگ

https://ahaang.com/


رفتم پایین و بعد از تحویل گرفتن چمدونم رفتم بیرون و یک وقتی هواپیما نشست من هندزفری رو از گوشم در آوردم و 

 آژانس گرفتم و به سمت خونه بابابزرگم رفتم.

وقتی رسیدم حساب کردم و بعد از انداختن کلید رفتم داخل.هیچکس نبود.چشمم خورد به بنز قدیمی خوشگل 

 بزرگ.همونطوری گوشه حیاط بوده.بابا

خونه تمیز بود چون ما ازش استفاده نمیکردیم سپرده بودم که اینجارو به کسایی که برای تفریح میان اجاره بدن و برای 

 دوباره من نداشت. یهمین خونه تمیز بود و نیازی به تمیزکار

 درست کنم.وسایلم رو توی اتاق جا دادم و رفتم پایین تا برای خودم یک چیزی 

 پوفی کشیدم و زنگ زدم و برای خودم یک پیتزا سفارش دادم.خب االن باید چیکار کنم؟

 تا وقتی پیتزارو بیارن زنگ زدم به حمید.بعد از دوبوق برداشت:سالم .داداش.رسیدی؟

 آره رسیدم.-

و خوب کنی.میخوام سری خوبه.مسیح تو االن از تهران رفتی که یک زندگی جدید برای خودت درست کنی.سعی کن حالت-

 بعدی که میبینمت همون مسیح قبلی باشی.من مسیح مسخره ی قبلی رو به مسیح مسخره ی االن ترجیح میدم.

 مسخره.-

 جدی میگم.-

 تک خنده ای کردم که زنگ خونه رو زدن.

 گفتم:خیلخب دیگه من برم.کاری نداری؟

 نه برو...-

 اب کردن پولش پیتزارو گذاشتم روی اپن و به مامان زنگ زدم..قطع کردم و رفتم پیتزارو گرفتم و بعد از حس

 الو...سالم پسرم رسیدی؟-

 سالم...آره مامان رسیدم.زنگ زدم که نگران نشی-

 ظب خودت باشیا پسر.کارای خطرناک نکن.اخوب کردی.مو-

 لبخندی از دل نگرانی مامان اومد روی لبم.با آرامش گفتم:قربونت بشم مامان حواسم هست.

 نفسی از سر آسودگی کشید و گف:اخه این مسافرت یهویی پشتش چی بود؟

ماهرخم بود!من االن باید به مامان بگم عاشق شدم ولی خودم زدم عشقمو نابود کردم؟زبونم رو روی لبم کشیدم و 

 گفتم:گفتم که مامان.این چند وقت کارا زیاد بود.به استراحت نیاز داشتم،فقط همین

 شید و گفت:امیدوارم همین باشهمامان نفس عمیقی ک



 کالفه گفتم:مامان من دیگه میرم.ب بابا سالم برسونی

 باشه مادر،برو خداحافظ-

 خداحافظ-

گوشیو قطع کردم و در جعبه پیتزا رو باز کردم.بیشتر از یک تیکه نتونستم بخورم.ن که گرسنم نباشه ها فقط انقدر حالم بد 

 بود که چیزی از گلوم پایین نمیرفت.

 رفتم تو اتاق و بعد از آماده کردن لباس رفتم حموم.

 میومد تو ذهنم.زیر دوش تا چشمامو میبستم چشمای ماهرخ 

چشمامو باز کردم و چنگی به موهام زدم.فک نکنم قصد داشته باشه از ذهنم بره.من اومدم اینجا تا مثال ماهرخو فراموش 

 کنم ولی نمیشه...

م رو پام کردم و با باال تنه لخت خودمو روی تخت انداختم و تا خواستم بخوابم صدای در خودمو شستم و رفتم بیرون و شلور

 اومد.

رفتم درو باز کردم که دیدم یک دختره تقریبا همسنای ماهرخ جلوی در وایساده.با دیدن من یک تای ابروشو داد باال و گفت: 

 سالم شبتون بخیر.

 ه از تلفنتون استفاده کنم؟سرمو بی حوصله تکون دادم که گفت:ببخشد میش

 بعد هم گوشی خودشو نشونم داد و گفت:خاموشه!

 هفته مونده بود.ولی وقت بارون نبود.... 1یهو رعد و برقی زد که دختره جیغی زد.تا شروع پاییز 

 گفتم:بیاین تو تا بارون قطع بشه.

 با شک اومد داخل و گفت:با اجازه...

 گفتم:بفرمایید.و نشست روی مبل.گوشیمو بهش دادم و 

و اتاقم و رفتم ت لباس تنم نیست.کالفهگوشیمو با کمی تعلل گرفت ولی یکجوری نگاهم میکرد.به خودم نگاه کردم دیدم 

 تیشرتمو تنم کردم و رفتم پایین و حرفاشو شنیدم:االن که نمیشه بیام.بارونه....

-... 

 ی لطف کردن گوشیشونو دادن.نه یک آقای-

-... 

 فاوت بود.فک نکنم کاری بهم داشته باشه.نه خیلی بی ت-

 االن این منظورش من بودم؟چشمامو چرخوندم و رفتم تو آشپزخونه و براش یک نوشیدنی گرم درست کردم و بردم براش.



 لبخندی زد و گفت:ممنونم.

 سرمو تکون دادم و گفتم:گوشیتونو بدین براتون بزنم به شارژ

 م.دستشو برد تو کیفش و گفت:وااای ممنون

 بعد هم گوشیشو داد بهم و منم زدمش به شارژ و نشستم پیشش که گفت:شما اصفهانی نیستین.نه؟

 سرمو تکون دادم و گفتم:نه من تهران زندگی میکردم.

 فریح نیومدین؟مگه دیگه نمیکنین؟برای تاد پشت گوششو گفت:زندگی میکردین؟با ناز موهاشو د

 نه.-

 ری فکر میکنم؟خندید و گفت:شما خشکین یا من اینجو

 نمیدونم...چرا همچین فکری کردین؟-

 لبشو گاز گرفت و گفت:آخه چیزه...جوابای یک کلمه ای میدین.

 هومممم-

 چشمای خودتونه؟-

 آره.-

 خیلی خوشگله.من همیشه دوست داشتم چشمام آبی باش.-

 شونه ای باال انداختم و گفتم:خب لنز بزارین.

 د.تو گوشیم دارم عکسمو با لنز آبی.گاهی اوقات میزارم.بنظرم بهم میا-

گفتم:این وقت شب،یک دختر تنها چجوری به پسری برای اینکه منم حرفی زده باشم خب چیکار کنم؟سری تکون دادم و 

 مثل من اعتماد میکنه؟

 مگه چجور پسری هستی؟منظورت چیه؟-

 نمیترسی؟.ه توی این خونه تنها زندگی میکنمم کخب من یک پسر جوون منظورم اینه...-

 با خنده خودشو کشید جلو و گفت:نه!چرا بترسم؟من از پس خودم بر میام.

 .بعد هم با خنده چشمکی زد

 زبونم رو آهسته روی لبام کشیدم و گفتم:آمممم....نوشیدنیتو بخور

 همونطور که نگاهش به من بود جرعه ای از نوشیدنیش خورد.

 تم:من میرم گوشیتونو بیارم.گف نفس عمیقی کشیدم وصدای زنگ گوشیش بلند شد.



 بلند شدم و گوشیشو از شارژ کشیدم.برگشتم که دیدم با یک تاپ قرمز چسب جلوم وایساده.

 چنگی به موهام زدم و گفتم:بفرمایید.

 ازم گرفت و گفت:مرسی.

اهرخ منحرف دستی به ته ریشم کشیدم.هنوز نصف روز از اومدنم نمیگزره.همه کائنات دست به دست هم دادن ذهنمو از م

 کنن.

ناخود آگاه ماهرخ رو گذاشتم کنار این دختره و باهم مقایسشون کردم.سرمو تکون دادم که دختره هم اومد و دستشو گرفت 

 سمت من و گفت:راستی من فرزانه هستم.

 به دستش نگاهی کردم و گفتم:مسیح!

 دستشو برد پشتش و گفت:اسم قشنگیه.

تش که با خنده گفت:ببخشید من یکم زود گرمم میشه.االنم با مانتو بودم حالم داشت نگاهم رفته بود سمت سرشونه های لخ

 بد میشد.

سری تکون دادم و بعد هم سرمو انداختم پایین که اومد جلوتر و گفت:بهتون نمیخوره خجالتی باشین.شایدم خجالتی 

 نیستی،ازون بچه مومنایی؟

 یخته بود روی سرشونه هاش.شونش و موهای بلوند لختش رشالش افتاده بود روی 

 پوفی کردم و گفتم:ببخشید من....

 انگشتش رو نوازش وار کشید روی شکمم و گفت:سیکس پک داشتی.من عاشق مردایی با اینجور هیکالم.

 ردم،داشتم کم میاوردم.این دیگه زیادی لوند بود.از همه کارا و اداهاش ناز میریخت و منم مَ

 و تکون دادم و تا اومدم حرف بزنم دوتا از انگشتاشو گذاشت روی لبام و گفت:هیس...!دستمو گذاشتم روی دستش و سرم

 لب پایینیشو گزید و به سمتم اومد و لباشو گذاشت روی لبام.

 این دیگه کی بود؟توی بوسیدن واقعا حرفه ای بود و همین آدمو وادار میکرد باهاش همکاری کنه.

 تاشو ماهرانه توی موهام میچرخوند...رشو چنگ میزدم.اونم دسچسبوندمش به دیوار و دستم رفت سمت کم

تا دستش روی تیشرتم نشست همونطور که نفس نفس میزدم ازش جدا شدم و خواستم حرفی بزنم که کالفه پوفی کشید و 

 زن که فک نکنم داشته باشی.حتما ازونایی هستی که به دوست دختر متعهدی؟ گفت:چیه؟

 دم؟ماهرخ که منو نمیخواست.برای چی باید بخاطرش خودمو محروم کنم؟من واقعا به کی متعهد بو

ولی خب من کسیو نمیخواستم.یعنی جوری که ماهرخو میخواستم کس دیگه ای به چشمم نمیومد.شاید مثل همین دختره 

 با ناز و ادا بتونه مخمو بزنه وگرنه که...



.با اینکه هیکل این دختر رو فرم تر بود ولی من ماهرخمو به با درآوردن تاپش ذهنم یک لحظه اونو با ماهرخ مقایسه کرد

تا جنیفرو  211همه اینا ترجیح میدم.ماهرخم بکر بود.ماهرخم راز موفقیت جنیفرو نمیدونست ولی این دختره معلومه دست 

 از پشت بسته...

 دستی به صورتم کشیدم و گفتم:جمع کن خودتو...

اشتم و رفتم سمت وسایلش.همه رو جمع کردم و بردم سمتش که دیدم تاپشو بعد هم همونطوری گیج و منگ تنهاش گذ

 تنش کرده و دست به سینه و با اخم هم نگاهم میکنه.کیفشو پرت کردم سمتش و گفتم:برو نبینمت.

 با ناراحتی لباساشو تنش کرد و گوشی و کیفشو برداشت و حرصی گفت:مرسی آقا مسیح.

پرتش کردم یک سمتی و خودمو انداختم روی تخت و ت اتاقم تیشرتمو در آوردم و رفت و منم همونطور که میرفتم سم

 خوابم برد... 3بشمار 

 ماه بعد ۶***

 با نکردی من با که چیکارا ماهرخ هعی..دیگه شدم دارم نهخو ماه ۶ این تو...کردم خشک حوله با دستمو و دراوردم و پیشبند

 چشات اون

کمی بلند شده بود و نامرتب بود.موهام هم هرکدوم به یک سمت و قیافه داغونی پیدا کرده روبه روی آینه وایسادم.ته ریشم 

 بودم.

 بی حس شده بود و اخم عضو جدا نشدنی صورتم شده بود. چشمام

وقتی اومدم اصفهان کارامو کردم تا توی یک اداره دیگه استخدام بشم تا سرم گرم باشه ولی مرتب نمیرم و سرپرست اداره 

 بانی کردم.ولی خب من یکجورایی نیرو پشتیبان حساب میشم و تا زنگ نزنن نمیرم.رو عص

 ....شد گرم چشمام کم کم و پتو زیر خزیدم باریدمی کولم سرو از خستگی...کنم استراحت یکم تا تخت سمت رفتم

*** 

 یعنی؟ باشه میتونه کیکردم، باز چشمامو در صدای با

 از خواب میکردم خدا خدا میومد خوابم هنوز..رفتم در سمت به و کردم صاف باسامول و کشیدم موهام و صورتم به دستی

 بخوابم دوباره برم تا نپره سرم

 ومانت یه و بود کرده جیغ صورتی و چتریش موهای..بالعکس کامال ولی ماهرخم سال و همسن تقریبا دختر کردم،یه باز درو

 ارتفاع به ای هپاشن با کفشایی و نود قد تنگِ  کامال ساق یه با بود گذاشته دید تو ابادشو ناکجا که باز یقه تاپ بایک باز جلو

 :/سانت 2۰

 خوبین؟ سالم:گفت که کردم نگاش تعجب با

 بفرمایید-



 یرونب میرفتی خونه از داشتی اونروز بیای؟دیدمت کنی لطف میشه تولدمه امشب روبرو ویالعه همین همسایتونم من عزیزم-

 ..بشیم اشنا باهم بیشتر یکم خواستم

 !ممنون نه-

 بیاا میکنم خواهش-

  نیستم تنها همم خوبه روحیم واسه هم نمیگه راهم بی همچین دیدم کردم فکر یکم خودم با

 ساعتی چه-

 میگم بهت بده شمارتو:گفت زدو برق چشماش

 نبرد خوابم دیگه ولی رفتم تخت سمت به و بستم درو دادم بهش شمارمو اینکه از بعد

 تو مدید که انداختم بهش نگاهی شد روشن گوشیم که بودم ایستاده کمد جلوی حوله با همینجوری گرفتم دوش یه رفتم

 دختراست اون از میشه معلوم پروفایلی چه اوهو.فرستاده برام و ادرس واتساپ

 بوس نوشت که فرستادم براش ممنون یه

  میدم پا بهش من کرده فکر هه ختت رو کردم پرت گوشیو نوشتن درحال زد دیدم که ندادم جوابی

 نمیدن پسرا به دادن چراغ شده دغدغشون ی همه که دخترایی این از صدتا به ماهرخمو موی تار یه من

 نوشته دیدم که برداشتم شد روشن گوشیم دیدم دوباره

  سحرم من"

 "!بیای؟ نمیخوای شده شروع مهمونی عزیزم منتظرتم

 "میام،فعال":کردم تایپ

 مدست مشکیمو مچیه ساعت و دادم حالتی یه موهامم مشکی کفش مشکیو کتون شلوار با پوشیدم ای سورمه پیرهن یه

 کردم

 کردم خالی خودم رو و عطر و گذاشتم باز پیرهنمم های دکمه از دوتا

 بهش دادم مسیج رفتم در سمت به برداشتمو گوشیمو

 "بیام؟ باید کجا من"

 کوچه تو اومد فجیهی وضع با بود سحر اسمش که دختره همون و شد باز وییروبر ی خونه دره دیدم که نداد جوابی

 خوشتیپ سالم-

  سالم-

 شونم رو گذاشت سرشو که انداختم دستمو به نگاهی بازوم دور کرد حلقه دستشو و ایستاد کنارم اومد



 دیگه نکن قاومتم-

 بریم:گفتم و کردم ای سرفه

 باال رفتیم ها پله از و خونه تو رفتیم

 چیه؟ اسمت بگی نمیخوای-

 مسیح-

 جذاب چه-

 بیرون کشیدم دستش توی از و دستم و زدم زورکی لبخند

  بخرم برات چیزی نشد وقت بیام گفتی یهویی شرمنده-

 کافیه برام باشی کنارم امشب همینکه:گفت زودو نمایی دندون لبخند

  میشنا پیدا ادمایی زدم،چه زل خالیش جای به منم و رفت و

 من کسی و بود خاموش برقا میکردم نگاه بودن خوردن وول درحال پسرا بغل تو که لوندی دخترای به و نشستم اپهکان روی

 نمیدید و

 نشست دستم رو دستی یهو که بودم ماهرخ فکر تو

 هکوتاه پیرهن با سحر دیدم باالکه اوردم سرمو متعجب دست صاحب قرمز و بلند ناخونای دیدن با و کردم نگاه دستم به

 بود دستش پیکم یه من به چسبونده خودشو بود ریخته دورش که بازی موهای و قرمز

 جون؟ مسیح میخوری-

  خورده زیاد چقد اوه اوه

  ممنون نه-

 توهم کردم اخمامو که زد بازوم به مشتی

 بابا نمیشه چیزیت بخور خنکه:گفت که زدم باد خودمو دستم با من به بود چسبونده خودشو اینم و بود گرمم

  میدم خودم دست کاری بخورم اگه میدونستم من ولی میکرد وسوسم داشت

 شربت از پر سینی یک با طرفم اومد پسره یه ساعت نیم حدود از بعد و رفت پاشد که نکردم اعتنایی حرفش به

 بفرمایید-

 مشروبه؟-

 دیدیم تهیه شربت نمیخورن نوشیدنی که افرادی برای خیر-



 دوباره و میز رو گذاشتم و لیوان و دادمو تکون سری نمیکرد مشروب با فرقی هیچ طعمش ولی شیدمک سر و برداشتم یدونه

نجمی برداشتم.داشتم پ.چشمم خورد به میز بار بدون هیچ مقاومتی یکدونه دیگه میرقصیدن داشتن که کسایی به شدم خیره

 تربیش خندم شدت میشد نزدیکم قر با دور از که حرس دیدن میزدم،با قهقه بلند بلند و خنده زیر زدم یهو هرو میخوردم ک

 وسط برد و کشید و دستم اومد شدم

 بدم؟ قر بایداینجوری منم:گفتم باخنده

  بده قر داری دوست که هرجوری-

 نمیشد حالیم هیچی و میرقصید داشت بغلم تو

 ها داره سگ بدجور ابیت چشای-

 :اوهومگفتم و خندیدم

 توو و باشیم من فقط که جایی یه بریم ندارم دوست رو اینجا مسیح-

 من ی خونه بریم بیا نمیاد خوشم شلوغی از منم: گفتم کردمو اخمی

 تو رفتیم و کردم باز درو بیرون رفتم هم دست تو دست

 دستشو خواستم هیچی نداشتم بهش حسی هیچ میکردم نگاش داشتم فقط من و پیرهنم های دکمه سمت رفت دستش

  اتاق سمت بردمش و گرفتم دستشو کالفه که ومدا عشوه یکم.توبغلم داختان خودشو که بزنم پس

 هب میکرد نگاه بهم لذت با سحرم و دراوردم لباسامو تند تند میکردم نگاش که درحالی منم و تخت رو کرد پرت خودشو و

 قهدودی بگیر مارو:گفتم و گرفتم دستاشو میخورد وول بغلم تو سحر و پایین کشیدم پیرهنشو زیپ و رفتم سمتش

گردنم و اول گاز کوچیکی  رو گذاشت اروم لباشو دراورد پیرهنشو میکرد نگاه لبام به که همینجوری و بود شده خمار چشاش

 بوسیدنم به کرد شروع گرفت و بعد هم

 ....نشد حالیم هیچی دیگه که بود بوسیدنم درحال همینجوری

*** 

 عصبانی بشدت هم شدم شوک هم لبام رو لباش و بغلم تو سحر دیدن زا و کردم باز چشمامو لبم رو چیزی حس با صبح

 بغلش تو کردم پرت و پیرهنش و کردم تنم تیشرتمو سریع و زدم پسش

 من ی خونه تو میکنی غلطی کن،چه تنت گمشو-

 کردیما حال دیشب:خندید سحر

 شدم تر عصبانی دیشب یاداوری با

 دادی؟ خوردم به چرا نمیخورم مشروب گفتم بهت که من بیرون،د من ی خونه از گمشو دهنتو ببند-

 نداشتی هنگ شکمتو جلو خودت ندادم خوردت به من راستی خوشگذشت خیلی که من دلبر؟به چیشده مگه حاال-



 بیرون ی خونه از گمشو-

 ..رفتم در سمت به ژولیده موهای و اخم با زدن در بزنه حرفی خواست تا

 *ماهرخ

 (قبلدوهفته)بک فلش

 با شتدا که شنیدم و ثامن آقای صدای میرفتم همینطورکه..باال میرفتم گالری های پله از داشتم تند تند و بود شده دیرم

 ..میزد حرف تلفن

 !مسیح؟ آقا میگذره خوش_

_.... 

 !نمیره؟ سر حوصلت..تنهایی..اونجا میکنی چکار_

_... 

 !تهران؟ میای کی_

_... 

 !داشتی؟ ریکا بری؟اونجا گرفتی تصمیم یهویی چه_

 چون باباش گفت خودش مسیح..رفته مسیح چرا نداره خبر مسیح بابای مگه؟چی یعنی...مکالمشون به ندادم گوش دیگه

 ..ترکیه تو گالری دیگه شعبه میره خواسته داره

 برگشتم مهرناز صدای با اتاق داخل میرفتم داشتم که همینجور شدم گیج

 اینجوری؟ چرا تو شده چت..سالم_

 شد گیج سرم لحظه یه..هیچی هیچی_

 بیارم اب برات میخوای_

 اتاقم تو میرم مرسی نه_

 باشه_

 ..اتاقم داخل رفتم و شدم جدا مهرناز از

 ..نکنم گریه براش که نبود شبی وقت چند این تو بود بریده و امونم دلتنگی

 ..شد اینجوری که مسیح به بودم سپرده دل..نبوده حواسمم و..بودم شده عاشق

 ..نمیشه خوب حالم مهرنازم شیطونیا با حتی دیگه که جوری..بده خیلی حالم



 و وعموض این فقط..شم سبک فقط که کردم تعریف و چیز همه گریه با و مهرناز به زدم زنگ که بود بد حالم اینقدر شب یه

 ..میدونیم مهرناز و من

 ..برام داد انجام قتهو چند این میومد بر دستش از که هرکاری...کنه کمکم داد قول مهرناز

 ..متحرک مرده یه بودم شده

 .سراغم اومد لعنتی بغض اون دوباره

 ...کردن باریدن به شروع...نبود خودم دست هام اشک اختیار

 نه؟ یا ترکیه رفته بشم مطمئن کجا از

 !هست کجا اصال االن

 ..ثامن آقای اتاق سمت به رفتم شدم بلند جام از

 ثامن آقای سالم_

 جانم؟؟ ترمدخ سالم_

 ..مختلف جاهای در ندارین ای دیگه شعبه شما..بپرسم میخواستم..ببخشید_

 صبحی سر بود حرفی چه این..دخترم نه:گفت و کرد ای خنده

 اجازه با شدم کنجکاو..هیچی:گفتم و کردم الکی ی خنده

 ..بیرون اومدم سریع اتاق از

 نرفته نکنه..پس هرفت کجا..گفته دروغ یعنی..دهنم تو میومدم داشت قلبم

 ..مهرناز سمت رفتم

 ..مسیح بابای صبح مکالمه بعالوه کردم تعریف و مکالممون همه

 ..پسر این کار تا بود مونده و میکرد فکر داشت اونم

 نداری؟ و مسیحشون خونه شماره تو مهرناز...فهمیدم_

 نه_

 میشد خوب داشتیم اگه اووف_

 هوم_

 نیک قبول اگه..دارم فکری یه ماهرخ_

 چی؟ چی_



 میکردی تعریفشو که حمید همون مسیح رفیق جای برو_

 ها میگی راست_

 داری؟ آدرسشو_

 نه_

 چی؟ شمارشو_

  نه_

  ادارشون برو_

  مغزت این با گرم دمت وای_

 نشده دیر تا برو حاال مخلصیم_

 باشه_

 براش اومد پیش فوری کار بگه ثامن آقای به گفتم مهرناز به و برداشتم و وسایلم سریع

 ..بود داده نشون یبار بهم جاشو آخه...رفتم میکرد کار اونجا مسیح که نشانی آتش اداره به سریع

 ..داخل رفتم رسیدم وقتی

 دارید؟ کجا؟کاری خانم:گفت بهم تعجب با که میشد رد داشت اقایی یه

 دارم کار ثامن مسیح آقای با_

 نیستن_

 کجاین؟ نمیدونین..آها_

 ..خیر_

 ورچط حمید آقا_

 ..هستن اونجا گفت اتاق یه به کرد ای اشاره

 اتاق همون سمت به رفتم و کردم تشکری_

 ..در دم اومد آقای که زدم در به ای تقه

 بفرمایید...سالم_

 داشتم کار حمید آقا با ببخشید سالم_

 کنید صبر لحظه چند_



 باال آوردم و سرم مردی صدای با و پایین انداختم و سرم

 کردم تر زبونم با و لبم و برداشتم بازی هیز از دست..ودب هیکل چقدر واو

 حمید؟ آقا بیخشید_

 بفرمایید؟ بله_

 .ماهرخم من_

 شده؟ چیزی:گفت تعجب با و شد گرد چشماش

 مسیح مورد در بزنم حرف یکم باهاتون اومدم_

 االن؟_

 االن؟ چی یعنی_

 فرستادمش میشه خوب حالش یکم داره تازه االن اون..بیرون برین زندگیش از میکنم خواهش نیست؟ازتون دیر یکم_

 ...ـ.اوک یکم اصفهان

 ..گرفت گاز و لبش و نگفت حرفشو ادامه

 ..اصفهان رفته!اینطور که پس:گفتم و زدم لبخندی

 ..میشه خوب حالش داره االن سراغش نرو ترخدا_

 ببینمش باید_

 اومدی؟ االن چرا_

 حمید آقا داشتم و خودم دالیل منم_

 بود مسیح خراب حال از تر مهم وندالیلت_

 بود اشتباه اون کار_

 نرو ولی نیست مربوط من به_

 نرم چرا_

 کرده عادت نبودنت به تازه اون_

 خدانگهدار..ممنون کردین راهنماییم اینکه از_

 ماهرخ؟_

 بله؟:گفتم و باال انداختم ابروهامو



 داری؟ دوسش_

 ..نمیرفتم دنبالش دیگه وقت هیچ نداشتم اگه:گفتم و پایین انداختم و سرم

 براتون خوشحالم_

 چرا؟_

  باشی موفق_

 ..دوباره اتاق داخل رفت و کرد ای خنده که و کردم نگاش گیجی با

 ....بیرون اومدم اونجا از سریع

 *حال زمان

 ..میرم وستمد هرنازبام گفتم نکنهشک بابا اینکه برای البته..اصفهان برم من که مهرناز با گرفتیم تصمیم..قضیه اون از بعد

 ... شدم بلند صندلی روی از میکرد اعالم و پرواز که خانومی صدای با

  بدتر دیگه که تنهایی اونم..بودم نشده سوار تاحاال..داشتم استرس..شدم هواپیما سوار وقتی

 میمردم دلشوره از داشتم طرفم یه از

 میکنه؟ رفتار یکنه؟خوبم رفتار میده؟بد نشون العملی عکس چه ببینه منو مسیح یعنی

 ..فرودگاه به رسدیم ها فکر همین با

 ..شدم پیاده که هواپیما از

  بود کوله یه نداشتم که چمدونی

 ..گرفتم حمید از که ادرسی سمت به رفتم و کردم کارامو سریع

 مدید که در سمت فتمر سریع همین برای نبود زدن دید وقت االن اما بود قشنگ چقدر..بود باغ مثل..بود قدیمی خونه یه

 .بازه

 ..زدم ورودی در به ای تقه و داخل رفتم

 افتضاح اسلب یه با دختره یه دفعه یه..میکرد نگام فقط تعجب باکرد و وقتی منو دید  قیافه ژولیده واخمویی باز با و در مسیح

 ...ندار طاقت..دیگه بیا یمیزار تنها منو جوجو:گفت و بیرون اتاق از  اومد نخ یکم با بود پارچه دوتا فقط که

 من دیدن با نگفت حرفشو ادامه

 من رس که بالیی ایندفعه باشه حواستون فقط...شدم مزاحم موقع بد خیلی ثامن آقای ببخشید:گفتم عصبی ی خنده با

 ..نیاری بقیه سر اوردی

 میزد سینم به خودشو بار دیوانه داشت قلبم مسیح دیدن از



 میدم توضیح:گفت شرمندگی با مسیح

 ..گرفت بازومو مسیح که..برم برگردم اومدم از گریه با

 میری؟ کجا_

 ...باشه جایز من موندن نکنم فکر_

 نزار منتظرش برو..دادم ادامه بغض با

 برن باید دیگه ایشون:گفت کرد عصبی خنده

 سریع برو بیا سحر:زد داد عصبی بعدشم

 ..بیرون زد خونه از ریعس و بیرون اومد اتاق از گریه با بعد دقیقه چند اونم

 ..میکردم بازی شالم پایین با داشتم و پایین و بودم انداخته و سرم

 ؟نیومدی زودتر چرا..بود شده تنگ برات دلم_

 کنی جمع و اشتباهت کار وانستادی حتیمگه من باید میومدم؟تو :گفتم متعجب و باال آوردم و سرم

 کردم کوچیک خودم بار ده وانستادم؟من من_

 رفتی؟می باید تو برو گفتم من_

  میموندم باید چطور من نمیکردی نگا چشمامم تو حتی تو ماهرخ چی یعنی_

 و ندارن و کسی ایناهم کردی فک..خونه تو میاری دختر که کردی فراموش منو زودی همین به:گفتم و زدم پوزخندی

 میکنی؟ بخواهی کاری هر باهاشون

 بودیتو زندگیم توقلبم وت ذهنم تو بازم بودم هم هرکس با من_

 با..بودی من فکر به میشده سر حوصلت که موقعی..نبوده ماهرخی اونجا میکردی حال باهاشون که موقعی..میگی راست!هه_

 ..کرده غلطی چه ماه ۶ این تو ماهرخ نکردی فکر خودت

 اومد؟ احساسش سر بالیی چه اومد؟نگفتی سرش بالیی چه نگفتی

 ..دنبالم اومدی که کردی فراموش توهم حتما..کنار اریمبز رو ها گذشته ماهرخ_

 !مسیح..بود شده تنگ برات دلم:گفتم و ریخت چشمم گوشه از اشکم

 گتن دلت که کردی اعتراف پات زیر گذاشتی عجب؛غرورتو چه:گفت و زد موهام به دستی بود افتاده شالم چون نزدیک اومد

 شده

 بندازی تیکه داری یاد فقط_

 برو ماهرخ..شد؟برو رفع دلتنگیت..نبود چیزی مینداختی بهم تیکه کردی له و غرورم که موقع اون_



. ..کردم فراموشت منم و نبخشیدی منو موقع اون توگفت:؟..بود مسیح این..نمیشد باورم..میکردم نگاهش گرد چشمای با

  متاسفم

 فتارر اینجوری بودی تمتجاوز خوده پشتیبانش اتنه اوضاع اون تو که من مثل دختری با کردی؟وقتی فکر چی باخودت تو-

 ببخشتت؟ میتونه کنی

 نپاش نمک زخمم رو حرفات با دیگه تو میشم اب شمع مثل هرروز دارم خودم ماهرخ-

 تو نه بودم من خورد ضربه که کسی بیشترین موضوع این تو مسیح-

 چقدر.نمیره یادم هارو لحظه اون وقت هیچ ،منکردی ونابود من لعنتی توی:دادزدم منفجرمیشدم،بلند داشتم خشم ازشدت

 ....نبودی عاشق تو کردم،هه التماس بهت

 نچو نکردم بهت ای اشاره وقت،کوچکترین چند تواون نداشتم بهت کاری که لعنتی،من آخه دِ:باال وبرد صداش هم مسیح

 تو یول وهستم بودم نبودی،من عاشق نگو اینقدر..باشم داشته خبر خودت اینکه بدون بودم شده عاشقت داشتم،چون دوست

 ...لعنتییییی عماد اون....من ضعف رونقطه وگذاشتی دستت روز اون

 اشدست وبین وسرش مبل روی کرد پرت خودشم...دیوار سمت به کرد وپرت بود دستش نزدیک میز روی که گلدونی بعدم

 ...میشم دیوونه من....نکن شوخیا ازاون من اب دیگه میگم،فقط عمرم تااخر و ماهرخ،این داشتم دوستت منو گفت: گرفت

 میدم تفرص بهت بگم که اومدم من...دوباره بشم ونابود ببینم من اینجا،اینکه بیان دخترا این دیدم،اینکه دیوونگیتم اره-

 ....کردی خرابش تو ولی کن جبران

 اگه وننبود،چ واقعی تو عشق:گفتم اشک زپرا چشمایی وبا کردم مسیح روبه...بیام کنار قضیه بااین نمیتونستم هیچجوره

 یگهد ببینم،آره ازت رفتارارو این تااینکه کنم وفراموش وخاطراتت تو میدم ترجیح من...نبود تواتاقت کسی بود،االن واقعی

 دوبارو من قلب تو ولی متاسفم داشتم،واقعا ودوست قبل مسیح اون من...یکیشون سراغ میری دعوابیفتیم هروقت تا حتما

 ...کردی خراب خودت به و اعتمادم تمام که گرفتی،وامروز وازم نگیمدخترو که لعنتی روز اون کستی،یکیش

 عدب به ازاین ومیکنم این مسیح،منم زدی وآتیش قلب تواین:وگفتم قلبم روی زدم زدم،مشت زل وتوچشماش جلوتر رفتم

 ...داد یاد بهم وزمونه این...میذارم جاش سنگ تیکه یک

 میخای:گفت بود کرده خودش ومسخ من که باچشمایی...کشید خودش سمت وبه وگرفت دستم مچ مسیح رگردمب تااومدم

 کن،به فرو مغزت اون توی اینو..دورشی وازم بری نمیذارم دیگه من ولی بذار میخای هرچی بذار آهن بذار،میخای سنگ

 ...من هم بکشی عذاب تو هم نمیذارم دیگه..دادم پس و اشتباهم تاوان کافی ی اندازه

 وتوی نم میخواست انگار میدادکه فشارم بغلش،اینقدر توی وافتادم کشیدم محکم ولی شم دور ازش وکشیدم،خواستم دستم

 دیگه یجور تورودید که ومیشنوی،ازروزی صداش که اینی ماهرخ ببین:وگفت قلبش روی وگذاشت سرم...کنه حل خودش

 تو زبرایج ببینم،قلبم ونمیتونم کسی تو جز من...کنم جبران میدم ماهرخ،قول دهب فرصت کردم،بهم اشتباه دارم میتپه،قبول

 ...نمیزنه باهیجان اینطور ای دیگه کس برای

 ...کنم جبران وبرات مدت این سختیهای تمام میدم کن،قول وقبول منو گفت:ماهرخ، دراورد حرکت به وپشتم دستش



 بگذرم؟سر عشق همه ازاین چطوری میگفتم باخودم بودم،همش رقغ نگاهش توی...دستاش دوتا بین وگرفت سرم اروم

 اتفاقای تمام انگار...کردم تجربه عمرم توی که حسی بهترین....لبام روی وگذاشت ولباش پایین اومد اروم آروم مسیح

 که اینقدرکردم، همراهی باهاش منم ولی چطوری بودم،نفهمیدم ای دیگه دنیای توی شد،انگار تموم لحظه بدزندگیم،اون

 اعتماد این از:گفت بسته وباچشمایی چسبوند پیشونیم وبه جداشدیم،پیشونیش هم واز آوردیم کم نفس هردومون

 تهوق خیلی که باتو و عمرم ی لحظه بهترین...ماهرخ نمیکنم فراموش رو لحظه این وقت هیچ نمیشی،من کردنت،پشیمون

 ...کردم تجربه کسم همه شدی

 وبتن اینبار...دستورمیداد بهم قلبم بازم ولی وجودداشت ازش دلخوری هنوز دلمته  میرفت،بااینکه نجغ حرفاش ازاین دلم ته

 ...بزنم حرفی بهش که بود من

 مسیح-

 دلم جان-

 زدنش حرف طرز بااین ریخت هری دلم

 ... چیزه منم که بگم میخوام....من،-

 وچلمی عاشقمی،دیوونمی،خل توام فهمیدم-

 و..اومد خوشم جورایی ی ازت اوال ازهمون منم که میگم بهت...ولی حد دراون نه دیگه حاال:وگفتم ینشس به زدم اروم مشتی

 ...میتپه تو عشق به منم قلب االن

 ..بوسید هم دوتاچشمم هر وروی بوسید واروم پیشونیم

 ...کرده ودیوونه من که اخالقاته همین...نمیکنم فراموش ور تگذشتِ این عمر تااخر من-

 ..نمیکنم فراموش و مهربونیت منم_

 !عزیزم:گفتم مکث کمی با

 سرم دش باعث و گرفت خندم اومد قلقلکم که شونم روی گذاشت چانشو و بوسید و گوشم زیر..کرد بغلم دوباره و زد لبخندی

 ...خندید و بوسید و گردنم که کنم خم و

 ..شدم جدا ازش و گفتم لب زیر بیشعوری

 مسیح_

 جان_

 ..نداشتی دوست دخترارو اون وت واقعا میگم_

 ..توییزندگیم عشق تنها میخورم قسم:گفت کرد خم سرشو و کرد اخمی

 ..برگردیم کی:گفتم و کردم ای خنده



 ..باشیم هم پیش اینجا کجا؟یکم_

  میکرد خودنمایی روش مهرناز اسم و خورد زنگ گوشیم بزنم حرف اومدم تا

 ..کردم صلو و تماس و نشستم روش و مبل سمت به رفتم

 جونم_

 نکرد؟ چیشد؟دیدیش؟بیرونت..عزیزم سالم_

 راحت خیالت گلم سالم_

 .شد تصوراتم از بهتر چیز همه:گفتم آروم و پایین آوردم صدامو

 برمیگردین کی اوکین پس خدارشکرررر_

  امشب همین_

 ها منتظرمممم فردا من پس_

 ..باشه باشه_

 ..چرخیدم مسیح تسم و کردم قطع و گوشی زدن حرف کمی از بعد 

 آره؟ دیگه برگردیم امشب_

 میگیرم بلیط شب فردا..بابانه_

 چی؟ یعنییی_

 میری؟ کجا گفتی پدرت به ببینم بگو بده جواب من به شما_

 مسافرت میرم گفتم_

 ..میزنیم دور کلی میریم فردا..تموم میکنم اوکی بلیط شب ساعته؟فردا چند مسافرت خب_

 باشه اوووف_

 جیگر من واسه نکن اوووف اوووف_

 ...مسیح اه_

 بگو دوباره...جوون_

 عشقم دیگهههه اینجور نکن:گفت که رفتم غره چشم

 ترخدا نشو لوس مسیح_

 من ملوسک داری دوست خشن:گفت و نزدیکم اومد



 ماهرخم:گفت چندشی لحن با

 ..دیگه نشو لوس مسیح_

 .بخوریم چیزی یه بریم باشو حاال..باشه گفت و کرد ای خنده

 کفش اومد آماده حاظر هم مسیح که در سمت رفتم بعدم کردم درست و موهام..آیینه جلوی رفتم و کردم مرتب هامو اسلب

 ..بیرون سمت به رفتیم و پوشیدیم هامونو

 گوگولیههه چقدر بوده کی برا ماشین این..مسیح_

 ..زد و ممادربزرگ مخ این با هپدربزرگم ماله_

 ..بیرون تیمرف حیاط در از و کردم ای خنده

 افتادیم راه و بست و در

 ..پیاده پای االن میریم کجا مسیح_

 .همینه به قشنگیش_

 چی به_

 ..باشه کنارت عشقت اما بزنی قدم پیاده اینکه به_

 خوشحالمگفت: که زدم لبخندی و گرفتم و دستش

 !!منم_

 دارم دوست_

 منم_

 خرم من_

 منم_

 خری که خوبه:گفت زد ای قهقهه

 بدی خیلی:گفتم و مزد بهش مشتی

 جان بانو خیلخب عه_

 ..رستوران یک به رسیدیم که زدیم قدم سکوت در دیگه یکم

 رسیدیم بالخره شدم خسته آخیش_

 شدی؟ خسته میگی تو باشهرمانتیک بزنیمقدم گفتم من_



 کردم شوخی جووووون مسیح_

 طرفمون اومد گارسونی..نشستیم رفتیم و داد تکون سرشو

 دارید؟ میل چی_

 داری؟ میل چی بانو_

 میخوام کوبیده من-

 مخلفات با..کنید لطف کوبیده دوتا_

 ..چشم_

  من به بود زده زل مسیح و پایین بودم انداخته و سرم من رفت که اون

 میکشی؟ خجالت من از:گفت و خندید که جلو کشیدم و شالم و گوشم پشت دادم و موهام و گرفتم دندون به و لبم

 خجالت؟ چرا..نه_

 میگی راست باشه_

 ..اوردن غذارو که نزدم حرفی

 زرستورانا بعدازاینکه...مسیحم کنار که اینه بخاطر بیشتر میکنم خوردم،فکر عمرم کل تو که بود غذایی ترین خوشمزه شاید

 ااااکارا وبات من که خونه بریم بعدم پارک توی بشینیم یکم بریم:گفت بود،مسیح نزدیکی همون پارک ،یک بیرون اومدیم

 ...دارم

 ...کرد باالپایین ابروهاشو خندیدو شیطون

 ...میکنم قفل ودرشم میخوابم اتاق توی من شب که بگم بهت االن ازهمین بشینیم،ولی بریم-

 بخوابی راحت امشب تو بذارم من ک باش خیال همون به باشه-

 ...رمیامب کار این ازپس که برمت،میدونیب راه توخیابون وتاصبح امشب کال که نکن کاری:گفتم وبهش وایستادم دفه یک

 ...بخواب خونه تو بخوابم هتل برم من میخای اصال کردم بابا،شوخی نه-

 ...وتو میدونم من هاوگرنه نمیای من طرف هتل،ولی بری نکرده نخیر،الزم-

 ..راحت باااااشه،خیالت:وگفت زد چشمکی

 ...انداختم نگاهی بود بغلشون نوزاد  بچه ویک بودن هنشست تر اونطرف که وشوهری زن به نیمکت یک روی نشستیم

 یک تو بودن من ازبا که چیشد؟تو:گفت میکردم وحس نفساش گرمی که نزدیک،جوری گوشم،خیلی کنار مسیح دفه یک

 پیشت امشب بیام میخای میکنی؟اگه نگاه باحسرت اینجور بچه به میترسی،چرا اتاق



 خواستن میگن نداره،همیشه کاری من برا...باشه توبغلت ازاینا یکی دیگه ماه۱ باتقریو گفت: ریشش ته به کشید دستی وبعد

 ...خانوم ماهرخ است توانستن

 ...کنه نگاه اطرافش به نداره جرات ادم...که مسیح،واقعا پرویی خییلی:وگفتم گردنش پشت زدم یکی

 ی کنین میارم،فکر برات پرورشگاه از میرم اصال بابا باشه..دختر داری دستی ضرب چه:وگفت زدم که جایی به کشید دستی

 ..دارم بدی قصد بهت نسبت وقت

 ...ونیاوردن اوردن بچه به برسه چه نکردیم مسیح،ماهنوزازدواجم تو ای دیونه-

 ..تومامانشی که بشم ای بچه اون فدای به من اخخخسرشو کج کرد و با لحن دلنشینی گفت:

 یروزای چه زندگی توی من..کردم اشتی بامسیح که خداروشکرمیکردم دلم تو کردم،همش ذوق وکلی پایین وانداختم سرم

 جبران میخاد که االن اما گذاشت تاثیربدی من روی کارش اون قرارگرفت،هرچند سرراهم مسیح که کردم،خداروشکر تجربه

 ..نبوده هوس روی از کار واون داشته دوستم یعنی کنه

 صمیمت اینکه واسه گرفتیم تنقالت عالمه یک راه گذشت،تو خوش وبهمون ردیمک کل کل کلی خونه تا بعدش و پارک توی

 .زندگیمه شبای ترین رویایی از یکی هم امشب که میدونم االن ازهمین..ببینیم فیلم شب نصفه تا گرفتیم

 کنار که هایی لحظه میکنه فراموش ادم مگه.داره عالمی که وااای...عشقت کنار اونم شب نصفه تا کردن تماشا فیلم چون

 ..رو عشقشه

 وبرداشتم گوشیم کردم،بعد وعوض لباسام اتاق توی رفتم اول. گذشت چجوری نفهمیدیم بود،اصال21 ساعت رسیدیم وقتی

 ..ردمک قطع وسریع بهش دادم کوتاه جوابای که.نداری الزم وچیزی کجایی االن که پرسید سوال زدم،کلی زنگ یک بابام وبه

 پهن اینجا وچرا این:گفتم...تلویزیون روی وروبه مبل جلوی انداخته تشک یک مسیح دیدم یرونب اومدم اتاق از وقتی

 بشینم؟ کجا من کردی؟پس

 مدت همه این میشه نصف کمرم من واروم،بعدشم خوب ی بچه یک شمااینجا،مثل:کرد اشاره بغلش وبه کرد وباز ستشد

 .میکنیم ونگاه لممونوفی میکشیم دراز راحت همینجا که کنم نگاه فیلم نشسته

 ..بیارم واست نداری وکسر کم ای دیگه پرو،چیز چه-

 ...دخترم من پیش بیا بعدشم و بربدن بزنیم باهم کن درست چایی یک بده،بیزحمت خیرت خدا چرا-

 نمیخورم، تکون ازجام تااخرفیلمم میشینم رومبل باال همون من ولی میکنم درست چای االن داری،باشه رویی عجب-

 ...میگم چی که نباشه،میدونی1۰+ ژانرفیلمت امیدوارم:گفتم میرفتم اشپزخونه سمت به که ینطورمه

 ..قضیه رواین کردم تاکید بگیرم رفتم وقتی اتفاقا:وگفت خندید بلند

 ...که برسه چه هستی1۰+فیلم خودت توهمینطوری نمیکنم،واال نگاه من مسیح،پس میگی جدی:برگشتم سریع

 ..میکنین فکر چی به پسرا شما میدونم که من...این بشریه چه.. کشیدم خجالت حرفشم نزد از حتی واااای



 منظورش هک فهمیدم دیدم وقتی یانه،ولی گفته راست واقعا تاببینم کردم ونگاه فیلم اسم رفتم کردم دم چایی بعدازاینکه

 منحرفم ذهن بااین توسرم خاک...اونجوری فیلمای نه بوده ترسناک فیلم

 مبکش دراز نمیخام که هنوز پایین بشین حداقل بیا خوب:گفت مبل،مسیح باالی ونشستم ریختم چای دقیقا21 از بعد

 ...باال اون میرم من شدی خسته هروقت پس باشه:دورم،گفتم تنقالتم از اونجوری میگه راست دیدم

 پاهاش دوتا بین و پاهاش،من روی وافتادم دادم وازدست خودش،تعادلم سمت به کشید دفه یک و ومن زد لبخندشیطونی

 ..صورتم به بود چسبیده صورتش که شونم،جوری روی وگذاشت وسرش کرد قفل

 ...ماهرخم ندارم کاریت باش میکنیم،مطمئن نگاه فیلم اینطوری باهم: گفت اروم خیلی

 ...کرد وپلی فیلم...دستم به وداد چاییم ولیوان گفتم ارومی ی تودلم،باشه شد ریخته دنیا ارامش حس تمام انگار

 نارک گذاشتو سرش و کشید دراز یدفعه..خخ میشد شل هی..میکشید دراز داشت مسیح کم کم..گذشت فیلم از که یکم

 ..سرم

 ..بوسید و گونم

 میاد خوابم کن خاموش ماهرخ_

 ببینم میخوام من عه_

 !!ماهرخ_

 باشه هوووف_

 کرد شوسر و منو دور انداخت پاشو..بود کرده بغل سفت منو که ینقدرا نتونستم بخورم تکون اومدم کردم خاموش و تلویزیون

 ..گردنم تو

 ..لبام به میزد مک آروم خیلی لبام به چسبوند و لباش و نزدیک اومد زد زل چشمام تو و برگردوند منو دقیقه چند از بعد

 از و سرم بودم آورده کم نفس..هام سینه سمت رفت دستش..بود زده خیمه من رو اون زیر رفتم من که زد چرخی دفعه یه

 اب که..گرفتم و دستش مچ که شلوارم سمت رفت دستش بوسید و لبام دوباره و کرد بهم نگاهی خمار که کردم جدا سرش

 .ماهرخ نکن:گفت کالفگی

 ...عزیزم هبس همینجا تا مسیح_

 .برات میکنم جبران عروسی شب:گفتم شیطون

 بخوای تو هرچی عشقم اشهب:گفت بود ناراحت اما کرد ای خنده

  حتما شد کبود بیشعور بکنه هامو لب میخواست میکرد همراهی قدرت پر خیلی اونم که بوسیدم لباشو دوباره

*** 



 ..خوابه غرق و سینمه روی سرش مسیح دیدم شدم بیدار خواب از وقتی صبح

 !مسیح؟:زدم صداش آروم و کشیدم دست سرشو

 عشقم؟:فتمگ تر بلند دوباره که نداد جوابی

 جان:گفت یواش و خورد وول یکم

 عزیزم دیگه شو بلند:گفتم و زدم لبخندی

 ..بگیرم انرژی بغلم تو بیا یکم_

 ..خوبه مسیح چقدر..خوبه عشق چقدر..میشدم مرگ ذوق داشتم

 من خوشمزه عشق:گفت و کرد نگاه شیطون چشمام به و باال آورد سرشو

 ..بیشعور مردک آخه حرفیه چه این..کشیدم خجالت اینقدر

  من بشم خجالتت فدای الهی:گفت زد ای قهقهه

 بخوریم چیزی یه بچینم و میز برم من بزار عزیزم:گفتم که بوسید گونمو کرد بغل منو و باال کشید خودشو

 عشقم برو:گفت و کرد ول دستاشو

 ..دستشویی سمت به رفتم و کردم امپ شلوار سریع..مردم خجالت از بود زده زل لختم پاهای به مسیح که شدم بلند جام از

  تشک روی کشیده دراز هنوز دیدم بیرون اومدم و کردم تمیز و خودم

 ..خونه آشپز سمت رفتم

 ..میز روی دمچی و مخلفات و لیمو و جهگو و شکستم مرغ تخم دوتا

 ..کردبغلم مسیح پشت از دیدم که

 دارم دوست خیلی عادتشو این

 .سمتش برگشتم و کردم خم سرمو که نمشا روی گذاشت و چونش دوباره

 ..بوسیدو لبام و پایین آورد سرشو سریع که

 هاتِ  من عشق چقدر:گفتم و خندیدم و شدم جدا ازش

 !داری؟ دوست_

 ..خیلی_

 میشه خونده فنرش فاتحه،تخت به کنه رحم خدا_

 بوسید و دستم که خندیدم و لبش رو گذاشتم و دستم



 ..بخوریم صبحانه بریم بیا_

 بریم_

 ..شدم صبحانم خوردن مشغول و میز پشت نشستیم

 ها خوشمزه بخور جهگو مسیح_

 نمیخام_

 میکنم خواهش دیگه بخور_

 خواست دلم بازدیگه نگو اووف_

 ..حیایی بی خیلی مسیححح_

 بخورم میخام منم بخور گفتی خودت_

 بخور جهرررگ گفتم_

 نمیخام جهرررگ منم_

 خودته مشکل_

 ..شدم بلند جام از و زنهب حرف نزاشتم دیگه

  کردم جمع سریع و تشک و رفتم

 ..حموم سمت به رفتم و آوردم در لباسامو سریع و اتاق سمت به رفتم

 بود پاش شورت فقط تو اومد کرد باز و در مسیح که میشستم و خودم تند تند داشتم

 بیرون برو مسیح عه_

 سکوت سکوت_

 ..بیرون اومدیم مسیح شیطونیای با و شستیم و خودمون..دوش زیر رفتیم باهم کرد بغل منو و سمتم اومد

 خخخ هست کیفم تو شورت همیشه خدارشکر پوشیدم لباس سریع

 پوشیدم روش مانتومم..پوشیدم و بولیزم و شلوارم و کردم پام سریع

 مسیحح_

 انــااج_

 بدیم انوادهخ تشکیل کنمفک بمونیم خونه تو اگه هم بزنیم دور بریم هم بپوش بیرونم لباس_

 افتادی راه عهه_



 ناباب شوهر_

 تو با میدونم من کنیم ازدواج زودتر...هعیی:گفت و داد تکون سری

 بیرون زدیم خونه از باهم و پوشید لباساشو

 *مسیح

ندی لبخرفتیم و من همونطور ک محو نیمرخ ماهرخ بودم،راه می پاساژداشتیم تو ماشینو داخل پارکینگ پاساژ پارک کردم و 

 دم...ز

 ماهرخ برگشت طرف من و گفت:مسیح چرا اینجوری نگاه میکنی؟

 کمرشو محکم گرفتم و گفتم:دارم دلتنگیمو برطرف میکنم عزیزم.

 لبشو گاز گرفت سرشو انداخت پایین.

 عشقم چرا خجالت؟-

ف یمو برطردست به کمر برگشت طرفم و گفت:تو مگه جایی هم برای خجالت گذاشتی؟االن یه جوری گفتی دارم دلتنگ

 نکشیدم... تود.برای همین همچین واکنشی دادم وگرنه خجالمیکنم که خیلی جذاب ب

 سرمو تکون دادم و گفتم:بله صحیح...

 ماهرخ برگشت سمت مغازه ها و یکدفعه گفت:وییییی.

 و دوید سمت یکی از مغازه ها و جای ویترینش وایساد.با تعجب گفتم:چیشد؟

 گفت:واااای مسیح سنگ این گردنبندو ببین چه خوشگله...به یک گردنبند اشاره کرد و 

سری تکون دادم و با لبخند یک سنگ بنفش خوشگل بود که به طراحی فوق العاده گردنبند جلوه ی خوشگلی داده بود.

 گفتم:اره خیلی خوشگله.

 من عاشق این سنگم.سنگ مورد عالقه من همین آمیتیسته-

 م:ها؟یک تای ابرومو انداختم باال و گفت

خندید و گفت:خیلی خوشگله.میگن ریشه ی اسم ای سنگ به زبون یونانی به معنی ضد مستیه یعنی اگه این سنگ داخل 

انگشتر،گردنبند یا هرچی باشه ک همراهت باشه مست نمیشی.تازه میگن مصری ها اینو میزارن تو بدن مرده هاشون چون 

 عقیده دارن مردشون به آرامش میـ.....

حرفشو گفتم:مرسی عشقم اطالعات کامل و خوبی بود ولی وقتی از چیزی حرف میزنی که نمیفهمم.قیافم این  پریدم وسط

 شکلی میشه.

 بعد هم صورتم و کج کردم و چشمامو لوچ کردم که خندید و گفت:دیوونه...بیا بریم....



 س خوشگل بگیر...به یک مغازه لباس زیر فروشی اشاره کردم و گفتم:فعال تو برو ازونجا چارتا لبا

 لب گزید که گفتم:جدی میگم عزیزم.از االن باید آماده باشی.

 ت ندادم.تچشمای خاکستری خوشگلشو گرد کرد که گفتم:چشماتو اینجوری نکن،برو تا یک کاری دس

 خندید و خواست بره که بازوشو گرفتم و کارتمو از تو جیبم درآوردم و گفتم:از کارت خودم حساب کن.

 تش قایم کرد و گفت:نخیر خودم پول دارم.دستاشو پش

دستشو گرفتم و همونطور که کارتو میزاشتم کف دستش گفتم:وقتی یک آقای جنتلمن همراهته نباید پولی خرج کنی.االنم 

 ...تولدته سالرمزشم پس پولشو خودم میدم...و بخر،تازه تو اینارو میخوای برای من بپوشی ربرو از همین کارت لباسا

 روی لبش کشید و گفت:خیلخب مثل اینکه بحث با تو بی فایدس...زبونشو 

رفتم سمت مغازه ای که ماهرخ بود.به لطف پرده که یکم کنار بود تونستم ماهرخو ببینم.پیس پیسی کردم که با تعجب 

 برگشت سمتم و با دیدنم آروم خندید و اومد سمتم و گفت:چیه؟

 استم بگم اون لباس خواب مشکیه اون باال بنظرم خیلی بهت بیاد.وسیدم و گفتم:هیچی عزیزم فقط میخوگونشو ب

 بعد هم با شیطنت براندازش کردم که با خنده لب گزید و گفت:خیلی بیشعوری!خب؟...

 باشه.-

 رفت تو و بعد از چند دقیقه با خنده اومد سمتم وگفت:واااای مسیح اینو نگا کن.

 شبیه زنگوله بود.یک شورت پلنگی بود که روش دوتاچیز داشت که 

 ماهرخ خندید و زد رو اون زنگوله هاش و گفت:نگا چه باحاله.

 خوبه که...اینو پات کنی هرموقع بخوای بیای پیشم میفهمم.-

 ماهرخ خنده ای کرد و رفت داخل و بعد از چند دقیقه با یک پالستیک برگشت و کارتمو داد بهم و گفت:بفرمایید جناب.

و سوار ماشین شدیم و رفتیم رستوران تا ناهار  پارکینگ پاساژ رفتیم مت خودم و با هم بهکمرشو گرفتم و کشیدمش س

 بخوریم.

 صندلی رو کشیدم عقب.ماهرخ نشست و گفت:اوه چه دوست پسر جنتلمنی...

 نشستم روبروشو گفتم:قربان شما.

 آروم گفت:خدانکنه.

ند زُل زدم به ماهرخ.اونم کم نیاورد و زُل زد تو چشمای گارسون اومد و سفارشامونو دادیم و وقتی گارسون رفت با لبخ

من.یهو دستشو آورد جلو و گذاشت روی گونمو گفت:حتی اگه التماست کردم ک بری تو گوش نکن.تنهام نزار،ازت خواهش 

 میکنم.



 دستمو کشیدم روی لبش و گفتم:نمیرم...دیگه نمیرم...

رخ شروع کرد به خوردن و منم دستمو زدم زیر چونم و بهش نگاه میکردم تا اومد حرفی بزنه گارسون سفارشارو آورد و ماه

 که گفت:من باید بهت غذا بدم؟بخور دیگه...

 میشه تو بهم غذا بدی؟-

 پوکرفیس بهم نگاه کرد و گفت:نخیر.خودت بخور.

 با شیطنت گفتم:من اگه خودم دست به کار بشم برنج منو سیر نمیکنه.

 ن؟تو خیلی بیشعوری یا من خیلی منحرفم؟لب گزید و گفت:یعنی چی اال

 شونه ای باال انداختم و گفتم:میشه گفت هردوش.

 سرشو انداخت پایین و ریز خندید.

 چقد خوبه درکنار ماهرخ بودن..

 و مسخره بازی بازی خوردیم و حساب کردم و به سمت خونه رفتیم. غذامونو با کلی خنده

 جیغی زد....هول شده رفتم تو اتاق و گفت:چیه؟چت شد؟ماهرخ رفت تو اتاق و بعد از چند دقیقه 

 به تیشرتش اشاره کرد و گفت:نگا چیکار شد...

 چیشده مگه؟-

خواستم بکنمش چون جای درزش د و گفت:هیچی یک تیکه نخ اضافه بود.اومدم اونو بکنم تا جای آستینم اومد...لباشو چی

 یشرت خوشگلم خراب شدتبود جر خورد...

 سش نگاه کردم که دیدم واقعا تیشرتش خراب شده.ماهرخ زد به بازومو گفت:نخند...برو برام یک تیشرت بیار.اخندید و به لب

 رفتم و از تو اتاقم یکی از تیشرتام که نسبت به بقیه کوچک تر بود رو آوردم تا شاید بیشتر به ماهرخ بخوره.

 بپوشم مثل منگوال میشم.این هم برام بلنده هم گشاد رفتم دادم بهش.بازش کرد وگفت:اینننن؟آخه ایننن؟مسیح من اینو

 با اینکه خودم میدونستم داره راست میگه ولی بازم گفتم:عزیزم تو بپوش.با اینکه برات بزرگه ولی من میدونم بهت میاد.

 پوفی کشید و گفت:خیلخب برو بیرون.

 سرمو تکون دادم و گفتم:نخیر...

 یعنی چی نخیر؟برو بیرون.-

 انداختم باال و گفتم:نمیرم.ابروهامو 

 رفت سمت در و گفت:پس من میرم...



 جلوی در وایسادم و گفتم:نخیر...

 پوفی کشید و گفت:خیلخب مسخره.

 بعد هم رف سمت کمد که بره پشتش که رفتم جلوش و گفتم:چرا خودتو قایم میکنی؟مگه من ندیدمت؟

 .لب گزید که گرفتمش تو بغلم و گفتم:خودم لباستو درمیارم

به لباسش.درش آوردم و کم کم بوسه هام  و آروم دستمو رسوندم بعد هم انداختمش روی تخت و شروع کردم به بوسیدنش

خودشو کشید عقب و رو از لبش رسوندم به گردنش بعد روی قفسه سینش و داشتم همینطوری میرفتم پایین که ماهرخ 

 گفت:نکن

 چنگی به موهام زدم و کالفه گفتم:چرا؟

 و گفت:مسیح منم دوست دارم ولی االن نمیتونیم...من نمیخوام از اعتماد بابام سواستفاده کنم. لب گزید

 لبخندی زدم و گفتم:باشه عزیزم...مشکلی نیست.

بعدهم بوسه ریزی به گلوش زدم و تیشرتمو تنش کردم.تو تیشرتم گم شده بود.خودش خندش گرفت.پاهاشو جمع کرد و 

 .کل بدن من تو تیشرتت جا میشه.برد توی تیشرت و گفت:نگا..

 بلندش کردم و گفتم:خوبه که...من دوس دارم زنم همینطوری کوچولو باشه.روی دستام خندیدم و 

 زیر گلومو بوسید و گفت:خب اینجوری من زیرت گم میشم.

 با شیطنت گفتم:مگه قراره بری زیرم؟

 سرشو زیر گلوم قایم کرد و گفت:خیلی بیشعوری...

 بار بهم گفتی. 0یا  3ا پام باز کردم و گفم:عشقم اینو از دیروز تا االن در اتاق رو ب

 آروم گفت:خب چون هستی دیگه

 نفساش میخورد به گلوم و باعث میشد بازم از خود بی خود بشم.منم چقد بی جنبما...

 خب االن چیکار کنیم؟نشوندمش روی مبل و گفتم:

 بشینیم همو نگا کنیم...-

 که از خدامه...رفتم سمتشو گفتم:من

خواست بره عقب ولی چون پاهاش تو تیشرت بود تعادلشو از دست داد و نزدیک بود بیفته که گرفتمش و گفتم:برای چی 

 میری عقب؟

شونه ای باال انداخت و منم کنترل رو از روی میز برداشتم و روشنش کردم که یک آهنگ الیت گذاشته بود.دستشو گرفتم و 

 یم به رقصیدن با هم.تانگوش خوب شده بود.گفتم:تو رقصت پیشرفت کردی.بلنش کردم و شروع کرد



ماه هرکاری که از دستش برمیومد انجام  ۶پیدا کردم...توی این وی سینم و گفت:یک دوستی توی گالری سرشو گذاشت ر

 داد تا من تورو یادم بره.یاد دادن تانگو هم از همین کارا بود.

 آها...اسم دوستت چیه؟-

 ...حسابدار گالریه.مهرناز-

 سری تکون دادم و گفتم:فهمیدم.بعد اینکه وقتی با اون بودی منو یادت میرفت؟

 نه.همه تالشای مهرناز برای همین بود ولی هرکاری میکردم یاد یک خاطره میفتادم که توهم توش نقش پررنگی داشتی.-

 راستی تو از کجا فهمیدی من اینجام؟-

 با خنده گفت:حمید

 گفتم:از دست این حمید...دوست خوبیه ولی یکم شیش و هشت میزنه.از دهنش پرید یا تو شکنجش دادی؟خندیدم و 

 به شکنجه نرسید.سوتی داد-

چیزی نگفتم و به چشماش نگاه کردم.ماهرخ گفت:تو چرا انقدر خوبی؟دلم میخواد همش همینجوری تو بغلت باشم و باهم 

 برقصیم.

 نمیترسی یک کاری دستت بدم؟اینجوری حرف میزنی تنهاییم و توهم تو بغل منی.خب االن من و تو توی این خونه -

 خندید و گفت:مثال چه کاری؟

اگرم دوست داری میتونیم روی تخت باشیم.حمومم گزینه خوبیه.تازه اینو مثال میتونم همینجا روی مبل کارتو یکسره کنم.-

برده ای( دچار بوده.پس -در روابط جنسی.رابطه های ارباب )مریضی دگر آزاریbdsmیادم رفت بگم.میگن بابابزرگم به 

 اینجا هست. مخصوصحتما یک اتاق 

 بدون حرف تو چشمام نگاه کرد و بعد هم جیغی زد و از زیر دستم فرار کرد و پشت مبل وایساد.

 بلند خندیدم و گفتم:هنوز که وقت جیغ زدن نرسیده.

 با شک گفت:واقعا بابابزرگت اونجوری بوده؟

 بیا بغلم.ا خند گفتم:نه عزیزم شوخی کردم.ب

 نشست روی مبل و گفت:نمیخوای بلیط بگیری؟

نشستم کنارش و گفتم:چرا عزیزم االن میگیرم.تو هم برو حاظر شو تا شب میریم میگردیم.مثال اصفهانیم هاااا کلی جا برای 

 دیدن داریم.

 میرفت باال گوشیشو جواب داد:سالم مهرنازی..سری تکون داد و خواست بره که گوشیش زنگ خورد.همونطور که 

-.... 



 نه عزیزم امشب راه میفتیم.- 

-.... 

 ببخشید دیگه یادم رفت.-

 .بعد هم دیگه صداش نیومد

 منم بلیط روبرای امشب گرفتم و رفتم تو اتاقم تا لباس تنم کنم.

 لوار راسته مشکی.مشکی هم روش با یک ش-یک تیشرت مشکی تنم کردم و یک پیرهن چهارخونه قرمز

موهام رو با دست مرتب کردم و رفتم اتاقی که ماهرخ بود و بدون در زدن بازش کردم.چون داشت شلوارش رو پاش میکرد 

 گوشی بین گوشش و شونش بود و گرنش رو هم کج کرده بود تا بشنوه.

 شوکه شده صاف وایساد و گوشیش افتاد. من با دیدن

و پاش کرد و گوشیش رو برداشت و ادامه داد:نه دیگه من به باباهم گفتم با تو میرم.االن تو حرصی بهم نگاه کرد و شلوارش ر

 زنگ بزنی هم فرقی نمیکنه.

-.... 

 بلند خندید و گفت:اوکی پس بهش بگی بلیطو برای امشب گرفتم.

-... 

 نمیدونم.صب کن بپرسم.-

 بعدهم رو به من گفت:ساعت چند پروازه؟

 ساعت دیگه. 0گفتم: به ساعتم نگاهی کردم و

 ساعـ..... 0-

 ساعت دیگه پرواز داریم بعد تو میگی بریم بیرون؟وسایلتو جمع کردی؟ 0بعد هم با جیغ گفت:چییییی؟

 نه-

ساعت دیگه پرواز داریم.ولی الزم نیست بیاد.تاکید میکنم.الزم  0م میکرد گفت:مهرناز به بابا بگو همونطور که پوکر فیس نگاه

 .نیست هیچکس بیاد

-... 

 حتی تو...-

-... 

 خندید و گفت:مهرناز ناراحت شدی؟



-.... 

 حاال بیام بقیشو وقتی دیدمت برات تعریف میکنم. -

-.... 

 نه.قربانت خدافظ.-

 بعد هم قطع کرد و من گفتم:از وقتی پایین بودی تا همین االن داشتی با یک نفر حرف میزدی؟

 اوهوم.-

 مگه درباره چی حرف زدید؟ شم میخوای وقتی دیدیش تعریف کنی.چرا انقدر طول کشید؟تازه هنوز بقی-

 برام تو هوا بوس فرستاد و با لبخند گفت:تو...

 با خنده سرمو انداختم پایین.ماهرخ گفت:پس بیرون نریم دیگه.برو وسایلتو جمع کن.

 تو جمع کردی؟-

 من وسیله ای نداشتم.-

 خیلخب بیا با هم وسایلمو جمع کنیم.-

ال انداخت و با هم رفتیم تو اتاقم و من چمدون رو گذاشتم وسط و همه لباسای تو کمدرو همه رو با هم انداختم شونه ای با

 تو چمدون.ماهرخ دست به کمر وایساده بود و گفت:چرا هیچ چیزی که به من مربوط بشه اینجا نیست؟

ال فراموشت کنم.چرا باید چیزایی که بهت کمرشو گرفتم و به سمت خودم کشیدمش و گفتم:عشقم من اومده بودم اینجا مث

 مربوطه رو با خودم بیارم؟

 صحیح. سری تکون داد و گفت:بله

 بعد دستش رو کشید روی گونم.با چشمای ریز شده گفتم:نگا خودت هی حواسمو پرت میکنی.

ت بخاطر تر جذابیتمشتی به بازوم زد و گفت:بی جنبه.من همیشه میخواستم دستمو روی زاویه فکت بکشم.میدونستی بیش

 زاویه فکته؟

 اعععع؟-

با خنده لب گزید و سرشو تکون داد.منم خندیدمو با لحن مسخره ای با حالت گریه گفتم:یعنی تو منو بخاطر خودم 

 نمیخوای؟

 چشماشو گرد کرد و گفت:من کی همچین حرفی زدم؟

 ا دل من اینجوری نکن.صورتشو اسیر دستام کردم و گفتم:چشماتو که اینجوری میکنی دلم میریزه.ب

 وشم فقط بینیم معلوم باشه.پمن اگه بخوام با دل تو مراعات کنم باید یه جوری چادر ب-



 اونجوری دیگه خیلی ظلمه.پس من از دیدن کی اینجوری دلم بلرزه؟بینیشو کشیدم و گفتم:

 .االن بیا وسایلتو جمع کنیم.حاال به اونجاها هم میرسیمسرشو تکون داد و گفت:

 ونیشو عمیق بوسیدم و رفتم تا بقیه وسایلمو جمع کنم.پیش

 ماهرخ داشت تو کشوهارو جمع میکرد که یهو گفت:مسیح...

 جونم؟-

 چرا باید تو کشوت بسته پیشگیری باشه؟-

 برگشتم سمتش.اون بسته اصال برام آشنا نبود.با چشمای ریز شده گفتم:اونا مال من نیستن.

ماه پیش بوده.شونه ای باال انداختم و گفتم:حتما مال کسی بوده قبل من تو این  ۸.مال ازش گرفتم و تاریخشو نگاه کردم

 خونه زندگی میکرده.

 آروم گفت:آها...

 دستشو گرفتم و گفتم:ماهرخ.میگم اون مال من نیست.باور میکنی؟

 سرشو تکون داد و گفت:آره عزیزم باور میکنم.

 وسید و گفت:اصال تو چرا انقدر قدت بلنده؟بعد هم روی پنجه پاش بلند شد و زیر گلومو ب

 تو کوچولویی بانو.من قدم اوکیه.-

 دهنشو کج کرد و ادامو درآورد.

 میاری؟رده گفتم:خب چرا ادامو دنبا خ

 نمیدونم.دست خودم نیست.وقتی کم میارم اینجوری میکنم.-

 تک خنده ای کردم و با ماهرخ بقیه وسایالرو جمع کردیم.

 آخر هم درهارو قفل کردیم و رفتیم بیرون.پایین.خونه مرتب بود.فقط برق و گاز و آب رو چک کردیم و در چمدونم رو بردیم 

به آقای معتمدی،کسی که خونه رو به بقیه اجاره میداد زنگ زدم و گفتم خونه رو خالی کردیم و بعد هم آژانس گرفتیم و 

 رفتیم فرودگاه.

بود رفتیم رستوران نزدیک فرودگاه و همونطور که ماهرخ از کارایی که تو این  ساعت مونده بود و ما گرسنمون 1چون هنوز 

 انجام داده بود و جنایتایی که با مهرناز انجام داده بودن میگفت غذامونو خوردیم. ماه ۶

 ا شدیم.وقتی رسیدیم به فرودگاه بعد از نیم ساعت نشستن پروازمون رو اعالم کردن و ما هم با هم رفتیم و سوار هواپیم

*** 

 جان ماهرخم،ماهرخ-



 جان:گفت و زد لبخندی بودم شده خم صورتش رو که من دیدن با و کرد باز و چشماشو

 رسیدیم عشقم پاشو-

 زود چه عه-

 شدیم خارج هواپیما از و شد بلند و زد بهم لبخندی کردم باز کمربندشو کردمو ای خنده

 کرد نگام و پرید رنگش یهو

 مسیح-

 جونم-

 ...بعدش استقبالم باشه اومده بابام موقع یه نکرده خدایی میترسم من..م برو وت مسیح-

 کردم بسته بازو و چشمام و لبش رو گذاشتم دستمو

 زد بهم لبخندی

 ؟میری اژانس با االن کنی،خبمی درکم که ممنون-

 نمیذارم تنها وشمار که من دنبالمون میاد حمید دومت،نه جمله واسه...میکنم اولت،خواهش جمله ی واسه-

 دنبالم بیاد بابام ممکنه میگم!گفتم؟ چی مسیح؟نشنیدی-

 ؟نیاد کسی نگفتی مهرناز به مگهش و گفتم:شال زیر دادم صورتشو رو شده افتاده موی

 ...ـ.می خب ولی چرا-

 شهبا اقاشون حرف به گوش باید شما مثل متشخصی و محترم خانمه بریم،یه بیا بدو نداریم اگر و اما و ولی-

 درنیار چندشارو مرد این مسیح،ادای خداوتر:کرد کج لباشو و کرد جمع صورتشو

 نازشونو اقاییشون دارن دوست خانماا اساساً ملوسکم؟ببین چرا:دراوردم زنارو ادای و کردم صاف سرمو رو خیالی روسری

 میگم؟ چی که میدونی بکشه

 وایستاد و زمین به کوبید پاشو

 حــــیـــمس-

 کردم نگاش و مزد ای قهقه

 نمیاد خوشم اعتراض از نکن اعتراض انقدم جوجه بریم بیا-

 کن اعتراض من اعتراضات به بعدش شما کن درست فوکولتو جان خروس-



 رستد من فوکول:گفتم ماهرخ به رو و کشیدم بینشون دستی...ژولیدس چه موهامو.کردم نگاهی برقی پله باالی ی اینه به

 ؟ملوسک حاال شد

 ببینم اربذ اممم-

 داد حالت بهشون یکم.خوبی حس موهام،چه الیالبه کرد دستاش و ایستاد پاش پنجه رو

 خودم جذاب خروس حاالشدی-

 نمیرسیم شما خوشگلی به-

 جلو به دوخت و درشتش خاکستریه چشمای و کرد ای خنده

 نههاااا؟نک میکنی سیر برقی،کجا پله یال میری االن بیا ثااااامن اقای:داد تکون هوا تو دستشو که بودم کردنش نگاه محو

 نخوردس؟ دست پیشگیریه بسته اون جای فکرت

 شیطنت گفتم:آره داشتم فک میکردک چرا ری تو امتحان نکردمش با

 لبخند از روی لبش رفت و بچشم غره ای بهم رفت و گفت:نمیشه بهت خندید.نه؟

 خودم به چسبوندم و گرفتم کمرشو و کردم ای خنده

 شدی گم دیدی یهو نمیشی دیده خودم،کوچولویی بغله تو لو،بیاکوچو بیا-

 سینم به زد و باال انداخت ابروشو

 بِدُزدَنَم اینکه مگر نمیشم گم من جناب نچ،-

  کردن غلط:گفتم کردمو اخمی

 ...رفتیم خروجی در سمت به باهم کردو ای خنده

 بریم؟ کجا-

 خودتون ونهخ شما خودمون خونه خونه،من:انداخت باال ای شونه

  زوده ولی خوبیه فکر-

 ؟زوده کجاش زوده؟مسیح-

 میشه نگران بابام نباشم خونه دیگه ساعت نیم تا اگه من: داد وادامه انداخت مچیش ساعت به نگاهی بعدشم

 دادم تکون سری ناراحت

 دنبالمون بیاد حمید بزنم زنگ واستا پس باشه-

 میرم میگیرم میرم،تاکسی ممنون نه-



 کن خبرم یدیرس خیلخب-

 بزن زنگ رسیدی:گفتم بهش گرفتمو گوشم کنار تلفن شبیه و باال اوردم دستمو.رفت خیابون سمت به و گفت چشمی

 باشه:گفت و کرد بایی بای

 بدن جواب که دادن رضایت آقا باالخره بوق پنج از بعد گرفتم و حمید شماره و دراوردم جیبم توی از گوشیمو

 داداش جانم الو-

 دنبالم؟ میای فرودگاهم جلوی االن من حمید-

 نزدیکیام همین اتفاقا داداش اره-

 منتظرتم-

 بهم دوباره و بخشید منو ماهرخ اینکه از کردم تشکر دلم توی خدا از و بهش زدم لبخندی زدم زل اسمون به و کردم قطع

 هیچی نذارم کم هیچی براش میدم کرد،قول اعتماد

 اومدم خودم به حمید ماشین قبو صدای با که بودم فکرا همین تو

 شدم سوار و رفتم ماشین سمت به

 سالمم-

 بخیر سفر-

 بود بخیر خیلی شما سوتیه لطف به-

 داداش جبرانم خوبیم،منتظر رفیق چه ببین:گفت و خندید

 میاد پیش چی ببینیم کن سکوت فعال حاال-

 بودیم خونه جلوی دقیقه ده از بعد نگفتیم چیزی دیگه و یمخندید

 کردی لطف خیلی حمید یمرس-

 وظیفس-

 نداری کاری برم قربونت،من-

 برسون سالم داداش برو نه-

 رفتم خونه سمت به خدافظی از بعد و همینطور توهم گفتم زدمو لبخندی-

 تو رفتم و انداختم کلید

 مسالااااااااااامـــــــــ-



 مادر؟ اومدی مسیح:شد خارج اشپزخونه از دوغ پارچ با مامان

 برم ونتقرب اره-

 گذشت؟ خوشخوش اومدی...خداروشکر،-

 ...خالی شما جای-

 بوسیدم و پیشونیش منم بوسید و گونم و خندید

 هنوز؟ نیومده بابا-

 شام برای بیا کن عوض و لباسات میاد،برو االن اتاقه تو چرا-

 چشممم به ای-

 بیرون اومد اتاقش از بابا راه وسط که رفتم اتاق سمت به

 اینجاست که منم خوشتیپ به-

 سالمت بریز،سفر زبون کم:گفت و کرد ای خنده

 من برم شما قربون:گفتم بوسیدم دستشو

 ماهرخه دیدم که کردم بازش اومد مسیج گوشیم که برم در سمت به خواستم لباسام کردن عوض از بعد و کردیم بغل همو

 رسیدی؟ توهم!نباش نگران رسیدم من...خروس سالم-

 زیهسب قورمه سمت به و شلوارم جیب توی گذاشتم و گوشی"باش خودت مراقب رسیدم دلبر،منم اره!خداروشکر":کردم تایپ

 ...کردم پرواز مامان خوشمزه

 شدم ظاهر جلوش بزنه صدام خواست تا مامان

 آدم جلوی میای اینجوری جنی مگه مادر-

 خوشگل و جذاب جن یه جنم من اره یوهاهاها-

 میشهن سقف بدون که خونه اخه باشیم جدید ی خونه فکر به باید خانم:گفت مامان به رود و مسخره ای نثارم کر خندهبا  بابا

 میکرد نگاه ما به داشت بهت با مامان که خنده زیر زدم

 ریخته تو اتاق سقف حتما برسرم کجا؟خاک مسیح؟سقف میگه چی بابات-

 کسی مگه حاال شدیم منفجر و کردیم نگاه همب یهو میکردیم نگاه مامان به تعجب از گشادشده چشمای با بابا و من

 داره؟ نگه منو میتونست

 و یپخوشت جن میگه ک مسیحه منظورم نباش ساده انقدر من خانم:گفت بود خنده بخاطر ک اشک از لبریز چشمایی با بابا

 خودمونه نفس به اعتماد همون اصطالح به انگار ریخت سقف گفتم منم خوشگل



  کرد ریزی ی خنده و داد تکون سرشو بعدشم

 کشید و شام و کرد ای خنده بعدش خورد جا اولش مامان

 خندیدم بس از گرفتم درد دل خدا اخ-

 اره؟ میکنین مسخره منو حاال بخور بخور-

  دادیم ادامه خوردن غذا به و خندیدیم بابا و من

 اوردی،همین گیر بِکری طراح عجب پسر نکنه درد دستت مسیح راستی:گفت میریخت دوغ خودش واسه بابا که درحالی

 ...میگم و ستار خانم

 کرده جا باباهم دل تو خودشو داشتنیم دوست ماهرخِ  اخی

  بودم دیده طرحاشو باری چند یه اخه بابا،من هستی راضی که جدی؟خداروشکر-

 دوسش اون از کنه،جدامی فرق گالری کارکنان تمام با برام خاصیه جور یه باهوشیه،میدونی و پراستعداد دختر واقعا اره-

 شخصیته با و مهربون دارم

 ببینمش حتماا که شد هست،الزم ادمی چجور ستار خانم این نیست معلوم اوهو:باال انداخت ابروشو مامان

  میکنم اشناش باهات حتما فرصت یه سر مامان اره-

 پسرم نکنه درد دستت-

 میکنه شیطونی همش داره جوش و جنب زیادی ولی ها خوبه حسابدارمونم میدونی:گفت بود ساکت موقع این تا که بابا

  بگیره اروم و باشه تر جدی سرکار یکم بعد به این از که امیدوارم

 من نمیده رو هرکسی به ولی نیست باشه،مغرور جدی کجا و کنه شوخی کجا میدونه ارومیه دختر خیلی ستار خانم ولی

 .باشم داشته ستار مثل دختری داشتم دوست همیشه

 کرده جا بابا دل توی خودشو که قلبه خوش من ماهیِ زدم،چقدر لبخندی

 دختریه چجور ببینه میکنیم،مامانم اشناش مامان با زودتر که ایشاال-

 ...ایشاال:گفتن باهم بابا و مامان

 نشستم کنارشون و بوسیدم  جفتشونو پیشونی و شام خوردن از بعد

 میخوری؟ چای مادر مسیح-

 اره زحمت بی-

 میارم االن-

 میخوامااا چای قهری؟منم من با خانم:باال انداخت ابروشو بابا



  قهرم اره:گفت که اومد خندش صدای مامان

 جمعه شب بی جمعه شب دیگه سال تا شدم بدبخت مسیح:گفت ساختگی ناراحتیه با بابا

 شیطونه چقدر بابا این ازدستخنده تو گلویی کردم...

 میکردم فکر اشتباه اینکه مثل:گفت شونم سر به زد خوشحال بابا که اومد چای تا سه با مامان

 خنده زیر زدم دوباره

 خوردیم رو چای هم درکنار

 خوش شبتون بخوابم برم من-

  بخیر شبت:گفتن باهم بابا و مامان

 صبح ۲ واسه کردم کوک و ساعت و دراوردم جیبم از و گوشیم تخت رو پریدم و اتاق تو رفتم

 ...نفهمیدم چیزی دیگه و بستم و چشمام بعدشم

*** 

 .شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با صبح

 ظهر.جذاب خروس مستر بر سللالاام:گوشم تو پیچید ماهرخ انرژی پر صدای که کردم وصل تماسو اسمش به توجه بدون

 .بخیر شما

 چنده؟ ساعت بیداری؟مگه.وکوچول جوجه سالم:گفتم بود خواب اطربخ که گرفته صدایی با و زدم غلطی خنده با

 ظهره 22 ساعت.مسیح اووووه اووووو_

 تا.بگو راستشو کلک:گفت شیطون صدای با ماهرخ.بود 22 واقعا.کردم تعجب.کردم نگاه ساعت به و کشیدم چشمام به دستی

 میکردی؟ بودی؟چیکار بیدار چند ساعت

 .بودم تو یاد هب آخر لحظه تا مطمئنم ولی.نکردم نگاه ساعتو.نمیدونم...اوومممم_

 مستر ازت ام راضی.خوبه هوووم_

 ....شکر خدارو:گفتم خنده با

 نک تعریف.بپرداز من ب یکم کن بهش؟ول زدی زنگ هم حاال.میکنی نگا عکساشو داری که موقع ازون:اومد نفر یک صدای

 چیشد

 .تهرف غره چشم زده حرفو این که شخصی به و گرفته دندون به لبشو االن که کنم تصور میتونستم هم گوشی پشت از

 برو شما.حاالاا میام جان مهرناز:گفت ماهرخ و زدم لبخندی

 میخندی؟ چی به:گفت حرصی که کردم ای خنده گرفت،تک خندم.بوده راد خانم پس اها



 .گلم هیچی_

 ...دماغت تو میکردم گلو اون بودی اینجا اگه االن_

 عشقم غمدما تو بکن گلو پیشت میام االن:گفتم تا و خندیدم

 با.ستتد بگیر اونو بعد بشی بیدار بزار:گفت و گزید لب دستمه گوشیبا لبخند  و دمرم ک من دیدن با و کرد باز درو مامان

 .ناهارته وقته االن البته.بخور صبحانتو ؟بیاکه نیشت بازه حاال میکنی صحبت کی

 .میام منم برو شما.بخیر شماهم صبح.بشم قربونت باشه:گفتم مامان حرفای همه جواب در خونسردی با من

 بشی؟ میخوای کی روشن،قربون چشمم:اومد ماهرخ صدای زد هم به درو و رفت مامان تا

 تفاهمه سو همش بقیه.میشم تو قربون فقط من_

 نکن؟ صحبت اینجوری گفتم بهت دفعه چند مسیح...اییییی_

 .میخوام عمل مرد من.بره دلم اچیز این با که نیستم دخترا بقیه مثل من:داد ادامه خنده با بعدم

 کنی؟ امتحان میخوای.عزیزم خوبم عملم تو من:گفتم بگیره دندون ب لباشو باز میشه باعث میدونستم که لحنی با

 .مسیح بدی خیلی_

 چرااا؟_

 میکشم؟ خجالت هی من داری دوست_

 اوهوم:گفتم لذت با

 !مسخره_

 نداری؟ کاری فعال.پیشت گالری میام بعد بخورم صبحونه برم من عزیزم_

 .برو نه_

 .باش خودت مواظب_

 .باش خودت مواظب هم تو:گفت و فرستاد بوس برام

 میدی؟ بهم بوسا ازین پیشت بیام_

 نه؟؟.خندید روت به نمیشه:گفت و کرد آرومی خنده

 نه_

 .بدم نشون تبابا به رو زدم که طرحی تا چند باید دیگه برم منم.پس خیلخب_

 میبینمت.عزیزم برو_



 خوردم رو بود کرده آماده مامان که ای صبحونه و آشپزخونه تو رفتم صورتم و دست شستن از بعد من و کردیم دافظیخ

 ادمد حالت رو موهام مشکیم شلوار و چرمی کت و سفید پیراهن یک پوشیدن و گرفتن دوش از بعد و اتاقم تو رفتم هم بعد

 ...گالری سمت رفتم و کردم خداحافظی مامان از ماشین سوییچ و گوشیم برداشتن از بعد و

 .میدادم رو همه سالم جواب و رفتم باال ها پله از رسیدم وقتی

 بفرمایید:گفت ثانیه چند از بعد.زدم در ماهرخ اتاق جای رسیدم وقتی

 و کرد ای سرفه که میکردم نگاه بهش داشتم و باال پرید ابروم تای یک.اونجاس هم راد خانوم دیدم که داخل رفتم

 .باشه گذشته خوش سفر امیدوارم.اومدین خوش راستی.میرفتم داشتم دیگه ثامن،من جناب ببخشید!سالم:گفت

 .گذشت خوش خالی شما جای.راد خانم ممنون.سالم:گفنم و دادم تکون سری

 .میزارم تنهاتون من:گفت و خندید ریز

 اومدین خوش.سالم:گفت و سمتم اومد شد بلند ماهرخ.رفت هم بعد

 .مرسی.عزیزم سالم:گفتم و بوسیدم شوپیشونی

 .کنم رفتار شما خواسته طبق نمیتونم که ببخشید.کاره محل اینجا ثامن آقای آی آی:گفت و عقب کشید خودشو

 اععععع؟:گفتم و زدم عمیقی لبخند

 بله:گفت و گرفت دندون به لبشو گوشه

 سرکارم.نمیشه شماهم خونه.نمیشه که ما خونه.شمبا خودم برای خونه یک فکر به باید:گفتم و کشیدم ریشم ته به دستی

 کنم؟ چیکار من پس.نمیشه

 .بیایم کنار هم با بتونیم شاید_

 .زد چشمکی هم بعد

 .بوسید گلومو سیب و خندید که دادم قورت صدا سرو پر دهنمو آب

 .میکنی یاینجور هم کن رعایت سرکار شعوناتو میگی چیه؟هم قصدت تو:گفتم و گرفتم دستم یک با صورتشو

 .بوسیدنش به کردم شروع و میز روی گذاشتمش و شد طاق طاقتم دیگه که گزید لب

 همین و میکرد همراهیم هم ماهرخ.نبودم کنم ول و لباش جون به بودم افتاده و خودمون به نمیدادم کشیدن نفس فرصت

 .میکرد تر جری منو

 .زدن در یهو که خودم سمت کشیدمش و زدم چنگ کمرشو

 لبش رژ کردن مرتب از بعد و زد چنگی آینش به و پایین اومد میز روی از شده هول ماهرخ.کردم ولش و گرفتمزیگا لبشو

 .بفرمایید:گفت و کرد صاف صداشو



 .نشستم و زدم موهام به چنگی منم

 .داخل اومد یلدا و شد باز در

 خوبی؟.سلالااام:گفت و زد لبخندی من دیدن با

 خوبن؟ خوبی؟عمه،شوهرت،همه تو مرسی.سالم:گفتم و فشردم دستشو و شدم بلند

 .خوبن همه آره_

 خواهش ازت اینکه برای اینجا اومدم من جون ماهرخ راستش:گفت بش و خوش یکم از بعد و ماهرخ سمت کرد رو هم بعد

 .عروسیمونه دیگه هفته یک.کنی طراحی همسرمو و من عروسی حلقه کنم

 .کرد تشکر یلدا و گفتیم تبریک ماهرخ هم و من هم

 رآوردد کارت دوتا کیفش تو از برگشت آخری لحظه که بره شد بلند یلدا و میده انجام براشون اینکارو حتما گفت هم ماهرخ

 .عروسیمون کارت اینم.رفت یادم.ببخشید:گفت و

 .بدی کارتو دایی به نره یادت:گفت و من به داد رو یکیش

 .بیای متوه میشم خوشحال:گفت و ماهرخ به داد هم یکی

 یک اباب به برم من:گفتم و ماهرخ سمت رفتم و کتم جیب تو گزاشتمش و گردم نگاهی کارت به.رفت یلدا و کردیم تشکری

 .ناهار برای میریم هم با بعدشم و بزنم سر

 .میفهمه بابات.زشته نه_

 .بفهمه خب:گفتم و انداختن باال ای شونه

 .میکنم اوکی کارامو منم وقته تا برو.باشه خیلخب:گفت و کرد نگاه چشمام تو

 یاب مسیح راستی:گفت خاصی لحن با که دادم بهش یلدارو کارت زدن حرف کمی از بعد و بابا پیش رفتم و زدم چشمکی

 .نمیره بیرونم میده نشون رو ستار خانم اتاق دوربین فقط.کرده هنگ لپتابه این اینجا

 که چیزایی همیخواست فقط بابا اینکه مثل.نیست هیچیش دیدم کردم گاهن لپتابو رفتم.کردم نگاه بابا به شده ریز چشمای با

 .بیاره روم به رو دیده

 نمیکشی؟ خجالت تو بچه:گفت بابا که کردم ای خنده تک

 چی؟ برا_

 ...بچه اینکارو نکن،خوبه،پاکه دختر میخندی؟این.دستت بازیچه کردی مردمو دختر_

 .نیست بد قصدم من بابا:گفتم و دمکر فوت شدمو حبس نفس.پایین انداختم سرمو

 چی؟ یعنی:گفت و باال پرید ابروش تای یک



 ...بفرمایید:گفت بابا و زدن در موقع همون

 بیرون؟ برم ناهار برای میشه.زدم امروز طرح دوتا من ثامن آقای:گفت و میز روی گذاشت برگه دوتا و داخل اومد ماهرخ

 .برو دخترم هباش:گفت و کرد نگاهی من به چشمی زیر بابا

 سمت به رفتیم ماهرخ با و کردم خداحافظی بابا با منم.بیرون رفت بابا از کردن تشکر از وبعد کرد من به نگاهی نیم ماهرخ

 .رستوران

 فکر اون.میکردم فکر بابا حرفای به داشتم من ولی خوردن به کرد شروع ماهرخ آوردن غذارو وقتی و دادیم سفارش غذارو

 میکنم؟ سواستفاده ماهرخ زا دارم من میکنه

 نمیخوری؟ چرا مسیح:گفت ماهرخ

 .بزنم حرف بابات با میخوام:گفتم مقدمه بی

 چی؟ درباره....در:گفت شد آروم وقتی و خورد که دادم بهش آب لیوان بک.گلوش تو پرید لقمه

 .تو درباره_

 بگی؟ میخواستی چی:گفتم من و شد منصرف که بگه چیزی خواست

 مطمعنی؟:گفت و کرد نگاه من به تردید با

 نداری؟ دوست تو مگه.مطمعنم عزیزم آره_

 .نمیدونم....شاید گفتم ولی.چرااااا_

 .میام امشب همین:گفتم لبخند با

 ...منتظرم.باشه:گفت و زد نمایی دندون لبخند

 *ماهرخ

 ..دیب توضیح باید بری نمیزارم زامروشد و گفت: وارد یهو مهرناز که رفتم در سمت به شد تموم کاری ساعت از اینکه از عدب

 باهم بریم بیا باشه_

 .. میام منم شو ماشین سوار برو_

 ماشین سمت به رفتم و گفتم ای باشه

 ..هامونو شیطونی نه البته کردم تعریف و چی همه توراه

 ..خونه سمت به رفتم و کردم تشکر ازش خونهدم رسیدیم وقتی

 ...روشنه بابا اتاق برق دیدم کردم روشن و برق پریز متس بود،رفتم خاموش برقا کردم باز و در



  کردم نگاه در الی از نزدیک رفتم

 میدیدم چی..من خدااای

 ..بود من به پشتش و بود گرفته دستش و مامان عکس

 ..میکرد چیکار داشت ینی

 .نداره امکان این کردم پاکش سریع که گرفت شکل سرم باالی ابری

 میکنی چیکار داری بابا:گفتم و زدم در به ای تقه

 شده تنگ براش دلم:گفت و زد لبخندی کرد پاک و اشکش و برگشت

 ..گرفت آتیش جیگرم واقعی معنای به

 بودم ندیده و مردی گریه تاحاال

 ..بگردم دورت میکنی گریه چرا..قشنگم بابای_

 .نمیبخشم..نمیبخشم خودمو_

 ..میکنیم پیداش هم و مامان..نده عذاب خودتو بابا_

 ونمیخاد من دیگه وقت هیچ اون_

 باشم تنها میخام..بابا..ماهرخ:گفت  کردم نگاهش غم با

 .فقط شام...چشم_

 نیستم ام گرسنه_

 باشه_

 ..نمیرفت کنار لبم روی از لبخند دیشب از..خودم اتاق داخل رفتم

 ..دارمش که خوبه چقدر..کنارمه مسیح که خوبه چقدر

 ..گرفتم گر بارهدو و افتادم اول شب یاد دفعه یه

 ..شد تنگ براش دلم

 ..باشه داشته دوست منو اونم که نمیدادم هم احتمال حتی

 ..نشدنی وصف حس یه

 ..نشستم تخت روی رفتم و کنار دادم و اتاق پرده

 ...دورم ریخت موهام که پام روی گذاشتم سرمو و گرفتم بغل زانوهامو



 ..میدیدم آسمونو و بود پنجره به رو تختم

 ..آسمون به زدم زل و کردم بلند و سرم

 ..قشنگن چقدر ها ستاره..بود زیبا چه

 ..ماه به زدم زل

 افتاد مسیح اسم..خورد زنگ گوشیم که میکردم فکر داشتم

 جان؟_

 ..خانوم سالم_

 خوبی؟_

 خوبی تو_

 مرسی_

 ماهرخ_

 جان_

 گفتی؟ بابات به_

 چیو؟_

 دیگه و خاستگاری قضیه بابا..خانم بخیر صبح_

 نه_

 ؟اونوقت چرا_

 میکشم خجالت من بعدشم..نیومد پیش موقعیتش_

 کنی ازدواج من با نمیخای نکنه..نیومد پیش موقعیتش که_

 داری؟ شک خودت به وا_

 ...میزنم حرف میام من بگیر اجازه ازش..ندارم موقعیت نمیدونم و میکشم خجالت حرفا این چی یعنی_

 نمیتونم من_

 خوش شب اوکی_

 مسیح_

 بله_



 بزنه حرف باهات بیاد میخاد مسیح بگم نمیشه روم من کن درک..میشی ناراحت زود راچ_

 !چشه؟ مسیح مگه_

 دیگس چیزی یه حرفم من برمیداری منظور به و چیز همه بینی بد اینقدر چرا:گفتم و کردم پوفی

 باش راحت دیگه بگو نداری ازدواج قصد اینه حرفت آها_

 روم یگمم دارم من بابا بزن زنگ بعد نباشی بین بد اینقدر و بفهمی منو حرف گرفتی یاد هروقت دیگه بسه مسیح مسیح_

 بزن حرف باهاش خونه بیا خودت..بزنه حرف باهات بیاد میخاد خاستگارم بگم بابام به برم نمیشه

  باشه باشه_

 نداری؟ کار_

 کردی؟ قهر باز_

  کشیدی نازمو کردم قهر هروقت باز؟نکه_

 نکشیدم؟_

 میکردی فراموش منو داشتی خودت قول به دنبالت اومدم من ماهم۶ از بعد واال..گوب یکیشو_

 بیا؟ گفتم میزاری؟من منت_

 ای هانهب دنبال پس بگو آها..جانت سحر شکم تو بکاری بچه یه میخاستی ؟نکنه.گذاشتم منت من..مسیح بیشعوری خیلی_

 بگو اینو جایی همه دختره اون با بری بپیچونی منو

 کردی؟ اغد باز_

 کردی؟ داغ میگی من ب بعد میزنی حرفاتو_

 خانمم؟ خوبه..بابات پیش فردا میام خودم باتوعه حق_

 تو برا مامانت زایمان درد حیف_

 ..میدادم نشون بهت هم و ای دیگه چیزه ی درد اونوقت بعد بودی پیشم کاش: گفت و کرد بلندی خنده

 نداری؟ کار...حیا بی بیشعور _

 خوش شب_

 ..زدم عمیقی لبخند و کردم قطع و گوشی

 ..آسمون به زدم زل دوباره و پاتختی روی وگذاشتم گوشی

 ..میومد بارون نم نم صدای



 ..کردم بازش که اومد پیامی آسمون،گوشیم به بودم زده زل ساعتی چه تا نمیدونم

 تانمدس اینکه  چسبهمی چقدر تو کنار شدن پیر میدونستی؟. موهایمان سپیدی زیبایی به! کنممی فکر بعد هاسال به»

 آن رویای و ببرد، خوابم و پایت روی بگذارم را سرم اختیاربی و بنشینم کنارت و باشند، نداشته رفتن راه توان پاهایم بلرزند،

 «زندگیم عشق بخوابی خوب..… خندیدی تو و دارم، دوستت امگفته بار اولین برای که ببینم را روزی

 ...پیشمی که خوبه چقدر دارمت که خوبه چقدر...مسیح هستی که خوبه چقدر..ریخت چشمم گوشه از اشک

 ..«بکن منوهم قلب مراعات!.دلبر..:»کردم تایپ براش و کردم پاک و اشکم

 !«خیلی..ماهرخ دارم دوست خیلی»نوشت دقیقه چند از بعد

 ..میکوبید سینم به و خودش وار دیوانه داشت قلبم

 ..کردم تایپ براش

 خیلی ایدب. بشی عاشق موقع به تا باشی شانسخوش خیلی باید. بشی عاشق بتونی عمرت توی تا باشی شانس خوش یدبا»

 من و… برسی عشقت به که باشی شانسخوش خیلی خیلی خیلی باید. باشه طرفه دو عشقت که باشی شانسخوش خیلی

 «دارم دوست...زمینم رو آدم ترین شانس خوش

 ..عزیزدلم..باش خودت مراقب..نوشت و فرستاد قلبی

 چشم نوشتم سریع و زدم لبخندی

 .....برد خوابم آیندمون و مسیح فکر با..بستم و چشمام و بالشت رو گذاشتم و سرم

 بابا ماهرخ_

 .بابا بله:گفتم و کردم باز و چشمم کی

 دیگه پاشو_

 بخوابم بزار اس جمعه که امروز_

 ..ببینم شو بلند باشه جمعه_

 برد خوابم دوباره اما دادم تکون سری

 ..شدم بلند گوشیم صدای با ایندفعه

 دادم جواب کیه بیینم اینکه بدون

 میپره االن که بگوکارتو زود_

 میپره چی_

 ...اه دیگه خوابم_



 بزن و در پایینم من بکش خجالت پاشو ماهرخ_

 برسم وضعم و سر به یکم من بشین ماشینت تو برو اوهاوه:گفتم و تخت روی پریدم جت مث

 ..جوره همه تورو دیدم بزن و در نمیخاد_

 ...صاحبخو با باقیش بزنی ای دکمه یه کافی اسونه باهاش کار ببین گزاشتن براچی و زنگ نکبت کوفت_

 اومد زنگ صدای و کرد قطع و گوشی بگم و باقیش اومدم تا

 تونیک هی بالخره تا اونور و اینور کردم پرت اسارولب کمد تو رفتم و کردم کارامو سریع دستشویی تو رفتم و شدم بلند سریع

 آیینه جلو رفتم و پوشیدم سریع برداشتم شال و

 ..بودم دعوا انگار شد بدتر اما بخوابه پفش یکم صورتم تو زدم کشیده تا سه

 نشسته مسیح دیدم بیرون رفتم و شد بهتر که زدم صورتم به یخ آب دستشویی تورفتم

 نفهمیدم یناومد کی شما سالم عه_

 ..داشتم دوست و تفاوتیت بی..معلومه کامال:گفت و کرد لباسام به ای اشاره

 خونه آشپز سمت رفتمو گزیدم و لبم

 بشین برو چرا شما بابا عه_

 بابا خرس بخیر صبحت_

 خوشمزه بابایی:گفتم و زدم لبخندی

 مهربان، پدر..رفت و نداد محلی بابا

 مبل سمت به رفتم و ریختم چایی سریع

 ..اومد در و شالم و شد کج کلم کرد گیر زیرم شالم که مبل رو نشستمیکدفعه  و میز رو گذاشتم

 به زدم لز ریلکس و کشیدم شالو سریع بود شده گوجه رنگ که مسیح به نگاه یه و کردم بابا به نگاه یه کج کله همون با

  شد بیشتر اش خنده که مسیح

 ...بخوام اجازه ازتون تا اینجا اومدم من.ستار آقای راستش:گفت مسیح دقیقه چند از بعد

 خاستگاری برای بخوام اجازه:گفت استرس با و کشید پوفی

 ماهرخ برای_

 ..خودتو برا باباجون نه _

 پایین انداختم و سرم و نگفتم بقیشو



 ؟هشوخی وقت االن ماهرخ:گفت بابا دوباره بخنده اومد تا مسیح

 ..باا خب_

 هیش_

 به دمب و دخترم نمیخام من اما..کشیدی زحمت خیلی ماهرخ برای تو..پسرم ببین:زد خشکم بابا حرف با که مداد تکون سری

 ..هباش دیده و االنش زندگی که..کنه ازدواج شخصی با بزار شده درست زندگیش که حاال..میدونه گذشتشو تمام که مردی

 ..کنی تحقیر و دخترم نمیخام

 ستار آقای اما_

 و خودم من که اونجاست آوردی روش به گذشتشو و کردی تحقیر و دخترم اونوقت شد دعواتون و اومدیم..پسرم هیش_

 نمیبخشم

 کسی  نمیزارم وقت هیچ میخورم قسم دارم دوست رو شما دختر من..میدم قول..نمیکنم اینکارو وقت هیچ من ستار آقای_

 که اشمب کی من ستار آقای..نکنه حس و چیزی هیچ ودکمب که میکنم خوشبختش اینقدری..بگه بهش چیزی ترین کوچیک

 کنم تحقیر رو شما دختر

 داشتن برای داشت االن و بود برده اینقدر منو دل که بود کی این..ریخت اشکم و مسیح رخ نیم به بودم زده زل

 ..میکرد تالش..نبودم خوشبخت وقت هیچ که منی..من خوشبختی..من

  جایی برم باید من برسون المس پدرت به نشدنیه، این...پسرم_

 نمیفهمیدم رو بابا نمیشد،کارای باورم

 !ستار آقای_

 پسرم خوش روز_

 میریختم اشک داشتم و بود پایین سرم

 فکر من..داره ای گذشته یه هرکسی..باشه شده قیمتی هر به..میخام شمارو دختر من...ستار آقای:گفت بغض با مسیح

 بگیرین منو جلوی..کوچیک مشکل این برای نمیکردم

 بیرون خونه از رفت و کرد کوچیک خداحافظی یه و

 میخام و خوشبختیت من:گفت بابا که برم خواستم و شدم بلند جام از منم رفت وقتی

 میکنم خاهش..کنین تمومش..بابا_

 هست یادم من رفته یادت توکشیدی؟اگه چی ماه شیش این تو رفته یادت_

 میکنی؟ اینکارو چرا دارم دوستش من میدونی که شما اما..نرفته یادم بابا نه_



 ینب که کوچیک دعوا یه سر وقتی...بفهم،نیست سابق ادم دیگه مسیح این بستی چیز همه روی چشماتو االن تو ماهرخ_

 شد؟ پیداش کجا از ماه شیش بعد اصال االن..رفت گذاشت بوده خودتون

 ؟آوردمش رفتم خودم میگفتم میگفتم؟ چی

 !همین..باشیم دور هم از کمی داشتیم نیاز ما بین بود واییدع یه بابا_

 سرت تو میزنه احمقو منه...سرت تو میزنه گذشتتو بشه هرچی زندگیت خونه سر بری دیگه روز دو نشو دیوونه ماهرخ_

 نیست نیست نیست بابا نیست آدمی همچین مسیح..میکنه بیخود_

 زار..میکردم گریه و بالشت روی گذاشتم و سرم و تخت روی کردم پرت و خودم و اتاق داخل رفتم حرف این زدن از بعد

 ..میزدم

 ..نده اجازه وقت هیچ بابا اگه

 ..کنیم ازدواج ما نمیزاره کال که بفهمه رو قضیه اون بابا اگه

 ..میارمم کم دارم خداایا

 .میشد خوب محال مهرناز به زدن زنگ با فقط و بود شده تموم طاقتم دیگه من...کن کمکم خدایا

 میزد نفس نفس..داد جواب دقیقه ده از بعد

 میزنی نفس نفس چرا..سالم_

 مزاحم،بابا هیچی:گفت و خندید

 چی؟_

 ردمیک جبران داشت پیش دقیقه چند تا..موند نصیب بی رادوین بکنیم کارمونو ما نزاشت مزاحم آریا این دیشب اوه اوو_

 کنم؟ قطع من پس ع:گرفت خندم

 کردم قفل روش از و اقدرات بابا نه_

 اومد اریا صدای که بزنم حرفی میخاستم

 !لختی؟ چرا مامانجونی عه_

 توئه سر میکشم هرچی که اریا اتاقت تو گمشو برو_

 لختی؟ تو مهرنااز_

 ..بیرون بیام لخت بایدم میزنی زنگ  عنتر توی وقتی خوب_

  اتاق تو برو سرت تو خاک_



 ..نهک درست برام دیگه اریا یه که برم_

 میزنیم حرف فردا..بود گرفته دلم:گفتم و کردم ای خنده

 بزنی زنگ ها منتظرم...باشه_

 خدافظ باشه_

 ..بشه بزرگ بشه چی بچه اون نیست معلوم کرد قطع سریع

 شده سر حوصلم چی مث..کردم سرگرم و خودم گوشی با اتاقم داخل رفتم دوباره و خوردم غدا یکمی بودم خونه تو شب تا

 یچه بدون و رفتم شام برای زد صدام بابا که بود چند ساعت نمیدونم میدادم گوش آهنگ و نشستم پنجره لب رفتم.. بود

 ...برد خوابم کی نفهمیدم بالشت روی گذاشتم و سرم و اتاق داخل اومدم و نکنم ضعف فقط که خوردم لقمه سه دو حرفی

 ایغم تمام کنه،دوباره ورم چشام بود شده باعث حسابی دیشب های کردم،گریه باز وبزور زد،چشمام زنگ ساعت وقتی صبح

 ...سرم به زد بابا وحرفای مسیح فکر باز سرصبح دلم،آخه رو اومد عالم

 روی وپا رقصیدم اون ساز به من عمر بشه،یک راضی تابابا وبکنم تالشم تمام امروز از دادم قول خودم شدم،به بلند جام از

 شد؟چی گذاشتم،آخرش آرزوهام همه

 تمگرف انرژی فکرا بااین... بشن نابود ارزوهام بقیه نمیذارم داد،دیگه نجات لعنتی زندگی اون ازرو  من که بود مسیح این

 احتماال امروز...کار سر برم تا شدم اماده..زدم عطر وبخودم کردم مالیم آرایش یک بیرون اومدم وقتی...گرفتم دوش ورفتم

 ....زدم رنگ بهش بدموقع دیشب چون وبخوره من مخ مهرناز

 .میرم دارم من بابا:گفتم بیرون،بلند اومدم ازاتاق

 دخترم؟ پس چی صبحونه:اومد اتاقش باباازتو صدای

 خداحافظ.ندارم نمیخام،میل-

 ..صبرکن کن صبر-

 ...صلوات ونگیره انرژیم سرصبح خدایا

  دخترم-

 ...رفتارنکردم هرروز مثل نبدم،براهمی نشون ودلخور خودم یکم کردم طرفش،سعی به برگشتم

 میشه دیرم اخه؟بگین زودو حرفتون میشهبابا.. بله-

 ناراحتی؟؟ من دست از-

 کی بگیرن،این تصمیم ادم واسه دیگران که نیست چیزی بابا،ازدواج میگیرین تصمیم من جای همیشه ازاینکه ناراحتم-

 س جداگونه مسئله

 ...هن گفتم صالحت بخاطر فقط دخترم؟من تصمیمی چه-



 سری یک خودش زندگی برای باید هرکسی که وبگم این بزنم،فقط حرف قضیه این درمورد نمیخام صبح سر باباجون-

 خداحافظ فعال بابا میزنیم،ببخشید حرف مفصل درموردش بعدا...بابا تصمیماس ازهمون بگیره،اینم تصمیماتی

 باشی،خداحافظ ه،موفقنش دیرت میزنیم،برودخترم حرف درموردش هرجورراحتی،بعدا باشه-

 هک بهترازمهرناز کسی چه بزنم حرف یکی با داشتم احتیاج گالری،شدیدا به ورسوندم وخودم بیرون زدم ازخونه سرعت به

 ...میدادبهم مثبت فاز همیشه

 لندب وباصدای جلوش پریدم باشم کرده شیطونی یکم خواستم...میده وانجام کارش وداره پایینه سرش رسیدم،دیدم وقتی

 چطوره؟؟؟ ما حسابدار:گفتم

 کی آره؟؟؟بهت شما حسابدار که:وگفت کرد وریز چشماش ودید تامن...روقلبش گذاشت ودستشو باال واورد سرش یهو مهرناز

 ...بودم حسابا کجای نفهمیدم...بیای بدموقع باید همیشه...محل بی خروس..ناپیدا سرش اون بدم نشون حسابداری

 بده انجام میتونه دبستانی بچه یک اونم میکنی،که وتفریق جمع رقم تا 0حاال؟ کردیمی چکار مگه:وگفتم خندیدم

 پشت زا رسیدم،مهرناز دراتاقم به تا...فرار به پاگذاشتم منم...کرد حمله سمتم وبه شد بلند باعجله ازجاش مهرناز وگفتم تااین

 بده. انجام فریقارووت جمع بیاهمین داری عُرضه خودت اگه اخه د:وگفت گردنم پشت زد محکم

 راد؟ خانوم شده چیزی-

 و لبمو پایین انداختم برگشتم،سرمم زده وخجالت رفت کنار ازرولبم لبخند خود بود،خودبه مسیح بابای صدای توسرم خااک

 ...گرفتم دندون به

 ...داشتیم مافقط بخیر،ببخشید سالم،صبحتون-

 ...ای شرمنده اینطور ماهرخ نکردیم که کردیم،قتلمی شوخی بخیر،ماداشتیم صبحسالم :توحرفم پرید مهرناز

 شوخی کی نکنین شوخی شماجوونا پرسیدم،اگه همون واسه ودعوامیکنی خانوم ماهرخ داری دخترم،دیدم میکنم خواهش-

 ....پس کنه

 بود؟ کجا دعوا بابا نه:گفت جواب حاضربه مهرناز

 بشه ادم مزاحم بدموقع همیشه داره عادت جون هرخما میکردیم،اخه شوخی فقط...رفت سمتم به غره چشم یک بعدم

 برسم،بااجازتون کارم به برم من ثامن،فعال اقای نباشین نگران...میکردم تنبیهش داشتم براهمون

 .میرسم بعد تویکی حساب به:گفت منم گوش دم اروم

 ..رفت میزش طرف دادوبه تکون بدتربودسری فحش ازصدتا که لبخند بایک بعدم

 ...ثامن آقای برسم کارم به برم منم ندارین کاری اگه:مگفت برگشتم

 ...دارم دخترم،کارت بیاتواتاقم لحظه یک-

 داره؟ چکار باهام باال،یعنی رفت قلبم ضربان



 ...ودروبستم شدم اتاقش وارد سرش پشت بعدم.. میکنم خواهش بله بله-

 ..بزنم حرف باهات موضوعی یک به راجع دخترم،میخام بشین-

 ...تالشموو تمام نیومده؟من خوشتون ثامن؟ازطرحا اقای شده چیزی:بودوگفتم مقابلش که روصندلی نشستم ومآر خیلی

 ..شه تموم حرفم نذاشت

 ...من ی سلیقه مطابق ودقیقا ونابه بکر فکرت...نداشتم طراحی تو مثل راضیم،تاحاال ازطرحات هم خیلی نه،اتفاقا نه-

 ندارم؟ خبر که شده چیزی پس خوب-

 ...ومسیحه تو درمورد موضوع استشر-

 توچشماش چجوری من واای..فهمیده چیزی نکنه..کشیدم خجالت چقدر...سرم روی ریختن جوش اب سطل یک انگار وای

 ..کن خدایاکمکم...کنم نگاه

 که کنم،جواهراتی کنترل که مجبورم چیزو همه ومن داره مداربسته دوربین اتاقها تمام که درجریانی نمیدونم راستش-

 ..وقیمتیه واصل نایاب که جواهراییه جزو اینجاهست

 ..پایین وانداختم وسرم بودم شده سرخ خجالت کنه،ازشدت چکارت مسیح بگم وااای،واای،خدا

 من کردی کار اینجا که مدتی این...کنم پدرانه نصیحت یک بهت میخواستم فقط داره، اخالقایی چه خودم پسر که میدونم-

 وادهخان توچه که مشخصه رفتارش ازطرز کسی هر..کردیم بیشترازشماپاره پیراهن دوتا یکی ما باالخرهشناختمت، جوره همه

 ..شده بزرگ ای

 ....داشتم ای خانواده چه من توبدونی زدم،اگه نیشخند تودلم ههه

 ..دهب صتفر بهش مطمئنی مسیح داشتن دوست از اگر که بگم میخوام کردم،فقط تشکر کردنت معرفی بخاطر ازمسیحم-

 ...ومسیح ثامن،من اقای عذرمیخام-

 دلم فحر کاش میگفتم همش دلم میکردم،تو بازی دستم باانگشتای بود،داشتم شده الل زبونم انگار...بگم نمیتونستم

 ...بگم بهش نمیشد روم جورایی وبزنه،ی

 از نم کنم،راستش گوشزد هتب خواستم فقط..بگی من وبه احساست نمیتونی که زیاده،میدونم دخترم،هنوزفرصت باشه-

 راضیم خیلی تو مثل کارمندی

 ...داری تو ور میخام م آینده ازعروس من که درضمن،شرایطی:وگفت خندید آروم بعدشم

 متصمی عاقالنه زندگیم برای که ومیکنم خودم سعی تمام من ثامن،چشم آقای ممنون:گفتم بود پایین سرم که همونجور

 ...بگیرم

 خخخ...میزنم حرف قلم لفظ اینطور نمیشد باورم خودمم

 ..برسم کارم به برم میدین اجازه اگه حاالهمادامه دادم:



 این متوجه اتفاقی من چون...نشی وناراحت باشه برات نصیحت یک عنوان به من حرفای باش،امیدوارم دخترم،راحت برو-

 ..شدم قضیه

 ..بااجازتون میکنم،فعال خواهش نه-

 ریمب یاال:وکشیدگفت ،دستم جلوم اومد مهرناز بیرون گذاشتم وازدر پام اینکه محض بیرون،به مدماو اتاق از سرعت به بعدم

 ..سریع میگفتین؟بدو باهم چی ببینم تواتاق

 زیرنظر رو همه ثامن اقای بابا،این کن رفتار مودب یکم ازفضولی،راستی میگم،نترکی بهت..مهرناز وکندی بابا،دستم باشه-

 ..داره

 اون راچ پلیسن،اصال جفتشون که شوهرخواهرام به میسپارمت گفت بهت چیا نگی بخدا اگه ولی میکنم ول وباشه،دستت-

 ...بهت بکنه معروفاش اخم ازاون بیرون،کافیه بکشه چیزو همه زبونت اززیر تا کافیه مهال دوتا؟یک

  کردی وجنایی موضوع چرا مهرناز بابا ای-

 ...بگم برات تا بشین:گفتم و اتاقم به رسیدیم

 ..نکشیده ودادگاه کالنتری به رو تاقضیه گفتم وبهش چیز همه ازسیرتاپیاز بعدم

 یدونمچم رستوران،یا بریم براشام بیرون،مثال بریم من ی باخانواده مدت یک  چیه نظرت میگم:وگفت کرد فکر یکم مهرناز

 پسریه؟ چطور ببینن نظر رزی وبگیرن ،مسیح زرنگن هم خیلی که من دوروبر پلیسای تااین مسافرت بریم

 کالنتریا لک کلفته،اصال توپارتیت زیاده،اصال دوروبرت پلیس طرفی؟بابافهمیدم یاخالفکار قاتل با مگه مهرناز:وگفتم خندیدم

 ...نکن پلیسی رو قضیه من رفیقن،جون باتو

 ...اسنوبهترمیشن خودشون جنسای وهم مردن بیشتره،بعدشم تجربشون که،اونا اینه بریم گفتم ازاینکه دیوونه،منظورم نه-

 ...مسیح تودست ومیذارم دستت بدن،خودم اوکی اونا گفتم،اگه لحاظ ازاون

 وقتهچند که اشنامیشدم مهرناز باخواهرای میزدم،هم دونشون تیر یک با نه؟اینجوری که نمیزد،چرا بدی کردم،حرف فکر یکم

 ... بشه راضی بابا تا داره صبر ببینم اصال بذار... میکردم وامتحان مسیح روبشم،هم روبه باهاشون اصرارداره

 گه،اولب که خالی مریم گفتم،جای اشتباه نامش،ببخشید یا چیزه اع...خبرش یا میاد خودش میکنی؟یا فکر چی دختر،به هی-

 .بزن حرف بعد کن فکر

 خبرازتو...میگم مسیح به کن،منم هماهنگ توباخواهرات مهرناز،باشه ای دیوونه: خندیدم

  فعالبای.کنم وجور جمع حسابارو میرم برس،منم کارات بهت،به خبرمیدم عزیزم باشه-

 ...عزیزم بای-

 ..خونه سمت به رفتم خستگی با شب و بودم گالری شب تا

**** 



 ..بود کرده زیاد و استرسم همینش و بودن خواهراشم..مهرنازشون خونه بریم بود قرار امشب

 اشتد مشکل سرکارش هم..نداشت اعصاب که اخیر روز چند این مخصوصا نمیزاشت آخه..تهس هم مسیح بودم نگفته بابا به

 ..مسیح خاستگاری هقضی هم

 .بیام من تا باشه کوچه سر بود قرار مسیح..کیفم داخل انداختم و برداشتم گوشیمو شال زیر کردم موهامو که همینجور

 نداری کاری رفتم من..بابا_

 !میری؟ چی با_

 آژانس_

 اونور از_

 آژانس_

 ؟!داری پول_

 بله_

 .باش خودت مواظب خوشبگذره..باشه_

 ..بیرون اومدم خونه از سریع و نگفتم چیزی

 ..کن پات بلند پاشنه کفش گفت من به کی نمیدونم من هم

 ..استرسی که منم من به بود زده زل و پایین بود داده رو پنجره هم مسیح

 کردم حفظ و عادلمت ولی خورد پیچ پام ماشین به رسیدم تا

 خوبی؟؟..سالم:گفتم و زدم کجی لبخند و

 ؟!خوبی، تو من عزیز سالم_

 مرسی_

 سریع بریم خب:گفتم میشدم ماشین سوار که همینجوری

 ..بود داده مهرناز که آدرسی سمت به رفت و کرد روشن و ماشین

 ندیدم رو اونا شوهرای من..میریم داریم مناسبت چه به االن..ماهرخ_

 ..دیگه زشته کرد اصرار خیلی مهرناز دیگه..بشی آشنا اونا شوهرای با توام میریم داریم دادی خودت جواب خودت_

 حاال هستن نفر چند..باش_

 هاشون بچه با نفر ۸ میشن مهرناز با_



 خوبه_

 ..بود شهر باال خونش..رسیدیم ربع یه از بعد

 ..آمدید خوش بفرمایید:گفت و پیچید مردانه صدای که  زدم رو 0 طبقه شدیم در نزدیک

 ..درن دم رادوین و مهرناز دیدم که شدیم پیاده طبقه به رسید وقتی و شدیم آسانسور سوار..شدیم وارد و کردم تشکری

 داخل بفرمایید مسیح آقا..اومدین خوش خیلی سالم سالم:رادوین

 بفرمایید سالم:مهرناز

 چشم ممنون شما احوال..سالم:مسیح

 نزدیک اومد دوید آریا دیدم شدم وارد تا شدم وارد و کردم سالمی منم

 جون خاااله سالم خاله سالم وااای_

 ؟!!نداری دوست دیگه منو آریا خیلخب:گفت نمیدیدم چهرشو که خانمی یه بدم جواب اومدم تا

 جونم خاله چرا:گفت ای کالفه با پسره

 ..پذیرایی داخل رفتم و کردم ای خنده

 ..شدن بلند پام جلوی همه دیدم

 بفرمایید خداوتر هستین خوب..سالم_

 مهیار آقا همسرم ایشونم و..مریمم من اومدی خوش خیلی عزیزم سالم_

 اونور کردم رومو و زدم لبخندی منم بود ای چهره خوش مرد...زد لبخند و داد تکون سری که آقا همون سمت برگشتم

 ..ماهرخ منم ممنونم خیلی:گفتم و گرفتم دستشو

 ای دیگه خانم سمت رفتم و فتگ خوشبختمی

 سهیل همسرم ایشونم..هستم مهال منعزیزم، سالم_

 ..اخالق خوش و بودن خوشگل ماشاال همشون خخ..خب مهال و شوهرشو قبال دیده بودم ولی مشوهرش چ هیکلی داشت.

 ..ـ..ماه منم ممنونم:گفتم و زدم لبخندی

 گل خانم ماهرخ:گفت مهال

 دمدا تکون سرمو و زدم لبخندی

 ..ببینمش نزدیک از روزی یه داشتم دوست ولی بودم دیده فیلماشو..بود مهسا بعدی

 طرفداراتونم از یکی من!کنم؟ بغلتون میشه:گفتم و سمتش رفتم



  نه که چرا:گفت و زد پهنی لبخند

 ..شدم خوشحال خیلی:گفتم و کردم بغلش

 جان باربد همسرم هم ایشون..ممنونم_

 و زدم لبخندیخیلی خوبه...واقعا من فیلمای هردوشونو دوست دارم.ذوقمو مهار کردم وووووییی باربد شریفی هم 

 خوشبختم:گفتم

 ..نشستیم مبل یه سمت رفتیم مسیح منو شدیم آشنا باهم همه وقتی

 ..میکنه تعریف خانومتون و شما از خیلی  ما زنه خواهر این..شما میکنین چیکارا مسیح آقا خوب:گفت سهیل که

 .گالری میرم اوقات بعضی ولی..نشانم آتش که اصلیم شغل البته مشغولم پدرم گالری تویه..دارن لطف خانم مهرناز_

 عالی هم خیلی..آهان_

 ..سهیل آقا چطور شما:گفت و.کرد تشکری مسیح

 ..هستم تهرانی سهیل سرهنگ بنده:گفت شیطونی و خنده با

 ..استشم دست پس کشورمون امنیت:گفت و کرد ای خنده هم مسیح

 هااا نشسته اینجا ارجمند تیمسار البته:گفت مهیار که کرد تایید هم سهیل

 ..شماست با حق بله:گفت خنده با مسیح

 نکنم اشتباه اگه پلیسن هم خانم مهال:گفت مسیح

 سرهنگم سهیل مث منم بله_

 .باشید موفق_

 ..اومدن رادوینم و مهرناز زدن حرف کمی از بعد

  خودمونه از هم مسیح..باشین راحت..نکردین شروع چرا عزیز های باجناق..خودتون از کنین یپذیرای مسیح اقا:رادوین

 شب اخر تا قراره االنم باشین راحت کنیم صدا خانم و آقا یکسره که نمیشه شیم رفیق باهم قرار دیگه آره:مهرناز

 معذب اینقدر که نمیشه خوشبگذرونیم

 ..چشم:گفت و زد لبخندی مسیح

 مسیح؟:گفت رادوین که مهمونی از بود گذشته یکم

 بله؟_

 ها بچه غیر جمع همین..هستی مسافرت پایه_



 ..بزنیش اتاق تو ببریش اونجا ببری و مامانم میخای..جان بابا برو گزاشتم هه:گفت آریا که

 ..زدم تورو مامان کی من توله:گفت رادوین که شد بلند هممون خنده صدای

 زشته بچه جلو داداش گفتم؟گفتم چی بهت بود شسال 1 آریا رادوین:گفت مهیار

 خنده زیر زدن بلند سهیلم و خودش

 آریا همین از بدتر بود یکی..کیه مامانش:گفت مریم که

  فسقلی این عموشه عشق:باربد

 برین؟ میخاین کجا حاال:گفت مسیح

 ما وگرنه اایتالی گفتن خانوما البته..هایندفعه سفر داخلی نباش میگن ها بچه آخه ایتالیا یا دبی میریم یا نمیکنه فرقی_

  ترکیه میبردیمشون

  بودم فکر تو من اما خندیدن همشون دوباره

 ؟.کشور از خارج مسافرت بریم میخایم حاال وااای بودم نشده خارج تهران از تاحاال من میگفتن داشتن چی

 مسیح منو بود مونده فقط بودن پایه که بقیه

 ..مشکله یکم ماهرخ پدر آخه_

 فردا میکنم حل من اونو:مهرناز

 ..آخه مشکله گرفتنم مرخصی_

 ..عید تعطیالت برای بزاریم میخایم:رادوین

 !بگیره؟ آتیش جایی نمیشه تعطیالت تو مگه:مهرناز

 حاال میکنم یکاریش:گفت مسیح که خندیدیم

 بریم؟ کجا حاال:گفت مهال که شدن خوشحال همه

 دارم زیاد آشنا و دوست اونجا من که ایتالیا بریم..خارج سفر بریم میخایم:مهیار

 میگه راست مهیار:سهیل

 هستیم اوکی ماهم بهتره ایتالیا..آره:باربد

 .دیگه میدم خبر بهتون شب فردا تا:رادوین

 میکرد فکرشو ایتالیا؟کی..بود شده خشک دهنم کردم نگاه مسیح به فقط که بودم شوک تو اینقدر



 کنار هرکی میز سر میز سمت به رفتیم مهرناز صدای با..کردیم سر بازی مسخره و یونآقا های شوخی با شام موقع تا

بیشتر  سبزی قرمه باباش و آریا میگه مهرناز آخه سبزی قرمه هم یکمی و کباب و جوجه. بود نوع 1..شام بود شوهرش

 ..دارن دوست

 ..من رو بود کرده زوم که بود مسیح به نگاهم اما خوردن غذا به کردیم شروع

  زد لبخند و زد بهم چشمکی

 ...ریخت بهم صورتم اجزای کل کنم فکر که زدم براش چشمکی منممن... جذاب پسرک..کارش این از رفت قنج دلم

 هم مهسا و مهرناز میریختم چایی من میشستن رو ظرفا مریم و مهال.. و نشستن مبل روی رفتن آقایون شد تموم که شام

 ..میکردن جمع رو ظرفا داشتن

 ..آقایون سمت به رفتم و برداشتم و سینی شد تموم کارم وقتی

 ..دخترا سمت برگشتم دوباره و کردم تعارف همشون به

 میزدن حرف داشتن

 نظرم به خوبیه دختر:مریم

 ماهرخ یا داری دوست بیشتر منو مریم:مهسا

 !ساکته؟ اینقدر همیشه:گفت مهال که خندیدن حرف این به نفری 0

 میکشه خجالت شمارو میبینه اوله دفعه اهرخو نه:مهرناز

 سمتن برگشتن که کردم ای سرفه

 کشیدی زحمت:گفت و زد لبخندی مهرناز

 عزیزم؟ حرفیه چه این_

 ..بیرون اومدیم آشپزخونه از باهم شد تموم دخترا کار اینکه از بعد

 مبل روی نشستیم و آقایون سمت رفتیم

 !هستین؟ بازی پایه:گفت رادوین که

 بازی؟ چ:مریم

  پانتومیم:مهسا

 حقیقت و جرعت:مهال

 . پله مار:مهرناز

 بیشتره هیجانش..خوبه حقیقت جرعت:گفت رادوین که بود گرفته خندم



 ..چرخوند رادوین ور بطری..نشستیم زمین رو و کردن موافقت همه

 سهیل و باربد به افتاد

 ح؟ ج سهیل_

 حقیقت،تشجاع با_

 !دادی؟ گل بهش بود کی دختره اون اونروز_

 سهیل؟ آقا آره:گفت مهال که باال رفت هممون خنده صدای

 جان عیال میزاره سرت به سر داره_

 ..نبود این سوالم بابا کردم شوخی_

 دیگه بپرس مرض_

 ؟بود زندگیت زنه اولین مهال_

  پولدار جذاب خوشگل..هیچی دیگه که من کرده جاهلیت نیشجوو دوره ادیسونم_

  میکشونی طالق به االن که شو رد:گفت مسیح که یمخندید دوباره هممون

 مهیار و مهسا به افتاد که چرخوندیم رو بطری دوباره

 حقیقت؟ یا جرعت مهیار_

  جرعت_

 بگیر اورژانسه شماره وقته تا جان مریم:گفت مهیار که خونه آشپز سمت رفت و شد بلند جاش از

 اومد مهسا که میخندیدیم داشتیم

  ازش بخوری ذره یه حداقل باید و مخلوط این_

 هست؟ چی مخلوط_

 سبزی قرمه های لوبیا هم یکمی چای،نمک،نوشابه_

 .برات دارم خانم مهسا خیلخب:گفت مهیار خنده از بودیم ترکیده دیگه

  شد جمع صورتش که خورد قورت یه و گرفت و لیوان

 بسه دیگه نخور:مریم

 بخورم میخام عه:گفت شیطنت با مهیار

 بسه میگم_



 ...بخورم بزار مریم_

  میخندید داشت و اونور بود کرده روشو مسیح

  نمیخاد بسه داداش:رادوین

 مهرناز و من به افتاد بطری دوباره شوخی یکمی از بعد شد بلند خندمون صدای حرفش این با

 ح؟ ج ماهرخ_

 ج اومم_

 ببوس و مسیح_

 چی؟؟_

 کن بوس نامزدتو_

 سریع سریع بدو گفتن همه حرفش این با

  کرد اشاره لپش به و میکرد نگام خنده با مسیحم

  اوووو گفتن همشون که نشستم و کردم آروم بوس یه و لپش و سمتش رفتم خجالت با

 خجالت از میشدم ذوب داشتم

 بود ونیم 22 هنوز کردم نگاهی ساعت به میزدیم حرف داشتیم و مبل روی نشستیم دوباره کردن بازی یکمی از بعد

 کن باد برام و بادکنک این خاله میگه آریا دیدم که میکردم نگاه تلویزیون به ریهمینجو داشتم

  میخندن دارن همشون دیدم دهنم سمت بردمش تا گرفتم ازش کنم نگاهش اینکه بدون

 بسته پیشگیریه اینکه من خدای کردم نگاهی دستم به

 خنده از میزدیم گاز و زمین

 .میترکید ندهخ از داشت هم میکشید خجالت هم مهرناز

 ما؟ اتاق تو میری چرا..جان بچه برو بیا آریا:رادوین

 بابایی بودیم بادکنک دنبال بگیریم تفلد آتوسا برای مثال بازی تو میخاستیم_

 توله_

  آریای من اسم توله میگی من به چرا_

 ...خنده از میترکیدم بچه این دست از داشتم

 وقته ردی بریم پاشو عزیزم:گفت مسیح گذشت که یکم



 که شبه سر هنوز:مهرناز

 میشه نگران پدرم بریم دیگه نه_

 اومدین خوش..صالحه هرجور_

 خوشگذشت خیلی نکنه درد دستتون_

 بیشتر ما به_

 بیرون اومدیم خونه از و کردیم خداحافظی همشون با

 کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار

 همشون خوبن خیلی..مسیح گذشت خوش چقدر_

 ..آره_

 نزدی حرف بابات با دیگه تو:فتگ بعد یکم

 نه راستش_

 کردی؟ کارو این چرا نگفتی بهشم اصال یعنی_

 کردم بحث یکم باهاش روز همون چرا_

 خب؟_

 داره پا یه مرغش دیگه نداره خب_

 ..میشه چی من تکلیفچی؟ یعنی_

  مسیح موندم خودمم من_

 کنی راضیش تو حتی نمیتونی_

 بیا خانوادت با پاشو تو_

 ن بگه شیک خیلی پدرتون که ونبیارمش_

 برات ارزشم بی چقدر_

 ...نیسـ. ارزش بی_

 بشنوی نه من بخاطر بودی حاظر داشتم ارزش اگه:گفتم و حرفش تو پریدم

 نباش بهانه دنبال_

 مسیح؟ ای بهانه چه_



 مقاومتتو اینهمه دلیل نمفهمم من نمیکنی تالشی هیچ تو_

 ؟,چیه میدونی_

 چیه؟_

 کنم ازدواج نداشتم قصد شاید اصال..بشناسمت بیشتر اصن میخام_

 نیست تو حرفای اینا_

  بده زمان یکم..مسیح نگو چرت_

 درخواستمو کردی قبول چرا نداشتی شناختی اگه_

 بشناسمت بخوام شاید گفتم اما..نیست شکی دارم دوست اینکه در_

 ...خانم ماهرخ نکنه درد دستت_

 ؟خب...کن زهرم و امشب_

  کرد بلند و ظبط صدای و یینپا داد رو شیشه

 نیستی مهم برام اصال ینی

 خورد سر چشمم گوشه از اشکم و برگردوندم رومو

 شد پیاده ماشین از و ایستاد دقیقه چند از بعد

 ..کرده مشت دیگشم دسته اون و موهاش تو میکنه دستشو کالفگی با داره دیدم کردم نگاهش آینه از

 شد ماشین سوار دقیقه چند از بعد و بیرون داد عصبانیت با و سشنف

 دست نذار غرورم روی میکنی غلطی هر...چیزی بد..ماهرخ گزاشتی دست چیزی بد روی_

 فهمیدی؟:گفت تری بلند صدای با و

 .همین بشناسمت بیشتر یکم میخام گفتم فقط  نزاشتم دست چیزی میگی؟روی چی_

 هاااااا؟ منو نشناختی چرا وقت چند این تو_

 و گارمخاست چرا بزنم داد بابام سر برممم نمیشه روم من کن درک یکم..  اه کردی روانیم دیگههههه بسه مسیح:مگفت جیغ با

 کردی زهرم و امشب کن بس ترخدا زدم بهش روز حرفاموهمون من..همین بزنیییی حرف باهاش بیای باید خودت..کردی رد

 خب؟ خونه نرم گریون چشم با حداقل بزار

  خونه سمت به رفت سرعت باالترین با و کرد روشن و ماشین رهدوبا عصبانیت با

 نیوفته اتفاقی..میفرستادم صلوات دلم تو فقط



 ..خونه سمت به رفتم و بستم محکم و در و شدم پیاده سریع رسیدیم تا

 شب نیم و 21 عتسا تا باشم داده اجازه بهت نمیاد یادم:گفت منو به کرد رو عصبانیت با بودو بیدار بابا شدم وارد وقتی

 داره شوهر که دختری خونه اونم..باشی بیرون

 ببخشید..شد بند سرمون میکردیم بازی داشتیم_

 ماهرخ نشه تکرار_

 چشم_

 ..خوردم سردرد قرص و سایلنت روی گذاشتم گوشیمو تخت روی کشیدم دراز اوردمو در لباسامو اتاقم داخل رفتم

  اومد در صدای

 !بیداری؟ ماهرخ_

 اباب بله_

 !ناراحتی؟ چرا:گفت و تخت لبه روی نشست و نزدیک اومد

 !گفتن؟ چیزی بهت اونجا!چیشده؟:گفت نگرانی با که ترکید بغضم چرا نمیدونم

 بابا؟...بابا نه_

 جان؟_

 شد دعوام مسیح با_

 بده مگه؟شمارشو گفته چی:گفت عصبانیت با

 تمناراح اون برای بود کوچیک بحث یه..میکنی اینجوری چرا بابا_

 بود؟ براچی حاال_

 شما مخالفت برای:گفتم و پایین انداختم و سرم

 داری؟ دوستش خودت تو:گفت دقیقه چند از بعد کرد سکوت

 هوم_

 مطمئنی؟ اونم حسه از_

 آره_

 ..بشی خوشبخت:گفت غمگینی لبخند با و کرد نگاه چشمام تو

 ..میریختم اشک ذوق از ایندفعه



 پاشو پاشو..اه کردی همچین و لباسم چرا دختر:گفت که ریختم اشک صدا بی و کردم بغلش

 تری ارزش با برام دنیا همه از بدون اینو:گفت که و کردم ای خنده

 پیشمی که مرسی_

 ..خوش شبت:گفت و کرد بسته و باز آروم چشماشو

 ..بیرون رفت اتاق از

 ..میکنم چیکار نمیفهمیدم که بودم حال خوش اینقدر

 لخوشحا چقدر بفهمه مسیح اگه..زدم لبخندی و تخت روی. انداختم و خودم خستگی با..رقصیدم پاشدم کردم پرت و بالش

 ..بشه

 ..حتماا میگم بهش رفتن موقع حتما

 ..رفتم خواب به فکرا همین با

  شدم بیدار گوشی صدای با صبح

 خونه آشپز داخل رفتم شدم حاضر و کردم کارامو انرژی با

 بابا سالم_

 صبحانه بیا دخترم سالم_

 میخورم چیزی یه مهرناز با گالری میرم...منه وظیفه این میکنی درست داری شما همش ببخشید بابا_

 بخور مقوی چیز یه پس..دخترم ندارع فرقی_

 چشم_

 سالمت به_

 ..گالری سمت به رفتم تاکسی با و بیرون زدم خونه از

 بود انمخ مهرناز..شدم مواجه که کسی اولین با داخل رفتم رسیدم وقتی

 ما زحتمای با نباشی خسته..سالم_

 گذشت خوش خیلی که بود این مهم بابا زحمتی چه:گفت و خندید

 .همینطور ماهم به_

 باشه خودمون بین میگم چیزی یه:گفتم و کشیدم دستشو مچ

 چیییی؟_



 ازدواجمون با کرد موافقت بابام_

 که خوبههههه خیلی :جدن؟گفت خوشحالی با

 ...آره:تمگف خوشحالی با منم

 رفته باز نکنه نمیده جواب میزنم زنگ مسیح به هرچی ولیبعدم اخمی کردم و آروم تر گفتم:

 ..داره کار حتما دیوونه بابا نه_

 باشه میگی که همینجور خداکنه_

 ..همینجوره_

 براش بردم و زدم طرح تا چند ثامن آقای گفته به و اتاقم سمت رفتم

 ؟دخترم جانم:گفت لبخند با شد تموم تلفنش وقتی کردم صبر یکم میزنه حرف تلفن با داره دیدم که شدم اتاق وارد

 آوردم و گفتین که هایی طرح این_

 اس العاده فوق:گفت و کرد بهم نگاهی و انداخت بهشون نگاهی

 .کاری با من ندارین؟ممنونم_

 بری میتونینه دخترم._

 نبوده زمان به حواسم اصن بود 1 ساعت انداختم نگاهی ساعت به و بیرون اومدم اتاق از

 ..گرفتم و مسیح شماره و اوردم در گوشیمو

 ..لطفا میباشد خاموش نظر مورد مشترک

 ..اتاق سمت رفتم و کردم قطع و گوشی

 ..داخل اومد مهرناز دقیقه چند از بعد که

 !ماهرخی_

 جان_

 ریمب ها بچه و مسیح با میخایم بگو بهش بگو شوراست..کرده موافقت ازدواجتون با بابات که حاال..زده سرم به فکری یه_

 تره راحت خیالشم اینجوری...خارج مسافرت

 نمیکنه دعوا نظرت به_

  کنه دعوا چرا..نه_

 گف شاید نمیدونم_



 بهتره بگی راستشو_

 میگم..مرسی_

 لیو میکنم اوکی فتهگ مسیح شب همون که تو پاسپورت مونده فقط کرده اوکی و چیز همه رادوین راااستی..برم من اوکی_

 خاموشه که خطشم..نداده خبر هنوز

 کرده روانیم میکنه چیکار نمیفهمه خودشم مسیح این بابا ای_

 میشه حل_

 ..بود مشغول فکرم و بودم بیکار کاری ساعت پایان تا دوباره صندلی روی نشستم منم و رفت اون

 ..خونه سمت به رفتم و کردم جمع و وسایلم شد تموم کاری ساعت وقتی

 نمیده جواب کجاست؟چرا یعنی..بود مسیح پیش فکرم توراه

 گرفتم دوباره شمارشو و برداشتم گوشیمو فکرا همین با

 بالخره زد بوق اخیش...زد بوق

 داد جواب بوق چندتا از بعد

 الو؟_

 خاموشه گوشیت تو؟چرا خوبی؟کجایی مسیح سالم_

 داشتی؟ کاری_

 میزنه حرف اینجوری چرا

 شده؟ چیزیی لبام کشیدم و گفتم:زبونم رو رو

 شلوغه سرم ادارم کنم قطع نداری کاری ماهرخ_

 ؟چیشد من پاسپورت راستی،داره کارت بزن زنگ رادوین به بگم زدم زنگ فقط_

 خداحافظ میزنم زنگ خودم باشه_

 ..میکرد نگاه دستم تو گوشی به بهت با

 ...بد بار یه خوبه بار یه بود بشری چه دیگه این من خدای

 اخلد رفتم و کردم درست و شامم خونه آشپز سمت رفتم و اوردم در لباسامو سریع نبود خونه بابا..شدم خونه وارد ناراحتی با

 زدم زنگ مهرناز به و برداشتم گوشیمو اتاق

 ..میزنم حرف رادوین با خودم گفته مسیح که گفتم و



 ..اومد هم بابا ساعت یک از بعد

 نباشی خسته بابا سالم_

 مرسی دخترم سالم_

 ..خوردیم شام دیگه باهم شست دستاشو بابا وقتی

 زدم صداش که شه بلند میخواست جاش از شد تموم که شامش بابا

 جانم؟_

 بگم بهتون و چیزی یه میخام بشینید میشه_

 دخترم بگو_

 سفر برن قراره شوهراشون و خاهراش و مهرناز بابا_

 خب؟_

 میزاری؟ بابا..بریم اشونباه هم مسیح و من که خواستن بعد_

 باهم؟ مسیحو  تو_

 میکنم پیدا مسیح روی هم بهتری شناخت..هست بهترم بابا اینجوری_

 ؟!بری داری دوست خودت_

 بدین اجازه شما اگه_

 ؟کردی آشتی مسیح با_

 لهبــ:گفتم و پایین انداختم سرمو

 اینجا بیاد بگو مسیح به رفتن قبل ولی..بری میزارم همراهته مسیح چون..خوب بسیار_

 مرسی..باشه_

*** 

 ...بود 21 هنوز االن و بود پروازمون بعدازظهر 1 ساعت..کنیم حرکت بود قرار امروز

 داشت کارش بابا اینجا بیاد مسیح بود قرار

 نداره کسری و کم ببینم..کردم چک و چمدون هزارم بار برای

 ..پریدم جام از زنگ صدای با..نرفتم هایی سفر همچین من تاحاال میمردم استرس از داشتم

 داخل اومد مسیح دقیقه چند از بعد کردم باز در سمت به رفتم و کردم درست مانتومو حتما بود مسیح



 سالمم:گفتم و زدم لبخندی بود شده جذاب چقدر..مشکی شلوار و بود پوشیده خاکستری جذب تیشرت یه

 بابا سمت به رفت من به توجه بی و کرد سالمی لب زیر

 هستین؟ خوب...ستار آقای سالم_

 اومدی خوش..پسرم سالم_

 من با دارین کاری گفتن خانم ماهرخ..ممنونم_

 ..باشه بهش حواست..ها خودت به میسپارمش..نیستم ماهرخ پیش من سفر این تو..بگم خواستم..بله_

 ..چشم حتما_

 پسرم بگذره خوش بهتون_

 راحت خیالتون:گفت و کرد بغل بابارو مسیح

 . کرد خداحافظی بابا از و داشت برش و چمدون سمت رفت

  کردم بغلش و بابا سمت رفتم منم

 بابا عروسک باشی خودت مراقب_

 همینطور شماهم..بابا چشم_

 پناهت و پشت خدا_

 ..شدم سوار و کردم باز و عقب در.نشسته جلو مسیحم و فرمونه پشت حمید دیدم که بیرون اومدم خونه از

 وبین؟خ آقا حمید سالم_

 هستین؟ خوب شما ممنونم سالم_

 تشکر_

 خورد زنگ گوشیش یدفعه که میرفت ور گوشیش با داشت مسیح

 مهیار جانم_

_... 

 کردین؟ حرکت شما..ما میایم داریم آره_

_.... 

 خدافظ قربانت باشه_

 مسیح گفت چی:گفتم کرد قطع اینکه از بعد



 میاین کی گفت..هیچی_

 ..نزدم حرفی رسیدن موقع تا دادم تکون سری

 ..آورد بیرون صندوق از مسیح کمک با رو ها چمدون و کرد پارک و ماشین حمید رسیدیم وقتی

 باشین داشته خوبی سفر داداش_

 ..مرسی_

 ندارید کاری خانم ماهرخ_

 ممنونم نه_

 ..شدم قدم هم مسیح کنار و گرفتم دستم به و چمدون دسته رفت و شد ماشین سوار حمید

 مسیح_

 هوم_

 بزنیم حرف ایدب_

 بشناس منو و کن شروع تحقیقاتتو دقت با توهم بگذرونیم دعوا بدونرو سفر این بزار میکنم خواهش ازت ماهرخ_

 ..ها بچه به رسیدیم که دادم قورت بغضمو و نزدم حرفی

 کجان آقایون..سالم_

 برو شماهم مسیح اقا بده تحویل رو ها چمدون رفتن_

 باشه_

 ..کرد نگاه من سر پشت با تعجب به مهرناز یدفعه که زدیم حرف یکم دخترا با رفت که مسیح

 لوج گرفت و دستش مهسا ولبشو به دندون گرفته بود نگاه میکرد  همونطور که با لبخند مهال و شد گرد چشماش مریم

 ..شدم شوکه برگشتم تا. دهنش

 ..اونا ارکن رادوینم و مسیح و پشتش باربد و سهیل بود جلو دودی عینک با مهیار

 .مسیح به زدم زل و کردم کج و کلم

وای تاحاال ..خیلی قاب جذابی بود...رادوین سمت به کرد پرت و ماشین سوویچ سهیل که موهاش به کشید دستی مهیار

 اینهمه مرد جذاب یکجا ندیده بودم.وااای خجالت بکش ماهرخ تو خودت شوهر داری به شوهر بقیه چیکار داری؟

 بریم؟ خانوما:گفت مهیار ما پیش رسیدن وقتی

 نمیدادیم جواب کدوممون هیچ بودیم شوک تو ما



 بریمممم؟:گفت بلندتر یکم سهیل ایندفعه که

 ..افتادیم راه و اومدیم خودمون به

 پیچه دل من و گرفت اوج هواپیما کم کم مهماندار های سفارش با و بستیم کمربندهامونو شد چک چی همه اینکه از بعد

 ..مبود گرفته

 .بود مسیح من کنار

 ..برد خوابم که بستم و چشمام

 شدم بیدار مسیح های تکون با

 ایتالیاییم دیگه ساعت یک پاشو ماهرخ_

 واقعا؟_

 هوماو_

 ..بود کوچیک چیز همه چقدر کردم نگاهی هواپیما کوچیک پنجره از و زدم لبخندی

 ..شد تموم ساعتم یک این

 .بود ون مثل..باشه ما دراختیار کال کرد کرایه ماشین یه مهیار بعد شدیم عالف یکم..گرفتیم تحویل که هارو چمدون

 به مرفتی و برداشتیم و چمدونامون شدیم پیاده ماشین از..رسیدیم وقتی...هتل سمت به کردیم حرکت و شدیم سوار هممون

 هتل سمت

 هر زن و شوهر توی یک اتاق..گرفتن اتاق تا ۰

 .بگردیم یکم بریم که البی هم توی بیاین بعد کنین استراحت یکم..بگیرین و اتاق کارتای بیاین ها بچه_

 ..اتاقا داخل رفتیم و کردن موافقت همه

 ..میکنم بدتر اون از من کنه محلی کم من به میخاد مسیح که حاال

  شدیم که اتاق وارد

 شیک و نقلی اتاق یه

 لویزیونت یه و کوچیک یخچال یه نفره دو تخت یه دستشویی حمومیه

 کی با شلوارشو مسیح دیدم که بیرون اومدم و زدم آب و صورتم دستشویی داخل یه رفتم و تخت کنار گذاشتم و چمدونم

 ..کرده عوض وسیط ورزشی شلوار

 تخت سمت به رفتم  کردم عوض کنار یه لباسامو و رفتم منم

 میخوابم ساعتی نیم یه منمسیح_



سیمکارت ایرانمو در آوردم  برم خواببه  اینکه از قبل و خودم روی کشیدم رو پتوخخ ...نکبت حموم رفت و داد تکون سری

 ..رسیدیم ما جون بابا..نوشتم بابام برای فقط و بعد از تعویض سیمکارت و گرفتن رومینگ

 ..خوابیدم و کنار گذاشتم و گوشی

 شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با

 الو_

 بیداری؟..ماهرخ_

 آره جان_

 بخوریم شام بعدشم بزنیم دوری یه بریم نشی آماده_

 باشه_

 میکرد بازی گوشیش با داشت و بود کشیده دراز زمین رو مسیح

 مسیح؟_

 بله_

 بیرون بریم شین اماده گفت مهال_

 باشه_

 بیرون اومدم زدم مسواک و شستم و صورتم دستشویی سمت به رفتم

 ..حموم داخل تمرف برداشتم و لباسام و آرایش لوازم کیف چمدون داخل از

 ..کردم خوشگلی آرایش و ایستادم نهآی جلوی

 ..شلوارم داخل دادم و کردم تنم سفیدم تیشرت یه و پوشیدم خوشگل نود قد لی شلوار یه

 ..بستم باندانا یه و بستم ای جهگو موهامم

 کردم پام سفیدمم اسپورت های کفش

 ..ممیکشید خجالت مردا جلوی راستش اما بودم شدع جیگری چه

 نداره اشکالی ولی

 میبنده و ساعتش داره تخت روی نشسته هم مسیح دیدم بیرون اومدم که حموم از

 بریم مسیح_

 بریم..ـ..اممبب:گفت و کرد نگاهم یکم اول باال آورد سرشو



 ..تر خوشتیپ یکی از یکی درن دم هم ها بچه دیدم کردم بازش تا در سمت به رفتم لبخند با

 «ونیز» هرش بودیم اومدیم ما

 ..کنین کیف بدم نشون بهتون و جایی یه بریم گفت مهیار که

 بود قشنگ چقدر..بود بهشت..بود مونده باز دهنم رسیدیم وقتی..گفت مهیار که سمتی به رفتیم ون همون با

 چیه؟ اینجا اسم:گفتم مهیار به

 ..هستش رمانتیکی بسیار مکانه زونی شهر همین تو ایتالیا کشور شمال در که بزرگ کانال یعنی..کانال گرند_

 خیلی قشنگههه خیلی_

 مارو مهرناز عاشقانه ژستای و.. تکی دونفری جمعی دسته گرفتیم عکس هممون عالمه یه..بود مونده باز دهنمون هممون

 ..کرد دیوونه

 *مسیح

 ید.هممونطور که سرم تو گوشی بود حواسم به ماهرخ هم بود.خیلی خوشحال بود و از ته دلش میخند

اخمی  لبخند کجی روی لبام بود و محو نگاه کردن بهش بودم که باهم چشم تو چشم شدیم.خندش رفت و لب گزید.منم

 کردم و سرمو انداختم پایین.دارم سعیمو میکنم با این رفتارام بهش بفهمونم اگه با باباش حرف نزنه منو از دست میده.

 ک منم اونو از دست میدم.چ اعتماد ب نفسی....خب اگ با باباش حرف نزنه 

 رادوین اومد کنارم و زد پشتم و گفت:چرا تنهایی داداش؟مثال اومدیم ونیز ها...یکم شاد باش.

 سری تکون دادم و گفتم:چیکار کنم؟

 همونطور که دستش روی شونم بود گفت:داداش با ماهرخ خانوم قهری؟

د.از باباش خواستگاریش کردم و باباش ردم کرد.ولی ماهرخم فکر میکنم ازم سرد شده.منو نمیخواچشمامو گردوندم و گفتم:

 تالشی نکرده برای گرفتن جواب مثبت.

رادوین نوچی کردو گفت:از کجا معلوم تالشی نکرده؟نگاه هایی که ماهرخ بهت میکنه عاشقانس و معلومه از ته دلشه.توهم 

کی ازدواج کنم ک.خودت باید بری.من و مهرناز هم باید کنار بیای نمیتونه بره ب باباش بگه ب تو چه من میخوام با 

دعواهای زیادی داشتیم ولی انقدر همدیگه رو دوست داشتیم که تهش به هم رسیدیم.همین سهیل،دوسال از مهال دور بود 

در حالی که عاشقش بود هر موقع هم میخواست باهاش حرف بزنه مهال با عصبانیت ردش میکرد ولی بازم کم نیاورد.باربد 

 تونست دل مهسارو بدست بیاره درحالی که اوایل مهسا ازش بدش میومد.

 بعد هم با لبخند ادامه داد:البته این بین مهیار زرنگ بود مریم خانومو عاشق خودش کرد.

 لبخند کجی نشست گوشه لبم که گفت:حرفام تاثیر گذار بود یا الکی خودمو خسته کردم؟

 د.تک خنده ای کردم وگفتم:بی تاثیر نبو



 نفسشو فوت کرد و گفت:خداروشکر...

 سهیل اومد جلو گفت:چه میکنین شما دوتا؟

 سری تکون دادم و گفتم:هیچی.داشتیم حرف میزدیم.

 سری تکون داد و گفت:بله بله.بیاین میخوایم بریم بگردیم.

کر میکردم.راست میگه نباید زود بلند شدیم و رادوین رفت کنار مهرناز و منم رفتم کنار ماهرخ وایسادم و به حرفای رادوین ف

کرا بودم و همین فپا پس بکشم ولی خب ماهرخم باید یک تالشی بکنه.به باباش هیچی نمیگه احساس میکنم منو نمیخواد.ت

 که بازومو گرفت و منم دستمو گزاشتم جای کمرش و باهم راه میرفتیم.

 بقیه حرف میزدن و میخندیدن ولی من هیچی نمیفهمیدم.

 ه یک رستوران که مهسا گفت:واااای بریم همینجا که من هم گرسنمه هم دسشویی دارم.رسیدیم ب

 مریم خندید و گفت:بریم که تا مهسا جون به این دوکارش نرسه سر مارو میخوره.

خندیدن و رفتیم داخل رستوران و نشستیم و وقتی گارسون اومد همه سفارشاشون رو دادن و گارسون که رفت مهیار 

 لیا جون میده برای پلیس بازی.گفت:ایتا

 مهال ذوق زده دستاشو زد به هم و گفت:واااای آره.فک کن یکجا پر از مافیا و گنگستر.یک روزم بیکار نیستی.

مریم دستشو گذاشت روی پیشونیش و گفت:وااای تروخدا انقدر درباره پلیس بازی صحبت نکنین.توی ایران کم مارو سکته 

 میدین سر ماموریتاتون؟

 هسا رو به مهیار گفت:مهیاااار.م

 مهیار:جانم مهسا جان؟

 منو بیشتر دوست داری یا پلیس بازیو؟-

 مهیار با شیطنت گفت:پلیس بازی رو...

 مهسا لباشو چید و گفت:باشه..

 با خنده چشماشو ریز کرد و گفت:مهسا ناراحت شدی؟همشون خندیدن و مهیار 

لی متوجه ماهرخ بودم که با غذاش بازی وردن با شوخی و خنده خورده شد وغذاهارو که آ خندید و چیزی نگفت.هم مهسا 

میکرد ولی چیزی نگفتم و سعی کردم موضعم رو حفظ کنم.ماهرخ زودتر از همه از غذاش دست کشید و باعث شد منم 

 اشتهام رو از دست بدم.

 همه غذاهامونو خورده بودیم و فقط مهسا مونده بود.مهرناز با لحن بامزه ای گفت:مهسا جون چقد کند غذاشو میخوره.

 مهسا خندید و با همون لحن گفت:مهرناز جون خوب تیکه میندازه.



 ...بعد هم غذاهارو حساب کردیم و رفتیم بیرونباالخره مهسا هم غذاشو خورد و 

خرسر سوار یکی از کشتی های تفریحی شدیم و کل روخونه رو دور زدیم.ماهرخ تمام مدت یکم دیگه هم گشتیم و آ

 حواسش جای دخترا بود.

نفسمو فوت کردم و با خودم فکر میکردم ک اگه ماهرخ منو نخواد چی؟! اگه خودش ب باباش گفته جواب رد بده 

 چی؟سردرد گرفته بودم از این همه فکر الکی...

 ت سمت ماهرخ که سرشو تکون میداد و داد میزد:بخدا نمیخوام مهرناز ولم کن.همون لحظه نگاهم رف

مهرناز بلند خندید و خواست گیالسی که دستش بود رو بخوره که مریم سریع رفت سمتش و ازش گرفت و گفت:مهرناز... 

 فکرشم نکن.

 مهرناز لبشو چید و گفت:میخوام بخورم.قول میدم کم بخورم.

 تو چیکار کنم؟ مریم گفت:من از دست

 مهرناز با لحن حرصی گفت:من از دست خودم چیکار میکنم؟

 رفتم سمت ماهرخ و گفتم:میشه حرف بزنیم؟

 ماهرخ با تعجب بهم نگاه کرد و سرشو تکون داد و رفتیم یک گوشه و ماهرخ گفت:بله؟

 ه از زبون خودت بهم بدی.زبونمو روی لبم کشیدم و گفتم:ماهرخ ازت میخوام خوب منو بشناسی و یک جواب قاطعان

 ماهرخ سرشو انداخت پایین و گفت:مسیح...

ماهرخ تو حرفتو زدی.گفتی شاید اصال قصد ازدواج نداشته باشی و میخوای منو بشناسی.خب منم پریدم وسط حرفشو گفتم:

 بدونم.فقط من میخوام یک جواب قاطع از زبون خودت بشنوم.میخوام نظر خودتو میگم بشناس جلوتو ک نگرفتم.

 ماهرخ پوفی کرد و گفت:مسیح تو اصال متوجه حرف من نمیشی.همه چیزو به این منظور برمیداری که من تورو نمیخوام.

 خب ته همه حرفات همینه.چرا با بابات در این باره حرفی نزدی؟چرا نمیگی زندگی خودمه؟-

 بدبخت؟ یعنی من برم به بابام بگم اصال ب توچه که من میخوام خوشبخت بشم یا-

 یعنی کنار من بدبخت میشی؟-

با عصبانیت گفت:مسیـــح،من تورو دوست دارم.میدونم کنارتو زندگی خوبی دارم.این مسئله خوشبختی و بدبختی ملکه 

ذهن بابامه نه من.فکر میکنه چون مارو نجات دادی هی میخوای سرم منت بزاری.فک میکنه قرار هی بزنی تو سرم که آره 

 وده من نجاتش دادم.تو میخواستی خودکشی کنی من نجاتت دادم و ازین چیزا.بابات معتاد ب

 ماهرخ من میخوام با تو زندگی کنم نه بابات.اینکه بابات قبال اعتیاد داشته تاثیری تو زندگی ما نداره.اینارو به بابات بگو.-



م با بابام حرف بزنم ولی روم دستشو گذاشت روی گونم و گفت:عشقم چرا درک نمیکنی؟من دلم میخواد از تصمیما

محل زندگی من اینطوری بوده که اگه یه نفر مانتوش یکم کوتاه تربود همه همسایه ها میگفتن هیییی خاک ب سرم نمیشه.

 چقد بی حیا.به من حق بده با وضعیتی که توش بزرگ شدم روم نشه دراین باره ها با بابام حرف بزنم.

 لخب.دستمو گذاشتم روی دستش و گفتم:خی

لب گزید و رفت پیش بقیه دخترا.هر چقدرم حرف بزنه من قانع نمیشم.نمیدونم چرا.نشستم و سرمو گرفتم بین دستام.حالم 

 فوق العاده مسخره و مزخرف بود.

ماهرخ داشت با همون لباسا بین کلی آدم میرقصید و شده بود دلیل دیگه ای برای عصبانیتم.یک دختر بلوند اومد نزدیکم و 

 د که متوجه نشدم و بعد خنده ای کرد و به انگلیسی گفت:شما چرا تنهایی؟زیتالیایی حرفی به ا

 محلش ندادم و بلند شدم و رفتم پیش بقیه پسرا ک دیدم اوناهم مثل من ب زناشون نگاه میکنن و حرص میخورن.

 سهیل:نمیشه...من باید برم مهالرو بیارم.نگا با چ نازی میرقصه

  همون وسطه.باربد:مهسارو نگا 

 رادوین دستی به ته ریشش کشید و گفت:باز خوبه مثل مهرناز مشروب نمیخورن.

 مهیار تک خنده ای کرد:دلم برا خانمم میسوزه ک باید زنای شمارو ارشاد کنه.

بدم .ماهم رفتیم و هرکس با زن خودش میرقصید.ماهرخ داشت با کلی ناز و ادا میرقصید و هی خودشو میچسبوند به من

میومد ولی باید خودمو کنترل میکردم و کارای اون باعث میشد کارم سخت بشه.ماهرخ دستاشو برد دور گردنم و بعد از ن

یه پیک برداشت و خورد و چند لحظه بعد وایساد و کمی با دستش خودشو باد زد و دستش رفت سمت لباسش کمی رقص 

گفتم:لباست اگر یک سانت بره باال من میدونم و تو االنم که سریع رفتم جلو و چسبوندمش ب خودم و در گوشش با غیض 

 برو بشین

گفت:ولم کن مسیح.دلم میخواد برقصم.االنم گرمم ماهرخ پاشو ب زمین کوبید و کشیده با لحنی که داد میزد مست کرده 

 شده.

 تو اگه گرمته بشین یک گوشه.تورو بابات امانت داده دست من.-

 ت مهمه.پوزخندی زد و گفت:چقدم ک برا

 بیشتر ب خودم چسبوندمش و گفتم:مهمی ک انقد برای داشتنت بال بال میزنم.

 با بغض گفت:نخیرم.مهم نیستم اگه مهم بودم بخاطرم انقدر میومدی پیش بابا ک باالخره قبول کنه.

 خودتم منو نمیخوای.ماهرخ تو -

 پوکرفیس نگاهم کرد وگفت:بحث با تو بی فایدس.



زدم.ماهرخ منو هول داد و باز دستش رفت سمت تیشرتش ک رفتم و بلندش کردم و  یمچین حرفخودمم نمیدونم چرا ه

 یک سانتم نباید بره باال.لباست گفتم:گفتم ک 

 ماهرخ جیغ میزد و مدام میکوبید به کمرم ولی خب من دردی احساس نمیکردم.آخرش تسلیم شد و دیگه کاری نکرد.

 بزن بین چیکارت میکنم.گذاشتمش پایین و گفتم:دست به لباست 

چشماش دودو میزد ولی باز هم با لجبازی ابروهاشو انداخت باال و تیشرتشو گرفت.من میرفتم جلو و ماهرخ میرفت 

عقب.انقدر رفت عقب که خورد به دیواره های کشتی.رفتم جلو و گفتم:ماهرخ با من لجبازی نکن.ازت خواهش میکنم بزار 

 اعصابم راحت باشه.

ولی بعد از گذشت دو دقیقه مهرناز اومد و دستشو گرفت و  سرشو انداخت پایین.بعد هم رفت پیش بقیه و نشستلب گزید و 

 باز رفتن وسط.

تا آخر شب مهمونی روی کشتی ادامه داشت ولی ما خسته بودیم و میخواستیم بریم خونه اما دخترا دست بردار نبودن و 

 وایم بریم هتل.یدن رفتیم جلو و گفتیم:میخهمش داشتن میرقص

 مهرناز همونطور که میرقصید گفت:خب؟؟؟چیکار کنیم؟

 رادوین:خب عزیز من باید شماهم بیاین اینور تا باهم بریم.

 مریم:ما تازه گرم شدیم.

 مهیار:مریم اینکارا چیه میکنی؟بیا اینور.

 مریم سرشو انداخت باال.سهیل دستش به ته ریشش کشید و گفت:مهال جان.بیا بریم.

  دستاشو دور گردن سهیل پیچید و گفت:انقدر گیر نده دیگه.توهم بیا برقصیم.مهال

سهیل نوچی کرد و ایندفه نوبت باربد بود که رو به مهسا گفت:مهسا جان بیا بریم بسه دیگه.ما هممون خسته ایم.بدون شما 

 هم ک نمیشه بریم هتل.

 ا خودمون میایم.مهسا:چرا نشه؟شما برید م

 ردنش کشید و گفت:عزیزم مگه میشه شمارو اینجا تنها بزاریم؟ماهرخ دستش به گ

 بسه دیگه.میخوایم بریم هتل.انقدم مشروب نخور.بسه تو عادت نداری.من رفتم جلو و ماهرخو گرفتم و در گوشش گفتم:

 ماهرخ با اخم نگاهی بهم کرد و گفت:خب باید از یکجایی شروع کنم دیگه...

 برم وسط مهرنازو بندازم روی دوشم تا ول کنه.غیر از اون ول کن نیست.گفت:اینجور وقتا باید رادوین 

 چنگی به موهاش زد و گفت:من نمیدونم مهال امشب چرا اینجوری شده.شب عروسیمون انقدر نرقصید.سهیل 

ن ک نمیدونم این مهسا چرا دسشوییش نمیگیره.ب من ک میرسه همش یا میگه دسشویی دارم با میگه ولم مباربدم گفت:من

 گرسنمه.



 مهیار:منکه دیگه هیچی نگم بهتره.خودتون که مریمو میشناسین نمیدونم االن چرا اون وسطه.

و بعد از بغل کردن دخترا رفتیم از کشتی بیرون.البته اینم بگم کشتی تمام مدت یکجا بود و درحال حرکت هممون رفتیم 

 نبود.

حتی درست نمیتونستن راه برن برای همین بغلشون میگفتن.دخترا همشون تا حد مستی خورده بودن و داشتن هذیون 

 یا باید یه حرکت دیگ بزنم؟ گفت:همین ک بغلم کردی تاثیر داره مریم کشیده کردیم.

 مهیار نفس عمیقی کشید و گفت:حاال بعدا دربارش حرف میزنیم عزیزم.

 باشه...-

 گفت:رااادویین جونمهم با لحن خمار و کشیده ای مهرناز 

 :جانم؟رادوین

 رفتیم هتل معاینم میکنی؟-

 کجاتو؟-

 اعضا و جوارح تحتانیم رو...-

 هممون خندمون گرفته بود.رادوین خودش هم خندش گرفته بود هم از دست مهرناز عصبانیش شده بود.

 هسا:باربدییییم

 جان باربد؟-

 من موز میخوام.برام میگیری؟-

 آره عزیزم موزم برات میگیرم.-

 ت دارم.خوبه.دوسِ-

 منم دوسِت دارم.-

 مهال:سهیــل من خستم.پس کی میرسیم؟

 بانو تمام راهو که من دارم میرم تو چرا خسته ای؟-

 بعد از کمی مکث گفت:نمیدونم.

 ماهرخ خودشو چسبوند به من و با بغض گفت:مسیــــح...!

 جان مسیح؟-

 تنهام نذاریاااا.-



 لی به بنده لطف کنن و شمارو به من بدن.باشه قشنگم.من هیچ جا نمیرم.البته اگر پدر جنابعا-

 آروم خندید و گفت:به هر حال...

 بعد هم خمیازه ای کشید و سرشو چسبوند به سینم.

 وقتی رسیدیم به هتل سوار آسانسور شدیم و رفتیم به طبقه ای که اتاقامون توش بود.

 بعد از کارتل کرد.شب خوشی به هم گفتیم و وقتی رسیدیم رادوین درو با پاش باز کردو وقتی هممون پیاده شدیم درو و

 زدن وارد اتاق شدم.

 ماهرخ رو با احتیاط گذاشتم روی تخت و خودم وایسادم یک گوشه و لباسامو عوض کردم.

 همونطور که تیشرتمو تنم میکردم برگشتم که دیدم ماهرخ بیداره و یک دستش زیر چونشه و با لبخند داره بهم نگاه میکنه.

ی تفاوت باشم.رفتم روی تخت و دراز کشیدم.چشمامو که بستم ماهرخ اومد تو بغلم و آروم و کشیده سعی کردم ب

 گفت:مسیـح من میخوام لباسامو عوض کنم.

 با لحنی ک سعی میکردم سرد نگهش دارم گفتم:خب برو عوض کن.

 اوووم...خوب حوصله ندارم.-

 خب باشه فردا عوض کن.-

 خب نمیشه.-

 خب چیکار کنم؟-

 و پاشو لباسامو عوض کن.ت-

 ماهرخ تو واقعا حالت بده.خیلی بد مست کردی.بگیر بخواب.-

 خودشو چسبوند بهم.آب دهنمو به سختی قورت دادم که تک خنده ای کرد و گفت:کمکم کن دیگه.

 نشستم و گفتم:کمکت کنم لباساتو عوض کنی ولم میکنی؟

 ه...ماهرخم نشست و تند تند سرشو تکون داد و گفت:آره آر

 چنگی به موهام زدم و یک دست از لباساش رو درآوردم و انداختم روی تخت و گفتم:خیلخب.از کجا شروع کنم؟

 با لبخند گفت:از هرجا دوست داری.

 خب منکه میدونم اگه لباسشو بدم باال نمیتونم خودمو کنترل کنم.تازه کاش فقط لباس میبود.شلوارشم باید عوض کنم.

کمربندشو باز کردم،بعد از در آوردن شلوارش رومو کردم به یک سمت دیگه و با چشمای بسته چندتا نفس عمیقی کشیدم و 

 نفس عمیق کشیدم.

 این دختر قصد داره منو دیوونه کنه...تمام مدت داشت بهم نگاه میکرد و حواسمو پرت میکرد.



زیرش تنش نیست.کالفه لبمو به دندون گرفتم با هزار بدبختی شلوارشو پاش کردم و لباسشو دادم باال که دیدم هیچ چیزی 

 ؟ه ماهرخ خودشو کشید جلو و گفت:چی شدو سرمو چرخوندم ک

 تیشرتشو گرفتم سمتش و گفتم:تنت کن...

 ازم گرفت و پرتش کرد روی تخت و خودش رفت سمت حموم.

 منم دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم.

 بعد هم صدای قدم های ماهرخ.... بعد از چند دقیقه صدای بسته شدن در حموم اومد و

کمی از چشمامو باز کردم و متوجه شدم که ماهرخ اومد به سمت تخت،لباساش رو برداشت و رفت یک جایی که بهش دید 

 نداشتم.

 خدارو شکر مستی از سرش پریده.تا خواستم بخوابم صدای حرصی ماهرخ اومد:ای بابا این لباسه چرا همچیـ...

 ی خدا اینکه لباس مسیحه.با حالت ناله گفت:ا

بعد بازهم صدای قدمای ماهرخ اومد و خواست لباسو بکشه که پتورو هم کشید.چشمامو باز کردم و دیدم که پتو از دستش 

 افتاد و تا خواست بره پتو بین پاهاش گیر کرد و افتاد.

ح یا همینم االن تخت بشه مسیبلند شد و همونطور که راه میرفت دستشو میکشید پشتش و گفت:آخخخ باسن نازنینم.ب

 دلش ب چیه من خوش باشه آخه؟

 اومد و روی تخت خوابید...از غرغراش خندم گرفت.بعد از چند دقیقه 

 بعد از مدتی نفساش منظم شد و معلوم بود خوابیده.غلطی زد و اومد تو بغل من.

 ادت کرده بود و میتونستم ببینمش.منم مقاومتی نکردم و بغلش کردم.برقا خاموش بود ولی من چشمام ب تاریکی ع

خودمم نمیدونم چرا اصرار دارم ماهرخ منو نمیخواد.از تمام حرکاتش مشخصه و میدونم که حسم دوطرفس و ماهرخ بهم 

 دروغ نمیگه ولی اینکه تالشی برای مثبت کردن جواب باباش نداره همه تفکراتمو بهم میریزه.

 ..به خواب رفتم.پیشونیشو عمیق بوسیدم و چشمامو بستم و 

*** 

 کردم باز چشمامو تخت رو از کن بلند و من داشت سعی که نفر یه مکرر دادنای تکون با صبح

 یجا به بشر این مطمئنم من سنگین که چقدم خدا ای:گفت لب یرز میکشید پیشونیش به دستی که درحالی ماهرخ

 بدنش تو داره چیزی اهنی یه استخون

 مرتشرایطی،ک درهر نکن بلند و من دیگ درضمن خودم شدم بلند کوچولو نیست اشتباهت اتتفکر اوردن زبون به نیازی-

 .میگیره درد



 و اساتلب پاشو نمیگیره،االنم درد کمرم خیرم نه:گفت و باال به کرد پرتاب فوت ی با و بود ریخته صورتش تو که موهایی

 دوردور بریم میخوایم بپوش

 کجا؟ک ماهرخ گفت: حموم سمت به رفتم و خاروندم سرمو

 کجاست؟درِ من روی روبه االن دیگه میبینی داری خب:/نوردی صخره برم میخوام اجازتون با:گفتم و کشیدم هوفی کالفه

 صاحاب بی این توی میرم دارم

  میشه خشک شیرت بیاری جوش انقد نمیخواد خیلخب-

  بیرون رفت اتاق از و خندید بعدش

 و طوسی تیشرت یه و حموم از بیرون رفتم ای دقیقه ده تقریبا دوش یه از بعد حموم وت رفتم و دادم تکون تاسف از سری

 به زنگی و دراوردم کجان؟گوشیمو ها بچه پس بیرون رفتم و پوشیدم و سفید کتونی و کردم انتخاب تیشرت تراز تیره شلوار

 الو.بعد از مدتی برداشت و گفت:زدم ماهرخ

 شما؟ کجایین-

 .نمیدونم پسرارو ولی دخترا با ممهرناز اتاق تو من-

 شوهرشون به نمیکنن محلی کم انقد تو مثل که همه کجان شوهراشون دارن خبر احتماال بپرس دخترا از-

 شوهرجان خدافظ کجان که برات میکنم اس ام اس-

 !بشی کارت متوجه تا بزنن حرف باهات اینجوری باید خانم ماهرخ حقتهشوهرجان رو حرصی گفت...

 رفتم پسرا سمت به فرستاد و پیم اینکه از بعد

 رفقا سالم-

 قدش زدم منم و باال اورد دستشو میخورد پرتقالشو اب که درحالی مهیار

 پسر چطوری:رادوین

 چیه؟ امروز برنامه چطورین شما خوبم قربانت-

 !میگفت شتدا چی نمیفهمید اصن که مهال دیشب بودن کرده روی زیاده خیلی سرسنگینیم یکم دخترا با:سهیل

 بودم داده موز قول مهسا به من ولی:گفت کالفه باربد

 باربد سمت کرد پرت و بود میز روی که کوچیکی کاغذی دستمال بسته بود ساکت موقع این تا که مهیار

  کنین رفتار خانمتون با چجوری نمیدونین هنوز شماها بدبخت زلیل زن-

 مهیار پای رو گذاشت دستشو و کرد ای خنده سهیل



 شریک با برخورد درست یادگیری برای جناب میرسم خدمتتون رو ای جلسه چند یه،حریفن فن همه ارجمند تیمسار بله-

 زندگی

  کردیم ای خنده همه

 گردش بریم تنهایی خودمون میخوایم که بگیم بهشون بریم نظرم به االن خب:رادوین

 مهرنازن اتاق تو همه که گفت بهم چت تو مریم:گفت و داد تکون سری مهیار

 وشمگ به دخترا قهقه بلند صدای رسیدیم که اتاق به رفتیم رادوین و مهرناز اتاق سمت به و شدیم بلند حرف این با همگی

 میگن چی ببینیم هیس،بذار:گفت دماغشو رو گذاشت دستشو مهیار خورد

 در به چسبوندیم و گوشمون و کردیم موافقت همه

 گنده... کامیون این:میگه شاعر دارم دوست خیلی رو شعره این ها بچه:میگفت میزد موج خنده توش که صدایی با ماهرخ

 تنده چه هاش تلمبه گفته شاعر احتماال:گفت و زد دستی مهرناز

 اوخ اوخ:گفت و کشید گردنش پشت به دستی سهیل بست و چشماش دهنشو جلو گذاشت دستشو مهیار حرف این با

 دستش یکی اون با مهیار و مهیار ی روسینه بودم گذاشته سرمو منم و خنده از نمیشد منفجر داشتن رادوین و باربد

 بود گرفته گوشمو

 خنده از بود کرده غش ماهرخ

 دلم اخ کنه لعنتت خدا مهرناز:مریم

 بگم؟ خان مهیار به اومد؟میخواین خوشتون خانم مریم عه:گفت شده بر روده خنده از خودش بود معلوم که مهرنازم

  اومد رولبش خندیلب مهیار

 یه ها بچه داره،وای یاد چیزو همه خودش اندازه به بگی تو اینکه بدون مهیار کن ولم ترخدا نه:گفت و کرد ای خنده مریم

 باشن شنیده مردا حرفامونو ی همه االن فکرکنین درصد

 سهیل پیشه برام نمیمونه یتحیث وای:میگفت که بود مهال صدای دفعه این

 وایستاد گوش دوباره و دکر ای خنده سهیل

 ها بچه گشنمه:مهسا

 نافتاد رادوین و باربد بعدم من روی سهیل بعد مهیار روی من بعد اتاق تو شد پرت مهیار اول و شد باز در حرف این از بعد

 .باربد و سهیل روی

 افص تیشرتشو که حالیدر و شد بلند و داد قورت شو خنده سهیل میکردن نگاه ما به حیرت با دخترا و کشید جیغی مهسا

  داره کارم سهیل بیرون برم من ببخشید: گفت باربدم.اتاق از بیرون رفت خونسرد میکرد



 بیام منم تا وایسا داره کار منم احتماال اره:زد داد رادوین

 بود زشتی ای صحنه خیلی و بودیم خوابیده هم روی که مهیار و موندم من و

 کنیم چیکار مهیار:گفتم مهیار درگوش یواش

 بکنم نمیتونم کاری من باشی من روی تو تا داداش-

 ؟شم بلند میگی یعنی-

 میکنی؟ فکر چی خودت نمیدونم-

 ردنک صحبت به کرد شروع و دراورد و گوشیش میشد بلند که همینجوری مهیارم و زدم دخترا روی به لبخندی و شدم بلند

  .گرفت خندم که کرد اینکارو ضایع انقد

 زهاندا به چشمایی با دخترا خورد زنگ گوشیش یهو میکرد صحبت داشت و بود جیبش تو دستش که یدرحال همینجوری

 میکردن نگاه و مهیار و من داشتن هندوانه

 بود. شده خیره میکشت خودشو داشت که گوشیش به و بود واستاده اتاق وسط مهیار

 بزن زنگ رونبی بریم بیا داداش نمیده انتن اینجا شده قطع احتماالسریع گفتم:

 فهم چیز ادم قربون افرین:گفت و من گردن دور انداخت دستشو مهیار

 .دروبست مهیار و بیرون زدیم اتاق از دخترا به توجه بدون بعدم

 شدم منفجر دروبست مهیار همینکه

 زهرمارمهیار:

 بند دمخن هنوز رفتیم بودن منتظرمون هتل از بیرون که ها بچه سمت به خندیدم تر بلند و شد بیشتر خندم شدت من ولی

 بود نیومده

 چشه؟ بسته زبون این:گفت مهیار روبه سهیل

 داد یهی.ج.فج تی..سوت.سو.ی مهیار..م...م ها..ه...بچه.ب.ی..وا-

 چیشد دیگه بگو مسیح:گفت کالفگی با باربد

 رفتگ خندش مهیارم و ازخنده بودن مرده تا سه اون کردم تعریف براشون رو قضیه اینکه از بعد

 کارت بود خیت عجب مهیار:گفت سهیل

 جیبش تو کرد دستشو مهیار

 کشیدم خجالت خیلی ولی واقعا کنم چیکار باید لحظه اون نمیدونستمخب حاال...-

 خوشگذرونی بریم بیاین نبود، بینمون که غریبه بودن زنامون همه بابا نداره عیب:گفتم و خندیدیم



 مشدی سوار و ماشین سمت به افتادیم راه

 چقد گرمه-

 خیلیی-

 ندارم نا دیگه شماها جون به:گفت پایین میداد رو شیشه که درحالی رادوین

  ها میگذره خوش استخر؟خیلی بریم:گفت باربد

 ...نه داریم سشوار نه داریم حوله راحتیاس؟نه همین به مگه:گفت سهیل

 خشک گرمی این به هوا چیکار میخوایم لهحو بعدشم دیگه میخریم شورتم یه خوبه همینا لباسامون نداره عیب:گفتم

 ...روند استخر سمت بهو مهیار هم  شد قانع سهیلم و کردن تایید حرفمو همشون.میشیم

 تو رفتیم و شدیم پیاده ماشین کردن پارک از بعد کنیم پیدا استخر یه تونستیم مین 2۰ حدود از بعد

 شدیم استخر وارد شد اوکی کارا همه که وقتی

 های رنگ با شورتایی با و کمر به دست هممون کردن شنا به کرد شروع و اب تو زد شیرجه سهیل شدیم دوار همینکه

که ریخته بود توی صورتش رو با یک حرکت داد باال و  موهاشو و باال اورد سرش یهو میکردیم نگاش و بودیم واستاده مختلف

  دیگه بیاینگفت:

  کردن شنا به کردم شروع و زدم شیرجه منم

 داشت هم سرسره کاش-

 واستادیم استخر از گوشه یه رفتیم و کرد تایید رادوین

 میرن؟ کجا نگفتن دخترا:گفت مهیار

 نگفت چیزی من به که مهرناز نه:داد تکون سری رادوین

 نگفته بهم چیزی ماهرخ که گفتم منم

 دتونیا اگه ولی نگفته چیزی هم مهسا:زدن حرف به کرد شروع که بود باربد به نگاهمون همه باال انداخت هاشو شونه سهیلم

 یتونهنم بشه گشنش مهسا که میدونید ام همه و گرسنشه که گفت مهسا میکردیم گوش و حرفاشون داشتیم وقتی باشه

 بخورن چیزی یه رفتن احتماال پس کنه تحمل

 زنگ گوشیشون خان مهیار و اتاق تو شدیم پرت همه و داد رخ وحشتناک سانحه اون بعدش یادمه منم اره:گفت و سهیل

 خورد

 بیوفتم یادش نمیخوام:گفت و کرد ای خندهتک  مهیار

 مبری بیاین کنه خستتون اب اینکه از قبل:گفت و بیرون اومد اب از مهیار مین 31 بعد موندیم اب تو یکم و خندیدیم هممون

 .بریم دخترا با جاهارو بقیه که هتل بریم بعدشم بخوریم چیزی یه



 بیرون زدیم و کردیم خشک بدبختی به و خودمونو  اومدیم بیرون اب از همه و تمگف ای اوکی

 بهم چسبید نگذریم حق از-

 حقه حرفات همیشه:شونم روی زد دادو تکون سرشو سهیل

 رفتیم ماشین سمت به و خندیدم

 شدیم سوار هممون جلو رفت یکم کرد روشن و ماشین و فرمون پشت نشست مهیار

 بریم؟ کجا:گفت میکشید موهاش الی دستی و میکرد درست و ماشین ینهآ که درحالی مهیار

 بارهمی اتیش هوا از خدایی بخوریم خنکی چیز یه بریم-

 بدیم دورشون میبریم و برمیداریم دخترارو میریم ازاونورم هست هتلم نزدیک نظرم به ساحل لب بریم:سهیل

 ...ساحل سمت به افتاد راه مهیار و دادیم رضایت هممون

 ساحل سمت به رفتیم و کرد پارک هتل جلوی و ماشین و رسیدیم مین ۰ از بعد

 میخورین چی شما بخوریم بگیرم  آبمیوه میرم من:گفت و ایستاد سهیل

 میخوام انبه من-

 انار اب من:مهیار

 پرتقالی که خودمم:سهیل

 توچی؟:گفت رادوین روبه و

 آناناس:رادوین

 البالو:باربد

  نشستیم بود ساحل روی روبه که ییها صندلی رو رفتیم

 دارم جدید پیم واتساپ تو دیدم دراوردم و گوشیم

 میگذره؟ خوبی؟خوش داداش سالم:بود نوشته که حمیدِ دیدم رفتم

 عالیه خالی خوبی؟جات تو قربونت سالم:کردم تایپ

 میگه چی ببینم کردم صبر نوشتنه درحال و شد انالین دیدم که کنم خاموش و گوشی خواستم و کردم سند

 میاین؟ کی.ما بجای دوستان قربانت:نوشت

 میایم هستیم،بعدش دیگه روزه شیش پنج یه اومدیم تازه که فعال: نوشتم

 خدافط.برسون سالم بهش و باشه خانم ماهرخ و خودت مراقب داداش باشه:نوشت



 «خدافظ همینطور توهم چشم»کردم تایپ

 ها و به دریا خیره شدیم. بمیوهآ خوردن به کردیم شروع و اومد سهیل

 *ماهرخ*

 ..بیارن سفارشامونو بودیم منتظر بودیم نشسته غذا میز پشت

 میگفتیم ای دیگه چیز یه داشتیم ما شاید وامیستن گوش فال میان چی یعنی:مهال

 دارم مهیار اون برای من بزارید:مریم

 باشین تالفی فکر به اینکارا بجای دیگه کردن کاری یه حاال بابا ای:مهسا

 ؟!خب کنیم چیکار:مهرناز

 روی میز و رفت... دچی غذاهارو و اومد گارسون موقع همون

 :فتگ نگرانی با مریم.فتادنی اتفاقی هیچ ولی..زد عق و شد بد حالش یهویی که بکشه بو اشتها با اومد دید غذاهارو تا مهسا

 خوبه؟ عزیزم؟حالت شد چت مهسااا

 ..کرد بد و حالم غذا بوی چرا نمیدونم...آره آره:مهسا

 اینطوری؟ وقته. چند:گفت و مهسا به زد زل متفکرانه مهرناز

 هنوز اول دفعه بخدا_

 شدی؟ کی عادت مهسا:مهال

 راستش نمیدونم..نشدم پیش ماه نمیدونم:مهسا

 دادی آب به گل دست نکنه مهسا:مریم

 کنه عمل سریع اینقدر باربد دمنمیکر فکر ولی که بود قرارمون راستش:گفت و پایین انداخت سرشو مهسا

 آخه؟ داری شدن دار بچه آمادگی االن تو مگه:مریم

 کنم پیدا آمادگیشو باید گفتم باربد به من بابا_

 نساخته بهش اینجا غذاهای شاید نیست معلوم که هنوز..عزیزم میکنی بزرگش زود اینقدر چرا مریم:مهال

 باشه میگی تو که همینجوری امیدوارم_

 داشتی؟ حالتایی چه آتوسا سر خودت داشت تهوع حالت که االنم..نشدم مریض پیش ماه میگه،مهال:گفتم المه به رو

 و وقتی برای اولین بار حالت تهوع داشتم سریع بیبی چک زدم و فهمیدم چه خبره.... بودیم کرده ریزی برنامه قبل از ما_

 یشم؟م مامان دارم من یعنی:گفت بغض با مهسا که خندیدیم هممون



 باقالیا قاطی رفت دیگه جونیم مهسا واای:مریم

 مهالشون اتاق سمت به رفتیم و خوردیم غذامونو شوخی و خنده با

 استخر؟ بریم میاین ها بچه:مریم

 اه شدم پریود مرگم خبر:مهرناز

 من برم و شانس:گفتم و کردم ای خنده

 میکنیم ای دیگه کار یه پس:مریم

 ..میاد حرف صدای دید برگرده اومد تا کرد بازش و اتاق پنجره سمت رفت مهرناز

 فهیمدممممم:گفت دقیقه چند از بعد و کرد خم سرشو

 کنی؟ چیکار میخای باز:مریم

 پیشش بریم که کرد اشاره

 حرف دارن ایستادن اتاق پنجره زیر دقیقاو  کردن خوشگل و زدن ژل موهارو زده تیپ همه آقایون دیدم که کردم خم سرمو

 ..اونن منتظر حتما،نبود مسیح ولی میزنن

 و به ما اشاره کرد که بریم کنار کرده یخ آب از پر سطل یه رفته مهرناز دیدیم برگشتیم

 میشن ناراحت نکن مهرناز:مریم

 نشدیم؟ ناراحت ما واستادن فالگوش اومدن اونا،دیگه بزار مریم ای:مهال

 بعدشم و کرد خالی پنجره از و سطل تموم و کرد استفاده صتفر از مهرناز که میزدن حرف همینجوری داشتن مهال و مریم

 هااا واستین فالگوش نبینم دیگه:گفت باال برد صداشو

 میگرفت فیلم ازشون داشت هم مهسا

 داشت دیدن هاشون قیافه

 میزد پلک تند تند و میکرد نگاه باال به حیرت با سهیل

  دبو ریخته بهم موهاش لدم و بود صورتش رو دستش باربد

 ..کشیده آب موش بود شده رادوین

 ..میکرد نگاه مارو داشت و بود ایستاده همینجوری بود شده خشک هم مهیار

 ...داد بریم:میاد داره مسیح صدای دیدم هیکدف

 ..بود مهرناز دست که سطلی به نگاه یه میکرد اونا به نگاه یه،پسرا به بود زده زل و نصفه ول کرد حرفشو



 زده خشکتون چرا رادوین..باربد..خوبه حالت مهیار..کن عوضو لباسات برو بیا داداش سهیل_

 اتاقا سمت برد کشون کشون پسرارو

 میگرفت شدت خندم میومد یادم قیافشون میخندیدیم فقط زمین کف بودیم نشسته مون تا ۰

 میزدیم قهقهه

  کثافت...خدانکشت_

 دلم واای حقشونه..ـ..ح_

 ..شدیم بلند جامون زا خندیدن دقیقه چند از بعد

 ..بودن افتاده وریه هرکدوم

 ..کنین جمع و حواستون نمیکنن ول تالفی بدون کارو این اونا:مهال

 ..بکنن میخان چیکار:مهسا

 نیست آدمی همچی مهیار:مریم

 زمین روی شد پرت بود شما اقای نفر اولین کردیم باز در وقتی بود معلوم کامال:گفتم مریم روبه

  اومد در صدای که دیمخندی هممون

 ؟بود کاری چه این نمیزارم زندت بخدا..کن باز ودر مهال_

 میخای؟ چی_

 بردارم میخام لباس_

 بگیر رادوین لباسای از برو_

 ...میبینم تورم گریه..میشیم تنها باز ما خیلخب_

 ..نکن بلبل زبونی خیلی بدو بدو سهیل آقا اوووو:مهرناز

 تو دست از کشهمی چی رادوین باش ساکت تووو_

 تو از دست مهال میکشی... که چیزی همون_

 ..رفت و زد در به مشتی

 ..کردم تمدید و آرایشم من و کردیم مرتب لباسامونو سریع

 ..بیاین کررد اشاره دست با بعدم اونور نگاه یه کرد اینور نگاه یه کرد باز آروم و در اول مهرناز

 ..بیرون هتل از تیمرف بدو بدو و بیرون رفتیم اتاق از سریع



 ..میزدیم قدم هتل نزدیک خیابونای هم توی

 خورد زنگ مریم گوشی که میزدیم قدم داشتیم خریدیم خودمون برای لباس دست چند

 مهیار؟ بله_

_ ..... 

 چطور؟ بیرون اومدیم ما_

_ ..... 

 کجایین؟ شما باشه_

_ ..... 

 ...باشه باشه _

 میکنن یتالف دارن مثال:فتگ عصبانیت با و کرد قطع که و گوشی

 ؟مگه گفت چی:مهال

 هتل نمیایم شب ما گفت_

 گرفتن دیگه اتاق یه حتما برن دارن کجارو کن ولشون:مهرناز

 ..حتما_

 پیش اهمم حداقل..من اتاق بیاین تنهاییم هممون شبم نیستن که شوهراتون:گفت مهرناز رسیدیم وقتی نزدیم حرفی هتل تا

 باشیم هم

 ..داخل رفتیم و کردیم موافقت هممون

 بهم بده آب لیوان یه خواهر:گفتم مهرناز روبه

 ..خودت بردار باش راحت_

 باشه_

 الشب زیر برد دستشو کنه صاف و بالشت کرد دراز دستشو مهال و خورد تکون یکم بالش که تخت روی انداخت خودشو مهال

  آورد در و مهرناز شورت و

 خندیدن به کردم شروع و بیرون ریخت دهنم تو از و بود دهنم تو که آبی تموم

 بوده برنامه دیشب اینکه مثل:گفت مریم که میخندید و میکرد نگاه بهش چندشی با همینجوری مهال

 ..بابا نه_



 نمونه نصیب بی کرده کارشو مریضیش قبل شب زرنگه چه نگا میدونه مریضشو تاریخ آقاشون:گفتم خنده با

 هااا بچه زشته اایوا:گفت مهسا که خندیدن همشون

 اه دارن کار آدمم جای همه به:میگفت لبم زیرو  حموم تو کرد پرت و گرفت مهال از رو شیتور شورت رفت سریع مهرناز

 بخوریم؟ چی شام:مریم

 هست منم سوال:مهسا

 خاهر زندگیته همیشگیه دیالوگای از یکی:گفت خنده با مهال

  بدبختا اون برای میکشیدیم نقشه و میزدیم حرف شب تا

 ..خوابیدیم و خوردیم چیزی یه شامم

 ..اومد در شدن بسته و باز صدای که میگرفت خوابم داشت کم کم

 نشد وارد کسی کردم در به نگاهی

 ..بودن خواب همه هم دخترا

 ؟چی یعنی..بودم ترسیده چی مثه

 ..میزد تند تند داشت قلبم

 ..زدم توهم حتما

 روی شیدک رو پتو مهسا دیدم بزنم جیغ اومدم تا شد کشیده پتوم دیدم که میفرستادم صلوات تند تند بستم دوباره چشمامو

 ..خودش

 ..ترس از خودم به میلرزیدم داشتم

 ...ا بسم گفتم بار ده

 نشد داخل هیچکس اما..در شدن بسته و باز صدای دوباره بعدشم اومد آسانسور در صدای که میشدم آروم داشتم

 بود؟ چی صدای:گفت و باال اورد چی مث و کلش مهرناز دیدم

 ..داخل...د...نیومد هیچکس اما اومد در..د صدای رـ....بادوبو....د...مهرناز:گفتم بغض با

 شنیدی؟ خودت؟چی یعنی_

 آره_

 میداد هول درو یکی انگار شد پایین و باال دستگیره دوباره بزنه حرف اومد تا



 از تنداش همشون که بهشون دادیم توضیح شدن بیدار هم دخترا بقیه..کرد بیدار آروم و مریم بودو افتاده پته تته به مهرناز

 میمردن ترس

 گرفت مهیار شماره سریع مریم

 میباشد خاموش نظر مورد مشترک_

 مسیح...بود نفر یک به امیدمون فقط بودن خاموش همشون گرفت رو همه شماره..بود خاموش اونم گرفت و سهیل شماره

 ..بود خاموش متاسفانه اونم که رفتمگ شمارشو تند تند

 ...بود اومده بند نفسامون..پنجره به خورد چیزی یه دقیقه چند از بعد

 کنیم باز و در بریم نمیشه که اینجوری_

 بریم باهم هممون:مهسا

 میگه راست:مریم

 برم جلو جلو من بزارید:مهال

  آره آره:گفتم مهال به رو

 ..میاد جیغ صدای پنجرهپشت  از دیدیم که در سمت. میرفتیم یواش یواش داشتیم

 اینجا بود خبر چه..کردم دستشویی خودم به کردم فکر لحظه یه من وای

 3 1 2:مهال

 ..بود لجن آب...اه حالم بهم خورد.،ما روی ریخت داغ آب عالمه یه و ترکید بادکنک یه کرد باز در تا کرد باز یهویی و در

 ..بود بسته چشماش و قلبش روی بود گذاشته دستشو فقط مهال..کرد شغ که مهسا..میکردم گریه ترس از

 مهسا صورت تو میزد داشت و میکرد نگاه مهیار به عصبانیت با مریم

 بچم رادوین:وگفت شکمش روی گذاشت دستشو مهرناز

 بود پریده رنگشون ترس از بخندیم اونا قیافه به بود ما نوبت حاال

 کنینن شوخی گفتم سرتون تو خاک:باربد

 ..بود ساده شوخی یه بابا..خوبه حالت مهرناز:مهیار

 خوبه؟ حالت ترخدا مهرناز کردم غلط مهرناز:رادوین

  رادوین ای ساده چقدر..نشه تکرار کردی؟دیگه غلط که کردی اعتراف پس:گفت کرد باز چشمشو یک مهرناز

 خنده از بودیم مرده دخترا ما



 ترسوندن مارو اینا..بستن پشت از شیطون دست..نا کی دیگه اینا باختیم ما بابا:مسیح

 تسلیم:مهیار

 گفت مهیار که همین:باربد

  اه..نرسید خودم عقل به چرا:رادوین

 قشهن چه این جمعتونهتو پلیس دوتا مثال برگردین برگردین..شدین ضایع بیا:گفت بود ساکت موقع اون تا که سهیل

 ..بود افتضاحی

 خنده از بودیم مرده در جلوی همون ما و مهسا طربخا موند باربد فقط،رفتن پسرا

 فقط مهرناز بمیری:مریم

 ؟بیهوشه هنوز چرا مهسا وای:مهال

 کنم حلش من تا بیارین موز تیکه یه:مریم

 مریم به دادم بردم و برداشتم موز یخچال داخل از رفتم سریع

 مهسا دماغ زیر گرفت و کند پوستشو از یکم مریم

  میشمرد دستاش با

_2 1 3 0 ۰ 

 ..میاد موز بوی میکنم احساس چرا..افتاده برام اتفاقی چه..وایی:مهسا

 ..نشده هیچی کن باز چشماتو:مریم

 شب؟ نصف بود کاری چه این باربد خری خیلی:گفت عصبانیت با کرده شغ چرا اومد یادش تازه کرد باز که چشماشو

 ..بود ارجمند تیمسار نقشه:گفت و باال برد دستاشو

 میکشه کی و جنایی های نقشه این دیگه علومهم:مهال

 برین شماهم باربد آقا بفرمایید:گفت و کرد نگاهی غره چشم با مریم

 مهسا پیش میمونم نه_

 برو نکرده الزم:مهسا

 ...کردیم تمیز و در جلوی کثیفی و برداشتیم جارو مهرنازم منو رفت و گفت ای باشه مظلومانه باربد

 میومد لجن گند بوی

  و حموم رفتیم نوبتی به نوبت



 ..بود صبح نزدیک دیگه

 ..خودم اتاق سمت به رفتم و کردم افظیخداح ها ازبچه

  پاشه شورت یه فقط خوابه تخت روی مسیح دیدم شدم وارد

 ...نمیکشه خجالتم

 .باالش انداختم رو پتو و سمتش رفتم

 ..انداختم ساعت به نگاهی و کردم عوض لباسامو چمدون سمت رفتم

 ..بود نیم و 0 عتسا

 ..کشیدم دراز زمین رو برداشتم و تخت روی بالش

 ..رفتم خواب به و شد گرم چشمام

 ..میکنه نگام داره و انداخته پتو روم مسیح دیدم کردم باز چشمامو کردم حس خودم روی که چیزی احساس با

 ..خانم ماهی بخیر صبح_

 ..ماهی گفت بهم وقت چند از بعد..زدم لبخندی

 میکنی صدام ماهی که خوبه چه_

 دوستاتی با همش روزه چند..بود شده تنگ برات دلم:گفت و زد زل چشمام تو

 21 ساعت..دیگه پاشو:گفت و شد جدی یدفعه صورتش به بزنم و دستم اومدم تا

 میدیدم؟ خواب ؟داشتم..این شد چش وا

 بیا شو اضرح سریع،منتظرن ها بچه البی تو میرم من:گفت که کردم نگاهش تعجب با

 ..بیرون زد خونه از سریع که نگفتم چیزی

 ترکید بغضم.. ریخت تند تند اشکام

 دمب نشون مسیح به امروز از دادم قول خودم به و شستم و صورتم دستشویی داخل رفتم و کردم مرتب و اتاق دور گریه با

 ...کنم لج میتونم منم

 .پایین رفتم و سرم به زدم و تلم گذاشتم باز موهامو و کردم عوض لباسامو سریع

 ..مسیح کنار یکی بود خالی مریم کنار صندلی یه ها بچه جای رسیدم وقتی

 کش نقشه آقایون..بخیر صبحتون:گفتم خوشحالی با و نشستم مریم کنار رفتم

 کن خراب نقشه بگو:مهیار



 میرزا آق نگیر کم دست دخترارو وقت هیچ:گفت مهال و خندیدیم هممون

 ..مسیح اال کردم نگاه همه به خوردن صبحانه طول تو..صبحانه خوردن به کردیم شروع و دیدیمخن بلند بلند

 ..میکردم حس نگاهشو سنگینی ولی

 رفقا؟ بریم کجا امروز:گفت رادوین

 ندیدیم و زنمون روزه چند بابا..اتاقامون تو:مهیار

 بود شوخ اولم از مهیار این:گفت خجالت با بازوشو به زد مشتی مریم

 ..برگردیم باید دیگه روز 3 متاسفانه..روز چند این گذشت خوش چقدر ولی:سهیل

 هفته یه دادی قول دیگه نه سهیل اععع:مهال

 داره شرط:سهیل

 شرطی چه:مهال

 بگم گوشت دم بیا:سهیل

 داره خجااالت:گفت عصبانیت و خنده با و شد لبو رنگ مهال که گفت چیزی مهال گوش دم

 فهمیدیم و سهیل درخواست همه،المه حرفت این با:باربد

 بزنه دور و امروز خانومش با هرکی چطوره:گفت مسیح که خندید و مهال به باربد چشم غره رفت بلند سهیل

 پاشو خانم مریم..دهنت قربون آخ:مهیار

 تو دست از مسیح:مریم

 رفتن و کشید و مریم دست مهیار

 تنرف اوناهم و گرفت و مهرناز دست شیطنت با رادوینم

 بریم عشقم پاشو شدی سیر و رفتی و دستشوییت اگه مهسا:باربد

 ها بخوریم هم بستنی..بریم بریم:مهسا

 ..رفت و کرد ای خنده باربد

 افتخار میدی؟ بانو:گفت و کرد مهال به نگاهی سهیل

 .عشقم بریم:مهال

 ..میز ور اون مسیح و بودم میز اینور من و رفتن همه

 کنی؟ بازی گوشیت با اینجا بشینی که دادی پیشنهاد اونا به_



 ببرمت؟ بگیرم دستتو بیام میخای نکنه چیه_

 ..میکنم جور و یکی خودم..ممنونم ثامن آقای نه_

 گفتی؟ چی.با اخم غلیظی گفت:اومد اینجا تا گردنش های مهره صدای که کرد بلند سرشو چنان

 ثامن آقای خوش روز_

 ...بیرون هتل از رفتم و شدم بلند جام از

 خخ.نبودم بلند زبونیم هیچ متاسفانه..میکردم نگاه پاساژارو و میزدم قدم خیابونا یتو

 ..بیوفتم بود نزدیک و بهم خورد که طوری شد رد کنارم از عجله با خانومی یه یهویی که میزدم قدم داشتم

 ..بود عطرش بوی به حواسم تمام من اما

 ..میکشیدم بو عمیق و بودم ستادهای همونجا من و شد محو خانومه..آشنایی بوی چه

 ..مامان میکردم بغلت و بودی کاش..شده تنگ براش دلم چقدر..بود مامان همیشگی عطر آره..بود مامان عطر بوی

  تخت روی کردم پرت رو خودم شدم اتاق وارد..هتل برگشتم خراب الیح با

 بابا؟ لهب.خب معلومه باباس دیگه.جواب دادم:بود ایران از..خورد زنگ گوشیم

 میگذره؟ خوش!بابا دختر شده تنگ برات خبر؟دلم خوبی؟چه دخترم سالم_

 داره هوامو خیلی مسیح..خالیه جات واقعا..شده تنگ منم دل جونم بابا واای_

 کجاین؟ بقیه..شکروخدار_

 میکردم عوض لباسامو داشتم منم..پایین رفتن اونا_

 عه؟_

 هوم_

 ..نزار منتظرشون برو پس_

 باش خودت مواظب ییبابا باشه_

 خداحافظ برسون سالمم همچنین_

 ..تخت روی کشیدم دراز دوباره و کردم قطع و گوشی

 «شما؟ کجایین»بود مهرناز اومد پیام گوشیم

 «شد دعوام مسیح با نرفتیم جایی ما مهرناز»

 «بیام من تا نرو جایی بابا ای»نوشت دقیقه چند بعد



 اومد اتاق در صدای دقیقه 11 از بعد که ننوشتم چیزی

 بود مهرناز کردم بازش رفتم

 گریه زیر زدم دیدمش تا

 چیشده؟ بشم قربونت الهی_

 هنمیزار اصال اما کرده موافقت بابام بگم بهش میخام همش..بزنم حرفی نمیده اجازه اصال میکنه رفتار سرد من با مهرناز_

 بزنم حرف

 بزنم؟ حرف باهاش من میخای_

 نه نه_

 زنه؟ب حرف رادوین بگم_

 نکبت..میمونه میرغضب مث سفر اومدیم روزه 3 میزنم حرف باهاش خودم باشه هرجور خاهر نه_

 میشن نگران میان دخترا االن..عزیزم کن پاک اشکاتو خیلخب_

 .زده زنگ تصویری آریا بیا بیا:گفت مهرناز که شدم بلند جام از

 کرد وصل تماس

 پسرم؟ خوبی مامانی عشق سالم_

 میاین؟ کی پس شده تنگ برات خیلیدلم مامان؟خوبی تو نجو مامان سالم_

 مامان؟ جیگر خوب ها نکنی اذیت و مهتاب خاله...ایشاال مامان میایم_

 ؟نمیکنه اذیتت دیگه بابا،مامانباشه._

 میزنم زنگ بهت خودم مامانی برم باید من عشقم..ها باشی خودت مراقب مامانی شده تنگ براتدلم خیلی..پسرم گل نه_

 بعد

 بابایی به میزنم زنگ جونی مامان باشه_

 میبوسمت..باشه_

 بودم دلتنگش چقدر آخیش:گفت و کرد قطع مهرناز و گوشی

 ..شستم و صورتم رفتم و زدم لبخندی

 .رستوران بریمتا  بیرون رفتیم همه ناهار برای

  شیک رستوران یه رفتیم مهیار ماشین با



 خدایی؟ داره یاد جاک از جارو همه این مهیار این موندم من

 داخل رفتیم و شدیم پیاده رسیدیم وقتی

 ..بودیم هم همه چه ماشاال..نشستیم ای نفره 21 میز سر

 ..رفت گارسون کردیم انتخاب منو از اینکه از بعد

 !مبگ بهتون و خبری یه میخام رفقا:مهسا

 خاهری؟ چیشدی:مریم

 ها نکنین داد و جیغ زیادی فقط_

 ومیخان دیگه بگو:باربد

 شدیم بابا و مامان باربد و من_

 .بودن شوک تو پسرا.میدونستیم که دخترا ما

 ..میکرد بوسش هی..میچرخوندش کرد بغل رو مهسا و شد بلند جاش از باربد

 ..میکردن نگاه تعجب با داشتن همه

  کهمبار جان مهسا..مبارکه باربد فهمیدم و شدن عمو طعم بالخره:گفت رادوین که گفتن تبریک همه

 ..مهسا دهن میداد لقمه نمیخورد غذا خودش..کنه چیکار نمیدونست..باربد بیشتر همه از بودیم خوشحال همه

 کنم؟ دهنت منم میخای:گفت پهلومو به زد مسیح که میکردم نگاه بهشون حسرت با من اما میخندیدن همه

 خودم. دارم دست:گفتم و کردم اخمی

 پس؟ میگه چی بارت حسرت نگاه اون_

 میشه؟ مربوطی شما به_

 ..خیر_

 خوردم غذامو بغض با و نگفتم چیزی

 بهمون؟ میدی چی شیرینی باربد آقا خب:مهیار

 بگین شماها هرچی:باربد

 میگیره بگین هرچیس ابرا روی...خوشحاله االن این مهیار:رادوین

 داداشین باهم شما میکنم شک وقتا بعضی:سهیل

 عه بگیره بزار:گفت شوخی با مهرناز



 ..بیارم در بازی جاری یکم:گفت و زد شمکیچ

 مایی خاهر تو میکنم شک وقتا بعضی منم سهیل حرف جلوی کنم باز گیومه یک:مهال

 میکنم حساب من رو امشب شام:گفت باربد که خندیدیم هممون

 میگفتی زودتر..دادیم سفارش کم،کنیم حساب باید خودمون کردیم فکر ما بابا ای:مسیح

 موافقم بدجور حرفت با داداش:مهیار

 ..دیگه نکنین اذیت رو تازه بابای مامان:گفتم و کردم ای خنده

 ها بچه آره:مریم

 هم بستنی..میدی دوری یه میبری مارو شام بعد هم..میکنی حساب و امشب شام هم:گفت و باربد سمت به کرد رو بعدم

 ...و میگیری

 میده هایی رخواستد چه ببین رفت راه مهسا با بسکه باش مارو خانم:مهیار

 نداره دوست و من مهیار بود معلوم اولم از:مهسا

 شدی؟ ناراحت مهسا:گفت ای خنده ته با باال آورد سرشو میخندید ریز و میز روی گذاشت سرشو مهیار

 ..خندیدن هم بقیه که خنده زیر زد بلند بعدشم

 ..شد خورده ها بچه های شوخی با شام خالصه

 ..خودش اتاق داخل رفت هرکی و شد 21 ساعت خونه برگشتیم تا

 ..کردم عوض لباسامو سریع منم بزنه مسواک تا دستشویی داخل رفت مسیح

 خاموش و برق هم مسیح که کشیدم دراز تخت روی رفتم بعدشم و زدم مسواک و داخل رفتم من بیرون اومد کهمسیح و

 ..کشید دراز کنارم اومد و کرد

 ..بهم بودیم زده زل و بودیم کشیده دراز هم روبه

 !مسیح؟_

 جان؟_

 نمیدی؟ گوش حرفام به چرا_

 دیگه شنیدمرو  میشنیدم باید که حرفای_

 دارم دوست من:گفتم بود اشک از پر که چشمایی با

 نباش نگران..میشه حل که هست مشکالتی یه اما..دارم دوست منم_



  .من مسیح:گفتم و ریخت اشکم

 هیش_

 ...محلـ کم اینقدر تو ولی ازدواجمون با کرد قبول زدم حرف بابام با لیاایتا به اومدن قبل..بگم بزار_

  میبوسید داشت وحشیانه و کرد لباش قفل و لبام

 ..کردم همراهیش منم و موهاش داخل بردم دستمو

 نگفتی؟ زودتر چرا:گفت و کرد مجداد از مدتی از خودش عب

 ..ندادی اهمیتی من به اصال توهمونطور ک اشکام میریخت گفتم:

 نریز اشک دیگه..کردم غلط..ماهرخ ببخشید واقعا..ببخشید_

 ..مسیح دارم دوست خیلی:گفتم و زدم لبخند و ریخت چشمم گوشه از اشکم

 ..بیشتر من_

 ..خوابیدم آرامش با امشب..سینش روی گزاشتم و سرم و بغلش تو رفتم

 ..میکرد نوازش و صورتم داشت که شدم بیدار مسیح نوازش با صبح

 عزیزم دیگه پاشو_

 بخیر صبح_

  بگردونمت ببرمت میخام امروز بخوریم صبحانه پایین بریم پاشو..صبح توهم بخیر عشقم._

 جدی؟_

 جدی آره_

  شدم بلند جام از و کردم ای خنده

 زدم هم یمزقر رژ..ودب باز یکمشم و بستم یکمشو موهامم،قرمز رنگ به پوشیدم تابستونی بلند پیراهن یه و شستم و صورتم

 ..در سمت به رفتیم برداشتم گوشیمو و پوشیدم هامم صندل و

 ..مشکی شلوارک یه با بود پوشیده قرمز تیشترت من مثل مسیحم

 ...من جذاب

 ..هاا بخورم وتور لبای میشم مجبور صبحونه بجای وگرنه..نکن نگاه اینجوری:گفت که کردم بهش نگاهی عشق با

 زشته عع عع_

 ..بکشه خجالت خودش شوهر از آدم اینه زشت_



 شوهر..بابا باشه_

 چی پس_

 ..ها بچه سمت به رفتیم و بیرون زدیم اتاق از باهم

 رفقاااا بخیر صبحتون سالاااام_

 انرژی پر چه خانم ماهرخ به به_

 ..دیگه دیگه_

 دیگه خوب خبر یه:تگف و انداخت جمع به نگاهی خوشحال و گرفت و قضیه که زدم چشمکی و انداختم مهرناز به نگاهی

 اصن نمیگم....اینکه

 مهرناز دیگه بگو:مهسا

 کردههههه موافقت ازدواجشون با ماهرخ بابایمهرناز شونه ای باال انداخت و گفت:باشه حاال ک اصرارمیکنی میگم..

 ..شد شروع تبریک بساط دوباره و شدم خوشحاال همه

 ..منو دخترا و میکردن بغل و مسیح پسرا

 ..بریم ما که وگرنه بیاین که میاین شماهم اگه..بگردونم ببرم میخام و ماهرخ من امروز..بدین اجازه گها حاال:مسیح

 ..میگذره خوش خیلیم میریم جدا جدا ماهم..بگذره خوش..بفرمایید..باشین راحت داداش نه:سهیل

 شدیم خارج هتل از خوردیم صبحانه اینکه از بعد و کردیم ای خنده

 ..کرد حرکت مرد اون و گفت انگلیسی به چیزی یه مسیح و گرفتیم سیتاک گذشت که یکم

 رسیدیم ساعت نیم از بعد

 اصیخ جذبه با جیبشو تو کرده دستاشو دیدم که مسیح سمت برگشتم...زیبا چقدر..بود بهشت من بود؟خدای کجا اینجاااا

 ..میکنه نگاهم

 ..عمرم اینجا قشنگه خیلی..مرسی عشقم وااای_

 دل عزیز رهندا قابلی_

 کلک؟ کردی پیدا کجا از رو اینجا_

  مهیار از_

 چیه؟ اسمش...داره یاد و جهان نقشه ماشاال_

 ..ببینی ترشو قشنگ جاهای تا بشیم تفریحی های کشتی سوار باید..مورانو_



 دیگه سوارشیم..خوشحالم خیلی وااای_

 من فندوق یکم کن صبر_

 ..شو سوار خوبو گفت: اومد مین چند بعداز آقایی یه سمت به رفت

 ..بیوفتم بود نزدیک خوشحالی از لحظه یه که شدم سوار خوشحالی با

 ...بود ااازن خیلی...بود گری شیشه استودیوهای و ها ویترین از پر سمتمون دو شدیم سوار که وقتی بود کوچیکی های کشتی

 ،خیلی...بوددد زیبا خیلی

 میداد بهت خوبی حس که رنگارنگ جای یه..بود کم قشنگیش از بگم درهرچق..زدیم دور جاشو همه گفتم کم بگم هرچی

 ممنونم؟ ازت بگم چجوری:گفتم و مسیح طرف برگشتم

 بده جایزمو_

 میخای؟ چی_

 بغل,بوس_

 نکنم؟ اینکارارو اگه و:گفتم مرموزی لبخند با گردنشو دور انداختم دستامو جلو رفتم و کردم ای خنده

 .نداری هم فراری راه یچه افتادی گیر..دیگه نمیشه_

 روی گذاشتم لبامو و پایین آوردم سرمو کرد بغل محکم منو و کرد بوس گردنمو عسری که کردم کج گردنمو و خندیدم ناز با

 ..میبوسید محکم و کردن همراهی به کرد شروع اونم..لباش

 ..کشیدم عقب من که نکشید طول اینقدری

 عشقم جایزت اینم_

 باشی؟ بغلم میشه_

 اشب_

  بوسید سرمو..بودم زده زل رو روبه به سینشو روی گذاشتم سرمو نشستم پاهاش بین و بغلش تو رفتم

 کرد بو و گردنم و پایین آورد سرشو که کنم نگاهش تا دوباره کردمکج و گردنم

 عشقم میدی خوبی بوی چه اوممم_

 ..کشید بو تر عمیق که زدم لبخندی

 ..مسیح نکن:گفتم که اومد قلقلکم

 ..کرد بلند سرشو و کرد ای خنده



 بود شده ناهار موقع دیگه..اول جای به رسیدیم که موقعی و گذشت همینجوری بزنیم دور که آخری تا

 غذا؟ میخوره چیماهیم :زد لب و بوسید و گرفت دستمو مسیح

 بخوری؟ تو هرچی_

 میخام خوشمزه چیزای که من_

 !!یحــــمس_

 ؟دارن میل چی سنیوریتا..خیلخب_

 برسیم بزار حاال_

 اکسسوری... مغازه یه به خورد چشمم که میزدم قدم داشتم

 ..قشنگن اینا چقدر که میدادم توضیح میزدم حرف مسیح با و میرفتم عقب عقب همینجوری

 میخاد چی خوشگلم خانم ببینم مغازه تو بریم بیا_

 ..شدیم مغازه وارد باهم و گرفتم دستشو

 ..دخور مشامم به بو همون دوباره شدم نزدیکش..بود صورتش تو موهاشم و بود ایستاده ترینوی پشت هم ای دیگه خانم یه

 اینارو ببین بیا عزیزم:شد بلند مسیح صدای کنم صدا رو خانومه اومدم تا

 میام باشه_

  االن دیگه بیا_

 مسیح سمت برگشتم و گرفتم خانومه از نگاهمو

 قشنگه چقدر ببین_

 ..بود قشنگ خیلی کردم ینگاه دستش توی سرویس به

 پسندیدی؟_

 قشنگه آره_

 بزاره برامون اینو گفت فروشنده به انگلیسی به

 ..خالیه جاش و رفته دیدم که خانومه سمت برگشتم فاصله همین تو

 .نبود کردم نگاه و اونور و اینور هرچی

 ..مسیح سمت برگشتم

 میخام هم گوشواره من مسیح_



 اربرد میخای هرچی که گفتم عشقم_

 کن صبر باشه_

 داره چی ببینم کردم نگاه و رفتم

 واقعا بود قشنگ چیش همه

 مسیح سمت رفتم و برداشتم دستبند تا چند و گوشواره تا 3

 میخام اینارو_

 نمیخای؟ ای دیگه چیز...اوکی عزیزم_

 عزیزم نه_

 ..بیرون اومدیم مغازه از باهم و کرد حساب هم اینارو

 ماهی؟_

  جونم_

 بخوریم ناهار ها هبچ با بریم_

 خوبیه فکر_

 بزنمزنگ بزار_

 ..گرفت و سهیل شماره آورد در و گوشیش

 سهیل؟ الو_

_.... 

 کجایین؟ شما میگم!خوبی؟ سالم_

_.... 

 دقیقا؟ میشه کجا_

_.... 

 هتل؟ بعد خیابونه_

_.... 

 .بخوریم شما با خواستیم نخوردیم ناهار هیچی_

_.... 



 اییماونج دیگه مین 21 داداش باشه_

 نخوردن ناهار و میگردن دارن اوناهم:گفت من به رو و کرد قطع و گوشی

 خوبه_

 بود گفته سهیل که همونجا رفتیم و شدیم تاکسی سوار دوباره

 شدیم پیاده و داشت نگه رستوران جلوی

 کنم پیدا و جاشون من تا میزنه بال بال داره مهرناز دیدم که شدیم وارد

 "دیدمت" مکرد اشاره و کردم ای خنده

 کردین؟؟؟؟؟؟؟ چکارا...رفتین ساعته 3...دور یه گفتین بابا:گفت مهیار که اونجا رفتیم مسیح با

 دور دور بابا هیچی_

 هااااا داشتیم زیاد دورا دور ای از ماهم_

 خوشبحاالتون_

 این گرسنه حتما بیاین بیاین:گفت و کرد ای خنده مریم

 گشنمه واقعا..مریم آره_

  خوردین ای عجله صبحانم:مهرناز

 خانوم نکن اذیتشون،مهرناز: رادوین

 ..خوردیم و ناهارمون سکوتتو و کردیم ای خنده

 بعد روز چند*

 اتاق داخل اومد مسیح که میبستم و چمدون عجله با داشتم

 پروازه دیگه ساعت 2 باش زود خانم_

 ...و سوغاتی زیاده لباس..عزیزم دیگه باشه_

 منتظرن پایین ها بچه..سریع خب_

 ..لباسام سمت رفتم و دادم تکون سری

 ...نازک شال یه با پوشیدم کوتاهم مردانه پیراهن یه و پوشیدم مشکی بلند ساحلی یه

 .اسالمی حجاب دیگه...ایران میریم داریم باشه هرچی

 .اتاق در دم رفتم و گرفتم چمدونو های دسته و پوشیدم هامو صندل سریع و سرم باالی گذاشتم آفتابیم رو هم عینک



 ..آسانسور سمت رفت و گرفت هارو چمدون اومد..زدم صدا ور مسیح و کردم خاموش و برق

 ..فرودگاه سمت به رفتیم و شدیم ون همون سوار

 میزدقدم داشت که زنی یه به خورد چشمم یهویی..میکردم نگاه و مردم و بودم داده تکیه شیشه به و سرم

 چقدر بود مامانم شبیه

 مامانمه..خودشه دیدم کردم نگاهش که خوب

 .واستا ترخدا مهیار واستا مهیار:زدم داد

 شده؟ چت ها خیابونیم وسط_

 ترخدا...واستا مریم جون مهیار_

 تو شد چت:مسیح

 مامانم مسیح:گفتم گریه با

 ایستاد بدی صدای با ماشین و ترمز روی زد عجله با مهیار

 خانوما همون سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از سریع

 برگردوندمش و کشیدمش پشت از

 شده پیر چقدر ولی همونه چهرش...مامانمه من خدایا

 .میکردم نگاهش و میریختم اشک فقط بودم شوک تو

 ..مامان دختر تک..مامان خودتی؟ماهی من ماهی:تندتندمیگفت لب زیر و صورتم اجزای روی میکشید دست گریه با

 ..نفهمیدم هیچی و رفت سیاهی چشمام

 ..میکرد گریه داشت مامان و بودم مامان بغل خیابون وسط همون اومدم بهوش خورد صورتم به که ای ضربهبا 

 ..میکردن گریه ابربهار مثل داشتن هم دخترا

 میریخت تند تند اشکام

 بمخوا وت بدون شبا من نمیدونستی تو نمیارم؟نامرد طاقت تو بدون من سال؟نگفتی چند این بودی مامان؟خودتی؟کجا_

 گذاشتی؟ تنهام مامان؟چرا رفتینمیبره؟چرا

 کنم بزارنگات...دخترم هیش_

 ..نشستم روش روبه و شدم بلند پاش روی از

 همیشگیش عطر..همیشگیش بوی..کردم بغلش بعدشم و کردم نگاهش یکم



 میزدم زار و بهش بودم چسبیده سفت

 ..بود کرده بغل منو اونم

 ..نکنن تجمع نیست چیزی که میکردن مطلع و مردم داشتن سهیل و یارمه و بودن شده جمع دورمون همه

 میکردن آروم رو دخترا داشتن باربدم و رادوین

 ..کنه آروم منو داشت سعی که بود مسیح وسط این

 مامان نکن اینجوری دیگه تو خونِ  دلم..نکن گریه مامان جیگر..سرم تاج..دخترم_

 شده خوب حالش ،بابامامان..پشیمونه بابا..برگرد..مامان برگردی باید نزار تنهام دیگه مامان_

 دیگه ندادی؟بگو ترکش خودت مگه؟نیستی شاهد تو مگه مسیح:زدم داد و برگشتم گریه با

 ..دیگه مرده یه شده تو بدون بابا مامان:گفتمو مامان سمت برگشتم

 سرم به میزدم و کردم مشت دستامو

 ..دخترم باشه برمیگردم ادرم باشه:گریه با و گرفت دستامو مامان

 ..نداشتم نای دیگه که کردم گریه بغلش تو اینقدری

 .هتل برگشتیمو شدیم ماشین سوار دخترا کمک با

 ..مهال و سمت دیگم بود مهرناز یک سمتم و بودم نشسته البی همون توی

 بودن مامانم پیش هم مهسا و مریم

 مهیار؟:گفتم و کردم ترو لبم

 جان؟_

 ریختم بهم کارام این با شمارم روز ببخشید...برمیگردیم شد تموم که کاراش مامانم پیش میمونم من..برین شما_

 میمونیم مریم و من...میریم باهم همه اومدیمباهم همه حرفیه چه این_

 هستیم مهرنازم منورادوین:

 همینطور هم مهال منوسهیل:

 میکنیم کمکمتون..هستیم پیشتون هم مهسا و من_

 ...زندگیم آدمای بهترین..مامان رفیقامن بهترین بودن اینا ولی..نبودی تو:گفتم مامان به رو و زدم لبخندی

  برگردوند زندگی به منو این میبینی آقارو این:گفتم و مسیح به کردم اشاره

 ..بسه ماهرخ:مسیح



 مهرناز شونه روی گذاشتم و سرم دوباره و زدم لبخندی

 ..کردم خراب حالتونو شیدببخ:زدم لب دقیقه چند از بعد

 ..میکنم درکت:گفت و باال کشید دماغشو مهرناز

 ..باهمیم بعدشم به اینجا از بودیم باهم اینجا تا..من خواهر حرفیه چه این ماهرخ:سهیل

 ..نمیدونم اسماتونم ازتون مرسی:مامان

 انمام این مهال خوشگله خانم این..خانم ممری ایشون..مانخ مهرناز ایشونم..مسیحن آقا ایشون:گفتم و مسیح به کردم اشاره

 ..مهساس هم کوچولو

 بزنم حرف واضح نمیتونستم حتی..بود گرفته بودم زده ایی کهجیغ بخاطر صدام

 ..خواهرن باهم میبینی که دختری تا چهار این مامان_

 خوشبختم خوبه_

  دبارب آقا و رادوین آقا،سهیل آقا..مهیار آقا..شوهراشونن پسرم چهار این_

 نینک آشنا هاتون خانواده با منو حتما...میکنم جبران براتون نزاشتین تنها دخترمو که میکنم تشکر ازتون..خوشبختم_

 شدن فوت مادرمون و پدر:گفت و زد تلخی لبخند مریم

 به این از..داشتینو دخترم هوای شما روزااون دخترم؟از خوردی و چی ی غصه:گفت و مریم پای روی زد و دستش مامانم

 کشور این از برگردم سال چند از بعد بتونم اگه البته..مادرتون میشم منم بعد

 باشین گرفته اقامت اینکه مگه نشه چرامیشه،...دارین لطف:مهیار

 ایتالیا اومدم نشده ماه 1_

 مامان؟_

 جان؟_

 باهامون؟ برمیگردی_

 آره_

 یکم باشن تنها مامانشم و ماهرخ بزنیم دوری یه بریم بیاین ها بچه:مسیح

 ...رفتن و کردن موافقت همه

 کرد نثارم چشمکی که کردم مسیح به نگاهی قدردانی با

 مامان؟_



 جونم؟_

 کردی؟ چیکار فروختت بابا اینکه از بعد_

 ردمک شروع دیگه شهر یک توی ایران از جایی یه..کردم فرار دستشون از...بخوره بهم دستشون نزاشتم..نشناختی منو هنوز_

 بگو تو.شدم رو روبه تو با ک ایتالیا بودم اومده میبینی که االنم..سال چند از بعد ترکیه زندگی برای رفتن..کردن رکا به

 کردی؟ چیکار

 ....من فروختن برای کرد پیدا و یکی بابا..شما رفتن از بعد سال چند_

 ...کردنش پیدا و ایتالیا به اومدن تا کردن تعریف براشو چیز همه

 ماهرخ؟...خوبیه خیلی پسره مسیح:گفت چون فهمید خودش کنم فکر اما..هست چیزی مسیح منو بین که نگفتم اما

 مامان؟ بله_

 برام انگاری..شدم متنفر بابات از من ماهرخ.. باهام کرده نامردی خیلی..دارم رنجش خیلی بابات از من..برنگردم من بزار_

 مرده

 ...برگرد فقطتو میکنیم زندگی باهم ایران دبرگر.هستم منکه:گفتم و کردم پاک و اشکام

 نیام بزار...گلم دختر_

 داخ...کن زندگی من پیش بیا تو مامان..پشیمونه خودش شده خوب بابا..میکنم خواهش ماماااان:گفتم زاری حالت و گریه با

 هب دوباره..زندگیش به زده گندی چه فهمیده کرده ترک وقتی از میکرد گریه و میزد حرف عکست با داشت شب اون شاهده

 کرده رقف بخدا مامان..نیست بابا اون دیگه بابا این مامان...گرفته خودش برا خونه یه کرده شروع صفر از و برگشته زندگیش

 ..نبوده خودش دست حالش بوده بیمار،بوده مریض موقع اون..شده عالی

 دیدن عشق هب فقط کرده جمع پوالشو سرکار رفته بارهدو..کرده ترک بدبختی به..میکشیده شیشه.:گفتم عصبانیت با بعدشم

 ..تو

 متنفرم بابات از من اما...درستو االن پشیمونه، کرده اشتباه بابات..ماااهرخ_

 .میکردم گریه بلند بلند و گریه زیر زدم دوباره

 رگردب شده تنگ دلت تهروق برگرد دوستات با پاشو االنم..ببینی منو بیای میتونی بخای هروقت مادر دیگه نکن گریه_

 مامانی؟ باشه.پیشم

 میشم نابود من نیای تو مامان_

 ..متنفرم ازش دارم عمر تا که کرد باهم کاری تو بابای..کن درک منو دخترم نمیشه_

 ..نمیارم دووم زیاد من بدون اینو مامان خب؟ولی میرم:گفتم و کردم پاک اشکامو

 وبه؟خ بیارت هکدفی ماهی بگم مسیح به میدم قول_



 ..باشه_

 ..اومدن هم ها بچه همونجا شد گیج سرم دوباره که شدم بلند جام از

 ..برمیگردین شماهم:گفت لبخند با مهیار

 ..صالحه به برنگردم..پسرم نه_

 ببینمش من بیارش حداقل بار یک دوماهی یا ماه هر بده قول:گفت بغض با و مسیح سمت کرد رو

 چشمام دوتا روی...چشم_

  حداقل بدم بهت شمارمو بزار مامان:گفتم و رگشتمب آخر لحظه

 ..کردم بغلش آخر بار برای و دادم بهش شمارمو

 میشد خوب میومدی مامان_

 ..خدا امان به برو زدیم حرفامونو_

 ..فرودگاه سمت به رفتیم و شدیم ماشین سوار دوباره و شدم جدا ازش گریه با

 ..گرفته دوباره بلیط سریع و داشتن جا خدارشکر میگفت مهیار

 ..خبره چه دلم تو میدونست خدا..میرفتی سیاه چشمام همش که انقدر کردم گریه فرودگاه خود تا

 ...حاال قبال نمیتونست پیشم بمونه ولی االن چی؟االن که همه چی اوکیه...بدیه درد خیلی...شدم جدا مادرم از

 ....ایران طرف به فتگر اوج و شدیم هواپیما سوار و کردیم کارامونو رسیدم وقتی

که تو  دممر من مگه نموند ازت چیزی دیگه بسه:گفت عصبانیت با مسیح نمیومد باال نفسم دیگه که کردم گریه اینقدری

 ؟میکنی گریه اینجوری

 ..میکردم گریه و میزدم دل گرفت شدت گریم حرفش این با

 .خوردم زور به که اورد برام مهال آبی لیوان

 ..رفتم خواب هب و دادم تکیه سرمو

 ..شدم بیدار خواب از مسیح صدای با دوباره

 ..رسیدیم عشقم پاشو_

 باشه_

 ...نمیشد باز چشمامم و نمیومد در صدام

 ..نکنه شک بابا که سریع کردم آرایشی ته یه و شستمرو  صورتم و کردم مرتب لباسامو فرودگاه سالن همون داخل



 ..بشه حل شماهم مشکل زودتر امیدوارم..باشید خودتون مواظب دوباره یدارد امید به گذشت خوش خیلی..داداش خب:مهیار

 شما از ممنون گذشت خوش خیلی..نکنه درد دستتون خانم مریم ممنون..داداش گذشت خوش خیلی خیلی ماهم به:مسیح

 ..دیدار امید به..پسر ازت اومد خوشم..شیم همسفر دوباره امیدوارم:گفت. مسیح به داد دست و جلو اومد سهیل

 خدانگهدارتون خانم مهال..سرهنگ جناب همچنین_

 باش خودتم مواظب..ها کنی حساب مای رو داشتی کاری آبجی:گفت رادوین که کردیم خداحافظی هم مهسا و مهرناز از

 رادوین مرسی باشه_

 شدیم ماشین سوار و بیرون اومدیم فرودگاه از ها خداحافظی از بعد

 گذشت؟ خوش داداش سالم_

 جان حمید خالی تو جای_

 گذشته؟ خوش بهش؟چی ما ماهرخ آبجی_

 .بود خالی جات آره مرسی:گفتم و زدم لبخندی

 ..رسیدیم تا و نشد بدل و رد بینمون رفیح خونه تا

 ..داخل رفتم و کردم خداحافظی مسیح از و شد باز در که زدم رو خونه زنگ

 بود شده تنگ دخترم گل رایدلم ب چقدر واااای:کرد بوسم و کرد بغلم دید منو بابا تا

 جونیییی بابا منم_

 ؟گذشت خوش بهت بابا عروسک_

 بودی توهم کاشخیللللییی،_

 ایشاال بعد دفعه_

 هوم_

 ..جون بابا کن استراحت برو_

 ..باشه_

 ..برد خوابم کی نفهمیدم و تخت روی انداختم و خودم

*** 

  ؟چنده ساعت وای..شد عقط سمتش رفتم تا شدم بیدار خونه تلفن صدای با صبح

 ...من چقدر خوابیدم...البته خب دیشبم خسته بودم واقعا...بود 21



 ش و برداشتم خوندمش...سمت رفتمهمونزور که خمیازه میکشیدم دیدم یک برگه روی اپنه،

 خوش یخیل معلومه...تخت روی کردی قش بعدازظهر دیروز از بودی خسته چقدر ماشاال کار سر رفتم من بابا دختره"

 "داشت کارت بزن زنگ مهرناز به شدی بیدار..گذشته

 گوشیم سمت رفتم سریع

 نبود گشتم ؟هرجاروهکجای وای ای

 برداشت مهرناز دیدم که بهش زدم زنگ تلفن با

 الو_

 میکنه چیکار تو دست عه_

 دیگه موند من دست دیروز خوااااب؟چهارمم ساعت خوبی؟سومم دوما!سالم اوال_

 میگیرم میام باشه..بودم تهخس..خوبم..سالم_

 بیا بعدازظهر_

 نیام؟ االن چرا:گفتم شدم و مشکوک

 دیگه بیا ازظهر بعد چیزه_

 نداری؟ کاری باشه_

 نه_

 بای_

 اتاق وسط ریختم و چمدونم بعدشم رفتم اساسی حموم یه..حموم سمت به رفتم و کردم قطع گوشیو

 ..کمد داخل گزاشتم و بودم خریده خودم واسه که چیزاییبه عالوه  مخود لباسای و اتاقش تو گذاشتم رو بابا های سوغاتی

 بود نیم و 2 ساعت

 3 ساعت شد کردم جمع رو خونه دور یکم..خوردم و شکستم مرغ تخم یه رفتم 

 ..بیرون زدم خونه از نیم و 3 شدم حاظر کم کم و اتاق داخل رفتم

 ..شدم خونه دوار در شدن باز از بعد و زدم رو خونه زنگ رسیدم وقتی

 مسیح حتی اونجاین همه دیدم

 ...خب چهو متعجب گفتم:اینجا  کردم نگاهشون شده گرد چشمای با

 مامانمه دیدم سمتش برگشتم..کرد بغلم پشت از یکی دیدم



 میکنی؟ چیکار اینجا:گفتم خوشحالی با

 ..اشتمد تورو شماره فقط چون برداره کیفت تو از تورو گوشی گفتم مهرنازم به..برگشتم پرواز اولین با نیاورد طاقت دلم_

 میکردم؟ چیکار باید نداشتم رو نفر ۱ شما: گفتم و زدم لبخندی و سمتشون برگشتم

 ..میکردن نگاهم خوشحالی با و خندیدن همشون

 باهات...کاری که بابات باهام کرده کنار اومدم،ولی بگم هنوز نبخشیدمش ولی میام که ببخشمش با من...دیگه چیز یه:مامان

 خونه برمیگردم

 هک کرد نگاهم عصبانیت با مسیح که کردم بغل هارو بچه تکتک رفتم بودم خوشحال اینقدر خوشحالی سر از زدم جیغی

 شدی مشهد گوجه:گفت خندید مهیار

 ..خونه رسوند و مامان منو مسیح ساعت نیم از بعد و خندید مسیحم که خندیدم هممون

 بابارو بخشیدی که مرسی مامان اومدی که مرسی:میگفتم و..دممیبوسی دستاشو همش راه تو

 ماهرخ؟_

 مامان جونم_

 میده نشون العملی عکس چه ببینه منو بابا االن_

 االن سرکاره_

 بالخره که میاد:گفت پوکر

 نمیدونم اومم_

 تبه خودم بعدا عشقم:مگفت و داخل کردم پنجره از و سرم که رفت تر جلو مامان.کردیم خداحافظی مسیح ازرسیدیم وقتی

 میزنم زنگ

 مسیح عمر باشه:گفت و زد لبخندی مسیح

 بریم...توبریم حتما شد اشتباه کردم من بود کاری چه این هه:گفتم و خندیدم..دید مامان که فرستادم براش بوسی

 داخل رفتیم ماهم و رفت مسیح

 ..خودم اتاق تو بردم چمدونش با و مامان شدیم خونه وارد وقتی

 میاد سرکار از ۰ ساعت بابا که بپزم خوشمزه شام یه من تا کن عوض و لباسات امانم_

 ننداز استرس به منو دختر باشه_

 عشقم سالمو وقتی برداشت گفتم: گرفتم و مسیح شماره و آوردم در گوشیمو و بیرون رفتم اتاق از

 خانومم جونم_



 خوشحالم بودی کنارم تو چون همه از شتربی اما گذشت خوش خیلی..کنم تشکر ازتمیخاسم هیچی_

 کافیه گذرهخوش ب بهت که همین..من بشم قربونت_

 میدم پیام تهب دوباره شب..عزیزم برم باید من..میبوسمت_

 باش خودت مواظب عشقم باشه_

 خداحافظ همچینین_

 ..سرمه پشت مامان دیدم برگشتم وقتی کردم قطع که و گوشی

 مامان؟ اینجایی کی از ععو گفتم:آب دهنمو ب سختی قورت دادم 

 عشقم سالم گفتی که جایی از_

 .بودی اولش از پس_

 توضیحم منتظر حاالهم_

 شد چیز بینمون ما..چیزه_

 داره خبر باباتم_

 بدم توضیح باید من مامان..آره:گفتم و پایین انداختم سرمو

 منتظرم_

 خرید منو مسیح دادم توضیح که همینجور_

 خب_

 ..گرفت شکل داشتن دوست بینمونو بعد از کلی اتفاق  گذشت و تگذش دیگههیچی _

 ؟دوطرفه_

 دوطرفس کامال آره_

 ؟داری دوسش واقعا_

 واقعا دارم دوسش.آرهه:گفتم خجالت با و پایین انداختم سرمو

 ....ف من نازم دختر..چیه خجالتت:گفت و نزدیکم اومد

 طاهره؟:موند نصفه حرفش بابا صدای با

 ریخت اشکش و بست چشماشو مامان

 قلبش به گرفت و دستش و افتاد دستش از میوه پالستیک بابا



 کمک بیا مامان بزن حرف ماهرخ جون شده؟بابا چت خوبی؟بابا ترخدا بابا_

 مبل روی گذاشتیمش کرد کمک و بابا سمت اومد بدو بدو با مامان

 ی؟خودت:گفت اشکی چشمای با و سرجاش اومد حالش بابا دقیقه چند از بعد

 همونم...خواب از میکردی بیدارش صدقه قربون با هروز که همونی..طاهرت..خودمم آره:گفت گریه با مامان

  مامانو اسم میکرد تکرار لب زیر و میکرد گریه بلند بلند بابا

 ..کردن گریه به کردم وشروع نشستم در پشت اتاق تو رفتم و دهنم جلوی گرفتم دستمو و بیارم طاقت نتونستم

 اورژانس به بزن زنگ ماهرخ:گفت که اومد مامان داد صدای دقیقه چند از بعد

 .بیمارستان رفتم همراهشون منم و اورژانس به زد زنگ دویدم چطوری نفهمیدم

 بیرون اومد اتاق داخل از دکتر که میکرد گریه صندلی روی منم و میزد قدم بیمارستان روی راه تو مامان

 چیشد؟ دکتر آقای_

 باهاشون؟ دارین نسبتی چه_

 هستم همسرشون_

 ..کرده رحم بهش خدا شده وارد بهشون عصبی شوک...خوب بسیار_

 چطوره حالشون االن_

 استرس بشن نباید هیجانی نکنید وارد بهشون شوک عنوان هیچ به باشن مراقب خیلی باید ولی مرخصن فردا بمونن امشب_

 باشین مراقب..براشون سمه

 ..بابا اتاق سمت به رفتیم و کردیم تشکری

  واسته باید همراهی نفر یه:گفت و شد اتاق وارد پرستاری...بود خواب

 ..هستم من برو تو مامان ماهرخ_

 ..اما_

 برو نداره اما_

 باشه_

 ..خونه سمت رفتم و گرفتم آژانس یه

 ...برد خوابم مبل روی همونجا رسیدم وقتی

 شدم بیدار خواب از در صدای با صبح



 ..اومد مامان بعدشم و شد خونه وارد بابا دیدم و دمکر باز چشمام

 سالم_

  خسته خیلی مادرت بزار چایی به پاشو..دخترم سالم_

 .کنه استراحت باید باباتم،بخوابم میرم عزیزم نمیخاد_

 اومد خانومتم بالخره دیدی:گفتم گوشش زیر و کردم بغلش..بابا سمت رفتم منم و اتاق تو رفت مامان

 نمیده محلم ولی مداو:گفت آروم

 بهش بده زمان_

 ..کنم استراحت میرم من_

 ..بود نیم و ۸ کردم نگاه ساعت به رفت که بابا

 و شدم حاضر رفتم خودمم و کردم حاظر رو صبحانه و گرفتم تازه نون و نونوایی سمت به رفتم و کردم سرم و شالم سریع

 ..گالری رفتم

 ..بودن کاراشون سر همه رسیدم وقتی

 مهرناز سالم_

 چیشد خبر؟دیشب چه..دل عزیز سالم_

 یبیب مهسا گفت و هستیم هم دور خانواده دوباره اینکه از شد خوشحال اونم..گفتم و کردم خالصه و دیشب های قضیه کل

 .. حاملس مطمئنا و شده مثبت گذاشته چک

 نشدم ساعت متوجه بود زیاد اینقدر..مداد انجام و بودن داده که هایی سفارش و کارم سر رفتم زنکی خاله حرفای از بعد

 بود بعدازظهر 0 ساعت

 ..شد بهتر کردمش اونور و اینور یکم..شه کم دردش از بلکه مالوندمش یکم دستم با بود شده خشک گردنم

 زدم زنگ خونه به و برداشتم و تلفن

 برداشت و گوشی مامان

 بله؟_

 مامان سالم_

 دختر؟ تو کجایی..عزیز سالم_

 مسیح بابای گالری...سرکار یرمم که گفتم_

 آهااان_



 ؟کجاست بابا_

 اتاق داخل_

 ؟زدین حرفم باهم_

 برگشتم تو بخاطر فقط بشه تنبیه باید بابات..باشه خودت کار به سرت تو دخترم_

 ک بخشیدیش گفتی_

 شه تنبیه باید_

 نداری؟ کاری باشه_

 .اینجا  ابی خانوادش با امشب بگی مسیح به بگم میخواستم چرا چرا...ن_

 چی؟ برا:گفتم متعجب

 دختر هک نشناسمش که کسی ب من اینکه یکی و گرفتن پرتو و بال زیر که کنم تشکر ازشون اینکه یکی،دلیل دو ب_

 .نمیدم

 .میگم بهش مامانم باشه:گفتم لبخند با

 دیگه بشی حاضر که بیا زودتر خودتم.قشنگم آفرین_

 .نباش نگران تو مامان میکنم شاوکی ولی بگیرم مرخصی باید.نیست ک الکی_

 .عزیزم باشه_

 نداری؟ کاری_

 .دخترم باش خودت مواظب نه_

 شد وارد مسیح لحظه همون که کردم قطع خداحافظی از بعد

 *مسیح

 .من عشق سالااام:گفتم و کردم باز دستامو اتاق داخل رفتم تا

 میکنه حکم ادب بعدشم.راهته ب چشم اینجا نفر یک اومد یادتون شما عجب چه.سالم علیک:گفت و کرد ریزی اخم ماهرخ

 ....تنـ لباس شاید بزنی در اول میشی محترم خانم یک اتاق وارد اینکه از قبل

 لباس دونب اتاقش تو سرکار کی:گفتم هم بعد و کردم ساکتش نشوندم لباش روی که ریزی بوسه با و کردم بلندش لبخند با

 میگرده؟

 .روهم میریزه رئیسش پسر با که کسی-

 ...دیگ اتاق یک توی تو و اتاقم یک توی من که صورتی در ن.نیست تنشون لباس باشن روهم واقعا که درصورتی خب-



 .روهمیم االن خب:گفت و انداخت گردنم دور دستاشو و نشست که کردم اشاره پام به و صندلیش روی نشستم

 دربیارم؟ لباساتو داری دوست خیلی:گفتم شیطنت با

 .براش رفت دلم که خندید و گردنم بین برد سرشو

 گفتی؟ بابات ب.مسیح راستی:گفت و نشست درست بعد

 .مامان،نه ولی میدونه بابا:گفتم و دادم تکون سرمو

 .ما ی خونه بیاین شب برای کنم دعوتتون گفت مامان مسیح راستی:گفت

 آره؟.سالم مادرزن بیایم باید پس:گفتم و باال انداختم ابرومو تای یک

 بابام هک باشی آدم خواهشا فقط.میکنه مهمونتون تشکر برای بگم بهت گفت مامانم.ها مایه توهمین چیزی یه:گفت و ندیدخ

 هااا نمیده بهت منو ببینه ازت ناشایست رفتار اگه

 .عزیزم نخور غصه:گفتم و خندیدم

 !مسیــح:گفت و گرفت دندون به لبشو بعد و کرد نگام لحظه چند

 مسیح؟ جــون-

 بپوشم؟ چی نم-

 خرید؟ بریم نداری لباس اگه:گفتم و شدم بلند خودمم و کردم بلندش پام روی از

 میاین؟ تیساع چ تقریبا اینکه و بگو بابات و مامان به فقط.ممنون،دارم لباس عشقم نه:گفت و بوسید گونمو و کرد قدبلندی

 ...بیام االن همین از میگم منکه-

 میکنیم؟ بازی شب خود تا اتاقت تو ممیری:دادم ادامه لبخند با بعدم

 بازی؟ چی:گفت و گزید لب ماهرخ

 خوبه؟ بازی مار:گفتم شیطنت با

 .نداره اشکال میگی؟اون رو پله مار نکنه.میترسماا مار از داری؟من تو نکنه.ندارم مار اتاقم تو منکه:گفت متعجب

 عشقم؟ سالمه ذهنت انقدر چرا تو:گفتم و کردم بغلش خنده با

 خیلی:گفت و زد جیغی فهمید منظورمو وقتی و کردن فکر به کرد شروع شده ریز چشمای با بعد و کرد نگاهم جبتع با

 .پلشت...گاوی

 اب لبشو که ماهرخ روبه تعجب با.عقب رفت و گفت آخی که میبوسیدمش داشتم و لباشو روی گذاشتم لبامو و شدم خم

 چیشد؟:گفتم بود پوشونده دستش

 کرده؟ ورم.شده سنگین لبم میکنم احساس: گفت و برداشت لبش روی از دستشو



 ودشکب.عزیزم برات بمیرم:گفتم لبش روی میکشیدم آروم شستمو که همونطور و گرفتم دندون به لباش،لبمو دیدن با

 میکنه؟ درد.کردم

 مسیــح:گفت الهن حالت با و کرد نگاه خودش به و برداشت آرایشش،آینشو کیف داخل از و کیفش سمت رفت و کشید هینی

 .نکشت خدا

 .کره باد لبش نشه مشخص که زدم براش یکجوری و آوردم در رو گلبهیش لب رژ و کیفش سمت رفتم

 میایم وقتی شب که خونه برو توهم.عشقم برم دیگه من:گفتم و کاشتم لباش روی ریزی بوسه آخر بار برای شد تموم وقتی

 .کنه خواستگاری ازت همونجا مامانم خونتون

 چی؟ بدم جواب نخواستم من اگه خب:گفت و زد بخندیل

 .منی زن تو شرعی نظر از ولی نههنوز که  قانونی.میکنی بیجا:گفتم جدی خیلی و کردم اخمی

 ..چیزه فقط.خوبی خیلی میشی حساس اینجوری وقتی:گفت و شد تر عمیق لبخندش

 دلم؟ جون-

 همیش رد چشمام جلوی از اتفاقا اون ی همه دفعه نکنی؟هر شبیان دیگه رو قضیه این میشه:گفت و پایین انداخت سرشو

 .نگم دیگه میدم قول.شرمندتم بخدا.ببخشید ماهرخم:گفتم و گونش روی گذاشتم دستمو

 بیخ من صورت هر در اینه مهم.کنی فکر بهش نمیخواد دیگه کن ولش:گفت دستمو روی گذاشت دستشو و زد لبخندی

 .خودتم ریش

 .گلیم ماهی باشی منتظرم شب:گفتم و کردم گلو تو ای خنده

 .بود شده تنگ گفتنت گلی ماهی برای دلم:گفت و گزید لب

 ...بمونی اینجا دیگه یکم.دیگه برو مسیییح:گفت که سمتش برم خواستم و زدم چشمکی

 .خدافز،گلی ماهی باش خودت مواظب.فهمیدم فهمیدم اوکی:گفتم حرفشو وسط پریم و دادم تکون سرمو

 با.زدم در و بابا اتاق ست رفتم و و کردم جمع لبخندمو بدبختی هزار با و بیرون اومدم اتاقش از من و کردیم فظیخدا هم با

 .خونشون بریم کردن دعوتمون ماهرخ بابای و مامان،بابا:گفتم و داخل رفتم "بفرمایید" میگفت ک بابا صدای شنیدن

 پیش مروه خواستگاری بحث کم کم و میشیم آشنا بیشنر وادشونخان با میریم.خوب هم جدی؟خیلی:گفت و زد لبخندی بابا

 .میکشیم

 امشب؟ همین-

 .دوختین و بریدین دوتا خودتون شما میگه کنیم خواستگاری امشب.نیست جریان در مامانت هنوز اسکل بابا نه-

 بودی؟ من با اسکلو:گفتم فیس پوکر



 .نمیبینم رو ای دیگه کس تو جز اقات این توی من:گفت و انداخت اتاق اطراف به نگاهی بابا

 .ارادت همه این از مرسی.اوکی-

 میخواد با مادرشوهرش روبه رو بشه،حتما کار داره... اوله دفعه.خونه بره االن بگو بهش برو:گفت و کرد ای خنده تک بابا

 چیزی روی اخم با و برگس تو سرش دیدم که کردم باز درو زدن در بدن و ماهرخ اتاق سمت رفتم هم باز و دادم تکون سری

 .کرده تمرکز

 میشه؟ خراب همش چرا بابا ای:کشید داد یکدفه که جلو رفتم

 .ترسیدم:گفت قلبشو روی گذاشت دستشو.دید منو باال آورد سرشو تا و کنارش سطل انداخت و کرد مچاله برگرو بعدم

 .بشی حاضر و خونه بری بگم بهت که گفت بهم بابا-

 جدی؟:گفت و شد بلند

 .آره-

 کرتش پدرشوهرجان از برم اول البته.دیگه خونه میرم من پس. بود کرده هنگ مخم نکنه درد دستت وااای:گفت و کرد بغلم

 .کنم

 .میرسونمت خودم.منتظرتم منم،عزیزم برو:گفتم و بوسیدم گونشو

 ماشینو ات و شدیم ماشین وارس رفتیم و کرد جمع وسایلشو برگشت وقتی دقیقه چند از بعد و بیرون رفت و داد تکون سرشو

 .مسیح راستی:گفت ماهرخ کردم روشن

 جونم؟:گفتم میپیچوندم فرمونو که همونطور

 بود؟ کی تاریخش.بود عمت دختر عروسیه راستی میگم-

 برای هشد.افتاد عقب.نبود یادم اصال.میگیااا راست آخ آخ:گفتم و دهنم جلوی گذاشتم دستمو خنده با بعد و کردم فکر کمی

 کردی؟ طراحی هاشونو حلقه.دیگه روز ۰-0 کی

 .کردم طراحی بابا آره...آها-

 نبود؟ یادم چرا من-

 بری؟ نیست قرار هرصورت در:گفت سینه به دست

 چرا؟:گفتم بهش رو،باال پرید ابروم تای یک

 .هست دیگتم نچسب ی عمه دختر اون چون-

 میگی؟ جانمو شیدا....آها-

 جاانت؟ شیدا:گفت حرصی و گرفت بازوم از نیشگونی اخم با



 .من بشم کردنات حسودی قربون:گفتم و خندیدم

 .جااانم شیدا.لووووس اه اه-

 کنی؟ توجه من به یکمم نمیشه.هاااا توام با من مسخره:گفت و شد تر غلیظ اخمش ماهرخ که شد بلندتر خندم

 .توئه معطوف توجهم همه من عشقم:گفتم و سمتش برگشتم و کردم پارک که خونشون به رسیدیم

 لفظی چ.گاد مای اوه-

 .شوما چاکر:گفتم و انداختم باال ابرویی

 .خدافظ فعال...دیگ خیلخب:گفت و فرستاد بوس برام

 .خدافظ-

 روشن ماشینو منم خونه داخل رفت تا و دادم تکون دستمو منم و داد تکون برام دستشو آخر لحظه و رفت و کرد باز درو

 .رفتم خونه سمت به و کردم

 .محمو برو بدو.مسیح بدو:گفت شه هول مامان چیه قضیه بگم اومدم تا مامان به رو و خونه تو رفتم کردم پارک که ماشینو

 چیشده؟:گفتم متعجب

 بود؟ چی بود گلرخ اسمش که دختره همون.کرده دعوت مارو گالریتون طراح مامان گفت زد زنگ بابات:گفت کالفه مامان

 .اهرخم:گفتم خونسردی و لبخند با

 .دیگه حموم برو بدو.ماهرخ همون آره:گفت و زد معناداری لبخند مامان

 عقط داشت وقتی و زدم زنگ هم دیگه یکبار.نداد جواب که ماهرخ به زدم زنگ و اتاقم تو رفتم و گفتم ای باشه و خندیدم

 دلتنگتم؟ من اینور نمیگی.عزیزم برداشتی گوشیو عجب چه:گفتم من و برداشت میشد

 .مسیح آقا سالم:اومد مامانش صدای

 هستین؟ خوب.ستار خانم سالم:گفتم و دادم قورت دهنمو آب متعجب

 زدین زنگ دوباره دیدم بدم،بعد جواب نمیخواستم منم.حمومه ماهرخ.پسرم ممنون:گفت و کرد ای خنده تک مامانش

 .ندلتنگی فقط اینکه مثل خب ولی.دارین مهمی کار شاید گفتم و نشین نگران خواستم

 ...ستار خانم چیزه:گفتم زده خجالت

 ...گوشـ به نباید بود من از اشتباه ببخشید.پسرم نداره عیبی:گفت و کرد ای خنده مامانش

 مامان؟ کیه:اومد ماهرخ صدای

 .نشن نگران دادم جواب حمومی تو دیدم من عزیزم مسیحه-

 .نکنه درد دستت باشه-



 .عزیزم سالم:گفت که بود ماهرخ آخر در و اومد خش خش صدای کمی بعدم

 گذشت؟ خوش حموم.عشقم سالم-

 .خالی شما جای:گفت شیطنت با

 بریم؟ باهم بیام میخوای.حموم برم میخوام االن من خب-

 .بهتره خیلی فعال اینجوری.تنها منم برو تنها تو.جان مسیح نه نه-

 .حموم میرم منم.نخوری اسرم کن تنت برولباس.بپرسم حالتو خواستم فقط عشقم خیلخب:گفتم و خندیدم

 .خدافظ.عزیزم اوکی-

 و بیرون رفتم میپیچیدم کمرم دور رو حوله که همونطور کارم شدن تموم از بعد و حموم توی رفتم من و کردیم خدافظی

 .کنم انتخاب لباس یک تا وایسام کمد جلوی وضع همون با بعد

 .گشتم پیراهن دنبال دمکر پام اونو اینکه از بعد و برداشتم مشکی راسته شلوار یک

 و گرفتم هردوشونو مامان به رو و مامان اتاق تو رفتم و برداشتم هردوشو که بودم مونده طوسی و مشکی پیراهن یک بین

 کدوم؟:گفتم

 نیست که چرا؟عذا مشکی:گفت مشکیم پیرهن دیدن با و باال آورد سرشو میکشید چشم خط داشت که همونطور مامان

 .خوبه طوسیه همون.پسرجان

اق ،هنوز بابا نیومده بود.رفتم سمت اتپایین رفتم و دادم موهام به حالتی کردم تنم اینکه از بعد و باال رفتم و دادم تکون سری

 مامان و در زدم بعد از چند لحظه اومد بیرون و با دیدنم گفت:جان؟

 آب دهنمو به سختی قورت دادم و گفتم:مامان بشین کارت دارم.

 گنگی نگاهم کرد و گفت:چیزی شده؟مامان با حالت 

 لبمو با زونم تر کردم و گفتم:مامان...چیزه...من از...

 کالفه نفس عمیقی کشیدم و تند گفتم:مامان من عاشق شدم.

 مامان چند لحظه با تعجب نگاهم کرد و بعدش لبخند عمیقی زد و بغلم کرد و گفت:جدی میگی مامان؟

 ا شکرت.حاال عاشق کی شدی؟اسمش چیه؟چند سالشه؟سری تکون دادم که خندید و گفت:خدای

سالشه و همونیه که داریم میریم  11لبخندی به هول بودن مامان زدم زدم و دستشو گرفتم و گفتم:اسمش ماهرخه،

 خونشون.

 مامان برقی زد و گفت:جدی؟آخ من امشب عروسمو میبینم... یچشما

 بعدم بلند شد و شروع کرد به قر دادن.



 دای بابا اومد:خیر باشه خانم.چیشده که انقدر خوشحالی؟همون لحظه ص

 مامان لب گزید و گفت:باورم نمیشه مسیح عاشق شده.

 بابا تک خنده ای کرد و گفت:پس بهت گفت؟

 مامان دست به کمر و با اخم گفت:تو میدونستی؟

 خه میخواست خودش بهت بگه.بابا دستی به گردنش کشید و گفت:آ

 گفت:خیلخب حاال مامان چشماشوگردوند و

 شدی؟ حاضر االن از.هولت سر تو خاکبابا تک خنده ای کرد و برای عوض کردن بحث رو به من گفت:

 بابا لبخند آرامش بخشی زد و باعث شد کمی از استرسم کم بشه. که زدم بابا به استرس از پر لبخندی

 برام؟ کردی حاضر لباس بانوبابارو به مامان گفت:

 .حاضرشو بدو.همسرجان بله-

 و نگفتم چیزی منم.بشه سرخ خجالت از مامان شد باعث که زد ریزی بوسه مامان لبای روی باال میرفت که همونطور بابا

 .دیگه سمت یک کردم رومو

 گرفتی؟ شیرینی بابا راستی:گفتم پایین اومد که بابا

 تگاری؟خواس میریم بگیرم؟مگه شیرینی باید چرا.نههههه:گفت معنادار لبخندی با بابا

 .بریم خالی دست زشته خونشون میریم داریم اوله دفعه خب ولی نه-

یست خواستگاری ن بگیریم شیرینی یک سرراه از نگرفتی چیزی اگه.بریم خالی دست اول دفعه زشته.میگه راست آره:مامان

 ولی داریم میریم خونه عروسم.

 .ماشینه داخل.گرفتم هم نیشیری.همسرم نخور غصه:گفت و مامان کمر پشت گذاشت دستشو بابا

 .تنشس پشت هم مامان و کنارم بابا و فرمون پشت نشستم بودم بلد رو راه چون من و شدیم ماشین سوار و بیرون رفتیم

 .بود روشن اتاقش برق رسیدیم وقتی و روندم ماهرخ خونه سمت به سرعت با و حرفی هیچ بدون

 .بشیم پیاده ماهم بزار هولی چقد تو:تگف مامان که زدم رو زنگ سریع من و پایین رفتیم

 .باال بفرمایید.سالم:اومد ستار آقای صدای

 هی از بعد و کرد باز درو ماهرخ مامان زدیم رو زنگ وقتی و نظر مورد طبقه به رفتیم ما و شد باز تیکی صدای با در هم بعد

 به بابا که ای سقلمه با که بودم ماهرخ ایتماش محو من و احوالپرسی و کردن سالم با کردن شروع و اومد ماهرخم لحظه

 .میکنه نگاهم اخم با داره و جلومه ستار آقای دست دیدم تازه و کردم جمع حواسمو زد پهلوم

 هستین؟ خوب ستار آقای سالم:گفتم و فشردم دستشو



 شما؟ خوبی.پسرم سالم:گفت غیض با.بیاد در دادم بود نزدیک که داد فشار دستمو همچین نامرد

 .خوبم خدا شکر هبل-

 منم که آشپزخونه توی رفت و شد بلند ماهرخ و نشستیم مبال روی و رفتیم همه زد ماهرخ مامان که تعارفی با

 ...تشنمه ببخشید:گفتم

 ...بیـ آب مسیح آقا برای جان ماهرخ:گفت مامانش

 .نکشن زحمت میرم خودم نه:گفتم حرفشو وسط پریدم

 .که شی بلند نباید مهمونی اینجا زحمتی؟شما چه نه:گفت و پام روی گذاشت دستشو باباش

 .بیار آب مسیح آقا برای بابا ماهرخ:گفت بعدم

 آب؟ یا میخورین چای:گفت میخندید زیرزیرکی که همونطور ماهرخ

 .نکنه درد دستت.خوبه چای همون نه:گفتم

 حواسم که برداشتم رو چای بهش بودم زده زل که همونطور منم و گرفت من روی به رو کرد تعارف همه به اینک از بعد

 نثام آقای بابا ای:گفت خنده با ماهرخ.بود گرفته خندشون همشون.شدم بلند و کشیدم هینی.شلوارم روی ریخت و نبود

 نیست حواستون چیشدین؟چرا

 پسرجان؟ کجاست حواست.بدم شلوار بهت بریم بیا:گفت و گرفت شونمو ماهرخ بابای

 .میدم شلوار بهشون من بابا بشینین شما:گفت ماهرخ که گرفتم دندون به لبمو

 برو:گفت و انداخت باال ای شونه باباش

 بود؟ کجا حواست مسیح:گفت اتاق داخل رفتیم وقتی سرش پشت منم و رفت جلو ماهرخ

 .تو پیش:گفتم مظلوم

 .شدی ها پسرکوچولو این مثل لحظه یه آخیییی:گفت و کرد ای خنده تک

 داری؟ دوست پسرکوچولو:گفتم و خودم سمت کشیدمش و فتمگر کمرشو و جلو رفتم

 .اوهوم:گفت و اومد کش لباش

 .داری پسر یه دیگ ماه ۱ تا کنیم؟تضمینی درست یکی االن میخوای_

 چی؟ دخترشد اگه:گفت و گردنم دور انداخت دستاشو

 ...نیکوست رسد دوست از هرچه:گفتم و بوسیدم عمیق پیشونیشو

 صدامون میزنه تو خماری میمونی... بابام باز االن دیگه نکن:گفت و عقب رفت که بوسمشب جلو برم خواستم بعد

 بگیرم؟ اجازه باباش از باید باشم تنها زنم با دقه دو میخوام بابا ای_



 .بابامه دست اجازم ثانوی اطالع تا ضمن در.نگرفتی منو که هنوز_

 .من دوست خانواده همسر.بله بله_

 .بیرون میرم منم.بیا:گفت و بهم داد شلوار یک کمد داخل از رفت و خندید

 نشواک بقیه ولی میداد تکون برام تاسف با سری خنده با بابا که بیرون رفتم و کردم عوض رو شلوار منم و بیرون رفت

 .ندادن نشون خاصی

 .پرداختیم بحث بقیه به و نشستم منم

 !حوصلم:دادم پیام ماهرخ به و گوشی تو رفت سرم من

 چیشده؟:ونوشت کرد نگاهی بهم پیامش کردن باز از بعد و برداشت گوشیشو میخندید که همونطور خماهر

 رفته سر حوصلم_

 خب؟؟؟؟؟_

 بیار؟ سرحالم بیا دیگه هیچی_

 .من تا تره نزدیک بهت بیاره؟اون سرحالت بگم بابام به چیه نظرت_

 سرحالم و خوب هم خیلی دستت قربون نه_

 ....راستی.عزیزم نمیمونه حرفی پس اوکی:نوشت و خندید

 جان؟_

 نمیدونه؟ هنوز مامانت_

 چرا عشقم.و بزودی میام میگیرمت.-

 .اوکی_

 ام؟ چی منتظر میدونی_

 چی؟_

 .ندم بهت زدن حرف مُهلَت اتاقت داخل رفتیم وقتی و بزنین حرفاتونو اتاق تو برید بگه بابات اینکه_

 .زدیم قبال حرفامونو ما میگم منم:نوشت و گزید لب

 .نگیر کم دست منو.عزیزم میکنم کاریش یک من خب:نوشتم براش خنده با

 دلش تو قشنگ تا بزنم حرف جانم مادرشوهر با میخوام االنم.عزیزم میزنیم حرف دربارش بعدا.حاال خیلخب:نوشت و خندید

 .کنم باز جا



 .برو عشقم باشه_

 هم مامان و زدن حرف به کردن شروع و مامان و نشماما سمت برگشت و فرستاد بوس برام که زدم بهش هم چشمکی

 .میزدن حرف باهم ستارم آقای و بابا.اومده خوشش ازشون بود معلوم و بود لباش روی لبخند

 .بابا حرفای از نه و میفهمیدم چیزی زنا حرفای از نه.بودم بیکار وسط این منم

 .شیرینیه زن خیلی مامانت:گفت و نشست کنارم اومد دقیقه چند از بعد ماهرخ

 فهمیدی؟ مامانمو طعم ام ای مزه چ من نمیدونی هنوز تو:گفتم

 .ماهییی:گفتم و خندیدم گلو توی که کرد نگام فیس پوکر

 هوووممم؟-

 ماربازی؟ بریم-

 .بیشعوری خیلی:گفت و گرفت پام از نیشگونی

 .میگی راست آخخخ:گفت باباش و گفت چیزی باباش گوش دم بعد

 .بیرون برن میخوان که گفتن و شدن بلند هردوشون و زد حرفی آروم نم بابای روبه بعدم

 رفتن؟ پاشدن که بهشون گفتی چی:گفتم ماهرخ روبه رفتن وقتی

 .یشترهب تاثیرش کاری چه ببینه بگیره کمک بابات از میخواست.نمیده محل بابام به اصال برگشته مامانم وقتی از:گفت

 .من بابای نه میگفتی دبای مامانتی همجنس و زنی که تو خب-

 نمز تاحاال من آخه خب:گفت و کرد نزدیکتر من به خودشو بعد و بودن کردن صحبت بحر تو که انداخت مامانامون به نگاهی

 .عزیزم بیشتره تاثیرش چیزی چه ببینم که نکرده قهر باهام

 .تنیس کسر و کم چیزی ببین آشپزخونه تو برو مامان ماهرخ:اومد ماهرخ مامان صدای

 .بیا توهم:زد لب میرفت داشت وقتی

 بغل پشت از ماهرخو و آشپزخونه توی رفتم نیست من به حواسشون شدم مطمعن که لحظه چند از بعد و دادم تکون سری

 .بود شده تنگ برات دلم.آخیششش:کردم زمزمه گوشش در و کردم

 .بود شده تنگ راتب منم دل:گفت و بوسید زیرگلومو طرفمو برگشت میخندید ریز که همونطور

 میکرد؟ اونجوری چرا بابات:گفتم و کردم اخمی

 .نکنه بدرفتاری باهات که بود زده حرف باهاش کلی مامان بیای که این از قبل هرچند.واال نمیدونم:گفت و خندید

 شد خبردار کی مامانت-

 .زدم زنگ بهت و خونه اومدیم مامان با که اونجا-



 خب؟-

 .ازم خواست توضیح و دشنی حرفامونو دیگه هیچی-

 آهااا:گفتم و دادم تکون سری

 دیس یه و کاهو پراز سبد یه با که میکردم نگاه بهش همینجوری میزناهارخوری صندلی رو نشستم و گرفتم فاصله ماهرخ از

 بگیری جون بخورو گفت: دهنم تو کرد و برداشت کاهو یدونه نشست کنارم اومد

 ؟نه مگه داره ویتامین خیلی کاهو:گفتم و زدم لبخندی میجوییدم که همینجوری

 داره؟ یعنی،دونمنمی:گفت و باال انداخت ای شونه

 شایدو آروم گفتم: گوشش پشت دادم موهاشو

 تازپش صندلی و کرد گیر صندلی پایه به پام ولی شدم بلند  سریع و شدم هول اومد در بازشدن صدای که زد لبخندی

 کنم چیکار باید نمیدونستم ددا بدی صدای و روزمین افتاد محکم

 داشت و بود پایین سرش خونسرد ماهرخ نشستن رفتن و دادن تکون سری ادامه در و کردن ای خنده بابام و ماهرخ بابای

 زدم که گندی کردن درست از بعد بود کرده قفل دندوناش الی خنده از جلوگیری برای لبشم البته میکرد خورد کاهورو

 شما؟ میخندین چی به:گفتم و ایستادم سینه به دست

 .شما گل دسته:باال انداخت شونشو یه و باال داد ابروشو تای یه

  گرفتم دماغشو کردمو ای خنده

 من جان نکن،دماغم از ماین لبم از این مسیح اییی-

  کنم کبود صورتتو اجزای فقط میکنم سعی خیلخب-

 بخدا میره ابرومون بشنوه کسی گها االن هیششش:پایین اورد صداشو و کرد نگاهی دوروبرش به

 پسر ازدهش:گفت و زد بهم لبخندی بابام نشستم تا رفتم ستار آقای و بابا سمت به و بیرون زدم اشپزخونه از و کردم ای خنده

 ؟چطوری

 ...ـخ قربان شما-

 اینجا بیای لحظه یه جان،میشه مامان:اشپزخونه اومداز ماهرخ صدای یهو

 برسم خدمت تا ازخودتون کنین شرمنده،پذیرایی:گفت و زد امانم به لبخندی ماهرخ مامان

 بفرمایید دارین اختیار:گفت میکرد نصف شیرینیشو که درحالی مامان

 از پاسخ بی تماس دو دیدم که و دراوردم گوشیمو میزنن حرف باهم دارن و ندارن بهم کاری ستار اقای و بابام دیدم وقتی

 مشا از بعد گرفتم تصمیم شام خوردن برای میزد صدامون که ماهرخ مامان صدای با که بزنم زنگ بهش خواستم دارم حمید

 رفتیم سفره سمت به و بزنم زنگ بهش



 جاهست من کنار مسیح بیا:گفت ماهرخ که بشینم کجا میکردم فکر داشتم

 .کرد نگاه ماهرخ به دارمعنا لبخندی و شده ریز چشمای با هم مامان ، کردم نگاش متعجب

 ... ـ.اینک ینی..ینی:داد تکون سرشو و گزید و لبش

 نکنه صحبت دیگه کردم اشاره

 العادس فوق ظاهرش مثل مزشم پیداست که اونجور و کشیدین زحمت واقعا خانم طاهره ممنون خیلی-

 .هست کسری و کم اگه ببخشید دیگه،جان نوش:گفت و کرد ای خنده

 ستار خانم حرفیه چه این میکنم خواهش:کردن کرتش به کرد شروع ادامه در و خورد دوغ یکمی بابا

 کرد تشکر و ستار اقای به کرد رو بعدشم

  ودب نوشابه لیوان دیگش دست اون تو و میخورد غذا تند تند ها بچه مثل و نبود اینجا اصال حواسش که کردم نگاه ماهرخ به

 وندم دهنش تو لقمه همونجوری و باال اورد سرشو که کردم بهش ریزی ی خنده

 و کردم تمیز و دهنم دور کاغذی دستمال با سکوت و بود سکوت همینجوری دادم ادامه خوردن غذا به زدمو بهش چشمکی

 دهنم جلو گرفتم و کردم قفل توهم دستامو میزو رو گذاشتم ارنجمو

 !کشیدین زحمت واقعا نکنه درد شما دست بود عالی خیلی-

 بکش خودت واسه بردار خوردی کم انقد چرا پسر بردار:کرد اشاره برنج سدی به و کرد نگاهی بهم باتعجب ستار اقای

 من از بعیده دوبشقاب واقعا خوردم خیلی دستتون قربون-

 میبنده خالی:گفت لب زیر ماهرخ 

 خانم ماهرخ گفتین چیزی-

 بفهمم من نمیکرد فکر چون کرد تعجب

 بودم خودم با...من من نه نه..ـن-

 آها-

 ببخشید من باید با دوستم تماس بگیرم.میرم توی بالکن.:گفتم و پاشدم میز پشت از

 .باش راحت پسرم برو-

 روی بالکن. رفتم و زدم لبخندی

 داد جواب چندبوق از بعد گرفتم حمیدو شماره

 الو-



 خوبی مسیح سالم-

 زدی؟ زنگ داشتی کارم جان قربونت-

 راستش-

 چیشده-

 که نمیذاری دیگه بگم بذار خب-

 بگو زود خب بگو-

 اداره بود اومده شیدا امروز-

 نیست. من از غیر کسی شم مطمئن که کردم ورودی در به نگاهی

 اداره؟ بود شیدا؟اومدهو با غیض گفتم: باال انداختم ابروهامو و کردم تر و لبم شدم مطمئن وقتی

  اره-

 کنه غلطی چه بود اومده-

 میزنم زنگ هروقت مشغوله میگه یزنینم زنگ بهش چرا نمیدونم گفتم کجاست مسیح گفت چمیدونم-

 لیست بلک تو اره،گذاشتمش:دادم تکون سری و کشیدم صورتم به دستی

 هاا سیریشه چه خداوکیلی ولی کردی خوب-

 :/کنه کَنَس بابا اره-

 برسون سالم اینا مامانت به باش خودت مراقب برو خیلخب-

  میدم جوابشو خودم گالری میاد احتماال دادی،فردا خبر نکنه درد داداش،دستت باشه-

 خدافظ نکردم،فعال کاری بابا قربونت-

 خدافط-

 تو رفتم کردمو قطع

 نیست حواسش کسی شدم مطمئن وقتی میکردن صحبت باهم داشتن همگی پدرومادرامونم و میشست ظرف داشت ماهرخ

 اشپزخونه تو رفتم

 میکنی؟ کار فقط تو چرا-

 بست و اب شیر و گفت یواشی هین

 رسوندیمت مسیح-



 بمیرم،ببخشید-

 میشه؟ چی مگه میشورم خودم بشوره بیاد مهمون که زشته میکنم،بعدشم عههه،خواهش خدانکنه-

 میشه خسته خانومم-

 بود کجا خسته بابا نه-

 بابا؟ بریم جان مسیح:گفت بابا که بزنم حرفی خواستم

 بریم اره اره-

 شب بمونین میرین کجا:گفت ناراحت ستار آقای

 بتنو ایندفعه ایشاال سرکار برن میخوان باباش و مسیح هم فردا...زیاده وقت نکنه درد دستتون:گفت و زد خندیلب مامان

 بیاین که شماست

 شماهم بیارید تشریف حتما میگه راست مامان،نکنه درد شما دست:گفتم و کردم تاییدی

 نمیذاریم زحمت بی:روشونم زد ستار اقای

 رفتیم ماشین سمت به کردن پاره تیکه تعارف و خداحافظی بعداز زدمو لبخندی

 هب راجع نظرو همین اونام که ایشاال ازشون اومد خوشم خیلی  بودن خوبی خانواده واقعا:کرد نگام قدردانی و رضایت با مامان

 باشن داشته ما

 جان مامان میاد خوششون که معلومه:گفتم کردمو ای خنده

 داد خاتمه بحث به ایشاالیی گفتن با مامان

 روشون زدم کراش میکنم اعتراف من ای خانواده همچین به احسنت واقعا میگه راست مامانت:گفت باباهم

 امروز؟ شدی همچین بابا؟چرا: گفتم و باال انداختم ابرویی

 پسر مگه شدم چیکار-

 ککل میکنی امد و رفت کی با ببینم بگو!قبیل این از کلماتی و کراش و اوسکول...جدید جدید کلمات-

 دیگه دیگه:گفت کردو بلندی ی خنده

  رسیدیم خونه به مین پنج از بعد

 حسابی میومد خوابم واقعا چون رفتم اتاق سمت به و گفتم بخیر شب سریع کرد روشن برقارو و انداخت کلید مامان تا

 روتخت پریدم و کردم عوض شورتک یه با لباسامو دروبستم و کردم روشن و چراغ

 یه دزندگیم،نش بودی شده تر خوشگل همیشه از بیشتر امشب"نوشتم ماهرخ واسهو  واتساپ تو رفتم و کردم روشن گوشیو

 ":/ولی بکنیم درستی خدافظی



 پاتختی رو گذاشتم و کردم خاموش و نت ناامید نبود انالین

 اومد پیم گوشیم دقیقه سه از بعد

 عزیزم پیممو کن چک یداریب اگه بودی افالین ولی دادم جوابتو واتساپ تو مسیح:بود ماهرخ

 با بودی هشد تر دلبر ترو جذاب همیشه از بیشتر تو":نوشته دیدم که واتساپ تو رفتم سریع دادن تیتاپ بهش که خری مثل

 "نمیذاری جبران بی تو مطمئنم ولی واقعا اره): نگم دیگه که چشات اون

 کرده ندازبرا اینجوری و من که برم چشات قربون:نوشتم اولش ی جمله درجواب

 گذاشتم خنده استیکر تا سه دومش جمله درجواب بعدشم

 عشقم خدانکنه نوشت

 درمیام خجالتت از حسابی و گالری تو میبینمت فردا عمرم:کردم تایپ و فرستادم براش بوسی

 میبینمت فردا بخواب برو باشه:داد جواب دقیقه دو از بعد

 کم کم ولی نمیومد خوابم اصال که اوالش بستم چشمامو و پاتختی ور گذاشتم گوشیو الزمه استیکرات و خدافظی از بعد

 ....نفهمیدم هیچی و شد گرم چشام

*** 

 .پسرم مسیح-

 بابا جانم:گفتم و کردم باز و چشمم یه

 نمیای؟ بامن تو گالری برم میخوام من پسرم-

 پایینم دیگه ی دقیقه ده من باشید من منتظر شما بابا چرا-

 ودبیاز:گفت و روشونم زد

 وارشل یه صورت و دست شستن و کارها انجام از بعد و دستشویی تو رفتم رفت بابا وقتی زدم لبخند و دادم تکون سرمو

 زدم اتاق از کیف پولم و کارتام و گوشیم برداشتن بعداز دادمو حالتی یه موهامم زرشکی پیرهن با برداشتم مشکی راسته

 بیرون

 بریم بفرمایید ثامن اقای-

 من استقبال در دمه میومدین گالری از برگشت موقع عصر میذاشتین عجب چه ثامن ابجن به-

 نداشتیم تیکه:خندیدم و زدم چشمکی

 رفتیم ما خانمم:زد داد و خندید

 پناهتون و پشت خدا سالمت به-



 ندارین؟ کاری رفتیم ما مادر-

 برسون سالم عروسمم به سالمت به برین برم قربونت نه-

 حتمااااا_

 ب مامانتو المس تو بعد برادرن کاپوچینو و آلپاچینو میکردم فک بودم تو همسن من.بچه ببینم برو:گفت و گردنم پشت زد بابا

 میرسونی؟ دخترت دوست

 .داشتی منو بودی من همسن میگفتی ک دیروز تا بابا:گفتم میکشیدم گردنم ب دستمو ک همونطور

 کنه؟ رانندگی کی:گفتم من و پوشیدیم کفشامونو و فتیمر در سمت به باهم و انداخت باال ای شونه بابا

 بدبخت میده محل رو تو کی دیگه هستم من وقتی-

 التخج مسیح توسرت خاک میشم؟وای داداش دارم نکنه فهمیدمنمی و شوخیش همه این دلیل کردم نگاه بابام به تعجب با

  اخه داره ربطی چه بکش

  کجاست که میاد خبرش گالری نیاد امروز کجایی؟خودش پسر دیگه بشین-

 کهه نبودم ماهرخ فکر تو اصال من چیزه نه ها؟نه-

 .چشمامو آروم بستم و باز کردم.زدی گند مسیح وای

 ماهرخ؟ گفتم کی منو گفت: باال انداخت ابروشو تای ی بابا

 گالری سمت به افتادیم راه زدیممی حرف که همینجور و سوارشدیم 

 ...که بود نای منظورم من ینی خب نه-

 میکنم شوخی باهات دارم فقط دونیمی که خودت میگذره چی بینتون دارم خبر من جون بابا نیست توضیح به نیازی-

 !همین

 جناب؟ خبره چه شدینا شیطون خیلی شماتازگیا بله بله-

 امان و امن چیه هم نیست خاصی خبر-

 خداروشکر خب-

 دوختم چشم جلو به و خندیدیم

 مسیح-

 بله؟-

 ...که بپرسم میخوام این برای خب ولی داره فضولی ی جنبه یکم سوالم یدونمم-

 پس؟ بگم کی به نگم شما به ندارم پنهون چیزی مامان شماو از چیه؟من فضولی منی بابای شما-



 چیزا؟ اینجور و خواستگاری به راجع زدی حرفی ماهرخ با دیشب میگم-

 .بکنم همینکارو میخوام بخواد خدا اگه مروزا اما نه راستش:گفتم و کشیدم گردنم به دستی

 تو میره داره ماهرخم و رسیدیم عه دیدم که پنجره سمت کردم رومو

 ماهرخ عه-

 ماهرختفرار که نمیکنه  کنم پارک بذار بابا کن صبر:گفت بابا که کنم دروباز خواستم

 !ماهرخت...قشنگ چه نشست لبم رو لبخندی

 کردن سالمی و پاشدن کارکنا ی همه تو رفتیم و شدیم پیاده کرد پارک و ماشین بابا اینکه از بعد

  اتاقم تو میرم من مسیح-

 بفرمایید بابا باشه-

 خوبی؟ مسیح سالم عه:زد لبخندی دید و من تا و برگه سری یه با بیرون اومد ماهرخ اتاق از مهرناز

 ....خوب خانم مریم خوبه مهسا خوبه باربد هخوب سهیل خوبه رادوین خوبه مهیار خوبی تو ممنون مرسی مهرناز سالم-

 خوبی؟ تو خوبن خوبن شده صبح ببری نام همشونو بخوای تا بابا اره-

 خوبم گفتم پرسیدی قبلیتم جمله تو خوبم اره:کردم ای خنده

 بودم نکرده واقعا؟دقت وا عه-

 مماهی پیش برم من برسون سالم رادوین به:کردم ای خنده

 دلم نمم خوشبحالتووون اتاق اون تو نمیوفته که اتفاقایی چه دیگه چنددقیقه تا که برو من میرسونم نمیشه دیر سالم حاال-

 اه خواست

 تاقشا به کردم پرواز و افتادم یادماهرخ دوباره؟بود کی دیگه دختر این خدایا نشست میزش پشت رفت کجی دهن با بعدشم

 کردم باز درو بده ای اجازه اینکه از قبل و درزدم به ای تقه

 مسیح زندگیه سالم-

 زدم لبش رو ریزی ی بوسه و چرخوندمش و گرفتم دستشو یه جلو رفتم

 خردلیش  تیپ این با شده خوشگل چه من عمر-

 نامرد دیگه بکن ماعم دل واسه فکر یه شدی جذاب خیلی توعم عشقم سالم-

 برم دلت اون و تو قربوت من-

 میز به دادم تکیه و کردم بوسش محکم که کرد ای خنده



 میخندی قشنگ چقد میدونستی کاش-

 میدونم:گفت و بینیم به زد بینیشو و جلو صورتشواورد

  گرفتم کمرشو

 دونیمی عه؟پس-

 اهوم:گفت گلو توی

 عجله با ماهرخ اومد در صدای که گذشت ای ثانیه چند یه همینجوری بوسیدنش به کردم شروع و کردم لباش قفل لبامو

 میز پشت نشست و کرد درست و اش هعمغن و بیرون داور بغلم از خودشو

 بفرمایید-

 کرف از گرفت مهرناز دعای کنم فکر شد پیداش یهو که بود کی معرکه خرمگس این ببینم انداختم در به نگاهی حرص با

 تو اومد شیدا و بازشد در گرفت خندم خودم

 سالااام-

 انداختم نگاهی دوروبر به و کردم پوفی

 اومدی خوش سالم:گفت و شد بلند ماهرخ

 خوبی؟ جان ممنون،مسیح-

 ممنون سالم-

 اتاقارو یکی ییک خودم گرفتم تصمیم نمیدونه گفت پرسیدم حسابدارتون این از نمیدونه گفت گرفتم سراغتو دایی از نبودی-

 بگردم

 بیکار چه:خاروند و گفت چونشو ماهرخ

 گفتی؟ چی تو:باال انداخت ابروشو شیدا

 برای ندارم کاری هیچ برم اینجا از حساب این با میکردم حساب ذهنم تو امروزمو برنامه داشتم:گفت کردو ای سرفه ماهرخ

 ...دیگه چیزه ینی دیگه بیکارم شب تا اخه بیکار چه گفتم همین

 سوپرایزدارم برات بریم بیا بیا:گفت من به رو و گفت اهانی شیدا

 دیگه وقت یه واسه بذار دارم کار-

 دارمم کارت االن همین یحمس دیگه نه-

 شدم خارج اتاق از درو سمت رفتم شیدا به اعتنا بی و برداشتم میز از تکیمو و کردم هوفی

 شیدا سرم پشت



 ایستادم ماهرخ اتاق دره دمه همونجا

 داشتی چیکار خب-

 چیزی شاپی کافی یه تو بریم-

 کارتو بگو دارم کار که گفتم-

 شدم کالفه که کرد من من یکم

 دیگه بگو-

 که میدونی تو هم داری دوسم چقدر که میدونم من هم داریم خبر حسمون از جفتمون کنیم معطل میخوایم کی تا مسیح-

 دارم دوست چقدر

؟ دوست داشتن؟تو یک جمله؟داری میگی تو؟منو متعجب گفتم: کردم اشاره خودم پایین،به آوردم سرمو و کردم ریز چشامو

 دارم؟ دوست روکن تو 

 نداری؟-

 کردم یعصب ی خنده

 بس و یعمه ادختر یه فقط یلدا مثل من برای تو ندارم حسی هیچ تو به من شیدا بگم بهت کی؟چندبار دیگه تو خداوکیلی-

 .حسی هیچ ندارم حسی هیچ تو به من

 شد خارج گالری از و گریه زیر زد کردم تاکید هیچ روی

 عالمه یه تند تند جوید می و لبش پوست داشت که درحالی ردمک باز و ماهرخ اتاق در و برگشتم دوباره بهش توجه بی

 رنگی قرمز ی پوشه تو میذاشت برگرو

 خودم سمت کشیدمش و گرفتم دستش از رو پوشه

 ..عشقم-

 کشید دستم از رو پوشه محکم و زد پسم

 ماهرخ چیشده-

 لرزید چونش و ریختن اشکاش

 چیشده؟ ماهرخم-

 دیگه شدم خسته کن بس مسیح کن بس-

 خب؟ مگه چیشده-



 یه دیده ازت رفتاری یه حتما..حتما.داری تودوسش میگه چیشده؟داره میگی مسیح میکنه خواستگاری ازت داره رسما-

 کرده خودش پیش فکر این که زدی حرکتی

 ...من اما-

  ارمند نا..واقعا کنی. ترکم دیگه بار یه ندارم کشش واقعا من بگو االن همین و داری قلبت ته ته واقعا که مسیح،هرحسی-

 خودش به انقد منو دختری هیچ عمرم تو تاحاالتو، به نسبت همتاست بی عشق یه هست من قلب ته ته که واقعی حس-

 گفتم بهش که دیدی ماهرخ هیچم تو بدون من.میکنی اروم ارامبخش یه مثل ور من که تویی فقط...تو جز نکرده مبتال

 نشنیدی؟ ندارم دوسش

 زد بهم لبخندی و کرد پاک اشکاشو

 میکنی؟ ناراحت خودتو الکی انقد چرا-

 ...کر چیکار دیدی کرد خواستگاری ازم عماد خودت تو-

 ...کرد ول نصفه حرفشو پیشونیش رو لبام گذاشتن با

 زدم بهش لبخندی و جداشدم ازش

 خودم؟ برا ببرمت بیام کی ماهرخم-

 سیخ شد تنم موهای مسیح وای-

 تنت؟ عهه؟موهای-

 زهرمار:زد بازوم به مشتی

 خواستگاری بیام کی نگفتی:خندیدم

 ازخدامه منکه بزنه زنگ بابام به بگو بابات به دیوونه نمیدونم-

 کشیده ای گفتم. "چشم"با لبخند 

 *ماهرخ

 ..دادم تکیه میز به و زدم لبخندی..بیرون رفت اتاق از مسیح اینکه از بعد

 .دیوار کنار دوربین به خورد چشمم هک میکردم نگاه دیوار و در به همینجوری داشتم

واااااای خدیا چرا یادم نبود؟خوبه بابای مسیح گفته بود همه جا دوربین داره .زدیم گندی چه فهمیدم کردم نگاهش که یکم

 هاااا....

 ..اتاق اینور میپریدم اتاق اینور از و دهنم رو گذاشتم و دستم

 دخترام اون از من میکنه رفک باباش االن...رفت آبرومون مسیح سرت تو خاک



 ؟کنم نگاه بهش رویی چه با من وای

 جان؟به دو بوق نکشید که برداشت و گفت: مسیح به زدمزنگ و آوردم در گوشیمو میز زیر رفتم

 مسیح کنه لعنتت خدا_

 ؟چیشدهه_

 هست مشکلی یهو ناراحت گفتم: کردم دوربین به نگاهی و باال آوردم میز زیر از سرمو

 ؟مشکلی چه_

 دیده و کارامون همه بابات_

 ؟کارایی چه_

 داره دوربین من اتاق بابا_

 ..میداریم نگه یادگاری میگیریم و فیلمش بعدا بهتر چه_

 هست؟ مغز کلت تو واقعا_

 چطور؟_

 بده مارو بازی لب فیلم بگی بابات پیش بری میشه روت_

 آره:گفت و زد ای قهقهه

 ..مکرد قطع و گوشی و گفتم لب زیر گمشویی

 ماهی:گفت دید که قیافمو شد اتاق وارد مهرناز دقیقه چند از بعد

 ؟بله_

 شدن؟ غرق هات چته؟کشتی_

 یلمف بهترین جایزه االن میزاشتن کار رادوین اتاق تو دوربینم یه موقع اون اگه:گفت خندید که دادم توضیح براش چیزو همه

 بود رادوین برای پورن

 داشتی؟ کاری راستی..مهرناز سرت وت خاک:گفتم و کردم بلندی ی خنده

 توام؟ میای بیرون برم دخترا با میخوام امروز_

 کی؟_

 دیگه ساعت یک..دیگه بریم ناهار برا _

 باشه_



 پس میبینمت_

 بیرون رفت اتاق از و زدم لبخندی

 بفرماییدگفتن: میزنن در دیدم که کردم جور و جمع میزو روی یکم منم

 ...خان شیدا سالمعجب گفتم:مت تو اومد شیدا و شد باز در

 میخونهن مسیح سطح با سطحت تو،خانم دختر بیرون بکش مسیح زندگی از پاتو...هرزه توی با کنم پرسی احوال که نیومدم_

 ؟طرفش اومدی پولش بخاطر نمیدونم کردی فکر

 الهم مسیحتویی، رجاییه هرزه:گفتم و کشیدم و بیرون بود ریخته پشت از که موهایی و سمتش رفتم که برگرده خواست

 کارت منتظر..بگیرن من از اونو نمیتونن تو مث آدمایی امثال و میدیم هم برا و جونمون..داره دوستم و دارم دوسش!منه

 ...باش عروسیمون

 آشغال دختره_

 وحشی موهامو کن ول:گفت که کشیدم تر محکم موهاشو

 بودی؟ کی با وحشیگفت: و با صدای جیغش اتاق تو اومد مهرناز بگم چیزی اومدم تا

 هرجایی هرزه یه ماهرخ مثل حتما..؟هستی کی دیگه تو_

 ..صورتش تو زد یکی و جلو اومد مهرناز

 بیاد ثامن آقای میزنم زنگ االن..احمق بفهم و دهنت حرف_

 میرم باشه..ترخدا نه_

 کردم غلط بگو:مهرناز

_... 

 کردمم غلط..آییی:گفت. که کشیدم بیشتر موهاشو

 خوردم گوه بگو: گفت و کرد ای خنده مهرناز

 خوردی گوه:گفت عصبانیت با

 تخت سینش که خودشو جمع کرد از درد. زد محکم و جلو اومد مهرناز

 ..داشتم نگه خندمو جلو بزور

 کنین ولم خوردم گوه باشه_

 نمیشه پیدات اینجا هم دیگه گمشو..شد این آها:مهرناز

 اتاق از بیرون رفت سریع و کرد بهمون نگاهی که کردم ول موهاشو



 بود مسیح دنبال دیروزم از..چیکار بود اومده_

 بیرون بکیش مسیح زندگی از پاتو میگه اومده_

 دیوونه کن ول عه:گفتم و کشیدم و دستش در سمت بره اومد تا مهرناز

 روانی دختره:وگفت کرد اخمی مهرناز

 ناهار یمبر بعدم و میکنم کارامو منم کارت سر برو باش آروم باشه_

 باشه_

  میریختم اشک و دهنم جلوی گذاشتم و دستم شکست بغضم رفت مهرناز وقتی

 میزد حرف داشت و بود اونور روش بود مسیح شد باز در یدفعه

 ...میکن پیگیری من موالیی خانم باشه_

 گفت:من بعدا به شما زنگ میزنم خانم موالیی... سریع خورد من به که چشمش

 طرفم اومد و و گوشیو قطع کرد

 شده چت نکن گریه من جون،چیشده؟ماهرخ_

 چیی...ـهی_

 کنم نابودش بگو کرده ناراحتت چی_

 بغلش تو رفتم و شد بیشتر گریم شدت حرفش این با

 شده چت عشقم بگو:گفت ناراحتی با و شد پایین و باال گلوش سیب

 ..بیرون رفت قاتا از سریع و شد عصبی که گفتم براش پیش دقیقه چند اتفاقات تمام

 میری کجا مسیح_

 پایین رفت ها پله از و نداد جوابی

 ..سمتش رفت مسیح و ایستاده ها ویترین از یکی جلوی پایین شیدا دیدم که رفتم سمتش به عجله با منم

  توروهم کنم بدبخت و خودم هم نزار...شیدا بیرون بکش من زندگی از پاتو:زد داد و کشیدش پشت از

 .میرفت آبرومون وگرنه نبود گالری توی کارکنا از غیر کسی خدارشکر

 بودن شده جمع کارکنا همه

 هبزن پر پر باید چقدر دختر یه؟نمیفهمی چرا..نمیبینی منو حال چرا..نمیکنی درک و حس این چرا دارم دوست من مسیح_

 هاا کنهه چیکار باید..داره دوست بفهمی تا



 میمیرم اون بدون من..کسم همه شده که اونه.زندگیمه تو دیگه یکی من.. ندارم ندارم شیدااااا ندارم دوست من_

 ..میکرد گریه فقط شیدا

 زشته..بسه ها بچه:ثامن آقای

 سوخت براش دلم..خودش به میلرزید داشت که شیدا به زد زل و برداشت باباش از چشم مسیح

 عمرم آخر تا قراره و شدم کی عاشق ببینین یخوامم..میکنم معرفی همتون به آیندمو همسر میخوام چیه؟امروز میدونی_ 

 باشیم باهم

 . زد داد بود من به پشتش که همنیجور

 !ستار؟ خانم_

 اینجا بیا:گفت و زد لبخندی و برگشتن هم مسیح که کردن نگاه ها پله به برگشتن همه

  ایستادم کنارش و رفتم

 میکرد نگاه حمسی به گریه با داشت هم شیدا و ما دور بودن شده جمع همه

 کردی مجبورم اما..بکنم کارو این همه جلوی نمیخواستم شیدا _

  منه عشق..منه آینده همسر ستار ماهرخ خانم..میبینین کنارم که خانمی این:گفت همه روبه و گرفت منو دست

 بیرون بکش من زندگی از پاتو لطفا: گفت و شیدا سمت کرد رو هم بعد

 ..بیرون زد گالری از و دهنش جلوی گرفت و دستش شیدا

 ..میگن تبریک مسیح به لبخند با و میزنن دست دارن همه دیدم باال آوردم سرمو اومد دست صدای که

 ..بود زده زل مسیح و من به و لبشه روی لبخندی دیدم که ثامن آقای با شدم چشم تو چشم

 !!مسیحو روبه مسیح گفت: ما سمت اومد ثامن آقای که..کارشون سر رفتن همه ها بچه تبریک از بعد

 بابا بله_

 کردی رفتار تند شیدا با یکم_

 زده حرفایی چه ماهرخ به نمیدونی بود حقش بابا_

 ..پسرم باشه تو با حق شایدپووووف.اوکی _

 .اتاقش سمت رفت و زد من به لبخندی

 ناال و میکردم اول از باید که کاری:گفت و کرد پاک اشکامو اشارش انگشت با اومد مسیح که اتاق داخل رفتم سریع منم

 ..برسیم بازیمون عشق به میتونیم راحت خیال با..منی عمر..منی عشق تو میدونن همه دیگه..کردم



 نه؟ مگه:زد لب بود من نزدیک خیلی خودشم و دیوار به چسبوند منو

 اینجا داره دوربین مسیح_

 ..میدیم نشون هامون بچه به آینده در اباب از میگیریم میایم و فیلمامون.ما واسه میشه بهتر که گفتم_

 .کرد لمس لبامو دیگش دست اون با و دیوار کنار گذاشت دستشو

 ..میشدم آب خجالت از داشتم منم و بود ما روی روبه دوربین دقیقا

 میکشم خجالت من مسیح_

 چرا؟_

 من اتاق به داره دید دوربین داخل از بابات مسیح_

 کوچولو بوس یه_

 نمیشه_

 داترخ_

 نمیشه_

 بیرون بریم میای:گفت و کرد نگام ناراحتی حالت با 

 ببخشید برم گزاشتم قرار دخترا با قبل از اوممم..چیزه_

 برو عشقم باشه..بابا ای_

 ؟!کنم کنسلش نشدی؟میخای که ناراحت:گفتمو گرفتم و دستش و سمتش رفتم

 میریم دیگه روز یه...حاال ما برو،بابا نه_

 مرسی_

  باش تخود مواظب_

 تو همچنین_

 .بیرون رفت اتاق از و کشید دماغمو

 مهرناز سمت رفتم و کردم جمع و وسایلم منم

 مهری بریم پاشو_

 جون ماهی باشه_

 مرض_



 ..بودن ها بچه که رستورانی سمت به رفتیم و کرد جمع و وسایلش مهرنازم

  کردیم حرکت دخترا شونسمت بهکه دیدیم  و دخترا رو رستوران داخل رفتیم و شدیم پیاده ماشین از رسیدیم وقتی

 جون ماهی اینجاست کی ببین به به:مریم

 خوبی؟ خودم جون مریم سالم_

 خوبی؟ جیگر مهال سالم:کردم بغلش و مهال سمت رفتم

 گل خانم ماهرخ مرسییی_

 پس کو مهسا:دادم ادامه و کردم ای خنده

 دستشویی:گفت و کرد پوفی مریم

 خوبی؟ عزیزم سالم:گفت دید منو تا و میز سر اومد موقع همون

 !چطوری تو کوچولو مامان سالم_

 ممنون خوبم_

 خوبن؟ آقاهاتون راستی:جلو کشیدم کمی شالمو و نشستم میز سر

 سرکاره که سهیل..خوبن شکر_

 آهانن_

 همش اداره مهیارم_

 میاد شب شرکت میره صبح از که منم بیچاره رادوین_

 خستگی تو تنش نمیمونه میکنی جبران تو میاد که شب بدبخته که چقدرم_

 گرفته ذوقش از وسیله کلی رفته چیه بچه جنسیت نمیدونه هنوز منم باربد:گفت مهسا که خندیدیم هممون

 داره ذوق...الهی:مریم

 ..هوم:مهسا

 ..گرفت وسیله رفت چیه بچه فهمید وقتی ولی میشه بابا داره فهمید وقتی بود خوشحال خیلی هم سهیل:مهال

 شده عمو خوشحاله خیلی رادوین_

 داره حق:گفتم و کردم ای خنده

 مکه؟ حاجی حاجی رفتین بودیم دلتنگتون..میکنه چیکار مسیح:مهال

 گالری به پاش یه اداره به پاش یه خوبه اونم خخ_



 برسون سالمش_

 کرد چیکاااار مسیح امروز ببین نبودین:مهرناز

 چکااار:مهسا

 میکنه خون روما جیگر بگه تا مهرناز:مریم

 دادیم سفارش غذاهامونو و اومد گارسون موقع همون

 کرد معرفی همسرش عنوان به و ماهرخ همه جلو:داد ادامه مهرناز رفت که گارسون

 شدن خوشحال و گفتن اوووویی همشون

 نداشتیم خبر ما و بوده شیطون هم مسیح:مهال

 باحالیه پسر خیلی..بوده مسیح وجود برای مسافرت تو تخوشگذش ما به اینکه درصد ۰1 میگفت مهیار بابا آره:مریم

 شدیم عاشقتون ما و بودین خوب همتون:گفتم و زدم لبخندی

 ببینمشون دوباره کاش میگه همش باربد همینطور ماهم:مهسا

 ما خونه بیاین ایندفعه:مهال

 نمیزاریم زحمت بی:گفتم و زدم لبخندی

 نیست زحمتی:مهال

 ..خوردن غذا به ردیمک شروع و آوردن و غذامون

 ..کردیم سر مهال و مهرناز های شوخی با غذا آخر تا

 بود کم استراحتمون ساعت گالری سمت به رفتیم و شدیم بلند مهرناز منو غذا از بعد

 .اتاقم سمت رفت منم و خودش میز سمت رفت مهرناز شدیم وارد وقتی

 میزم. پشت نشستم ورفتم کردم وباز دراتاقم

 نیمک ازدواج باهم زودتر اینکه میکردبرای بیقراری دلم.بودم خوشحال خیلی کنار رفت باالخره سرراهمون تمشکال ازاینکه

 کنم فک...شود چه اوه اوه توخونه بامسیح تنهایی وااای.... باشیم خودمون ی توخونه مهرناز خواهرای مثل ومسیحم ومن

 ...بده وباهم وسیسمونی جهاز باید مامانم

 ...رفت غنج دلم وته لبم روی اومد خندیلب فکرا ازاین

 چندروزی یلدا وعروسی خواستگاری شایدبخاطر..دادم وانجام موندم عقب کارای کاری اخرساعت وتا نشستم میزم پشت

 ایه برگه داشتم.بدم انجام که دارم خرید کلی وخودمم کنم کمک مامان به توخونه باید دوروز یکی بگیرم،حداقل ومرخصی

 ...وزدن واتاق در که میکردم بومرت رومیزم



 بله؟بفرمایید-

 ما؟ بازحمتای خوبی؟چطوری جون ماهرخ سالم.به احترامش بلند شدم که گفت:یلداست دربازشد؛دیدم

 ندیده هاتو خواسته نمیاد دلش ادم که ومهربونی خوب شماانقد عزیزم س زحمتی؟وظیفه ؛چه جون یلدا ممنون.سالم-

 ..بدون خواهرت ومثل من داشتی کاری هم دیگه وقت هر درضمن.بگیره

 حمسی من قرارگرفتی؛اخه مسیح سرراه که خداروشکرمیکنم ماهرخ خوبی توخیلی:وگفت گرفت وتوبغلش من و جلو اومد

 کردی؟ چکار بادلش وبگو شیطون؛راستش کرده چکار دیروز که شنیدمم...پسردایی میدونم،نه خودم وداداش

 لحظه یکشیدم. خجالت واقعاپایین، وانداختم سرم میکرد نگام ک همینطور....صندلی روی زدونششت چشمکی بعدشم

 ...لبم اومدروی نیست؟؟لبخندی خبری دیگه مسیح جلوی خجالتا ازاین چرا گفتم باخودم

 ولی...چیز همه معلومه لبخندت از بگی چیزی نمیخاد خوببدون حرف نشستم که یلدا تک خنده ای کرد و گفت:

 ...میکرد فرق باهم تااسمون اززمین معیاراشون نمیخورد؛کال بدردمسیح اصال من خواهر راستش...المخوشح واقعابراتون

 اره؟ دیگه انگشترت برای اومدی ظاهرا خوب...داری عزیزم؛لطف ممنون-

 بامسیح حتما که امیدوارم...جشنمونه هفته اخرهمین یانه؟اخه ست اماده ببینم اومدم اره...دختر خال تو زدی خوب-

 ...میشم ناراحت نیای بیای،اگه

 تونخود که وگرنه براتون بیارم برم میخواین ثامن؛اگه آقای ودست ست اماده انگشتر اینکه فقط...میام عزیزم؛حتما چشم-

 ...وبکشین زحمتش

 ..ت العاده فوق طراحی بابت بازم میگیرم،ممنون ازدایی میرم عزیزم؛خودم باشه-

 ...میکنم؛نظرلطفته خواهش-

 ..شد قلم لفظ کردنم وصحبت ودیدم این بازمن گفتم لمتود

 ..کردورفت یلداخداحافظی

 ..عزیزم جانم:دادم جواب میرفتم بیرون سمت وبه وبرداشتم کیفم که خورد؛همینطور زنگ گوشیم بعد دودقیقه 

 یانه؟ شد تموم بانو؛چخبر؟کارت سالم-

 ...بگیرم مرخصی چندروزی ازش تا بابات اتاق میرم دارم عزیزم؛االنم اره-

 افتاده؟ چی؟اتفاقی واسه-

 ...دارم الزم لباس یلدا عروسی واسه وبعدشم بیاین میخواین شما اینکه بخاطر بابا نه-

 دادی؟ وعده خودتو که مابیایم قراره مگه-

 خاطروب نداره ربطی تو به اصالهم بگیرم مرخصی میخام استراحت برای شد اینجور که حاال مسیح بدی خیلیهعییییی...-

 شد؟ خوب تونیست



 یگهتابعضیاد باشه تودستمون هامون حلقه جشن شب میرسیم؛میخام خدمتتون فرداشب عشقم؛ما کردم شوخیبابا... باشه-

 ...بشه راحت خیالشون

 ..کنه هماهنگ بگو مامانت هندارم.ب مشکلی که منباشه،:وگفتم خندیدم

 ....هولی اینقدر که نداشتی ای خواستگاردیگه من جز ست،ظاهرا اماده ی دختری؟اماده چه واه واه-

 وروهم دندونام ولی میکنه شوخی داره میدونستم بااینکه..واه واه گفت ساله211 پیرزنای گرفت؛شبیه خندم ازلحنش

 هم به.برات دارم...بکن داری دوست هرکار فعال دیگه نداره ندارین؛اشکال ای شماعجله ظاهرااقامسیح، باشه:وگفتم فشاردادم

 ..میرسیم

 بود شده تنگ خوردنات براحرص دلم:وگفت بلندخندید

 ..باهات تنهابودن برای بیقرارترم ازتوهم من که میدونی:وگفت پایین واورد صداش بعدم

 فهد یک که مخصوصا:شدوگفت شیطون لحنش مسیح دوباره ک همینطور منم بگم وهنوزمیخواستم لبم اومدروی لبخندی

 مونده زیردندونم ووربدجوو ش ومزه چشیدم طعمتو

 ...کرد قطع وزود خنده زیر زد بلندبعدم 

 ...مسیح اقا باش منم اذیتای منتظر:دادم پیام بهش و دادم فشار وتودستم گوشی وخجالت ازحرص

 ...سرخه سرخ صورتم رنگ میکردم احساس..رفتم ثامن اقای اتاق سمت به بعدم

 .بود رفته یلدا فاصله تواین تو؛خداروشکر ورفتم دروبازکردم..بفرمایید گفت که اومد ثامن اقای وصدای زدم در

 نباشید خسته.ثامن اقای سالم-

 داشتی؟ کاری؟ نباشی؛جانم خسته دخترم؛توام سالم-

 ..بگیرم مرخصی ازتون چندروزی اومدم راستش-

 کافیه؟ هفته یک نیست مشکلی باشه-

 کافیه روز3 زیاده؛همون خیلی نه نه-

 پیشم نیای دوباره که وبگیر مرخصیت االن ها؛همین کنه ولت زودیا این به ازنامزدی بعد مسیح نکنم فکر-

 باباش جلو نمونده برام آبرو...مسیح این گرفتم؛ازدست دندونم وبه لبم

 دیگه؟ باشه راحت خیالم من پس...ممنون باشه- 

 ...باشی اماده فرداشب برای ک گفته بهت تاحاال مسیح حتما دخترم؛راستی برو-

  میاین خوش..گفت االن همین بله:وگفتم پایین وانداختم سرم-

 خداحافظ تافرداشب پس دخترم ممنون-



 خداحافظ-

 کشیدم. راحت نفس یک بیرون اومدم که ازدر

 بیاد گفتم بهش...وگفتم مرخصی ی وقضیه کردم خداحافطی ازمهرنازم پووووف... رسواکرده همه وجلو من مسیح این

 ..کردم عادت ش هرروزه دیدن به میشد،واقعا تنگ براش دلم چون هفته یک ینتوا تونست اگر خونمون

 ...فضولی برا حتی ومیرسونه؛شده خودش حتما بتونه اگه گفت اونم

 ...خونه ورفتم گرفتم تاکسی سریع

 نباشی خسته دخترم جلوم،سالم اومد مامانم کردم ودروباز تارسیدم

 خبر؟چ نباشی خسته شمام خوبی جون مامان سالم-

 چخبره؟ که توخبرنداری مثال االن:گفت وشیطون زد لبخندی

 ...بیخبری به وزدم خودم

 افتاده؟ چخبره؟اتفاقی نه-

 ...خواستگاری برای میان ثامن ی خانواده فرداشب...نداره امکان چیزی همچین اصال که نیستی درجریان میکنم فکر باشه-

 س.... رمالیتهفُ خواستگاریچون  بگم باید نامزدی برای البته

 ... یواکن منو پر میخای دیگه اباجونمبا ب تنهابشی قراره.ها بیشترخوشحالی شماازمنم:وگفتم خندیدممنم  خندید بعدم

 مشتاقم خیلی هک نیست اره:وگفت توهم ومثالکشید اخماش

 ...کرده فرق اخالقاش بابا چقدر که نگو؛میبینی اینجوری مامان-

 ...نداختموا خودم مبل اولین ورو رفتم

 اونم حرفاشو تا نشه متوجه ک بیاد اروم کردم اشاره بابا نشد؛به متوجه مامانم ولی توخونه اومد انداخت کلید بابا لحظه همون

 ...بشنوه

 ازش که هررفتاری...شده اول روزای مثل واال.کرده تغییر که میبینم مامان؟منم بگم چیاومد: اشپزخونه ازتوی مامانم صدای

 ماهرخ؟ میدی گوش حرفام ب داری...میفتم روزا اون یاد میبینم

 ..من درجواب میگی شماچی ببینم نشستم ودرنیاوردم لباسام هنوز من واال:وگفتم زدم چشمکی بابا به

 بیرون میام االن میکنم اماده غذارو دارم-

 ...بیاد بابا شاید موقع تااون میشنوم هم همینطوری نه-

 ...پدرسوخته ای:گفت اروم ودرگوشم زد لبخندی بابا



 اوایل مث دیگه االن ولی بدین حق باید منم به پشیمونم؛البته چندوقتمم ازرفتاراینبخشیدمش! دیگه منماهرخ... میدونی-

 واالنم داشتم دوسش چندسالم تواین من فکرمیکنم وقتایی شدم؛یک کاربیاد ازسر کی میکشیدم چشم که ازدواجم

 شده بیهتن کافی اندازه به اونم.بدم کشش بیشترازاین دیگه نمیخاد دلم.بگم خودش به محرفار این وبتونم بشه کاش..دارم

 ..اتاقم تو رفتم تواشپزخونه؛خودمم بره کردم واشاره زدم باباچشمکی به

 .واقعاازخداممنونم.شد خوب رابطشون که خداروشکر

 وشیمگ بیرون برم اتاق از اومدم تا.کنن برطرف ودلتنگیاشون اونا تا بکشه طول بیشتر خواستم وردمدر آ رامشوبا آ لباسام

 .ونمیدم جوابت بیای ک شب تافردا کردی اذیتم ازظهر بعد گفتم ،با خودمروگوشی افتاد مسیح خورد،اسم زنگ

 .بیرون ورفتم روبیصدا گذاشتمش

 کجایی؟ مامان:وگفتم کردم وبلند صدام

 ؟شیمی همدست بابات وبا میکشی حرف من زبون اززیر حاال پدرسوخته،دیگه اینجام:کشید واروم وگرفت گوشم سر ازپشت

 ازش:گفت پایین کشید واروم بود من گوش روی که ودستی مامانم گردن دور وانداخت رسید،دستش لحظه همون بابا

 منین زندگی شمادونفرتمام..کنم جبران جفتتون برا میدم قول..خانومم وبشنوم حرفات گذاشت که ممنونم

 ...رسیدن دوباره روزا این که خداروشکر:وگفتم بابا توبغل رفتم منم

 ... کنین عرف ودلخوریارو برسین دلتنگیاتون به شما بچینم میزو تواشپزخونه میرم من:وگفتم کردم نگاهشون شیطون بعدم

 ...خانوم ماهرخ نزدیکن روزا اون کنیم اذیتت میشه ماهم نوبت:وگفت سرم پشت زد اروم بابام

 جوابشو خوب:گفت که اومد مامانم صدای..اشپزخونه سمت به ورفتم پایین وانداختم سرم خجالت شدت واز وگزیدم لبم

 همسرجان دادی

 وببر من بیا زودتر مسیح هعی شدن همدست باهم حاال ببینش نمیتونست پیش دوروز تاهمین

 ...دیگه هولی میگه مسیح ک حرفارومیزنی این:وگفتم خودم توسر زدم یکی

 هعاشقان نگاهای وخوردیم؛از وشاممون تواشپزخونه اومدن گذشت که چنددقیقه.وصداکنم عشق مرغ ودوتا نممیزوبچی رفتم

 درست برام یابرادر خواهر یک کنم فک.براشون بشه شبی چه امشب احتماال.نگم که خوردن شام درحین بابامم مامان ی

 ..امشب من توسر فکراییه چه....واسم میکنن

 اینمی شماهم.خرید برم میخام صبح چون،بخوابم میرم من مامان:گفتم مامانم روبه کردم جمع ومیزم ظرفاروشستم بعداینکه

 باهام؟

 غذا وهم لباس واسه دارم؛هم الزم چیزی کلی میام منم اره-

 .نشین اذیت که فردامیبرمتون سرکار نمیرم خانوم؟خودم داری الزم چی:گفت بابا

 ...بهتره خیلی باشی ودتخ اگه اره:زوگفت مهربونی لبخند مامان



  کرد نگاهش باعشق وفقط نداد باباجوابی

 .مزاحمم که ؛ظاهرا بخوابم برم من پس دیگه خوب-

 تهگرف خندم کنه، پرت سمتم به خواست دراورد روفرشیشو دمپایی مامانم لحظه همون رفتم دراشپزخونه سمت وبه پاشدم

 ...خانوم چی یعنی مزاحم گممی بهش میکنم؛بعدا تالفی خودم کن ولش:باباگفت بود

 ...بده شانس خدا:بلندگفتم

 .بابام نازکشیدنای این بخاطر بودم خوشحال دل ازته ولی

 ..بود مسیح همشم..اومده تاپیام۰و پاسخ بی تماس تا21دیدم وبرداشتم گوشی..درازکشیدم وروتختم تواتاق رفتم

 ناراحته؟ خانومم-

 نمیدی؟ چراجواب ماهرخ-

 .بخوابم راحت بذارشب وبده وابمبخداج بود شوخی-

 ...میفتی من دست دوباره باز تو باشه-

 وقتی باش من منتظرشیطونیای خوش شبت...وندی یاجوابم دوربشی ازم ای ثانیه گذاشتم اگه برسه؛ روز اون زودتر منتظرم-

 ....نفهمه وکسی وصدات تنهاباشیم خونه یک تو

 ...نمیرفت کنار ازرولبم لبخند و میخوندم وکه هرپیامش میلرزید دلم ته...نوشته چیزایی چه نگاه خدا وااای

 ...عشقم عطرتنتم بیتاب منم:وگفتم روقلبم وگذاشتم گوشی

 ...وخوابیدم شد گرم چشام کم کم

 ..کنه بلند منو داشت سعی که شدم بیدار مامان صدای با صبح

 میشم بلند چشم مامانم باشه_

 هاااا میشه دیر پاشو_

 باشه_

 دستشویی منشست و دستشویی داخل برگشتم دوباره باز گرفت مدستشوی دیدم..شستم و صورتم و شدم بلند گیجی با جام از

 ..کردم

 ..مامان با بریم خوردیم صبحانه که کردم عوض لباسامو و بیرون اومدم شد تموم که کارم

 ..بیرون اومدم اتاق از هام لباس تعویض از بعد

 آشپزخونه سمت رفتم

 خودم خیز سحر ابایب به به_



  بلبل سالم_

 میشه دیر دختر بشین_

 باشههه_

 ..زدن رو خونه در زنگ که خوردم لقمه دوسه ایستاده همینجور

 میکنم باز من دخترم ینبشین:بابا

 چشم_

 زد و در و آیفون سمت رفت بابا

 بابا بود کی_

 داشت کار مادرت تو با کنم فکر بود خانمی یه نمیدونم_

 ؟صبحی سر داره کار ما با کی وا_

 ..کرد باز و در رفت بابا و اومد واحد زنگ صدای

 ..رفت گیج سرم..خورد بود در پشت که شخصی به چشمم تا

 سرشه؟ تو ای نقشه میکرد؟نکنه چیکار اینجا این

 میکنی چیکار اینجا شیدا:گفتم و در سمت به رفتم

 مبزن حرف آیندش داماد مورد در پدرت با کالم چند یه اومدم_

 شما؟:مامان

 هستم کی من میدونه خوب خودش ماهرخ_

  کنید صحبت واضح محترم خانم:بابا

 ما زندگی وسط انداخت خودشو شما دختره این که داشتیم ازدواج قرار بودیم نامزد هم با مسیح و من ستار آقای_

 ی؟ش ضایع دوباره که اینجا اومدی کرد ضایت نبود بس گالری تو...؟میگی چیا اینجا اومدی داره خبر مسیح تو میگی چی_

 ...بب و دهنت تو_

 چی؟ نامزدی؟میگی چی..من دختر با کن صحبت درست_

 این ولی داشتیم دوست همو ما که میدونن خانواده همه بودیم نامزد مسیح و من دوما میزنم حرف بخام هرجور من اوال_

 ما زندگی تو اومد شما دختره



 زدنام نکنه../بگه راست واقعا نکنه!میریخت تند تند اشکام و میدادم تکون باورانهنا سرمو نمیشنیدم هیچی دیگه من

 !خدایا..بودن

 کنه والهه دیگه جای روزیتو خدا برو میشناسم خوب رو شماها مث امثال من اومدی کجا از صبحی سر نیست معلوم:مامان

 جون دختر برو

 برای ینکن پهن تور دیگه جای برین باید که شمایین اون..میشه بابا داره که بفهمه مسیح وقتی مطمئنن ولی..میرم باشه_

 باباش و مسیح پول

 ..نفهمیدم چیزی و رفت سیاهی چی؟چشمام بچه؟بچه

 .کردم باز و چشمام صورتم تو خورد که ای ضربه با

 تو؟ چیشدی:میگفت گریه با مامان

 میشه بد حالش که دومه عهدف این شده ضعیف این چقدر وقت چند این:گفت و بابا سمت کرد رو

 کنن معلوم مارو تکلیف امشب باید مسیح به بزنم زنگ بیار منو گوشی پاشو...نیست حرفا این وقت االن خانم_

 میزنم زنگ خودم من..نزن زنگ ا..ـ.شم...بااابا_

 بگی؟ میخای چی_

 و مسیح دارم کارش_

 ..کنه چیکار باید میدونه کارشو خودش بابا بزار دخترم_

 میزنم زنگ خودم من دخترم آره_

 میکردم گریه بلند بلند و ترکید بغضم رفت که بابا

 کنم چیکار من مامان_

 باشه دروغ حرفاش شاید دخترم_

 میزد حرف مطمئن چه ندیدی_

 میتونینم امشبم..بدی توضیح چیزایی یه مورد در باید اینجا میای فردا...مسیح آقا گفتم همینکه:اومد بابا داد صدای یهویی

 خداحافظ..باشیم میزبانتون

 چیشد؟:گفتم بابا به رو و کردم پاک و اشکام

 بفهمیم و چیزی ما نداشت انتظار هیچی_

 میزدم زار و شد بلند دوباره گریم صدای



 شتربی االن که کسی..روش افتاد مهرناز اسم..خورد زنگ گوشیم دقیقه چند از بعد.کشیدم دراز تخت روی و اتاقم داخل رفتم

 داشتم نیاز بهش ههم از

 الو؟:گفتم ای گرفته صدای با

 افتاده؟ اتفاقی تو؟چیشده؟چه ماهرخ؟خوبی الو_

 ..مهرناز_

 بدم ادامه نزاشت بغضم

 میکنه گریه داره رادوین به زده زنگ مسیح که افتاده اتفاقی جانم؟چیشده؟چی_

 ه؟میکن گریه داره رادوین به زده زنگ:گفتم و نشستم صاف و کردم پاک اشکامو

 افتاد بینتون اتفاقی چی.آرهه_

 نرسه اون به دستم من مگه عفریتههه دختره:گفت و زد جیغی که کرد تعریف براش و چیز همه

 شد خراب همچی اتفاق این با..میشد راضی داشت تازه بابام مهرناز_

  نکن گریه تو دیوونه نه_

 افظخداح برم باید من ببخشید مهرناز_

 ..زیاد گریه بخاطر بود گرفته صدام..ریخت اشکام هدوبار و کردم قطع و گوشی

 ..روش افتاد مسیح اسم که خورد زنگ دوباره گوشیم

 ..سایلنت روی گزاشتم ور گوشی و دادم ردی

 و خودم عدب میکشم اونو اول ببینمش اگه ولی..گفته تو به چی چیز همه بی شیدا اون نمیدونم من:بود نوشته که اومد پیامی

 .مبارک شدنتم بابا راستی..بده توضیح و چیز همه بیا فردا لطفا نیار در بازی تال:نوشتم سریع

  میکردم گریه بلند بلند مینوشتم پیامم که درحالی

 زنگ دیگه و شد خسته خودش که دادم ردی من و زد زنگ اینقدر..میخوره زنگ داره باز گوشیم دیدم دقیقه چند از بعد

 ..نزد

 بخور ناهار بیا گفت و دکر صدام مامان ناهار برای

 .بود سرخ سرخ چشمام..بیرون اتاق از رفتم و کردم مرتب لباسامو

 ..شیدمک غذاخوردن از دست بابا صدای با که میخوردم غذامو میلی با داشتم..ریختم برنج خودم برای یکمی و میز سر نشستم

 ماهرخ؟_



 .بابا بله:گفتم آرومی صدای با

 ..اینجوری که االن..خاستگاریت بیاد بدم رضایت که کردی مجبورم اما نبودم راضی پسره نای با ازدواجت با اوال اون_

 ....من بابا_

 میزنم حرف دارم باش ساکت_

 خترهد حرفای اگه حتی..بیرون بندازه سرش از تورو با ازدواج فکر میگم بهش اومد فرداهم:گفت بابا که پایین انداختم سرمو

 کاری همیچین بیاد نمیداد اجازه خودش به دختر این وقت هیچ نمیداد نشون سبزی چراغ یه مسیح اگه...باشه دروغ

 زده حرکتی یه حتما...بکنه

 زد با که دادی با که بودم شدن خفه درحال..داشتم بدی بغض..انگاری بودن گذاشته مسابقه..میریختن داشتن تند تند اشکام

 فهمیدی؟:ترکید بغضم

 ..باال آوردم سرمو و لرزید چونم

 نه_

 چییی؟_

 .دارم انتخاب حق سالمه 11..بزنم حرف مسیح با باید من..بابا نه_

 گفتم من همینکه..ماهرخ میزنی حرف خیلی_

 ....تصمبچه خودش  بزار محمد چی یعنیمامان:

 ..دیگه کرده ورپر اینو که حرفاست همین..خانم نزن حرف شما_

 ..برده خوابم که نفهمیدم که میسوخت چشمام اینقدر..اتاقم سمت رفتم و شدم بلند جام از گریه با

 ..کردم باز چشمام ماامان صدای با

 ...میزد حرف تلفن با داشت

 ..بودین پیگیر اینکه از ممنونم..اومد پیش ما برای مشکلی یه..نیوفتاده اتفاقی ثامن خانم نه_

_ .... 

 هستیم درخدمت...دیگه وقت یه ایشاال بله بله_

_ .... 

 خدانگهدار..همچنین..مینمراح_

 با؟نهآی تو دیدی چشماتو..کردم بیدارت ببخشید:گفت و زد لبخندی دید منو تا من سمت برگشت کرد قطع که و گوشی

 ..نمیشه حل کاری که گریه



 مسیح مامان گفت چی_

 افتاده اتفاقی چه ببینه بود نگران_

 چنده؟ ساعت_

_۲ 

 من؟ جان_

  بودی خسته خیلی ۲ ساعت مادر آره_

 ..هعی_

 میشه چی فردا ببینیم بشی سرحال بگیر دوش یه پاشو پاشو_

 مسیح از پاسخ بی تماس تا 01 دیدم که کردم گوشیم به نگاهی..بیرون رفت اتاق از مامان که دادم تکون سری

 خورده قسم همشم و بود داده طوالنی پیام تا ۰ ها پیام داخل رفتم و برداشتم و گوشی سوخت براش دلم..همه چه اوه اوه

 زندگیشم تو من فقط فقط که بود

 وت زندگیمی تو که هستی زنی تنهای تو..نکردم کاری من مادرم جون به بخدا..بهت گفته چیا اومده اون نمیدونم من ماهرخ_

 یچجور و خودم بعدم میکشم رو شیدا اول شه تموم چیز همه باشه قرار اگه..باشه یادت اینو..میمیرم تو بدون من..قلبمی

 ..بده جوابمو ترقران..میشم دیوونه دارم من ماهرخ کنمممم ثابت بهت

 ..منتظرته بابا صبح 21 ساعت فردا..نوشتم بعدش و فرستادم بابارو کار محل آدرس براش

 ..حموم سمت رفتم منم و ننوشت چیزی

 ...نهآی به زدم زل دوش زیر رفتم و آوردم در لباسامو

 ...کردم گریه سرهم پشت چندروز انگار بود دهکر پف و بود قرمز اینقدر چشمام

 ...اگه...چی؟اگه بخوره بهم چیز همه اگه گرفت بغضم دوباره

 ..:)میشه بابا داره مسیح..میشه بابا داره مسیح..میرفت اکو سرم تو شیدا صدای همش

 مرفت دوباره و خوردم و شامم بزنم حرفی کسی با اینکه بدون و بیرون رفتم من هم شام موقع و گذشت همینجوری شب تا

 ..اتاقم داخل

 آب کمی..بودن اتاق داخل بابا و مامان اما بود روشن ها برق بیرون اتاق از رفتم و شد ام تشنه که بود شب 21 نزدیک ساعت

 ..اتاق داخل رفتم کردم خاموش برقارو و خوردم

 .داده پیام مهرناز دیدم برداشتم میز روی از گوشیمو

 "بزنیم حرف یکم...مهسا خونه بریم دنبالت میام افرد..عزیزم سالم"



 "ندارم حال خودمم...بشه خورد بقیه اعصاب نمیخام ممنون.عزیزم. سالم"نوشتم براش

 "میریم ناهار برای باشی اظرح"نوشت دقیقه یک از بعد

 ..بگم باید مامان به..بود خودش حرف حرف اصال دختر این

 ..شدم بیدار اتاق در صدای با..برد خوابم فکرا این با

 ماهرخ ماهرخ_

 مامان بله_

 خانم مهسا خونه برین قراره اینکه مثل..منتظرته پایین اومده مهرناز_

 هومممم_

 دخترجان دیگه پاشووووو_

 باشه_

 بافتمشون و کردم شانه موهامو و شستم و صورتم رفت که مامان

 پایین رفتم پوشیده لباس و کردم آرایشم ته هی

 خرس خانم سالم_

 عجول خانم سالم_

  ببین و ساعت_

 چنده؟ مگه_

 منتظرن ها بچه که باش زود نیم و 22_

 ..بشن ناراحت اوناها نمیخام:گفتم یواش

 خواهراتن مثل اوناهم نشی ناراحت دستم از امیدوارم..کرد پیدا بشه حلی راه شاید گفتم بهشون و چیز همه من راستش_

 دوتا شما میگین بهم چی:مامان

 خخ..خانم هرهطا هیچی_

 پس میریم ما مامان_

 دخترم برین_

 نزد؟ زنگ بابا مامان:گفتم و برگشتم سریع بود شده یادم مسیح از من وای ای

 چطور؟_



 دیگه پیشش بره مسیح بود قرار_

 بزن زنگ خودت نمیدونم_

 باشه اوووف_

 برداشت بوق تا 1 از بعد گرفتم رو بابا شماره و آوردم در و گوشی شدم مهرناز ماشین سوار وقتی

 سالم بابا الو_

 !بله؟ سالم_

 اونجا؟ نیومد مسیح بابا_

 چرا_

 خوب؟_

 میگه دروغ داره شیدا میدونه خودشم ماهرخ دروغه هدختر اون حرفای همه میگه_

 بزنم حرف مسیح با باید من بابا_

 نمیدی. جوابرو  گوشیش تومیگه  ولی بزنه حرف تو با باید گفت اونم اتفاقا_

 چیه؟ آخرتون حرف االن بابا_

 حرف اینجوری دختر این پس چطوری نزده حرکتی مسیح اگه کنم باور کیو حرفای نمیدونم شدم گیج منم،نمیدونم_

 ..میزد

 بابا اما_

 االن تو کجایی_

 خواهرش خونه میریم داریم مهرناز با_

 میزنیم حرف شب باشه_

 ...سرم روی گذاشتم و دستم و پنجره لب گذاشتم آرنجمو کردم قطع و کردم افظیخداح

 حرف مسیح با زودتر هرچه باید من..میشه بابا دارههه مسیح میگه وقاحت با میشه روش چطوری شیدا میشم دیوونه دارم

 میشم دیوونه دارم اینجوری بزنم

 ماهی_

 ؟جان_

 چیشد؟_



 باهم زدن حرف..هیچی_

 خووووب؟_

 ...میگه بابام دیگه هیچی_

 مگ گورشو کال شیدا باید بگم بهش و بزنم حرف مسیح با باید داشت منو نظر اونم که دمکر تعریف براش و چیز همه

 ..کنه درست آشوب بیاد دفعه هر نیست قرار..کنه

 .شدیم پیاده و کرد پارک و ماشین مهرنازم و کردم پوفی

 ..داخل رفتیم و زد و زنگ

 خوبه؟ عمو جونیی خاله سالاام:میکرد بوسم و بغلم پرید آریا

 خوبه عشقم رهآ_

 ..نشستم مهال کنار و کردم پرسی احوال همه با

 ماهرخ خوبی:مریم

 نیستم بد هعی_

  خواهراتیم ماهم..کن حساب ما روی!!شده چی که گفته ما به مهرناز:مهال

 ..دارین هوامو اینقدر که ممنونم_

 !؟..چیه خودت نظر ببینم بگو خوب:مریم

 بزن زنگ اصال امروز میخای:گفت کردن فکر کمی از بعد مهال دارم که تصمیمی الوهبع کردم تعریف و چیز همه اینکه از بعد

 !چطوره؟هوم؟ دارم کارت بیا بگو مسیح به

 خودشه:گفتم و کردم گوشی به نگاهی خورد زنگ گوشیم بدم جوابشو اومدم تا

 زدزنگ خودش...بهتر_

 الو؟:کردم وصل و تماس

 ...مردم؟ماهرخ میفهمی،مردم دیشب از من تو کجاااییی:شد قطع نفس لحظه یه که زد دادی چنان

 ؟ میزنی داد چرا چته_

 .نکردم کاری من خودم مرگ به ماهرخ شیدا کنه لعنتت خدا..نکن دیوونه منو ماهرخ_

 ببینیم ماهمو بزار قرار جا یه_

 تو؟ کجایی باشه_



 مهسا خونه_

  بفرس و آدرس_

 !میری؟:گفت مهسا که کردم قطع گوشی

 شرمنده جون سامه آره_

 بشه حل مشکلتون ایشاال فقط..نداره اشکالی_

 بده جوابشو گفت هرچی:مهرناز

 نامزد گذشتشم در اگه،باشه کرده هم اینکارو اگه..باش منطقی جون ماهرخ نه! عه:گفت و کرد اخمی مهرناز به مریم

 ..دیگه داره ای گذشته یه هرکسی بالخره نداره اشکالی..داشته

 اونم زارب و بزن حرفاتو قشنگ خیلی رفتی االنم نمیشه درست اینا و دعوا با..بگه بهت نداشته دوست شاید مموافق آره:مهال

 ..بده توضیح

 بشه سوارت تا ببخش زود آره:مهرناز

 !آره؟ کردی ایشون حرف به تاحاال حتما:مریم

 بیاد دستش کار حساب کن بیداد و داد یکم میگم دروغ مگه:مهرناز

 استرس از میزنه دهنم تو داره قلبم فعال:گفتم و کردم ای خنده

 برای استرس..خودم خواهر:گفت میداد بهم آرامش که نگاهی با و دستش تو گرفت دستامو،سمتم اومد و پاشد جاش از مریم

 نکن هول اصال و بکش عمیق نفس..بزنی حرف اومده پیش بینتون که سوتفاهمی مورد در نامزدت با بری قراره..چی

 ..نیست هیچی..عزیزم رهآ:مهسا

  بشنویم ماهم تا بهت میکردم وصل شنود یه مهال؛کاش

 ...مسیحه حتما خورد تک گوشیم دیدم که خندیدیم هممون

 ..پایین رفتم و کردم خداخافظی ها بچه از

 حالت یشهمه ومثل موهاش فقط.باال رفت قلبم تیپش،ضربان بادیدن...داده تکیه ماشین به مسیح دیدم پایین رسیدم وقتی

 .جذابه جوره همه..بود نامرتب ویکم بود نداده

 ...میتونم مگه بکنم؟اصال دل چجوری ازتو اخه

 وباز در زودترازمن امامسیح کنم وباز تادرماشین رفتم وخودم توهم کشیدم و اخمام بود توسرم ک چیزایی برخالف

 ...دارم دوست کردنتم اخم:کردوگفت



 ی ولا خوب:وگفت طرفم برگشت...زدوسوارشد ودور ماشین سریع خیلی... دروبست اونم ونشستم ندادم نشون واکنشی هیچ

 و نای ماهرخ ببین..بپرسی وازم فکرکنی داری سوال هررچی میخام فاصله تواین...کن وباز حرف سر بعد کنم انتخاب جایی

 ..بیفته اتفاقا نازای نمیخام دیگه بپرس،چون ازخودم االن همین میخای هرچی میکنم میگم؛خواهش جدی

 منم...هم توی وکرد اخماش افتاد راه که زدوبعدم وباجدیت حرفاش تمام.گاز روی وگذاشت کردوپاش وروشن ماشین بعدم

 شدم خیره جلو به بودم نشسته ساکت وهمچنان نگفتم هیچی

 خوبی اتفاق امروز شکا..من واسه افتاد توش اتفاق کلی که ای خونه حمید؛همون ی خونه میره داره مسیرفهمیدم توی

 ...بدم وازدست مسیح نمیخاد دلم واقعا چون...بیفته

 ...باال رفتیم معطلی وبدون بالفاصله. نزدیم حرفی هیچ خونه به رسیدن تا

 اسانسوررسیدومسیح..بود هم توی واخمام نمیدادم نشون واکنشی همچنان من ولی بهم بود زده زُل مسیح سانسورآ تو

 ..دروبازکرد

 مبل روی نشستم ورفتم ودراوردم کفشام وگرفت،سریع گلوم بغض..چشمم جلوی اومد خاطرات تمام در بازشدن محض به

 .کرد ودگرگون دنیام که مبلی ؛همون

 من...ماهرخ چیزمتاسفم همه خاطر به:وگفت وبست چشماش اروم..میکنه نگاه همونجا به داره هم مسیح دیدم برگشتم

 ...وبسازم یندمونآ میدم قول اما نکردم درست برات قشنگی ی گذشته

 ...بشیم هم قسمت بذاره جنابعالی ی گذشته اگه:وگفتم زدم نیشخندی

 نشناختی؟ چندوقت اینی وو تمن تو ماهرخ:کشید ریشش ته به دستی

 ..رهدابرنمی ازسرمون دست چرا نبوده چیزی دوتا شما بین اگه بده،آخه حق من به توام شناختمت؛ولی:گفتم وناراحتی ابغضب

 ...گرفت تر ومحکم نذاشت اما بیرون وبکشم دستم خواستم وگرفت ودستم کنارم نشست اروم مسیح

 به مسپرد کال رو قضیه این من..کرد عذرخواهی کلی اینکاروکرده فهمید که عمم کن روانیه؛باور ادم یک ماهرخ؛شیدا ببین-

 هشب وقت هیچ من...گرفته لجش ازهمون ست طرفه یک مزخرفش عشق...میکشمش ببینمش دیگه بار یک اگه وگفتم بابا

 ...بخوام که برسه چه نزدم دستم حتی

 ..بلندشد وازجاش موهاش توی وکرد دستش باکالفگی

 ...بگیره من قلب توروتو جای نمیتونه کسی هیچ میخورم قسم خودم جون به ماهرخ-

 جای وبذار بگذره،خودت ازکنارش راحتی به دمآ که نیست چیزی مسائل این آخه ولی دارم دوست تورو منم مسیح-

 ...نرفته ازیادم بود نه هم جوابش که خواستگاری یک مجازات هنوز..من

 ..ریخت اشکام و پایین وانداختم سرم بعدم



 یدمم قول میگی م؛توراست شرمنده عزیزدلم،من:و توی گوشم آروم زمزمه کرد توبغلش وگرفت وسرم کنارم نشست مسیح

 دتش به که میارم؛میدونی بالروسرت همون پامیشم باز وگرنه نیار ویادم اتفاق اون توروخدا بینی؛ماهرخن شیدارو دیگه که

 ...تعصبیم

 وقت االن آخه...که واقعا:وگفتم زدم پاش به ارومی مشت..میخنده داره دیدم...کردم نگاهش وباتعجب باال وآوردم سرم

 شوخیه؟

 ...صورتم دوسانتی ی فاصله اومدتو

 ...میشه تموم بودنم جدی به بیشتر البته..داریم زیاد شوخیا ازاین توخونمون بگم بهت شوخیام؛ازاالنم این قعاش من-

 ...هنوز من مسیح:عقب دادم هولش ویکم وبستم چشام

 ولوقب حرفام دادم؛بابات توضیح برات کافی اندازه به کن،من وتموم بحث این میکنم چی؟خواهش توهنوزپرید وسط حرفم:

 ... خوردم وقسم دادم قول بهت من اینکه...کن قبول میکنم خواهش تویم...کرد

 ...ونمیزنم حرفش دیگه عزیزم؛باشه باشه-

 ...میان مهموناتون شب که شو اماده برو پاشو پس-

 ...وبکنم کارام نمیرسم امروز من دیگه شب یک واسه بذار توروخدا نه-

 . .باشه همرام چی همه من کنیم؟که کاری تواتاق کن؛قراره هماهنگ مکنی؟توروخداباها چکار میخواستی مگه:گفت شیطون

 ...چیزاست واین لباس مسیح،منظورم منحرفی خیلی:پاش به وزدم خندیدم

 وبردارم الزم وسایل که میرم ومنم خونتون دم میذارمت میخریم،بعدم میریم باهم نداره؛االن کاری که اون-

 بپوشم؟؟ وایستم خواستم اگه دارین شلوار راستی..وایستم شبم که بیام دیگه یچیهو گفت: بهم کوبوند ومحکم دستاشبعد 

 ..شد حل اینم خوب..میخوابم زیر بالباس فقط شبا ندارم؛من الزم نه نه

 ..خورد زنگ گوشیم که میدادم گوش شاوپرت چرت حرفای به داشتم

 جانم؟...بابا سالم-

 زدی؟ حرف بامسیح چیشد؟ دخترم سالم-

 ..شد رفع هم سوتفاهما...پیشمه اجون؛االنباب اره-

 .اصال داشتهن خبر اینکه لمث...دیگه کنن روتموم قضیه که میان شب گفته زده زنگ ثامن خانوم االن خهخداروشکر؛آ-

 میام زودتر من خبرنداشتن؛باشه نه-

 ..دخترم خداحافظت باشه-

 خداحافظ-



 ...دارم کار کلی من مسیح؛زودتربریم وروخدات پاشو:وگفتم بلندشدم ازجام زود کردم قطع بعداینکه

 ... خانومم؛فقط باشه-

و همونطور که نگاهش بین تمام اعضای  کنار وکشید وبوسید من رامشوبا آ رولبام؛عمیق وگذاشت لباش دفعه ویک اومدجلو

 ..نمیشد که هیچی بدون..دربیارم ازدلت که اینجا توردمآصوردتم در گردش بود گفت:

 ...بریم میخای اگه حاال:وگفت رولبم زد دیگه اروم بوسه یک

 ...پس بااجازتون:وگفتم زدم لبخندی

 یک سمت هب کردیم وحرکت شدیم سوارماشین...بود گرفته وسفت دستم فاصله پایین؛تواین ورفتیم پوشیدم کفشامو رفتم

 ....وبخرم لباسام تامن پاساژ

 که شد خوشحال اونم و دادم توضیح مامان برای و چیز همه..رفت مخودش و خونه رسوند منو کردیم خریدامونو اینکه از بعد

 ..بوده الکی و کوچیک سوتفاهم یه فقط و شده حل چی همه

 ..خخ کردم حسابی و درست حموم یه و حموم سمت رفتم

 یرو بودم ردهخو مسیح با که ناهار..بیرون رفتم اتاق از پوشیدم نارنجی و شلوار بلوز یه و کردم خشک موهامو بیرون اومدم

 ..ناخونام زدن الک به کردم شروع و نشستم مبل

 ..نباشی خسته بابا سالم:گفتم لبخند با و شدم بلند ازجام..اومد بابا موقع همون

 !چیز؟ همه شد لح خدارشکر..ممنون..دخترم سالم_

 ..کنه برخورد اون با ثامن آقای ایندفعه تا باباش به سپرده رو شیدا که گفت..بله:گفتم و پایین انداختم سرمو

 دوباره میکنم صحبت خودم شب من حاال...عالی هم خیلی_

 .نداره خبر مسیح مامان اینکه مثل..بابا نه_

 چطور!عه؟_

 میشه چی شب تا ببینیم حاال نمیدونم_

 کجاست؟ مامان..دخترم باشه_

 ..کنه خرید رفت_

 کن بیدارم دیگه ساعت یک کنم استراحت میرم من باشه_

 چشم_

 اتاق داخل دوباره رفتم و زدم الک هامو انگشت بقیه منم اتاق داخل رفت و زد خندیلب

 ..ها لباس پالستیک سمت رفتم شد خشک ناخونام وقتی



 ..سفید شال و قرمز شومیز یه و سفید شلوار یه

 .شدن حاضر برای زوده هنوز و...بیان ۸ ساعت قرار بود مسیح و مامان،باباش و بود ۶ ساعت االن

 ..بود مامان کردم باز و در و سمتش رفتم اومد آیفون صدای لحظه نهمو

 مامان سالم_

 مردم بگیر اینارو بیا دخترم سالم_

 باهاتون میومدم منم کاش خدانکنه_

 حموم بره کی_

 نرفتیییی خاستگاریت شب برای شما نکه:گفتم و کردم ای خنده

 شو حاضر برو بعدشم سریع بشور هارو میوه برو...نریز نمک_

 ..خورد زنگ گوشیم که ظرفشور سمت برم اومدم

 ..کردمکج و گردنم و شونم روی گذاشتمش و کردم وصل و تماس بود مهرناز

 بزنم حرفم داشتم سعی میشستم ظرف که همینطور

 ماهرخ؟ الو_

 جان؟_

 رسید؟ کجا به چیشد_

 میان دیگه ساعت 2 میشورم میوه دارم االن..زدیم حرفامونو هیچی_

 بیاد؟ امشب میشوری میوه داری االنم بهت داد توضیح یه...خولی قدر چه تو ؟دخترچیییی_

 آره_

 مخلوقات جلل_

 ..دیگه شه تموم چی همه امشب بیایم میخایم میگه زده زنگ مامانش بعدشم...حقه حرفاش دیدم کنم چیکار_

 شی خوشبخت ایشاال..نزاری خبر بی منو خیلخب_

 برسون سالم باشه..عزیزم مرسی_

 باری؟ کاری...خب_

 نه_

 بای_



 بود؟ کی:گفت مامان کردم قطع که و گوشی

 رسوند سالم..مهرناز_

 باشه سالمت_

 ..اتاق داخل رفتم و کردم خشک دستامو شستم که هارو میوه

 ..بستم کش با کردم جمعشون و کردم باز فرق موهامو

 ..گونه رژ و چشم خط و ریمل و رژ و زدم کردم یکم

 خخ بشههه حاااالی چه منو ببینه مسیح وای

 یامپ گوشیم..میکردم نگاه و خودم داشتم و بودم نشسته اتاق تو و خودم به زدم عطر عالمه یه و کردم تنم لباسمو سریع

 ".خونتونیم دم دیگه ساعت نیم عشقم".اومد

 ..عزیزم باشه کردم تایپ لرزون دستای با براش..میمیردم استرس از داشتم

 نوم رفت یادت خوشحالی اینقدر پدرسوخته:گفت دید منو تا..بیرون اومده شده حاضر هم بابا دیدم که نبیرو رفتم اتاق از

 کنی بیدار

 ترخدا ببخشید وااای:گفتم و پیشونیم روی زدم دستمو

 بشی خوشبخت که ایشاال..شدی ها فرشته مثل:گفت و نزدیکم اومد

 !هستی که خوبه خیلی:گفتم و بغلش تورفتم

 چی؟ من کردین خلوت خترید پدر خوب_

 سری تاج که شما خانم بیا_

 کنیی؟ چیکار میخواستی نداشتی و زبون این_

 دیگهه_

 امشب شده خوشگل من ماهی چقدر_

 !مرسی_

 ..خجالتش قربون_

 . گزیدم لبو و کشیدم خجالت بیشتر حرفش این با

 ..گذاشتم هم رو میوه ظرف..میز روی گزاشتم و چیندم ظرف داخل هارو شیرینی و آشپزخونه داخل رفتم

 میوفتادم پس استرس ازداشتم ..دستم روی بریزه آبجوش یکم شد باعث و اومد زنگ صدای که میکردم دم چایی داشتم

 ..بود چی دلیلش نمیدونم



 ..شدن وارد و زدن و ورودی در

 ..عشقم شدههه خوشتیپ چقدر اوووف..مسیح بعدشم و مامانش بعد داخل اومد ثامن آقای اول

 ..برنمیداشتم ازش چشم

 ..بود اونور پذیرایی خوشبختانه نداشت دید اصال و بودم یخچال پشت

 بفرمایید بفرمایید...اومدین خوش_

 ...ممنونم_

 جون؟ طاهره چطورین شما_

 چطورین؟ شما..خوبم خدارشکر تشکر_

 ما بازحمتای..خوبم منم ممنونم_

 ..عزیزم زحمتی چه_

 بود من اتاق در به چشمش و میکرد نگاه رو خونه دور کنجکاوی با داشت که مسیح به خورد چشمم

 ..میگشت من دنبال...دستش از گرفت خندم

 بیارین؟ تشریف نمیخان خانم عروس..خوب:گفت مسیح مامان حرفا سری یه از بعد

 ..دخترم ماهرخ...چرا چرا:مامان

 سالام:گفتم آروم شدم که راییپذی وارد میلرزید دستام..بیرون رفتم آشپزخونه از و ریختم چایی

 ..گلم عروس سالم_

 باباجان سالم_

 ..مسیح به چشمش باباهم و من به زده زل مسیح دیدم باال اوردم سرمو

 تعارف چایی و زدم لبخندی..بود من روی نگاهش هم باز ولی کرد سالمی و اومد و خودش به مسیح که کردم ای سرفه

 !شدی خوشگل خیلی:گفت لب زیر..مسیح به رسیدم وقتی..کردم

 بیشتر تو:گفتم و زدم لبخندی

 ..نشستم بابا کنار رفتم و زدم براش چشمکی

 با اول همون که بوده ماهم از کوتاهی شاید،میخام معذرت..سوتفاهم اون بابت که بگم اول همین میخواستم من:ثامن آقای

 ..نکردیم برخورد شیدا

 گفت من به مسیح و چیزی همچین میرسیدیم خدمت داشتیم که موقعی نمیدونستم منم شرمنده واقعا آره:ثامن خانم



 اینه ارمد ازتون که درخواستی من فقط.بیاد پیش شاید های سوتفاهم همچین همه برای بالخره.شرمنده دشمنتون..بابا نه:بابا

 همینطور ماهرخم...قضیه این روی حساسم خیلی من چون نشه پیدا خانم اون اینا زندگی تو دیگه

 ستار آقای باشه راحت خیالتون:مسیح

 ..کنین شروع و زندگیتون اونجا گرفت سر وصلت این ایشاال که داری ای خونه شما..پسرم خوب:بابا

 ..بخریم براش منطقه همین تو آپارتمان یه قراره ولی نه که هنوز..ستار آقای راستش:ثامن آقای

 بزنین حرف موردها بقیه درمورد ماهم..زننب برن حرفاشونو اینا بدین اجازه اگه خوب:ثامن آقای

 دخترم پاشو ماهرخ..نیست مشکلی_

 یلیخ میکنه نگاه داره این که اینجور..میکنه یکاری اتاق تو مسیح االن مطمئن اومد دنبالم هم مسیح و شدم بلند سرجام از

 کرده کنترل خودشو

 آخ میری رژه من جلوی کردی خوشگل رفتی..رسهمی منم خنده نوبت..بخند:گفت مسیح که گرفت خندم خودم فکرای از

 تو میدونم من برسه عروسی شب اون بشه کی

 دادیم انجام کارو اون تر جلو که ما:گفتم تلخی لبخند با

 نندازی یادم اینو دیگه که برات کنم کار چی:گفت و کرد نگاهم جدی خیلی مسیح

 ..میشه چی نیمببی تا میخاد و بغلت دلم فعال:گفتم و زدم شیطونی لبخندی

 بغلم بیا:گفتدستاشو باز کرد و  و کرد ای خنده مسیح

 ..نزار تنهام وقت هیچ:گفتم آروم..سینش روی گذاشتم و سرم و سمت رفتم

 نمیزارم_

 بهم نگو دروغ وقت هیچ_

 نمیگم_

 باشی داشته دوست رو ای دیگه یکی اگه میمیرم..نکن خیانت بهم وقت هیچ_

 نمیکنم..خدانکنه_

 همیشه باش داشته دوستم_

 ..کردیم گیر زندگی جاهای ترین سخت تو اگه حتی..ماهرخ نزاری تنها منو وقت هیچ توهم...داشت خواهم و دارم_

 نمیزارم تنهات وقت هیچ_

 حساسم خیلی این رو من!خواهشا نکن بازی من غیرت با وقت هیچ_

 چشم_



 خیلی...ماهرخ دارم دوست خیلی:گفت و کرد جدا خودش از منو

 ..دارم دوست منم_

 میشه دیر..دیگه بریم:وگفت گرفت و دستم بوسید و پیشونیم و شد خم

 بریم..چشم_

 هابگی تختم روی و هات چشم این دارم دوست:گفت و کرد ای خنده

 .دیوونه:گفتم لب زیر و خندیدم منم که خندید بلند

 ..نامحرم محرم این رو حساسه خیلی بابا آخه..بیرون کشیدم دستش از و دستم..بیرون رفتیم و کردیم باز و اتاق در

 نه؟ یا بخوریم شیرینی:گفت و زد لبخندی مسیح مامان دیدن مارو بزرگتر وقتی

 بله:گفتم آروم منم و کرد بسته و باز چشماشو که کردم نگاه بابا به

 بشینیم بریم بیا:گفت و زد لبخندی مسیح که زدن دستی همشون

 چند یه تیمگرف تصمیم..بشین خوشبخت که ایشاال دخترم دیگه..خوب:گفت مسیح بابای هک نشستیم مبل روی رفتیم باهم

 ..بکنیم و عروسی و خونه کارای ما هم شه تکمیل تو جهاز هم تا..باشین نامزد و کنین عقد وقتی

 ..بگین ها بزرگتر شما هرچی:گفتم و زدم لبخندی

 ..بشین خوشبخت که هیال:گفت لبخند با و زد پیشونیم روی بوسه و نزدیکم اومد مسیح مامان

 ..بدن اجازه ستار آقای اگه البته کنیم عقدتون تا محضر میریم فردا:مسیح بابای

 شماست دست ماهم اجازه...جناب حرفیه چه این_

 .داشتم استرس خیلی..میکشیدم نقشه فردا برای خوشحالی با منم و رفتن..زدن حرف دیگه یکم اینکه از بعد

 ..کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض لباسامو

 مسیح؟ زن میشه فردا من یعنی

 من؟ مال میشه مسیح

 ..محضر میریم فردا..شد تموم چی همه:نوشتم و دادم مهرناز به پیامی

 میرین محضر کدوم..شدم خوشحال خیلی..خدارشکر:نوشت ربع یه بعداز

 ..خونه جای_

 ..بگیریم باهم جشن یه بریم دنبالتون میایم ها بچه با رادوینم و من پس_

 باشه عالی هم خیلی_



 بخوابی خوب_

 ..بگیریم جشن ها بچه با قراره که گفتم و مسیح به دادم پیامی و فرستادم براش بوسی

 ..شد خراب هام نقشه بابا ای:نوشت دقیقه پنج از بعد

 ..میگذره خوش بیشتر اونا با..عزیزم کردم شوخی:نوشت که خندیدم

 و تتخ روی کشیدم دراز خوردم و شامم اینکه از بعدیام بازی کردییم و بعد از گفتن شب بخیر و یکم دیگه با مسیح پ

 ..برد خوابم کی نمیدونم

 ..زشته میکنه باد چشمات دیگه پاشو دخترم ماهرخ_

 .میگرده لباس دنبال من برای کمد تو از داره و کنار داده و اتاق پرده مامان دیدم و کردم باز چشمامو

 مآرایش..بیرون نریزی زیاد موهاتم...ها بپوشی سفیدم شلوار و کیف و روسری و کفش بپوش رو سفیده مانتو این ماهی_

 .بریم میخایم دیگه ساعت یک هیچی دیگه اوممم بکن یکمی

 چشممممممممم_

  پاشو خوبه_

 بگیر دوش یه بدو...روه قیاف وای وای:گفت مامان که پاشدم جام از

 ..حموم برم روز هر که دکمار من مگه ماماااان_

 ها مثال یتهعقد..میکنه فرق روزا بقیه با امروز_

 اه باشه اوووووف_

 اومدم بعدشمدقیقه ای وسرسری گرفتم و  ۰و یه دوش  بشم خیس خوب تا واستادم دوش زیر رفتم فقط حموم تو رفتم

 تمیـــــز. تمیزم..بودم حموم دیروز اخه بیرون

 هم و سفید مانتو و پوشیدم و بود گذاشته برام مامان که سفیدی شلوار..کمد سمت فتمر و کردم خشک و خودم سریع

 ..پوشیدم

 ..کردم جمع و باال دادم رو همه موهامو

 کمی پوشیدم هامو کفش و بستم خوشگل خیلی روسریمو و زدم معطر صورتی رژ و باریک خیلی چشم خط و ریمل،زدم کرم

 ..باشه سخت باهاش رفتن اهر که نبود بلند خیلی و داشت پاشنه

 ..بیرون رفتم اتاق از و برداشتم کوچیکمم دستی کیف

 ...حاااااضرم من_

 ..اینبی شما میکنیم ریست و راست کارارو وقته تا محضر میریم ماهم بدین آزمایش میرین اول مسیح و تو باباجون باشه_



 ؟میدن همونجا و آزمایش جواب مگه_

  مسیحه آشنای آره_

 ؟بازی یپارت با_

 منتظره پایین مسیح دخترم برو میکنی سوالی چ جون بچه دیگه آره_

 شدم؟؟ چطور:گفتم و زدم چرخی

 عاااالی:گفتن و زدن لبخندی دوتاشون

 ..بیرون زدم خونه از و کردم ای خنده

 ..شدم سوار و کردم باز و ماشین در..گوشیش تو سرش و بود ماشین داخل مسیخ

 عشقم شدییی خوشگل چه یوااا...سل:طرفم برگشتم

  شدی جذاب خیلی توهم:گفتم و کردم ای خنده

 کنیییی کنسل رو ها بچه قرار کاش:گفت و کرد بهم نگاهی

 بوس و ماچ فقط فعال..نداریم پایین به گردن از شیطنت عروسی شب تا عه عه_

 شب اون برای میکنم شماری روز آی آی_

 ونهبرس دلت حاجت به هم تورو خدا..بده ادامه_

 ..آزمایشگاه سمت کرد حرکت و  کرد ای خنده

 ..رفتیم محضر سمت به معطلی ساعتیک از بعد و گرفتیم جوابمو..دیگش کارای و الزم آزمایشات از بعد

 .داخل رفتیم و شدیم پیاده ماشین از دیگه باهم و کرد پارک و ماشین

 ثامن؟ آقای:لبخندگفت با..کرد باز و در آقایی که زدیم در

 لهب_

 ..میاین بهم چقدر ماشاال بفرمایید بفرمایید_

 ممنون:گفتم و زدم لبخندی

 ..زدن برامون دستی و شدن بلند جاشون از دیدن مارو تاکسای که اونجا بودن 

 ..پام روی انداختم پامو و نشستیم جایگاه روی رفتیم و کردیم سالمی

 ..میداد تکون پاشو داشت اظطراب از که کردم مسیح به نگاهی

 کنیم؟ شروع بدین اجازه اگه خوب_



 کرذ مهریه با ثامن مسیح آقای دائمی عقد به شمارا وکیلم آیا:گفت منم سمت روکرد گفت و عربی جمالت اون اینکه از بعد

 ...بیاوردم در شده

 بیاره گل رفته عروس:گفت لبخندی با مامان

 وکیلم؟ دوم بار برایاز و بسته کردم.عاقد گفت:.چشمامو آروم بکرد نگاه من به و زدپر از استرس  لبخندی مسیح

 !بله بزرگترها و مادرم و پدر اجازه با_

 ..جلو اومد مسیح مامان و گفت ای بله هم مسیح و زدن دستی

 ...قشنگم دختر تو دست سپردمش دیگه و مسیح:گفت گوشم دم و کرد بغلم

 ..کردن بغلم مامانم و بابا و کرد بغلم هم ثامن آقای

 ..کردم دستش رو حلقه منم و کرد دستم و گشتریان مسیح

 ...زدن دست همه که کرد بغلم مسیح

 .بیرون اومدیم محضر از کردیم که کارا همه

 ..خودتیم مادر و پدر عین ماهم..نکن صدا ثامن خانم و ثامن آقای مارو دیگه بعد به این از دخترم_

 .باباجون چشم_

 شد حاال:گفت و کرد ای خنده

 بریم ها بچه با قراره ما خوب:مسیح

 میزنه بوق داره مهیار دیدم برگشتیم کنه تکمیل حرفشو مسیح نزاشت ماشینی بوق صدای

 .زاده حالل چه بله:گفت و کرد اشاره مسیح

 هب رفتیم و کردیم افظیخداح مادرا و پدر از...گفتن تبریک و کردن بغل مارو یکی یکی و بیرون اومدن ماشین از ها بچه

 گشنشه جون مهسا بخوریم ناهار اول بریم خوبیه رستوران..داریم سراغ جا یه ما داداش:گفت مهیار که نماشی سمت

 ...رستوران همون سمت به رفتیم و شدیم ماشین سوار و خندیدیم هممون

 *مسیح

م آقای شریفی باورد،یه دختره اومد که میگفت:واااای خانم رایم بشینیم دور میز صدای جیغ تا وارد رستوران شدیم و خواست

 بینم.نمیشه شمارو می

 مهسا لبخند زورکی زد و زیرلب گفت:ای بابا گرسنمه

وت لم و تا یک ربع دورمون بخاطر مهسا و باربد شلوغ بود.وقتی یکم خیهایی که نزدیکش بودیم حرفشو شنیدیم و خندیدما

 تر شد غذاهامونو سفارش دادیم.



 دن شدن ولی من چشم از ماهرخ برنمیداشتم.وقتی غذاهارو آوردن همه مشغول غذا خور

 اومد:بیا مهیار خان،تحویل بگیر.انقدر به شوهر من گفتی زن ذلیل یکی اومد تو جمع که رودست نداره. صدای مهرناز

 همشون به من نگاه کردن و خندیدن که مهیار گفت:آره واقعا..مسیح داداش غذاتو بخور ماهرخ که جایی نمیره.

 لحنی شیطون گفت:تازه باید تغذیه کنی جون داشته باشی برای بقیه کارا.بعدم با خنده و 

همونطور که میخندیدم سرمو انداختم پایین که ماهرخ گفت:چیکار دارین شوهرمو؟بعد ازین همه مشکل به هم رسیدیم 

 همسرم دلتنگه.

ا که خیلی بیشتر بدبختی :خب مادوتسهیل و رادوین به هم نگاه کردم و همزمان سری تکون دادن و رادوین گفت

 کشیدیم.چرا مهرناز و مهال هیچوقت از ما دفاع نمیکنن؟

 مهرناز دهن کجی کرد و گفت:حقته.بودن با من لیاقت میخواد.تو باید امتحانتو پس میدادی.

 من چی؟ سهیل:خب

 دتی نه من.درضمن مقصر اون دوسال دوری خو.عزیزم مهال به سهیل نگاهی کرد و گفت:حوصله ناز کشیدن ندارم

 سهیل خندید و گفت:همینکه االن کنارتم خوبه بانو.مگه قراره ناز کنم؟

 تموم شد بلند شدیم و من حساب کردم رفتیم بیرون.یکم دیگه هم همونطور که غذامونو میخوردیم حرف زدیم و وقتی 

 ونستم قراره اینو روی شیرینی عروسیت حساب کنی بیشتر میخوردم.دمهیار گفت:اگه می

 یم:مهیار خان شماهم جدیدا خیلی خوراکت زیاد شده ها.داری چاق میشی یکم مراعات کن.مر

 مهیار نگاهی به شکمش کرد و گفت:آره واقعا،دارم چاق میشم.

 دستشو انداخت دور گردن مریم و گفت:ولی همش بخاطر دستپخت خوب شماس خانم.

 هر دفعه که میاین بیرون بدون بچه میاین؟مریم لب گزید و مهیار رو از خودش جدا کرد.ماهرخ گفت:شما 

مهال خندید و گفت:نه...بیشتر اوقات میاریمشون ولی خب ماهم استراحت الزم داریم دیگه.در اینجور مواقع همه بچه ها رو با 

 ینم مواظبشونن.ومیزاریم توی یک خونه،دخترِ خواهر شوهرم و پسر راد

من میگه من از یگانه خوشم میاد بیا تو بهش بگو.دِ آخه نفله مگه تو روز پیش اومده به  3.:آخ حرف آرتا شدمهرناز

 چندسالته؟اصن یگانه هنوز دنبال عروسک میگرده.

 بعدم رو به مهال گفت:یگانه چند سالشه؟

 رادوین ناباورانه گفت:آرتا؟

 سهیل و مهال هم متعجب گفتن:یگانه؟

 ماهرخ:یگانه کیه؟



 سهیل:خواهر زاده منه.

 سالشه. 22مهال:و االن 

 سالگی به فکر تولید مثله.2۱رادوین خندید و گفت:توله سگ از 

 نظرت به کی رفته؟مهرناز شونه ای باال انداخت و گفت:خب به 

 همه خنده ای کردیم و گفتیم:باباش...

 لهمون لحظه به مهیار زنگ زدن گوشیشو برداشت و با جدیت تمام شروع کرد به حرف زدن و وقتی تلفنش تموم شد هو

 زده رو به سهیل و مهال گفت:باید بریم اداره.

 هرسه خواستن برن سمت ماشین که یهو وایسادن و گفتن:شما چیکار میکنین؟

 مریم شونه ای باال انداخت و گفت:گردشمون تموم بشه میریم خونه.شما برید که دیرتون نشه.

 راه افتادن...سمت ماشین و رفتن دوباره هرسه نفر 

 نمون ادامه دادیم یکم دختر جلو باهم راه میرفتن و ما مردا هم پشت سرشون و حرف میزدیم.ماهم به راه رفت

 یکم که گذشت اونا گفتن که دیرشده و باید برن خونه.

 دوباره بهمون تبریکی گفتن و بعد از خداحافظی رفتن.

 م؟وقتی اونا رفتن منم کنار ماهرخ وایسادم و گفتم:باالخره تنها شدیم.خب چیکار کنی

 ماهرخ لب گزید و گفت:هرکاری دوست داری.

 نزدیکش که گفت:اینجا ایرانه آقاخواستم برم 

 ای بابا.چقدر محدودیت...-

 :مسیح بریم ازینجا لباس بگیریم برای عروسی یلدا؟لباس خوب ندارم.خندید و به یک پاساژ اشاره کرد و گفت

 دستشو سفت توی دستام قفل کردم و گفتم:بریم خانم.

م و مشغول گشتن شدیم.هر لباسی که ماهرخ انتخاب میکرد یکم باز بود و من خوشم نمیومد.یهو گفت:خب عزیزم من رفتی

 میخوام اونارو بپوشم.

 خب مگه من گفتم من میخوام بپوشم؟-

 برای چی نمیذاری اونارو بگیرم؟ -

 برای اینکه بازن.-

 خب باشن.-



...عزیزم انقدر نرو روی اعصابم.عروسی مختلطه و تو اگه اون لباسارو بپوشی دندونامو روی هم فشار دادم و گفتم:ماهرخ جان

 مگه میشه نگاه یه عده رو از روت برداشت؟

 ماهرخ لب گزید و گف:آهان پس آقا غیرتی شده.

 بله که غیرتی شدم.برای چی باید بزارم بقیه زنمو وقتی یک وجب لباس تنشه ببیننش؟-

یلخب باشه.میگردیم یه لباس دیگه انتخاب میکنیم.ولی خب اون لباس قرمزه یک وجب ماهرخ لبخند عمیقی زد و گفت:خ

 نبود.

 نمیدونی وقتی توی اون لباس تصورت کردم چه فکری به سرم زد.-

 چه فکری؟-

 اینکه باهات یک کاری بکنم که تا یک هفته مثل پنگوئن راه بری.-

 م تو فکرت چقدر منحرفه در واقع از فکرت تعجبی نکردم.آها ازون فکرایی کردی که مختص به خودته.منکه میدون-

 لبخندی زدم و گفتم:خوبه که منو میشناسی.

لباسی که ماهرخ میگفت تا یک وجب باالی زانو بود و انقدر چسب بود که دارو ندارت مشخص بود.آستینم که دوتا بند 

 بود.لباس قشنگی بود ولی خب اصال به درد ماهرخ نمیخورد.

 شتیم میگشتیم که چشمم به یک لباس افتاد.همچنان دا

 ون لباس چیه؟روبه ماهرخ گفتم:نظرت راجع به ا به لباس اشاره ای کردم و

 رد دستمو گرفت و گفت:آفرین همسرجان.سلیقتو دوست دارم.

قش ییک لباس خاکستری بود که بلندیش تا زانو بود،جای کمرش یک کمربند تقریبا پهن از پارچه ی خود لباس بود و 

 هفتی بود آستینشم تا جای مچ بود ولی توری بود.

 نده لباس رو خواستیم که چشمی گفت و بعد از گرفتن سایز رفت تا برامون لباسو بیاره.رفتیم داخل و از فروش

 دم در بده.رو باز کرد و گفت:بیا تو تروخدا، رفت تا پروش کنه.منم دنبالش رفتم.ماهرخ در اتاق پرووقتی اورد ماهرخ 

 چون لباسا زیاد بود و مشتری هم زیاد بود کسی متوجه ما نمیشد و دید هم نداشت.

 در رو گرفتم و رفتم داخل اتاق و گفتم:اومدم،ناراحت نباش.

 ،زشته...چشماشو گرد کرد و گفت:برو بیرون مسیح ماهرخ

 ت ببینم.لبخندی زدم و گفتم:عشقم خودت گفتی بیا تو دم در بده.االنم منتظرم لباس رو توی تن

 برو بیرون.ماهرخ اخمی کرد و گفت:نخیر،

 محرم شدیم.دیگه از چی خجالت میکشی؟ دیدم و از طرفی هم همین امروزعشقم من که همه جای بدنتو -



 کمی فکر کرد و بعد با لبخند شیطونی گفت:آره خب...حق باتوئه

لباس زیرش قرمز بود و بدن سفیدش توی اون بعد هم مانتوشو در آورد و داد دست من و خیلی یکدفه تیشرتشو درآورد.

 لباس جلب توجه میکرد.

بعد  لباس زیرش باز شد لبمو به دندون گرفتم و به سختی آب دهنمو قورت دادم که ماهرخ دستاش یکم رفت عقب و

 گفت:اع وا.لباس زیرم باز شد.میشه برام ببندیش؟

 به چشماش نگاهی کردم و گفتم:آخه چجوری با یک حرکت؟

 اشو تند باز و بسته کرد و گفت:دیگه عزیزم...چشم

 صورتمو بردم نزدیک صورتش که رفت عقب و گفت:لباسم رو درست کن.

روی دستاش از اتاق  خاکستریبعد هم پشتشو کرد بهم و منم لباسش رو براش درست کردم و بعد از گذاشتن اون لباس 

 پرو زدم بیرون.صدای خندش اومد.

 ز کرد و دیدم با لباس خودشهبعد از چند لحظه درو با

 با اخم گفتم:برای چی تنت نکردی؟

 تنم کردم عزیزم.خیلی هم بهم میومد.االنم بیا که باید لباسو حساب کنی.-

 چنگی به موهام زدم و گفتم:بنظرت من نباید اون لباسو توی تنت میدیدم؟

 خندید و گفت:میبینی حاال.

 مغازه زدیم بیرون.پوفی کشیدم و رفتیم و من حساب کردم و از 

ظرم بهت بنون کت و شلوار مشکیه رو بگیر.اون سومیه،تا اومدیم بیرون ماهرخ به یکجایی اشاره کرد و گفت:مسیح توهم برو ا

 ...میاد

 لباس ساده و خوبی رود.

ماهرخ گفت:وااا سری تکون دادم و رفتیم داخل و لباس رو گرفتم و رفتم داخل اتاق پرو و بعد از پرو کردن اومدم بیرون که 

 خب میزاشتی ببینمت دیگه.

 با لبخند گفتم:میبینی حاال.

 ماهرخ گوشه چشمی نازک کرد و منم آروم خندیدم و چیزی نگفتم.

 لباس رو خریدیم و رفتیم بیرون و رفتیم پارکی که رو به روی پاساژ بود.ماشاهلل پارک که نبود،مکان بود.

 رو سوژه میکرد و بهشون میخندید.همونطور که راه میرفتیم ماهرخ هی ملت 

 یهو ماهرخ برگش طرفم و گفت:مسیـــح.



 جونم؟-

 بستنی میخوام.-

 لبخندی زدم و گفتم:باشه بریم.

رفتیم و از بستنی فروشی که نزدیک بود دوتا بستنی شکالتی گرفتم و یکیش رو دادم به ماهرخ و نشستیم روی چمنای 

 پارک.

دوستام با دوست پسراشون بعد از مدرسه میرفتن پارک.همیشه دوست داشتم همچین سال پیش  ۰-0ماهرخ با خنده گفت:

 هیجانی رو تجربه کنم.

 مگه نمیکنی؟-

شونه ای باال انداخت و گفت:نه!چون دوستام مواظب بودن و همیشه استرس اینو داشتن که مبادا یکی ببینتشون.من دوست 

بیام پارک و مطمعن باشم که  که امروز صبح به هم محرم شدیم داشتم همچین چیزی رو تجربه کنم نه اینکه با کسی

 ایرادی نداره که کسی مارو ببینه.

 با اخم بهش نگاه کردم که هول زده گفت:بخدا منظور بدی نداشتما.من تور خیلی هم دوست دارم منظورم هیجانشون بود.

 دنیا عوض نمیکنم.ولی میترسمبعدم اومد تو بغلم و سرشو گذاشت روی سینم و گفت:وگرنه من تورو با 

 جای شقیش رو بوسیدم و گفتم:منم دوستت دارم عشقم.از چی میترسی؟

 بشه.میترسم تهش این نباشه.برای آیندمون میترسم که گذشته باعث ایجاد یک مشکل دیگه  -

ته با اتفاقی هم بیف درست نشوندمش و بوسه ای روی لباش نشوندم و گفتم:تا وقتی منو داری نباید از هیچ چیز بترسی.هر

 هم حلش میکنیم.مگه نه؟

 مسیح تو خیلی خوبی.خدارو شکر که دارمت.با لبخند سرشو تکون داد و گفت:اوهوم.

 با شیطنت گفتم:خیلی ها از خدا میخوان منو داشته باشن ولی خب این فضیلت نصیب تو شده.

و ماهرخم  بیفتمیدمش سمت خودم و باعث شد اخمی کرد و با دوتا دستاش زد روی سینم که مچ دستاشو گرفتم و کش

ولی من بلند زدم زیر خنده و محکم کمرشو گرفتم.همه برگشته بودن طرف ما و داشتن به ،افتاد روی من.ماهرخم جیغی زد

 ما نگاه میکردن.

 یهو خیس شدیم.با تعجب برگشتسم دیدیم باغبونه همونطور که شلنگ باغبونیش روی ماس داره بهمون میخنده.

 من داد زدم:چیکار میکنی تو؟ و رمدیم و بلند شدیم و رفتیم عقب تتازه به خودمون او

 باغبونه شلنگشو انداخت زمین و گفت:مگه اینجا جای این کاراس؟خیلی رفته بودین توی حس خواستم از حس درتون بیارم.

داقل لباسامون خشک بشه.چون لباس من و ماهرخ پوکر فیس به هم نگاه کردیم و بعد زدیم زیر خنده یکم نشستیم تا ح

 دیگه نداشتیم و با این لباسا هم نمیشد بریم داخل پاساژ.



 دا اگه لباساتو دربیاری من میدونم و تو.خخواستم لباسم رو دربیارم که ماهرخ خودشو انداخت رومو گفت:ب

 متعجب گفتم:برای چی؟

اومدن اینجا همچنان دارن بهت نگاه میکنن.وای به حال وقتی ه این همه دختر با وجود اینکه با دوست پسراشون برای اینک-

 که لباستم در بیاری.

 لبخندی زدم و گفتم:آهان.خانومم حسودیش میشه.

 اخمی کرد حق به جانب گفت:بله که حسودیم میشه.برای چی باید بقیه به چیزی که مال منه نگاه کنن؟

ش دلبری میکنه.بدون حرف نگاهش کردم که دستشو جلوی خب مگه میشه عاشق این دختر نبود؟نگا چجوری با حرفا

 صورتم تکون داد.با لبخند دستشو گرفتم و بوسیدم و گفتم:جان؟

 لبشو به دندون گرفت و گفت:لباسامون خشک شده،بهتره بریم.

 بریم.-

 ماهرخ گفت:مسیح!،دستشو گرفتم و راه افتادیم

 جون دل مسیح؟-

 شته باشی؟میگم که تو دوست داری چندتا بچه دا-

 هرچی بیشتر بهتر.-

 خندید و گفت:جدی حرف میزنم.

 منم جدی میگم.-

 خب بعد وقتی انقدر بچه زیاد شد که نتونستی شبا برنامه داشته باشی اونوقت سالمت میکنم.-

 بلند زدم زیر خنده و گفتم:توهم شیطون شدیا بانو.تو از االن به فکر برنامه های چندسال آینده ای؟

 همنشینی با شماس آقا وگرنه منکه خیلی دختر چشم و گوش بسته ای بو...از اثرات -

 یک دفعه ساکت شد و به یکجایی خیره شد.

 متعجب نگاهش کردم وگفتم:چیشدی؟

 ماهرخ تک خنده ای کرد و گفت:مسیح اون پل رو نگاه کن.

بین دستام گرفتم که دیدم  برگشتم و کمی دقت کردم وتازه منظورشو فهمیدم.عشقم یاد خودکشیش افتاده.صورتشو

 چشماش پر اشکه.

روی هردوتا چشماش بوسه ای زدم و گفتم:عشقم دیگه نبینم گریه کنی ها..همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده و 

 هیچوقت برنمیگردی به اون روزا.



 میشد.شاید کسیماهرخ لب گزید و گفت:مسیح مرسی که هستی.خیلی بهم آرامش میدی...من نمیدونم اگه تو نبودی چی 

اگه بابام نمیخواست منو نجاتم نمیداد و میمردم و شایدم یکی دیگه نجات میداد ولی مطمعنم مثل تو باهام تا نمیکرد.

 بفروشه هیچوقت من جرعت فرار و یا خودکشی رو پیدا نمیکردم و توهم نبودی.مسیح تو منجیه منی،منجی من و زندگیم.

زت خواهش میکنم دیگه به گذشته فکر نکن.مهم اینه من تورو دیدم،دلم برات پیشونیش رو عمیق بوسیدم و گفتم:ا

 سوخت،نجاتت دادم و عاشقت شدم و االنم با همیم.

 خنده کوتاهی کرد و گفت:آره االن این از همه مهم تره.

 چشمامو آروم بازو بسته کردم و گفتم:آفرین.

نی.بهتره به سمت یک رستوران بریم چون منکه دیگه خیلی بوسی برام فرستاد که گفتم:خیلخب دیگه داری اغفالم میک

 گرسنمه.

 آخخخخ منم خیلی گرسنمه بریم عشقم.-

 نگفتی چندتا بچه دوست داری. حرفتیم به سمت یک رستوران و نشستیم که ماهرخ گفت:مسی

ره درد بکشی من همون یکدونه شونه ای باال انداختم و گفتم:برای من فرقی نداره.مهم اینه که تو کنارم باشی.تازه اگه قرا

 بچه رو هم نمیخوام.

لبخند دندون نمایی زد و عمیق نگاهم کرد.خودمو کشیدم جلوتر و گفتم:خب اینجوری میکنی نمیگی من چیکار کنم؟االن 

من اینجا دست و پام بستس.اصال نمیدونم چرا اومدیم بیرون برای جشن گرفتن.بنظرم توی خونه جشن میگرفتیم خیلی 

 بود. بهتر

 با لبخند لب گزید و گفت:نظرمه.

 دستامو کوبیدم به هم و گفتم:خب پس بیا بریم خونه.

 شونه ای باال انداخت و گفت:ما که خونه نداریم.

 حمید که هست.خونه -

 راستی چه خبر از حمید؟بهش گفتی عقد کردیم ؟-

مال.آخه خانوادش اونجان.مثل اینکه میخوان آره عزیزم.شبی که ما اومدیم خونتون برای خواستگاری حمید رفته بود ش-

 براش زن بگیرن اون رفته تا منصرفشون کنه.

 آها...خب موفق باشه.-

 آره واقعا آدم زن که بیاد تو زندگیش،زندگیش جهنم میشه-

 ماهرخ اخمی کرد و من تازه فهمیدم چی گفتم.خندیدم و گفتم:البته دور از جون شما ماهی گلی.

 هم میکرد که لبمو به دندون گرفتم و گفتم:ماهرخ شوخی کردم عزیزم.همجنان با اخم نگا



لباشو چید و گفت:یعنی من زندگیتو جهنم کردم؟آره خب انقدری که برای رسیدن به من تالش کردی هر کسی رو خسته 

 میکنه.البته االنم دیرنشده ها...

 هیش!!!شوخی کردم زندگیم من حواسم نبود اصال چی گفتم.-

و انداخت پایین و غذاشو خورد.وقتی غذامون تموم شد حساب کردم و آژانس گرفتم و رفتیم خونه حمید.کلیدش ماهرخ سرش

 زیر گلدونش بود.برش داشتم و رفتیم داخل.

تم روی مبل و نشستم کنارش و سفت بغلش کردم و گفتم:االن باید تاوان دلبری هایی که از صب میکردی ماهرخ رو انداخ

 رو بدی.

 و با لبخند گفت:با کمال میل.لب گزید 

سرمو بردم بین گردنش و شروع کردم به بوسیدنش.خودشو کشید باال و لباش رو گذاشت روی لبام و همو میبوسیدیم که 

 گوشی ماهرخ زنگ خورد.

 ماهرخ خودشو کشید عقب و چندتا نفس عمیق کشید تا نفساش منظم بشه و بعد جواب داد:جانم مامان؟

-.... 

 گفت:باشه باشه...بخشید.لب گزید و 

-.... 

 نگاهی به من کرد و گفت:آره مامان اینجاس االن گوشی رو بهش میدم.

 بعدم گوشی رو گرفت سمت من.گرفتم و گفتم:سالم خانم ستار.

 سالم مسیح جان کجایین شما؟-

 چطور مگه؟-

 ش یکم سختگیره بیارش خونه لطفا.هیچی بابای ماهرخ هی راه میره با خودش حرف میزنه میگه معلوم نیست کجان.بابا-

 به چشمای ماهرخ نگاهی کردم ولبمو به دندون گرفتم و گفتم:چشم.

 بعد از خداحافظی گوشی رو قطع کردم و دادم به ماهرخ ک گفت:چیشده؟

 هیچی میگه ماهرخو بیار خونه.-

 متش و گفتم:به چی میخندی؟خندید که رفتم س

 به ناکام موندن تو.-

 کارمو میکنم.ام که نمیمونم،نه عشقم من ناک-



بعدم دوباره شروع کرم به بوسیدنش و همونطور که میبوسیدمش دستم رفت زیر لباسش و کمرشو چنگ مینداختم و 

 دستای ماهرخم بین موهای من بود.

 تا خواستم تیشرتشو دربیارم رفت عقب و گفت:گفتم االن نه.تازه دیرم شده باید بریم خونمون.

 گفتم:عشقم نمیشه نبرمت؟ کشیدمش سمت خودمو

 اخمی کرد و گفت:مگه میشه؟تو به بابام بگو منو آوردی خونه خالی تا حالیت کنه.

 ل داشته باشم حاظری وایسی؟حموهاشو دادم پشت گوشش و گفتم:اگه راه 

 چه راه حلی؟-

 تو به اونش کاری نداشته باش.حاظری؟-

 لب گزید و گفت:اوهوم.

 شیمو برداشتم و زنگ زدم به بابا.وقتی برداشت گفت:الو...جان ؟بوسه ریزی به لباش زدم و گو

 سالم بابا.یک زحمتی برات داشتم.-

 چی؟-

 میشه زنگ بزنی به آقای ستار و بگی ما امشب پیش شماییم؟-

 یعنی شما خونه مایین؟-

 آره.-

 خاک تو سرت دختر مردمو بردی خونه خالی که اینجوری دروغ میگی؟-

 اریکال.خندیدم و گفتم:آی ب

 بابا مکثی کرد و بعد با خنده گفت:واقعا بردی؟

 آره.-

 بابا بلند خندید و گفت:الحق که پسر خودمی.فک کنم مراعات دوربینای گالری رو کردی وگرنه من االن بابابزرگ بودم.

 .هی نکنیفقط ازت خواهش میکنم کار اشتبا من به بابای ماهرخ میگم شما خونه مایین خندیدم که گفت:خیلخب باشه

 باشه بابا جون شما غصه نخور.-

 بابا آروم گفت:معلوم نیست کدوم شب جمعه از دستم در رفتی توله سگ.

 هردو خندیدیم و گوشی رو قطع کردم.



بعد از چند دقیقه بابا زنگ زد و گفت همه چیز اوکیه و بعد از اینکه کلی از بابا تشکر کردم رفتم جای ماهرخ و گفتم:حل 

 شب اینجاییم.شد قشنگم.ام

 ماهرخ همونطور که سینی چای رو میذاشت روی میز گفت:چجوری؟

 به بغلم اشاره کردم و گفتم:بیا اینجا.

 نشست و منم محکم گرفتمش و گفتم:با کمک بابام.

 اوممم چه پدرشوهر خوبی دارم من.-

 شوهرت ذهنشو به کار انداخته ها.-

 یخب به تنهایی که نمیتونستی این کارار رو بکن-

 اوهوم.-

 یهو بلند  شد و گفت:یعنی االن من و تو توی این خونه تنهاییم؟

 با شیطنت گفتم:اره و کسی نمیتونه مزاحممون بشه و صداتم به هیچ جا نمیرسه.

 یهو جیغی زد و بلند شد و دوید پشت اپن.با تعجب نگاش کردم که لب گزید و گفت:نزدیکمم نمیشی

 مثال از دست من فرار کردی؟ زدم زیر خنده و گفتم:یعنی االن

 لباشو تو دهنش جمع کرد و منم رفتم جلو و خواستم بگیرمش که از روی اپن پرید.

 رفتم دنبالش که رفت پشت مبل.هی من میدویدم دنبالش و ماهرخ میدوید و جیغ میزد.

گفتم:هرجاهم بری بازم  و چسبوندمش به خودم و در گوشش آروم ونه گیرش آوردم و گرفتمش و کشیدمتا اینکه تو آشپزخ

 از دست من نمیتونی فرار کنی...

 لبشو به دندون گرفت و سرشو گذاشت روی سینم.

 منم دستمو انداختم زیر پاش و بلندش کردم که هول شده دستاشو انداخت دور گردنم و گونش به گونم چسبید.

 یهو خودشو کشید عقب و گفت:اوف مسیح چقد صورتت تیزه.

 که گفت:مسیحلبخند عمیقی زدم 

 جان مسیح؟-

 تاحاال شیش تیغ کردی صورتتو؟-

 آره-

 خب بهت میومد؟-



 آره ولی بنظرم با ته ریش بهتره.-

 عکس داری از خودت با صورت شیش تیغ؟-

 نمیدونم باید نگاه کنم.-

 خب نگاه کن.-

ون کنم توهم دنبال گذاشتمش روی مبل و خودمم نشستم کنارش که ماهرخ گفت:اع چایامون یخ زد.تا من برم عوضش

 عکس بگرد.

 باشه عشقم.-

ام یتوی گالریمو نگاه کردم که چیزی نبود.رفتم توی اینستا تا از توی پستا یا از استوریای قبلیم چیزی پیدا کنم که برام پ

 اومد.

 "ترم؟کمینی واقعا من از اون دختره مسخره "شیدا بود.کالفه هوفی کشیدم و پیامشو باز کردم.نوشته بود

 ابشو ندادم و بالکش کردم چون اصال حوصله دردسر نداشتمجو

 از توی آرشیو استوری هام یه عکس پیدا کردم و همون لحظه ماهرخ اومد و نشست و گفت:پیدا کردی؟

 آره عشقم بیا ببین-

 گوشیمو گرفت و به عکس نگاه کرد و گفت:آخخخ ننه...

 چیشد؟-

 میگما...مسیح!-

 جان؟-

 تو همه جوره جذابی.-

 ا لبخند کمرش. گرفتم و گفتم:جدی؟ب

 اوهوم.-

کون ت "چیه"صورتمو بردم جلو که خم شد و لیوان چای رو برداشت وداد بهم.پوکر فیس بهش نگاه کردم که سرشو به معنی 

 داد که گفتم:مثال خواستم ببوسمت صحنه احساسی بشه خرابش کردی.

 خندید و گفتی:الهی بگردم

 نمیخوای جبران کنی؟-

 که شستمو کشیدم گوشه لبشو گفتم:انقدر گاز نگیر اونارو. لب گزید

 اخمی کرد و گفت:ای بابا.لبای خودمه دلم میـ....



 با گذاشتن لبام روی لباش حرفش نصفه موند.

 ی لبش و گفتم:اونا مال منن نه تو.ازش جدا شدم و شستمو کشیدم رو

 اوه مای گاد.چه رمانتیک.-

 گاز گرفتم که رفت عقب و گفت:ای بابا لپمو چیکار داری؟کردم و خم شدم و گونشو خنده ای 

 گفتم:نظرت با فیلم چیه؟سری تکون دادم و 

 چه فیلمی؟-

 یک فیلم عاشقانه شایدم یکم اوروتیک.-

 پوکرفیس نگاهم کرد و گفت:تو همینجوری بدون فیلم سرجات بند نیستی فیلم ببینی میخوای چیکارکنی.

 ثل من میشه.مگه میشه فیلم اوروتیک ببینی و بدنت واکنش نشون نده.خب اون موقع تو خودتم حالت م-

 نخیر.یک فیلم ترسناک بزار.-

 درام.-

 طنز-

 اکشن-

 تخیلی.-

 چشمامو گردوندم و گفتم:اکشن میزارم.

 نه دیگه طنز.-

 اصال بزار ببینم چی میتونم پیدا کنم.-

 رو پلی کردم.گوشیمو برداشتم و دیدم چندتا فیلم.زدم به تلوزیون و اولی 

لی وقت بود دانلودش کرده بودم ولی نگاهش نکرده یخاکشن نبود ولی خب حمید میگفت قشنگه.بود. "گارد ساحلی"فیلم 

 بودم.

 ماهرخ بلند شد که من یهو پریدم دستشو گرفتم.ترسید و با جیغ گفت:چته وحشی؟

 خونسرد و طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده گفتم:کجا میری؟

 خیر سرم ببینم چیزی هست که بتونیم بخوریم یا نه.میرم -

 اینو گرفته بودم که شبا وقتی فیلم نگاه میکنم بخورمرفت و بعد از چند دقیقه با یک بسته چیپس بزرگ برگشت و گفت:

 ولی خب حتی بازشم نکردم.بنظرت خراب شده؟



 نه بابا مگه چیپسم خراب میشه؟-

ذاشت روی میز و خودشم خزید و اومد تو بغلم.ماهرخ محو فیلم شده بود و داشت نگاه شونه ای باال انداخت و بازش کرد و گ

 میکرد و من محو نیمرخ ماهیم بودم.

چون فیلمش طنز بود همش درحال خندیدن بود و من عاشق خندیدناش بودم.موهاشو دادم پشت گوششو خم شدم و 

 کِی ولی خب جونم به جونش وصله.شقیش رو بوسیدم.دنیای من شده این دختر اصال نمیدونم از 

یداد دیگه نجاتش مک نفر ی من به حرفاش موقعی که جای پل بودیم فکر کردم.واقعا اگه کسی نجاتش نمیداد چی؟اگه بجای

 چی؟از فکر اینکه شاید اون شخصم عاشق ماهرخ میشد اعصابم بهم ریخت.

الرو سرش نمیاوردم چی میشد؟اگه عماد کال خواستگاری به مبلی که روش نشسته بودیم نگاهی کردم.اگه اونروز من اون ب

 نمیکرد چی میشد؟احتماال ما االن سرخونه و زندگیمون بودیم.شیش ماه الکی گذشت.

عروسی کاری نکنیم.خب منم دل دلم میخواد بازم اون بالرو سرش بیارم البته با مالیمت.ولی خب ماهرخ بهم گفت که تا 

 دارم،نیازایی دارم...

 کنم که دلم نمیخواد ماهرخو اذیت کنم. ولی چه

 رد.وسطای فیلم بودیم که خوابش ب

 تلوزیون رو خاموش کردم و ماهرخ بغل کردم و بردم توی اتاق و گذاشتمش روی تخت.

 چرخید ولی بیدار نشد.گوشیش رو برداشتم دیدم باباشه.گوشیش زنگ خورد،

 جواب دادم:بله؟

 الو سالم.مسیح تو چرا برداشتی؟-

 م آقای ستار.ماهرخ خوابه برای همین من برداشتم.سال-

 آها.حالش خوبه؟-

 بله خوبه.مگه قرار بوده بد باشه؟-

 نه همینجوری پرسیدم.االن شما خونه خودتونین؟-

لبمو به دندون گرفتم.خدایا منو ببخش ناچارم دروغ بگم ولی خب خودت میدونی که اشکالی توی این وضعیتمون نیست و 

 اینه که باباش سختگیره.گفتم:بله.دروغم بخاطر 

 خیلخب پس سالم منو به بابات برسون.-

 چشم حتما.-

 خداحافظ.-



 شبتون بخیر خداحافظ.-

 قطع کردم و گوشی رو گذاشتم کنار.دلم میخواست ببینم ماهرخ منو تو گوشیش چی سیو کرده.

و کرده بود منجیم و یک ایموجی قلب هم گوشیشو برداشتم و صداشو کم کردم و با گوشی خودم بهش زنگ زدم.اسممو سی

 کنارش.

 و رفتم توی اتاق و دراز کشیدم.خیلی گرم شده بود.لبخندی زدم 

 کمربندمو باز کردم و گذاشتم کنار و خودمم روی تخت کنار ماهرخ دراز کشیدم.

 بغلش کردم و همه اجزای صورتشو نگاه میکردم.انقدر محوش شدم که نفهمیدم کی خوابم برد.

*** 

 ؟تنهام من چرا...وا کردم باز چشمامو نیست هیچی کنارم دیدم بغلم تو بکشم و ماهرخ میخواستم و زدم قلتی

 ...ـماه..ماهرخ:زدم داد و کشیدم ای خمیازه تخت رو نشستم و کشیدم صورتم به دستی

 مسیح ام آشپزخونه تو-

 بیرون رفتم ربوطهم کارای انجام بعداز دستشویی رفتم و شدم بلند سریع و زدم لبخندی

 چطوره؟ من ماهیِ-

 داره سالم خوبه-

  میز پشت نشستم و کاشتم گونش رو عمیقی ی بوسه

 بخوریم باهم مشترکمونو زندگیه صبحونه ی لقمه اولین میخوام که خودم بغله تو بیا خانمم بیا-

 گرفتم دستش از کند نون تیکه یه نشست و صندلیم به چسبوند صندلیشو ذوق با

 بدم؟ بهت خودم میخوام میگمن مگه-

 هااا میشه بد خودت واسه که نکن لوسم مسیح ام جنبه بی خیلی من:زد لبخندی

 شدی؟ راضی خوبه؟حاال میرقصم بخوای تو که هرجور من بزنی هرسازی تو-

 .گفت وادایی ناز پر ی بله و کرد ای خنده

 تموانگش خواستم تا و دهنش تو گذاشتم رو لقمه گذاشتم عسل و کره یکم نون رو و بوسیدم و بود دستم تو که دستش

 اییی:زدم داد و کنم اذیتش خواستم من گرفت،ولی ریزی گاز انگشتمو بیرون بکشم

 بگیره دردت نمیکردم فکر میکردم شوخی داشتم خوبی؟ببخشید مسیحو گفت: گرفت و دستم و کرد هول

 تمدس دستم ای اوووف:میدادم فشار روهم چشمامو ندادمو جوابشو



 میگرفت گریش داشت

 ....ـماه جون ترخدا ببخشید مسیح:گرفت قاب صورتمو دستاش با

 گاز بشم اجد ازش اینکه از قبل بوسیدم عمیق و گذاشتم لباش رو و بودم،لبام گرفته قاب صورتشو دستام با که بودم من حاال

 گرفتم لبش از ریزی

 و طوالنی انقد مون زندگی های لقمه ی همه که ایشاال دوم ی لقمه سراغ بریم خب:گفتم و کردم تر و لبم

 باشه خوشمزه:چشمکی زدم و ادامه دادم لبش به کردم اشاره بعدشم

 میکردم سکته داشتم مسیح بدی خیلی:زد بازوم به مشتی

 بیاره؟ درد به منو دسته که تیزه چقد دندونات فسقل توعه مگه اخه بعدشم..زندگیم خدانکنه-

 میکنه گزگز داره هنوز تیزه توخیلی دندونای انگار اما میگی راست:تگف کشیدو لبش به دستی

 خنده... و بود شوخی آخرهمینطوری تا گرفتم و دوم ی لقمه و کردم ای خنده

 بود عمرم صبحونه بهترین ینی بود خوشمزه خیلی-

  باشیم تر عجول باید کمی 21:2۰ االن میخوریم صبحونه داریم ما ۱ ساعت بوداز طوالنی خیلی ولی مسیح واقعا اره-

 بود عالی خیلیم بابا نه-

 شست ظرفارو و باال انداخت ای شونه

 بریم کجا خب-

 باشم خونه باید من بیاد سرکار از اینکه از قبل تا گفت و زد زنگ بابام اما نمیدونم اممم-

  و زن ابد تا صبح دیروز از دیگه ما باشیم؟بابا اینجوری قراره کی تا: واستادم کمر به دست و چرخوندم چشم کالفه

 شوهریمممم

 باشه؟ نامزدش پیش همش میدی اجازه باشی داشته دختر خودتم مسیح،تو-

 و ستنی چندساعتی یه بهتر چه تازه باشه اون پیش باید عمر آخر تا که کسی پیشه،شوهرشه کیه؟پیشه پیشه مگه اره-

 نه؟ مگه باشم تنها مامانش با میتونم

 خندید و گزید لب

  خودمون خونه بریم باید زودتر هرچه ماهرخ نمیدونم نم-

 من ی دیوونه-

 میگم جدی ماهرخ-

 کنم؟ چیکار میگی خب شدی اینجوری امروز چرا بابا ای:زد داد عصبی



 باش اروم خانمم خیلخب:گفتم کردمو ای خنده

 کرد پوفی

 برنمیاد دستم از این جز کاری-

 ببخشید عشقم خیلخب-

 بود حمید داشتم برش پاتختی وازرو سمتش دویدم اومد اتاق توی از گوشیم صدای بده جوابمو تاخواست

 داداش جونم-

 مسیح الو-

 جان-

 :/اداره اومدی شمار توانگشت دادیم نجات و خانم ماهرخ که پارسال از میکنم حس من-

 هستم شرایطی چه در من میدونی که تو بخدا ببخشید-

 چند باز دونفر میشن بعدش وقت چند باز تازه بدی دیگرم یکی زندگیه خرج خودت یبجا میخوای دیگه دوروز تو من برادر-

 میکنی مثل تولید تندتند نمیدی امون که توعم ماشااهلل نفر سه میشه بعد وقت

 کارایی؟ میادهمچین من به مرد بکش خجالت-

 کنار بذار تنبلیم اداره بیا پاشو پاشو لعنت منکرش بر-

 حمید:گفتم زاری باحالت

 میبینمت-

 بیرون رفتم خطی خط یخورده عصاب با کرد قطع و گوشی

 ماهرخ-

 جان-

 اداره برم باید من-

 برسونی راهت سره منم که شم حاظر برم من عشقم باشه:اومدطرفم زدو لبخندی بعدش ولی شد ناراحت یکم اولش

 بکن فرداتم کارای خونه رفتی و شد تموم کارت خونمون،راستی

 خبره؟ چه فردا مگه:بوسیدمش

 دیگههه یلداست عروسی فردا مسیح؟عاشقیاا: گفت و کرد گرد چشاشو

 بود رفته یادم پاک:زدم پیشونیم به ای ضربه



 شم حاظر برم من....نداره بیع-

 ماهرخ منتظرتم پایین:زدم داد سوییچ و گوشی برداشتن بعداز و زدم چشمکی

 میام االن باشه-

 دستمو اومد ماهرخ قدمای صدای که بودم نکرده باز درو هنوز پایین رفتم های پله از کردم کفشاموپام رفتمو در سمت به

 پارک جا کوچه تو چون کردم دروباز و زدیم لبخندی دستم تو گذاشت دستشو سمتم اومد بدوبدو و سمتش گرفتم

 رود ماشین به یدیمرس باالخره و میزدیم قدم داشتیم کوچه وسط هم دست تو دست بودم کرده پارک کوچه ته نبودماشین

  زدم دور و ماشین و کردم باز ماهرخ واسه

 ..و گوشی برداشتی؟خریداو چیزتو همه خب-

 نباش نگران برداشتم عزیزم اره-

 خوبه-

  بودیم خونشون جلو مین چند از بعد کردم روشن و ماشین زدمو لبخندی

 مسیح مرسی-

 برم قربونت-

 درتماسیم پس خب خدانکنه،امم-

 زدم لبخندی و فشردم روهم چشمامو

 خدافظ:داد تکون دستشو

 باش خودت عشقم،مراقب خدافظ-

 قرمز چراغ دوتا از روندم،بعد سرعت با اداره سمت به و شدم خارج کوچه از داخل خونه رفت شدم مطمئن وقتی.چشم-

 داخل رفتم و کردم پارک و ماشین رسیدمو کن خورد اعصاب

 بود نشسته میز پشت حمید

 ادب یب اقای سالم-

 کردی ادبم بی مارو که ؟چیشدهباز خان،چرا مسیح سالم-

 میکنه قطع شفیقش رفیق رو و تلفن ادم-

 نه که چرا بله باشه عصابا رو اگه-

 بود شده تنگ بازیات اوسکل واسه دلم:گفتم کردمو ای خنده



 وسیبب رفیقتو باید شدی عاشق وفا یآزار،ب دل شده کهنه بازار به اومد که نو دیگه نامردی یَک زهرمار،تو و مرض:شد پوکر

 کنار؟ بذاری

 بکنم باید چیکار ببینم بگو خب داری کار عالمه یه نمیگی مگه بسه اعتراض خایلخب-

 دیگه میکنن خبرمون باشه افتاده اتفاقی ثامن،بشین جناب نمیکند خبر حادثه-

-////: 

 میکنی؟ نگام اینجوری چرا چیه-

 نیم؟بپرو مگس که اینجا اوردی مارو-

 گرفته ازت زندگیتو ساله 2۱,11 دختر یه ظرفیتی چقدبی تو کنی؟پسر عوض شغلتو میخوای همینه کارت-

 نه؟ میزنی کهیر داری بدبخت حسود-

 میرسه توعم زدن کهیر نوبت-

 عمومیشم دارم نکنه اوووووو-

 بشم دار بچه که باشم داشته زن یه باید نیستم که مقدس مریم:کرد نگام پوکر

 میشم؟هووم؟درسته؟ شوهر برادر دارم شاید نبود،خب حواسم میگی راست-

 شاید-

 نجوریای که داره؟چیشد دوستت چیه اسمش چندسالشه ی چیکاره چیه کیه ببینم بگو جدییییییی: زدم داد خوشحالی با

 وای میگم بهش میرم خودم داری؟اصن دوسش گفتی دیدیش؟بهش شد؟کجا

 .بگم تا بشین!بپرس یکی یکی گنده؟بعدشم خرس یپرید خودت به دخترا مثل چرا مسیح-

  بگو خیلخب-

 سریع فقط داریم ماموریت پاشین:کرد باز درو عجله با رضا کنه صحبت خواست تا

  ها بگی باید:گفتم میکردم دستم دستکشامو که همینجوری و کمد سمت به رفتیم عجله با حمید منو

 بریم بدو باشه-

  کردیم حرکت شدیم ماشین سوار اینکه بعداز

 چیشده؟ هست کجا-

 گرفته تیشآ نونوایی:حسین

 دوبدوب نونوایی سمت به و پایین پریدم باسرعت رسیدیم بودزود نزدیک چون شدم خیره رو روبه به و جویدم و لبم پوست

 کردیم شروع و بپاشیآ سریع بود شده فوت متاسفانه نفرم ویه بود سوخته جا همه کردیم



 اتیشا بین کرده گیر ساله 2۰ پسر یه تو بره باید نفر یه-

 تیشآ شدت چون بدم نجات جفتمونو جون بتونم میکردم بود،خداخدا اتیش دورتادورم حاال شدم وارد معطلی بدون سریع

 داد میدح میکردن نگام ترس با داشتن کردم،مردم بغلش و سمتش رفتم دیدم میز پشت پسرو دست وقتی بود زیاد خیلی

 رستممیف کمکی االن:زد

 هی جون بی منم و طرف یه جون بی پسره پریدم آتیش رو از و کردم بدوبدو دور از اللهی بسم گفتن با و بستم چشمامو

 شدن جمع پسره دور مردم ی همه کنن خاموش و تیشآ داشتن سعی هنوز همکارا بقیه بودیم افتاده زمین رو دیگه طرف

  داداش خوبه حالت مسیح،مسیح:بود حمید سمتم اومد هک کسی تنها بیاد آمبوالنس بزنین زنگ میزدن داد

 خوبم-

 چیشدی االن-

 پسره؟ حاله خوبه-

 بیمارستان میبرنش دارن نمیدونم-

 .بدم نجاتش تونستم که خداروشکر.بود سوخته جا همه شدم،دیگه بلند رمق بی

  خونه میرسونمت من مسیح-

  دادم تکون وسری زدم لبخندی

 دیلبخن داشت ارزش خیلی واسم بدم نجاتش تونستم همینکه نبود مهم اما شده زخم که شتمدا حتم میسوخت زانوم یکم

 کنار اومد حمید و زدم

 بریم کنن وجمع وسایل ها بچه تا ماشین تو ببرمت بیا من به بده دستتو-

 بکنم کارامو و حموم برم تا خونه میرم میگیرم دربست االن عروسی برم باید فردا من نه-

 بعد درار لباساتو اداره بریم: مشون رو زد

 دارممم کار من خه:آگفتم کالفه

 کن صبر دودقیقه حاال اووو-

 کردیم حرکت و اومدن ها بچه مین پنج از بعد و ماشین تو نشستم

 کمکت میومدیم ما وایمیستادی مسیح؟خب خوبی:چرخوند سمتم به سرشو حسین

 پسر اون میکشید طول خیلی بیاد تیشآ همه اون بین از میخواست دیگه یکی تا بود لحظه یه ام لحظه یه نمیشد..خوبم-

 بود داغ خیلی تنش

 کردن تشکری و کردن تحسینم ها بچه



 !بود وظیفه-

 میری؟ داداش:طرفم اومد حمید که بیرون بزنم خواستم و کردم عوض لباسامو رفتم عجله با.رسیدیم

  اره-

 برسونمت؟-

 قضیه عاشق شدنتو بگو که با خبال تخت بخوابم و مشغله ذهنی نداشته باشم..و=فقط قبلش اوردم ماشین قربونت نه-

 ...هیچی دیگه اسکلت کردم و فقط خواستم جو بدم،عقاب،عقاب تا ابد...پس اوکی-

 .روندم خونه سمت به و نشستم ماشین سمت رفتم و کردم خدافظی

 تو رفتم و کردم باز کلید با درو

 سالم-

 بیروناومد دست به سشوار مامان

 پسرم سالم-

 بابا؟ خوبین؟کو-

 مادرموهاشو مرتب کنه  رفته..برم قربونت-

 خوبه اها-

 مسیح؟ شده چیزی-

 گلم مامان نه-

 هست چیزیت یه چرا-

 کوفتس بدنم یکم زمین افتادم حوادث تو امروز-

 بمیرم الهی:خودشو زد محکم

 خدانکنه مامان عهه-

 حاال شد چت-

  بخدامامان خوبم هیچی-

 بگیرم؟ پرتقال بآ برات میخوای جان مامان باشه-

 هست تشنمم آخه سردباشه زحمت بی-

 کن عوض لباساتو برو پسرم باشه-



 چشم-

 به نگاهی و دراوردم شلوارمو.بود ماشین تو صبح از تخت رو گذاشتم و بودم کرده ماهرخ با دیروز که خریدایی و اتاق تو رفتم

 سورمه رتتیش اینکه بعداز و کردم پام و ایم توخونه شلوار و گفتم بیخیالی پام رو بود کبودی بزرگ ی دایره یه انداختم زانوم

 بیرون رفتم کردم تنم ای

 اومدم من مامان-

 پسر بخور بمیوتوآ بیا اومدی خوش-

 چشم-

 کشیدم سر و گرفتم مامان دست از و ابمیوه

 بوود خوشمزه چه بههه-

 مامان جونت نوش-

 اومد بابا:زدم انمام به لبخندی در صدای با

 بیرون رفتم

 پدر سالم-

 حیا بی پسرِ سالم-

 چراااا-

 عملیات به کن شروع بعد بشه خشک محرمیتتون مُهر بذار-

 دیدیم فیلم فقط دیشب بخدا:شد گشاد چشام

 بود؟ چی عملیات از منظورم من مگه پدرسوخته:کرد اخمی

 ..ما با من که کردی فکر شما یعنی فکر من:کردم ای سرفه

 مقرراتی حال درعین اما عجول خودمی مثل تو میدونم من پسر بود شوخی اما حدست بوده درست:کرد ای ندهخ

 ندارم حرفی که من وگرنه مقرراتیه عروستون:زدم پچ گوشش در یواش

 خندیدیم بلند بلند بعدشم

  ادمم اینجا منم کرکر هرهر باز چیه:باال داد ابروشو تای یه مامان

 اتاق وت رفتم و کردم کج راهمو سریع صحنه این دیدن با منم مامان سمت به رفت و میز رو گذاشت رو یوهم پالستیکای بابا

 باشن راحت تا

 خورد زنگ گوشیم شدم وارد همینکه



 خانممه دیدم که کردم صفحه به نگاهی

 دل جون-

 سیالمممممممم-

 خوبی؟خانم خودم. سالااام به-

 خوبی؟ شما خوبم همسرم قربونت-

 خوبم که معلومه باشی خوب-

 عالیه پس-

 خانم بله-

 مسیحممم-

 میخورمت میام که نگومسیحم اینجوری خب-

 نچ نچ:کرد ای خنده

 عشقم؟ داشتی کارم:خندیدم

 کردممم رنگ موهامو-

 کردم اخمی

 ...موه تازهههه-

 کردی؟ رنگشون چرا-

 شدن خوشگل خیلی وا-

 میگرفتی؟ اجازه نباید-

 شده؟ مسیح؟چیزی-

 ماهرخ بودم موهات عاشق من بود اشتباه کارت خیلی اما دهنش چیزی-

 عزیزم موهام سرجاشه االنم-

 بود قشنگ خیلی رنگشون-

 میشی خوشحال میکردم فکر من ولی ببخشید خب-

 میومد بهت خیلی خودت موهای نه-

 هاا عروسیهه نباشیی؟فردا ناراحت میشه ببخشید-



 باش خودت مراقب برو خیلخب-

 همچنین چشمم-

 بشم فدات-

 .بوس-

 .بای همچنین-

 .بابای-

 مامان چینده میزو دیدم و بیرون رفتم

 گشنمه من که چقدرم به به-

 زدم حرف شیدا با:من طرفه کرد روشو بابا

 خب؟:کردم اخمی

 نذاشتم من کنه خدافظی ازت بیاد میخواست-

 بره؟ میخواست کجا-

 دراد وهوا حال این از تا ترکیه میره مدت یه گفت-

 روشکرخدا-

 نیست؟ خواهرش عروسی تو فردا یعنی پس:داد قورت لقمشو مامان

 نه-

 خوردم غذامو تند تند و گرفتم انرژی حرف این شنیدن با

 خوش شب بود مزه خوش خیلی ممنون مرسی-

 مونده خیلی خواب موقع تا هنوز بشین بیا پسر وا-

 نرفتم حمام هنوز من ولی بابا ببخشید خیلی-

 وشخ شبت برو خیلخب-

 بخیرر شب-

 میبارید سروکولم از خستگی ایستادم ینهآ جلوموهامو خشک میکردم  حوله با که درحالی

 :نوشتم ماهرخ واسه تخت رو و پریدم و سرجاش گذاشتم حولرو

 شود ساکن و آید عشق هرکجا



 شود بود،ممکن ناممکن هرچه

 .بخیر شب

  صبح چون تو دیدار حسرت از دهممی جان:نوشت

   درآیی به درخشان خورشید چو که باشد

 !خوش توهم شبِ

 برد خوابم نکشید ثانیه به بستم چشمامو و کردم خاموش و گوشی فرستادم براش قلبی و زدم لبخندی

*** 

 مسیح-

 ممموه-

 مادر پاشو-

 برم کجا-

 شی مادهآ باید پاشو-

 کردی؟ بیدار منو سحر کله شما بریم قراره بعدازظهر مامان-

 22 چیه؟ساعت رسح کله پسر پاشو-

 ظهر کله خب-

 که بری دنبال زنت شو حاظر متوه آرایشگاه برم باید من بخوریم حاظره ناهار مسیح پاشو-

 باشه-

 پاشدی؟-

 پایین رفتم شستمو صورتمو و دست رفتم و پاشدم کالفگی با

 سالم-

 داریم کار خیلی که بخور ناهارتو سریع بیا:گفت و کرد سالمی بابا

 مامان؟ چیه؟کو واسه عجله نای کاری؟اخه چه-

 ارایشگاه رفته ها،مامانتم خواهرمههه بچه بدم،عروسیه یلدا تحویل برم باید انگشترارو-

  خوردن به کردم شروع اشتها با و نشستم سرمیز رفتم و کردم پوفی

 :/بودم اینه جلو مادهآ و حاظر مین پنج از بعد بشم حاظر که رفتم و کردم جمع ظرفارو غذا اتمام از بعد



 !جسمی عجب سروی عجب مرجانی و یاقوت عجب به به کردم ینهآ تو نگاهی

 خخ خوندم اشتباهم کنم فکر

 تنم بودمم خریده که شلواری و کت بودم کرده تیغ شیش میخواست ماهرخ که همونجور و بودم داده طرفه یه موهامو

 کردم...

  گرفت خندم خودم فکر از میکرد قاچ خربزه شلوارم اتو خط

 رفتم در سمت به

 امادم من بابا-

 زود چه اووو-

 زوده که گفتم من دیگه بله-

 زنت دنبال برو بیا تو خیلخب-

 در سمت رفتم عجله با و زدم صورت پهنای به لبخندی

 میبینمتون شب موقع جشن خدافظ-

 میروندم ماهرخشون خونه سمت به سرعت با

 زدم بهش زنگی

 جان؟-

 خانمم پایین بیا-

 نیستمممممممم حاظر هنوز من حمسیححححح-

 دنبالت؟ بیام کی اووپس-

 شم اماده من تا باال بیا-

 بزن درو باشه-

 واقعا؟ میای-

 نیام؟-

 بیا نه نه-

 اومدم-

 باال رفتم زد درو اینکه از بعد



 ستار خانم سالم-

 مامان نه ستار پسرم،خانم سالم-

 هست؟ ماهرخ جان مامان چشم بله-

 .میاد ماهرخم کنم پذیرایی ازت من بشینی شما تا میشه دهاما داره هستش گلم اره-

 االن نمیخوام چیزی خوردم ناهار تازه من نکنه درد دستتون نه نه-

 کنی پذیرایی خودت از باید دیگه نه-

 کی مثل بود شده ماه طرفش برگشتم دوباره سالم گفتم و کردم نگاهی نیم یه اول بیرون اومد ماهرخ بردارم موزی اومدم تا

 سفید شال یا سفید بلند مانتوی.دورش بود ریخته بود زده درشت فر و موهاش بقیه  بود زده چتری پرنسس،موهاشو

 سمتش رفتم ماهرخ مامان به توجه بدون بود غلیظ آرایششم

 بریم؟-

 کن کمشو گفتم: دیوار به چسبوندمش اسانسور تو کردم خدافظی سریع زد لبخند و داد تکون سری

 چیو؟-

 شتوآرای-

 میشه خراب همش بزنم بهشون دست االن آرایشگاه ای؟رفتم دیوونه-

 کن کمرنگ پس رژتو-

 چیه؟ دلیلش بودن غیرتی همه این کنارمی همیشه عروسی تو که عزیزم،تو نمیشه-

 کالفه پوفی کردم و گفتم:خب نمیخوام یک عده چشمشون روی تو باشه.

 ه؟اصال باشه،چه اهمیتی داره وقتی من دلم باتوی-

 میادا بهت خیلی چتری:گردنش تو بردم فرو سرمو

 نکن میاد قلقلکم:خندید و کرد نزدیک گردنش به شونشو

 رفتیم ماشین سمت به شدیم خارج اسانسور از و گرفتم دستشو و گرفتم فاصله ازش

 مسیح-

 جان-

 زوده هنوز میریم داریم کجا-

 میریم زودتر ساعت یه ما حاال ۶زا زده کارتم تو دیگه پنج میشه برسیم تا 0:2۰ بابا نه-



 ماشین تو نشست و زد لبخندی

 شد خوشحال خیلی و گفتم بهش شیدارو قضیه راه بین

 پس خداروشکر-

  واقعا رهآ-

 دیدم رو عمه نفر اولین تو رفتیم هم دست تو دست کردم پارک بابا ماشین کنار ماشینو اینکه از بعد

 ؟خوبین عمه سالم-

 خوبی؟ من خوشتیپ مسیح سالم به-

 خوبم قربونتون-

 بشین خوشبخت که ایشاال اومده داداشم گیر ماهی عروس چه به خداروشکر،به-

 دارین لطف ثامن خانم ممنون:کرد روبوسی عمه با ماهرخ

 عمه نه ثامن خانم:کرد غلیظی اخم عمه

 جون عمه چشم-

 باغ پشت رفتیم کردیم احوالپرسی و سالم اومدن که کسایی و عمه شوهر با اینکه از بعد

 درارم لباسامو باید من مسیح میری کجا-

 دربیار تو رفتیم بمون مانتو همین با مرد همه این بین االن-

 سختمه-

 کنم بغلت تا بگو شد سختت-

 وضع؟ این با:کرد نگام پوکر

 مگه؟ چشه-

 هیچی-

 بود سکوت بینمون ای چنددقیقه میرفتیم راه فرشا سنگ رو

 مسیح-

 جونم-

 بگیریم اینجا یمونوعروس ماهم-

 نه-



 چرا؟-

 نداره همخونی سلیقم با اینجا دارم سراغ بهتری جای من-

 باشه-

 پسرعموهام پیش رفتم منم کنه عوض لباساشو رفت ماهرخ و تو رفتیم بود ۰:0۰ ساعت

  دادن جوابمو خوش رویی با همشون و کردم سالمی

 کیه خوشبخت خانمه این ببینیم خانمت؟ماعم کو نکردی ازدواج مگه پسر:کرد اخمی مهرشاد

 میاد االن کنه عوض لباساشو رفته-

 شد سرگرم بقیه با کردن صحبت با و گفت آهانی

 کرده اخم ماهرخم و میزنه حرف باهاش داره پسره یه دیدم نه یا اومده ماهرخ ببینم برگشتم

  صندلی ی رو نشوندمش بردمش و گرفتم و ماهرخ دست شتاب با و طرفشون رفتم

 مجلس اخر تا نمیخوری جم-

 باشه تلخ اوقاتم باید اخر تا نمیومدم کاش هووووف-

  نشو دور کنارم از پیشتم من نیست تلخ نه-

 باشه باشه-

و تا از کنار همه رد بشن و بابت تبریکا تشکر کنن و بشینن تو جایگاهشون حدود ده  دست و جیغ همه اومدنو داماد عروس

 دقیقه طول کشید.

 بگیم؟ تبریک پیششون بریم-

 بریم باشه-

 پیششون رفتیم و گرفتم و ماهرخ دست

 زد لبخندی و کرد نگاه ما به شوهرش و گفت چیزی یه شوهرش گوش دمه و ما به کرد اشاره دید مارو تا یلدا

 اومدی خوش مسیح سالم-

 بشید پیر هم پای به ایشاال میگم تبریک جان یلدا سالم-

 .بشید پیر هم پای به که ایشاال عزیزم سالم:یلدا با کرد روبوسی ماهرخ

 گلمم ممنونم-

 فشردم و داماد دست من که بده دست یلدا شوهر به خواست



 بشین خوشبخت-

 میز دور نشستیم رفتیم و کردن تشکر بازم

 میان بهم-

 اره-

 ما نوبت بشه کی:گفتم و زدم لبخندی

 ایشاال:گفت و کرد خوشگلی خنده

 دیدم.کجان؟من مامان و باباتو نیح،بعد از چند لحظه گفت:راستی مس

 به جایی که نشسته بودن اشاره کردم و گفتم:اونجان.

 م کنم.پدرشوهر و مادرشوهر جانم.اوکی من برم بهشون سال-

 کمرشو گرفتم و گفتم:ازشوهر جانت یادت نره.

 گونمو بوسید و گفت:هرچی هم بشه من همسر جانمو یادم نمیره.

 ان و بابا ومنم پشت سرش بودم.بلند شد و رفت سمت میز مام

 وقتی رسیدیم ماهرخ با لبخندی که کلی ناز داشت دستشو برد جلو و خم شد و گفت:سالم.

 مامان و بابا خواست بلند بشن که ماهرخ گفت:نه نه...راحت باشین.منم االن میشیم.

 مامان دست ماهرخ رو گرفت و گفت:سالم دخترم خوبی؟چه خوشگل شدی ماشاهلل.

 هم گفت:سالم.آره واقعا خوشگل شدی.بابا 

 بعدم روبه من گفت:خدا بهت رحم کنه.میخوای بازم زنگ بزنم به آقای ستار و بگم خونه مایین؟

 من خندیدم و ماهرخ لب گزید.کمرشو گرفتم و رو به بابا گفتم:بابا اینجوری نگو...ماهیم خجالت میکشه.

 .بابا یک تای ابروش انداخت باال و گفت:بله صحیح

مامان دست ماهرخ رو فشرد و گفت:ول کن این دوتارو...هردوشون مثل همن.توهم به این شوخیای مسخرشون بلخره عادت 

 میکنی.

 ماهرخ تک خنده ای کرد و گفت:ایشاهلل.

 آهنگ مخصوص تانگوی قشنگی گذاشتن که بابا بلند شد و در حالی که رو به مامان تعظیم میکرد دستشو گرفت سمتش.

 م دستشو گذاشت تو دست بابا و باهم رفتن تا برقصن.مامان ه

 منم بلند شدم و رو به ماهرخ گفتم:افتخار میدید مادمازل؟



 ماهرخ ریز خندید و گفت:چرا که نه.

 بلند شد.و گذاشت توی دستم و شبعد هم دست

 رو میرفت.رفتیم پیش بقیه زوج ها و شروع کردیم به رقصیدن.ماهرخ خیلی ماهرانه و با کلی ناز حرکتا

 آخرش که روی دستم خم شد همزمان که لبشو به دندون گرفته بود چشمکی زد و بازهم دلمو برد.

با دل  و گفتم:نکن اینجوریکمرشو گرفتم و چسبوندمش به خودم و رفتم جلو بردمش یکجایی که کسی دید نداشته باشه و 

 وای به بابات بگم خونه ما میمونیم.هوم؟من.اینجا جاش نیستااا میزنم یک کاری دستت میدم.یاهم اگه میخ

 میخوردن به هم.م  لبامون خیلی نزدیک به هم بود و وقتی حرف میزد

 ماهرخ چشماش و لبش میخندیدن.گفت:زنگ بزن.منو از چی میترسونی؟

 یک تای ابروم پرید باال و گفتم:اوهوع...شجاع شدی بانو.

 و نباید ضعیف یا خجالتی باشم.:در برابر تیکی از دستاشو گذاشت روی گونم و گفت

 خوبه که میدونی.-

 بوسه ریزی به لبام زد و دستام روی کمرش شل شد.خواستم دوباره بوسش کنم که لبخندی زد و از زیر دستم در رفت.

 .یک آهنگ تانگوی دیگه گذاشتن و گفتن مخصوص عروس و داماده.خنده ای کردم و باهم رفتیم سمت بقیه

دوباره همه رفتن وسط.البته ایندفعه آهنگ شاد بود و دیگه تانگو نبود.  و زدن دست همه داماد و روسع تانگو رقص از بعد

 ماهرخ گفت:مسیح بریم برقصیم..نیست هیچی که اینم تو هوووف گوشی تو رفتم و بود سرشده حوصلم منم

 بریم.-

 ت.رفتیم وسط و شروع کردیم به رقصیدن و ماهرخ مدام عشوه میومد وناز میریخ

 منم چاره ای جز صبر کردن نداشتم.

یهو یک آهنگ خارجی گذاشتن و که همه همسن و ساالی ما هووویی گفتن و میپریدن باال و پایین و باهاش میخوندن.مثل 

اینکه تنها کسی که آهنگ رو بلد نبود من بودم.بخدا اگه کس دیگه ای معنیشو بدونه.فقط دارن الکی همخونی میکنن.از 

 گرفت.فکرم خندم 

 ماهرخم هی قر میداد و با ریتم آهنگ خودشو تکون میداد.دست منو گرفت و گفت:یکجا وانستا.بیا برقص دیگه.

 جور کارا...من ازین کارا نمیکنم/این گا باید هی باال و پایین بپری وچیزه خب...برای این آهن-

 د و گفت:باشه خیلی اصرار نمیکنم.خندی

 ها به سمت میزهای غذاخدمتکار صدای باچون سلف بود  و بود نمونده چیزی شام قعمو تایکم دیگه رقصیدن و چچون 

 ..رفتیم



 میز سمت به رفتیم همبا  ماهرخ و من

 ..نشستیم خلوت گوشه یه رفتیم و برداشتم منم برداشت خودش برای ماهرخ هرچی

 گشنمه چقدرم مسیح وای_

 جونت نوش عشقم بخور_

 ..مرسی_

 ..کرد نگاه ساعتش به و خورد غذاشو تند تند

 دیگه پاشو..شدم خسته من مسیححح_

 ها شبه سر هنوز وا_

 ..دوباره میز سر نشست و کرد پوفی

 میکردن خداحافظی داماد و عروس از همه کم کم..گذشت که یکم

 شو بلند:گفتم و گرفتم و ماهی دست پاشدم جام از 

  داماد و عروس سمت به رفتیم

 جان یلدا بریم دیگه ما..بشین خوشبخت_

 ایشاال خودت نوبت..جون ماهی فدات_

 ممنون:گفت و کرد ملوسی ای خنده

 رفتیم سمت مامان و بابا و ماهرخ گفت: ما میخوایم بریم.شب خوبی بود .شبخوش و خداحافظ...

 بابا:باشه دخترم برید.شب شماهم بخیر.خداحافظ.

 شدیم ماشین سوار کردیم خداحافظی بقیه هم ازبابا،با ماهرخ  مامان هم همون حرفارو زد و بعد از خداحافظی من با مامان و

 ..ماهرخشون خونه طرف به و

 ..مفصل خداحافظی یه از بعد رسوندم و ماهرخ وقتی و نشد بدل و رد بینمون حرفی راهی تو

 ..رفتم خونه سمت به و کندم دل ازش

 *ماهرخ

 گذشت؟ خوشعروسی؟ بود چجوری:وگفت جلوم اومد مامان کردم باز درو تا

 بود؛ خالی واقعا گذشت؛جاتون خوش خیلی جون،اره مامان سالم-



 داداش یک برام ازآخر میدونم که گذشته؛من خوش بیشتر توخونه هرچند:وگفتم کردم بود خیس که موهاش به اشاره بعد

 میکنی درست یاخواهر

 اصال... میپرسم ازت میام وبگو مندختر، فضولی چقدر:وگفت پرید دفه یک مامانم رنگ

 ...دویید دسشویی طرف وبه دهنش جلوی وگذاشت دستش دفه یک وگفت تااین

 ...دردستشویی پشت ورفتم جلودر همونجا وگذاشتم وسایالم سریع

 ...بده جواب مامان برو؛چیشدی چه؛هردقیقه من به حموم برو هرشب اصال یهو؟بابا شد چت مامان-

 ...پریده یبارنگ بیرون اومد ومامانم شد باز دردستشویی

 ...افتاده فشارت شدی؟نکنه اینجوری دفه یک چرا مامان توسرم خاک-

 ...گریه زیر زد مامانم

 شد؟ دعواتون نبودم؟باز که دوساعتی یکی تواین افتاد اتفاقی چه خهآ:گفتم توصورتم زدم

 ...میکنیم صحبت باهم صبح حاال ای خسته بخواب برو مادر نشده هیچی-

 ...چیشده بگو میکنم،حداقل دق تاصبح که من خوب-

 ..بهت میگم بروبخواب؛صبح:وگفت وگرفت دستم 

 خوش بهشون اینا:گفتم وباخودم خندیدم.میومد حمومم ازتو بآ صدای...تواتاقم رفتم برداشتم وسایالم و گفتم ای باشه

 ..من نفهمیدم یادعواکردن؟باالخره گذشته

 ...درآورده ازدلش بابا وبعد بوده چیزی یک حتما..گفتن راست باورکنن ابلهان کنم دعوا وشوهر زن گفتن ازقدیم

 خوابیبود نوشته..  اومده مسیح از پیام یک دیدم کردم نگاه وکه گوشیم ولی بودم انقدرخسته...میپرسم ازش بازصبح حاال

 یابیدار؟

 ..بخوابم تازودتر میکنم وعوض لباسام دارم ولی بیدارم-

 ..میگم بهت صبح که واست دارم زسوپرای یک عشقم؛فقط بخواب باشه-

 چرا؟ توخماری ومیذارن من همه امشب بابا ای

 ...اینطوری که نمیبره خوابم من جون بگوچیشده-

 فعال باید ظاهرا که بکنم هم اشاره یک...خبر این ازشنیدن میشی خوشحال خیلی بگم عزیزدلم؛فقط لطفا نده قسمم-

 ...باشی تومرخصی

 ...وگرفتم شمارش سریع

 داد پیام کردوسریع ورد استم



 ...میکنم تعریف برات خانومم؛صبح خوش شبت-

 .خوش شبت...میرسیم هم به باز چیشده؛ نگو مسیح آقا بااشه:نوشتم براش

 وازطرفی مامان بخاطر ازطرفی بود شده مشغول ذهنم..میبرد خوابم مگه...درازکشیدم تختم وتو کردم وعوض لباسام سریع

 .. اخه بود چی حمسی سوپرایز اینکه هم

 ...برد خوابم تااینکه فکرکردم انقدر

 ...بود22 انداختم، نگاهی ساعت به کردم، وباز چشام صبح

 وصورتمر ایشاآر ازدیشب..افتاد آینه به چشمم بیرون برم ازاتاق تاخواستم شدم نکرده؟بلند بیدارم چراکسی...خوابیدم همه چه

 بگیرم... تادوش توحموم وانداختم خودم سریع..تنبلی نای با ومیخونم پوستم فاتحه توسرم بود؛خاک

 دیوونه ؟؟واای چی مسیح...بگه میخاد چی مامانم فکرمیکردم همش زیردوش..میکرد سکته میدیدمنو اینجوری کسی اگه

 کنم. وخشک موهام ونداشتم حسش ؛اصال کردم تنم ولباس بیرون اومدم وشستم ودمزود خ..کنجکاوی از شدم

 نمیدونم...میزد حرف گوشش دم واروم بود کرده وبغل مامانم ازپشت بابام...صحنه باز تواشپزخونه؛اوووف مرفت همونطوری

 ..میفته چیزا چه به چشمم صبحی اول توسرم خاک...میکرد ناز وداشت کجاش

 کونت حالت نتوهمو همونطور بابام م سرفه باصدای...کرد روترک باباصحنه شاید اومدم من تابفهمن کردم الکی سرفه یک

 ...گالری بری نمیخای تو مگه بنداز ساعت به نگاه شدن؛یک بلند خانوم عجب چه:گفت فقط ازجاش نخورد

 مادرا درپ قبلنا...نمیارن خودشون رو به جفتشون اومدم من انگار نه انگار..کنه نگاه من به برنگشت اصال باش مارو بَه،بابای

 ... داشتن حیا بیشتر

 ...شده برعکس زمونه فکرام،دورهاز گرفت خندم خودم

 شدی؟ بهتر راستی مامان...دارم مرخصی بخیر،هنوز باباجون؛ظهرشمام سالم-

 ..دخترم ممنون-

 ...نرفته یادم من ها بزنیم حرف باهم قراربود-

 ..بهت میگم نکنی ضعف بخور چیزی یک حاال عزیزم باشه-

 اره؟ بهش خانوم بگم من میخای-

 ..شده توسرم خاکی چه میگم خودم نه-

 ...شده شب بگه مامان باباجون،تا بگو...چخبره اینجا بگه بهم یکی بابا ای-

 ...شده دیرش سرکار بره بابات بذار میگم بهت خودم گفتم ماهرخ تو داری ای عجله چه-

 ؟رفتم من ندارین کار...گفتم چی بهت که فهمیدی هاخانوم، نخوری غصه دیگه:وگفت وبوسید مامان باباپیشونی



 ...دادم تکون نه ی نشونه وبه وسرم کردم نگاهی بهش واج و هاج

 من چیشده بگو خانوم مامان منتظرم:وگفتم بهش زدم کابینت؛زل به دادم وتکیه کنارمامان رفتم سریع رفت بابا تا

 ...یانه چیشده باشم درجریان باید ها؛ خونه ازاین نرفتم هنوز...خبرندارم

 ...میکرد نگاه زمین به ولی من طرف وبرگشت وگذاشت بود دستش که قاشقی مامانم

 ماهرخ نمیشه ؛روم بگم چجوری من اخه شدم چیز دخترم؛من چیزه-

 ...که شد خون جیگرم بگو زود شدی چی دخترتم من چیه حرفا این مامان-

 م حامله من-

 میکنی؟ شوخی داری مامان میگی چییییی؟؟؟؟؟چی.....خو باشه-

 بگم بهت نشد روم ولی...بارداری گفت آزمایش رفتم داشتم تهوع حالت چندروزیه...فهمیدم یروزد تازه بخدا،خودمم نه-

 ...شد اونجوری که تادیشب

 که میاد یکی باالخره خوشحالم خیلی خدا کردی؟واااای شرع خالف کار اخه؟مگه نشه روت مامان؛چرا بشم قربونت الهی-

 ...یییلیخی خوشحالم خیلی مامان واای...خواهر بگه بهم

 این مرفتنی که کوچولو؛من میای داری موقعی میکرد،خوب وناز شکمت داشت بابا پس:وگفتم روشکمش گذاشتم واروم دستم

 ...درآوردی وازتنهایی عشق مرغ دوتا

 ....شده سرخ ولی لبخندمیزنه داره دیدم کردم نگاهی مامان به بعدم

 ...کرد شیطونی من بابای این ازبس دیگه افتاده که اتفاقیه نکش خجالت توروخدا مامان-

 ....یانه رسیدی حرفم به حاال گفتم بهت چقدر:گفتم باشوخی بعدم

 رویی باچه بقیه به اومدی کنار دخترمی تو...کنم چکار ازخجالت موندم خودم من...کن ورییادآ هی توام حاال خوب خیلی-

 .. بفهمه اگه شوهرت وای...اخه بگم

 ...کردن گریه به کرد وشروع میز پشت نشست

 یخدایی نکن فکر چیزا این به اصال...اتفاقا س بچه عاشق اینه؟مسیح االن ت دغدغه...خهآ چه دیگران به گلم؛عزیزم مامان-

 ...میذاره بد اثر بچه رو نکرده

 ..کرد آرومم یکم بابات...میکردم دق داشتم فهمیدم که اول ماهرخ؛روز نمیتونم-

 بنده سرت ودوباره درمیای ازتنهایی که کن فکر این به...جون مامان فکرنکن مردم حرف هب من؛اصال برم بابام قربون-

 ... ساله یک بمونم خیلی اگه که توخونه؛من

 ...سال یک چه نکشه ماهم یک به فکرکنم توداری که شوهری بااین واال:وگفت باال وکشید دماغش

 ..روپیشونیم زدم دفه یک خندیدم



 ..کن پاک اشکاتم...شد یادم داشت سوپرایزی چه پرسمب برم شوهر گفتی آخخخ-

 ...واست داره سوپرایزی چه نیست باشه،معلوم-

 ....خبرخوب بایک میکنم سوپرایزت دادفردا پیام اخرشب چمیدونم؛دیشب-

 ..باش راحت ؛ دخترم بپرس ازش برو خیره که انشاهلل-

 نمیدوم وچولوکهک این با باارزشین؛البته برام خیلی وبابا تو:تموگف وبوسیدم لپش گردنش دور وانداختم ودستم نزدیکش رفتم 

 ..نکن فکر چیز هیچ به میکنم خواهش مامان؛ازت باش وبچه خودت سالمت فکر به فقط...یابرادر خواهره

 .میکنم سعی..دخترم باشه-

 ..گشنمه خیلی میخورم چیزی یک بعدمیام بزنم زنگ مسیح به برم ؛من خوشگلم مامان افرین-

 ..پس حرفاتو کنی تموم برو،زود-

 ...وگرفتم مسیح شماره وبرداشتم ،گوشیم تواتاقم ورفتم دادم وتکون سرم

 ..نزدی زنگ که بودی خواب تااالن بخیر،حتما خانومم؛ظهرتون جانم-

 ..ازکنجکاوی مردم تاحاال ازدیشب بدجنسی،میدونی آقامسیح،توخیلی سالم-

 ...بگم بهت بعد قضیه این واسه هستن اوکی بابا مامان که بشم ئنمطم میخواستم اول آخه دیگه ببخشید-

 قضیه؟ کدوم-

 ....باشیم خودمون خونه دیگه هفته؛حداکثردوهفته یک تا اینکه-

  جوووون میگی؟آخ جدی مسیح وااای-

 ازتو بیشتر من ولی..هااا اومد خوشت خیلی اع-

 ...باشم م جهیزیه وکسریای کم فکر به باید من پس-

 چیزو همه دوتا خودمون.ننداز ازکاروزندگی وهم مامان،بابات...میخریم میریم باهم میام هرروز خودم نخور غصه اصال-

  میخریم

 ..نیست خوب براش هیجان زیاد هرچند...بگم مامانم به برم من مسیح باشه وااای-

 چیشده؟؟؟ مگه براچی-

 .خوب ازخبرای پر...من واسه بود روزی چه امروز برات نگم-

 .بیام االن کارو،میخای این دارم دوست هرچند اووف...بیرون بکشم اززیرزبونت بیام نه یا میگی منم خوشبحالت،به-

 دارم راستش...چیشده میگم بهت همین،االن دل ور همش چیه میگه دلخورمیشه باز بیاد بابام بیای؟اگه کجا مسیح نه-

 ...میشم خواهر



 ..که بدتره ازمن وببین خودش میده گیر من به هی بعد اشقشمگرم؛ع بابات دم ؟وااای من چی؟جونه-

 ..افتاده اتفاق که حاال دیگه داری چکارشون مسیح اع-

 هرشبش دیگه بهانه این به ازخداشه که بیاره،بابام یکی بگم مامانم به برم ؛منم  شدم خوشحال خییلی....نفسم کردم شوخی-

 ...میشه جمعه شب

 هااا میگه خودت به حرفارو همین پسرت روزی یک...تو چقد ؛فضولی سیحم نکن:وگفتم خنده زیر زدم

 ...بگم االن ازهمین کنم درست بچه میخام سالگی۶1تا من...بگه بذار خودمه پسر اخخخ-

 دستگاه جوجه کشی ام انگار.....میارم واست بودم،دوجین زنده اگر باشه-

 ..باشه وبچه خودش بفکر فقط بگو بگو،بهش تبریک مامانت به من ازطرف...عالی ؛خیلیم هستی که انشاهلل-

 ..میترسه مردم ازحرف اخه میکنه گریه خیلی ولی گفتم بهش اتفاقا آره-

 نکردن که خالف بیارن،کار بچه داشتن چه؟دوست مردم به-

 کنیم؟ وشروع خرید بریم میای کی پس مسیییح...وگفتم همین منم-

 ها ومیخاد بامن تنهایی دلت..هولی تو چقد دختر...بعد یرهبگ واوکی بگه بابات به بابام اول بذار-

 ..زوده هنوز بگه...چی نه گفت کنم؛اگه چکار اونو...باباااام میگی راست وای-

 ..سپردمش میکنه؛ازقبل راضیش بابا باش مطمئن نه-

 ....میاین کی ببینم منتظرم پس باشه-

 ..زده زنگ جاییتواین ک االن احتماال امروز بزنه زنگ مامانم قراره-

 ...دارم دوست خیلی باشی خودت بیرون،مراقب چخبره ببینم برم من پس عزیزم باشه-

 ...سقف یک زیر بریم باهم تا میکنم شماری لحظه... دارم دوست باش؛منم خودت مراقب بانو؛توام چشم-

 فعال پس باشه..منم اره وای-

 ...عزیزم خداحافظ-

 ..زد زنگ مادرشوهرت که بیا:گفت مامان توآشپزخونه تارفتم...ونبیر ازاتاق ورفتم کردم وقطع گوشی

 زده زنگ االن حتما گفت جدی؟مسیح اع-

 بود سوپرایزی عجب...خودش گفته بهت پس-

 ....خوشحالم خیلی،مامان اره-

 ..بشین خوشبخت دخترم؛انشاهلل معلومه داری که هیجانی از-



 ...دستشویی سمت دوید ودوباره دهنش جلو وگرفت تشدس کرد بغلم تا ولی کرد بغلم و جلو اومد بعدم

 .... من برم قربونش الهی:وبلندگفتم خندیدم

 ...وبگیره تاجلوضعفم وخوردم کردم ساندویچ برداشتم پنیر ویکم سریخچال رفتم

 ... میز پشت نشست اومد که مامان

 ...بیحالی خیلی اخه بیارم قند آب یک واست میخای-

  خدایا عروسیت کارای واسه کنم بگوچکار...حالتا این همرسی،طبیعی دخترم نه-

 بگیم؟بنظرت بابا به چجوری بگو فقط...هست مامانشم میکنیم؛تازه کارارو تمام ومسیح بخوری؛خودم غصه نمیخاد اصال-

 اصال؟ میکنه موافقت

 ..بگم بهش چجوری میدونم بامن بابا؛اون آره-

 ..بدنشه حالش دوباره تا عقب کشیدمو خودم زود ولی...بوسیدمش ومحکم جلو رفتم

 ...کنم روجمع دوروبرخونه یکم برم من پس...مامان مرسی-

 ..نکردم کاری هیچ هنوز ومن میان بده،شب خداخیرت برو اره-

 ..هستم که خودمم..نداریم که زیادی کار نباش نگران-

 ...میکردم چکار تورونداشتم اگه من عزیزم باشه-

 ...نبود درپیش مهمونی االنم که ونداشتی من هاگ میگی داری چی مامان-

 ومیگم میکنی روممآ اینکه..بود کلی گفتم؛منظورم چی بود جان؛حواسم بچه برو-

 ..منه دلگرمیه بودنت واقعا که روزایی تواین...چکارمیکردم نداشتم شمارو اگه عاشقتم،منم.بشم مامانم فدای-

 ...کنیم درست باید هم نداریم؛شام زیادی وقت شب تا که برس کارات به ؛برو برم قربونت-

 .ومیام میکنم کارارو سوته سه االن باشه-

 ...کردم وشروع وگردگیری جارو...بدم سروسامون رو خونه تا رفتم سریع

 وااای..باشیم سقف یک زیر وبامسیح خودم خونه زودتر برم اینکه ذوق معلومه؛از خوب البته...داشتم هیجان چراانقد نمیدونم

 .خدایاشکرت...قشنگه ورشمتص

 ...کنه بارم تیکه وباز وببینه من کردنای ذوق این خالی مسیح جای

 باکمک کنم درست وهم شام تا تواشپزخونه رفتم...کردم تموم وکارارو انداختم برق رو خونه تمام دوساعت یکی بعد

 ...بشم واماده حموم برم مامان؛بعدشم

 بابا؟ به زدی زنگ:گفتم مامان به



 ...میان خوش گفت زدم زنگ هار-

 این اومدن بود موقع به چقدر.. نمیگه مامان بخاطر بزنه میخواس حرفیم اگر دیگه..شد راحت خیالم خداروشکر

 ...خونه ازاین برم من راحتی این به میذاشت بابا نکنم فکر وگرنه..کوچولو

 ..اتاق سمت به رفتم..شد تموم کارا اینکه از بعد

 ابپوشم؟خدای چی خوب

 .سفید ساده بولیز یه و پوشیدم مشکی شلوار یه و کردم باز و کمدم در

 ..اومد خونه زنگ صدای موقع همون زدم عطر و کردم آرایش ته یه و بستم باال موهامم

 ..بیرون زدم اتاق از و کردم بازو در سریع

 ..بود کرده باز و در بابا رسیدم دیر

 ..شد باز در و ادواست طبقه تو آسانسور ثانیه چند از بعد

 آقا؟ هستین خوب...شما احوال ستار آقای به به_

 ..خوبیم شکر اومدین خوش.ماست از سالم_

 شما؟ خوبین ستار خانم سالم:ثامن آقای

 ترخدا بفرمایید ممنون سالم _

 ..شدم خوشحال خیلی گفت مسیح راستی باشه خوبین؟مبارک جون طاهره سالم:مسیح مامان

 من به زدن زل مامان و بابا دیدم باال اوردم سرمو بود پایینسرم منم خنده زا بود شده سرخ مسیح

 بفرمایید..اوممم:گفتم و باال دادم ابروهامو و گذاشتم هم روی لبامو

 ممنونبله:گفت و زد لبخندی مامان

 .ثامن خانم رفت در دست از:گفت و داد ادامه تر یواش و

 ..پذیرایی داخل رفتیم و کردیم ای خنده

 .اومدین خوش:گفتم و زدم لبخندی

 هستم منم...سالم اهم اهم:گفت خنده با مسیح

 صدا سمت برگشتیم همه

 ..بود ایستاده در دم گل با بدبخت

 ..سمتش رفتم من و خندیدم بلند هممون



 شد پرت حواسم ببخشید..عزیزم سالم_

 بابا؟ مامان هستین خوب...واال خوبه_

 پسرم ممنون_

 پسرم داخل بیا_

 ..داخل اومد و آوردم در هاشو کفش هم حمسی

 شد؟ چی ببینم برگشتم رفت سیاهی چشمام حس لحظه یه که خونه آشپز داخل رفتم

 ..اومد بند منفس که گرفت بازوم روی از یشگونین چنان مامانم

 میکنی؟ چیکار مامان وایی_

 ؟!شوهرت دست کف بزاری باید شد هرچی مگه سرتق دختره_

 گفتم بهش بودم خوشحال..میکنی همچین چرا مامان:بود شده جمع چشمام تو اشک

 هااا نبینمت فقط ماهرخ برو:گفت و کرد اخمی

 ..میفهمیدن باید که اخر از مامانک واقعا_

 برو گفتم_

 ..مهمونا سمت به رفتمو زدم لبخندی و کردم درست و خودم ینهآ تو شدم رد و کشیدم اهی

 ..میکرد نگام که مسیح به افتاد چشمم و نشستم بابام کنار

 اونور کرد روشو که زدم بهش لبخندی

 ..ناراحته بچم آخی

  کرد اخم ولی و گرفت خندش که زدم لبخند که کرد نگام دوباره

 شما هاگ بگیریم زودتر و عروسی بدین اجازه اگه که اینجا اومدیم ما..ستار آقای خب:گفت مسیح مامان که میکردیم نگاه بهم

 دارین؟ آمادگی

 ..جهیزیس ما مشکل راستش خوب_

 ..ودشونخ سلیقه با برن خودشون ها بچه با بقیش و بخرید و بزرگ های تیکه،ستار آقای نیست مشکلی اونش:مسیح بابای

 نمیشه که اینجوری_

 ..مونده نصفش میگید شما که هم جهیزیه..اوکیه فردا ایشاال که خونه ستار آقای نشه چرا_

 ندم؟ کامل و جهیزیش اونم ارمد خترد یدونه کال من...درسته_



 شماست با حق البته_

 دیگه؟ چقدر یعنی زودتر میگین شما:گفت مامان که داد تکون سری بابا

 ..دیگه هفته 3 یا دیگه دوهفته نهایتا:مسیح بابای

 میاد فشار رومون خیلی ثامن اقای زوده خیلی:گفت و کرد ای خنده بابا

 .!شماست با حق_

 ..بکنین رو جهیزیه کارای کال دوهفته این اینکه مگر:مامان

 ..زندیگیشون خونه سر برن زودتر میگفت جان مسیح..رارنمیکنیماص  ما نیست امکانش اگه نه:مسیح مامان

 اومد پیش موضوع این کردیم غفلت بودیم پیر که ما.دیگه جوونن..دارن حق:گفت و کرد ای خنده بابا

 محمد!:فتگ اعتراض با مامان که خندیدیم هممون

  میدم خبر فردا تا..بکنم فکرامو من میدین اجازه اگه حاال:گفت بابا که خندیدیم دوباره

 ..دیگه پاشو خانم خب...نیست مشکلی باشه:مسیح بابای

 .کردم درست شام...اصال نه نه:مامان

 کشیدین زحمت چرا بابا ای_

 عزیزم نیست زحمت_

 جانحسین  بریم شام وقت اینکه مثل پس خوب:بابا

 ..چیندیم و میز مسیح مامان و مامان منو و شام میز سمت رفتیم هممون

 ..شدن بلند جاشون از و کردن رفتن عزم گذشت که یکمی شام از بعد و شد خورده شوخی و خنده با شام

 اینجا بیا بابا ماهرخ: گفت بابا که اتاق داخل رفتم منم اونا رفتن از بعد

 بابا سمت رفتم و کردم گرد عقب

 جان؟_

 اینجا بیا توهم طاهره_

 دیمخری که و جهیزیت نصف باباجان ماهرخ..بگیرن و عروسی زودتر میخوان اینا اینکه مثل خوب:گفت بابا که اومد هم مامان

 ..بخرین مادرت با برین فردا از که پرت و خرت سری یه و مونده بزرگت های تیکه از تا 1

 مطمئنی؟ محمد_

 نکنیم قبول اگه زشته آره خانم آره_



 اگه... بابا نه_

 .بهتر چه بگیری مرخصی تونستی برین فردا از...گفتم که همین دخترم_

 چشم_

 خانم خریدیم تیکه تیکه قبل بیشترشو نصف خدارشکر باز_

 اوهوم_

 ..اتاق داخل رفتم زدن حرف یکمی از بعد

 ..اومد پیامی باال اون که میچرخیدم نت تو داشتم..تخت روی رفتم و کردم عوض لباسامو

 ,خوداَرزیابی تست,

 .سایت یه داخل رفتم روش زدم

 .داشت خوبی های سوال..میدادم جواب هاشو سوال داشتم

 . کردم لمس و سبز دکمه و خورد زنگ گوشیم

 بله؟ الو_

 ؟.میکنی چه خودم ماهی سالم_

 .میکردم خوداِرضایی دارم:گفتم خوشحالی با

 ..میکنم اَرزیابی خود نه نه اِرزیابی خود چیزه:گفتم و بستم و چشمام لحظه یه

 .پیشت بودم منم کاش:گفت و اومد خندش صدای

 .بود لفظی اشتباه مسیح نشه سرت تو خاک_

 کنی لفظی اشتباه همیشه کاش جووون_

 ..خوابیدم و کردم خداحافظی ازش زدن حرف دیگه یکم از بعدخندیدم و 

 ..خواستم مرخصی ازش و مسیح بابای به زدم زنگ کردم که کاری اولین شدم بیدار مامان صدای با صبح

 ..دادم جواب منم و کرد خودشو های فضولی اونم که گالری نمیام فعال. گفتم و دادم پیام مهرناز به بعد

 ..رفتیم و شدیم آژانس سوار بیرون زدیم خونه در از اینکه از بعد

 ..پرت و خرت تیکه چند و ناهارخوری میز از غیر بودیم خریده ها وسایل همه.. شدیم پیاده ماشین از رسیدم وقتی

 ..بیارن و میز برامون فردا تا دادیم رو خونه آدرس اینا کردن خرید از بعد

 ..لباس های پاساژ سمت رفتیم بعدش



 ..نظرم به بود خوب کردم نگاه خودمو ینهآ تو و پوشیدم همشو..پرو داخل رفتم و برداشتم مانتو تا چند

 ..زیر های لباس سمت رفتیم و گرفتیم همرو و کیف و کفش و شال و شلوار..اومدم در پرو از همشون کردن چک از بعد

 ..میکرد نگاه هارو ست داشت ریلکس اون ولی کشیدم خجالت مامان از

 ..ساده و شیک های خواب لباس هم چندتا و برداشتم خوشگل ست چندتا

 چندتا لباس زیر تک دیگه هم برداشتم...

 ..بیرون بزنه زیاد شکمم نمیخاد دلم گفت خرید خودش برای بلند پیراهن یه هم انمام

 حاال دیده بشه چی میشه؟-

 نمیشه روم_

 دیگه شده ک حاال وا_

 بریم بردار خریدارو خیلخب_

 ..آوردم در کیفم تو از  گوشیو و زمین روی گذاشتم هارو پالستیک..خورد زنگ گوشیم که بیرون اومدیم مغازه از

 الو؟_

 ماهی الو_

 جان؟_

 خانوم؟ کجایی_

 نزد؟ زنگ بابات به بابا مگه،خرید اومدیم_

 نیستم خونه من ینی...نه_

 کجایی؟_

 خرید چرا نگفتی...حمید پیش_

 عروسی تاریخ برای کرد موافقت بابا دیگه هیچی_

 من؟ جون_

 تو جون_

 پس شد خوب خیلی_

 خستم خیلی که برم من نداری کار اگه خوب اهوم_

 دنبالتون بیام کجایین_



 مونده هنوز نمیخاد_

 خاهشا بیاد بگو...فردا بقیشلب زد: مامان

 ندارم رفتن راه نای اصال خستم خیلی که بیا بیا مسیح خآ:گفتم و کردم ای خنده

 باشه...شیطون ای_

 بیاد تا..نشستیم ها سکو از یکی روی و فرستادم پاساژو آدرس کرد قطع و گوشی و کرد ای خنده

 .ماشین سمت رفتیم و اومد مسیح دقیقه پنج از بعد

 .عقب منم و نشست جلو مامان

 ؟!مامان خوبین_

  هایم مغازه تو صبح از شدم خسته فقط خوبم جان مسیح مرسی_

 شرمنده آخی_

 ..بیشتر شایدم تازه بشه تموم خریدا تا مونده هنوز دیگه روز 1..شرمنده دشمنت_

 بدم نشونش و تاالر ماهرخ با برم میخواستم بدین اجازه اگه...صحیح بله_

  خونه بزارید و من نداره اشکال برین_

 چشم_

 مسیح دارم قبول سلیقتو:گفتم و زدم لبخندی

 عزیزم ببین بیا توهم حاال_

 تحرک اومد مسیح وقتی و نشستم جلورفتم هین توهمین منم داخل برد خریدارو و کرد مامان کمک مسیح رسیدیم وقتی

 .کردیم

 خریدین؟ چی خوب_

 میارن فردا دادیم سفارش و ناهارخوری میز اوممم_

 خووووب؟_

 لباس_

 خووووب؟_

 رو لباس_

 .خووووب؟_



 خریدمممم زیرم لباس مرگ_

 داشتم دوست اینو اومممم_

 ..خوبه_

 خوبه؟عالیه_

  ک توهم_

 تاالر سمت به رفتیم و کرد ای خنده

 زودپیاده مگفت بهت که تاالریه باغ یاهمون تاالر پرنسس،اون بفرمایید:گفت کردو اشاره خیابون اونطرف به مسیح تارسیدیم

 یانه؟ میگیره هم رو نظرتو ببینم میخام که شو

 .باغیه چجور معلومه ازظاهرش.باش مطمئن میگیره حتما-

 ..رفاونط مورفتی گرفت منو دست...کرد وقفل درماشین ومسیح شدم پیاده سریع...نداشت حد که بود قشنگ انقدر ظاهرش

 دهنم....بود وتزئینی بزرگ های شمع و گل های پایه از پر بودن،اطرافشم کرده پهن رنگ قرمز فرش یک ورودیش راه تو

 کنم وپنهون هیجانم نتونستم..بود مونده باز زیبایی همه ازاین

 ..خوشگله چقدر شدم ورودیش راه این عاشق من مسیح وااای-

 ..اومد خوشم خیلی ش تیکه این از خودمم نم..میگی چی وببینی داخلش هنوز-

 همه ات کردم ولرو  مسیح دست..بود تاالرش یاهمون سرپوشیده بصورت هم نصفش البته که باغ ی محوطه خود به رسیدیم

 میزهای پراز بشینن مهمونا که جایی چپ وسمت رقص فضای برای بود جایی یک باغ راست سمت...کنم نگاه بادقت رو جا

 شقانهوعا قشنگ بود،خیلی طبیعی گلهای پراز اطرافش که وداماد عروس مخصوص هم سکو یک.زیبا خیلی یناتتزئ با گرد

 ازش تا کجاست مسیح ببینم میخواستم برگشتم میکردم نگاه اطراف به که بود؛همینطور فضاروپرکرده تمام گل بوی...بود

 ...انتخابش واسه کنم تشکر

 ..هردوتامون لب یرو اومد لبخندی خورد بهش نگاهم تا

 ..نبود اون صحبتای به حواسش اصال کنم وفکر میکرد نگاه من میکردبه اونجاصحبت مسئول با که همینطور

 ..کردم وسالم جلو رفتم

 ...که میدادم همسرتون وبرای پذیرایی به مربوط توضیحات اومدین،داشتم خوش خیلی خانوم سالم-

 ..شنبا فهمیده چیزی نمیکنم گمون:گفت بالبخند

 ..شدم متوجه کامال نه نه-

 ...ثامن جناب نمیکنم گمون-



 میشه؟ سرو غذا چندنوع بگین شدین متوجه اگر:گفت باخنده بعدم

 ...بده جواب درست خداکنه گفتم دلم وتو خندیدم

 ... چیزه اوممم،واال:گفت کشید گردنش پشت دستی مسیح

 ..همیم وشیدای عاشق ما بفهمه این بود مونده دی،فقطکر کن؛تابلومون ولش نگو هیچی یعنی که دادم وتکون سرم

 ...میبینم اینجا زیاد ها صحنه ازاین ثامن،من اقای نداره اشکال-

 میذارم راحتتون..ودسر غذا پیش همراه به غذاسرومیشه نوع۶ راستی...میکنم خوشبختی ارزوی براتونگفت: بالبخند بعدم

 بااجازه..

 ..کنین درکم امیدوارم ؛عذرمیخام جناب لطفتون از ممنونم:گفت مسیح

 .خداحافظ فعال میکنم بله؛خواهش بله:بالبخندگفت

 ...ببری مارو آبروی باید جا توهمه:وگفتم مسیح به کردم رو رفت مرده اون بعدازاینکه

 ... بردارم چشم ازت نمیتونستم که میکردی نگاه وبالذت بودی شده اطرافت محو انقدر بانو؛اخه آبرویی چه-

 ...هاتم عاشقانه این عاشق:وگفتم ریشش روته وگذاشتم مدست

 ..زدنتم حرف ادبی این عاشق منم-

 .میگم وبهت احساساتم میکنی؟من چرامسخرم بدی خیلی:وگفتم دستش به وزدم خندیدم

 ..که شد پسندت دیگه بیابریم حاال...نداشتم منظوری بخدا نه-

 .شدم عاشقش خیلی ه؛قشنگ هم تاالر توی شک بودبدون عالی واقعا اره-

 ...یانه فهمیدی...بشی ای دیگه چیز عاشق نباید جزمن شما...بانو هی-

 ...چشم فهمیدم جناب بله-

 ....کارا بقیه واسه سربزنه چندجایی تا رفت خودشم خونه وگذاشت من مسیح وبعدازاینکه بیرون اومدیم باغ از باهم

 بود؟ چجوری پرسید مامانم رسیدم وقتی

 ..بود قشنگتر فکرمیکردم که چیزیم مامان؛ازاون بود عالی-

 کرد؟ چکار هاتون حلقه واسه میگفتی مسیح به کاش...خداروشکر خوب-

 دست راحت خیالت گفت گفتم، مسیح به چنددفه چون نبینم من که میخان ظاهرا واال ثامنه اقای دست ها حلقه مامان-

 .بابایه

 روزا این دارم استرس خیلی..بشه راحت خیالم من تا یمبکن خریدارو بقیه بریم فردا پس مادر باشه-



 .نکن وارد استرس بخودت اصال توروخدا داره ضرر چی؟برات واسه استرس میره پیش داره کارا جون؟همه مامان چرا-

 ...مادربشی خودت نمیتونم؛بذار-

 چون...الیبیخی به وبزنی خودت کن ضررداره؛سعی براشما فعال خوب ولی نمیشه بشم؛میدونم قربونت الهی:کردم بغلش رفتم

 ..میشه انجام کارا همه

 ساعت یک من مامان:گفتم همین واسه..بخوابم یکم میخواست دلم که بودم خسته انقدر...اتاقم توی ورفتم وسیدموب صورتش

 ...کن بیدارم بعد میخوابم

 ...هست حواسم...بخواب باشه-

 ...برد بمخوا کی شد؛نفهمیدم گرم وچشام کشیدم دراز سریع

 بعد روز چند*

 .تمومه عزیزم کن باز چشماتو_

 .شدم بلند صندلی روی از آرایشگر کمک با و کردم باز آرومی به و چشمام

و چون خیلی وقت بود اصالح نکرده بودم تغییر کرده بودم  بودم شده خوب.انداختم خودم به نگاهی و نهآی جلوی بردن منو

... 

 ...شدی تر خوشگل بودی گلخوش  دخترم به به:مسیح مامان

 دارین لطف:گفتم و کردم ای خنده

 شیک و ساده..بود داده انجام صورتم روی هم قشنگی آرایش و بودن کرده درست قشنگی شکل به موهامو

 ..کردم تنم سختی به و گرفتیم مسیح با عجله با دیروز که عروسی لباس

 ..عروسیه که امروزم و دیمچی رو خونه..دادیم انجام بیشتر سرعت و هعجل با کارارو تموم نیوفتاد خاصی اتفاق روز چند این

 ..آتلیه سرمون خیر بریم بیاد تا،قولم بد بیشعور مسیح منتظر منم و.. بعدازظهره 0 ساعت دقیقا االن

 ..بود باهاش که حمید به زدمزنگ نداد جواب بهش زدم زنگ پووف..نیومد شد نیم و 0 ساعت

 مخان ماهرخ سالم الو_

 ؟کجاست مسیح سالم_

 تعمیرگاه بردنش شد خراب ماشین_

 شه؟ خراب باید االن چیییی_

 .دیگه کنیم چیکار_

  هیچی_



 دیگه برین من ماشین با مگه_

 بابا ای نزدین گل و چی؟ماشین شما اوو_

 آرایشگاهیم در جلوی دیگه ساعت نیم..میکنم یکاریشمن  _

 باشه وای_

 چیشده؟:پرسید بود آرایشگر دست زیر که ورهمنیج مامان کردم قطع که گوشیو

 شده خراب مسیح ماشین:گفتم زاری حالت با

 کنیم؟ چیکار باید چی ینی:گفت تعجب با و پرید ازجاش

 دیگه ساعت نیم گفت حمید..واقعا نمیدونم نمیدونم_

 بخور چیزی ای میوه آب یه بردار نخور حرص خیلخب_

 نمیخام_

 میشه درست نیست خاصی مشکل گفت زدم حرف مسیح ابایب با االن من دخترم:مسیح مامان

 خداکنه_

 که نشده چیزی نباش ناراحت اینجوری پاشو پاشو_

  پوووف..بود سختم لباس این با چقدر پاشدم جام از و دادم تکون سری

 ..میاد در صدای دیدم که بود دقیقه ده و ۰ ساعت گذشت ساعتم نیم

 دیدم در جلوی و مسیح کردم باز که و در..در دم رفتم و کردم سرم و شنلم سریع

 ....شما بخدا ماهرخ سالم_

 فقط باش ساکت مسیح نگو هیچی_

 باش مارو شانس بابا ای_

 ..سمتش برگشتم بردار فیلم صدای با

 تر احساس با یکم خانم_

 خیلخب_

 ..گرفتم تر احساس با یکم مسیح دست و تابوندم چشمامو

 ..سیاه دستم کف مدید که نشستیم ماشین تو رفتیم

 سیاه؟ صندلی چرااا مسیح وااای_



 صندلی رو بود نشسته تعمیرگاه یارو این لباست شدیم بیچاره ماهرخ واااااااای_

 اه مسیح کنه لعنتت خدا:گفتم بعض با

 ..بود شده سیاه لباسم پشت..کردم نگاه و پشتم و شدم پیاده ماشین از سریع

 ..کن صبر ماهی میکنم درستش:گفت مسیح که ریخت اشکم

 ..دستمال و آورد آب دبه یه ماشین تو رفت

 ..میکرد تمیز و لباسم داشت بود نشسته من پشت

 چیشد؟ مسیح وای_

 میشه پاک داره چیزه_

 شد دیرررر سریع ترخدا_

 نباش نگران باشه باشه_

 باشه؟ لباس روی شنلت امشب نمیشه:گفت مسیح گذشت که یکم

 باز؟ کردی غلطی چه مسیح_

 لکه یکم ولی ها شد پاک یدونیم_

 ضایعس؟ خیلی_

 بیش و کم_

 قول:گفت ینگران با گرفت و ام چونه مسیح که..کنم نگاه و لباس برگشتم و کشیدم عمیقی نفس و صورتم به گرفتم دستمو

 نزنی داد بده

 لباس سمت برگشتم و ندادم محلی

 میریزه سیاه آب لباس پشت از لباسم رو ریخته و اب دبه اون تمام دیدم

 بیرون پرید آرایشگاه تو از مسیح مامان دیدم که زدم جیغی

 شدهههههه؟ چی ابلفض یا_

 ..ببینین و لباسم ترخدا:گفتم گریه با

 ..برگرد.میکنم تمیزش االن من،دخترم نکن گریه نداره اشکالی_

 تو میکنی چکارا میبینی:گفت و مسیح سمت کرد رو بعد

 ..دش تموم بیا:گفت دقیقه ده از بعد



 .کرده تمیزش تمیز دیدم برگشتم

 ..بشم قربونتون الهی مامانم مرسیییی واااای_

 چنده؟ ساعت میدونین االن میبودین تلیهآ باید ۰ ساعت برین دیگهخوبه_

 ..ترخدا نگین_

 به زدی بود سیاه دستات مسیح وای:مسیح مامان سمت رفت و ماهی پس بدو:گفت و کشید پیشونیش به دستی مسیح

 نیتپیشو

 بگذرون بخیر و امروز خدایاااااا:غرید کالفگی با مسیح

 همون ازب که میشستم جلو اگه آخه نشستم عقب صندلی رفتم و تابوندم چشمامو که کرد باز جلورو در ماشین سمت رفت و

 ..کاسه همون و اش

 ..میگرفت عکس و فیلم معضل این از داشت فیلمبردارم

 نگیر آقا نگیر:گفتم اشاره با

 .شد مصیبتی چه:گفت و کرد بهم نگاهی آیینه تو از حمسی

 کنی چک و چیز همه نباید تو_

 نبود حواسم اصال بابا_

 .میزدیم حرف باهم ایینه تو از خوال این مثل

 نشستی عقب رفتی تو زشته خیلی ماهرخ_

 االن؟ بشینم کجا من روغن پره سیاه صندلی کثافت خوب بشینم پات رو بیام میخای_

 هست فیلم تو هات بازی کولی این همه ماهرخ تو دست از_

 کنه لعنت خدا و بانیش و باعث_

 نزن حرص خیلخب_

 نمیزنن و حرص_

 میزنن که ای دیگه چیز اون میگی راست_

 مسیح بیشعوری تو چقدر_

 هایی اصطالح همچین یه بود داد بود جیغ منظورم بشور مغزتو بابا_

 خودت جون ها_



 خانم شو پیاده:گفت و کرد ای خنده

  آتلیه داخل رفتیم و شدیم پیاده سریع

 تاخیر ساعت 2 شما بودین کجا ثامن آقای سالام_

 شرمنده اومد پیش مشکل_

 شین آماده اتاق داخل برین نداره اشکالی_

 نیمک استخدامش نمیشه نکنه درد آرایشگر دست:گفت و زد لبخندی مسیح اوردم در و شنلم من و اتاق داخل رفتیم سریع

 شدی خوشگل چه مریزاد کنه؟دست آرایش اینجوری تورو شدنم بیدار از قبل روز هر

 شده؟ چی:گفت که کردم نگاه پوکر

 نمکی تو اینقدررر چرا موندم من اصال..مسیح داری خنده خیلی_

 دارید لطف_

 ماهرخ؟_

 بله؟_

 سیاه؟ چانت زیر چرا_

 چی؟ یعنی_

 .ببین آیینه تو برو نمیدونم_

 شده قاطی ها کرم با کرده سیاه زده منو چانه زیر بود سیاه دستاش آقا بله دیدم ایینه سمت برگشتم

 روسکتوع ماشین اون و شلوارت و کت اون و آتلیه این اونوقت بیاد آرایشم سر بالیی اگر مسیح:گفتم آروم و بستم و چشمام

  هاااا میزنم آتیش

 .. داخل اومد عکاسه که بگه چیزی اومد

 شده کثیف همسرم صورت بیارید کاغذی دستمال  چندتا یه میشه خانم ببخشید:مسیح

 کنید صبر بله_

 مسیح سمت برگشتم کردمپاک بدبختی به و صورتم اینکه از بعد

 عکسا برای بریم خوب_

 رایب بگیرین هم دیگه  عکس چندتا یه: گفت عکاسو خانم سمت برگشت مسیح شد خوب که گرفتیم عکس تا چهار سه

 .میخوام خانومم و خودم بخوا اتاق داخل

 خانم عروس به بده صبر خدا..ماشاال دامادی چه!حتمااا بله_



 میخوره گرمی خیلی واقعا اره:گفتم نفس به اعتماد با من که کرد نگاهش پوکر مسیح

 ..میکرد کنترل خودشو داشت هم مسیح میخندید بود شده خم زنه..زدم که حرفی از شد گرد چشمام

 نیست مهمی چیز...چیزی همچین یه..گرمه طبعش خیلی بود این منظورم چیزه اوم_

 بگیرم عکستون زودتر تا واستین خوبین دوتا شما چقدر وای:گفت باال اورد سرشو عکاسه

 .میاره در کجاش از رو اینا..بودم کرده هنگ من که میاورد در خودش از ژستایی یک مسیح

 ممن و کرد جمع صورتشو مسیح که کردم ای عطسه چنان بگیره عکس اومد تا میکردیم نگاه هم به باید بود ژستی یه

 .بودم زده زل بهش همنیجوری

 نشده؟ که چیزی مسیح چیزه_

 .عکسمون تو زدی تر فقط..خانم باش راحت تو نه_

 ..تاالر سمت به رفتیم شد قشنگ تاشون چند کال کنم فکر که عکسا گرفتن از بعد

 ..بود ما از گرفتن فیلم درحال همچنان هم فیلمبردار داشتیم تاخیر ساعتیک کردیم پارک سریع و ماشین

 بود مسیح های فامیل بیشتریاشون البته..میومد که بود جیغی و دست صدای شدیم که تاالر وارد

 طهراب قطع باهاش که بابام خانواده..مامانم طرف های فامیل نفرم 11 یه و بودن اینا مهرناز نفرشون 21 جمعیت همه اون از

 ..معتاده فهمیدن وقتی کردن

 ؟کجاست حواست:گفت و داد فشار دستمو مسیح

 ...هیچی:گفتم و زدم لبخندی

 .ها بچه طرف به رفتیم و کردیم پرسی احوال و سالم همه با

 رسیدین بهم که شکروخدار..عاشق زوج دوتا به به: رادوین

 خدارشکر واقعا آره..داداش مرسی:مسیح

 ..بشین پیر هم ایپ به که ایشاال:مهرناز

 همتون از ممنونم مرسی:گفتم و زدم لبخندی

 میاین بهم چقدر...خوشحااالم خیلی بخدا:مریم

 ...بانو مریم مرسییی_

 میگم تبریک:مهیار

 ..کردیم تشکری و دوتا ما زدیم لبخندی



 براتون خوشحالم خیلی منم:مهال

 باشه مبارک منم:سهیل

 ...مرسی مهال خانمداداش مرسی:مسیح

 همتون از مرسی:گفتم و زدم خندیلب

 شده بزرگ یکم شکمش دیدم که مهسا به افتاد چشمم

 کوچولو مامانببین... اینو وااای:گفتم خنده با

 ایشاال مبارکه خانم عروس سالام_

 جیگر مرررسی_

 میاین بهم خیلی..میگم تبریک واقعا:باربد

 شدی خوشگل جون خاله چقدر:گفت ریاآ که کردیم پرسی احوال هاهم بچه با زدم لبخندی منم و کرد تشکری مسیح

 خاله جیگر مرررسی_

 درسته؟! باشی ارتا آقا باید شما:گفتم و زدم لبخندی..بود ایستاده رادوین کنار هیکلم خوش و قدبلند پسره یه

 میاین بهم خیلی درضمن..خوشبختم..همینطوره بله:گفت و زد لبخندی

 بیاد خالشه روسیع گفتیم دیگه:وگفت زد لبخندی رادوین

 ..اومدین خوش..کردین خوبی کار خیلی_

 ..جایگاه سمت به رفتیم هم دست تو دست مسیح با

 ما سمت میومدن دور از داشتن مسیح مامان و مامان که

 ..کرده شکمی چه کن نگاه ها داره قلو چند کنم فکر مامانت:گفت گوشم در مسیح

 ..شده برجسته شکمش چقدر دیدم که مامان سمت برگشتم

 میداد نشونش تر چاق بود گشاد یکم لباسشم

 میکشه خجالت نگی خودش جلو مسیح عه_

 حاملس معلومه رفتنش راه طرز ازنوچی کرد و گفت:

 ثامن مسیح دکتر...بابا خوب_

 جون_

 ..ما جای رسیدن مامانا بگم چیزی اومدم تا



 نیوفتاد دیگه که اتفاقی چیشد_

 خدارشکر نه:گفتم خنده با

 نیست ضایع خوبه؟زیاد لباسم:گفت من به یواش مامان

 ضایعس کجاش بابا نه:گفتم و گرفتم دندون به و لبم

 پس خوبه:گفت و زد لبخندی مامان

 کجاست؟ بابام_

 ثامن آقای با_

 ..اوکی_

 پاشن برقصن داماد و عروس:میگفت داشت که بود جی دی صدای لحظه همون

 حلقه دستامو منم و کمرم روی ذاشتگ و دستاش مسیح...هنگآ شدن شروع با..شدم بلند جام از و گرفتم و مسیح دست

 گردنش دور کردم

 ..شد تموم آهنگ کی نشدیم متوجه که بودیم خودمون حال تو اینقدر..میدادیم تکون و خودمون آهنگ ریتم با

 ..جایگاه سمت رفتیم دوباره و شدیم جدا هم از مهمونا دست صدای با

 ..وسط رفتن ها زوج همه نگزاشت که رو بعدی هنگآ

 ...میرقصیدن باهم دو به دو

 ماهرخی؟_

 جونم؟_

 مجلس این شه تموم زودتر میخاد دلم_

 باشه شب بهترین برات باید...ها شبه یه عه_

 تخته روی شب بهترین من برا_

 حاال دار نگه خودتو:گفتم و کردم ای خنده

 کنیم؟ فرار هستی:گفت و زد لبخندی

 شب این بود آرزوم من دیگه مسیح عه_

 شه تموم زودتر میکنم دعا فقط عشقم باشه_

 کن دعا_



 .ما یشپ اومدن ها بچه که کرد ای خنده

 باقالیا قاطی شماهم اومدین خووووب:سهیل

 بلهههه داداش دیگه بله:مسیح

 خوشحالی ک میبینم:گفت و کرد داری معنا ی خنده سهیل

 میزد لبخند بود هم دیگه هرکی:مهیار

 میزنم لبخند دوسال بعد هنوز من ستمباربد؛را

  لبخندااااا این از بااااشه تا:گفت رادوین که خندیدیم هممون حرفش این با

 ها بچه زشته:مریم

 .آوردن نوشیدنی که زدیم حرف دیگه یکم و کردیم ای خنده

 .خوردیم و برداشتیم هممون

  بشین خوشبخت ایشاال:مهیار

 شما همچنین..جان مهیار مرسی_

 ..بود گرفته رقصم من که گذاشتن هنگیآ دوباره گذشت که یکم

 ژست با میکردن نگاه مارو که درحالی داشتن هم پسرا و میرقصیدیم داشتیم باهم وسط بردم و گرفتم رو دخترا دست

 ..میخوردن نوشیدنی خاصی

 ...بود گرفته درد پاهام رقصیدیم اینقدر

 ..پیشم اومد مریم که...میکردم نگاه رو بقیه و نشستم صندلی روی رفتم

 جون ماهی_

 جونم_

 گفتم خواهرامم برای من خواهرتم مثل و بزرگترم ازت چون..کنی چیکار باید که میدونی..ها میکشی زیاد درد امشب_

 باشه خودت به حواست..اینارو

 بهم گفتی اینکه از مرسی..عزیزدلم چشم_

 عزیزم فدات_

 ما پیش ناومد هم بقیه که زدیم حرف باهم دیگه یکم

 وشخ بهت اینقدر نداره درد اصال میگه الکی مریم این ماهرخ امشب؟وای قضیه نکنه میگفتین داشتین چی خووووب:مهرناز

 مسیح دوباره دوباره مسیح میگی همش که میگذره



 ؟حرفیه چ ین...ادیوونه مهرناز این دست از خدایا:گفت مهال که خندیدیم هممون

 نکنین خالی الکی و شدل...دیگه میگم راست:مهرناز

 همتون مفید راهنمایی از مرسی:گفتم و کردم ای خنده بودم ساکت موقع اون تا که من

 .بخوریم شام تا اتاقی یه داخل رفتیم و..شد شام موقع گذشت که یکم

 یگیرهم فیلم داره:گفت و پهلوم به زد مسیح دیدم که خوردن به کردم شروع ها زده قحطی این مثل دیدم و شام تا من

 ..غذا خوردن به کردم شروع تر آروم دوباره و زدم لبخندی دوربین به بود پر دهنم که همینجور

 شب برای میشی سنگین نخور زیاد غذا:گفت و کرد ای خنده مسیح

 !خبره؟ چه شب مگه:گفتم تعجب و اخم با

 !خانم ماهرخ نیست خاصی خبر_

 .میشم دیگه آدم یه تخت رو کال من که گفتم:گفتم و کردم ای خنده

 دیگه دمآ یه میشم تختم روی وقتی لحاظ اون از اینه منظورم:گفتم که کرد نگاهم گرد چشمای با

 ام هدیگ دمآ یه توام با وقتی اینه منظورم بابا:گفتم که شد تر گرد چشماش

 یدمم نشونت بش نکن تعجب زیاد بخور حااالکالفه ازینکه نمیتونستم منظورمو بهش برسونم پوفی کشیدم و گفتم:

 بده صبر منو خدا:گفت و کردتک خنده ای 

 .خوردم غذامو و کردم کجی دهن

 سمت رفتیم ماهم شد خالی سالن رفتن که ها مهمون. شد رفتن وقت و..شد تموم غذامون فیلمبردار کارای با بالخره

 و هنگآ بود خوشحال اینقدر حمسی راه تو خودمون خونه سمت به کردیم حرکت و مسیح کمک با شدم ماشین سوار..ماشین

 اومد بابا که شدیم پیاده ماشین از خونه به رسیدیم دقیقه 11 از بعد میداد تکون دستاشو داشت و بود کرده زیاد ته تا

 ..مسیح دست تو گذاشت و دستم و نزدیکمون

 .سالمت به برین..شین خوشبخت_

 ..گرفت گریم و کردم بغلش بیارم طاقت نتونستم

  میکنین گریه اچر دختر عه_

 میشه تنگ برات دلم بابا_

 اونجا بیای روز هر باید تو چی ینی_

 .بری نمیزارم بابات خونه که گفتم خاستگاری شب همون:گفت شیطنت و خنده با مسیح

  بابا مرسی...کردم شوخی:گفت خنده با مسیح که زدن لبخند همه



 .خالصه بیااد مسیح دست کار حساب که کرد زنی پدر نصیحتای اون از گوشش دم و کرد بغل و مسیح بابا

 باشه نی نی و خودش مواظب گفتم و کردم بغل و مامان

 ونکدومش هر اوناهم و کردم بغلشون یکی یکی و اونا سمت رفتم..بودن اومده هم اینا مهرناز و کردم بغل هم و مسیح مامان

 .میکردن سال هجده تمثب نصیحتای بیشعور رادوین و مهرناز اون اما میکردن نصیحتی یه

 ..خونه طرف رفتم و شدم جدا ازشون خنده با

  رفتن و شدن ماشین سوار همشون

 ..شدیم خونه وارد هم دست تو دست مسیح با

 ..خوشگل و بزرگ خونه یه

 هم تلویزیون که بودن گزاشته گرد حالت به و راحتی های مبل خونه طرف یک و بود سرامیک شفِکَکه  بزرگ پذیرایی یه

 .بود ونجاا

 ..بودن دهچی قشنگ خیلی و وسایلم بزرگ پنجره یه بود همونجا هم آشپزخونه

 سلطنتی مبل دست یک و گنجه خونه طرف این

 ..مسیح و خودمو سلیقه به بود سفید هامم وسایل تموم

 میکنه نگاه و ساعت داره دیدم که مسیح سمت برگشتم

 دیگه بخوابیم ماهی؟بریم_

 میاد خوابم زیادم..میاد خوابم منم آره_

 خواب؟_

 !خواب_

 بخواب شما گزاشتم من:گفت و کرد پوفی

 .اتاق داخل رفتم و انداختم باال ای شونه

 ..توش بزارن بچه وسایل بعدا که بودن دهچی تر ساده یکیشو البته بودن دهچی هارو خواب اتاق تا دو قشنگ خیلی

 ..حموم تو پریدم سریع و اوردم در و لباسم

 .بیرون اومدم حموم از و گرفتم سریع دوش یه کردم پاک و ارایشم و کردم باز موهامو بدختی به

 .بود دورم هم وجبیم نیم حوله و بود پام فقط تور شورت یه

 .اتاق داخل اومد مسیح که برمیداشتم لباس داشتم



 ..بود شلوار  و پیراهن با و بود آورده در و کتش

 حموم؟ رفتی من عروسک_

 هوممم_

 کردی خوبی کار خیلی_

 بری؟ توهم میخای: گفتم و کردم ای خنده

 میشه تلف وقتم حموم برم ثانیه یک هم ثانیه یک من برای االن_

 مسیح تو دست از_

 بغلم بیا لباس نپوش خوب_

 تو؟من؟ بغل لباس؟بیام بدون_

 نکن اذیت دیگه بیا_

 ..تخت رو پریدم لخت همونجوری آوردم در تنم از رو حوله

 میکنی؟ تخت رو میگفتی که تغییری اون بود این االن_

 دیگه میاد حساب به تیکش یک اینم اوممم_

 بوده من یرتقص کنن فک نشکنی و تخت اولی شب بود وحشیانه خیلی_

 جناب نترس_

 میچسبه چی االن خوب:گفت و روم اومد

 ..تو بگو چی میچسبهنمیدونممم:گفتم و کردم باز یواش یواش و پیرهنش های دکمه

 ریخت چیزی یه و شد داغ پام بین کردم حس لحظه یه کنه بوس لبامو اومد تا

 ..میشه زیادتر داره کردم حس یواش یواش اما شدم تحریک سرم خیر کردم فک اول

 مسیح؟_

 جووووونم_

 لحظه یه شد بلند_

 چراااا_

 بت میگم شو بلند_

 گرفت گریم دیدم که چیزی از کردم باز هم از پاهامو که اونور رفت و زد غلطی روم از



 میکنه نگاه عصبانیت به دیدم که کردم مسیح به نگاهی یه

 ...زدید حدس درست

 !شدم پریود

 نمیدونستم من خدا به مسیح_

 میکردی لج من با و بخوابیم میگفت تاالر تو هی خانم چرا بگو پس_

 بود رفته یادم اصن داشتم استرس روز چند این اینقدر مریضیمه تاریخ امشب نمیدونستم میگم مسیح بخدا_

 حالمون تو زدی تر اولی شب کن جمع خودتو پاشو پاشو_

 لباس و میکردم عوض و شورتم که همینجوری حموم تو انداختم و کردم جمع و تختیرو و شدم بلند جام از ضبغ با

 جلو ماه یه نیست آدم خود دست طبیعی امر یه شما حشریت این مثل هم پریودی این مسیح آقا: زدم داد میپوشیدم

 شدم مریض زرتی زیاد استرس از داشتم استرس روز چند این بس از...عقب ماه ی میندازی

 بسته شدی پریود عروسی اول شب فهمیدن ها همسایه کل نکن دادو جیغ ماهرخ_

  طبیعی امر یه میگممم بازم...بفهمن_

 بخواب بگیر بیا طبیعی امر باشه_

 میکنم جبران اتبر خودم شدم تمیز ولی باشه_

 بخواب بگیر بیا کنی جبران نمیخاد_

  بپوشم و شلوارم بزار باشه_

 میشم روانی خرآ از من تو دست از_

 شده پریود هم مسیح بگن باشه خونی پاهات حتما توهم بخوابم؟صبح بیام شورت با خوب_

 منو و کرد خاموش و برق تخت رو انداخت منو و کرد پام شلوارک یه بیرون کشید منو و حموم تو اومد که بلندخندیدم بلند

 خاهشا دیگه بخواب:گفت کرد بوسم بغلش تو گرفت

 خوبی؟ تو_

 بخواب آره_

 ..مسیح سمت برگشتم و دادم تکون سری

  کرد باز و چشماش دیدم که بهش بودم ژده زل

 چیه؟_

 مسیح جذابی تو چقدر_



 میدونم:گفت و زد لبخندی

 ودهب قرصم پا و پر خاستگار قبال که محلمون سوپری خانم اقدس پسر غالم باشه خوشگلی به نشو جوگیر خیلی دیگه_

 .استخونیه یکم فقط تویه از تر خوشگل

 بخواب بگیر خاهشا ببند و دهنت ماهرخ_

 عصبی؟ االن_

 .نه_

 خوشحالی؟_

 نه_

 خنثی؟_

 نه_

 چیه؟ حست پس_

 یز نصیبم نشد جز خون پریودی...دارم خودخوری میکنم ازینکه شب اول هیچ چ اینکه و..میاد خوابم_

 بخیر شب_

 میاری کمم میاد خوشم:گفت و خندید

 ..خوابیدم و بغلش تو بردم بیشتر سرمو و خندیدم

 ..پاشدم خواب از شدیدی درددل با صبح

 ..کردم بود شده دهچی همش که دستشویی به نگاهی کالفه دستشویی داخل رفتم سریع

 ..بیرون اومدم و کردم عوض امولباس سریع و حموم تو پریدم ناچار

 ..هاشو تزئینی کنم جمع تا دستشویی سمت رفتم

 ..آشپزخونه داخل رفتم و کشیدم کار از دست داشتم که ضعفی احساس با کشید طول ساعتی نیم یک

 ..مسیح سمت رفتم و ها لیوان داخل ریختم شیر و دمچی و میز سریع

 ..هنوز ۲ ساعت دیدم کردم نگاهی و اتاق ساعت

 ..بودم شده اجیر دیگه من اما

 عزیزم دیگه شو بیدار...جون مسیح_

 باشه_



 .بخوریم باهم کردم درست و صبحونمون اولین پاشو نگو الکی باشه پاشو مسیح_

 خوردیم حمید خونه که اولیش_

 گفتم و مشترکمون زندگی شروع مزه بی_

 ؟میدی بهم بوس یه شروع برای خب آهاااان_

 خوبه؟ بوس بوس:گفتم و خندیدم که زد چشمکی دستشویی سمت میرفت داشت که همینجوری

 نه_

 سرکار نمیرم من امروز:زد داد دستشویی داخل از

 نداریم نمیرم بدو بدو...بیخود_

 بابا برو_

  سرکارت برو گمشو مسیح_

 قبال انقدر بی ادب نبودیا.ولی باشه میرم سرکار_

 انداخت همونجا رو حوله و کرد شانه موهاشو و ینهآ سمت رفت میکرد کشخ صورتشو حوله با داشت که همینجوری

 اینا باال بده:گفتم موهاشو داخل کشیدم دستی و سمتش رفتم

 شیپ دیگه همیشه برای که شد خوب چه:گفت و زد لبخندی.سمتم برگشت کرد درست و موهاش دوباره و برداشت رو شانه

 همیم

 هوووم_

 دیگه بخوریم و حونمونصب بریم:گفت کرد بوس لبامو و شد خم

 عزیزم بریم_

 کار عالمه یه من کنه چیکار خونه تو واسته..سرکار بره فرستادمش بدبختی به و مسیح و خوردیم رو صبحانه باهم رفتیم

 ..دارم

 ...کردم مرتب قشنگ رو آشپزخونه..ها کابینت داخل دمچی قشنگ ظرفارو..خونه آشپز داخل رفتم کردم که کاری اولین

 .شد خوب حاال..بودن چینده شلوغ یلیخ آخیش

 بودن گذاشته برامون هم جانماز و چادر..کردم جور و جمع یکم و یکی اون.بود خوب خودمون اتاق..ها اتاق سمت رفتم

 ..کمد داخل گذاشتم کردم تاشون و زدم لبخندی

 .دوباره خونه آشپز سمت به رفتم و کردم خاموش و اتاق برق

 ..خوراکی همه هچ واااای یخچال به زدم زل شحااالخو کردم باز و یخچال در



 بخورممم؟ چی اومممم

 ژله؟

 کیک؟

 شربت؟

 بستنی؟

 زنگ صدای..خوردن به کردم شروع و نشستم مبل روی رفتم و برداشتم رو بزرگتر ظرف همون..بخورم ژله گرفتم تصمیم

 اومد واحد

 .اومدن مسیح مامان و مامان دیدم کردم نگاه چشمی از

 ..دارم درد مثال شدم خم یکمم و کردم باز و در سریع

 خوبی؟ دخترم سالم_

 تو بفرمایید اومدین خوش سالم_

 ..خونه آشپز داخل رفتم منم و ها مبل سمت رفتن اونا

 خونت بیاد بخواد یکی شاید بگذره روز دو میزاشتی کردی خلوت اینقدر رو آشپزخونه چرا:مامان

 بودین دهچی شلوغ خیلی ترم راحت اینجوری من..نمیخاد_

 ترباشه راحت اینجوری شاید جون طاهره میگه راست:مسیح مامان

  چمدونم_

 نداشتی؟ که خوبی؟درد:گفت نگرانی با مامان که بردم شربت براشون

 میگم راستشو.بهشون بگم دروغ چرا گفتم دلم تو و کردم ای خنده

 ...چیزه راستش_

 خودت نماما عین منم نداره خجالت دخترم:مسیح مامان

 باباشه مث ن؟ببینم یا شیطون مسیح ببینم بگو:گفت و سمتم اومد شیطون یکم بعدم

 دمش پریود.نشد..بابا نه:گفتم و زدم لبخندی اما گرفت گلومو بغض کرد حمله بهم ها وحشی مثل که افتادم موقع اون یاد

 ..مسیح مامان بعدشم خنده زیر زد پقی مامان

 میگم بخدا_

 پس به مسیح ضدحال زدی... یواااا:مسیح مامان



 موند نصیب بی دامادم بدبخت:مامان

 ..میخندیدن من به کی تا دوتاشون

 لبامو آویزون کردم و گفتم:خب من االن چیکار کنم؟چجوری از دلش دربیارم؟

 مامانش لبخدی زد و گفت:اشکال نداره عزیزم پیش میاد دیگه.باالخره این چندوقت استرس زیادی داشتی...

 تکون دادم که مامانم گفت:راست میگه پیش میاد.توهم غصه نخور...حاال تموم که شد جبران کن.سرمو 

با خجالت سرمو تکون دادم که مامان گونمو بوسید و گفت:خجالت نکش عزیزم.به من و مادرشوهرت نگی میخوای به کی 

 بگی؟بعدشم یک امر طبیعیه...

 دم و بعد ازینکه مامان اینا رفتن من تازه یادم اومد ناهار نداریم.با شنیدن امر طبیعی خندم گرفت ولی کنترلش کر

 صدای تلوزیونو بلند کردم رفتم داخل آشپزخونه و همونطور که میخوندم و میرقصیدم آشپزی هم میکردم.

زنی ب داشتم میرفتم عقب که یهو دیدم نمیره عقب.یکم خودمو تکون دادم که صدای مسیح اومد:حاال توهم نمیتونی حرکتی

 هی تحریکم کن.چرا خودتو میمالونی؟

 با لبخند کجی برگشتم و گفتم:اع اومدی؟؟؟؟

 نه تو راهم.-

 بعدم خندید...پوکر فیس نگاهش کردم و بعد لپشو کشیدم و گفتم:خوشبحالم که همچین شوهر نمکی دارم.

 کمرمو گرفت و گونمو بوسید و آروم دم گوشم گفت:اوهوم.خوش ب حالت.

 ون گرفتم و زل زدم تو چشماش و گفتم:مسیح!لبمو به دند

 جان مسیح؟-

 خیلی دوست دارم.-

 منم دوست دارممیدونم.-

چیز از یک بوسه شروع میشه.هی پیش میرم بعد  لبخندی زدم و رفتم جلو که بوسش کنم که کشید عقب و گفت:نکن همه

 تو نمیزاری من تو خماری میمونم.

 اشو عوض کنه.خندیدم و مسیح رفت توی اتاق تا لباس

برگشتم و بعد ازینکه خیالم بابت غذاها راحت شد زیرشو کم کردم و رفتم توی اتاق پیش مسیح.داشت با احتیاط لباسشو در 

 میاورد که یهو چشمم خورد به بازوش که باند پیچی شده بود...

 هول شده رفتم جلو و با نگرانی گفتم:چیشدی مسیح؟

 کم سوختم.هیچی عزیزم امروز سر یک حادثه ی-



 یکم؟نگا چی به سرت اومده.-

 خوبم عزیزم قبال هم ازین اتفاقا افتاده. -

 لبامو چیدم و گفتم:همش تقصیر منه.آخه کی روز بعداز عروسیش میره کار کنه؟من بهت گفتم بری.

 گونمو ناز کرد و گفت:کی گفته تقصیر تویه عزیزم؟باالخره پیش میاد شغل من اصلش آتیشه.

 د گفت:االن دیگه جفتمون خونی ایم.بعدم با لبخن

 خندیدم و بغلش کردم که گفت:نمیدونی چه آرامشی دارم وقتی تورو بغل میکنم...

 بعد هم پیشونیمو بوسید و گفت:تو این دورت تموم بشه من تورو مامان میکنم.

 سرمو تو گردنش قایم کردم و گفتم:چقد جذاب بشه بچه ای که باباش تو باشی.

 ...و مامانش تو-

 آروم خندیدم که با صدای خش داری گفت:ماهرخ سرتو اونجوری بردی بین گردنم و نفس عمیق میکشی.فکر دل منم بکن.

 با نفس کشیدنمم تحریک میشی؟-

 اوهوم.-

 ساعته باید متحرک باشی. 10خب اینجور که معلومه تو -

 تک خنده ای کرد و گفت:حیف که االن دستم بستس.

 مسیــــح...-

 یح؟جان مس-

 دوست داری بچه اولت چی باشه؟-

 همینکه مامانش تویی برام اندازه دنیا ارزش داره.مهم نیست دختر باشه یا پسر.-

 خندیدم که گفت:قربون خندیدنت بشم.

 لب گزیدم و گفتم:خیلخب بحثو انقدر پیش نبرکه من شرمندت میشم.بیا بریم ناهار بخوریم.

 بریم بانو-

 د ازینکه من میز رو چیدم مسیح برای هردوتامون غذا کشید و شروع کردیم به خوردن.بع رفتیم داخل آشپزخونه و

مسیح از غذاش دست کشیده بود و داشت به من نگاه میکرد.لقممو به سختی قورت دادم و گفتم:چرا اینجوری نگاهم 

 میکنی؟

 ...لبخند محوی زد و گفت:دارم فکر میکنم اگه تو نبودی من االن تو چه وضعیتی بودم



لیوان نوشابه رو دادم دستش و گفتم:به این چیزا فکر نکن...میبینی که من اینجام...االنمون مهمه،اینکه یک روز من پیشت 

 نباشم رو از ذهنت بیرون کن،من هرجا برم بر به تو میگردم.

 یکم باید رو جمله بندیت کار کنی.-

 خوب حاال...پیش تو برمیگردم.همون بیخ ریش خودتم-

 .خیلی هم عالی.آها..-

خندیدم و بعد از خوردن غذامون من ظرفارو جمع کردم و مسیح هم آهنگ گذاشته بود و وسط ظرف شستن منو میکشید 

 تا برقصم.

 کفای دستکش رو زدم به صورتش که خندید و همه کفارو جمع کرد و باز زد به صورت خودم. آخرشم همه

و رفتیم و نشستیم روی مبل و مسیح تلوزیون رو روشن کرد.همون لحظه  باالخره بعد از کلی مسخره بازی ظرفا تموم شد

 گوشیم زنگ خورد.

 برداشتم که دیدم مهرنازه.جواب دادم که یهو چنان جیغی زد که گوشم سوت کشید.حتی حرف هم نزد و فقط جیغ کشید.

 گفتم:چته تو؟

من باشم برای تو ولی خب دیگه قسمت نشد.امیدوارم وااااااای ماهی تو هم بلخره زن شدی.هرچند دوست داشتم اولین نفر -

 همه چیز طبق فانتزی های من پیش رفته باشه...

 با خنده گفتم:چه فانتزی؟

 با اینکه دیشب در کمال تعجب بچه خوابید و ما تونستیم کارمونو بکنیم ولی من تو ذهنم شما دوتارو داشتم تصور میکردم.-

 روی دهنشه و خودشو کنترل کرده که نخنده... یهو برگشتم طرف مسیح که دیدم دستش

 لب گزیدم و از الی دندونم غریدم:مهرناز خدا بگم چیکارت کنه...

 هیییییع!خاک توسرم و سرت....مسیح حرفامو شنید؟-

 اوهوم.-

 اشکال نداره من و مسیح که این حرفارو نداریم ماهرخ جون.-

 ...آره بر منکرش لعنت-

 لتو بپرسم.خب دیگه فقط زنگ زدم حا-

 مهرناز هیچی نگو که بچم خورد تو پرش.رفتم تو اتاق و گفتم:

 چیه؟به ارگاسم نرسیدی؟-

 بلند خندیدم و گفتم:خاک تو سرت بیشعور...نه بابا اصال به اونجاها نکشید.



 حتما پریود شدی...نه؟-

 هییییییی،آره...-

 سوزه.حتما دستی حساب کرده دیگه...صدای خنده بلندش اومد و بعد هم گفت:عخی....دلم برای مسیح می

 تک خنده ای کردم و گفتم:خیلخب بیشعور مثال شوهرمه ها.حدقل جلو خودم دربارش درست صحبت کن.

 خیلخب حاال...دیگه چیکارا میکنی؟-

یکم دیگه حرف زدیم و بعد هم قطع کردیم و رفتم بیرون و کنار مسیح ولو شدم که مسیح همونطور که سرمو ناز میکرد 

 گفت:چیشد؟چی میگفتین؟

 حرفای دخترونه عزیزم.-

 آها،خوبه.نظرت چیه بریم بیرون دور بزنیم؟-

 بریم.-

رفتم توی اتاق و بعد از عوض کردن لباسام و کمی آرایش کردن برگشتم طرف مسیح که چند دقیقه فقط به چشمام نگاه 

 ن...کرد و بعد لبشو با زبونش تر کرد و گفت:ماهرخ چشمات خیلی خوشگل شد

 خیلخب بریم دیگه.براش بوس فرستادم که گفت:

سیح بیرون که مالهیی.دلم براش سوخت.بچم داره خودشو کنترل میکنه.رفتیم پارکینگ و بعد از سوار ماشین شدن رفتیم 

 گفت:خب...کجا بریم؟

 چشمامو گردوندم و گفتم:نظری ندرام.

 بریم پاساژ؟-

 اساژ آلرژی پیدا کردم.نه دیگه این چندوقت انقد خرید رفتم به پ-

 باشه عشقم..خب نظری هم نداری....فهمیدم.-

 بعد هم جهتشو عوض کرد و هرچی ازش پرسیدم کجا میریم جوابی بهم نداد.

 از تهران خارج شدیم و بعد از کلی پیج و خم رسیدیم به یک باغ بزرگ.

 زدن. مسیح ماشینو پارک کرد و پیاده شد و رفت سمت در باغ و شروع کرد به در

بعد از چند لحظه یک پیرمرد درو باز کرد و با دیدن مسیح چشماش زیر عینک ته استکانیش برقی زد و گفت:به به آقای 

 ثامن...خوب هستین شما؟

 سالم حاج مرتضی منکه عالی ام. تو خوبی؟-



حالت عالیه پسر...مگه من ضی هم با خوشرویی جوابمو داد و گفت:معلومه که مرتبه من نگاهی کرد که سالمی کردم که حاج 

 نگفتم دیگه دختر نیار اینجا؟

 متعجب به حاج مرتضی نگاه کردم و بعد رومو برگردوندم سمت مسیح که دیدم اونم متعجبه...

با اخم منتظر حرفی از جانب مسیح بودم که حاج مرتضی خنده ای کرد و گفت:شوخی میکنم دخترم!تو اولین دختری 

 هستی که میای اینجا.

 عمیقی کشیدم و گفتم:حاجی مراعات دلمو بکن...من زنشم،ازین شوخیا با من نکن. نفس

 مسیح هم چنگی به موهاش زد و حاجی هم گفت:واقعا زنشی؟نامرد تو نباید یک خبر به من میدادی؟

اول  زمسیح سرشو انداخت پایین و گفت:ببخشید تروخدا انقدر عجله ای عروسی رو گرفتیم که فرصت نشد.ولی امروز رو

 گفتم بیایم دست بووس شما...عروسیمونه.

 و رفت عقب و گفت:بیاین تو حاال.ببخشید تروخدا شمارو دم در نگه داشتم.حاج مرتضی یه

ی حاج مرتض میگذشتیم و به سمت خونش میرفتیم ر که از باغ پر از دار و درختشهمونطو تشکری کردیم و رفتیم داخل و

 داد زد:زن بیا ببین کی اومده...

تا داخل  و تا خواست حرفی بزنه من و مسیح رفتیم یک پیرزن اخمو روشو کرد سمت حاجی رفتیم داخل خونه و دیدیم

 اخمشم رفت و با خوشرویی گفت:به به آقا مسیح خوبی پسرم؟مارو هم ببینه که با دیدن ما حرفش قطع شد و 

 ممنون زینب خانم.شما خوبین؟-

 ممنون پسرم.-

 و با تعجب گفت:سالم! نگاهی هم به من کرد

 ا شبهه ای نباشه.من ماهرخ ستارم،یک روزه با مسیح ازدواج کردم.سالم.بزارین من خودمو کامل معرفی کنم تا شک ی-

کرد و گفت:خیلی خوشحال شدم عزیزم.تو چقدر  زینب خانم گل از گلش شکفت و با خوشحالی اومد سمت من و بغلم

 خوشگلی...

 هنوز توی هنگ بودم که اینا کی هستن. تشکر کردم از تعریفش ولی

 روبه مسیح گفتم:حاال میشه شما معرفی کنی؟

عزیزم.این دونفر حاج مرتضی و زینب خانم دوتا از بهترین دوستای اوکی مسیح کمرمو گرفت و چسبوند به خودشو گفت:

ای وب نبود اومدن توی این باغ بربابابزرگم بودن که بخاطر اینکه زینب خانم مشکل تنفسی داشتن و هوای تهران براشون خ

هم میام از حاجی و حاج خانوم سر  گاهی اوقات زندگی و چون یک نوه همسن من دارن که سرپرستیش به عهدشونه من

 میزنم و هم از دوستم...

 آها...-



اش ت و موهو پشت سرش یک پسر همسن مسیح اومد داخل که قد تقریبا بلندی داش اومد "یاهلل"بعد از چند دقیقه صدای 

 قهوه ای روشن بود و چشماش هم عسلی بود.

 پسره خوشگل بود ولی من مسیحمو به همه ترجیح میدم.

 نه تروخدا بیا و با همچین شوهری به یکنفر دیگه هم چشم داشته باش.

 تکلیفم با خودم مشخص نیست.

ن.سرفه مصلحتی کردم که پسره با تعجب تا به خودم بیام مسیح و اون پسره همو بغل کردن و داشتن ابراز دلتنگی میکرد

 نگاهم کرد و من گفتم:سالم.

 :سالم.ه همزمان که سرشو تکون میداد گفتپسر

مسیح گفت:ماهرخ جان،این همون دوستمه که گفتم نوه حاج مرتضاس و اسمشم امیره.و آقا امیر ایشونم همسر بنده ماهرخ 

 خانم.

 یی با شماپسره لبخند کمرنگی زد و گفت:خوشبختم از آشنا

 سرمو تکون دادم و گفتم:همچنین.

هم  میرهمه چیز تقصیر امیر بوده و ا گفت کهیکم دیگه هم پیششون نشستیم و مسیح از خاطراتش با امیر میگفت و 

 مسیح بوده.میگفت همه چیز تقصیر 

 آخرشم حاج مرتضی گفت هردوتاشون بیشعور بودن و هر جنایتی میکردن با هم بودن...

 رفتن کردیم و بلند شدیم و بعد از کلی تعارف ازشون خداحافظی کردیم و زدیم بیرون.دیگه عزم 

 سوار ماشین که شدیم گفتم:وای مسیح چقد اینا خوب بودت.

 آره خیلی...من خودمم خیلی دوسشون دارم.-

ا و خوردنش با کلی به سمت یک رستوران روند و وقتی رسیدیم رفتیم داخل وبعد از سفارش غذراه افتادیم سمت تهران و 

 خستگی برگشتیم خونه.

لباسام رو سریع عوض کردم و خودمو انداختم روی تخت که مسیح هم اومد و من رفتم داخل اتاق و خونه وقتی رسیدیم 

 همونطور که زل زده بود تو چشمای من لباساشو عوض میکرد و اومد کنارم دراز کشید.

کشید تو دهن خودش و منم همراهیش میکردم یهو یکجوری درد پیچید زیر  لب گزیدم که نفس عمیقی کشید و اومد لبامو

 دلم که از شدت درد لب مسیحو گاز گرفتم و به خودم پیچیدم.

 مسیح هول شده گفت:چیشدی عزیزم؟درد داری؟

 که گفت:باشه عزیزم االن برات مسکن میارم. لب گزیدم و سرمو تکون دادم



یک لیوان آب اومد توی اتاق و قرص رو بهم داد و بعداز خوردن آب وقتی دردم کمتر  رفت و بعد از چندلحظه با یک قرص و

 شد نفس عمیقی کشیدم و روی تخت دراز کشیدم...

شید و خواست برگرده طرف من که چون بازوش زخمی بود نتونست و من مجبور شدم برم طرف دیگه کمسیح هم دراز 

 حرفای عاشقانه میزد و منم جوابشو میدادم.زیر گوشم  تخت.مسیح هم برگشت طرفم و محکم بغلم کرد و

 وسط معاشقه خمیازه ای کشیدم که مسیح خنده کوتاهی کرد و گفت:بخواب عزیزم.

 زیر گلوشو بوسیدم و تو بغلش مچاله شدم و خوابیدم.

 یک هفته بعد*

 نشستم و دستامو به دوطرف کشیدم و چشمامو به زور باز کردم.

دستشویی و بعد از انجام کارای مربوطه و شستن دست و صورتم رفتم توی آشپزخونه و چای رو  بلند شدم و رفتم سمت

 گذاشتم و در همون حین میز رو میچیدم.

 تموم که شد رفتم توی اتاق تا مسیح رو بیدار کنم.

 نشستم کنارش و کمی تکونش دادم و گفتم:مسیـــح

 کمی چرخید ولی چشماشو باز نکرد.

 دم و گفتم:عزیزم...دوباره تکونش دا

 باز هم هیچ واکنشی نشون نداد.دوباره بیشتر تکونش دادم و گفتم:عشقم...عزیزم....مسیحم...منجی من.....بیدار شو دیگه

 ...خندشو کنترل کرد.منکه میشناسمش.منکه میدونم االن این چی میخواد

 وع کرد به بوسیدن لبام.خم شدم که گونشو ببوسم که خودش چشماشوباز کرد و تغییر جهت داد و شر

 با خنده ازش جدا شدم و گفتم:بلند شو دیگه مسیح.بیا صبحونه بخوریم.

 نوچی کرد و گفت:برای چی بلند بشم؟

 برای اینکه صبحه و خورشید طلوع کرده...-

 خب چیکار کنم؟میخوای پاشم فتوسنتز کنم؟-

 گاز نگیر. لبمو به دندون گرفتم که یک ضرب بلند شد و گفت:انقد اون لبارو

 لبخند کجی زدم وگفتم:سعیمو میکنم.

 خوبه.-

 و چشمکی زد و بلند شد و رفت توی دستشویی و منم رفتم توی آشپزخونه و چای ریختم و منتظر مسیح نشستم.

 ه من نگاه میکرد نشست روی صندلی و گفت:چند روز باید تو خماری بمونم؟وقتی اومد لبخندی زد و همونطور که ب



 روزه ۲فتم:خب طبیعیش خندیدم و گ

 با لبخند دستاشو کوبید به هم و گفت:پس باالخره باید جبران کنی...

 روز راه داره. 21فتم:ولی تا گلب گزیدم و با خنده 

 و سرشو انداخت پایین و شروع کرد به خوردن صبحانه.با اخم لباشو آویزون کرد  مثل بچه ها

 .منم خنده ای کردم و مشغول خوردن صبحانه شدم

رفت نشست روی مبل و مشغول فیلم دیدن شد و منم رفتم سمت اتاق و لباسام رو حاضر کردم و بعد از برداشتن حوله رفتم 

 تو حموم.

بعد از شستن خودم و اینکه غسل کردم در حموم و خیلی اکشن باز کردم که یهو دیدم مسیح دست به سینه و با اخم 

 وایساده جلوی در حموم...

در ببندم مسیح اومد داخل و منو کوبید به دیوار حموم و در گوشم آروم  کشیدم ولی تا به خودم بیام و التیک لحظه خج

 روز راه داره...آره؟ 21گفت:که تا 

 خنده آرومی کردم و که چونمو گرفت و آروم و کشیده گفت:جــان!

که درحال بوسیدن هم بودیم رفتیم زیر همراهی میکرد و همونطور  خودمو کشیدم باال و شروع کردم به بوسیدنش مسیح هم

 دوش آب و مسیح یکدفعه دوش رو باز کرد...

 و دوباره لبامو قفل لباش کرد ای صورتش میچرخوندم که مسیحهمونطور که نفس نفس میزدم نگاهم رو روی تک تک اعض

 چنگی به کمرم زد.منم دستم رفت سمت لباسش و لباسش رو در آوردم....

*** 

م که کف حموم نشسته بودم و میخواستم دراز بکشم که مسیح خنده ای کرد و گفت:پاشو خودتو بشور بریم انقد خسته بود

 بیرون.سرما میخوری.البته اگه دلت نمیخواد از حموم بریم بیرون اوکیه من مشکلی ندارم.

 با عصبانیت بهش نگاه کردم و گفتم:مسیح کمرم،دلم،سرم،دستامو پاهام همه درد میکنه.

 ده لبشو به دندون گرفت و گفت:پاشو اونجوری خمار بهم نگاه نکن که باز یک کاری دستت میدم.با خن

یهو بلند شدم که درد بدی توی کمرم و زیر دلم پیچید اما خودمو نگه داشتم و بعد از شستن خودم و پیچیدن حوله دور 

اومد بیرون و وقتی دید من نشستم باز هم  خودم زدم بیرون و نشستم روی تخت تا خشک بشم.مسیح هم بعد از چند لحظه

 نتونست تحمل کنه دو دقیقه من در آرامش باشم و اومد کنارم و منو هول داد روی تخت و خودشم روم خیمه زد...

 با حالت ناله گفتم:مسیح ولم کن تروخدا،درد دارم.

 یهو نگاهش نگران شد و گفت:الهی بگردم...

 ماساژ دادن شکمم شد و همونطور زیر گوشم آهنگ میخوند:بعد هم کنارم دراز کشید و مشغول 



 My baby I love 

 عزیزم دوست دارم

My baby I love your voice 

 عزیرم صداتو دوس دارم

Oh my baby I love 

 اوه عزیزم دوست دارم

Oh my le-e-e-lady 

 اوه خانمم

Без тебя мне холодно 

 من بی تو سردمه

Иду к тебе 

 میام پیشِت

Без повода 

 بدون هیچ دلیلی

Коснись меня 

 منو لمس کن

Нечаянно 

 یهویی، غیر عَمد

Расскажи мне что 

 یه چیزی بهم بگو

Отличает нас… 

 ...که حالمون عوض شه

( love your voice ازjohny) 

 درد دلم رو فراموش کرده بودم و غرق صدای مسیح شده بودم...چقد خوب و آرامش بخش میخوند.

 غذ...طرفش و گفتم:بزار بلند شم برم خیر سرم  برگشتم

 گوشیم رنگ خورد و حرفم نصفه موند.برداشتم که دیدم مهرنازه جواب دادم:جان؟

سالم.خوبی؟ماهرخ،مریم میخواد برای ناهار یک دمی گوجه درست کنه که با کلی کثیف کاری بخوریم.پایه کثیف کاری -

 هستی بیا خونه مریم.

 آقامونو چیکار کنم؟پایه که هستم فقط -

 آقاتونم میاد ولی اونا میرن بیرون هرکار دلشون بخواد ماهم هرکار دلمون بخواد...نظرت؟-

 به مسیح نگاه کردم که شونه ای باال انداخت و منم گفتم:باشه االن میایم...

 اوکی منتظریم.-

م برگشتم سمت مسیح که دیدیش کردم و مسیحو بوسیدم و بلند شدم و لباس پوشیدم و کمی آراگونه قطع کردم و محکم 

 داره کمربندشو میبنده.



 رفتم نزدیکش که سرشو آورد باال و بهم نگاه کرد و گفت:پشیمون شدم...زنگ بزن به مهرناز قرارو کنسل کن.

 خندیدم و کمربندشو درست کردم و گفتم:بیا بریم یکمم کمتر گرمی بخور.باید بهت کافور بدم.

 منو رسوند همون لحظه گوشیش زنگ خورد.رادوین بود که بهش گفت کجاین و مسیح باید کجا بره.رفتیم پایین و وقتی 

عد از سالم و احوالپرسی نشستیم و یکم حرف قطع که کرد خداحافظی کردیم و از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل خونه و ب

 زدیم که مریم گفت:بچه ها بیاین.

 یه.رفتیم توی آشپزخونه که دیدم میز خال

 مهرناز زیر سفره ای و سفره رو برداشت و پهن کرد.رو به مریم گفتم:بدین منم چندتا چیز ببرم.

 مهرناز خنده ای کرد و گفت:چیز دیگ ای نیست همه رو آوردیم.

رفتم دیدم روی سفره فقط یک دیسه و نمک و فلفل.متعجب به مهرناز نگاه ردم که گفت:گفتم که قراره کثیف کاری 

 یم همه با هم توی یک دیس و با دست بخوریم.بشه.میخوا

 خنده ای کردم و گفتم:واقعا؟

 مهال:آره ماهرخ جان،واقعا.

 با خنده شونه ای باال انداختم ونشستم.

 مریم همه برنجارو ریخت توی دیس و مهرناز تا تونست فلفل ریخت و مهال هم فقط نمک میزد.

 وع کردن به خوردن.هرچهارتاشون همزمان دستشون رفت توی سینی و شر

 منم پاستوریزه بودنو گذاشتم کنار و شروع کردم به خوردن.

 وقتی داشت تموم میشد مهرناز گفت:چقد مودبانه خوردیم.

 همون لحظه مهال همه برنجای داخل دیس رو جمع کرد و ریخت توی یقه مهرناز.

 مهرناز هینی کشید و برنجای توی دستشو مالید به شلوار مهال.

 خنده رفت عقب و گفت:شلوار خوشگلم. مهال با

 مریم و گفت:ایشاهلل حاجت روا بشی خواهر...مهرناز دستشو کشید روی دیس و وقتی قشنگ چرب شد زد به صورت 

 مریم دستشو کشید به صورت من و منم دستمو زدم به صورت مهرناز.

 وخیا با من نکنین.مهال خواست بزنه به صورت مهسا که مهسا جیغی زد و گفت:من حاملم ازین ش

 خندیدم و وقتی حواسش پرت شد زدم به صورتش که بلند شد مهرناز گفت:مهال هیچیش نشد.

 مهال یک تای ابروش پرید باال و بلند شد و دوید و مهرناز و مریم و من دنبال مهال تا کثیفش کنن.



 ودن.مهسا دسش که پر برنج بود زد به موهای مهال و موهای مهال پراز برنج شده ب

با یک لیوان نوشابه اومد بیرون و سر مهرنازو گرفت یکم دیگه دنبال هم کردیم و وقتی قشنگ کثیف کاریامونو کردیم مریم 

 و نوشابه رو داد بهش...

به من و مهسا و مهال هم همونجوری نوشابه داد و وقتی تموم شد مهرناز همون کارو با خودش کرد که نصفش ریخت توی 

 توی دماغش.. یقش و نصفش رفت

 گفت:من که باید حموم...همه بدنم چرب شده.با خنده 

 مهرناز با خنده گفت:جووون

 مریم چشم غره ای رفت و گفت:مرگ

 مهال هم در حالی دستشو توی موهاش میکشید تا برنجا بریزه گفت:تو برو.ما کارا رو میکنیم.

 برو حموم ما کارا باهمدیگه انجام میدیم. منم برای اینکه حرفی زده باشم گفتم:راست میگه مریم جون.شما

 اوکی پس دستتون درد نکنه-

 بعد هم که اومدیم بیرون و صورتمونو شستیمبعد هم رفت و ما همه به ترتیب رفتیم دستشویی تا صورتامونو تمیز کنیم و 

 ظرفا و سفره رو میشورم.مهال گفت:مهسا توکه بشین،مهرناز تو جارو کن،ماهرخ تو خونه رو بی زحمت جمع کن من خودمم 

 همه باشه ای گفتیم و کارایی که مهال گفت رو انجام دادیم.

 وقتی کارمون تموم شدمریم هم از حموم اومد و گفت:دست همتون درد نکنه.

 مهرناز:دیگه همگی با هم کثیف کرده بودیم نمیشد بندازیم گردن تو و خودمون بریم.

در زدن.من بلند شدم و درو باز کردم که مهیار لبخندی زد و که همون لحظه حرفشو تایید کردیم و نشستیم روی مبال 

 گفت:به به سالم ماهرخ خانم.خوب هستین؟

 ممنون.شما خوب هستین؟-

 آره عالی ام.-

همون موقع مسیح و بقیه پسرا پشت سرش اومدن و بعد هم آرتا و بقیه بچه ها اومدن.الهی بچه هارو سپرده بودن دست 

 باباهاشون.

بچه ها پریدن بغل ماماناشون و پسرا هم چسبیدن به زناشون..مسیح هم نشست و منو نشوند کنار خودشو سفت چسبوندم 

 به خودش...

 مهیار صداشو صاف کرد و گفت:بچه ها میخواستم یک خبری بهتون بدم.

 مریم لبخندی زد و بقیه هی میگفتن چی و بگو و این حرفا...



 دقیقه وایسینآخرش مهیار گفت:ای بابا یه 

 همه ساکت شدن و مهیار با ذوقی وصف نشدنی گفت:دوباره دارم بابا میشم...

 همه اول با تعجب ولی بعدش با خوشحالی نگاهش کردیم و شروع کردیم به تبریک گفتن.

 مهرناز بی حواس گفت:آها پس ماه پیش که میگفتی پریـ...

 ته بود ولی خودشونو کنترل میکردن.خودش ساکت شد و سرشو انداخت پایین.همه خندشون گرف

 مهرناز برای اینکه جو رو عوض کنه گفت:خب دیگــــه پاشین بریم بازی کنیم.فوتبال یا والیبال؟

 مهیار و باربد گفتن:خب زنامون که نمیتونن بازی کنن.

 مریم گفت:بریم حکم؟

 مهرناز:نه بریم جرعت یا حقیقت.

 مهال:بیاین اسم و فامیل.

 ول کنین.آقایون برای شام چیزی نداریم هااا مریم:اینا رو

 پسرا همشون بلند شدن و گفتن:ما میریم...

 مهیار گفت:فقط بگین چی میخواین تا ما بریم.

 مریم چیزایی که میخواست رو گفت و اوناهم رفتن بیرون تا خرید کنن...

 و آوردی؟مهرناز رو به مهال گفت:ویولنت

 گه...کنار کیفمههال گفت:آره،گفتی بیار آوردم دیم

 ال رو داد دستشو گفت:همونکه میدونی رو بزن.همهرنا سری تکون داد و وقتی برگشت ویولن م

 مهال خنده ای کرد و بعد ازینکه جای ویولن رو تنظیم کرد شروع کرد...

 مهرناز هم با ریتمش میخوند:

 چون همسفر عشق شدی مرد سفر باش

 ش.هم منتظر حادثه هم فکر خطر با

 زل این راه بیابان هالک استهر من

 ی خاک استست که بر سینههر چشمه سرابی

 ی هر سنگ اگر گل به زمین استدر سایه

 ست که در خواب کمین استنقش تن ماری

 در هر قدمت خار، هر شاخه سر دار

 ر...در هر نفس آزار، هر ثانیه صد با



 شتم.مریم،مهال و مهسا میخندیدن ولی من دلیلی برای خندیدن ندا

مهسا رو به من گفت:یکی از خواستگارای مهرناز عاشق داریوش بود و متاسفانه صداشم خیلی داغون بود.االن این آهنگو داره 

 به یاد اون میخونه...

 تک خنده ای کردم و گفتم:آهان

 مهرناز آهنگو که تموم کرد تعظیمی کرد و مهال هم گفت:بیا اینم ببر دستم خسته شد.

 ابروش پرید باال و گفت:قبال دوتا آهنگم میزدی چیزیت نمیشد.مهرناز یک تای 

 آره خب ولی خیلی وقته تمرین نکردم...-

 مهرناز شونه ای باال انداخت و ویولن مهال رو گرفت و برد که بزاره سرجاش...

اشتیم سرجاش که مهیار تا مهرناز اومد پایین پسرا هم اومدن و ماهم بلند شدیم و وسایل رو از پسرا گرفتیم و هرکدومو گذ

 گفت:شام چی داریم؟

 مریم:ساالد ماکارانی...

 خیلی هم عالی...خیلخب،-

 مهرناز نشست و گفت:خب...حوصلم سرشد،چیکار کنیم؟

 باربد گفت:بیاین برای اسم بچه ما فکر کنیم.

 یهو همه ساکت شدن،فکر کنم همه داشتن فکر میکردن.

 من گفتم:خب جنسیتش چیه؟

 فت:دخترهمهسا با ذوق گ

 لبخندی زدم و گفتم:مبارکه.

 مهسا تشکری کرد و من رفتم توی فکر...

 مهرناز:بیتا

 مهال:درسا

 مریم:بهار

 مهیار:محیا

 سهیل:آنا

 مسیح:یاس



 رادوین:آیلین

 نیکامن:

 مهسا گفت:همه شون خیلی اسمای قشنگی ان.باید دربارشون فکر کنیم.

 ه.مریم بلند شد و گفت:پاشین شام درست کنیم دیگ

 باشه ای گفتیم و بلند شدیم.مهیار گفت:خانم شما بشین،خواهرات کارا رو میکنن...

:آره ما کارا رو میکنیم.البته فعال که فقط مهرناز دست به کمر وایساد و خواست چیزی بگه که مهال دستشو کشید و گفت

 میخوام آب بزارم بجوشه،کار دیگه ای نیست.

 گفت:مهرناز اعتراض نکن.تو خودت یادته موقع حاملگیت رادوین برات اشپزی میکرد؟ مهرناز کالفه پوفی کرد و مهال هم

 مهرناز خنده ای کرد و گفت:بسوزه پدر ترس.

 مهال خنده ای کرد و قابلمه رو پر آب کرد و گذاشت روی گاز.

 بعد هم چای ریخت و داد به من و گفت:ماهرخ جان،توهم لطفا این چای هارو ببر.

 دادم و وقتی نشستیم وچای خوردیم مردا رفتن بیرون و ما موندیم..چای هارو دور 

 مهسا گفت:بچه ها،زایمان خیلی درد داره؟

 مریم:آره ولی خب وقتی تموم میشه و بچه رو میبینی همه دردا یادت میره.

 وش کردم.مهرناز:آره خب بدون درد که نمیشه...ولی خب مریم راست میگه من آریا رو که دیدم همه دردامو فرام

 مهال پاهاشو چفت کرد و گفت:آخخخخ یادش افتادم،باز دردم گرفت...

 خندیدم و گفتم:مگه چقدر درد داره؟

فک کن یک بچه رو بخوان از یک جای خیلی کوچیک ازت بکشن بیرون.دهنت سرویس میشه.ولی من اون لحظه انقدر -

 درد داشتم که ذهنم خالی بود...

 اها...-

 هست که اون لحظه بخوای بابای بچه رو فحش بدیمریم:این امکان هم 

 مهرناز:نه...چرا فحش بدی؟عشق و حالشو هردوتون کردین،بعد فحششو یکی دیگه بخوره؟

 :درسته عشق و حالشو هردوتون کردین،ولی فقط زنه که داره درد میکشه...من گفتم

 مهرناز شونه ای باال انداخت و گفت:راست میگی،اینم هست

خواست،درسته درد داره ولی خدا صبر برای تحمل اون دردو به آدم میده.باید با مسیح حرف بزنم،آخه من که یهو دلم بچه 

 ونم خودم تنهایی واسه زندگی دونفرمون تصمیم بگیرم...نمیت



و  دیم شام رو درست کردیم،تا مردا اومدن مهال رفت و از داخل اتاق بچه هارم صدا زدشیکم دیگه حرف زدیم و بعد هم پا

یم چای ریختیم و بردقتی غذارو خوردیم و ظرفارو شستیم،وقتی اومدن شروع کردیم به خوردن ولی مسیح یکجور دیگه بود.و

 داخل پذیرایی

 چون همه در حال حرف زدن بودن کسی متوجه ما نبود آروم در گوش مسیح گفت:چیزی شده؟

 ؟واکنشی نشون نداد که زدم به پاش که یکدفعه برگشت و گفت:جان

 میگم چیزی شده؟از وقتی برگشتی توی خودتی...-

 لبخندی زد و گفت:چیز بدی نیست عزیزم.بریم خونه بهت میگم.

 شونه ای باال انداختم و گفتم:اوکی...

 یل فت:خب دیگه بچه ها ما باید بریم.یهو سه

 اعععع چرا؟بشینین هنوز.مریم و مهیار فتن:

فردا ما باید صبح زود بریم اداره که روی یک ماموریت جدید نصفه شبه، 1ساعت  مهال هم بلند شد و گفت:نه دیگه،باید بریم

 کار کنیم و برنامه ریزی کنیم.

 مسیح هم گفت:ماهم بریم دیگه،دیروقته.انقدر گرم صحبت شدیم که متوجه ساعت نشدیم.

 تیم بیرون.همه بلند شدن و عزم رفتن کردن و بعد از صدا زدن بچه هاشون و خداحافظی از همدیگه رف

 ح!یسوار ماشین که شدیم گفتم:مســــ

 جانم؟-

 چی میخواستی بگی؟-

 کمی فکر کرد و گفت:بزار بریم خونه بهت میگم.

 بگو دیگه-

 عشقم االن نمیشه...باید تو خونه باشیم.-

 نفسمو فوت کردم و گفتم:خیلخب حاال.

 وقتی رسیدیم رفتیم و سوار آسانسور شدیم.

 که برسیم خونه با یک لبخند ملیح روی من بود.نگاه مسیح هم تا وقتی 

 کردیم...هر موقع غذا خوردن خیلی کثیف کاری وم چون ظمسیح درو باز کرد و وقتی رفتیم داخل خونه من اول رفتم حم

سشوار کردم و وقتی کارم بودم روی صندلی میز آرایش و موهام رو  هموهام رو هم شستم و رفتم بیرون و با حوله نشست

 شونه میکردم که مسیح اومد داخل اتاق و با دیدن من لبخند محوی زد.شد داشتم  تموم



 به مسیح نگاه کردم که دستشو انداخت دور گردنم و شروع کرد به بوسیدنم.از داخل آینه شونه رو گذاشتم کنار و 

م خیمه زد و انقدر بوسید که منم بیتاب شدم و بلند شدم و همراهیش کردم که منو انداخت روی تخت و رو

گفت:ماهرخ!وقتی با پسرا بیرون بودم هی از خوبی بچه میگفتن،از حس بابا بودن،از حس اینکه چقدر خوبه یکیو داشته باشی 

که از وجود کسی باشه که دوستش داری...ماهرخ من بچه میخوام،میخوام یک نفر باشه که تورو مامان خطاب کنه و من رو 

ام شیرین زبونی کنه،وقتی من نیستم تنهایی تورو پر کنه،یکیو میخواز از وجود تو،یکیو میخوام میخوام یکی باشه که بربابا...

 مثل تو...

منم دلم میخواد چیزایی که لبخندی زدمو دستم رو گذاشتم روی گونش و گفتم:منم میخوام حس مامان بودنو درک کنم.

 مهربون،جذاب،شوخ...گفتی رو حس کنم.میخوام یکی باشه که از همه نظر مثل تو باشه،

مسیح همونطور که حولم رو میزد کنار گفت:خوبه که خواسته هامون مثل همه.فقط گفته باشم که حق نداری اون فندق 

 کوچولو رو از من بیشتر دوست داشته باشی.

 خنده ای کردم و گفتم:مگه میشه تورو دوست نداشت؟حسود...

 یاد توی زندگیت ولی بیشتر از من دوسش داشته باشی.من حسود نیستم فقط زورم میاد که بعد از من ب-

 از روی قفسه سینم شروع کرد به بوسیدن و میرفت پایین...آروم خندیدم و مسیح هم 

سید لبخند و عمیق پیشونیم رو بوانقدر که منم نتونسستم تحمل کنم که کشیدمش باال و لباساشو در آوردم و مسیح هم با 

 و گفت:دوست دارم.

گم منم دوست دارم ولی دردی که زیر دلم پیچید باعث شد لبامو روی هم فشار بدم ولی یکم که گذشت با کمال خواستم ب

 میل مسیح رو همراهی کردم...

 *سه سال بعد

 سرم رو انداختم صدام میشدم خارج حموم از که درحالی

 ..نگااار-

 نمیده؟ جواب سرتق این چرا

 نگااااار شمااا کجایین توعم با نگار-

 دیگه،هووووف... ی عجوبه تاسه اون با میکنن کاری خراب یه دارن حتما باز

 کردم. نگاه اروها کابینت دونه دونه و شپزخونهآ تو رفتم نبودن اما گشتم یکی یکی اتاقارو

 هک هرکاری چهارتا این دست ازن،خودمی برادرا ام دیگه تای سه اون مسیحه ی بچه که یکیشون باشن تو این نیست بعید

 میاد بر بکنی فکرشو

 نیستن اونجام خیر دیدم که,اونجان ببینم تا کردم نگاه و تلویزیون میز پشت و شدم خم حوله همون حال،با تو رفتم



 و زدم قدم پنجه روی و اروم خورد گوشم به نگار نفسای صدای یهو که میگشتم رو خونه وجب به وجب همینجوری داشتم

 صدا سمت رفتم

 جهمتو هنوز اونا اما کردم نگاشون سر باال از و مبل رو بودن،نشستم شپزخونهآ دیواره و ساعت بین و نفره سه مبل پشت

 هک نگار و میکرد خالی خودش رو داشت و بود گرفته مسیح که تاخیری اسپریه که رایان دیدن بودن،با نشده من حضور

 با و شیدمک بلندی جیغ بترکه بودن منتظر و بودن شستهن ی اونارو که نویان و دایان و میکرد باد ک.اندوم یکی یکی داشت

 دهش مچاله ترس از رایان و دایان و اتاق تو رفت کرد فرار شَرَم نویانه گریه زیر زد بعدش و کشید جیغ نگارم من جیغ صدای

 مبل زیر بودن

 گوشش تو زدم و کردم بغل و نگار عصبانیت با

 گیرهمی اینارو هولته بابای اون تقصیر کنم؟همش چیکار عجوبه توی دست از نبرداشتی؟م کجا از اینارو تو احمق بیشعور-

 خورنتب بیان پیشیا تا کوچه تو میندازمت بکنی غلطا این از دیگه بار یه نگار دیگه بار یه برمیداری،فقط میری توعم

 فهمیدی؟

 بود گرفته سکسکش گریه وسط میزدو دل نگار

 اتاق تو رفتم و زمین رو گذاشتمش

 لطیغ چه بگم بهش بیاد بابا بذار کردم تمیز رو خونه تمام دیروز همین نفهم بیشعور بیرون بیا کمد تو از گمشو ویانن-

 کردین

 رزی و خریده شادی برف و بادکنک عمومسیح که گفت نگار خوده اخه ابجی ببخشید:کشید حولرو و اتاق تو دوید رایان

 کرده قایم تختتون

 بیشعور نگار اون و تو با کرد غلط مسیح عمو-

 فهمیدی؟ میبرم گوشاشو بکنه کارو این نگار دیگه بار یه:کشیدم جیغ عصبانیت با بعدم

 داد تکون و سرش و واستاد اتاق ی گوشه و باال کشید دماغشو نگار

 کنم عوض لباسامو سرم خیر میخوام بیرون برین حاالم-

 زد در دایان که بودم برنداشته و سشوار هنوز سشوار متس رفتم و انداختم نگاهی ینهآ به حرف این گفتن از بعد

 میخوره زنگ تلفنت ماهی آبجی-

 بیارش-

 واستاد وهمونجا من به داد و گوشی و تو اومد

 تخت رو نشستم و کردم وصل و تماس

 جان-



 جان ماهرخ سالم-

 خوبی بابا سالم-

 دنبالشون میام دارم کن اماده هارو بچه کن برم،لطف قربونت-

 امش من و ها بچه دنبال نیاد ظهر دیگه که گفتم بهش آرایشگاه رفت و اینجا گذاشت هارو بچه مامان که صبح من بابا عهه-

 شام برا شب بیاین شما میذارم

 نمیدیم زحمت دخترم نه-

 پختم شام من بابا اخه-

 یدتاک مامانت تازه بکنیم کارامونو باید امشب دعوتیم همکارم باغ ظهر فردا چون آرایشگاه رفته پرتم،مامانت حواس دختر-

 حموم برن باید که ببرم زود پسرارو کرد

 که شد حیف-

 دیگه شب کی باشه-

 میکنم حاظرشون االن پس باشه-

 میام دارم راهم تو من باشه-

 میاین خوش-

 فعال-

 خدافظ-

 میکرد نگام داشت موشکافانه دایان

 دنبالتون میاد رهدا بابا بیان نویان و رایان بگو برو: گفتم اخم با

 این توی نمیگیرن، اروم ام لحظه یه شرن خیلی زاده خاهر و داییا چهارتا این دست از گرفت رفت،خندم و داد تکون سرشو

 فعهیکد و بود حامله قلو سه مامانم اینکه یکی و بودن بداش از بیشتر خوباش خداروشکر و افتاد زیادی اتفاقات سال سه

 رایان... و نویان و دایان دارم داداش تا سه االن من و نفره شش به شد تبدیل نفره سه از ما ی خونواده

 من انتخاب به و اسمش که داد هدیه وناز خوشگل دختره یه ما به خدا و بود مسیح و من باباشدن مامان بعدی اتفاق

 وبهخ خیلی زندگیمون ردمک قبول منم و کنه انتخاب و اسمش اون بعدیمونو بچه گرفت قول ازم مسیح و نگار گذاشتیم

 همب و قشنگ زندگیه این سختی همه نای بعد که قشنگش سوپرایز این بخاطر ممنونم خیلی خیلی خدا از و خداروشکر

 داد. هدیه

 تو ومدنا دقیقه چند از بعد اونام و کردم وتنم لباسام سریع میرسه بابا االن اخه بعدا واسه گذاشتم فکرامو و دادم تکون سرمو

 اتاق تو اومد سرشون پشت نگارم و اتاق



 بیاد بابا تا منتظر و واستادن هم کنار سه شبکه مثل ردیف تاهم سه اون و کردم تنشون لباساشونو یکی یکی

 شدرگوش دوباره میکرد نگاه من به که درحالی نویان که گفت چیزی یه نویان درگوش پسراو سمت به کرد بدوبدو نگار

 گفت چیزی

 و بود شده خشک همینجوری نویان و کردم بغل و نگار و سمتشون رفتم میکردم جمع گیره با سرم باال موهامو که درحالی

 خخ میگفت چیزی هوا گوش تو داشت کنم فکر

 زدم کجی لبخند خودم مزگیه بی از

 ل؟فضو انقدر بچه بود حقش ولی.سیلی اون بخاطر بود ناراحت دستم از گمونم به شونم رو بود گذاشته سرشو نگار

 زدم و در دکمه و رفتم آیفون سمت به زنگ صدای با که بودم فکرا همین تو

 نمیگم،قول؟ بابا به امروزتونو کار نکنین تکرار دیگه بدین قول اگه:برگشتم ها بچه سمت به

 قول قوله:زد برق چشاش نویان

 دایانم(خخ نیست ولکن نکنه سرویس لبو اون دهن تا رفته من به برادرم اخیی)گزید لبشو و داد تکون سرشو رایان

 نزن کتک نگارو دیگه شمام نمیکنیم اونکارو دیگه جیآ چشم:گفت

 بوسیدم تاشونو هرسه و زدم لبخندی

  خوشگلم ایداداش فرینآ-

 باال اومد زنان نفس نفس بابا

 هست که آسانسور؟اخه پله از بابا،چرا سالم-

 پله با بیام شدم محبور بود خراب اسانسور دختر-

 بگه مجتمع مدیر به میگم بهش حتما بیاد مسیح خراب؟امشب چرا هعهه-

 زیاده خیلی بگوبگه حتما بابا اره-

 گفتم لب زیر چشمی وشرمنده کردم نچی

 بابایی سالم:خندید و بابا سمت کشید دستاشو نگار

 چطوره؟ من قشنگ دختر به:بوسیدش محکم و کرد بغلش بابا

 خندید و کرد لوس خودشو نگار

  مامان بغل برو:گفت و کرد بوسش بارهدو بابا

 میام منم نه-



 توعم هب بری تو اگه میکنه درد دلشون بزنه امپول ببره و رایان و دایان و نویان میخاد بابایی...مامان بغلم بیا:زدم لبخندی

 میزنن امپول

 بغلم تو اومد نارضایتی با

 نکردن؟ که اذیت:کرد من به نگاهی بابا

 خواهرشونه خونه نیست که غریبه خونه عدشمب اذیتی چه بابا نه-

 کرد ای خنده بابا

 رفتن ها پله سمت به بابا با و کردم بوس پسرارو

 پایین بیارم هارو بچه من میزدین زنگ نمیومدی رو پله همه این شما کاش-

 ینکجای بگه نهبز زنگ مامانت که ستاالنا که کن پات کفشاتو پسرم زودباش  میرم،نویان نیست چیزی جون بابا نه-

  برسون سالم مامان به-

 برسون سالم مسیح به حتما،توعم-

 بزرگیتون-

 کردم شخامو موخورش زیر کنم درست الویه ساالد تا آشپزخونه تو رفتم و مبل رو گذاشتم و نگار اینارفتن بابا اینکه از بعد

 الاقل بخوریم ناهار فردا واسه بذارم

 اشپزخونه تو اومد نگار

 مامانی-

 لهب-

 ندالی؟ دوست منو-

 نه کنی زشت کار اگه-

 تولوخودا بِبَش منو-

 بخشیدم خیلخب-

 کن بوشم-

 کنم درست شام میخوام اونور برو نگار-

 جلو اورد و لپش و شد اویزون گردنم از

 گرفتم گازش محکم و کردم بغلش محکم و گرفت خندم



 من ی توله-

 شد بلند پام رو از و کرد ای خنده

 (گرفتی گاز)گلفتی گاژ و لپم که(میگم)میدم بهش ادبی بابایی شب-

  بزنم زنگ بهش بیار گوشیمو اصن بگو-

 نهارخوری میز صندلی رو پرید فایدس بی من با بحث دید وقتی

 (کنم)تونم کمکت خواممی منم-

  بعد ببندم موهاتو بیا اول خیلخب-

 دور انداختم کوچولوشم پیشبند بستم ورتیشمص سر دستمال و بستم ای گوجه سرش باال محکم موهاشو جلومو نشست

 الویه ساالد مواد کردن درست به کردیم شروع و بستم پیشبندمو خودمم گردنش

 اومدیم خودمون به در توی کلید چرخش صدای با که بودیم کردن کار غرق

 بست درو پاش با و تو اومد میوه پراز پالستیکای با مسیح

 مسیح سمت رفت دوبدوب و پاشد زیاد خیلی ذوق با نگار

 میکنی سسی زندگیمو االن بود سس پراز نگارررررررررردستات:کشیدم جیغی

 آشپزخونه تو اومد هاش شونه رو بود گذاشته نگارو که درحالی و کرد ای خنده مسیح

 که نشده چیزی عشقم نزن حرص انقد خانمم-

 نمیزنن و حرص که گفتم بهت پیش چهارسال همون سالم،از-

 بود عاقل ماهت،شنونده روی به سالم-

 کنه کار بندیش جمله رو یکم دیگه هم سالم،گوینده علیک-

 چرا؟ کردی سالم دوبار مامان:گفت تعجب با نگار

 خندیدیم

 خوردی کتک فضولی بخاطر امروز همین نرفته که یادت فضول-

 زد منو انیمام امروز:گفت میکشید مسیح فک زاویه به دستی که درحالی و کرد لوس خودشو نگار

 شمارو زده مامانت که دخترم کردی بدی کار حتما:کرد ناز موهاشو مسیح

 لدمک بازی رایان دایی و دایان دایی و نویان دایی با و بلداشتم و مامان و شما شادی بلف و بادتنک که نکردم بدی کار من-

 ماهی؟ داریم جدا شادیه برف و بادکنک تو و من مگه:گفت مسیح



 میگه برادرشو خواهر اومدن وجود به از جلوگیری ابزار:گفتم حرص با و دمچرخون چشمامو

 سهوا باباها و مامان دیگست،ما شکل یه تون شادی برف و بادکنک کوچولوها دخترم،شما:بوسید نگارو و زد ای قهقه مسیح

 خب نبهشو نزن دست دیگه هجیز بادکنکا اون بدیه کاره بزنن دست بهش ها بچه اگه که داریم ای دیگع بادکنکای خودمون

 بابا؟ دختر

 کیکم دور بذالمشون و بلدالم شما بادتنکای از تفلدم تو دالم دوست من ولی:گفت ناراحت نگار

 کردم نگاه نگار به تعجب با

 مونده کارمون همین-

 ازخنده میشد کبود داشت مسیح

 باشه؟ اونا به نزن دست دیگه: گفت جدی خودشو کرد کنترل ولی

 مسیح گوشی سمت رفت و گفت ای هباش نگار

 رسوند سالم بابا راستی-

 اینجا؟ اومدن مگه عه-

 لدنبا اومد بابا پیش ساعت دو یکی همین دعوتن مهمونی فردا اخه ارایشگاه بره میخواست اینجا اورد پسرارو صبح مامان-

 ها بچه

 شام؟ واسه واینستادن عه،چرا-

 رفتن دیگه دارن زیاد رکا فردا واسه گفت بابا کردم اصرار انقدر-

 گفت اهانی مسیح

 مسیح راستی-

 جان-

 بوده؟ خراب اسانسور میگفت اومده رو پله همه این خدا بنده بابام-

 خبر و میشه واحدا تعداد بر تقسیم تعمیرشم پول و میکنه درست گفت گفتم ساکنی قایآ به اومدم پله از االن منم اره-

 بدیم پول باید چقد که میده

 شه درست که یشاالا اهان-

 ...میشه درست-

 کنه عوض لباساشو تا رفت و

 یمبخور شام تا رفتم میز سمت به گشنمه میگفت که نگار صدای با که زدیم حرف دیگه یکم اومد مسیح اینکه از بعد



 ثامن ی خانواده،شام بفرمایید-

 ستار خانم اومدیم-

 هارهار-

 حلقم تو هات قافیه:/شدی که شاعرم-

 اشدپ نگار که بودیم شام ریخت،وسطای الویه خودش واسه مسیحم و بشقاب تو ریختم کوچولو یه نگار واسه دموکر ای خنده

 میری کجا-

 دارم جیش-

 بده انجام کارشو تا واستادم همونجا و دراوردمشو شلوار دستشویی سمت به رفتم خوردم نوشابه یکم

 کلدم جیش مامان-

 بخورم غذامو بقیه تا میز پشت تمرف شستم دستامو شستمشو اینکه از بعد

 شده ای الویه چه-

 جان نوش-

 بابایی کلدم درست من-

 خوبه خیلی دستپختت تو ولی غذاهاشو میکنه درست مزه بد مامانت همیشه داره فرق مامانت غذاهای با چرا عه؟میگم-

 عسلم

 نیک تغذیه عسلت دستپخت با میتونی بعد به این از:باال انداختم ابرومو تای یه

 گرفتم لقمه خودم واسه زدمو پوزخندی بعدشم

 بعدشم شستم و کردم جمع و ظرفم و خوردم نوشابمو جدی و ندادم نشون اکشنی ری هیچ من ولی خندیدن نگار و مسیح

 تخت رو کشیدم دراز و زدم مسواک رفتم

 نشسدی مارو ظلفای مامان:اتاق تو اومد بدوبدو نگار

 بده دستپختم من نداره ربطی من هب بشورید کلفتم؟خودتون من مگه-

 هک هرچی ولی بود کرده لوسم خیلی مسیح که اینه بخاطر بودم؟شاید شده نازک دل انقد کردم،چرا تعجب خودم رفتار از

 تا تمبس و چشمام زود بست درو سرشم پشت و کرد باز و در مسیح که بودم فکرا توهمین شدم اخالق بد خیلی نظرم به بود

 تو مداو بود داده نجات منو که موقعی بیمارستان تو دقیقا پیش چهارسال به شدم پرت یهویی کارم این با خوابم کنه فکر

 کردم جمعش زود ولی اومد لبم رو لبخندی زمان اون یاداوردی نکنه،با پیچم سوال تا خواب به زدم خودمو منم و اتاق

 خانمم؟-



-... 

 من؟ ماهیِ-

-... 

 ردک بغلم پشت از و کشید درازو

 نمیدی؟ مسیحتو جواب چرا بیداری میدونم من ی جوجه-

 نیستم تو ی جوجه من-

 کیه؟ من ی جوجه پس-

 یدونت دخترت،عسلت،یکی-

 میکنی؟ حسودی خودت ی بچه به داری ماهرخ؟تو-

 نداری دوست دیگه و من اومده دنیا به نگار وقتی از چون اره-

 تینمیدونس اگه نمیکنم عوض دنیا با تورو منتوی زندگیمون، اومده نگار و...بخاطر وجود تبودی تو بیا،اول خودت به ماهرخ-

 برداری الکی حسادتای این از دست دیگه و بدونی االن که الزمه

 نگفتم چیزی

 زد ارومی ی ضربه پهلوم به

 نکن قهر-

 نکردم-

 جدی؟-

 اوم-

 بشه باورم که کنی یکاری باید خب-

 کنم؟ چیکار-

 بودم مسیح رو من که چرخوند،طوری منو

 صدای که دراوردم و لباسم کم کم کردم همراهیش منم میبوسید عشق با و اروم کرد لباش قفل و لبام و باال اورد سرشو

 اومد نگار جیغ

 نگار اتاق سمت رفتم و کردم تنم لباسمو بدو بدو

 مامان؟ چیشده دخترم نگار-



 میکرد گریه خواب تو

 میریزه داره جیشم دارم جیش-

 ندمخ معاشقمون ی ادامه برم تا من منتظر و بود نشسته تخت رو ژولیده موهای با مسیح دستشویی بردمش وکردم بغلش

 خوابش شدم مطمئن اینکه از بعد برد خوابش تا کشیدم دست موهاشو کشیدم دراز بغلش و تختش رو گذاشتم و نگار گرفت

 بستم درو و خودمون اتاق تو رفتم و شدم بلند یواش برده

 با و ما اتاق تو میاد نمیبره خوابش وقتی اخه کنم قفل درو بودم مجبور وگرنه رسیدنمی دستگیره به قدش نگار کرخداروش

 میکنه بازی مسیح گوشیه

 تخت رو نشستم

 خوابید؟-

 اره-

 بودیم؟ کجا خب-

 بودیم اوالش پس بود تنمون لباس هنوز اممم-

 ....و کردم باز یکی یکی و پیرهنش های دکمه منم و گردنم تو کرد فرو سرشو خودش سمت کشید منو و کرد ای خنده

*** 

 گوشی و کشیدم سرش زیر از و دستم یواش بود خواب بغلم تو و بود کرده بغلم نگار کردم باز چشمامو گوشیم زنگ صدای با

 دادم جواب و

 الو؟-

 دادی جواب دیر که بودی مسیح بغل تو حتما بیشعور سالم-

 بخوابم راحت من که نکرده بیدار خانمشو سرکار رفتن قامونآ بودم ابخو من سالم،خیر علیک-

 چندش چه عقق-

 نمیکنی کارایی همچین رادوین با خودت تو مرض-

 واال نه-

 امرتون؟:گفتم و کردم ای خنده

 تا نمم یمبخور میخوایم کرده درست الزانیا نهار مهال خونه بیاین بگیر نگارو دست پاشو نزن حرف قلم لفظ من واسه مرگ-

 میرم دیگه ساعت نیم

 میام بخورم صبحونه دخترم با بذارین خیلخب:کردم ای خنده



 معدم هنوز برم تا بیاد رادوین منتظرم منم اونجان خشک گلوی و نشسته صورتای با همه االن همونجا برو پاشو ماهرخ اهه-

 خالیه خالیه

 میایم بشوریم صورتمونو بدین اجازه خیلخب:خندیدم دوباره

 باشه-

 میرفت بچم پیش ابروم وگرنه بوده تنم لباس باز خوابیده؟خوبه اینجا اومده کی کردم،نگار قطع

 کشیدم دراز کنارش کردمو ای خنده

 قشنگم دختر-

 کردم نداد،بوسش جوابی

 مامان؟ عشق-

 اونور کرد و روش باز داد بدنش به قوسی و کش

 خانم نگار-

 کرد باز چشماشو

 مریم خاله های بچه و ارتا و اتوسا و درسا پیشه مهال خاله خونه بریم خوایممی قشنگم دختر پاشو-

 زد لبخندی و کشید ای خمیازه

 (کجاس؟)تُجاس؟ مسیح بابا-

 بریم که بزن مسواکم کن جیش برو جیگرم،پاشو سرکار رفته-

 دستشویی تو رفت و پایین پرید تخت از

 مهسا به بس از مهسا مثل کنه تحمل نمیتونه و گشنگی بچم بخوره نگار حداقل دراوردم کابینت توی از ویفرو بسته پاشدم

  اومد سرم خندیدم

 و میرفتم خیابون سمت به که درحالی و دراوردم و گوشیم بیرون رفتیم خوردیم ویفر چندتا و شدیم حاظر اینکه از بعد

 مسیح به زدم زنگ بودم گرفته و نگار دست

 جان الو-

 عزیزم سالم الو-

 خوبه؟ نگار؟خوبی انممخ سالم-

 خوبیم،مسیح؟ اره-

 جان-



 مهال خونه میریم داریم نگار و من-

 میخورم چیزی یه حمید با ناهار منم بگذره خوش باشه-

 بره؟ نمیخواد خودش خونه مگه حمید-

 چیزی رستورانی بره میخواد اونم مامانش خونه رفتن خواهرش با خانمش نه-

 دیگه نبخوری خوب ناهار یه برین پس اها-

 چشم-

 نداری؟ کاری-

 عشقم باش نگار و خودت مراقب نه-

 چشم،خدافظ-

 خدافظ-

 نگار ردمک حساب رو کرایه و رسیدیم مین چند از بعد روبرو به منم و میکرد نگاه بیرون به فقط نگار راه تو گرفتم دربست یه

 ...رفتم مهال خونه سمت به و کردم بغل و

 اومد آتوسا صدای که زدم آپارتمان زنگ

 کیههه؟_

 منم جون خاله کن باز_

 ..کردم سفت و نگار های خرگوشی شدم خم و شدیم آسانسور سوار شدیم وارد نگار با و شد باز تیکی صدای با در

 دخملم شده خوشگل چه_

 مامانییی میسی_

 ها اونجا نکنی کاری خراب_

 چشم_

 ..دکر باز و در مهال که زدیم و زنگ واحد سمت رفتیم و شد باز در

 اومدین خوش..عزیزم خوبی سالم_

 ممنون..عزیزم تو خوبیجون، مهال سالم_

 تو بیا فدات_

 آخری یا نفرم اولین_



 نیومده مهرناز هنوز_

 پس خوبه عه_

 پذیرایی سمت به رفتم کردم جفت که هامونو کفش

  سالم_

 خوبی عزیزم سالم:مریم

 دخترات؟ کو خوبه مهیار اقا..خوبی تو گلم فدات_

 خونه آشپز تو هم درسا اتاقه تو که ترسا.. خوبه مهیارم تقربون_

 جان ماهرخ بشین:مهال

 ها؟ بچه جای بلم من میشه:نگار

 ..جون. خاله برو:مهال

 خوبی؟ جون ماهی سالااام:گفت میکرد پاش و دخترش شلوار داشت که همینجوری مهسا

 دستشویی همش خودته مثه دخترتم که میبینم خوبی تو جیگر فدات_

 دقیقااا:گفت و کرد ای خنده حرفم ااینب

 خبر چه مریم خوب:گفتم لبخند با آوردم در تنم از مانتومو

 خوبه؟ مسیح بیخبری فدات_

 دیگه  اداره اونم خوبه_

 خوبه مادرت..آهاان_

 گرمه تا 3 همون با سرش خوبه_

 هستن همونا باز خوبه_

 واقعا_

 بوده مسیح پیش اداره دیروز باربد:مهسا

 اونجا؟ رفته چرا حاال نگفت زیچی!عه؟_

 بزنه اونجا سرم ی گفته بر و دور همون داشته یکاری_

 خوبه آهان_

 ..ما سمت اومد شربت سینی یک با مهال



 نکش زحمت_

 جانت نوش..نیست زحمتی_

 بخوره و شربتش بیاد تا زدم صدا رو نگار و میز روی گذاشتم و لیوان و خوردم و شربت

 بشی؟ دار بچه رهدوبا نمیخای ماهرخ:مهسا

 نمیاد بدم که من..واال نمیدونم_

 اونجا میشه بد میشه زیاد سنیشون تفاوت شه بزرگ..خوبه نگار سن االن هم مسیح به بگو خوب_

  موقع بهترین.. مهسا میگه راست:مریم

 تنهایه آتوسام کردم عقلی کج من:مهال

 داره دوست خیلی سهیل که تو خوب:مریم

 اداره برم باز نمیتونم شم حامله..اباب نمیخام خودم:مهال

 بشیم حامله باهم دوتایی خوبه حاال:گفتم و زدم لبخندی

 .کنه کاری هم سهیل نمیذارم.. نمیخام من نه:گفت و کرد ای خنده

  اصن درک ب:مریم

 مونده کجا باز مهرناز این:گفت مهال که خندیدیم دبلن

 میده سرویس رادوین به داره باز حتما:مریم

 بود خودش بله..زدن زنگ موقع همون که کردیم بلندی ی خنده

 ..شد وارد صدا و سر با

 ترزود کثافت دختری بخوره ام صبحانه میخواست مثال نگا و ماهرخ کردم،این دیر من فقط هم هستن همه میبینم سالاااام_

 رسیده من از

 کردم بلندی ی خنده

 هاومد دقیقس 21 ماهرخم حاال تو بیا خواهر سالم:مریم

 کو؟ آریا اومدی خوش تو بیا:مهال

 آرتا با فرستادمش میکنه اذیت خیلی بیارمش باز گفتم_

 بچه داشت گناه کردی بیخود:مهسا

 بیام مجردی میخاستم نداشتم حوصله_



 مهرناز خوبی:گفتم و زدم لبخندی

 خوبی تو قربونت_

 بشین بیا..فدات_

 ..مبل روی نشست اومد و اورد در لباساشو

  خبر چه ووبخوو:مهرناز

 میشه شب کی نمیفهمیم که هایم بچه این با زدن کله و سر سرگرم اینقدر هیچی:مریم

 براتون نگم که هم اداره..دارم یکی من تازه.. میگه راست:مهال

 کنهمی اذیت اینقدر نیکا این نخورده بهم پروژه فعال خدارشکر منم پوووف:مهسا

 بیارم؟ دیگه کیی من میگین همین برای:گفتم و زدم لبخندی

 دارشه؟ بچه کردین فرو ماهرخ سر تو باز عه:مهرناز

 آره:مریم

 وله و حال از بکشه ویش و بحث این دیگه یبار گفتم بهش دیشب ولی موضوع این سر داره اصرار خیلی که رادوین:مهرناز

 !خدایی؟ بشم مادرشوهر میخوره من به دامادیه اخه؟ارتا بچه تا 3 سن این تو..نیست خبری

 کردی حیف خودته واال نه:مریم

 مادرش خانواده پیش بره آرتا نمیشه:مهال

 خاهر که بندازه پس هم بچه یک که شه فاحشه نمیومد داشت خانواده اگه مادرش_

 االن هست کجا نیست معلوم اصال زنه..دیگه میگه مهسا؛راست

 نمرده رادوین زن مگه:گفتم و کردم تر و لبم

 شده حامله اونم داشتن رابطه کرده مست شب ی..بابا نبوده زنش:گفت اخم با مهرناز

 ..کردم سکوت و گفتم اهانی

 میخام؟ زن گفته خودش االن خوب:مریم

 هنوز سالشه 11 بابا زوده هنوز ولی میخاد که خودش_

 نیست ازدواج سن بابا ها:مریم

 بعد ب 1۶ حداقلش: مهال

 موقع اون تا واستاد که بدو:گفت و کرد ای خنده مهرناز



 کنی؟ داری ؟عروس!بشی مادرشوهر سن این با میخای تو بیخود: مهسا

  کنم چیکار میگی دیگه_

 حاضره ناهار بیاین گفت مهال که  زدیم حرف دیگه یکم

 ...خوردیم خنده و شوخی با هم دور رو خوشمزه الزانیا

 کردن تشکر و بودن خوشحال حسابی دخترش و مهسا و اورد کیک مهال و زدیممی حرف و بودیم هم پیش بعدازظهر تا

 ...خخ

 برسونن سرراه بردن هم مهسا بردش و مریم دنبال اومد مهیار که بود نیم و ۸ ساعت

 ..شه حاضر که زدم صدا و نگار و خوردیم مهال با چایی یه که بودیم مونده فقط مهرناز منو

 ..کردیم رفتن عزم و شدم حاضر خودمم

 دیگه یکم ماهی بشین:مهال

 برم باید مترو با ۱ ساعتعزیزم، نه_

 ؟نمیاد مسیح مگه_

 داره کار نه_

 ..بیرون زدیم خونه از و کردیم خداحافظی

 .مترو ایستگاه سمت به افتادم راه و گرفتم نگارو دست

 .خونه سمت به رفتیم و شدیم مترو سوار.. اومد دقیقه ۰ از بعد

 .خونه رسیدیم که بود نیم و نه ساعت

 .شدم اردو و انداختم کلید

 خونه آشپز سمت رفتم و آوردم در لباسامو منم و اتاقش داخل رفت سریع نگار

 نگاااار_

 مامانی بلهه_

 ایم خونه ما بگو بزن بابا ب زنگ یه بردار و گوشی_

 باشه_

 مخورش که خداروشکر کنم درست زود تا گذاشتم و برنج اب و گاز رو گذاشتم و دیشب خورشتای و یخچال سمت رفتم

 اتاق سمت بودرفتم دهآما



 ...میزنه حرف مسیح با داره هنوز دیدم

 خاله مثل میکرد سوال خط اونور از داشت هم بیشعور مسیح اون..نکردیم چیکار کردیم چیکار امروز میداد که مارآ داشت

 زنکا

 ..میگه چی بیینم گوشم رو گزاشتم و گرفتم ازش و گوشی

 ؟!مامانت چیزی از من نگفتمیگفتن؟ خوردین؟چی چی ناهار بابا نگار_

 سر شینب کن سرت چادر یه مسیح خانوم حاج بگیر هم نوشابه یه..عزیزم میدم توضیح برات خونه بیا:گفتم و کردم تر و لبم

  کوچه

 عشقم سالم عه_

 خونه بیا بدو عشقم سالم مرگ_

 باشه باشه_

 روی گذاشتم کردم آماده و شام وسایل پزخونهآش داخل رفتم و خوندم نمازم خودم اتاق سمت رفتم و کردم قطع و گوشی

 ..داخل اومد مسیح و شد باز خونه در موقع همون..میز

 کرد بغلش و سمتش کرد بدو بدو ونگار بست پاش با و در

 خانم سرکار شد عرض سالم_

 خانم مسیح شد عرض سالم_

 کنی شوخی نباید که شوهرت با عه_

 مشا بیا بشور دستاتو خدایی داری رو خیلی_

 ..خوردیم شام باهم و کردم صدا هم رو نگار

 ..خوابید و زد مسواک نگار شام از بعد

 .اتاق داخل رفتم و زدم مسواک منم

 ..میرفت ور گوشیش با داشت و بود کشیده دراز تخت روی شرتک با مسیح

 وضع شرتک یک با و شلوارم و اوردم در لباسم زیر از و سوتینم دادم تکونشون و کردم باز موهامو کش و آیینه جلوی رفتم

 میشه گرمم.. بخوابم شلوار با نمیتونم اخه باشم راحت تا کردم

 .تخت سمت رفتم و کردم خاموش و برق

 مسیح بغل تو رفتم کشیدم دراز تا

 میشه تموم خستیگام تمام میکنم بغل تورو که شب سرکار خستگی از بعد_



 خب؟_

 میخام چی میدونی خودت_

 خب؟_

 میخاد و زنم دلم....زهرمارشو زد به بینیم و گفت:با خنده بینی

 ....کرد شروع و کارش و خندید اونم که خندیدم اومدو قلقلکم که لباسم زیر برد دستشو که نگفتم چیزی

*** 

 خیرحت صب:زدم لبخندی میکرد نگام داشت پرانرژی لبخندی با مسیح کردم باز چشمامو

 خانم بخیر صبح-

 زد لبام روی ریزی ی بوسه

 نگار کو-

 هنوز خوابه اتاقش تو-

 چنده؟ ساعت:مالوندم چشمامو

-۸ 

 جدی؟-

 بله-

 اداره نرفتی چرا خب-

 میرم ۱ زوده هنوز-

 اهان-

 چیده رو سفره مسیح دیدم و بیرون رفتم مربوطه کارای اتمام از بعد و دستشویی رفتم پاشدم

 کشیدی زحمت تو چرا-

 وظیفس-

 گرسنمه چقدم-

 کنم داربی و نگار برم من-

 میریزم چای منم باشه-

 نگار اتاق سمت رفت و زد لبخندی



 گیرمب وسایالرو برم میخوام کار سره بره که امروز بگیرم تولد براش قراره و مسیحه تولد دیگه روز 1سینی، تو گذاشتم لیوانارو

 دعوت هاشون بچه شوهراشونو با رو هسام و مهال و مهرناز و مریم و مسیح بابای مامانو و داداشام و بابا و مامان دارم قصد و

 میکنن گاهن منو دارن نگار و مسیح دیدم برگشتم که بودم فکرا همین تو بیان بگم خانمشم با مسیح دوست حمید شاید کنم

  زدم بهشون لبخندی

 دخترم صبخیر سالم-

 کشید ای خمیازه نگار

 بخیر صبح-

 کردم کم زیرشم گذاشتم ناهارمو اول ممن سرکار رفت و شد اماده مسیح صبونه خوردن از بعد

 مامان کجایی نگار-

 جون مامان بله-

 دخترم شو حاظر-

 چال؟-

 میخوایم گون تولد راجبه هیچی بابا به نگار بگیریم،درضمن تولد واسش و بخریم چیزی مسیح بابا تولد واسه بریم میخوایم-

 کنیم سوپرایزش

 چیه؟ سوپالیز مامانی-

 نیمک غافلگیرش اینکه ینی-

 چیه غافلگیل نمیدونم:انداخت باال ای شونه

 یریمبگ تولد میخوایم که بدونه االن اگه میشه خوشحال واسش گرفتیم تولد دید اومد وقتی و نداره خبر اون اینکه ینی-

 نه اندازه اون به ولی میشه ینی نمیشه خوشحال دیگه واسش

 نمیگم باشه-

 عشقم افرین-

 بخلیم؟ چی کادو پس مامان-

 کنم فکر باید میدونمن-

 ارکلنج شلوارکش زیپ با داشت اتاقش سمت رفتم شدم اماده اینکه از بعد شه اماده تا اتاقش سمت رفت و نگفت چیزی

 بیرون زدیم خونه از زدم همیشگیشم عطر و بافتم موهاشو بستم زیپشو دوزانو رو نشستم میرفت



 هموناروم بزنم زنگ افتاد یادم که بودیم نشسته مترو تو رفتیم انتهر بزرگ و معروف پاساژ یه سمت به و شدیم مترو سوار

 مامانم به زدم زنگ اول کنم دعوت

 الو-

 دخترم سالم-

 بابایی سالم-

 خوبه؟ شوهرت خوبه خوبی؟دخترت-

 بوسن دست خوبن-

 جون بابا قربونت-

 کو؟ مامان بابا فداتبشم-

 دستت گوشی میپزه غذا داره-

 داد جواب مانما ثانیه چهار سه از بعد

 دخترم جان-

 خوبی عشقم سالم-

 خوبه؟ چی خوبه؟مسیح نگارم خوبی تو فدات-

 خدمتتون دارن سالم خوبن همه مامان فدات-

 باشن سالمت-

 زودترم یدا نهصابخو شما دیگه...بیاین فسقل تا سه و اون بابا با بگم که زدم زنگ مسیحه تولد  فردا پس راستی فدات،مامان-

 .بیاین

 نمیذاریم زحمت بی چشم هب به-

 حرفیه چه این بابا نه-

 میایم مادر باشه-

 سرچشم قدمتون میاین خوش-

 فعال؟ نداری کاری مادر میزنم زنگ بهت عصر باز گرفت ته برنجم برم فداتشم،من-

 ببوس هارم بچه برسون سالم برو برو عشقم نه-

 برسون سالم مسیحم و ببوس نگارو توهم چشم-



 س کنم به نگار سالم برسونم؟نمیشه مسیحو بو-

 مامان تک خنده ای کرد و گفت:هرکاری که دلت میخواد بکن مادر..

 خدافظ حتما باشه-

 خدافظ-

 پاساژ سمت به رفتیم و شدیم پیاده ایستگاه دو از بعد

 میخلی؟ گیفی بشتنی من برا مامانی-

 عشقم میشه کثیف چی همه بخریم چیزی میخوایم االن میخرم خونه بریم-

 چشم-

 دخترم افرین-

 گممی میکنم درست چلوگوشت کیک،شامم وسایالی و ژله پودر بعدم خریدیم بادکنک و شرشره و شادی برف رفتیم اول

 کادو برا میکنه،رفتیم درست ای خوشمزه گوشتای چلو خیلی مامانم اخه کنه کمکم مامانمم

 الزمش خیلی نظرم به اما کمیه چیزه که میدونم مبخر ماگ براش داشتم قصد میخورد نسکافه و قهوه همیشه مسیح چون

 میشه

  خریدم ام خوشگلی کوچولوی باکس توی خریدم براش شیکی و طالیی ماگ و رفتم مغازه سمت به

 نخلیدم باباییم برا چیزی من:نالید ناراحت نگار

 نکن عجله دخترم میخریم-

 دراوردم جیبم تو از گوشیو و کردم ول نگارو تدس زد زنگ مسیح که میرفتیم راه داشتیم کرد اخم و نگفت چیزی

 جان الو-

 خوبی سالم-

 قربونت سالم-

 میکنه چیکار کجایین،نگار-

 همینجاس مامانمیم،نشسته خونه چیزه ام-

 اونجایین؟ ناهار عه-

 کردم درست ناهار من نه نه..نه-

 دنبالتون میام من میکنین چیکار اونجا سرظهر خب-



 میایم ماخودمون نهه-

 مسیرمه تو خونه میرم دارم خها-

 برو شما عزیزم نه-

 بیاین زود شمام خونه میرم من خیلخب-

 گلم باشه-

 خدافظ-

 فعال-

 بود واستاده کمر به دست نگارو

 رفتیم لو که بدو نگار-

 بود؟ چال؟کی-

 بدبختیم بببنه دستمون هارو وسیله خونه میره داره بابا-

 مهناز؟ خاله خونه بزالیمشون-

 که نمیخوره رمونمسی نه-

 ملیم؟ خاله-

 نمیخوره-

 مهسا؟ خاله-

 دوره نچ-

 مال؟ خاله-

  میخوره مسیرمون ارهههه-

 خندید

 خونس ببینم بزنم زنگ بذار-

 گرفتم رو مهال شماره تند تند

 ماهی جانم الو-

 خوبی جان مهال سالم-

 خوبی؟ تو فداتشم-



 ای؟ خونه ممنون،مهال-

 چطور؟ اره-

 اگه ونسخ مسیح االن بعد اینا و خرید اومدیم نگار با صبح بعد کنم سوپرایزش و بگیرم تولد مسیح یبرا میخوام من ببین-

 ...ب هارو وسیله

 منتظرم بیار-

 نکنه درد دستت: زدم لبخندی

 قربونت-

 اونجام دیگه ربع کی تا من پس-

 چشم سر قدمت-

 فدات،فعال-

 خدافظ-

 و زدم و زنگ کردم حساب رو کرایه سریع بودیم مهال خونه در جلو بعد دقیقه گرفتم،ده دربست افتادیم،یه راه سریع نگار با

 کرد باز و در زود

 بود ایستاده در جلو منتظر بیرون رفتیم واستاد وقتی بایسته تا بودیم منتظر و شدیم اسانسور سوار

 سالممم-

 خوشگلم سالم-

 شد توعم زحمت دیگه قربونت،ببخشید-

 زحمتی چه بابا نه-

 کردی لطف ازت میگیریم میام باز رفت که ظهر از م،بعدفداتش-

 نکردم کاری بابا اینجا،نه بیان قراره مهرناز و مهسا و مریم اتفاقا ام خونه من عزیزم باشه-

 میبینمشون پس قربونت،عه-

 انشااهلل-

 برم مندستت مرسی...پس -

 برسون سالم برو برو-

 مامانمم نهخو گفتم دیدم؟من کجاتورو بگم مسیح کی؟به به-



 بگو بهش رفتی اینجا از که شب خب میگیا راست:خندید

 چشم باشه-

 تو فدای-

 نشی،فعال-

 خدافظ-

 قیقهد دوسه حدود خونه،بعد بریم تا گرفتم تاکسی یه و پایین رفتیم سریع نگارم و من بست درو و تو برد هارو وسیله

 دمکر حساب رو کرایه و شدیم پیاده دورنیستیم زیاد اخه رسیدیم

 ریعس میخورد وول خواب تو هی و نبود راحت خیلی بچم،بغلم برد خوابش ماشین تو نگار خهآ دروبستم پا با و انداختم کلید

 سوم ی طبقه:اومد بود اسانسور تو همیشه که زنه صدای لحظه چند از بعد زدم و خودمون طبقه دکمه و اسانسور تو رفتم

 کنیمی بیدار ازخواب و بچم االن صدات اون با طبقس کدوم ونممید خودم سوم ی طبقه درد سوم طبقه مرگ-

 شد باز در بزنم در خواستم تا و گفتم ایشی

 سالم-

 روانپزشکی ببرمت باید-

 چرا؟ وا:گفتم نگار اتاق سمت میرفتم که درحالی

 گرفتم کمرمو که مسیح سمت برگشتم تختشو رو گذاشتم نگارو

 درگیری؟ اسانسورم با-

 کردی نگاه چشمی از وایستادی که اریبیک انقد ینی-

 بود بریده و امونم دلتنگی-

 ..عه-

 اوم-

 کردم فرار دستش زیر از و بوسیدم چونشو

 مسیح گرسنمه خیلی-

 !نه غذا ی گرسنه اما گرسنمه منم-

 کردم ای خنده

 موقعیته بهترین خوابه نگار االن:کرد ای حوصله بی ی خنده



 چشم بخوریم غذامونو باشه-

 میشی سنگین-

 االن تا بهتره خیلی نظرم به شب-

 نشستم و کشیدم میز،غذارو پشت نشست و داد و تکون سری

 خوابید گشنه بچم بمیرم الهی-

 میکنم بیدارش خدانکنه،االن-

 میرم خودم واستا نه-

 اتاق تو رفتم

 مامان نگار-

 نداد نشون العملی عکس

 دخترم؟-

 کرد باز چشاشو

 نیست؟ گرسنت-

 چال-

 مامانی بخواب دوباره بعد بدم غذا تبه پاشو-

  پاشد و مالوند چشماشو

 پام رو گذاشتمش کردم عوض لباساشو و شستم صورتشو

 میخوردم غذا داشتم اشتها با میکرد تموم کم کم داشت دیگع مسیحم و خوردن به کردم شروع من تازه خورد غذاشو وقتی

  یومدم بند داشت نفسم پایین رفتنمی کرد گیر گلوم تو یهو

 سمتم اومد سریع چیه به چی فهمید تازه مسیح و زد جیغی نگار که میزدم پا و دست داشتم

 شد چت خانمم ماهرخ؟ماهرخ-

 پایین رفت ثانیه چند از بعد زدن پا و دست جز ای دیگه کار پهنع بدم قورت نه بزنم حرف میتونستم نه

 بخدا خودته ماله همش بخور اروم اروم گشنته که خب،گشنته میخوری تند تند انقد چرا-

 بوود گشنم خیلی-

 بدی؟ کشتن به خودتو باید-



 کردم ناراحتتون ببخشید-

 میگم خودت واسه خانمم نه-

 خوبی؟ مامانی-

 خوبم نفسم اره-

 شست ظرفارو و کرد جمع سفررو خودش پرید رنگم یکم دید وقتی مسیح

 شستی تو چرا بشورم خودم میتونستم بود نشده چیزیم من بدی خیلی مسیح-

 نشد؟ چیزیت میگی بعد الل زبونم آمبوالنس بزنیم زنگ بود نزدیک اره-

 نبود حدم اون در-

 بود-

 نبود-

 بود-

 نبود-

 عه بود-

 نبود بگم خواستم تا

 بحثمون وسط پرید نگار

 نبود هیچکس مهربون خدای از غیر کبود گنبد زیر نبود یکی بود یکی-

 قنده باباش مثل دخترم:گرفت گازش مسیح

 عشقه مامانش مثل-

 جذابه باباش مثل-

 خوشگله مامانش مثل-

 خوشتیپ باباش مثل-

 اخالقه خوش مامانش مثل-

 جسوره باباش مثل-

 بامزس مامانش مثل-

 خودمم مثل میتُنید،من تعریف خودتون از شما خیلی اما نشیدا ناالحت:نالید نگار



 ..خندیدیم بلند

 ..بکنیم کارهارو بقیه بریم تا شدیم حاضر سریع نگارم و من و اداره دوباره رفت بعدازظهر مسیح

 که دکر هوسم اینقدر مشامم به خورد شیرینی بوی شدیم که قنادی وارد قنادی سمت به رفتیم و گرفتم آژانس یه سریع

 ..بخورم هارو شیرینی ی همه میخاست دلم

 رو بزارن هم رو مسیح عکس بود داده گیر ارنگ که دادیم سفارش کیک یه نگار سلیقه با هاشون یخچال سمت رفتم

 ..کیک روی بزنه گفتم و داشت دوست خیلی نگار که عکساشو از یکی و کردم موافقت منم..کیک

 و وسایل مهال خونه بریم تا مترو سمت رفتیم شمع خرید و کیک دادن سفارش از بعد بشه آماده پسفردا تا کردم تاکید

 .برداریم

 ..داخل رفتیم و زدیم و خونش گزن سریع رسیدیم وقتی

 جون مهال سالم_

 چیشد؟نفهمید؟ ماهی خوبی سالم_

 نفهمید خدارشکر نه..قربونت_

 خوبه خوب_

 من سمت اومد و کرد باز و در رفت مهال..اومد زنگ صدای موقع همون

 بود؟ سهیل_

 آریان و مهرناز بابا نه_

 خوبه عه_

  کردم باز و در رفتم سریع من اومد واحد زنگ صدای

 خانممم ماااهی سالااام_

 خوبی جون مهرناز سالم_

  فدات_

 میکنی چیکار اینجا_

 حاال تو بیا_

 داخل رفت و کرد ای خنده

 مبل روی نشست و کرد پرسی احوال و سالم مهال با

 ؟!خب_



 و وسایل منم خونه رسید زودتر مسیح بعد خرید بودم رفته ظهر کنم سوپرایزش میخوام مسیحه تولد فردا پس هیچی_

 ها دعوتین شوهراتون و هاتون بچه با همه هم شماها راستی..اینجا اوردم

 برقص و بزن باز تولد جون آخ عععه_

 دیگه آره_

 ..میکنه داغ پیاز داره مهال دیدم خونه آشپز سمت به رفتم

 صبح از هرچی دهنم ویجل گرفتم همونجا و شالم و خورد پیچ رودم و دل..دماغم به خورد داغ پیاز بوی تا سمتش رفتم

 ..آوردم باال بودم خورده

 بیا مهرنااااااااز...ماهرخ چیشدی سرم به خاک:زد جیغ مهال

 شد؟ چش:گفت ترس با و شد خونه آشپز وارد هراسون مهرناز

 اورد باال یدفعه نمیدونم_

 دکتر میبرمش اوردم ماشین من باشه ها بچه به حواست باشه باشه_

 نمیخاد کردم اشاره وپاش روی گذاشتم و دستم

 دکتر ببرمش بده بهش چیزی شالی ی توهم مهال بشور و صورتت و دست برو شو بلند بیخود_ 

 ..شستم تمیز و صورتم و آشغال سطل انداختم و شالم دستشویی سمت رفتم نبود بدنم تو جونی شدم بلند جام از سختی به

 من یول کنیم امتحان بیا بخر چک بی بی یه برو بشم مطمئن اینکه برای نمیخاد دکتر:گفتم و بیرون اومدم سرویس از

 نیستم حامله میدونم خودم

 اج حالم خوردم که اونو و سمتم اومد پرتقال آب یک با مهال..نشستم مبل روی رفتم منم و بیرون رفت خونه از سریع مهرناز

 .اومد

 ..داخل اومد مهرناز کرد باز و در رفت مهال اومد در صدای گذشت دقیقه 21

 بده نشون دقیق تا گرفتم و بهترینش پاشو پاشو_

 پاشدم جام از و زدم لبخندی

 ..دستشویی سمت رفتم

 ..شد قرمز خطش دوتا ثانیه چند از بعد کردم عمل میدادیم انجام باید که چیزایی طبق 

 ..بیرون دستشویی از پریدم و زدم خوشحالی سر از جیغی یهویی شد گرد چشمام

 میشممممم مامان دارم ها هههبچه وااااای_

 ای حامله گفتم دیدی دیدی وااای:مهرناز



  نپر اونور و اینور زیاد مبارکه خوب هم خیلی:مهال

 چیشده؟ مامانی: سمتم اومد نگار

 میشی جون خواهر داری_

 واقعانی؟:گفت خوشحالی با و بااال داد ابروهاشو

 مامانی آره_

 بگیم بابا به: کرد بوسم و کرد بغلم

 بخورم تکون جام از من نمیزاره باز بفهمه اکه شه تموم تولد بزار هن_

 ؟!بهش نگیم ینی_

 تولدش از بعد ولی چرا_

 ها بچه سمت رفتم و. داد تکون و سرش

 بدیم؟ آزمایشم یه بریم میخای ماهی_

 تره مطمئن ماهی آره:مهال

 باشه_

 شما برین میدارم نگه هارو بچه من پس:مهال

 دیگه میدن همونجا_

 .کنم فکر آره_

 .......مهال خونه نزدیک آزمایشگاه به رفتیم و بیرون زدیم خونه از سریع مهرناز با

 ..بودیم آزمایش جواب منتظر و بودیم نشسته سالن توی دادم و آزمایش اینکه از بعد

 ..زیاد خوشحالی از گوشی نه بودم اورده کیف نه خودم با

 میزش سمت رفتیم و زد صدامون خانومه دقیقه ده از بعد

 ستار؟ ماهرخ خانم..شما ازمایش جواب اینم خوب_

 چیشد؟..بله_

 مثبته عزیزم میگم تبریک!خوب_

 ؟!جدی:گفتم خوشحالی با

 عزیزم آره_



 ریعس نداشتم کیف من چون کیفش تو گذاشت و کرد نگاهش و گرفتش ازم مهرناز کردم بهش نگاهی و گرفتم ازش رو برگه

 خونه سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار رفتیم

 مهرناز_

 جان؟_

 میرسونی هم منو خودت خونه سمت میری داری که حاال_

 سوخت دلم گفتی مظلوم چ...عزیزم آره_

 مهال به زدم زنگ مهرناز گوشی با و کردم ای خنده

 جان؟چیشد؟ الو_

  بود مثبت مهالاایی_

 .کجایین خب خدارشکر خدارشکر عهه_

 ممنون پایین بیارن آریا و نگار بده گوشیم و کیفم با همراه و وسایل دستت قربون فقط..نمیام باال دیگه توراهیم_

 !نمیاین باال مگه عه_

 جیگر میرم مهرناز با نه_

 برسون سالم بازم مبارکه..پس باشه_

 همچنین ممنون_

 المهع یه با آریا و نگار و دش باز در موقع همون آیفون سمت رفت مهرناز و رسیدیم دقیقه پنج از بعد کردم قطع که و گوشی

 بیرون اومدن پالستیک

 .ماشین تو آوردشون و کرد کمکشون مهرناز

 .افتاد راه و سوارشد اومدم گذاشت و وسایل وقتی

 .رفت و خونه گذاشت و من

 بصین بی امشبم باز زده فلک بدبخت بدم بهش حالی ی شب مسیح به دادم قول من میکردم فکر داشتم..خونه داخل رفتیم

 .موند

 ..خونه آشپز داخل رفتم و کردم عوض لباسامو بستم درشم و نگار کمد توی گذاشتم هارو وسایل

 ..تلفن سمت رفتم و کردم درست شام سریع

 .کردم دعوتشون اوناروهم مهسا و مریم به زدم زنگ دیدم که و مهرناز و مهال خوب

 .گرفتم و مسیح مامان شماره سریع کردم قطع کهو گوشی



 ماهرخ جانم الو_

 خوبین مامان سالم_

 خوبه مسیح میکنه چیکار جون نگار خوبی تو قربونت دخترم سالم_

 مامان؟..خدمتتون دارن سالم_

 جان_

 یمباش دورهم اینجا بیاین کنم دعوتتون میخواستم نمیدونه خودش اما گرفتم تولد براش و مسیحه تولد شب فردا پس_

 حتما یایمم نازم دختر باشه قشنگی کار چه_

 پس منتظرتونم..فداتون_

 مسیح برسون سالم..عزیزم حتما_

 خداحافظ همچنین چشم_

 دخترم خدانگهدارت_

 .نکردم دعوت و حمید اومد یادم که نگفتم و کی میکردم فکر داشتم کردم قطع ک گوشی

 که سالی یک تواین اون به بزنم زنگ که نداشتم. اوکی رابطه زنش با اونقدر..بیاد زنش با که گفتم و گرفتم شمارشو سریع

 ..کال دیدمش دفعه 1 کردن ازدواج

 !!!لباس موندهههه کردم دعوت که رو همه خب

 نگار اتاق داخل رفتم

 مامانی مخای چی_

 کنم؟ تو تن چی من نگار_

 خریده برام مامانی که تیشرتم اون با بپوشم و لیم شلوار اون میخام کردم انتخاب خودم اووم_

 آفرین دخترم نگهقش هم خیلی_

 داخل اومد مسیح و کرد باز و در رفت سریع نگار که اومد خونه زنگ صدای

 خانم نگار سالم_

 بابا سالم_

 دخترم؟ خوبی_

 مرسی_



 کو مامانت_

 اتاق تو_

 عزیزم سالم:کردم مسیح به نگاهی و بیرون اومدم اتاق از

  خانوم سالم_

 ننداز مبل روی اتاق تو ببر لباسات_

 بانو چشم_

 خبریه شب کرده فکر بدبخت:گفتم و کردم ای خنده

 میخندی؟ چرا_

 هست حواست چ بابا من؟هیچی_

 چی همه به هست حواسم بله_

 خوبه_

 داریم؟ چایی_

 میریزم برات بشین برو...آره_

 .نشستم رفتم و ریختم چایی تا 3 خودمون برای منم و نشست مبل روی رفت مسیح

 کردین؟ چکار امروز خوب_

 بودیم ونهخ هیچی_

 عه_

 هوم_

 چیه؟ شام_

 بود کرده هوسشون نگارجون کردم درست سوسیس_

  خوبه_

  چیندم نگار با ور میز و آشپزخونه سمت رفتم منم میکرد نگاه فیلم داشت و کرد روشن و تلویزیون مسیح

 دیگه شام بیا بابایی_

 دخترم باشه_

  شام خوردن به کردیم شروع و اومد مسیح



 بریز ابهنوش برام مامان_

  دستش دادم و ریختم نوشابه نگار برای

 ببینه فیلمشو ادامه تا تلویزیون جلوی ورفت شد بلند جاش از

 هستی؟ که قولت سر:گفت آروم مسیح

 قولی؟ چه_

 ها؟ قولی چه_

 قولی چ جدا نه_

 ..خورد غذاشو و نداد جوابی

 ارشک از برگردوند روشو و کرد بهم نگاهی که میکردم نگاه و مسیح داشتم صندلی دادم تیکه و ریختم نوشابه خودم برای

 . خندیدم بلند و گرفت خندم

 ..بزنه مسواک رفت هم مسیح و خوابید رفت نگار.. کردم جمع رو خونه آشپز و شدم بلند شام از بعد

  برداشتم و مسواکم و ایستادم مسیح کنار دستشویی تو رفتم شد تموم کارم منم

 .خودم سمت برگردوندمش و گرفتم بازوشو کرد نگام اخم با دیدم که کردم بهش نگاهی

 دیگه نباش ناراحت مسیح عه_

 دهنم وت هرچی دوباره بینیم به خورد تلخش عطر بوی وقتی ولی کنم بوس و گردنش زیر تا کردم بلندی قد که نداد جوابی

 ..میکشوندم گند به و مسیح وگرنه دستشور توی برگردوندم و سرم سری شد خوب ولی باال آوردم و بود

  کرد بغل منو و شست و دهنش سری مسیح

 کردم ناراحتت کردم غلط تو شد چت میمیرم االن من عشقم؟ماهرخ چیشدی_

 ..تخت سمت رفتم.. بیرون اومدم و شستم و صورتم سریع و کردم حفظ و تعادلم اما میرفت سیاهی داشت چشمام_

 خودم روی کشیدم رو پتو و کشیدم دراز

 اتاق تو اومد مسیح میلرزیدم داشتم

 !خوبه؟ حالت_

 خخوبم ره.آر_

 مطمئنی_

 مسیح پیشم بیا کن خاموش و برق فقط ااره_



 اما زدم اوقی عطرش بوی با دوباره که کردم بغلش سفت و سمتش برگشتم تخت روی اومد و کرد خاموش و برق سریع

 ..بود خالی خالی شکمم نیاوردم باال هیچی

 میاد بدت من چته؟از ماهرخ_

 میکنه اذیتم عطرت بوی نه نه_

 خودته عالقه مورد عطر این_

 شدمم اینجوری چرا نمیدونم ولی میدونم_

 وبارهپ کرد عوض و لباساش سریع و بیرون اومد دقیقه چند از بعد حموم سمت رفت و شد بلند ازجاش و نگفت چیزی مسیح

 .خوابید تخت روی اومد

 بغلم بیا حاال:گفت و سمتم اومدم

 یخی؟ چرا:گفت تعجب با که گرفت و دستم

 بده حالم_

 برات؟ کنم چیکار_

 ببره خوابم تا کن بغلم فقط هیچی_

 ناراحت دشای گفتم ولی بیرون بیام بغلش از میخوااست دلم و میومد دلم به زور هنوزم ولی کرد بغلم سفت منو و زد لبخندی

 ..بشه

 .... خوابیدم و شد گرم چشمام کم کم

 شدم بیدار خواب از نگار ایصد با صبح

 شد سر حوصلم دیگه شو بلند مامان_

 بود ظهر نیم و 21 ساعت کردم نگاه میز روی ساعت با واکردم چشمامو

 نکردی بیدارم زودتر چرا من خوابیدم اینهمه چرا واای:بود شده گرد چشمام

 نکن بیدال و مامان گفت بابایی اما بیدالم رفته بابایی وقتی از من_

 پس بوده تنها دخترم  بگردم یاله_

 آله_

 ..دستشویی سمت رفتم و زدم مسیح توجه از لبخندی

 گفت مسیح به زدم زنگ خوردیم ناهارمونو نگار با کردم درست ناهاری یه و خونه آشپز داخل رفتم سریع کردم که کارامو

 ...دنمیا شب آخر تا دارن کم نیرو امروز اداره میمونن حمید با خونه نمیاد ناهار



 ..انداختم داخلش به نگاهی و کردم باز و کمد در اتاق داخل رفتم کردم جمع که ظرفارو

 من؟ بپوشم چی خوب

 باشم داشته حجاب باید پس...هست هم مرد

 ...قرمز کفش با مشکی شال یه ویک کت و شلوار ساده و قرمز 

 .داره لباس که نگارم لباسم از اینم خوب

 میدیم انجام فردا که کارا میمونه

 .سمتش رفتم خورد زنگ خونه گوشی

 الو؟_

 خوبی؟ ماهی سالم_

 خوبی؟ تو فداا مهال سالم_

 اونجا بیام داری کار فردا واسه اگه بگم زدم زنگ قربونت_

 میاد مامانم جیگر نمیخاد ممنون طال دستت_

 داشتی کار هستیم ما خالصه_

 عزیزم ممنون شمفدات_

 نداری کار قربانت_

 بازم مرسی نه_

 خدافظ قربونت_

 ..گرفت خوابم بازدوباره بودم شده تنبل اینقدر چرا نمیدونم نشستم مبل روی رفتم و کردم قطع و گوشی

 ..برد خوابم و شد گرم کم کم چشمام

 بیدارشدم خواب از مسیح صدای با

 ماهی؟_

 جان؟_

 اینور تو خوابه اونور نگار میخوابین چقدر اه شبه ۲ ساعت خانم بیدارشو_

 خوابیدم کی نفهمیدم اصال وای ای_

 بخوابم چرت ی شب 21 ساعت برم باید کمه نیرو امشب خستم خیلی بخورم بده چیزی ی شو بلند نداره اشکال_



 خونه؟ نیستی شب ینی عه_

 برم باید عزیزم نه_

 پس؟ میای کی فردا_

 خونه میام شب سر همون همیشه مث ستمه اداره شب فردا تا دیگه شب_

 خوب_

 و خورد غذاشو سریع دمچی ور میز و کردم گردم براش یخچال تو بود غذا ظهر از خونه آشپز داخل رفتم و شدم بلند جام از

 ..خوابید رفت

 ؟!کرد؛مامان صدام نگار که بودم شام کردن درست مشغول کردم درست شام هم نگار و خودم برای

 جون_

 خوابه چرا بابا_

 مامانی اداره امشب بره میخاد_

 اداره؟_

  سرکارش_

 کنم بیدار و مسیح که رفتم و خوردیم نگار و من و شاممون بود نیم و نه ساعت نشست صندلی روی و داد تکون سرشو

 ها 21 ساعت عزیزم مسیح؟پاشو_

 باش_

 نزدی صدام چرا میگی بشه تدیر باز دیگه پاشو سیححح:زدم صداش تر بلند ایندفعه که خوابید دوباره

 بیدارم باشه باشه_

 دستشویی رفت و شد بلند جاش از

 براش آوردم ریختم چایی یه براش رفتم سریع

 ..دردنکنه دستت_

  جانت نوش_

 امشب کنین قفل درهارو ها باشین خودتون مواظب_

 برو نباش نگران عزیزم باشه_

 .فیلم تماشای به نگار با نشستیم و کردم قفل و در منم رفت و شد حاضر سریع خورد که شوچای



 ..ودب گرفته خندم اون ی خنده از منم میخندید بلند بلند نگار که بود طنز اینقدر یکیش که کردیم نگاه فیلم تا 1

 که بود شب نیم و 21 ساعت دیدیم باهم و گذاشتیم دیگه فیلم یک دوباره و آوردم پفک  و چیپس خودمون برای پاشدم

 .میاد خوابم من امانم گفت نگار

 ..کشیدم دراز کنارش خودمم و خودمون تخت روی گذاشتم و نگار

 ..نت توی رفتم و برداشتم گوشیمو همین برای..نمیبرد خوابم من اما برد خوابش اون

 .میچرخیدم اینستا توی داشتم 1 ساعت تا

 ..خوابیدم و گرفت درد چشمام دیگه که

 .شدم بیدار گوشی زنگ صدای با صبح

 .ترهبه بخوابه همش پایه و دست تو اخه نشه بیدار نگار تا بستم و اتاق در شدم بلند تخت از و نگار روی کشیدم رو پتو

 آمادس بعدازظهر تا آره گفت کهنه... یا کردن آماده و من سفارش بشم مطمئن تا قنادی به زدم زنگ کردم که کاری اولین

 مامان به زدم زنگ و کردم درست چیزی یه ناهارم برای رفتم بعدش

 !مامان جان_

 خوبه بابا خوبی مامان سالم_

 خوبین شما خوبن همه قربونت_

 تنهاییم ما اینجا بیاین نپاشی شما نمیاد شب تا داشتن کم نیرو اداره رفت دیشب مسیح خوبیم ماهم آره_

 خونه بودی تنها تو دیشب اداره؟ رفت عه_

 ؟مامان داره اشکال چ آره_

 خوب پیشت بیام میگفتی_

 رفت بعد بود خونه 21 تا_

 دیگه ساعت نیم تا پس میام باشه_

 باشه_

 میان دارن هات دایی پاشوووووو نگااااااار: زدم داد و کردم قطع و گوشی

 میزنی جیغ چرا مامانی بله_

 میان دارن جونات دایی مامانی پاشو_

 آخخخجونیییی_



 ..دستشویی تو رفت و شد بلند جاش از

  شده سر حوصلش یاهم داره دستشویی یا گشنشه یا ها دستشویی تو ساعت به دم مهسا هم مثل

 .اومد زنگ صدای که کردم آرایش ته یهو بستم موهامو کردم عوض و لباسام و اتاق داخل رفتم

  ببینمشون من که هوا رو میپرن داره نویان دایان رایان دیدم کردم نگاه آیفون از

 .ما واحد اومدن انیهث چند از بعد و زدم و آیفون

 خواهرجوون سالم_

 خوبین خودممممم خوشگل هایداداش  به سالم_

 نگارکوو مرررسی_

 جاش برین بدویین اتاق تو_

 دخترم سالم:داخل اومد مامان و رفتن اونا

 تو بیا خوبی مامان سالم_

  فدات_

 چیه ها پالستیک این_

 خونه بریم هنمیش وقت دیگه اینجاییم شب تا گفتم دیگه لباسامونه_

 اتاق داخل بزار ببر..کردی کاری خوب_

 لیوان داخل ریختم هارو آبمیوه رفتم منم اتاق داخل بزاره و وسایلش تا رفت مامان

  مبل روی نشستم مامان سمت رفتم و زدم صدا هم هارو بچه

 کنی؟ درست رو خونه میخوای خریدی؟کی چیا خب_

 دیگه ناهار بعد_

 چی کیک_

 نمیشد وقت اخه بهشون دادم آدرس خونه دم میارن_

 عالی هم خیلی_

 براش چی:گفت مامان که گرفتم خبر غذا از آشپزخونه داخل رفتم و کردم جمع هارو لیوان خوردن و هاشون شربت وقتی

 !گرفتی؟

 ماگ_



  خریدیم ساعت براش ماهم...خوب چه عه_

 مامان کشیدین زحمت چرا_

 هست کمم براش ساعت تازه..کال دارم داماد یکدونه چی زحمت_

 پس چی من...نگا حاال_

 کنم درست و برنج من اینور بیا..عشقی ک تو_

 اومد جوش بآ بیا باشه_

 حموم؟ بردی رو نگار:گفت و کرد درست برنج مامان

 نه_

 میگیرم دوش یه خودمم میبرم و نگار نرفتم راستش منم_

 مامان بده خیرت خدا خوبه وای_

 .من با اصال میاد ببین بگو بهش برو_

 نیاد چرا بابا آره_

 .داخل فرستادم و نگار منم و حموم داخل رفت کرد درست و برنج وقتی مامان

 .بخورن تا اوردم خوراکی عالمه یه براشون و گذاشتم برنامه یه هم وروجک تا 3 اون برای

 . کشیدم هم اساسی جارو یه..کردم گردگیری رو خونه کل و برداشتم دستمال یه خودمم

 ..میمردم خستگی از داشتم و بودم کرده عرق نمیشد راست مکمر

 حموم سمت رفتم مامان صدای با

 جان؟_

 بیرون ببرش بیار رو نگار حوله مامان_

 باشه_

 تنش لباس اتاق داخل بردمش  و بستم و حولش بند بیرون اومد وقتی کنه تنش نگار دادم و حموم سمت بردم رو حوله

 ..بیرون اومد حموم از هم مامان و میز روی چیندم و ناهار وسایل..آشپزخونه سمت رفتم و کردم

 ..حموم برد رو نگار و اومد شد خوب باز

 بود حمومیچ وای_

 باشه فیتعا اومدین عه_



 کنیم شروع و بخوریم و ناهار..مرسی_

 خونه دیگه نیم و ۲ یا ۲ ساعت هرشب هم مسیح میان ۶ از مهمونا بهتر سریعتر هرچه آره_

 بکنیم کارارو میرسیم..خوبه_

 میمونه بادکنک فقط کردم اینارو جارو من آره_

 ..خوردن ذاغ به سکوت تو کردیم شروع...بشقاب توی گذاشتم روهم مرغ و دیس داخل کشیدم و برنج

 بود خوشمزه خیلی جون خواهرر مرسی_

 عزیزکم نوشجانت_

 خواهرجون شدم سیر منم_

 نخوردی چیزی توکه_

 مرسی چرا_

 اننوشج_

 دایی پیش میلم نمیخام منم مامان_

 دخترم باشه:گفتم و دادم تکون سری

 ..میخورد داشت و بود نشسته فقط نویان

 مرسی بود خوشمزه چ:گفت و کشید خوردن از دست هم مامان

 خودت برای بریز مامان جانت نوش_

 میترکم دارم دیگه نمیخام_

 ؟!االن میترکی:گفت گرد چشمای با نویان

 م...کرد شوخی نه:گفتم و ردمک ای خنده

 ..غذاش خوردن به کرد شروع دوباره و داد تکون سری

 خودش میشوره ظرفارو گفت مامان که شدم بلند ازجام منم

 ..بیرون آوردم هارو وسیله و اتاق سمت رفتم منم

 دیگه های وسایل و بادکنک عالمه یه

 ....خونه تزئین به کردیم شروع مامان کمک با

 خخ دیگه میومد بند داشت نفصم زدم گره سرشو و کردم باد روهم آخر بادکنک



 ..بودم گرفته قرمز هم رو چیز همه و قرمزه گفتم همه به رو تولد تم بودیم کرده درست خوشگل خیلی رو خونه

 ماهرخ_

 جان_

 میکنم جمع رو خونه من حموم برو پاشو ۰ ساعت_

 باشه وای_

  کردم باز و شیر و حموم داخل رفتم سریع

 ..رفت یادم از هام خستگی تموم بدنم روی ریخت که آب

 .دورم به بستم رو حوله و شستم و خودم سریع

 ..بستم و در و اتاق داخل رفتم سریع و بیرون رفتم حموم از

 ..بیرون آوردم کمد داخل از لباسامو

 شکخ کامل تا کشیدم شوارس دشمبع و کردم خشک تند تند موهامو و پوشیدم هاموزیر لباس و کردم کشخ و و بدنم سریع

  بشه

 نهآی جلوی رفتم و کردم درست خوشگل خیلی موهامو جلوی

 زدم هم قرمز رژ و رژگونه بینهایت که هم ریمل.چشم خط کمرنگ قرمز سایه و زدم کرم

 ..بیرون رفتم و زدم عطرهم عالمه یه کردم سرم شالمم و پوشیدمشون سریع لباسام سراغ رفتم...شدم خوشگل چقدر

 بود خونه آشپز تو و بود شده حاضر هم مامان

  نزنمممم چشمت کنم دود اسپند یه بزار تو شدییییی خوشگل چقدر وای...اوم ماهرخ_

 نشدم خوشگل اونقدرم مامان وا_

 قرمز میاد بهت چقدر بخدا چرا_

 عشقم مرسی_

 ..کنم درست شلوارتو من جااین بیا گفتم و تختش روی نشستم خودش شده حاضر دیدم نگار اتاق سمت رفتم

 ..کردم تنش قرمز تاپ یه بجاش آوردم در و سفیدش تیشرت و بستم قشنگ شلوارشو دکمه و نزدیک اومد

 ..زدم هم رژ یکمی براش و بستم قرمز کش با خرگوشی هم موهاشو

 .میشدن حاضر داشتن هم لق 3 اون

 .اومد در صدا ب در زنگ که بود ربع و ۶ ساعت



 .مسیحن مادر و پدر دیدم کردم باز و در رفتم

 بفرمایید اومدین خوش بابا سالم...مامان سالم_

 نیومدیم که دیر دخترم سالم_

 موقع ب هم خیلی خیر_

 ..مامان پیش رفت و داخل اومد مامان

 خوبی؟ بابا دختر سالم_

 بفرمایید خوبی شما بابا مرسی_

 .داخل کردم بدرقه هم رو بابا

 بود خودم بابای ایندفعه خورد زنگ فونآی دوباره برگردم اومدم

 ..باال بیاد شدم منتظر و زدم و در

 .کردم باز هم رو ورودی در اومد وقتی

 بابا سالم_

 .دخترم سالم_

 داخل بفرمایید_

 اومدن؟ همه_

 مسیح مادر و پدر فقط نه_

 خوبه_

 ..شدم ها انلیو داخل ریختن شربت مشغول و آشپزخونه رفتم من پذیرایی داخل رفتیم بابا با

 .مهالشون بود مونده اومدن همه کم کم

 .. در سمت رفتم اومدن االن اوناهم که

 دیر چه مهال سالام_

 نیومده؟ ک مسیح..بود ترافیک عزیزم سالم_

 داخل بیا بابا نه_

 خانم ماهرخ سالم_

 خوبی سهیل آقا سالم به_



 خوبی تو قربونت_

 اومدی خوش مرسی_

 ..ظبط سمت رفتم خودم و کردم راهنمایشون داخل به

 ..کنید اوکی و چیز همه...اومدن نزدیک دوستان خوب_

 ..اومد آسانسور در صدای موقع همون

 مهالااا کرد رحم خدا:گفتم یواش

 ..شدیم جمع گوشه یه ورفتیم خندیدیم همه

 ..بود فشفشه دستشون همه و بود مهرناز دست کنترل

 ...ایستادیم سالن ورودی رفتیم هم نگار و من

 .کردیم خاموشرو برقا

 ..داخل اومد کرد باز و در و انداخت کلید

 ماهی؟نگار؟کجایین_

 تنهااام بازهموقتی دید جوابی نمیگره پوفز کشید و گفت:

 مباااااااااارک تولدتتتتتتتت زدیم داد همه شد پلی هم آهنگ و کرد روشن پرید نگار برق پریز سمت بره اومد تا

 ..ما به بود زده زل و بود شده گرد چشماش مسیح

 ..زندگیم عشق مبارک تولدت:گفتم یواش و نزدیکش رفتم

 ..دارمت که خدارشکر..بهترین مرسی:گفت لبخند با و کرد خم سرشو

  بعد برای بزارید و عاشقانتون حرفای حاال دیگه خوب_

 ..سیپر احوال و میکرد تشکر یکی یکی مهمونا سمت رفت مسیح و باربد حرف به خندیدیم همه

 بیا عزیزم مسیح_

 کن عوض برو تخت روی گذاشتم لباس برات:گفتم گوشش در که سمتم اومد مسیح

 چشم به ای_

 ..کنه عوض لباساشو مسیح که وقتی تا

 ..وسط ریختن همه بود گذاشته اهنگ مهرناز

 ..میدونه خدا که بود صدا و سر خونه تو اینقدر



 ..کردنمی داد و جیغ و بودن کرده خاموش هم برقارو

 ..کردم احساس کمرم دور و کسی دستای میزدم سر غذا به آشپزخونه تو داشتم

 ..باال بود داده موهاشم..یکشم شلوار و قرمز تیشرت ی مسیح دیدم برگشتم

  بود قشنگی سوپرایز خیلی:گفت و کرد بوس و لپم شد خم

 اومد عه؟خوشت_

 ..خیلی_

  شدن ساکت همه یدفعه دیدم که شدمی خم سرش کم کم داشت و بود زده زل چشمام تو

 ..ما به زدن زل و کردن روشن رو برقا دیدم برگشتم

 ای بابا...:گفت و کرد ای خنده مسیح

 :/بودن نشسته خوبه مادرامون و پدر البته

 .بکنین کاراتونو شب اینجا بابا بیاین گفتن و خندیدن همه

 .!هیس کردم اشاره و گزیدم لبمو

 ..نشستیم و دونفره مبل  سمت رفتیم باهم و گرفت منو دست مسیح

 .باشی کنارم توهم میخام..بشین_

 چشم:گفتم و زدم لبخندی..نمیکرد ول دستموهم

 ..میز روی گزاشت و بیاره گفتم مهرناز به و کیک

 هوم؟ شه شروع مراسم بعد بگیریم عکسامونو اول آوردم دوربین من بدین اجازه اگه خوبحمید:

 هآر داداش آفرین:مسیح

 ..گرفتیم خانوادگی عکس یه و اومد نگارهم بعدش...گرفتن مسیح و من از و عکس اولین و کردن موافقت همه

 ..شمردیم براش برعکس 21 از و کردیم روشن مسیح برای و شمع شد ومهمه با مسیح عکس گرفتن و وقتی که تم

 ..میکرد آرزو داشت و بود بسته چشماشو
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 ..میخوندیم تولد تولد براش و یمزد دست همه

 ..میکرد نگاهمون لبخند با اونم

 میزنه چشمک داره که بده برش و کیک نزن لبخند داداش دیگه مهیار؛خوب



 مهیااار:مریم

 ..کردم هوس خانم چیه:مهیار

 ..ببرم و کیک من بزنین دست میگه راست:مسیح

 سالته؟ ۰کش...دست بزنید چیه؟مگه و خورده ای سال سنته خجالت ب 31مهدیار:ای بابا داداش 

 اینجا ماهرخ بیا:گفتتک خنده ای کرد و رو به من  مسیح

 ..دادیم برش و کیک باهم و گرفت دستمو و نشستم کنارش و رفتم

 ..تولدشو گفتن تبریک دوباره و زدن دست همه

 ..بکنه کاراشو مامان تا خونه آشپز داخل بردم و کیک

 ..کردم پلی و سال ریمیکس بهترین که وسط بیاین:تگف و کرد پلی و آهنگ مهرناز

 با مریم دمدی برگشتم شد کشیده دستم دیدم یدفعه گرفت درد پهلوم که بود تند اهنگ اینقدر وسط رفتیم و خندیدیم همه

 میکنه نگام داره اخم

 چیشده؟_

 میکنی بپر بپر داری میمون نیستی؟عین حامله مگه چیشده؟تو_

 دارهن اشکال حاال وای ای_

 من خاهر بشین گمشو برو داره اشکال خیلیم_

 عشقم باشه_

 و؟ عشقم بودی کی با بیخشید:گفت و سمتم اومد یدفعه مهیار که کرد ای خنده

 مریم_

 بندس عشق فقط ایشون..بیخود_

 منو بزن بیا حاالالاا خوب_

 .نشه تکرار_

 ..نکن اذیت آقامونو:گفت و کرد ای خنده مریم

 .عشقم وسط بریم بیا:گفت و زد مریم هب جذابی مهیارلبخند

 ..وسط رفتن باهم و گرفت و مریم دست

 ..میبره داره و ها بشقاب داخل دهچی و داده برش و کیک مامان دیدم که خونه آشپز داخل رفتم منم



 .اتاق سمت رفتم و زدم بهش لبخندی

 ..میزنه مسیح عطر از داره و اتاق تو نگار دیدم کردم باز که و اتاق در

 ..باال آوردم و بود معدم تو هرچی و کرد بد و حالم عطر تلخ بوی باز نزن بگم سمتش رفتم تا

 ..نمیخاد کردم اشاره و گرفتم لباسشو پشت که کنه صدا و مسیح بره اومد نگار

 اتاق از مرفت و کردم سرم دیگه شال یه و حموم تو انداختم و شالم و کردم جمع کاریمو گند و شدم بلند جام از سریع

 ..بیرون

 نه؟ مگه کادوعه نوبت کنمفکر باشه هم نوبتی خوب:گفت مهال که

 هدف وسط زدی آخ:مسیح

 کنه باز کادوهاشو بیاد خانومش:گفتن و کردن ای خنده همه

 مگ بچس؟..میکنه باز خودش:گفتم و زدم لبخندی

 .نیست خوب حالم کردم اشاره مریم به و

 ببینیم العملشو عکس کنه باز خودش اصال آره:گفت و داد تکون سرشو مریم که

 ..کادوهاش کردن باز به کرد شروع مسیح و کردن موافقت همه

 ..بودم نشسته مبل روی کنار ی منم

 ممنون:گفت کرد تشکر خوشحاالی با مسیح.بود خوشگلی و شیک خیلی ساعت یه که بود من بابای و مامان ماله..کادو اولین

 ..میخواستم که همونیه

 رفت و کرد تشکر اوناهم از. بود قشنگ خیلی بودن خریده شلوار و پولیور یه براش..بود خودش بابای مامان ماله بعدی کادو

 .ها بعدی سراغ

 .بودن خریده عطر براش مهیار چ مریم

 ..بودن خریده کفش براش خانومش و حمید

 ..بود قشنگ و شیک چقدر بودن خریده ست دستبند و گردنبند یه براش مهرناز و رادوین

 ..بود خریده پیراهن براش هم سهیل و مهال

 من به نگاهش همه اما کرد تشکر ازشون هم مسیح و کردم تشکر ازهمه...بودن خریده گرمکن یه براش هم باربد و مهسا و

 ..میز پایین باکس اون و بود

 ..نداشت قابلتو:گفتم و زدم لبخندی

 ..این خوشگله چقدر وااااای:گفت مسیح که کردم و نگاهش منم و اتاق داخل رفت نگار و مهرناز دیدم موقع همون



 .عشقم نداره قابلتو:گفتم و زدم لبخندی و گرفتم اتاق در از و نگاهم

 دیگه؟ شد تموم خوب...همه از مرسی..قشنگه گفت؛خیلی و کرد ای خنده مسیح

 ...خری برات پا اندر سر دیگه میخای چی داداش دیگه آرهمهیار:

 موندهههههه من کادو نههه:نگار

 ..خریدی چی ببینم بیا بره قربونت بابا آخ:مسیح

 میشم خواهرجون دالم من باباییی:زد داد و مسیح بغل تو انداخت و پاکت یه رفت نگار

 اینجاست اناش:گف و کرد اشاره شکمم به و من سمت اومد بعدشم

 ..میکرد داد و جیغ داشت ما توجه بدون اون و بودیم نگار حرکت شوک تو همه و بود یهویی حرکت خیلی

 .مبارکههه مبارکهههه وااااااای:گفت و اومد خودش به مسیح مامان یدفعه

 ماهرخ؟جدی؟ جدی:مسیح

  شد یهویی نگار کار  خیلی ولی آره:گفتم لبخند با

 دوباره میشم بابا دارم بود کادو بهترین وااای:مسیح

 ..گفتن تبریک و شدن خوشحال اینقدر همه

 شدم خوشحال چ ماهی وای:گفت و کنارم اومد مسیح

 منم_

 میاد بدت من عطر از اینه برای پس:گفت گوشم دم

 بااال اوردم عالمه یه روت به گالب االنم!آره_

 دور میندازمش..بمیرم الهی_

 نه_

 بگی تو هرچی_

 نکن لوسمگفتم: و کردم ای خنده

 .بغلش تو بود گرفته و من و زد لبخندی

 ..نشستن و شدن خسته خودشون دیگه که رقصیدن و زدن اینقدر آخرشب تا

 ..بچینن و شام میز تا مامان کمک خونهآشپز داخل رفتن و شدن بلند دخترا

 ..مسیح مامان و خودم مامان مخصوصا بخورم تکون من نمیزاشتن



 آمادس شام میز بفرمایید:گفت و اومد مهسا که میزدن حرف باهم داشتن همه

 که مبشین اومدم خودمم و صندلی روی گزاشتمش رفتیم و گرفتم و نگار دست منم..میز سمت به نرفت و شدن بلند همه

 ..کشیدم غذا خودم برای و نشستم سریع و شد باز اشتهام دماغم به خورد که بوش جلوم گذاشت مسیح و گوشت ظرف

 ..باز خدارشکر.نیست من به هواسش کسی دیدم باال اوردم سرم خوشمزههههه چقدررر اوممم

 ..صندلی به دادم تکیه و خوردم نوشابه لیوان یه شد تموم که غذام

 !شدی؟ سیر:مسیح

 ...عزیزم آره_

 نتجو نوش_

 ..شستیم رو ظرفا هم کمک با و کردیم جمع دخترا کمک با و میز خوردن غذاشونو همه وقتی

 ..کردن رفتن عزم که بود 1 ساعت بودن ما خونه همه تاآخرشب

 .اتاق سمت رفتم و آوردم در و لباسام خستگی با رفتن که همه

 ..میزد حرف نگار با داشت و بود کشیده دراز تخت روی مسیح

 دیگه بخواب بیا مامانییی_

 دخترم باشه_

 تا تخت سمت به رفتم و کردم پاک و آرایشم دستشویی سمت رفتم و کردم تنم شلوارک و تاپ یه و کمد تو گذاشتم لباسامو

 داخل پریدم شد کثیف لباسم و زدم اوق دوباره کردم حس و بدنش بوی تا بغلش تو کشید نوم مسیح کشیدم دراز

  شستم و صورتم و دستشویی

 هان؟ میکنی اینجوری میبینی و من وقتی چرا:گفت مسیح که بیرون اومدم

 کنم چیکار...روی تو دارم ویار...هطبیعی حالتا این نمیدونی تو مسیح ندارم حوصله اصال_

 چی؟ یعنی_

 میشه بد حالم میبینم رو تو نیی_

 نکنه درد دستت_

 بخدا نیست خودم دست من نشو ناراحت مسیح نه_

 اصال برای چی موقع نگار اونجوری نشده بودی؟تو یک چیزیت هست. _

 هر دفعه یکجوریه...سری پیش بوی غذا که بهم میخورد حالم بد میشد این سری عطرتو... عشقم-

 ...نگار اتاق تو برو تو میخوابیم اینجا نگار و منناراحت و بغ کرده گفت:



 ..بخوابم تنها ندارم عادت میبرد خوابم مگه حاال نگار اتاق داخل رفتم و دادم تکون سری بغض با

 ..میکرد درد پهلومم و داشتم عتهو حالت میرفتم راه خونه تو صبح تا

 چیشده؟:گفت نگرانی با کرد کجم قیافه به نگاهی و بیدارم من دید وقتی و شد بیدار مسیح بود صبح ۸ ساعت

 من چقدرررررر بخورم نمیتونم قرصم دارم هم تهوع حالت میکنه درد پهلوم خونه تو میرم راه دارم االن تا دیشب از هیچی_

 .گرفتی خوابتو خوب توووو بعد بدبختممممم

 .االن خوبی؟..ببندی رگبار به میخواستی و کی وگرنه شدم بیدار شد خوب_

 ..میزدم الکی اوق فقط دستشویی داخل رفتم سریع که خورد پیچ دلم دوباره

ه که مسیح بوس صورتمو شستم...وقتی بهتر شدم با فاصله ازم دستشو مدام میکشید به کمرممسیح نوچی کرد و اومد و 

 و گفت:من برم عزیزم...کاری نداری؟ ریزی روی لبام زد

 ..مرفت عمیق خوابی به و شد گرم چشمام..نشستم مبل روی بیرون اومدم و شستم و صورتم و سری به معنی نه تکون دادم

 ماه بعد ۸*

 کتاب داره و زده رو مطالعه عینک دیدم کردم مسیح به نگاهی میزدم قدم خونه تو داشتم گنده شکم اون با که درحالی

 .باشه داشته منو هوای گرفته مرخصی مثال میخونه

 ..داشتم دلم زیر بدی درد شدم خم و کردم مشت و بلندم گشاده لباس

 .باشم خونه تو فعال ارستانبیم برم شد خیلی که هام درد بود گفته دکتر

 ..میشد بیشتر بیشتر دردم داشت میکردم تحمل روهم بدی درد داشتم میزدم قدم که همینجوری

 و زدم جیغی که گرفت دلم زیر دردی چنان و کردم احساس پاهام بین خیسی احساس یه یهویی

 مردممممم مسیححححححححححححح:گفتم

 ..ماشین تو انداخت و کرد بغلم سریع و سرم رو انداختم و شال و مانتو ی فقط مسمت اومد هراسون مسیح که افتادم همونجا

 .میزدم جیغ و میکردم گریه داشتم فقط

 مسیحححح کنههههه لعننتت خدا_

 اخه چرا منو_

 کمرممم خدایااااا آخخخخ واااااای میاددد االن میترکمممم دارم شو خفه_

 میشد دوتا تداش کمرم میکردم بلند صندلی روی از و خودم

 میرسیم االن بیار طاقت_

 کمرم جان خدا اخ منه ماله درداش میکنی حال ک خودت بگیر خون خفه تو گفتممم_



 !میکنه درد کمرت فقط_

 ...کیسه آبم پاره شده سریع باش االن بچم خفه میشه...میترکههههه داره میکنهه درد کجاهام بدم نشون میخای_

 .میرسیم االن بمیرم الهی:گفت و خورد خندشو مسیح

 ..بود نشسته بهم مرگ رقع..رسیدیم دقیقه ۰ از بعد

 .اتاق داخل بردنم سریع و تخت روی گذاشتنم..نمیومد باال دیگه منفس

 ..میکرد عوض لباسام داشت یکی میکرد معاینه داشت یکی

 بکش عمیق نفس یه خانومم..میاد داره بچه میکنین چیکار دارین:گفت و سرم باال اومد دکتر

 همزمان با درد سوزشم داشتم... حاال یه چیزی ازم زد بیرون و یهویی و مکرد ای عطسه چنان و شد بسته چشمام یهویی

 راحت خودتو عطسه یه با..باشن تو مث همه کاشناف بچه رو میبره گفت: خنده با دارع دکتر دیدم کردم باز و چشمام

 پسرت آقا اینم بیا.کردی

 ..بغلم تو انداختنش و شد بلند گریش صدای

 نخوره سُر_

 ..بگیرش خوب_

 ..سرش روی گذاشتم و باال اوردم و دستم

 مسیح با لبخند به من نگاه میکرد و من غرق چهره پسرم بودم...مسیح گفت اگه پسر شد بزاریم نامی...

 این دنیا خوش اومدی... به مامان نامی:گفتم و کشیدم عمیقی سفن

میگرفت بالبخند گفت:ماهرخم خیلی ازت ممنونم...مرسی که اومدی توی مسیح پیشونیمو بوسید و همونطور که بچه رو ازم 

 زندگیم...

 ..رفتم خواب به کی نفهمیدم و بستم و چشماملبخند محو و بیحالی زدم و 

 

 ایان...پ
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