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 :مقدمه

 خٌال می کردم عاشقت نمٌشم اگه نگات کنم ٌکم

 ٌه روز تو خوابمم نمٌدٌدم واسه تو جونمم بدم

 دلم ٌه کاری کرده با ؼرورم که مثل بچه هام 

 ٌا وقتی مٌری بؽض و از چشام مٌشورم تا از تو دورم

دلت ٌه لحظه واسه من نمٌشه مٌدونم تقصٌرتو نٌست  

 همٌشه اونی که مال قلبته دٌر عاشقت مٌشه

 

 

 

 

 ”رامان“

 

به خٌابون شلوغ و هٌاهو مردم نگاه مٌکردم هدفون تو گوشم بود همزمان آهنگم گوش مٌدادم 

همٌنکه اوتوبوس تو اٌستگاه مورد نظرم توقؾ کرد پٌاده شدم گوشی و از جٌبم بٌرون  ،

 .  و دوباره پلی کردم کشٌدم واهنگ موردعالقم

رسٌدم زنگ اٌفون وزدم و در باتٌکی جلوی اپارتمان کوچک فرزام که  

رفتم سمت پله  باز شد رفتم جلوی اسانسور  پووؾ مثل همٌشه خراب بود،

که رسٌدم نفسی تازه کردم و دوباره ٌه طبقه هم باال ۳ها و رفتم باال طبقه 

 .رفتم درخونه باز بود کفشام و دراوردم و وارد خونه شدم

 سالم من اومدم-

 فرزام تو اشپزخونه بود و با سٌنی شربت اومد 

 به به چه عجب پٌدات شد -

 لٌوان شربت و برداشتم و رو مبل نشستم

 اه من و که مٌشناسی شانس ندارم اصال بابا گٌر افتادم باز،-

 عه زندان افتاده بودی؟-

 چشم ؼره ای رفتم

 نه بابا چه زندانی،اٌن مرتٌکه انوشٌروان ول کن نٌست-
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 !خودت گفتی داری ازش پول مٌکنی عه مگه باهاش دوست نبودی؟-

 ٌه قلوپ از شربت خوردم

ازگاهی باهاش بٌرون مٌرفتم و قٌافه نحسش و تحمل مٌکردم تااٌنکه ٌه روز ر اره بابا ه-

 دعوتم کرد خونه اش و ازم سکس خواست 

 فرزام بلند خندٌد

 

 جوون توام بهش دادی؟-

 باحالت چندش صورتم و جمع کردم

 نه بابا مگه دٌوونه ام؟پٌرمرده خٌلی خپله اه حالم بدمٌشه فکر مٌکنم بهش-

 خاک تو سرت رامان بابا عوضش ازش پول مٌکندی دٌگه-

اٌنارو از اون محله زپرتی اشؽال دونی خالص  رفتم  بابا بابا تا اٌنجا خوب کندم ازش،-

 بعدشم ٌه گوشی تازه واسه خودم گرفتم کردم و تو ٌه محله قابل تحمل تر خونه اجاره کردم،

 ؟په چرا مٌگی گٌر افتادی-

 مٌلٌونی که ازش کندم و االن مٌخواد۵۰اصل ماجرا اٌنجاست که اون -

 :فرزام با دهن باز گفت

 ؟مٌلٌون و چه جوری کندی ازش۵۰...لعنت بهت-

اه بابا کاش نداده بود مرتٌکه االن پولش ومٌخواد چه ؼلطی کنم فرزام؟چند روزه دنبال کار -

 مٌگردم جاٌی سراغ داری؟

 ٌه شب تحمل کن از پولش مٌگذره...بابا ٌه دادنه دٌگه رامان-

اولٌن رابطم و برم  اه فرزام به خدا مٌگم نمٌتونم قٌافش وتحمل کنم بعد تو مٌگی برو بده،_

 ساله تجربه کنم مگه اوسکولم؟۷۰بااٌن پٌرمرده

 لٌوان و سرکشٌدم

 ...چه بدونم واال ولی-

 ٌهو تکٌه اش و از مبل برداشت و رو زانوهاش خم شد

 ٌه پٌشنهاد دارم واست توپ...رامان -

 چشام ورٌز کردم

 چه پٌشنهادی؟-

 ببٌن از طرؾ هرچی بکنی نصؾ نصفٌما از االن بگم در جرٌان باش-

 دستم و به معنی بروباباٌی تکون دادم
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 ولمون کن توروخدا از چاله بٌفتم تو چاه؟-

 نه بابا اٌن ٌاروٌی که مٌگم ادم حسابٌه خٌلی ام ماٌه داره -

 ٌکم به جلو خم شدم کنجکاو شده بودم

 خب کٌه؟-

 اٌن صاحب کارخونه ام هست فرهود سلطانی -

 من که ندٌدمش -

 دنبال نٌروی جدٌد مٌگرده هم بٌا اونجا مشؽول به کارشو هم اٌنکه مخ طرؾ و بزن-

 از کجا مٌدونی همجنس گراست؟-

  پسرش ودٌدم تخب مٌدونم دٌگه از بچه ها شنٌدم ٌکی دوبارم دوس-

بادم خالی شد و چپ چپ نگاش کردم 

 طرؾ دوست پسرداره باٌکی تو رابطست بهم مٌگی مخش وبزنم؟-

 بزار حرفم و تموم کنم عجله دارٌا-

 خب باشه بگو-

 ولی مطمئنم چندوقته تو رابطه نٌست ٌعنی دوست پسر نداره-

 از کجا مٌدونی فرزام؟-

مٌدونم دٌگه قبال که تورابطه بود دوس پسرش رفت وامد داشت به کارخونه ولی چندوقته -

 از اٌن خبرا نٌست ازبچه هاشنٌدم کسی دورو برش نٌست

 از کجا مٌدونی من و قبول مٌکنه به عنوان نٌروی جدٌد-

 من به بچه ها مٌسپارم هوات و داشته باشن -

 ؟مٌشه راحت ازش پول کند؟۵۰طرؾ چندسالشه؟ خب باشه،-

 سالشه39-

؟خٌلی جوونه ها مطمئن نٌستم بتونم گولش بزنم اخه مٌدونی گول زدن اٌن ۳۹لعنت بهت-

 پٌرمرداٌی مثل انوشٌروان ٌکم راحته ولی جوون نه زٌاد

 نفوس بد نزن مٌتونی-

 حاال چه جور ادمی هست مٌتونم راحت پول بچاپم ازش؟-

 خب جدی و زرنگه ولی شاٌد اگه مخش زده بشه بتونی مدٌرعاملی چٌزی بشی-

 اگه مخش و نتونم بزنم؟...هوم چی بگم امٌدوارم-

 خودش و ولو کرد رومبل

 احمق تو قٌافه داری خوشگلی هر بار باهات بٌرون مٌرم بهت شماره مٌدن-
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 خندٌدم 

 نه اونقدر که تومٌگٌا-

 خداٌی دوست صمٌمٌم نبودی منم بهت شماره مٌدادم -

 کوسن و پرت کردم سمتش که رو هوا گرفت

 چه قدر بٌشعوری تو فرزام-

 خندٌد

 تو خٌلی هاتی لعنتی -

 خب کی بٌام؟-

 همٌن فردا پاش و بٌا کارخونه-

مٌگم حقوقاش چطوره؟اٌن مرتٌکه انوشٌروان پولش ومٌخوادا موندم چه جوری جور کنم -

 !بدم بهش

 نگران نباش حل مٌشه شاٌد معجزه ای شدو گره مشکالتت باهمٌن رئٌس ماٌه دارما باز شد-

 ما ازاٌن شانسا ندارٌم-

 شانس داری که قٌافت اٌنقدر هاته دٌگه انقدر ناشکری نکن-

 ای بابا کاش کچل بودم خپل بودم ولی پول داشتم-

 گمشو بابا -

 بلند شدم 

 من برم دٌگه فرزام-

 عه کجا بمون شام-

 نه باٌد برم خونه-

 باهاش دست دادم

 باشه برو تعارؾ که ندارٌم هوم؟-

 اره بابا -

 فردا منتظرتما-

 ادرسش و واسم اس کن -

 باشه خداحافظ-

 خدافظ-

********************************** 
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کلٌد و توی قفل چرخوندم و وارد خونه شدم خونه ی جدٌدمون رو دوست داشتم هر چند 

کوچٌک بود ولی خٌلی بهتر از اون سگدونی بود که قبال زندگی مٌکردٌم بطری نوشابه 

 خانواده رو گذاشتم روی اپن مامان داشت آشپزی مٌکرد 

 سالمی کردم همٌنکه متوجه اومدنم شد اومد سمتمو بؽلم کرد

 خوش اومدی پسر خوشگلم _

 مرسی مامان چه بوٌی را انداختی گشنه ام شد _

به اجاق گاز نزدٌک شدم ؼذای مورد عالقه ام زرشک پلو با مرغ برام گذاشته بود با اشتها 

 و تو دهنم گذاشتم  ٌه کوچولو از کنار مرغ کندم

 خدا ه مامان ٌه دونه ای ب_

 مامان خندٌد

 و بشور باباتم صدا کن برای شام تو اتاقشه   از دست تو برو دست و صورتت_

و  چشمی گفتم و رفتم آبی به دست و صورتم زدم تو آٌنه نگاهی به خودم انداختمو موهام

 کنار زدم که ٌاد حرؾ فرزام افتادم

 " احمق تو قٌافه داری خوشگلی هر بار باهات بٌرون مٌرم بهت شماره مٌدن"

من هر طور شده باٌد وارد اون کارخونه مٌشدم اٌن طوری حسابمم با اون انوشٌروان 

 .عوضی صاؾ مٌشد

لبخندی به تصوٌر خودم تو آٌنه انداختم و اومدم بٌرون چشمم به بابا افتاد که با عصا مٌومد 

طرؾ پذٌراٌی رفتم کمکش از زٌر بؽلش گرفتم به پای توی گچش نگاه کردم دلم گرفت 

وقتی داشت خونه های اٌنو اونو رنگ مٌزد پاش و از رو نردبون لٌز مٌخوره و مٌوفته 

 ...زمٌن و اٌنطوری مٌشه 

 صندلی رو کشٌدم جلوترو بابا نشست 

 زنده باشی پسرم _

 و کشٌد سری تکون دادم و تشکر کردم همگی دور مٌز جمع شدٌم مامان ؼذام

خٌلی کار خوبی کردی پسرم اٌن مٌزو خرٌدی واال خسته مٌشدم هی از رو زمٌن بلند _

 مٌشدم و به خاطر ٌه نمک پاش مٌرفتم تو آشپزخونه و مٌومدم

 : لبخندی زدم که بابا گفت

 مادرت راس مٌگه دستت درد نکنه حاال بگو ببٌنم کار پٌدا کردی بابا؟_

 بابا تو فکرشم به چند جا زنگ زدم پٌدا مٌکنم شما نگران نباشٌن _
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  اسمش چی بود؟...و ٌعنی مٌگم زودتر بدهی اٌن دوستت_

 افشٌن بابا_

اه ...آره آره همون صاؾ کنی اونم جوونه پول الزمش مٌشه درست نٌست بدهکار بمونی_

 تونم بکنم اٌن پای لعنتی مم بد موقعی شکست کمکتم نمی

:  خواستم ٌه چٌزی بگم که مامان گفت

 و بخوره از اون وقتی که اومده ٌه بند داری حرؾ مٌزنی  مرد بزار ؼذاش-

 و زود تر بده  خانوم بده مٌگم بدهی_

کنه   با استعداده که به همٌن زودٌا ٌه کاره خوب پٌدا میرمٌده تو نگران نباش پسر من انقد_

 مارو از اٌن االخون واالخونی نجات مٌده

ٌه قاشق برنج تو دهنم گذاشتم به جر و بحثاشون نگاه کردم به صافی قلباشون نگاه مٌکردم  

 ...اونا نمٌدونستن من تو چه منجالبی گٌر کرده بودم

مٌلٌون از ٌه پٌر مرد حشری که االن پا رو 50مٌلٌون از دوستم گرفتم نه 15فکر مٌکردن 

 !!گفت ٌا سکس ٌا پولم خرخره ام گذاشته بودو می

و انداختم تو پرٌز و تو جام دراز کشٌدم رفتم تو م رو رو زمٌن پهن کردم و گوشی تشکم

تا مسٌج داشتم 5واتساپ ببٌنم فرزام برام فرستاده ٌا نه که اسم پٌرمرده افتاد تو لٌست پٌامام 

تا عکسا دانلود مٌشدن  ازش دست و پام شل شد سه تا پٌام فرستاده بود با دو تا عکس

 :پٌاماشو خوندم

  مٌلٌون که فدا سرت 50رٌزم به پات اون  رامان احمق نشو بٌا با من باش دنٌا رو می"

 "ٌادت که مٌوفتم شق مٌکنم

 "ٌرم با دٌدنت شق مٌکنه باورت مٌشه؟ االنم بد جور مٌخوامت ببٌن..تو اٌن سن ک"

و مٌدٌدم پٌرمرد  با دٌدن عکسای آلتش عقم گرفت مخصوصا وقتی اون پشمای سفٌد رنگش

  مردمم تن به اٌن ذلت نمی دادم فکر اٌنکه که اولٌن رابطه کشٌد من می عوضی خجالتم نمی

درسته کششی به دختر ها نداشتم اما ! و با ٌه پٌرمرد چاق و کچل باشم حالمو بهم مٌزدم

 !عالقه ای هم به سکس با پٌر مرد هاٌی مثل اون نداشتم

 ... برای خودم آرزو ها داشتم مٌخواستم اولٌن رابطه ام با ٌه ادم حسابی باشه

****************************** 

و  همٌنطور که داشتم روی گاز نٌمرو مو هم مٌزدم گوشٌم زنگ خورد فرزام بود تماس

 وصل کردم 

 جانم فرزام _
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 سالم چطوری داداش؟_

 سالم خوبم چه خبر ؟_

 و زٌرشو خاموش کردم  نمک زدم

و اما  شرمنده واقعا دٌشب ٌهوٌی مهمون اومد برام به کل ٌادم رفت بفرستم برات آدرس_

 و کردم امروز صبح رفتم پٌش همون رئٌسمون ٌه عالمه تعرٌفت

 منشی مون استعفا داده بود سلطانی هم ،گفتم که کار الزمی، رامان واال شانس اوردی پسر -

منتظر بود ٌکی پٌدا شه بٌاد سر جاش تا بتونه بره از کارخونه اونم گفت بٌای تا باهات 

 مصاحبه کنن

: از ته دل با ذوق اضافه کرد

 خدا اسم اٌنو من مٌزارم شانس ه ب-

 خندٌدم 

 دستت درد نکنه ٌدونه ای داداش من کی بٌام؟_

 تو ٌه ساعت دٌگه بٌا قبل تاٌم نهار سرش خلوت تره _

 و از ذوق گاز گرفتم لبم

م اٌنکه مدارکتم باٌد بٌاری من هر چی الزمه برات اس مٌکنم ببٌنم ی ادٌر نکنٌا ها ٌک_ 

چٌکار مٌکنی دٌگه حسابی تٌپم بزن فرهود ظاهر کار کنای ساده اش اهمٌت داره براش چه 

 برسه که تو قراره همش تو چشم باشی

خٌلی خوشحال بودم هنوز چٌزی نشده بود سر از پا نمی شناختم که ٌادم رفت ماهٌتابه رو 

همٌنطور بدون دستمال برداشتم گذاشتم روی مٌز که انگشت شصت سبابه ام سوخت آٌی 

 گفتم

 :که فرزام از اون ور خط گفت

 چٌشدی تو؟_

 هٌچی دستم سوخت بابا حواس نمٌزاری که برای آدم_

 خندٌد 

 حتی آی گفتنتم سکسٌه لعنتی_

: با خنده گفتم 

 فقط گمشو فرزام-
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و با عجله خوردم رفتم تو اتاقم تصمٌم گرفتم ٌه ام رخداحافظی کردٌم و قطع کردم صبحونه 

کت چرم نازک که تازگٌا با پول اون عوضی خرٌده بودم رو با ٌه شلوار لی نوک مدادی 

 .بپوشم درسته زٌاد مناسب اٌن فصل نبود اما اٌنا تنها لباسای خوبم بودن پوشٌدمشون

فرزام مدارک الزم و آدرس رو برام اس کرد پوشه ام و که مدارکم توش بودو از تو کمد 

 .برداشتم

از تو کشو ، اٌن ٌه مدت انقد دنبال کارای مختلؾ رفته بودم که مدارکم ٌه جا بود همش

و  و با اسپری مو تثبٌتش کردم پوشه ام و برداشتم و قشنگ حالت دادم به موهام سشوارم

برداشتم و از اتاقم زدم بٌرون بابا داشت با رادٌوی کوچٌکش ور مٌرفت رفتم کنارش 

 بابا من دارم مٌرم راستی مامان کجاست؟_

 رفته خرٌد، کجا داری مٌری؟_

 فرزام زنگ زد گفت با رئٌسشون هماهنگ کرده مٌرم برای مصاحبه دعا کن برام_

 اٌشاال پسرم هر چی قسمتته همون مٌشه برو خدا پشت و پناهت _

و بوسٌدم و ازش خداحافظی کردم و از خونه خارج  و گونه ی چروکٌده اش  تشکر کردم

 ...شدم

گروه "پول تاکسی رو حساب کردم و از تاکسی پٌاده شدم سر در کارخونه بزرگ نوشته بود 

که سمت چپ کار خونه چند تا ماشٌن ؼول پٌکر پارک شده بود و " ماشٌن سازی مٌهن

 یالگسمت راست ٌه باؼچه ی بارٌکی وجود داشت که پر بود از 

.  مختلؾ

 

نمای ساختمون سنگی و شٌک بود نگاهی به ساعت مچٌم انداختم 

بود استرس داشتم گوشٌمو از جٌبم در آوردم و تو صفحه ی 12:10

سٌاهش نگاهی به خودم انداختم همه چی مرتب بود رفتم سمت 

نگهبانی، نگهبان صدای تلوٌزٌون رو تا آخر زٌاد کرده بود و از 

 اون طرؾ هم روزنامه مٌخوند سرفه مصلحتی کردم که متوجه نشد

که روی کانکس زدم که از جا پرٌد انگار خٌلی توی بحر روزنامه 

 و کنترل کردم رفته بود به زور خنده ام

خواستم بدونم اتاق آقای رئٌس تو کدوم طبقه  جناب ببخشٌد من اومدم برای مصاحبه می_

 ست از پشت عٌنک طبی گردش نگاهی بهم انداخت

 که اٌنطور با اقای سلطانی کاری دارٌن؟-
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 بله بله درسته بی زحمت بگٌن تو کدوم طبقه ست اتاقشون_

 االن اٌشون مشؽولن شما بٌاٌن ٌه چاٌی بخورٌن فعال _

پوفی کشٌدم 

 قبال هماهنگ شده _

 فهمٌدی اتاق ِرٌٌس تو کدوم طبقه ست؟ اگه هماهنگ شده باٌد می_

خداٌا عجب گٌری کردٌم نگاهی به ساعت مچٌم انداختم داشت دٌرم مٌشد ٌادمه قبال فرزام 

 خواستم دٌر کنم مٌگفت به خاطر پنج دقٌقه دٌر اومدنش کم مونده بود اخراج شه نمی

و ٌه بار دٌگه از اول  و از جٌبم کشٌدم بٌرون پٌام به قٌافه ی بٌخٌالش نگاهی انداختم گوشٌم

 خوندم نه فرزام خنگ طبقه رو ٌادش رفته بود بنوٌسه

 طبقه ی دهم _

تشکری کردم رفتم تو ٌه ، گفت مرد اٌنو زود تر می عجب ادماٌی پٌدا مٌشدن انگار می

سالن بزرگی بود که گلدون های بزرگی اطرافش بود با تابلو های مختلؾ از شعر گرفته تا 

نقاشی های در هم برهم رفتم سمت آسانسور منتظر شدم به طبقه ی همکؾ برسه درو باز 

 .کردم و سوار شم تو آٌنه ی آسانسور نگاهی به خودم انداختم

 ،  گوشه های کتم و صاؾ کردم حس مٌکردم کؾ دستام از عرق نوچ شده بود استرس داشتم

 ...شاسی رو فشار دادم

و وارد شدم که خنکی باد اسپٌلت  به طبقه ی دهم که رسٌدم آسانسور اٌستاد درو هل دادم

خورد به صورتم از ٌه راهروی بارٌک گذشتم و رسٌدم به ٌه سالن که ٌه مٌز بزرگی وجود 

حسٌن "روی لٌِبلی که روی مٌز بود نوشته بود ، داشت که مرد جوونی پشت مٌز نشسته بود

 .حدس زدم که منشٌش باشه" رضاٌی

 سالم خسته نباشٌد من رامان صفٌری هستم دوستم هماهنگ کرده بود برای مصاحبه اومدم_

 آها خوش اومدٌن آقای صفٌری _

 خٌلی ممنون مٌتونم برم داخل؟_

 اجازه بدٌن ٌه زنگی بزنم _

 خواهش مٌکنم بفرماٌٌن_

:  شماره رو گرفت

 آها بله چشم مٌگم بهشون...سالم قربان آقای صفٌری اومدن برای مصاحبه -

 رو کرد به من 
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دٌقه 40متأسفم آقای صفٌری اٌشون گفتن که چون ده دٌقه دٌرتر تشرٌؾ اوردٌن مجبورٌن _

 منتظر باشٌن تا جلسه آنالٌن شون تموم شه

  ممنون نآها_

 بفرماٌٌن بشٌنٌن لطفا _

 دٌقه عالؾ مٌشدم40تشکری کردم و نشستم اٌنم از امروز به خاطر ٌه نگهبان لجباز باٌد 

با نوک کفشم اروم به سرامٌک مٌزدم ٌکم با موباٌلم ور رفتم نگاهی به ساعت انداختم هنوز 

 تازه ٌه ربع گذشته بود که صدای منشی رو شنٌدم 

 چٌزی مٌل دارٌن بگم براتون بٌارن_

 خوام  نه ممنون چٌزی نمی_ 

 رضاٌی سری تکون داد 

امروز دستٌار اقای رٌٌس تشرٌؾ ندارن واال اٌشون باهاتون مصاحبه مٌکردن انقدر _

 موندٌن منتظر نمی

 نه اشکالی نداره من منتظرشون مٌمونم _

و چرخوندم و تابلو هارو نگاه کردم چقدر به تابلو  دٌگه حرفی بٌنمون ردو بدل نشد سرم

عالقه داشت تو همٌن اثنا بود که موباٌلم زنگ خورد با دٌدن شماره ی انوشٌروان دست و 

و   گذاشتم اونقدر زنگ بزنه تا قطع شه از حرص لبم؟گفتم و گم کردم چی باٌد می پام

گفت قبل تاٌم   فعال خبری ازش نبود خوبه حاال فرزام می،مٌجوٌٌدم نٌم ساعت گذشته بود

 ... خلوت نبود معلوم نبود تا کی باٌد اٌنجا بشٌنم،نهار سرش خلوته

و گرفتم دستم درست حدس  تلفن منشی زنگ خورد انگار خود رٌٌس پشت خط بود مدارکم

 :زدم منشی رو به من کردو گفت

 بفرماٌٌن داخل اقای رئٌس منتظر شما هستن_

ممنونی گفتم و از جام بلند شدم در زدم و وارد شدم ٌه اتاق لوکس و بزرگی جلو روم بود که 

فکر کنم از کل خونه ما بزرگتر بود دور تا دور اتاق کاناپه چرم گرون قٌمتی چٌده شده بود 

روی دٌوارا هم نقاشی های جالبی بود مٌز رئٌس انتهای اتاق بود ٌه مرد جا افتاده و 

 .گندمگونی پشت مٌز بود

 سالم وقتتون بخٌر _

 و بزارٌد رو مٌز سالم ،ممنون مدارکتون_

: و گذاشتم رو مٌز و اٌستادم که گفت  مدارکم

 شٌنٌد لطفاب-
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تشکر کردم و نشستم ٌه نگاه سرسری به پوشه ام انداخت سرشو بلند کردو صاؾ تو چشام 

 نگاه کرد

 رامان صفٌری درسته؟_

 بله درسته_

و مسلط  حس مٌکردم وقتی حرؾ مٌزنم صدام ٌه کوچولو مٌلرزه ولی سعی مٌکردم خودم

دکمه ی باالی پٌرهنش و باز کرد که توجهم به ٌه قسمتی از خالکوبٌش جلب شد  نشون بدم

انگار متوجه شد که دارم به خالکوبٌش نگاه مٌکنم لبخند مرموزی ، که روی سٌنه اش بود

 .زد 

 کنٌد چند سالتونه سابقه ی کار دارٌن مدرکتون چٌه؟  خب خودتون و معرفی می_

سالمه من لٌسانس روابط عمومی دارم تا حاال فرصتی پٌش نٌومده توی شرکتی کار کنم ۲۴_

 ...ولی کار های مختلفی رو امتحان کردم از گارسونی

 حرفمو قطع کرد

کافٌه اقای صفٌری ما اٌنجا به ٌه منشی نٌاز دارٌم اقای رضاٌی رو که دٌدٌن تا اخر اٌن _

هفته از اٌنجا مٌرن ما واقعا از کارشون راضی هستٌم اگه بتونٌن در عرض اٌن ٌک هفته 

 و نشون بدٌن استخدامٌن خوب کار کنٌن و مهارت خودتون

از جاش بلند شد و از پشت مٌز اومد بٌرون و تکٌه داد به مٌزش و هٌکل خوب و 

 و تو معرض دٌدم گذاشت عضالنٌش

و  هر چند ما دنبال ٌه ادم سابقه دارٌم اما من همٌشه به جوونا فرصت مٌدم تواناٌی هاشون-

 نشون بدن

 تواناٌی؟دو تا تلفن جواب دادنو برنامه هارو هماهنگ کردن که اٌن حرفارو نداشت 

و استخدام  و مٌکنم که تو مدت کم ٌاد بگٌرم پشٌمون نمٌشٌد از اٌنکه من من تمام تالشم_

 .کنٌد

 بعدش ؟و کج کرد ٌه چند ثانٌه به تٌپ و قٌافه ام زل زد ٌا من اٌنجوری احساس کردم سرش

 رو مٌز خم شد و برگه کاؼذی رو گرفت جلوم 

 اطالعاتتون رو بنوٌسٌد اٌنجا _

 ازش گرفتم 

 چشم ممنون_

: اشاره ای به پوشه ام کرد و گفت
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مدارکتون هم تا اخر اٌن هفته اٌنجا مٌمونه اگه شانس پٌش اومد که هٌچ اگر نٌومد پس داده -

 مٌشه به خودتون

و تکون دادم دستی به جٌبم کشٌدم خودکارم نبود ٌادم افتاد که رو مٌزم جاش گذاشتم  سرم

همٌنطوری که دنبال خودکارم بودم دٌدم ٌه خودکاری رو گرفته سمتم ازش گرفتم و تشکر 

 کردم

 حتما اقای معٌنی بهتون گفته که من از آن تاٌم بودن خوشم مٌاد_

 خندٌدم

 بله دٌر کردن کردن مساوٌست با اخراج_

 با نگاه جدی که بهم انداختم خنده ام و خوردم 

 بله از اٌنکه دٌر کردم هم عذر مٌخوام ازتون_

 !نٌازی نٌست از اٌنکه دوباره تکرارش نکنی گزٌنه ی بهترٌه نسبت به عذر خواهی کردن_

 همش ،و تکون دادم دٌگه حرؾ زدن رو جاٌز ندونستم و شروع کردم به پر کردن فرم سرم

کردم که زدن مخ همچٌن ادمی نمٌتونه راحت باشه که گوشٌم زنگ خورد با  به اٌن فکر می

 .دٌدن شماره ی انوشٌروان قطع کردم

و بنوٌسم که رخواستم شماره ملی  می، بخدا اون روزی که از دستش راحت بشم سور مٌدم

و از روی مٌز جلوم بردارم نگاهم با نگاهش تالقی  زنگ زد دوباره مٌخواستم که گوشٌم

 کرد 

 راحت باش _

 واجب نٌست زٌاد_

دوباره رٌجکت کردم مردٌکه ی عوضی ول نمٌکرد گوشٌم و خاموش کردم و توجٌبم 

 . فرم و روی مٌزش گذاشتم،و بلند شدم از جام گذاشتم فرمو پر کردم

: نگاهی به فرم انداخت و گفت

  صبح تا پنج بعد از ظهره  ۸تاٌم کارتونم از ، از فردا مٌتونٌن شروع به کار کنٌد-

: با ذوق گفتم 

 ممنون از اٌن فرصتی که در اختٌارم گذاشتٌن-

.... و اومدم بٌرون خداحافظی کردم

********************** 

وقتی داشتم از جلوی نگهبانی رد مٌشدم با سوتش سرم و چرخوندم با دستش اشاره کرد که 

: تونست با من داشته باشه با تعجب گفتم اٌن چه کاری می، بٌام
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من؟ -

 آره بابا با خودتم بٌا _

 متعجب رفتم پٌشش

 بله؟_

 مٌگما شٌری ٌا روباه؟ _

 معلوم بود از اون فضول های روزگاره 

 اگه خدا بخواد شٌر _

  مٌدی؟یو کِ   شٌرٌنی من...یآی آ_

 پوکر فٌس نگاش کردم 

 خندٌد

 شوخی کردم بابا ...ای خدا  !قٌافشو_

 خودشو کشٌد جلوتر 

 رو روته اٌنجا استخدام شدیبَب و بگم پسر جون به خاطر  راما بزار ٌه واقعٌتی_

 اخم ، اٌن فکرو بکنه مردک دٌوونهمخواستم کسی در مورد گفت ؟؟نمی اٌن چی داشت می

 کردم  

 چه ربطی داره اقای محترم؟_

 و مٌرن برای استخدام شاد مٌرن با صورتهای اوٌزون بر مٌگردن روزی ده نفر مٌان_ 

 بازم ربطی نداره _

 از ما گفتن بود _

و و ٌه تاکسی گرفتم  اهمٌتی ندادم

********************************* 

با لبخند به خوشحالٌشون نگاه کردم وقتی خبر اٌنکه تو ٌه کارخونه مشؽول به کار شدم رو 

شنٌدن برق خوشحالی رو تو چشاشون مٌدٌدم مامان قوطی شٌرٌنی که خرٌده بودم روی با 

 و بؽلم کرد  گردنم و سمت خودش کشٌد،ٌه سٌنی چاٌی اورد سر مٌز

 قربون پسر خوشگل خودم بشم _

 خدا نکنه مامان _

: کرد گفتمی و فوت  همونطوری که بابا داشت چاٌی ش

 راستی گفتی کجاس کارخونه بابا؟-

 ماشٌن سازی مٌهنه اسمش ...اخر شمٌران_
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 و پسرم اٌن پام خوب مٌشه مٌام مٌبٌنم محل کارت_

: خواستم بلند شم که مامان گفت با لبخند سری تکون دادم که گوشٌم زنگ خورد می

 واٌسا من برات مٌارم-

 دستت درد نکنه _

 شٌرٌنی خامه ای برای خودم تو پٌش دستی گذاشتم کمی از چاٌٌم نوشٌدم

 گوشی و از چشماش دور نگه داشت و به زور خوند ورد،   آو  مامان گوشٌم

 گی اٌن کٌه رامان؟ ..مرد مفن..پٌر_

چاٌی پرٌد تو گلوم بابا زد به کمرم اصال انتظارشم نداشتم با همچٌن صحنه ای مواجه شم 

 با سرفه از جام بلند شدم و ،و اٌنطوری سٌو کردم ظهر انقد زنگ زد منم از حرصم اسمش

 و از دست مامان قاپٌدم و قطع کردم موباٌلم

 ؟بابا اٌن فرزامه اسمشو اٌنطوری سٌو کردم برا خنده کی مٌخواد باشه_

 بابا  اخمی کرد

و که انقدر بهش کمک کرده و کار پٌدا کرده براش رو اٌنطوری  پسرم ادم  اسم دوستش_

 ثبت نمٌکنه حاال چرا قطع کردی؟

 چشم بابا چٌزی نٌست خودم بعدا بهش زنگ مٌزدم_

 اٌنو گفتم و فوری جٌم شدم تو اتاقم 

: صدای مامان و شنٌدم که گفت

 شٌرٌنٌت موند-

 بعد شام مٌخورم مامان _

 و گرفتم  در اتاقم رو بستم شماره انوشٌروان

 به به رامان خان چه عجب ٌه بارم شما به ما زنگ زدی_

و از زٌر سنگم شده جور مٌکنم انقدر به من زنگ نزن خانواده ام شک  بببٌن من پولت_

 مٌکنن 

چرا اونوقت که داشتی مٌلٌون مٌلٌون از من پول مٌکندی خانواده ات ... اوخٌی پسر بابا_

 شک نمٌکردن االن ٌهو فهمٌدن پسری هم دارن وشک مٌکنن؟

:  ٌه دفعه جنس صداش عوض شد با خشم گفت

ِاال   تموم  ببٌن تا اخر برج اومدی خونه ام به دست و پام افتادی گفتی ؼلط کردم هٌچ و-

اون پوالی بی زبونم و که رٌختی تو حلق خودت و خونواده ات از حلقومت مٌکشم بٌرون 

 ببٌن بت کی گفتم دٌگه
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:  بؽضی که تو گلوم بود اذٌتم مٌکرد با صدای لرزون گفتم

 تو خواب ببٌنی من بٌام طرفت الزم باشه گداٌی مٌکنم اما نمٌخوام رٌختت وببٌنم-

 و نمٌزدی  دونستی اٌن حرؾ نت و می*و*خاک تو سرت تو اگه قٌمت ک_

 به تو ربطی نداره تا ماه اٌنده پول تو حسابته _

 خندٌد 

 نت و بده*و*اٌن گنده گوزٌا بهت نٌومده پسر جون تو بٌا ک_

 از حرص نفسام تندو طوالنی شده بود حالم ازش بهم مٌخورد 

 خفه شو عوضی خفه شو _

و پس مٌدادم هر جوری  و قطع کردم و خاموشش کردم من هر جوری شده باٌد پولش گوشٌم

خواستم از چاله بٌوفتم تو چاه چهره ی فرهود تو ذهنم نقش بست  شده از طرفی هم نمی

... کاری مٌکنم که چشمش ؼٌر من کس دٌگه ای رو نبٌنه

************************************** 

 ...و زدم و سوار شدم وارد کارخونه شدم و شاسی اسانسور

 و سمتم دراز کرد  رضاٌی با دٌدنم از جاش بلند شدو دستش

 صبح بخٌر اقا رامان_

 خٌلی گرم و صمٌمی برخورد مٌکرد من هم متقابال دستم و دراز کردم و باهاش دست دادم 

 ممنون صبح شمام بخٌر _

  به صندلی که کنار خودش پشت مٌز بود اشاره کرد

بشٌن لطفا دٌروز اقای سلطانی بهم گفت که شما قراره اٌنجا کار کنی راستش خٌلی _

خوشحال شدم چند هفته ای بود که منتظر ٌه جاٌگزٌن بودٌم و درسته با اٌن کارخونه 

همکاری کردن جز عالٌقه منه اما به خاطر ٌه سری کارا عجله داشتم که برم از اٌنجا پس 

 تمام تالشم و مٌکنم شما تو مدت زمان کم چم و خم اٌن کار  دستتون بٌاد

: سرم و تند تند تکون دادم که ادامه داد

  که الزم دونستم بهتون بگم ما اٌنجا ابدارچی ندارٌمت ٌه چند تا نکته هس-

 نگاه متعجبم و که دٌد با ؟چی؟ ابدارچی ندارن؟نکنه کارای ابدارچی رو هم من باٌد انجام بدم

:  خنده گفت

درسته عجٌبه اما بعد اقای مجٌدی که ابدارچٌمون بودن و از اٌنجا رفتن دٌگه ابدارچی -

ز عٌد پارسال انداشتٌم راستش اقای رئٌس تو استخدام کردن خٌلی وسواس به خرج مٌدن و 

 تا االن کارا رو من انجام مٌدم
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م داشت در مٌومد گل بود نٌز به سبزه آراسته شد منشی گری بس نبود ابدارچی بودن صحر

 هم بهش اضافه شد 

 ٌه خوبی داره اٌنه که ماهٌانه ادم دوبل مٌشه ، دو تاشو هندل کردن کار سختی نٌست زٌاد_

 صبح مٌرسن کارخونه و همون لحظه باٌد قهوه اشون ۹و ٌه چٌز دٌگه اقای رٌٌس معموال 

 رو مٌز باشه قهوه ی ساده ترک مٌخورن با ٌه بسته بٌسکوٌٌت رژٌمی

از جاش بلند شد و منی که همٌنطور سر جام مٌخ شده بودم رو کشٌد سمت در اشپزخونه ی 

 کوچٌک 

 بٌا جای وسٌله هارو بهت نشون بدم_

همٌنطوری که داشت توضٌح مٌداد جای بٌسکوٌٌت و قهوه و هزار چٌزه دٌگه رو من به 

ماهٌانه ی که رضاٌی مٌگفت دوبل مٌشه فکر مٌکردم همٌن باعث مٌشد تا حدودی از 

 ابدارچی بودن خوشم بٌاد

گفتم اقای سلطانی روی عصرونه ام خٌلی حساسه معموال  خب همٌنطوری که داشتم می_

پای سٌب کم شٌرٌن مٌخورن که مٌتونی هر دو روز ٌه بار از قنادی نزدٌک کارخونه 

بخری و هر چی خرٌدی رو با رسٌد حتما باٌد به اقای رٌٌس نشون بدی و سر ماه پول 

وسٌله هاٌی که خرٌده بودی به ماهٌانه ات اضافه مٌشه و اها اٌنم بگم که اٌن قهوه و 

بٌسکوٌٌتی که نشون دادم بهت تو هر مارکتی پٌدا نمٌشه من ادرس فروشگاه و مٌنوٌسم و 

 برات مٌفرستم قٌمتاشم خوب و به صرفه ست

هاج و واج مونده بودم خورد و خوراک من کجا و خورد و خوراک رٌٌس کجا؟حاال اٌن ٌه 

 بخشش بود 

حسٌن بقٌه کارای اشپزخونه رو هم برام توضٌح داد و بعدش هم ٌه سری تاٌم های قرار 

 خٌلی پسره صمٌمی و خوش  بودفردا و امروزو بهم گفت کار کردن باهاش خٌلی برام جالب

همٌنطوری که داشت تو سٌستم پوشه هارو نشونم مٌداد اقای رٌٌس اومد ، برخوردی بود

 از اون از تبعٌتو منم به   بوی ادکلنش مشامم و پر کرد حسٌن فوری از جاش بلند شد،داخل

 جام بلند شدم سالم دادم

 خٌلی خوش اومدٌن اقای رٌٌس االن لٌست قرارای امروز رو براتون مٌارم _حسٌن

 با گوشه ی چشمش نگاهی به من انداخت 

 تو نه اقای صفٌری مٌاره _

 چشم حتما _

 روز خوبی داشته باشٌد اقای رٌٌس _حسٌن
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 ممنون رضاٌی _

 تا اقای رٌٌس رفت حسٌن برگشت طرفم 

خدا ه  قهوه ام تا چند دٌقه بعد حاضره اونم ببری ب،االن وقتشه خودتو نشون بدی رامان_

 استخدامی 

 :خندٌدم از رو ذوق گفتم

 راس مٌگی؟_

 اره گفتم که رو قهوه اش حساسه اٌن کارای دفتری هم کاری نداره از پسش بر مٌای _

لبخندی زدم و رفتم تو اشپزخونه قهوه سازو خاموش کردم و تو قهوه رو تو فنجون رٌختم و 

رو از تو جلدش در اوردم و  ٌکٌش و خوردم  با اٌن که رژٌمی بود اما خٌلی  بٌسکوٌٌت ها

 ... خوش اندامهرخوش مزه بود تو دلم گفتم همٌنارو مٌخوره انقد

با سٌنی از تو اشپزخونه بٌرون اومدم و لٌست و از رو مٌز برداشتم و گوشه ی سٌنی 

 گذاشتم که حسٌن الٌک نشون داد بهم در زدم و وارد شدم سٌنی رو روی مٌزش گذاشتم 

 خسته نباشٌن اقای رٌٌس _

 و دادم دستش  لٌست

 ممنون _

 و مزه مزه کرد و برداشت و قهوه اش فنجونش

  ولی کامل دم نکشٌده دو دٌقه هم باٌد مٌموند ...هومم خوبه_

 لعنتی حسٌن بهم گفته بود چند دٌقه بعد حاضر مٌشه، اما فوری خاموشش کردم

  ؟بله درست مٌگٌن اگه فرماٌشی ندارٌن من برم _

 کارت راضی هستی؟ از چطوره ...واٌسا _

 االن وقتش بود ٌه بلبل زبونی بکنم

بله دقٌقا همون چٌزی که من همٌشه مٌخواستم همکاری با شما برام بهترٌن فرصتٌه که تو _

 زندگٌم پٌش اومده 

 لبخند کجی زد 

 که اٌنطور مٌتونی بری_

 ممنون قربان_

 ٌاد داد کار ٌکم سخت بود چون exel و wordدرو بستم و اومدم حسٌن بهم کمی کار با  

ه موهام کشٌدم و به صندلی بتا به حال منشی گری و تو دفتری کار نکرده بودم کالفه دستی 

تکٌه دادم 
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  مٌوفتم ؟هانگار ٌکمی سخته به نظرت را_

نه راه مٌوفتی کم کم فقط ٌادت باشه تنظٌم برنامه روزانه و جلسات و پاسخ به اٌمٌل ها و _

تلفن هم با توعه و اخر هر هفته هم ٌه گزارش به رٌٌس تحوٌل مٌدی اگه مهارت های 

 و از رٌٌس مٌگٌری نوشتاری و گفتارٌت ٌعنی روابط عمومٌت باال باشه پاداش

کردم منشی گری انقدر دنگ و فنگ داشته باشه حسٌن  و تکون دادم اصال فکر نمی سرم 

کمی در مورد گزارش نوشتن بهم توضٌح داد که خودم کم و بٌش تو دانشگاه ٌاد گرفته بودم 

 که کارگرا و کارمندا برای ت حسٌن مٌگفت کنار کارخونه ٌه رستوران هس،تا وقت نهار شد

 .نهار مٌرن اونجا کارا رو انجام دادٌم و به همراه حسٌن رفتٌم رستوران

ٌه رستوران بزرگ و دو طبقه ای بود که از دور فرزام رو دٌدم که برام دست تکون داد و 

 :اشاره مٌکرد برم پٌشش قرار بود با حسٌن نهار بخورم که فرازام و که دٌد گفت 

 برو رامان منم مٌرم پٌش رفقام_

 باشه ای گفتم و رفتم پٌش فرزام تٌپم و با خنده انالٌز کرد 

 افرٌن افرٌن خوشم اومد رٌٌس کش شدی _

: چشمکی زدم و گفتم 

 ما همٌنٌم دٌگه -

 جووون چه تٌپی هم زدی المصب بشٌن_

: نشستم و که گفت 

  پروژه ما چطور پٌش مٌره؟؟ کاراازچه خبر-

 چپ چپ نگاش کردم

 منشی گری بس نبود باٌد اب و ؼذا هم بدٌم دست اقا _

 فرزام خندٌد

 اٌی ٌادم رفته بود بهت بگم از پارسال کارای ابدارچی رو رضاٌی انجام مٌده_

 درد فرزام _

رو مخش مٌتونی بهتر کار کنی ... تو مٌمونی و فرهود تبده مگه؟ابدارچی هم نٌس_

 چشام و رٌز کردم 

 بدم نمٌگٌااا _

 ٌه هفته نٌست پسر عموی تفقط دستٌار که همون مدٌر عامله ست مٌمونه اونم ٌه هفته هس_

رٌٌسه مٌگن خٌلی سرو گوشش مٌجنبه و همش سرش با دختر بازی و مسافرت گرمه اونم 

 فکر نمٌکنم بتونه مانعی بشه
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و رده باالست حتما دنبال ٌکی هم   طرؾ خٌلی پولدار، اب نمٌخوره فرزامممن که چشم_

 سطحه خودشه 

 و مٌدزدی همٌنکه گفت استخدام مٌشی خودش ٌه پوئن مثبته من مطمئنم که قاپش_

اون انوشٌروان بی صفت هم زنگ پشت زنگ بهم گفته تا اخر اٌن ماه فرصت ...امٌدوارم_

 دارم پول و جور کنم و اال دٌگه کارم تمومه

 فرزام نوک دماؼشو خاروند 

 مٌتونٌم وقت بخرٌم _

 ٌعنی چی؟_

 روز مونده باٌد وقت داشته باشٌم که بتونٌم پولشو پس بدٌم ۱۵تا اخر ماه _

 خب اره چطوری وقت بخرم؟ _

جلوی انوشٌروان ٌه جوری وانمود مٌکنی که مٌخوای اما نمٌتونی مٌزارٌش تو حالت _

تعلٌق نه پسش مٌزنی نه مٌکشٌش طرؾ خودت مٌدونی چه قدر پی توعه کافٌه ٌه خورده 

 ...روی خوش نشون بدی تا چند ماه هم منتظر

 به اٌنجا که رسٌد ٌکم ولوم صداشو اورد پاٌٌن

 ن خوشگلت مٌمونه*و*ک_ 

 پوزخندی زدم 

چی مٌگی فرزام؟اون مٌگه ٌا سکس ٌا پولم دٌگه اگه قرار بود با الس زدن کارش را _

 بٌوفته که من اٌنجا نبودم 

عب نداره باز کامل از خودت نا امٌدش نمٌکنی تا ٌکم وقت داشته باشٌم  برای پس دادن _

 پولش 

 نمٌدونم دٌگه فرزام بٌن دو راهی گٌر کردم _

چٌزی ازت کم نمٌشه که زنگ زد بهت روی خوش  تو همٌن کاری که من مٌگم بکن،_

نشون مٌدی بهش مٌگی دلت مٌخواد باهاش باشی اما شراٌطت اوکی نٌس مجبوری پٌش 

 مادر پدرت باشی تا چند مدت

 بعدشم خٌلی بد حرؾ زدم باهاش ،و مٌخوام پس بدم  من دٌروز گفتم پولشتبچه که نٌس_

 مٌفهمه دارم دروغ مٌگم

 مٌلٌون ناقابل بٌوفتی زندان۵۰پس همٌنجوری دست رو دست بزار به خاطر _

ارم که نگام افتاد به پسری که چند تا مٌز از ما جلو تر ربیو د پوفی کشٌدم و خواستم کتم

و در اوردم که بندازم روی  نشسته بود با ٌه لبخند محوی زل زده بود به من اهمٌت ندادم کتم
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همٌنجوری داشت نگا مٌکرد فرزام که دٌد رو به رو ، صندلی بؽلٌم دوباره چشم افتاد بهش

: رو نگاه مٌکنم گفت

 چٌو داری نگاه مٌکنی؟-

 هٌچی بابا پسره زل ده به من 

 کو کدوم پسر؟_

 :جوابی ندادم که خودش رد نگامو دنبال کرد و با خنده گفت

 عهه کٌوانه مٌشناسمش اٌنجا کار مٌکنه تو بخش برش کاری مسئوله_

فرزام دستشو تکون داد و اشاره کرد بٌاد بشٌنه پٌش ما اونم از خدا خواسته اومد نشست رو 

 به روی من کنار فرزام 

 سالم چطورٌن؟ _

 و سمتم دراز کرد سالم و احوال پرسی کردٌم دستش

 من کٌوانم دو ساله تو اٌن کارخونه کار مٌکنم_

 و فشرد  باهاش دست دادم که دستم

 خوشبختم منم رامانم دوست فرزام از امروز کارمو به عنوان منشی شروع کردم _

 اها خوشبختم_

: منو رو ٌه نگاهی انداختم که زٌر چشمی دٌدم زٌر گوش فرزام پچ پچ کنان گفت

 لعنتی نگفته بودی همچٌن دوست جٌگری داری اون بازٌگره اسمش چٌه تو اون فٌلمم -

بازی کرده بود؟شبٌه اونه حتی از اونم خوشگلتره 

 سرفه ی الکی کردم 

اقا کٌوان خوشگلی رو مٌخوام چٌکار ادم باٌد شانس خوبی داشته باشه ٌکی هم اون _

  بازٌگری که شما مٌگفتٌن اون ور آب ٌکٌم مثل من تو اٌران منشی

دست و پاشو به وضوح گم کرده بود از اٌنکه فهمٌده بود من همه ی حرفاشو شنٌدم خجالت 

 مٌکشٌد 

 بله بله با اجازه تون برم من برم به دوستمم که اونجا نشسته هم ٌه سری بزنم_

 از جاش بلند شد 

 راحت باشٌن _

: فوری جٌم شد فرزام زد زٌر خنده و گفت

 بابا بٌچاره پسره داشت ازت تعرٌؾ مٌکرد اٌن جوری زدی تو برجکش-

 تا اون باشه دٌگه هٌز بازی در نٌاره _
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دو تا چلو مرغ و ٌه سوپ خامه ای سفارش دادٌم که هزٌنه اش بر عهده ی کارخونه ...خندٌد

اگه دو نوع مٌشد دٌگه ، بود و هر کس مٌتونست ٌه نوع پٌش ؼذا و ؼذای اصلی سفارش بده

و خوردٌم و سر ساعت دو برگشتٌم کارخونه  دومی رو باٌد خودش حساب مٌکرد ؼذامون

ٌکم با حسٌن کار کردٌم که تاٌم کارٌمون تموم شد حسٌن چون عجله داشت زود تر از من از 

 .کارخونه خارج شد

کردم که ٌادم اومد قرارای فردا باٌد مٌنوشتم تو کاؼذ و   منم داشتم روی مٌز رو مرتب می

و چک کردم و نتونستم پٌدا کنم ٌادم اومد  برای فردا صبح اماده مٌبود تموم فاٌل های سٌستم

  ازش بگٌرمتکه شماره ی موباٌل حسٌنم ٌادم رؾ

االن باٌد از کی می پرسٌدم همون لحظه فرهود در اتاقش رو باز کردو اومد بٌرون با 

چطور تا اٌن وقت موندی؟من فکر کردم همراه رضاٌی :دٌدنش از جام بلند شدم که گفت

 رفتی

 من ٌکم کار داشتم برای همٌن _

 و جزم کردمو پرسٌدم نمی دونستم که کارم درسته اگه ازش بپرسم ٌا نه؟ اما باالخره عزمم

ببخشٌن اقای رٌٌس من ٌه سوالی برام پٌش اومده شماره ی اقای رضاٌی رو هم ندارم که _

 ؟ازش بپرسم شما مٌتونٌن کمکم کنٌد

 چه سوالی؟تو سٌستم مشکلی پٌش اومده؟_

 نه من فاٌل قرارای هر هفته شما رو تو سٌستم نمٌتونم پٌدا کنم  _

و گرفت و نشوند رو صندلی و خودش  اومد پشت مٌز خواستم که بکشم کنار اون بشٌنه دستم

برام توضٌح مٌداد هٌچی نمٌفهمٌدم از توضٌحاش بوی ادکلن سردش سحرم کرده بود که با 

  فشار رٌزی داد وو روی رونم گذاشت داؼی دستاش روی رونم به خودم اومدم دستش

 حواست با منه؟ فهمٌدی؟ _

 من که با تماس دستش گر گرفته بودم گنگ نگاش کردم 

 بله بله متوجه شدم _

 طوری نگام کرد که ٌعنی خودتی 

خوبه  _

اٌنو گفت و خداحافظی کردٌم و رفت از دست خودم خٌلی حرصی بودم قرار بود من تحت 

 به سٌستم نگاه کردم !تاثٌر قرارش بدم از قرار معلوم اون داشت تحت تاثٌر قرارم مٌداد

 .فوری قرار ها رو ٌادداشت کردم و بک و که زدم فهمٌدم کدوم فاٌله
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فوری جمع و جور کردم و سوار اسانسور شدم و اومدم پاٌٌن دٌدم نگهبانی با ٌه دسته کلٌد 

:  و گفت جلوی در واٌستاده تا منو دٌد نگاهی به ساعتش انداخت

 دٌقه ست روز اولی چه قدر کار داری۵:۲۰بدو اقا جان ساعت -

اٌن مرتٌکه خٌلی روی اعصابم بود از طرفی خٌلی هم خسته بودم نگاهی به اتٌک روی 

" صابرکمالی"پٌرهنش انداختم نوشته شده  بود 

باالخره اقای کمالی کار منم هم سخته هم وقت گٌر مثل کار شما نٌست که راحت باشه ٌه _ 

 بشٌنم و لم بدم و روزنامه بخونم  جا

بدجور عصبی شده بود تا بٌاد چٌزی بگه رفتم و واٌستادم سر خٌابون ٌه ربع بود هٌچ 

تاکسی رد نمٌشد خٌلی خسته بودم حوصله ی چند تا اتوبوس عوض کردن و نداشتم باالخره 

 .ٌه تاکسی گرفتم و سوار شدم

**************************** 

ط کار اشنا شده بودم امروز یدو روز از کار کردنم تو کار خونه می گذشت کم و بٌش با مح

 رو راست و ااخرٌن روزی بود که حسٌن تو کارخونه بود از فردا خودم باٌد تنهاٌی کار

 .کردم ظاهرا فرهود هم از کارم راضی بود رٌس می

 حسٌن داشت وساٌالشو جمع مٌکرد حس ؼرٌبی داشتم بهش عادت کرده بودم پسر خوب و 

مهربونی بود چون داشت از تهران مٌرفت مجبور شده بود استعفا بده کارتن وساٌالشو رو 

: گذاشت و گفت مٌز گذاشتو دستشو رو شونم

 امٌدوارم تو کارت موفق باشی رامان تو پسر با استعدادی هستی -

 لبخندی زدم و تشکر کردم، بؽلم کرد و از هم خداحافظی کردٌم 

 من برم پاٌٌن از بچه هام هم خداحافظی کنم_

سرم و تکون دادم و اونم در حالٌکه کارتنش رو بؽل زده بود از در خارج شد از همٌن االن 

دلم براش تنگ مٌشد رٌٌس هم از صبح مشؽول بررسی قطعات ماشٌن بودو تو اتاقش نبود 

 .سری به اٌمٌل هاش زدم تصمٌم گرفتم گزارش اٌن هفته رو اماده کنم

سرم به سٌستم گرم بود که رگال بزرگی از انواع کت وشلوار رو  

دٌدم دو تا مرد داشتن مٌبردن سمت اتاق رٌٌس پشت سرشون هم 

 فرهود اٌستاده بود با دٌدنش از جام بلند شدم

 خوش اومدٌن قربان _

 ممنون _
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به رگال نگاه کردم از هر رنگ کتی بود واقعا اٌن همه الزمه بعد اٌنکه رگال رو تو اتاق 

 :گذاشتن از در خارج شدن و رفتن دوباره مشؽول گزارش نوشتن شدم که صداشو شنٌدم

 کراوات بستن بلدی؟_

نگاهم بهش افتاد تو چارچوب در اٌستاده بود پٌراهن مشکی جذبی تنش بود که هٌکلشو بٌش 

 از بٌش نشون مٌداد

 بله _

 پس بٌا _

از جام بلند شدم و وارد اتاقش شدم کراوات مشکی رنگ براقی رو جلوم گرفت ازش گرفتم 

و نزدٌکش طوری که هرم نفس هاش رو روی صورتم حس مٌکردم کراوات رو دو گردنش 

برای اٌنکه کراوات رو صاؾ کنم خٌلی نا ، انداختم االن وقتش بود که خودمو نشون بدم

چشماش افتاد خٌلی زٌرکانه به  کشٌدم نگاهم به محسوس دستامو رو گردن و پاٌٌن تر می

 .حرکات من خٌره شده بود

 اٌن لباس خٌلی بهتون مٌاد قربان _

 لبخند کجی که مدل خودش بود زد 

 و ٌاد بگٌرم ولی االن مجبورم  همٌشه از کراوات زدن بدم مٌومد و سعی هم نکردم زدنش_

و کشٌدم  لبخندی زدم گره رو سفت کردم به بهونه ی اٌنکه اوٌز کراوات رو صاؾ کنم دستم

 روی کروات که تا پاٌٌن امتداد دادم

 گٌره هم مٌخواٌن قربان؟ _

 اره تو اون جعبه ست بردار_

مٌخواستم که جعبه رو از روی مٌز بردارم پام گٌر کرد به مٌز چٌزی نمونده بود که پخش 

 زمٌن شم اما فرهود منو گرفت و نزاشت بخورم زمٌن دستش ٌه جاٌی بٌن باسن و کمرم بود

 تخت سٌنه ام چسبٌد به سٌنه های ستبرش نگاهم افتاد به نگاهش ، من و به خودش فشار داد

چشماش خمار شده بود ٌا به نظر من اون طوری مٌومد دو سانتی فاصله بٌن صورت هامون 

منتظر اٌن بودم که لباش روی لبام قرار بگٌره اما جعبه رو از دستم د، بود دستش همونجا بو

: گرفت و گفت

 ممنون خودم مٌزنم تو کارت تموم شد اٌنجا مٌتونی بری-

: دستم مشت شد از حرص اما به روی خودم نٌوردم لبخند مصنوعی روی لبام نشوندم و گفتم

وظٌفه ام بود قربان بعد از ظهر خوبی داشته باشٌد با اجازه -
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و تو جٌبم گذاشتم از  و مرتب کردم و گوشٌم ممنونی گفت و از در اتاقش خارج شدم وساٌالم

 فرهود سلطانی به همٌن راحتی !؟کارخونه زدم بٌرون واقعا پٌش خودم چه فکری کرده بودم

ها وا بده اصال شانس خودم و صفر می دٌدم هی پٌش خودم می گفتم فردا که مٌرم کارخونه 

بٌشتر از اٌن "رش مٌگهابرگه اخراج رو مٌزاره جلوم و با اون لبخند مسخره و حرص در

 "دٌگه نمٌتونٌم همکاری کنٌم

راه افتادم سمت اٌستگاه ...ٌعنی اگه اٌن کارو کنه باٌد عواقب همه چٌو به گردنم بگٌرم

و رو گردنش  اتوبوس حالم خوب نبود مدام اون صحنه ها مٌومد جلوی چشمم وقتی دستم

ٌعنی ممکن بود حس و حال اونم ... وقتی منو سفت چسبٌد و دستش روی باسنم...کشٌدم

 !عوض شده باشه؟

 ...به خودم امٌد مٌدادم اگه قرار بود اخراجم کنه همون لحظه مٌکرد برای فردا نمٌزاشت 

وقتی داشتم ...فکرش تو راه هم دست از سرم برنمٌداشت ...با اولٌن اتوبوسی که اومد رفتم

و رو دستگاه مٌزدم حتی وقتی دختر هم سن و سالم با لبخند بهم خٌره شده  کارت اتوبوسم

 .به مقصدم که رسٌدم پٌاده شدم، بود

******************************** 

 ”فرهود“

سوٌٌچ ماشٌن رو دست سکٌورٌتی سپردم و از ماشٌن پٌاده شدم و کتم و مرتب کردم وارد 

هتل بزرگی شدم دور تا دور باغ مٌز و صندلی های شٌری رنگی چٌده شده بود جمعٌت 

زٌادتر از اون چٌزی بود که فکرش و می کردم شاٌدم دٌر رسٌده بودم، تو همٌن حال و هوا 

 :بودم که صدای ٌه اشناٌی رو شنٌدم

به به ببٌن کی اٌنجاست -

برگشتم سمتش پدر داماد از دوستای قدٌمم بود که اون مسبب دعوتمون شده بود به اٌن 

 :عروسی، لبخندی زدم باهاش دست دادٌم و هم دٌگه رو بؽل کردٌم که گفت

 خوش اومدی فرهود جان بٌا برٌم پٌش رفقا ٌه ٌادی از گذشته بکنٌم-

 خٌلی ممنون مسعودخان تبرٌک مٌگن امٌدوارم خوشحال بشن-

 ممنون فرهود جان-

باهم رفتٌم سمت ٌکی از مٌزا با بقٌه هم سالم و احوال پرسی کردم ٌه چندنفری رو از 

نگاهم خورد به دانٌار که داشت با دوستش ، دوران دانشگاه مٌشناختم بقٌه برام ؼرٌبه بودن

خوش و بش مٌکرد، من چون کارم طول کشٌد و ازکارخونه ٌک راست اومدم اٌنجا به 
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خٌلی بهش  خودش بٌاد تا دٌر نکنٌم،خوش تٌپ شده بود و لباساش دانٌار خبر داده بودم

 :اردشٌر ٌکی از هم کالسی های قدٌمم با لودگی دستش و روی شونه ام گذاشت و گفت مٌومد

 مهندس حواست اٌنجا نٌستا-

 خنده ای کردم

 نه بابا حواسم هست خٌلی وقته ندٌده بودمتون نه؟-

 ا هم صحبت شٌننبله شما دٌگه افتخار نمٌدٌن با ما پاٌٌن ماٌی-

 اٌن چه حرفٌه اختٌار دارٌن-

و تدوباره نگاهم افتاد به دانٌار از دوستاش جدا شدو سمت مٌز نوشٌدنی ها رفت دستام و 

 :فتمگجٌبم گذاشتم و 

 بااجازه تون برم به اون ٌکی رفقا  هم ٌه سری بزنم و بٌام-

 اجازه ما هم دست شماست مهندس ولی زود برگرد-

 راحت باش فرهود خان-مسعود

 سری تکون دادم

  فعالربانتق-

رفتم سمت مٌز نوشٌدنی با دقت داشت برای خودش نوشٌدنی می 

رٌخت تا متوجهم شد اونم از دٌدنم تعجب کرد لباش به لبخند کش 

 .اومد

 کی اومدی؟چرا ندٌدمت؟-

 سالم عزٌزم ممنون منم خوبم-

 خندٌد

نمٌگی دلم برات تنگ مٌشه؟تااٌنجا که مهمونی اصال بهم خوش -

 نگذشته

 دستش و گرفتم تو دستم و فشار کوچکی دادم

کارای کارخونه امروز ٌکم زٌاد بودن برای همٌن گفتم خودت -

وگرنه مٌدونی که چه قدر عزٌزی برام  تنهاٌی بٌای نخواستم دٌر کنٌم بی ادبی مٌشد

 باپشت دستم صورتش و نوازش کردم که مثل پوست نوزادها بود

 خب چی مٌشه همٌشه من و تو اولوٌت بزاری؟-

 بادٌدن لبای  اوٌزونش خندم گرفت

معلومه که واسم تو اولوٌتی -
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 موهای مجعدش رو که من دلم واسش مٌرفت و از روی پٌشونٌش کنار زد

 کی مٌرٌم خونه دلم برات تنگه-

عزٌزم  حاال عروسی به کنار شام ونخورده برٌم خونه؟دلت مٌاد؟ من خٌلی گشنمه امروزم -

 نتونستم ناهار بخورم ٌه بٌسکوئٌت رژٌمی خوردم فقط

 مخودت و خٌلی خسته مٌکنی عشقم من نگرانت-

 نه عزٌزم نگران نباش-

 نگاهش که کشٌده شد طرؾ کراواتم خندٌد

  تو و کراوات؟...اوو-

 خندٌدم و گونش و نوازش کردم

 بهم نمٌاد؟-

 نمٌزدی واسه همٌن پرسٌدم اخه بستنش و بلد نبودی چرا خٌلی مٌاد اتفاقا،-

 اره درسته منشٌم بست-

 ٌه تای ابروش و برد باال

 رضاٌی؟-

نه اون مجبور شد استعفا بده امروز از کارخونه رفت ٌه منشی جدٌد استخدام کردم اون -

 بست برام

  انداختالجفت ابروهاش و با

 !فرهود سلطانی که به همٌن راحتی ها کسی رو استخدام نمی کرد چٌشد اٌن دفعه؟...اوالال-

 حتما طرؾ خٌلی کارکشته ست نه؟

 موافقی بشٌنٌم و ٌه چٌزی ،نه بٌبی به اٌن راحتی ها استخدام نشد بٌاٌم بٌرون از اٌن بحثا-

 بخورٌم؟

 سری تکون داد

 تو  و سر ٌه مٌز نشستٌم و دانٌار بستنی و برداشت و مشؽول شد دستش و که رو مٌز بود

دستم گرفتم مردم طور عجٌبی نگاه مٌکردن اواٌل از نگاه های مردم اذٌت مٌشدم اما االن 

واٌنکه چی مٌخوام و چی  گراٌشم مهم بود! برام مهم نبود بقٌه در موردم چی فکر مٌکنن 

 ٌکم بعد من رفتم پٌش دوستام دانٌار هم رفت پٌش دوستش، بحثی که اردشٌر !ارومم مٌکنه

موضوع بحثشون سٌاست بودٌا اٌنکه  ٌا با مهراب راه انداخته بود خٌلی حوصله سربر بود

 .به اٌن سن عزب موندم و مثل اونا صاحب زن وفرزند نشدم من چراتا

 واقعا نعمت بود الاقل مجبور نبودم تو همه ی بحثاشون شرکت کنم وجود دانٌار اٌنجا
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رسٌدٌم طبق روال همٌشه بعد ازشام  به اخرای مراسم می ٌه چند ساعتی گذشت و داشتٌم

نوبت برٌدن کٌک و دادن هداٌا شد منم به نوبه ی خودم کادوم و که دو تا سکه تمام بهار بود 

دادم نگام به دانٌار افتاد که تابلو نقاشی قشنگی رو که چهره ی عروسو دوماد رو نقاشی 

چند سالی بود که دانٌار به طور حرفه ای نقاشی مٌکرد ، کرده بود و دسته گل زٌباٌی رو داد

 و بهم مالٌد   اومد پٌشم دستاش،و به نظرم واقعا تو اٌن کار استعداد داشت

 ؟به نظرت از کادوم خوششون مٌاد_

 لبخندی زدم

 صد درصد بهترٌن ٌادگارٌه که مٌتونن داشته باشن _

 مثل بچه ها ذوق کرد 

 جدی مٌگی؟ _

 سرشو بوسٌدم 

 اره فندق کوچولو_

و سوار ماشٌن  و اشناها خداحافظی کردٌم و برٌدن وقت رفتن شد از دوستا بعد اٌنکه کٌک

 .و به حرکت در اوردم و زدم و ماشٌن شدٌم و استارت

 دلم برات خٌلی تنگ شده بود _ 

 دلت دٌگه برای چی تنگ شده بود؟ ...هوممم_

 دستشو تو دستم گرفتم گذاشتم روی پام 

 ...اوممم...خودت_

 خب؟ _

 و روی عضوم گذاشتم  دستش

 واسه اٌن چی؟ _

 و خٌلی کٌوت تر مٌکرد  لپاش گل انداخت و اٌن سرخی روی گونه هاش اون

 ...ارههه_

 پس ٌکم بمالش برام که خٌلی بی تابته _

و تا خونه نگه  نخودی خندٌد شروع کرد از رو شلوار به عضوم دست مٌکشٌد به زور خودم

داشتم تا به خونه رسٌدٌم ماشٌن و تو پارکٌنگ پارک کردم و هردو از ماشٌن پٌاده شدٌم اون 

 .جلو تر از من سمت اسانسور رفت

و با لبام گرفتم و مکٌدم پاهاشو دور کمرم حلقه   تا سوار اسانسور شدٌم چسبٌدم بهش لباش

کردو مشؽول بوسٌدن هم شدٌم به زور کلٌد رو از تو کشو پٌدا کردم و در خونه رو باز 
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نشستم روی کاناپه دانٌار رو پاهام نشسته بود داشت کراواتم و شل مٌکرد لباش رو ، کردم

 .به پوست گردنم نزدٌک کردو شروع کرد به مکٌدن

دستم و بردم سمت کمرش و فشاری بهش اوردم از خودم جداش کردم و پٌرهنش و دراوردم 

 و اونم دکمه های پٌرهنم و باز کرد سرٌع شلوارش و دراورد و دوباره اومد تو بؽلم 

شروع به مکٌدن لبای هم کردٌم، اب دهنش که از گوشه لبش سرازٌر شد لٌسی زدم و 

خوردمش، چشماش خمار شده بود و معلوم بود که چه قدر بی قراره، الله گوشش و مکٌدم 

که اهی کشٌد سرٌع بؽلش کردم و بردمش و انداختم رو تخت از تو کشو ژل و کاندوم و 

 برداشتم و رفتم رو تخت، باچشمای خمارش بهم نگاه کرد

شلوارت و در بٌار فرهود -

م و *ر*ی*شلوارم و دراوردم و دستی به پشتش کشٌدم و باکسرش و کشٌدم پاٌٌن،  سر ک

گذاشتم دم سوراخش، خوابٌدم روش بادستم تنظٌم کردم اروم سرش و هل دادم توش که 

صدای اخ ارومی از بٌن لباش خارج شد، همونجا نگهش داشتم سرش و کرده بود الی بالش 

م و فرستادم تو، اروم اروم شروع کردم به *ر*ی*نمٌتونستم حالتش و بفهمم اروم اروم کی

عقب جلو کردن داخلش، صدای ناله هاش سکوت اتاق و مٌشکست، سرعت ضربه هام و 

بٌشتر کردم و چشام و بستم و که ناخوداگاه تصوٌر اون پسره منشٌم جلوی دٌدم نقش بست، 

 ...نمٌدونم از شهوت زٌاد بود ٌاچی که تو ذهنم اون و تصور می کردم که جای دانٌار بود

عرق کرده بودم و نفس نفس مٌزدم نزدٌک بودم که بٌام دانٌار ناله بلندی کرد و به ضربه 

هام سرعت دادم و از لذت چشمام و فشار دادم و با ناله ای که کردم خودم و رو بدن دانٌار 

انداختم عضوم و ازش کشٌدم بٌرون، نفسم که سرجاش اومد خودم و از رو بدنش کنار 

 کشٌدم برگشت سمتم و لبای خشک شدم وبوسٌد

 فوق العاده ای-

 لب پاٌٌنٌش و گاز گرفتم و ازش جدا شدم

 توله خودت داری دوباره تحرٌکم مٌکنٌا بعد نگی نگفتی-

 خندٌد و  چشمکی زد وپاٌٌن پاهام نشست

 بستنی مٌخوام بخورم-

 اووؾ دلت خواست؟ منم دلم خواست-

م بود و لٌسی زد که از *ر*ی*دستام و زٌر سرم گذاشتم و بهش خٌره شدم دهنش و سمت ک

 ...داؼی دهنش اه ارومی کشٌدم گذاشت تو دهنش و شروع کرد ساک زدن
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ناخوداگاه دوباره ذهنم رفت سمت اٌن پسره رامان، بدن رو فرمی داشت ٌاد وقتی افتادم که 

دستم و گذاشتم روی رون توپرش بٌشترٌن چٌزی بود که حشرٌم می کرد اون قٌافش بود، 

 ...ناله ای کردم...اون لبای سرخش

سال ۳دانٌار خٌلی خوب بلد بود که چه جوری من و به اوج برسونه و بهم لذت بده البته 

دوستی باعث شده بود خواسته های همدٌگرو بهتر بشناسٌم، تنها تصوٌری رو که تو ذهنم 

 ...بود و لذتم و بٌشتر مٌکرد سکس با اٌن پسره رامان بود لعنتی

خٌلی خوش قٌافه و هات بود با تصور اٌنکه خودم و داخلش حس کنم باعث شد نفسام تند 

 بشن و ارضا بشم چشمام و باز کردم دانٌار ابم و قورت داد و لٌسی به لباش زد

 بازم مٌگم الزم نٌست قورتش بدی مرسی عشقم کارت مثل همٌشه عالی بود،-

 اومد نزدٌک و خودش و انداخت تو بؽلم

 مٌدونی که چه قدر دوست دارم حتی حاضر نٌستم ٌه قطره از کامتو هدر بدم-

 سرش و بوسٌدم

 منم دوست دارم بٌبی-

 فرهود-

 سرش و بلند کردو به چشمام خٌره شد

 مٌشه فردا نرم ٌونی؟-

 چرا؟-

 ٌکم درد دارم می خوام استراحت کنم-

 اخمام و توهم کشٌدم

 نه دانٌار الزم نٌست بمونی خونه تا فردا صبح خوب مٌشی-

 لباش اوٌزون شد

 کالس مهمی هم ندارم خب چی مٌشه مگه بمونم خونه؟-

 نشنٌدی چی گفتم؟-

 باشه-

 سرش و بوسٌدم و از رو تخت بلند شدم

 نخوابٌا حموم الزمی، من مٌرم حموم ٌه دوشی بگٌرم و بٌام بعدش تو برو-

 نمٌشه منم بٌام باهم برٌم حموم؟-

 نه توله -

 فرهود چی مٌشه ؟ لطفا مٌخوام باهم حموم کنٌم-
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 توله مٌدونی که چه قدر بدم مٌاد از حموم دو نفری -

 :وارد حموم شدو صداش و شنٌدم

 من تو حسرت موندم ٌه بار باهات برم حموم-

 بٌبی ؼر نزن دٌگه اه-

 دلم باز برات تنگ شد چی مٌشد منم مٌبردی؟...خٌلی بدی-

 دانٌار صدات و نشنوم وگرنه مجبوری رو زمٌن بخوابٌا-

 پوؾ باشه-

 خندٌدم و زٌر دوش رفتم

برات ٌخ :وقتی از حموم در اومدم دٌدم دو تا لٌوان شٌر موز دستشه ٌکٌشو داد بهم و گفت

  تنزاشتم گفتم از حموم در اومدی خوب نٌس

 با انگشت سبابه و شصتم  فشار دادم و و بٌنٌش به اٌن نکته بٌنٌش خندٌدم

 مرسی بٌبی تو هم برو ٌه دوش بگٌر و بٌا_

 ... گونه ام بوسٌد وچشمی گفت

************************ 

 و باز کردو نشست  با چشماٌی خواب آلود در ماشٌن

 سالم صبح بخٌر _

و بسته بود انداختم دلم براش سوخت کاش مٌزاشتم ٌه امروزو  نگاهی به قٌافه اش که چشاش

 بشکنی جلوی صورتش ،خواستم تنبلی کنه استراحت کنه اما چون اخرای ترمش بود نمی

: زدم ٌهو پرٌد انگار که خواب رفته باشه دستشو روی قلبش گذاشت و گفت

 اه ترسٌدم فرهود-

  خنده ای کردم

 تو دوباره بدون اٌنکه صبحونه بخوری مٌری دانشگاه؟...سالم کوچولوی خودم_

 مهم نٌست توی سلؾ ٌه چی مٌخورم _

 اخم کمرنگی کردم

 نمگه نگفتم توی سلؾ چٌزی نخور معلوم نٌست چطور اماده اش مٌکن_

 نگران نباش عشقم مٌرٌم کافه بؽل ٌونی _

 جوابی ندادم بازومو بؽل کرد

 فرهود؟ نگام کن  _ 

 دنده رو عوض کردم
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مثل بچه ها رفتار مٌکنی دانٌار تو االن بٌست سالته خودت باٌد اٌن چٌزا رو بدونی نه _

 اٌنکه من بهت گوشزد کنم

 خب ببخشٌد از اٌن به بعد بدون اٌنکه صبحونه نخورم جاٌی نمٌرم_

:  ازگوشه ی چشمام نگاهی بهش انداختم با چشمای درشتش زل زد بهم و گفت

 قول اصال -

 و کشٌدم  خندٌدم و لپش

 خب حاال_

ٌکم که گذشت انگشتای ظرٌؾ و سفٌد دانٌار رو روی خشتک شلوار پارچه اٌم دٌدم که 

و ٌکمی طرفم خم کرده بود و  روش خط های فرضی مٌکشٌد نگاهی بهش انداختم خودش

 شٌطون نگاهم مٌکرد

 بشٌن سرجات توله _

 و همٌنجا به خوردم بدی  نمٌخوامم، اصال مٌخوام صبحونه ام_

 دارم رانندگی مٌکنم دانٌار حواسم پرت مٌشه _

 و نگاه پرنده پر نمٌزنه خٌابون_

تو اون کاری که با دهنت برام مٌکنی هوش و حواس نمٌزاری فرقی نمٌکنه خٌابون خلوت _

  بمونه برای ٌه وقت دٌگه،باشه ٌا شلوغ

 و جمع کرد لباش

 ولی من االن مٌخواستم _

مسافت زٌادی نمونده بود به دانشگاه برسٌم مٌدونستم اگه اون اٌن کارو مٌکرد ارضا نمٌشدم 

 تا شبم نمٌتونستم روکارم تمرکز داشته باشم

 امروز کالست چند تموم مٌشه؟ _

 ظهر امروز زود کالسام تموم مٌشه۲_

 خٌل خب پس بعد اٌنکه تعطٌل شدی ٌه آژانس بگٌرو مستقٌم برو خونه_

 خب چه کارٌه مٌام کارخونه از اونجا باهم برمٌگردٌم خونه خٌلی وقته هم نٌومدم _

 نه برمٌگردی خونه رٌلکس مٌکنی_

 پٌش تو باشم رٌلکس تر از همٌشه ام _

 دانٌار ،همٌنکه گفتم رو حرؾ منم حرؾ نزن _

: دست به سٌنه نشست و گفت

 خٌل خب اقای دٌکتاتور-
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 افرٌن پسر خوب بعد کالستم بهم زنگ بزن_

و بوسٌد و خداحافظی  باشه ای گفت ٌکم که گذشت جلوی دانشگاه توقؾ کردم گوشه ٌه لبم

 کنان از ماشٌن پٌاده شد 

 مراقب خودت باش بٌب  _

 چشم ددی بای_

خوشم مٌومد اواٌل که با دانٌار آشنا شده بودٌم وقتی اٌن کلمه بی هوا از دهنش "ددی"از لفظ 

در رفت فهمٌدم چه قدر خوشم مٌاد از اٌن کلمه ٌه حس خوبی داشت کسی که هم مسئولٌتشو 

 ...قبول کنی و هم باهاش سکس داشته باشی مخلوط جالبی بود

درسته دانٌار خودش خانواده داشت اما سه سال بود باهم بودٌم و باهم زندگی مٌکردٌم و 

دونستن که به  مٌشد گفت مسئولٌتش با منه خانواده دانٌار در جرٌان گراٌشش بودن و می

! جنس موافق کشش داره

******************************* 

"  رامان"

 

و از روم زدم کنار با چشمای نٌمه باز نگاهی به اتاقم انداختم  ماپهلو به پهلو شدم و مالفه 

افتاب تا وسطای فرش اومده بود و هوا کامال روشن بود با خودم مٌگفتم از کی تا حاال 

 صبح انقد هوا روشنه؟۷

و زٌر بالش فرو کردم سردٌش بهم ارامش مٌداد ٌه دٌقه نشد  اهمٌتی ندادمو دمر شدم دستام

: که ٌهو از جام بلند شدم با خودم زمزمه کردم

 نکنه دٌر شده باشه؟-

دٌدم  و نگاهی به صفحه اش انداختم با چٌزی که می و از روی زمٌن قاپٌدم فوری گوشٌم

و گربه شور  بود از جام بلند شدم و رفتم دستشوٌی صورتم۸:۲۰هول برم داشت ساعت

دٌقه ای اماده شدم و از خونه ۱۰و اماده شدم  کردم و برگشتم تو اتاقم

از سوپرمارکت سر کوچه ٌه شٌر کاکائو خرٌدم و ٌه  زدم بٌرون

دربست گرفتم حوصله ی اتوبوس نداشتم خدا خدا مٌکردم قبل رئٌس 

برسم کارخونه ولی با اٌن سرعتی که اٌن ماشٌن داشت اٌن امٌد امر 

و جلوی کارخونه نگه  محالی بود نٌم ساعتی گذشت که راننده ماشٌن

 داشت
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کراٌه رو حساب کردم و پٌاده شدم کؾ دستام از استرس زٌاد عرق کرده بود نزدٌک 

( range rover)نگهبانی شدم مٌخواستم کارتم و از جٌبم دربٌارم که چشمم به رنجرور

سورمه ای رنگی خورد سرمو که باالتر گرفتم با دٌدن فرهود که پشت رول نشسته بود اب 

اون هم نگاهش به من افتاد بی اهمٌت به ، دهنمو به زور قورت دادم همزمان رسٌده بودٌم

با دستای لرزون کارتو به دستگاه پانچ نزدٌک کردم کمالی که اٌن ...سمت پارکٌنگ رفت

: ودٌد گفت حالم

  خدا بهت رحم کنه پسر جون-

 حوصله ی اٌن ٌکی رو اصال نداشتم مٌدٌد

 پاشٌد عصبی و ناراحتم نمک رو زخمم می

 نگاهم به سٌمش افتاد که دٌدم ،و چند بار رو دستگاه پانچ زدم اما نشد و ندادم کارت جوابش

 و از عصبانٌت بازو بسته کردم  از برق در اومده نگاهم به نٌش بازش افتاد چشام

 بزنٌن به پرٌز لطفا_

 شونه ای باال انداخت

 نمٌشه دستوره رئٌسه _

 چی مٌگی تو؟_

 رٌٌس گفته هر کی بعد اون بٌاد تو اٌن کارخونه نمٌتونه کارت بزنه دٌگه _

 من که بعد اٌشون نٌومدم باهم رسٌدٌم _

: و روی دماؼش باال پاٌٌن کردو گفت عٌنکش

 ِد نه دٌگ من اٌنجا بودم دٌدم بعد رئٌس رسٌدی  -

: از بٌن دندونای کلٌد شده ام گفتم

 ببٌنم تو همٌشه انقد دقٌقی؟-

 بله پسر جون هر کسی کی مٌره و مٌاد من باٌد اطالع داشته باشم _

 حاال بزن به پرٌز دستگاهو من کارتمو بزنم ... اها افرٌن_

 دستور از باالست  (و گرفت باالوادامه داد انگشتش)نمٌشه_

: رفتم سمت در کارخونه که گفت

 از من مٌشنوی نرو ٌه زنگ بزن و مرخصی بگٌر -

 ؟زده به سرم مگه تا اٌنجا اومدم به جای اٌنکه نرم تو زنگ بزنم و مرخصی رد کنم! چرا؟_

 ...به خاطر خودت گفتم چه امروز کار کنی چه کار نکنی جفتش ٌکٌه چون_
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با عصبانٌت سمت در رفتم دٌگه اهمٌت ندادم چی مٌخواد بگه با خودم مٌگفتم اون از دٌروز 

وقتی به طبقه ی ده ...اونم از امروز که دٌرکردم اخراج شدنم حتمٌه سوار اسانسور شدم

رسٌدم پٌاده شدم در اتاق رٌٌس بسته بود نشستم پشت مٌز و فوری از سٌستم قرار های 

و قهوه سازو زدم به برق ٌکم طول  امروز رو تو لٌست ٌادداشت کردم و تو اشپزخونه رفتم

مٌکشٌد تا دم شه مٌخواستم هر دورو باهم ببرم تو اتاقش که ٌادم افتاد برنامه ی امروزش 

و صاؾ کردم و در زدم وقتی صداٌی نشنٌدم  و از روی مٌز برداشتم و صدام مهم تره لٌست

... در رو باز کردم

 و به مٌز تکٌه داده بود  سرشو تو دستاش گرفته بود و ارنجش

 سالم قربان _

 و بلند کرد و نگاهی بهم انداخت   سرش

 چه عجب تشرٌؾ اوردٌن اقای صفٌری _

 کردم از استرس با زٌپ کتم بازی می

کنم اما قربان قول مٌدم تکرار  مسٌرم دوره مجبورم با اتوبوس بٌام به همٌن خاطر دٌر می_

 نشه

 اما من شما رو وقتی داشتٌن از تاکسی پٌاده شدٌن دٌدم _

  مواٌی خدا عجب سوتی داد

 ...چٌزه من با اتوبوس ....اممم _

 و داد باال ٌه تای ابروش

 شما با اتوبوس چی؟_

من تا ٌه مسٌری با اتوبوس اومدم وقتی دٌدم خٌلی دٌر کردم تصمٌم گرفتم بقٌه ی مسٌر _

 رو با ماشٌن بٌام 

 مدتون ندارم فقط دٌر نکنٌد آاقای صفٌری من کاری با وسٌله ی رفت و _

 دٌگه تکرار نمٌشه قربان _

نگاهی به سرتاپام انداخت اومد نزدٌکم و اٌستاد نگاش رو پٌرهنم توقؾ کرد دستشو به ٌقه ام 

 و پاٌٌن تر کشٌد با چشمای درشت شده نگاهش کردم 

 دکمه هاتو جا به جا بستی _

منگ نگاش کردم نگام که از تو اٌٌنه به پٌرهنم افتاد فهمٌدم دکمه هامو اشتباه بستم و از 

 باالی پٌرهنم ٌکٌش اضافه مونده بود لبخند ژکوندی زدم 

 ...عجله کر_
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 و قطع کرد حرفم

اٌنجا رو امضا (اشاره به ٌه تٌکه کاؼذ کردوگفت)برای اٌنکه اٌن مشکل پٌش نٌاد دوباره _

 کن 

 خوشحال بودم که اخراج نشدم 

 کجا رو باٌد امضا کنم قربان؟_

رفت پشت مٌزشو اون کاؼذو جلوم گذاشت و خودکاری از رو مٌز برداشتم و بدون اٌنکه 

 ...و تو کشو گذاشت بخونم امضا کردم و اون هم فوری ورق رو تا کرد

همه ی کساٌی که اٌنجا کار مٌکنن اٌن امضا رو مٌزنن تو مستثنی نٌستی برای اٌنه که _

 دوباره دٌر نکنی 

و تکون دادم   تند تند سرم

 بٌنٌن  قربان دٌگه شما همچٌن چٌزی نمی_

خواستم حتی کمالی فضول و نچسب رو بؽل کنم و ماچ کنم لٌست رو روی  از خوشحالی می

: مٌز گذاشتم و گفتم

 قربان قهوه تون هم االنست که اماده شه ببخشٌن دٌر شد -

 قرارای امروز بعد از ظهرو کنسل کن _

 چشم _

 از اتاقش بٌرون اومدم و سری به قهوه زدم داشت جوش مٌومد توی فنجون رٌختم و 

بٌسکوئٌت رژٌمی هم کنارش گذاشتم بٌسکوئٌت هم داشت تموم مٌشد باٌد مٌرفتم و از اون 

 فروشگاهی که حسٌن مٌگفت مٌخرٌدم سٌنی رو براش بردم و روی مٌزش گذاشتم 

 به کارت برس _

چشمی گفتم و از اتاقش خارج شدم و پشت مٌز نشستم و مشؽول کارکردن شدم که صدای 

اسانسور رو شنٌدم که تو طبقه ما اٌستاد در ٌک دفعه باز شد و مرد قد بلندی  که کت و 

شلوار ساده ای پوشٌده بود و عٌنک دودی زده بود وارد شد از جام بلند شدم عٌنک دودی 

 شو زد باالی سرش و نگاهی بهم انداخت فکر کردم از مشتری ها باشه

 خوش اومدٌن جناب وقت قبلی داشتٌن؟ _

؟  اول ٌکم تعجب کردو شروع کرد به خندٌدن حرؾ خنده داری زده بودم

جمله ای که گفتم رو تو ذهنم بررسی کردم هنوز داشت مٌخندٌد که ٌهو 

 با دٌدن ما نزدٌک شد ، در باز شد فرهود از اتاقش اومد بٌرون

 واٌی فرهود به من مٌگه وقت قبلی داشتٌن؟_
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اٌشون مدٌر عامل و دستٌار من هستن اقای : فرهود بدون اٌنکه ذره ای لبخند بزنه گفت

 صفٌری 

 و گم کرده بودم پس اٌن همون مدٌر عاملی بود که فرزام ازش بحث مٌکرد  دست و پام

 خٌلی عذر مٌخوام نشناختمتون قربان_

 جدٌدی نه؟ _

: فرهود دستشو پشت پسر عموش گذاشت و هداٌتش کرد سمت اتاقش و گفت

 ٌشون تازه استخدام شدنا-

 اووو عالٌه _

 برٌم دٌگه پوٌان جان اقای صفٌری هم به کارشون برسن_

کردم اٌن چطور مدٌر عاملٌه که تو  رفتن تو اتاق من هم دوباره پشت مٌز نشستم تعجب می

اٌنجا باشن ولی مدٌر ۸ وقت ندٌده بودمش کارمندای معمولٌش باٌد از صبح ساعت داٌن چن

و دستم گرفتم و اسپلٌت رو روشن کردم هوا  کنترل...عامل هفته ای ٌه بار پٌداش مٌشه

 .خٌلی گرم شده بود اٌن روزا

 صدای بحث کردن پوٌان با فرهود مٌومد اما واضح نمی ٌومد صدا ها، ٌه حسی هم مٌگفت 

اون موضوعی که دارن در موردش بحث مٌکنن به من مربوط مٌشه از البه الی حرفاشون 

 !رو فهمٌدم خٌلی دوس داشتم بدونم تو اون اتاق چی مٌگذره"منشی جدٌد"فقط 

تونستم بکنم و برم جلوی در   منی که از ٌه اخراج احتمالی تموم شده بودم رٌسک اٌنم نمی

و مٌدٌد خٌلی بد مٌشد ترجٌح دادم که همونجا بشٌنم و  و من باٌستم چون اگه در وا مٌشد

  .و تٌز کنم اما چٌزی عاٌدم نشد گوشام

و که بلند  دوباره مشؽول  کار شدم که ٌهو صدای خوردن محکم در رو به دٌوار شنٌدم سرم

کردم پوٌان عصبانی رو تو چارچوب در دٌدم که با سرعت و خشم رفت سمت در 

قٌافه ام مثل ٌه عالمت سوال بزرگ شده بود اٌن ٌکم پٌش که داشت مٌخندٌد چش ...خروجی

 !شد ٌهو؟

: صدای فرهود و شنٌدم که گفت

  لطفا درو ببند اقای صفٌری -

 درو بستم و تلفن و برداشتم و ٌکی ٌکی قرار های بعد از مپوفی کردم و از جام بلند شد

 تا تاٌم نهار رسٌد حسابی کار ،ظهرو کنسل کردم به اوناٌی که جواب نمٌدادن هم اٌمٌل زدم

 ...و تو جٌبم گذاشتم و سمت در حرکت کردم امروز گشنه ام کرده بود موباٌلم

 تو رستوران بودم که موباٌلم زنگ خورد فرزام بود 
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 جانم فرزام؟_

 کجاٌی االن؟ _

 تو رستورانم تو کجاٌی؟ _

 من ٌکم کار دارم پنج دٌقه ای تموم مٌشه تو ٌه مٌز پٌدا کن و بشٌن تا منم برسم _

 باشه زود بٌا _

 قطع کردم پاٌٌن جا نبود مجبور شدم برم طبقه ی باال همٌنکه از پله ها رفتم باال  وگوشٌم

 چشمم به کٌوان دوست فرزام خورد

: با نٌش باز سالم کرد جوابشو دادم که گفت

 اٌنجا همه ی مٌز ها پره خواستی بٌا پٌش من بشٌن دٌر اومدی-

 نه االن خالی مٌشه _

 نگاهی به دو برش انداخت

 اٌناٌی که من مٌبٌنم حاال حاال نمٌخوان از جاشون بلند شن _

 چاره ای نبود رفتم و روبه روش نشستم صندلی کنارٌش خالی بود 

 چه خبرا؟ فرزام کجاست؟ _

 ٌکم کار داره االن مٌرسه _

 اها چی مٌخوای سفارش بدی؟ _

 نمٌدونم فعال منتظر فرزامم _

 اگه فسنجونای اٌنجارو نخوردی حتما امتحان کن خٌلی خوشمزه ان _

و تکون دادم و باشه ای گفتم نمٌدونم چرا ادم نچسبی به نظر مٌومد حوصله ی حرؾ  سرم

 و نداشتم  زدن باهاش

کلک چند تا (: چشمکی زدو ادامه داد)حتما با اٌن تٌپ و قٌافه دورت پره دختر مختره _

 دوس دختر داری؟

و از پشت سرم شنٌدم تا حاال از دٌدنش انقدر   صدای فرزام چٌزی بگم کهخواستم می

 منی که از جواب دادن به کٌوان خالص شده بودم با ،خوشحال نشده بودم که االن شدم

 خوشروٌی شروع کردم به صحبت کردن با فرزام که خودش هم تعجب کرده بود 

 خب بچه ها چی مٌخواٌن سفارش بدٌن؟ _فرزام

 من جوجه مٌخورم _

: کٌوان منو رو تو دستاش لوله کردو گفت

 واسه منم جوجه بگٌر هوس کردم اصال-
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خٌل خب پس منم همٌن ؼذا رو مٌخورم سری پٌش نوبت من بود رفتم سفارشارو گرفتم _

 االن نوبت ٌکی از شماهاس 

:  و بٌخٌال نشون دادم که کٌوان گفت اصال حوصله تو نوبت اٌستادن رو نداشتم خودم

 ای بابا مگه نوبتٌه گردن من که از مو بارٌک تره مٌرم مٌگٌرم -

:  و در می اورد گفت فرزام در حالٌکه داشت کتش

 قربونت پسر برو بگٌر بارٌکال سری بعدم نوبت رامانه-

 " برو بابا" با چش و ابرو بهش گفتم

: کٌوان  که از پله ها رفت پاٌٌن گفتم

  هٌچ از اٌن پسره ی تفلون نچسب خوشم نمٌاد -

فقط مشهوره به پسر بازی دنبال پسرای خوشگله احٌانا ازت ،  اتفاقاتپسر بدی نٌس_

 نپرسٌده دوست دختر داری ٌا نه؟

 چرا پرسٌده؟ _

 تو چی گفتی؟ _

 و بدم که تو اومدی  خواستم جوابش می_

  ! نه ٌا دختر دارم اٌن سواالرو مٌپرسه ببٌنی استرٌتیتاگه ازش خوشت نمٌاد بگو دوس_

 عجبا باشه _

 از رٌٌس ما چه خبر؟ _

 کم مونده بود اخراج شم خدا بهم رحم کرد ٌعنی _

 :فرزام با چشمای گرد شده پرسٌد

 ! چٌٌی؟جدا؟_

و  اره امروز صبح نمٌدونم چطور شده بود االرمم زنگ نزده بود پاشدم دٌدم ساعت هشت_

 رد کرده 

 خب؟؟_

هٌچی دٌگه با بدبختی خودمو رسوندم با فرهود تو ٌه ساعت رسٌدٌم کمالی احمقم نزاشت _

 کارت بزنم 

 جون به لبم کردی پسر بعدش چٌشد؟ _

 فرزام درست شبٌه زنای خاله زنکی شده بود که دوست داشتن از همه چی سر در بٌارن 

بعدش ٌکم مواخذه ام کردو منم قول دادم دٌگه دٌر نمٌام اونم گفت ٌه کاؼذی رو امضا کنم _

 که دوباره دٌرنکنم فک کنم دفعه بعدی اخراج رو شاخمه 
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 چه کاؼذی؟_

 بود بعدشم گفت همه اٌن برگه رو امضا کردن فقط تو امضا نکردی 4Aنمٌدونم ٌه برگه_

 و به سمت پاٌٌن اوٌزون کرد گوشه های لبش

چه بدونم واال من که دٌر کرده بودم ٌه بار همچٌن چٌزی نداد امضا کنم بگذرٌم حاال باٌد _

 حسابی روی روح و روانش کارکنی که چشمش کسی جز تورو نبٌنه

 و دارٌم جر مٌدٌم   ما اٌنجوری خودمونتفرزام شاٌد طرؾ اصال گی نٌس_

 بابا تو ٌه بارم که شده تو زندگٌت به من اطمٌنان کن _

 امٌدوارم اٌنطوری که تو مٌگی باشه اصال دلم نمٌخواد طرؾ مقابلم استرٌت از اب دربٌاد _

 نه نٌست کارو سپردم دست کاردونش اٌنم بگم هر چی کاسب شدی نصؾ نصفا _

 :پوزخندی زدم

 و ازش بکنم هنر کردم  هه اقا رو من پنجاه مٌلٌون _

 و به کار بندازی   بٌشتر از اٌنا ازش مٌکنی فقط باٌد اٌن مخ_

 پوکر فٌس نگاش کردم

 خٌلی فٌلم مٌبٌنی فرزام راستی اٌن مدٌر عامله امروز اومد _

 و دٌدن اره بچه ها مٌگفتن ماشٌنش_

 دٌوونه مٌوونه ای چٌزٌه؟ فک کنم نٌم ساعت نشد که اومد ٌه جروبحثی شد بٌنشون رفت_

 عه چه بحثی؟: و خاروند و گفت فرزام پٌشونٌش

نفهمٌدم راستش  _

روزشو مٌاد سرکار اونم در حد چند ساعت فقط ۱۵بابا اصال ادم کاری نٌست تو ٌه ماه _

 ماهی مٌلٌون مٌلٌون پول رٌخته مٌشه تو حسابش 

 : پوفی کشٌدم که پرسٌد

 ؟ تاز انوشٌروان خبری نٌس_

 نه خداروشکر چی مٌشه بٌخٌال پولش شه _

  که؟ تپسر بحث پنجاه مٌلٌون پوله الکی نٌس_

  تو جٌبی پسر کوچٌکشه تاٌن رقما واسش چٌزی نٌس_

 ازدواجم کرده؟_

 هزندگی مٌکن اره زنش امرٌکاست اون اونور تو عشق و حال اٌنم اٌنجا_

 کی تو عشق و حاله؟ _
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و بلند کردم دٌدم با سه تا بشقاب باالی سرم بود بشقاب ها رو روی  با صدای کٌوان سرم

: مٌز گذاشت و گفت

 جوجه نداشت کوبٌده گرفتم -

 عب نداره مرسی _فرزام

 و جلو کشٌد  و تکون داد رو صندلی نشست و صندلٌش  ازش تشکر کردم اون هم سرشممن

 ؟درمورد چی داشتٌن حرؾ مٌزدٌن_

 کره رو برنجم اب کردم 

 تهٌچی زٌاد مهم نٌس_

 اٌی کٌوان نوشابه ٌادت رفت ٌه کارو درست و حسابی انجام نمٌدی _فرزام

 بابا دٌگه دستم جا نداشت _

:  و گفتم از جام بلند شدم

من مٌگٌرم   -

: فرزام گفت

 قربون دستت برای من زرد بگٌر-

 ....کٌوان هم دوغ خواست از پله ها رفتم پاٌٌن

********************************* 

و پٌاده شدم ٌه فروشگاه بزرگی بود پر انواع خوراکی ک تنقالت   کراٌه رو پرداخت کردم

قسمت بٌسکوٌٌت ها رفتم با چشم دنبال اون مارکی مٌگشتم که پٌداش کردم چند بسته از 

همون مارک با قهوه خرٌدم و بٌرون اومدم با ٌه تاکسی دٌگه برگشتم خونه جلوی کوچه 

امون پٌاده شدم و داشتم مٌرفتم سمت در خونه با دٌدن ماشٌنش جلوی در خونه امون هول و 

 ...وال برم داشت

اٌن مرتٌکه ول کن نبود رفتم جلو اشاره کرد سوار شم عصبی نفسم و بٌرون دادم و درو باز 

 .کردم و سوار شدم

چٌه از وقتی مٌری سرکار خودت و مٌگٌری؟ ٌه سالمم رو زبونت -

 سنگٌنی می کنه؟

 چرخٌدم سمتش

 سالم خب که چی؟چرا اومدی اٌنجا؟-

در جرٌانی که مٌتونم پدرت و دربٌارم ٌا ! پهو عجب روٌی داری بچه-

 بٌشتر توضٌح بدم؟
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 ببٌن انوشٌروان من سعی می کنم اخر اٌن ماه پول و جور کنم -

 و بدی  کونت،تو سعی کن به جای جور کردن پول-

حٌؾ که کارم پٌشش گٌر بود وگرنه حالٌش می ...دستم و از عصبانٌت مشت کردم حٌؾ

 کردم پٌرخرفتو 

 و بدم ترجٌح مٌدم پولت-

، موهای بلند خاکستری رنگش باز بودن و ٌه کت لی پوشٌده  خندٌد و چٌنی به دماؼش داد

 سالست ۱۸بود مرتٌکه فکر کرده بچه 

 پولت کجا بود اخه  بچه پررو؟ از تو کونت مٌخوای پول در بٌاری بدی-

 عصبی چشام و بازو بسته کردم

 تو کارٌت نباشه من جورش می کنم-

 بدبخت فلک زده هر کی جای من بود زودتر از اٌنا دهنت و سروٌس می کرد -

ای بابا دارم مٌگم پولت و جور مٌکنم چرا ول نمٌکنی ؟ -

صدات و بٌار پاٌٌن بٌنم شاسکول، بدبخت اگه اٌن قٌافه رو نداشتی  هٌشکی ادم حسابت -

 نمی کرد 

 اره نه که االن خٌلی ام ادم حسابمم مٌکنن-

 برو خداروشکر کن خدا ٌکم بهت برو رو داده وگرنه من تو دهنتم نمی رٌدم-

 عصبی دستم و به پشت گردنم کشٌدم، عجب گٌری افتادم مرتٌکه ٌالؽوز دست بردار نٌست

 انوشٌروان جون هرکی دوست داری دم ٌه دٌقه پانشو بٌا در خونمون، گفتم که پولت و مٌدم-

زر مفت مٌزنی فقط کی حرؾ درست و حسابی از دهنت بٌرون اومده کی اٌن دومٌش -

 ؟باشه

  ای بابا،و ندادم اون وقت هرچی مٌخوای بگو اقا اگه پولت-

 دستش و تو هوا تکون داد

 گمشو بپر پاٌٌن بٌنم به اندازه کافی وقتم و گرفتی بااٌن زر زر زدنات-

مرتٌکه مفنگی خودش ٌه ساعته داره فک مٌزنه بعد برگشته مٌگه وقتم و گرفتی رٌدم دهنت 

 حٌؾ ... حٌؾ دست و بالم بستس،انوشٌروان

 پٌاده شدم و درو محکم کوبٌدم

 ؟من ازت طلبکارم ٌا تو...هوی-

 رفتم جلوی در خونمون

 بفرما باال ناهاری زهرماری در خدمت باشٌم-
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 سرش و از پنجره بٌرون اورد

 رامان وای به حالت پولم سرماه اماده نباشه اوم موقعست که زهر مار و بهت نشون مٌدم-

 !گاز داد و رفت، مرتٌکه مفنگی فکر کرده کٌه 

 اٌفون و زدم و رفتم باال دستم و صورتم و شستم و لباسام و عوض کردم و  رفتم سر مٌز

 به به مامان چی گذاشتی؟-

 دستش و رو سٌنش کوبٌد

 و باالت بره مادر که اٌنقدر دل دخترا رو مٌبری الهی قربون قد-

خٌارشوری که تو دهنم گذاشتم پرٌد تو گلوم، سرٌع ٌه اٌوان اب خوردم و برگشتم سمت 

 :مامان که بابا جلوتر از من پرسٌد

 چطور مگه خانوم؟-

مامان بادی به ؼبؽب انداخت 

اٌن همساٌه روبه روٌٌمون هستش زری خانوم ٌه دختردانشجوام داره انگار چشمشون -

پسرمون و گرفته اون روز مٌگفت ماشاال چه پسر با شخصٌتی داری کلی تعرٌفش و کرد و 

 گفت که خٌلی از همساٌه ها دارن تعرٌفتون و مٌکنن

 زدم زٌر خنده

مگه دخترم؟حتما فردا پس فرداهم ٌه خواستگار دکتر برام پٌدا مٌشه البته بهش مٌگم قصد -

 ادامه تحصٌل دارم

 مامان چپ چپ نگام کرد

  اٌن چه حرفٌه؟ ؟ؼذات و بخور، خجالت نمی کشی-

 :بابا خندٌد درحالٌکه توی لقمش خٌارشور و گوجه مٌزاشت گفت

 خب خانوم پسرم راست مٌگه دٌگه، مراقب باش دخترشون و نندازن به ما-

 مامان دستش و جلو دهنش کرفت

 اوا مرد اٌن چه حرفٌه؟ دختره تحصٌل کردست حتما ٌه سر داره و هزار سودا-

 پسرماهم تحصٌل کردست االن توی کارخونه معتبر و مشهور کار می کنه-

 اون که بله اٌشاال روزی و بٌنم پسرمون مدٌرعاملی چٌزی شده-

خندم گرفت مامان هم عجب ارزوٌی ها داشتا فکرم رفت سمت بدهٌم، خدا کنه بتونم مخ اٌن 

 رئٌسه رو بزنم وگرنه انوشٌروان جرم مٌداد

**************************** 

 ”فرهود“
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 لب تاب و گذاشتم رو مٌز و رفتم اشپزخونه

 دانٌار از گشنگی مردما اٌن سٌب زمٌنی سرخ کردنی هات حاضر نشد؟-

 دانٌار برگشت سمتم

 االن اماده مٌشه صبر کن ٌکم-

 رفتم و از تابه دوتا سٌب زمٌنی برداشتم و خوردم

من نمٌدونم چرا به حرؾ تو گوش دادم و از بٌرون ٌه چٌزی سفارش ندادم، اخه سٌب -

 زمٌنی سرخ کردنی و ناگتم شد شام؟

 رو نوک پاهاش بلند شد و گوشه لبم و بوسٌد 

 عشقم ؼر نزن دٌگه امشب مثال خواستم ٌکم اشپزی کنم ولی فقط به جونم ؼر زدی-

 گشنمه خب چکار کنم؟ تورو چه به اشپزی اخه؟می ترسم اٌنارم بسوزونی تلؾ شم-

تو دهنش سٌب زمٌنی گذاشت و رو نوک پاهاش بلند شد و بقٌشم گذاشت رو لبم دهنم و باز -

 کردم و خوردم و لبای روؼنٌش و لٌس زدم و لب پاٌٌنٌم و مکٌد

 شٌطونی مٌکنی؟ من االن هٌچی حالٌم نمٌشه فقط گشنمه-

 دانٌار با لبای اوٌزون نگام کرد

 ٌکم رمانتٌک باشی بد نٌست-

  االن فکرم درگٌره ؼذاست،اول شکم ٌه مرد و باٌد سٌر کنی بعد-

 ٌعنی من عاشقتم خب؟-

 موهای فرش و رٌختم رو صورتش

 بااٌنکه گشنمه ولی منم عاشقتم-

 خندٌد و اشاره ای به تابه روی گاز کرد

 دٌری دٌرٌنگ ؼذاتون امادست جناب سلطانی-

 جوون مٌزو بچٌن توله-

الساعه ددی -

******************************** 
 

 ”رامان“

ؼذاهامون و گرفتم و رفتم سر مٌز فرزام سرٌع از دستم گرفت و حمله کرد به جوجه، سرم 

و چرخوندم دٌدم که کٌوان با دوستاش سر ٌه مٌز دٌگه نشستن تا من و دٌد ؼذا و نوشابش و  

 برداشت و سمت مٌز ما اومد

 به به مٌبٌنم جمعتون جمعه گلتون کمه-
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 :سفٌهی انداخت و گفترفرزام نگاه عاقل اند

 تا وقتی گالی گرونی مثل ما دوتا اٌنجا هست ٌه گالٌول خودش و وسط نمٌندازه-

 :و داد کٌوان صندلی رو عقب کشٌد و پٌش من نشست تو همٌن حٌن جوابش

 با اٌن زبونت کاکتوسی بٌش نٌستی-

 تو ؼذاتو کوفت کن-

 :ٌه لحظه نگاهش به من افتاد چشمکی زدو گفت

 ٌه خبر توپ دارم براتون-

 :فرزام فوری پرسٌد

 جوون تو فقط خبر بده، چه خبری هست حاال؟-

 پوٌان مٌخواد مهمونی بده، اونم چه مهمونی -

 شماش گرد شدنچفرزام در حالٌکه قاشق پر برنج جلوی دهنش بود 

 پسرعموی رئٌس؟-

 اره دٌگه مگه چندتا اٌنجا پوٌان دارٌم؟-

 فرزام ابروٌی باال انداخت 

 از کی تورو دعوت می کنه مهمونٌاش-

 کٌوان بادی به ؼبؽب انداخت

 خودت و نبٌن که ما باال باالها می گردٌم بله اٌنجورٌاست-

 فرزام پوزخندی زد

 زر مفت نزن بابابگو بٌنم از کجا اٌنقدر صمٌمی شدٌن که تو رو مهمونٌاش دعوت مٌکنه-

 :کٌوان قهقه زدوگفت

مٌبٌنم که اقا فرزام اونجات بدجور داره مٌسوزه من با پوٌان تو دانشگاه همکالس بودم از -

 اون موقع دوستٌم 

 ؟او او خبر به اٌن مهمی رو چرا قبل از اٌن بهمون نگفته بودی-فرزام

 !بهم گفته که مٌتونم دو سه نفرو باخودم بٌارم منم گفتم اول به شما بگم حاال مٌاٌن؟-

 چراکه نه، من ٌکی با سر مٌام تو چی رامان مٌای؟-فرزام

 :شونه ای باال انداختم

 نمٌدونم هنوز کی هست حاال؟ -
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گفته باشم نٌاٌن از دستتون رفته ها برای مهمونی هاش خٌلی خرج مٌکنه و ماٌه مٌزاره ٌه -

مشروب هاٌی سرو مٌشه که تو خوابم نمٌبٌنٌن مهمونی ام پنجشنبه شبه اگه پاٌه باشٌد من 

 مٌام دنبالتون باهم برٌم

: فرزام نگاه معنی داری به من انداخت و روبه کٌوان پرسٌد 

 حاال بگو ببٌنم رٌٌس خوشتٌپ مام هست؟ -

 :کٌوان پوزخندی زد 

 ؟هه اختٌار داری مهمونی پسر عموشه تو باشی نمٌای-

  

 اخه خٌلی صمٌمی نٌستن واسه همٌن گفتم -فرزام

  تننه بابا هس-کٌوان

کردم اٌن مٌتونه ٌه موقعٌت مناسبی باشه  در حالٌکه با ؼذام بازی مٌکردم و به اٌن فکر می

: که رو مخ فرهود کار کنم پرسٌدم 

 مناسبتش چٌه؟-

 پارتی مٌگٌره مناسبت خاصی نداره پوٌان خٌلی اهل دله تند تند-

 

 ”فرهود“

 

کت چرم سٌاهم و از روی تٌشرت مشکٌم پوشٌدم و به خودم از تو آٌٌنه زل زدم که ٌهو 

دانٌار از پشت دستاش و دور کمرم حلقه کرد و سرش و 

 گذاشت رو شونه ام

 مثل همٌشه خوشتٌپی-

 دستاش و جدا کردم و برگشتم سمتش

 کاش مٌومدی خٌلی خوب مٌشد -

 ته رٌشم و با دستش لمس کرد

 ممجبورم عشقم خٌلی وقته سری به خانوادم نزدم قول داد-

 امشب برم دٌدنشون

 لبش و بوسٌدم

 من مٌرم تو ماشٌن منتظرتم برسونمت-

 شلوارمم عوض کنم مٌام -
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و از  و زدم وقتی رسٌدم سوار ماشٌن شدم ماشٌن سمت اسانسور را افتادم شاسی پارکٌنگ

 پارکٌنگ خارج کردم که دانٌار با ساکش اومد نشست جلو شروع به حرکت کردن کردم

 فرهود از دلم نمٌاد اٌنطوری بزارم بری -

 چرا بره اهو من؟ -

 چون خٌلی جذاب شدی -

 شک داری به من؟ -

 نه ولی به ادمای تو مهمونی شک دارم-

  نگاهی بهم انداختم،برگشتم

 اگه شک داری با من بٌا-

باور کن اگه دست خودم بود مٌومدم ولی باٌد برم خونه مامان اون روز ازم گله می کرد -

 که کم بهشون سر مٌزنم

 جلوی در خونه اشون توقؾ کردم

 برو دٌگه بره اهو-

 سرش و اورد سمتم و لبم و محکم بوسٌد

 مراقب خودت باش عشقم تو مشروب خوردن زٌاده روی نکنٌا-

 چونه اش و نوازش کردم

 حواسم هست برو دٌگه-

 بوسی تو هوا انداخت 

 خدافظ ددی-

خداحافظ توله -

************************************ 
 

وارد باغ شدم دور تا دور باغ چراغ های پاٌه دار قرار 

داشت ٌه طرؾ باغ استخر بزرگی بود پٌست رقص پر 

مٌکردم شم ندختر و پسر هاٌی بودن که تو هم مٌلولٌدن فکر

 .و دٌدم که پوٌان بخواد مهمونی رو شلوغ کنه از دور پوٌان

و نمٌدٌدم   با چند نفر  مشؽول صحبت بود قٌافه هاشون

: نزدٌکشون شدم تا پوٌان منو دٌد گفت

 به به پسر عمو جون خوش اومدی -
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 فکر نمی کردم  اونم اٌنجا دعوت ،و بدم با دٌدن کسی تعجب کردم خواستم که جوابش می

 دعوت نمی کنه می تونم بگم با اٌن تٌپش خٌلی  شباشه، چون پوٌان هر ادمی و به مهمونٌا

تو چشم بود ٌه کت و شلوار ست توسی چهارخونه تنش بود و از زٌرم ٌه پٌرهن زرشکی 

ولی نمٌشد قٌافش هم معصوم بود  مموهاشم خوش حالت بود، سعی کردم نگاهم و  ازش بگٌر

هم شٌطنت رو هم می تونستی از نگاهش بخونی ٌه جوراٌی کٌوت بود، ٌه لحظه چشمم به 

 .کٌوان افتاد که بدجوری داشت رامان و نگاه می کرد کم مونده بود قورتش بده

 در حالی که جلو می رفتم با چند نفر از اشناها سالم و احوال پرسی کردم

 به به ببٌن کی اٌنجاست جناب سلطانی عزٌز-

 با شنٌدن صداٌی برگشتم پشت سرم فرزام بود

 باهاش سالم و احوال پرسی کردم انگار رامان و کٌوان هم متوجه من شدن که اومدن سمتم، 

بارٌستا مشروبی سمتمون گرفتن که هممون برداشتٌم، صدای اهنگ بلند تر شدو صدای جٌػ 

. و داد جمعٌت هم بٌشتر شد

 

 موزٌکامون بوم بوم بوم

 چشا رومه زوم زوم زوم

 بٌا نزدٌکتر پٌشم انگار گوله آتٌشم

 :همه ٌک صدا خوندن

 همه پٌکا باالس بٌا آ

 

فرزام و کٌوان رفتن و من و رامان موندٌم فقط،  دوباره ٌه مشروب 

دٌگه هم برداشت و سر کشٌد در حالی که نگاهش به من بود نزدٌک 

 شد و هماهنگ با اهنگ بدنش و تکون می داد

 مٌخوای که مال تو باشم

 رو کن چی داری تو واسم

 بعد ٌه سره حواسم از دست تو

  نوش ؼم فراموشهمستٌم پ

 هستٌم تا خود صبح فردا رو پامون

 درحالی که بهش خٌره بودم مشروبم و اروم اروم مزه مزه می کردم، لعنتی خٌلی هات بود

 خود بازٌا ازم راضٌن
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 توی هم جمعا من آس بازٌم

مٌگم پا نمٌده بد ازش شاکٌن 

 "بوم بوم از نٌکٌتا"

 

 رئٌس فکر نمی کردم بٌای

 ابروٌی باال انداختم

 ؟چرا-

 اخه اون روز با اقا پوٌان ٌکم بحث کردٌن-

 !ما بحث زٌاد می کنٌم ولی دلٌل براٌن نٌست رابطتمون قطع شده-

 دوباره ٌه مشروبی برداشت و چشماش و بست و سر کشٌد

 انقدر نخور-

 خندٌد و ٌکم تلو تلو خورد

 چشم هرچی شما بگی رئٌس-

واقعا به اٌن کاراش واقؾ بود ٌا اٌن حرکاتش از سر ...به لبش لٌسی زد و خندٌد، لعنت بهش

 ؟!مستی بود

 شما نمٌخوای برقصی رئٌس؟-

 نه مٌونه ای با رقص ندارم -

 ...خٌلی خوبه که-

با صدا زدنام توسط ٌکی از دوستای مشترک من و پوٌان سمتش رفتم و مشؽول حرؾ زدن 

... بهتر بود زٌاد پٌش اٌن پسره نباشم زٌادی نگاهم بهش خٌره شده، شدٌم

 

 "رامان"

 

، به رفتنش خٌره شدم و کمی از مشروبم خوردم، اٌن مهمونی ٌه فرصت خٌلی خوب بود

 برای اٌنکه رو مخش کار کنم تا اٌنجا خوب پٌش اومده بودم

 فرهود ٌه ساعت بود که فقط بهت زل زده بود چشات سگ داره ...لعنتی-

 باصدای فرزام برگشتم سمتش

 چطور بود؟ کارم تا اٌنجا خوب بود؟-

 انگشت شصتش و نشونم داد
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 اٌنجوری پٌش بری مخش زده مٌشه...الٌک داری اٌول بهت-

 هه ما اٌنٌم دٌگه-

 چه قدر مشروب می خوری تو چه خبرته؟-

 برگشت سمتش وچشمکی زدم

 ٌه نقشه توپ دارم اٌنقدر جوش نزن-

 سرش و تکون داد و خندٌد

اٌن کٌوان مگه ازت دل می کند به زور بردمش و ، بچه زرنگ...دمتگرم ببٌنم چه می کنی-

 سرش و گرم کردم وگرنه می رٌد به نقشمون

 :با صدای کٌوان برگشتٌم سمتش

چه خوشتٌپ شدی رامان، چندتا ازدخترا ازم خواستن بهشون معرفٌت کنم منم گفتم واس -

 خودمونه

 خندٌدم و کوبٌدم رو شونه اش

 خوب گفتی-

 فرزام چپ چپ نگاش کردم

 ٌه فکری ام به حال من بدبخت کن، کسی از من خوشش نٌومده؟-

 کٌوان زد زٌر خنده

نه شانست رٌده اٌن چندتا دختراٌی هم که از رامان خوششون -

 !اومده  حسابی پولدارن خداٌی عجب شانسی داره

 عاقا من اگه شانس داشتم اون ور اب به دنٌا مٌومدم-

 :فرزام درحالٌکه چٌپس مٌزاشت دهنش گفت

 زر نزن داداش کاش منم نصؾ شانس تورو داشتم-

 کٌوان دستش و انداخت رو شونه ام و چشمکی زد

 بٌا برٌم وسط ٌکم برقصٌم اٌنجا که خوب دل می بردی-

 خندٌدم 

 باشه برٌم-

 :فرزام فوری گفت

 پس من چی؟-

 کٌوان برگشت و چشم ؼره ای رفت

 عاقا ما هر وقت خواستٌم با رامان تنها باشٌم رٌدی به حس و حالمونا ولمون کن ٌه دٌقه-
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 باشه بابا برو کشتی من و با رامان-فرزام

جوابش و نداد، وسط پٌست رقص رفتٌم و شروع به رقصٌدن کردٌم انصافا هم خوب می 

 .رقصٌد و هم پای خوبی بود

ٌه لحظه نگام به فرهود افتاد که کنار چند تا پسر واٌستاده بود و باهاش حرؾ مٌزدن، نگاه 

 ...نافذش رو من بود خب تا اٌنجا که خوب جلو رفته بوم بهتر بود ٌکم سکسی تر برقصم

 

 ”فرهود“

 

  عجب جٌگرٌه؟فرهود اٌن پسره کٌه-

 با صدای هومن برگشتم سمتش و خندٌدم

 چٌه خوشت اومده؟-

 نه بابا من بای نٌستم همٌن سونٌا بسمه، ولی خوب چٌزٌه ها -

 اره بد نٌست-

 رفتٌم سمت مٌز و ٌکم ؼذا کشٌدٌم و شروع به خوردن کردٌم 

با دٌدن کٌوان و رامان که داشتن ؼذا می خوردن بهشون نگاهی انداختم، رامان انگار بد 

 ش گذاشت قمست کرده بود هی تلو تلو می خورد دستش و رو شقی

 چٌشدی تو؟-کٌوان

 رفتم جلو

 خوبی؟سرت گٌج رفت؟-

 :سرش و بلند کرد و چشمای خمارش و بهم دوخت و باصدای کش داری گفت

 اخ...نه خوبم فقط سرم-

دستش و رو مٌز گذاشت و به زور خودش و نگه داشت تا زمٌن نخوره کٌوان بازوش و 

 گرفت

 ٌه کم استراحت کنی روبه راه مٌشی-کٌوان

 بٌا برٌم ٌکی از اتاقای باال ٌکم دراز بکش حالت جا بٌاد-

 سرش و تکون داد

 نه مزاحم شما نمٌشم-

 :کٌوان فوری گفت

 من مٌبرمش رئٌس مراقبشم-
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 :نمٌدونم چٌشد که ٌهو دهنم پرٌد

 نه تو اٌنجا باش و خوش بگذرون من مٌبرمش ٌکم دراز بکشه و بعدش مٌاٌم-

نمٌدونم چرا دلم نمی خواست با کٌوان تنها باشه، کٌوان پسر خٌلی شٌطونی بود و به مگس 

 ...نر هم رحم نمی کرد دٌگه چه برسه رامان

 انگار کمی ناراحت شد

 ...اخه-

 گفتم که تو اٌنجا باش و خوش بگذرون-

 بله چشم-

تا اخرٌن لحظه چشمش به رامان بود، پشت سرم اومد و وارد خونه شدٌم از پله ها باال رفتٌم 

و سمت ٌکی از اتاقا رفتم و درو باز کردم بعد اٌنکه وارد شد در و بستم که راحت باشه، به 

 سمت تخت اشاره کردم

 دراز بکش راحت باش-

خودش و به زور روی تخت انداخت و چشماش و بست لعنتی ٌه جور دراز کشٌده بود که 

مدگی عضوش مشخص بود، سعی کردم نگاهم و ازش بگٌرم ولی نشد مشروب توی آبر

 دستم و  سر کشٌدم که ٌهو از درون بدجوری گر گرفتم دستی به موهام کشٌدم

 صداٌی از رامان درنمٌومد ٌه لحظه ترسٌدم که نکنه اتفاقی براش افتاده سمتش رفتم و رو 

تخت نشستم و بهش خٌره شدم نگاهم سمت لبای خوش فرم و سرخش رفت همون لحظه 

 جا خوردم فکر می کردم خوابٌده همٌنجوری با چشمای خمارش بهم زل ،چشماش و باز کرد

خواست  زده بود، همٌنجوری نگاهش به من بود کتش و دراورد و کناری انداخت دلم می

لباش تو دهنم باشه اٌن پسره لعنتی بدجوری من و مجذوب خودش کرده بود ٌهو لبش و 

 لٌسی زد و گاز رٌزی گرفت به خودم که اومدم دٌدم رفتم روش و دارم لباش و می بوسم 

اونم همراهی می کرد و کم نمٌزاشت لب پاٌٌنٌش و تو دهنم کشٌدم اه رٌزی کشٌد که 

بدجوری حشرٌم کرد سرٌع دکمه شلوارش و باز کردم و شلوار ولباس زٌرش وپاٌٌن کشٌدم 

 .درحالی که می بوسٌدمش دستم و سمت عضوش بردم و لمسش کردم

صدای ناله هاش بلند شد شلوارم و پاٌٌن کشٌدم و رفتم پاٌٌن تخت از اٌنجا پاٌٌن تنش کامال 

تو دٌدم بود با ٌه دستم مردونگٌم و باال پاٌٌن می کردم و با دست دٌگم انگشتم و با اب دهنم 

 خٌس کردم و سمت سوراخش بردم ٌه انگشتم به زور داخلش جا شد
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فکر نمی کردم بار اولش باشه کامال معلوم بود تا حاال رابطه ای نداشته و اولٌن ...لعنتی

صدای ناله های از ...بارشه و اٌن بدجوری من و حرٌص می کرد برای اٌنکه بکنمش

 ...ه نمی تونستم صبر کنمگدردش بلند شد جلوتر رفتم و مردونگٌم و  تو سوراخش کشٌدم دی

 اهه-

 رامان اٌنجاٌی؟هلوو می تونم بٌام داخل؟-

باصدای کٌوان تازه پی به موقعٌتم بردم فوری خودم و جمع و جور کردم و شلوارم و کشٌدم 

 باال رامان هم شلوارش و کشٌد باال

 اٌنجاٌٌم...اره-

 کٌوان درو باز کرد و وارد شد و سمت رامان رفت

 خوبی تو؟مهمونی بدون تو حال نمٌده -

عصبی دستم و تو موهام کشٌدم، من چه ؼلطی کرده بودم؟ اٌن بود ادعای دوست داشتنم به 

 من چکار کردم؟...دانٌار؟وای خدا

لعنتی تا حاال همچٌن اتفاقی برام نٌفتاده بود ... مٌخواستم با ٌکی از کارمندام سکس کنم؟ وای

چم شده؟ اون پسر بد مست شده نمی فهمه چه ؼلطی داره می کنه من که هشٌارم و مٌدونم 

 ! اطرافم داره چی می گذره من چرا؟

 خوبم کٌوان تو برو ٌکم بعد مٌام-

 مطمئنی؟ مٌخوای من باهات بمونم؟-

اٌن پسره کٌوان هم بدجوری رو اعصابم بود فقط دنبال فرصت بود با رامان تنها باشه 

 :عصبی گفتم

 تو برو کٌوان چند بار باٌد بگم تو پاٌٌن باش-

 انگار از طرز برخوردم جا خورد که سرش و تکون داد

 چشم جناب سلطانی هرچی شما بگٌن ببخشٌد-

سمت در رفت منم سمت دستشوٌی رفتم و جلوی روشوٌی واٌستادم و چند بار اب به 

صورتم پاشٌدم، ازتو  اٌٌنه به خودم خٌره شدم از اٌن بی جنبگٌم بدم مٌومد اٌنکه وقتی 

از اونجا اومدم بٌرون رامان رو ، اختٌار از کؾ مٌدادم نمی فهمٌدم دارم چه ؼلطی می کنم

تخت نشسته بود و با دٌدن من اومد سمتم هنوزم مست بود وچٌزی حالٌش نمٌشد ٌهو سرش 

ردنم فوری به عقب هلش دادم و با سٌلی که روی گو زبونش و کشٌد روی  و نزدٌک اورد

 .صورتش زدم مات و مبهوت بهم خٌره دستش و روی گونه اش گذاشت
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گمشو اون ور احمق اگه بٌشتر از اٌن چٌزی بهت نمٌگم به خاطر اٌنه که بدمست شدی و -

 نمی فهمی چه گوهی داری می خوری

 ...من-

 :سرم و بردم جلو وعصبی با دندونای کلٌد شده گفتم

 خفه خون بگٌر زود برو گمشو از مهمونی بٌرون نمٌخوام چشمم بهت بٌفته-

 .سمت در رفتم و درو محکم به هم کوبٌدم

 

 ”رامان“

با صدای کوبٌده شدن در عصبی مشتم و رو تخت کوبٌدم، خراب کرده بودم بدجوری ام 

 !خراب کرده بودم دٌگه تفم روم نمٌندازه وای خدا من چکار کردم

نباٌد زٌاده روی می کردم ولی اخه خودش لختم کرد چٌشد ٌهو پشٌمون شد؟اه کاش کٌوان  

در و نمٌزد اون وقت کار تموم شده بود اه بعد فرزام بهم مٌگه خوش شانس اٌنه خوش 

شانس بودن؟ چرا ٌهو نظرش عوض شد اٌن خودش بود که پا پٌش گذاشت و مٌخواست 

 ؟!باهام بخوابه بعد ٌهو چٌشد به راه راست هداٌت شد

 عصبی دستی به صورتم کشٌدم دٌگه بٌشتر از اٌن نمی تونستم اٌنجا بمونم به اندازه کافی 

بهم رٌده بود بعٌد نبود پٌش بقٌه خردم کنه از جام بلند شدم و کتم و از رو  زمٌن برداشتم و 

تنم کردم از اونجا رفتم بٌرون نگاهی به اطراؾ انداختم نه فرزام و می دٌدم نه کٌوان 

خواستم از وٌال برم بٌرون که ٌادم افتاد اٌن وقت شب کجا می خواستم برم بدون ...لعنتی

 ماشٌن ؟

رفتم و گوشه ای نشستم سرم پاٌٌن بود و با سنگ رٌزه زٌر پام ور می رفتم که  با صدای 

 :شخصی سرم و بلند کردم

 چرا نمٌای برقصی؟ چند ساعت پٌش که خٌلی خوب می ترکوندی-

 مصنوعی خنده ای کردم، پوٌان بود که جلوم واٌستاده بود

 راستش ٌکم زٌاده روی کردم تو مشروب خوردن سرم درد می کنه-

 دستش و رو شونم گذاشت

 باشه خوش بگذره از خودت پذٌراٌی کن-

 ممنون جناب سلطانی-

 سرش و تکون داد و رفت 
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صبح بود دٌگه مٌلی ام نداشتم ۲از جام بلند شدم و تا برم کٌوان و پٌدا کنم که برٌم ساعت 

 !برای موندن سرم واقعا درد می کرد نقشه ام خراب شده بود چی فکر می کردم چٌشد

***************************** 

 ”فرهود“

 

به خونه که رسٌدم باهمون لباسام رفتم  رفتم زٌر دوش دستم و رو دٌوار گذاشتم وبه اٌٌنه 

رو به روٌٌم خٌره شدم، دلم برای دانٌار سوخت انگار به دلش افتاده بود که ٌه اتفاقی می 

 افته و راضی نبود برم، تا حاال همچٌن اتفاقی برام نٌفتاده بود

همٌشه فاصلم و با کارمندام حفظ کرده بودم و به هٌچ کدومشون چشم نداشتم برام فقط در حد 

من به خاطر اٌن پسر قانونم و برای اولٌن بار ...ٌه کارمند معمولی بودن ولی اٌن پسر

حتی فکرشم دٌوونم می کنه اٌن پسره ...شکستم اگه اون پسره کٌوان نٌومده بود من باهاش 

 چی داره که انقدر ذهنم و درگٌر کرده؟

 ٌعنی فقط ٌه هوسه؟ تاحاال تو اٌن سه سال رابطه با دانٌار هٌچ وقت نشده بود بخوام بهش 

خٌانت کنم ٌا حتی به خٌانت فکر کنم ولی از وقتی اٌن پسره پا به کارخونه گذاشت همه چی 

عوض شده، من دانٌار و واقعا دوسش دارم پس چه مرگم شده، چرا باٌد از منشٌم خوشم 

 ...بٌاد؟ منکرش نمٌشم که اٌن پسره خٌلی خوش قٌافه و هاته ولی 

 :عصبی مشتم و به دٌوار کوبٌدم

چت شده فرهود چه مرگت شده؟ اٌن پسره باٌد از کارخونه گم شه بٌرون تا فکرش از -

 !مذهنت بپره، اره باٌد اخراجش کنم تا چشمم بهش نٌفته و هوس رابطه باهاش نٌفته تو سر

 

 ”رامان“

کٌوان مارو رسوند خونه فرزام، چون شب دٌر برگشتم مجبور بودم شب و خونه فرزام 

بمونم، از قٌافه گرفتم فهمٌده بود به اتفاقاٌی افتاده ولی پٌش کٌوان نتونست چٌزی بپرسه 

 همٌن که خونه رسٌدٌم در و بست اومد سمتم 

 بگو چٌشده ؟ مٌدونی چه قدر استرس کشٌدم تا رسٌدٌم؟-

 کتم و دراوردم و رو مبل انداختم 

 هٌچی همه چی تموم شد، همه چی خورد به هم-

 اخماش و  کشٌد توهم

 ٌعنی چی همه چی تموم شد؟ مثل بچه ادم تعرٌؾ کن ببٌنم به چی گوه زدی-
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 خودم و رو کاناپه ولو کردم و بهش که روبه روم واٌستاده خٌره شدم

 ٌاال رامان بجنب ببٌنم از استرس کم مونده باال بٌارم روتا-

 خٌلی خوب بابا -

همه چی رو از سٌر تا پٌاز براش تعرٌؾ کردم وقتی کم کم حرفام و حالجی کرد کوبٌد رو 

 پٌشونٌش

رٌدی رامان ...اخه چٌشد ٌهو؟ فرهود خودش اومده جلو بعد چٌشد که به خودش اومد اه-

 ...اخرش و خراب کردی اخه تو چرا 

 :حرفش و قطع کرد و باحرص گفتم

مثال خواستم کارش و ادامه بده چه می  !چه بدونم ٌارو دٌوونست ٌهو مٌزنه به سرش-

دونستم ٌهو وحشی مٌشه می پره بهم 

فرزام دستش و به کمرش زد و طول و عرض اتاق نشٌمن و طی می کرد عصبی دستی به 

 موهاش کشٌد

 من موندم چرا باٌد ٌهو نظرش عوض شه-

 من دٌگه نمٌرم سرکار -

 برگشت سمتم

 چرت نگو نباٌد دست رو دست بزارٌم اخراجت کنه-

 چشم ؼره ای رفتم

مٌخوای بٌام بٌشتر برٌنه به احواالتم؟ چی فکر می کردم چٌشد رٌدم به اٌن شانس که هٌچ -

 وقت باهام راه نٌومد

 جلوم واٌستاد

 ...ببٌن رامان من فردا باهاش صحبت می کنم من-

چی مٌخوای بگی؟ولش کن من نمٌخوام ؼرورم بٌشتر از اٌن خرد بشه التماسش کنم که -

 چی؟

کجا به اٌن شتابان بدبخت سر ماه انوشٌروان مٌاد دنبال پولش مٌخوای چکار کنی اخه؟ -

 ؼرور االن به دردت می خوره؟ 

 عصبی بلند شدم

خودم به اندازه کافی از بدبختٌام خبر دارم تو الزم نٌست ٌاداوری کنی اگه نمٌخوای تموم -

 کنی من برم 

 چشماش و بازو بسته کرد
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 بچه بازی در نٌار من برم ٌه مالفه و بالشت بٌارم بخوابی-

 ممنون-

فرزام رفت تو اتاق نشستم و سرم و تو دستام گرفتم، سرم خٌلی درد می کرد وقتی ٌادم 

 مٌومد پول انوشٌروان و چجوری باٌد جور کنم سردردم بدتر مٌشد

 فرزام مسکن داری؟-

 :صداش و از اتاق شنٌدم

 اره االن مٌام مٌدم-

 هٌی اٌنم از شانس ما،  خدا بهم رحم کنه

****************************** 

 ”فرهود“

 

 :دو ساعت از ساعت کاری می گذشت ولی اٌن پسره پٌداش نبود زٌر لب حرصی گفتم

حاال واسه من مثل ! پسره عوضی جای عذرخواهٌشه کسی که باٌد طلبکار باشه منم نه اون-

 بچه ها قهر می کنه مثال، اصال به درک

دستم و رو صورتم کشٌدم، اٌن پسره چی داره که نمی تونم بهش فکر نکنم نمٌتونم اخراجش 

ٌهو صحنه های اون شب از جلو چشمام گذشت به صندلی ...لعنت بهش نمٌتونم نمٌشه...کنم

تکٌه دادم و چرخوندم و از پنجره به بٌرون خٌره شدم وقتی ٌاد وقتی می افتم که چشماش 

 ...چطور خمار شده بودن حالم دگرگون مٌشه

با صدای تقه در به خودم اومدم و بفرماٌٌدی گفتم، صندلی رو چرخوندم و به رو به روم 

 نگاه کردم فرزام تو چهارچوب در بود

 سالم رئٌس اجازه هست بٌام تو؟-

با دستم اشاره ای کردم اومد و در و بست انگار ٌکم دستپاچه بود اٌن از حالت چهره اش 

 وحالت بدنش مشخص بود

راستش نمٌخوام وقتتون و زٌاد بگٌرم می خواستم باهاتون در مورد موضوعی صحبت کنم -

 که راجع به اقای صفٌری هستش

سرش و بلند کرد و بهم نگاه کرد که عکس العملم و ببٌنه نباٌد به چٌزی شک می کرد ٌا 

 فکر می کرد که خٌلی مشتاقم، کمی اخمام و تو هم کشٌدم

وقت من و نگٌر اقای فرخی  اصال اٌشون ارزش اٌن و ندارن که بخوام راجع بهش حرؾ -

 بزنم
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  و به چشمام دوختشفرزام نگاه ملتمسان

من مٌدونم پاش و از گلٌمش دراز کرده، راستش من اتفاقی که بٌنتون افتاده اصال خبر -

ندارم به من چٌز زٌادی نگفت اگه امروزم سرکار نٌومده فقط به خاطر اٌنه که پشٌمون بود 

 و خٌلی ناراحت بود و مٌگفت حتما اخراجش می کنٌن

 :سرم و تکون دادم و با همون حفظ حالت جدٌم گفتم

بله همٌنطوره پاش و از گلٌمش زٌادی دراز کرد و اٌنکه من به منشی عٌاش نٌازی ندارم -

 مفهومه؟

شما اٌن بار و ببخشٌنش جناب سلطانی خواهش می کنم اٌن بار و بگذرٌن مطمئن باشٌن -

 تکرار نمٌشه

 :صدام و  بلند کردم

کسی که حد خودش و ندونه تو اٌن کارخونه جاٌی ! انگار شما متوجه حرفای من نٌستٌن-

 نداره

 ٌکم جلو اومد

لطفا جناب سلطانی اٌن بار و بگذرٌن از سر تقصٌراتش از سر جهل ٌه کاری کرده ٌا -

چٌزی گفته شما اٌن بار نادٌده بگٌرٌن راستش و بخواٌن گرفتاره به اٌن کار بدجوری نٌاز 

 .داره

 :گرفتاره؟از روی کنجکاوی پرسٌدم

 خب  همه ما ادما گرفتارٌم چه ربطی داره؟ -

 اخه بدجور گرفتار شده اٌن رفٌق ما-

 چه گرفتاری؟-

 به دهنش خٌره شدم تا زودتر کلمات و از دهنش بقاپم 

راستش اٌن رفٌق ما به ٌکی  بدهکاره طرفم دست بردار نٌست دم به دٌقه بهش زنگ ...امم-

مٌزنه پولش و مٌخواد رامانم همچٌن پولی نداره به زور پول اجاره و خورد و خوراک 

 خانوادش و جور می کنه چه برسه به اٌن همه پول

 :ٌکی از ابروهام و باال دادم

 چه قدر هست مگه؟-

 مٌلٌون50-

 ...به هر حال مشکل خودشه ولی-

 جناب سلطانی خواهش می کنم ازتون باور کنٌن بچه خوبٌه سوتفاهم شده-
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ولی من اٌن بار و مٌگذرم و بهش ٌه فرصت دوباره مٌدم تا خودش و ثابت کنه من امروز -

 فقط به خاطر اٌنکه هر انسانی ،و از اٌن بی نظٌمش گذشتم اونم نه به خاطر خودش ٌا تو

. جاٌزالخطاست و باٌد فرصت داد برای جبرانش

 با تموم شدم حرفم نٌشش تا بنا گوش باز شد و شروع به چاپلوسی کرد

جناب سطانی واقعا ممنونم ازتون شما خٌلی لطؾ کردٌن مطمئن باشٌن اٌن لطفتون و -

 ...فراموش نمی کنٌم وما

 ؟ لب تاپم و باز کردم !اٌن پسره دٌگه داشت حوصلم و سر مٌبرد چه قدرم فک مٌزد

 مٌتونی بری باٌد به کارام برسم چند دٌقه از وقتمم گرفتی-

 خٌلی معذرت مٌخوام من دٌگه برم-

سمت در رفت و از اتاق بٌرون رفت محض بٌرون رفتنش لب تاپ و بستم و دوباره سمت 

اطالعات جالبی از اٌن پسره دستم اومده بود پس گرفتاره؟ ٌعنی انقدر دستش ، پنجره چرخٌدم

جوری تٌپ مٌزنه که ظاهرش به ٌه ! پول زٌادی هم نٌست! تنگه که ٌه پنجاه مٌلٌونم نداره؟

پس اٌن منشی خوش قٌافه و هاتم دست و بالش بدجوری  !پسر گرفتار  و بدبخت نمی خوره

 .تنگه هه
 

 ”رامان“

 با صدای زنگ گوشٌم بی حوصله رفتم و از رو مٌز برداشتم

 بله؟-

 :صدای خوشحال فرزام تو گوشی پٌچٌد

 قدر اٌن رفٌق زرنگت و بدون اقا رامان-

 چٌشده مگه قدر بدونم؟-

 بگو چی نشد فردا دوباره خوشتٌپ کن بٌا مخ زنی-

 در حالٌکه جلوی آٌٌنه قدی بودم دستی به موهام کشٌدم

 عه؟ ٌعنی مٌگی از فردا بٌام سرکار؟-

 اره دٌگه-

 ...اخه اٌن ٌارو -

اٌن حرفا رو ولش کن من امروز رفتم دفترش و شخصا باهاش صحبت کردم باکلی -

 .خواهش و تمنا باالخره قبول کرد

 هه مطمئنی؟فردا نرم بٌرونم کنه؟-

 نه بابا خٌالت راحت، فقط از اٌن به بعد ٌکم احتٌاط کن -
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 جلوی اٌٌنه لبخند پهنی زدم 

باشه حله، ببٌنٌم اٌن اقای رئٌس چرا در مقابل همچٌن منشی خوشتٌپی مقاوت کرده باالخره -

 !معلوم مٌشه

 :فرزام با خنده گفت

 خداٌی من موندم چطوری از تو گذشته همچٌن لقمه چرب و چٌلی رو کی پس مٌرنه؟-

 خفه شو کثافت هٌز-

 باشه بابا سکته نکن، من دٌگه برم فردا می بٌنمت-

 اوکی مرسی حلش کردی خدافظ-

 شقربون دادا-

 

 ”فرهود “

 

تو ماشٌن بودم و داشتم می رفتم دنبال دانٌار تا بٌارمش خونه، با خودم فکر می کردم شاٌد 

 چون چند هفته اٌه رابطه ای نداشتم واسه همٌن ذهنم همش درگٌره اٌن پسره رامانه

اره به احتمال زٌاد همٌنه !  شاٌد اگه با دانٌار سکس کنم اٌن پسره تو ذهنم کم رنگ شه

 !وگرنه چه دلٌلی می تونه داشته باشه که انقدر جذب اٌن پسره بشم

ماشٌن و جلوی خونه پارک کردم موباٌلم و برداشتم تا زنگ بزنم بٌاد پاٌٌن که همون لحظه 

 در باز شد و دانٌار پرٌد تو ماشٌن، محکم بؽلم کرد

 سالم بره اهو-

 خٌلی زٌاد...دلم برات تنگ شده بود-

 دستی به موهای فرش کشٌدم

 منم عزٌزم-

 ازم جدا شد و  ٌهو دستم و بوسٌد، سرٌع دستم و کشٌدم عقب

 عه دانٌار اٌن چه کارٌه؟-

 چشماش و درشت کرد

مٌدونی اٌنجا که بودم اون قدر دلم برات تنگ شده بود که مدام با -

 !خودم فکر می کردم اگه تو نباشی من چکار کنم ؟

بؽلش کردم و سرش و چسبوندم به سٌنه ام، ذهنم پر کشٌد سمت 

اتفاق اون شب اعصابم خورد شد کاش اون شب ٌه لحظه به دانٌار 
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 فکر می کردم اٌنکه تو رابطه ام دوسم داره 

منم بهت فکر می کردم عزٌزم اٌن فکرای بی خودم نکن من همٌشه پٌشتم توام همٌنطور -

 باشه؟

 :ازم جدا شد و لبخندی زد

 باشه ددی جونم-

 :ماشٌن و استارت زدم و راه افتادم نگام به روبه روم بود که صداش و شنٌدم

 مهمونی پوٌان چطور بود؟ خوش گذشت؟-

 !کاش از اون شب نحس سوال نمی پرسٌد ٌادم که مٌفته عصبی مٌشم

 بد نبود زٌادم خوش نگذشت بدون تو که نمی چسبه توله-

 همه مهموناش هموناٌی بودن که سری قبلی ام دعوت کرده بود؟-

 راهنما زدم و فرمون و چرخوندم 

 اره تقرٌبا ٌه دو سه نفری جدٌد بودن-

 :با خنده پرسٌد

 عه کی بودن حاال؟دوست دخترای جدٌدش؟-

 ته خنده ای کردم

 نه از بچه  های کارخونه بودن-

 ابروهاش و انداخت باال

 عه مگه اونارم دعوت می کنه؟-

 اره ٌکٌشون قبال دوران دانشجوٌٌش هم کالسٌش بود گفته بود بهش چند نفر از دوستاتم بٌار  -

 کٌا اومده بودن حاال؟ پدرام؟ -

 نه اون نبود کٌوان هم کالسٌشه،  اونم فرزام و اٌن منشی جدٌدم و همراهش اورده بود-

 :با کنجکاوی پرسٌد

واال اٌن منشی جدٌدت عجب شانسی داره هم راحت استخدام شد هم مهمونی پوٌان دعوت -

 !شد

 با حالت ساختگی  الکی خندٌدم

 ...چی بگم-

 ٌهو دستش و گذاشت رو خشتک شلوارم

 بگذرٌم از اٌن حرفا، دلم ابنبات مٌخواد-

 توله اٌنجا ؟حرفشم نزن-



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 62 

زٌپ شلوارم و باز کرد و دستش و برد زٌر شلوارم و مردونگٌم و از رو لباس زٌر لمس 

 کرد 

 نمٌتونم تحمل کنم...لعنتی-

سرٌع تو ٌه کوچه خلوت پٌچٌدم و پارک کردم شٌشه ها دودی بودن و چٌزی مشخص نبود، 

بدنش و خم کرد روم و سرش و برد پاٌٌن و شروع کرد لٌس زدن، به موهاش چنگ زدم و 

 ... لعنتی کارش حرؾ نداشت سرش و بٌشتر پاٌٌن فشار دادم چشام و بستم و اه رٌزی کشٌدم

 هوم خوبه...ادامه بده...اهه توله-

نمٌخواستم به اٌن زودٌا ارضاشم به موهای فرش چنگ زدم و سرش و بلند کردم درحالی که 

اب دهنش اوٌزون بود بهم خٌره شد با دٌدن اٌن صحنه کنترلم و از دست دادم و هجوم بردم 

 ... اونم دستش و گذاشت پشت گردنم و همراهی کرد،سمت لبای سرخش شروع کردم مکٌدن

ارم و کشٌدم پاٌٌن و اونم زٌپ وازش جدا شدم رفتم صندلی عقب و اشاره کردم بٌاد شل

شلوارش و باز کرد و لخت شد و نشست رو پاهام پشتش به من بود، با اب دهنم سوراخش و 

و اروم اروم بردم داخلش ناله ای  خٌس کردم و مردونگٌم و تو دستم گرفتم و کشٌدم روش

کرد و به دستم چنگی انداخت کم کم شروع کرد باال پاٌٌن شدن صدای اه و ناله هاش داشت 

 بلند مٌشد که سرٌع دستم و گذاشتم رو دهنش

 تارومتر اٌنجا ک اتاق خوابمون نٌس...هٌشش-

 ...نمٌتونم ...اههه-

 سرم و به پشتی صندلی چسبوندم و چشام و باز و بسته ،بعد چند دٌقه ارضا شدم و اونم اومد

کردم تا حالم جا بٌاد با دستمال کاؼذی خودم و تمٌز کردم و اونم خودش و تمٌز کرد از روم 

بلند شد شلوارش و پوشٌد و رفت صندلی جلو منم سر و وضعم و مرتب کردم  و رفتم جلو، 

 سرش و سمتم چرخوند

 چسبٌد...هوم خٌلی خوب بود-

 دستی به موهای فرش کشٌدم

 رابطه با تو همٌشه من و به اوج مٌرسونه-

 خندٌد و دستم و بوسٌد، نگام که به لباس زٌرش کنار صندلی افتاد خندم گرفت

 توله شورتت و نپوشٌدی؟-

نه نتونستم بپوشم  -

 ٌه لحظه ٌکی مٌبٌنه ها بد مٌشه بزار ٌه جا دٌگه-

 گذاشت بٌن شٌار صندلی خودش و من
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 اٌنجوری دٌگه کسی نمٌتونه ببٌنه -

 اوکی ٌادت نره وقتی رسٌدٌم بردار-

 چشم ددی-

 بی بال بره اهو-

 برٌم خونه فٌلم ببٌنٌم؟-

 نٌم نگاهی به چشمای مشتاقش انداختم و دلم ضعؾ رفت براش

 اول برٌم ؼذا بگٌرٌم بعد برٌم خونه شاٌد ٌه فٌلمی هم دٌدٌم-

 ٌه سلایر جذاب و باحال تازه دانلود کردم اون و ببٌنٌم-

 چه قدر ترافٌکه اه-

به خٌابون شلوغ و ترافٌک خٌره بودم که ٌه لحظه فکرم رفت پٌش اون پسره عصبی سرم و 

تکون دادم، من پٌش دانٌار بودم و چند دٌقه پٌش باهم رابطه داشتٌم چطور می تونم هنوزم 

 ...اه لعنتی!بهش فکر کنم

************************* 

 ”رامان“

 

از سروٌس پٌاده شدم و رسٌدم به نگهبانی تا می خواستم کارت بکشم با صداش سرم و بلند 

 کردم پوزخندی گوشه لبش بود و کالهش روی سرش کج شده بود حرصی نگاش کردم

 !چه عجب مسٌرت اٌن طرفا افتاد فکر کردم دٌگه نمٌای پسر-

 حاال که اومدم-

 نگاهی به چپ و راست انداخت و اومد جلو

 خبرٌه؟  چرا ؼٌبت زده بود؟ -

 چقدر اٌن مرد فضول بود ٌکم اخمام و  توهم کشٌدم

 مرخصی بودم جناب نکنه باٌد اجازش و از شما می گرفتم؟-

خندٌد و دندونای زردش  نماٌان شد، پوؾ عجب شانس گوهی دارم روزی که چشمم به اٌن 

 بٌفته معلومه چقدر روز  عنٌه

نه اقا اٌن چه حرفٌه ولی تا جاٌی که مٌدونم رئٌس به کساٌی که تازه استخدام شدن مرخصی -

 نکنه قانونش عوض شده؟! نمٌده

 چپ چپ نگاش کردم

 خب که چی؟ اصال مرخصی هم نبودم-



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 64 

 همٌن و بگو دٌگه منم شک کرده بودم که حتما مشکلی بٌنتون پٌش اومده-

 عصبی دستم و بٌن موهام کشٌدم مردک صبح رٌد به اعصابمونا

 خب که چی؟-

 چشماش و رٌز کرد و بهم خٌره شد

خب به جمالت موضوع اٌن جاست که وقتی بٌنتون مشکلی پٌش اومده پس تو اٌنجا چکار -

 می کنی باز؟ 

 خودشون گفتن بٌام سرکار مشکلٌه؟-

 پوزخندی و سرش و باال پاٌٌن کرد

نه پسرجون مشکلی که نٌست فقط برام جالبه که رئٌس چرا تا حاال توعه سرکش و اخراج -

 ...نکرده فامٌل و کس و کارشم که نٌستی بگم حاال ٌه چٌزی

 :عصبی نگاش کردم

شماهم صبحی ٌه چٌزٌت مٌشه ها همٌشه گٌر مٌدی به من چشمات ماشاال فقط من و رصد -

 می کنه

 پسر جون الکی که پاسبان اٌنجا نٌستمآره -

بی توجه بهش کارتم و کشٌدم و رفتم داخل دستی روی مٌزم کشٌدم و رفتم اشپزخونه تا قهوه 

 .و بقٌه چٌزا رو اماده کنم ٌکم استرس داشتم و احتماال اٌنم طبٌعٌه

************************** 

 ”فرهود“

 

وارد اتاق  شدم کتم و دراوردم، پشت مٌزش نبود احتمال می دادم داره قهوه ام  و اماده می 

 .کنه روی صندلٌم نشستم و لب تاپم و روشن کردم که همون لحطه تقه ای به در خورد

 بٌاتو-

در اروم باز شد و هٌکلش تو چهارچوب در ظاهر شد نگاهمون 

به هم تالقی کرد از چشمای آبی روشنش مٌشد شٌطنت و خوند 

موهای بورش رو پٌشونٌش افتاده بودن و  خٌلی سکسی به  

 .نظر می رسٌد

 سالم جناب سلطانی-

 نگاهم و ازش گرفتم و به اسکرٌن لب تاپ دوختم 

 سالم-
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فنجون و بٌسکوئٌت و روی مٌز گذاشت، متوجه شدم که نرفته و انگار مٌخواد حرفی بزنه 

 .به خودم نگرفتم و سرم و بلند نکردم

 من بابت اون اتفاق خٌلی عذر مٌخوام ازتون امٌدوارم من و بخشٌده باشٌن-

 سرم و بلند کردم و نگاهم و به چشمای مضطربش دوختم

 بهتره هردومونم اتفاق شب مهمونی رو فراموش کنٌم -

 من زٌادی مست بودم به خاطر همٌن وگرنه من جسارتی نداشتم-

 سرم و تکون دادم

 بهتره فراموش کنٌم...گذشته دٌگه-

 لبخند محوی زد

 خٌلی ممنون -

 :داشت سمت در مٌرفت که گفتم

قراره کسی به اسم اقای صبوری در مورد قرارداد با کارخونه اٌمٌل بده، حواست باشه که -

 زود جوابشون و بدی

 سمتم برگشت

 چشم حتما-

 :در و باز کرد که بره سرٌع گفتم

دٌروز اخرٌن بارت بود که نٌومدی سرکار، من روی نظم خٌلی حساسم اگه کارت دوباره -

 .تکرار بشه بدون تذکر از نصؾ حقوقت کسر می کنم

 برگشت سمتم

 بله متوجه ام من عذر مٌخوام تکرار نمٌشه-

 مٌتونی بری-

در که بسته شد به صندلی تکٌه دادم، سعی کردم ذهنم و ازش منحرفم کنم ولی ٌه چٌزی 

مانع مٌشد انگار ٌه نٌروی جذب داشت، مدل موهاش امروز کٌوت ترش کرده بود،هه واقعا 

 ...باور نکردنٌه! دارم تو ذهنم در موردش نظر مٌدم؟

دستم و سمت فنجون بردم و از روی برداشتم و به لبم نزدٌک کردم طعمش فوق العاده شده 

 .بود
 

 ”رامان“
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رفت همٌن که نشستم گؼذام و گرفتم و سمت مٌزمون رفتم فرزام نگاه کنجکاوش و ازم نمی 

 :سواالش و شروع کرد

 چه خبر؟چٌشد امروز؟ بهت که چٌزی نگفت؟همه چٌز روبه راه بود؟...هی-

 خندٌدم و ؼذارو کشٌدم جلو

 اره همه چی خوب پٌش رفت...چه خبرته اروم اروم بپرس-

 :ٌهو جدی شد

 ...رامان تا ٌه هفته خٌلی معمولی رفتار کن نزار فکر کنه-

 درحالی که ؼذای توی دهنم و می جوٌدم سرم و تکون دادم

نه که قبل اٌن هرروز تو بؽلش بودم ٌه جوری مٌگه معمولی رفتار ...باشه مٌدونم چکار کنم-

 ...کن

 ٌه تٌکه از مرؼش و برداشت و گذاشت دهنش

 مٌترسم باز ٌه اٌرادی بگٌره-

 باشه حواسم هست-

 ٌهو ٌاد انوشٌروان افتادم سرم و بلند کردم که دٌدم فرزام تند تند داره ؼذا مٌخوره

 ...نترکی ٌه وقت-

 :با دهن پر جواب داد

 نه خوبه همٌنجوری-

نگرانم اٌن مرتٌکه خرفت دوباره پٌداش شه خداٌی من چه جوری تو اٌن مدت کوتاه ...مٌگم-

 مخ رئٌسه رو بزنم؟

 نوشابش و سر کشٌد

 خدا کرٌمه...حلش می کنٌم ٌه جوراٌی نگران نباش-

 ...امٌدوارم-

 دوؼم و برداشتم و سر کشٌدم

 ؼذاهاشون واقعا لذٌذه ها نه؟-

 سرش و  تکون داد

 عالٌه فقط ٌکم بی نمکه-

********************************** 

خواستم  چند روز گذشت و برخورد چندانی باهم نداشتٌم از اٌن بابت خوشحال بودم می

 .رابطمون مثل سابق بشه و همه چی و فراموش کنه
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داشتم از سلؾ بٌرون مٌومدم که به کٌوان برخوردم دوٌد و خودش و بهم رسوند کوبٌد رو 

 شونه ام

 به به رامان خان خودمون چطوری پسر؟ خبری ازت نٌست-

 خوبم قربونت کٌوان جان تو خوبی؟-

 بدک نٌستم شمارو که نمی بٌنٌم حالمون خوش نٌست-

 خندٌدم

 فداتم داداش-

 مٌگم ٌه روز که فرصت داشتی بٌا ٌه شام مهمونم باش-

 دوستانه زدم رو شونه اش 

 دست و دلباز شدی چه خبره؟-

سرم و که بلند کردم نگاهم به فرهود افتاد که از پنجره دفترش به من خٌره بود ٌه لحظه 

شاٌدم اتفاقٌه، نباٌد به  هول شدم و زود نگاهم و گرفتم، واسه چی اٌنجوری زل زده بود بهم؟

 .خودم بگٌرم

 حواست کجاست تو جٌگر؟-

 نگاهم و به چشمای سٌاه کٌوان دٌدم

 جان؟هٌچی تو بگو دوباره-

 !گفتم من واسه همه اٌنقدر دست و دلباز نٌستم بعضٌا فرق دارن اخه-

 واٌسا ببٌنم ساعت چنده؟...فداتم داداش اٌشاال ٌه روز-

 رٌلکس نگاهی به ساعت مچٌش انداخت

 فکر کنم تو باٌد بری ٌه ربع  از تاٌم ناهارتم گذشته-

 دستی به پٌشونٌم کوبٌدم

 م فعالرمن ب...لعنتی ٌادم نبود..اه-

 خندٌد و دستی تکون داد

 برو مراقب خشگلٌاتم باش-

دستی تکون دادم و دوٌدم سمت ساختمون، لعنت به شانس عنم اه چرا ٌادم رفت حتما به 

 !خاطر دٌر کردنم داشت نگام می کرد هه فکر کردم ٌه خبرٌه نگو شانسم دوباره رٌده

نفس نفس زنان سمت مٌزم رفتم و نشستم که همون لحظه زنگ تلفن بلند شد، اوه اوه رئٌس 

 :بو د صداؾ و صاؾ کردم وجواب دادم

 بله-
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 بٌا اتاقم-

 چشم االن مٌام-

لباسم و مرتب کردم و دستمال کاؼذی رو برداشتم و دور دهنم کشٌدم تا اگه روؼنی باشه پاک 

شه، سمت اتاقش رفتم و تقه ای به در زدم با صداش که گفت بٌاتو درو باز کردم و داخل 

 .شدم سرش پاٌٌن بود و داشت با لب تاپش کار می کرد 

 بله؟بامن کاری داشتٌن؟-

 :بعد چند دٌقه باالخره رضاٌت داد و جوابم و دادولی سرش همچنان پاٌٌن بود 

 ساعت و دٌدی ٌا شما از  ساعت مچٌت به عنوان دکور استفاده می کنی؟-

 ٌهو ٌادم افتاد قربان-

 :سرش و بلند کرد و با حالت جدی ادامه داد

اٌنجا ، اگه حواست و جمع می کردی و با دوستات خوش و بش نمی کردی  ٌادت می موند-

 رو با ٌه جای دٌگه اشتباه نگٌر

 ٌه خوش و بش کوتاه که اٌن حرفارو ؟بااٌن حرفش مات موندم، اخه مگه ما چکار کردٌم

 !نداره

 نگاهم و بهش دوختم

 معذرت مٌخوام حق باشماست-

 حواست و جمع کن اقای صفٌری زٌادی دارم صبوری به خرج مٌدم-

جوری حرؾ مٌزد که با خودم فکر می کردم نکنه شب مهمونی اون من بودم که شروع 

 کردم بوسٌدنش 

 ببخشٌد قربان تکرار نمٌشه-

 اٌمٌلی از اقای صبوری درٌافت نکردی؟-

 نه هنوز  محض رسٌدن اٌمٌل بهتون خبر مٌدم-

 برام ٌه کٌک و چاٌی بٌار-

 چشم-

 سمت در رفتم که با صداش دوباره سمتش برگشتم

 کمرنگ باشه-

 چشم االن مٌارم-

درو که بستم نفسم و بٌرون دادم رفتم کٌک خوشمزه ای که تو ٌخچال بود و ٌه تٌکش و 

 برداشتم و گذاشتم تو ظرؾ، لعنتی ظاهرش که خٌلی فرٌبنده بود طعمشم حتما همٌنطوره



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 69 

باحسرت چشم ازش برداشتم و چاٌی رو هم گذاشتم تو ظرؾ و سمت اتاقش رفتم درو زدم و 

 وارد شدم کٌک و که رو مٌز گذاشتم خواستم برم که با شنٌدن حرفش چشام قلب شد

 خودتم اگه دوست داشتی مٌتونی بخوری-

 لبخند پهنی زدم

 خٌلی ممنون-

سرش و تکون داد از اتاق که رفتم بٌرون سمت ٌخچال رفتم و کٌک و برداشتم و گذاشتم 

دهنم مزه لذٌذ کٌک با موز  و گردو  عالی شده بود خواستم ٌدونه دٌگه هم بخورم که به زور 

جلوی خودم و گرفتم سمت صندلٌم رفتم و نشستم رفتم تا باکس و چک کنم ببٌنم اٌمٌلی دارم 

 .ٌانه باٌد گزارشمم تکمٌل می کردم

******************************************** 

تاٌم کاری که تموم شد وساٌلم و برداشتم و از ساختمون خارج شدم تا رسٌدم نگهبانی از 

اتاقکش بٌرون اومد خالل دندون گوشه لبش فوت کرد بٌرون، واقعا خسته تر از اٌن حرفا 

بودم بتونم وراجی هاش و تحمل کنم خواستم بدون توجه بهش از کنارش ردشم که صداش و 

 :شنٌدم

 ...هی پسر-

 کالفه دستی به پشت گردنم کشٌدم و برگشتم سمتش 

 سروٌسی که باهاش مٌری مٌای خراب شده باس خودت بری-

 اخمام و کشٌدم توهم

 ٌعنی چی ؟االنم وقت خراب شدن بود؟-

 شونه ای بابا انداخت و خمٌازه ای کشٌد که کل حلقش و دٌدم

چه بدونم به من گفتن خبر بدم، بچه های دٌگه زودتر  ٌه ماشٌنی گٌر اوردن و رفتن توام -

 زودتر برو تا الکی معطل نشی

 باشه ممنون-

من گفتم امروز روز عنٌه اٌنم ٌه نشونه دٌگه، اٌنجاها به زور ماشٌن گٌر مٌاد ! همٌنم کم بود

 ...چی مٌشد منتظر منم مٌموندن باهاشون برم پووؾ

واٌستاده بودم ولی درٌػ از ٌه ماشٌن چندتا رد شدن ولی اصال واٌنستادن سنگ رٌزه ای که 

زٌر پام بود و به سمتی پرت کردم سرم و که بلند کردم چشمم به ماشٌن رئٌس افتاد که 

داشت از محوطه خارج مٌشد نگاهم و گرفتم و به سنگ رٌزه کوچکی که زٌر پام بود 

 ...دوختم، با صدای بوقی سرم و بلند کردم که نگام به ماشٌنش افتاد که جلوم توقؾ شده بود
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 شٌشه پنجره رو  پاٌٌن کشٌد و با سرش اشاره ای کرد

 بٌا باال-

 خوابم ٌا بٌدار؟! ه باهاش برمگباورم نمٌشد داره می

 نه ممنون مزاحمتون نمٌشم ٌه کارٌش می کنم-

 :جدی گفت

 فعال که مزاحم نٌستی وقت منم نگٌر بٌا بشٌن-

باذوق سری تکون دادم ورفتم در سمت شاگرد و باز کردم و نشستم حرکت کرد ٌه دستش 

با دٌدن اٌن صحنه بٌشتر مطمئن شدم که مرد  رو فرمون بود و دستش دٌگه اش لب پنجره،

 سرم و چرخوندم و به رو به رو دوختم، جذابٌه

 ممنونم جناب سلطانی-

 خواهش می کنم-

 چند دٌقه گذشت و بٌنمون سکوت بود

 قبل اٌن کجا کار می کردی؟-

نگاه سنگٌنش و رو خودم حس کردم برگشتم و بهش نگاهم و بهش دوختم دوباره به روبه رو 

 خٌره شد

شؽل ثابتی نداشتم لٌسانسم و که گرفتم چند مدت تو ٌه مؽازه فرش فروشی کار می کردم -

 بعدشم ٌه مدت کوتاه تو هاٌپر مارکت 

 خوبه، خواهر برادری داری؟-

ٌعنی اٌنقدر درمورد کنجکاوه که داره اٌن سواال رو مٌپرسه؟هه فکر کنم کم کم دارم به هدفم 

 نزدٌک مٌشم

 نه تک فرزندم-

 شماچی؟-

 پوزخندی زد

 ٌه خواهر-

 ادرست و بده-

 :ادرسم و که داد گفتم

شما هرجا مسٌرتون جدا مٌشه من همونجا پٌاده مٌشم و ٌه ماشٌن می گٌرم به خاطر من -

مسٌرتون و طوالنی نکنٌن 

 نٌم نگاهی بهم انداخت
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پس الزم نٌست  هر وقت احساس کردم داری وقتم و می گٌری خودم بهت مٌگم پٌاده شی -

 هی تکرارش کنی

 بااٌن حرفش ٌکه خوردم، اوه پس اٌنجام داره رئٌس بازی در مٌاره

 چشم معذرت مٌخوام-

 ماشٌن و گوشه خٌابون پارک کرد

 االن مٌام-

جکاوی ماشٌنش و نسری تکون دادم از ماشٌن پٌاده شد و رفت همٌنکه از دٌدم محو شد با ک

نگاه کلی انداختم و به همه جاش سرک کشٌدم، با دٌدن پارچه قرمزی با قلبای رٌز بٌن شٌار 

 بٌن صندلی ها با کنجکاوی بٌرون کشٌدمش و بازش کردم ٌه لحظه هنگ کردم

چی داشتم مٌدٌدم ٌه لباس زٌر؟ مطمئنا ... انگار که مؽزم از کار افتاده باشه، وای لعنتی

همچٌن ساٌز کوچکی مال خودش نٌست عصبی مچاله اش کردم و دوباره سرجاش گذاشتم 

اعصابم خراب شده بود، من به اٌن فرزام خر گفتم شاٌد دوست پسری چٌزی داره قبول 

 !نکرد بٌا اٌنم ٌه مدرک

 ٌعنی تو ماشٌنش سکس کرده؟ همون لحظه در باز شد و فرهود پشت رول نشست با پٌچٌده 

شدن بوی ؼذا تو ماشٌن فهمٌدم ؼذا گرفته دوتا از بسته هارو گذاشت صندلی عقب و ٌکٌشم 

 گذاشت رو پاهام

 ممنون ولی الزم نبود-

 :بهم خٌره شد و با مکث گفت

 االن باٌد خٌلی گرسنه باشی، واسه شامته-

 و بازبونم تر کردم که نگاهش و سر خورد پاٌٌن تر م لبای خشک شد

 دقٌقا روی لبای خٌسم

 مرسی که به فکرم بودٌن-

 نگاهش و باال اورد و دوباره به چشام دوخت

 همه رئٌس ها به فکر منشی هاشون نٌستن-

بااٌن دو پهلو حرؾ زدنش ذهنم ودرگٌر کرد، انگار که مٌخواست ؼٌر 

ولی پس اٌن شورت اٌنجا چکار می ! مستقٌم ٌه چٌزی رو بهم حالی کنه

 داره سخت مٌشه...کنه؟ اوؾ

 دوباره ماشٌن و به حرکت دراورد با صداش به خودم اومدم

 !چٌه تو فکری-
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 اخه بعضی چٌزا بعضی حرفا ذهن ادم و زٌادی مشؽول مٌکنن-

 لبخند کجی رو لبش نقش بست

 خوبه که-

دستم و روی رونم گذاشتم و روش کشٌدم نگاه سنگٌنش و حس می کردم دوباره همٌن کار و 

تکرار کردم، شلوارم تنگ بود و شاٌدم حق داشت که اٌنقدر نگاهش گٌر کنه رو پاهام، دستم 

 و دوباره روی رونم کشٌدم که با ٌه حرکت ناگهانی مچ دستم اسٌر دستش شد

 شوکه از اٌن حرکتش ٌهوٌٌش سرم و سمتش چرخوندم ماشٌن و توقؾ کرد وچشماش و از 

با  روی رونم باال اورد و به چشمام دوخت، نفسای کش دار و تندش باعث حٌرتم شده بود،

 خودم گفتم نکنه با اٌن ٌه کارم تحرٌک شده؟

 رسٌدٌم مٌتونی بری-

نگاهم و به مچ دستم دوختم که کم کم دستش شل شد، اب دهنم و به زور قورت دادم ٌه لحظه 

 :فکر کردم مٌخواد پرتم کنه بٌرون از ماشٌن، به زور لب باز کردم

 ممنون جناب سلطانی لطؾ کردٌن-

 زود باش باٌد برم-

 سرم و تکون دادم و بسته ؼذارو برداشتم و پٌاده شدم

 خداحافظ-

سری تکون داد و چنان گازی داد که صدای الستٌکا بلند شد، پوزخندی زدم و سمت خونه 

راه افتادم، پس کم کم دارم تاثٌر مٌزارم روش ، مٌشه گفت وارد مرحله دوم شدم ولی ٌه 

چٌزی اٌن وسط ذهنم و خٌلی من و درگٌر کرده بود اٌنکه اون لباس زٌر  مال کی بود؟ 

 ...فرهود با کسی هست؟ حتی فکر بهشم عصبٌم می کنه

*************************************************** 

 ”فرهود“

 

 با عصبانٌت دست مشت شدم و محکم روی فرمون کوبٌدم

 من چکار کردم؟ چرا مچ دستش و گرفتم؟...لعنتی-

اعصابم خٌلی خرد بود اون حرکت ضاٌع از من خٌلی بعٌد بود خودمم باور نمٌشه اون کارو 

خدا مٌدونه چم ...تونم بٌرون بٌارمش  نمی،کردم پسره لعنتی کامال رفته تو ذهن و مؽزم

 !شده
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چرا وقتی دستش و روی رونش کشٌد من تحرٌک شدم؟ اٌن پسره از کجا پٌداش شد و اومد 

 !که ذهن من و درگٌر خودش کرد؟

با رٌموت در و باز کردم و  ماشٌن و تو پارکٌنگ پارک کردم سوار اسانسور شدم و شاسی 

رو فشار دادم با توقؾ اسانسور بٌرون اومدم در و با کلٌد باز کردم و داخل شدم صدای تی 

وی مٌومد سوئٌچ و روی مٌز گذاشتم، صدای بلند فٌلمی که پخش مٌشد روی مخم بود بسته 

 های ؼذا رو روی کانتر گذاشتم

 ... دانٌار-

 داخل اشپزخونه شدم از ٌخچال بطری آب و برداشتم و سر کشٌدم

 کجا بودی؟...سالم عشقم  خسته نباشی امروز دٌر کردی-

 برگشتم سمتش و بطری و رو کانتر گذاشتم

  برو خاموشش کن ؟چه خبرته؟ با اٌن صدای بلند فٌلم مٌبٌنن-

 اومد جلو 

 چٌزی شده؟حوصله نداری اخه-

 چپ چپ نگاش کردم

چی بهت گفتم؟گوشات سنگٌن مٌشنوه؟ گفتم برو اون کوفتی و خاموشش کن صداش رو -

 مؽزمه

 چشم االن خاموشش می کنم-

سمت اتاق خواب رفتم لباسام و دراوردم و رو مبل انداختم در کمد و باز کردم تا لباس 

 بردارم، از اٌٌنه دٌدم که زل زده به من

 چٌزی شده فرهود؟ چرا امروز دٌر کردی؟-

 :پٌرهنی که تو دستم بود و پرت کردم زمٌن و با صدای بلند گفتم

 من قراره به تو جواب پس بدم بابت دٌر کردنم؟-

 کمی تو خودش جمع شد و چشمای ناراحتش و بهم دوخت

 نه نه من که همچٌن منظوری نداشتم-

 اگه همچٌن منظوری نداشتی پس خفه شو -

 سرش و پاٌٌن انداخت

برو بٌرون چٌه واٌستادی اٌنجا؟ من االن حوصله خودمم ندارم دانٌار -

 دورو برم نباش 

 ٌه قدم اومد جلو
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 ...چشم من...فدات بشم من-

 چشمام و از عصبانٌت باز و بسته کردم

کر شدی امروز ؟ نمٌفهمی چی مٌگم نه؟ نزار عصبانٌتم و سرت خالی کنما برو گمشو -

 بٌرون حوصلت و ندارم

بؽض کرد و سرش و پاٌٌن انداخت و بٌرون رفت خودم و رو مبل پرت کردم سرم و تو 

برداشتم پوشٌدم  و  با   شلواری دستام گرفتم چند دٌقه همونجوری موندم تا اعصابم اروم شه،

 .همون باال تنه برهنه از اتاق بٌرون رفتم

عادت داشتم به لخت گشتن تو خونه اٌنجوری راحت تر بودم سمت اشپزخونه رفتم و بسته 

ؼذارو برداشتم و نشستم پشت مٌز همون لحظه سرو کله ی دانٌار پٌدا شد مٌدونست وقتی 

نه تنها االن  عصبانٌم نباٌد دورو برم باشه ولی باز مٌرفت رو مخم حوصله ناز کشٌدن نداشتم

هٌچ وقت بعد دعوا نمٌرفتم سمتش همٌشه خودش مٌومد و اشتی می کرد حوصله اٌن ادا 

فٌله سوخاری رو برداشتم و ....اطوارهای بچه گانه رو نداشتم که دوساعت برم منت کشی

 .شروع به خوردن کردم اونم نشست روبه روم و مشؽول شد

 دستت درد نکنه هوس کرده بودم...مٌگم-

 سرم و بلند کردم و بهش نٌم نگاهی انداختم

 اره گفتم چندهفتست نخوردٌم  بگٌرم-

 خودش حس کرد که   رو به صندلی تکٌه دادم و نگام به لبای روؼنٌش افتاد انگار نگاهم و

اون فقط من و دوست داره باٌد ...لبخندی زد، دلم براش سوخت دانٌار که گناهی نداشت

هٌچ وقت ناراحتم نکرده بود همٌشه سرٌع کوتاه مٌومد و به ؼٌر بله و ...خودم و کنترل کنم

چشم چٌزی ازش نشنٌده بودم  تا حاال، حتی اگه تقصٌر منم بود بازم اون بود که معذرت 

نباٌد اٌنقدر ...دانٌار بی تقصٌره نباٌد حرص خودم و سر اون خالی کنم...خواهی می کرد

 .نامرد باشم

 ...از من ناراحتی؟ ببخشٌد اگه حرؾ چرت و پرتی زدم...فرهود-

 دانٌار-

 از من ناراحت نباش خب؟ وقتی ازم ناراحتی احساس تنهاٌی می کنم-

تکٌه ام و از صندلی برداشتم و خم شدم سمتش و لبای روؼنٌش و تو دهنم 

گرفتم و مٌک زدم اونم از خداخواسته همراهی کرد ازش جدا شدم 

تقصٌر تو نبود اوکی؟ من فقط به خاطر کارای زٌاد و فشرده امروز اعصابم -

 خرد بود 
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 سرش و کج کرد

 ٌعنی اگه االن بؽلت کنم دعوام نمی کنی؟-

 لبخندی زدم

 نه بره اهو -

 :از رو صندلی بلند شد و اومد و بؽلم کرد با خنده گفتم

 توله دستای روؼنٌت و بهم نزنا-

 نه مراقبم-

 قفسه سٌنه اش و بوسٌدم

 …فری فری منی تو-
 

******************************** 

 ”رامان“
 

اومده بودم خونه فرزام، وقتی ماجرای تو ماشٌن و براش تعرٌؾ کردم بٌشتر از من هٌجان 

، چندتا کٌک ٌزدی  گذاشت  زده شد و گفت بٌام از نزدٌک باهم حرؾ بزنٌم نشستم پشت مٌز

 روی مٌز ، تکٌه داد به کابٌنت

 !فرهود باور کن اٌن ٌارو بهت چشم داره-

 شونه ای باال انداختم

 م خوشحال نباشامعلوم نٌست اصال اٌن قدر...نمٌدونم-

 چاٌٌش و برداشت و کمی خورد

 رسونده خونتون تورو سوار ماشٌنش کرده، اٌنا مٌدونی ٌعنی چی؟ تو  تو رو...دٌوونه-

 براش فرق داری وگرنه چرا تاحاال ماها رو نبرده نرسونده خونه؟

 پوزخندی زدم

 مٌدونی تو ماشٌنش چی دٌدم؟-

 از کنجکاوی ٌکم به جلو خم شدم و دستش و گذاشت رو صندلی

 چی؟ چی دٌدی؟-

 ٌه لباس زٌر پسرونه-

 ابروهاش باال پرٌد

 چطور دٌدی؟-

 رفت که ؼذا بگٌره داشتم به دورو برم نگاه می کردم ٌهو دٌدم بٌن شٌار صندلٌاست-
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 چونه اش و خاروند و نگاهش و به دٌوار دوخت

 ...خب...ٌعنی مٌگی-

 ٌه تٌکه از کٌک ٌزدی رو برداشتم و خوردم

 منم نٌستم دٌگه...اره ٌعنی مٌگم ٌارو دوست پسر داره-

 با شنٌدن حرفم چشمای گرد شدش و دوخت بهم

 ٌعنی چی؟ چرا پرت و پال مٌگی؟-

 :با حرص نگاش کردم

 مٌگم ٌارو انگار با ٌکی تو رابطست مٌفهمی حرفمو؟...فرزام چرا نمٌفهمی تو-

 کالفه دستی به موهاش کشٌد

مگه تو ماشٌن هر کی ٌه شورت پٌداشه طرؾ باٌکی تو رابطست و باهم ...نه تو نمٌفهمی-

 !دوستن؟

 ...پس چی؟بگو دٌگه-

وگرنه اگه دوست ...ببٌن اٌن دوست پسر نداره حتما با ٌه ٌکی همٌنجوری ٌه سکسی کرده-

 پسر فابرٌک داره چرا تو ماشٌن؟ جا قحط بود که بٌاد همچٌن رٌسکی کنه؟

 سرم و تکون دادم

 نمٌدونم شاٌد همٌنی که مٌگه باشه-

 شاٌد نه صد درصد همٌنٌه که من گفتم-

 ...حاال ما فرض و بر اٌن بزارٌم مثال رئٌس دوست پسرداره-

 چشم ؼره ای رفت

اوال باکسی نٌست مطمئن باش دوما فرض و حاال بر اٌن بزارٌم که باشه بدبخت تو به فکر -

جور کردن پول باش که انوشٌروان اوار مٌشه سرت، تو که نمٌخوای عاشق طرؾ شی فقط 

 مٌخوای ازش پول بکنی به اٌن فکر کن

 عصبی دستم و پشت گردنم کشٌدم

 ...من نمٌتونم فرزام...اصال نمٌخوام فکر کنم که با ٌکی تو رابطست-

 صندلی رو عقب کشٌد و  روش نشست

خودت و جمع کن بابا واسم اه و ناله می کنه نه نه، دارم بهت مٌگم با کسی نٌست بعد تو -

 فکرای مسخره می کنی؟

 رئٌس با کسی نٌست من قاطی کردم...باشه بابا هرچی که تو مٌگی-

 بشکنی زد
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به اٌن فکر کن که تونستی روش اثر بزاری  ٌارو رو تو چشم داره ... من گفتم که تو مٌتونی-

باورم نمٌشد تا اٌن حد بتونی مخش و بزنی اٌول ...چی از اٌن بهتر ؟ خٌلی خوب پٌش رفتی

 داری

 خندٌدم و ابروهام و باال انداختم

 ...به من مٌگن رامان ما اٌنٌم دٌگه-

 از جام بلند شدم

 ...من دٌگه برم  فرزام-

 کجا ؟ بودی دٌگه-

 دٌر وقته فردام باٌد برٌم سرکار-

 باشه پس -

 ...ازش خدافظی کردم و سمت در رفتم

******************************************************* 

با صدای زنگ موباٌلم نگاهم و ازصفحه  مانٌتور گرفتم و موباٌلم و از جٌبم دراوردم با 

دٌدن اسم روی اسکرٌن ٌه لحظه تن و بدنم به لرزه در اومد قطع شد دوباره شروع کرد 

اون روزی ، زنگ خوردن تا جواب نمٌدادم ول کن نبود و تا شب همٌنجوری زنگ مٌزد

و ببٌنم که شرش کنده شده، روی صفحه لمسی کشٌدم و گذاشتم رو گوشم با صدای دادش ٌه 

 :لحظه فکر کردم پرده گوشم پاره شد

 اٌن بود قولت پسره چلؽوز؟-

 ارومتر بابا چه خبرته ؟-

پولم و جور کردی؟ ٌا همٌن االن پولم و جٌرٌنگی مٌرٌزی به حسابم ٌا جوری ابروت و -

 مٌبرم به گوه خوردن بٌفتی

 عصبی دستم و مشت کردم 

 چه قدر خسٌسی تو همش پنجاه مٌلٌون پوله، پنجاه مٌلٌارد که نٌست-

 : زدهاز عصبانٌت قهقه

 بدبخت همٌن پنجاه مٌلٌونم اندازه دهنت نٌست-

 ...ه در بساط ندارمآٌه هفته هم مهلت بده من االن -

 :ٌهو وحشی شد و داد زد

به تخمم که هٌچی نداری اٌن حرفا واسه من پول نمٌشه ٌا امروز  مثل بچه ادم مٌای پولم و -

 مٌدی ٌا هرچی دٌدی از چشم خودت دٌدی
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 امروز نمٌشه هر ؼلطی مٌخوای بکن-

 ...ابروت و مٌبرم پسره بی خاٌه-

 ...اره بٌا هرؼلطی دلت مٌخواد بکن-

 رو  با صدای بوق ممتد فهمٌدم قطع کرده موباٌل و با عصبانٌت روی مٌز انداختم و دستم و

 ...سرم کشٌدم، چه ؼلطی باٌد می کردم االن؟ عجب بدبختی

با صدای داد و  بٌدادی از بٌرون سرم و سمت در چرخوندم که با دٌدن انوشٌروان تو 

چهارچوب در چشام گرد شد کؾ و خون باال اوردم، از رو صندلی بلند شدم اٌن ٌارو چرا 

موهاش و باال سرش جمع کرده بود و ٌه کت چرم سٌاه تنش بود  تن لشش و اٌنجا اورده بود؟

 حالم از قٌافش بهم می خورد با قدمای محکم جلو اومد

 به به ببٌن کی اٌنجاست رامان خان بی خاٌه-

 با صدای بلندش شونه هام تکون خورد

 اٌنجا جاش نٌست تمومش کن برو بٌرون من حلش می کنم-

 :با عربده گفت

دٌگه گول حرفات و نمٌخورم اون پنجاه مٌلٌون و ...گوه خوردی-

 ...از حلقوم بی صاحابت می کشم بٌرون به من مٌگن انوشٌروان

 سمتش رفتم

تورو جون هرکی دوست داری بٌا برو من پول و جور می کنم -

 اٌنجا محل کارمه

 بهت گفتم ٌا با من مٌخوابی ٌا پولم و می کشم بٌرون ازت-

دٌگه همه چی تموم شد ، همون لحظه در اتاق رئٌس باز شد از استرس بدنم می لرزٌد

 !؟خدا چه گوهی بخورم من االن...بدبخت شدم از اٌنجام پرتم مٌکنه بٌرون

 با صورتی جدی و اخمای درهم جلو اومد

 اٌنجا چه خبره؟ اٌنجا رو با جای دٌگه اشتباه گرفتٌن؟-

 :انوشٌروان پوزخندی زد

 تا پولم و نگٌرم از اٌنجا تکون نمٌخورم...اومدم دنبال پولم-

 نگاهم و به چشمای ترسناک رئٌس دوختم

 ...من خٌلی عذرمٌخوام قربان من و اٌشون ٌه مسئله شخصی دارٌم...من-

همون لحظه انوشٌروان محکم هولم داد که کمرم خورد به مٌز از درد دستم و  رو کمرم 

 گذاشتم
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 ...اٌن چه طرز برخورده اقا؟ بفرما برو بٌرون من مٌتونم شکاٌت-

 اٌن مسئله بٌن من و اٌن پسر عوضٌه شما دخالت نکن-

 با اٌن حرؾ فرهود صورتش سرخ شد

 جنابعالی اٌنجا رو با طوٌله اشتباه گرفتٌن...برو بٌرون تا حراست و خبر نکردم-

 انوشٌروان انگشتش و به طرؾ من گرفت و بهم خٌره شد 

پولمم ازت مٌکشم ...چٌه پشٌمونی همون اول کونت و ندادی االن حتی تفم روت نمٌندازم-

 بٌرون پسره بی لٌاقت

 ...تمومش کن بسه بٌا برو بٌرون خدا ازت نگذره-

 نگاهم که به رئٌس افتاد که رگ پٌشونٌش برجسته شده بود

 چه طلبی داری ازش که اٌنقدر به خاطرش قشقرق به راه انداختی؟-

 انوشٌروان برگشت سمتش و دستی به سٌبٌلش کشٌد

 پنجاه مٌلٌون  -

 بٌا دفتر من پولت و بگٌر و برو دٌگه اٌن طرفام نبٌنمت-

 : ابروهای انوشٌروانم باال رفت با چشمای رٌز شده گفت،بااٌن حرؾ رئٌس نه تنها من

 چی؟-

 خندٌد

 شوما مٌخوای پول و بدی؟ اٌنجا به همه خٌرات مٌدی؟

مگه پولت و نمٌخوای من بهت مٌدم فقط گورت و از اٌنجا گم کن که دفعه بعد چشمم بهت -

 بخوره مٌدم پدرت و دربٌارن، االنمم فقط به احترام سنت بود که حراست و خبر نکردم

 سری تکون داد

 منم همچٌن بٌکار نٌستم اٌنجا معطل شم اٌن طلب مارو بده -

 رئٌس چشم ؼره بدی بهم رفت و به اتاقش اشاره کرد

 از اٌن طرؾ-

 همٌن که رفت انوشٌروان برگشت سمتم

 چٌه زٌر خوابشی اٌنقدر هوات و داره؟-

 ضربه ای به سٌنه اش زدم

 برو گمشو پولت و بگٌر به تو ربطی نداره اٌن چٌزا-

 رمم نٌستی بچه*هه کی-
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رفت سمت اتاق و درو پشت سرش کوبٌد، از استرس چندبار طول و عرض سالن و طی 

کردم ٌعنی چی اخه؟ گٌج شده بودم رئٌس چرا ٌهو باٌد بگه قرض من و مٌده؟ نکنه اخراجم 

اٌن پٌر خرفت که شرش کنده شد مٌاد مٌگه گمشو برو بٌرون شاٌدم به پلٌس ...کنه؟ اره اره

وای خدا چه ؼلطی بکنم االن؟ خدا لعنتت کنه مرتٌکه ...زنگ بزنه ٌا شاٌدم حراست

 چکار باٌد بکنم مثل خنگا همٌنجا واٌستادم هٌچ کاری ازم برنمٌاد؟ ...وای...مفنگی

با صدای در تو جام تکونی خوردم و برگشتم سمتش، پوالی نقد تو دستش و جلوی چشمام 

 تکون داد

 به اٌن مٌگن مرد نه توعه بی خاٌه -

 باحرص دندونام و رو هم ساٌٌدم

 پوالرو که گرفتی برو گمشو حاال -

 خندٌد و اشاره ای به اتاق کرد

 اره زٌرخواب خوب کسی شدی اٌن پوال واسش پول خرده-

 رفتم جلو و تا خواستم مشتم و بٌارم رو صورتش با صداٌی از پشت سرم سرجام خشکم زد

 چٌه اٌنجا واٌستادی کارت تموم نشد؟ هری-

انوشٌروان برگشت و پوزخندی زد و رفت بٌرون، سر جام بی حرکت مونده بودم و حتی  

 بدجوری شرمنده شده بودم، با ،جرئت نمی کردم سرم و بلند کنم

 :صدای بلندی گفت

 برام ٌه قهوه بٌار-

 چشم-

همٌنکه صدای در اومد سرم و بلند کردم و نگاهم و به جای خالش 

دوختم همه چی انگار مثل ٌه فٌلم بود باورم نمٌشد چه اتفاقی 

پوؾ ...حتما صدام کرد که بهم بگه مٌتونی گورت و گم کنی ٌا...افتاد

 نمٌتونم تا شب اٌنجا واٌستم فکرو خٌال کنم به ،باٌد براش قهوه ببرم

اندازه کافی از فردا فرصت فکر کردن دارم کارم دٌگه اٌنجا تمومه 

ٌندم آدوباره مٌشم ٌه آس و پاسه بی سروپا هه مامان فکر مٌکرد با استخدام شدنم اٌنجا 

 ...سمت آشپزخونه رفتم ...تضمٌنه و ٌه کار خوب گٌرم اومده
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رو صندلی نشستم و انگشتم و رو چشمم فشار دادم سرم درد می کرد، وقتی اون حرفارو از 

دهن پٌرمرده شنٌدم اعصابم بهم رٌخت  ولی چٌزی که برام عجٌبه اٌنه که اٌن پسره رامان 

 !چرا باهاش نخوابٌده؟

، ٌه فکراٌی تو مؽزم جولون مٌدادن برای اٌنکه ه از حرفاش معلوم بود کامال تو کؾ رامان

باصدای تقه در به خودم ...اٌن پسره رو بٌشتر به خودم نزدٌک کنم الزم بود ٌه کاراٌی کنم

 .اومدم به پشت صندلی تکٌه دادم و حالت جدی صورتم و حفظ کردم

 بٌا تو-

 با سری پاٌٌن وارد اتاق شد سٌنی رو روی مٌز گذاشت 

 درو ببند-

 سرش و بلند کرد و بهم نگاه کرد

 چشم قربان-

 رفت و درو بست

 اٌن پٌرمرده کی بود؟  اٌن چه وضعشه ؟ -

 لبش و گاز گرفت

 قربان من خٌلی عذر مٌخوام به خدا دٌگه تکرار نمٌشه-

 :باصدای بلندی گفتم

 حرؾ اضافه نزن فقط بگو اٌن کی بود؟-

 ...فت ٌا باٌد با من گخب راستش من بهش بدهکار بودم اونم می-

 : و ادامه دادبه اٌنجا که رسٌد نگاهش و گرفت و خجالت زده سرش و پاٌٌن انداخت

خب منم قبول نکردم پولم نداشتم بهش بدم ازش فرصت خواستم تا کم کم جورش کنم ولی -

قربان من خٌلی ممنونم ازتون که قرض من و بهش دادٌن من نباٌد شمارو به ...قبول نکرد

اٌن جرٌان مزخرفمون دخالت مٌدادم من واقعا هنوزم تو شوکم اٌن لطفی که در حق من 

 ...کردٌن و

 فکر کن من بهت قرض دادم کم کم قرضت و ادا می کنی-

 سرش و بلند کرد و چشمای آبٌش و بهم دوخت و لبخندی زد

چشم من سعٌم و می کنم پولتون و بهتون برگردونم واقعا بهم خٌلی لطؾ کردٌن قربان -

 وگرنه  پام به کالنتری می کشٌد

 ...ولی-

 :، ادامه دادمچشمای کنجکاوش بی قراری می کردن
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 ولی من ٌه شرط دارم-

 :باتعجب پرسٌد

 چه شرطی ؟-

 شرطم اٌنه که تا هر وقت که من بخوام باٌد اٌنجا کار کنی-

 رو صورتش لبخند نشست و سرش و تکون داد

 چشم من که از خدامه قربان برای من افتخاره -

 اون پٌرمرده قطع کن  رابطت و کال با-

 من باهاش دٌگه ارتباطی ندارم و اگه بازم زنگ بزنه جوابش و نمٌدم -

 راستی وقتی هولت داد کمرت خورد به مٌز چٌزٌت که نشد؟-

 ٌکم درد دارم ولی خوب مٌشه-

 بٌا جلو-

ارتباط چشمٌش و قطع نکرده بود و درحالی که به هم خٌره بودٌم اومد جلو دستم و رو 

پهلوش گذاشتم و کمی چرخوندمش، دستم و گذاشتم رو کمرش و کمی فشار دادم از درد اخی 

ٌه ...گفت پٌرهنش و دادم باال چشمم که به کبودی خورد عصبی شدم، لعنت بهش کثافت

 لحظه به خودم اومدم من دارم چکار می کنم؟ کی اٌنقدر روش حساس شدم؟

  پٌرهنش و انداختم

 شب پماد بزن-

 برگشت سمتم و لبخندی بهم زد

 چشم قربان حتما-

 مٌتونی بری-

سرش و تکون داد و سمت در رفت، با صدای بسته شدن در  دستی به صورتم کشٌدم اٌن 

 پسره من و جادو کرده؟ چطور ممکنه تو اٌن مدت کوتاه اٌنقدر جذبش شده باشم؟

االن که ...چند لحظه پٌش کم مونده بود تا کمرش و لمس کنم خوب شد جلوی خودم و گرفتم 

 ...فرصتشم پٌش اومده اٌن پسره دٌگه تو چنگمه تا هروقت که من بخوام

 

 ”رامان“

 

مم نمی گنجٌد رئٌس بخواد همچٌن ور بای تو به خونه که رسٌدم خودم و رو تختم ولو کردم حت

 ...کاری کنه؟ ٌعنی تا اٌن حد تونستم روش تاثٌر بزارم؟ االن دٌگه تو مشتمه
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موباٌلم و از کنارم برداشتم و شماره فرزام و گرفتم بعد دو بوق جواب داد وقتی همه چی رو 

واسش تعرٌؾ کردم بٌچاره هنگ کرده بود مثل من که هنوز به خودم مٌگم نکنه فقط ٌه 

 !خواب بود

 به خدا باورم نمٌشه...رامان-

 خندٌدم

 بشه اقا فرزام به هدؾ نزدٌکٌم-

سال اونجا کار کردم تا حاال همچٌن چٌزی ندٌدم از ۴دمتگرم خداٌی چه کردی، من که اٌن -

  اٌن دوماه گل کاشتی بچه زرنگ،طرؾ رئٌس ولی تو

 فرزام-

 جونم داداش؟-

 احساس کردم حرفاش ٌه جوراٌی بوداره-

 ٌعنی چی؟-

 ٌه جوری حرفاش مشکوک بود، نمٌدونم شاٌدم من همچٌن حسی گرفتم-

 ٌعنی مٌگی برات نقشه داره؟-

 نقشه که نه ولی ٌه جوراٌی مشکوک بود -

 ...نه بابا بد به دلت راه نده فعال اونی که توی تور افتاده اونه نه تو-

 اره راست مٌگی، خب من دٌگه برم-

 فردا روز تعطٌلمونه ها چه کاره ای؟-

 نمٌدونم کار خاصی ندارم-

 ...رامان شام حاضره-

 با صدای مامان موباٌل و از گوشم فاصله دادم

 االن مٌام-

 مٌگم فردا  احتماال با بچه ها برٌم سفره خونه اگه اوکی شد خبرت می کنم-

 باشه پس ممنون داداش-

 فداٌی داری من دٌگه برم توام برو شام-

 عزٌزی فعال-

 خدافظ-

از  رو تخت بلند شدم و از اتاق رفتم بٌرون پشت مٌز نشستم و به کوکو سبزی های خوش 

 رنگش نگاه کردم
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 به به مامان دستت درد نکنه-

 نوش جونت پسرم-

 بابا کمی تو جاش جابه جا شد و بهم نگاه کرد

 کارت چطور پٌش مٌره پسر؟ راضی هستن ازت؟-

 کمی از کوکو برداشتم و گذاشتم دهنم

 :صدای اعتراض گونه مامان در اومد

 سٌر نمٌشی رامان با نون بخور-

 باشه چشم-

 :بابا ناراحت رو به مامان گفت

 خانوم بزار هر طور دلش مٌخواد بخوره دٌگه...ای بابا-

 به خاطر خودش مٌگم سٌر نمٌشه-

 ازت راضی ان؟ کارت و خوب انجام مٌدی؟..تو بگو بابا جان-

 :سرم و تکون دادم لقمه توی دهنم و قورت دادم و جوابش و دادم

 اره بابا راضی ان رئٌس مٌگه کارم خوبه-

 مامان دستاش و بلند کرد

 اٌشاال عاقبت بخٌر شی...خداٌا شکرت پسر منم ٌه کار خوب پٌدا کرده-

 نزدٌک شدم و لپش و بوسٌدم

 قربونت برم -

خدا همه جوونارو عاقبت بخٌر کنه، وای نمٌدونی چه قدر خٌالم بابتت راحت شده دٌگه -

 ؼصه ات و نمٌخورم

 فداتشم مامان همه چی خوبه نگران نباش-

لبخندی بهم زد، خوشحالٌشون برام کافی بود به خاطر پدرو مادرمم که شده هر کاری می 

 کردم تا لبخندشون و ببٌنم

********************************* 

ٌه سٌب از ٌخچال برداشتم و رفتم تو اتاقم متکا رو زٌر شکمم گذاشتم و دراز کشٌدم ٌه 

 تماس تصوٌری از فرزام داشتم وصلش کردم و گازی از سٌبم زدم 

 چطوری داداش؟ _

 بدنٌستم تو چطوری؟_

 منم خوبم حوصله ام سر رفته بود گفتم ٌه زنگی بهت بزنم _
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 منم حوصله ام بد سر رفته امروز چکاره ای برنامه ات چٌه؟_

 :و ٌه جای ثابت تنظٌم کردو گفت موباٌلش

  شاٌد ٌه دوری زدٌم توام خواستی بٌا هانمٌدونم واال عصری با بچه_

خواستم جوابشو بدم که با دٌدن اسم رٌٌس روی نوتٌفکٌشنم که در حال زنگ خوردن   می

 :بود صاؾ تو جام نشستم که فرزام گفت

 چٌشدی تو؟_

 فرهود داره زنگ مٌزنه _

 فرزام خندٌد

 خب جواب بده خنگ خدا _

و  فوری تماس تصوٌری رو قطع کردم نمٌدونم برای چی هول کرده بودم تماس فرهود

 :وصل کردم

 بله؟سالم جناب رئٌس_

 امٌدوارم که بد موقع زنگ نزده باشم_

 صبح بود۱۰نگاهی به ساعت دٌواری انداختم 

 نه نه اصال بفرماٌٌن امری داشتٌن؟ _

و برات مٌفرستم در مورد  امروز اگه عصر بٌکار باشی بٌا به اٌن رستورانی که ادرسش_

 ٌه موضوعی مٌخوام باهات صحبت کنم

قلبم شروع کرد به تند زدن با خودم کلنجار مٌرفتم که بپرسم در چه موردی مٌخواد باهام 

 حرؾ بزنه ٌا منتظر باشم تا عصر اما کنجکاوی نمٌزاشت صبر کنم

 حتما اقای رٌٌس ولی مٌتونم بپرسم در چه موردی مٌخواٌن صحبت کنٌن؟_

 شب متوجه مٌشی _

 چشم _

 راس ساعت هفت مٌبٌنمت امٌدوارم دٌر نکنی _

 نه خٌالتون راحت_

ٌعنی چه موضوعی بود که نمٌتونست پشت تلفن بگه؟نکنه ...تماس از طرؾ اون قطع شد

پولشو مٌخواد؟اٌن چه فکر مسخره ای که تو ذهنم بود معلومه که نمٌخواد پنجاه مٌلٌون 

 و گرفتم که بالفاصله تماس براش عددی نٌس بهتر بود با فرزام حرؾ مٌزدم فوری شمارش

 :و وصل کرد

 بگو ببٌنم چٌشد؟ _
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  گفت برم ٌه رستورانی باهام مٌخواد درمورد موضوعی صحبت کنه؟ ،هٌچی_

 نگفت چه موضوعی؟ _

فرزام من دلشوره دارم در مورد چی مٌخواد صحبت کنه ...نه فقط گفت خودت مٌفهمی_

ٌعنی 

 چه بدونم واال ولی چٌزه بدی نمٌتونه باشه و ِاال باهات رستوران قرار نمٌزاشت _

 ؟نکنه پشٌمون شده از اٌنکه بدهٌمو داده_

اوال بهت گفته به عنوانه قرضه اٌن پوله دوما اون با اون همه دبدبه و کبکبه پنجاه مٌلٌون _

  واسش نگران نباشتاصال رقمی نٌس

 پوفی کشٌدم که خندٌد

 فقط محض احتٌاط ِشٌو_

 ؟و بکشه پاٌٌن چی مٌگی تو؟مٌرٌم رستوران همونجا مٌخواد شلوارش_

 از ما گفتن بود راستی کدکس هم ٌادت نره_

  بعدش خندٌد

 !من استرس اٌنو دارم چی قراره بگه تو برای خودت جک مٌگی مٌخندی_

 به اٌن فکر کن  که از شر تای بابا به من اعتماد کن چٌز بدی در انتظارت نٌس_

 انوشٌروان راحت شدی باٌد شٌرٌنی بدی بٌچاره

   پسرش شمتشٌرٌنی رو وقتی مٌگٌری که بتونم دوس_

 فرزام پشت تلفن سوتی زد 

 او ال ال خوشم مٌاد به کم قانع نٌستی_

 بله ما اٌنٌم االنم قطع مٌکنم ٌه عالمه کار دارم _

 خٌل خب بابا منو در جرٌان بزارٌا فقط_

 خندٌدم 

  باباظخداؾ_

 ...گوشی رو قطع کردم

***************************************** 

 "فرهود"

 

 نگاهی به دانٌار انداختم که رو مبل نشسته بودو بٌخٌال داشت فٌلم مٌدٌد رفتم کنارش نشستم 

 دستمو روی زانوی لختش گذاشتم
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 عه ظهره ها مگه نمٌخواستی بری ۲دانٌار ساعت _

 و به تلوزٌون دوخته بود هومی گفت  در حالٌکه چشمش

 ٌکم بعد دوستام مٌان نمٌخوام تورو اٌنجا ببٌنن_

 جوابی نداد که تلوزٌون و خاموش کردم 

  اصال؟ من ٌکی دوساعت دٌگه دوستام مٌرسن و تو هنوز اماده نٌستیتحواست هس_

خدا مٌرم تو اتاقم و بٌرون نمٌام ه  ب،فرهود من نمٌخوام برم پٌش خانواده ام تازه برگشتم_

 قول مٌدم اونا از وجود من ذره ای بو نبرن  

 مگه تو نبودی مٌگفتی حوصله ات سر مٌره ؟چه اصراری داری دانٌار که بمونی خونه_

 ؟وقتی دوستام مٌان اٌنجا

 و نوازش کرد  ته رٌشم

 فرهود من مٌخوام بمونم پٌشت تازه از پٌش خانواده ام برگشتم _

 و کنار زدم و از جام بلند شدم  و سر مٌبرد دستش داشت با اٌن کاراش حوصله ام

 خٌلی بچه شدی دانٌار قبال اٌنطوری نبودی_

و فرو کردم  چٌزی نگفت و با صورتی اوٌزون سمت اتاقش رفت روی مبل نشستم و دستم

و سمتش گردوندم  و بستم طولی نکشٌد که در اتاق دانٌار باز شد چشمام تو موهام و چشام

 حاضر و اماده با ٌه کٌؾ دستی تو چارچوب در اٌستاده بود

 و روشن کنم بٌا  مٌرم ماشٌن_

 خودم تنها مٌرم _

 و تو هم کشٌدم  ابروهام

 الزم نکرده خودم مٌبرمت _

 :سمت در خونه رفت با کناٌه گفت

 نمٌخوام دوستات بٌان و پشت در بمونن خودم مٌرم _

در واقع هٌچ دوستی قرار نبود بٌاد به دانٌار دروغ گفته بودم تنها ادمی که مٌتونست بٌاد 

 و پوشٌد  دانٌار کفشاش...رامان بود

 و نمٌفهمم واقعا دانٌار گفتم خودم مٌبرمت دلٌل اٌن لجبازٌات_

حق با توئه فرهود من دارم بچگانه رفتار مٌکنم االن هم مٌخوام مثل ٌه ادم بالػ خودم برم _

 خداحافظ 
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اٌنو گفت و سوار اسانسور شد درو بستم و برگشتم داخل خودمم نمٌدونستم دارم چٌکار 

و بٌارم خونه ٌا نه؟خٌلی گٌج بودم شاٌد با ٌه بار رابطه  مطمئن نبودم که رامان! مٌکنم

 داشتن با رامان اٌن اتٌش درونم خاموش مٌشد و نسبت بهش سرد مٌشدم

و به اون مٌدادم که تو  م ااره همٌن درسته اونوقت به نفع من و دانٌار هم مٌشد و تمام توجه

 .اٌن سه سال عاشقانه کنارم بود و نفر سومی بٌن مون نمٌشد

و بهتر مٌکرد  اجور داشت سوت مٌکشٌد ٌه دوش اب سرد حتما حالمومؽزم از فکرای جور

 ...سمت حموم رفتم

********************************* 

: و عقب کشٌدم و نشستم گارسون اومد و منو رو داد و گفتم صندلی

 سفارشی دارٌن قربان؟ -

 منتظر کسی هستم_

سرشو مقداری خم کرد و رفت چشم بهش افتاد که از دور داشت 

 شمٌومد وقتی منو دٌد سمتم اومد ٌه پٌرهن سفٌد با طرح ماهی تن

 :بود نگاهی به ساعت مچٌم انداختم و گفتم

 خوشم اومد به موقع اومدی_

 لبخندی زد 

 قربان گفتم که دٌگه تکرار نمٌشه _

 چرا نمٌشٌنی؟_

 چشمی گفت و صندلی رو کشٌد و نشست

 ؟بهتر نٌست اول ٌه چٌزی بخورٌم بعد صحبت کنٌم_

 برای من فرقی نداره قربان _

و  و خنثی نشون مٌداد گارسون اومد سفارشامون به نظر کنجکاو نمٌومد ٌا شاٌد هم خودش

دادٌم  

دو بشقاب بٌؾ استرگانوؾ با لٌمونات -

ٌش زل زده بود به آببا چشمای  بعد رفتن گارسون نگاهم و به روبه رو دادم که

خواستم اونو  من منتظر بود شروع کنم اصال چی مٌخواستم بگم؟ من فقط می

و اما با چه بهونه ای؟  ادمی  با ٌه بهونه ای بکشم خونه و تموم کنم اٌن داستان

نگاهم به ٌقه ، مثل من که همه ی کارهاش رو برنامه بود االن هٌچ پلنی نداشت
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پٌرهنش افتاد گردن و ٌکمی از سٌنه ی مردونه اش بٌرون بود پوست روشنش حسابی منو 

بی تاب کرده بود 

 وردن بعد اٌنکه ؼذامون تموم شد آو  خواستم چٌزی بگم که سفارشمون می

 ،و تو هم قفل کردم دٌگه بهانه ای نداشتم برای عقب انداختن صحبتام دستام

 :رامان متوجه شد که مٌخوام شروع کنم گفت

 خواستٌن در مورد موضوعی باهام صحبت کنٌن بفرماٌٌن  قربان سراپا گوشم می_

در مورد پرونده ی ٌکی از مشتری هامونه ٌه چٌزی رو باٌد بررسی کنی نمٌشد تا شنبه _

 صبر کرد گفتم زودتر بهت بگم 

 سرشو تکون داد 

 حتما قربان االن اون پرونده کجاست؟_

 تو ماشٌنمه_

و از جٌبش دربٌاره  ورد مٌخواست که کٌؾ پولشآو  همون لحظه گارسون صورت حساب

: گفتم

 بزار تو جٌبت مهمون من _

 ...اما_

 اما و اگر نداره مهمون من برٌم زودتر که عجله دارم_

و زدم و نشستٌم الکی به  چند تا تراول رو مٌز گذاشتم و از رستوران خارج شدٌم و سوٌٌچ

 اطراؾ نگاه مٌکردم انگار که دنبال چٌزی باشم 

 گندش بزنن مونده خونه _

 چٌزی نگفت

 اگه ماٌلی برٌم خونه ٌه نگاهی به پرونده بندازٌم ٌه قهوه ام مٌخورٌم تو که کاری نداری؟ _

 .برام مهم هم نبود !و باور کرده ٌا نه مکثی کرد نمٌدونستم که حرفام

 نه قربان_

و  سری تکون دادم تا مقصد راهی نبود هردومون سکوت کرده بودٌم تا رسٌدٌم خونه ماشٌن

ٌنه ی اسانسور داد آو به  ش اتو پارکٌنگ پارک کردم و پٌاده شدٌم سوار اسانسور شدٌم تکٌه

  .شاسٌه اسانسور رو زدم

  اگه به من بود همٌنجا لختش مٌکردم،نگاهم به لبای برجسته اما کوچولوش افتاد بعد هٌکلش

دٌگه طاقت نداشتم با لبخند نگاهم مٌکرد وقتی اسانسور تو طبقه مون اٌستاد هردو پٌاده شدٌم 

 و درو باز کردم و ازش خواستم بٌاد تو نگاهی به خونه و مبلمانش انداخت
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 خٌلی خونه ی قشنگی دارٌد اقای رٌٌس -

 ممنون بشٌن ٌه قهوه بٌارم برات _

 زحمت نکشٌد لطفا پرونده رو بٌارٌن من رفع زحمت مٌکنم _

 تزحمتی نٌس_

قهوه سازو زدم به برق و منتظر شدم جوش بٌاد رامان هم در تمام اٌن مدت با گوشٌش ور 

مٌرفت دو فنجون قهوه برای خودمون رٌختم و توسٌنی گذاشتم براش بردم تشکری کرد 

 نمٌخواستم به عنوان ٌه رٌٌس ،کنارش نشستم با خودم فکر مٌکردم که چطوری شروع کنم

 خودم و خٌلی خواهانش نشون بدم هر چی باشه اون کارمندم بود فکری به سرم زد

 کمرت چطوره؟  _

 : ن گفتآگٌج نگاهم کرد انگار که اصال ٌادش نبود ٌک 

  مرسی خوبه ؟اها دٌروز رو مٌگٌن_

 بزن باال پٌرهنتو _

و زد باال درست جای کبودی رو نشون داد هنوز  از اٌن حرفم تعجب کرد گوشه ی پٌرهنش

 کبود بود 

 و نزدی نه؟  پمادی که دٌروز گفتم_

 ٌادم رفت قربان_

  بدم بهت ،و دارم بٌا باهام من تو اتاقم ٌکٌش_

 الزم نٌس اقای رٌٌس _

و  و با تردٌد از جاش بلند شد سمت اتاق خواب مشترک خودم از جام بلند شدم خودش فهمٌد

سپس ، دانٌار نرفتم دلم نمٌخواست جاٌی که با اون سکس مٌکنم با رامان هم داشته باشم

سمت اتاق خودم رفتم تا اٌنجا باٌد می فهمٌد که واسه چی مٌخوامش نباٌد اٌنقدر ها هم احمق 

و باز کردم و رفتٌم داخل پماد رو از تو کشو بٌرون کشٌدم  مٌبود پشت سر من اومد در اتاق

 : و بهش گفتم

 بشٌن رو کاناپه و پٌرهنتو بزن باال_

مخالفتی نکرد و همون کاری گفتم رو انجام داد پماد رو روی کمرش 

روم جای کبودی رو ماساژ مٌدادم باسنش بد جوری آمالٌدم با انگشتام 

و گرفته بود دوست داشتم همون لحظه کارشو ٌه سره کنم اما م چشم

 . باٌد ٌه حرکتی مٌزد تا شروع کنم،و گرفتم جلوی خودم

 مرسی فرهود خان دستاتون واقعا معجزه مٌکنه _
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 و بٌشتر بزن باال تا چرب نشه  پٌرهنت_

و کم کم پاٌٌن تر بردم نفساش به گوشم  و گوش کرد بٌشتر کمرش لخت بود دستام حرفم

و بردم   لبای سرخش و که دٌدم سرم،و بر گردوند طرفم مٌرسٌد طاقتم طاق شده بود سرش

و روی لبام گذاشت و لبای همدٌگرو مکٌدٌم دلم برای طعم  ورد لباشآو  سمتش اونم سرش

لباش تنگ شده بود بعد اٌنکه لب و زبون هم دٌگرو خوردٌم نشستم رو کاناپه و اون اومد 

 بؽلم مردمک چشماش گشاد شده بود و خمار نگاهم مٌکرد

و از هم  و فشار مٌدادم  بدون معطلی لباش و دوباره روی لبام گذاشت و با دستم لپ باسنش

کرد و دستشو روی سٌنه ی ستبرم مٌکشٌد و  لب مٌگرفتٌم دکمه های پٌرهنم و ٌکی ٌکی باز

و با انگشتش مالش مٌداد اٌن پسر داشت دٌوونم مٌکرد  نوکش

و دورانی روی مقعدش حرکت مٌدادم توی دهنم  شلوارش رو تا نصفه پاٌٌن کشٌده بودم دستم

 اه و ناله مٌکرد لبامون از هم جدا شد شروع کرد به مکٌدن نوک سٌنه ی سمت راستم سرم

 :ٌکی زدم روی باسنش و گفتم، و به پشتی کاناپه تکٌه دادم و ناله ی مردونه ای کردم

 کافٌه برٌم روی تخت _

و کشٌدم پاٌٌن  روی تخت نشستم و مٌدونست باٌد چٌکار کنه پاٌٌن تخت نشست زٌپ شلوارم

 وردم به گوشه ای پرت کردمآو تا زانوهام پاٌٌن کشٌدم و بعد به کمک پاهام درش  و شلوارم

 انگشتای بارٌک و ظرٌفش رو باکسرم کشٌد و از نگاه مخمورش رو به چشمام دوخته بود 

 و خٌس کرد دٌگه تحملم تموم شده بود ورد و از پاٌٌن تا باالی لباس زٌرمآزبونش رو در 

ورد با دستش آخواستم هر چه زودتر شروع کنه بوسه ای ای روی باکسرم زدو در  می

و  شروع کرد به ماساژ دادنش با فرو رفتن التم تو دهن خٌس و داؼش اه بلندی کشٌدم دستم

 .دگذاشتم پشت سرش و اون مشؽول ش

موهای ... انگار صد ساله که اٌن کاره ست نمٌتونستم بگم  دانٌار بهتر انجام مٌداد ٌا رامان

و تو چنگم گرفتم و محکم توی دهنش تلنبه زدم اگه همٌنطوری پٌش مٌرفتٌم ارضا  کوتاهش

 .و تموم کنم بهش گفتم کافٌه مٌشدم اما نمٌخواستم به اٌن زودی امشب

وردم و آو به سختی از پاش در  اشاره کردم که دمر روی زانوهام دراز بکشه شلوار جٌنش

تنها ٌه شورت سفٌد پاش بود باسن برجسته و سفٌدش از شورتش زده بود بٌرون با دست 

با پاهام همون پمادی که ، وردم چٌزی نمٌگفتآشروع کردم به مالٌدنش اسلٌپش رو هم در 

 .به کمرش زده بودم رو هل دادم طرؾ خودم و از روی زمٌن برداشتم
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نگاهی به سوراخ باسنش انداختم به نظر مٌومد که بار اولش باشه انگشت و باسنش رو با 

و فرو کردم که ناله ی ضعٌفی کرد و بقٌه ی انگشتم رو  پماد چرب کردم و ٌه بند از انگشتم

 و فشرد هم فرو کردم که از درد محکم رون پام

 اخخخخ _

 ای جونم چه کارمند تنگی دارم من_

دومٌن و سومٌن انگشتم رو هم به همون ترتٌب دونه دونه واردش کردم وقتی مطمئن شدم 

ماده ست ٌه سٌلی سکسی روی لپ چپ باسنش زدم و فهمٌد دمر آکه حسابی گشاد شده و 

و پاره کردم و  و از تو کشو کاندومی برداشتم و دندونم جلدش خم شدم، روی تخت خوابٌد

روی التم کشٌدم و خٌسش کردم و اروم اروم فرو کردم که جٌػ و داد مٌزد باالخره واردش 

دوباره سٌلی به  رامان خٌلی سرو صدا مٌکرد، کردم و شروع کردم به تکون دادن خودم

 .همون قسمت از باسنش زدم

 ون مٌدی؟ *هٌششش چه خبرته تو که نمٌخوای همساٌه ها بفهمن داری بهم ک_

 ارومتر لطفا ...اٌٌی_

با اٌن حرفش جری تر شدم و محکم تر از قبل تلنبه زدم طولی نکشٌد که تو کاندوم ارضا 

و در اوردم و گره زدم و پرتابش کردم سمت سطل زباله و دراز کشٌدم هنوز  شدم وکاندوم

نگاهی به رامان انداختم که تو خودش جمع شده بود و التش برجسته ، هنوز نفس نفس مٌزدم

 :شده بود دلم براش سوخت هنوز ارضا نشده بود بهش گفتم

 ت زنگ بزن و بگو امشب نمٌای خونه ه ابلند شو به خانواد_

 مگه تموم نشد؟ _

 :پوزخندی زدم

 حاال حاال ها کار دارم باهات بدو زنگ بزن_

بود تا رامان زنگ بزنه رفتم سمت اتاق مشترک دانٌارو ۱۰:۳۰نگاهی به ساعت انداختم  

خودم و وٌبراتورو برداشتم گاهی وقتا با اٌن دانٌار رو ارضا مٌکردم االن مٌخواستم رو 

رامان امتحان کنم دوباره درو قفل کردم کلٌدو زٌر بالش کاناپه قاٌم کردم سمت اتاق رفتم 

 رامان روی تخت دراز کشٌده بود

 زنگ زدی؟ _

به وٌبراتور توی دستم نگاه مٌکرد چٌزی نگفتم زدم به برق ، سرشو به نشونه اره تکون داد

دوباره سمتش رفتم و از هم لب گرفتٌم گوشه تخت به کمر خوابوندمش وٌبراتورو روشن 

 کردم 
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 ی؟مٌخوای چٌکار کن_

 به زودی مٌفهمی_

پاهاش رو زانو نشستم و وٌبراتور رو به بٌضه هاش نزدٌک کردم با اولٌن تماس سر بٌن 

دست و با  رفت و اهی کشٌد شروع کردم التش گرد دستگاه با پوستش مردمک چشماش باال

معلوم بود داشت لذت مٌبرد  و اه و ناله مٌکرد و بسته بود چپم باال پاٌٌن کردن چشماش

 مقعدش تو تو تٌررس نگام قرار گرفت گشاد و سرخ بود دوباره هوس ، برد باال تر وپاهاش

و اماده کردم و بعدش فشار دادم روی سوراخش رامان  و کردم با دست خودم سکس باهاش

 .ٌهو چشماشو باز کرد انگار از خلسه شٌرٌنش جداش کرده باشم

شروع کردم به تکون دادن کمرم رامان وٌبراتورو ازم گرفت و خودش مشؽول شد دستامو 

روی تخت گذاشتم و خم شدم سمتش و محکم تلنبه زدم لعنتی هنوزم تنگ بود لبامو سمت 

 :نرمه ی گوشش بردم و مکٌدم و تو گوشش گفتم

  .و خودت بهم بدی سکسی و بکشی پاٌٌن مت که هر جا منو دٌدی شلوارت*ٌه جوری بکن_

و تمٌز کردٌم و دراز  بعد امتحان کردن پوزٌشن های مختلؾ هردو ارضا شدٌم خودمون

...  کشٌدٌم انقدر خسته بودم دٌگه چٌزی نفهمٌدم به معنای واقعٌه کلمه بٌهوش شدم

************************************* 

ساعتم زنگ خورد خاموشش کردم دانٌار پشتش بهم بود بٌن خواب و بٌداری بودم که از 

و چسبوندم بهش اما دانٌار نبودعطرش فرق مٌکرد اتفاقات  پشت سر بؽلش کردم و بٌنٌم

 .و کنار کشٌدم دٌشب مثل ٌه فٌلم از جلوی چشام رد شد خودم

هر اتفاقی بٌن من و اون بود باٌد همٌنجا تموم مٌشد با خودم عهد کردم مثل کارمندای دٌگه 

ام باهاش رفتار کنم رفتم و ٌه دوش گرفتم وقتی برگشتم دٌدم مالفه رو کامل از رو خودش 

 ...فرمش زوم بودم تا به خودم اومدم و بٌدارش کردم کنار زده ٌه چند ثانٌه روی بدن خوش

 

 "رامان"

 

با صدای ٌه نفر  نزدٌکم سرم و بٌشتر تو بالشت فرو کردم خٌلی خوابم 

 مٌومد مالفه رو بٌشتر بٌن پام جمع کردم

 رامان بهتره دٌگه بٌدارشی -

 مٌاد...اه خوابم-

 داشتم خواب مٌرفتم که ٌهو با کشٌده شدن بالشت از زٌر سرم از جام پرٌدم 
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 مگه با تونٌستم مٌگم بٌدارشو ؟-

با صدای داد ٌه نفر از باالی سرم چشام و مالٌدم و سرم و بلند کردم که فرهود و با باال تنه 

ٌهو همه صحنه های دٌشب از جلو چشمام گذاشت سرم و پاٌٌن ، لخت نزدٌک تخت دٌدم

انداختم که نگام به وضعٌت افتضاحم افتاد لخت و عور بودم، لبخندی روی لبم 

  .اومد پس رئٌس باالخره تو دام افتاد

 پاشو خودت و جمع کن باٌد برٌم کارخونه-

 مالفه رو روی خودم کشٌدم و سرم و بلند کردم

 صبح قشنگت بخٌر فرهود خان-

ٌهو اخماش و کشٌد تو هم و لباسام و پرت کرد رو تخت از اٌن حرکت 

عصبٌش جا خوردم فکر نمی کردم بخواد اٌنجوری برخورد کنه، اها نکنه 

حاال داره مثل ٌه تٌکه ! االن سٌره؟حالش و کرد دٌگه من و مٌخواد چکار

 .اشؽال باهام برخورد مٌکنه

اوال فرهود نه و اقای سلطانی دوما زود بپوش برٌم اگه دٌر کنی من مٌرم نمٌتونم منتظر تو -

 بمونم

سمت کمدی رفت و درش و باز کرد و شروع کرد لباس پوشٌدن نفسم و عصبی بٌرون دادم 

متنفر بودم از اٌنکه ٌکی اٌنجوری بخواد نادٌدم بگٌره خوبه حاال دٌشب خودش من و کشوند 

داره جوری رفتار می کنه انگار  من ٌه فاحشه  خونش اونی که تو کؾ بود اون بود نه من،

پولی ام، بلند شدم و لباسام و پوشٌدم از اتاق رفت بٌرون سمت سروٌس بهداشتی رفتم و ابی 

به صورتم زدم  و موهام و ٌکم مرتب کردم و حالت دادم، کارم که تموم شدرفتم سالن 

پذٌراٌی چشم که چرخوندم دٌدم پشت کانتره و داره صبحونه مٌخوره با همون حفظ حالت 

 جدٌش اشاره ای کرد

 بٌا ٌه چٌزی بخور برٌم-

االن تعارؾ و اٌن حرفا به دردم نمٌخورد بدجوری گشنم بود رفتم و روی صندلی نشستم و 

کمی خامه واسه خودم رٌختم و روش مربای توت فرنگی رٌختم لقمه ای گرفتم و شروع 

کردم به خوردن نگاه سنگٌنش و  رو خودم حس کردم سرم و بلند کردم و بهش نگاه کردم با 

 حرفی که زد ماتم برد

 هر صبح که بٌدار مٌشی به اتفاقای دٌشب فکر نکن هرچی بود مال دٌشب بود- 

ازاٌن حرفش خٌلی حرصم گرفت  رسما داشت مٌگفت اتفاقای دٌشب و فراموش کنم انگار نه 

  اٌنجورٌه فرهود خان؟!انگار اونی که دٌشب  داشت باهام عشق و حال می کرد اون بود
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 :پوزخندی زدم و گفتم...  هه پشٌمونت می کنم از اٌن حرفت پشٌمون مٌشی

 ...اولش سخته،ولی باورتون نمٌشه که آدم به چه چٌزهاٌی می تونه عادت کنه -

 :با اٌن حرفم نگاهش و از روبه رو گرفت و  بهم دوخت چشماش و  رٌز کرد و زٌر لب گفت

حد خودت و بدون اقای صفٌری تو فقط برام ٌه کارمندی همٌن و بس منم رئٌستم هٌچی بٌن -

 پس حواست و جمع کن کالمون نره توهم...ما عوض نشده هٌچی

بعد تموم شدن حرفش از جاش بلند شد و سمت در رفت لقمه تو دستم و گذاشتم رو کانتر و 

منم به تبعٌت از اون از جام بلند شدم و دنبالش رفتم از ساختمون خارج شدٌم سوار ماشٌن 

سرم سمت پنجره ، شدٌم تو مسٌر بٌنمون سکوت بود و حرفی از جانب هٌشکی زده نمٌشد

بود و به بٌرون خٌره بودم فعال ذهنم و از هر فکری خالی کرده بودم رادٌو رو خاموش کرد 

 :و  صدای آهنگ تو فضای ماشٌن پٌچٌد

 

 من ادم روٌای تو نٌستم، من فکر و ذکرم پرت اٌن سازه“

  رنگی با ٌه روانی که نمٌسازهمٌکی مثل تو با چش

 من  ادم روٌای تو نٌستم من با خودم درگٌرم افسرده ام

 س تو هر راهی زمٌن خوردمبمن  زخمٌه راهن همه پاهام از 

 کنار من لبه ی پرتگاهی که آخرم سقوط می کنی

 دٌوونه زل نزن توی چشام چرا هرچی مٌگم سکوت می کنی

 ”من ادم روٌای تو نٌستم از اشوان“
 

با قطع شدن صدای اهنگ به خودم اومدم و از ماشٌن وٌاده شدم بدون توجه به من سمت 

سمت نگهبانی رفتم و خواستم ...ساختمون رفت دستم و از حرص مشت کردم  لعنت بهش

 کارت بکشم که صداش رؾ رو مخم

 همه که مثل بعضٌا از اٌن برو رو ،بله دٌگه خوشگالرو با ماشٌن می رسونن تا کارخونه-

 ها ندارن

 سمتش برگشتم چپ چپ نگاش کردم

 چی مٌگی شما برا خودت فکر کنم کارت اٌنجا فقط نگهبانی دادنه نه فضولی-

 دستی به سر تاس شدس کشٌد

 من فقط هرچی دٌدم و دارم مٌگم؟دست شما درد نکنه حاال شدٌم فضول -

 کارتم و کشٌدم و اشاره ای بهش کردم

 به هرحال هٌچ ربطی به شما نداره-
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 :فتگسرش و اورد نزدٌک و بهم خٌره شد و اروم 

ٌادته روز اولی که پات و گذاشتی اٌنجا چی بهت گفتم؟ االنم سر حرفم هستم فقط واسه -

حسابت می کنه وگرنه پسر عموی خودشم سوار ماشٌنش نمی  دم آقٌافته که  اٌنجاٌی و  رئٌس 

 !کنه چه برسه کارمنداش

 :با دندونای کلٌد شده گفتم

 سرت تو کار خودت باشه، تو کالت و به پا باد نبره-

بدون اٌنکه بهش مجال حرؾ زدن بدم سمت ساختمون رفتم و وارد دفتر شدم ٌادم افتاد باٌد 

 قهوه رو  اماده کنم که همون لحظه گوشی زنگ خورد، خودش بود

 امروز قهوه نمٌخورم -

 که گفت بٌاد داخل بعد چند ،دو ساعت بعد ٌه مرد مسنی اومد و  بهش زنگ زدم و خبر دادم

دٌقه همراه اون مرد از اتاقش خارج شد و گفت داره ٌه جلسه کاری مٌره و حواسم به اٌنجا 

بٌشتر از قبل باهام سرسنگٌن شده ...باشه بعد اٌنکه رفتن خودم و رو صندلٌم ولو کردم هه

 تازه داشتم نقشه ! چی فکر می کردم چٌشد،بود انگار نه انگار که ٌه اتفاقاٌی بٌنمون افتاده

مٌرٌختم چه جوری دوباره بتٌؽمش ولی حاال به چپشم نٌست انگار ٌه منشی معمولٌم براش 

 ...اون جوری که فکر مٌکردم نشد...اعصابم خٌلی خرد بود

********************************** 

 ”فرهود“

 

با دانٌار تو رستوران بودٌم و تصمٌم گرفته بودٌم شام و بٌرون بخورٌم، ٌه تٌکه از پٌتزاش 

 :و برداشت و درحالی که روش سس مٌزد گفت

 دٌشب خوش گذشت؟-

 اره بد نبود-

 چندنفر از دوستات اومده بودن؟-

 :ٌکم از نوشابم خوردم و جوابش و دادم

 سه نفر از رفٌقام بودن-

 !بهت زنگ زدم چند بار ولی جواب ندادی۱۰:۳۰هوم، دٌشب ساعت -

 گوشه لبش و که سسی شده بود و با انگشتم پاکش کردم

 گوشٌم رو ساٌلنت بود متوجه نشدم حتما-

 برٌم خونه، من دٌگه نمٌخورم-
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 از جام بلند شدم

 باشه بلند شو برٌم-

 :از اونجا رفتٌم بٌرون و سوار ماشٌن شدٌم و استارت زدم ٌهو دانٌار گفت

 وای -

 نٌم نگاهی بهش انداختم

 چٌشد؟-

 لباس زٌرش تو دستش بود

 اٌن از اون روز مونده تو ماشٌن االن ٌادم افتاد-

 ٌعنی رامان دٌده؟ کاش ندٌده باشه خٌلی ضاٌعست، برگشتم چشم ؼره ای بهش رفتم...لعنتی

 !بروی من نٌستی؟ اگه ٌکی دٌده باشه چی؟آتازه االن ٌادت افتاده؟ فکر -

 با اٌن حرفم انگار جاخورد چشماش و رٌز کرد

 ببخشٌد ولی اخه تا کسی تو ماشٌنت سوار نشه که نمٌفهمه-

 حاضر جوابی نکن واسه من عوض معذرت خواهٌته؟-

 نه حاضرجوابی نکردم ببخشٌد-

جوابش و ندادم، ٌه ربع بعد خونه رسٌدٌم ماشٌن و تو پارکٌنگ پارک کردم و سوار 

اسانسور شدٌم و باال رفتٌم نگام از اٌٌنه به قٌافه بانمکش افتاد که گرفته به نظر می رسٌد و 

وردم و طره ای آبه نقطه فرضی خٌره شده بود دستی به موهای فرش کشٌدم، سرم و پاٌٌن 

 از موهای فرش و گرفتم تو دستم و بوسٌدم

 !مٌتونم دونه دونه موهای فِرتو ببوسم-

نگاه قهوه اٌش و از اٌٌنه بهم دوخت و حرفی نزد کم پٌش مٌومد دانٌار بخواد قهر کنه 

جوری ام ازم فاصله مٌگرفت دلم بٌشتر براش مٌرفت، از اسانسور بٌرون اومدٌم و سمت 

در رفتم و با کلٌد بازش کردم اول اون داخل شد و بعدش من رفتم اتاق خواب و لباسام و 

 .عوض کردم

 اونم اومد و مشؽول لباس عوض کردن شد دستش و گرفتم و کشٌدم تو بؽلم

 مٌخوام لباس بپوشم-

 خندٌدم و موهاش و بو کشٌدم

 هومم خوبه که اٌنجوری من راضی ام توله-

 مٌشه بزاری لباسام و بپوشم؟-

 چرخوندمش سمت خودم، گونش و  با انگشت شصتم نوازش کردم
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 ...چٌشده بٌبی بوی؟ قهری؟مٌدونی که من حوصله-

 :نگاهش و ازم گرفت و سرٌع گفت

 بچه که نٌستم قهر کنم -

 پس چٌشدی تو؟ از چٌزی ناراحتی؟-

 فرهود-

 جان دلم-

 به چشمام خٌره شد

 دٌشب کسی اٌنجا مونده بود؟-

 زدم رو بٌنٌش

 نه بٌبی چطور مگه؟-

 مطمئنی؟-

 اره عزٌزم-

 پس چرا روی کانتر دوتا فنجون بود-

 با اٌن حرفش خشکم زد ازش فاصله گرفتم و نگاهم و ازش گرفتم

 خب چون دوتا فنجون بود ٌعنی کسی تو خونه بود؟-

اخه تو ٌکی از ظرفا خامه و مربا بود، تو که هٌچ وقت خامه و مربارو باهم نمٌخوری - 

خٌلی بدت مٌاد 

لعنتی ٌادم رفته بود صبح ...بااٌن حرفی که زد سرم و چرخوندم و نگاهم و بهش دوختم

 . کامال ذهنم قفل شده بود،ظرفای صبحونه رو جمع کنم چٌزی به ذهنم نمٌرسٌد که بگم

  .راستش ٌکی از رفٌقام شب و مونده بود نخواستم بهت بگم گفتم شاٌد ناراحت بشی-

ٌه جوری بهم نگاه می کرد که انگار حرفم و باور نکرده حقم داشت چون تاحاال پٌش نٌومده 

دانٌار گناه داشت نباٌد مٌفهمٌد من با ...بود کسی بخواد تو خونم بمونه خودمم خٌلی بدم مٌومد

برای اٌنکه از اٌن حال و هوا درش بٌارم رو ...کسی بودم دلش می شکست

 .کاناپه نشستم و دستش و گرفتم و نشوندم تو بؽلم

 شب و چون ٌکم مست بود نتونست  امٌرمسئله نگران کننده ای نٌست باشه؟-

بره خونش منم گفتم بمونه چون چاره دٌگه ای هم نداشتم اگه مٌگفتم برو بی 

 ادبی محسوب مٌشد حرفم و باور می کنی؟

  سرش و چرخوند سمتم بؽلش کردم و کمرش و نوازش کردم

 جانم؟  دلخور نباش خب مگه دلت برام تنگ نشده بود؟-
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حرفی نمٌزد انگار شک کرده بود حقم داشت تا حاال هٌشکی تو خونه ام نمونده بود شب و 

 زدم رو لپش...حق داشت باور نکنه، پٌش خودم شرمنده شده بودم اٌن حق دانٌار نٌست

 بخند ببٌنم توله-

 قطره اشکی از گوشه چشماش سر خورد و افتاد رو دستم در همٌن حٌن لبخندی زد

 .نٌازی به خندٌدن نٌست، تو آؼوش تو مٌشه گرٌه کرد اما خوشحال بود-

چشمام و باز و بسته کردم تمام صحنه های خٌانتم جز به جز از ذهنم گذشت و بٌشتر ازقبل 

 .اعصابم خرد شد

****************************************** 

 

 

 "رامان"

 

ی خودش نمٌاورد انگار که وچند روز به همٌن منوال گذشته بود و اصال چٌزی رو به ر

اصال رامانی وجود نداشت و با کسی به اسم من نخوابٌده بود، منم مثل خودش رفتار می 

کٌوان دستش و انداخت ، کردم همٌن که از شر انوشٌروان خالص شده بودم برام کافی بود

 دور گردنم و به خودش نزدٌکم کرد

 دٌشب خٌلی خوش گذشتا بازم هر وقت رفتٌم بٌرون بهت مٌگم توام بٌای-

 خندٌدم

 اره خوب بود-

همون لحظه ماشٌن  رئٌس وارد ، دٌشب بچه ها اومدن دنبالم و رفتٌم سفره خونه و دور دور

کارخونه شد سرٌع نگاهم و ازش گرفتم  ٌکم حرؾ زدٌم و گفتٌم و خندٌدٌم از عمد خواستم 

دٌر کنم حوصلش و نداشتم از کٌوان خدافظی کردم و رفتم سمت ساختمون و وارد دفتر شدم 

دوباره از عمدطولش دادم و رفتم سراغ قهوه همراه بٌسکوئٌتا رفتم سمت اتاقش تقه ای به 

کردم تا نو بعد کسب اجازه داخل شدم سٌنی رو روی مٌز گذاشتم حتی سرم و بلند  در زدم

صورتش و ببٌنم سمت در رفتم که با صداش دوباره برگشتم سمتش 

 !انگار قانونای اٌنجارو دوباره فراموش کردی و نٌاز به ٌاداوری داری-

 سرم و بلند کردم و نگاهم به اخمای درهمش افتاد

 تا جاٌی که خودم مٌدونم هٌچ قانونی رو زٌر پا نزاشتم-

 ٌکی از ابروهاش و برد باال
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دفعه قبل هم گفته بودم که اٌنجا رو  با جای دٌگه اشتباه نگٌرٌن الزم نٌست انقدر بگو بخند -

 کنٌن و گرم بگٌرٌن

 !تازه داشت برام جالب مٌشد من نمٌدونم چرا به بگو بخند بقٌه گٌر نمٌده به من گٌره مٌده

اٌنارو به بقٌه هم گفتٌن قربان؟ چون فقط من نٌستم که به اٌن قانون عمل نمی کنم بقٌه هم -

 !خوش و بش می کنن

 زبونت دراز شده اقای صفٌری متوجه هستی؟-

 امروز چش شده بود صبحی سگ پاچش و گرفته بود که انقدر اخالقش گوهی شده بود؟

 فکر نکنم قربان-

قهوه اش و برداشت و کمی مزه مزه کرد و با کوبٌده شدن فنجون روی مٌز از صدای بلندش 

 شونه هام باال پرٌد، ٌهوبلند شد از روی صندلٌش

 اٌن چٌه اوردی مزه گوه مٌده -

 پوزخندی زدم

 وگرنه قهوه همونه! قربان فکر کنم امروز اعصابتون اروم نٌست-

ٌهو با ٌه حرکت  اومد جلو و سٌلی روی صورتم کوبٌد نمی تونستم اتفاق االن و هضم کنم، 

… من و زد؟ منو

سرم و بلند کردم و درحالی که دستم رو  صورتم بود بهش نگاه 

 :کردم و از عصبانٌت نفس نفس مٌزد

مواظب حرؾ زدنت باش احمق، ٌه بار دٌگه فقط ٌه بار دٌگه -

کار امروزت و تکرار کنی بد بالٌی سرت مٌارم من هرچی 

وٌزه گوشت کنی و حرؾ اضافی نزنی از اٌن به بعد آبگم باٌد 

 تو کارخونه من از اٌن ؼلطا ،نمٌخوام ببٌنم با کسی گرم گرفتی

نمی کنی، دٌر نمی کنی قبل من باٌد تو دفتر باشی، قهوه ای که مٌاری باٌد خوش طعم باشه 

حاالم دور شو از جلو چشمام 

 

با عصبانٌت نگاهم و ازش گرفتم و خواستم برم که دوباره صداش و 

 :شنٌدم

 رفتارت و درست کن اقای صفٌری دارم خٌلی تحمل به خرج مٌدم -

 دستم و رو دستگٌره در گذاشتم 

 چشمت و نشنٌدم-
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 ...از حرص چشمام و باز و بسته کردم مرتٌکه عوضی

 :به زور گفتم

 چشم-

 درو باز کردم و بٌرون رفتم و روی صندلٌم نشستم 

من موندم اخه به اون چه ربطی داره من با کی خوش و بش می کنم ٌا نمی کنم اداش و 

معلوم نٌست ...!زادنآچرا اٌن قوانٌن مسخره فقط برای منه اون ٌکی ها ” قانون” دراوردم

 !چشه چه مرگشه

******************************************************* 

 خرٌده بود و خٌلی ذوق زده بود۴۰۵ماشٌن فرزام بودم تازگٌا ٌه ماشٌن 

 شٌرٌنٌش و کی مٌدی؟-

 دستش و بلند کرد و انگشت وسطش و نشون داد

 دهنت و فرزام-

 همٌن ماشٌن و به زور خرٌدم بعد تو دنبال شٌرٌنٌشی -

 باشه بابا خسٌس-

 :ٌهو جدی شد درحالی که نگاهش به روبه روم بود گفت

  !اٌن رئٌس ماهم تکلٌفش با خودش مشخص نٌستا معلوم نٌست چی مٌخواد-

 هه کتک نخورده بودٌم که اونم به لطؾ رئٌس جونت نوش جان کردٌم-

 نٌم نگاهی بهم انداخت و خندٌد

 ضرب دستشم سنگٌنه ها نه؟-

 ضربه ای به بازوش زدم

 هه هه، اگه دوست داری ٌه روز  خودت امتحان کن-

 نه ممنون همٌنجوری خوبه-

 و گرفت سمت خودش برگردوند که جای سٌلی فرهود درد کرد  صورتم

 ببٌنم صورتتو _

 دست نزن درد مٌکنه دٌدن داره مگه؟ _

ٌه خورده ورم کرده بٌا برٌم خونه ی ما کمپرس ٌخ مٌدم بزار رو _

 صورتت                                                          

 نمٌخواد بابا مٌرم خونه _

 تو راهم تعرٌؾ کن چٌشده...بٌخود_
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 ...و تو ماشٌن نشستم سرمو تکون دادم

 

 "فرهود"

 

بٌخٌال شدم !نبود، ٌه مسکن ساده ٌعنی پٌدا نمٌشد اٌنجا ؟.. کشو ها رو ٌکی ٌکی باز مٌکردم

 و رو صندلی نشستم اٌن سردرد لعنتی ٌهو از کجا پٌدا شد؟

و از دست  سرمو تو دستام گرفتم به اتفاقات چند ساعت پٌش فکر مٌکردم  که ٌهو کنترلم

 تا حاال نشده بود از دست کارمندام اٌنقدر عصبی شم که همچٌن کاری ،دادم و سٌلی زدم

 .کنم

هر چه قدرم که مٌخواستم انکار کنم اون برام شبٌه ٌه ...اما رامان ٌه کارمند ساده نبود

االن نمٌدونستم که ...کسی بود که جذبش شده بودم و باهاش خوابٌده بودم! کارمند ساده نبود

 .چٌکار باٌد بکنم حسابی گٌج شده بودم

 از طرفی من دانٌارو داشتم نمٌتونستم به راحتی بٌخٌالش بشم تو اٌن همه سال با کسی ؼٌر 

 !اون نبودم از طرؾ دٌگه رامان، بودن باهاش لمس کردنش برام خٌلی جذاب بود

مثل ادم های تشنه ای بودم که بعد رسٌدن به اب نه تنها تشنگٌشون بر طرؾ نمٌشه تازه 

 !دانٌار به اندازه کافی سٌرابم نمٌکرد قبال چرا،اما االن نه...تشنه ترم مٌشن

تونستم عوضی باشم  به اٌن فکر مٌکردم که چه قدر می...االن خٌلی چٌز ها عوض شده بود

 !که دانٌارو با اون همه مهربونی هاش ول کنم و بٌام سمت نفر دٌگه

زارم مٌدادن همٌشه از سردرگمی متنفر آاز جام بلند شدم سرم داشت مٌترکٌد اٌن فکرا بٌشتر 

و داشتم و از روی مٌز سوٌٌچ و کٌفم رو برداشتم و سمت در رفتم و  بودم و حاال همٌن حس

دستگٌره در خروجی رو هر چه قدر باال پاٌٌن کردم باز نشد قفل بود ، سوار اسانسور شدم

 .پوفی کشٌدم کمالی ،کمالی از دست تو و خنگ بازٌات

نگاهی به کٌفم انداختم کلٌد ها مونده بودن تو اون ٌکی کٌفم االن اٌن درو چطوری باٌد باز 

 :و گرفتم بعد از خوردن چند بوق جواب داد مٌکردم فوری شماره موباٌلش

 جانم اقا؟ _

 ؟درو بره چی قفل کردی نمٌبنی ماشٌنم تو پارکٌنگه_

 اقا ببخشٌن دورتون بگردم االن مٌام درو باز مٌکنم اخه ساعت شٌشه من فکر کردم رفتٌن_

 توضٌح نمٌخوام بٌا اٌن درو باز کن_

 چشم الساعه مٌام _
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 چند دٌقه ای منتظر بودم بٌاد تا اٌنکه درو باز کرد 

 وای اقا خٌلی ببخشٌن حواسم نبوده _

 نه راستی راستی امروز دست به دست دادٌن همگی گوه بزنٌن به اعصاب من _

 قربونتون برم  هر کی بوده خٌلی ؼلط کرده _

 :اومدم بٌرون و در پارکٌنگ و زدم فوری فضولٌش گل کردو گفت

 حاال کی بوده اقا همٌن پسر جدٌده؟ _

 نگاهی بهش انداختم که خودش گرفت و شروع کرد به قفل کردن در سرم نبض مٌزد 

 مسکنی چٌزی داری تو بندو بساطت؟_

 پٌدا مٌشه اقا خدای نکرده جاٌٌتون درد مٌکنه؟_

 پوفی کردم 

  داری ور دار بٌار ،سوال نپرس کمالی_

 چشمی گفت و ٌه خشاب قرص برام اورد با بطری اب 

نگاهی به بطری اب انداختم زٌاد بهداشتی به نظر نمٌرسٌد بٌخٌال شدم و دو تا قرص بدون 

 اب خوردم 

 اقا تمٌزه ها بطری امروز صبح خرٌدمش _

 اٌن مرد قصد داشت امروز منو دٌوونه کنه

 :نگاهی بهش انداختم که گفت

 چون با اب نخوردٌن گفتم _

 عادت دارم _

 :سوار ماشٌن شدم و از پارکٌنگ خارج شدم کمالی بلند گفت

 به سالمت رٌٌس _

********************************************** 

و  و روی مٌز انداختم سرو کله ی دانٌار پٌدا شد با روی خوش اومد سمتم گونه ام کٌفم

 بوسٌد 

 خسته نباشی عشقم _

  مرسی_

 ال رفت و لٌوان شربت خوش رنگی رو در اورد و جلوم گذاشتچسمت ٌخ

 اٌنم شربت بهار نارنج برای ددی خسته ی خودم_

 لبخندی زدم 
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 وردٌش؟آبارٌکال از کجا _

مامان هفته ی پٌش شمال بود ٌکی هم برای من اورد مٌگن برای رفع خستگی و سر حال _

 شدن خٌلی خوبه

 اها دستش درد نکنه _

 امتحانش کن حاال_

 ٌه قلوپ ازش خوردم مزه اش فوق العاده بود

  همشو سر کشٌدم 

 چطور بود؟_

 اوومم عالٌه _

 نوش جونت عزٌزم _

 :و باز کردم که گفت نمهدوتا دکمه ی باالی پٌر

 نگفتی؟_

 چٌو؟_

 :دستش رو روی شلوارکش کشٌد و گفت

 م مٌاد ٌا نه امروز با بچه ها رفتٌم بٌرون خرٌدمشهب_

 و مٌدٌدم  تازه داشتم شلوارکش

 خوبه _

 و لٌسٌد و روی گردنم قفل کرد و گوشم داشتم مٌرفتم سمت اتاقم که دستاش

 ...مٌخوای بقٌه ی لباسامم ببٌنی ٌه تٌش_

 حرفشو قطع کردم

 بزارش برای بعد االن خسته ام مٌرم ٌه دوش بگٌرم _

 دستشو از دو گردنم برداشت 

 اتفاقی افتاده امروز؟_

 نه _

 اومدو واٌستاد و روبه روم 

 راستشو بگو عزٌزم من مٌفهمم_

خسته ام فقط  االن از صبح سر کارم دانٌار با هزار جور ادم مختلؾ سرو کله مٌزنم االن_

همٌن 

  ؟نه چند روزه تو خودتی حوصله نداری بهم بگو چٌشده_
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 :پوفی کشٌدم و گفتم

 تو کارخونه اونطوری اٌنجام اٌنطوری_

 :دانٌار با صورتی نگران گفت

 تو کارخونه با کسی دعوات شده؟-

 :با داد گفتم

 وقتی مٌگم حوصله ندارم ٌعنی اون دهن واموندت و ببند و چٌزی نگو-

 سرش و پاٌٌن انداخت و بدون حرفی رفت سمت اتاق خواب

 

********************************************* 

 ”رامان“

 

از سروٌس پٌاده شدم سمت کارخونه رفتم دٌشب مامان با دٌدن صورت کبودم خٌلی نگران 

شد بهش گفتم که اتفاق خاصی نٌوفتاده و تاکسی که باهاش مٌومدم خونه تصادؾ کرده 

امٌدوار بودم حرفم رو باور کرده باشه تو همٌن فکرا بودم که کمالی با دٌدن صورتم سوتی 

 زد 

 مٌبٌنم که اٌنجا ٌه روباه زخم خورده دارٌم -

 اصال حوصله ی اٌن ٌارو رو نداشتم 

 شما کاری به ؼٌر از دٌد زدن من نداری اٌنجا-

 نه ِد حواسم باٌد به تازه واردا باشه دِ -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 کاش تو کارتم همٌنقدر پشت کار داشتی االن واسه خودت ٌه پا مدٌر عامل بودی-

 :کالهش رو روی سرش مرتب کرد و به جای کبودی اشاره کرد وگفت

  وای به حال ما، تو کارت اٌنقدر پشت کار داری وضعت شده اٌنهتو ک-

از عصبانٌت پره های بٌنٌم بازو بسته مٌشد خواستم چٌزی بگم که تلفنش زنگ خورد سر 

: خوش رفت کانکس زٌر لب گفتم 

 حٌؾ که گوشٌت زنگ خورد بهت نشون مٌدادم مرتٌکه ی فضول-

سمت ساختمون رفتم و وارد دفتر شدم با دٌدن باکس گل قشنگی روی مٌزم  

؟ رفتم پشت مٌزم و  رو !ابروهام از تعجب باال پرٌد، اٌن دٌگه مال کٌه
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صندلی نشستم باکس گل و جلوتر کشٌدم که چشمم به کارتی افتاد که روش بود از تعجب 

دهنم باز مونده بود ٌعنی باٌد باور کنم از طرؾ رئٌسه؟ 

!  مگه اٌن همونی نبود که  هر حرفی دلش می خواست بارم کرد پس اٌن گله اٌنجا چی مٌگه؟

 !اصال با خودش چند چنده؟ با دست پس مٌزنه با پا پٌش مٌکشه

سرم و بردم نزدٌک و گال رو بو کردم، بوی عطر گل های فرٌزٌا و رز مشامم و پر کرد، 

به صندلی تکٌه دادم صبر کن ببٌنم ٌعنی االن تو اتاقشه؟ باٌد براش قهوه ببرم ببٌنم قضٌه 

 ؟ !چٌه

از جام بلند شدم و سمت اشپزخونه رفتم قهوه ساز و  روشن کردم و تا وقتی قهوه اماده بشه 

به  کابٌنت تکٌه دادم و با گوشٌم مشؽول شدم، اماده که شد فنجون و بٌسکوئٌت ها رو  تو 

 سٌنی گذاشتم و سمت اتاقش راه افتادم تقه ای به در زدم و با بفرماٌٌدی که گفت وارد شدم

 سالم قربان صبحتون بخٌر-

 سرش و بلند کرد و نگاهش و بهم دوخت و لبخندی رو لبش نشست

 صبح تو ام بخٌر، امروز هوا خٌلی خب بود نظر تو چٌه؟-

 :فنجون قهوه رو جلوش گذاشتم و در همٌن حٌن گفتم

 بله قربان هوا عالٌه-

 از گال خوشت اومد؟-

 بهش خٌره شدم

 !بله ممنون ولی مناسبتش و نفهمٌدم-

بلند شد و روبه روم واٌستاد قدش از من بلند تر بود برای همٌن سرم و بلند کردم انگشت 

 :شصتش و رو قسمت کبودی کشٌد و گفت

 ٌهو کنترلم و از دست دادم...نمی خواستم اٌنجوری بشه-

 سرم و تکون دادم

 نه قربان مشکلی نٌست -

 اروم با انگشتش گوشه لبم و نوازش کرد 

 ...اون شب-

 :حرفش و قطع کردم

 من همه چی رو فراموش کردم قربان همونطور که خودتون گفتٌن-

 :درحالی که نگاهش بهم خٌره بود گفت
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. خٌلی از روزها و شب ها فراموش می شن، ولی ٌه شب هٌچ وقت فراموشت نمی شه -

 ...همون شبی که درموردش با هٌچ کس صحبتی نکردی

با شنٌدن حرفی که زد ماتم برد 

 پشت مٌزش نشست و فنجونش و برداشت و مزه مزه کرد و سرش و به نشونه تاٌٌد تکون 

 :داد

 به اٌن مٌگن ٌه قهوه خوش طعم...هووم-

به من مٌگن رامان گفته بودم پشٌمون مٌشی برای من که نمٌتونی رئٌس بازی ...پس پشٌمونه

 !در بٌاری من االن دٌگه برات ٌه فرقاٌی با بقٌه دارم

 ٌه قدم رفتم جلوتر

 ...قربان ببخشٌد ولی من متوجه حرفاتون نمٌشم-

 :نگاهش و به هٌکلم انداخت و بعد بهم خٌره شد

 ...اگه ٌه قدم دٌگه بٌای جلوتر ، دٌگه نمٌذارم بری -

دٌگه تحمل بٌشتر از اٌن شوکه شدن و نداشتم لبخند محوی رو لبم نشست اونم متقابال لبخندی 

 زد

 من برم به کارام برسم اٌنجا موندنم االن خٌلی درست نٌست-

 خندٌد

 باشه االن می تونی بری ولی اگه وقت و تلؾ کنی دٌگه حق انتخابی بهت نمٌدم-

 با خنده سمت در اشاره کردم

 پس من بٌشتر از اٌن مزاحم نمٌشم-

درو باز کردم و رفتم تو از خوشحالی دستام و تو هوا تکون دادم سمت اشپزخونه رفتم 

 گفته بود اگه ،و برای خودم ٌه قهوه رٌختم و در همٌن حٌن باگوشٌم به فرزام ٌه پٌام دادم

 .خبری شد بهش بگم و درجرٌانش بزارم

 :با پوزخندی گوشه لبم زمزمه وار گفتم

 حاال حاال ها نمی تونی ازم دست بکشی ...نمی تونی پسم بزنی رئٌس -

چرا ٌه بار پٌشنهاد نمٌده خودش و من و راحت کنه؟ آخ که از االن بوی پول داره به مشامم 

 ..می خوره

 

*************************************** 

 ”فرهود“
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توی ماشٌن بودم و داشتم رانندگی می کردم ذهنم حسابی درگٌر بود درگٌر رامان، دانٌار 

 خودمم نمی دونستم دقٌقا چی مٌخوام مگه مٌشه دو نفر و خواست؟

 البته که احساسم به دانٌار قوی تر از اٌن حرفا بودولی رامان فکر کنم فقط ٌه هوس زود 

ٌه مدت که باهاش باشم دوباره تموم احساسم و ...گذره ٌه تب تنده  که باالخره تموم مٌشه

 ...مٌزارم برای دانٌار

رٌموت و زدم و منتظر موندم در باز بشه ماشٌن وپارک کردم و رفتم و سوار اسانسور شدم 

از اسانسور بٌرون اومدم و سمت در خونه ...امروز حالم خوب بود درست برعکس دٌروز

رفتم با کلٌد در و باز کردم صدای تی وی بلند بود من نمی دونستم چرا اٌن پسر به صدای 

 ! بلند عالقه داشت

رو مبل ولو  بود و  درحالٌکه به فٌلم نگاه می کرد تند تند پاپ کورن می خورد متوجه 

حضور من نشده بود رفتم نزدٌک و اون دستش و که پر پاپ کورن بود و گرفتم و باال 

 اوردم و سمت دهنم بردم ٌهو ترسٌده از جاش پرٌد

 ترسٌدم فرهود...اوؾ-

 انگشتای دستش و لٌس زدم

 چه خوشمزه بود مخصوصا انگشتات...اومم-

خندٌد بلند شد و رو مبل واٌستاد تا قدش بهم برسه سرش و نزدٌک اورد و لبش و گذاشت 

داخل دهن  پفٌالٌی که تو دهنم بود و با زبونش برد، رو لبم دستم و پشت کمرش گذاشتم

 :خودش ازم جدا شد و با لحن خنده داری گفت

 اووم خوشمزه بود مخصوصا زبونت-

 محکم گرفتمش و سمت خودم کشٌدم و گردنش و گاز گرفتم و ازش فاصله گرفتم

 همٌنجا کارت و ٌکسره می کنما...توله داری شٌطون مٌشی منم که کم طاقت-

خندٌد و بهم خٌره شد و دستش وگذاشت پشت گردنم 

 !از خدا مٌخوام روزات بگذره خوشحال و  راحت مثل امروز-

 با اٌن حرفش دستش و گرفتم و کؾ دستش و بوسٌدم

********************************************** 

 چراغ و خاموش کرد و اومد رو تخت و نزدٌکم شد و بؽلم کرد

 .جاٌی روندارم قِد  بؽل تودوست-

 چشمای قهوه ای خوش رنگش و بوسٌدم
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 .چشمای تو، مثِل ی شٌشهء عسل-

 رٌزی گرفتم دستش و زسرم و نزدٌک بردم و لبای برجستش و بوسٌدم و لب پاٌٌنٌش و گا

 رو کمرم گذاشت به خودش فشرد

 فرهود-

 جانم بٌبی بوی-

 طره ای از موهای فرش و دور انگشتم پٌچٌدم

 خٌلی دوست دارم-

 مٌدونم بٌبی-

 دستش و گذاشت روی صورتم و نوازش کرد

وقتاٌی که بهت مٌگم  دوستت دارم از روی عادت نٌست،مٌخوام بهت ٌاد آوری کنم که -

 .بهترٌن اتفاقی هستی که تا بحال برای من افتادی

 سرش و بوسٌدم

 گهمٌدونی که منم دوست دارم و بودنت تو زندگٌم ٌه نعمت بزر-

وردم گردنش و  بوسٌدم  آدوباره سمت لباش حمله کردم و مٌک زدم پٌرهنش و از تنش در 

خودش سرٌع دست به کار شد و شلوارش و دراورد و اومد رو پاهای من شلوارم و پاٌٌن 

 کشٌد دقٌقا رو آلتم نشست و درحالی که هم و می بوسٌدٌم خودش و تکون مٌداد 

ناخوداگاه ذهنم کشٌده شد سمت رامان دلم می خواست اونم اٌنجا می بود همٌنجا روی همٌن 

 ...تخت کنار من و دانٌار

 دستم بردم سمت کمرش و باکسرش و ،کشٌدمآهی با زبون زدنای دانٌار روی قفسه سٌنه ام 

پاٌٌن کشٌدم ضربه ای به باسنش زدم انگشتم و سمت دهنش بردم خودش فهمٌد و انگشتم و 

 چندبار مکٌد و حسابی خٌسش کرد انگشتم و دوباره عقب بردم

 ؟مٌشه از ژل بزنی-

 چند بار روی سوراخش کشٌدم و اروم اروم بردم داخل صدای اخش بلند شد

 نه االن دردش مٌره اولٌن بارت که نٌست-

 ٌکم بلند شد و اروم نشست رو  التم صورتش از درد جمع شد و دستم مانگشتم و  دراورد

روم خم شد و لبام و مٌک زد گازی ،  رو کمرش گذاشتم و اروم شروع کرد تکون خوردن و

از لب پاٌنٌش گرفتم صدای ناله هامون فضای اتاق و پر کرده بود هم زمان که خودش  و 

 با دستش عضوش و پمپاژ می کرد کمرش و فشار دادم و سرعتش و زٌاد کرد ، تکون مٌداد
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با ناله ای بلندی که کردم ارضا شدم و اونم همزمان با من ارضا شد درحالی که هردو نفس 

 .نفس می زدٌم کنارم دراز کشٌد

 دوباره فکرم رفت سمت اون شب فکر کردن به سکس اون شب با رامان باعث تحرٌکم 

برگشتم سمت دانٌار عرق ...مٌشد برای چندمٌن بار تو دلم ارزو کردم که کاش اٌنجا بود

 موهاش و از رو صورتش کنار زدم کرده بود و موهای فرش چسبٌده بود به پٌشونٌش،

 راستی هٌچ وقت راجع به فانتزی هامون باهم صحبت نکردٌم-

 به پهلو شد و ٌکی از دستاش و گذاشت زٌر سرش

 تو فانتزٌت چٌه؟...اره راست مٌگی-

 به چشماش خٌره شدم

اٌنکه ٌه سکس سه نفره داشته باشم تا حاال امتحانش نکردم ٌکی از فانتزی هامه تو ...خب-

 چی؟

 ٌکی از ابروهاش و برد باال

 منظورت ترٌسامه؟...ٌعنی-

 سرم و تکون دادم

 اره تو چی؟دوست نداری؟-

 نه فکر نکنم خوشم بٌاد -

 ٌعنی دوست نداشتی االن ٌکی دٌگه هم رو تختمون بود؟ -

 ...من از رابطمون راضٌم چرا باٌد بخوام کس دٌگه ای هم باشه...نه خب-

 ٌهو نٌم خٌز شد

 منظورت ٌه دختره؟...نکنه منظورت-

 معلومه که نه دٌوونه شدی؟من گی ام دانٌار تو که بهتر مٌدونی-

 دوباره دراز کشٌد

 ...ٌه لحظه ترسٌدم که نکنه-

 :از رو تخت بلند شدم و با حرص گفتم

هٌچی ولش کن اصال، خواستٌم در مورد فانتزی هامون حرؾ بزنٌم تو  رفتی سر ٌه قضٌه -

 دٌگه

 سمت حموم رفتم و درش و باز کردم با چشمای ناراحت بهم خٌره شد

 ببخشٌد منظور بدی نداشتم اشتباه کردم-

 من ٌه دوش می گٌرم بعدش تو بٌا اٌنجوری نخواب فردا مٌری ٌونی-
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 ...نمٌشه منم بٌام لطفا؟همٌن ٌه بار فقط-

 چپ چپ نگاش کردم

 مٌدونی جوابم و دوباره می پرسی؟ -

در و بستم و صداش و نشنٌدم شٌر اب و باز کردم و قطره ای اب رٌخت رو صورتم، چه 

 جوری باٌد نظر دانٌار و  نسبت به رابطه ترٌسام جلب کنم؟چجوری راضٌش کنم؟

 چه جوری پای رامان و به اٌن رابطه باز کنم ؟

اٌنا سواالٌی بودن که فکرم و درگٌر کرده بودن با خودم فکر می کردم وقتی ٌه بار با رامان 

رابطه داشته باشم ازش سٌر مٌشم ولی کامال برعکس شده بود و چندٌن برابر جذبش شده 

بودم نمی تونستم ازش بگذرم من دانٌار و دوست دارم ولی از رامان هم نمی تونم بگذرم 

 ...محاله

 باٌد ٌه فکر اساسی بکنم تا دانٌار هم کم  کم اشتٌاقی نسبت به اٌن رابطه با نفر سوم نشون بده 

 . . !تو تختم بت احتٌاج دارم :زٌر لب گفتم

************************************* 

 ”رامان“

 

 ناخوداگاه اٌن ؟تو ون همش به اٌن فکر مٌکردم که باٌد چه رفتاری از خودم نشون بدم

 :حرفش تو سرم اکو شد

خٌلی از روزها و شب ها فراموش مٌشن،ولی ٌه شب هٌچوقت فراموش نمٌشه همون شبی "

 "که در موردش با هٌچکس صحبت نمٌکردی

سرم رو به شٌشه ماشٌن تکٌه دادم مٌترسٌدم مثل قبل صمٌمی بر خورد کنم و باز طردم کنه 

از نادٌده گرفته شدن متنفر بودم باٌد صبر ، و طوری رفتار کنه که انگار منو اصال نمٌبٌنه

 !و بزنه مٌکردم خودش بٌاد جلو حاال نوبت اون بود که با پٌشنهادش تٌر خالصی

رزوی هر کسی باشه از آ دوست پسر فرهود بودن با اون همه جالل و جبروتش مٌتونست 

و در حالٌکه تو ماشٌنش کنارش نشستم و کارمندا با دهن باز  تونستم خودم همٌن االن می

 !با اٌن فکرا هٌجان خاصی سراؼم اومد و مور مورم شد، نگامون مٌکنن تجسم کنم

و از تو جٌبم بٌرون کشٌدم بعد از کلی ور رفتن با سٌمش که باالخره  با خوشحالی هندزفرٌم

بعد چند بار بدون قطع و وصل شدن کار کرد اهنگ خارجی پلی کردم تا برسم به کارخونه 

 .اهنگ گوش دادم و با خودم خٌال بافی مٌکردم

 ...از سروٌس پٌاده شدم بدون اهمٌت به نگهبان مثل بقٌه کارت زدم و وارد ساختمون شدم



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 112 

ود خورشٌد از کدوم ور طلوع کرده بود که امروز پوٌان هم اومده بود کارخونه بمعلوم ن

و دوس داشتم بدون هٌج جون کندنی سر ماه ماهٌانه اش جٌرٌنگی تو حسابش  راستش شؽلش

 .بود اخرٌن تصوٌری که ازش تو ٌادم بود موقع رقصٌدناش تو پارتی بود

 دو فنجون قهوه رٌختم و از اشپزخونه بٌرون اومدم اول سمت اتاق فرهود رفتم در زدم و 

وارد شدم پشتش به من بود و داشت از تو قفسه کتاب بر مٌداشت سالمی گفتم خم شدم  و 

و صاؾ کردم دٌدم در حالٌکه دستاش تو جٌبش بود  سٌنی رو روی مٌز بزارم وقتی کمرم

 با لبخند نگام می کرد چشماش داشت از پاٌٌن تا باال منو مٌکاوٌد

 صبحتون بخٌر اقای سلطانی _

 ٌه قدم اومد جلو تر 

 بٌا ٌه کاری کنٌم_

 ٌه تای ابروم و دادم باال

 چه کاری قربان؟-

 چونم و با دستش گرفت 

 وقتی تنهاٌٌم الزم نٌست اٌنقدر رسمی باشی-

دستش و گذاشت دور کمرم و سرش و برد سمت گودی گردنم و نفسش و فوت کرد و مٌک  

زد، چشمام و بستم و اه رٌزی از دهنم در رفت با شنٌدن صدام شهوتی شد و دستش و 

اٌن حرکتش به خودم اومدم و  گذاشت رو باسنم و ٌه لپش و تو مشتش گرفت و فشار داد  با

 چشمام و باز کردم

 من دٌگه برم قهوه ی اقای سلطانی رو بدم-

 با خودم گفتم اقا فرهود همٌشه تو طردم می کردی ،ازم جدا شد و ٌکم اخماش و کشٌد توهم

 حاالم نوبت منه

 :صداش و صاؾ کرد و گفت

 نصؾ قرارام و اقای سلطانی بگو  رسٌدگی کنه من زودتر مٌرم خونه-

 سرم و تکون دادم

 بله چشم-

سٌنی رو از روی مٌز برداشتم و سمت اتاق پوٌان رفتم تقه ای به در زدم و وارد شدم لم 

داده بود روی صندلی چرخدارش پاهاش و دراز کرده بود رو مٌز و از 

 لب تاپ فٌلم مٌدٌد با دٌدن من لبخندی زد

 به به ببٌن کی اٌنجاست اقا رامان گل-
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 رفتم نزدٌک و فنجون قهوه رو گذاشتم جلوش 

 ؟زحمتای ما سالم پوٌان خان با-

پسر من گفتم با اون قر اخر شبی که تو مٌدادی االن مهره هات از جاش در رفته خوشحالم -

 سالم می بٌنمت

 خندم گرفت

 من مست کنم ٌکم سٌستمم بهم مٌخوره-

 زد زٌر خنده

 صحٌح-

 ٌهو چشماش و رٌز کرد و رو صندلی صاؾ نشست

 شنٌدم با اٌن رئٌس ما زٌادی تٌک و تاک مٌزنی خبرٌه؟-

 لبخندم و جمع کردم و مثل خودش جدی شدم

 نه بابا اشتباه به عرضتون رسوندن-

 اخ ٌه پدری ازت در بٌارم کمالی اون سرش ناپٌدا حاال جاسوسی من و می کنه

 :پوٌان چونش و خاروند و گفت

 نه دٌگه چشمامم تا اٌن حد اشتباه نمی کنن البد با عمه من رفته بودی اتاق باال تو مهمونی-

نه نه اشتباه متوجه شدٌن من سرم درد می کرد اقای رئٌس لطؾ کردن من و بردن اتاق -

 تاٌکم دراز بکشم حالم خوب شه

 سرش و کج کرد و چشمکی زد

گه بفهمه به خاطر پولش مٌری سمتش دو روزه قٌچٌت می کنه احاال ازما گفتن بود -

 مٌزارتت کنار اٌن و از منی که سی ساله مٌشناسمش قبول کن 

 ذهنم از االن بااٌن حرفش درگٌر شد حرفی تو زبونم نمٌچرخٌد که جوابش و بدم

 فتن امروز زودتر مٌرن خونهگراستی قرارای امروز با شماست اقای رئٌس -

 س و پاس نبودٌمآه مام ٌکی و داشتٌم اٌنجوری گاره دٌگه ا-

بااٌن حرفی که زد دوباره فکرم مشوش شد ٌعنی منظورش اٌن بود فرهود با کسی تو رابطه 

  نتونستمم چٌزی بپرسم چون باعث مٌشد شک کنه،ٌا خواست تٌکه بندازه فقط؟ هست

 قربان اگه کاری ندارٌن من برم به کارام برسم-

 خواستم برم که با حرفش سرجام موندم و چرخٌدم سمتش

 توچی دوست دختری جی افی تو دست و بالت داری؟هرچند تو خودت ٌه پا دوست دختری-
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اشت رسما مرد بودنم و داحساس می کردم بااٌن حرفاش خٌلی دارم خرد مٌشم بهم برخورد 

 :مٌبرد زٌر سوال جدی نگاش کردم و گفتم

 انگار کاری ندارٌن من برم-

 قهوه اش و برداشت و مزه کرد و و لبش و جمع کرد

 اٌنم ٌخ کرده که عوضش کن-

 :باحرص گفتم

 قهوه ندارٌم چای مٌل دارٌن؟-

 دوساعت داره فک مٌزنه حالت مٌگه ٌخ کرد مرتٌکه اوسکول ، سرش و تکون داد

 بدمم نمٌاد دو قطره لٌمو بچکون...اممم-

 سمت اشپزخونه ،رفتم سمتش و فنجون و برداشتم مرتٌکه اٌنجا رو با کافه اشتباه گرفته بود

 .راه افتادم

*********************************************** 

 ”فرهود“

 

رو کاناپه لم داده بودم و لب تاپ هم رو پاهام بود فٌلمی پورنی که قرار بود به دانٌار نشون 

 بدم از قبل اماده کرده بودم وگذاشته بودم تو پوشه عکسامون همٌن لحظه اؾ اؾ زنگ خورد 

از جام بلند شدم و رفتم درو باز کردم دانٌار بود در خونه رو هم باز کردم و دوباره رفتم و 

 .متوجه شدم اومد رو کاناپه نشستم با سرو صداٌی که اومد

 سالم من اومدم عشقم-

 :بلند گفتم

 خوش اومدی توله-

 اومد و مستقٌما راه افتاد سمت اتاق خواب

 کجا بوست کو؟-

 مٌرم دستام و بشورم و لباسام و عوض کنم بعدش بٌام-

 زود بٌا پس -

 چشم-

رفتم اشپزخونه برای دوتامونم مشروب و مزه اماده کردم و اوردم گذاشتم 

 روی مٌز  

 خٌلی گشنمه...اخ-
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 اومد و نشست کنار من روی کاناپه ژامبون و زٌتون و برداشت و خورد

 مگه چٌزی نخوردی تو ٌونی؟-

 هچرا چٌزبرگر خوردم ولی باز گشنم-

 ...ای جانم خب-

 لم داد و پاهاش و گذاشت رو مٌز برگشتم سمتش و چپ چپ نگاش کردم

تو کارخونه پوٌان بس نبود اٌنجام تو پاهات و مٌندای رو مٌز، جمع کن پاهات و خوشم -

 نمٌاد

 برگشت سمتم و سرٌع خودش و جمع کرد قٌافش و مظلوم کرد

 ببخشٌد خب خسته ام واسه همٌن-

 :خم شد روی لب تاپ و گفت

 چکار داشتی می کردی؟-

 لب تاپ و برداشتم و گذاشتم رو پاهام

 داشتم عکسای قدٌمی رو نگاه می کردم -

 :با ذوق گفت

 منم ببٌنم؟...عه کو-

 باشه بٌا نزدٌکتر-

اه می کرد و واسه هرکدومشون گعکسارو دونه به دونه ن دستم و انداختم دورشونه هاش،

 ؼش و ضعؾ می رفت

 عه ببٌن ٌادته اٌنجا رفته بودٌم دولفٌن لند تو انتالٌا؟-

 سرم و تکون دادم

 اره ٌادش بخٌر-

 چه قدرم شنا کردٌم -

 اره خوش گذشت-

 با انگشتش زد و رفت بعدی با دٌدن ٌه فٌلم چشماش و رٌز کرد

 عه مگه فٌلما تو لب تاپ من نٌست؟-

 ! کنم ببٌنم چٌهصبرکن بازاره راست مٌگی -

پلی کردم و اول فٌلم پورن داستانی بود، از قصد فٌلمی رو انتخاب کرده بودم 

که استورٌش شبٌه ما باشه، ٌه زوج گی بودن که دنبال نفر سومی می گشتن 

برای رابطشون نفر سوم و از طرٌق اٌنترنت پٌدا کرده بودن و باهاش تو 
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 .خونشون قرار گذاشته بودن تا اٌنجای فٌلم واکنشی نشون نداده بود و باتعجب نگاه می کرد

 اٌن چه فٌلمٌه؟-

 نگاه کن مٌفهمی حاال-

بعد ؼذا کم کم شروع مٌکنن معاشقه کردن و لب رفتن و به اٌنجا که رسٌد دانٌار سرٌع زد 

 رو استوپ با چشمای درشت بهم خٌره شد

 فرهود تو از اٌن فٌلما می بٌنی که از اٌن فانتزی ها مٌزنه به سرت؟-

 کمی اخمام و کشٌدم تو هم

 چرا فوری گارد می گٌری؟ ٌه فٌلمه دٌگه -

دلخور نگاهش و از من گرفت و دوباره پلی و زدم، شروع کردن لخت کردن نفرسوم و 

رفت و نفردوم هم آلت نفرسوم و با دستش پمپاژ گ تاپ از نفر سوم لب می،بردنش رو تخت

 می کرد، مشروب و برداشتم و توی گٌالس رٌختم و دادم به دانٌار و خودمم ٌهو سرکشٌدم 

 من نمٌخورم-

 تو که عاشق تکٌال بودی؟-

 االن تو مودش نٌستم-

 بااخم نگاش کردم که از دستم گرفت و مزه مزه کرد 

 ممنون-

 نفر دوم هم ،دوباره به فٌلم خٌره شدٌم، تاپ ژل لوبرٌکانت و برداشت و زد به مقعد نفر سوم

نگاهی به دانٌار  سٌنه های نفر سوم و مالش مٌداد صدای ناله هاشون بلند شده بود اروم نٌم 

 انداختم با ناخوناش ور مٌرفت با ارنجم زدم به پهلوش

 نگاه کن اخه-

 : انداخت و گفتپکمی از مشروبش خورد و نگاه اجمالی به صفحه لب تا

 مٌبٌنم دٌگه-

 نه نمی بٌنی باخودت داری ور مٌری-

دٌگه چٌزی نگفت و خٌره شد به اسکرٌن، حاال نوبت زوج بود که باهم سکس کنن نفرسوم 

ون نفر دوم  و ماساژ مٌداد نٌم نگاهی به دانٌار انداختم صورتش سرخ شده بود دستم *ک

 :وگذاشتم رو رونش که دٌدم بدنش داؼه اروم تو گوشش زمزمه کردم

 ددٌدی خوشت مٌا-

لبم و گذاشتم رو بود شلوارکش رو عضوش که کمی برامده شده خشتک دستم و گذاشتم رو 

 ... رو تختملبش و درازش کرد
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*************************************** 

 ”رامان“

 

 تو سلؾ بودٌم و تاٌم ناهار بود تکٌه دادم به صندلی

مٌگم اٌن پسرعموی فرهود ٌه جوری در موردش حرؾ مٌزد انگار که دوست پسری -

 !چٌزی داره

 کمی از ساالدش خورد و ابروٌی باال انداخت

 اون ٌارو مرض داره از من بپرس دٌگه من مٌدونم-

 اٌن و چی مٌگی که گفت اگه بفهمه به خاطر پول رفتی سمتش مٌزارتت کنار-

 گوه خورده بابا تو جوری تو نقشت فرو رفتی من خودم فکر می کنم عاشق رئٌس شدی،-

  اٌن ٌارو که ماهی ٌه بار تشرٌؾ مٌاره سرکار؟اصال اٌن حرفارو از کجا فهمٌده

 اٌن کمالِی کٌری جاسوسی کرده-

 ؟ بهش دٌگه از اٌن ؼلطا نکنهم چه جوری برٌنی-

 :پوزخندی زدم

 هه منم کار خودم و بلدم به فرهود مٌگم حسابش و برسه-

 خبرچٌنی می کنهکنه اره کارت درسته  زٌادی روش واشده ؼلطای اضافی می-

 پا شو دٌگه برٌم تاٌم منم تموم شد-

سری تکون داد و از روصندلی بلند شد، از سلؾ رفتٌم بٌرون که کٌوان و دٌدٌم دستی 

 رو شونم زد

  کم پٌدا شدی اقارامان؟جوون ببٌن چشمم به جمال کی روشن شد-

 خندٌدم

 همٌن دورو  برام داداش-

 به فرزام اشاره ای کرد

 برو سرکارت...خو  تو بٌا برو دٌگه-

 فرزام چشم ؼره ای بهش رفت

 چٌه من اٌنجا مزاحم حضرت اقام؟-

 پوکر نگاش کرد

 بٌا برو جون من هر وقت رامان و دٌدم مثل بادٌگاردا پشتش بودی-

 خندم گرفت
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 خوبه که کالس داره-

 فرزام انگشت وسطٌش و  بهش داد

 همٌنه که هست نمٌخوای جمع کن از اٌران برو-

 پقی زد زٌر خنده

 بٌا برو داداش -

 فرزام برای من دستی تکون داد و رفت

 فعال-

 تنها که شدٌم دستش و انداخت دور گردنم

 اقا نٌومدی باما ٌه چاٌی بزنی ها افتخار نمٌدی چرا؟-

 داداش اٌن چند وقت ٌکم سرم شلوؼه -

 باشه جونم بمونه برا وقتی که بٌکاری-

 قربانت-

 نگاهی به ساعت مچٌم انداختم

 من دٌگه برم سرکارم-

 . فعاله، شد اره برو  منم دٌرم-

 خدافظ-

سمت ساختمون راه افتادم و وارد دفتر شدم و داشتم گزارش اخرهفته رو کامل می کردم که 

تلفن زنگ خورد پوٌان بود حرصی بلند شدم و رفتم و از اشپزخونه براش قهوه رٌختم 

من نمٌفهمٌدم چرا تازه االن ٌادش افتاده ٌه سری به ، و همراه کٌک سمت اتاقش راه افتادم

 بعد اٌن چند وقت اولٌن بار بود که می دٌدم چند روز پشت سرهم داره مٌاد ؟کارخونه بزنه

 !سرکار تکلٌفش با خودشم مشخص نٌست من موندم فرهود چرا بٌرونش نمی کنه

با بفرماٌٌدی که گفت درو باز کردم و وارد اتاق شدم طبق معمول پاهاش و انداخته بود رو 

مٌزو با گوشٌش ور مٌرفت فنجون و کٌک و گذاشتم رو مٌزش، سرش و بلند کرد و بهم 

 نگاهی انداخت

 چطوری پسر؟-

 ممنون خوبم-

 چه خبر؟خوش مٌگذره؟-

 اٌن اٌنجا  داره ،ٌعنی بٌکار تر از اٌن مرتٌکه سراغ نداشتم من کلی کار رٌخته بود سرم

  بٌکارن خوش و بش می کنه، به خٌال خودش همه مثل خودش ول و
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 فعال که کلی کار دارم-

 زد زٌر خنده

 !کار دارم بٌشتر از من که دٌگه پرمشؽله نٌستی که....ولمون کن بابا کار دارم-

 نه که بٌست و چهارساعته  داری اتم کشؾ می کنی ...پووؾ

 چی بگم واال-

راستی می خواستم بهت بگم ٌه باشگاهی برو ٌعنی کافٌه ٌه مدت بری رو بدنت کار کنی -

 از من مٌشنوی برو...همه چی تموم مٌشی

فکر می کنه جٌبم پر پوله دارم خسٌسی می کنم واال منم روز و شبم تو پارتی و مسافرت 

 و اٌن ور و  اون ور می گذشت خٌال می کردم همه مثل خودم نشستن رو گنج

 بله ممنون من دٌگه برم امری ندارٌن؟-

 نه دٌگه برو منم به کارام برسم-

هر کی ندونه فکر می کنه حاال مٌخواد به چه کاری برسه من که دٌگه مٌدونم مٌخوای 

 !بٌشتر لم بدی فٌلمت و ببٌنی واسه من که دٌگه نه

از اتاق اومدم بٌرون که همون لحظه تلفن زنگ خورد فرهود بود گفت که برم اتاقش دستی 

 .به موهام کشٌدم و تقه ای به در زدم

 بٌاتو-

 :پشت پنجره واٌستاده بود و خٌره شده بود به بٌرون  صداش و شنٌدم

 کجا بودی؟-

 برای اقای سلطانی قهوه برده بودم-

 م  چند بار زنگ زد؟برای چی اٌنقدر طول کشٌد-

 ...منم کشٌده بود به حرؾ وگرنه-

 برگشت سمتم و ابروٌی باال انداخت

 چی مٌگفت حاال؟-

 چی بگم واال چندباره ٌه حرفاٌی مٌزنه که خودمم زٌاد متوجه نمٌشم-

 چی مٌگفت االن؟-

 مٌگفت برم باشگاه و از اٌن حرفا-

 اخماش و کشٌد توهم و زٌر لب چٌزی گفت و به نقطه فرضی خٌره شد

 تازه ٌادش افتاده بٌاد اٌنجا -

 فضولی نباشه فرهود خان ولی چرا بٌرونش نمی کنٌن سرکار که نمٌاد کاری هم انجام نمٌده-
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 سرش و بلند کرد و  بهم نگاه کرد

 راستی دٌگه بهت چه حرفاٌی زده؟....تو کاری به اٌن کارا نداشته باش-

 !ٌعنی به من مربوط نٌس دٌگه ؼٌر مستقٌم اٌن و گفت

و داره بعد انگار  واال من که زٌاد نفهمٌدم ولی مٌگفت خوش به حال فرهود که ٌکی...خب-

 ...فت کهگشک کرده بود به ما ٌه چٌزاٌی می

 چشماش و رٌز کرد

 چی؟-

 شنٌدم ش گفتمٌگفت من دٌدم که شب مهمونی با فرهود رفتی باال و از اٌن حرفا، بعد-

 باهاش تٌک و تاک مٌزنی

 اون که اٌنجا نٌست از کجا مٌدونه؟...بٌخود کرده-

 ...اره اقا منم اٌن و مٌگم به نظرم-

 :زٌر لب با حرص گفت

 !اخ پدرسگ من مٌدونم باهات چکار کنم حاال امار من و مٌدی....اخ کمالی-

 اوه از کجا فهمٌد؟

 از کجا فهمٌدی؟-

 چندبارم از اٌن ؼلطا کرده مٌدونم باهاش چکار کنم-

اره اقا خودشه خٌلی فضوله اٌن کمالی چند باری هی تٌکه به من انداخته که با رئٌس مٌری -

 مٌای خبرٌه و فالن

 چند قدم اومد جلو تا به من رسٌد دوباره اخماش رفتن توهم

 تو بگو بٌنم مگه بهت نگفته بودم با کسی گرم نگٌر ها؟...اٌنارو ول کن من حلش می کنم-

 از اٌن جدی بودنش ٌکم هول برم داشت مطمئنا وقتی داشتم با کٌوان حرؾ مٌزدم ما رو دٌده

 فقط رفٌقٌم حرؾ خاصی نمٌزدٌم...خب-

چرا نمٌگم با فرزام نگرد چون مٌشناسمش کم و بٌش ولی کٌوان خٌلی شلوؼه گی ام هست -

 معلومه که مٌخواد بهت نخ بده

 ...نه اقا اٌنجوری-

 پرٌد وسط حرفم

 رو حرؾ من حرؾ نٌار دٌگه نبٌنم با اٌن ٌارو  بپلکی دٌگه تکرار نمی کنم-

پوؾ گٌر داده بود به کٌوان ٌعنی کافٌه بدونه بهم پٌشنهاد داده باهاش برم 

 بٌرون فکر کنم نمٌزاره حتی از کنارش رد بشم خوب شناختتش  واال
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 .پٌرهنم و صاؾ کرد و کوبٌد رو قفسه سٌنه ام

 افتاد برات؟-

 :به خودم اومدم و جوابش و دادم

 بله فرهودخان اوکٌه-

 خوبه اگه بازم پوٌان سوال پٌچت کرد جوابش و زٌاد نده فقط بگو رئٌس کارم داره -

 بله چشم-

هوووم ٌعنی داره حسودی می کنه؟ هه فرهود خان گٌر افتادی تو تله ای که واست پهن کرده 

 . اٌزی اٌزی تامام تامام،بودم

 

" فرهود"

 

 و تو سطل اشؽال انداخت   رنودانٌار قوطی پاپ ک

 فٌلمش خوب بود نه؟_

 و درست کردم  ٌقه ی تٌشرتش

 اره بد نبود_

 و لوس کرد خودش

 وقت کنارتم همه چی خٌلی خوبه_

 و کشٌدم  خندٌدم و لپش

 کٌوت خودمی_

قدم زنان به پارکٌنگ سٌنما رسٌدٌم فکرم بد جور مشؽول بود پوٌان همٌنطورٌش پول مفت 

 از اول باٌد مان،ازکارخونه مٌگرفت چه برسه به اٌنکه االن شک کرده بود به من و را

سٌنما رفتنمون پٌشنهاد ، رداو تا اٌنطوری برام جاسوس بازی در نمیجلوش و می گرفتم

 . اٌنترنتی بٌلط های سٌنما رو اوکی کردتدانٌار بود وقتی دٌد حالم خوب نٌس

 :سوار ماشٌن شدٌم و حرکت کردم جلوی کافی شاپی توقؾ کردم که دانٌار گفت

 مگه نمٌخواستٌم برٌم خونه؟_

 حاال که اومدٌم پٌاده شو_

 رفتٌم طبقه باال که خلوت تر بود مٌز ،سری تکون دادو پٌاده شدٌم سمت کافی شاپ رفتٌم

کوچٌکی که کنار پنجره بود برای نشستن پٌدا کردٌم و نشستٌم دانٌار نگاهی به دور و 

 اطراؾ انداخت
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 چه قشنگه اٌنجا از اٌن به بعد همٌشه بٌاٌم_

 و از تو جٌبم در اوردم و روی مٌز گذاشتم موباٌلم

 نه به قشنگی تو بره اهو _

گارسون منو رو اورد دو لٌوان اب سٌب با کٌک سفارش ، خندٌد بوسی تو هوا انداخت

و صاؾ  بهتر بود قضٌه ی رامان رو ٌواش ٌواش پٌش بکشم و اماده اش کنم گلوم، دادٌم

 .کردم

 و بهم نگفتٌا  نظرتتدانٌار حواسم هس_

 در مورد چی؟_

 و مٌزد به اون راه  داشت خودش

 مٌدونی دانٌار _

 و از رو لبش کنار زدم با پوست لبش ور مٌرفت دستش

 و اون طوری نکن خون مٌارٌش اخر  هزار بار گفتم اون المصب_

 چشم حواسم نبود _

خب نظرت در مورد اون فٌلمی که دٌدٌم مٌخوای ما هم امتحانش کنٌم؟به نظر که بدت _

 نمٌومد

 و دوخت بهم  طربشض دانٌار نگاه م

 اخه اون ٌه فٌلم بود فرهود واسه همٌن تحرٌک شدم _

 ما قراره ٌه ادم مورد اعتماد رو برای ٌکی دو ماه، فقط وارد ؟چرا سختش مٌکنی دانٌار_

رابطه امون کنٌم نه زندگٌمون بعدش هم بعدا طوری رفتار مٌکنٌم که انگار اتفاقی نٌوفتاده 

بهش به چشم ٌه فانتزی ٌه تنوع تو سکسمون نگاه کن و اٌنم بدون تنوع نباشه خٌلی چٌزا 

 !تکراری مٌشه حتی سکس

  چرا اٌن؟ تفرهود اٌن همه فانتزی هس_

 و امتحان کردٌم  خودتم مٌدونی اکثرش_

 :وردن گفتمآو  سفارشمون

 و بهم بگو  بخور و بعدا نظرت_

 کمی از کٌک خورد و بعد دست کشٌد

 دوس نداری کٌکو؟_

 اشتها ندارم خوراکی هاٌی که تو سٌنما خوردٌم سٌرم کرد _

 چٌزی نخوردی که عزٌزم_
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 فرهود مٌشه برٌم خونه؟_

 و تموم کن بعد اول کٌکت_

 لطفا برٌم مٌل ندارم _

 پوفی کشٌدم 

 خٌل خب_

 و دادم دستش  سوٌٌچ

 و بٌام برو تو ماشٌن حساب کنم_

و مالٌدم نمٌدونستم باٌد چٌکار کنم نه مٌتونستم از  نٌمو پٌش،سری تکون دادو از جاش بلند شد

و  دانٌار دست بکشم نه رامان و همچٌن بودن با ٌکٌشون هم برام جالب نبود من هر دوشون

 .خواستم باهم می

  دانٌار سرش،سمت صندوق رفتم بعد پرداخت کردن از کافه زدم بٌرون و سمت ماشٌن رفتم

و بلند  و نشستم سرش درو باز کردم، و خم کرده بودو به کؾ پوش ماشٌن خٌره شده بود

خواستم به مٌل خودش باشه نه  ماده پذٌرفتن اٌن مساله نبود میآکرد و نگام کرد دانٌار هنوز 

ماشٌن رو به حرکت در اوردم تو خودش بودو چٌزی ، اٌنکه من بخوام چٌزی رو تحمٌل کنم

... نمٌگفت

 

 "رامان "

 

از صبح معده ام درد مٌکرد حتم مٌدادم به خاطر اون فالفل اشؽالی بود که فرزام به خوردم 

و تو دلم لعنت مٌکردم تصمٌم گرفتم به  و فشار مٌدادم فرزام داده بود در حالٌکه معده ام

و بسته بودم  چشام، و ٌه کم استراحت کنم  رو مٌز بزارم سرم وجای اٌنکه برم نهار بخورم 

و دٌدم که جلوی مٌز اٌستاده  و بلند کردم که فرهود که صدای قدم های کسی رو شنٌدم سرم

 .از جام بلند شدم

 سالم فرهود خان _

 سالم...بشٌن_

 نشستم که پرسٌد 

 چرا نرفتی برای نهار؟ _

 ٌکم معده ام درد مٌکرد برای همٌن_

 و در اورد کتش
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 احتماال گرسنته واسه همٌن _

  کنم مسمومٌت ؼذاٌٌهرنه فک_

 و باز کرد و ٌه ورق قرص در اورد کٌفش

 و بهتر مٌکنه  اٌن حالت_

و مٌکرد فرهودی که برای خودش   کی فکرش،نگران من بود ٌعنی؟؟ لٌوان ابی برام اورد

 خر کٌؾ شدم از اٌنکه تونستم تحت تاثٌر !االن بخواد برای من اب بٌاره قهوه نمٌرٌخت

قرص از تو ورقش خارج کردم و تو دهنم گذاشتم ٌه قلوپ اب خوردم که پرٌد   قرارش بدم

و به زور قورت دادم  قرص؟  لعنتی اٌن سرفه از کجا اومد،تو گلوم فرهود پشتم کوبٌد

و مٌمالٌد که ٌهو پوٌان در رو باز کرد مارو  تو اون وضعٌت  فرهود با کؾ دستش کمرم

 :دٌد خندٌد و با کناٌه گفت

  مضاٌقه نمٌکنم ،کمکی از دستم بر مٌاد بگٌن لطفا_

 و کنار کشٌد  فرهود دستش

 همٌن که سرت تو کار خودت باشه خودش ٌه نوع کمکه_

و با خوشی تکون مٌداد رفت تو اتاقش چه قدر ازش بدم مٌومد  خندٌد و در حالٌکه سرش

 فرهود بدون اٌنکه چٌزی بگه از در خارج شد نگاهی به ،ؼٌر اتو گرفتن کاری نداشت

دٌقه از تاٌم نهار مونده بود احساس مٌکردم بهتر شدم سٌستم رو روشن ۱۰ساعت انداختم 

....  و چک کردم کردم و اٌمٌل هام

******************************************** 

 وای عالی بود ٌعنی اٌن اهنگ صبر کن نشونت بدم_

خواستم جٌب بعدٌمم بگردم که ٌادم  و در بٌارم نبود می و تو جٌبم فرو کردم تا گوشٌم دستم

 افتاد رو مٌز کارخونه جاش گذاشتم رو پٌشونٌم کوبٌدم

 گندش بزنن تو کارخونه جا گذاشتمش _

 ماشاال عجب حواسی داری تو_

 به جای حرؾ زدن برگرد اٌنقدر دور نشدٌم که_

  چی چٌو دور نشدٌم،ای بابا سه اٌستگاه راهه از اٌنجا تا کارخونه_

 داداش برگرد االن کمالی مٌبنده_

و فوت کرد و از برٌده دور زد چند دٌقه بعد رسٌدٌم با عجله پٌاده شدم که دٌدم کمالی  نفسش

 ؟داره با تلفن حرؾ مٌزنه با ابرو اشاره کرد کجا

 موباٌلم جا مونده_
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به طبقه ده که رسٌدم دٌدم در بازه از شٌار ، اٌنو گفتم رفتم سمت در و سوار اسانسور شدم

در نگاهی به داخل انداختم موباٌلم رو مٌز بود رفتم سمتش و که صداٌی رو شنٌدم برگشتم 

 چٌزی که مٌدٌدم و باور نمٌکردم ضربان قلبم رفت باال فرهود ٌه پسر ،طرؾ صدا

 .نوجوونی رو تو بؽل گرفته بودو با ولع همو مٌبوسٌدن

و دٌگه جاٌز ن خواستم برم موند  پسره رو نمٌشناختم هزار تا فکر از ذهنم گذشت می

 تو ذهنم دنبال ٌه نشونه از ؟ چطور مٌتونست با داشتن ٌه نفر دٌگه بٌاد سمت من،نمٌدونستم

 دستم از حرص مشت شد از رو مٌز ،پسره بودم که ٌاد شورت که تو ماشٌن بود افتادم

هر چی خودکارو قلم داشت پخش ، و چنگ زدم که دستم خورد و جا قلمی افتاد زمٌن گوشٌم

 و تعجب بهم نگاه مٌکرد زمٌن شد نگام افتاد بهشون از هم جدا شدن فرهود با عصبانٌت

 پسره هم ماتش برده بود تنها کاری که تونستم بکنم اٌن بود که زٌر لب ببخشٌدی گفتم و 

اعصابم داؼون بود از ساختمون بٌرون زدم و رفتم  اومدم بٌرون و سوار اسانسور شدم

 .و نشستم سمت ماشٌن فرزام درو باز کردم

 چٌشد پٌداش کردی؟_

 وقتی دٌد حرفی نمٌزنم سرشو چرخوند طرفم 

 چت شد تو؟_

 زده بود حتی نمی تونستم تکون بخورم فرزام  همٌنجوری به رو به رو خٌره بودم و خشکم

 :دستش و جلو صورتم تکون داد و با نگرانی گفت

 رامان چت شده مٌگم؟چی دٌدی؟-

 :به زور لب زدم

 داشت ٌه پسر و مٌبوسٌد-

  چشماش درشت شده بود، سمتشماروم برگشت

 ٌنی چی؟مطمئنی؟...ی-

 :پوزخندی زدم

 با چشای خودم دٌدم چی مٌگی تو؟-

 سرش و تکٌه دادم به صندلی

 ...شاٌد-

 :با عصبانٌت گفتم

 فرهود دوست پسر داره ٌادته بهت گفتم ٌه لباس زٌر تو ،من احمق نٌستم فرزام...شاٌد چی-

 ٌادته بهت گفتم پوٌان گفت خوش به حال فرهود که ٌکی رو داره ؟ٌادته ٌانه؟؟ ماشٌن دٌدم
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 دستی به موهاش کشٌد

 اروم باش...اره گفتی-

 عصبی مشتی به در ماشٌن کوبٌدم

من چه احمقم چطور نفهمٌدم چطور حالٌم نشد دوست پسر ...چی چٌو آروم باشم؟وای-

 اخ که چه قدر خنگم؟...داره

 ببٌن حاال که چٌزی نشده چرا الکی شلوؼش می کنی؟ -

 عصبی بهش نگاه کردم

دونستم تو رابطست ؼلط می  اگه می...تو که جای من نبودی من بودم که باهاش خوابٌدم-

 کردم باهاش مٌخوابٌدم

 اصال شاٌد به خاطر تو بخواد پسره رو ول کنه...اروم باش داداشم-

 چشم ؼره ای بهش رفتم

اخه با ...فرزام چٌزی نگو تو بدتر اعصابم و بهم مٌرٌزی چه قدر الشٌه چه قدر عوضٌه-

دونفر؟ رٌدم تو شانس گوهم هرچی عوضی و کثافته گٌر من مٌاد من و بگو فکر می کردم 

دونستم با ٌه الشی طرفم که  از اٌن باشخصٌت و ادم حسابی دٌگه گٌرم نمٌاد چه می

 سٌرمونی نداره من دٌگه پام و اٌن کارخونه خراب شده نمٌزارم

 :فرزام بلند گفت

 بابا اروم باش بٌنم باٌد دٌد چی مٌشه، اونا فهمٌدن که تو دٌدٌشون؟-

 ٌاد نگاه هردوشون افتادم 

پسره جوری نگام می کرد که انگار من و نمٌشناسه پس پسره هم هنوز نفهمٌده طرفش چه -

 !عوضٌه

ٌنٌم چی مٌشه اصال فکرشم نمی کردم هنوز با اون پسره تو رابطه باشه بٌکم صبر کن ب-

قبال زٌاد مٌومد کارخونه بعد ٌه مدت دٌگه کال نٌومد منم فکر کردم رئٌس با کسی نٌست چه 

 .تو که چٌزی و از دست ندادی رامان تازه از شر انوشٌروانم خالص شدی...مٌدونستم

 :پوزخندی زدم

 به تخمم نٌستا فقط حرصم از اٌنه که طرؾ چقدر الشٌه حالم ازش بهم مٌخوره-

 ...باٌد دٌد چه اتفاقی مٌفته-

******************************************************** 

 ”فرهود“
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اق رفتم و لباسام و عوض کردم تت امبه خونه که رسٌدٌم سوئٌچارو رو مٌز پرت کردم و س

که دانٌار تو چهارچوب در ظاهر شد ٌکم بهم خٌره شد و اونم اومد و لباساش و عوض کرد 

 ...اعصابم خرد بود نباٌد اٌن اتفاق مٌفتاد نباٌد رامان من و دانٌار و درحال بوسٌدن مٌدٌد

من چشماش و دٌدم که چجوری شوکه شده بودن باٌد ٌه جوراٌی حلش می کردم اول باٌد 

 .صحبتای نهاٌی رو با دانٌار می کردم و بعد مسائل بعدی رو حل می کردم

رفتم اشپزخونه و از ٌخچال سٌبی برداشتم و گاز زدم همٌنکه دانٌار اومد سالن سٌب و 

گذاشتم رو کانتر و رفتم و رو کاناپه نشستم اونم نشست رو مبل و شکالتی از رو مٌز 

 برداشت

 دانٌار-

 برگشت سمتم و بهم نگاه کرد

 جانم-

 بٌا کنارم-

 بلند شد و اومد و کنارم نشست 

 جانم عشقم-

 ٌادته بهت گفته بودم فانتزٌم چٌه؟-

 لبش و گاز گرفت و سرش و باال پاٌٌن کرد

 من واقعا دوست دارم به رابطمون ٌه تنوعی بدم و از توام مٌخوام قبولش کنی-

 نگاهش ؼمگٌن شد

 فرهود اخه چه جوری کسی و که نمٌشناسٌم بٌارٌم تو رابطمون؟-

 من کسی و سراغ دارم-

 ٌهو مات موند

 کٌو؟-

 منشٌم همونی که دٌدٌش امروز-

 سرش و تکون داد

 نه ندٌدمش-

 همونی که مارو درحال بوسٌدن دٌد و ٌه ببخشٌد گفت و رفت-

ه بخواد رابطه گا اون؟  فرهود تو که خوب نمٌشناسٌش اگه قصد دٌگه ای داشته باشه چی؟-

 ...من و تو رو خراب کنه چی؟من مٌترسم

 دستش و گرفتم و بوسٌدم
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نگران نباش من حواسم هست کسی حق نداره بٌنمون فاصله بندازه من و تو به هم نزدٌکتر -

 از اٌن حرفاٌٌم

 اٌنکه تورو بخوام باٌه نفر دٌگه هم شرٌک شم...سون نٌستآ ،ولی من بازم مٌترسم-

 صورتش و گرفتم و پٌشونٌش و عمٌق بوسٌدم

 ٌه مدت تحمل کن اصال قول مٌدم تو هم کم کم خوشت بٌاد پسر خوبٌه-

 دستش و گذاشت رو دستم

 مٌدونی که چقدر دوست دارم پس هرچی تو بگی...باشه قبوله-

 لبخندی زدم و لباش و کوتاه بوسٌدم

 

” راوی“

 

 اونم متقابال لبخندی زد 

 من دٌگه مٌرم بخوابم-

 ابروٌی باال انداخت

 فٌلم نمٌبٌنی؟-

 نه فردام کالس دارم خوابم مٌاد-

 باشه برو شبت بخٌر عزٌزم-

 شبت خوش-

سمت اتاق رفت و داخل شد به دٌوار پشت سرش تکٌه داد و سرخورد و رو  

زمٌن نشست قطره اشکی از گوشه چشمش سرخورد و پاٌٌن افتاد قلبش 

 :شکسته بود ولی به روی خودش نٌاورد زٌر لب گفت

 !تموم فکرمی، کجای فکرتم؟-

فرهود بهش فکر می کرد؟ به اٌنکه داشت اٌن رابطه رو بهش تحمٌل می 

کرد؟ اٌنکه از ته دلش بله نگفت؟ اگه چشماش و عمٌق تر نگاه مٌکرد 

حرفای نگفته رو از چشماش مٌتونست بخونه چشماٌی که نه رو فرٌاد 

 !مٌزدن،عاقالنه ترٌن حرؾ اٌن بود که بگه نه 

 :زٌر لب زمزمه کرد

 ولی وقتی  عاشقتم چطور با عقلم تصمٌم بگٌرم؟-

********************************************** 
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 ”رامان“

 

، رفتم اشپزخونه و راز تخت بلند شدم و کش و قوسی به بدنم دادم امروز نرفته بودم سرکا

 درٌخچال و باز کردم دوتا تخم مرغ برداشتم و سه تام گوجه تا برای خودم املت درست کنم

 مامان و بابا خونه نبودن و رفته بودن شهرستان خونه عمم گوجه هارو خرد می کردم که 

گوشٌم زنگ خورد درحالی که تو ٌه دستم چاقو بود و تو دست دٌگم گوجه از اشپزخونه 

برگشتم اشپزخونه و ...و سمت مٌز رفتم با دٌدن اسم فرهود ابروهام باال پرٌد هه رفتم بٌرون

مشؽول کارم شدم، فقط همٌن ٌه بار زنگ زد و بعدش دٌگه  زنگ نزد فکر کرده جواب مٌدم 

 .و مٌگم جانم؟ کور خونده مرتٌکه الشی

 

 ”فرهود “

 

با اعصابی خرد گوشی و رو مٌز انداختم پسره چموش حاال جواب من و نمٌدی؟ مثال قهر 

حسابت و مٌرسم صبر کن فقط، با صدای در فهمٌدم پوٌان رفته ! کرده برا من چه ؼلطا

اتاقش از جام بلند شدم و سمت اتاقش رفتم و درو ٌهو باز کردم مثل همٌشه پاهاش و دراز 

 :با اخم رفتم جلو، با دهن پر گفت، کرده بود رو مٌز و داشت اسنک کوفت می کرد

 ٌه دری ٌه اهومی چه خبرته سرت و انداختی پاٌٌن و همٌنجوری مٌای تو؟-

 :با عصبانٌت گفتم

 ! حاال بخوام درم بزنمیجمع کن بابا فکر کردی کی-

 :دهنش و پاک کرد و جواب داد

 !چٌشده؟چه خبر شده دود از کلت بلند شده-

 رفتم جلو و دستام و گذاشتم رو مٌزش و به سمتش خم شدم

 ؟تو برا من جاسوس کاشتی؟فکر کردی نمٌفهمم-

 ابروٌی باال انداخت

 چه جاسوسی چه کشکی نمٌفهمم-

 پوٌان پا رو دمم نزار که بد مٌبٌنی-

 ای بابا چه خبرته اخه؟چی مٌگی تو؟-

فکر کردی مٌتونی ازم سواستفاده کنی؟اٌنکه پارو پا انداختی و هر وقت بخوای مٌری و هر -

 به موقعش زهرم و مٌرٌزم پوٌان...وقت دلتم بخواد مٌای؟دارم صبر می کنم فقط
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 :پوزخندی زد

 اونی که کارش پٌشم گٌره توٌی نه من انگار ٌادت رفته؟-

پوٌان حواست و جمع کن کالمون نره توهم که بد مٌشه هم برا تو هم برا من اٌن کالم اخرم -

 بود فعال دارم صبر به خرج مٌدم

 هه دعا کن صبر من ٌکی سر نٌاد که واسه تو اصال خوب نٌست-

نگاه عصبٌم و ازش گرفتم و پشت سرم درو محکم کوبٌدم و رفتم اشپزخونه و واسه خودم 

قهوه رٌختم بٌرون که اومدم نگام به جای خالی رامان افتاد سمت اتاقم رفتم و رو صندلی 

 .نشستم و از پنجره به بٌرون چشم دوختم

************************************************ 

 ”رامان“

 

تازه از حموم بٌرون اومده بودم و باحوله کوچکی موهام و خشک می کردم رفتم سمت 

ٌخچال و دنبال ٌه خوراکی بودم بدجوری گشنم بود واقعا مامان وقتی خونه نٌست به من 

 چٌزی پٌدا نکردم درش و بستم و ٌه چٌپس برداشتم و مشؽول ی وقت،ٌکی خٌلی بد مٌگذره

که همون لحظه موباٌلم زنگ خورد حتما فرزام بود رفتم سمت مٌز تا ، خوردن شدم

بردارمش نگام که به اسکرٌن افتاد پوزخندی زدم و دست نزدم، فرهود بود ازش بعٌده بخواد 

دوباره زنگ بزنه چون خودشم حتما مٌدونه از عمد جواب نمٌدم  قطع شد و همون لحظه ٌه 

 :اس ام اس اومد برام انگشتم و  رو صفحه لمسی زدم تا بخونم

 از اٌن بچه بازٌات خوشم نمٌاد همٌن االن جواب من و مٌدی رامان -

دوباره گوشی زنگ خورد مردد بودم که جواب بدم ٌا نه ولی نمی تونستم اٌن بارم بی جواب 

نگشتم و رو صفحه لمسی کشٌدم که صدای ا ،بزارم فعال باٌد راه و براش باز کنم تا بٌاد جلو

 :عصبٌش و از پشت گوشی شنٌدم

 حاال کارت به جاٌی رسٌده جواب من و نمٌدی؟-

 فکر کنم دلٌلش واضحه-

 مثل ادم جواب مٌدادی تا دلٌل منم برات روشن شه-

 ...واقعا فکر نمی کردم بخواٌن من و بازی بدٌن ٌعنی اٌن راهش نبود-

 کسی تو رو بازی نداده مزخرؾ نگو رامان-

 !همٌشه زندگً همٌنه-

 امشب واسه شام بٌا خونه من-
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 ابروهام باال پرٌد 

 دوست پسر نداری؟... ولی مگه-

 کارٌت نباشه تو فقط بٌا مٌخوام باهات حرؾ بزنم-

 اگه اون پسره اونجا باشه من نمٌام-

 :با صدای بلندی گفت

 حرؾ اضافه نزن و فقط بگو چشم-

 باشه مٌام-

 ادرس و برات اس می کنم با آژانس بٌا تا دٌر نکنی-

 باشه-

اگه نزدٌک من بودی جرئت نداشتی اٌنجوری با حرص جواب من و بدی حواسم هست به -

 لحنت

 نه من فقط ناراحتم-

 من باٌد برم -

 ...ولی-

وقتی صداٌی نشنٌدم گوشی و پاٌٌن اوردم که دٌدم قطع کرده روی صندلی نشستم و شماره 

 :فرزام و گرفتم با ٌه بوق جوابم و داد

 جانم داداش-

 دعوتم کرد خونش-

 :باهٌجان خاصی گفت

 نه بابا؟جان من؟-

 اره دٌگه-

 دٌدی گفتم چشمش و گرفتی -

 دلم نمٌخواد اون پسره ام اونجا باشه-

اگه اون پسره رو دوست داشت که طرؾ تو ، حاال تو برو بببٌن چی مٌخواد بگه اخه-

 نمٌومد

 امٌدوارم که با اون پسره بهم زده باشه...پوؾ-

 برگ برنده دست توعه -

*********************************************** 

 ”فرهود“
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واسه شام کباب و جوجه سفارش داده بودم دانٌار انگار که کمی استرس داشت اومد پٌشم تو 

 :اشپزخونه درحالی که با ناخوناش ور می رفت گفت

 به نظرت چه واکنشی نشون مٌده؟...مٌگم-

 دستی به موهای فرش کشٌدم

 چرا استرس داری اخه؟-

 شونه ای باال انداخت

 نمٌدونم-

 صورتش و بوسٌدم

 قربونت برم اخه که اٌنقدر کٌوتی-

 دوسم داری دٌگه نه؟...مٌگم-

 بؽلش کردم و به خودم چسبوندمش

 معلومه  که دوست دارم بره اهو اخه اٌن سوال داره؟ تو همٌشه بهم حس خوبی مٌدی-

 اشاره ای به تٌشرتش کرد

 خوبه؟بهم مٌاد رنگش؟-

 به تو هر رنگی مٌاد فری فری من-

******************************************************** 

 ”رامان“

 

سوار اسانسور بودم و ذهنم درگٌر بود از آٌٌنه نگاهی به تٌپم  انداختم حسابی خوش تٌپ 

کرده بودم واسه خودم چشمکی زدم باصداٌی که نشون از توقؾ اسانسور مٌداد رفتم بٌرون 

 کفشام و دراوردم و وارد خونه شدم سمت راست ،و سمت دری که باز بود رفتم کسی نبود

باهاش اومده که ورودی ٌه آٌٌنه خٌلی بزرگ روی دٌوار بود و دکورشم جالب بود اون شبی 

بودم خونش ٌه جوراٌی استرس داشتم که توجه چندانی به جزئٌات نکرده بودم همون لحظه 

 .فرهود و روبه روم دٌدم

 سالم-

 خوش اومدی بٌا-
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رفتم جلو و باهاش دست دادم با دٌدن همون پسر که کمی از ما دورتر واٌستاده بود اخمام و 

ناخوداگاه رفتن توهم فکر می کردٌم تنهاٌٌم اٌن اٌنجا چکار می کنه اصال چه دلٌلی داره 

 !وقتی من اومدم اونم اٌنجا باشه؟

نگاه گذراٌی به ظاهر پسره انداختم ٌه لباس شٌک تنش بود و بهم نگاه می کرد قٌافش خوب 

 بود 

 سالم-

 سرم و تکون دادم و جوابش و دادم فرهود اشاره ای بهم کرد

 بٌا-

 دنبالش رفتم و وارد سالن پذٌراٌی شدٌم به سمت مبال اشاره کرد

 بشٌن راحت باش-

روی ٌکی از مبال نشستم و فرهودم روبه روم نشست ولی اون پسره رفت 

 ...خب-

 سرم و بلند کردم و سوالی بهش نگاه کردم

 خب؟-

چرا نٌومده بودی سرکارت؟ کارت همٌنه دٌگه تقی به توقی بخوره واسه -

 خودت قهر می کنی اره؟

فرهود خان خودتون که بهتر می دونٌن وقتی اون صحنه رو دٌدم ...خب-

... 

 دٌرٌا زود قرار بود بفهمی حاال اتفاقی خودت دٌدی-

 ...ولی خب من متوجه نمٌشم وقتی باٌکی تو رابطه بودٌن چرا من و-

همون لحظه اون پسره اومد و اول سمت فرهود رفت و بهش ابمٌوه تعارؾ کرد بعد هم 

 بدون نگاهی بهش برداشتم و زٌر لب ممنونی گفتم برای خودشم برداشت و ،سمت من اومد

 کنار فرهود نشست 

برای اولٌن بار اصال احساسی راحتی نمی کردم اصال نمٌفهمٌدم چرا من و دعوت کرده 

 !وقتی اٌن پسره هم اٌنجاست

ٌرم سراصل مطلب تا به جواب مببٌن نمٌخوام زٌاد کشش بدم پس بدون مقدمه چٌنی -

 سواالت برسی

 بله ممنون مٌشم-

 من مٌخوام ٌه مدت بٌای تو رابطه ما-
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 !با حرفی که زد ٌه لحظه فکر کردم  شاٌد گوشام اشتباهی شنٌدن

 ٌعنی چی؟... متوجه نمٌشم-

 :باکمی مکث گفت

 ٌعنی ٌه رابطه سه نفره داشته باشٌم -

 :با عصبانٌت گفتم... مگه من هرزه ام؟ ٌا،بهم برخورد حسابی

 من اسباب بازی نٌستم که فردا بخواٌن مثل آشؽال پرتم کنٌن بٌرون-

 فرهود اخماش و کشٌد توهم

 اوال اروم باش ولوم صدات و بٌار پاٌٌن دوما کی گفته باهات مثل اشؽال برخورد مٌشه؟-

 خب معلومه که اٌنجوری مٌشه -

 اشتباه داری می کنی قرار نٌست باهات بد برخورد بشه-

اصال چی واسه من می ماسه؟من اگه می دونستم دوست پسر داری باهات نمی خوابٌدم  -

 

 ”راوی “

 

با شنٌدن اٌن حرؾ ٌه لحظه حس کرد نفس کشٌدن براش سخته انگار که هٌچ اکسٌژنی نبود 

پس اون همه دلشوره بٌجا نبود فرهود  بهش ! باورش نمٌشد حرفی که شنٌده حقٌقت داره

فتم و فرهود بازم گ باخودش می گفت کاش قبول نمی کردم ولی اگه نه می ،خٌانت کرده بود

 باهاش رابطه پنهانی داشت چی؟ 

ولی با قبول کردنم حداقل از اتفاقاٌی که مٌفته باخبر مٌشم احمق فرض نمٌشم پس اٌن پسره 

چی کم ؟ فرهود چی مٌخواد؟ چرا براش کافی نٌستم؟ مگه چمه! هم از وجود من بی خبر بود

 دارم؟ نکنه به خاطر اٌنه که اٌن پسره روبه روٌٌم خٌلی خشگله و خوش هٌکله؟ 

بؽض توی گلوش و قورت داد ولی ...به زور خودش و کنترل کرد که اشکش سرازٌر نشه

 ...انگار که ٌه چٌزسفت و سختی توی گلوش گٌر کرده بود نه باال مٌومد و نه پاٌٌن مٌرفت

 با صدای عصبی فرهود افکار مشوش و پراکنده کرد

  تو هلفدونی داشتی اب خنک مٌخوردی االن،ٌادت بٌار که اگه قرضت و نمٌدادم-

 بااٌن حرفی که فرهود زد پسره ساکت شد و چٌزی نگفت پس قرضش و فرهود داده بود،

 پس از خٌلی چٌزا بی خبر بود و سرش مثل کبک زٌر برؾ بود و نفهمٌده بود دلٌل عوض 

 !شدن اخالقای فرهود چٌه ولی االن همه چی داشت براش روشن مٌشد
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واقعٌت تلخ اٌن بود که فرهودش از اٌن پسره خوشش اومده بود اره ٌه واقعٌت ... همه چی

 !تلخ بود شاٌد بهتر باشه گفت زهر

گفت و از "ببخشٌدی"گوشی فرهود زنگ خورد رٌٌس ٌکی از کارخونه های رقٌب بود 

جاش بلند شد و رفت سمت اتاقش رامان نگاهی به چهره ی معصومانه ی دانٌار انداخت 

 حاال که فرهود نبود فرصت خوبی بود که ازش بپرسه راضٌه ٌا نه؟

 تکٌه داد به مبل پاشو روی پای دٌگه اش انداخت

 ؟ اتون رابطه تواصال برات فرقی مٌکنه که نفر سومی مٌاد_

 :دانٌار بدون اٌنکه رامان و نگاه کنه جواب داد

 من به خاطر عشقم قبول کردم نه به خاطر اٌنکه عالقه ای به اٌن مدل رابطه داشته باشم_

  خودشو طرؾ دانٌار کشٌد

 ٌا من برنده ی اٌن بازی مٌشم ٌا تو _

 عشق همٌشه برنده است تو اگه بوی پول به مشامت نمٌخورد اٌنجا نبودی_

 : پوزخندی زدرامان

که اٌنطور، بزار روشنت کنم بچه دبٌرستانی اگه فرهود تورو خٌلی مٌخواست و عاشقت _

 بود طرؾ نفر سومی که من باشم نمٌومد چشمش منو گرفته متوجهی که؟

 ....من بچه دبٌرستانی_

 دانٌار؟_

دانٌار با شنٌدن اسمش از دهن فرهود که با تحکم صداش می زد ادامه ی حرفش رو خورد 

نگاهش رو به رامان دوخت که با لبخندی مؽرورانه نگاش مٌکرد سرشو انداخت پاٌٌن 

رامان معذب به اطراؾ نگاه مٌکرد اولٌن باری بود که تو اٌن ، فرهود رو به روشون نشست

شراٌط قرار مٌگرفت و وارد رابطه ی سه نفری مٌشد تنها چٌزی که دلش به اون گرم بود 

 کارت بانکی فرهود بود 

 سروٌس بهداشتی کدوم طرفه؟_

 دانٌار اخمی کرد

 اقا رامان طوری رفتار نکنٌد که انگار بار اوله که مٌاٌن اٌنجا_

رامان ماتش برد فکر نمٌکرد که دانٌار انقدر تٌز باشه و بو برده باشه که اونا تو خونه 

 و محکم بهم فشار داد و از جاش بلند شد و سمت دستشوٌی رفت لبهاش !سکس داشتن

 :بعد اٌنکه دانٌار رفت فرهود رو کرد به دانٌار و گفت

 دانٌار هٌچ رفتارت درست نٌس با ادمی که نمٌشناسی_
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 ...فرهود من اٌن شراٌط رو فقط به خاطر عشقمون قبول کردم منتی نٌس اما اون_

 گفتم که دانٌار رفتارت اشتباهه توجٌهش نکن _

 ...دانٌار با حالت ناراحتی روشو برگردوند

 

 "رامان"

 

ابی به صورتم زدم و شٌر ابو بستم صورتم بر افروخته شده بود از عصبانٌت حاال که اون 

 !شمشٌرو از پشت بسته بهش نشون مٌدم افسار فرهود دست کٌه

و خشک کردم سپس درو باز کردم همٌنکه در دستشوٌی  دستمال کاؼذی برداشتم و دستام

 رو باز کردم با فرهود چشم تو چشم شدم داشت مٌرفت سمت اتاقش

 اگه اجازه بدی مٌخوام برم_

 مٌزو ٌکم بعد مٌچٌنٌم کجا؟_

 بابا تو خونه تنهاس مٌرم که تنها نباشه_

 برای شام مٌمونی_

و به عنوان  مٌخواست بره انگار که چٌزی ٌادش اومده باشه برگشت انگشت اشاره اش

 اخطار باال اورد

 کافٌه ٌه نفر تو کارخونه از اٌن قضٌه بوٌی بره پشٌمونت مٌکنم_

 نه اصال_

 حتی فرزام روشنه؟_

 بله قربان_

و که به خاطر شستن صورتم هنوز خٌس بود با نوک انگشتش  نزدٌکم اومد خٌسی لبام

 گرفت به چشام نگاه کرد

  وقتی تنهاٌٌم انقدر رسمی باشیتگفته بودم که الزم نٌس_

  رو پٌرهنم دقٌق شد،سرمو تکون دادم لبام از لمس دستاش گر گرفت

 بهت مٌاد_

 لبخندی زدم

 مرسی_

 فرهود؟_دانٌار

 و صاؾ کرد فرهود گلوش
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 جانم؟_

 شام اماده ست_

  

********************************************* 

از سروٌس پٌاده شدم و سمت کارخونه رفتم کمالی در حالٌکه به دٌوار تکٌه داده بود ٌه 

 !خالل دندون گوشه ی لبش بود با خنده به سرتاپام نگاه مٌکرد با اشاره گفتم چٌه؟

 سرشو باال انداخت

 هٌچی بابا نگاه کردنم کفاره داره؟_

و از تو کٌفم در   بدون اٌنکه باهاش دهن به دهن کنم کارتم!؟مرتٌکه دٌوونه معلوم نٌس چشه

 اوردم به دستگاه زدم و بعدش وارد ساختمون شدم که گوشٌم زنگ خورد فرزام بود

 بله؟_

 کجاٌی رامان؟_

 دارم مٌام باال چطور؟_

 من باالم دفتر کار تو_

 ؟اونجا چٌکارمٌکنی_

دارم مٌمٌرم از کنجکاوی بچه ها داشتن صبحونه مٌزدن کسی کار نمٌکرد من گفتم بٌام _

 باال پٌش تو

 ؟تتبٌن نمٌگی فرهود ٌا پوٌان می...ؾهو_

 اونا تا بٌان ٌکی دو ساعت طول مٌکشه بٌا تعرٌؾ کن که دٌشب از فضولی تکسی نٌس_

 خوابم نمٌبرد

 از دست تو _

اهی به ساعتش گبراش همه چی و به طورخالصه تعرٌؾ کردم ن ،سوار اسانسور شدم

انداخت و گفت بهتره زودتر بره تا فرهود ندٌدتش صندلی رو جلو کشٌدم تا پرونده ای که از 

 .دو سه روز پٌش مونده بود رو بخونم

***************************************** 

 ”فرهود“

 

 تقه ای به در خورد و در باز شد کمالی وارد اتاق شد 

 !سالم اقا وقتتون بخٌر من و صدا زدٌن-
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 درحالی که نگام به اسکرٌن لب تاپ بود کاؼذی رو سمتش گذاشتم

 اخراج نامت و امضا کن-

 :باتته پته گفت

 چی اقا؟...چ-

 :سرم و بلند کردم و بهش نگاه کردم و بااخم گفتم

 مٌخوام اخراجت کنم-

 چشماش درشت شد

 ...چرا؟از من خطاٌی سرزده؟اقا شمارو قسم به...چ...اقا -

 :باصدای بلندی گفتم

 ت ادمی که بخواد جاسوسی من و بکنه به دردم نمٌخورهمچٌزی نگو کمالی خوب شناخت-

 ...نه اقا اٌن چه حرفٌه من تا حاال از اٌن ؼلطا نکردم من اصال-

 دستم و رو مٌز کوبٌدم

 دارم احترام سنت و نگه مٌدارم وگرنه مٌگفتم بٌان پرتت کنن بٌرون...شر و ور نگو کمالی-

 :ملتمسانه گفت

 ...اقا گوه خوردم من و بٌرون نکنٌن-

 تو بٌجا می کنی هر چٌزمٌبٌنی و مٌشنوی رو مٌری مٌزاری کؾ دست معاونم-

 باشنٌدن اٌن حرؾ سرش و پاٌٌن انداخت

اٌشون هی ازم حرؾ می کشٌد منم برای اٌنکه معاون و پسرعموی ...اقا اشتباه کردم-

 شماست مجبور بودم بگم

  برو وقت منم نگٌر،برای همٌنه که دٌگه الزمت ندارم اٌنجا-

 ٌهو بؽض کرد 

اقا شمارو به حضرت عباس قسمتون مٌدم اٌن کارو نکنٌن من دٌگه گوه بخورم حرفی بزنم -

 ...بهشون دهنم و مٌبندم دٌگه خفه مٌشم

 :بلند گفتم

 ...کمالی بٌرون-

 ...دوتا دختر دمه بخت تو خونه دارم کلی گرفتاری دارم ...اقا رحم کنٌن-

 گفتم برو بٌرون نشنٌدی؟-

 :ٌهو زانو زد رو زمٌن و با گرٌه گفت

 ...اقا اٌن کارو نکنٌن بدبخت مٌشم-
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 :ن اخم بهش گفتموبااٌن کارش دلم به حالش سوخت با هم

 ...پاشو واٌستا-

 ...اقا-

ببٌنم حرفی بهش زدی ٌا از رفت و امد کارخونه  ٌه باردٌگه فقط اگه ٌه بار دٌگه بشنوم،-

 .چٌزی گفتی دٌگه مثل االن بهت رحم نمی کنم پرتت می کنم بٌرون

 بلند شد 

 من دٌگه ؼلط کنم دهنم و باز کنم من و ببخشٌن...اقا خدا از بزرگی کمتون نکنه-

 اشاره ای به در کردم

 برو به کارت برس-

 نوکرتونم اقا چشم هرچی شما بگٌن-

به صندلی تکٌه دادم و فکرم رفت سمت   کرد و بٌرون رفت،یسرم و تکون دادم تشکر

رامان و دانٌار و رابطه ای که تازه داره شکل مٌگٌره، بهتر بود فکرم و بزارم روی کارم و 

 ...قرارداد جدٌدی که بسته بودم

****************************************** 

چند روزی بود مشؽول کارای کارخونه بودم وقت نداشتم به کار های شخصٌم برسم رابطه 

ام با رامان و دانٌار پٌشرفت چندانی بعد اون روز نکرده بود تصمٌم گرفتم امشب رامان رو 

 .برای شام دعوت کنم وٌالٌی که معموال روزای تعطٌل اونجا بودٌم

 سر مٌز نهار نشستم سوپ خامه ای برای خودم رٌختم

 به به چه کردی عزٌزم_

 نوش جونت_

  همشما دانٌار نظرت چٌه حاال که اٌنجاٌٌم رامانم دعوت کنٌم بٌاد باهم باشٌم گپ بزنٌم،_

 شنا شٌن؟آ

 مقداری اب لٌمو چکوند توی سوپش 

 و عسل رو دعوت کنم بٌان من مٌخواستم عصر مهران_

 اونارو که هر روز تو ٌونی مٌبٌنی هفته ی بعد دعوتشون مٌکنی_

 نمٌدونم فرهود _

 پس برای شب دعوتش مٌکنم_

و تموم کردم و بهش  نهارم، سری تکون داد هر چند نشون نمٌداد اما صورتش گرفته بود

 .زنگ زدم
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******************************************** 

 

 "رامان"
 

فرهود چند دٌقه ی پٌش دعوتم کرد برای شام ادرس وٌال رو هم فرستاد خارج از شهر بود 

 هٌچ نظری نداشتم از اٌنکه خوشم مٌاد ٌا نه اما ،ممکن بود رابطه ی ترٌسام هم داشته باشٌم

اگه بدم هم مٌومد باٌد تحمل مٌکردم ٌه لحظه تن لخت دانٌارو مجسم کردم ٌه بدن سفٌد نسبتا 

فکرش هم عجٌب و ...و تکون دادم تا اٌن فکرا از سرم خارج شه نه اصال  الؼر سرم

تصمٌم گرفتم دوشی بگٌرم بعدش اماده شم از اتاقم بٌرون اومدم و خواستم ، خجالت اور بود

 :برم حموم که مامان صدام زد

 بٌا اٌنجا پسرم_

 طرفش چرخٌدم ٌه سٌنی پر هوٌج جلوش بود و داشت پوست مٌکند 

 جانم مامان؟_

 ببٌن از کٌه ،از صبح تا عصر که اونجاٌی بعدش هم که مٌای خونه مٌری تو اون اتاق_

 نٌومدی بشٌنی دو کلوم با مادرت حرؾ بزنی

 قربونت برم مامان من که همٌشه پٌشتونم _

 رفتم سمتش و بؽلش کردم 

 ازکارو بارت چه خبر پسرم خوب پٌش مٌره؟_

 اره مامان خداروشکر رٌٌسمونم ادم خوبٌه _

 خدا سالمتش کنه_

 بابا صدای تلوزٌون روکم کرد

 نگفتی بابا جون از بدهی چه خبر تونستی جورش کنی؟_

 و قورت دادم  اب دهنم

 و بدم اره بابا به کمک اقای سلطانی تونستم نصؾ بدهی_

بابا مرد ساده ای بود و همه چٌز رو زود باور مٌکرد و به اندازه ی چشماش بهم اعتماد 

 داشت 

 ادم شٌر پاک خورده اٌه بابا جون خٌلی خوب شد داری اونجا هخب خدارو شکر معلوم_

 کار مٌکنی

 و حرؾ بابا رو تاٌٌد کردم سرمو تکون دادم

 هوٌج کوچٌکی از توی ابکش برداشتم و گاز زدم 
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 مدٌگه کم کم باٌد به فکر زن گرفتن باشی پسر_

 بابا و مامان از اٌنکه گی بودم خبر نداشتن ٌعنی نه تنها اونا بلکه همه ،پرٌد تو گلومآب دهنم 

 .و فامٌال ی خونواده ام

 سرفه کردم مامان ٌه لٌوان اب بهم داد 

 چٌشدی مامان جان؟خوبی؟_

 خوبم...خوبم_

 :مامان با ؼضب توپٌد به بابا

ٌکی دوسالی بگذره تو شؽلش ٌه ترفٌعی ... تچٌکارش داری پسرمو؟هنوز وقتش نٌس_

 بگٌره بعد

و رفتم حموم  و خوردم وقتی دٌدم هوا پسه اروم از جام بلند شدم هوٌجم

*************************************** 

و بعد اٌنکه ادرس وٌال رو دادم تکٌه دادم به پشتی ماشٌن حدود نٌم ساعت  سوار اژانس شدم

و  دادم و پٌاده شدم نگاهی به نمای وٌال انداختم از بٌرون معلوم  بعد رسٌدٌم کراٌه ماشٌن

 بود که دوبلکسه همٌنطوری که نگام به وٌال بود زنگ اٌفون رو زدم

در با تٌکی باز شد از حٌاط سر سبز و بزرگی که ٌه طرفش باؼچه ی قشنگی داشت گذشتم 

 .سمت چپ حٌاط تور بسکتبال دٌده مٌشد وسط حٌاط هم استخر بود 

نگاهم به سگ بزرگ مشکی رنگی که دور گردنش قالده ای بزرگی 

بسته شد به سمتم ٌورش اورد و پارسی کرد نا خوداگاه رفتم اونور 

زنجٌری که به قالده اش وصل بود اجازه نداد بٌشتر بٌاد سمتم تا 

 مٌخواستم برم سمت در پارس مٌکردو جلو مٌومد 

که ٌهو در باز شدو دانٌار و فرهود تو چارچوب در ظاهر شدن فرهود 

 رفت سمت سگ و سرش رو ناز کرد

 سالم بٌا تو رامان چرا اونجا واٌستادی نکنه_

  مٌترسی؟

 دانٌار با حالت مسخره ای خندٌد 

 نٌستسالم نه زٌاد رابطه ام با حٌوونا خوب _

 کارٌت نداره برو داخل _

  فرهود هم بعد من وارد شد و در بست،و رفتم تو کفشام رو در اوردم

 خوش اومدی بشٌن _
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نشستم خونه قشنگی بود دٌوار ها پر تابلو و نقاشی های مختلؾ بود که حتی سبکشون رو 

نمٌدونستم دو دست مبل راحتی توسی و صورتی چٌده شده بود ٌه طرؾ خونه مٌز بٌلٌارد 

 بزرگی وجود داشت طرؾ دٌگه شومٌنه بود

فرهود اومد نشست ٌه پٌراهن دکمه ای ابی ، و برداشتم دانٌار شربتی برام اورد تشکر کردم

 .رنگی با شلوارک مشکی کوتاهی پوشٌده بود

 :شربتمو مزه مزه کردم و گفتم

 وٌالی قشنگی دارٌد _

 :و با ٌه لبخند بهم دوخته بود جواب داد فرهود در حالٌکه نگاش

 مرسی_

نگاهم به تابلوی نقاشی شکوفه ای که سه تکه ای افتاد که حس شادابی رو به 

 : و دنبال کرد و گفت خونه مٌبخشٌد فرهود رد نگاهم

 و دانٌار کشٌده دانٌار دانشجوی هنره  اٌن_

 فکر نمٌکردم دانشگاه بره سنش کوچٌک تر مٌزد

قشنگه  _

 

دانٌار تشکری کرد بعد ٌکم احوال پرسی و حرفای اولٌه فرهود رفت حٌاط و 

 بعد اٌنکه شام خوردٌم همگی ،جوجه ها رو روی باربٌکٌو کبابی کرد و اورد

 :روی مبل نشستٌم که فرهود گفت

 چطوره ٌه اب تنی کوچولو بکنٌم؟شمام ٌختون اب شه

 :دانٌار مخالفت کرد

 فرهود هوا اٌنجا سرده نمٌتونٌم برٌم بٌرون _

 مٌرٌم جکوزی _

 "دارندگٌو برازندگی دٌگه ما ٌه وان هم ندارٌم"تو دلم گفتم

 :فرهود رو به من کرد

 خب نظرت؟_

 اگه شما بخواٌن اوکٌه از نظر من_

 و بٌام و راهنماٌٌش کن من نوشٌدنی برٌزم خوبه پس دانٌار رامان_
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وای خدا چی مٌدٌدم ٌه ،دانٌار با بی مٌلی از جاش بلند شدو سمت در کرمی رنگی رفت 

 جکوزی بزرگ سفٌدی وجود داشت که ٌه طرفش شٌشه ای بود دانٌار اب

 هو باز کرد منتظر شد پر بش

  من مٌرم عوض کن لباساتو بخ_

 تو پام فقط ٌه لباس زٌر ،و در اوردم و تکون دادم و پٌرهن و شلوارم سرم

و تو اب کردم سرد بود به دکمه های عجٌب و  جذب سفٌد مونده بود دستم

ؼرٌبش نگاه کردم دست نزدم من که سر در نمی اوردم منتظر شدم بٌان ٌه 

 کم خجالت مٌکشٌدم

دانٌار در زد و اومد تو بدنش از چٌزی که فکر مٌکردم بهتر بود ٌه 

شورت نارنجی پاش بود نگاش که به بدنم افتاد فوری نگاش ازم رو گرفت ٌه دکمه ای و زد 

المپ رو خاموش ، نور ابی رنگی توی جکوزی روشن شد که فضارو رمانتٌک تر مٌکرد

بدون  کرد کرد و با فندکی رو از تو کمدی برداشت و شمع های اطراؾ جکوزی رو روشن 

و گرفت و منو برد تو جکوزی و دکمه ای  هٌچ حرفی گوشه ای اٌستاده بودم اومد و دستم

و ول کرد روی سکوی جکوزی نشست من هم  اب اروم اروم داشت گرم مٌشد دستم، رو زد

به دٌواره اش تکٌه دادم ابی که از توی سوراخ های رٌز و درشت کؾ و دٌواره هاش مٌومد 

و باز کرد و توی اب رٌخت  بدنم رو ماساژ مٌداد دانٌار شٌشه کوچٌکی رو برداشت و درش

 .بوی خوشی فضارو معطر کرد

 :دانٌار کنارم نشست ٌکهو گفت

 تو گی ای؟_

 اگه نبودم اٌنجا چٌکار مٌکردم _

 :تکٌه دادو گفت

 گفتم شاٌد باٌسکشوال باشی_

 نٌستم تو چی؟_

 منم گی ام_

  

 "راوی"

 

فرهود وارد اتاق جکوزی شد و دٌد که دانٌارو رامان کنار هم نشستن و حرؾ مٌزنن دقٌقا 

 به نظرش دانٌارو رامان باهم قشنگ بودن و ،خواست صمٌمٌت اٌن دو چٌزی بود که می
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سٌنی رو روی سکو گذاشت که سٌنی حاوی ٌه ، مٌتونستن اونو تا سر حد مرگ ارضا کنن

فرهود برای ، شٌشه ابجو با سه تا گٌالس و بشقاب پر از مٌوه های خرد شده متنوع بود

دانٌار رو رامان مشروب رٌخت ودستشون داد بٌنشون نشست و ٌه دستشو دور کمر دانٌار و 

 ولبی گرفت و  و طرؾ لب های رامان برد و دور کمر رامان انداخت لبهاش دست دٌگه اش

 دانٌار مطمئن نبود لبای فرهودو که چند دٌقه ی پٌش تو دهن ،سپس لبهای دانٌارو بوسٌد

رامان بود رو ببوسه در اخر با فکر اٌنکه قراره کارهای سکسی تر دٌگه ای بکنن و اٌن 

 .مکٌد و لٌس زدوحاال اولش بود خودش رو قانع کرد و لبای فرهود 

فرهود دو دستش رو توی لباس زٌر دانٌار و رامان کرد و مقعدشون و پاٌٌن تر از مقعدشون 

 ،رو با انگشت نوازش کرد نقطعه ضعؾ دانٌار و مٌشناخت با اٌنکار دٌوونه و هات مٌشد

حس خوبی داشت ٌه جور براش جدٌدو تحرٌک کننده بود  رامان ٌکمی از ابجوش رو خورد

دانٌار همٌنطوری که گردن فرهود رو گاز مٌزد و مٌمکٌد دستش رو از روی باکسر مشکی 

 .فرهود به التش مٌزد

رامان به تقلٌد از دانٌار گردن و سٌنه ی ستبر فرهود رو زبون مٌزد 

دانٌار شٌشه ی مشروب رو برداشت کمی روی شکم و سٌنه ی فرهود 

رٌخت و با همراهی رامان مشروب رو از رو سٌنه و شکم فرهود 

 مٌخوردن 

رامان چشمش به دانٌار افتاد که دانٌار در حالٌکه چشماش رو بسته بود 

 .نوک سٌنه ی فرهود رو مک مٌزد

رامان با کمک دانٌار باکسر فرهود و از پاش خارج کردن دانٌار الت 

فرهود رو توی دستش گرفت و شروع کرد به نوازش و ماساژ رامان 

 .بٌکار نموند و از فرهود لب مٌگرفت

 دانٌار کالهک الت فرهود رو توی دهنش فرو برد 

 .فرهود از خوشی زٌاد لگنش رو باال اورد و توی دهن رامان اه کشٌد و چشماش رو بست

فرهود با حس لمس چٌز سردی چشماش رو باز کردو دٌد دانٌار داره توت فرنگی رو روی 

 .التش مٌماله و بعد با لذت توت فرنگی رو توی دهنش مٌکنه

 دٌوونه ام کن ...افرٌن توله نشون بده چه کاراٌی بلدی _

ضه های فرهود رو *رامان که نمٌخواست کم بٌاره سرش رو روی الت فرهود خم کرد و بی

 .بوسٌد هردو مشؽول بودن که فرهود با دٌدن باسن رامان شورتش رو پاٌٌن کشٌد

هر دو لپ باسنش رو گرفت و از هم باز کرد سرشو خم کرد اب دهنش رو روی مقعد 
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  .دانٌار انداخت و بند انگشتش رو فرو کرد

 .دانٌار جٌػ ارومی زد و باسنش رو بٌشتر سمت فرهود گرفت

 ”فرهود “

بعد چندبار فرو کردن انگشتم داخلش از کمر رامان گرفتم و بلندش کردم سرردانٌارو فشار 

 .دادم روی آلتم،شروع کردم لب گرفتن از رامان و اونم همراهٌم می کرد

در همٌن حٌن که مشؽول لبای همدٌگه بودٌم دستم و بردم سمت باسن رامان انگشتم و بردم 

روی مقعدش و شروع کردم مالٌدن، دٌدن حال  رامان که تو دهنم  ناله می کرد بدجوری 

 .تحرٌکم می کرد و بٌشتر انگشتم  و حرکت مٌدادم

رامان چشمای خمارش و باز کرد و نگاهمون قفل شد روهم،باحس  زبون خٌس دانٌار روی 

 .تخمام سرم و بردم عقب و اهی کشٌدم

سرش و بٌشتر فشار دادم و اونم لباش و دور مردونگٌم سفت گرفته بود، سر دانٌار و بلند 

کردم و شروع کردم مٌک زدن گردنش،با فکری که به ذهنم رسٌد بٌشتر شهوت وجودم و 

گرفت ٌه دستم و گذاشتم رو کمر دانٌار و دست دٌگم رو هم روی کمر رامان و به هم 

 .نزدٌکشون کردم

دوتاشونم منظورم و فهمٌدن ولی هردو مردد بودن و فقط به هم نگاه می کردن فشار دستم و 

 بٌشتر کردم

 زود باشٌن بچه ها دارٌن حوصلم و سر مٌبرٌن-

باالخره تردٌدو گذاشتن کنار دانٌار سرش و نزدٌک کرد و لباش و گذاشت رو لبای رامان و 

 .هردو مشؽول بوسٌدن شدن دانٌار  حرفه ای تر بود و بهتر لب می گرفت

صدای بوسٌدنشون فضارو پر کرده بود دستی به الت برجستم کشٌدم دٌگه تحمل نداشتم خٌلی 

 !تحرٌک شده بودم،از هم جداشون کردم

رامان و چرخوندم و باسنش و مالٌدم روؼن و برداشتم و زدم رو سوراخش کمی که چرب 

شد التم و گرفتم تو دستم و مالٌدم روش اروم داخلش بردم کمی که جا باز کرد همه رو فشار 

 :دادم توش صدای ناله هاش از درد بلند شد

 اخ فرهود...مٌسوزه...اخ-

انگار دانٌار دلش به حالش سوخت که دستش و گذاشت رو بازوی رامان و فشار ارومی 

داد،شروع کردم خودم و داخلش حرکت دادن و به نقطه خاصش ضربه زدن کم کم صدای اه 

 :و ناله از سر لذت رامان بلند شد

 ... اههه-



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 146 

سرش و عقب برد .ٌه دفعه خودم و از داخلش بٌرون کشٌدم و بالفاصله دوباره داخلش بردم

 .و اهی کشٌد منم تو حال خودم نبودم و از سرلذت نفس نفس مٌزدم

در همون حال نگام به دانٌار افتاد که باچشای خمارش به ما نگاه می کرد و اروم دستش و 

 .رو التش باال پاٌٌن می کرد دٌدن اٌنکه بٌشتر تحرٌک شده بود حس خوبی بهم مٌداد

اٌنکه اونم کم و بٌش داره لذت مٌبره، سرعتم و بٌشتر کردم و هرقدر که به ارضا شدن 

نزدٌکتر مٌشدم صدای ناله هام بلند تر مٌشد اول رامان ارضا شد و بعد هم من داخلش ارضا 

 .شدم،درحالی که نفس نفس مٌزدم اروم خودم و از داخلش کشٌدم بٌرون که اخی گفت

دانٌار و کشٌدم سمت خودم و شروع کردم به بوسٌدنش و کم کم رفت پاٌٌن و شروع کرد 

 .ساک زدن تا دوباره تحرٌک شم دوباره برجسته شدن التم و حس کردم

اماده که شدم بلندش کردم و چرخوندمش به کمرش قوسی داد و روؼن و برداشتم و چربش 

  .کردم و شروع کردم مالٌدن مقعدش تا اماده شه

 اهه فرهود زودتر-

التم و فشار دادم داخلش و صدای اه بلندش فضارو پر کرد نگام به رامان افتاد که بی حال و 

 ...خواب الود نشسته بود تو جکوزی

****** 

 ”رامان“

فرهود داخل اتاق خواب هداٌتم کرد نگام به تخت خواب بزرگی افتاد که خٌلی شٌک و 

 مرتب بود

دانٌارم اومد تو و سمت کمد رفت، بعد رابطه ٌه دوشی گرفتٌم موهای اون خٌس بود و 

باحوله داشت خشک می کرد ولی موهای من فقط کمی نم داشت،خٌلی خوابم مٌومد و انگار 

 .انرژٌم تحلٌل رفته بود برگشتم سمت فرهود که جلوی دراور بود

 منم اٌنجا می خوابم؟-

 از آٌٌنه نگاهی به من انداخت

 اره راحت باش-

سمت تخت رفتم و روش دراز کشٌدم چنددٌقه بعد چراغ و خاموش کردن و هردوشون 

اومدن و روی تخت دراز کشٌدن فرهود وسط هردوی ما بود برام جالب بود شبٌه پدری شده 

 !بود که نمٌخواد تفاوتی بٌن بچه هاش بزاره

نگام از پنجره به بٌرون بود و االن توان اٌن  و نداشتم به اتفاق چندساعت پٌش فکر کنم و 

بخوام تجزٌه تحلٌل کنم تموم اعضای بدنم خواستار خواب و ارامش بودن، دست فرهود و 
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 رو موهام حس کردم

 داری از هوش مٌری که-

 اروم خندٌدم

 بدنم ٌه جورٌه انگار کوه کندم-

 با پشت دستش صورتم و نوازش کرد

 بخواب فردا باٌد برگردٌم... طبٌعٌه-

 سرم و تکون دادم

 شب بخٌر-

 :با انگشتش پاٌٌن چشام و لمس کرد و خٌره شد به چشام در گوشم اروم گفت

 .تو نٌاز منی برای همهء اٌن روزای تکراری-

 :لبخندی زدم و تو دلم گفتم

 ...من و تو هردومون به هم نٌاز دارٌم فقط خواسته های همدٌگه باهم ٌکم متفاوته-

 ... چشام و بستم االن فقط خواب مٌخواستم، چشام کم کم بسته شدن و

****** 

 ”راوی“

بعد رابطشون اٌنکه ببٌنه توجه فرهود بٌشتر سمت رامانه براش سخت بود اٌنکه حواسش به 

درد کشٌدن رامان باشه ولی پس خودش چی؟ اونم مثل رامان ٌکم درد داشت و خسته بود 

 ؟!چرا پس حال اون و نپرسٌد

فقط موقع خواب برگشت سمتش و پٌشونٌش و بوسٌد و ٌه شب بخٌر گفت و خوابٌد فقط 

همٌن؟قبل اٌن بعد رابطشون بؽلش می کرد و کمرش و نوازش می کرد و باهاش حرؾ 

  !مٌزد

اون که می دونست دانٌار چه قدر حرؾ زدن  و بعد رابطه دوست داره، می دونست نمی 

 دونست؟

 :باٌد می خوابٌد ذهنش رفت سمت سکس چندساعت پٌششون از خودش پرسٌد

 چه حسی داشتی؟خوب بود ٌا بد ٌا شاٌدم افتضاح؟-

واقعا نمی دونست چه جوابی باٌد بده به نظر خودش هرکی تو اون موقعٌت بود خواه ناخواه 

 !تحرٌک مٌشد

شاٌد خواب حالش و بهتر ...اره نباٌد فکر خودش و بٌشتر از اٌن درگٌر کنه باٌد بخوابه

 ...کنه
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***** 

اروم چشماش و باز کرد و چشماش و مالٌد و رو تخت نشست خٌلی تشنش بود و گلوش 

خشک بود بلند شد و رفت اشپزخونه درٌخچال و باز کرد و بطری اب و برداشت و سر 

 کشٌد تشنگٌش که برطرؾ شد

در و بست و دوباره برگشت اتاق با دٌدن صحنه روبه روش بؽض بدی به گلوش چنگ زد 

اٌنکه فرهود محکم رامان و تو بؽلش گرفته بود بؽض نداشت؟پس خودش چی؟ سهم اون چی 

 ...بؽلی که ارومش کنه!مٌشه؟ خودش بٌشتر از همه ی ادمای دنٌا به بؽل احتٌاج داشت

رفت نزدٌکتر سر رامان نزدٌک قفسه سٌنه فرهود بود و فرهودم دستش و انداخته بود دور 

شکمش، باخودش گفت اٌن پسره از کی اٌنقدر نزدٌک فرهود شده که حتی سهم خودشم ازش 

  !گرفته

حرفای اون شب رامان تو ذهنش تکرار شد و بٌشتر از قبل مطمئن شد اٌن پسره هوس و 

 ...فرهود و تو سرش نداره بلکه هوس ثروتش و کرده

 :دراز کشٌد رو تخت و تو خودش جمع شد و خودش و بؽل کرد و زٌر لب گفت

 .مٌدونستی همٌن االن بؽلم می کردی! مٌدونی چقد سخته بی تو؟ نمی دونی دٌگه-

اون تنها کسٌه که جای خالٌش و فقط خودش مٌتونه پر کنه، خٌلی احساس تنهاٌی می کرد  

 شده ٌه باره دلت بگٌره؟

 ...جوری که حس کنی خٌلی تنهاٌی خٌلی

 !واقعٌت اٌن بود ٌه چٌزاٌی تا ابد باهات مٌمونه مثل بدترٌن حس تو بهترٌن سن

 ...خوابش نمٌومد حتی خوابم به چشماش نمٌومد تا بٌشتر تنهاٌٌش و به رخ بکشه

هندسفری و موباٌلش  از روی عسلی برداشت و اهنگی و که حس می کرد توصٌؾ حس و 

 :حالش و رو پلی کرد

 مٌگی مثل تو آدم زٌاده ولی اٌنجا کی مونده کنارت“

 

 دوباره مٌفتی ٌاد حرفام مثل من کی مٌشه بی قرارت

 اون همه خاطره رو نمٌشه خط زد ٌه روز خوب بودی با من ٌه روز بد

 داره لحظه هامون مٌره از دست مگه چٌشده خوردٌم به بن بست

 من و ول نکن تو اٌن کوچه ی تارٌک من بی تو می مٌرم

 فکر نکن مٌان جات و مٌگٌرن با چهار تا حرؾ توی دل مٌرن

 خاطره هامون از بٌن مٌرن من و ول نکن دٌگه دٌوونه
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 :زمزمه کردم

 کسی جز من و تو نمٌدونه که اگه االن کنارت موندم-

 ”ما به هم قول دادٌم ٌه قانونه

 منو ول نکن از امٌر رشوند

 

اشکای رٌخته شده روی گونه و صورتش رو با دست پاک کرد موباٌل و هندزفرٌش رو 

 .کناری گذاشت دوباره به رامان و فرهود نگاه کرد که تو اؼوش هم خوابشون برده بود

حرفای فرهود رو تو ذهنش ٌاداوری کرد که مٌگفت رامان فقط وارد رابطشون مٌشه نه 

 !اگه اٌن کارشون به اٌن معنی نٌس که رامان وارد زندگٌشون نشده پس چٌه؟!زندگٌشون 

 ...از نظر دانٌار رامان صاحب تمام توجه و محبت فرهود شده بود تو اٌن مدت کم

ساعت فرهود زنگ خورد اما دانٌار هنوز بٌدار بود و اتفاقات اخٌر فکر مٌکرد مالفه رو که 

 روی سرش کشٌده بود رو کنار زد طوری که اونا متوجه نشن بهشون نگاه کرد 

فرهود ساعت رو خاموش کرد اروم بازوشو از زٌر سر رامان کشٌد و از جاش بلند شد 

سمت دانٌار اومد دانٌار چشماشو بست و وانمود کرد که خوابه فرهود سرش رو سمت دانٌار 

خم کرد پٌشونٌشو بوسٌد و رفت ته دل دانٌار از اٌن کار فرهود گرم شد ولی هنوز از دست 

 ...فرهود دلخور بود فرهود اماده شد و اونارو بٌدار کرد

دور هم صبحونه ی مختصری خوردند و اماده ی رفتن شدن دانٌار جلو کنار فرهود نشست 

و رامان هم عقب فرهود انگار که متوجه دلخوری دانٌار شده بود دستش رو گرفت تو 

 :دستش لب زد

 چٌشده؟_

باال انداخت سرشو به پنجره چسبوند فرهود بوسه ای روی  "هٌچی"سرش رو به معنی 

انگشتای ظرٌؾ دانٌار زد نگاهش از اٌٌنه ی جلوی ماشٌن به رامان افتاد که با دقت اونارو 

نظاره مٌکرد تا احساس کرد فرهود متوجه نگاهش شد سرشو پاٌٌن انداخت و خودشو 

 .مشؽول گوشٌش نشون داد

 .تا به تهران برسن حرؾ خاصی بٌنشون رد و بدل نمٌشد

 :فرهود دنده رو عوض کردو پرسٌد

 دانٌار مٌری خونه دٌگه کالس نداری که؟_

 نه ندارم_

 باشه پس خوب استراحت کن _
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فرهود مقابل در خونه توقؾ کرد و دانٌار پٌاده شد و خداحافظی کرد بعد اٌنکه دانٌار وارد 

 :خونه شد فرهود گفت

 بٌا جلو _

 ....رامان بدون حرؾ در ماشٌنو باز کرد و رفت و جلو نشست

 "رامان"

 چطور بود شب؟خوش گذشت؟_

 تجربه ی جدٌد متفاوتی بود دوس داشتم_

 واسه من جدٌد بود _

 !ٌعنی قبل من کسی رو وارد رابطه شون نکرده بودن من اولٌن نفر بودم؟

 چٌزی نگفتم داشتٌم به کارخونه نزدٌک مٌشدٌم 

 حواس هست دٌگه چطور رفتار کنی؟_

 اره حواسم هس قربان _

 خندٌد 

 خوبه _

ماشٌن رو جلوی ساختمون نگه داشت کمالی که بٌرون از کانکس اٌستاده بود مارو دوباره 

دٌد عرض ادبی برای فرهود کرد و برگشت تو کانکس تعجب کردم رفتاراش عوض شده 

 بود 

 باورم نمٌشه اٌن همون کمالٌه؟_

 فرهود رٌموت رو زد 

 چطور؟_

عوض شده، قسم مٌخورم اگه کمالی قبلی بود دوساعت وامٌستاد و بر و بر مارو نگاه _

 !مٌکرد

 .بٌخٌال اون دٌگه سرش گرم کار خودشه_

 ...امٌدوارم_

از ماشٌن پٌاده شدم ،حدس مٌزدم فرهود بهش اخطار داده و اال خودش که عاشق فضولی و 

سرک کشٌدن تو کار مردم بود کارتمو زدم و رفتم باال خبری از پوٌان نبود خدا رو شکر 

مٌکردم  وارد اشپزخونه شدم و کارای همٌشگٌو انجام دادم و قهوه رو اماده کردم و برای 

 .فرهود بردم

پشت مٌز نشستم قرارای امروز رو هماهنگ کردم امروزم طبق روال همٌشگی روزم رو 
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 .تو کارخونه گذروندم تا وقت نهار رسٌد

نگاهی به گوشٌم انداختم باترٌش تموم شده بود و خاموش شده به شارژ زدمش و با دٌدن 

 .مٌس کال از فرزام به پٌشونٌم کوبوندم۲تا مٌس کال از مامان ۱۰

کامال فراموش کرده بودم که به مامان خبر بدم شب نمٌام خونه پٌام هول هولکی براش از 

 .فرستادم" شب خونه فرزام موندم و شارژر با خودم نبرده بودم"قبٌل اٌنکه  

از اسانسور پاٌٌن رفتم و وارد رستوران شدم ادما به صورت پراکنده تو رستوران نشسته 

بودن چشم گردوندم و فرزام رو ندٌدم حتما نٌومده بود مٌز کنار کولر انتخاب کردم و 

 .نشستم

 تو فکر بودم که فرزامو شاد خندون مقابل خودم دٌدم 

 کم پٌدا شدی رامان خان؟_

 منو که هر روز مٌبٌنی _

اون که اره دٌروز کجا بودی؟ با بچه ها مٌخواستٌم برٌم دربند دو بار گرفتمت خاموش _

 بودی

 :با شٌطنت گفتم

 اومم حدس بزن_

 :فوری قضٌه رو گرفت و با چشمای گشاد شده گفت

 بگو به جون فرزام _

 ای بابا باور نداری؟_

 فکر نمٌکردم انقدر زود اتفاق بٌوفته _

 سرمو کج کردم

 دٌگه دٌگه اتٌششون تنده_

 فرزام خندٌد

 دانٌار چی اون چی مٌگفت؟_

چی داره بگه داداشم؟ از قرار معلوم بد جوری عاشق فرهوده اما فرهود دٌگه تو مشت منه _

 معلومه از رابطه ی قبلٌشون خسته شده 

 !کارت درسته_

 پس چی منو دست کم نگٌر _

 نگاهی به دور و اطراؾ انداختم

 کٌوان کو نمٌبنمش؟_
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 چه بدونم دٌروزم نٌومد، چطور تو که مٌگفتی نچسبه و فالن و بٌسار؟_

 بعد مهمونی باهاش اوکی شدم دٌدم پسر بدی نٌس_

 .پسر بدی که نٌس فقط بٌچاره هٌزه ٌکم_

خندٌدم و بعد صرؾ نهار به دفترم برگشتم فرهود نبود و حتم مٌدادم برای بازدٌد به 

کارخونه ی دٌگه ای رفته پشت مٌز نشستم لب تاپ رو باز کردم و منتظر شدم وٌندوز باال 

 بٌاد 

تو اٌن فاصله موباٌلمو برداشتم با دٌدن شماره ناشناسی که تو گوشٌم افتاده بود دوباره خودم 

 .به همون شماره زنگ زدم طولی  نکشٌد که صدای دانٌار پٌچٌد تو گوشی

 سالم خوبی؟دانٌارم_

 تعجب کردم 

 سالم مرسی _

 شماره اتو از تو گوشی فرهود برداشتم امٌدوارم ناراحت نشده باشی _

 نه نشدم خب کاری داشتی؟_

دوشنبه تولد فرهود ٌعنی دو روز بعد مٌخوام سوپراٌزش هر سال خودم اٌن کارو مٌکردم _

اما امسال قضٌه ٌکم فرق کرده گفتم حاال که ٌه مدت باهم در ارتباطٌم بد نباشه که باهم اٌن 

 .کارو انجام بدٌم اٌنجوری هم رابطه امون جوش مٌخوره

اوو داشت از در دوستی وارد مٌشد اگه قبول مٌکردم برای خودمم خوب مٌشد و تو دل 

 .فرهود بٌشتر جا باز مٌکردم

 فکر خوبٌه بدم نمٌاد _

 خوبه پس امروز کی مٌتونی بٌای پاالدٌوم؟_

با شنٌدن اسم اٌن پاساژ حس کردم نصؾ پوالم پر زد چه برسه اٌنکه چٌزی بخرم اما با اٌن 

 :حال گفتم

 مٌبٌنمت ۶پنج کارم تموم مٌشه _

 اوکی فعال_

 فعال_

گوشٌمو روی مٌز انداختم بهتر بود ٌه نظری هم از من مٌپرسٌد که از کجا خرٌد کنٌم بهتره 

اونجا همه چٌز خدا تومن بود اما برای منم بد نمٌشد از قدٌم مٌگن کار خوب از پر کردن 

 است اگه مٌخوام کارم نتٌجه ی خوبی داشته باشه باٌد ٌکم از خودم ماٌه بزارم

************************* 
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وقت نداشتم برم خونه و برگردم تو دفتر کمی به سرو شکلم رسٌدم و بٌرون اومدم اژانسی 

گرفتم و رفتم سمت فروشگاه،وارد مرکز خرٌد شدم و تصمٌم گرفتم بهش زنگ بزنم تا 

 :زودتر پٌداش کنم بعد دو بوق جواب داد

 طبقه سومم بٌا اونجا-

 باشه االن مٌام-

قطع کردم وسوار اسانسور شدم از اٌٌنه نگاهی به خودم انداختم و دستی رو موهام کشٌدم 

 بٌرون اومدم و داشتم اٌن ور و اون رو نگاه م کردم تا پٌداش کنم که با صداش چرخٌدم

 سمتش

                                                             سالم من اٌنجام-

 سالم -

 نگاهش و ازم گرفت و به مؽازه ای اشاره کرد

 بٌا برٌم اون ور-

باهم سمت فروشگاه لباس فروشی رفتٌم اون داشت چندتا هودی رو نگاه 

می کرد منم رفتم سمت تٌشرتا از ٌکٌشون خوشم اومد قٌمتش و که دٌدم 

 مخم سوت کشٌد

 می خرٌش؟ به نظرم که رنگش بهت مٌاد-

 سرٌع دستم و عقب کشٌدم و قٌافم و بی تفاوت نشون دادم

 نه خوشم نٌومد-

 ولی خٌلی شٌکه همچٌن مدل و طرحی سخت گٌر مٌاد-

 !ٌاخدا اٌنم ول کن نبود

 نه گفتم که زٌاد خوشم نمٌومد من همچٌن مدلی نمٌپوشم-

 سرش و تکون داد

 باشه برٌم-

از اونجا اومدٌم بٌرون هر مؽازه ای که به دردمون مٌخورد ٌه سری می زدٌم، فکرم درگٌر 

با دانٌار وارد ٌه مؽازه عطر فروشی ! شده بود واقعا با اٌن قٌمتا چی بخرم واسه تولدش

شدٌم به فروشنده گفت چندتا بهترٌنش و بهش بده تا انتخاب کنه به عطر تو دستش اشاره 

 .کرد

 اٌن مارکش فوق العادست بوش حرؾ نداره -
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 :سرش و بلند کرد و به فروشنده گفت همٌن و مٌخواد ابروٌی باال انداختم و بهش گفتم

 واقعا مٌخوای عطر بگٌری؟-

 اره مشکلٌه؟ -

 نه ولی من شنٌدم جداٌی مٌاره-

 پوزخندی زد

من که به اٌن چرندٌات اعتقادی ندارم کسی که دوست داشته باشه خب داره دٌگه چه ربطی -

 .به نظرم بقٌه تلقٌن مٌکنن! به عطرواٌن جور چٌزا داره؟

 .شونه ای باال انداختم

 خوددانی خودت مٌدونی-

 فروشنده باکسش و گذاشت جلوش

 چند تقدٌم کنم؟-

 سه و نٌم مٌلٌون-

با شنٌدن قٌمتش چشام چهارتا شد خب ٌه عطر دٌگه چه خبره مگه من نمٌدونم فرهود چطور 

دلش مٌاد از اٌن بزنه رو خودش دوباره فکرم رفت سمت اٌنکه من چی بگٌرم که کم نٌارم 

 پٌش اٌن پسره ؟

 .باٌد حسابی ماٌه بزارم تا بٌشتر به چشم فرهود بٌام نباٌد فکر کنه به خاطر پول قبول کردم

از اونجا اومدٌم بٌرون خب راستش من سلٌقه فرهود و نمٌدونستم دانٌار مدت طوالنی باهاش 

زندگی کرده، و مطمئنا مٌدونه از چی خوشش مٌاد پس ترجٌح دادم ٌکم از زبونش حرؾ 

 .بکشم تا ببٌنم از چی خوشش مٌاد

 همٌنطوری که پٌش هم راه می رفتٌم و نگاهش به مؽازه ها بود برگشتم سمتش

 فرهود از لباس خوشش مٌاد؟-

 سرش و تکون داد

 .اون استاٌل خاص خودش و داره و سلٌقه کسی رو نمٌپسنده-

 ٌعنی عطر و با سلٌقه تو مٌپسنده؟-

 انگار متوجه کناٌه ام شد که نگاهی بهم انداخت

 .ببٌن من واقعا حسود نٌستم، فقط سعی دارم بهت کمک کنم تا سلٌقشو بدونی-

 اگه دوسش داری چجوری راضی شدی من و قبول کنی؟-

 بااٌن حرؾ ٌهوٌٌم سرجاش موند و سرش و بلند کرد و بهم خٌره شد لبخند تلخی زد 

 قبال هم گفتم فقط ٌه خاطر اٌنکه عاشقشم-
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 پس اگه اون دوست داره چرا من و انتخاب کرد؟-

 بااٌن سوالم لباش و بهم فشار داد انگار جوابی نمی تونست بده 

 .کم کم داره دٌر مٌشه بهتره برٌم تا توام خرٌدت و انجام بدی-

 ...جلوتررفت و منم دنبالش رفتم حتی خودشم از دوست داشتن فرهود مطمئن نبود

 .داشتم از وٌترٌن به عٌنک های افتابی نگاه می کردم که ٌه مدلش بدجوری چشمم و گرفت

 .من مٌرم تو اگه خواستی بٌا-

رفتم داخل و گفتم چندتا مدل خوبش و بٌاره تا ٌه نگاهی بندازم فروشنده به عٌنک تو دستم 

 :اشاره کرد و گفت

 بهترٌن و جدٌدترٌن مدلمونه-

سری تکون دادم اٌن عٌنک ٌکم شبٌه عٌنکی بود که قبال رو چشماش دٌده  بودم فکر کنم از 

همچٌن مدلی خوشش بٌاد چون مال خودشم ٌکم شبٌه اٌنه، ٌه لحظه ٌادم افتاد اصال قٌمتش و 

  !نپرسٌدم اگه خٌلی گرون بود چی؟

 :برگشتم سمت فروشنده

 مٌشه قٌمتش و بگٌن؟-

قابل شمارو نداره، دو مٌلٌون و ششصد البته باٌد بگم اٌن هفته ما همه اجناس و اؾ زدٌم -

اگه هفته بعدی تشرٌؾ بٌارٌن قٌمتامون دو برابره توصٌم اٌنه اٌن فرصت استثناٌی رو از 

 .دست ندٌن

 بله ممنون-

مجبوی رامان نباٌد کم ...مٌلٌون بود،لعنتی۴دستی به موهام کشٌدم تنها پس اندازم 

 نباٌد...بٌاری

 :صدای دانٌار و شنٌدم

 .من مٌتونم پولش و پرداخت کنم...اگه مشکلی داری-

 خٌلی بهم برخورد، همٌنم مونده اٌن بچه بخواد واسم کالس بزاره

 نه مشکلی ندارم خودم پولش و مٌدم-

هم از پول خرج کردن ...سری تکون داد،بعد از حساب کردن اومدٌم بٌرون واقعا خسته شدم

 ...هم از راه رفتن

 من خٌلی گرسنمه تو چی؟-

 سری تکون دادم

 اره منم همٌنطور-
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 پس برٌم فود کورت ٌه چٌزی بخورٌم-

رفتٌم طبقه باال و تو ٌکی از کافه ها نشستٌم به منو نگاهی انداختم به جای اٌنکه دنبال ٌه 

خوردنی خٌلی خوب باشم دنبال قٌمت های پاٌٌنم ماشاال اٌنجام قٌمت کم نداره گارسون اومدو 

 :دانٌار گفت

 وافل و اب پرتقال ممنون-

 هردو منتظر بودن تا منم سفارش خودم و بگم سرٌع انتخاب کردم تا بٌشتر از اٌن ضاٌع نشم

 قهوه فرانسه-

 سری تکون داد و رفت سرم و بلند کردم که نگاهمون به هم گره خورد

نگاهم کشٌده شد به لباش ٌاد دٌشب افتادم که فرهود مجبورم کرد از هم لب بگٌرٌم نگاهش 

کردم اونم انگار داشت به دٌشب و اتفاقاتش فکر مٌکرد سرشو انداخت پاٌٌن و سرفه ی 

 مصلحتی کرد

 خب به نظرت تو خونه سوپراٌزش کنٌم؟_

 چونه امو خاروندم 

 کافی شاپ به نظرم بهتره_

 فرهود دوس نداره؟_

 :چشمام گشاد شد

 ٌعنی چی دوس نداره؟_

از اٌنکه تو جاهای شلوغ براش جشن بگٌره دوس نداره ترجٌحش اٌنه همه چی مختصر و _

 .جمع و جور باشه

همون لحظه که دانٌار حرفش رو تموم کرد سفارشمون رو اوردن تشکر کردٌم قهوه امو 

 جلو کشٌدم

 .خب من فکر مٌکنم محٌط خونه براش تکراری باشه ٌه کافی شاپ اروم و خلوت قشنگتره _

 فکر نمٌکنم خوشش بٌاد _

دلٌل لجبازٌای دانٌار رو نمٌفهمٌدم اخه مگه ادمی پٌدا مٌشد که از گرفتن 

 بٌاد؟اٌنطور جشنا بدش 

  .قهوه امو برداشتم و به لبام نزدٌک کردم از باالی فنجون نگاهش کردم

ٌه کافه خوب مٌشناسم اکثرا خلوت مٌشه پارسال دوستمم همونجا تولد  _

 دوس دخترشو جشن گرفت 

 عکسشو داری؟_
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 نه ادرسشو برات مٌفرستم خواستی برو ببٌن _

خٌل خب قبوله امٌدوارم خوشش بٌاد فقط چون تو اٌن سه سال اکثر مناسبتا رو تو خونه _

  .جشن گرفتٌم

 نگران نباش ٌه تنوعٌم مٌشه _

 :نٌشخندی زدم و ادامه دادم

 الزم نٌس که ٌادت بٌارم فرهود از تنوع خوشش مٌاد؟_

دستش که روی مٌز بود مشت شد و چٌزی نتونست بگه قهوه امو سر کشٌدم و با خنده نگاش 

 ...کردم

 

********* 

قرار شد رزرو . بعد سه ساعت گشتن تو اون پاساژ و بٌرون بودن باالخره به خونه رسٌدم

کردن اون کافه با من باشه و بقٌه خرٌدا مثل کٌک و وساٌل تزٌٌن با دانٌار فکر نمٌکردم 

رزرو کردن اون کافه در مقابل خرجی که دانٌار مٌخواست رو کٌک و بقٌه خرت و پرتا 

 .بزاره چٌزی باشه

 ...اٌن دو روز مثل برق و باد گذشت و روز دوشنبه فرا رسٌد لباسامو پوشٌدم و را افتادم

 "فرهود"

جلوی پارکٌنگ کارخونه توقؾ کردم و رٌموت رو زدم همٌنطوری که به در فلزی که اروم 

  .اروم باال مٌرفت، خٌره شده بودم صدای کمالی رو شنٌدم

 سالم اقا صبحتون بخٌر _

 سالم ممنون کمالی_

 اقا دورتون بگردم تولدتون مبارک _

خندٌدم تقرٌبا فراموشم شده بود از اٌنکه امروز روزه تولدمه تشکر کردم چشم به دو تا 

شٌشه مربای متوسط که درش رو با پارچه ی قرمز و سفٌدی محکم کرده افتاد که هر کدومو 

 .تو ٌه دستش گرفته بود اشاره ی بهشون زدم

 چٌن اٌنا کمالی؟_

اقا، جونم براتون بگه اٌنا مربای توت فرنگی و زرد الو ان مال شماست هدٌه ای نا قابل _

 از طرؾ منو زنم 

  .دستت درد نکنه الزم به اٌن کارا نبود_

سالشه بٌشتر از شما مو ۲۵اختٌار دارٌد اقا جان بزنم به تخته اصال تکون نخوردٌن دامادم  _
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 .سفٌد رو سرش هس

 خنده ام گرفت

 کافٌه کمالی _

 .بخدا اقا راس مٌگم چشم کؾ پاتون روز به روز داره به جذبه و مردونگٌتون اضافه مٌشه_

مرسی ، مربا ها رو هم نگه دار رفتنی خونه با خودم مٌبرم خونه از خانومتم از طرؾ من _

 تشکر کن

 چشم اقا بزرگٌتونو مٌرسونم _

 .ماشٌنو بردم تو پارکٌنگ و بعد از پارک کردنش با اسانسور رفتم باال

 رامان با دٌدنم از جاش بلند شد 

 صبح بخٌر فرهود خان _

 مرسی صبح توام بخٌر چه خبر؟_

 سالمتی تو چه خبر؟_

 هٌچی مثل همٌشه _

 نزدٌکم اومد و بوسه ای روی استخون گونه ام کاشت

 تولدتم مبارک امٌدوارم سال خوبی رو شروع کنی _

 .ابروهامو باال انداختم از کجا فهمٌده بود؟حتما فرزام بهش گفته بود

 مرسی اٌن نشد ولی_

 چی؟_

ٌهو از تٌشرتش گرفتم و کشٌدمش طرؾ خودم و لب باالٌٌشو مکٌدم معلوم بود انتظار اٌن 

حرکتو ازم نداشت دستاش که رو هوا مونده بود رو روی کمرم گذاشت و همراهٌم کرد با 

 .ولع همو مٌبوسٌدم دستم پشت گردن و باسنش بود

 :باالخره با اکراه ازش جدا شدم و گفتم

 حاال شد _

 ...خندٌد خٌسی دور لبش رو با دست پاک کرد

***** 

بله "بعد از اٌنکه نهار رو تو دفترم خوردم سٌستمم رو روشن کردم که تقه ای به در خورد 

 .رامان بود...ای گفتم در باز شد" 

 تو دستش ٌه کاؼذ بود و اورد و روی مٌز گذاشت 

 اٌنم قرارای امروز _
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 ممنون _

   اگه بشه مٌخواستم مرخصی چن ساعته بگٌرم_

 : همون طوری که سرم تو لپ تاب بود پرسٌدم

 برای چی؟_

 وقت دندون پزشکی دارم _

 ٌه تای ابرومو باال انداختم

 چرا؟چٌشده؟_

 نمٌدوندم دندون اسٌابم درد مٌکنه _

 عه باشه مٌتونی بری کارت تموم شد زنگ بزن بهم _

 سری تکون داد و خداحافظی کرد

 چند ساعتی گذشت که دوباره تقه ای به در خورد 

 بٌا تو_

 با دٌدن دانٌار تو چارچوب در ابروهام باال پرٌد 

 دانٌار؟؟چه عجب _

 با ناز خندٌد و اومد سمتم

 اومدم با هم برٌم، کار بدی کردم؟_

 سرمو به نشونه نفی تکون دادم 

 اصال فقط تعجب کردم چون زٌاد نمٌای اٌنجا _

 اره خب ، رامان کجاست؟_

 بشٌن ده دٌقه ای کارم تموم مٌشه باهم مٌرٌم...وقت دندون پزشکی داشت رفت_

 سوٌٌچمو از روی مٌز برداشت 

 نه پاٌٌن منتظرت مٌمونم عشقم _

 چون پشت مٌز بودم خم شد روی مٌز و گردنمو بوسٌد

 زود بٌا عزٌزم_

 باشه _

 چشمکی زد و باسنش و ٌه کوچولو لرزوند

 من برم دٌگه _

از پشت مٌز در اومدم و کنارش رفتم لپ باسنش رو تو دستم گرفتم و فشار دادم وسرمو تو 

 گردنش فرو بردم
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 اگه نظر منو مٌخوای اصال نرو همٌنجا بمون _

 خودشو با خنده کنار کشٌد 

 پاٌٌن مٌبٌنمت ددی _

 .سرمو با خنده تکون دادم و در عرض ٌه ربع کارامو تموم کردمو پاٌٌن رفتم

 ....با دٌدن دانٌار که پشت فرمون نشسته بود تعجب کردم

 بشٌن دٌگه فرهود-

 داری شوخی مٌکنی؟مٌخوای رانندگی کنی؟_

 هوم_

تا اونجاٌی که ٌادمه تو بعد گرفتن گواهٌنامه کال دو بار بٌشتر رانندگی نکردی االن _

 چٌشده؟افتاب از کدوم ور در اومده؟

 .امروز فرق مٌکنه_

 درو باز کردم و نشستم 

 چه فرقی؟_

 به زودی مٌفهمی عشقم _

 که اٌنطور _

 ماشٌن رو روشن کرد به جای اٌنکه مستقٌم بره پٌچٌد سمت راست

 راهه خونه مستقٌمه_

 کی گفته خونه مٌرٌم؟_

 کجا مٌرٌم پس؟_

 بشٌن و تماشا کن عزٌزم چه قدر عجول شدی _

 .باالخره دانٌار مقابل کافی شاپ شٌکی توقؾ کرد، هوا تارٌک شده بود، پٌاده شدٌم

 ”راوی“

وارد باغ کوچکی شدن مقابلشون ٌه ساختمون با نمای سفٌدی قرار داشت وارد شدن فضاش 

خٌلی اروم و قشنگ بود و موزٌک الٌتی در حال پخش بود، پٌش خدمت جلو اومد و لبخندی 

 زد

 خٌلی خوش اومدٌن بفرماٌٌد -

هردو سری تکون دادن و جوابش و دادن و به سمت پله ها رفتن کافه دوبلکس بود و 

طراحی و دکور داخلٌش واقعا خٌلی قشنگ بود از باالی سقؾ برگ های سبز اوٌزون بودن 

و ادم حس می کرد انگار توی طبٌعته، انواع تابلوهای کالسٌک رو دٌوارا به چشم
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فرهود چشم از اونا گرفت و از پله ها باال رفت به طبقه باال که رسٌدن ٌکم که .مٌخوردن

 جلوتر رفتن با دٌدن صحنه روبه روش ابروهاش باال پرٌدانتظار همچٌن 

به معنای واقعی سورپراٌز شده بود، بادکنای سٌاه و طالٌی به طرز . چٌزی رونداشت

 با چراؼای کوچکی خودنماٌی می کرد ۴۰قشنگی تزئٌن شده بودن و عدد 

 

                                                            
 

روی مٌز شعمای کوچکی روشن بودن که فضارو رمانتٌک تر کرده بودن و از همه مهتر 

 .رامان که با دٌدنشون با لبخند و چشمای شٌطون از رو صندلی بلند شد و به طرفشون اومد

 هپی مپی-

 فرهود خندٌد و هردوشون و بؽل کرد 

 حاال واسه من برنامه می چٌنٌن؟...شٌطونا-
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هردو خندٌدن و سر مٌز سه نفره نشستن فرهود از اٌنکه می دٌد رامان و دانٌار ٌکم به هم 

 :نزدٌک شدن خوشحال بود تو همٌن لحظه بود که صدای اهنگ تولدت مبارک پخش شد

 

We sing Happy Birthday to you 

 ما برات تولدت مبارک مٌخونٌم

And may all your dreams come true 

 و امٌدوارٌم همه روٌاهات واقعی شن

We sing Happy Birthday to you 

 ما برات تولدت مبارک مٌخونٌم

And may all your dreams come true 

 و امٌدوارٌم همه روٌاهات واقعی شن

Oh ho ho ho ho 

 اوه هو هو هو هو

This is your birthday song 

 اٌن اهنگ تولدته

Oh ho ho ho ho 

 اوه هو هو هو هو

Celebration all night long 

 جشنی تو کل شب

Oh ho ho ho ho 

 اوه هو هو هو هو

May all your dreams come true 

 همه روٌاهات واقعی شن

We sing all together: Happy Birthday to you 

 

Happy Birthday we sing to you 

 

May all your dreams come always true 

 همه روٌاهات همٌشه واقعی شن
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Happy Birthday we sing to you 

Forever and ever 

 تا همٌشه ی همٌشه

و گارسون کٌک و اورد و روی مٌز گذاشت فرهود انگار که به وجد اومده باشه سرش 

 :و نزدٌک کرد تا شمعای روش و فوت کنه که دانٌار سرٌع گفت

بزا اول عکس بگٌرم ٌادگاری بمونه ...صبر کن ٌه لحظه-

 

 

چندتا عکس از کٌک گرفت و بعدش از فرهود عکس تکی گرفت 

و چندتام سه تاٌی باهم سلفی گرفتن صدای خنده هاشون بلند شده 

تو ...بود و فضا شاد بود انگار که هٌچ کدومشون دؼدؼه ای ندارن

همٌن لحظه که دانٌار و رامان داشتن فٌلم می گرفت فرهود روبه 

 .دوربٌنا به کٌک اشاره ای کرد

 ...تولدم مبارک-

 :با فوت کردم شمعا هردو ٌکصدا گفتن 

-Happy birthday 

 به ارزوهات برسی-رامان

 بهترٌنا نصٌبت بشه عشقم-دانٌار

 فرهود لبخندی به هردوشون زد

مرسی بچه ها واقعا توقع همچٌن تولدی رو نداشتم و مٌتونم بگم شوکه شدم ممنون که تو -

 چنٌن روزی بامن بودٌن و خوشحالم کردٌن

 .بعد خوردن کٌک و ابمٌوه هاشون دانٌار کادوش و سمتش گرفت

 ناقابله عشقم-

 .بعدش هم رامان باکس و جلوش گذاشت فرهود اخم ساختگی کرد

 بچه ها واقعا الزم نبود-

 نمٌخوای کادو هات و باز کنی؟ فکر کنم من بٌشتر ازتو ذوق دارم-رامان

فرهود خندٌد و اول مال دانٌار و باز کرد با دٌدن عطر و پٌچٌدن بوش تو مشامش چشماش 

 .و بست
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 دنبال همچٌن عطری بودم مرسی ازت...وای عالٌه-

 خواهش می کنم عزٌزم-

حاال نوبت کادوی رامان بود،خودش بٌشتر از فرهود اشتٌاق داشت بهش 

ؼبطه می خورد، فرهود بعد باز کردن باکس ٌکی از ابروهاشو باال 

 .انداخت

 ؟!از کجا مٌدونی من همچٌن مدالٌی رو خوشم مٌاد...شٌطون-

رامان لبخند پهنی زد خٌلی ذوق مرگ شده بود که پسندٌده چون با حرفاٌی 

که دانٌار زده بود و اٌنکه سخت پسنده فکر نمی کرد فرهود زٌاد خوشش 

 .بٌاد

 ...دٌگه دٌگه-

بعد شوخی و خنده هاشون دٌگه عزم رفتن کردن از جاشون بلند شدن و از 

ساختمون خارج شدن و سوار ماشٌن شدن مثل قبل دانٌار جلو نشسته بود و رامان عقب 

 فرهود به گٌتاری که رامان صندلی عقب گذاشت نگاهی انداخت

 گٌتار و واسه چی اوردٌن؟-

 مٌشه برٌم بام تهران؟-دانٌار

 االن؟-

 اره لطفا برٌم-

 .باشه انگار امروز روز مخالفت نٌست هرچی شما دوردونه ها بگٌن-

 استارت زد و ماشٌن و به حرکت دراورد

 .رامان سرش و جلو اورد و گونه اش و بوسٌد

 !چه قدر مهربونی بهت مٌاد اخه-

 فرهود خودش و گرفت تا نخنده برگشت و چپ چپ نگاش کرد

 ٌعنی روزای دٌگه نٌستم دٌگه اره؟من ٌه مهربونی بهت نشون بدم بٌا و ببٌن-

 بعد گفتن اٌن حرؾ هرسه زدن زٌر خنده

 ای بابا چرا جدی مٌگٌری فرهودخان؟-

به بام که رسٌدن از ماشٌن پٌاده شدن و باال رفتن شب شده بود و منظره روبه روشون خٌلی 

 .بی نظٌر بود

 ”رامان“
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از باال که به پاٌٌن نگاه می کنم حس می کنم برج ها و ساختمون های رٌز و درشت درست 

زٌر پامه، سکوت دلچسبی برقرار بود و هوای پاک و فضای ارامش بخش به ادم لذت می 

ساختمون های ؼول پٌکر به نظر مٌومد که اندازه بند اول انگشت کوچکمه، کوه هاٌی .داد

 .که انگار محکم ترٌن اجرام زمٌن به نظر می رسٌدن

 

                           

 بشٌنٌن بچه ها-فرهود

هرسه روی صندلی نشستٌم که بعد از چند دٌقه سکوت 

 فرهود انگشتش و روی تارهای گٌتار کشٌد

 خب کی مٌخواد بخونه؟-

 :گفتم

 تو بخون فٌض ببرٌم-

 ابروهاش و باال انداخت

 امروز تولد منه پس شما دو تا باٌد برام بخونٌن -

 دانٌار لب و لوچه اش اوٌزون شد

 خب توام بخون-

 هر اهنگی باشه قبوله فقط بخونٌن ببٌنم چی تو چنته دارٌن-

 خندٌدم

 من ٌکی که صدا ندارم-

 فرهود بهم اخم کرد

من همٌشه اٌنقدر مهربون نٌستما اگه نمٌخوای به خاطر اون حرفت واسه خودت تنبٌه -

 بخری پس شروع کن

 لبم و کمی کج کردم

 !اخه صدای خوبی ندارما از ما گفتن بود بعد نگی صدای ؼارؼار کالغ از صدای تو بهتره-

 فرهود تک خنده ای کرد

 تو بخون هرچی بود مٌمونه همٌنجا دهن ما قرصه-

 خندٌدم

 باشه اقا خودتون خواستٌن دٌگه برای من که فرقی نمی کنه-

 انگشتش و چند بار روی تارها کشٌد
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 خب چه اهنگی؟ -

خوبه قبال  .اول اسم ٌه اهنگ گفتم که گفت نشنٌده و بعدش ٌه اهنگ از مسٌح که گفت اوکٌه

چندبار بٌن بچه ها خونده بودم و خٌلی هم اولٌن بارم نبود، شروع کرد گٌتار زدن،سرمو 

 :تکون دادم و شروع کردم به خوندن

 

 با من بٌا بازم بٌا عشق و بهم ٌاد بده "

 بازم به اٌن تن خستم قدرت پرواز بده

 بی تو بارون نی قلبم آروم نی من به آسونی

 جوون نم مٌره واست من تورو همٌشه خواستم

 اسمت قسم راستمه با تو اٌن دنٌای واس منه

 جوون نم مٌره واست من تو رو همٌشه خواستم

 :به نگاش که به من بود خٌره شدم و ادامه دادم

 آخه به عشق تو با ذوق من به تو زندگی مٌدم

 همه ی عشقم و من توی گوشه ی چشم تو دٌدم

 "مٌدونی قلب من تا ابد بدجور پای تو گٌره

 "ترک ازمسٌح"

 

 تا اٌنجا خوندم و الکی تعظٌم کوتاهی کردم

 تشوٌقم نکنٌن...خواهش می کنم-

 فرهود خندٌد

خوشم اومد بارٌکال ٌه پا خواننده درست و حسابی ازت ...همچٌن صدای بدی هم ندارٌا نه-

 درمٌاد خوبه استعداد داری

 نٌشخندی زدم

 ما اٌنٌم دٌگه-

 :فرهود روبه دانٌار که انگار کمی گرفته به نظر مٌرسٌد گفت

 خب نمٌخوای مارو از صدای قشنگت بهره مند کنی؟-

 لبخند محوی زد

 صدای رامان انقدر خوبه که من حرفی واسه گفتن ندارم دٌگه-

 برگشتم سمتش
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 بخون مطمئنم صدات حرؾ نداره...اؼراق نکن-

 سرش و تکون داد 

 باشه می خونم-

 "راوی"

 

اهنگی رو که مدنظرش بود و به فرهود گفت و شروع کرد نواختن،نگاهی به ستاره هاٌی 

که از باال بهش چشمک مٌزدن انداخت و چشماش و بست و شروع کرد به خوندن نه تنها 

 ...حنجره و مؽزش بلکه دل و تمام احساساتش هم اون لحظه روشن بودن

 

 مال من باش که همٌشه من مال تو بودم "

 عاشقم باش اگه مٌشه 

 مال من باش که به جز تو به کسی حسی ندارم 

 بگو اره دٌگ صبح شد

 مال من شو اگه بازم واسه تو مهمه قلبم عشقو باهات تجربه کردم 

 چشماش و باز کرد و به چشمای سٌاه قشنگ روبه روش دوخت

 "مال من باش که دوباره با نبودت قد عالم،قد دنٌا شده دردم

 "مال من باش از تتلو"

 

 :بؽض چنگ زد به گلوش برای اٌنکه جو سنگٌن بٌنشون و از بٌن ببره خنده مصنوعی کرد

 دٌدی گفتم که صدام افتضاحه-

ولی اثری از خنده و شوخی رو صورت هٌچ کدومشون نبود چشمای آبی رامان بهش زل 

زده بودن هٌچ حسی رو نمی تونست ازشون بخونه صدای فرهود باعث قطع ارتباط 

 چشمٌشون شد

 ممنون عزٌزم خٌلی خوب بود-

 مرسی-

فرهود از جاش بلند شد و اوما هم به تبعٌت از اون بلند شدن رامان انگار که همون پسر 

چنددٌقه پٌش که خنده از رو صورتش ٌه لحظه هم کنار نمٌرفت نبود سکوت کرده بود و 

 چٌزی نمی گفت دانٌار دلش بٌشتر گرفت نمی خواست باعث بشه کسی ناراحت بشه

حاال اٌن اتفاق افتاده بود و رامان تو اٌن رابطه بود نباٌد باعث بشه کسی که مثل خودشم بی 
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 …تقصٌره احساس اضافه بودن ٌا معذب بودن بکنه نباٌد

 :درحالی که راه می رفتن باخودش مٌگفت

تقصٌر رامان چٌه مگه؟ اونم مثل من از چٌزی خبر نداشت و حاال هردومون سرگردونٌم -

 ... تو اٌن رابطه

جوری که حتی فرهودم تالشی برای شکستنش نمی ...سکوت بٌنشون خٌلی سنگٌن بود خٌلی

 ...کرد شاٌدم اونم فکرش درگٌر بود، درگٌر اٌن رابطه

کم کم رسٌدن به جاٌی که مؽازه ها و رستورانا و هاٌپر ها دٌده مٌشدن فرهود رو بهشون 

 :گفت

 برٌم شام؟-

 :رامان سرش و بلند کرد و زٌر لب گفت

 نه من مٌل ندارم اصال-

 برگشت سمتش

 تو چی؟-

 نه مرسی-

 :عصبی گفت

 .من مٌرم ٌه چٌزی بگٌرم و بٌام...اٌنطوری که نمٌشه ای بابا-

سری تکون دادن بعد رفتن فرهود بازم بٌنشون سکوت برقرار شد رامان دستش تو جٌبش 

 بود و سمت مخالؾ دانٌار چرخٌده بود اعصابش خرد شده بود و احساس ناراحتی می کرد 

 :با خودش می گفت

 

تازه داشت همه چی ٌکم نرمال مٌشد که زدم خرابش کردم  تازه ٌکم با -

 ...رامان خوب شده بودم ولی حاال

باصدای قدماٌی سمت فرهود چرخٌد تو دستش سه تا ظرؾ بزرگ ذرت 

 .مکزٌکی بود

 بگٌرٌن-

بعد خوردن سوار ماشٌن شدن و برگشتن جو جوری بود که حتی فرهود 

به رامان ٌه تعارفم نکرد که باهاشون بٌاد وبدون حرفی رفت و جلوی 

 .خونشون توقؾ کرد

رامان تشکری کرد و از ماشٌن پٌاده شدو سمت خونشون رفت و حاال بعد رفتن رامانم 
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قطره اشک مزاحمی از گوشه چشمش ...احساس می کرد واقعا اٌن داره بٌشتر ازارش مٌده

 ...چکٌد

 "فرهود"

 

دانٌار خودشو به شٌشه ی .از وقتٌکه رامان رفت، سکوت ازار دهنده ای بٌنمون برقرار بود

 .ماشٌن چسبونده بود و تو فکر رفته بود

از دست خودم عصبانی بودم اونا گناهی نداشتن من اونارو ناخواسته وارد اٌن رابطه کردم 

 !کاش با ٌکٌشون اشنا مٌشدم اٌن فکرا لحظه ای از ذهنم گذشتن فقط لحظه ای

 !ولی هر چی فکر مٌکردم نمٌتونستم از ٌکٌشون بگذرم من هر دو رو باهم مٌخواستم

ٌه ربعی گذشت رسٌدٌم خونه ماشٌنو تو پارکٌنگ پارک کردمو پٌاده شدٌم و سوار اسانسور 

مٌدونستم وقتی دانٌار تو خودشه و ٌا با ٌه . شدٌم دانٌار با گوشه ی تٌشرتش بازی مٌکرد

 .چٌزی ور مٌره ذهنش مشؽوله و از چٌزی نگرانه

کلٌدو تو قفل چرخوندم و وارد شدٌم دانٌار با دو رفت تو اتاقش و درو بست اخمامو تو هم 

فقط دوش اب سرد بهم ارامش مٌداد . کشٌدم هدٌه هاٌی که داده بودن رو روی کانتر گذاشتم

لباسامو در اوردم و رفتم زٌر دوش اب خنکی که روی بدنم جرٌان پٌدا کرده، حس قشنگی 

 ...رو بهم القا مٌکرد

حوله ای به کمر بستم واز حموم بٌرون اومدم دانٌار گوشه ی تخت دراز کشٌده بود تا دٌد از 

 ...حموم بٌرون اومدم چشماشو بست و تظاهر کرد خوابه

نم موهامو با حوله ی کوچکتری گرفتم حوله امو در اوردم و روی صندلی انداختم با تن 

 .لخت رو تخت دراز کشٌدم منتظر بودم دانٌار خودش شروع کنه به حرؾ زدن

  .ٌکم گذشت نزدٌک تر شد و دو ال شد روی صورتم ساعدم روی چشمام بود

 خوابٌدی؟...فرهود_

  .سرمو به نشونه نفی تکون دادم

 به نظرت رامان ازم دلخور شد؟...مٌگم که_

 خودت چی فکر مٌکنی؟_

من اصال قصد بدی نداشتم فرهود خودت که مٌدونی من هر چی که تو دلم بود بهت _

نمٌخواستم ...درکم کن فرهود من خٌلی عاشقتم دارم اروم اروم کنار مٌام با اٌن رابطه...گفتم

 !امشبو زهرمار تو و رامان بکنم هر چند با اٌن کارمم زهرمار خودمم شد

 سرشو تو بؽلم فرو کرد
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 فرهود ببخشٌد من نمٌخواستم امشبو خراب کنم _

صدای هق هقشو شنٌدم مٌدونستم دانٌار مثل بچه هاست چٌزی تو دلش نٌستو اٌن کارو 

 قصدی نکرده،

 .بؽلش کردم

 .تموم کن گرٌه رو تو امشبو خراب نکردی همه چٌز عالی و بی نظٌر بود...بسه دانٌار_

در حالٌکه صورتشو به سٌنه ام چسبونده و بودو به زور مٌشد  تشخٌص داد چی داره مٌگه 

 :گفت

 راس مٌگی؟_

 سرشو نوازش کردم

 :صورتشو از سٌنه ام جدا کردم به شوخی گفتم

 تفٌم کردی بچه تازه از حموم در اومده بودم _

ببخشٌدی گفت و با دستش تخت سٌنه امو تمٌز کرد دستشو گرفتم و بوسه ای روی کؾ 

 دستش زدم

 بخوابٌم دٌگه دانٌار دٌر وقته _

 ...باشه ای گفت و از پشت سر بؽلش کردمو چشامو بستم

******************** 

 پنکٌکی برای خودم و اماده کردم و با عسل خوردمش بعد اٌنکه تو اتاقم اماده شدم به اتاق 

دانٌار هنوز خواب بود با اٌنکه نٌم ساعت دٌگه کالس داشت از دلم نٌومد . مشترکمون رفتم

 .بٌدارش کنم

از شٌشه عطری که دانٌار برام خرٌده بود روی کتم پاشٌدم بوش مشحر بود کٌفمو برداشتم و 

 .از خونه بٌرون زدم

سوار ماشٌن شدم .سمت ماشٌن رفتم نگاهم به گٌتار دانٌار افتاد که پشت ماشٌن جا مونده بود

 ...و سمت کارخونه حرکت کردم بعد از گذشت بٌست دٌقه به کارخونه رسٌدم

وقتی وارد دفترم شدم رامان پشت مٌز نشسته بودو سرش گرم کار،جلو تر رفتم  گٌتار رو 

 .همراه با کٌفش روی صندلی گذشتم

 با دٌدنم از جاش بلند شد 

 .سالم ببخش متوجه نشدم اومدی_

 .سالم،عب نداره بشٌن_

 نشست و اشاره به گٌتار کرد 
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 عه ٌادم رفته بود اٌنو با خودم بٌارم _

 تو گٌتارم مٌزنی؟_

 سرشو خاروند 

 .ٌکم،مال من نٌس_

 کتمو در اوردم که خودش ادامه داد

 مال فرزام برای دٌشب ازش قرض گرفتم_

 :ابروهامو توهو کشٌدم

 تو که چٌزی از رابطه مون بهش نگفتی؟_

 .نه فرهود خان کسی نمٌدونه_

 ٌه فنجون قهوه بٌار تو اتاقم مرسی ...بسٌار خب_

 .چشمی گفت

 :ٌه قدم ازش دور شده بودم که گفت

 ...راستی_

 .به سمتش برگشتم

 پوٌان خان ٌکم پٌش اٌنجا بود ٌه هدٌه برات اورده گذاشتم تو اتاقت_

 هدٌه؟اونم پوٌان؟_

 .تعجب کرده بودم قبال که از اٌنکارا نمٌکرد

 گفتش که هفت روزی تهران نٌست و به خاطر کاری مٌره مسافرت_

پوزخندی زدم حدس مٌزدم دوباره از زٌر مسئولٌتش شونه خالی کنه هدٌه ام گرفته بود که 

مثال خودشو تبرئه کنه وارد اتاق شدم جعبه ی ساعتو تو دستم گرفتم و درشو باز کردم 

 ...ساعت شٌکی بود

************* 

فکرم رفت سمت رامان می . کارم که تموم شد لب تاپ و بستم و به صندلی تکٌه دادم

دونستم که الٌق اٌن رابطست و سعی داره خودش و وفق بده با شراٌط باٌد براش کم 

  .نمٌزاشتم و حماٌتش می کردم 

می دونستم که پدرش خونه نشٌنه و رامان به خانوادش مٌرسه برای همٌن تصمٌم داشتم 

 .براش کم نزارم و  احساس کمبود نکنه

از جام بلند شدم و کٌفم و برداشتم و از اتاق بٌرون رفتم رامان سرگرم کارش بود و سرش 

پاٌٌن بود و داشت چٌزی تاٌپ می کرد خٌلی خوشم مٌومد از اٌنکه تو کارش خٌلی جدٌه و 
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 .سخت کوشه

تاحاال ندٌده بودم بخواد سو استفاده کنه و بخواد اٌنجا ول بچرخه و کاراش رو هم انباشته 

 .بشه تا االن که از کارش راضی بودم

سرکار تا خودم طرفش نمٌرفتم . بحث کار و رابطمون برای اونم ٌه مسئله جداگونه بود

 .،اصال سمتم نمٌومد از اون پسرای سوسول نبود و اٌن رفتاراش برام جذاب ترش می کرد

اصال متوجه من نشده بود، دستام و دو طرؾ مٌز گذاشتم و خم شدم سمتش سرم و سمت الله 

 :گوشش بردم و لٌسی زدم که فوری سرش و بلند کرد و چشاش و درشت کرد

 کی اومدی؟...عه-

 !خٌلی وقته اٌنجام تو زٌادی مشؽولی-

 لبخند شٌطونی زد

 مگه بده رئٌس؟-

 خب باٌد به رئٌستم برسی...هومم-

 ٌکم از جاش بلند شد و گوشه لبم و بوسٌد

 چشم شما فقط امر کن کٌه که نه بگه-

از پهلوش نٌشگونی گرفتم و درحالی که چشام رو صورتش در گردش بود رو چشمای آبی 

 .خوش رنگش ثابت موند

 توله داری شٌطونی می کنی؟-

 خندٌد

 شماهرچی دوست داری اسمش وبزار-

 گوشش و گازی گرفتم و زٌر دندونم کشٌدم

 باٌد ٌه پلنی در مورد ٌه سکس دوباره برٌزم...هومم-

 کمی سرش و فاصله داد و ٌهو ساکت شدو شروع به جمع کردن وساٌلش کرد

 چٌشد؟چرا ساکت شدی؟ حرؾ بدی زدم؟-

 سرش و تکون داد

 نه مهم نٌست-

 دستم و رو چونه اش گذاشتم و سرش و بلند کردم

 مهم نبود نمی پرسٌدم-

 واقعا مهم نٌست-

 .اخمام و کشٌدم توهم



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 173 

 .باکلمات بازی نکن رامان وقتی مٌگم چته مثل ادم جواب من و بده-

 چشماش و بهم دوخت

 .فکر می کنم دانٌار از اٌن رابطه سه نفره راضی نٌست و مٌخواد فقط تو مال اون باشی-

 :باکمی مکث گفتم

 .دانٌار خودشم از رفتار اون شب ناراحته و بهم گفت قصد نداشته ناراحتت کنه-

 !البته برای من دانٌار مهم نٌست چون اون اصال برام اهمٌتی نداره من فقط تو برام مهمی-

 ...نه اٌن و نمی خواستم اٌنکه هم و نادٌده بگٌرن اصال خوب نبود

دستم و درحالی که رو موهاش حرکت مٌدادم کمی موهاش و کشٌدم که صورتش از درد جمع 

 .شد و اخی گفت

باٌد دانٌار برای تو مهم باشه و توهم برای ...نشنوم دٌگه ازت اٌن حرفارو بار اخرت بود-

 دانٌار  من اٌنجوری مٌپسندم پس حواست به حرفات باشه

 .دستم و از موهاش کشٌد کنار و ناراحت از جاش بلند شد

فرهود اونی که اٌن وسط من و ناراحت کرده اونه نه من ولی تو به جای اٌنکه اٌن حرفارو -

 !به اون بزنی به من مٌگی

من مٌرم تو ...به اونم اٌن حرفارو زدم سرٌع جبهه نگٌر رامان بدم اومد از اٌن حرکتت-

 ماشٌن منتظرتم امروز من مٌرسونمت

 سری تکون داد

 بله چشم-

از دفتر رفتم بٌرون و سمت پارکٌنگ راه افتادم بعد پنج دٌقه اومد و نشست ماشٌن و حرکت 

 .دادم هنوزم ساکت بود و چٌزی نمٌگفت

 .شماره حسابت و برام بفرست-

 ٌهو سرش چرخٌد سمتم

 شماره حساب؟برای چی؟-

 نٌم نگاهی بهش انداختم و دوباره به روبه رو چشم دوختم

 کارٌت نباشه تو بفرست فقط -

 چشم هرچی شما بگی-

 ...خوبه-

 :بعد کمی مکث گفت

 از کارم راضی هستی؟-
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 اره بد نٌست -

 :باتعجب گفت

 بد نٌست؟فقط همٌن؟-

 اره چطور؟-

 ...اخه فکر می کردم بخواٌن بهم خب-

 حرفت و بزن چرا حاشٌه مٌری؟-

 خب فکر می کردم بهم ٌه ارتقاٌی بدٌن-

 خندٌدم

 ارتقا؟...عه؟نه بابا-

 "رامان"

 

 داره مسخره می کنه؟...پووؾ

 خب من دارم تالشم و مٌکنم-

 :بهم نگاهی انداخت و پوزخندی زد

نه رامان اشتباه نکن فکر نکن چون تو رابطه اٌم مٌتونم پارتی بازی کنم و مدٌرعاملی -

 .چٌزی بشی نه از اٌن کارا ندارٌم

 ...من که منظورم پارتی بازی نبود-

حاال هرچی اگه خودت و بهم ثابت کنی اگه ببٌنم واقعا الٌقی، داری تالش زٌادی می کنی -

 به اندازه تقال و سخت کوشٌشت بازخوردش و می بٌنی وگرنه از اٌن خبرا نٌست

 وقتی سرکارٌم برام فرقی با اون ٌکی کارمندا نداری اٌن و ٌادت باشه

 ی ندارم؟قاالن چی؟االنم فر-

 دستش و  اورد نزدٌک و گذاشت رو چونم و کمی فشار داد 

 !تو  الزممی...اخ تو-

ٌه ساعتی مٌشد که خونه فرزام بودم ٌه دورهمی گرفته بود از چند روز 

قبل دعوتم کرده بود ولی من به فرهود چٌزی نگفتم بعد اٌنکه من و رسوند 

 خونه نٌم ساعت بعدش اماده شدم و اومدم اٌنجا خٌلی از بچه ها اٌنجا بودن 

 :از ساالدالوٌه ای که روی مٌز بود کمی برای خودم کشٌدم و باخنده گفتم

 به به کدبانو چه کرده -

 :کٌوان باقهقه گفت
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 همه رو دٌوونه کرده-

 فرزام انگشت وسطش و بهمون نشون داد

چشم ندارٌن ببٌنٌن دٌگه خودتون و با من مقاٌسه نکنٌن من از هر انگشتم ٌه هنر مٌبره بٌا -

 و ببٌن

 :ٌکی از پسرا گفت

 بابا هنرمند بابا کدبانو...زارت-

 :همه رٌسه رفته بودٌم از خنده،گفتم

 حاال اٌن مرد خوشبخت کٌه؟-

 فرزام ابروٌی باال انداخت،همونی که پٌشت نشسته

 اقا کٌوان -

 :کٌوان پوفی کشٌد

 برو بابا  من چرا؟ من خودم رو ٌکی کراش زدم-

 بعد هم برگشت و نٌشخندی بهم زد

 .قٌافم و جمع کردم

 اٌٌی جمع کنٌن باو حالم و بهم زدٌن-

 کٌوان ولو شد رو کاناپه و سرش و رو شونم گذاشت

 جوون تو فقط حرؾ بزن-

 به شونش ضربه ای زدم

 جمع کن بٌنم -

 برای خودش و من مشروب رٌخت

 بزنٌم به سالمتی هردومون-

 .به سالمتی-

بعد شام همگی ٌکم  حکم بازی کردٌم که من باختم و بعدشم دو نفری باٌکی از بچه ها 

 .شطرنج بازی کردم که اٌنبار من بردم همه برام دست زدن بلند شدم و تعظٌمی کردم

 با افتخار تقدٌم مٌکنم-

بااهنگی که پخش بود شروع کردم رقصٌدن که بقٌه هم بلند شدن و رقصٌدن با اداهاٌی که 

 .کٌوان در مٌاورد موقع رقصٌدن همه از خنده چشماشون پر اشک شده بود

بهترٌن فرصت بود تا ازش فٌلم بگٌرم و بعدا بازم ببٌنٌم روی مٌزو چشم چرخوندم ولی 

 ندٌدم رو کاناپه رو هم نگاه کردم ولی نبود 
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 ای بابا ٌعنی کجا گذاشتمش؟-

بلند شدم و رفتم روی کانتر و نگاه کردم اونجام نبود رفتم اتاق که دٌدم گذاشتمش روی تخت 

 . بار زنگ زده بود۴برداشتمش وقتی بازش کردم دهنم باز مونده بود فرهود 

 اوه اوه خاک بر سرم شد-

 :صدام و صاؾ کردم و بهش زنگ زدم که بعد چند بوق با صدای عصبی جواب داد

 کدوم گوری تو؟چرا جواب نمٌدی؟-

 سالم -

 بنال رامان-

 !اوه اوضاع خٌلی خطرٌه

 باور کن االن دٌدم زنگ زدی موباٌلم روی تخت بود-

 چرا نشنٌدی صدای زنگو؟ها؟-

 خونه فرزامم ...خب-

 اونجا چرا؟مگه من تورو نرسوندم خونتون؟-

 .تو خونش ٌه دورهمی گرفته بود برای همٌن اومدم اٌنجا-

 :باصدای عصبی و بلند گفت

 پس چرا بهم چٌزی نگفته بودی؟-

 باور کن ٌادم نبود فرهود وگرنه می گفتم -

 !اقا نمٌای ٌه حال ام به ما بدی بقٌه رو که خوب کٌش و مات کردی-

! با صدای بلند کٌوان برگشتم پشت سرم و باسکوت فرهود فهمٌدم به معنای واقعی رٌدم

 :سرٌع به کٌوان گفتم

 ٌه لحظه برو االن مٌام-

 :با خنده گفت

 عه؟نداشتٌما باکی داری اٌن وقت شب حرؾ مٌزنی؟-

 اخه االن وقتش بود؟...اوؾ

 هٌشکی بابا ٌکی از دوستامه تو برو االن مٌام دٌگه-

 .باشه اقا ما رفتٌم زود بٌا-

 :صدای بلند و پر حرص فرهود تو گوشم پٌچٌد

 همٌن االن گم مٌشی مٌای خونه من-

 ابروهام باال پرٌد چی مٌگه اٌن؟
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 ۱:۳۰تا بٌام برسم اونجا ساعت شده۱۲:۳۰اخه االن؟ساعت-

 فقط نٌم ساعت وقت داری بٌای خونه من وگرنه اتفاق خوبی برات نمٌفته...مشکل من نٌست-

 ...ٌه لحظه به حرفام گوش بده من...فرهود لطفا-

باصدای بوق فهمٌدم قطع کرده عصبی موباٌام و  رو تخت پرت کردم و عصبی دستی به 

لعنتی اٌن کٌوان اومد رٌد به همه چی اخه ٌعنی چی ...فقط همٌن کم بود اه. پشت موهام کشٌدم

 .بٌا به ما هم ٌه حالی بده

 چٌشده نمٌای؟-

باصدای فرزام برگشتم سمتش قضٌه رو که واسش تعرٌؾ کردم پقی زد زٌر خنده از خنده 

 .شکمش و گرفته بود چپ گپ نگاش کردم

 اه  ...خفه شو-

 بابا رئٌس روت ؼٌرتی شده چی از اٌن بهتر از خداتم باشه-

برو بابا اه اٌن کٌوان لعنتی همه چی رو خراب کردا وگرنه داشتم راست و رٌسش می -

 کردم اخه من االن برم؟

چرا واٌستادی االن اٌنجا چرت و پرت مٌگی به جای اٌن حرفا و خوددرگٌری ها اماده شو -

 برو 

 رٌدم تو اٌن زندگی گوه خب؟-

 دوباره خندٌد

 اره فهمٌدم برو فعال، بعدا مٌای بازم مٌرٌنی به زندگی االن فرصتت کمه-

 .چشم ؼره ای بهش رفتم حاضر شدم و بابچه ها خدافظی کردم و اسنپ گرفتم تا زودتر برسم

********************** 

ضربان قلبم باال ...اسنپ مقابل خونه ی فرهود توقؾ کرد کراٌه رو حساب کردمو پٌاده شدم

 .بود و کؾ دستام عرق کرده بود با دستای لرزون زنگ در رو فشار دادم

در با تٌکی باز شد از گوشه ی چشمم نگاهی به ساعت مچٌم نگاهی انداختم ٌک و ده دٌقه 

نباٌد ...زود تر از اون چٌزی که فکر مٌکردم رسٌدم سوار اسانسور شدمو باال رفتم...بود

 ...خودمو می باختم اون ٌه دورهمی ساده بود فقط

  .داخل شدم چشمی چرخوندم...در باز بود اروم کفشامو در اوردم ٌه گوشه گذاشتم

 ...ؾ...فرهود_

چشمم به اتاق تارٌک افتاد که فرهود ازش اومد بٌرون باالتنش مثل اکثر اوقات لخت بود و 

 .تنها گرم کن پاش بود
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 : نزدٌکم شد اب دهنمو به زور قورت دادم و گفتم

 سالم ..س_

 بهت گفتم چند اٌنجا باشی؟_

 ....فرهود مٌدونم تراؾ    _

 حرفمو قطع کرد 

 جواب منو بده گفتم چند باٌد اٌنجا باشی؟_

صدای پاندول ساعت که ....مٌدونستم اٌن ارامشش،ارامش قبل از طوفانه

اومد نگاهم به ساعت اٌستاده بزرگ که گوشه ی پذٌراٌی بود افتاد که ٌک 

 :و پونزده دٌقه شب رو نشون مٌداد در حالٌکه نگاهمو از ساعت مٌگرفتم گفتم

 ...گفتی نٌم ساعته باٌد برسم ولی فرهود_

دوباره حرفمو قطع کرد هر لحظه انتظار داشتم تحملش طاق شه و سرم داد بزنه که 

 .همونطوری هم شد

 خفه شو ...خفه شو رامان_

جلو تر اومدو پرتم کرد روی مبل که کتفم محکم به دسته مبل خورد چشمامو از عصبانٌت 

 رو هم فشار دادم

 !چند بار گفتم دورو بر اون عوضی نپلک؟هاا؟_

اون با چه حقی منو باز خواست مٌکرد؟اگه به خاطر پول هاٌی که تو حسابم رٌخته بود،ٌه 

 .لحظه هم اٌنجا نمٌموندم

 ... فرهود باور کن ٌه دورهمی ساده بود اون چٌزی که فکر مٌکنی نبود سؤتفاهم شده_

 فرزام دعوتش کرده بود... اصال من اگه مٌدونستم نمی رفتم...اصال

 :ازموضع خودش پاٌٌن نٌومد و گفت

گوشٌتو مٌگٌرم جواب نمٌدی معلوم هس چه ؼلطی ...بی اطالع من هر قبرستونی مٌری_

 مٌکردی؟

 :تا مٌخواستم حرفی بزنم خم شد روی صورتم و گفت

 !با کٌوان رٌختی رو هم، نه؟_

 :نگاه ناباورمو دوختم روی صورتش زمزمه کردم

 !چی؟_

 پوزخندی زد 
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 !خوبم حال مٌدی بارٌکال...اول انوشٌروان بوده االنم کٌوان_

 !رو چه حسابی اٌن حرفارو بهم مٌزد چون حسابمو پر پول مٌکنه مٌتونه هر حرفٌو بزنه؟؟؟

 .طاقتم طاق شد از جام بلند شدم

 من کار اشتباهی نکردم با چه حقی داری بازخواستم مٌکنی؟_

تموم ؼرورم ...با سٌلی که بهم زد حس کردم طرؾ چپ صورتم سوخت و گوشم سوت کشٌد

 !خورد شده بود

 

 گم شو از خونه ی من بٌرون _

با دستور اون باٌد برم با دستور اون باٌد بٌام حالم خٌلی بد بود فوری 

سمت در خونه رفتم ٌه لحظه ام نمٌتونستم بمونم رفتم پاٌٌن از 

عصبانٌت نفس نفس مٌزدم اولٌن تاکسی که مقابلم ترمز کرد سوار 

 شدم بدون اٌنکه بپرسم مسٌرش به من مٌخوره ٌا نه؟

 داداش نگفتٌن کجا برم_

به همٌن خاطر ادرس خونه فرزامو . با اٌن حال نصفه شبی که نمٌتونستم برم خونه خودم

  .دادم و راننده چون مسٌرش مٌخورد حرکت کرد

 داداش از لبت داره خون مٌاد _

با حرؾ راننده انگشت شصتمو گوشه لبم کشٌدم با دٌدن خون روی انگشتم دستپاچه شدم و 

 !تو جٌبم دنبال کاؼذ دستمالی می گشتم چطور متوجه نشده بودم که از لبم داره خون مٌاد؟

با دٌدن ٌه برگ کاؼذ دستمالی که جلوم گرفته بود تشکری کردم و ازش گرفتم روی لبم 

 ...گذاشتم

****************************** 

فرزام درو باز کرد و رفتم تو فرزام با دٌدن حالم تعجب کرد سرمو انداختم پاٌٌن و رفتم تو 

 .بچه ها رفته بودن نشستم رو کاناپه

 اٌن چه وضعٌه؟ چت شده رامان؟_

 :با بی حالی نگاش کردم و گفتم

 تموم شد دٌگه همه چی من تصمٌم خودمو گرفتم _

  .ابروهاش باال پرٌد

 صبر کن ٌخ بٌارم !چی شده مگه؟لبت چرا باد کرده؟دعوا کردی؟_

 فرزام ٌه تٌکه ٌخ تو کٌسه گذاشت و داد دستم 
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 حاال تعرٌؾ کن ببٌنم_

 همه چٌو براش تعرٌؾ کردم هر لحظه شوکه تر مٌشد 

دٌگه تموم شد همه چٌز فرزام ؼرورمو خورد کرد مٌخوام استعفا بدم از فردا دنبال کار _

 مٌگردم و دٌگه مثل ادم کار مٌکنم و بدهٌمو مٌدم با اٌن وضعٌت نمٌتونم کار کنم 

کار هس مگه؟اون حقوقی که تو اونجا مٌگرفتی نصفشم جای دٌگه ...زود تصمٌم نگٌر_

 .نمٌتونی پٌدا کنی

  .مٌگم بهت شخصٌتمو خورد کرد،بهم تهمت زد با اٌن وجود چطوری باز برم ور دلش_

 .رامان عاقل باش براش مهم بودی که انقدر نگرانت شده_

 .پوزخندی زدم و کٌسه رو کنار لبم فشار دادم

چرت نگو فرزام اٌن دومٌن باره که دست رو من بلند مٌکنه تصمٌمو گرفتم از اون خراب _

 .شده استعفا مٌدم قرار نٌس حاال که حسابمو پر پول مٌکنه هر چی دلش خواست بگه

من که مٌگم که زود تصمٌم نگٌر االن مخت خوب کار نمٌکنه عصبانی ای، بزار صبح _

  .شه ٌه فکری مٌکنٌم من مٌرم حرؾ مٌزنم باهاش

 نمٌخوام دٌگه هر بار به خاطر من مٌوفتی تو زحمت _

 چپ چپ نگام کرد

 خفه بابا، کاری نکن اٌن ور صورتتم مثل اونور صورتت کنم_

 خنده ام گرفت 

 چٌزی مٌخوری بٌارم؟_

 نه مٌخوام بخوابم سرم درد مٌکنه _

 برام بالش و پتوٌی اورد 

 راستی دانٌار کجا بود؟_

 من چه بدونم خونه که نبود حالش مال اونه گٌراش هم به من مٌرسه _

 خندٌد و چراؼو خاموش کرد

 من مٌرم بخوابم شب بخٌر _

 شب بخٌر _

*** 

  .تعجب کردم دانٌار بود تماسو وصل کردم...با صدای زنگ موباٌلم از خواب بٌدار شدم

 سالم خوبی؟_

 سالم مرسی _
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 :متوجه صدای خواب الودم که شد گفت

 .بد موقع مزاحم شدم انگار خواب بودی؟من فکر کردم االن کارخونه ای_

 ...نٌستم_

از فرهود خبر داری؟ هر چی موباٌلشو مٌگٌرم جواب نمٌده گفتم شاٌدم پٌش تو باشه تو _

کارخونه دٌشب من خونه نبودم رفته بودم تولد خواهر زاده ام نزدٌکای دو بود که رسٌدم 

 .خونه دٌدم فرهود با ماشٌن از خونه زد بٌرون تا االنم خبری ندارم ازش

 !ٌعنی کجا مٌتونه رفته باشه؟

  .نه من خبری ندارم_

 هوففؾ دلم داره مثل سٌرو سرکه مٌجوشه تو چرا نرفتی؟اتفاقی افتاده_

 .نمٌدونستم چه جوابی بدم بهش ترجٌح دادم فعال چٌزی ندونه

 ٌکم سرم درد مٌکنه_

اٌشاال بهتر مٌشی راستی بابت اون روزم ازت معذرت مٌخوام قصدی نبود نمٌخواستم _

 باعث ناراحتی کسی بشم

 .مهم نٌس، فراموشش کن_

 .لطفا اگه تونستی خبری از فرهود بگٌری منو در جرٌان بزار...ممنون_

 کاری نداری دانٌار مٌخوام قطع کنم...باشه_

 خدافظ ...نه مرسی_

 ..خداحافظی کردمو گوشی رو قطع کردم

 ”فرهود“

سرم خٌلی درد می کرد سمت اشپزخونه رفتم و برای خودم قهوه ای رٌختم تکٌه دادم به 

کابٌنت و فنجون و سمت دهنم اوردم و مزه مزه کردم ٌاد دٌشب که مٌفتادم اعصابم خرد 

 ...مٌشد فکر نمی کردم وقتی بهش بگم برو واقعا بره پسره احمق

باٌد ٌه حرفی مٌزد که ببخشمش نه اٌنکه باحرص ...اون باٌد معذرت می خواست اون باٌد

ولی اون مثل دانٌار نٌست، باهم خٌلی تفاوت دارن وقتی با دانٌار دعوام ...گورشو گم کنه

 ...مٌشه همٌشه اونه که کوتاه مٌاد،اونه که بهم نزدٌک مٌشه ولی اٌن پسره

فنجون خالی رو گذاشتم ر و سٌنک و از اونجا بٌرون اومدم نگام که به صندلی خالی مٌز 

منشی افتاد چشام و از حرص بازو بسته کردم، پسره احمق حاال که رفتی دٌگه حق نداری 

 ...برگردی لٌاقت اٌن رابطه رو نداشتی

 ...باٌد اگهی بدم برای ٌه منشی جدٌد و دوباره برگردم روال سابق
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 ”رامان“

تقرٌبا از اون شب ٌه هفته گذشته بود و من همچنان نرفته بودم کارخونه و قرارم نبود برم 

 ...بعد اون کارش دلم نمٌخواست برگردم نه تنها سرکار بلکه تو رابطه هم ،همٌنطور

نمٌدونم شاٌد فکر کرده من مثل دوس پسرش دانٌارم که هر کاری دلش خواست باهام بکنه و 

 ...منم خفه خون بگٌرم هه

تو اٌن چند روز تا تونستم با فرزام و بقٌه دوستام رفتم بٌرون و هی عکس  و اهنگ شاد 

امروز تعطٌل بود و با بچه . استوری کردم نمٌدونم شاٌدم دلم مٌخواست حرصش و در بٌارم

 .ها رفتٌم گردش البته دنبال کار هم بودم و اٌنقدرام بی خٌال نبودم

 :به کٌوان گفتم ٌه عکس ازم بگٌره کٌوان درحالی که داشت ازم عکس مٌگرفت با خنده گفت

چه تٌپی هم زدی خبرٌه؟ -

 

 ابروهام و باال انداختم

 نه بابا واس دل خودمونم نمٌتونٌم خوش تٌپ کنٌم؟-

 چرا عزٌز من تو فقط تٌپ بزن کٌه که خوشش نٌاد-

 .اومد نزدٌکم و عکس و بهم نشون داد

 خٌلی خوب شدا اٌن و استوری کن-

 نمٌدونم واقعا خوبه؟-

 اره جونم خٌلی خفنه بزار -

 .باشه دمت گرم-

فرزام کٌوان و صدا زدو اونم رفت دوباره به عکس نگاه کردم لباسام کال سفٌد بودن و از 

استاٌلم راضی بودم پس استورٌش کردم و رفتم پٌش بچه ها اونا تو رستوران بودن و منتظر 

 .فرزام با دٌدنم چپ چپ نگام کرد، من بودن

 کجاٌی تو ٌه لشکر ادم اٌنجا منتظر جنابعالی ان-

 .خندٌدم

 . نفرٌم دٌگه۶عاقا اومدم دٌگه چنان مٌگه لشکر انگار چند نفرٌم کال-

 :کٌوان ٌه دستش و انداخت دور شونه هام و بهم گفت

 عاقا خوشتٌپی و خوشگلی اٌن دردسرارم داره دٌگه به حرفم رسٌدی اخر؟-

 فرزام صورتش و جمع کرد

 اه اه حالم بد شد جمع کنٌن بٌنم-
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 :ٌکی از بچه ها گفت

 جدی چرا دٌگه نمٌای کارخونه؟  خودت که مٌگفتی راضی پس ٌهو چٌشد؟-

بازم برگشتم سر بحث قبلی تازه به زور قانعشون کرده بودم البته خب شک برانگٌزم بود 

 ...چون من خٌلی تعرٌؾ می کردم و هی می گفتن محاله کارم و ول کنم و فالن

 :فرزام نگاه معناداری بهم انداخت و گفت

 نه بابا کار مرخرفی بود بٌچاره هم نقش ابدارچی داشت هم منشی اونم با حقوق پاٌٌن-

 :کٌوان ٌا تعجب گفت

 اخه من شنٌده بودم حقوقش خٌلی خوب بود-

 :سرٌع گفتم

 خب حقوقش کفاؾ زندگی من و نمٌداد دنبال ٌه کار پردرامد ترم-

 :ٌکی از بچه ها گفت

نظر من و که بخوای مٌگم برگرد فوری تا منشی جدٌد جاپاش و محکم تر نکرده االن کار -

بااٌن درامدباال خٌلی سخت گٌرت مٌاد به جون خودم، داداش من دنبال کار بود پدرش در 

 .اومد اخر سرم  با مدرک لٌسانس شد ٌه کارگر حاال خوددانی

 .همون موقع گارسون ؼذاهارو اورد و فرزامم فوری بحث و عوض کرد

 "راوی"

 

رو کاناپه دراز کشٌد و از پفکی که روی مٌز بود برداشت و خورد همون 

 .لحظه چشمش خورد به استوری رامان

مٌدونست که رابطه فرهود و اون به هم خورده تااٌن حد فهمٌده بود که رامان 

بی خبر رفته بود به ٌه مهمونی و انگار ٌه شٌطنتاٌی کرده بود و بعدشم وقتی 

 .مٌاد خونه فرهود مٌزنتش ٌعنی اٌنارو از حرفای فرهود متوجه شده بود

البته چٌزی نمی گفت و به زور ازش حرؾ کشٌده بود، راستش خودشم نمی 

دونست چرا خوشحال نٌست، شاٌد هرکی جاش بود خٌلی خوشحال مٌشد ولی 

  !اون نه

اون همٌشه اٌنجوری بود از ناراحتی فرهود حالش بد مٌشد و باخوشحالٌش خوشحال وقتی 

مٌدٌد ٌه هفته گذشته و فرهود همچنان اخمو و ٌجوراٌی بی حوصله ست پس بادٌدن اٌن 

  .حالتاش خودشم ؼمگٌن مٌشد

نمٌدونست چرا ولی از ته دل ارزو کرد کاش رامان کوتاه بٌاد و معذرت خواهی کنه چون 
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 !خودشم نمی دونست چه اتفاقی می افتاد...اگه بٌشتر از اٌن کش پٌدا مٌکرد

دوباره رو عکسش زوم شد واقعا نمی تونست تااٌن حد از خوش چهره بودن و انکار کنه اٌن 

واقعٌت بود که رامان قٌافه خاصی داشت که هرادمی رو تو نگاه اول مجذوب خودش می 

 ...شاٌد...کرد شاٌد فرهود حق داشت

ٌاد فرهود افتاد هنوز نٌومده بود خونه نگاهی به ساعت انداخت احتماال ده دٌقه بعد ٌا ٌه ربع 

 ...بعد دٌگه می رسٌد خونه بلند شد تا ٌه شربتی براش اماده کنه

 :باخودش می گفت

کاش حالش خوب باشه تا بتونم بؽلش کنم دلم برای ...کاش امروز ٌکم اعصابش اروم باشه-

 ...اؼوشش و بازوهاش تنگ شده

****************** 

 

 "رامان"

 

تو خونه فرزام بودم دٌگه چون دٌروقت برگشتٌم نرفتم خونه خودمون و خبر داده بودم که 

احتماال برنگردم خونه، رو مبل ولو بودم و  داشتٌم ٌه فٌلم اکشن می دٌدٌم با صدای فرزام 

 برگشتم سمتش

 ...مٌگما-

 از بادوم زمٌنی خوردم و برگشتم سمتش

 جان-

 ببٌن فرهود استورٌت و سٌن کرده-

 شونه ای باال انداختم

  !چه بدونم-

 چپ چپ نگام کرد

 خب نگاه کن دٌگه -

 دستم و به معنی برو بابا واسش تکون دادم و دوباره نگاهم و به تی وی دوختم

 اهه کره خر باتوام -

 ولمون کن بابا-

 موباٌلم و از رو مٌز برداشت

 اصال خودم نگاه می کنم تو بٌشعور اصال حواست نی-
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 :دوباره صداش بلند شد

 اهه رمز داره که-

 !هه په چی؟-

 انگشت شصتم و گرفت و گذاشت رو موباٌل

 حاال اوکی شد-

 حاال بزا فٌلممون و ببٌنٌم-

 جوون سٌن کرده که کاش ٌه رٌپالٌی مٌزد -

 ...شتر درخواب بٌند پنبه دانه-

 :ٌهو صداش بلند شد

 اوهو طرؾ استوری اهنگ گذاشته.ببند دهنت و بٌنم-

کنترل و برداشت و صدای تی وی رو کمش کرد و بهم نزدٌک تا راحت تر اسکرٌن موباٌل 

 و ببٌنم

 ای بابا چکار کردی؟داشتم مثال فٌلم می دٌدما-

 به تخمم باو  اٌنجارو نگاه کن تو-

 چٌشده مگه؟ٌه استوری گذاشته واسه دل خودش دٌگه-

 :باعصبانٌت گفت

 هٌس بزا ببٌنٌم چٌه اصن؟-

. زد رو استورٌش توی ماشٌنش بود و وقتی داشت رانندگی می کرد از بٌرون فٌلم گرفته بود

 :صدای آهنگ پخش شد .صدای گوشی رو زٌاد کرد

 

 بس نٌست اونا مٌخوان جات و بگٌرن نمٌتونن"

 کم نٌست خودم ٌه کاری می کنم با من نمونن

 خواستم دٌگه بدبٌن نباشم نتٌجه نداد ای وای

 خدا نکنه ٌه کسی، کسی و نخواد می ترسم که

 دلم بره برات تو اٌن چٌزا توافقی نباشه

 ٌه حرفاٌی مٌزنی جدٌدا که مٌگم نکنه تالفی باشه

 تو خودتم درگٌری و زندگٌت شده بچه بازٌات

 تو از همه خوشت مٌاد خب ٌکٌشم منم برات
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 فکر می کردم الاقل تو ٌکی با من همدردی

 نمی تونم به بقٌه بگم توهم مثل بقٌه دردی

 تو که انقدر بد کردی مگه روت مٌشه برگردی؟

 اخه همه چی داشتی باهام دنبال چی می گردی؟

 "مٌترسم که دلم بره برات تو اٌن چٌزا توافقی نباشه

 "توافقی از ٌاسٌن ترکی"

 

 همٌن که تموم شد من و فرزام بدون هٌچ حرفی بهم خٌره شدٌم 

 :باالخره فرزام لب باز کرد

 به جون خودم واسه تو اٌن اهنگ و استوری کرده-

 بلند شد و واٌستادو دستی به موهاش کشٌد

 !کی باورش مٌشه اٌن فرهود مؽرور بخواد همچٌن کاری کنه...وای-

 ... ٌعنی واسه من-

 پرٌد وسط حرفم

اره خنگ خدا خب تابلو مخاطبش توٌی، معلومه اٌن عکسی که امروز گذاشته بودی -

 کارساز بوده

 :تکرار کردم

 می ترسم که دلم بره برات تو اٌن چٌزا توافقی نباشه

 فرزام باخوشحالی کوبٌد رو شونه ام

 ...قبال گفتم بازم مٌگم فرهود دست از سرت بر نمٌداره-

 دستم و سمت لبم بردم و پوستش و کندم

 ...نمٌدونم-

کلٌد و از توجٌٌم کشٌدم بٌرون و در خونه رو باز کردم و رفتم تو همٌنکه رسٌدم دٌدم بابا با 

چند تا قطعه عکس توی دستش با ؼضب جلوی در اٌستاده بود جو خونه ٌه طوری بود به 

 .نظر مٌومد اتفاق خوبی نٌوفتاده و اٌن منو مٌترسوند

 کٌسه ی مٌوه و سبزی رو روی زمٌن گذاشتم

 ...سالم بابا جون،چرا جلوی  _

با سٌلی که روی صورتم کبونده شد حرؾ توی دهنم ماسٌد قلبم داشت از سٌنه ام بٌرون 

 !مٌزد بٌرون چی شده بود؟
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 عکساٌی که تو دستش بود رو پرت کرد توی صورتم که به سمت چپ برگشته بود 

 !اٌنا چٌن ها؟پسره ی کره خر_

نگام به عکساٌی که روی زمٌن رٌخته بود افتاد عکسا از من و فرهود بودن 

تو ....که تو حالت های مختلؾ گرفته شده بودن جلوی در کارخونه

حتی جلوی در خونه امون تو اکثر عکسا در حال بوسٌدن و نوازش هم ...پارک

بودٌم اصال نمٌدونستم اٌن عکسا کی ازمون گرفته شده معلوم بود ٌه نفری هر 

  !!لحظه در حال تعقٌب منه

 بابا بخدا توضٌح مٌدم_

ٌکی از عکسا رو از زمٌن برداشت و جلوی چشمام گرفت با اشکی که توی 

 :چشماش حلقه زده بود گفت

ای ...چٌو مٌخوای توضٌح بدی؟ها؟ اٌنکه هر روز تو بؽل اٌن مرتٌکه ای _

 خدا من چه گناهی تو درگاهت کرده بودم که اٌن ماٌه ننگ نصٌب من شد؟

 ...نمٌدونستم چی بگم رسما الل شده بودم بؽض گلومو فشار مٌداد

چشمم به مامان افتاد که با گرٌه دور تر از ما اٌستاده بودو نظاره گر ما بود سرمو انداختم 

 :پاٌٌن هٌشوقت فکر نمٌکردم اٌن اتفاق بٌوفته مامان با ؼمی که تو صداش بود گفت

 مرد تورو خدا اٌن حرفو نزن حتما ٌه اشتباهی پٌش اومده_

 بابا با عصبانٌت داد زد 

 اٌن همه سال با ابرو زندگی کن نتٌجه اش بشه اٌن !چه اشتباهی؟_

 !سرم داشت مٌترکٌد کار کی مٌتونست باشه؟...مؽزم کار نمٌکرد 

 بابا روشو سمت من کرد 

 ...کار کار که مٌگفتی اٌن بود زٌر اٌن و اون خواب _

به اٌنجا که رسٌد نتونست حرفش رو کامل کنه از قلبش گرفت و نشست روی مبل و 

 :چشماشو بست مامان سرٌع خودشو رسوند کنار ما با نفرت گفت

 خدا ذلٌلت کنه_

نمٌدونستم که چٌکار کنم فوری رفتم تو اشپزخونه و لٌوانو پر اب کردم و برای بابا بردم 

 :اعصابم خورد بود بابا به زور ٌه قلپ از اب خورد در حالٌکه نفس نفس مٌزد گفت

 نمٌخوام ببٌنمت برو بٌرون از اٌن خونه_

ٌعنی چی که برم بٌرون از اون خونه؟خونه ...به گوشام اعتماد نداشتم که درست شنٌده باشن

ای که به خاطرش اٌنطوری ذلٌل شدم پٌش خانواده ی سنتٌم که رابطه مرد با مرد رو ننگ 
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 .مٌدونستم

 :بابا اٌنبار با تشر گفت

برو از اٌن خونه ،من دٌگه پسری به اسم تو ندارم  در ضمن .... نشنٌدی مگه چی گفتم _

 کلٌد هارم بزار روی مٌز برو

بؽضم ترکٌد و اشکی از گوشه ی چشمم رٌخت روی گونه هام مامان با ناراحتی و خشمی 

که تو نگاهش داشت زل زده بود به من موندن رو جاٌز ندونستم جو خونه حالم رو بد تر 

 .مٌکرد

اشکمو پاک کردم کلٌد هارو روی مٌز گذاشتم  راهم رو سمت در کج کردم و خداحافظی 

 .زمزمه کردم ورفتم

 .اعصابم اون قدر داؼون بود که حتی چمدون کوچٌکی هم همراه خودم بر نداشتم

بعد از ٌک ساعت بی هدؾ تو خٌابونا چرخٌدن تازه ذهنم باز شده بود و مٌتونستم فکر کنم 

 کار کی مٌتونست باشه؟

اولٌن نفری که اومد تو ذهنم پوٌان بود چون اٌن اواخر بد جوری رو مخم بود تا اونجاٌی که 

 مٌدونستم با فرهود هم رابطه ی خوبی نداشت شاٌد 

اٌنطوری مٌخواست منو خراب کنه حتما ادرس خونه مون رو هم از رو پرونده ام 

تو اٌن فکرا بودم که گوشٌم زنگ خورد با دٌدن شماره انوشٌروان متعجب شدم ...برداشته

 !خٌلی وقت بود دٌگه شرش رو کنده بود تقرٌبا داشت فراموشم مٌشد

  .از روی کنجکاوی تماسو وصل کردم که صداش پٌچٌد تو گوشم

 سوپراٌزمو دوس داشتی؟_

بعد هم صدای خنده اش گوشمو پر کرد کار خودش بود  ٌه ادم چه قدر مٌتونست پست باشه؟ 

 از عصبانٌت فکم منقبض شد داد زدم

 مٌکشمت عوضی چرا دست از سر من برنمٌداری اشؽال؟ _

 پوزخندی زد 

 مال اٌن حرفا نٌستی بچه ٌه چی بگو بهت بخوره_

 خشم همه ی وجودمو گرفته بود 

 چی مٌخوای از جونم؟من که پولتو دادم دردت چٌه؟_

 نت داد دٌما مٌدونی که پولکی نٌستم من خودتو مٌخوام کوچولو *ا وال تو ندادی بک_

 خفه شو مرتٌکه ی بی صفت _

کالؼا خبر اوردن هٌچکی دورو برت ....هٌششش تند نرو کاری نکن بعدا پشٌمون شی _
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نٌست نه خانواده ات نه فرهود جونت تنها کسی که همٌشه کنارت مٌمونه منم د اخه المصب 

اٌنو کی مٌخوای بفهمی؟ موقعی که هٌچکی ٌه قرون کؾ دستت پول نمٌزاشت من مٌلٌون 

 !ولی حٌؾ دستم نمک نداره.مٌلٌون تو حسابت پول مٌرٌختم

حالم داشت از حرفاش بهم مٌخورد خٌال مٌکردم همٌن اطرافه گوشه ای واٌستاده و داره منو 

 دٌد مٌزنه

منو جلوی خانواده ام سکه ٌه پول کردی نمٌزارم اٌن کارت بی جواب بمونه کجاٌی تو _

 عوضی؟

 خندٌد 

گفتم که ٌه چٌزی بگو به هٌکلت بخوره من االن جاٌٌم که تو تو خوابم نمٌبٌنی ولی خب _

 .صبر داشته باش به زودی به دست و پام مٌوفتی و همون رامان مطٌع خودم مٌشی

مٌخواستم حرفی بزنم که باتری گوشٌم تموم شدو گوشٌم خاموش بود گل بود نٌز به سبزه 

اراست همه ی وسٌله هام تو خونه جا مونده بود جز کارت بانکٌم و لباساٌی که تو تنم مونده 

 ...بود

ٌه تاکسی گرفتم و ادرس خونه فرزام رو دادم اٌن اواخر براش ماٌه ی دردسر بودم و خودم 

اٌنو نمٌخواستم اما شراٌط مجابم مٌکرد حتما باٌد طبق قول و قرار های قبلی پولی که فرهود 

 .به حسابم رٌخته بود رو باهاش شرٌک مٌشدم

مقابل خونشون اٌستادم و زنگ در رو فشار دادم کسی درو باز نکرد دوباره و دوباره زدم 

 اما کسی در رو باز نکرد پوفی کشٌدم ٌعنی کجا رفته؟

گوشٌمو از جٌبم در اوردم برای اخرٌن بار تالش کردم که بٌشتر از دو سه ثانٌه روشن 

بمونه که حداقل ٌه پٌامی به فرزام بدم و بگم جلوی در موندم اما روشن نمٌشد بٌخٌالش 

 ...شدم

هوا داشت تارٌک مٌشد از دور صاحب خونه ی فرزامو دٌدم که داشت مٌومد خوشحال شدم 

 ....حداقل بٌرون نمٌموندم و تو راه پله منتظرش مٌشدم

 سالم جناب باقری خوب هستٌن؟خانواده خوبن؟_

 .سالم ممنون_

خبر ندارٌن فرزام کجا رفته؟هر چی در خونه رو مٌزنم نٌستش؟اگه ممکنه  ٌه زنگی بهش _

 بزنٌن و بگٌن

 .من از کجا باٌد بدونم شما هر روز اٌنجا اٌنجاٌی خبرشو از من مٌگٌری_

 !اٌنو گفت و رفت داخل و درو بست شونه ای باال انداختم امروز همه با من مشکل دارن
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با دٌدن .نانقدر افکار مختلؾ ذهنمو به بازی گرفته بودن که متوجه گذشت زمان نبودم 

 .ماشٌن فرزام سمتش رفتم ماشٌنو تو کوچه پارک کرد و پٌاده شد

 عه از کی اٌنجاٌی پسر؟_

 ٌک ساعتی مٌشه _

 چرا بهم خبر ندادی؟_

 گوشٌم خاموش شده بود_

 گرفته به نظر مٌای چی شده_

 ....چٌزی نگفتم و باهم رفتٌم داخل 

**** 

با سرو صداهاٌی که از بٌرون مٌومد از خواب بٌدار شدم کش و قوسی به بدنم دادم و پتو 

 رو کنار زدم 

نگام به جای خالی فرزام افتاد سرمو که برگردوندم دٌدم در خونه بازه و فرزام انگار با 

 .ٌکی داره صحبت مٌکنه 

 ....تو جام نشستم و چشمامو مالٌدم

 اقای باقری شما فقط چند روز مهلت بدٌن االن شراٌطش خوب نٌس من نمٌتونم بگم _

 ...شراٌط کی رو داشت مٌگفت؟گوشامو تٌز کردم

به من ربطی نداره خودتون مٌدونٌد  ٌا اجاره خونه دوبل مٌشه ٌا به دوستات مٌگی اجازه _

 .دارن هفته ای ٌه بار بٌان پٌشت نه هر روز

چشم شما به من مهلت بدٌن ظرؾ اٌن چند روز ...اروم تر توروخدا اقای باقری مٌشنوه _

 همه چی حل مٌشه 

ای بابا عجب گٌری کردٌم من اٌن خونه رو به ٌه نفر اجاره دادم نه سه چهار نفر هر روز _

 مهمونی هر روز دور همی 

 حق با شماست شما ٌه چن روزی به من فرصت بدٌن_

اگه تا سه روز دٌگه فقط سه روز دٌگه اٌن بساط جمع شد که هٌچ تکرار شد ٌا باٌد کراٌه _

 اتو دو برابر بدی ٌا از اٌنجا اسباب کشی مٌکنی 

 چشم خدا از بزرگی کمتون نکنه_

همه اش تقصٌر من بود که دم به دٌقه خونه !حس اضافی بودن مٌکردم گناه فرزام چی بود؟

 .ی فرزام بودم از دست خودم خٌلی ناراحت بودم

شلوارمو تنم کردم و موباٌلمو از شارژ در اوردم و توجٌبم گذاشتم فرزام در رو بست با 



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 191 

دٌدن من که بٌدار شدم فهمٌد قضٌه رو فهمٌدم نون بربری که دستش بود رو روی مٌز نهار 

 .خوری گذاشت

 عه بٌدار شدی؟_

 فرزام من نمٌدونستم که صاحب خونه ات انقدر حساسه و اال نمٌومدم اٌنجا _

 سمت در رفتم 

 من باعث شدم از اون مرتٌکه حرؾ بشنوی  _

 کجا داری مٌری؟_

مٌرم دنبال کار هر جوری شده باٌد پٌدا کنم چن روزی تو مسافر خونه ای جاٌی مٌمونم _

 خانواده ام باالخره کنار مٌان و دوباره بر مٌگردم پٌششون 

 احمق نشو رامان شنٌدی که سه روز وقت داد ٌه کارٌش مٌکنٌم االن کجا مٌخوای بری؟_

 دستگٌره ی در رو پاٌٌن کشٌدم 

 مگه با تو نٌستم حداقل صبحونه اتو بخور _

 .مٌل ندارم خدافظ_

و در پشت سرم بستم حس مزخرفی داشتم به نزدٌک ترٌن خود پردازی که رسٌدم اولٌن 

 .کاری کردم سی درصد از پولی که فرهود تو حسابم رٌخته بود رو رٌختم تو حساب فرزام

االن احساس بهتری ...موجودی رو نگاه کردم سه مٌلٌون خورده ای تو حسابم مونده بود

داشتم به چند جا برای کار سر زدم اما هٌشکدومش با موقعٌت من جور در نمٌومد ٌا پول 

 !انچنانی نمٌدادن

 ...مدرک دهن پر کنی نداشتم اما ادم کاری بودم سعی مٌکردم کارمو به نحو احسن انجام بدم

********* 

 "فرهود"

 

منشی جدٌدی که سه روز بود استخدامش کرده بودم زٌاد از کارش راضی نبودم خٌلی 

فراموشکار بود ولی ادمی رو که هم بتونه کارهای ابدارچی و انجام بده هم منشی گری کنه 

 .کمتر ادمی حاضر مٌشد اٌن دو کار ٌکجا انجام بده...خٌلی سخت پٌدا مٌشد 

 !با همٌن باٌد کنار مٌومدم به قول دانٌار من دٌگه زٌادی داشتم مته به خشخاش مٌزاشتم

 تقه ای به در خورد و سپس منشی جدٌد فنجون قهوه ای رو روی مٌز گذاشت

 صبح بخٌر اقای سلطانی_

 ممنون_
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همٌنطوری که سرم به لب تاپم بود فنجون رو برداشتم و نزدٌک لبام کردم خٌلی شٌرٌن بود 

 جوری که شٌرٌنٌش پرٌد تو گلوم سرفه ای کردم

 وای چٌشد قربان؟_

 ٌکم از بطری ابی که کنار دستم بود نوشٌدم 

 .شعبانی مگه نگفتم من همٌشه قهوه ی ساده مٌخورم بدون شکر_

 ..اروم کبوند رو پٌشونٌش

من فنجون ها رو اشتباهی بردم نٌس که پوٌان خان قهوه ی شٌرٌن دوست دارن من قاطی  _

 کردم خٌلی معذرت 

 پوفی کشٌدم

   عوضش کنٌد_

 چشم،چشم_

 خب لٌست قرار های امروز _

 با خجالت گوشه ی لبش رو گاز گرفت

 ده دٌقه زمان بدٌن تو سٌستمه ٌادم رفت ٌادداشت کنم _

 چشمامو از عصبانٌت باز و بسته کردم 

 ببخشٌن اقای رٌٌس دٌگه تکرار نمٌشه االن براتون مٌارم _

 سرٌعتر لطفا_

 .چشمی گفت و سٌنی رو برداشت و رفت

تا شعبانی تو کارش جا مٌوفتاد من پٌر مٌشدم تا اخر اٌن هفته باٌد بهش مهلت مٌدادم اگه 

دست از اٌن فراموشکاری هاش بر مٌداشت هٌچ اگه دوباره تکرارشون مٌکرد باٌد دوباره 

 !به فکر منشی جدٌد مٌبودم

ٌاد استوری که دٌروز گذاشته بودم افتادم اصال نمٌدونم برای چی اٌن کارو کردم و برای 

کی اٌن کارو کردم؟شاٌدم می دونستم نباٌد خودمو گول مٌزدم دلم براش تنگ مٌشد به بودنش 

 !عادت کرده بودم اما اصال اون کارشو نمٌتونستم فراموش کنم

موباٌلمو از تو جٌبم در اوردم و تصمٌم گرفتم استوری که دٌروز گذاشتمو پاک کنم وقتی 

 !ٌعنی چه فکری پٌش خودش کرده؟...مٌخواستم پاک کنم متوجه شدم رامان دٌده

 !ٌه معذرت خواهی ساده که به جاٌی بر نمٌخورد حتی نخواسته بود ٌه زنگی بزنه

 ...گوشٌمو کناری انداختم با تقه ای که به در خورد رشته ی افکارمو پاره کرد
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****** 

 ''راوی"

 

فرزام با دٌدن پٌامی که از بانک براش اومده بود باکس پٌام هارو باز کرد نزدٌک دو 

مٌلٌونی به حسابش اضافه شده بود اما هفته ی پٌش که ماهٌانه اش رو گرفته بود اٌن پول 

برای چی بود پس؟ با دقت اعداد و ارقام رو دوباره چک کرد نه درست خونده بود پول 

 !نزدٌک دو مٌلٌون بود

ٌاد دٌشب افتاد که رامان گفته بود طبق قراری که داشتن اون پول رو حتما مٌرٌزه به 

 حسابش حتما کار رامان بود

با اٌنکه خودش به اٌن پول نٌاز داشت  اما از دلش نمٌومد اٌن پول رو قبول کنه در حالٌکه 

نمٌدونست چٌکار کنه و چطوری مٌتونه کمکش کنه؟همٌن ...رامان تو اٌن وضعٌت بود

 فکرش رو مشؽول مٌکرد

وقت نهار بود به رستورانی که بؽل کارخونه بود رفت و کٌوانو دٌد که تنها نشسته بود 

 سمتش رفت 

 به فرزام خان _

 سالم _

 سالم از ماست چه خبر؟_

 هٌچی تو چه خبر؟_

 چرا پکری؟...خبری نٌس_

نمٌدونست قضٌه رو برای کٌوان تعرٌؾ کنه ٌا نه؟اما بهتر بود کٌوان هم بدونه شاٌد بتونه 

 برای رامان کاری کنه و از دستش بگٌره مختصر همه چٌز رو براش تعرٌؾ کرد

 کٌوان لبخند پهنی رو لبش نشوند

 عه چه خوب منم چندمدت بود دنبال ٌه همخونه بودم کی بهتر از رامان-

فرزام دستی به صورتش کشٌد می دونست کٌوان جزو اون دسته از ادماست که خوب بلده 

از اب گل الود ماهی بگٌره ولی نمی تونست چٌزی ام بگه چون در حال حاضر موقعٌت 

مناسبی نداشت نه خودش نه رامان پس باٌد ٌه راه حل موقت پٌدا می کردن تا اوضاع ٌکم 

 .نرمال شه

 الوو صدام و داری اصن؟-

 با صدای کٌوان افکارش و پراکنده کرد 
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 ها؟ اره اره چی مٌگی؟-

 مٌگم نظرت چٌه؟ قبول مٌکنه رامان؟-

 .نمٌدونم ولی فکر کنم پٌشنهاد خوبی باشه حاال من باهاش حرؾ مٌزنم-

 .ای بابا تو چرا ؟ مگه من خودم نمٌتونم؟ خودم حلش می کنم دٌگه-

 .فرزام شونه ای باال انداخت و مشؽول خوردن ؼذاش شد

 باشه دٌگه پس خودت حلش کن-

 .ؼذا از گلوش پاٌٌن نمی رفت رامان بهترٌن رفٌقش بود

 چٌزی خورده ٌانه؟ واقعا اخه االن وقتش بود؟ !نمی دونست اصال در چه حاله کجاست

از اون ور دعواش با فرهود از  اٌن ورم بٌرون شدنش از خونه خٌلی اوضاع داؼونی شده 

بود حداقل اگه رابطش با فرهود اوکی بود می تونست بره خونه فرهود بمونه تا اوضاع ٌکم 

 ...درست شه ولی االن

 !چٌشده همٌشه که حمله ور مٌشدی به ؼذا االن داری بازی می کنی با قاشق-

 سرم و بلند کردم

 .ٌکم نگران رامانم-

 چرا اخه؟ گفتم که مٌگم بٌاد خونه من -

 ...بٌکاره دست و بالشم تنگه-

کمکش می کنٌم دٌگه قرار که نٌست تااخرش اٌنجوری بمونه خدا بزرگه تو ؼصه رفٌقت و -

 نخور

 ...باٌد دٌد چی مٌشه-

****** 

 ”رامان“

تو پارک بودم و روی ٌکی از نٌمکتا نشسته بودم و داشتم ساندوٌچ می خوردم که 

گوشٌم زنگ خورد خوبه حاال خونه فرزام زده بودمش به شارژ، کمی از دلستر خوردم و 

االن سرکار باٌد باشه .گذاشتم رو نٌمکت، موباٌلم  و از جٌبم در اوردم تعجب کردم کٌوان بود

 :انگشتم و رو صفحه لمسی کشٌدم صداش تو گوشی پٌچٌد

 سالم چشم قشنگ-

 :باخنده گفتم

 سالم کٌوان جان چطوری؟-

 خوبم قربانت تو خوبی؟کجاٌی؟-
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 بد نٌستم هٌچی پارک-

 راستش فرزام قضٌه رو برام تعرٌؾ کرد که انگار با پدر و مادرت دعوات شده و اٌنا -

 چی بگم واال همٌنطوره دٌگه-

 اٌنجوری که نمٌشه بمونی تو پارک بٌا من بهت کلٌد بدم برو خونه من-

 نه بابا ٌه جاٌی پٌدا می کنم-

 ای بابا چرا ادا اطوار مٌای؟ ؼرٌبه ام مگه؟-

 نه داداش نمٌخوام مزاحم کسی بشم-

اٌن چه حرفٌه اه انگار همساٌه سرکوچه ام بٌا مٌخوام باهات حرؾ بزنم از نزدٌک در اٌن -

 مورد

 کی بٌام؟ االن که تو کارخونه ای-

نمٌتونی -

 نه نمٌتونم بٌام داخل بهت که گفته بودم روز اخری بحثم شد با رئٌس-

خب باشه پس وقتی تاٌم کاری تموم شد بٌا جلوی در کارخونه منتظرم باش تو راه مٌخوام -

 باهات حرؾ بزنم

 باشه مٌام اوکٌه-

 من دٌگه باٌد برم تاٌم ناهارتموم شد-

 برو به فرزامم سالم برسون-

 مٌگم برو ٌه مسافرخونه ای جاٌی هوا سرده-

 درسته واقعا هوا سرد شده بود از شانس بدم سردم بود ،ولی به روی خودم نٌاوردم

 نه خوبه خٌلی ام سرد نٌست ٌه کارٌش می کنم تو برو دٌگه سرکارت دٌرت نشه-

 باشه پس مراقب خودت باش فعال-

 قربانت خدافظ-

 "راوی"

 

تو کالس بود ولی ذهنش درگٌر بود فکرش درگٌر رامان و فرهود بود از وقتی استوری 

فرهود و دٌده بود ذهنش اروم نبود ٌه چٌزاٌی بو  برده بود احمق که نبود دلٌل بی حوصلگی 

ها و اخمای فرهود مربوط مٌشد به رامان، اون اول ها خٌال می کرد ٌه روزی باالخره 

 !رامان مٌره اره درسته اون رفته بود ولی نه از فکر فرهود

وقتی حال فرهود و می دٌد دلش می خواست ! نمی دونست دلش می خواد برگرده ٌانه
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  .رابطشون ترمٌم بشه ولی گاهی ام نه نمٌخواست که برگرده

ولی خب رامان شخصٌتی نبود که از ذهن ادم به همٌن راحتٌا پاک بشه اون چشما اون خنده 

با خودش فکر می کرد رامان فرهود و ! ها اون شٌطنتا همشون به همٌن راحتٌا محو نمٌشن

 :دوست داره؟ بعد جواب خودش و مٌداد

 .اگه داشت که سعی می کرد برگرده و همه چی رو حل و فصلش کنه-

اگه خدای نکرده جای اون بود تا االن دٌوونه شده بود ولی . خودش و با رامان مقاٌسه کرد

 .انگار اون پسره زٌاد براش مهم نبود

فقط می تونست دعا کنه هرچه زودتر فرهود بازم مثل سابق شه، حتی اگه خوشحال شدنش 

 ...مربوط به برگشتن رامان باشه

************* 

 "رامان"

 

اٌنجوری نمٌشد دست رو دست بزارم اٌن مرتٌکه زندگٌم و رٌخته بود بهم نمی تونستم ولش 

کنم هر گوهی مٌخواد بخوره، کاری کرده بود که بابام از خونه پرتم کنه بٌرون و اواره 

 کوچه خٌابون بشم 

فکر کرده مٌرم مٌفتم به دست و پاش که بهم جا بده؟ بمٌرمم همچٌن کاری نمی کنم نگاهی 

 :به در خونش انداختم و شمارش و گرفتم بعد دوق بوق صدای خنده اش پٌچٌد

 زنگ مٌزنی...هاااا می دونستم-

 :باحرص گفتم

فکر کردی ولت می کنم پٌرخرفت؟ بدبخت تو االن ٌه پات لب گوره جای اٌن کثافت بازٌا -

 فکر توشه اخرتت باش

 :دوباره بلندتر خندٌد

 تو فکر فالکت خودت باش بچه پررو -

 بٌا درو باز کن جلوی در خونتم-

 مٌتونستم بفهمم تعجب کرده، صداش جدی شد

اومدی اٌنجا چکار؟ اول باٌد به دست و پاهام بٌفتی تا رات بدم تو خونم گفته بودم -

 ...پشٌمون

 :با عصبانٌت داد زدم

مرتٌکه فکر کردی اون قدر بدبخت شدم بٌام بگم بهم جا بده؟ من اواره هم شم همجٌن -
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 ؼلطی نمی کنم االن فقط اومدم حسابم و باهات صاؾ کنم

 !به قاسم مٌگم بٌاد در و باز کنه ببٌنم چی مٌخوای اٌنجا-

باصدای بوق موباٌلم و تو جٌبم گذاشتم و منتظر موندم تا بٌاد، با سنگ  رٌزه های زٌر پام 

 بازی می کردم که صدای در اومد و بعدشم صدای زٌردست انوشٌروان

 بٌاتو-

سرم و بلند کردم و بی توجه بهش داخل حٌاط شدم در ورودی خونه رو باز کردم و داخل 

 :شدم صدای تی وی مٌومد قاسم بهم گفت

 دنبالم بٌا-

سمت اتاق نشٌمن رفت لم داده بود رو کاناپه و داشت انگور مٌخورد درحالٌکه می خندٌد 

،انگور مٌزاشت دهنش اٌنکه اٌن عوضی باخٌالت راحت لم داده بود و داشت کٌؾ می کرد، 

 .منم اواره کرده بود خٌلی عصبٌم کرد

محکم لگدی مٌز جلوش زدم انگار که توقع اٌن کارو نداشت با کمی مکث سرش و چرخوند 

 سمتم

هوی اٌنجا طوٌله ننه بابات نٌستا چته هار شدی ؟ به قاسم گفته  بودم به سگای وحشی قالده -

 .ببنده ولی انگار ٌادش رفته

 اٌن حرفش جری ترم کرد هجوم بردم سمتش و ٌقٌش و گرفتم تو دستم

 ....سگ خودتی...عوضی-

 محکم با تمام قدرتم کوبٌدم تو شکمش قاسم از پشت کشٌدتم عقب و پرتم کرد روی زمٌن

 چه گوهی مٌخوری پدرسگ-

ٌقم و گرفت و کوبٌدتم زمٌن بلند شد و با پاش زد تو شکمم از درد چشام و بستم دوباره محکم 

 زد رو کمرم از درد چشام و محکم رو هم فشار دادم چهره انوشٌروان و تار می دٌدم

 :داد زدم

 رٌدم تو دهنت مرتٌکه جرئت داری خودت بٌا دهنت و سروٌس کنم-

 قاسم با پاش محکم تر کوبٌد به کمرم

 ببند دهنت و بچه پررو سرت و به باد مٌدٌا-

 :با عصبانٌت رو به قاسم گفتم

 ...طرؾ حسابم نٌستی پس خفه-

 خواست دوباره حمله کنه سمتم که باصدای انوشٌروان کشٌد عقب

 بسه قاسم بکش کنار-
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 شانس اوردی وگرنه اون قدر مٌزدمت خون باال می اوردی-

 :باحرص گفتم

 گوه مٌخوردی باو-

 :بااٌن حرفم انوشٌروان از ٌقم گرفت و بلندم کرد و هلم داد سمت در و با داد گفت

 هوی بچه دنبال شر نٌستم په دنبال شر نباش کاری نکن خونت بٌفته گردنم-

 :با نفس نفس گفتم

عوضی تو پات و از زندگی من بکش بٌرون به تو چه ربطی داره من زٌر کی مٌخوابم که -

 مٌای عکس مٌگٌری نشون ننه بابام مٌدی

 :پوزخندی زد و اشاره ای بهم کرد 

بدبخت بٌچاره ای رامان خواستم ننه بابات بی خودی دلشون و شاد نکنن که پسرشون داره -

 کار می کنه و بفهمن داره خاٌه مالی رئٌسش و می کنه

 باعصبانٌت دستم و کوبٌدم رو در

اخه به تو چه مرتٌکه؟ داری مٌسوزی باهات نخوابٌدم اره؟ از گشنگی بمٌرمم من ٌکی -

 باهات نمٌخوابم ارزوی خوابٌدن با من و به گور مٌبری

 :قاسم خواست جلو بٌاد که اشاره ای بهش کرد و با صورتی سرخ شده گفت

 ... الکی چرت و پرت نگو من کسی رو که زٌرخواب اٌن و اونه رو نمی کنم ولی-

 :انگشتش و تکون داد و ادامه داد

ٌادته باشه ٌه روز تنها ارزوت اٌنه مٌشه فقط کفش من و لٌس بزنی تا ٌه نگاه بهت بندازم -

 حاالم هرررری برو بٌنم

 درو باز کردم و برگشتم سمتش و خندٌدم

 ببٌن من و انوشٌروان؟ با اٌن خٌاالت خامت خوش باش -

 :برای اٌن که حرصش و دربٌارم ادامه دادم

من جوون پسندم باهات نخوابٌدم چون دٌگه به درد نمٌخوری چروک شدی جوونا بهم حال 

 !مٌدن نه توعه پٌرمرد درضمن خودت و با رئٌسم مقاٌسه نکن اون کجا توی خرفت کجا

 :صورتش سرخ شده بود و از خشم نفس نفس مٌزد

 .برو گمشو تا ندادم سگام برٌنن روت...پدرسگ-

همٌنکه حرصش و دراورده بودم دلم خنک شده بود هه وگرنه فرهودم فرقی بااٌن نداره اٌن 

  ...ٌه جور اونم ٌه جور دٌگه
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از حٌاط گذشتم و درو محکم به هم کوبٌدم، مرتٌکه کثافت، لباسام چروک شده بود و قشنگ 

 معلوم بود ٌه دست کتک خوردم

 

رفتم و از سوپرمارکت ٌه اب معدنی خرٌدم تو ٌکی از کوچه ها صورتم و 

شستم و بقٌشم خوردم نگاهی به ساعت مچٌم انداختم باٌد دٌگه می رفتم 

سمت کارخونه با کٌوان قرار داشتم به اندازه کافی دٌر می رسٌدم مونده 

بودم اسنپ بگٌرم ٌا با تاکسی برم نباٌد زٌاد خرج می کردم به اندازه کافی 

 مشکل داشتم،

رفتم سرخٌابون و بعد چنددٌقه ٌه تاکسی گٌرم اومد و سوار شدم دستی به 

صورتم کشٌدم اٌن چند روز تحت فشار زٌادی بودم واقعا خسته بودم، خٌلی 

تنها چٌزی که می خواستم ٌه تخت گرم و نرم بود باٌه ؼذای ...خسته

 ...چه زندگی داؼونی دارم من...خونگی و ٌه حموم گرم

******************* 

 "فرهود"

 

کش و قوسی به بدنم دادم اٌن روزا کارا اون قدر زٌاد شده بود که واقعا خسته مٌشدم بلند 

شدم و رفتم از رو مٌز پارچ و برداشتم و برای خودم کمی اب رٌختم تقه ای به در خورد 

 لٌوان و روی مٌز گذاشتم

 بٌاتو-

 منشی جدٌد در و باز کرد و وارد اتاق شد

 جناب سلطانی خسته نباشٌن -

 ممنون همچنٌن-

 من کارم تموم شد گزارش و سعی می کنم تااخر هفته اماده کنم اگه اجازه بدٌن برم-

 سرم و تکون دادم

دوتا پرونده ای که امروز بهت دادم تا دو روز اٌنده وقت داری روشون کار کنی و سروقت -

 بهم تحوٌل بدی

 بااٌن حرفم دستاش و بهم فشرد

 جناب سلطانی دو روز خٌلی کمه برای اون دو تا پرونده خودتونم می دونٌن ٌکم سنگٌنن-

 :ٌه تای ابروم و بردم باال و با صدای بلند گفتم
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به جای چونه زدن مٌتونی بری و زودتر ...چی گفتم بهت؟ گفتم تا دو روز وقت داری-

 کارت و شروع کنی

بله بله من خٌلی معذرت مٌخوام قصد جسارت نداشتم فقط اخه من واقعا فکر نکنم بتونم تا -

 دو روز برسونم دستتون

 ؟!دستی به موهام کشٌدم اٌن مردک چرا حالٌش نمٌشد

 !اگه نمٌتونی فردا بٌا وساٌلت و جمع کن و به سالمت-

 من به کسی که هی نمٌدونم و نمٌتونم و نمٌشه تحوٌلم بده احتٌاجی ندارم 

 :بااٌن حرفم ٌکم مکث کرد وگفت

 بله چشم من سعی می کنم زودتر برسونم دستتون-

 مٌتونی بری -

 ممنون-

در که بسته شد نفسم و با حرص بٌرون دادم رفتم پشت پنجره و به بٌرون خٌره شدم همه 

 داشتن از کارخونه خارج مٌشدن و سوار سروٌسشون مٌشدن دستی به صورتم کشٌدم

دٌگه کم کم محوطه خلوت شد بود خواستم از پشت پنجره برم کنار که با دٌدن رامان که 

 اومد جلوی در کارخونه سرجام موندم، نگام به سرو وضعش افتاد پرٌشون به نظر می رسٌد

انگار که با ٌکی دعواش شده باشه، عجٌب بود تا حاال رامان و بااٌن سرو وضع پرٌشون 

ندٌده بودم، سرش و انداخته بود پاٌٌن و با سنگ کنار پاش ور مٌرفت ٌه دٌقه بعد کٌوان 

 رسٌد اخمام توهم رفت اٌن پسره با رامان چکارداشت؟

باهم دست دادن و کٌوان دستش و گذاشت ! اصال چرا اٌنجا قرار گذاشته بودن هم و ببٌنن؟

 ...رو کمر رامان و باهم رفتن اٌستادن و جاٌز ندونستم باٌد مٌرفتم

 ”رامان“

همٌن که رسٌدم خونه کٌوان، خودم و رو مبل انداختم ٌعنی از صبح فقط ارزوم اٌن بود ٌه 

 :جای نرم بشٌنم صدای کٌوان بلند شد

 بٌا برو ٌه دوش بگٌر خستگٌت از تنت در مٌره -

 سرم و بلند کردم و بهش نگاه کردم تو دستش بطری اب بود اشاره ای به بطری کرد

 اب مٌخوای؟-

 سرم و تکون دادم

 نه ممنون اگه ٌه دوش بگٌرم خٌلی خوب مٌشه-

 رفت تو ٌه راهرو منم دنبالش رفتم دری و باز کرد 
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 اٌنجا حمومه راحت باش دٌگه گفتن الزم نٌست-

 در کمدی و باز کرد و بهم ٌه حوله داد

 بٌا جونم حوله رو اوٌزون می کنم اٌنجا -

 مرسی داداش لطؾ کردی-

 من دٌگه برم راحت باش-

 مرسی-

درو پشت سرش بست و رفت بٌرون لباسام و در اوردم و اب و تنظٌم کردم و رفتم زٌر 

دوش سرم و بلند کردم و چشام و بستم قطره های اب که مٌرٌختن روی بدنم احساس می 

 کردم تموم خستگٌم و بدن دردم داره از بٌن مٌره

بعد حموم اومدم بٌرون و حوله رو از اوٌز برداشتم و بدنم و خشک کردم ٌه لحظه ٌادم افتاد 

که اخه من لباس ندارم لباسای خودمم کثٌؾ بودن باٌد شسته شن درو باز کردم و صداش 

 زدم

 جوابی نٌومد

 کٌوااان ٌه لحظه مٌای؟-

کم کم داشت سردم مٌشد حوله رو به کمرم بستم و اومدم بٌرون از راهرو کذشتم و ...پووؾ

رسٌدم به نشٌمن اٌنجا نبود ٌکم که گوشام و تٌز کردم و حس کردم صدای حرؾ زدنش داره 

 از اتاق مٌاد اون سمت رفتم

 باشه چاکرتم دادا-

 اهی از سرتا پاٌٌن بهم انداخت گتقه ای به در زدم که برگشت سمتم و ٌه لحظه مکث کرد و ن

 من باهات درتماسم دٌگه فعال باٌد برم-

 گوشی و که قطع کرد لبخندی رو لب نشوند

 به به اقا رامان گل چه جٌگری شدی تو-

 خندٌدم

 خٌلی جٌگرم اصن-

اومد نزدٌک و بهم خٌره شد چشماش کم کم رفتن پاٌٌن تر و رسٌد به کمرم که حوله بسته 

بودم فهمٌدم که اٌن نگاه عادی نٌست و اگه ٌکم دٌگه هم بی صدا بمونم ٌه اتفاقی مٌفته صدام 

 :و صاؾ کردم

مٌگم من لباسام کثٌؾ شده بودن ٌه دست لباس داری بهم بدی موقتا تنم کنم البته پسش مٌدم -

 ...ٌاهم برات ٌه دست لباس نو 



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 202 

 چپ چپ نگام کرد

اٌنجوری نگو حس می کنم داری فحش مٌدٌا اٌن کرت و پرتا چٌه داری بلؽور می کنی -

 جمعش کن بابا ؼرٌبه که نٌستم...پسش مٌدم و برات مٌخرم و 

 مزاحمت شدم واقعا داداش امٌدوارم بتونم جبران کنم برات-

رفت سمت کمددٌواری و لباس برداشت و اومد سمتم لباس زٌرو لباس راحتٌارو گرفت 

 سمتم

 بگٌر اٌنارو بپوش شلوار و لباس زٌر نوعه-

 مرسی داداش-

 ٌه دست لباس هم گذاشت رو صندلی

 اٌنارم برات مٌزارم هروقت رفتی بٌرون بپوشی -

 ممنون قربان دستت-

 عزٌزی-

 من مٌرم بٌرون لباس بپوش بٌا-

 باشه-

بعد رفتنش سرٌع لباسارو تنم کردم و رفتم بٌرون شام و ماکارونی داشت 

که باشوخی و خنده خوردٌم دراز کشٌده بودٌم روکاناپه و داشتٌم فٌلم 

کمدی مٌدٌدٌم باقسمت ٌه صحنه از فٌلم که خنده دار بود بلند شروع کردم 

 خندٌدن

 چه باحاله ٌارو-

وقتی دٌدم چٌزی نگفت سرم و چرخوندم سمتش که دٌدم ٌه لبخند پهنی رو لباشه و خٌره شده 

 به لبام و نفسش تند شده بود

 اره باحاله مثل تو-

نمٌشد ٌه جوری بود تو موقعٌت بدی بودم واقعا ...سعی می کردم نگاهش و نادٌده بگٌرم ولی

حتی نمی خواستم به اٌن فکر کنم که حرؾ فرهود تبدٌل ...مٌترسٌدم ٌه اتفاقی بٌفته که نباٌد

 ...به واقعٌت بشه

با کاری که کرد حس کردم ٌه لحظه جرٌان برق از بدنم عبور کرد، پاش وگذاشت رو پام و 

با انگشت پاش کشٌد رو پام، اب دهنم و به زور قورت دادم و هزار بار به شانس نداشتم 

 لعنت فرستادم

 خوابت مٌاد؟-
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 سرٌع سرم و چرخوندم سمت تی وی 

 نه نه اٌن فٌلم خوبٌه مٌخوام ببٌنم اخرش چی مٌشه...ها-

دٌدم ازش صداٌی نمٌاد اروم سرم و چرخوندم سمتش که دٌدم چشاش زومه رو لبام و 

 ...نفساش مٌخوره به صورتم

انتظارهمچٌن موقعٌتی رو نداشتم ٌه لحظه خواست لبش و بزاره ،رو لبم که دستم و گذاشتم 

 .رو دسته مبل و بلند شدم

 برم از بٌرون تنقالت بگٌرم بٌام هوس کردم االن ...من مٌخوام...من-

 انگار که از اون حال و هوا بٌرون اومده باشه ٌکم نٌم خٌز شد

 ها؟االن؟ -

  و نشون مٌداد کرد۱۲اشاره ای به ساعت روی دٌوار که 

 اره اره خٌلی دلم مٌخواد من برم بگٌرم بٌام-

 پفک دارم...هست دٌگه-

 نه نه من چٌپس دوست دارم-

 خب چٌپس ساده دارم-

 نه نه فلفلی دوست دارم-

فقط می خواستم ٌه دٌقه برم بٌرون و هواٌی تازه کنم حالم بد بود واقعا انتظار نداشتم کٌوان 

بخواد همچٌن کاری کنه، اصال انتظار نداشتم، دستی به صورتش کشٌد انگار اونم به خودش 

 اومده بود

 باشه برو بگٌر هرچی دوست داری هاٌپر مارکت سر خٌابونه-

سرم و تکون دادم و بلند شدم و رفتم اتاق لباس پوشٌدم و رفتم بٌرون و نفس عمٌقی کشٌدم، 

 ...واقعا خدا رحم کرد زودتر به خودم اومدم اگه

 ...اگه حتی ٌه ثانٌه دٌرتر به خودم می جنبٌدم اوضاع بدی درست مٌشد خٌلی بد

اروم اروم قدم مٌزدم رفتم و از هاٌپر مارکتی که مٌگفت چندتا چٌپس و کاکائو خرٌدم و 

 .اومدم بٌرون از خٌابون گذشتم و وارد کوچه شدم

خلوت بود هوام سرد شده بود، دستام و تو جٌبم گذاشتم و سرم پاٌٌن بود با حرکت ناگهانی 

کسی که از پشت من و گرفت شوکه شدم خواستم داد بزنم که سرٌع دستش و گذاشت رو 

 . دهنم و من و چرخوند سمت خودش

اونم اٌن وقت شب؟ اصال از کجا ! با دٌدنش ناباور بهش خٌره شدم اٌن اٌنجا چکار می کنه؟

 فهمٌده اٌنجام؟ 
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 :با حرص نگاش کردم خودم و تکون دادم تا ولم کنه با صدای عصبی کنار گوشم گفت

 دستم و بر مٌدارم بچه بازی در نٌار-

 سرم و تکون دادم دستش و اروم از رو دهنم برداشت 

 !تو اٌنجا چکار می کنی؟فکر کنم طبق گفته خودت همه چی تموم شده-

 :اخم کرد و ؼرٌد

 تو اٌنجا خونه اٌن پسره کٌوان اٌن وقت شب چه ؼلطی می کنی؟-

 :به چشماش خٌره شدم و بلند گفتم

 به خودم مربوطه مجبور نٌستم چٌزی رو بهت توضٌح بدم-

 :انگار از اٌن حرفم خوشش نٌومد که با دندونای کلٌد شده گفت

 !می بٌنم که  زبونت دراز شده حرفای قلمبه سلمبه مٌزنی-

 :پوزخندی زدم

 حق نداری با من اٌنطوری صحبت کنی فرهود خان-

 رفت عقب و به ماشٌنش اشاره کرد

 خودت مثل بچه ادم برو سوار شو-

دٌگه نمٌزارم ؼرورم و خرد کنی شما بهم تهمت زدی من و شما دٌگه باهم صنمی ...عمرا-

 ندارٌم

 :با صدای بلندی گفت

 سوار شو اعصاب من و بهم نرٌز-

صورتش از عصبانٌت سرخ شده بود و رگ پٌشونٌش برجسته، پوزخندی زدم و از کنارش 

 رد شدم  که از پشت سر من و گرفت و دستش و گذاشت رو دهنم 

خودم و تکون دادم تا ولم کن ولی محکم تر من و گرفت و در ماشٌن و باز کرد و پرتم کرد 

 تو ماشٌن تا به خودم بٌام ،سوار ماشٌن شد و قفل و زد عصبی دستگٌره رو کشٌدم

 درو باز کن چرا همچٌن می کنی؟ -

 بی توجه به من استارت زد

 به بازوش کوبٌدم

 مٌگم باز کن مٌخوام برم کٌوان منتظرمه-

انگار اٌن حرؾ کافی بود تا آتٌشی شه محکم چکی بهم زد که سرم خورد به شٌشه ماشٌن و 

 .از درد اخی از بٌن لبام خارج شد

 :داد زد
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خفه خون بگٌر رامان کافٌه ٌه کلمه دٌگه زر اضافی بزنی تا همٌنجا بٌفتم به جونت و -

 ...کارت بکشه به بٌمارستان پس خفه

باالجبار دٌگه چٌزی نگفتم چون خٌلی عصبی شده بود و می ترسٌدم واقعا بزنه لهم کنه 

 عصبی به پشت صندلی تکٌه  دادم و به روبه رو خٌره شدم، 

 ...دستم و سمت سرم بردم خٌلی درد می کرد

با حرص بهش نگاه مٌکردم اون حق نداشت منو مجبور به انجام کاری کنه که دوست ندارم 

  !اون منو زده بود اونم چند بار

نگاهم به جعبه های خالی پٌتزا و بطری نوشابه افتاد که روی سٌنه ی ماشٌن بود ٌعنی 

 برای چی؟!شامشم تو ماشٌن خورده بود؟

 از کی اٌنجاٌی؟_

 جوابی نداد و مستقٌم روبه رو نگاه مٌکرد 

   با توام چرا جوابی نمٌدی؟پرسٌدم از کی اٌنجاٌی؟_

 از ظهر_

 باورم نمٌشد اٌن همه مدت اٌنجا بود 

 چرا دست از سرم برنمٌداری؟.... با چه حقی منو تعقٌب مٌکنی؟_

 به تو چه من باکی مٌرم با کی مٌام؟

با ترمزی که کرد پٌشونٌم محکم خورد به شٌشه ی ماشٌن از ٌقه ام نگه داشت و کشٌد 

 !طرؾ خودش صورتم مماس با صورتش شد تنها ٌکی دو سانت فاصله بٌنمون بود

 :با خشم گفت

چند بار بهت گفتم با اون حروم زاده نگرد؟مٌدونی رو اٌن موضوع حساسم و اٌنطوری _

 مٌکنی

دلم مٌخواست همه چی رو براش توضٌح بدم و بگم مجبور بودم اٌن کارو کنم چون جاٌی 

ؼرورم ...اما چون با زور حرفشو تحمٌل مٌکرد از گفتنش طفره مٌرفتم..    .نداشتم برا موندن

 !نمٌزاشت

چٌشد ...اٌن همه مدت ازم ٌه خبر نگرفتی ببٌنی مرده ام، زنده ام ...ولم کن ٌقه امو _

 !االن؟حاال که منو با کٌوان دٌدی عزٌز شدم برات؟

 االنم به تو ربطی نداره با کی مٌگردم

 ٌقه ام با شدت زٌاد ول کرد که دوباره مثل قبل سرم خورد به پنجره ی ماشٌن 

 خونه به حرفت مٌارم صبر کن فقط _
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بعدش شروع کرد با سرعت زٌاد رانندگی کردن و از بٌن ماشٌن ها الٌی کشٌدن طوری که 

 !اٌن وضع رانندگی کردن رو تا حاال از فرهود ندٌده بودم

تا برسٌم خونه حرفی بٌنمون رد و بدل نشد سرم داشت مٌترکٌد حس مٌکردم جمجمه ام ترک 

 !برداشته، از بس که سرم به شٌشه خورده بود

 بعد اٌنکه فرهود ماشٌنو که توی پارکٌنگ کرد از ماشٌن پٌاده شد 

 گمشو پاٌٌن_

 نمٌام_

 در ماشٌن و باز کرد و از مچم گرفت و منو کشٌد بٌرون 

 خٌل خب دستمو ول کن خودم مٌام پاٌٌن_

دستمو ول کرد و خودش جلو تر از من رفت راستش مٌترسٌدم از اٌنکه باهاش خونه تنها 

 ...اولٌن بار خدا خدا مٌکردم دانٌار خونه باشه!باشم

سوار اسانسور شدٌم و رفتٌم باال تو طبقه ی هفت که اٌستاد از اسانسور پٌاده شدٌم فرهود 

 .درو باز کرد و رفت با شنٌدن صدای دانٌار نفس راحتی کشٌدم و کفشامو در اوردم

 فرهود کجاٌی از ظهر هر چی بهت زنگ مٌزنم گوشٌت خاموشه دلم هزار را رفت _

 وارد خونه شدم دانٌار با دٌدنم تعجب کرد

حس مٌکردم چشماش برای لحظه ای رنگ خوشحالی به خودش گرفت شاٌد هم فقط من 

اون چرا باٌد با دٌدن من خوشحال شه منی که براش حکم هوو رو !اٌنطوری احساس مٌکردم

 !داشتم

سمتم اومد با دٌدن صورت زخمٌم که شاهکار انوشٌروان و اون نوچه ی 

 :احمقش بود گفت

                                                      

 خوبی رامان؟...وای صورتت_

 :سرمو تکون دادم طرؾ فرهود برگشت و گفت

 کار توعه فرهود؟_

 به جای فرهود جواب دادم

 دانٌار ٌه لٌوان برام مٌاری ...نه_

 دانٌار سری تکون دادو رفت اشپزخونه فرهود به سمتم هجوم اورد

نصفه شبی تو خونه ی اون مرتٌکه چه ؼلطی مٌکردی زود باش تعرٌؾ کن و اال تضمٌن _

 نمٌکنم زنده از اٌن خونه بری بٌرون 
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 اب دهنمو قورت دادم

 ...خانواده ام همه چٌو فهمٌدن از خونه بٌرونم کردن...مجبور بودم_

 فرهود ابرو هاشو تو هم کشٌد

 ٌعنی چی که فهمٌدن؟_

انوشٌروان وقتی داشتٌم همو مٌبوسٌدٌم ازمون عکس گرفته بود اون عکسا رو برای _

 خانواده ام فرستاد

 :به اٌنجا که رسٌدم بؽضی که تو گلوم بود رو به سختی فرو دادم و اضافه کردم

 .بابا که عکسا رو دٌد دٌوونه شد از خونه بٌرونم کرد گفت دٌگه جاٌی تو اون خونه ندارم_

دانٌار با ٌه لٌوان اب تو دستش اومد پذٌراٌی برای اونم عجٌب مٌومد فکر نمٌکرد خانواده ام 

 .تا اٌن حد سنتی باشن و رابطه ی دو تا مردو درک نکنن

 :فرهود با مشت کوبٌدروی کانتر وفحشی زٌر لب داد و گفت

 چون جاٌی نداشتی رفتی صاؾ رفتی خونه کٌوان پدسگ؟_

خونه ی فرزام بودم اما صاحب خونه اش گٌر داد منم زدم بٌرون از خونه اش هٌچ جا رو _

نداشتم تا اٌنکه کٌوان بهم زنگ زد و ازم خواست برم اونجا تا وقتی که بتونم برای خودم ٌه 

 خونه بگٌرم

 :دانٌار پرسٌد

 کی صورتتو به اٌن وضع انداخته؟ _

 :با عصبانٌت گفتم

بعد اٌنکه انوشٌروان اٌن کارو کرد رفتم باهاش تصوٌه حساب کنم بحثمون باال گرفت و _

 دعوامون شد که اٌنطوری شد

 فرهود از عصبانٌت چشماشو باز و بسته کرد 

 ده رو تٌکه تٌکه اش مٌکنم واسه من قلدری مٌکنه*من اون انوشٌروان مادر جن_

دانٌار لٌوان اب و دستم داد و رفت کنار فرهود و شونه هاشو مالٌد و سعی مٌکرد فرهود و 

 اروم کنه

فرهود دستای دانٌارو !نمٌدونستم تو اٌن شراٌط باٌد چٌکار کنم جسم و روحم خٌلی خسته بود

 ...کنار زد و رفت سمت اتاقش و درو محکم بست

 :حس کردم دانٌار دلخور شد از اٌن کار فرهود به زور لبخندی زد

بٌا برٌم ...فرهوده دٌگه از هر چی و هر کس ناراحت شه سر من خالی مٌکنه، بگذرٌم_

 اتاق من بخواب حتما خٌلی خسته ای
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 گفتم"ممنونی " سرمو تکون دادم و زٌر لب

 منو هداٌت کرد داخل تا به حال اتاق دانٌارو ندٌده بودم ٌه اتاق پسرونه کرددر اتاقش و باز

  .ی ساده در عٌن حال شٌک داشت

 تو کجا مٌخوابی؟_

 مٌرم تا راحت باشی چٌزی احتٌاج داشتی بهم بگو ... مٌرم اتاق مشترکمون_

 ...دانٌار جدا از مشکلی که باهاش داشتم خٌلی پسر مهربونی بود و تو دلش چٌزی نبود

لبخندی زدم و تشکر کردم دستممو به جٌبم زدم تا موباٌلم و بردارم و به کٌوان پٌام بدم که 

 نمٌتونم بٌام 

 پوفی کشٌدم و نشستم رو تخت احساس مٌکردم دانٌار مٌخواد حرفی رو بهم بگه اما نمٌتونه 

 چٌزی شده دانٌار؟_

 :طاقت نٌورد و نشست پٌشم در حالٌکه با ناخنای دستش ور مٌرفت گفت

نمٌدونم گفتن اٌن حرؾ درسته ٌا نه ولی از وقتی که نبودی فرهود ٌه طور دٌگه ای شده _

بود عصبی و دلگٌر بود فکر مٌکردم نباشی من خوشحال ترم اما نبودم من همٌشه اٌنطورٌم 

از وقتی ٌادم مٌاد با ناراحتی فرهود ناراحت و با خوشحالٌش خوشحال دوست داشتم اٌنارو 

 !بهت بگم

 ....دانٌار حقٌقتا که خٌلی عاشق بود

 ٌعنی فرهود واقعا به من عالقه پٌدا کرده؟

گوشٌم و که باز کردم دٌدم کٌوان چندبار زنگ زده چون ساٌلنت بود متوجه نشده بودم بهش 

پٌام دادم که مادرم زنگ زدو گفت که بابام حالش بد شده و بٌمارستانه منم رفتم اونجا و 

 .نگران نباشه

******************** 

 "راوی"

 

در   و باز کرد و  وارد اتاق شد خمٌازه ای کشٌد خوابش مٌومد فرهود و دٌد که تو تراس بود 

و داشت سٌگار می کشٌد رفت پٌشش، حتی متوجه اومدنش نشده بود ٌعنی اٌنقدر فکرش 

 درگٌر بود؟

 خوبی؟-

 برگشت سمتش 

 کی اومدی؟-
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 االن-

 لبخندی زد و دستاش و باز کرد

 بٌا ببٌنم-

از خداخواسته رفت تو آؼوشش فرهود دستاش و نوازش وار کشٌد رو کمرش، سرش و 

 بوسٌد

 ازم ناراحتی؟-

 سرش و بلند کرد و به چشماش خٌره شد

 نه نٌستم-

 ...ٌه لحظه کنترلم و از دست دادم نمی خواستم-

 سرش و به دو طرؾ تکون داد

 فرهود دلخور نٌستم باور کن-

 دستش و الی موهای فرش برد

 باشه عزٌزم-

 به خاطر اٌنکه رامان و زدن ناراحتی؟ ٌا اٌنکه خونه دوستش مونده؟-

 پکی به سٌگارش زد

 خودمم نمٌدونم دانٌار-

 فردا مٌاد باهات کارخونه؟-

 :درحالی که موهاش و نوازش می کرد گفت

 نه الزم نٌست چندروز بٌاد سرکار، باهات مٌمونه خونه-

 مٌگم حاال که باباش بٌرونش کرده از خونه مٌمونه اٌنجا؟...امم-

 با انگشت شصتش گونه اش و نوازش کرد

 تو مٌخوای بمونه ٌانه؟-

ولی حرفش و مثل همٌشه !مٌخواست بگه مگه نظر منم مهمه مگه به منم فکر می کنی؟

 ...قورت داد

 تو باٌد تصمٌم بگٌری نه من...خب-

مٌخوام نظرتورو هم در اٌن مورد بدونم چون با زندگی کردنش تو اٌن خونه شاٌد ٌه چٌزاٌی -

 تؽٌٌر کنه

 :درحالی که انگشتش و  رو تتوی سٌنه اش می کشٌد جواب داد

 من مشکلی ندارم ...پسرخوبٌه-
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 نظرت راجع بهش چٌه؟ ازش خوشت مٌاد؟-

 شونه ای باال انداخت

 خب حس خٌلی بدی هم بهش ندارم...نمی دونم-

 پٌشونٌش و عمٌق بوسٌد

 من به دلم نه ولی به تو اعتماد دارم دانٌار-

 دستش و گذاشت سمت چپ قفسه سٌنه اش و به چشماش خٌره شد

 .باٌد به ضربان قلب ، اعتماد کرد-

 :لبخندی زد و دستش و گرفت و  بوسٌد که دانٌارپرسٌد

االن خوشحالی؟ فکر می کنم االن که خٌالت از بابت رامان راحت شده حالت -

 خوبه

 شقٌقه اش و بوسٌد

 .تنها چٌزی ک خوشحالم مٌکنه االن توٌی-

از اٌن حرؾ فرهود دلش ٌه جوری شد از هموناٌی که قند تو دل ادم اب مٌشه آره از 

 .لبخند پهنی رو لبش اومد محکم  فرهود و بؽلش کرد حس خوبی گرفت از اٌن حرفش...اونا

اٌنکه هنوزم وجودش براش مهم بود هنوزم دوسش داشت، هنوزم می تونست لبخند رو لبش 

 ...بٌاره هنوز فراموش نشده بود

***************** 

 "رامان"

 

با صدای زنگ موباٌلش بٌشتر زٌر پتو رفت و سرش و برد زٌربالشت تا صدای رو مخ زنگ 

و نشنوه ولی انگار شخص اون ور خط دست بردار نبود دستش و برد سمت عسلی تا 

 گوشٌش و برداره با صدای افتادن چٌزی پتو رو از سرش کشٌد و به زمٌن نگاه کرد

که دٌد مجسمه کوچکی که رو عسلی بود افتاده زمٌن و ٌه تٌکش شکسته پوفی کشٌد که 

 .دوباره با صدای زنگ گوشٌش دستش و دراز کرد و برداشت فرزام بود

 :جواب دادم

 بله-

 سالم معلوم هست کجاٌی؟گوشٌتم که خداروشکر جواب نمٌدی -

 کش و قوسی به بدنم دادم و پتورو زٌر پام جمع کردم

 ای بابا اول صبحی چرا داری ؼر مٌزنی؟-
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 :فرزام بلند گفت

 جان؟اول صبحی؟خوبی تو؟اصال کجاٌی؟-

 ونشون مٌداد ۱۱باحرؾ فرزام نٌم خٌز شدم تا ساعت و نگاه کنم با دٌدن ساعت دٌواری که 

 از جام پرٌدم

 کاش زودتر زنگ مٌزدی...خونه فرهودم...خو-

 :فرزام با صدای متعجبی گفت

 ها؟ کٌوان که گفت دٌشب رفتی بٌمارستان؟-

 نه بابا جرٌانش مفصله-

 بگو چٌشده من تا ندونم اروم نمٌگٌرم-

 بهت چٌزی نگفت که چه اتفاقی افتاد و اٌنا؟...دٌشب که خونه کٌوان بودم-

 :فرزام با کنجکاوی گفت

 نه چٌشد مگه؟کاری کرد؟-

داشتٌم فٌلم می دٌدٌم دراز کشٌده بودٌم رو کاناپه بعد سرم و که چرخوندم دٌدم نگاهش -

زومه رو لبام خواست ببوسه به خودم اومدم زود سرم و کشٌدم عقب و بعدشم به بهونه خرٌد 

چٌپس و اٌنا رفتم بٌرون که فرهود و دٌدم که تعقٌبم کرده بود و اومده بود اونجا اون اوردتم 

 خونه خودش االنم اونجام

 اوه اوه همه رو باٌد از نزدٌک با جزئٌات تعرٌؾ کنی -

 باانوشٌروانم درگٌرشدم اون نوچه عوضٌش زد صورتم و داؼون کرد...هه کجاٌی تو-

 :فرزام با داد گفت

 چکارکردی تو؟ اوسکول اگه مٌزد ناکارت می کرد چی؟ عقل نداری تو؟-

 !اه ولمون کن بابا مرتٌکه زندگی من و به گند کشٌده چی چی رو اروم باشم-

 با فرهود اشتی کردٌن پس؟-

 نه بابا دٌشب خٌلی عصبی بود ازم کم مونده بود اونم بٌاد لهم کنه-

باز رو  مخش کار کن االن که دٌگه تو خونشی بهترٌن موقعٌته بٌشتر نزدٌکش ...ای بابا-

 شی

 باشه مٌدونم-

 کی مٌای کارخونه؟-

 نمٌدونم اصال بٌدارم نکرده باهاش بٌام-

 امروز مٌتونٌم هم و ببٌنٌم؟-
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 با صدای تقه در و بعدشم باز شدنش نگام به دانٌار افتاد

 عه ببخشٌد با گوشی حرؾ مٌزنی مزاحم شدم...صبحت بخٌر...سالم-

 سرم و تکوم دادم و دستی به موهام کشٌدم

 نه نه اٌن چه حرفٌه االن مٌام-

 مٌخواستم بگم بٌا صبحونه امادست-

 باشه ممنون االن مٌام-

 باشه ای گفت و بٌرون رفت صدای ذوق زده فرزام من و خندوند

 اٌن همون دوست پسرتونه؟...عههه-

 ها؟دوست پسرمون؟-

 چشام گرد شد صدای خنده اش باال رفت

 ... اره دٌگه دوست پسرتوهم حساب مٌشه دٌگه باالخره-

 اه خفه فرزام -

 واال خب چٌته پس؟-

 خودمم نمٌدونم-

 چون برات صبحونه ام اماده کرده برو بخور نوش جونت-

 کٌوان به روی خودش نٌاورده اصال؟-

ٌه جوری شده امروز منم اول تعجب کردم چون تاحاال اٌنجوری ندٌده بودمش نگو په -

 ضدحال خورده پسره ٌالؽوز

 خوب رٌدی بعش من می دونستم اٌن رو تو چشم داره

 ول کن بابا خودمم باورم نمٌشه من برم دٌگه-

 بهم خٌر بده مٌای ٌانه -

 باشه بهت زنگ مٌزنم فعال-

 خدافظ داداش-

موباٌل و  کنارم انداختم و موهام و خاروندم از جام بلند شدم و رفتم دستشوٌی و ٌکم موهام و 

 .که پرٌشون شده بود مرتب کردم و اومدم بٌرون و سمت سالن رفتم

دانٌار مٌز مفصلی چٌده بود که حتی نگاه کردنش اشتهای ادم رو باز مٌکرد صندلی رو 

 عقب کشٌدم و نشستم 

 :دانٌار کمی از چاٌٌش نوشٌد و گفت

 چه خبر خوب خوابٌدی؟_
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 اره مرسی_

لبخندی زد و ظرؾ مربا و خامه رو که هر دو رو باهم قاطی کرده بود گذاشت جلوم دقٌقا 

 .همونطوری دوست داشتم ،از بچگی هر دورو باهم قاطی مٌکردم و مٌخوردم

 خب اٌنم از مربا فک کنم اٌنطوری دوست داری _

جالب بود از کجا مٌدونست من اٌنطوری دوست دارم؟ و از همه مهم تر عالٌق منو رعاٌت 

  !مٌکرد

 تو از کجا مٌدونی؟_

 شروع کن ...حاال که مٌدونم_

شونه ای باال انداختم و لقمه ای برای خودم گرفتم که صدای زنگ موباٌلمو از توی اتاق 

 شنٌدم در حالٌکه ؼر ؼر مٌکردم از جام بلند شدم و سمت اتاق رفتم

 اگه اٌن فرزام گذاشت ما ٌه تٌکه صبحونه کوفت کنٌم :با خودم گفتم

با دٌدن شماره ی مامان روی صفحه ی گوشٌم دلم مالش رفت نکنه برای بابا اتفاقی افتاده 

  !باشه؟

 تماسو وصل کردم صدای نگران مامان تو گوشی پٌچٌد 

 ...بابات    ...رامان_

 استرس گرفته بودم ..ضربان قلبم رفت باال

 بابا چی؟چٌشده؟_

 :با گرٌه گفت

 حالش اصال خوب نٌس دکترا مٌگن سکته ی ناقص کرده تروخدا زود تر خودتو برسون _

 پاهام سست شد 

 !چٌشد ٌهو؟....حالش خوب بود که دٌروز_

 فٌن فٌن کرد

 نمٌدونم رامان فقط بٌا _

 گرٌه نکن...باشه من االن خودمو مٌرسونم_

بابا ناراحتی قلبی داشت اما همٌشه با دارو کنترل ...گوشی رو قطع کردم و تو جٌبم گذاشتم

 عذاب وجدان داشتم اگه چٌزٌش مٌشد خودمو نمی بخشٌدم...مٌکرد

 :از اتاق بٌرون اومدم که دانٌار با دٌدن حالم پرسٌد

 چی شده رامان؟اتفاقی افتاده _

 دکترا مٌگن سکته ی ناقص کرده دارم مٌرم بٌمارستان...بابام حالش بده_
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 اٌشاال که حالش زود تر خوب مٌشه نگران نباش ،مٌخوای باهات بٌام _

 :سمت در رفتم در حالٌکه داشتم کفشامو مٌپوشٌدم گفتم

 مرسی، نه خودم مٌرم _

 باشه بهم خبر بده حتما _

 ....باشه ای گفتم و سوار اسانسور شدم

 "فرهود"

 :رو به شعبانی کردمو گفتم

 چک کن چٌزی از قلم نٌوفته _

 چشم جناب رٌٌس _

 دانٌار بود ، الی پرونده ای که جلوم بود رو باز کردم...در همٌن حٌن گوشٌم زنگ خورد

 جانم دانٌار؟_

 :مضطرب بود گفت

 !فرهود ٌه اتفاق بدی افتاده_

 پرونده رو بستم

 چٌشده دانٌار؟_

 حالش بده االن تو بٌمارستانه ...بابای رامان سکته کرده_

 رامان کجاست االن؟_

نگرانم فرهود، بٌشتر از ٌه ساعته ازش خبری نٌس  ..رفت بٌمارستان خٌلی ناراحت بود_

 زنگم مٌزنم جواب نمٌده

 خٌل خب تو نگران نباش نفهمٌدی کدوم بٌمارستانه؟_

 نه رامان چٌزی نگفت خٌلی استرس داشت بنده خدا _

 باشه پٌداش مٌکنم مٌخوام قطع کنم دانٌار کاری نداری؟_

 نه خدافظ_

خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم و چند باری شماره ی رامان و گرفتم همونطوری 

 که دانٌار مٌگفت جواب نمٌداد

 .فکری به سرم زد فرزام حتما خبر داشت کدوم بٌمارستانه

 ....شمارشو گرفتم

االن ...حدسم درست بود فرزام مٌدونست منتظر پٌامش بودم که ادرس رو برام بفرسته

رامان تو چه حالی بود؟ امٌدوار بودم باباش مشکل جدی پٌدا نکرد باشه پٌام فرزام رسٌد 



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 215 

 .بٌمارستان از کارخونه خٌلی دور بود  

 کتمو از روی صندلی برداشتم و از اتاق اومدم بٌرون روبه شعبانی گفتم 

 قرارای امروزو کنسل کن برام ٌه کاری پٌش اومده باٌد برم_

 اتفاق بدی که نٌوفتاده؟...چشم قربان_

 به کارت برس شعبانی _

 ....از دفتر خارج شدمو ماشٌنو از پارکٌنگ خارج کردم

******** 

از دور دٌدمش سرشو با دستاش گرفته بود و ناراحت به نظر مٌرسٌد کنارش ٌه خانم 

 .چادری نشسته بود حتم مٌدادم مادرش باشه

 نمٌدونستم تردٌدم برای چٌه؟...تردٌد داشتم 

شاٌد به خاطر مادرش که نمٌدونستم بعد دٌدن اون عکسا واکنشش نسبت به من چطوری 

 .اما مهم نبود رامان بهم احتٌاج داشت باٌد مٌرفتم پٌشش! خواهد بود؟

رفتم سمتشون صدای قدم هامو که شنٌد سرش رو بلند کرد انگار انتظار نداشت که منو ببٌنه 

 از جاش  بلند شد نگام به مادرش افتاد 

 :فوری منو شناخت و با پرخاشگری گفت

 ...شما اٌنجا چٌکار مٌکنی؟کی گفت بٌاٌن اٌن_

 :رامان گفت

 ول کن تو اٌن شراٌط تروخدا_

چی چی رو ول کنم؟بابات بعد دٌدن اون عکسا ٌه شب خواب راحت نداشته تو و اٌن اقا _

 باعث شدٌن بابات االن رو تخت بٌمارستان باشه

 با گرٌه اضافه کرد 

 رامان اتفاقی برای بابات بٌوفته به مرتضی علی نمٌبخشمت _

 .دستی تو موهام فرو کردم و اونارو به عقب هداٌت کردم

 ...خانم محترم من واقعا متاس_

با عصبانٌت از جاش بلند شد و سمت سروٌس بهداشتی رفت رامان پوفی کرد و نشست منم 

 :کنارش نشستم دست سردشو بٌن دستام گرفتم و گفتم

 دانٌار برام تعرٌؾ کرد چه اتفاقی افتاده امٌدوارم حالش هر چه زود تر بهتر شه _

 سری تکون داد و تشکر کرد 

 االن حالش چطوره؟_
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 :در حالٌکه دستاشو تو هم قفل کرده بود گفت

 تؽٌٌری نکرده فعال خبری نٌس _

 با ٌه دست کمرشو مالش دادم 

 نگران نباش همه چی درست مٌشه_

ٌکم بٌن من و خودش فاصله اٌجاد کرد و نگاهم کرد چشماش قرمز و متورم بودن دوست 

 نداشتم تو اٌن حال ببٌنمش 

سر اون قضٌه هنوزم دلش باهام صاؾ ...ببخش که مادرم اٌنطوری باهات صحبت کرد_

 !نٌس و فکر مٌکنه تقصٌر ماعه که بابام االن اٌنجاست 

 اشکال نداره_

چند دٌقه ای گذشت مادر رامان تو ردٌؾ صندلی روبه روی ما نشسته بود و ٌه چشمش 

اشک و ٌه چشمش خون بود نگاش که به من و رامان می افتاد رو بر مٌگردوند باٌد تو ٌه 

  !فرصت مناسب باهاش حرؾ مٌزدم

 ...رامان هم حال درستی نداشت و بی قرار بود

باالخره پزشکی از بخش اورژانس بٌرون اومد رامان و مادرش با دٌدن دکتر از جاشون بلند 

 شدن رامان پرسٌد

 اقای دکتر وضعٌتش چطوره؟_

خدا رو شکر حالشون بهتره سکته ی سختی رو رد کردن ولی باٌد مراقب باشٌن تا چند _

 دٌقه دٌگه به بخش منتقل مٌشن 

 رامان نفس راحتی کشٌد

 ممنون اقای دکتر کی مرخص مٌشن؟ _

 نگاهی به پرونده انداخت چٌزی رو امضا کرد 

کمتر از ٌک ساعت دٌگه بهوش مٌان از نظر من فردا صبح مٌتونن مرخص شن ولی اگه _

 خودتون اصرار دارٌن ٌک روز دٌگه هم مٌتونن مهمان ما باشن

 :مادر رامان گفت

 وای مرسی اقای دکتر خدا از بزرگی کمتون نکنه _

 ممنون برای کارای صندوق مٌتونٌن اقدام کنٌد _

 رامان چشمی گفت و دکتر که رفت رو به رامان گفتم

من کارای صندوق رو حل مٌکنم تو برای خودت و مادرت ٌه چٌزی بگٌر خٌلی وقته _

 اٌنجاٌٌن 
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 نه الزم نٌس خودم حلش مٌکنم _

 اخمی کردم

 کاری که گفتم رو بکن رامان _

 مرسی _

 سمت صندوق رفتم

******** 

تو ماشٌن منتظر خبر از رامان بودم که با من مٌاد ٌا تو بٌمارستان مٌمونه به اسمون ابری 

 .زل زده بودم که ٌهو در باز شد ،رامان بود نشست جلو

 چه خبر؟ _

مامان راضی نشد هر چی اصرار کردم مرؼش ٌه پا داره گفت خودش به عنوان همراه _

 کنار بابا مٌمونه 

 عب نداره شنٌدی که دکتر چی گفت حال بابات خوبه نگران نباش _

 اره ،ولی اصال باهام حرؾ نمٌزنه_

 :ماشٌنو به حرکت در اوردم و گفتم

 تونستی ببٌنٌش؟_

 اره فقط با مامان حرؾ زد اونم چند کلمه حتی نگاهمم نمی کرد _

 اونم درست مٌشه ٌکم زمان بده_

 فرهود؟_

 بله؟_

 مرسی که امروز اومدی اصال انتظارشو نداشتم _

 :به لبخندی اکتفا کردم و گفتم

 دانٌار نگرانت بود بهش پٌام بده که تو راهٌم و دارٌم مٌاٌم_

 گوشٌشو از جٌبش در اورد و نگاهی انداخت 

 باترٌش تموم شده _

 از تو گوشی من پٌام بده_

 "رامان"

 

گوشی رو برداشتم و رفتم تو لٌست مخاطبٌن هر چی اسمش رو سرچ زدم پٌدا نکردم حتی 

انگلٌسی هم نوشتم اما نٌورد مٌخواستم ازش بپرسم که با چه اسمی سٌوش کرده که گوشٌش 
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زنگ خورد عکس دانٌار که لبخندی به پهنای صورتش زده بود افتاد روی صفحه سٌوش 

 "بره اهو"کرده بود

ٌه لحظه حسودٌم شد می دونستم که دانٌار برای فرهود خاصه، فرهود نٌم نگاهی بهم 

 انداخت

 کٌه؟-

 دانٌاره -

 جواب بده بگو توراهٌم-

 باشه-

 :انگشتم و رو صفحه لمسی کشٌدم صدای نگرانش تو گوشی پٌچٌد

 الو  فرهود کجاٌی؟-

 تو  ماشٌنٌم دارٌم مٌاٌم خونه-

 :با شنٌدن صدام تعجب کرد

 عه توٌی رامان؟ باهمٌن؟-

 :درحالی که نگام و از پنجره به بٌرون دوخته بودم جواب دادم

 اره باهمٌم داره مٌرسٌم-

 نگرانت شده بودم، پدرت حالشون چطوره؟-

 ٌعنی واقعا نگرانم شده بود؟مهم بودم براش؟

 خداروشکر  حالش خوبه فردا مرخص مٌشه-

 ٌکم صداش عوض شد

 باشه خٌالت راحت شد، منتظرتونم-

 باشه مرسی-

قطع کردم و  ٌه ربع بعد خونه رسٌدٌم فرهود جلوتر از من درو باز کرد و وارد شد دانٌار 

   .باخوش روٌی اومد جلو و فرهود و بوسٌد و اونم متقابال بوسٌدش

 بعدش رسٌد به من فرهود نگاهش بٌنمون در گردش بود لبخندی زد 

 منتظر چی هستٌن؟ تا صبح مٌخواٌن واٌستٌن همٌنجا؟-

دانٌار جلو اومد و لبش و گذاشت رو صورتم و  بوسٌد از اٌن کارش ٌه جوراٌی شوکه شدم فکر 

 ...نمی کردم بخواد ببوسه

فرهود ٌه تای ابروش و برد باال و به من خٌره شد سرم و بردم نزدٌک و منم متقابال 

 صورتش و بوسٌدم فرهود انگار که راضی شده بود سرش و تکون داد
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 خٌلی گشنمه شام چی دارٌم؟-

 دانٌار نگاهش و از من گرفت و دنبال فرهود رفت

 ساالدقارچ-

 انگار امشب و مجبورم باهمٌن سرکنم-

دٌگه صداشون و نشنٌدم سمت اتاق خواب رفتم و تا می خواستم درو باز کنم با صدای فرهود 

 برگشتم سمتش اخماش توهم بود

 اونجا چرا؟-

 با تعجب پرسٌدم

 پس کجا؟ -

 دنبالم بٌا-

 در اتاق خوابشون و باز کرد و وارد شدٌم

 از اٌن به بعد همٌنجا با ما مٌخوابی-

 باشه-

 :لباساش و عوض می کرد که گفتم

 راستی ممنون بابت امروز کمکم کردی-

 اومد نزدٌک و دستی روی موهام کشٌد

 نٌازی به تشکر نٌست-

 چونش و بوسٌدم لبخند محوی زد

 کتت و در بٌار-

سرم و تکون دادم  و دراوردم و گذاشتم رو صندلی و از اتاق رفتم بٌرون سمت سروٌس رفتم 

و دست و صورتم و شستم و  رفتم سمت اشپزخونه که دٌدم پشت مٌز نشستن با دٌدن من اشاره 

 ای به صندلی کردن

 بٌا اٌنجا-فرهود

نشستم رو صندلی و مشؽول خوردن ؼذا شدم بعد خوردن شام کمی تی وی  دٌدٌم، محٌط 

بٌمارستان واقعا خستم کرده بود و احتٌاج به دوش گرفتن داشتم برگشتم سمت فرهود که 

 .داشت مٌوه می خورد

 مٌتونم برم حموم؟-  

 برگشت سمتم

 اره برو حموم تو اتاق خوابه-
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بلند شدم و رفتم  لباسام و دراوردم و رفتم زٌردوش موهام و شستم وکه تقه ای به در خورد و 

در باز شد برگشتم سمت در فرهود بهم خٌره بود نگاهش رو اندامم  می چرخٌد و اخر رسٌد 

 به چشام

 به چٌزی احتٌاج نداری؟-

 مطمئن بود فقط اومده بود برای پرسٌدن همٌن سوال؟

 نه مرسی همه چی هست-

 سرش و تکون داد

 طولش نده دٌگه بٌا بٌرون-

 باشه االن مٌام -

درو بست و بٌرون رفت خودم و تمٌز  و شٌو کردم و بعد تموم شدن اب و بستم  و ربدوشامبر 

و پوشٌدم رفتم بٌرون  دانٌار رو تخت نشسته بود و پاهاش و دراز کرده بود وموباٌلش 

 دستش بود، نگاهش که به من افتاد ٌکم طول کشٌد تا نگاهش و از روم برداره،

با سشوار ٌکم موهام و خشک کردم که باصدای موباٌلم رفتم و از رو عسلی برداشتم فرزام 

 داری چکار می کنی؟خوش می گذره بادوست پسرای گرامٌت؟”بود پی ام داده بود

 .جلوی آٌٌنه ٌه عکس از خودم گرفتم و براش فرستادم

                    

 :جواب داد

 (استٌکرخنده)تاحرکتی نزدن روت برو لباسات و بپوش...جااان-

 منحرؾ بدبخت-

 :باصدای قدم هاٌی سرٌع تاٌپ کردم

 فعال -

گوشی و رو مٌز گذاشتم که فرهود وارد اتاق شد چراؼارو بست 

 نگاهش افتاد به من

 مٌگم مٌشه لطفا لباس بدی بهم-

 لبخند کجی رو لبش نشست اومد جلو 

 لباس؟-

 نگاهش ٌه جوری بود

 اره -

 .به نظرم که واسه امشب الزم نٌست-
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داشتم حرفش و حالجی می کردم که دستش و اورد جلو حوله رو باز کرد دستش و کشٌد رو 

شکمم و اومد باال دستش و برد سمت باسنم و تو مشتش گرفت دستم و گذاشتم رو شونه اش 

 :که سرٌع دستش و برداشت و گفت

تو کمد سمت چپ لباس و لباس زٌرنو هست بردار بپوش از اٌن کارش تعجب کردم فکر -

سمت کمد رفتم و لباسارو پوشٌدم با شنٌدن صداهاٌی ...می کردم مٌخواد ادامه بده ولی

 برگشتم

سمتشون که دٌدم با دانٌار درحال بوسٌدن همدٌگه ان ٌه لحظه خشکم زد و حس اضافی 

بودن بهم دست داد سمت تخت رفتم و سمت چپ فرهود دراز کشٌدم صدای بوسه هاشون ٌه 

 جوراٌی تحرٌک کننده بود با نفس نفس از هم جدا شدن 

فرهود شروع کرد لخت کردن دانٌار از اٌنکه بهم بی توجه بود بهم برخوردهمون موقع 

برگشت سمت من و لباسام و دراورد، هه باالخره منم دٌد چه عجب،باحرفی که زد ٌه لحظه 

 فکر کردم اشتباه شنٌدم

 مٌخوام باهم معاشقه کنٌن -

 :دانٌار فوری باتعجب گفت

 

 چی؟-

 :کمی اخم کردم و رو بهش گفتم

 من اٌن کارو نمٌکنم...فرهود-

 ابروهاش توهم گره خوردن

 اٌن نزدٌکی الزمه برای هردوتون-

 سرم و تکون دادم

 نه نمٌخوام-

 بازوم و گرفت تودستش و فشارش داد

ٌاهمٌن االن به حرفم گوش می کنی ٌا ٌه ماه التماسمم ...پس ٌه ماه حق ارضاشدن نداری-

 .کنی خبری از ارضا شدن نٌست

سعی کردم خودم و قانع کنم باٌد دوباره رضاٌتش و جلب می کردم اٌنجوری بٌشتر ازم زده 

 مٌشد دانٌار دٌگه  چٌزی نگفت سرم و تکون دادم

 باشه-

 :برگشت سمت دانٌار و سوال بهش نگاه کرد به فرهود خٌره بود و جواب داد
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 مشکلی نٌست-

 فرهود سرش و تکون داد

 خوبه شروع کنٌن-

 ”راوی“

نمی دونست چرا دوست نداشت مخالفت کنه برای خودشم عجٌب بود دلش می خواست 

معاشقه با رامان و تجربه کنه حتی اٌن افکاری که داشت خجالت زده اش می کرد به خودش 

 :گفت

؟االن باٌد ناراحت مٌشدی نه اٌنکه !چطور می تونی اٌنقدر بی شرم باشی دانٌار چت شده

 !ماٌل به اٌن معاشقه

 

افکارش و پراکنده کرد فرهود لم داد رو تخت و بهشون خٌره شد کمی جلو 

رفت تا اعالم امادگی کنه انگار که برای ٌه مبارزه پٌش قدم شده بود خنده دار 

  !بود

رامان هم بهش نزدٌک شد به نظر مٌومد کمی بی مٌله سرش و برد نزدٌک و 

لبش و رو لبش گذاشت رامان بااٌن کار دانٌار، شروع کرد همراهی کردن هم 

زمان که هم و می بوسٌدن دستاشون بٌکار نبود و رو بدن همدٌگه پٌچ و تاب 

 می خورد 

فرهود نگاهش و به پاٌٌن تنه هاشون انداخت براش جالب بود که هردو تو 

همٌن اول کار زٌاد تحرٌک شده بودن نمٌخواست اٌن عشق بازی رو بهشون تحمٌل کنه ولی 

 !دلش می خواست بهم نزدٌک تر شن و شاٌدم کمی هم و دوست داشته باشن

صدای بوسه ها و نفس های تندشون سکوت اتاق و شکسته بود، بعد چنددٌقه 

 .بانفس نفس ازهم جداشدن و باچشمای خمار بهم زل زدن

 

دانٌار نگاهی به فرهود انداخت فرهود، کامال راضی و خوشخال به نظر 

  !مٌرسٌد دانٌار هم اٌنو مٌخواست راضی نگه داشتن فرهود

روی رامان خم شد دستی روی سٌنه ها و بدنش کشٌد رامان اهی از دهنش در 

رفت دانٌار کامل روی رامان دراز کشٌد طوری که الت هاشون بهم مٌخورد 

 رامان شروع کرد به مکٌدن لب های دانٌار 

دانٌار بی کار نموند اروم اروم دستش رو رسوند به پاٌٌن تنه ی رامان ، اون که انتظار اٌن 
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 حرکت رو از دانٌار نداشت لگنش رو باال تر اورد تا دستای دانٌار التش رو بٌشتر لمس کنه

 فرهود با لذت به اٌن دو نفر نگاه مٌکرد و گاها باسن دانٌار رو نوازش مٌکرد 

دانٌار خودش رو پاٌٌن تر کشٌد سرش دقٌقا مقابل الت رامان بود رامان کمی گردنش رو باال 

گرفت تا دانٌار رو موقع انجام دادن اٌن کار ببٌنه شروع کرد با دست الت رامان رو مالٌدن 

  .رامان لب پاٌٌنشو گاز گرفت و به پشتی تخت تکٌه داد

دانٌار بعد از اٌنکه اب دهنش روی الت رامان پخش کرد اونو توی دهن فرو برد مشؽول شد 

ٌکم بعد سنگٌنی دستی رو روی سرش حس کرد سرش رو که بلند کرد فرهودو دٌد که داره 

 .سرش رو به الت رامان فشار مٌده تا کل التش تو دهن دانٌار جا بگٌره

 با دٌدن اٌن کار با شدت بٌشتری شروع کرد به مکٌدن الت رامان 

رامان چشماش رو بسته بود و لذت مٌبرد فرهود اب دهنش رو روی الت دانٌار سرازٌر 

 کرد و دانٌار همه رو تو دهنش کرد 

فرهود پشت دانٌار قرار گرفت و باسنش رو مالٌد و چند تا چک سکسی روش زد و التش 

رو با اب دهنش خٌس کرد و روی مقعد دانٌار مالٌد و ٌک دفعه کل التش رو توی باسنش جا 

 .داد

چون الت رامان توی دهنش بود نمٌتونست ناله کنه فرهود شروع کرد با مالٌمت خودش رو 

عقب و جلو کردن و تماشا کردن به صحنه ی سکسی رو به روش هر سه از رابطه لذت 

 .مٌبردن و تو حال خودشون نبودن

وقتی دانٌار به اندازه ی کافی رامان رو به وجد اورد نٌم خٌز شد و روی زانوهاش اٌستاد و 

کامال از پشت به فرهود چسپٌد رامان هم جلو تر رفت و روبه رو با دانٌار روی زانوهاش 

 اٌستاد تقرٌبا هم قد بودند و الت هاشون مماس بهم بود 

رامان کؾ دستش رو با اب دهنش خٌس کرد و الت خودش و دانٌار رو گرفت و حسابی 

مالٌد دستش رو حلقه مانند کرده بود و رو الت هاشون عقب و جلو مٌکرد دانٌار با صدای 

 نسبتا بلند ناله مٌکرد گردنش رو سمت فرهود کج کرده بود و از هم لب مٌگرفتن 

چند دٌقه ای اٌن کارو تکرار کردند تا رامان خودش رو قانع کرد که باٌد برای دانٌار کاری 

 که چند دٌقه پٌش انجام داده بود رو جبران کنه

بعد اٌنکه روی قفسه سٌنه ی دانٌار رو بوسٌد دستاش رو روی لگن و رون دانٌار کشٌد 

 سرش رو خم کرد و الت دانٌار رو بوسٌد و بعد مشؽول مکٌدن و نوازش الت دانٌار شد 

اولٌن باری بود که همچٌن کاری رو برای دانٌار انجام مٌداد اولش حسی مثل خجالت جلوشو 

ضه های *مٌگرفت اما بعد اٌن حس جاشو به شهوت داد و رامان شروع کرد به لٌسٌدن بی
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 .دانٌار

 ٌکم بعد جاهاشونو عوض کردن حاال رامان بود که پشتش به فرهود بود 

فرهود التش رو دوباره خٌس کرد و اٌنبار به باسن رامان نزدٌکش کرد و اروم توی مقعدش 

 فرو کرد رامان اه بلندی کشٌد 

 اههه _

دانٌار روبه روی رامان قرار گرفت و اٌنبار اون الت هر دوتاشونو ماساژ مٌداد و گردن 

رامان رو مک مٌزد طاقت فرهود طاق شده بود از باسن رامان گرفت و خودشو محکم عقب 

 ..و جلو کرد طولی نکشٌد هر سه ارضا شدن

 "رامان"

 

حس مٌکردم همه انرژٌم تخلٌه شده خودمو پرت کردم روی تخت و ساعدمو روی پٌشونٌم 

 :گذاشتم ٌکم گذشت تا حال هر سه مون جا بٌاد فرهود گفت

 بلند شٌن برٌم حموم ٌه دوشی بگٌرٌم _

 :دانٌار که خٌلی خسته به نظر مٌرسٌد گفت

 امروزو لطفا بٌخٌال حموم عشقم  _

 مٌدونٌن که بعد سکس دوش گرفتن خوبه پس بلند شٌن ... تنبلی موقوؾ_

 اٌنو گفت و سمت حمومی که توی اتاق بود رفت

دانٌار پوفی کرد و از جاش بلند هر دو سمت حموم رفتٌم من که همٌن چند ساعت پٌش 

حموم رفته بودم لزومی نمٌدٌدم دوباره برم اما فرهود رو اٌن موضوع حساس بود و مجبور 

 .بودم اٌن حساسٌتش رو جدی بگٌرم

فرهود که از ما زود تر اومده بود کارش تموم شد حوله ای برداشت و به کمرش بست و از 

حموم خارج شد منو دانٌار موندٌم تو دستم شامپو بدن رٌختم به کل 

                                        بدنم کشٌدم سنگٌنی نگاه دانٌار رو رو خودم حس مٌکردم 

و اٌن ٌکم معذبم مٌکرد با اٌنکه چند دٌقه قبل سکس داشتٌم اما اٌن 

 .باعث نمٌشد کامل باهاش راحت باشم

موهاشو ابکشی کرد خواست شامپو رو که سر جاش بزاره نگاهش با 

نگاهم تالقی کرد چشماشو بست لبهاشو نزدٌک لبام کرد و بوسه ای 

 روش زد و بعد فوری کنار کشٌد انگار که به خودش اومده باشه 

 دوتا حوله ی اضافی تو کمد هس مٌتونی از اونا استفاده کنی _
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 سرمو تکون دادم و دانٌار رفت 

همش فکرم مشؽول اٌن بود که منظور دانٌار از اٌن بوسه ها چٌه؟چٌو مٌخواست 

 بفهمونه؟اٌنکه دٌگه با حضور من تو اٌن خونه و رابطه شون مشکلی نداشت؟

 دور کمرم بستم و با حوله ی کوچکتر نم موهام رو گرفتم 

 گٌج شده بودم دست دراز کردم و از کمد دٌواری حوله برداشتم 

 :سمت اتاق خواب رفتم دٌدم ٌه دست لباس نو روی کاناپه هس که فرهود گفت

 اونارو فعال بپوش سرما نخوری _

 .تشکری کردمو لباس هارو پوشٌدم فرهود مثل دفعه قبل وسط ما خوابٌده بود

مثال مٌخواست محبتش رو به ٌه اندازه تقسٌم کنه؟ خنده ام گرفت اباژور رو خاموش کردم و 

 رفتم زٌر پتو اگه قراره از اٌن به بعد اٌنجا بمونم حتما باٌد لباسامو از خونه مون بٌارم

همونطوری که فکرم مشؽول اٌن بود که فردا چطوری باٌد با بابا روبه رو شم و برم خونه 

 ....به خواب رفتم

******** 

صبح با صدای حرؾ زدن فرهود بلند شدم با چشمای نٌمه باز دٌدم که فرهود داره با کسی 

 دانٌار توی اتاق نبود.  .. صحبت مٌکنه

جلسه ی امروز صبح رو کنسل کن من ٌکم دٌر مٌام پرونده رو هم ٌه بار به اقای سلطانی _

 خٌل خب بهشون اٌمٌل بده ....بده چکش کنه

حدس مٌزدم داره با منشی جدٌدش صحبت مٌکنه کش و قوسی به بدنم دادم و پتو رو کنار 

 زدم حرؾ زدنش که تموم شد رو کرد به من

 عه بٌداری؟_

 صبح بخٌر _

 صبح توام بخٌر برٌم صبحونه بخورٌم که امروز کار زٌاد دارٌم_

 از رو تخت بلند شدم

 چٌشده؟_

 :فرهود از اتاق بٌرون رفت و گفت

بابات قراره زود تر مرخص شه صبح از بٌمارستان با موباٌلت تماس گرفتن مجبور شدم _

من جواب بدم بابات تا دو ساعت دٌگه مرخص مٌشه خودشم از قرار معلوم خٌلی بی تابی 

 مٌکنه 

 اها پس به همٌن خاطر مٌخوای امروز دٌر تر بری _
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 در حالٌکه برای خودش قهوه مٌرٌخت

 اره تو اٌن شراٌط ٌکی باشه پٌشت بهتره _

 از پشت سر بؽلش کردم و روی پاشنه پا بلند شدمو گردنشو بوسٌدم 

 مرسی بابت همه چی_

 لبخندی زد 

 بدو برو صبحونه اتو بخور دٌر نکنٌم _

 بعد اٌنکه صبحونه رو خوردٌم از خونه زدٌم بٌرون تو راه ٌکم خرٌد کردٌم

برای خونه ی ما واقعا تحت تاثٌر اٌن دست و دلبازی فرهود قرار گرفته بودم اهمٌتی به 

قٌمت اون چٌزی مٌخواستٌم بخرٌم نمٌداد در اخر با ٌه سبد پر رفتٌم سمت فرهود نزاشت از 

 .کارتم استفاده کنم

همه اش رو خودش خرٌد بعد اٌنکه کٌسه های پر مرغ و گوشت و برنج رو توی صندوق 

 عقب ماشٌن جا دادٌم سوار ماشٌن شدٌم 

 فرهود چرا اٌن همه خرٌد کردٌم؟القل مٌزاشتی خودم حساب مٌکردم_

 :دنده رو عوض کرد و گفت

 ...شاٌد اٌنطوری بتونی رابطه ات رو با خانواده خوب کنی نمٌخوام توام مثل من_

 به اٌنجا که رسٌد حرفش رو خورد 

 منم مثل تو چی؟_

 قضٌه اش مفصله بعدا مٌگم_

اکتفا کردم اما ذهنم مشؽول بود ٌعنی رابطه ی فرهود با خانواده اش چطور بود "باشه ای"به 

 !که دوس نداشت منم اٌنطوری باشم؟

 :نٌم ساعتی گذشت که رسٌدٌم از ماشٌن پٌاده شدم که فرهود گفت

 خودت مٌتونی بری؟اٌنجا جای پارک درست و حسابی نداره توماشٌن منتظرتم_

 اره خودم مٌرم _

وارد ساختمون شدم و سمت اتاق خصوصی که فرهود براش گرفته بود رفتم بابا روی تخت 

نشسته بود و دکتر داشت معاٌنه اش مٌکرد وارد اتاق شدم و سالمی کردم هنوز باهام مثل 

قبل سرد بودن بابا به نظر خوب و قبراق مٌومد دکتر بعد اٌنکه معاٌنه ی مختصری کرد 

 :گفت

حال بٌمار خٌلی بهتره فقط باٌد همونطوری که تو دٌروز توضٌح دادم مراقبش باشٌن _

ورزش هوازی برای قلبش خٌلی مفٌده هٌجان، ترس،اظطراب براش سمه تا جاٌی که 
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 مٌتونٌن دور از اٌن جور محٌط ها نگهش دارٌن 

 چشم اقای دکتر لطؾ کردٌن _

 اگه کارهای ترخٌص رو انجام دادٌن پدر مٌتونه مرخص شه ....خواهش مٌکنم_

 بله چشم _

 بعد اٌنکه دکتر رفت کت بابا رو از رو رخت اوٌز برداشتم و سمتش رفتم 

 حالت چطوره بابا؟قلبت که دٌگه درد نمٌکنه _

 :بدون اٌنکه نگام کنه گفت

 الحمدهللا خوبم _

 شکر بابا جون اجازه بده کتت رو تنت کنم _

 :مٌخواستم که تنش کنم با خشم از دستم گرفت و گفت

فکر نکن چون پول بٌمارستانو دادی بخشٌدمت حق نداری بٌای ...ول کن خودم مٌپوشم _

خونه برو همون جهنم دره ای که اٌن چن روز بودی مادرت چمدونتو اماده کرده مٌتونی 

 ببرٌش 

باورم نمٌشد من مستحق اٌن رفتار بودم؟چون به همجنسم کشش داشتم؟ و نمٌتونستم مثل 

حتی چمدونم رو هم اماده ...خانواده باشم چون فرق داشتم باٌد اٌنطوری باهام رفتار مٌشد 

 ...کرده بودن 

بدون توجه به من با کمک مامان از رو تخت بلند شدو از اتاق رفتن بٌرون کالفه دستم و به 

موهام کشٌدم ساکی که رو تخت بود برداشتم و دنبالشون رفتم از بٌمارستان که بٌرون اومدٌم 

 .فرهود با دٌدن ما ماشٌن و درست جلوی بابا توقؾ کرد و ازماشٌن پٌاده شد

 هعٌنکش و دراورد و اومد جلو راستش استرس گرفتم که نکنه بابا ٌه حرفی بزنه که ب

فرهود بربخوره و ناراحتش کنه بابا نگاهش و از ماشٌنش گرفت و به 

 ت                                                                       فرهود دوخ

 سالم حالتون چطوره؟خوب هستٌن؟-

 بابا سرش و تکون داد و اروم گفت

 ممنون-

 فرهود اشاره ای به ماشٌن کرد

 لطفا بفرماٌٌن بشٌنٌن برسونمتون-

 :مامان سرٌع گفت

 نه نمٌخواد ما خودمون ماشٌن مٌگٌرٌم مٌرٌم-
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مٌترسٌدم حرفی بزنم و مامان بخواد باز حرفی بارم کنه 

 بفرماٌٌن لطفا اٌشونم تازه مرخص شدن خوب نٌست زٌاد سرپا بمونن-

بابا سرش و تکون داد و سمت ماشٌن رفت ٌکم تعجب کردم در عقب ماشٌن و براشون باز 

کردم و سوار شدن مامان هم دٌگه چٌزی نگفت و سوار شد بعد اونا هردوی ماهم سوار شدٌم 

 .و فرهود ماشٌن و به حرکت دراورد

بعد چنددٌقه رسٌدٌم کمک کردم بابا پٌاده بشه فرهود از صندوق عقب خرٌدارو  برداشت و 

 .مامان درو باز کرد بابا با دٌدن خرٌدا ابروٌی باال انداخت

 "راوی"

 

 :به مرد جوونی که تو دستش کٌسه های خرٌد بود نگاهی انداخت و گفت

 اٌنا الزم نٌست-

 اٌنارو رامان گرفته براتون-

سرش و تکون داد ولی باور نکرده بود رامان به زور و با چندتا قسط می تونست خرٌدای 

خونه رو بکنه چه برسه بخواد اٌن همه خرٌد بکنه رامان وساٌالرو برد داخل خونه فرهود 

 :اومد جلو و رو بهش گفت

 امٌدوارم هرچه زودتر حالتون بهبود پٌدا کنن مراقب خودتون باشٌن-

دٌگه نمٌشد که چٌزی نگه به خودشم که نمی تونست دروغ بگه از وقتی چشمش به اٌن مرد 

 .و کالسش افتاده بود نظرش ٌکم عوض شده بود فکر نمٌکرد همچٌن ادم باشخصٌتی باشه

 ممنون -

بعد حرفش زنشم برگشت و تشکرمختصری کرد و وارد خونه شدن بانقشه ای که ٌهو به 

 سرش زد برگشت سمت رامان ،که کٌسه خرٌدارو مٌزاشت رو کانتر

 چمدونت ٌادت نره-

 رامان و  زنش متعجب بهش نگاه کردن

 ...مٌدونم ناراحتی ولی من توضٌح...بابا-

 :باحالت پرخاشگری گفت

 فعال برو نمٌخوام ببٌنمت -

 زنش پادرمٌونی کرد

 حاال بزار شبارو برگرده خونه قول مٌده دٌگه پسر سربه راهی بشه ...مٌگم-

 برگشت سمتش و اخماش و کشٌد توهم
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 اٌن پسرت دٌگه سربه راه شدنی نٌست همچٌن خٌاالتی نکن -

 :رامان ناراحت گفت

 ...ولی فرهود مرد...بابا توضٌح دادن حسم خٌلی سخته-

 برگشت سمتش و اخم کرد

 بٌابرو از جلو چشمم پسره خجالتم نمٌکشه...استؽفرهللا-

رامان بی هٌچ حرؾ دٌگه ای سمت اتاقش پاتند کرد و چمدونش و برداشت قبل اٌنکه بره 

 بٌرون برگشت سمت پدرش

قبل اٌنکه برم اٌنم بهتون بگم کسی که پنجاه مٌلٌون بدهی من و داد همٌن مرد بود وگرنه -

 االن داشتم اب خنک می خوردم و وضعمون از اٌنم بدتر بود

 بااٌن حرفش زنش دستش و گذاشت جلو دهنش

 ...وای برمن-

 خدافظ کاری داشتٌن زنگ بزنٌن-

 همٌنکه در خونه بسته شد زنش سمت اشپزخونه رفت و کٌسه های خرٌدو باز کرد

 اٌنارو همٌن مردت گرفته برامون؟-

 برگشت سمت زنش

 اٌنجور که معلومه اره-

 از اشپزخونه بٌرون اومد

چرا گفتی بره مرد؟ من مطمئنم اگه خونه بٌاد به خاطر مام که شده دست از اٌن کارای -

 شٌطانی برمٌداره

 پاهاش و دراز کرد رو زمٌن و برگشت سمت زنش

 .ای بابا اخه کی به اٌن پسرتو  زن مٌده باز اٌن مرد ٌکم جمعش کرده-

 زنش کوبٌد رو صورتش

 چی مٌگی تو؟منظورت چٌه؟...واٌی بر من-

 فعال الزم نٌست برگرده خونه همٌن که گفتم-

چٌه چشمت افتاد به ماشٌن و پزش نظرت عوض شد که داری اٌن حرفارو مٌزنی ٌادت -

 رفت داره گناه مٌکنه ذلٌل مرده

 :با پرخاش گفت

فعال کنار همون مرد بمونه بهتره باز ٌه کاری داره ...زن چرا نمٌفهمی چی مٌگم...ای بابا-

ٌه لقمه ای مٌزاره تو سفرمون اواره کوچه خٌابون نٌستٌم، اگه بٌرونش کنه کی به اٌن 
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 پسرت کار مٌده؟فکر مٌکنی زن گٌرش مٌاد؟کی مٌاد خودش و بدبخت کنه زن اٌن شه 

 بازمٌخوای قلبت بگٌره؟ چرا داد مٌزنی فهمٌدم دٌگه-

 ...نه تا من و سکته ندی نمٌفهمی چی مٌگم-

 زنش بلند شد تا بره با گوشت و مرغ تازه ؼذاٌی درست کنه

 ...خدا بخٌر کنه-

 ...خداٌا خودت ببخش:زٌر لب زمزمه می کرد

 :مرد دوباره با عصبانٌت گفت

 انگار من خٌلی از اٌن وضعٌت راضی...تمومش کن دٌگه برو ٌه چٌزی درست کن بخورم-

 !ام

******** 

 "رامان"

 

لباسام و که عوض کردم سمت اشپزخونه راه افتادم، دانٌار پشت مٌز نشسته بود با دٌدن من 

 لبخندی رو لبش نشوند

 خوشحالم حال پدرت بهتره-

 منم لبخندی زدم

 مرسی-

 رو صندلی نشستم و شروع کردم خوردن زرشک پلو

 چرا فرهود نٌومد خونه؟حداقل مٌومد باال ٌه چٌزی مٌخورد-

سرم و که اوردم باال ٌهو ٌاد دٌشب افتادم، واقعا دٌشب زده بود باال وگرنه االن از ٌاداورٌشم 

 ٌه جوری مٌشم

 گفت کار داره و باٌد بره -

 اهان باشه-

پٌش   بعد اٌنکه شاممونو تموم کردٌم دانٌار ظرؾ هارو تو ماشٌن ظرفشوٌی گذاشت و اومد

 من که نگاهمو به صفحه ی مشکی تلوزٌون دوخته بودم نشست

 :زانوهاشو تو شکمش جمع کردو گفت

 امروز حوصله ام بد جوری سر رفته از صبح کالس بودم _

 هومم منم ،محٌط بٌمارستان تو اٌن دو روز خسته ام کرده _

 دانٌار چشماشو رٌز کرد 
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 نظرت چٌه ٌه پی اس بزنٌم؟_

 عالٌه منم خٌلی وقته بازی نکردم_

 :دانٌار از جاش بلند شدو گفت

 پس بزن برٌم بساطو اماده کنٌم_

 ٌه تای ابرومو باال انداختم

 بساطو؟_

از دستم کشٌد و بلندم کردو بردتم سمت اشپزخونه چند تا کاسه ی بزرگ شٌشه ای از توی 

کابٌنت بٌرون کشٌد بسته ی چٌپس،پفک و تخمه با چند تا خوراکی دٌگه برداشت و خالی 

 کرد توی کاسه ها خنده ام گرفت

 چه خبره دانٌار ما فقط دو نفرٌم تازه شم االن شام خوردٌم _

 :با خنده گفت

نگران نباش من وقتی پی اس بازی مٌکنم هر چی جلوم باشه مٌخورم توام مطمئنا گشنه _

 ات مٌشه

 :وقتی همه ی خوراکی هارو رٌخت تو ظرؾ گفت

 تو اٌناروببر منم دستگاهو مٌارم _

سری تکون دادم کاسه هارو بردم جلوی تلوزٌون دانٌار هم با چند تا کوسن تو دستش و 

دستگاه اومد نشست کنارم وقتی اماده شدٌم کنسولو گرفتم تو دستم دانٌار پفکی توی دهنش 

 :گذاشت و اشاره ای به صفحه نماٌش تلوزٌون کرد گفت

 اٌن ٌکم سخته بلدی؟_

 اره بابا اٌن که چٌزی نٌس چشم بسته مٌبرمت _

 :خندٌد

 .کری مٌخونی رامان خان؟ االن مشخص مٌشه کی مٌبره_

 خٌلی خب شروع کنٌم_

بازی شروع شد و تند تند دکمه های روی کنسولو مٌزدم حسابی مشؽول بازی کردن بودٌم 

 .حق با دانٌار بود کاسه ی پر پفک در عرض چند دٌقه تموم شد 

 :دست اول و دومو من بردم که دانٌار گفت

 من از اول مٌدونستم اون کنسولی که دست تو شانس مٌاره _

 چه ربطی نداره دانٌار بازٌم خوبه _

 باور نمٌکنی بده من ٌه دستم بازی کنم ببٌن _
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 قبول کن باختی_

 :سمتم خم شد و خواست کنسول و ازم بگٌره گفت

 بده من ٌه دٌقه _

کنسولو بردم پشت سرم ،دستشو دراز کرد سمتم تا کنسولو بگٌره نمٌدونم چطور شد 

 مٌخواست که کنترلو از دستم بگٌره منم سمتش کشٌده شدم

به خودم اومد دٌدم لبای دانٌار تو ٌک سانتی لبام قرار داره اگه ٌه کوچولو بهم نزدٌک 

 !مٌشدٌم لبامون بهم مٌخورد

نگاه دانٌار روی لبام بود گوشه ی چشماش کم کم داشت به سمت پاٌٌن کشٌده مٌشد و خمار 

مٌشد ٌاد دٌشب افتادم که با چه ولعی باهم معاشقه مٌکردٌم منم ترؼٌب مٌشدم که لباشو 

 .ببوسم، دانٌار اروم اروم داشت نزدٌک مٌشد، که ٌهو صدای زنگ موباٌل اومد  

 :دانٌار ازم فاصله گرفت و گفت

 االن مٌام ...گوشی منه _

 ...وقتی رفت نگاهم به اٌنه ٌی که کنار مٌز نهار خوری بود افتاد پوستم قرمز شده بود خداٌا

 

از ٌاداوری دٌشب حتی پٌش خودم خجالت مٌکشٌدم، چه برسه اٌنکه 

اصال چه خوب شد که موباٌل دانٌار ... بخوام دوباره تکرارش کنم

 !زنگ خورد

از دلستری که کنار دستم بود ٌه قلپ خوردم تا حرارت بدنمو کم 

 ...کنه

  "فرهود"

 

چون امروز دٌر کارخونه رفته بودم کارهای عقب مونده داشتم و مجبور بودم تا شب تو 

کارخونه بمونم باالخره همه کارامو تموم کردم عٌنک مطالعه امو از روی چشام برداشتم و 

 ...چشامو مالٌدم امروز خٌلی روز خسته کننده ای بود

وساٌلمو جمع کردم و کت و کٌفمو برداشتم و از کارخونه اومدم بٌرون هٌشکی تا اٌن ساعت 

 .شب تو کار خونه نبود در اصلی قفل کردم

سوار ماشٌن شدمو به سمت خونه روندم  بعد از دٌشب امٌدوار بودم که رابطه ی رامان و 

  .دانٌار جوش خورده باشه و باهم خوب باشن

چند دٌقه گذشت که به خونه رسٌدم بعد پارک کردن ماشٌن سوار اسانسور شدم و طبقه ی 
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باال رو زدم همٌنکه اسانسور تو طبقه هفت اٌستاد، صدای خنده مٌومد خوب که دقت کردم 

 :از خونه ی ما مٌومد صدای دانٌار اومد که مٌگفت

 وای اٌن ٌارو عالٌه هر چی فٌلم تا اٌنجا بازی کرده همه شو دٌدم _

 :رامان در جواب گفت

 اره بابا بٌخود نٌس که فٌلماش جاٌزه مٌگٌره _

با تعجب کلٌد رو توی قفل چرخوندم و درو باز کردم داشتم درست مٌدٌدم دانٌار رو رامان 

 روی ٌه بالش دراز کشٌده بودن و فٌلم مٌدٌدن بساط خوراکی هاشونم به راه بود

درسته باهم کارد و پنٌر نبودن، اما انقدر هم صمٌمی نبودن متوجه حضور من که شدن هر 

 :دو سرشونو چرخوندن طرؾ من دانٌار گفت

 عهه کی اومدی عزٌزم؟_

 همٌن االن_

نزدٌکشون شدم اگه دانٌار قبل بود با هزار تا بوس و بؽل ازم استقبال مٌکرد اما االن بدون 

اٌنکه از جاش جم بخوره کنار رامان دراز کشٌده بود رابطه دٌشب کار خودشو کرده بود، 

 :رامان دکمه ی مکثو زد و گفت اونارو بهم نزدٌک کرده بود از اٌن قضٌه خوشحال بودم

 خسته نباشی فرهود خان _

 مرسی _

 دستمو توی ظرؾ چٌپس کردم و ٌکی برداشتم 

 خوب خلوت کردٌنا _

 :دانٌار بازومو بوسٌد و گفت

 حوصله امون بد جور سر رفته بود گفتٌم ٌه بازی کنٌم_

 چه بازی؟_

 توهم مٌای بازی کنٌم فرهود اٌن رامان همش جر زنی مٌکنه ...پی اس_

 رامان نچ نچی کرد

 ای بابا کدوم جر زنی؟_

 :گفتم

 نه من تو کارخونه خٌلی خسته شدم شما بازی کنٌن _

 :از جام بلند شدم و در حالٌکه سمت اشپزخونه مٌرفتم گفتم

 شام خوردٌن؟_

  :دانٌار از توی پذٌزاٌی با صدای بلند گفت
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 اره زرشک پلو با مرغ دارٌم که کار گروهٌه من و رامانه _

 خندٌدم و ؼذا رو تو ماکروٌو گذاشتم 

 بارٌکال پس اٌن ؼذا خوردن داره _

****** 

با تابٌدن نور خورشٌد به چشمام بٌدار شدم امروز روز جمعه بود و کارخونه تعطٌل بود 

  ....دانٌار و رامان مثل شب قبل هردو کنارم خوابٌده بودن

درحالی که داشتم قهوه می خوردم خٌره شده بودم بهشون که هنوز خواب بودن  

 

راستش از اٌنکه رامان مٌموند اٌنجا خوشحال بودم و خونه ٌه حال و 

  هوای دٌگه ای گرفته بود و از اٌن تؽٌٌر راضی بودم

از اٌنکه می دٌدم باهم بگو بخندمٌکنن بٌشتر به اٌن رابطه امٌدوار 

مٌشدم، رابطه ای که قرار بود کوتاه باشه ولی حاال مٌخواستم ادامه پٌدا 

کنه و عمٌق تر بشه با صدای زنگ گوشٌم از اتاق بٌرون رفتم تا 

 بٌدارشون نکنم، احسان بود 

 :جواب دادم

 بله-

 سالم اقا صبحتون بخٌر-

 سالم چه خبر؟-

اقا تعقٌبش کردٌم جمعه ها مٌره به ٌه باشگاه تٌراندازی که چون وی ای پٌه ٌکم کارمون -

 راحته 

 حواستون و جمع کنٌن -

 چشم اقا بسپارٌش به من حلش می کنم-

 خودت خبرم کن که کی بٌام-

 چشم اقا بهتون زنگ مٌزنم خودتون و برسونٌن-

 اوکی فعال-

 خدافظ-

 ...دستی به صورتم کشٌدم باٌد حساب اون عوضی رو مٌرسٌدم

 "رامان"
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کش و قوسی به بدنم دادم و رو پهلوم چرخٌدم با نوری که به چشام خورد اروم بازشون کردم 

که نگام به دانٌار افتاد که خواب بود خبری از فرهود نبود حتما زودتر از ما بٌدار شده، 

 چرخٌدم تا از رو عسلی موباٌلم و بردارم که چشمم خورد به لٌوان ابی که مال دانٌار بود

لبخند خبٌثی زدم و ٌه نگاه به دانٌار انداختم، لٌوان و برداشتم و ٌکم نٌم خٌز شدم نزدٌکتر 

شدم و اب و ٌکم رو صورتش رٌختم بٌچاره ٌهو چشماش و باز کرد و نگاهش افتاد به من رو 

 .جاش نشست و نفس بلندی کشٌد

 خدا لعنتت کنه...وای رامان-

 بلند خندٌدم

 خواستم بٌدارت کنم گفتم اٌن بهترٌن روش-

  .چپ چپ نگام کرد 

 از دفعه بعد شبا لٌوان و نمٌزارم رو رو عسلی -

ٌهو با بالشت افتاد به جونم خندم گرفت، منم بالشتم و برداشتم و حمله ور شدم سمت اون با 

 نفس نفس افتاد رو تخت ودستاش و برد باال

 عاقا تسلٌمم -

 زبونم و دراوردم

 می خواستی زودتر بگی-

 با صدای فرهود برگشتٌم سمتش

 به به مٌبٌنم که اول صبحی حسابی پرانرژی تشرٌؾ دارٌن-

 دانٌار خندٌد و به من اشاره کرد

 همش تقصٌٌر رامانه-

 خودتم بی تقصٌر نبودٌا-

 فرهود خندٌد

پاشٌن بٌاٌن صبحونه چه قدر تنبلٌن عوض اٌنکه صبح زود بٌدارشٌن و برای من ٌه -

 صبحونه مشتی درست کنٌن اٌنجا افتادٌن به جون هم

 ابروٌی بابا انداختم

 االن مٌام ٌه املت مشتی بهت مٌدم انگشتاتم بخوری-

 دانٌار بلند شد و بالشتش و پرت کرد سمتم، که زودتر گرفتمش

 پس من چی؟-
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 تو ٌکی که باٌد تو درست کردنش بهم کمک کنی-

اعلی حضرت خودش هنوز رو تخته داره از صبحونه خوشمزش حرؾ مٌزنه ٌکی  -

 مٌخواد تورو بلند کنه از رو تخت

 بلند شدم و سمت سروٌس رفتم

 تا من بٌام گوجه هارو خرد کن، فلفل دلمه ای هم ٌادت نره-

 :دانٌار داد زد

 عاقا ٌه بار بگو برو خودت درست کن، فک کنم همه کارش بامنه ولی به اسم تو تموم مٌشه-

 :منم بلند گفتم

 ای بابا ؼرنزن اومدم همه چی اماده باشه-

 چشم شما امر کن-

 خندٌدم و دست و صورتم و شستم

 "راوی"

 

 با لبخند وارد اشپزخونه شد فرهود پشت مٌز ناهارخوری نشسته بود و سرگرم موباٌلش بود

 از گشنگی مردما-

 چشم االن درست می کنٌم -

گوجه هارو از ٌخچال دراورد و شست و شروع کرد خرد کردنشون که رامان وارد 

 اشپزخونه شد و اومد کنارش

 فلفل دلمه ای ٌادت نره...خوبه همٌنجوری خرد کن-

 برگشت سمتش و چشم ؼره ای رفت

 اونارم تو خرد کن ببٌنم چٌا بلدی-

 :باخنده کفت

 جناب سراشپز  شماٌی؟...اوهو-

 سرش و تکون دادم

 بله نٌازی به معرفی نٌست-

 .خندٌد سمت ٌخچال رفت و فلفل دلمه ای هارو برداشت و شروع کرد خرد کردن

 باالخره املت اماده شد و رامان باافتخار  روی مٌز گذاشت

 وای عجب رنگی داره بهم چشمک مٌزنه-

 فرهود سری تکون داد و لقمه اش و تو دهنش گذاشت و انگشت شصتش و نشون داد
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 خوبه خوشمزس بهتون امٌدوار شدم-

 رامان خندٌد

 از اٌن به بعد زحمت صبحونه با من، شام و ناهار با دانٌار-

 دانٌار باچشمای درشت شده بهش نگاه کرد و لقمه تو دهنش و زودتر قورت داد

 نه بابا؟ راضی به زحمت نٌستٌما دٌسک کمر نگٌری ٌه وقت-

 رامان ابروهاش و باال انداخت

 حاال که خٌلی نگرانمی گاهی ام مٌدم صبحونه رو خودت درست کنی-

 فرهود به حرفاشون گوش می کرد و باخنده سری تکون داد

 هٌچی نخواستم ازتون شما همٌنکه خونه رو به هم نرٌزٌن برا من خٌلٌه-

 همٌن موقع گوشٌش زنگ خورد احسان بود

 بله-

 اقاحله لطفا تشرٌؾ بٌارٌن -

 ممنون باشه-

گوشی رو قطع کرد و تند تند شروع کرد لقمه گرفتن نمی تونست از اٌن صبحونه لذٌذ 

 ...بگذره، صبحونه ای که با عشق پخته شده بود

 دور دهنش و با دستمال پاک کرد و از رو صندلی بلند شد

 :دانٌار پرسٌد

 جاٌی مٌری؟-

اره ٌه جا کار دارم مٌرم ولی برمٌگردم منتظرم باشٌن ناهارم هرچی دوست دارٌن سفارش -

 بدٌن

 سرشون و تکون دادن رفت نزدٌک و پٌشونی هردوشون و بوسٌد

 مرسی خوشمزه بود-

سمت اتاق خواب رفت تا لباساش و بپوشه و بعدش سوئٌچش و برداشت و سرٌع از خونه 

 خارج شد

****** 

 "فرهود"

 

جلوی در فرعی باشگاه ماشٌن و پارک کردم و منتظر بچه ها شدم برسن از اٌنه ی جلوٌی 

ماشٌن دٌدم که بچه ها در حالٌکه دو طرؾ بازوی انوشٌروان رو گرفتن دارن مٌان سمتم از 
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 ماشٌن پٌاده شدم انوشٌروان صورتش خونی و کبود و لباسهاش پاره بودن

 :با نفرت نگاهم مٌکرد صابر بادی به ؼبؽب انداخت و گفت

 اقا حسابی حالشو جا آوردٌم دٌگه ؼلط بکنه به شما و خانواده تون بی احترامی کنه-

 اشاره ای بهشون کردم و اونا ولش کردن

پوزخندی زدم نزدٌکش شدم و تو ٌه قدمٌشون ....دستش بسته بود و کاری نمی تونست بکنه 

اٌستادم انوشٌروان سرشو انداخت پاٌٌن دستمو از تو جٌبم در آوردم و چونه اشو تو دستم 

 گرفتم و سرشو باال گرفتم

حاال زورت به ٌه بچه رسٌده پٌرمرد احمق؟کافٌه ٌه بار دٌگه دورو بر رامان ببٌنمت زنده -

 ات نمی زارم

 حٌؾ دستم بسته اس و اال جواب اٌن قلدری ها تو خوب مٌدادم پسر جون -

وقتی اون صحنه ای رو که انوشٌروان با نوچه ی عوضٌش رامان رو کتک مٌزدن رو تو 

از عصبانٌت زٌاد نتونستم خودمو کنترل کنم .ذهنم مجسم مٌکردم ،خونه ام به جوش مٌومد 

و محکم زدم تو صورتش، سٌلی که بهش زدم اونقدر محکم بود که انوشٌروانو نقش زمٌن 

 کرد

 خفه شو پفٌوز نمٌخوام دستم به خون کثٌفت آلوده شه -

 :در حالٌکه از خشم نفس نفس مٌزدم رو به صابر کردم و گفتم

 گوشٌشو پٌدا کن بده من-

 چشم قربان_

 :خم شد رو صورت انوشٌروانو با تندی گفت

 گوشٌت کجاس؟_

 :انوشٌروان پر از حرص و کٌنه اشو ازم گرفت و زمزمه کرد

 تو جٌب شلوارمه_

 صابر موباٌل و از تو جٌب انوشٌروان بٌرون کشٌد صفحه موباٌل شکسته و خرد شده بود 

 اقا رمز داره از اون اثر انگشتٌاس _

 بازش کن _

 :صابر گوشی رو نزدٌک انگشت انوشٌروان برد و گفت

 اقا باز کردم _

 موباٌلو داد بهم شماره ی رامانو گرفتم

 ازش معذرت خواهی مٌکنی و اال کاری مٌکنم صبح فردا رو نبٌنی_
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گوشی رو اسپٌکر گذاشتم و جلوی دهنش گرفتم بعد چند تا بوق تماس قطع شد معلوم بود 

رامان قصدی رٌجکت کرده، دوباره شماره رو گرفتم که صدای عصبی رامان از اون 

 :طرؾ خط اومد

 کم به من زنگ بزن زدی لت و پارم کردی بازم ول کن نٌستی_

 :بهش اشاره کردم سرٌع حرفشو بزنه با اکراه اروم گفت

 معذرت مٌخوام_

 .....تلفنو قطع کردم و رو زمٌن انداختم

 "رامان"

 

صدای بوق ازاد گوشمو پر کرد صفحه ی گوشی رو خاموش کردم رو تخت نشستم 

 اونم بعد از اٌن همه کتکی که بهم زده بو!انوشٌروان ازم معذرت خواسته بود؟

 :دانٌار با تعجب کنارم نشست و پرسٌد

 چی گفت؟_

 :با ناباوری گفتم

 خنده داره واقعا کارش ازم معذرت خواست _

 حتما پشٌمون شده از رفتاری که باهات داشته_

 پوزخندی زدم

 اون همٌنطوری از کسی معذرت نمٌخواد من مٌشناسمش مجبور شده حتما!اونو پشٌمونی؟_

 :دانٌار چشماشو رٌز کرد و گفت

 ....صبر کن ببٌنم نکنه فرهود_

 فرهود چی؟_

 :با لحنی که انگار خودش به خودش جواب مٌداد گفت

 نه نه اصال فرهود از اٌن اخالقا نداره_

 ای بابا جون به لبم کردی دانٌار چی داره تو ذهنت مٌگذره؟_

 مٌگم شاٌد فرهود مجبورش کرده ازت معذرت بخواد _

 :سرمو خاروندم و گفتم

 فکر نمٌکنم اخه نشونی شو از کجا گٌر اورده_

دانٌار برای خالی نبودن عرٌضه شونه ای باال انداخت که صدای اس ام اس گوشی دانٌار 

 :بلند شد گوشٌشو از روی عسلی برداشت و خوند و گفت
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 مٌگه اگه چٌزی از بٌرون سفارش ندادٌن خودم ٌه چٌزی بگٌرم ...فرهوده_

 اها تو که چٌزی سفارش ندادی؟_

 نه هنوز _

 باشه پس_

همونطوری که نگام روی انگشتای ظرٌؾ و بارٌک دانٌار بود که تند تند داشتن متنی رو 

تاٌپ مٌکردن فکرم پٌش انوشٌروان و کاراش بود تو ذهنم نمٌگنجٌد که ازم معذرت خواسته 

  !بود

تو فکر بودم که ٌهو ٌکی محکم زد رو شونه ام چون حواسم جای دٌگه ای بود کنترلمو از 

دست دادم  و ٌه وری روی تخت افتادم ،نگاهم به دانٌار افتاد که نخودی مٌخندٌد کار خودش 

 .بود

 چته تو دانٌار؟_

 :از رو تخت بلند شد و گفت

 خواستم از فکر و خٌال درت بٌارم _

 :شونه امو مالٌدم و در حالٌکه چپ چپ نگاش مٌکردم  گفتم

 !ٌکی طلبت_

 :دانٌار خندٌد از جام بلند شدمو گفتم

هر چٌزی و هر کسی که باعث شد انوشٌروان ازم معذرت خواهی کنه دمش گرم دلم _

 خنک شد حسابی، سن پدر بزرگمو داره حاال االن دنبال عشق و حاله

 :دانٌار حرفمو با سر تاٌٌد کرد

چطوره ٌه دستم امروز پی اس بزنٌم هم از اٌن حال و هوا دربٌاٌم همم من عوض دٌروزو _

 در بٌارم 

 خندٌدم

 مٌخوای دوباره ببازی؟_

 می بٌنٌم اقا رامان کی مٌبره ولی اٌن دفعه کنسولی که دٌروز دست تو بود مال من مٌشه _

 ....باشه ولی چشم اب نمٌخوره ببری_

******* 

مشؽول بازی بودٌم که در ٌهو باز شد، فرهود با دستای پر وارد شد دانٌار از جاش بلند شد 

و منم متعاقبا از جام بلند شدم فرهود کٌسه هارو روی کانتر گذاشت دانٌار بوسی روی گونه 

 :ی فرهود کاشت
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 سالم عشقم _

منم سالم دادم و فرهود با خوشروٌی جوابمو داد جدٌدا اخالق فرهود خٌلی خوب شده بود و 

 .باهامون مهربون رفتار مٌکرد

 دانٌار سرشو توی کٌسه فرو کرد و بوکشٌد در حالٌکه چشاشو بسته بود سرشو باال اورد

 چه بوٌی هم داره گشنه ام شد _

 :دانٌار چشمکی به من زد که نگرفتم منظورشو رو به فرهود کرد و گفت

 کارخونه بودی عزٌزم؟_

 :فرهود در حالٌکه کتشو در مٌورد گفت

 نه جونم روز تعطٌلی کارخونه چٌکار مٌکنم؟_

 پس چه کاری داشتی که رفتی بٌرون؟_

 :من که تا اٌنجا ساکت بودم گفتم

 گفتی چون کار مهمی دارم مٌپرسٌم _

 فرهود چشماشو جمع کرد

 ببٌنم شما منو سٌن جٌم مٌکنٌد؟_

 :دانٌار با خنده گفت

 نه چون روز تعطٌلی خونه موندٌم و حوصله امون سر رفت مٌپرسٌم _

 منم حرفشو تاٌٌد کردم 

نهارو که خوردٌم مٌرٌم لواسون دوستم ٌه اصطبل داره اونجا ٌکمم اسب سواری مٌکنٌم _

 چطوره؟

 عالٌه _

****** 

 "رامان"

وارد اصطبل شدٌم با دٌدن اسبا ذوق کردم و رفتم نزدٌک، برگشتم سمت دوست فرهود که 

 :صاحب اٌنجا بود گفتم

 مٌشه دست بزنم؟-

 اره می تونی فقط مراقب باش-

 دستم و اروم رو سرش کشٌدم و نوازش کردم 

 اسمش چٌه؟-

 آذرخش-
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 چه جالب-

 پسرخوب و زبرو زرنگٌه-

 لبخندی زدم و برگشتم سمتش

 مٌشه من سوار همٌن اسب شم-

 سرش و تکون داد

 اره حتما-

فرهود و دانٌار تو محوطه بودن و اونا اسب خودشون و برای سواری انتخاب کرده بودن، 

 اسب و  از اصطبل بٌرون اورد و برد محوطه

منم همراهش رفتم کمکم کرد سوارشم درسته اولٌن بارم بود ولی نمی ترسٌدم خٌلی خوشم 

 اومده بود چندتا نکته رو بهم گوشزد کرد و ٌه چٌزاٌی ٌادم داد با دقت به حرفش گوش دادم

بعد چند دور سوارکاری باالخره رضاٌت دادم و از اذرخش دل کندم، فرهود و دوستش 

 هوتن جلوتراز ما مٌرفتن و من و دانٌارم پشت سرشون

 خوشت اومد؟-

 برگشتم سمت دانٌار و لبخندی زدم

 امروز خٌلی خوش گذشت-

 اره موافقم -

رفتٌم و روی مٌز و صندلی چوبی نشستٌم ٌکی از پسرا برامون چاٌی اورد با صدای هوتن 

 برگشتم سمتش

 رامان و بازم بٌار اٌنجا معلومه با اذرخش خوب تونسته ارتباط بگٌره-

 فرهود سری تکون داد

 اره حتما حاال که خوشش اومده بازم مٌارمش-

  خدافظی کردٌم و سوار ماشٌن شدٌم . بعد خوردن چاٌی که تو اٌن هوای سرد حسابی چسبٌد

 در عقب و باز کردم بشٌنم که باصدای دانٌار چرخٌدم سمتش

 مٌگم تو بٌا بشٌن جلو-

 نه فرق نداره بشٌن-

 ...منظور اگه می خوای-

 سرم و تکون دادم

 نه بابا فرقی نداره راحت باش-

 لبخندی زد
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 باشه-

 ،سرم و بردم نزدٌک و صورتش و بوسٌدم بعد چنددٌقه فرهودم اومد و نشست پشت فرمون

 مرسی خٌلی خوش گذشت بهم-

 سرش و  چرخوندو لبخندی بهم زد 

 بازم مٌارمت-

ماشٌن و به حرکت دراورد نگاهم و از پنجره به بٌرون دوختم دانٌار صدای اهنگ و بلند 

 کرد 

 صبر کن ٌه اهنگ خوب بزنم-

 با اومدن اهنگ اشوان دانٌار سرش و  چرخوند سمتم

 مٌخوام فٌلم بگٌرم بٌا جلوتر-

 همخونی کنٌم؟-

 اگه بلدی اره بخونٌم-

 باشه-

 ت صندلی هاشون دانٌار صداش و  دوباره زٌاد کردشخودم و کشٌدم جلوتر و دستم و گذاشتم پ

 اوکی نگاهت به دوربٌن باشه...صبر کن بزنم از اول -

 فرهود خندٌد

از دست شما دوتا -

 

 قبل اون اٌن زندگی برای من هٌچ حرؾ تازه ای نداشت"

 وقتی عاشقی محاله هٌچ کسی بٌاد تو قلب تو بشٌنه جاش

 اشاره ای به فرهود کردم

 اون حرؾ زدناش، طرز نگاش پشت در صدای پاش 

 :فرهودم هم زمان باما خوند

 ما رازمون هٌچ وقت نمٌشه فاش تا تهش بمونی کاش

 دانٌار برگشت و  به من اشاره کرد که ٌه لحظه تعجب کردم

 اٌوای دارم عاشق مٌشم انگار چشات چه کاری دستم داد

 که بردم همه رو از ٌاد ای داد بٌداد

 تقصٌر من نٌست اگه به وقتاٌی روت حساسم

 اگه باعث شدی که هٌچکس و به ؼٌر چشمای تو که تمام دنٌای منه نشناسم
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 دانٌار پر احساس نگاهی به فرهود انداخت و انگشت شصتش و سمت خودش گرفت

   بٌماره دلم نمی زاره برم بٌخٌال ؼم همٌشه پشتتم

 توهم جاٌی نرو بٌنمون دوری بٌاد

 "دل و دادم دست باد ای داد بٌداد

 "اشوان ،دارم عاشق مٌشم"

 

بعد تموم شدن اهنگ فرهود دستش و گذاشت رو چونه دانٌار و نٌم نگاهی بهش انداخت و 

 :گفت

 . من اگه مٌخندمم دلٌلش توٌی، هنوزم مٌشه گفت تو کامل ترٌنی-

 دانٌار بااٌن حرؾ فرهود برگشت و انگشتش و بوسٌد

تکٌه دادم به صندلی و  از پنجره به بٌرون چشم دوختم، فکرم ٌهو درگٌر شد من دارم وابسته 

 ...اٌن رابطه مٌشم و اٌن ٌه اشتباهه

فقط قرار بود از فرهود پول بکنم ولی  ٌواش ٌواش احساساتم دارن درگٌر مٌشن و من اٌن و 

 باٌد...نمٌخوام باٌد به خودم بٌام

گوشٌم و از جٌبم در اوردم و رفتم اٌنستا که دٌدم دانٌار استوری گذاشته، ٌه تٌکه از وٌدٌو 

 فرزام بهم داٌرکت داده بازش کردم نوشته بود. رو استوری کرده بود دٌدم

فردا شب پارتی پاٌه ای ”اوکٌی نوشتم و رفتم دٌدم پی ام داده که” بٌا واتس اپ کارت دارم”

  ”برٌم؟

 :به نظرم اٌن بهترٌن موقعٌت بود که ٌکم تنهاٌی خوش بگذرونم بهش جواب دادم

 اره مٌام هماهنگ می کنٌم-

 من مٌام دنبالت فقط ٌادت باشه ادرس بدی-

 باشه داداش-

 کجاٌی؟خونه فرهودی؟-

 اره تو ماشٌنٌم رفته بودٌم سوارکاری -

 خدابده شانس داری حسابی حال می کنٌا-

 اره بدنٌست-

 مٌگم هفته ای چندبار سکس می کنٌن؟-

از اٌن حرفش خوشم نٌومد، باالخره من تو اٌن رابطه بودم و درست نبود از جزئٌات همه 

 :چی ازم بپرسه چه برسه مسئله به اٌن خصوصی که فقط بٌن ما سه تاست جواب دادم
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 بی خٌال-

 ناراحت شدی؟جان خودم نمٌخواستم ناراحتت کنم-

 نه نشدم داداش-

 باکی چت می کنی انقدر مشؽولی؟ -

 باصدای فرهود سرم و بلند کردم

 فرزامه...ها-

 زٌادباهاش صمٌمٌا -

 اره زٌاد-

 از اٌٌنه ماشٌن اخمش و دٌدم

 همٌنشم بده دٌگه خوشم نمٌاد زٌاد باکسی صمٌمی بشی-

 :انگار داشتم سوتی می دادم فوری گفتم

 نه خٌلی ام نزدٌک نٌستٌم گاهی حالم و مٌپرسه و در اٌن حد که چکار می کنم و اٌنا-

 اوکی حواست و جمع کن بازم-

 باشه چشم-

اوه اوه ٌه لحظه ٌادم رفت تو ماشٌن فرهودم و اونم تٌزه همٌنجوری ادامه بدم بو مٌبره چی 

 .به چٌه، باٌد مراقب باشم فوری گوشی رو بستم و گذاشتم تو جٌبم

صبح که از خواب بٌدار شدم تنها روی تخت بودم صدای فرهود و دانٌار از پذٌراٌی می 

اومد، چشامو مالٌدم و از تخت اومدم پاٌٌن بدنم ٌکم کوفته شده بود، احتمال مٌدادم واسه اسب 

 سواری دٌروز باشه 

 .اهمٌتی ندادم و لباسم وعوض کردمو بعد اٌنکه دست صورتمو شستم رفتم پذٌراٌی

 فرهود با لباسای رسمی پشت مٌز صبحونه نشسته بود و دانٌار هم کنارش بود

 صبح بخٌر _

دانٌار و فرهود جوابمو دادن صندلی رو جلو کشٌدم و نشستم دانٌار نون داؼی جلوم گذاشت 

 :و گفت

 دٌروز چطور بود خوش گذشت؟ _

 :از اب پرتؽالم کمی نوشٌدمو گفتم

 تجربه ی جالبی بود ولی بدن درد دارم _

 :فرهود درحالٌکه کره رو روی نون مٌمالٌد گفت

 بار اولت بود واسه همٌن_
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 :دانٌار باذوق گفت

 فرهود گفت چون تو هم خوشت اومده اٌن هفته هم مٌرٌم_

راستش دٌگه نمٌخواستم تو جمعشون باشم من قرار نبود مثل ٌه خانواده باشٌم من با هدؾ 

 ...های دٌگه به فرهود نزدٌک شده بودم

 :همٌن فکرا باعث شد ٌهو بگم

 .راستی من امروز مٌرم خونه ی دوستم_

 فرهود ابروهاشو تو هم کشٌد و دانٌار از اٌنکه به حرفش توجهی نکردم دلخور شد 

 کدوم دوستت؟_فرهود

 فرزام دٌگه خٌلی وقته ندٌدمش_

 حاضر شو من مٌرم کارخونه از اونجا هم مٌرسونمت خونه فرزام_

 خودم عصری مٌرم !فرزام االن کارخونه است ها حواست نٌس فرهود _

 باشه فقط زود برگرد_

 لبخند ژکوندی زدم

 سعی مٌکنم _

 :فرهود نگاهی به ساعت مچٌش انداخت و گفت

 ...من دٌرم شده باٌد برم_

 خداحافظی کردٌم و ٌکم بعد مٌز رو جمع کردٌم 

گوشی مو تو دستم گرفتم ٌه مسٌج از فرزام داشتم که ادرس مهمونی رو برام فرستاده بود از 

 ....اٌنجا ٌکم دور بود گوشی رو کناری انداختم

******************* 

با وسواس موهام رو به سمت باال شونه مٌکردم که دانٌار از توی اٌنه که توچارچوب در 

 اٌستاده بود دٌدم 

 خوب تٌپ زدٌا کلک _

من همٌشه تٌپ مٌزنم  _

 

نزدٌکم شد و کنارم اٌستاد قدش کمی ازم کوتاه تر بود به دستاش کمی 

ماسک مو زد و خواست موهامو به سمت باال حالت بده ماسکو از دستش 

 گرفتم 

بزار به موهات بزنم موهای فرهودو وقتاٌی که حوصله نداره من درست _



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 247 

 مٌکنم نترس خرابش نمٌکنم 

 نمٌخواد دانٌار دٌرم شده _

از جلوی اٌنه کنار رفتم کت چرمم رو از روی چوب لباسی برداشتم دانٌار نگاشو ازم گرفت 

 معلوم بود ناراحت شده

ولی دٌگه باٌد ...اهمٌتی ندادم باٌد عادت مٌکرد چون من قرار نبود خٌلی صمٌمی شم اما شد

 !جلوشو مٌگرفتم

از خونه زدم بٌرون با ماشٌن به ادرسی که فرزام داده بود رفتم نزدٌک در شدم ساعت 

 دورو بر هشت شب بود و زنگ و زدم صدای اهنگ حتی بٌرون از خونه هم مٌومد

در باز شد و رفتم تو ٌه ساختمون دو طبقه بود که پارتی طبقه ی اول بود با اسانسور رفتم 

 ...باال

مهمونی هنوز گرم نگرفته بود و اولٌن باری بود که اٌنجا مٌومدم ٌه خونه ی لوکس و 

بزرگی بود که ٌه طرؾ خونه اختصاص داده شده بود به دٌجی و پٌست رقص طرؾ دٌگه 

 .خونه هم مٌز و صندلی پذٌراٌی بود

 فرزامو از دور دٌدم که چند تا پسر و دختر دورش جمع شده بودن و گپ مٌزدن

رفتم طرفشون که فرزام و بقٌه متوجه اومدنم شدن از اون جمع دو تا از پسرا رو مٌشناختم 

 :که بعد از سالم و احوال پرسی فرزام چشمکی بهم زد و گفت

 بد جور خوشتٌپ کردی پسر همه چشما رو توئه _

 خندٌدم 

 ما اٌنٌم دٌگه چه خبر؟_

 هٌچی سالمتی همه چی رواله؟_

 :چونه امو خاروندم و گفتم

 بد نٌس مٌگذره_

 .:با طعنه گفت

مٌگذره؟تو اٌنو بگی من چی باس بگم هر روز با دوتا از دوس پسرات در حال تفرٌحو _

 عشق و حال 

 صدای دختری رو از پشت سرم شنٌدم 

 کی در حال تفرٌح و عشق و حاله؟_

 :سرمو چرخوندم قٌافه ی دختره برام اشنا مٌومد که فرزام گفت

 به به ببٌن کی اٌنجاست ساٌنا خانوم _
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فرزام که اسمشو گفت شناختمش چند باری تو پارتی های مختلؾ دٌده بودمش و اگه بگم با 

 !نصؾ اٌن جمعٌت خوابٌده بود دروغ نبود

 از اون شٌطونای روزگار بود

 ساٌنا با عشوه خندٌد

 چطورٌن شما ها؟خٌلی وقته ندٌده بودمتون دٌگه اٌنورا افتابی نمٌشٌن _

 :انگشت بلند و مانٌکور شده اش رو سمت من گرفت و گفت

 مخصوصا تو_

 :فرزام گفت

 ٌکم در گٌر کارٌم _

 :چشمکی زد

 بٌزٌنس من شدٌن برا خودتون حاال چه کاری؟_

صدای موزٌک نمٌزاشت کامل بشنوم چی مٌگه من که به شخصه اگه لب خونٌم قوی نبود 

نمٌفهمٌدم چی مٌگه فرزام ٌکمی با دختره گرم گرفت من رفتم سمت پٌست رقص فکرای 

 ....منفی که اٌن چن وقت تو سرم بود رو کامال از ٌاد بردم

دو ساعتی از اومدنم به مهمونی گذشته بود گٌالس دومی تکٌال رو هم ٌه نفس رفتم باال 

 :احساس سنگٌنی تو سرم داشتم فرزام با خنده ٌه نگاهی بهم انداخت

قسم مٌخورم االن شدی همون رامان سابق  اٌن چن وقت فرهود و دانٌار بد روت اثر _

 گذاشته بودن 

 خندٌدم 

 اره خودمم حس مٌکردم_

دستای کسی رو روی شونه ام حس مٌکردم برگشتم که سمت اون شخص دٌدم که ساٌنا ست 

 :رو به بار من گفت

 ٌه شراب قرمز  هم واسه من برٌزٌن لطفا _

 سرشو نزدٌکم کرد

 بهت تا حاال گفتن چه قدر رنگ سفٌد بهت مٌاد_

 نه فک کنم تو اولٌشی_

گٌالس مشروبش روبرداشت خودش رو هماهنگ با اهنگ تکون مٌداد که ٌهو حجم زٌادی 

 از نوشٌدنٌش روی پٌراهن سفٌدم رٌخت 

 واٌی ببخشٌد عمدی نبود _
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 نگاهی به پٌرهنم انداختم لکه بزرگ صورتی روش بود 

 مٌخوای برٌم عوضش کن خٌلی تو چشمه _

 باشه برٌم_

از بٌن جمعٌت رد شدٌمو سمت اتاقی رفتٌم اونم اومد تو اتاق، به هوای اٌنکه مٌخواد چٌزی 

 از توی اتاق برداره پٌراهنمو در اوردم که اومد سمتم 

 ورزش مٌکنی؟_

 نه _

 ولی هٌکلت خٌلی رو فرمه _

 خم شد روی قفسه ی سٌنه ام ٌهو زبون گرمشو روی سٌنه ام حس کردم زدمش کنار

 چٌکار داری مٌکنی؟_

 نترس نمٌخورمت ٌکم مشروب مونده بود روی سٌنه ات فک کنم همه اش خالی شد روت _

 از توی کمد عرق گٌر توسی رنگی در اورد 

 تو اٌنو بپوش من بٌام_

 مال کٌه؟_

 بگٌر اخه ...نترس تمٌزه اٌنجا خونه ی دوست صمٌمه مال اونه_

 :ازش گرفتم و تشکر کردم که لباسمو از روی کاناپه برداشت و گفت

 من برم اٌنو بدم به ٌکی از بچه بشورتش خشک شه دٌگه نمٌره _

 سرمو تکون دادم و عرق گٌرو تنم کردم 

 "راوی"

 

 چهارمٌن ٌا پنجمٌن پٌکی بود که ساٌنا برای رامان پر مٌکرد رامان مست شده

بود ساٌنا دستی روی بازوی 

 :رامان کشٌد
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بٌا تا اون موقع چند تا عکس بگٌرٌم ...االن پٌرهنت خشک مٌشه از اتاق مٌرٌم بٌرون _

 بسته دٌگه مشروب 

 بگٌر...باشه _

 ساٌنا موباٌلش رو از توی کٌفش در اورد و چند تا عکس گرفت که ٌهو در اتاق باز شد

 فرزام اومد تو هول کرده بود 

 رامان باٌد برٌم _

 :رامان اصال توی حال خوش نبود با خنده پرسٌد

 کجا؟_

فرزام فهمٌد که رامان مست شده و حال درست و حسابی نداره از زٌر بازوش گرفت و از 

 اتاق بٌرون بردتش

 رامان اگه بدونی چن بار فرهود به گوشٌت زنگ زده باٌد بری خونه _

 گور بابای فرهود...نمٌرم_

فرزام کت رامان رو از روی صندلی برداشت و به زور تنش کرد و باهم سوار اسانسور 

 .شدن و از خونه زدن بٌرون

فرزام از صندوق عقب ماشٌن دو بطری اب برداشت و درو باز کرد و نشست رامان توی 

حال خودش نبود و داشت چرت مٌزد فرزام شروع کرد به صورت رامان اب پاشٌدن تا 

مستی از سرش بپره،  نٌم ساعت بعد رامان که تقرٌبا حالش جا اومده بود فرزام رو دٌد که 

 ...داشت با سرعت رانندگی مٌکرد سر درد شدٌدی داشت

********* 

 :فرهود عصبی و بی قرار بود رو کرد به دانٌار و گفت

 ٌه بار دٌگه بگٌرش _

 :دانٌار ؼر زد

 فرهود اٌن چندمٌن باری که زنگ مٌزنم بر نمٌداره شاٌد نمٌشنوه ٌکم بعد دوباره مٌگرمش_

 نباٌد انقدر دٌر مٌکرد بهش گفتم زود برگرده ساعت دوعه ازش خبری نٌس_

 ده بوق....دانٌار پوفی کرد و دوباره شماره ی رامان رو گرفت ٌک بوق،دو بوق،سه بوق

جواب نمٌداد نگرانی فرهود رو درک مٌکرد از عصر خبری از رامان نبود حتی فرزام هم 

 ...گوشٌش رو بر نمٌداشت همٌن باعث نگرانٌشون شده بود

 "رامان"



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 251 

 

 سرم درد می کرد با صداهای فرزام بدترم شد

 با اون دختره تو اتاق چکار می کردی؟رٌدی رامان اه-

 سرم و چرخوندم سمتش

چکار می خوام بکنم تو ذهنت منحرفه فقط چندتا عکس انداختٌم و پٌرهنم و ...بس کن دٌگه-

 که کثٌؾ شده بود عوض کردم

 برگشت سمتم و دستی به صورتش کشٌد و دوباره نگاهش و به رو به رو دوخت

خدا مٌدونه چقدر ...از ترسم حتی به تماسای فرهود که به گوشی منم زنگ زد جواب ندادم-

 نگرانه

 پوزخندی زدم

 به تخمم از نگرانی بمٌرن اصال-

 برگشت سمتم و چشماش و درشت کرد

چته تو؟ مٌخوای همه چی رو لو بدی؟بفهمه قصد پول بوده پدرت و در مٌاره رامان -

حواست و جمع کن توروخدا فرهود مثل اون مرتٌکه انوشٌروان نٌستا، بدبخت بٌچارت می 

 کنه هم تو رو هم منو

 سرم و به پشت صندلی تکٌه دادم و چشام و بستم

 ...باشه باو  چند بار مٌگی-

 !ٌه بهونه ای چٌزی ردٌؾ کن شک نکنه لج نکنی بگی رفته بودم پارتی-

 چشم ؼره ای بهش رفتم

 با هالو که طرؾ نٌستی اه-

 رسٌدٌم بپر پاٌٌن برو اگه تونستی حتما به من ٌه پی ام بده نگرانتم ٌا فردا زنگ بزن-

 سرم و تکون دادم راستش ٌه دلشوره عجٌبی داشتم 

 باشه فعال-

 کاش به دوش بگٌری امشب مستی از سرت بپره ٌکم-

 :از ماشٌن پٌاده شدم و خم شدم و عصبی گفتم

 بابا مست نٌستم اه خدافظ-

 امشب و خدا به دادت برسه...اره دارم مٌبٌنم-

سرم و با تاسؾ تکون دادم و در و بستم و سمت برج رفتم همٌنکه اؾ اؾ و زدم در باز شد 

 سمت اسانسور شدم و شاسی رو فشار دادم
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برگشتم سمت آٌٌنه و دستی به صورتم کشٌدم و موهام و مرتب کردم با توقؾ اسانسور 

درو باز کردم و  بٌرون اومدم در خونه نٌمه باز بود، کفشام و دراوردم و داخل شدم خونه 

نٌمه تارٌک بود جلوتر که رفتم فرهود و دٌدم که بااخمای درهم رو مبل نشسته با دٌدن من 

 ابروٌی باال انداخت

 ...سالم ببخشد دٌر-

 خفه شو-

 با شنٌدن اٌن لحن عصبٌش زٌاد تعجب نکردم، سعی کردم ارومش کنم 

 ...مٌدونم دٌر اومدم ولی-

ٌهو از جاش بلند شد که ناخوداگاه از ترس ٌه قدم عقب رفتم چشمم به دانٌار افتاد که پشت 

فرهود بود و ناراحت بهمون خٌره شده بود 

 

 صبح مٌرسی خونه۳تو ؼلط می کنی  -

 چشم از دانٌار گرفتم و به صورت عصبی فرهود خٌره شدم

 ...معذرت مٌخوام فرزام حالش بد بود منم-

تو شعورت نمٌرسه ٌه زنگ بزنی ٌا حتی ٌه پٌام کوتاه بدی؟مٌدونی -

چقدر نگرانت شدم؟ توی احمق فقط هٌکلت رشد کرده وگرنه عقلت 

 هنوز ناقصه

از اٌن طرز حرؾ زدنش اونم جلوی دانٌار ناراحت شدم حق نداشت 

 خردم کنه

 فقط داری می توپی بهم...تو حتی نمٌزاری من توضٌح بدم چرا دٌر کردم-

بااٌن حرفم انگار بدجوری عصبی شد که با صورت سرخ و برافروخته جلوتر اومد و ٌقم و 

 تو دستش گرفت و فشرد

داری مجبورم می کنی دٌگه نزارم پات و از خونه بزاری بٌرون رامان توی احمق داری -

 مجبورم می کنی محدودت کنم

 :ذاشتم و عصبی گفتمگدستم و رو دستش 

 من کاری نکردم که بخاطرش بخوام بازجوٌی شم...نمی تونی محدودم کنی-

ٌهو ٌقم و با شدت ول کرد جوری که افتادم زمٌن و پهلوم خورد به پاٌه صندلی از دردش 

 اخی گفتم

حق نداری اٌنجوری حرؾ بزنی دارم بهت هشدار مٌدم حواست و جمع کن داری با کی -
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 حرؾ مٌزنی دفعه بعد به همٌن راحتٌا نمٌگذرم

 صورتم از درد جمع شد نٌم خٌز شدم 

 من فقط به خاطر اٌنکه فرزام حالش بد بود مجبور شدم پٌشش بمونم -

 نشنوم صداتو-

 ...ولی من-

 باصدای دادش حرفم و خوردم

 گفتم ببرصداتو-

 بعد رفتنش از جام بلند شدم که دانٌار فوری اومد سمتم

 خوبی؟جاٌٌت درد گرفت؟-

 پوزخندی زدم و سمت اتاق خواب رفتم درو باز کردم که دٌدم فرهود دراز کشٌده رو تخت 

 :با دٌدن من بااخم ؼرٌد

 بٌرون-

 مٌخوام بخوابم-

 امشب نمٌخوام چشمم بهت بخوره بٌرون بخواب-

عصبی سمت سالن برگشتم و رو کاناپه نشستم کت چرمم و در اوردم و گوشه ای انداختم 

 باصدای دانٌار برگشتم سمتش ٌه بالشت و پتو رو کاناپه گذاشت و سرش و که بلند کرد

 چشماش و  رٌز کرد سرم و پاٌٌن انداختم و  خودم نگاهی انداختم، به چی نگاه می کرد؟ 

 تو که پٌراهن سفٌد پوشٌده بودی ولی چرا االن اٌن تنته؟-

 ...لعنتی...تازه ٌادم افتاد که من حتی  پٌرهنم و نگرفتم ازشون

 ...مال فرزامه-

 ...تا جاٌی که ٌادمه فرزام از تو الؼرتره و اٌن تنش-

 اخمام و کشٌدم توهم

 چٌه توام داری بازجوٌی می کنی؟-

 اخماش و کشٌد توهم

 فقط دارم چٌزی که می بٌنم و مٌگم تو اسمش و هرچی دوست داری بزار-

 فکر نمی کردم بخواد اٌنجوری با من حرؾ بزنه...تعجب کردم

 به تو ربطی نداره-

 ٌکم خم شد سمتم و پوزخندی زد

 همه چی...تا وقتی اٌنجاٌی به منم ربط داره-
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 با شنٌدن حرؾ بعدٌش چشام درشت تراٌن نمٌشد

... اٌن عطر زنونه که رو خودت خالی کردی اصال خوب نٌست تجدٌدنظر کن...راستی-

 شاٌد اٌنم مال فرزامه

 :سرش و اورد نزدٌکتر و تاکٌد کرد

  ...البته شاٌد-

قادر نبودم حرفی بزنم ٌعنی حرفی ام نداشتم اعصابم خٌلی خرد بود و اٌن چهره جدٌد 

انتظار نداشتم اٌن قدر زرنگ باشه فکر می کردم از اون ...دانٌارم بهش اضافه شده بود

 پسرای ساده لوحه ولی االن بااٌن حرفاش کامال نظرم عوص شد

بالشت و زٌر سرم گذاشتم و پتو رو  روی خودم انداختم سرم خٌلی درد می کرد و توان فکر 

 ...کردن نداشتم چشام و بستم و کم کم به عالم خواب رفتم

 "فرهود"

 

پٌشونی دانٌارو بوسٌدم و پتو رو باالتر کشٌدم تا سردش نشه صبحارو همٌشه پرانرژی بودم 

چون وقتی چشام و باز می کنم و دانٌارو کنارم مٌبٌنم می فهمم دلٌلی برای ادامه زندگی 

 دارم،لباش و که کمی باز مونده بود و اروم بوسٌدم بعد اٌنکه دست و صورتم وشستم

لباسام و پوشٌدم و از اتاق رفتم بٌرون جلوتر که رفتم با دٌدن رامان که جنٌن وار تو خودش 

 جمع شده بود دلم براش سوخت

نزدٌکش شدم پتو کامال از روش کنار رفته بود و کمرش مونده بود بٌرون، پهلوش خراش 

برداشته بود و عمٌق نبود دلم نٌومد اٌنجوری ولش کنم ممکن بود سرما بخوره، من موندم تو 

 اٌن فصل اٌن عرق گٌر و چرا پوشٌده؟

پتو رو روش مرتب کردم و سمت اشپزخونه رفتم ٌه کٌک صبحانه خوردم و از خونه رفتم 

بٌرون، فکرم ٌکم درگٌردٌشب بود گاهی اٌن تؽٌٌرای ٌهوٌی رامان کالفم می کرد و درکش 

 .نمی کردم

 "رامان"

 

از اٌنکه تمام شب رو روی کاناپه خوابٌده بودم گردن و بدنم خشک شده بود و سرم درد 

 .مٌکرد کاش دٌشب اونقدر نمٌخوردم که االن اٌن سر درد مزخرؾ بٌاد سراؼم

 نگاهی به ساعت انداختم دوازده ظهر بود اما باز خواب الود بودم 

کسی تو پذٌراٌی نبود مطمئن بودم فرهود رفته سر کار اما نمٌدونستم دانٌار کجاست؟بر 
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 !خالؾ معمول از صبحونه هم خبری نبود

پتو و ....ابی به دست و صورتم زدم و قهوه سازو به برق زدم قهوه حتما سر حالم مٌکرد

 .بالشی که دٌشب دانٌار برام اورده بود در اتاقش بسته بود

 

در زدم و صداٌی نٌومد دستگٌره ی در رو پاٌٌن کشٌدم که دٌدم دانٌار وسط تختش نشسته و 

هدفون توی گوششه پ لب تاپش دستش بدون اٌنکه توجهی به من بکنه سرش توی لب تاپ 

 .بود، بالش و پتو رو کنار تخت گذاشتم و تشکر زٌر لبی کردم و از اتاق اومدم بٌرون

از اٌن رفتار دانٌار شوک شده بودم شونه ای باال انداختم و رفتم سمت 

خٌلی هپلی به  .اشپزخونه بعد اٌنکه قهوه امو خوردم رفتم تا دوشی بگٌرم

 ...نظر مٌرسٌدم

از حموم بٌرون اومدم در حالٌکه داشتم  با ٌه حوله ی کوچٌکتر موهامو 

خشک مٌکردم نگام به دانٌار افتاد که داشت خورشت رو از توی ظرؾ 

گٌاهی تو دٌس مٌرٌخت چند جور خورشت و پٌش ؼذا سفارش داده بود 

 تعجب کردم 

 فکر نمٌکنی که همه ی اٌن ؼذا هارو بتونٌم بخورٌم؟_

 :دانٌار قاشقی توی ظرؾ گذاشت و گفت

 اومم نه _

 پس چی کسی قراره بٌاد؟_

 دوستام...اهوم_

 االن؟... دوستات_

 دستاشو به کمر زد

 نکنه مٌخواستی قبلش باتو هماهنگ کنم؟_

ابروهام باال پرٌد اٌن دانٌار بود که داشت با من انقدر سرد برخورد مٌکرد؟البته انتظار 

نداشتم که بعد دٌشب باهام خوب پاشه اما رنگ عوض کردنش به اٌن سرعت برام ٌکم 

 .عجٌب بود

 خودت مٌدونی...نه_

 :سمت اتاق مشترک رفتم چند قدم دور نشده بودم که گفت

 راستی من بهشون نگفتم رابطه ی ما چٌه لطفا حواست باشه _

 پوزخندی زدم و برگشتم سمتش 
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 نگفتی چون دوس نداری دوستات فکر کنن دٌگه اٌن رابطه برا فرهود تکراری شده_

 چند قدم نزدٌک شد

ٌه لذت انی ....ٌه رابطه ی کوتاه...نه اتفاقا نگفتم چون اٌن رابطه رو صرفا ٌه تنوع مٌبٌنم_

 .ٌادت نره که منو فرهود سه ساله باهمٌم! و زود گذر 

ؼٌر مستقٌم داشت مٌگفت من حکم ٌه اسباب بازٌم هر وقت اونا بخوان باٌد خارج شم از اٌن 

  ...بازی

ما هر سه مون تو ...نظر فرهودم همٌنه؟فکر نکن چون فرهود اول با تو بوده من رفتنٌم_

 اٌن رابطه اٌم حق نداری جای من تصمٌم بگٌری

ٌهو صدای زنگ در اومد رفتم سمت اتاق حوصله ی بحث نداشتم لباسامو عوض کردم 

داشتم موهامو سوار مٌکشٌدم که گوشٌم زنگ خورد سشوارو خاموش کردم و گوشٌو 

 برداشتم فرزام بود 

 جانم فرزام؟_

 چه عجب باالخره جواب دادی _

 گوشٌم خاموش شده بود _

 چٌشد فرهود که شک نکرد؟...خوبه حاال گفتم منو بی خبر نزاری _

 اصال شک کنه از اٌن زندگی ،رابطه برٌدم دٌگه من ....خسته شدم فرزام_

چی مٌگی تو رامان؟نه کار داری نه مٌتونی بری خونه ات مجبوری بسازی، ٌادت نره _

 ..پنجاه مٌلٌون بدهکاری اٌن کم پولی نٌستا

 اوففؾ خب توام کم اٌنو بکوپ تو سر من خودم به اندازه کافی به فکرش هستم _

 ٌا هم اٌنکه دوباره برگردی تو کارخونه...باٌد به فکر شؽل باشٌم_

 نمٌدونم فعال سرم داره مٌترکه_

 خب کم اون زهرماری رو کوفت مٌکردی دٌگه ندٌد بدٌد _

 فرزام ٌواش ٌواش داری مٌری رو اعصابم کاری نداری قطع مٌکنم؟_

 صدا مدا مٌاد کسی خونه ست؟...خب حاال چه زودم امپر مٌچسبونه_

 دوستای دانٌارن _

 سوتی زد 

 باشه من قطع مٌکنم برو به مهمونات برس...ماشاال دانٌار _

چشم ؼره ای رفتم براش چون پشت تلفن بود ندٌد قطع کردم دستی به موهام کشٌدم و از 

 اتاق بٌرون زدم 
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دو تا دختر پسر جوونی که تقرٌبا هم سن و سال دانٌار بودن روی مبل نشسته بودن 

نگاهشون سمت من جلب شد بعد اٌنکه احوال پرسی کردٌم کنار دانٌار روبه روی اونا 

 :نشستم دانٌار گفت

خب معرفی مٌکنم رامان که قبال بهتون گفته بودم از دوستای مشترک منو فرهوده که چند _

روزی مهمون ماست  

 

به دختری که موهاشو بنفش کرده بود و پٌرسٌنگی روی دماؼش داشت و 

  :پسری که کنارش نشسته بود اشاره کرد و  گفت

 اٌن دو نفر هم از دوستای صمٌمی من عسل و مهران هستن _

 سری تکون دادم 

 از اشناٌٌتون خوشبختم _

همچنٌنی گفتن بعد کمی گپ و گفت عسل پاشو روی پاش انداخت رو کرد 

 :سمت دانٌار و گفت

 راستی دانٌار شما چطوری باهم اشنا شدٌن نگفتی؟_

 :دانٌار لبخند مصنوعی بهم زد و گفت

 رامان تو تعرٌؾ کن _

 با منگی نگاهی به دانٌار انداختم کامال خونسرد و اروم نشسته بود حاال باٌد چی مٌگفتم؟

 من اول با فرهود اشنا شدم فرهود منو با دانٌار اشنا کرد ...امم _

 رنگ دانٌار پرٌد فکر کرد مٌخوام همه چٌو بگم چرا دوس نداشت بقٌه بفهمن؟

 :عسل ذوق زده پرسٌد

 چطوری؟...جدا_

من ٌه مدت کوتاه دستٌار فرهود خان بودم ٌه بار که دانٌار اومده بود کارخونه فرهود منو _

 با دانٌار اشنا کرد بعد چند بار رفت و امد دوست شدٌم 

 :مهران کمی از نسکافه اشو نوشٌد و گفت

من شنٌدم فرهود خان رو استخدام و اٌن چٌزا خٌلی مته رو خشاش مٌزاره و وسواس به _

 خرج مٌده حتما با اٌن سن کمتون تو کارتون خٌلی ماهرٌن؟

اره اره اٌن شبنم مام خٌلی تالش کرد تو کارخونه به عنوان طراح استخدام شه اما مثه _عسل

 اٌنکه فرهود خان کس دٌگه ای رو مد نظر داره

نه بابا کی بهتر از شبنم فرهود اٌن روزا سرش خٌلی شلوؼه تو ٌه فرصت مناسب _دانٌار
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 حتما با شبنم حرؾ مٌزنه 

 گٌج شده بودم شبنم کی بود؟اصال چرا فرهود دانٌارو به عنوان طراح انتخاب نمٌکرد؟

دانٌار تو مگه خودت نقاشی نمٌکنی چرا طراحی های کارخونه رو به عهده !طراح؟_

 نمٌگٌری؟

 دانٌار خنده ای کرد

 !نه عزٌزم من کارم کشٌدن پرتره و طبٌعته نه طراحی قطعات ماشٌن_

لحنش سرد بود که بقٌه هم انگار متوجه شدن اٌنو از نگاهشون مٌفهمٌدم ٌه طوری جمله اش 

دلٌل اٌن ! رو ادا کرد که انگار با ٌه بٌسواد طرفه،من فقط از نقاشی سر در نمی اوردم همٌن

 .رفتارهاش رو نمٌفهمٌدم

ٌکم گذشت با عسل و مهران بٌشتر اشنا شدم بچه های خوب و خون گرمی بودن فهمٌدم که 

 .شبنم هم دوست دختر مهرانه هر چند اول فکر مٌکردم عسل و مهران کاپلند

بعد اٌنکه نهارو خوردٌم دانٌار تلوزٌون رو باز کرد از قضا دختری رو نشون مٌداد که 

 داشت شٌک باسن مٌرفت همه مون نگاهمون سمت تلوزٌون کشٌده شد 

 :عسل پسته ای توی دهنش گذاشت و گفت

 جوون چه خوب مٌزنه اٌن حرکتو خوراکه خودمه _

 مهران خندٌد

 تو باز چند روز سٌنگل شدی زده به سرت؟_

 :عسل لزبٌن بود؟ عسل جلوی چشمای مهرانو گرفت و گفت

تو خودت اول نگاه نکن دوس دختر داری من و رامان مجازٌم فقط بقٌه روتونو کنٌد اون _

 ور مگه نه رامان؟

 خندٌدم

 نه عالقه ای ندارم ترجٌح مٌدم رومو کنم اون ور_

 جان من؟تو به اٌن هٌکل مٌگی نه ،دوس دختر داری؟_

 :دانٌار جای من گفت

 رامان گٌه _

 چه خوب منم باٌسکشوالم به هر دو جنس کشش دارم _

 ... سرمو تکون دادم و اهانی گفتم

  "فرهود"
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ماشٌن و تو پارکٌنگ پارک کردم و از ماشٌن پٌاده شدم و با اسانسور باال رفتم در و باز 

کردم و داخل شدم دانٌار و رامان از هم جدا نشسته بودن هر دو سرشون به کار خودشون 

 گرم بود 

 با رامان هنوز سر سنگٌن بودم

سمت اتاقم رفتم که دانٌار پشت سرم اومد انگار مٌخواست حرفٌو بزنه که نمٌخواست رامان 

 :بشنوه وارد اتاق که شدٌم در رو بست در حالٌکه دکمه های استٌنمو باز مٌکردم پرسٌدم

 چطور بود امروز خوش گذشت؟_

 اره بد نبود _

 :با ناخوناش بازی کرد و ادامه داد

 ...فقط ٌه چٌزی فرهود من

 خب _

 ....سرشو پاٌٌن انداخت

ٌعنی شراٌطش پٌش نٌومد که ...من به عسل و مهران نگفتم ما رابطه مون چٌه با رامان_

 بگم گفتم دوست مشترکمونه

 :اخمامو توهم کشٌدم و گفتم

ٌعنی چی دانٌار شراٌط پٌش نٌومد تو هر روز اونارو توی دانشکده مٌبٌنی چرا دروغ _

 گفتی؟

 خب فرهود ما فعال که رابطه مون جدی نٌس_

 خودت گفتی ٌه تنوعه

 چشمامو از خشم بازو بسته کردم

رامان با ماست تو اٌن خونه زندگی مٌکنه با اٌن کارت تحقٌرش ...از دست تو دانٌار_

مٌکنی بعد اون شب فکر مٌکردم دٌگه رابطه تون باهم خوب شده و اٌن قضٌه رو کامل 

 قبول کردی و باهاش کنار اومدی

فرهود چرا نمٌخوای قبول کنی؟من هر کاری که مٌکنم به خاطر توئه برای اٌنه که تورو _

 !تورو شاد ببٌنم نه به خاطر اٌنه که از اٌن رابطه لذت مٌبرم...خوشحال کنم

 دستم و رو چونش گذاشتم و سرش و باال اوردم

 به چشام نگاه کن دانٌار-

 نگاهش و دوخت به چشام
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 !تو رابطت با رامان خوب شده بود چٌشده ٌهو؟از دٌشب اٌنجوری شدی-

 :درحالٌکه پوست لبش و مٌکند گفت

حس می کنم اٌن رابطه برای اون مهم نٌست و فقط براش ٌه بازٌه ...گاهی حس می کنم-

 ٌاهمچٌن چٌزی

 لبش و از حصار دندونش کشٌدم بٌرون

 چون دٌشب دٌراومد و اٌن فکر و می کنی؟ از دستش ناراحتی؟-

 شونه ای باال انداخت

باٌد به خودش بٌاد و برای اٌن رابطه ارزش قائل بشه همونطوری که من ...فکر می کنم-

 داشتم همٌن کارو می کردم

 پٌشونٌش و بوسٌدم

 نادٌدش نگٌرخب؟...به احتمال زٌاد خودشم از کاردٌشبش ناراحته...مٌفهممت-

 من برم ؼذا رو گرم کنم حتما گشنته...نمٌدونم واقعا-

 دستم و  رو گردنش کشٌدم

 باشه عزٌزم برو -

رامان روی کاناپه نشسته بود و پاهاش و جمع کرده بود ودستش و دور پاهاش حلقه زده بود 

و نگاهش به تی وی بود که فٌلم عاشقانه ای در حال پخش بود با وارد شدن فرهود به 

 اشپزخونه لبخندی رو لب نشوند

 بشٌن عشقم-

 :فرهود پشت مٌز نشست و رو به دانٌار که صندلی رو عقب می کشٌد کرد و گفت

 بهش نگفتی بٌاد شام؟ -

 سرش و به نشونه نفی تکون داد

 نه خودت اگه مٌخوای بهش بگو-

 فرهود تک خنده ای کرد

 از دست تو-

 خب دٌگه-

 :بلند گفت

 رامان بٌا شام حاضره-

داشتن ؼذا می خوردن که رامان داخل اشپزخونه شد و پشت مٌز نشست فرهود وقتی دٌد 

 رامان ؼذا نمٌکشه خودش دست به کار شد و از دٌس براش برنج و خورشت رٌخت
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 بخور-

 ممنون-

 :فرهود دور دهنش و با دستمال پاک کرد و گفت

 از مهران و عسل چه خبر؟خوب بودن؟-

 :دانٌار ٌکم از نوشابه اش خورد و گفت

 اره خوب بودن، راستی شبنم چٌشد؟نمٌخوای استخدامش کنی؟کارش خوبه ها-

 فرهود سرش و تکون داد

به شبنم بگو فردا بٌاد ...اون قدر سرم گرم کارا بود اصال ٌادم نبود خوب شد ٌادم انداختی-

 ببٌنٌم چی مٌشه

 باشه بهش پٌام مٌدم اون خٌلی وقته منتظره -

همون لحظه صدای زنگ گوشی رامان بلند شد فرهود و دانٌار نگاهشون به اون سمت 

 کشونده شد، رامان گوشٌش و برداشت  

 "رامان"

 

مونده بودم همٌن جا جواب بدم ٌانه می ترسٌدم بخوان مشکوک شن، خواستم از پشت مٌز 

 :بلند شم که فرهود بهم گفت

 همٌنجا جواب بده دٌگه-

 سرم و تکون دادم

 نخواستم مزاحم حرؾ زدنتون شم-

 مشکلی نٌست-

صفحه رو لمس کردم و گذاشتم رو گوشم، صدای پرعشوه ساٌنا گوشم و پر کرد از استرس 

 دستام 

 .ٌخ کرده بود

 تا من زنگ نزنم که تو خبری نمی گٌری-

 سالم چطوری؟-

من که خٌلی خوبم تو خوبی؟ از اون شب به بعد ازت خبری نشد نکرانت شده بودم اٌن -

 فرزامم که مجال نداد درست و حسابی خدافظی کنٌم

فرهود داشت ؼذا می خورد ولی معلوم بود دوتاشونم حواسشون اٌنجاست، اخه االن وقت 

 زنگ زدن بود؟
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 ...خوبم مرسی فرزامه دٌگه-

 :خندٌد

 وای اگه بگم دلم برات تنگ شده باور می کنی؟-

 الکی خندٌدم

 منم همٌنطور-

 واقعا؟پس جای امٌدی هست؟...اوپس-

 جان؟اٌن چی می کفت؟چه امٌدی چه کشکی؟

 ...اره خب-

 ای جونم اگه توام مثل من خٌلی بی تابی بٌا خونه من هم و ببٌنٌم-

 :باخنده ادامه داد

 ولی خب دٌدن تو ارزش داره دٌگه بد مٌگم؟۱۱درسته دٌوونم ساعت-

نه می تونستم ٌه جواب درست و حسابی بدم نه پاشم برم ٌه استرس بدی گرفته بودم چون 

 ...مکالمون خٌلی ضاٌع بود دعا می مردم شک نکنه فرهود

 االن که نمٌشه نه -

 عه چرا خب؟دلت مٌاد به من نه بگی؟ برا من که فرق نمی کنه من بٌام؟-

 ٌه لحظه اب دهنم پرٌد تو گلوم و شروع کردم سرفه کردن

 ...نه نه-

بااٌن حرفم هردو برگشتن سمتم و فرهودم کمی اخم کرده بود خٌلی اعصابم خرد شد چه 

 !شانسٌه دارم من اخه؟

 عه چرا نه؟ رامان؟ -

 صدام و صاؾ کردم

 ٌه روز حتما-

 باشه حرؾ تو قبوله ولی حٌؾ اگه امشب بود خٌلی عالی مٌشد-

 خب جور در نمٌاد -

 باشه عزٌزم راستی کی هم و ببٌنٌم من پٌرهنت بهت بدم؟-

 !دستی به گردنم کشٌدم چرا ول کن نبود؟

 خودم بهت خبر مٌدم-

 پٌش کی هستی االن؟-

 دوستام-
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 عه سالم برسون -

 :باخنده گفت

 مطمئنم دوستاتم مثل خودت سکسی ان-

 چی بگم واال-

باورت مٌشه من االن حمومم؟ تو وان دراز کشٌدم و دارم باهات حرؾ مٌزنم واقعا صدات -

 خٌلی هاته

 !دستم و گذاشتم رو پٌشونٌم می ترسٌدم ٌکمم ادامه بده بره سراغ ٌه حرفای دٌگه

 پس برو دٌگه بعدا بهت زنگ مٌزنم-

 باشه عزٌزم می بوسمت-

 منم همٌنطور-

 تو هم چی؟-

 ٌعنی اگه اٌنجا بود بادستام خفش می کردم دستام و مشت کردم

 همونی که گفتی-

 خب بگو...عه رامان-

 مراقب خودت باش -

 نه همونی که گفتی رو واضح تر بگو-

 واضح نبود؟ -

 نه اصال-

 راستی دوستم داره صدام می کنه باٌد دٌگه برم شب خوش-

به دوستتم سالم برسون ولی از نزدٌک باٌد در مورد اون حرؾ ناواضحت حرؾ بزنٌم -

 شبت بخٌر عزٌزدلم

 باشه خدافظ-

گوشی رو که قطع کردم سرم و که بلند کردم فرهود باٌه ابروی باال رفته خٌره شده بود به 

 من ای دهنم و به زور قورت دادم

 کی بود؟-

 ٌکی از دوستای قدٌمٌم-

 مطمئنی؟-

 :دانٌار پوزخندی زد و گفت

 حتی دوستای قدٌمی ام انقدر طولش نمٌدن-
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 متوجه تٌکه ای بهم انداخت شدم نگاهم و ازش گرفتم

 نمٌخوای در اٌن مورد توضٌحی بدی رامان؟-

 برگشتم سمت فرهود

 ٌه دوست قدٌمی بود فقط-

 کامال مشخص بود نمی تونی راحت حرؾ بزنی دلٌلی داشت؟-

 سرم و تکوم دادم

 نه فرهود-

 :صدای دانٌار و شنٌدم

 دوستای قدٌمٌت بهت اصرار می کنن بٌان خونت؟ اونم اٌن وقت شب؟-

 حرؾ دانٌار عصبٌم کرد زٌادی داشت فضولی می کرد و گوشاش و تٌز می کرد 

 منظورت و واضح بگو دانٌار چی مٌخوای بگی؟-

 :فرهود عصبی گفت

 صدات و بٌار پاٌٌن رامان-

هی داره بهم تٌکه مٌندازه انگار خٌلی حرصٌه ادم حسابش نمی !نه مٌخوام بٌٌنم چه مرگشه-

 ...کنم و

 :فرهود مشتش و رو مٌز کوبٌد و با صدای بلندی باخشم گفت

 اٌن چه طرز حرؾ زدنه؟ها؟...تمومش کن رامان-

 چونم و گرفت تو دستش و فشرد از درد صورتم جمع شد

 ...تقصٌر منه مگه؟تو بهش چرا چٌزی نمٌگی؟خٌلی روش باز شده که-

با سوزش صورتم دستم و گذاشتم رو گونه ام صورتم از شدت ضربه دستش به سمت دٌگه 

 ای چرخٌده بود، برگشتم سمتش

اونی که روش باز شده و زٌادی دور برداشتتش توٌی رامان حواست به حرؾ زدنت باشه -

 اٌن سٌلی ام حقت بود تا به خودت بٌای

 از رو صندلی بلند شدم و خواستم برم که فرهود دستم و گرفت و فشرد

 ...همٌن االن از دانٌار معذرت خواهی کن-

 :تعللم و که دٌد داد زد

 ٌاالاا-

 دستم و از عصبانٌت فشردم و دندونام و رو هم فشردم لعنتی داشت ؼرورم و خرد می کرد

 نشنٌدی حرفم و کر شدی؟...رااامان-
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 :صورتم و چرخوندم سمت دانٌار و با حرص گفتم

 معذرت مٌخوام-

 فرهود بلند شد و جلوم واٌستاد بازوم و گرفت و فشرد 

رامان داری کاری می کنی که واسه خودت بدتموم شه من صبرم ...مثل ادم عذرخواهی کن-

 حدی داره لبرٌز که بشه واسه خودت بدمٌشه

 :لبم و فشردم و گفتم

 ببخشٌد دانٌار خان -

 :بازوم و ول کرد خواستم برم رو کاناپه دراز بکشم که باصدای بلندی گفت

 ...جای خوابٌدن رو تخت نه کاناپه-

مسٌرم و عوض کردم و داخل اتاق خواب شدم خودم و رو تخت انداختم هرچی فحش الٌق 

دانٌار بود بهش دادم فرهود از کی اٌنقدر طرفدار دانٌار شده؟خدا مٌدونه چٌا به فرهود گفته 

 !که برعلٌه من شده

 چنددٌقه بعد چراؼا خاموش شدن و هردو وارد اتاق شدن

فرهود و دانٌار اومدن روی تخت خواستم رومو جهت مخالفشون برگردونم که چونه امو 

 :گرفت و گفت

 دارم برای اخرٌن بار ازت مٌپرسم رامان اونی که شب  بهت زنگ زد کی بود؟_

 :دستشو کنار زدم و گفتم

 چند بار باٌد بگم ٌکی از دوستام  بود چٌکار کردم که به حرفمو به خودم  اعتماد نداری؟_

 !خودت مٌدونی که چه قدر از دروغ بدم مٌاد با اٌن دروؼات خودتو از چشم مٌندازی_

جالب بود داشتم از چشمش می افتادم؟ اون کسی و داره که سه سال باهاش بوده و تو ٌه 

خونه زندگی کرده معلومه منی که چند ماهه فقط باهاش تو رابطه بودم به خاطر اٌن چٌزای 

 ...کوچٌک از چشمش بٌوفتم

از دوستای دخترمه خٌلی وقته رفٌقٌم باهم فک نمٌکردم به خاطر اٌنکه جنسٌتشو نگفتم _

 دروؼگو خطابم کنی سر شبم زنگ زد و خواست احوالمو بپرسه همٌن

 :بالششو مرتب کرد و گفت

 به هر حال زٌاد صمٌمی نمٌشی _

 از روی عصبانٌت خنده ام گرفت

خٌلی جالبه وقتی دانٌار عسل خانمو دعوت مٌکنه همه چی اوکٌه و اصال مشکلی نٌس ٌه _

 زنگ زدن اون شد ٌه مشکل الٌنحل؟
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 :آمرانه گفت

همٌنکه گفتم رامان،خوش ندارم با هر دختری بگردی حتی اگه شده دوست اجتماعٌت باشه _

 همه ی دوستای دانٌار منم مٌشناسم و مٌدونم کٌن 

 پوزخندی زدم

فرزام چی؟اونو نمٌشناسی؟وقتی با اونم هستمم گٌر مٌدی اخه منو با ٌه بچه دبٌرستانی _

 اشتباه گرفتی فرهود من قبل توام مٌتونستم مراقب خودم باشم 

 :دانٌار  که تا اوم موقع ساکت گوشه ی تخت نشسته بود گفت

 ...رامان فرهود صالحتو مٌخواد چون_

 فک نمٌکنم اٌن موضوع به تو ارتباطی داشته باشه ها دانٌار ٌه چٌزی بٌن من و فرهوده _

بٌن خودتون؟مطمئنی؟ چطور داشتی دوستای منو مثال مٌزدی اٌن قضٌه به من ربط پٌدا _

 مٌکرد چٌشد االن؟

 فرهود دادی زد

 بس کنٌد دٌگ ٌه بند از سر شب دارٌن به هم تٌکه مٌندازٌن _

 دٌگه نمٌتونستم اٌن جو رو تحمل کنم کافی بود هر چی ؼرورم خرد شده بودو دم نزده بودم

 بالش و پتورو برداشتم و ازتخت اومدم پاٌٌن 

 :مٌخواستم  سمت در برم که صدای فرهود در اومد

 کجا؟_

 :بدون اٌنکه نگاش کنم گفتم

 رو کاناپه راحتترم _

 هرسه مون اٌنجا مٌخوابٌم حاالم بر گرد سرجات ...بٌخود_

 توجهی نکردم و رفتم سمت در که ٌهو بازوم از پشت کشٌده شد 

 برگرد رو تخت...مگه با تو نٌستم _

 تحکمی که توی صداش بود منو مجاب کرد به انجام کاری که نمٌخواستم 

ناچار بالشمو گوشه ی تخت گذاشتم و خودمم گوشه ی تخت دراز کشٌدم توی خودم جمع 

 .شدم با فرو رفتن خوشخواب فهمٌدم که فرهودم دراز کشٌد

چرا باٌد برای هر کاری که انجام مٌدادم بازجوٌی مٌشدم منم ادم بودم دلم مٌخواست بخشی 

 .از روز و زندگٌمو به خودم اختصاص بدم

مٌدونستم اگه با اٌن وضعٌت ٌکمی دٌگه ام تو اٌن خونه مٌموندم دٌوونه مٌشدم باٌد با ٌه راه 

پتو رو تا زٌر گردنم باال کشٌدم و پلکام روی هم ...حلی دوباره به خونه بر مٌگشتم
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 ....گذاشتم

*** 

فنجون قهوه امو برداشتم و روی مبل نشستم که دانٌار با هٌجان اومد سمت کانتر و تلفن 

 خونه رو برداشت و شماره ای رو گرفت

واٌی فرهود شبنم االن بهم گفت که ...ممنون...سالم لطفا وصل کنٌد به اقای فرهود سلطانی_

اره ...بهش زنگ زدی و گفتی از فردا بٌاد کارخونه قربونت برم که انقدر مهربونی عشقم

من بهشون گفتم اما اصرار ....اره اونام امشب منوتو رو دعوت کردن رستوران واسه تشکر

 باشه پس عصر مٌبٌنمت عزٌزم مراقب خودت باش....دارن

از قصد « امشب منو تورو دعوت کردن» قطع کرد و لبخندی زد حرفش تو ذهنم تداعی شد

اٌن حرفارو پٌش من زد که بفهمم فقط دانٌار و فرهودن که امشب مٌرن مهمونی و رامانی 

 هر چند که تقصٌر مهران و شبنم نٌس اونا که نمٌدونستم من با اٌنا زندگی !در کار نٌس

 !مٌکنم حقش بود اون روز همه ی حقٌقت و برمال مٌکردم پسره ی احمق

در حالٌکه فنجونمو به لبام نزدٌک کردم با حرص زل زده بودم به دانٌار که روشو سمت 

 :من چرخوند و گفت

از طرفی هم نمٌشه که با ما ...اونا نمٌدونستن که تو اٌنجاٌی و اال حتما دعوتت مٌکردن_

 بٌای شک مٌکنن امٌدوارم که درک کنی 

 :از جام بلند شدمو گفتم

 تقصٌر اونا نٌس تقصٌر خودته که به اندازه ی کافی باهاشون رو راست نبودی...البته_

پوزخندی زدمو از کنارش گذاشتمو فنجون خالی کردم توی سٌنک و سمت اتاق مشترکمون 

رفتم چند ساعتی گذشت تقرٌبا عصر شده بود با اٌنکه مٌل به ؼذا نداشتم 

اما از لج دانٌار هم که شده برای خودم سٌب زمٌنی و مرغ سوخاری 

سفارش دادم جدٌدا خلقٌاتم مثل بچه ها شده بود و از رامان چند ماه قبل 

 ! فاصله گرفته بودم

همٌنطوری که روی سٌب زمٌنی ام سس مٌرٌختم نگاهم به دانٌار افتاد 

که حاضر و اماده از 

اتاق بٌرون اومد دستی به موهای فرش کشٌد و خداحافظی زٌر لب گفت 

و  سمت در رفت حتی فرهود باال نٌومد همون پارکٌنگ منتظر دانٌار شد  ؼذا رو کنار زدم 

  .به کلی اشتهام کور شده بود

پا شدم از توی اتاق لب تاپمو اوردم هر چی فٌلم داشتم که قبال ندٌده بودم رو دٌدم چند 
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شب بود حوصله ام سر رفته بود ۹:۳۰ساعتی مشؽول بودم نگاهم به ساعت افتاد تازه 

 .گوشٌمو دستم گرفتم که دٌدم از ساٌنا پٌام دارم

 دوستش پنجنشبه شب ٌه مهمونی کوچٌکی ترتٌب داده اگه پاٌه باشم: تو پٌام نوشته بود که

 با فرزام بٌام 

من که برنامه ای ندارم برای فردا شب از فرزامم االن ٌه ...خوبه:فوری براش تاٌپ کردم

 خبر مٌگٌرم بهت مٌگم

عالٌه توکه افتخار نمٌدی با من ٌه قرار بزاری القل همو :به دٌقه نکشٌد که جوابمو داد

 اٌنطوری بٌشتر می بٌنٌم

 استٌکر خنده ای براش فرستادم که تاٌپ کرد

البته االن ماٌل باشی مٌتونٌم همو تو خونه ی من ببٌنٌم مٌدونی که چقدر دلم برات تنگ _

 شده 

ٌه لحظه به سرم زد در خواستشو قبول کنم و برم خونه اش اما بعد سرٌع پشٌمون شدم و 

 االن کار دارم فردا می بٌنمت: تاٌپ کردم

 اونم دٌگه چٌزی نگفت و شماره ی فرزام رو گرفتم بعد دو سه تا بوق جواب داد 

 سالم چطوری؟_

 مرسی خوبم چه خبرا کجاٌی؟_

 ساٌنا برا پنجشنبه شب دعوتم کرد منو تورو البته...هٌچی خونه_

اره اتفاقا خود زانٌار بهم زنگ زد ولی من گفتم که تو کاری داری و نمٌای منم چون تو _

 نمٌای نمٌخوام بٌاو

 چی؟ تو بٌجا کردی جای من تصمٌم گرفتی_

جان؟ رامان زده به سرت؟ مگه ندٌدی چجور رفتار کرد باهات اٌنبار دٌر کنی مٌکشتت _

 ببٌن کی گفتم

ؼلط کرده اصال بفهمه دٌگه اب از سرم گذشته االن مٌدونی کجاست؟ با دانٌار بٌرونه رفتن _

 رستوران 

 تو چرا خونه ای پس؟_

 :تکه ای مرغ سوخاری که از عصر مونده بود رو توی دهنم گذاشتم و گفتم

اون روز دوستای دانٌار اومده بودنا همونا دعوتشون کردن رستوران اما منو نه، فکر _

 نمٌکردن هنوزم خونه ی فرهود باشم اما مهم نٌس مام پنجشنبه مٌترکونٌم

عوض اٌنکه اعتماد فرهودو جلب کنی با دختر مردم قرار مهمونی ...دٌوونه ای بخدا_
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مٌزاری لجبازی نکن رامان عاقالنه فکر کن تو مٌتونی کاری کنی دانٌار و به کل از چشم 

 فرهود بندازی

 پوزخندی زدم 

خسته شدم از بس خواستم اعتماد فرهودو جلب کنم .... فعال که من دارم از چشمش مٌوفتم_

 اون به من ذره ای هم اعتماد نداره منو پٌش دانٌار خرد مٌکنه به تنها چٌزی که فکر مٌکنم

 دلم خنک مٌشه قشنگ...فردا شبه

 چی بگم واال...از دست تو _

 فردا مٌای ٌا نه؟_

 مٌام ....چٌکار کنٌم ٌه رامان که بٌشتر ندارٌم _

 !نه که تو از پارتی خٌلی بدت مٌاد واقعا داری فدا کاری مٌکنی؟_

 ....خندٌد ٌکم دٌگه حرؾ زدٌم و تلفن و قطع کردم برا ساٌنا نوشتم فردا اوکٌه و مٌاٌم

******* 

کم کم داشت چشام گرم مٌشد که صدای در خونه رو شنٌدم که باز شد به ساعت دٌجٌتالی 

 .روی عسلی نگاه کردم ٌه ربع به ٌک بود

دانٌار و فرهود با شوخی و خنده در اتاق رو باز کردن پتو رو روی بدنم کشٌدم تظاهر کردم 

 :خوابٌدم اما زٌر چشمی اونارو نگاه مٌکردم که فرهود رو به دانٌار گفت

 هٌشش اروم تر کوچولو رامان خوابٌده _

واٌی فرهود اخه خٌلی باحال بود سگشون دٌدی چه قشنگ تو بؽلم خوابٌده بود منم ٌکی _

 مٌخوام 

 :فرهود پٌشونی دانٌار و بوسٌد و گفت

 مراقبت ازشون خٌلی سخته درست مثل ٌه بچه باٌد مراقبشون باشی _

 اما خٌلی کٌوتن ...مٌدونم_

 خودشو لوس کرد و به بدن فرهود چسبوند و روی پنجه ی پا بلند شد و لبای فرهودو بوسٌد

قلبم خودشو محکم به دٌواره ی سٌنه ام کوبوند احساس اضافی بودن مٌکردم عشق اونا بدون 

اما اصرار فرهود از اٌنکه بمونم برای چی بود؟ اونا که بدون من هم ... من هم کامل بود

 !خوشحال و شاد بودن دٌگه چه احتٌاجی به من بود که ببٌنم و دلم بشکنه؟

چرا باٌد قلب ٌکی اٌن وسط مٌشکست؟ به خودم که اومدم دٌدم بؽضم گرفته بود به سختی 

قورتش دادم صدای لب گرفتنشون رو مخم بود پتو رو روی سرم کشٌدم و مصمم تر از قبل 

 ....شدم که من حتما باٌد فردا تو اون مهمونی باشم
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****** 

ظهر بود و من هنوز رو تخت ۱رو تخت نشسته بودم و حال بلند شدن نداشتم البته ساعت

 بودم اٌن چندوقت که سرکار نمی رفتم واقعا تنبل شده بودم باالخره از تخت دل کندم و 

بلند شدم بعد اٌنکه از سروٌس بٌرون اومدم سمت سالن رفتم چشمم به دانٌار افتاد که داشت 

باٌکی وٌدٌوکال می گرفت  بی توجه بهش رفتم سمت اشپزخونه خٌلی گشنم بود و دلم ضعؾ 

 می رفت

از ؼذاٌی که داخل ٌخچال بود بٌرون اوردم و  گذاشتم رو گاز تا گرم شه با صدای گوشٌم 

 رفتم و از رو کانتر برداشتم ساٌنا بود وٌس داده بود

 :بازش کردم

 مٌگم از دو تا عکسی که تو پٌج اٌنستات گذاشته بودی خٌلی خوشم اومد پسر خفن بود-

همون موقع دانٌار وارد اشپزخونه شد و سمت ٌخچال رفت مطمئنم فقط به خاطر فضولی 

 :بهتر بزار حرص بخوره باخنده جواب دادم... اومد

 منم عکسات و دٌدم همشون خوب بودن مخصوصا اون عکست که  رو تخت بودی-

 :بعد چند دٌقه وٌسش اومد

 تخت بٌشتر چشمت و گرفت ٌامن؟...اومم-

ٌه لحظه هول برم داشت اٌن دختره هم عجب حرفاٌی مٌزنه ٌه لحظه چشمم به دانٌار افتاد 

که بااٌن حرؾ سرش و بلند کرد و بهم خٌره شد اخمام و تو هم کشٌدم و درحالی که ؼذارو 

 :می کشٌدم تو بشقاب جواب دادم

 از خودت دٌگه-

 جوون خب-

پشت مٌز نشستم دانٌار تکٌه داده بود به کابٌنت و درحالی که اب 

 :مٌخورد  خٌره شده بود به من پوزخندی زدم

 اب خوردنت تموم نشد؟-

 ابروٌی باال انداخت

 اب خوردن من مشکلی داره برات؟-

 قاشق و برداشتم

 نه ولی اٌنجا بودنت اره-

 خندٌد

 نه دٌگه رامان انگار جدی جدی فکر کردی صاحب خونه ای-



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 271 

 :باحرص گفتم

 ولی وقتی تورو اٌنجا می بٌنم اشتهام کور مٌشه...همچٌن فکری نکردم  دانٌارخان-

 لٌوانش و گذاشت رو سٌنک

 عه پس متاسفانه قراره سوهاضمه بگٌری-

 چشم ؼره ای رفتم و شروع کردم به خوردن 

 "فرهود"

 

از پنجره به بٌرون خٌره شده بودم و فکرم درگٌر بود از رفتارای رامان واقعا کالفه شده 

بودم نمٌدونم چرا داشت ساز ه ناسازگاری مٌزد اٌن تؽٌٌر ٌهوٌٌش و درک نمی کردم مگه 

چه مشکلی داشت من که سعی می کردم به هردوشونم توجه کنم و نزارم رامان هٌچ کمبودی 

 رو حس کنه پس چش بود؟

اشتباه از منه؟ حتی رفتارش با دانٌارم خوب نبود من نمی خواستم هٌچ کدوم تو رابطه اسٌبی 

ببٌنن ولی وقتی می بٌنم رامان داره بی احترامی می کنه نسبت به دانٌار نمی تونم سکوت 

 !باٌد بفهمه که رفتاراش درست نٌست باٌد اٌن و بفهمه. کنم

اٌنکه دانٌار به دوستاش در مورد رامان نگفته بود دلٌل براٌن نبود رامان بخواد همچٌن 

واقعا نمٌدونم موندنش خونه ...برخوردی داشته باشه و نمٌدونم چطوری اٌن و بهش بفهمونم

 ... من خوبه ٌا داره رابطه رو گند مٌکشه

بهتره فعال به کارام برسم وقتی رسٌدم خونه حسابی با رامان در اٌن مورد صحبت می کنم 

 !و  سعی می کنم   از زٌر زبونش حرؾ بکشم و ببٌنم چش شده

 "رامان"

 

اخرٌن نگاهم و از اٌٌنه به خودم انداختم و از اتاق رفتم بٌرون دانٌار رو مبل نشسته بود و 

 :داشت با لب تاپ کار می کرد رو بهش گفتم

 من دارم مٌرم بافرزام بٌرون شب ممکنه دٌر بٌام-

 :چشماش و رٌز کرد

 به فرهود بگم کجا رفتی؟-

 رفتم سمت در چرخٌدم سمتش و نٌسخندی رو لبم نشوندم

 همٌنی و که گفتم و بهش بگی کفاٌت می کنه-

سری قبلی که دٌرکردی دٌدی که چٌشد فکر می کزدم اون قدر عاقل باشی که ٌه اشتباه و -
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 دوباره تکرارش نکنی

 باعصبانٌت رفتم جلو و انگشتم و مقابلش گرفتم

تو اگه ٌه ذره عقل داشتی ...حد خودت و بدون دانٌار ببٌن کی از عاقل بودن حرؾ مٌزنه-

 از اولش ٌه رابطه ترٌسام و قبولش نمی کردی پس واسه من نرو رو منبر

ٌه الؾ بچه داره به من ...نگاهم و ازش گرفتم و رفتم سمت در و از خونه خارج شدم هه

درس اخالق مٌده، سمت اسانسور رفتمو داخل شدم  باصدای موباٌلم از جٌبم درش اوردم 

 :فرزام پٌام داده بود

 من رسٌدم بٌا-

االن مٌام -

 

به البی که رسٌدم از ساختمون خارج شدم و سمت ماشٌن فرزام که 

 .کمی جلوتر پارک شده بود رفتم و سوار شدم

******* 

همراه فرزام وارد ساختمون شدٌم ساٌنا همٌنکه از دور چشمش به ما 

 خورد همراه دوستش سمتمون اومد

 به به پسرای خوشتٌپمونم که رسٌدن-

 لبخندی زدم

 سالم-

 اومد نزدٌک و بؽلم کرد

 چطوری پسر خوشگله؟-

 ازم جدا شد، فرزام خندٌد 

 اره دٌگه بعضٌا مٌشن پسرخوشگله بعضٌام مثل ما مٌشن چؽندر-

 ساٌنا و دوستش خندٌدن، اومدجلو و فرزامم بؽل کرد

 ٌکی اٌنجا داره حسودی می کنه...ای جونم خب-

 واال حسودی ام داره دٌگه-

 :باخنده رو به فرزام گفتم

 ببند بابا-

 فرزام با دوست ساٌنا جلوتراز ما رفت و من و اونم باهم مشروبی برام رٌخت و داد دستم

 بٌا عزٌزم به سالمتی دوتامون-
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 چشمکی زدم

 به سالمتی -

کم کم داشتم گر می گرفتم همه وسط بودن و داشتن می رقصٌدن ساٌنا دستم و 

 گرفت و کشٌد وسط

 بٌا وقتشه ٌه خودی نشون بدی-

 خندٌدم

 اره هستم اٌن ٌکی رو-

 :در حال پخش بودx band شروع کردٌم رقصٌدن، اهنگی از

 

 من و چه به اٌن حرفا واقعا از من بعٌده"

 من تو اٌن فازا نبودم چشات که گٌراٌٌش شدٌده

 تو بخند ای جان دنٌا مثل تو ندٌده

 عکسام تو فالته جان چشام دنبالته

 هرکی من و می بٌنه مٌگه 

 خوش به حالت که اٌن فابته

 توام مٌگی عاشقمی جونم به اٌن رابطه

 :اشاره ای به من کرد و هماهنگ با اهنگ بدنش و تکون مٌداد و می خوند

 دٌوونت شدم و نمی شناسم خودمو

 اون که می خواستم توٌی

 "اون که می خوامش توٌی

 " از اٌکس بند دٌوونت شدم"

 

دوتامون ٌه پٌک دٌگه سرکشٌدٌم بدنم و تکون می دادم و شونه هام و همراه اهنگ تکون 

می دادم ٌهو سرش و جلو اورد و لبش و گذاشت رو لبام، منم شروع کردم بوسٌدنش دستش 

 و برد

الی موهام با نفس نفس از هم جدا شدٌم کسی حواسش به ما نبود و همه تو حال و هوای 

 :خودشون بودن لبش و گاز گرفت و کشٌد و با صدای کشٌده ای گفت

  ....بٌا برٌم-

 :باتعجب پرسٌدم
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 کجا-

 ٌقم و گرفت تو دستش

 ٌه جا که فقط من باشم و تو و تو و تو-

خندٌدم مشروبی برای هر دومون رٌخت و سرکشٌدم، دستم و کشٌد همراهش رفتم داخل 

 اتاقی شدٌم و درو بست 

 :باخنده گفت

 همٌنجا هم می رقصٌم هم حالمون و می کنٌم-

شروع کردم رقصٌدن که هولم داد عقب و رو کاناپه نشستم نشست رو پاهام و شروع کرد 

 بوسٌدن منم همراهٌش کردم، خودش و رو پاهام تکون می داد

 ...هومم-

 سرش و کشٌد عقب و بهم خٌره شد

 چشمات وقتی اٌنجوری خمار مٌشن خٌلی هات مٌشی-

دوباره لبش و گذاشت رو لبم و زبون داؼش و رو لبم کشٌد و دوباره مشؽول شد، ٌهو با 

 بازشدن در از جا پرٌدٌم و ساٌنا از رو پاهام بلند شد

 اٌنجا چه خبره؟-

 :فرزام با صورت سرخ شده اومد جلو ، ساٌنا با طعنه گفت

 طوٌله هم که برن اول در مٌزنن اقافرزام-

 :فرزام جوابش و ندادو خٌره شده بود به من، با صدای بلندی گفت

 معلوم هست چه ؼلطی می کنی رامان؟-

 دستی به صورتم کشٌدم

 چٌشده مگه؟ -

 :داد زد

 ...چٌشده؟اگه نٌومده بودم که-

 برگشت و پشت به من واٌستادو دستی به گردنش کشٌد

 باز مست کرده...لعنتی-

 از رو کاناپه بلند شدم

 من مست نٌستم-

 :برگشت سمتم و باصورت برافروخته شده گفت

 ...اره کامال مشخصه اونی که تا خر خره سرکشٌد من بودم-
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 :عصبی گفتم

 چته فرزام؟ به تو چه اصال ها؟ االن تو شدی ٌهو ادم خوبه-

 :ساٌنا با حرص گفت

 من االن نمٌفهممت فرزام، واقعا به توچه ربطی داره؟-

 :فرزام عصبی دستی به لبش کشٌد و رو بهش گفت

 ساٌنا تو لطفا دخالت نکن، رامان مٌدونه من دارم از چی حرؾ مٌزنم-

 :بلند خندٌد

 اها االن من ٌه مزاحمم؟ منظورت اٌنه؟-

 عصبی چشاش و رو هم فشرد

 مٌشه ٌه لحظه بری بٌرون؟ با رامان ٌه حرؾ خصوصی دارم-

 باحرص پاش و کوبٌد رو زمٌن

 اٌن کارت و فراموش نمی کنم فرزام واقعا برات متاسفم-

 سمت در رفت و محکم کوبٌد

 االن خٌالت راحت شد فرزام؟-

 :بلند داد زد

 واقعا می فهمی داشتی چه ؼلطی می کردی؟ حواست هست؟...تو ٌکی خفه شو-

 :هولش دادم عقب و داد زدم

 توی پست فطرت من و وارد اٌن بازی کردی و خودت کشٌدی کنار -

 :بؽض کردم

از خودم بد مٌاد مٌفهمی؟اٌنکه توی اٌن رابطه فرهود و ٌه کارت اعتباری می بٌنم و چشمم -

 دنبال جٌبشه از خودم بدم مٌاد اٌنکه ٌه پول پرست عوضی ام از خودم حالم به هم مٌخوره

 اومد جلو و دستش و گذاشت رو سٌنه ام

 به خدا که نخواستم ...رامان من هٌچوقت نمی خواستم ناراحتتٌت و ببٌنم هٌچوقت-

 دستش و پس زدم

تو اصال مٌدونی من چی می کشم؟نه جای من نٌستی بفهمی من وسط اٌن رابطه سردرگمم -

من توی اٌن رابطه ...چون قرار نبود به اٌنجا بکشه...نمی فهمم چه ؼلطی دارم می کنم

احساس اضافی بودن می کنم اونی که اضافست منم نه دانٌار اونی که بازندست منم نه اون 

 !پسره

 اومد جلو و بؽلم کرد
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 ٌکم تحمل کن...هٌشش اروم باش پسر -

 :ازش جدا شدم و با پوزخند گفتم

فقط همٌن؟نهاٌت همدردٌت اٌنه؟توی عوضی اون قدر از پولش گفتی من و انداختی وسط -

 اٌن چاه بزرگ

 فرهود دوستت داره -

 خندٌدم

خسته شدم از اٌنکه هی بخوام جلوی احساساتم و بگٌرم ...واقعا؟من که اٌنطور حس نمی کنم-

  ..خسته ام

 نشستم رو زمٌن و زانوهام و بؽل کردم

شاٌدم دارم ...هر وقت رابطه خواست به جلو پٌش بره من جلوی احساسات لعنتٌم و گرفتم-

 خودم و گول مٌزنم و اون احساسات شکل گرفتن دٌگه حتی خودمم نمٌشناسم

 جلوم زانو زد

همه چی تموم شد خب؟ از االن به بعد اگه مٌخوای بافرهود باشی به خاطر خودش باش نه -

 پولش 

 سرم و تکون دادم

ازاٌنکه به خاطر پولش وارد اٌن رابطه شدم گاهی نمی ...در هرصورت من ٌه بازنده ام-

 تونم به چشاش نگا کنم

 سرم و گرفت تو بؽلش

 بازنده ای وجود نداره رامان...اروم باش-

 ...مٌخوام برم خونه-

 بلند شو-

کمکم کرد بلند شم دستی به صورتم کشٌدم از ٌاداوری اون صحنه های چنددٌقه پٌش اعصابم 

 خرد شد

 من چه ؼلطی داشتم می کردم؟خودم بودم؟-

 فرزام بازوم و فشار داد

پس طبٌعٌه نگران نباش چٌزخاصی نبود خودت و به خاطرش سرزنش ...تو مستی رامان-

 نکن

سمت در رفتٌم حتی نفهمٌدم چجوری از اونجا زدٌم بٌرون فرزام موباٌلم و تو دستش گرفت 

 :و نگران گفت
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 ببٌن چندبار زنگ زدن نه تنها فرهود، اون پسره دانٌارم زنگ زده...از دست تو رامان-

 شٌشه ماشٌن و پاٌٌن کشٌدم و برگشتم سمتش

 بٌام پٌش تو؟می ترسم دعوا پٌش بٌاد-

بگو رفته بودی مهمونی ...نه اصال حرفشم نزن اوضاع بدتر مٌشه اٌنبار راستش و بکو -

چون خٌلی خوردی تابلوعه اصال دروغ بگی هم حرفت و باور نمٌکنه هم بهت اعتماد 

 نمٌکنه دٌگه

 باشه-

 سرم و سمت پنجره چرخوندم 

 هوا سرده رامان-

 ولی من خٌلی گرممه-

 :باخنده گفت

 ٌه دوش بگٌر، البته اگه جون سالم به در بردی...ٌکم بعد مٌرسٌم-

***** 

 "راوی"

 

فرهود عصبی روی کاناپه نشست و موباٌلشو تو دستش گرفت خواست دوباره شماره ی 

رامان رو بگٌره که ٌادش اومد همٌن چند دٌقه ی پٌش باهاش تماس گرفته و ولی باز 

 نتونسته خبری از رامان بگٌره ٌعنی رامان باز کجا مٌتونست رفته باشه؟

چرا رامان چند وقت بود اون و دانٌار رو نادٌده مٌگرفت؟اون که تا جای ممکن سعی کرده 

 بود فرقی بٌن دانٌار ورامان نزاره

فکرش حسابی در گٌر شده دانٌار با ٌه لٌوان توی دستش اومد تو پذٌراٌی و کنار فرهود 

 :نشست توی دستش ٌه لٌوان شربت سکنجبٌن بود شربت رو داد دست فرهود و گفت

 عزٌزم اٌنو بخور سر دردت رو اروم مٌکنه _

به چشمای نگران دانٌار خٌره شد اٌن چشما چقدر با چشمای شٌطون و گستاخ رامان فرق 

 ...مٌکرد اصال چه قدر دانٌار و رامان باهم فرق داشتن

دانٌار حتی ٌک لحظه تحمل ؼم فرهود رو نداشت اما رامان چی با اٌنکه مٌدونست فرهود 

چه قدر روی اٌن رفتار رامان حساسه اما بی توجه به اونا دوباره کار خودش رو تکرار 

مٌکرد فرهود تشکری زٌر لب کرد و لٌوان رو از دانٌار گرفت بی هدؾ دوباره گوشٌش رو 

 .توی دست گرفت و رفت روی داٌرکت رامان که اگه رامان بهش پٌامی داده باشه زود ببٌنه
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 فرهود بخور شربتتو _

 ٌکم بعد مٌخورم _

نگاهش به صفحه ی موباٌل افتاد شانسی دستش خورده بود قسمت فالوور های رامان بٌن 

کاربر ها چشمش به پروفاٌل  دخترموبلوندی افتاد که نصؾ سٌنه هاشو بٌرون رٌخته بود 

 ٌعنی اٌن دختر چه ارتباطی با رامان مٌتونست داشته باشه؟

مٌدونست همه ی کساٌی که رامان و فالو مٌکنن دوست و اشنای رامانن اما اٌن دختر رو 

 :نمٌشناخت موباٌلو جلوی دانٌار گرفت و گفت

 ببٌنم اٌن دختره رو مٌشناسی؟_

 نه نمٌشناسم کٌه؟_

فرهود با کنجکاوی پروفاٌل دختر رو باز کرد از قضا صفحه اش هم قفل نبود و هر کسی 

مٌتونست عکس و پست هاش رو ببٌنه استوری هم گذاشته بود 

 ،فرهود روی پروفاٌل دختره ضربه زد و عکس که لود شد

فرهود انتظار دٌدن همچٌن صحنه ای رو نداشت رامان و اون 

دختره با لبخند به دوربٌن نگاه مٌکردند  گوشه ی عکس کوچٌک 

 خوب ،سه تا عکس گذاشته بود بارامان" کٌوتی"نوشته شده بود 

که دقت کرد دٌد رامان همون عرق گٌری که چند شب پٌش توی 

 .تنش بود تنشه همٌن قضٌه رو مشکوک مٌکرد

 

فرهود توی ذهنش هٌچ تحلٌلی برای اٌن عکس نداشت اون محٌطی که توش عکس گرفته 

  .بودن خونه بود

حتی دانٌار هم از اٌن قضٌه مشکوک شده بود ٌهو ٌاد چند شب پٌش افتاد که به رامان گفت 

 !لباسش بوی عطر زنونه رو مٌده و اون هم به راحتی انکار کرده بود

فرهود موباٌلشو محکم به گوشه ای پرتاب کرد موباٌل به گوشه ی دٌوار خورد و صفحه 

 اش خاموش شد 

 .فرهود اروم باش اتفاقی نٌوفتاده_

 :فرهود عصبی گفت

چی مٌگی دانٌار؟اون دختره کی بود که انقدر صمٌمانه به رامان چسبٌده بود؟اصال چه _

 معنی داره تا اٌن وقت شب توی کوچه ها ول باشه؟

 دوستشه حتما ...حتما دلٌل موجهی برای کارش داره_
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 :عصبی دستش رو الی موهاش کرد و گفت

هر گهی مٌخواد باشه چرا باٌد به من دروغ بگه که اون شب با فرزام بوده در حالٌکه جای _

 دٌگه بوده

دانٌار نمٌدونست فرهود رو چطور باٌد اروم کنه فقط چشمش به ساعت بود ومسبب اٌن همه 

 ....نگرانی و عصبانٌت فرهود رو از چشم رامان مٌدٌد

 "رامان"

سرم از فرط درد داشت مٌترکٌد هر بار به خودم قول مٌدادم که زٌاده روی نکنم اماواقعا 

نمٌشد در مقابل نفسم زود تسلٌم مٌشدم توی ماشٌن فرزام نشسته بودم و گلوم از تشنگی زٌاد 

 مٌسوخت و دهنم گس شده بود

معلوم نبود فرزام کجا مونده؟ بؽل سوپر مارکت نگه داشته بود تا برام ٌه بطری اب بخره 

 به ٌنه جلوٌی ماشٌن نگاهی انداختم...

 فرزام داشت سمت ماشٌن مٌومد 

 در ماشٌن رو باز کرد و بطری اب رو دستم داد و نشست و ماشٌن و روشن کرد 

 دستت درد نکنه_

 بطری اب رو باز کردم و ٌه نفس اب رو نوشٌدم 

 بگو نگران نباشه دارٌم مٌرسٌم ...ٌه زنگ به فرهود بزن_

 بٌخٌال چند خٌابون پاٌٌن تر خونه ی فرهوده _

، تا اٌنجا که با نظر خودت رفتی جلو تر زدی به زندگی و   به چٌزی که مٌگم گوش کن_

 رابطه ات حاال ٌه بارم با نظر من ٌه کاری بکن 

پوفی کشٌدم و با موباٌلم شماره ی فرهود رو گرفتم اما خاموش بود دوباره گرفتم که باز هم 

 خاموش بود 

 فرزام دنده رو عوض کرد 

 چٌشد؟_

 .خاموشه _

بزا فک نکنه بی اهمٌتی بهش تو اگه االن رامان بودی باٌد کاری ...ٌکم بعد بگٌرش باز_

مٌکردی فرهود با دانٌار تموم کنه اما همچنان ور دل من نشستی و از اٌن مهمونی به اون 

 ....مهمونی از اٌن دختر به اون دختر

 :با صدای بلند گفتم

 شنٌدنی هارو شنٌدم چه قدر بگم تو اون لحظه تو حال خودم نبودم ....کافٌه دٌگه فرزام_
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نمٌدونستم دارم چٌکار مٌکنم چی درسته چی ؼلط تو حالت نرمال که همچٌن کاری 

 پس کم اٌن قضٌه رو بزن تو سرم ....نمٌکنم

 .فرزام که دٌگه حرفی برای گفتن پٌدا نمٌکرد ترجٌح مٌداد ساکت باشه

سرم رو به شٌشه ی ماشٌن چسبوندم سردٌش بهم ارامش مٌداد توی ذهنم داشتم مرور 

مٌکردم که چی باٌد برای فرهود سر هم کنم و بگم دلم عجٌب شور مٌزد تا برسٌم خونه 

هٌچکدوممون حرفی نزدٌم جالب بود حتی دٌگه زنگی هم از جانب فرهود ٌا دانٌار 

 ....نداشتم

******************* 

سکوت عجٌبی فضای خونه رو گرفته بود انگار حتی ...در و هل دادم و وارد خونه شدم

کسی تو اٌن خونه نفس هم نمٌکشٌد احتمال مٌدادم خواب باشن رفتم تو که ٌه لحظه با اخمای 

 در هم فرهود رو به رو شدم پشتش دانٌار اٌستاده بود 

 سالم ..س_

 کجا بودی؟_

 خٌلی ترافٌک بود به همٌن خاطر دٌر رسٌدم ..با بچه ها بٌرون بودٌم_

 با ٌه حرکت گلومو گرفت و چسبوندتم به دٌوار

 :سپس با تحکم گفت

ٌا مثل ادم جوابمو مٌدی ٌا با کتک سر حرؾ ...کم دروغ تحوٌل من بده_

 مٌارمت کجا بودی رامان؟

 :به سختی تونستم بگم

 ...فرهود گفتم که با بچه_

گلومو طوری فشار داد که از زدن ادامه ی حرفم عاجز شدم چشماش ترسناک تر از همٌشه 

 .شده بود ٌک دفعه با خشونت ولم کرد

و سرم به سرامٌک خورد خودم اخی از دهنم در رفت رو در مقابلش ٌه موش ضعٌؾ 

 .مٌدٌدم که هٌچ دفاعی نمٌتونه از خودش بکنه

دانٌار تو سکوت داشت مارو تماشا مٌکرد شاٌد از دٌدن اٌن حالم دلش خنک مٌشد و به اٌن 

 !فکر مٌکرد دٌگه فرهود تمام و کمال مال خودش شده

فرهود از توی جٌبش موباٌلشو در اورد و جلوی چشمم گرفت همون عکسی بود که اون 

روز توی پارتی با ساٌنا گرفته بودٌم و استورٌش کرده بود دست و پام با دٌدن اٌن عکس ٌخ 

 کرده بود توی وضعٌت بدی گٌر افتاده بودم 
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 اٌن زنٌکه باهات چه صنمی داره؟ها؟به هوای دوستات چرا می پٌچی مٌری پٌش اٌن؟_

 اٌنطوری که فکر مٌکنی نٌس .. فرهود توضٌح مٌدم بهت بخدا_

 از دروؼات و خودت متنفرم...خفه شو فقط_

 بؽضم و قورت دادم

 دروغ گفتم...رفته بودم پارتی بهت...من-

 چونم و گرفت و محکم فشار داد چشمای عصبٌش و بهم دوخت

 توی عوضی به چه جرئتی بهم دروغ گفتی؟هاا؟ پس بااٌن دختره رٌختی روهم؟اره؟-

 باچشای گردشده بهش نگاه کردم

 ...نه به جون مادرم-

از ٌقه پٌرهنم گرفت و بلندم کرد و پرتم کرد رو کاناپه باعصبانٌت تو ٌه حرکت از ٌقه 

 .پٌرهنم گرفت و محکم کشٌد که دکمه هاش کنده شدن و هرکدوم به ٌه طرؾ افتادن

صورتش سرخ شده بود و رگ پٌشونٌش کامال برجسته شده بود و همٌنشم من و خٌلی می 

 :ترسوند، داد زد

 لخت شو-

 :بابؽض گفتم

 ...به خدا من...فرهود-

 باصدای دادش از ترس شونه هام باال پرٌد

 دربٌار شلوارتو-

 بادستای لرزون شلوارم و دراوردم

 زود باش وقت اضافی ندارم برای توی عوضی تلؾ کنم...شورتتم دربٌار-

 لباس زٌرم و کشٌدم پاٌٌن و از پام دراوردم و نگاه لرزونم و بهش دوختم

 بلند شو واٌستا-

اٌستادم و باشرمندگی سرم و پاٌٌن انداختم، کاش حداقل دانٌار اٌنجا نبود که خردشدنم و 

ببٌنه، با دقت به بدنم نگاه می کرد حتما فکر می کرد اگه کاری کرده باشم مٌتونه بفهمه ولی 

 ...منکه کاری نکرده بودم فقط ٌه بوسه مسخره بود اونم از سر مستی

 بشٌن-

 رو زانوهام نشستم و نکاهم و بهش دوختم

چه گوهی می خوردی تو تو پارتی لعنتی؟چرا نگفتی داری کدوم گوری مٌری؟دنبال -

 ازادی؟تعهد نمٌخوای اره؟
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 لبم و با زبونم خٌس کردم

احساس تنهاٌی می ...تو بهم توجه نمی کردی...اٌنجوری که فکر می کنی نٌست... فرهود-

 ...کردم و

 با سوزش کنار لبم دستم و رو صورتم گذاشتم سرم و باال اوردم و بهش نگاه کردم

تو گوه خوردی برای اٌنکه احساس تنهاٌی می کردی پاشدی رفتی تو اون مهمونی اونم -

 بدون خبر

 مٌخوام ولی فقط ٌه مهمونی ساده بود کاری نکردم...معذرت-

 کاری نکردی نه؟عکسات بااون دختره چی ؟-

 سرم و تکون دادم

 باورم کن...به خدا چٌزی بٌنمون نٌست فرهود-

 باحرفی که زد چشام پر شد

تو لٌاقت محبت و مهربونی من و نداری و داری سواستفاده می ...مٌدونی چٌه رامان-

 لٌاقت چٌز مهمٌه ك هركً نداره...االن حتی لٌاقت کتکم نداری...کنی

قطره ای اشک از گوشه چشمم سرخورد و پاٌٌن افتاد من اٌن و نمی خواستم، من اٌن 

 حرفارو نمی خواستم

 .هٌچکدوم همدٌگرو نمٌفهمٌم-

 !توقع اٌن بود ك بفهمً نه بفهمونم-

 باٌد می گفتم باٌد حرفام و مٌزدم بس بود اٌن خفه شدن ها

حتما باٌد بشٌنم جلوت که منو ببٌنی؟ -

                                           

 اخماش و کشٌد توهم

 دقٌقا دنبال چٌی؟-

کسی که دوست داشته باشه گوشه و کنار زندگٌش قاٌمت نمٌکنه -

 ...فرهود

نگاهم و به دانٌاری که پشت فرهود واٌستاده بود انداختم و  ادامه 

 :دادم

 ٌکی مٌشه من؛ ٌکی تو شانسه دٌگه-

 :فرهود چشاش و رٌز کرد

 منظورت چٌه رامان؟معلوم هست چی داری مٌگی؟-
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 بمن فک مٌکنی؟؟ تو اصال دوسم داری؟-

 :پوزخندی زدو گفت

تا وقتی شعورت انقِد کمه،خب منم حسم ! تو چٌزی نمٌبٌنی چون من اٌنطوری تظاهر مٌکنم-

 کمه معموال

 باانگشتم جلوی قطره اشکی  که رٌخت رو گونم و گرفتم

 پس اٌن زندگی کی مٌخواد ٌه روی خوش ب ما نشون بده؟.ما کال رٌتم زندگٌمون درده-

اگه می خوای گورت رو از زندگی کسی گم کنی، اون دهن گشادت رو باز کن و واضح -

می خوای بری دٌگه صد مدل دروغ روی  هم نچٌن که با اٌن کارت گند . تصمٌمتو بگو

اگه چشمت دنبال ٌکی دٌگست و ازش . می زنی به تمام تصورات خوبی که ساخته بودی

دٌگه با گفتن دروغ، با بهانه گٌری ! خسته شدی، جرئت داشته باش و حقٌقت رو داد بزن

 !های الکی، ذاتت رو کثٌؾ  نکن، حداقل به خودت دٌگه گند نزن

چرا فکر می کرد دارم بهانه گٌری می کنم؟چرا باورم نمی کرد؟چرا حرفام و نمی 

 !فهمٌد؟چرا نمی خواست درک کنه دارم چی مٌگم؟

ما معمولٌا نه تنها حق ناراحت کردن ندارٌم بلکه حق ناراحت شدن هم ندارٌم ک مبادا به -

 !طرؾ بربخوره

 گردنم و گرفت و سرش و نزدٌک کرد

 . دهنای کوچٌک واسه زدِن حرفای گنده نٌست-

 حتی به قٌمت کتک خوردنم و خردشدنم!نمی خواستم کوتاه بٌام اٌن بار نه

اٌن که تو درست مٌگی، معنٌش اٌن نٌست که من اشتباه مٌگم، تو زندگی رو از دٌدگاه من -

 ...نمٌبٌنی فرهود

 :مثل خودم جواب داد

احمق ترٌن آدما !تو نمی تونی چٌزی رو به من ٌاد بدی که خودت هنوز ٌادش نگرفتی رامان-

 .هموناٌٌن که فکر مٌکنن خٌلی حالٌشونه

 دستش و از پشت گردنم برداشت و بلند شد و واٌستاد چشماش و باز و بسته کرد

انگار که احساسات من و گذاشتی تو ٌه اتاق تارٌک و سرد درم قفل کردی رفتی من اٌن -

 حس و دارم

فهمٌدم همه حرفات و قوالت همه چی کشکه رامان مست برگشتی و داری ٌه مشت چرت و -

 توی عوضی تا تونستی مست کردی...پرت بلؽور می کنی واسه خودت

ٌه قسمتی از مستی هست که نه فکر خوب مٌاد تو سرت نه فکر بد، به هٌچ  چٌزی نمٌتونی  -
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فکر کنی سر و چشمات سنگٌنه و فقط مٌخوای بخوابی فقط توی اٌن حالته که مٌشه اٌن 

 .زندگی رو تحمل کرد ولی من حتی نمٌتونم بخوابم نمٌتونم بهت فکر نکنم فرهود

 :دستی به صورتش کشٌد و باپوزخندی که گوشه لبش جاخوش کرده بود گفت

همش حرفی،تو عمل رٌدی ولی اٌن و بدون رامان فقط کافٌه رنگت تو زندگٌم هی کم تر -

 .بشه اونجاست که با ٌه عابر پٌاده برام فرقی نداری

 تند تند اشکاٌی که می رٌختن رو صورتم و بادستم پاک کردم 

 ...نگو اٌنجوری...فرهود-

 اومد نزدٌک

تحمل منم حدی داره، وقتی به دانٌار بی احترامی می کنی ...رفتارت و درست کن رامان-

 !انگار که به من توهٌن می کنی، امٌدوارم اٌن حرفام فردا ٌادت بمونه

 :سمت اتاق خواب رفت که سرٌع کلمه هارو پشت سرهم ردٌؾ کردم و گفتم

 ازم متنفری؟-

 :سرجاش واٌساد و باکمی مکث گفت

 !دوست دارم ولی از دستت ناراحتم-

چند دٌقه بعد چراغ اتاق خواب خاموش شد، بی حوصله شلوارم و پوشٌدم و رو کاناپه دراز 

؟ !کشٌدم و تو خودم جمع شدم نمٌدونم امشب چم شده بود، اثرات مستی بود ٌاچی

 

امشب حرفای دلم و ...ولی دلم مٌخواست فقط گرٌه کنم

حرفاٌی که تو حالت عادی نتونسته بودم بزنم ...زده بودم

نمی خواستم به فردا فکر کنم ٌا به فصل دٌگه ای از 

زندگٌم، االن فقط خواب می خواستم چشام و بستم، سردم 

 ...بود بٌشتر تو خودم جمع شدم و کم کم چشام گرم شد

 پاٌان فصل اول
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 :فصل دوم
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که از توی اتاق مٌومد بٌدار شدم چشمامو مالٌدم و نگاهی به دور با سرو صداهاٌی 

 .و بر انداختم صدا از توی اتاق مٌومد صدای حرؾ زدن فرهود و دانٌار بود

احساس گلو درد شدٌد داشتم و بدنم داغ بود اهمٌتی ندادم و رو کاناپه نشستم نگاهی به ساعت 

 صبح بود با اٌن حساب سه چهار ساعت بٌشتر نخوابٌده بودم و کمی خواب الود و ۸انداختم 

سست به نظر مٌرسٌدم دانٌار و فرهود حاضر و اماده  از اتاق بٌرون اومدن و تو دستشون 

 چمدون بود 

 :فرهودرو کرد و به من گفت

 تو چرا لخت خوابٌده بودی؟_

 پتو رو کنار زدم

 گرمم بود _

 تو اٌن سرما؟_

 :پوفی کردم و گفتم

 کجا مٌرٌن؟_

 :در حالٌکه زٌپ کاپشنش رو باال مٌکشٌد گفت

 مٌرٌم شمال ٌه هواٌی به کله مون بخوره بد نٌس _

 خوش بگذره من نمٌام _

 همگی باهم مٌرٌم در ضمن چمدونتو هم دانٌار اماده کرده لباساتو بپوش و بٌا پاٌٌن ...بٌخود_

 ...فرهود اٌنو گفت و با دانٌار رفتن پاٌٌن

اصال حوصله ی مسافرت و گردش رو نداشتم اگه به من بود ترجٌح مٌدادم کل روز رو 

بٌحال بودم دست و صورتمو با اب سرد شستم که خواب از سرم بپره ...توی رختخوابم باشم

 .بد تر لرزم گرفت

شلوارمو عوض کردم و ژاکت ضخٌمی تنم کردم نگاهی به چمدونی که دانٌار برام اماده 

 کرده بود انداختم همه چٌز و چک کردم ظاهرا که تمام وسٌله های مورد نٌازمو گذاشته بود

ٌه کاپشنم برداشتم که اگه تو راه سردم شد بپوشم از اتاق بٌرون اومدم گلوم بد جور 

 ...مٌسوخت اب جوشی خوردم و با چمدونم سمت در رفتم

دانٌار و فرهود توی پارکٌنگ بودن و داشتن وسٌله هارو صندوق عقب ماشٌن جا مٌدادن 

 .فرهود چمدونمو ازم گرفت

 :که ٌهو دستم به دستش خورد که گفت

 !چرا اٌن قدر داؼی؟رنگم به رو نداری که_
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نگاهم به دستش افتاد که با انگشت شصتش داشت رگ بر جسته ی دستمو مٌمالٌد دستمو 

 :محکم از توی دستش کشٌدم و با سردی جواب دادم

 ٌکم خوابم مٌاد همٌن...خوبم_

 دانٌار داشت موشکافانه نگاهمون می کرد

بی توجه به اونا در عقب ماشٌن و باز کردم و سوار شدم و موباٌلمو از تو جٌبم 

 در اوردم دو تا پٌام سه تا مٌسکال از فرزام داشتم

 "رامان خوبی؟ چه خبر؟فرهود چی گفت"

 "نگرانت شدم پسر ، زنگ بزن بهم"

 براش تاٌپ کردم که خوبم و دارٌم مٌرٌم شمال

وقتی داشت اٌنه . فرهود در ماشٌن و باز کرد و نشست دانٌار هم کنارش نشست

 جلوٌی ماشٌن رو تنظٌم مٌکرد نگاهش افتاد بهم 

منم قصدا اعتناٌی بهش نکردم و خودمو مشؽول نشون دادم ٌاد حرفاٌی که دٌشب 

بهش زدم افتادم اگه االن بود حتی ٌه کلمه ش رو هم نمٌتونستم بگم با اٌنکه همه شون حقٌقت 

 !بودن

نمٌتونستم که خودمو گول بزنم من فرهودو مٌخواستم و نمٌتونستم بهش فکر نکنم اونم بهم 

 !گفته بود که دوستم داره

وقت گذروندن با ادمای مختلؾ و مهمونی رفتن فقط من و از اٌن واقعٌت دور مٌکرد و من 

هم اٌن و مٌخواستم نمٌتونستم به خودم بقبولونم که فرهود تموم ذهن و فکرمو پر کرده و از 

 اٌنکه به دانٌار بٌشتر از من توجه مٌکرد حسودی مٌکردم

از اٌنکه اون رو به من ترجٌح مٌداد و اون مٌتونست هر موقع که دلش مٌخواد تو بؽل 

فرهود بخوابه و من باٌد رو کاناپه مٌخوابٌدم احساس خال مٌکردم ، مٌخواستم اٌن خال رو با 

 !نتونستم...اما نشد...ادمای جدٌد پر کنم

 "فرهود"

تازه از خونه در اومده بودٌم و می خواستم برٌم شمال تا ٌه حال و هواٌی عوض کنٌم فکر 

می کنم اٌن سفر برای هر سه تامون الزمه تا بهم نزدٌک تر بشٌم و دلخوری ها برطرؾ 

 بشه

راستش از اون شبی که رامان اون حرفا رو بهم زده بود فکرم خٌلی درگٌر بود، نمی خواستم 

 رامان احساس تنهاٌی بکنه به خاطرش پناه ببره به ؼرٌبه ها 

می دونستم که چون مست بود حرفای دلش و بهم زده بود وگرنه بازم به اٌن سکوت و 
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 ...فاصله گرفتنش ادامه مٌداد

 صدای نگران دانٌار من و از افکارم جدا کرد

 خوبی؟...رامان-

 از اٌٌنه نگاهی به عقب انداختم رامان به جلو خم شده بود و جلوی دهنش و گرفته بود

 چٌشده؟حالت بده؟-

 :باصدای ضعٌفی گفت

 نگه دار ماشٌن و فرهود حالم خٌلی بده-

 راهنما زدم و ماشٌن و نگه داشتم و برگشتم عقب، در ماشٌن و باز کرد و سرٌع پٌاده شد 

منم پٌاده شدم و رفتم سمتش ، خم شده بود و داشت باال می اورد اروم کمرش و نوازش 

 :کردم، با صدای ارومی گفت

 ...برو تو-

 راحت باش رامان من کسی نٌستم که ازش خجالت بکشی-

خواست جواب بده که حالش دوباره به هم خورد و خم شد رو زانوهاش همون موقع دانٌار 

 اومد کنارمون تو دستش بطری اب بود با نگرانی کمر رامان و نوازش کرد

 حالت خٌلی بده؟-

رنگش زرد شده بود و ...همٌنکه رامان برگشت سمتمون از دٌدن رنگ صورتش ترسٌدم

 معلوم بود حالش خٌلی بده

 باز کن در بطری ودانٌار-

 بطری و از دستش گرفتم و صورتش و شستم و دور دهنش و تمٌز کردم 

خوبی االن؟ -

 

 بی حال سرش و تکون داد

 اره-

بشٌن تو ماشٌن -

به کمک دانٌار نشست منم رفتم و پشت فرمون نشستم ماشٌن و استارت زدم،    

 دانٌار کنار رامان نشسته بود و دستاش و گرفته بود

 چکار کنٌم؟..حالش بده...فرهود-

 دارم مٌرم بٌمارستان-

 حالم خٌلی ام بد نٌست...الزم نٌست-
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 اره کامال معلومه خٌلی خوبی اصال-

چنددٌقه بعد جلوی بٌمارستان پارک کردم و رفتٌم داخل، دکتر سرم زد و بهم گفت برم دارو 

هاش و بگٌرم به دانٌار سپردم پٌشش باشه تا برگردم تو باورمم نمی گنجٌد ٌه روز بخوام 

 ...بخاطر رامان اٌنقدر نگران و اشفته بشم

 ولی انگار زمان احساسات ادمارو تؽٌٌر مٌده و منم مستثنا نٌستم

***** 

 "راوی"

 

 کنار تخت رو صندلی نشسته بود و به چهره بی حال رامان چشم دوخته بود

 نمی خواستم سفرتون و خراب کنم...ببخشٌد-

 دستش و گذاشت رو گونه اش و با انگشت شصتش نوازشش کرد

در هرحالی که باشی ما باٌد پٌشت باشٌم، من مطمئنم اگه منم تو حال تو ...اٌن چه حرفٌه-

 بودم ٌه لحظه هم تنهام نمٌزاشتی

 پٌشونٌش و بوسٌد

 نمٌدونم-

 سرش و عقب برد 

 االن بهتری؟-

 اره خوبم-

 نگاهشون بهم بود انگار که حرؾ دالی همدٌگرو از نکاه همدٌگه می خوندن

 می دونستی چشات رنگشون خٌلی خاصه؟-

 لبخندی روی لبش اومد

 معمولی ان-

 تک خنده ای کرد

 ...تو معمولی نٌستی-

 ابروش و برد باال

 پس چی ام؟-

 لبش و با زبونش تر کرد

 . کل رنگ های دنٌارو از چشمای تو گرفتن-

 :سرش و تکون داد و باو پوزخند گفت
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 !تارٌکه تارٌکم، حتی دٌگه چشامم برق نمٌزنه-

 :سرش و برد نزدٌک و اروم در گوشش گفت

 !من نمٌخواستم دوِست داشته باشم ولً خب تو به طرز وحشتناكً دوست داشتنً بودي-

 خواست سرش و ببره عقب که با حرفی که رامان زد سرجاش خشکش زد

 !ٌه چٌزی بٌشتر از دوستی و کمتر از عشق. ٌه چٌزی بٌن ما هست-

سرش و برد عقب ٌه لبخند روی لبش اومد نمی دونست باٌد ذوق کنه ٌا به همٌن لبخند 

 ...اٌن حرفش خٌلی قشنگ بود و براش شٌرٌن بود! اکتفاکنه

فرهود با شنٌدن حرفاشون لبخند پهنی زد چنددٌقه بود که اومده بود و وقتی حرفاشون و 

شنٌده بود و مٌدٌد چطور باهم ارتباط مٌگٌرن ترجٌح داده بود همونجا بمونه و جو بٌنشون و 

  !بهم نزنه

وقتی سکوت بٌنشون و دٌد داخل شد همون موقع پرستار اومد سرم و که تموم شده بود از 

 .دستش دراورد و گفت که مٌتونن برن و باکمی استراحت حالش خوب مٌشه

 "رامان"

 

 :چشامو که باز کردم دٌدم جلوی رستوران بزرگی هستٌم فرهود ماشٌن و پارک کرد و گفت

 برٌم که وقت صبحونه ست _

 دانٌار و فرهود از ماشٌن پٌاده شدن  با بی حالی کاپشنمو برداشتم و از روی ژاکت تنم کردم 

فرهود در ماشٌن و باز کرد وکمکم کرد  پٌاده بشم دانٌار جلو تر رفت و فرهود با من قدم بر 

 مٌداشت 

 حالت خوبه رامان؟؟_

 خوبم چرا اٌنقدر مٌپرسی؟_

 اخم کرد

 به من دروغ نگو از صد فرسخی مشخصه مرٌض شدی _

 چٌزٌم نٌس ٌکم استراحت کنم بهتر مٌشم _

 .نگرانم شده بود ٌعنی؟ من که باورم نمٌشد

روی تخت بند نشستٌم و فرهود هر چی تو لٌست صبحونه بود سفارش داد طولی نکشٌد که 

 سفارشمونو اوردن

نباتمو توی چاٌی حل کردم و ٌه قلپ ازش خوردم با اٌنکه صبحونه ی مفصلی بود اما انگار 

 اشتهام کور شده بود و مٌلی به چٌزی نداشتم 
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 :فرهود متوجه شد و گفت

رامان چرا چٌزی نمٌخوری؟نکنه دوس نداری؟ کلوچه های اٌنجا محشره خونگی هم هس _

 مٌخوای از اونا برات بگٌرم

 لقمه ای از املت برای خودم گرفتم

 نه دوس دارم _

 سر شٌر رو گذاشت کنارم و گفت

 از اٌنم بخور_

 دانٌار نگاهی به من انداخت و لبخندی زد

 باٌد چٌزای مقوی بخوری_

 منم متقابال لبخندی زدم من حس می کردم بهم اهمٌت مٌداد ٌا واقعا همٌنطور بود؟

 سوارماشٌن شدٌم و دوباره عقب نشستم 

 :ٌکم گذشت دانٌار رو به فرهود کرد و گفت

 کی مٌرسٌم عشقم؟_

 دو ساعت دٌگه ارتوش تا شنٌد مٌخواٌم بٌاٌم گفت که برٌم وٌالی اونا _

 :دانٌار ذوق زده گفت

 چه خوب، خٌلی وقته ندٌدمشون دلم برا ٌونای کوچولو تنگ شده_

 سرم داشت گٌج مٌرفت و حالم بهم مٌخورد...نمٌدونستم دارن از چی و از کی حرؾ مٌزنن

 خورد که کوبٌدم روی صندلی فرهود و به زور مٌتونستم حرؾ بزنم

 دار فرهود... نگه_

فرهود تا نگه داشت از ماشٌن اومدم پاٌٌن و هر چی خورده بودم باال اوردم فرهود اومد 

 کنارم و با نگرانی کمرمو مٌمالٌد

 چی شدی تو؟چٌز زٌادی هم نخوردی _

من پشت سر هم عق مٌزدم و حالم خٌلی بد بود از طرفی هم خجالت مٌکشٌدم دارم پٌشش 

 استفراغ مٌکنم

فرهود دستمالی رو به روم گرفت دهنمو پاک کردم گلوم داشت از اسٌد معده ام مٌسوخت و 

لرزم گرفته بود فرهود برام اب مٌوه گرفت و پتو مسافرتی ای از صندوق عقب برام 

 ....اورد

 دانٌار دستش و گذاشت رو شونه ام 

 خوب مٌشی چٌزی نٌست...عزٌزم-
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به کمک دانٌار تو ماشٌن نشستم فرهود داروهام و بهم داد بالشتی زٌر سرم گذاشتن و پتورو 

روم کشٌدن کم کم داشت گرمم مٌشد و از لرزش بدنم کم مٌشد، دانٌار هرچنددٌقه ٌه بار هی 

 .برمی گشت و نگام می کرد

 با صدای دانٌار اروم چشام و باز کردم قٌافش و تار مٌدٌدم چشام و مالٌدم

 رسٌدٌم رامان بٌدارشو-

 کش و  قوسی به بدنم دادم و از ماشٌن پٌاده شدم گٌج و منگ بودم سرجام تلو تلو خوردم

 :صدای فرهود و شنٌدم

 خوبی؟سرت گٌج مٌره؟-

 برگشتم سمتش

 خوبم-

 بٌاٌن برٌم داخل-

تازه تونستم موقعٌت و انالٌز کنم داخل ٌه وٌال بودٌم  نگاهی به دوروبرم انداختم استخری 

 سمت چپ قرار داشت در کل جای شٌک و خوبی به نظر مٌرسٌد 

 اقای سلطانی خٌلی خوش اومدٌن شما بفرماٌٌن داخل من چمدونارو مٌارم -

 برگشتم عقب ٌه مرد جوونی بود فکر کنم سراٌدار اٌنجا بود

 ممنون اقای صبوری پس ما مٌرٌم داخل-

 وٌال اماده در اختٌارتونه، ٌخچال پره و همه جا تمٌز و مرتبه خٌالتون راحت-

فرهود سرش و تکونی داد و تشکر کوتاهی کرد از پله ها باال رفتٌم و داخل شدٌم خونه مبله 

 :بود و شٌک و مرتب بود همٌن حٌن موباٌل فرهود زنگ خورد جواب داد

 به به ارتوش خان مشتاق دٌدار-

 تازه رسٌدٌم ممنون همه چی عالٌه...قربانت-

 اره رامانم همراهمون هست...اٌشاال فردا خدمت مٌرسٌم-

ابروٌی باال انداختم، دوست فرهود من و از کجا مٌشناخت؟ ٌعنی در مورد من بهش گفته 

 بود؟فرهود برگشت و نگاهی بهم انداخت و لبخند محوی رو لبش نشست

 شبت بخٌر...باشه حتما-

 از پله ها رفت باال

 بٌاٌن انگار اتاق خواب باالست -

پشت سرش از پله ها رفتٌم باال در سمت چپ و باز کرد انگار اتاق مهمون بود چون فقط ٌه 

 تخت داشت رفتم سمت راست و در اتاق و باز کرد و وارد شد 
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ٌه تخت دو نفره سرمه ای کنار پنجره بود رفتم جلوتر و نگام و از پنجره به بٌرون دوختم 

 منظرش قشنگ بود، دستی رو روی شونه ام حس کردم 

 نمٌخوام کسل ببٌنمت ...برو حموم خستگی از تنت در بره-

 برگشتم سمتش 

 مٌخوام بخوابم حوصله حموم ندارم-

 گوشه لبم و نوازش کرد به خاطر اون سٌلی که بهم زده بود ٌه زخم کوچکی گوشه لبم بود

 مٌری حموم اوکی؟-

 حوصله ندارم خودم و بشورم-

 با دٌدن لب و لوچه اوٌزونم بلند خندٌد

 دانٌار هم که مشؽول عوض کردن لباساش بود با صدای خنده فرهود برگشت سمت ما

 چٌشد؟-

 فرهود سمت ٌه در که فکر کنم حموم بود اشاره کرد

 همه باهم مٌرٌم حموم تا کسی حق اعتراض نداشته باشه-

 چشام گرد شد و خندٌدم

 سه تاٌی؟-

 دانٌار لبخند پهنی زد

 فکر خوبٌه من که موافقم-

 دستام و بردم باال

 فکر کنم موافق بودن ٌا نبودنم اثری نداشته باشه-

 دانٌار خندٌد

 اٌن ٌکی رو خوب اومدی-

رفتٌم سمت حموم، حاال خداروشکر حمومش بزرگ بود لباسامون و در 

اوردٌم و تو سبدی که اونجا بود انداختٌم فرهود جلو رفت و اب و باز 

 کرد تا وان و پر کنه 

اهش به منه، گبا حس سنگٌنی نگاهی سرم و چرخوندم که دٌدم دانٌار ن

متوجه نگاه من که شد لبخندی زد  

 

 بٌاٌن بچه ها-

سمت وان رفتٌم، ٌه وان مشکی بود که روی کؾ چوبی قرار داشت 
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 .کنارش چند دست حوله و وسٌله حموم بود دوشٌشه روؼن ماساژ کنارش بود

 

فرهود تکٌه داده بود به دٌواره وان بعد اون دانٌار نشست و تکٌه 

 .داده بود به فرهود و بعدشم من نشستم و تکٌه دادم به دانٌار

از سکوتی که بٌنمون حاکم بود راضی بودم دقٌقا نٌاز داشتم به 

چشام و بسته بودم و سعی می کردم به ، همچٌن رٌلکس کردنی

چٌزی فکر نکنم و چون به دانٌار تکٌه داده بودم گرمای تنش و 

فقط در همٌن حد می  حس می کردم و نمٌدونم چه حسی داشتم،

دونستم که حس چندان بدی نبود، با حس دستای دانٌار که اروم رو قفسه سٌنه و شکمم باال 

 پاٌٌن مٌشد چشام و باز کردم

دانٌار خم شد و شٌشه روؼن و برداشت و ٌکم توی دستش رٌخت شروع کرد به ماساژ دادن 

 .گردن و سٌنه هام که چشام و بستم

فرهود اومد نزدٌک و خم شد و  الله گوشم و مکٌد حس قشنگی و ارامشی تو وجودم 

 .سرازٌر شد، فرهود لباش و نزدٌک کرد به لبام و اروم شروع کرد به مکٌدن

دستای دانٌار همچنان رو بدنم باال پاٌٌن مٌشد کم کم حس کرختی وجودم و گرفت فرهود 

 .انگشت سبابه اش و روی نوک سٌنم کشٌد و چرخوند ناله رٌزی از دهنم در رفت

دانٌار سرش و اورد نزدٌک و لبش و گذاشت رو چونه ام و به حالت رفت و برگشت ادامه 

 مٌداد و لٌس مٌزد و رسٌد به گردنم چشام و نمی تونستم باز نگه دارم 

پمپاژ شدن خون رو تو التم حس می کردم خواستم دستم و بزارم لبه وان که اشتباهی دستم 

 خورد به الت فرهود که برجسته شده بود، نگاه خمار فرهود به چشام افتاد، 

دانٌار دستش و اروم گذاشت رو التم و شروع کرد باال پاٌٌن کردن بی اختٌار منم همٌن کار 

 :رو روی الت فرهود انجام دادم اهی کشٌدو گفت

 خوبه...هومم...ادامه بده-

دانٌار لبش و برد نزدٌک سر فرهود و شروع کرد بوسٌدنش بی اختٌار دستم و عقب کشٌدم 

 و تکٌه دادم به وان و چشام و بستم داشتم ناله می کردم که ٌهو دانٌار دستش و عقب کشٌد

چشای خمارم و باز کردم دانٌار پاهاش و باز کرد و پاهاش و دو طرفم گذاشت و لباش و 

گذاشت رو لبام داشتٌم همدٌگرو می بوسٌدٌم و تو حال خودمون نبودٌم که دست فرهود و رو 

 .التم حس کردم

با دستش التامون و گرفته بود و به هم می مالٌد و پمپاژ می کرد سفت شدن الت دانٌار و 
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 کامال حس می کردم تماس الت هامون حس خٌلی خوبی بهم مٌداد 

جوری که تموم حس های بدو ناراحتی های چندروز گذشته داشت فراموشم مٌشد، فرهود 

 دستم و گرفت و گذاشت رو الت دوتامون و رو زانوهاش اٌستاد 

دانٌار خم شد الت فرهود و بوسٌد و شروع کرد لٌس زدن کالهکش و اروم برد داخل دهنش 

 فرهود دستش و گذاشت رو کمرش و لگنش و عقب و جلو می کرد

دٌگه تحمل نداشتم و دوست داشتم سرٌع تر ارضا شم، دانٌار چسماش و بسته بود به حرکت 

 دستم سرعت دادم صدای ناله نامفهومی از دهن دانٌار خارج شد

ماٌع لزجی دستم و پر کرد همٌن حٌن فرهود هم باصدای بلندی ارضاشد دانٌار برگشت 

 سمتم و دستش و گذاشت رو التم و شروع کرد پمپاژ کردن 

 ...اههه-

 ...انگار که از جای بلندی افتادم پاٌٌن اه عمٌقی کشٌدم و تو دستای دانٌار ارضا شدم

******** 

 "راوی"

 

مربارو برداشت و روی نان تستش رٌخت و شروع کرد به خوردن باصدای فرهود سرش و 

 بلند کرد

برو رامان و بٌدارش کن کم کم اماده شٌم برٌم بد مٌشه اگه دٌر برسٌم ارتوش بهم گفت -

 منتظرمونن

 ٌکم از چاٌٌش خورد و از رو صندلی بلند شد

 باشه االن مٌرم-

فرهود هم از جاش بلند شد و در حالی که به ٌکی زنگ مٌزد سمت بٌرون رفت، دانٌار از 

 پله ها باال رفت و وارد اتاق شد چشمش به رامان افتاد که هنوز خواب بود

مالفه رو روی سرش کشٌده بود لبخندی به اٌن صحنه روبه روش زد، فکر می کرد معاشقه 

 دٌشب کارساز بود و هرچی ناراحتی و دلخوری بود پر کشٌده بود و اٌن خوشحالش می کرد

چندماه قبل اگه تو خواب هم می دٌد که از رابطه ترٌسام اٌنقدر به وجد مٌاد باورش نمٌشد 

 از ته دلش خٌلی راضی بود ...ولی االن

شاٌد اگه جای رامان پسر دٌگه ای بود نمی تونست کنار بٌاد ولی رامان فرق 

 معاشقه باهاش واقعا لذت بخش بود ...داشت

دستی روی صورتش کشٌد چرا گر گرفته بود؟ نفسی کشٌدو به ...و خٌلی تحرٌکش می کرد
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 .خودش گفت که االن وقتش نٌست

اٌن ...خٌلی دلش می خواست ٌه روز تنهاٌی با با رامان معاشقه داشته باشه...ولی دروغ چرا

 دٌوونگی بود ؟

بی خٌال اٌن افکار شد و به سمت تخت رفت دستش و رو کمر رامان گذاشت و اروم 

 تکونش داد

 باٌد برٌم...بٌدارشو دٌگه...رامان-

 ولی انگار نه انگار از جاش حتی تکون نخورد بٌشتر خم شد سمتش

 ...االن فرهود عصبی مٌشه ها-

 :کمی تکون خوردو با صدای خواب الودی گفت

 ...بخوابم...مٌخوام...هومم-

 بٌدار شو...ما زودتر از تو بٌدار شدٌم فرهود گفت بٌدارت نکنم که ٌکم بٌشتر بخوابی-

 ...نه-

 :دست به کمر شد و بلند گفت

 باشه پس من برم بگم فرهود خودش بٌاد به روش خودش بٌدارت کنه بعدا گله نکنی ازم-

ٌهو مالفه رو از صورتش کنار زد و سرش و ٌکم بلند کرد با چشای خواب الود نگاهش 

 ...کرد، دروغ بود اگه می گفت بادٌدن اٌن قٌافه دلش براش ضعؾ نرفت

 

 !چه خبٌث شدی تو...ها-

 خندٌد و خم شد سمتش

 فرهود گفت نباٌد دٌر کنٌم...بلند شو رامان-

 مالفه رو کنار زد و رو تخت نشست چشماش و مالٌد

 کجا مٌرٌم اخه؟ دلم مٌخواد فقط بخوابم خٌلی خسته ام-

 می خواستٌن دٌشب اٌنقدر شٌطونی نکنٌن-

 با شنٌدن صدای فرهودهردو برگشتن سمتش

 من شروع نکردم اول دانٌار استارتش و زد...خب-

 دانٌار خندٌدو چپ چپ نگاش کرد

 ...نه که توام خٌلی بدت اومد-

 خندٌد

اره خودتون می دونٌن دٌگه من کال بااٌن کارا مٌونه خوبی ندارم دٌشبم به خاطر شما دوتا -
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 مجبور شدم تحمل کنم

 فرهود اومد جلو و زد رو دماؼش

 اونی که صدای ناله هاش حموم و پر کرده بود کی بود؟...بچه پررو-

 خندٌد و از رو تخت بلند شد

 ٌادم نمٌاد-

 وقتی من و دانٌار رفتٌم و تو کارو توام بی نصٌب موندی ٌادت مٌاد-

 لب و لوچه اش اوٌزون شد

 دلت مٌاد؟ بدون من اصال بهتون حال نمٌده-

 دانٌار ابروٌی باال انداخت

 نه بابا؟خودشٌفته-

 زبونش و دراورد

 همٌنه که هست-

 فرهود کؾ دستاش و کوبٌد به هم

 دٌر کنٌم من مٌدونم و شما دوتا...ٌاال اماده شٌن-

 ”فرهود“

 :پٌراهن سبزرنگم و پوشٌدم و بعد اٌنکه اماده شدم به بچه ها گفتم

 

 من مٌرم تو ماشٌن منتظرتونم زودتر بٌاٌن-

 رامان سرش و تکون داد

 باشه من به موهام حالت بدم کارت تمومه-

 چپ چپ نگاش کردم

تو ٌکی که به زور از اٌٌنه دل می کنی پس تورو مٌسپارم دست دانٌار -

 وگرنه دست خودت باشه چندساعت جلوی اٌٌنه واٌمٌستی

 ام کردگوا رفته ن

 ...نخٌرم-

 من رفتم بچه ها-

 از اتاق رفتم بٌرون ولی صدای خنده های دوتاشون و شنٌدم که داشتن بحث می کردن،

از وٌال رفتم بٌرون و سوار ماشٌن شدم، از اٌنکه رابطمون بهترشده بود حس خوبی داشتم 

 ولی واقعا رابطه سه نفره سختٌای خودش و داره
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باٌد به هردو ٌکسان توجه کنی، جوری که هٌچ کدوم احساس تنهاٌی نکنن و اٌن قسمتش 

 واقعا سخته امٌدوارم از پسش بربٌام 

البته می دٌدم که خودشونم دارن تالش مٌکنن و مقاومتی ازشون نمی بٌنم مخصوصا از 

طرؾ رامان  معلومه دٌگه دلخوری هارو گذاشته کنار و داره سعی می کنه باهامون راه 

 !بٌاد و اٌن واقعا خٌلی خوبه

 با صدای در ماشٌن از فکر در اومدم و حواسم جمع شد دانٌار جلو و رامان عقب نشست 

 :استارت زدم و شروع کردم به حرکت کردن، رامان گفت

 حاال کجا مٌرٌم؟-

 :از اٌٌنه نگاهی بهش انداختم و جواب دادم

 همٌن وٌالٌی که اومدٌم مال ٌکی از رفٌقای صمٌمٌمه اون دعوتمون کرده خونه اش-

 :با کمی مکث جواب داد

 به نظرم اومدنم لزومی نداره...کاش من می موندم وٌال-

 اخمام و کشٌدم تو هم

 چرا اون وقت؟-

 :باتن صدای ارومی گفت

 دوستت نمٌدونه که منم تو رابطتون هستم و ممکنه سوتی بدٌم و بعدا معذب بشٌم و...خب-

... 

 دانٌار برگشت و عقب 

 مٌدونه رامان-

 :درحالی که حواسم به جلو بود جواب دادم

گفتم که ٌکی از رفٌقای نزدٌکمه از جرٌان رابطمون خبر داره پس الزم نٌست اٌنقدر منفی -

 !بافی کنی ما هرجا برٌم توام باٌد باشی

 "رامان"

 

بااٌن حرفی که زد ته دلم ٌه جوری شد فکر نمی کردم بخواد به دوستش جرٌان رابطمون و 

بگه راستش فکر می کردم من کسی ام که همٌشه باٌد مخفی بمونم و اٌن واقعا برام عذاب 

  !اوره

ولی بااٌن حرفش واقعا نظرم عوض شد راستش از اٌنکه اون شب از سرمستی حرفای دلم 

 و زدم راضی ام وگرنه اگه تو دلم می موند اٌن رابطه پٌشرفتی نمی کردو
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چه بسا وضعٌت وخٌم تر مٌشد و حس هم و نمی فهمٌدٌم و همه اٌنا باعث نابودی اٌن رابطه 

 !نه تنها من فرهود و دانٌارم همٌنطور...مٌشد، انگار واقعا به اٌن سفر نٌاز داشتٌم

 .وقت گذروندن باهم باعث مٌشه حال هرسه تامون بهترشه

 رسٌدٌم-

باصدای فرهود درو باز کردم و پٌاده شدم با تعجب به کلبه چوبی روبه روم نگاه می کردم 

 و به دانٌار که سرش تو گوشٌش بود

 :گفتم

 اٌنجاست؟-

 سرش و بلند کرد

 جان؟-

 اٌنجا خونه دوست فرهوده؟...مٌگم-

 سرش و تکون داد

 خٌلی باحاله مگه نه؟...اره-

 :باتعجب گفتم

 مگه نکفتٌن خودش اٌنجا زٌاد وٌال داره پس چرا داره اٌنجا زندگی مٌکنه؟-

 فرهود جلو رفت و در زد 

بٌشتر سادگی رو دوست داره رابطش زٌاد با تکنولوژی خوب نٌست و -

 !مٌگه اٌنجوری زندگی براش اسونتره

 چه جالب-

همون موقع در باز شد و ٌه مرد زالی اومد جلو و همدٌگرو بؽل کردن و خوش و بش می 

 کردن از هم جداشدن نگاهش که به ما افتاد باهامون دست و اشاره کرد برٌم داخل

 بفرماٌٌن بٌاٌن داخل-

اول فرهود و بعد هم من و دانٌار باهم وارد خونه شدٌم دکوراسٌون داخل کلبه جالب بود و 

 خٌلی خوشم اومد

حاال که نگاه می کنم واقعا باحال به نظر مٌرسه اٌنکه تو ٌه کلبه وسط جنگل زندگی کنی 

 .بدون هٌاهوی ادما و اون بٌرون

با صدای ٌه پسر نگاهم و از وساٌل چوبی گرفتم، ٌه پسر تقرٌبا  هم سن و سال دانٌار به 

  !نظر مٌرسٌد بافرهود دست دادو بامن و دانٌارم همٌنطور

انگار با دانٌار صمٌمی بود که همدٌگرو بؽل کردن و شروع کردن حرؾ زدن، ارتوش 
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 اشاره ای به مبال کرد

 بشٌنٌن راحت باشٌن-

 :نشستٌم و ارتوش برامون نسکافه اورد و روبه روی ما نشست، فرهود با لبخند گفت

 همه چی خوبه؟به ما که سری نمٌزنی...چه خبر-

 خندٌد

 ...ٌکم سرمون شلوؼه و گرم کاراست باز خوبه تو اومدی دلم واقعا برات تنگ شده بود-

ٌه مدت بود کارای کارخونه زٌاد شده بود و واقعا خستم می کرد ولی باالخره کارا رو ٌکم -

راست و رٌس کردم وگفتم هم بٌاٌم شمال هم ٌه اب و هواٌی عوض کنٌم هم شمادوتارو 

 ببٌنٌم

باصدای پچ پچی برگشتم سمت دانٌار  همٌنکه اون پسره متوجه نگاه من شد لبخندی زد که 

 منم متقابال لبخندی زدم

 خٌلی خوشوقتم از دٌدنت رامان جان-

 باشنٌدن صدای ارتوش برگشتم سمتش

 خٌلی ممنون منم همٌنطور-

 اشاره ای به فرهود کرد

 !از فرهود تعرٌفت و زٌاد شنٌدم من و دارا خٌلی مشتاق بودٌم ببٌنمت مخصوصا دارا-

 ممنون لطؾ دارٌن-

ٌعنی پسره که داشت با دانٌار اروم پچ پچ می کرد در مورد من چٌزی می گفت؟ بی خٌال 

 .اگه دانٌار خودش بخواد بعدا بهم مٌگه

 باصدای فرهود حواسم جمع صحبتشون شد

 چرا برگشتٌن اٌران؟ چرا ارمنستان نموندٌن؟-

مٌدونی که کارام اٌنجاست و از همه مهمتر اگه برای همٌشه می رفتٌم برای دارا سخت -

 مٌشد چون باالخره مادرش اٌنجاست

 از برادرت چه خبر؟خوبه؟..اره خب-

 نسکافش و برداشت و ٌکم مزه کرد

اونم با هامٌن ارمنستانه، می خواستن بٌان اٌران ولی دٌگه به خاطر دانشگاه هامٌن منتظرن -

 امتحاناش تموم شه و بعد بٌان

هروقت اومدن حتما به ماهم ٌه سری بزنٌن ٌکم خوش بگذرونٌم به ٌاد اٌام ...خٌلی هم عالی-

 قدٌم
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 خندٌد

 اره حتما اٌن بارو دٌگه مٌاٌم-

با صدای گرٌه ٌه بچه اول فکر کردم اشتباه شنٌدم ولی وقتی دارا سمت اتاق رفت و با ٌه 

 بچه تو بؽلش برگشت چشام گردتر از اٌن نمٌشدن، 

دارا وقتی  شٌشه شٌرش و گذاشت تو دهنش بچه اروم گرفت و شروع کرد به خوردن 

 :فرهود باخنده گفت

 ای جان فسقلی عمو رو ببٌن چه بزرگ شده-

 برگشتم سمت دانٌار

 اٌنا بچه دارن؟-

 :سرش و تکون داد و با ذوق گفت

 اره به نظر من که خانواده خٌلی کٌوتی ان-

 ابروٌی باال انداختم

 اٌن خانواده همه چٌشون اٌنقدر عجٌب و ؼرٌبه چرا؟-

 :فرهود باخنده گفت

 ؼٌبت نکن-

 باحرفی که زد سمتش برگشتم خداروشکر ارتوش و دارا اٌنجا نبودن

 ؼٌبت نٌست خب دارم راستش و مٌگم-

 فرهود خٌره شد بهم

 !اٌنکه ٌه بچع دارن اٌنقدر واست عجٌبه؟-

 دستی به موهام کشٌدم

 ...همه چٌشون به نظرم عجٌبه ولی در کل خٌلی بهم مٌان خٌلی...خب-

 :دانٌار باخنده گفت

 نظرت باٌه بچه چٌه؟ -

 :دوباره خندٌد و ادامه داد

 ...فکر کن تو بخوای بچه بخوابونی-

 چٌه بهم نمٌاد ٌنی؟-

 چرا خٌلی مٌاد منکه حرؾ بدی نزدم-

 باصدای ارتوش برگشتم سمتش

 داشتٌم اروؼش و می کرفتٌم...ببخشٌد-
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دارا با بچه برگشت و اول بچه رو به فرهود داد و بعدشم سمت ما اورد دانٌار با ذوق بچه 

 رو گرفت

  .وای رامان مٌبٌنی چه قدر بامزست-

 دست کوچولوش و گرفتم و اروم نوازش کردم

 اره خٌلی-

 :روبه دارا که بالبخند نگاهمون می کرد گفتم

 اسمش چٌه؟-

 ٌونا-

 :دانٌار با حالت گرٌه گفت

 منم دلم خواست...وای فرهود-

 فرهود و ارتوش باصدای بلند خندٌدن

 دلت خواست؟منم دلم خواست-

 :دارا باخنده گفت

 فکر کنم رامان مخالفه-

 تک خنده ای کردم

 واال نظر خاصی ندارم -

 دارا از جاش بلند شد

 من مٌرم مٌزو بچٌنم ؼذا امادست-

 رفتگدانٌار ٌونارو سمت من 

 رامان لطفا مواظبش باش من مٌرم به دارا کمک کنم-

سرم و تکون دادم و تو بؽلم گرفتم نگاهی بع ارتوش و فرهود انداختم مشؽول صحبت بودن 

چشماش درشتش ابی بودن و لپاش اوٌزون بودن  دوباره نگاهم و به پسربچه تو بؽلم دوختم

 دلم واسه لپاش ضعؾ رفت 

 باباٌی کجا رفت...کوچولو-

 زبونم و دراوردم و تکون دادم که بلند خندٌد 

******* 

 "راوی"

 

 بعد اٌنکه مٌزو چٌدن به دٌوار تکٌه داد که باصدای دارا برگشت سمتش
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 رامان و دوسش داری؟-

 ازاٌن حرؾ ٌهوٌٌش ٌکم شوکه شد چونه اش و با دستش خاروند

 ...راستش...خب-

 :دارا بالبخند گفت

 وقتی چشمات نگاش می کنن اٌنطوری طفره نمٌرن-

 سرش و تکون داد

 خب مٌدونی تازه به اٌن حسم پی بردم...دوسش دارم...فکر کنم اره-

خوشحالم تو و فرهود و شاد می بٌنم به نظر منکه رامان به جای اٌنکه از هم دورتون کنه -

 اومدنش باعث شده بٌشترهم بهم نزدٌک بشٌن

 :به دارا خٌره شد گفت

 ...از اٌن مٌترسم که...درسته ولی-

 ...به به بوی ؼذا همه جارو برداشته-

 باصدای فرهود نگاهشون و از هم گرفتن و دانٌار حرفش و قطع کرد، 

بعد چنددٌقه کوتاه ارتوش و رامان هم به جمعشون پٌوستن، ٌونا 

بؽل ارتوش بود 

 

 و انگار که از رامان خوشش اومده باشه هی با انگشتش نشون 

 :مٌداد و می خندٌد، ارتوش با خنده گفت

 معلومه چشمت رامان و گرفته ها ...پسرم-

 :فرهود باخنده گفت

 اونی که چشمت و گرفته صاحاب داره ها ..عمو-

 :دارا درحالی که برای ارتوش ؼذا می کشٌد گفت

بچمون باالخره از ٌکی خوشش اومد اونم که صاحاب داره چکار -

 کنٌم االن؟

 :رامان درحالی که دوباره داشت ٌونارو مٌخندوند گفت

 من ٌکی که نمی تونم از اٌن کوچولوی چشم ابی بگذر-

بعد ؼذا خوردن و فٌلم دٌدن کم کم اماده رفتن شدن خدافظی کردن و سوار ماشٌن فرهود 

 .شدن
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**** 

 "رامان"

 

ٌه لحظه فقط ٌه  لحظه حسودٌم شد بهشون ارتوش ...خٌلی خانواده باحالی بودن نمٌدونم ولی

به قدری به دارا توجه می کرد و حواسش بهش بود که ناخوداگاه ٌه لحظه گفتم کاش جای 

 ...دارا بودم

خب انصافا خٌلی به دارا اهمٌت مٌداد همش حواسش بهش بود که خسته نشه وقتی صدای 

گرٌه ٌونا درمٌومد از دارا می گرفتش و خودش ارومش مٌکرد که مبادا دارا خسته بشه ٌا 

 .اعصابش خرد بشه و اٌن رابطشون برا من ٌکی خٌلی جالب بود

وقتی وٌال رسٌدٌم سمت اتاق خواب رفتٌم لباسام و عوض کردم بعد مسواک زدن خودم و 

 رو تخت پرت کردم فرهود رو تخت نشسته بود

و به تاج تخت تکٌه داده بود و مشؽول بررسی اٌمٌالش بود دستم و زٌر سرم گذاشتم و به 

 پهلو چرخٌدم

 از کی با اٌن رفٌقت ارتوش اشناشدی؟-

 :درحالی که نگاهش به اسکرٌن لب تاپ بود جواب داد

اولٌن بار وقتی با دانٌار و چندتا ازدوستام اومده بودٌم توٌه مهمونی تو شمال اشنا شدم و -

بعدش چندباروٌال هاش اجاره  کردم و کم کم دوستٌمون شکل گرفت و باهم رفت و امد 

 کردٌم

 :دانٌار خواست رو تخت دراز بکشه که فرهود گفت

 چراؼارو ببند کار من دٌگه تمومه-

باشه ای گفت و چراؼارو بست، فرهود لب تاپ و رو مٌز گذاشت و رو تخت دراز کشٌد، 

 اٌن بار من وسط بودم و دانٌارو فرهودم دو طرفم دراز کشٌده بودن

 دارا چندسالشه؟-

 دانٌار دستش و زٌر سرش گذاشت و به پهلو چرخٌد سمتم

 ۲۳فکر کنم -

 بٌبی فٌسه کوچک تر مٌزنه...اها-

 اره همٌنطوره-

 فرهود چرخٌد سمتم

 بچه ها من می خوابم سرم ٌکم درد می کنه خوب بخوابٌن-
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 ٌکم نٌم خٌز شد و  پٌشونی دو تامون و بوسٌد و سمت مخالفم چرخٌدو خوابٌد 

 رامان-

 باصدای دانٌار نگاهم و دادم بهش

 جانم-

اون موقعی که دارا داشت در موردت حرؾ مٌزد چٌز بدی راجع بهت نمٌکفت خواستم -

 بدونی و فکر بدی نکنی

 لبام و جمع کردم، دلم می خواست بدونم چی مٌگفت در موردم

 چی می گفت؟-

 می گفت که ادم باشخصٌتی هستی و کامال مناسب من و فرهودی و بهم مٌاٌم-

 لبخندی زدم و ٌکم سرم و کشٌدم جلو

 تو چی؟ باهاش هم عقٌده ای؟ -

 دستش و کشٌد رو موهام

 باهاش موافقم...اره-

نمٌدونم چٌشد که ٌهو لبم و گذاشتم رو لبش و شروع کردم بوسٌدنش اولش ٌکم شوکه شد 

 ولی بعدش اونم شروع کرد به همراهی کردن

 ...نمٌدونم چرا اٌن کارو کردم ولی اون لحظه فقط دلم خواست ببوسمش

 فقط دلم خواست هم و ببوسٌم، با نفس نفس از هم جدا شدٌم...هوسی در کار نبود

دستش و گذاشت پشت گردنم، چشامون به هم قفل بود از نزدٌکی زٌاد نفساش می خورد به 

 :صورتم، درحالی که نکاهش به چشام بود گفت

 .باٌد فاصلمون انقدر نزدٌک باشه که وسط حرؾ زدنمون هی همدٌگرو ببوسٌم-

 ...کمک کن کنارت ؼرٌبه نمونم-

دستش و کذاشت رو کمرم و فشار داد و زانوش و کشٌد بٌن پام خواست لبش و بٌاره سمت 

 گردنم که عقب کشٌدم

 باٌد بخوابم...من دٌگه-

رو اون ٌکی پهلوم چرخٌدم نمٌدونم چرا همچٌن کاری کردم خودمم گٌج شدم ترجٌح مٌدم 

 بهش فکر نکنم ولی چٌزی که نگرانم مٌکرد اٌن بود که من به دانٌار حسی دارم؟

 "راوی"

 

تو جاش ؼلتی زدو چشاش و باز کرد رو پهلوش چرخٌد که نگاش به رامان افتاد که خواب 
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 بود ٌهو اتفاق دٌشب از جلو چشاش گذشت،با خودش می گفت دلٌل اون بوسه چی بود؟

! ٌعنی رامان هم بهش حسی داره؟بهش فکرمٌکنه؟چرا وقتی خواست ادامه بده عقب کشٌد؟

 !شاٌد هم زٌادی خٌال بافی می کنه و عالقه ای در کار نٌست

 باصدای فرهود ٌکم نٌم خٌز شد

 بٌدار شدی عزٌزم؟-

 اره بٌدارم-

 اؼوشش و باز کرد 

 بٌا اٌنجا ببٌنم-

لبخندی زد و اروم طوری که رامان بٌدار نشه رفت تو اؼوشش و دستای فرهود حلقه شد 

دورش، موهاش و  بوسٌد 

 

 نمٌگی دلم برات تنگ مٌشه باٌد بٌای تو بؽلم؟-

 اروم خندٌد و ٌکم سرش و بلند کرد و به چشماش خٌره شد

 پس دل شمام واسه ما تنگ مٌشه؟-

 مگه نمٌدونی من خمارتم؟-

 دستش و رو صورت فرهود کشٌد

 اگه دلت برام تنگ شد و دٌگه نبودم چی ؟-

من نمٌدونم اٌن چه جور بودنٌه که من ثانٌه به ثانٌه بازم دلتنگت مٌشم؛ انگار هرچقدرم که -

 ...باشی برام کمه و من سٌر نمٌشم، همٌشه باٌد باشی همٌشه ٌعنی تااخر عمرت

 ...همٌشه هستم، من تو بؽِل تو آروم مٌگٌرم-

 .دوست دارم عطر نفساتو وقتی تو بؽلم آروم گرفتی-

 ”فرهود“

 باصدای رامان دوتامونم نگاهمون و دادٌم بهش

 پس من چی؟حسودٌم شدا-

 دوتامون خندٌدٌم و اون ٌکی دستم و سمتش دراز کردم

 بٌا اٌنجا ببٌنم حسودخان-

 ابروهاش و باال انداخت

 قهرم...نوچ دٌگه نمٌخوام-

 اخم ساختگی کردم و ازبازوش گرفتم و تو اؼوشم گرفتمش
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 !از کی بٌدارشدی تو؟ صدات در نمٌومد-

 به دانٌار خٌره شد

 از اون لحظه ای که داشتٌن الو می ترکوندٌن-

 بلند خندٌدم

 پس حسودٌت شده چشم قشنگ؟-

 لباش به سمت پاٌٌن کشٌده شد

 ...نمٌدونم خب-

 سرم و نزدٌک بردم و لباش و کوتاه بوسٌدم

هرچٌزی ٌه دلٌلی داره،ولی هنوز نفهمٌدم تو چرا اومدی توی زندگٌم و من دٌونه ِچشمات -

 .شدم

 :لبخندی زد و با تخسی گفت

 فقط چشام؟نمٌخوام اصال-

 خندٌدم گونه اش و نوازش کردم 

 ندٌدن چشمات کار سختٌه ، ازم نخواه-

 تا خواست چٌزی بگه زدم رو باسنش

 پاشٌن برٌم صبحونه-

 ج.دانٌار هم زمان با من بلند شد و رامان هم گفت بعد شستن دست و صورتش مٌاد

 .وقتی صبحونه ام تموم شد خواستم بلندشم که موباٌلم زنگ خورد، ارتوش بود

 ”رامان“

داشتم صبحونه می خوردم که فرهود گفت بعد خوردن برٌم و اماده شٌم قراره برٌم پٌک 

 .نٌک تو جنگل

بعد تموم شدن همراه دانٌار رفتم تو اتاق خواب تا  حاضرشم، اصال قضٌه دٌشب و به روی 

 خودم نمٌاوردم و دانٌارم همٌنطور،

بعد حاضر شدن و ! ولی نمٌدونم چرا حس می کردم می خواد ٌه حرفی بزنه و نمٌزنه

 .پوشٌدن کتم رفتم جلوی اٌٌنه که ٌکم موهام و مرتب کنم که دانٌار و کنارم اماده دٌدم

 ٌه هودی سٌاهی پوشٌده بود نگاهم و دادم بهش

 من مٌرم پاٌٌن توام بٌا-

 باشه تو برو-

بعد رفتنش ٌکم موهام و حالت دادم که گوشٌم زنگ خورد فرهود بود اوه اوه باز دٌر کردم 
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 سرٌع از اتاق بٌرون اومدم 

واز پله ها رفتم پاٌٌن و از وٌال خارج شدم تو ماشٌن نشسته بودن و منتظر من بودن درو 

 باز کردم و نشستم که فرهود از اٌٌنه نگاه بدی بهم انداخت و استارت زد

وقتی مٌگم زودتر اماده شو منظورم نٌست  ٌه ساعت طولش بدی معموال پسرا ده دٌقه ای -

 !اماده مٌشن تو کامال برعکسی

 من رو موهام ٌکم حساسم...ببخشٌد-

 به جای معذرت خواهٌت سعی کن از دفعه های بعد اٌنقدر طولش ندی-

 باشه چشم-

 دانٌار صدای اهنگ و بلند کرد نگاهم و به پنجره دوختم، بعد نٌم ساعت رسٌدٌم جنگل

از ماشٌن پٌاده شدٌم و ٌکم که جلوتر رفتٌم ارتوش و دارا رو دٌدٌم که زٌر اندازی پهن 

 .کردن و  روش نشستن با دٌدن ما از جاشون بلند شدن و باهم خوش و بش کردٌم 

ٌونارو که تو بؽل دارا نشسته بود و صداش زدم نگاهش که به من افتاد انگار شناخت که با 

 .انگشتش نشونم داد و خندٌد زدم رو دماؼش

 

 به چی می خندی؟...کوچولو-

 دارا لبخند زد

 اگه مٌخوای بدم بؽلت-

 سرم و تکون دادم

 اره مرسی-

تو بؽلم نشوند دارا که بلند شد و سمت ارتوش رفت و بانکاهش دنبال 

، ارتوش  کرد و نقی زد و با انگشتش نشون دادو چٌزی گفت که نفهمٌدم

 خندٌد

باباٌی بزار ٌه دٌقه باهم تنها باشٌم االن مٌاٌم توروکه تنهانمٌزارٌم نفس -

 بابا

 :فرهود باخنده گفت

 دٌگه نمٌزاره باهم تنها باشٌن ...کارتون ساختست-

 ارتوش سرش و تکون داد

 باورت مٌشه گاهی دارا رو درست و حسابی نمٌبٌنم؟ دلم براش تنگ مٌشه-
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 :دانٌار گفت

پس قدر لحظاتی که باهم ٌه دٌقه تنهامٌشٌن و بدونٌن -

 

 :دارا بااحساس گفت

وقتی  باهم تنهاٌٌم مثل ٌه تٌکه پازل گمشده اٌم اٌن ٌوناست که مارو کامل -

 ...می کنه

 بااٌن حرفش ارتوش دستش و بوسٌدو لبخندی بهش زد

 :فرهود بالبخند گفت

 شما دوتا برٌن ٌه قدمی بزنٌن ما مراقبشٌم-

تشکری کردن و رفتن سه تامون ٌکم سرگرمش کردٌم و باهاش بازی کردٌم ٌکم که گذشت 

دانٌار رفت کمک فرهود تا باهم ؼذا درست کنن، وقتی ٌونا شروع کرد خمٌازه کشٌدن و نق 

 و نوق کردن فهمٌدم خسته شده

و خوابش مٌاد سرش و گذاشتم رو شونه ام و دستم و گذاشتم رو کمرش و ار وم نوازش 

 کردم، انصافا بچه ای نبود که خٌلی اذٌت کنه و همٌنش بٌشتر دوست داشتنٌش می کرد

 دست تنها موندٌنا-

 :فتگباصدای ارتوش سرم و بلند کردم، فرهود باخنده 

 اقا کجامارو کاشتی رفتی؟-

 :باخنده ادامش و گفتم

 !تنها گذاشتی رفتی-

 دارا خندٌد و اومدو نشست کنارم خم شد تا صورت ٌونارو ببٌنه

 خوابٌده-

جاش و تو چادر مرتب کرد از بؽلم گرفت و اروم طوری که بٌدار نشه 

 گذاشت تو چادر 

 ممنون رامان جان، اذٌتت که نکرد؟-

 :بالبخند گفتم

  .نه بابا اٌن چه حرفٌه، اتفاقا بچه خٌلی اروم و بامزه اٌه-

 :ارتوش اشاره ای بهمن کرد و روبه فرهود گفت

معلومه رامان بچه خٌلی دوست داره ها، ٌه فکری براش بکنٌن اٌشاال سال بعد بچه به بؽل -

 ببٌنٌمتون
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 همه شروع کردٌم به خندٌدن

 :فرهود با خنده تو جوابش گفتم

 من همٌن که از پس اٌن دو تا بچه بربٌام خٌلٌه-

بعد خوردن کبابا سه تاٌی رفتٌم و ٌکم تو جنگل گشتٌم و باهم عکس و فٌلم گرفتٌم، بعد 

چندساعت فرهود گفت بهتره برگردٌم خٌلی تنهاشون گذاشتٌم، 

 

البته اونا به خاطر ٌونا نٌومدن چون خواب بود و گفتن که 

پٌشش می مونن و خودشونم ٌکم چرت مٌزنن، باالخره 

 برگشتٌم

 خٌلی دٌر کردٌم نه؟-

 ارتوش سرش و تکون داد

 نه ماهم ٌکم خوابٌدٌم و انرژی گرفتٌم-

 باشه االن جاٌی مٌرٌم؟ٌا برٌم خونه؟-

 :دارا با ذوق گفت

 برٌم کنار درٌا؟-

دانٌارهم سرٌع موافقتش و اعالم کرد و بعد جمع کردن وساٌل سمت ماشٌن هامون رفتٌم اونا 

 جلوتر از ماحرکت کردن و فرهودم پشت سرشون راه افتاد 

امروز واقعا از طبٌعت خٌلی لذت بردم و بهم خٌلی انرژی داد من عاشق طبٌعتم و بودن تو 

 .جنگل و کنار رودخونه و درٌا بهم حس خوبی مٌده و حالم و بهتر می کنه

باالخره بعد ٌه ربع رسٌدٌم هوا کم کم داشت تارٌک مٌشد ولی بازم از زٌباٌی ساحل کم نشده 

 .بود ٌکم قدم زدٌم و رفتٌم  و روی زمٌن نشستٌم جمع ساکت بود و کسی حرفی نمٌزد

 

چشام و به درٌا دوخته بودم و  صدای امواج درٌا گوشام و نوازش 

می داد، سرم و که چرخوندم با جای خالی دانٌار و دارا مواجه شدم 

سرم و که به ! ٌکم تعجب کردم اصال متوجه نشده بودم کی رفتن

معلوم ...سمت راست چرخوندم از دور دٌدم دارن باهم قدم مٌزنن

  !بود صمٌمی ان

اٌنکه اونقدر به ...نمٌدونم چرا ولی ٌه لحظه ؼبطه خوردم به دارا

شاٌدم من خودم دارم فاصلم و باهاش ...دانٌار نزدٌک بود که راحت حرفاش و بهش مٌزد
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 !اون هروقت ٌه جوری خواست نزدٌکتر بشه بهم من ٌه قدم عقب رفتم...زٌاد می کنم

اگه مٌگفتم که ٌه لحظه ...شاٌدم برای همٌن حرفاش و قورت مٌداد و چٌزی بهم نمٌگفت

شدٌدا دوست داشتم بدونم در مورد چی باهم !ارزو نکردم که جای دارا باشم دروغ گفتم

 ...حرؾ مٌزنن

 "راوی"

 

 :دارا درحالٌکه دستاش و رو بازوهاش حلقه زده بود گفت

 نمٌخوای حرؾ ناتموم دٌروز و کامل کنی؟-

دانٌار نٌم نگاهی بهش انداخت و دوباره به روبه رو خٌره شد، هوا سرد شده بود ولی 

 ...حرفاٌی که مٌخواست بزنه هنوز داغ داغ بودن

 !می ترسم که حس رامان مثل حسی که من دارم نباشه...خب می گفتم -

بعضی حرفا گفته نمٌشن ولی مٌشه اونارو از نگاه ادما بخونی حتی از لبخندشون ...مٌدونی-

 ...از واکنشای ٌهوٌٌشون...حتی از حرکت بدنشون

اون نگاهای خٌره اش و ...بااٌن حرؾ دارا ذهنش پرکشٌد به دٌشب و اون بوسه ناگهانی

 !شاٌد همه اٌنا ٌه نشونه بود...لبخندای گرمش

  !دلم مٌخواد اٌن فاصله ای که بٌنمونه به صفربرسه نمٌدونم شاٌدم من زٌاده خواهم-

 :دارا لبخندی بهش زد

رابطه همٌنه دانٌار سختٌای خودش و داره، من و ارتوش راه زٌادی رو رفتٌم و تا به اٌنجا -

رسٌدٌم گاهی وقتی به گذشته فکر می کنم مٌگم ارتوش عجب صبری داشت من هی پسش 

 !مٌزدم و اون به جای ناامٌدی ٌه قدم جلو مٌزاشت تا بهم برسه

مٌدونی تو رابطه باٌد قدمای ...واسه اٌنکه به اوج رابطه برسی باٌد قدمای محکمی برداری

من و اٌنجوری نبٌن ...ٌکی محکمتر باشه تا اگه اون ٌکی سر خورد دستش و زودتر بگٌره

بازم مثل گذشته لجبازی های خودم و دارم ولی ارتوش بازم حوصله به خرج مٌده و حتی 

دستم و محکمتر از قبل مٌگٌره و من هزار بار خداروشکر می کنم که دارمش و چه قدر 

  ...انتخابم درست بوده

واقعا بهم خٌلی مٌاٌن دارا انگار که شمادوتا از اولشم برای هم ساخته شدٌن البته کسی چی -

 !مٌدونه شاٌد هم از اولشم سرنوشت شمارو بهم وصل کرده بود

 :دارا تک خنده ای کرد و گفت

 ...اره واقعا کسی چه مٌدونه، شاٌد-
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... می ترسم اٌن رابطه مثل ٌه رابطه دو نفره اون قدرا پاٌدار نباشه می ترسم...دارا مٌترسم-

 ...پای ٌکی اٌن وسط بلؽزه و بقٌه رو هم باخودش بکشه پاٌٌن

 رامان پسر خوبٌه بهش اعتماد کن-

نمٌخوام اٌن رابطه براش فقط ٌه سرگرمی و تفرٌح باشه مٌخوام بهم اطمٌنان بده که تاتهش -

 هست، مٌخوام باورش کنم

چشاش و بست و باتمام وجود نفس عمٌقی کشٌد رٌه هاش پر هوای تازه شد، باصدای دانٌار 

 چشماش و باز کرد

 !همه چی درست مٌشه، به حرفاٌی که از چشماش می خونی باور داشته باش-

 "نراما"

 

وقتی فرهود گفت برم صداشون کنم دنبالشون رفتم وقتی بهشون رسٌدم و از 

 ...فاصله کوتاهی که باهاشون داشتم حرفاشون و شنٌدم ٌه لحظه خشکم زد

 

فکر نمی کردم دانٌار تااٌن حد بهم اهمٌت بده و شنٌدش ٌه حس خٌلی شٌرٌنی 

داشت اون قدر که باعث بشه لبخندی روی لبم بٌاد، وقتی شنٌدم دارا مٌخواد 

 برگرده سرٌع ٌکم ازشون دور شدم و چرخٌدم تا صورتم و نبٌنه 

چون هوا ٌکم تارٌک بود متوجه من نشد و سمت ارتوش و فرهود رفت، اروم 

نزدٌکش شدم و پشت سرش واٌستادم رو به درٌا واٌستاده بود و دستاش تو 

 ...جٌبش بود

 

 اول خواستم برم که ولی بعدا پشٌمون شدم اروم نزدٌکش شدم و کنارش واٌستادم

 چرا تنها واٌستادی؟ -

با شنٌدن صدام باتعجب برگشت سمتم و لبخندی زد و شونه ای باال 

 انداخت

 تو اٌنجا چکار می کنی؟...هٌچی همٌنجوری-

 دمیو تورو تنها اٌنجا د...گفتم بٌام ٌکم قدم بزنم-

 برگشت سمتم و به چشام خٌره شد

 دلم می خواد اونقدر بهت نزدٌک شم که چشام چشاتو تار ببٌنه-

 :چندقدم نزدٌکتر شدم بهش و گفتم
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 !مگه مٌشه به چشمای تو گفت نه؟_

 به چشام زل زد

 مٌخوام بدونم برنده و بازنده اٌن رابطه کٌه؟-

ازاٌن حرفش جا خوردم ٌادم افتاد وقتی قبول کردم وارد رابطشون بشم بهش گفتم من برنده 

 ... مٌشم

 مهمه؟-

 :سرش و تکون داد و جدی گفت

 ...خٌلی-

به نظرم هردو بازنده اٌم ...بزار خٌالت و راحت کنم-

 

 :ابروش و برد باال اروم سرم و نزدٌک بردم و در گوشش گفتم

 چون خودمون و باختٌم-

 سرم و اوردم عقب لبخندی رو لبش نشست

 مٌگن هر چه بٌشتر حستو برای ٌک نفر مخفی کنی بٌشتر عاشقش مٌشی-

 :تک خنده ای کردم

 فک کنم درست گفتن-

 فکر نمی کردم ٌروز بگذره همه چی و همچٌن حرفاٌی ازت بشنوم-

 دستام و گرفت تو دستش

ر کن ، نه با گوشات-  ...با ِچشمات باوَب

 :لبخندی زد و اشاره ای به درٌا کرد

 !من درٌا رو باور دارم و چشم های تو سرچشمه درٌاهاست-

 بهم نزدٌکتر شدٌم جوری که نفسامون بهم می خورد

 دانٌار...دوست دارم-

 سرم و بلند کردم و نکاهم و دادم به چشماش

 به دستام فشار کوچکی داد

 .ولی من چشماتو بٌشتر از خودت دوست دارم-

 دوتامونم خندٌدٌم

 :احساس می کنم سبک شدم احساس خوبی دارم ازاٌنکه حسم و بهت گفتم...مٌدونی-

 دستش و نوازش کردم
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 خوشحالم...منم همٌنطور-

 باهم خوب خلوت کردٌنا شٌطونا-

 :باشنٌدن صدای فرهود برگشتٌم عقب با خنده گفتم

 زشته اقا...ٌه اهومی چٌزی-

 :گردنم و گرفت و فشار ارومی دادو باخنده گفت

 حٌؾ نمٌتونم اٌنجا جوابت و بدما، برگشت سمت دانٌار -

 پس بدون من داشتٌن دل و قلوه می دادٌن اره؟-

 :خندٌدٌم و دانٌار جواب داد

 نخواستٌم مزاحم اوقات شرٌؾ بشٌم دٌگ گفتٌم دوتاٌی ٌکم باو بترکونٌم-

جااان شما فقط الوبترکونٌن عشقای فرهود، بٌاٌن برٌم ارتوش و دارا تو کافه کنار ساحل -

 منتظرمونن 

 فرهود وسطمون راه مٌرفت و دو تادستش و انداخته بود دور شونه هامون

 مٌشه قلٌونم بکشٌم؟-

 :دانٌار باخنده گفت

 ...چرا که نه-

 فرهود اخم ساختگی کرد

 زٌاد نمٌکشٌنا از االن بگم-

 زبونم و دراوردم 

 قول نمٌدم-

 باخنده سری تکون داد

 از دست شما دوتا توله-

*************************** 

با حس سنگٌنی ٌه چٌزی رو بدنم به سختی الی چشمام روباز کردم با دٌدن پای دانٌار که 

روی شکمم بود خنده ام گرفت و پاشو خواستم بزنم کنار که دوباره ؼلتٌد و کامال چسبٌد بهم 

 .فرهود روی تخت نبود و نمٌدونستم کجا رفته بود

بدن گرمش رو که به ..دانٌار تنها ٌه لباس زٌر تنش بود نمٌدونستم چطور سردش نمٌشه

پهلوم چسبٌده رو حس مٌکردم کم کم داشت مور مورم مٌشد و حس خوشاٌندی بهم دست 

 .مٌداد

فکرم پر کشٌد به دٌروز که چطور بهم ابراز عالقه کردٌم و حرؾ دلمون رو زدٌم هٌچوقت 
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 !فکرش رو هم نمٌکردم روزی بخوام به کسی اٌن حرفا رو بزنم

دانٌار چشماش رو باز کرد با دٌدنم لبخندی روی لباش اومد و خودش و بهم نزدٌک کرد و 

 :مثل ٌه بچه گربه خودش رو بهم مالٌد و با صدای خواب الودی گفت

 صبح بخٌر _

 لبخندی زدم 

 صبح بخٌر خوابالو خان _

 :چشماش و گرد کرد و پرسٌد

 .چون دٌشب خٌلی خواب دٌدم هر وقت خواب ببٌنم لگد مٌزنم...تو خواب که لگد نزدم؟_

وقتی پا شدم دٌدم پاهای جنابعالی رو شکممه اما لگد و نمٌدونم اونو باٌد از فرهود بپرسی _

 .چون اون وسط خوابٌده بود

 خندٌد

 راستی فرهود کجاست؟...واٌی ببخشٌد_

 نمٌدونم ندٌدمش البد انقد لگد زدی بٌچاره رفته تو هال خوابٌده_

 :هردو خندٌدٌم که پرسٌدم

چه خوابی مٌدٌدی حاال؟ _

 شونه ای باال انداخت

 خوابام معموال خٌلی در هم برهم مٌشه...ٌادم نمٌاد_

تک  خنده ای کردم و نگاهم به ساعت دٌواری افتاد که ٌازده و چهل دٌقه ی صبح رو نشون 

 مٌداد 

 ظهر شد دٌگه دانٌار پاشٌم برٌم صبحونه بخورٌم خٌلی گرسنمه _

 :ٌهو دستاشو دورم حلقه کرد و سرشو روی سٌنه ام گذاشت و گفت

 بدنت خٌلی گرمه مٌچسبه...پنج دٌقه ی دٌگه فقط_

 فقط پنج دٌقه ها _

باشه ای گفت و دستمو الی موهای فرفرٌش بردم و نوازش کردم موهاش خٌلی نرم بود و 

 :بوی خوبی مٌدادم نمٌدونم چند دٌقه ی گذشته بود که دانٌار ٌکهو گفت

 اون چٌه روی عسلی _

نگاهم به ٌادداشت کوچٌکی که روی عسلی بود افتاد دانٌار دستشو دراز کرد و از روی 

 عسلی برش داشت

 :و نگاهی به ٌاددداشت انداخت و گفت
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مٌگه صبح زود با ارتوش قرار ماهٌگٌری داشتن و رفتن ...فرهود برامون نوت گذاشته _

  .نگرانش نباشٌم و گوشٌش چون شارژ نداشت خونه ست

 :به تاج تخت تکٌه دادم و گفتم

 صبح زود اونم ماهٌگٌری؟...چه حوصله ای داره فرهود_

 اره فرهود صبح دوست داره خٌلی زود ازخواب بٌدار شه و کاراشو انجام بده _

اهانی گفتم که ٌادداشت و گوشه ای انداخت و پاهاشو از هم باز کرد و اومد و نشست روی 

 .پاهام و با اولٌن دکمه ی لباس خوابم ور رفت

 اٌن لباس بهت مٌادا اما اگه درش بٌاری خٌلی بٌشتر بهت مٌاد _

 خنده ام گرفت و خودمو کمی باال تر کشٌدم 

 چشم فرهودو دور دٌدٌا کلک_

چشمکی زد وٌهو از باالی لباسم گرفت و از دو طرؾ کشٌد چون دکمه هاش شل بودن 

 راحت ٌکی ٌکی باز شد و دانٌار زبونشو در اورد بی مقدمه روی تخت سٌنه ام کشٌد 

چٌکار مٌکنی دانٌار  _

 

سرشو باال اورد و بدون اٌنکه جوابمو بده لباشو روی لبام گذاشت و عمٌقا 

شروع کرد به مٌک زدن لب پاٌٌنٌم و اجازه ی فکر کردن به هر چٌزی رو 

 ازم گرفت

 !حس مٌکردم از رو شلوار داره التم به الت تحرٌک شده اش مٌخوره

منم باهاش همراهی کردم مشؽول بوسٌدن و مکٌدن لب های هم شدٌم در اخر 

 .گاز کوچٌکی از لب پاٌٌنٌم گرفت و اون و با لب هاش کشٌد

فکر مٌکردم که کارش و تموم مٌکنه اما سرش رو تو گودی گردنم فرو کرد و نوک زبونش 

 .رو روی گردنم کشٌد و همزمان دستش رو روی سٌنه ام حرکت مٌداد

 !خوب مٌدونست چطور دٌوونه ام کنه

زبونش رو امتداد تا نوک سٌنه هام دوباره برگشت باال انقدر اٌن کارو تکرار کرد که ناله 

 . کردم و سرش رو به خودم فشردم

خودشو پاٌٌن تر کشٌد و خواست شلوارم رو در بٌاره لگنم رو باال گرفتم تا راحت بتونه 

درش بٌاره شلوار رو کامل از پاهام خارج کرد و دستش رو از روی باکسر مشکٌم روی 

  .التم مٌکشٌد

بالشتی پشت کمرم گذاشتم تا دانٌار راحت بتونه کارش رو انجام بده اون لحظه خٌلی به اٌن 
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 !کارش نٌاز داشتم هر چند دانٌار شروع کرده بود اما من از اون مشتاق تر شده بودم

 با دندون باکسرمو تا زانو هام پاٌٌن کشٌد و با دستاش التمو پمپاژ کرد

سرشو نزدٌک کرد و اب دهنش رو روی التم سرازٌر کرد و شروع کرد دوباره مالٌدن 

ٌکهو کل عضو رو توی دهنش فرو کرد و شروع کرد به عقب و جلو کردن داؼی و خٌسی 

دهنش حس خوبی رو بهم القا مٌکرد طوری که لگنمو باال نگه داشتم و خودم توی دهنش 

 ...تلنبه مٌزدم

دانٌار برگشت و پشت و بهم کرد و شورتش رو در اورد پاٌٌن تخت انداخت و با احتٌاط 

 باسنش رو نزدٌک التم کرد

قلبم داشت تند تند مٌزد باورم نمٌشد که دانٌار ازم بخواد همچٌن کاری کنم اولٌن بارم بود و 

 .واقعا نمٌدونستم چٌکار کنم

 هر طوری که دوست داری ...رامان ازت مٌخوام منو بکنی_

 تردٌدم رو که دٌد خودش رو بٌشتر نزدٌکم کرد و تقرٌبا التم بٌن قاچ باسنش گم شد 

 مٌخوام منو بکنی ...لطفا...مٌخوام...زود باش رامان_

 اٌن حرفا و خواهش ها رو که ازش مٌشنٌدم جری تر مٌشنٌدم با نفس نفس ازش پرسٌدم 

 روؼن کجاست؟_

 ...کشوی بؽل تخت_

سرٌع برداشتم و مقداری از روؼن رو باسن دانٌار پخش کردم والتمو اروم فرو کردم که 

 دانٌار اهی کشٌد

ودر حالٌکه پشت به من بود کامل روی پاهام نشست و شروع کرد خودش رو تکون دادن 

 .فکر نمٌکردم اٌن کار انقدر لذت بخش باشه

هر دو عرق کرده بودٌم روی بدن دانٌار دراز کشٌدم و دانٌار دستاش رو روی تشک تکٌه 

 .زده بود

هر دو عرق کرده بودٌم روی بدن دانٌار دراز کشٌدم و دانٌار 

دستاش رو روی تشک تکٌه زده بود 

 

شروع کردم به تلنبه زدن سرمو خم کردم و گردنش و لٌس 

زدم رگ گردنش زٌر زبونم نبض مٌزد و من همچنان مشؽول 

 .عقب و جلو کردن بودم

دوباره به حالت قبلی برگشتٌم و دانٌار همونطوری که روی الت من تکون مٌخورد شروع 
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 .کرد به مالٌدن التش

چٌزی به ارضا شدنم نمونده بود دستمواز بؽل رد کردمو دست دانٌار و کنار زدم و خودم 

 شروع به مالٌدنش کردم

دانٌار بدجوری داشت اه و ناله مٌکرد و همٌن ناله هاش باعث شد کنترلمو از دست بدم و 

توی باسنش ارضا شم سرمو به تاج تخت چسبوندم دونه های عرق به پٌشونٌم چسبٌده 

 ...بودن

بعد چند دٌقه من و دانٌار در حالٌکه نفس نفس مٌزدٌم روی تخت دراز کشٌدٌم  و خودمون 

 رو با دستمال نمدار تمٌز کردٌم

 دانٌار سرش و سمت من کج کرد و خندٌد من هم متقابال

لبخندی زدم خواست شورتش رو پاش کنه که دلم براش سوخت مٌخواستم براش جبران کنم 

 و ارضاش کنم

 :باکسرش رو ازش گرفتم و باخنده گفتم

 فعال به اٌن احتٌاج ندارٌم_

با لبخند و تعجب نگام مٌکرد سعی کردم روی تخت بخوابونمش وقتی روی تخت دراز کشٌد 

 با دستام شروع کردم به مالٌدن التش اونم متوجه منظورم شد و خمار نگام کرد 

در حالٌکه توی چشمای قهوه اٌش زل زده بودم لب و زبونم رو نزدٌک التش کردم و شروع 

 کردم با زبونم روی کالهکش ضربه زدن دانٌار اهی از دهنش در رفت و چشماشو بست

با ولع اٌن کار رو براش انجام مٌدادم و دانٌار لذت مٌبرد ٌک لحظه فکری به ذهنم رسٌد و 

شاٌد هم پشٌمون نمٌشدم چون دانٌار و با ...مٌخواستم عملٌش کنم نمٌدونستم بعدا پشٌمون ٌا نه

 تموم وجودم دوست داشتم

دهنم رو از الت دانٌار جدا کردم و روی تخت دراز کشٌدم و باسنم رو باال بردم دانٌار با 

 ابروهای باال رفته نگام مٌکرد شاٌد اون هم بار اولش بود

 ٌاال دانٌار تو که نمٌخوای تا اخر عمرم اٌنجوری منتظر بمونم؟_

 :با تعجب پرسٌد

 مطمئنی؟_

 :پوفی کشٌدم

 مٌخوام با تموم وجودم حسش کنم....اره _

 :توی چشماش زل زدم و لب زدم

 مٌخوامت دانٌار _
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بدون فوت وقت سمتم اومد و روؼن رو روی مقعدم رٌخت انگشتاشو ٌکی ٌکی فرو مٌکرد 

 و در می اورد 

وقتی مطمئن شد که کامل جا باز کرده التش رو به ارومی فرو کرد ناخوداگاه چشمامو بستم 

و دانٌار شروع کرد به عقب و جلو کردن اروم اروم به کارش سرعت مٌداد دستاش رو 

  ...روی کمرم قفل کرده بود و فشار مٌداد

تنها صدای اه و ناله من و دانٌار فضای اتاق رو گرفته دانٌار بی وقفه کارش رو ادامه مٌداد 

گاها سرش و نزدٌک مٌکرد و ازم لبی مٌگرفت بر عکس چٌزی که فکر مٌکردم دانٌار تو 

اٌن سکس مهارت خاصی داشت فرق نمٌکرد تاپ باشه ٌا بات توی دو صورت هم دٌوونه ام 

 !مٌکرد

 .ٌهو التش رو ازم خارج کرد و روی کمرم ارضا شد

صدای نفس نفس زدنش به گوشم مٌرسٌد  دستمالی برداشت و تمٌزم کرد و سپس بی حال 

 ....روی تخت افتاد و بوسه ی ای روی لبهام زد

 "فرهود"

 

بعد از ظهر بود که رسٌدم وٌال کلٌد رو توی قفل چرخوندم و وارد خونه ۳حوالی ساعت 

 .شدم دانٌار و رامان پٌداشون نبودصداشون زدم اما جوابی نگرفتم

دانٌار چون دٌروز مٌگفت که مٌخوان سری به سوؼاتی فروشی که نزدٌک اٌنجا بود بزنن 

 حدس مٌزدم با رامان اونجا رفته باشن

کٌسه ای که حاوی ماهی بود رو گذاشتم روی اپن ،ماهٌگٌری حسابی خسته ام کرده بود 

تٌشرتم رو از تنم در اوردم و گوله کردم و پرتش کردم توی حموم مٌخواستم که سمت حموم 

که با دٌدن دانٌار و رامان که لخت توی بؽل هم خواب بودن لبخندی روی لبم اومد ٌعنی 

 باهم رابطه داشتن؟

جلو تر که رفتم با دٌدن دستمال کاؼذی های مچاله شده و لباس زٌر هردوشون مطمئن شدم 

 !که باهم رابطه داشتن

خوشحال بودم از اٌنکه رابطه شون باهم بهتر شده راستش به خاطر اتفاقات اخٌر ترسی به 

 دلم نشسته بود که نکنه هٌچوقت اون جو صمٌمانه بٌنمون اٌجاد نشه 

اما اٌن صحنه ی که روبه روم مٌدٌدم تا حدودی خٌالم رونسبت به اٌنده راحت مٌکرد و از 

 .نگرانی هام کم مٌکرد 
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چرا باٌد نگران می بودم مٌدٌدم که چه قدر برای هم ارزش قائلن و همو دوست دارن با 

 ....خوشحالی از اتاق بٌرون اومدم و سمت حموم شٌشه ای رفتم

 

 

 
 از حموم که بٌرون اومدم نگاهم به دانٌار افتاد که داشت لباس هاش رو مٌپوشٌد

بوسی روی گونه .... و رامان هم توی اشپزخونه بود دانٌار با دٌدنم لبخندی زد و اومد کنارم

 :ام کاشت و گفت

 کی اومدی عزٌزم؟_

 ساعت خواب ...ٌه ربعی مٌشه_

دانٌار سرفه ی مصلحتی کرد و اشاره ای به رامان کرد و چٌزی زٌر لب گفت حدس مٌزدم 

 چی باشه

 نزدٌکتر شدم و پٌشونٌش و بوسٌدم

 مٌدونم عزٌزم الزم نٌست در موردش توضٌح بدی اٌن حق شما دوتاست-

 سرش و  بلند کرد و لبخندی زد

 راستش هٌچ وقت فکرشم نمی کردم بخوام به رامان دل ببندم...مرسی فرهود-

 دستم و الی موهاش بردم و نوازش کردم

 منم همٌن و مٌخوام، همٌنکه هم و دوست داشته باشٌن و پشت هم باشٌن خوشحالم مٌکنه-

******************** 

 "راوی"
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تازه رسٌده بودن خونه ارتوش، چون فردا برمٌگشتن امروز خواستن باهم باشن فضا خٌلی 

صمٌمی و شاد بود ٌک طرؾ خونه دارا و رامان و دانٌار مشؽول بازی با ٌونا بودن و ٌک 

 طرؾ دٌگه ام ارتوش و فرهود مشؽول بازی شطرنج بودن،

دارا باکمی تنقالت برگشت و گذاشتشون روی مٌز، دانٌار سرش و خم کرد تا ببٌنه فرهود 

 :داره چکار مٌکنه روبه دارا گفت

 اٌنا کجان پس؟چندساعته ؼٌبشون زده ها-

 :رامان درحالی که ٌونارو تو بؽلش نگه داشته بود باخنده جواب داد

 خلوت کردن دوتاٌی-

 دارا از جاش بلند شد

 من برم ببٌنم دارن چکار مٌکنن-

 سمتشون رفت تکٌه داده بودن به صندلی و داشتن قهوه می خوردن، دست به کمر شد

 خب بٌاٌن پٌش ما...خوب خلوت کردٌنا-

 ارتوش دستش و گرفت و نزدٌک خودش کرد

 داشتٌم ٌه دست شطرنج بازی می کردٌم، تموم شد االن مٌاٌم-

 فرهود بلند شد

 من برم ببٌنم اون دوتا چکار مٌکنن شماهم بٌاٌن-

دوتاٌی سری تکون دادن، همٌنکه فرهود رفت دستش و دور کمر دارا گذاشت و رو پاهاش 

 :نشوند، دارا با اخم گفت

 ...عه ارتوش االن مٌبٌنن-

 ابروٌی باال انداخت بٌنٌش و برد سمت گردنش و عمٌق بو کشٌد

االن شدٌدا دلم مٌخواست دوتاٌی رو تخت باشٌم و تموم ...هٌچ وقت برام تکراری نمٌشی-

 تنت و بوسه بارون کنم

نگاه نگرانی به اون ور خونه انداخت تا ببٌنه کسی مٌادٌانه، ارتوش چونه اش و گرفت 

 و سرش و سمت خودش برگردوند

 مٌشنوی چی مٌگم؟-

 :بااخم گفت

 نه االن وقت اٌن حرفاست اخه؟-

 اره االن وقتشه من هروقت دلم بخواد بهت ابراز عالقه می کنم-

 باانگشتش اخم بٌن دو ابروی ارتوش و باز کرد
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 اخم نکن...ببخشٌد حاال -

 ببوس تا ببخشم-

 چشاش گردشد

 ارتوش از اٌن اخالقا نداشتٌا اخه االن؟-

 اخم کرد خواست دارا رو پاٌٌن بزاره که سرٌع بوسه ای رو لبش زد

 ...اٌنم بوس-

 به چشماش نگاه کرد

 محکمتر-

 خندٌد و بوسه محکمتری رو لباش زد

 اٌنم ٌه بوسه مخصوص عشقم-

 دارا-

 جانم-

 دستش و گرفت و کؾ دستش بوسه ای زد

 من و بٌشتر دوست داری ٌا ٌونارو؟-

 لبخندی زد

 حسودی می کنی؟-

  ...دوست دارم بدونم-

 سرش و نزدٌکتر کرد اون قدری که چشاشون رو هم قفل بود

تورو از همه چٌزو همه کس بٌشتر دوست دارم، تورو حتی از خودمم بٌشتر ...اول تو-

 فقط تو ارتوش...دوست دارم

 گردنش و بوسٌد و عطر تنش و عمٌق نفس کشٌد

من عشق تورو توی بند بند وجودم ...عشق مث باده نمٌتونی ببٌنٌش ولی حسش مٌکنی-

 حسش می کنم دارا 

 لبخندی زد  و دو تا دستش و دو طرؾ صورتش گذاشت

 احساسات تو واسم مهمتر از احساسات خودمن-

 به چشماش زل زد 

اٌن لحظات شاد و اروم و از وجود تو دارم من حتی ...من اٌن زندگی رو از تو دارم-

 ٌونارو از وجود تو دارم

 سرش و نزدٌک کرد و بوسه عمٌق و طوالنی رو لب ارتوش کاشت
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خانواده سه نفرمون و خٌلی دوست دارم مگه ...خوشبختی رو با تموم وجودم حس می کنم-

 ادم از خدا چی مٌخواد؟

******* 

 :رامان رو مبل ولو شده بود و درحالٌکه داشت پاستٌل و زٌر دندونش می کشٌد گفت

پس کجاموندن؟ به نظر منکه دارن شٌطونی مٌکنن -

 

 دانٌار خندٌد

 ...منحرؾ نباش شاٌد دارن-

 رامان ابروٌی باال انداخت و پرٌد وسط حرفش

 نماز جماعت مٌخونن-

 فرهود اخمی کرد

 ممکنه بشنون...اروم-

 باصدای ارتوش برگشتن سمتش

 چی و بشنوٌم؟-

 رامان سرفه ای کرد و تکٌه داد به مبل

 باالخره اومدٌن؟دلتنگتون شده بودٌما-

 دارا خندٌد و لپاش قرمزشدن

 داشتٌم حرؾ مٌزدٌم-

 :رامان باخنده گفت

 اٌشاال که خٌره-

فرهود ٌواشکی چپ چپی نگاش کرد رامان هم شونه ای باال انداخت، بعد خوردن شام دانٌار 

 :با ذوق گفت

 فرهود برامون اهنگ مٌخونی؟-

 :همه برگشتن سمتش دارا بشکنی زد

 عالی مٌشه-

 فرهود نگاهی به ساعت مچٌش انداخت

 اخه االن؟-

ارتوش درحالٌکه ٌونارو تو بؽلش گرفته بود، دو تادست کوچٌکش و اروم به هم کوبوند 

 :گفت
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 اره منکه موافقم حتی ٌوناهم خوشحال شده-

 فرهود خندٌد

باشه پس فقط گٌتار الزمه ها -

 

 :دارا بلند شد و درحالٌکه سمت اتاق مٌرفت گفت

 االن مٌارم-

 دارا که برگشت گٌتارو سمت فرهود گرفت، اشاره ای به رامان کرد

 لطفا بده رامان-

 :رامان درحالٌکه گٌتارو مٌگرفت با تعجب گفت

 من چرا؟-

 تو مٌزنی منم مٌخونم-

 ...ولی-

 گفتی چشم؟-

 رامان و پوفی کشٌد

 بله چشم-

در مورد اهنگ که به توافق رسٌدن رامان شروع کرد انگشتاش و  رو تارای گٌتار حرکت 

 :فرهود نگاهش و داد به رامان و دانٌار و شروع کرد به خوندن دادن،

 

 درگٌر چشماته چشام منم از دنٌا همٌنو مٌخوام"

 عشقمون داره مٌرسه به سال شدٌم واسه همه عاشقا مثال

 نگاه از هم بر نمٌدارٌم همو دارٌم ٌعنی سرماٌه دارٌم

 

 واسه هر فصل برنامه دارٌم گرمٌم حتی تو زمستون و پاٌٌز

 نٌمه منه اٌن همه بدونن هرچی مٌخونم واسه اٌن مٌخونم

 نه نٌاد کسی طرفش نبٌنم همه مٌدونن سر اٌن چقدر دٌوونم

 

 نٌمه منه اٌن همه بدونن هرچی مٌخونم واسه اٌن مٌخونم

 نه نٌاد کسی طرفش نبٌنم همه مٌدونن سر اٌن چقدر دٌوونم
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 رفت و فشردگدانٌار سرش و چرخوند و لبخندی به رامان زد و اروم دستش و تو دستش 

 

 همسفر دوست داشتنی هم رفٌقمی و هم عشقمی

 احساس مثبت دارم باهات حواست باشه به حسودای توی کمٌن

 

 دستمون تو دست هم فکر نمٌکنٌم دٌگه به ؼم

 دوست دارم با تو پٌر بشم داد بزنم به همه بگم

 که نٌمه منه اٌن همه بدونن هرچی مٌخونم واسه اٌن مٌخونم

نه نٌاد کسی طرفش نبٌنم همه مٌدونن سر اٌن چقدر دٌوونم 

 

 نٌمه منه اٌن همه بدونن هرچی مٌخونم واسه اٌن مٌخونم

 "نه نٌاد کسی طرفش نبٌنم همه مٌدونن سر اٌن چقدر دٌوونم

 "همسفر از مسعود صادقلو"

 

 :بعد تموم شدن اهنگ شروع کردن به دست زدن ارتوش با لبخند همٌشگٌش گفت

 خاطره به ٌادموندنی شد-

 :دارا با ذوق گفت

 االن دوربٌن و مٌارم عکس بگٌرٌم-

دوربٌنش و اورد و دست جمعی عکس به ٌادموندنی گرفتن شب قشنگی بود و همشون از ته 

دل راضی بودن ارتوش و دارا زندگی خودشون و داشتن و فرهود و دانٌارو رامانم زندگی 

 سه نفره خودشونو

صورتای خوشحالی که ممکنه تبدٌل به !ولی کسی چه مٌدونه در اٌنده قراره چه اتفاقی بٌفته

 ...دستاٌی که ممکنه ازهم جدا بشن!ؼم بشن

 "رامان"

 

ٌه ساعتی بود که رسٌده بودٌم وٌال و مشؽول جمع کردن وساٌلمون بودٌم مٌخواستٌم همٌن 

 ...امشب برگردٌم تهران

دوست نداشتم برگردٌم عاشق اٌنجا و جو خوب و صمٌمانه اش شده بودم کاشکی مٌشد بی 

 .خٌال کار و زندگی تو تهران مٌشدٌم و همٌنجا مٌموندٌم
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چمدونمو بستم و از اتاق اومدم بٌرون فرهود تو پذٌراٌی بود و داشت با تلفن حرؾ مٌزد 

 چمدون رو به دٌوار تکٌه دادم و رفتم اتاقی که دانٌار داخلش بود

 :داشت چمدونش رو جمع مٌکرد متوجهم که شد با لبخند نگام کرد که گفتم

کاش مٌشد نرٌم خٌلی به اٌنجا عادت کردم ارتوش و دارا واقعا ادم های مهربون و خون _

 گرمی هستن ادم از اٌنکه در کنارشون باشه لذت مٌبره 

فرهود کار داره ولی قول داده هر دو ... اره همٌنطوره منم دلم نمٌخواد به اٌن زودی برٌم_

 سه ماه ٌه بار ٌا ما بٌاٌم ٌا اونا 

 رفتم و نشستم پٌشش

 اٌنجا خٌلی خاطره های خوبی باهم داشتٌم ..  .هومم خٌلی خوب مٌشه اون وقت _

نگاهش کشٌده شد سمت تخت همون تختی که امروز صبح روش باهم رابطه داشتٌم دانٌار 

 هم انگار به همون چٌزی که من فکر مٌکردم فکر مٌکرد

پلک هاشو رو هم گذاشتو لباشو به لبام نزدٌک کرد که همون لحظه فرهود در و باز کرد 

 :مارو که تو همون لحظه دٌد با خنده گفت

 اٌنطوری تو حق من اجحاؾ مٌشه... نشد ها_

 :دانٌار خندٌد و از جاش بلند شد و گونه ی فرهود و بوسٌد و گفت

راستی قهوه ات رو مٌزه فرهود حتما بخور دٌشب هم زٌاد نخوابٌدی کاش صبح ...حسود_

 حرکت مٌکردٌم

نه مٌدونی که رانندگی  تو شبو دوست دارم سکوت شب وبه هٌاهوی روز ترجٌح مٌدم _

 بعدشم صبح باٌد برم کارخونه ببٌنم در چه وضعه چند تا هم جلسه دارم

دانٌار سری تکون داد و فرهود از اتاق بٌرون رفت ما هم اماده شدٌم و رفتٌم توی ماشٌن 

نشستٌم فرهود کلٌد وٌال رو به نگهبان تحوٌل داد و اومد نشست و ماشٌن زود به حرکت در 

 اورد 

من و دانٌار عقب نشستٌم که اگه بخواٌٌم بخوابٌم هم راحت باشٌم چون از 

قرار معلوم چند ساعتی قرار بود تو جاده باشٌم 

 

بعد اٌنکه کمی توی لپ تاب دانٌار فٌلم دٌدٌم چشامون سنگٌن شد و 

 ...خوابمون برد 

وقتی بٌدار شدٌم نزدٌکی های صبح بود فرهود رٌموت و زد و ماشٌن و 

توی پارکٌنگ خونه پارک کرد باورم نمٌشد کل راه رو خوابٌده 
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   ...معموال تو ماشٌن زٌاد نمٌتونستم بخوابم...بودم

با صدای زنگ ساعت از خواب بٌدار شدم با چشمای نٌمه باز نگاهی به ساعت انداختم 

  ....صبح بود زنگ ساعت فرهود بود۹:۳۰

از جاش بلند شد و از اتاق بٌرون رفت دلم براش سوخت بٌشتر چند ساعت نخوابٌده بود و 

 .االن مجبور بود بره کارخونه

دانٌار هم کنار من خواب بود نتونستم بٌشتر از چند ثانٌه چشمامو باز نگه دارم دوباره 

 .چشمامو بستم اما بوسه ی گرم فرهود که روی پٌشونٌم زد رو حس کردم

********************** 

چند روزی از مسافرتمون گذشته بود و رابطه مون خٌلی خوب بود و همو درک مٌکردٌم و 

 هر سه از رابطمون راضی بودٌم

فرهود دٌشب بهم گفت که برگردم تو کارخونه بشم دستٌارش از اٌن پٌشنهادی گه بهم کرده 

 !بود ذوق مرگ شدم

برام بهترٌن فرصت بود تا بتونم تو شؽلی که بهش عالقه دارم مشؽول باشم پس صبح با 

و بعد اٌنکه ٌه صبحونه ی سه نفری  انرژی مضاعفی از خواب بٌدار شدم و به خودم رسٌدم

 .دلچسبی خوردٌم واز خونه بٌرون زدٌم قرار بود دانٌار رو هم به دانشگاهش برسونٌم

من کنار فرهود نشستم و دانٌار هم عقب نشست و جزوه اش رو دست گرفت و شروع به 

 .خوندن کرد امتحانای ترمش شروع شده وبود اون حسابی مشؽول درس خوندن شده بود 

 :از اٌٌنه ماشٌن نگاهی بهش انداختم و گفتم

 بلدی دٌگه بزار کنار ...چه خبرته دانٌار دو روزه داری ٌکرٌز مٌخونی_

 با اٌن حال بازم احساس مٌکنم هٌچی بلد نٌستم _

 به خودت استرس نده همه رو فولی..فکر مٌکنی_

 :فرهود دنده رو عوض کرد و گفت

   من مطمئنم که خوب مٌدی امتحانو...رامان راست مٌگه دانٌار_

 :دانٌار جزوه رو بست و گفت

 باشه حاال که اٌنطور مٌگٌن فقط کم بگٌرم تقصٌر شما هاست من از چشم شماها مٌبٌنم _

 :فرهود چشم ؼره ای رفت و گفت

 بچه پر رو _

دانٌار خندٌد و خم شد جلو و از ضبط ماشٌن ٌه اهنگ شاد پلی کرد طولی نکشٌد که رسٌدٌم 

 :جلوی دانشگاه دانٌار از ماشٌن پٌاده شد وباهامون خداحافظی کردکه فرهود گفت
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 بعد اٌنکه امتحانتو دادی بٌا کارخونه باهم نهار بخورٌم_

دانٌار باشه ای گفت و سمت در دانشگاه رفت ما هم بعد چند دٌقه به کارخونه رسٌدٌم ٌک 

ماه شاٌد هم بٌشتر از ٌک ماه بود نٌومده بودم کارخونه اخرٌن بار با کٌوان اٌنجا قرار 

 گذاشتٌم 

خودم هم نمٌدونستم چه هٌزم تری بهش ...کمالی که متوجه من شد با حرص نگاهم مٌکرد 

 :فروختم جلوی روبه روی دری که طرؾ فرهود قرار داشت اٌستاد با چرب زبونی گفت

 خوش اومدٌن ...سالم به روی ماهتون اقا_

 ممنون کمالی _

 فداتون بشم اقا امری ندارٌن با من؟_

فرهود سرش رو به معنای نفی باال انداخت همٌنکه در گاراژ باز شد فرهود ماشٌنو پارک 

 :کرد گفتم

 من برم کارت بزنم بٌام _

 باشه منتظرتم_

 از ماشٌن پٌاده شدم و سمت دستگاه انداختم فتم که کمالی ابروٌی باال انداخت 

 چه عجب فکر مٌکردم دٌگه اٌنورا نبٌنمت _

 پوزخندی زدم 

 جا پامم بد محکم شده...حاال که دٌدی_

 نٌشخندی زد و چونه شو خاروند 

 طرز فکرتو دوس دارم_

 تو با من چه پدر کشتگی داری؟دوس دارم بدونم بگو _

 فقط از کساٌی که ٌه دفعه به ٌه پست و مقامی مٌرسن بدم مٌاد توام ٌکی از اوناٌی...هٌچی_

 :کارتمو زدم و بی خٌال گفتم

 مهم نٌس تو چه فکری مٌکنی دربارم کمالی _

 ...مٌخواستم از اٌن به بعد به جای کل کل کردن باهاش نادٌده اش بگٌرم

سمت فرهود رفتم داشت کتش رو از توی ماشٌن برمٌداشت و پشتش بهم بود و هٌکل جذابش 

  ...توی دٌدم بود
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دلم برای کارخونه تنگ ...باهم سمت اسانسور رفتٌم و رفتٌم طبقه باال

 شده بود

همٌکنه پام رو توی دفتر گذاشتم خٌلی از خاطره ها برام زنده شدن و 

 همشون مثل ٌه فٌلم از جلوی چشمام عبور کردن

پسر جوونی که پشت مٌز نشسته بود از جاش بلند شد و بعد سالم و 

 :احوال پرسی فرهود بهم اشاره کرد و گفت

 دستٌار جدٌدمون رامان صفٌری_

 خوشبختم اقای صفٌری _

 همچنٌن_

بعد ٌه شناخت کوتاه فرهود منو به اتاقی که پوٌان قبال توش کار مٌکرد هداٌت کرد وقتی 

 :پرسٌدم پوٌان کجاست کوتاه گفت

 اون دٌگه با ما کار نمٌکنه _

برای خالی نبودن عرٌضه شونه ای باال انداختم باٌد حتما تو ٌه وقت مناسب دلٌلش رو 

 ...مٌپرسٌدم

بعد گذشت ٌک ساعت فرهود به همراه شعبانی برای بازدٌد از ٌه کارخونه ی ماشٌن االت 

دٌگه که به تازگی با ما قرداد بسته بود رفتن من هم موندم تا کارهای عقب مونده رو انجام 

 .بدم به فرزام هم گفتم بٌاد باال تا ببٌنمش دلم براش تنگ شده بود

همٌنکه اومد باال ازم خواست سٌر تا پٌاز ماجرا رو براش تعرٌؾ کنم بعد اٌنکه همه ی 

 :حرفامو گوش داد گفت

 

 فکر نمٌکنی ٌکم داری زٌاد روی مٌکنی؟_

منظورت چٌه؟من اولٌن باره که دارم حس مٌکنم ٌکی رو مٌتونم از صمٌم قلبم دوست ...نه_

 داشته باشم 

 پوزخندی زد

 حواست باشه خٌلی داری درگٌر اٌن روابط سه نفره مٌشی _

 من خوشحالم تو اٌن رابطه ...فکر نمٌکنم کار اشتباهی کرده باشم...مٌدونم_

 !درکش نمٌکردم چرا عصبی بود؟...عصبی دستی توی موهاش فرو کرد

اصال ٌادت مٌاد ٌا اٌنقدر ؼرق اٌن رابطه ی مسخره شدی که ...نقشه ی ما چی بود رامان_
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 همه قول و قرارا رو از ٌاد بردی؟

احساس خوبی دارم ...من االن دوستشون دارم...مهم نٌست قبال چی فکر مٌکردم فرزام_

 وقتی کنارشونم مثل خانوادمن

هٌسترٌک خندٌد 

 

قرار بود تو فرهود رو تٌػ بزنی نه اٌنکه االن بشٌنی جلوم و ...جالبه_

 ادای عاشق پٌشه هارو در بٌاری به خودت بٌا

 :با صدای بلندی گفتم

واقعا درکت نمٌکنم فرزام تو چته؟من خوشحالم االن باهاشون دردت _

 ؟!چٌه

 :از جاش بلند شد و گفت

 من فقط صالحتو مٌخوام به حرفام فکر کن بهتره از اٌن رابطه خالص شی _

 "فرهود"

 

شعبانی و رامان برای نهار به رستوران رفته بودن و دانٌار گفت که سرش درد مٌکنه و 

 مٌخواد بره خونه و نٌومدکارخونه 

مشؽول کارهام بودم که ٌهو تقه ای به در خورد کمالی در رو باز کرد ابروٌی باال انداختم 

 معموال باال نمٌومد 

 چٌزی شده؟...کمالی_

 ...اقا باٌد چٌزی بهتون بگم که خٌلی مهمه_

 ٌکم نگران شدم، چون قٌافه اش ٌه جوری بود

 اتفاقی افتاده؟-

 دستی به رٌشش کشٌد

اقا شما قبال به هر کس و ناکسی اعتماد نمی کردٌن و ادم حسابش نمی کردٌن ولی از وقتی -

 ...صفٌری پاش به اٌن کارخونه باز شد شما...اٌن پسره

 چشام و عصبی بازو بسته کردم

 چٌشده کمالی؟حرفت و بزن حاشٌه نرو-

اٌن پسره ادم ...اقا من نمٌدونم رابطتون بااٌن پسره چی بوده و قصد دخالتم ندارم ولی اقا-

 درستی نٌست
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 :از جام بلند شدم و سمت در اشاره کردم و با صدای بلندی گفتم

 سرٌع...برو بٌرون کمالی-

 به تته پته افتاد

 ...اقا به خدا با گوشای خودم...ا-

 مشتم و کوبٌدم رو مٌز

 ...برو بٌرون مرتٌکه-

 با دست لرزون گوشٌش و گذاشت جلوم باتعجب بهش نکاه کردم

 ٌعنی چی؟-

وقتی داشت با اون رفٌقش تو دفتر حرؾ ...خودتون باز کنٌن باگوشای خودتون بشنوٌن...اقا-

 مٌزد شنٌدم و زودتر صداش و ضبط کردم

 :ٌکم به جلو خم شدم و با ؼضب کفتم

 اکه الکی وقتم و گرفته باشی بدبختت می کنم...گور خودت و کندی کمالی-

 :با تته پته گفت

 ...به جون بچه هام دروغ نمٌگم-

 باز کنٌن صداشون و بشنوٌن...خودتون...اقا

با عصبانٌت گوشی و برداشتم و رفتم تو فاٌالی صداهای ضبط شده و بازش کردم، باصدای 

 ! نکنه گوشام داره اشتباه مٌشنوه؟؟محاله...فرزام گوشام و تٌز کردم اصال باور نمٌشد

من؟ !رامان تااٌن حدم پست نٌست مگه نه؟من برای اولٌن بار تو عمرم رو دست خوردم؟

 فرهود سلطانی؟

گوشی و رو مٌز گذاشتم و رو مٌز خم شدم دستم و رو صورتم کشٌدم، صورتم داغ بود و 

 :تنها صداٌی که تو مؽزم اکو مٌشد فقط اٌن جمله بود...احساس سرگٌجه داشتم

 ...قرارمون اٌن بود تو فرهود و تٌػ بزنی-

 

 :کمالی با دٌدن حالم خواست بٌاد سمتم که داد بلندی کشٌدم

 ...بٌرون...برو بٌرون-

 بانکرانی رفت عقب

 ...ٌه چٌزٌتون مٌشه...قربونتون بشم اروم باشٌن...اقا-

 دندونام و رو هم ساٌٌدم

 ...بٌرون-
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باترس از اتاق بٌرون رفت، دست لرزونم و رو پٌشونٌم گذاشتم، تمام اتفاقای اٌن چندماه از 

 ...جلوی چشام مثل ٌه فٌلم گذشت

اٌنکه همش ٌه بازی ...باور کردنش سخت بود اٌنکه رامان اونی نبود که فکرش و می کردم

  !به خاطر پول...بود

دلم برای خودم و دانٌار سوخت، کاش هٌچ وقت باورش نمی کردم و جذبش نمٌشدم کاش به 

من ...اٌن پسره ارزش نداشت، ولی چقدر دٌرفهمٌدم...حرؾ دانٌار گوش مٌدادم، کاش

 .بدجوری رو دست خوردم

با بازشدن ٌهوٌی در نگاهم و دادم به در، رامان با چهره ای خوشحال و شوخ درو پشت 

 سرش بست و جلو اومد

 ...فرهود مٌگم امروز دانٌار و سورپراٌز-

 :با دٌدن قٌافه ام سرجاش موند و بانکرانی گفت

 چٌزی شده؟ حالت خوبه؟-

 .. ادم بی چشم و رو جاش فقط تو سطل آشؽاله-

 :بااٌن حرفم ماتش برد و باکمی مکث گفت

 چٌزی شده فرهود؟ کسی ناراحتت کرده؟...چ-

 چرا از اول نگفتی عنقد حروم زاده اٌی؟-

 بااٌن حرفم چشاش گرد شد

 معلومه چی داری مٌگی؟...فرهود...ؾ-

 کاش دنٌا طوری بود که هٌچکس به کسی نٌاز نداشت -

 اونوقت آدما مطمئن مٌشدن کسی که سراؼشون رو مٌگٌره 

 ... دوسشون داره نه کارشون

 دستاش و بهم فشرد

 توروخدا بگو چٌشده؟-

 پوزخندی زدم

 پول پرست عوضی-

 لبش و زٌر دندونش کشٌد و محکم فشرد

 داری اشتباه مٌکنی...د-

 چرا سعی داری چٌزی رو نشون بدی که نٌستی؟ -

 نگاه ابٌش و باال اوردو دوخت به چشام
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 همون رامانی که مٌشناسٌش...من همٌنم-

 چقد ٌه آدم مٌتونه پَبست باشه؟-

 سرش و به دو طرؾ تکون داد

 چی شنٌدی فرهود؟-

 که همه اش نقشه بود اره؟اٌنکه من و به قول همون رفٌقت تٌػ بزنی؟-

 اشک تو چشاش جمع شد

 ...خٌلی وقته نقشه ای در کار نٌست-

 :از رو صندلی بلند شدم و خم شدم رو مٌز و باعصبانٌت گفتم

 ..ٌجوری ازت متنفرم که حٌؾ اون روزاٌی ک باتو ساختم حٌؾ-

 :باگرٌه گفت

 ...به خدا که خٌلی وقته نقشه ای در کار نٌست-

 همه تصوراتً كه ازت داشتم از سرم پرٌد-

 من عاشقتم فرهود-

 :پوزخندی زدم

 !ِحست دروؼه، ادما فقط برا منفعته خودشون مٌخوانت-

 اومد جلو، چونه اش از بؽض لرزٌد

 پول خٌلی وقته واسم مهم نٌست...دوست دارم هم تورو هم دانٌارو-

 !برداشت ما از عشق فرق داشت، تو به من نشون دادی عشق هم مٌتونه دروغ باشه-

 :دوتا دستش و رو صورتش گذاشت و بابؽض گفت

من لعنتی دوست ...تنها کاری که واقعا خٌلی خوب مٌتونم انجامش بدم گند زدن به زندگٌمه-

 ...دارم

 :نزدٌک شدم و درگوشش گفتم

 چٌزی تو اٌن دنٌا نٌس ک بٌشتر از پول دوسش داشته باشی-

 که دِل تورو زدم!مٌدونم ٌه آدم حال بهم زنً ام، اٌن جمله رو دٌگ نگو -

من آدماٌی رو مٌزارم کنار که تٌکه های تنمن، دٌگه هٌچوقت نمٌتونی برگردی به -

 .جاٌگاهی که تو قلبم داشتی

 با کؾ دستش اشکاش و پاک کرد

 .تو انقدر تو وجودم رخنه کردی که وقتی نٌستی انگار ٌه تٌکه از وجودم گم شده-

 از اونجاٌی ک همه چٌو مٌدونً، پس باٌد اٌنم بدونً ك ِکً خفه شً-
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 سرش و تکون داد

 نمٌخوام خفه شم فرهود االن باٌد حرفام و بزنم-

ن دلی دارم ک دوست داشتناتو حس کنم نه مؽزی دارم ک حرفاتو باور ...حرفی نمونده-

 ...کنم

 ب زندگٌم بدون تو فکر نکرده بودم فرهود-

 عصبی مشتم و رو صورتش کوبٌدم

 خفه شو عوضی-

 :از درد دستش و رو صورتش گذاشت و ناله ای کرد و باکمی مکث گفت

 باهام مثل ٌه تٌکه اشؽال رفتار نکن-

 . باهات مث ٌه تٌكه اشؽال رفتار مٌكنم؟ اوه ، اٌن توًٌ كه ارزشت در همٌن حده-

 خون گوشه لبش و با استٌن لباسش پاک کرد

 من و ببخش...بدون شما نمٌتونم زندگی کنم فرهود-

 حٌؾ دٌرفهمٌدم، زٌباٌی مانع عشق می شه-

 چرا؟-

 .چون ما ادما عاشِق ظاهر می شوٌم نه اون چٌزی که پشِت اونه -

 دستش و پشت گردنم گذاشت

 ...ؼلط کردم نادونی کردم-

 .ولی با همه اخالق بدم عاشقت بودم و تو اٌنو مطمئن بودی-

 به چشام خٌره شد 

 بگو که بازم عاشقمی-

 دستش و پس زدم و عقب رفتم و به در اشاره کردم

 ٌه لطفى مٌكنى؟ گمشو-

 :انگار سرجاش خشکش زده بود داد زدم

 نمٌخوام ببٌنمت گورت و گم کن -

 :باهق هق گفت

ٌه جور که دٌگه حتی عطرمم نپٌچه تو ...من مٌتونم از زندگٌت برم بٌرون اگه بخوای-

بٌنٌت،ٌه جور که حتی ٌادت نٌاد چه رنگی بوده چشام،ٌه جور که خودتم باورت بشه ٌکی 

 ...شبٌه من نبوده هٌچ وقت تو دنٌات

مٌتونم دست از اٌن دوستت دارم گفتنای وقت و بی وقتم  بردارم،ٌا دٌگه نبٌنی اسممو باالی 
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 ...گوشٌت،ٌا دٌگه عادت کنم به نشنٌدن صداُتو پر نشدن لحظه هام از اسمت

از منی که قلبم سند خوده به نامت،و خودم ...ولی دوست نداشتنت از دست من بر نمٌاد

اٌنکه نخوای باشم پٌشت،تو زندگٌت ٌا حتی ...تو  روٌاهام عقد دلمو با دلت تو آسمونا بستم

جلوی چشمت تصمٌمش با تو ِا،ولی اٌنکه دوستت نداشته باشم،نه با تو نٌست با خودمم نٌست 

 ...حتی

بعد زدن حرفش سمت در رفت، عصبی تموم وساٌل روی مٌزو روی زمٌن رٌختم از 

عصبانٌت نفس نفس مٌزدم، دٌگه نمی تونستم تحمل کنم حالم اصال خوب نبود کٌفم و 

 .برداشتم و  از ساختمون رفتم بٌرون باٌد خودم و مٌرسوندم خونه

********** 

 "رامان"

 

توی اتاق خودم بودم و فقط خٌره به سقؾ بودم هضم حرفای چندساعت برام پٌش خٌلی 

 ...سخت بود خٌلی

کاش چٌزی نمٌفهمٌد من که عوض شده بودم منکه حسم عوض شده بود، چرا االن؟االنی که 

داشتم کم کم معنی عشق و ارامش و ...همه چی خٌلی خوب بود، زندگی خودمون و داشتٌم

  !می فهمٌدم

باصدای زنگ گوشٌم از رو عسلی برداشتمش به اٌن امٌد که فرهود ٌا دانٌار باشه 

 :هٌچکدومشون نبودن، بی حوصله جواب دادم...ولی

 کجاٌی تو؟ -

 همه چٌو فهمٌد-

 :باتعجب گفت

   چی؟منظورت چٌه؟...چ-

 فرهود همه چی و فهمٌد حرفامون و شنٌده بود مٌفهمی ٌعنی چی؟-

 

 چٌشد؟بٌرونت کرد؟...وای-

 وقتی همه چی مٌتونست  قشنگ تر باشه ، چرا خرابش کردم؟-

 اتفاقٌه که افتاده ...اروم باش پسر-

 .همٌشه اونجوری پٌش نمٌره که مٌخواٌم!نشد زمٌن برقصه به سازمون-

 ...همه چی درست مٌشه-
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 هٌچً درست نمٌشه هٌچً-

قطره اشکی از گوشه چشمم سرخورد 

 

 دلم مٌخواد  پاشم برم ٌه جاٌی که فقط خودم باشم و خودم-

؟نه اون موقع اتفاقای بدتری رو !تو فکر مٌکنی بری حالت بهتر مٌشه-

 سرت آوار مٌشه

 ...اگه چٌزی نمٌگفتی ماهنوز...کاش امروز اون حرفارو بهم نمٌزدی-

 :فتگباصدای بلندی 

ببٌن رامان خودت و الکی گول نزن و به خودت امٌد واهی نده تو دٌر -

اصال تاحاال با خودت فکر نکردی که فرهود تو ...ٌا زود از اون رابطه پرت مٌشدی بٌرون

 رو مٌخواد چکارو به چه دردش مٌخوری؟

تو واسه دوتاشون فقط ٌه تنوع بودی رابطه اونا بدون توام ادامه داره پس اٌنقدر اوٌزونشون 

هٌچً خوب نمٌشه توام منتظر نباش، اٌن اواخر فرهود حتی درست و حسابی خرج ...نباش

 !نمی کرد پس به دردمون نمٌخورد دٌگه

 :باعصبانٌت داد زدم

 !آخِر بٌمعرفتاِی همه دنٌاٌی، رفاقتاتون گٌر منفعت تاتونه

باحرص قطع کردم و گوشی و انداختم زمٌن بلند شدم و رو تخت نشستم مشتم و کوبٌدم رو 

 .تخت

**** 

 چند ساعتی از خونه بٌرون زده بودم جو خونه رو نمٌتونستم تحمل کنم

هوا سرد بود اما سرما رو حس نمٌکردم از درون اتٌش ...بی هدؾ تو خٌابونا قدم مٌزد

 ...بودم

حالم خٌلی بد بود،فکر مٌکردم همه اٌنا خوابه، ٌه روٌای تلخه اما خواب نبود روٌا هم نبود 

واقعٌت محض بود فرهود فهمٌده بود همه چٌز رو ،از اٌنکه ٌه زمانی مٌخواستم تلکه اش 

 .کنم اما االن فرق مٌکرد من دوسشون داشتم

دٌگه منو ...نمٌدونستم چطور فهمٌده بود مهمم نبود مهم اٌن بود که دٌگه دوسم نداشت

 .نمٌخواست

نفهمٌدم چطوری اما چشمو که باز کردم جلوی در خونه بودم اخرٌن جاٌی بود که مٌتونستم 

 برم و راهم مٌدادن، کنار گذاشتم و دستمو دراز کردم و زنگ و فشردم 



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 337 

کمی بعد در باز شد رفتم تو مامان با دٌدن حالم سراسٌمه به طرفم اومد انگار دلش برای من 

 :تنگ شده باشه دستاشو از هم باز کرد و سرمو توی بؽلش گرفت و زمزمه کرد

 مامان جان چٌشده؟_

حرفی نزدم و فقط به روبه رو خٌره شدم بدون هٌچ حرکتی من و از خودش جدا کرد و 

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 کجا رفته بودی؟...پٌاده اومدی...  بدنت ٌخ کرده...بٌا عزٌز دل مامان بشٌن_

دستمو گرفت و منو نشوند روی مبل بابا دو باره خونه نبود مامان نگرانم شده بود چرا پس 

 اٌن همه وقت ازم ٌه خبر نگرفته بود؟

 برام ٌه لٌوان شٌر گرم و خرما اورد لٌوان رو داد دستم

 ...گرمت مٌکنه...بخور رامان_

 ...مثل مجسمه خشکم زده بود داؼی لٌوان پوست دستم رو مٌسوزند

اما نه کنار مٌزاشتم و نه مٌنوشٌدمش ساکت به روبه رو زل زده بودم اتفاقات امروز رو 

 توی ذهنم تکرار مٌکردم 

مامان جان داری مٌترسونٌم چرا حرفی نمٌزنی از ظهر که اومدی ٌک کلمه هم حرفی _

 نزدی؟از دست من دلخوری؟

از اٌنکه اٌن چند وقت زنگ نزدم بخدا مٌخواستم زنگ بزنم ولی بابات هر بار که مٌرفت 

 ..سرکار ٌا بٌرون سٌم تلفن رو با خودش مٌبرد که مبادا بهت زنگ بزنم مثل االن

 :نگاهم به تلفن قدٌمٌمون افتاد که سٌم نداشت با بؽض ادامه داد

مٌدونی منم بلد نٌستم با تلفنای دٌگه شماره کسی رو بگٌرم، اٌنقدر دلم برات تنگ شده بود _

 که نگو بابات هم دلش برات تنگ شده بود اما به روی خودش نمی اورد،

بعضی وقت ها که مٌومدم تو اتاقش مٌدٌدم عکستو بؽل کرده و خوابش برده پدرتم هم 

 ...مرده ؼرور داره وقتی تورو تو بؽل اون مرده...باالخره

 لب های خشکٌده مو از هم باز کردم و طاقت گرٌه اش رو نداشتم حرفشو قطع کردم

 جاٌی رو نداشتم اومدم چند روزی بمونم ... مامان از شما دلخور نٌستم_

 در اٌن خونه همٌشه به روی تو بازه...اٌن چه حرفٌه پسرم_

 :لبخند محوی زدم لب زدم

 !مامان؟_

 جان مامان؟_

مثل وقت هاٌی که جز بؽلت جاٌی رو نداشتم چون ...مٌشه مثل بچگٌام روی پات بخوابم_



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 338 

 االنم همٌن حسو دارم 

 اره عزٌزم چرا نشه _

 ...خودش سرمو روی پاهاش گذاشت  و پاهام و دراز کردم و چشامو بستم

 "راوی"

 

 صدای باز شدن در اومد که دانٌار چشمش رو از تلوزٌون گرفت و به در دوخت

سمتش رفت فرهود ...با خودش مٌگفت فرهود چه قدر زود تر از روزای به خونه رسٌده 

 وارد خونه شد

 دانٌار سرشو خم کرد طرؾ راه پله نگاهی انداخت رامان نبود

 سالم عشقم پس رامان کجاست؟چرا با تو نٌومد؟_

 :فرهود از پشت دندونای کلٌد شده گفت

 !اسم رامان و ٌه بار دٌگه تو اٌن خونه بٌاری من مٌدونم وتو_

دانٌار فکر کرد اشتباه شنٌده حرؾ فرهودو ٌکبار دٌگه توی ذهنش حالجی کرد درست 

  !شنٌده بود فرهود گفته بود رامان

 اما برای چی؟اونا که همٌن صبح خوش و خرم کنار هم بودن پس چه اتفاقی افتاده بود؟

 ...چٌشده فرهود؟به منم بگو رامان_

 با داد بلندی که فرهود زد دانٌار حرفشو خورد 

 همٌن االن گفتم اسم اون عوضی رو نٌار _

 :دانٌار ترسٌده و هم زمان بهت زده بود گفت

 اخه چرا چٌشده؟_

اون از اعتماد من و تو سو استفاده کرد به خٌال خودش کسی نمٌفهمٌد اما ماه که پشت ابر _

 نمٌمونه

 :دانٌار که از حرفای فرهود حسابی گٌج شده بود گفت

من ٌک کلمه هم از حرفاتو نمٌفهمم ٌعنی چی که از اعتماد ما سو استفاده کرد ما همٌن چند _

 ساعته پٌش باهم بودٌم فرهود 

 

 خطوط شقٌقه هاش برجسته شد عصبانٌت رو مٌشد از روی چهره اش خوند

از اول هم قصدش همٌن بود با همٌن نقشه اومده ...اون بی شرؾ می خواست منو بتٌؽه_

 با همٌن نقشه به من و تو نزدٌک شده بود حاال فهمٌدی؟...بود جلو 
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 نه نه امکان نداشت رامان همچٌن کاری کرده باشه..دانٌار به گوشاش اعتماد نداشت 

اون صداقت و عشق و از توی چشمای رامان خونده بود محال بود همچٌن کاری کنه سرش 

 و به راست و چپ تکون داد

اون دوستمون داره فرهود، ماهم دوستش ...باور نمٌکنم همچٌن چٌزی ؼٌر ممکنه...نه نه_

 دارٌم حتما ٌه سو تفاهمی پٌش اومده 

 : زدیپوزخند

همه ی کارهاش از روی نقشه بوده ...دانٌار مٌگم اون بهمون رکب زده! چه سو تفاهمی؟_

 از اٌنکه به هدفش برسه

ما رو بازٌچه قرار داده چرا نمٌخوای بفهمی؟از اولم اشتباه کردم اون رو وارد زندگٌمون 

 کردم کسی که هٌچ شناختی ازش نداشتم رو وارد ٌه زندگی کردم 

دانٌار بفهم اون لٌاقت هٌچکدوم از کاراٌی ...که ٌه درصد هم نه لٌاقتشو داشت نه شاٌستگٌشو

 !که براش انجام دادٌمو نداشت

ٌعنی همه کار ها و همه چٌز ...اشک ها از تٌؽه ی بٌنٌش سر مٌخورد و بعد ناپدٌد مٌشد

 هاٌی که باهم تجربه کرده بودن باد هوا؟

عشق رو با ...اون با چشمای خودش عشق و توی رفتار رامان دٌده بود! نه امکان نداشت

 !مام وجودش حس کرده بود حسش که به اون دروغ نمٌگفت مٌگفت؟ت

گوشٌش رو از توی جٌب هودٌش بٌرون کشٌد اون باٌد به رامان زنگ مٌزد و اگه همه ی 

  !اٌن ها حقٌقت داشت باٌد از زبون خودش مٌشنٌد

 ...من بهش زنگ مٌزنم_

 :ٌهو فرهود موباٌلشو کشٌد از الی دستش کشٌد و گفت

 الزم نکرده _

با موباٌل طرؾ اشپزخونه رفت  و ٌکی ٌکی کشو هارو باز کرد و دنبال شی نوک تٌزی 

 مٌگشت باالخره چاقوٌی پٌدا کرد

 :دانٌار دنبال فرهود راه افتاد و گفت

 فرهود؟چٌکار داری مٌکنی؟_

فرهود با تٌؽه ی چاقو و به جون گوشی افتاد تا پشتش رو باز کنه و سٌم کارت دانٌار رو 

 بشکنه وقتی موفق نشد

و از حرص گوشی رو روی زمٌن کوبٌد که صفحه اش شکست و خود موباٌل دو نٌم شد 

 :فرهود از روی خشم نفس نفس مٌزد



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 340 

 همه ی عکس و فٌلم هاٌی که باهاش داشتٌم نابود شد ...اٌنطوری خٌلی بهتر شد_

دانٌار هاج و واج مونده بود و به فرهود که نگاه مٌکرد که از روی عصبانٌت قفسه ی سٌنه 

 اش باال و پاٌٌن مٌشد

کتش رو از روی صندلی برداشت و سمت اتاق رفت دو قدم دور نشده بود که برگشت و 

 انگشتش و تهدٌد امٌز باال اورد 

بفهمم ، بشنوم بهش زنگی زدی ٌا پٌامی رد و بدل شده اونوقت من همه ی اٌنارو از چشم _

 تو مٌبٌنم

 چی مٌشد اگه بدی توی دنٌا وجود نداشت؟...دانٌار با ناراحتی دستی توی موهاش فرو کرد

 "رامان"

 

توی اتاق تنها نشسته بودم و چشمم و به گوشٌم دوخته بودم تا بلکه خبری از دانٌار و فرهود 

داشته باشم اما درٌػ از ٌه پٌام خشک و خالی ٌعنی به اٌن زودی فراموشم کردن؟ٌعنی دٌگه 

 !همه چٌز تموم شد؟

گذر زمان احتماال هرچٌزی رو مٌتونه حل کنه فقط مشکلش اٌنه که زمان رو از ما  

 !زمانم از دست بره شاٌد دٌگه نتونم برگردم پٌششون...می گٌره

صدای بابا رو شنٌدم که از سرکار برگشته بود مامان مٌگفت به کمک دوستش ٌه مٌوه 

 فروشی باز کرده بودن که از صبح تا عصر اونجا مشؽول بود

 اٌن کفش های کٌه پشت در؟_

 :مامان با ذوق گفت

 پسرمون برگشته...کفش های رامانه_

 مٌخواستم از اتاق برم بٌرون که حرؾ بابا منو سر جام مٌخکوب کرد

 هر گوری بود همونجا مٌموند دٌگه ...ؼلط کرده_

دٌگه مٌخواد با ما زندگی کنه پی به ...اٌن چه حرفٌه داری مٌزنی...هٌشش مرد مٌشنوه_

 اشتباهش برده جوونه،نادونی کرده ببخشتش بزار زندگٌشو بکنه 

ؼرٌبه که نٌس پسر خودمونه اصال از فردا مٌاد کنار دست خودت کار مٌکنه هم چشمت رو 

 شه و مواظبشی خطا نکنه همم کار مٌکنه بدهٌاشو مٌده

 پوزخندی زد

 مطمئنی خودش مٌخواد با ما زندگی کنه؟ ٌا مجبور شده؟_

 حاال هر چی فعال که برگشته اذٌتش نکن دٌگه_
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صد بار بهت گفتم که اگه برگشت هم نزار ... بره ور دل همون ٌارو...گفتم که بٌخود کرده

 نون و ابشو مٌده جا هم داره دٌگه چی مٌخواد...همونجا واسش خوبه...بٌاد تو

 اون پسرمونه رحم و مروتت کجا رفته؟!چی مٌگی مرد خدا قهرش مٌگٌره_

من نمٌدونم امروز نشد فردا، باالخره باٌد بره از اٌن خونه من اٌن ماٌه ننگو تو خونه ام _

 راه نمٌدم 

خونه تو؟فعال که پول رهنشو رامان داده هر وقت ٌه قرون برای اٌن خونه خرج کردی _

 بگو خونه من ،خونه من

 ...بالش و روی سرم فشار دادم حوصله ی بحث هاشون رو نداشتم حالم بد بود

هر وقت دٌگه ای بود از خونه بٌرون مٌزدم اما االن توان قدم از قدم برداشتن رو نداشتم چه 

 !برسه برم بٌرون

 چند دٌقه که گذشت مامان با سٌنی ؼذا اومد توی اتاق

 بٌا عزٌزم  برات ماکارونی درست کردم _

 مامان اشتها ندارم_

بٌا برات ترشی هم اوردم از هموناست که دوست ...چرا پسرم؟فکر مٌکنی اشتها نداری_

 داری 

 مامان گفتم که مٌل ندارم برو بٌرون _

مٌدونم حرفای بابات دلخورت کرده اما به اونم حق بده کار درستی نکردی رفتی با ٌه _

 ...مرد

 :با صدای نسبتا بلندی گفتم

 مامان کافٌه اصال حوصله ندارم_

 مامان نفسشو با حرص بٌرون داد

 خوب استراحت کن فردا دٌگه تو اٌن حال نبٌنمت...خٌل خب من چراغ رو خاموش مٌکنم_

کاش فردا تو اٌن حال دٌگه نباشم اما فقط مٌتونه ...کاش همٌنقدر راحت بود که مامان مٌگفت

ٌه دلٌل داشته باشه اونم همش ختم مٌشه به فرهود تنها اون مٌتونست از اٌن حال و هوا درم 

 !بٌاره

چشمامو بستم اما درٌػ از ٌک لحظه خواب درسته شب همه ی ما ادما ٌکٌه اما تارٌکی 

 !پشت تارٌکی های دنٌای من سٌاهی مطلق بود! هامون فرق داره

**** 

خودمو به فرهود نزدٌک کردم تا به تن گرمش ...توی جام ؼلتی زدم رختخواب سرد بود
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ٌعنی کجا ...بچسبم اما نبود با چشمای بسته دستمو روی تشک کشٌدم اما دستم بهش نمٌخورد

 !رفته بود؟

ٌهو پا شدم و نشستم با دٌدن اتاقم اه از نهادم بلند شد همه ی اتفاقای دٌروز رو ٌاداوری 

 ...کردم

از جام بلند شدم امروز هر طوری بود با فرهود ٌا دانٌار باٌد حرؾ مٌزدم 

گوشٌمو از روی مٌز برداشتم و اول شماره دانٌارو گرفتم که گوشٌش 

  خاموش بود با دستای لرزون شماره فرهود رو گرفتم

بالفاصله ...انگار که منتظر من بود بهش زنگ بزنم و اون قطع کنه

 رٌجکت کرد

 پوفی کشٌدم و تصمٌم گرفتم بهش پٌام بدم

 فرهود لطفا جواب بده مٌخوام همه چٌزو توضٌح بدم _

 چند دٌفه گذشت جواب نداد با گرٌه تاٌپ کردم

 منو ببخش_

اشکام توی چشمم حلقه زده بود از پشت پرده نازک اشک دٌدم که ٌه پٌام 

 از فرهود دارم با ذوق اشکام و پاک کردم و پٌامشو باز کردم

 نسبتا پٌام طوالنی بود نمٌدونم چرا احساس کردم که مٌخواد باهام اتمام حجت کنه

 تو زندگٌم چند تا اشتباه مرتکب شدم؛_

 !اشتباه اول من اٌن بود که به تو اعتماد کردم

  !اشتباه دوم من اٌن بود که عاشقت شدم

 !اشتباه سوم من اٌن بود که فکر می کردم با تو خوشبخت مٌشم

 !اشتباه بعدی من اٌن بود که تو رو صدبار بخشٌدم

اما دٌگه تکرارشون نمٌکنم ،اٌن رو روزی هزار بار تکرار کن تا آوٌزه ی گوشت بشه من 

هٌچ آدم عوضی ای رو تو زندگٌم نگه نمٌدارم فقط کساٌی لٌاقت دارن تو زندگٌمون بمونن 

 !که بهمون حس و حال مثبت مٌدن نه تو

نفهمٌدم چٌکار دارم مٌکنم از اتاقم بٌرون رفتم کسی ...حس کردم با اٌن حرفش قلبم ٌخ زد

 توی خونه نبود 

 

جعبه ی دارو هارو از توی کمد در اوردم هر چی قرص بود توی مشتم رٌختم و همه اش 

 !رو با ٌه لٌوان اب قورت دادم
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حس اضافی بودن جز گند ترٌن حس های دنٌا بود که همٌن االن همٌن احساس رو داشتم 

 .خٌلی بده که نه کسی که دوسش داری بخوادتت نه خانواده ات

 ...روی پام نمٌتونستم باٌستم سرم سنگٌن شده بود و حالت تهوع بهم دست مٌداد

 سمت اتاق رفتم و ٌک تٌکه کاؼذ برداشتم دلم مٌخواست تو اٌن دقٌقه های اخر زندگٌم بنوٌسم

 هر چی که توی دلم مونده بود رو بنوٌسم، خودکار بی اختٌار روی کاؼذ مٌنوشت

 دلم برای تو تنگ است"

 و اٌن را نمٌتوانم بگوٌم ؛

 مثل باد که از پشت پنجره ات مٌگذرد

 و ٌا درخت ها که خاموش اند

 "سرنوشت عشق گاهی سکوت است

مرگ خودم رو حتمی مٌدٌدم چون کسی نبود نجاتم ...سرم به شدت دوران پٌدا کرده بود

 ...بده

ضربانم ضعٌؾ و ضعٌؾ تر مٌشد دستم لمس شده و بود و خودکار رو نمٌتونست خوب نگه 

 داره نوشتم 

 ....در اٌن ضربان ضعٌفم، حروؾ اسم تو پنهان است "

 "فرهود"

 

تو ماشٌن بودٌم و داشتم رانندگی می کردم، دانٌار هم سکوت کرده بود و حرفی نمٌزد و 

نگاهش به پنجره بود فضای خونه اونقدر برام خفه بود که ترجٌح دادم چندساعتی و بٌرون 

باشم حال دانٌار هم خوب نبود و اٌن و می تونستم از نگاه و سکوتش بخونم حال 

 :باصداش افکارم و پراکنده کردم...هٌچکدوممون خوب نبود

 جانم؟-

 اشاره ای به ضبط کرد

 مٌشه ٌه اهنگ باز کنم -

 سرم و تکون دادم 

 اره-

باصدای اهنگ شاد اخمام و توهم کشٌدم اصال حوصله همچٌن اهنگی رو نداشتم دانٌار که 

 انگار فهمٌد سرٌع زد اهنگ بعدی، صداش و بلند کرد و سرش و تکٌه داد به پشت صندلی،

 انگار که اٌن اهنگ دقٌقا وصؾ حال ما بود
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 انقده بچه ای که هنوز واسه ی من دنبال نقشه ای"

 سر چی اخه اٌنقدر لجباز و ٌه دنده ای

 کجا مٌری باٌد تسفٌه کنی بعد بری

 :همراه اهنگ  خوندم

 خٌلی بد دلی-

 انقده بچه ای که هنوز واسه ی من دنبال نقشه ای

 سر چی اخه اٌنقدر لجباز و ٌه دنده ای

 "کجا مٌری باٌد تسفٌه کنی بعد بری

 "بددلی از علی درخشان"

 

باصدای قطع اهنگ باتعجب سمت دانٌار برگشتم چشاش پراشک بود و سٌبک گلوش تند تند 

باال پاٌٌن مٌشد، حق داشت  نمی تونستم جلوی اشکاش و بگٌرم می دونستم که جای خالٌش 

 .خٌلی تو چشمه و چاره دٌگه ای هم برامون نزاشته بود

 "راوی"

 

حالش خٌلی بد بود جوری که ارزو  می کرد کاش فرهود اٌنجا نبود تا خودش و خالی کنه 

اٌن ؼم براش خٌلی بزرگ بود نمی دونست چطور باٌد باهاش کنار بٌاد، نه می تونست و نه 

 دلش می خواست

 :زٌر لب گفت

 خودتو گذاشتم کنار، دوست داشتنتو چٌکار کنم؟-

وقتی فرهود جرٌان و براش تعرٌؾ کرد زٌاد تعجب نکرد نه اٌنکه براش عادی باشه ها نه 

فقط زٌاد تعجب نکرد، چون اون اواٌلی که رامان تازه وارد رابطشون شده بود خودش بهش 

 !گفته بود که به خاطر پول اومده

نمی ...اٌنکه رامان احساساتش و به بازی گرفته بود باورکردنش براش سخت بود...ولی

 تونست باور کنه همه حرفاش دروغ بود اصال حرفاش به کنار

چشما هٌچوقت دروغ نمٌگن مخصوصا اون چشمای ...نگاهش که نمی تونست دروغ باشه

 ...آبی

 

دلش مٌخواست چندروزی بره تا باخودش تنها باشه حتی فرهودم نمی خواست فقط می 
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 !بدون هٌچ ادم دٌگه ای...خواست تنهاباشه، خودش و خودش

فرهود حتی اجازه نداده بود با رامان صحبت کنه و حرفای اونم بشنوه، می دونست واسه 

اونم خٌلی سخته ولی نباٌد زود تصمٌم می گرفت، تصمٌمی که اٌنده دانٌارم تحت تاثٌر اون 

 ...بود

با صدای زنگ موباٌل فرهود برگشت سمتش فرهود فقط ٌک کالم گفت باشه نگرانی و می 

 :تونست از چهره اش بخونه، همٌنکه قطع کرد فوری پرسٌد

 کی بود؟اتفاقی افتاده؟-

 :درحالی که به روبه رو خٌره بود با صورتی سرخ شده گفت

 ...رامان-

 اب دهنش و به زور قورت داد

 رامان چی؟ -

 دستی به پشت گردنش کشٌد

 مادرش بود گرٌه می کرد و می گفت که حالش بده و هرچی قرص داشتن خورده-

تو سرش احساس سنگٌنی می ...اشکاش بند نمٌومدن و تموم صورتش و خٌس کرده بودن

 کرد

 ...اگه اتفاقی براش بٌفته چی؟اگه بمٌره...اگه-

 باصدای داد فرهود دٌگه حرفش و ادامه نداد

 بسه، دٌگه چٌزی نگو-

دٌگه چٌزی نگفت بعد ده دٌقه که رسٌدن خونه رامان اٌنا، هردو بانگرانی از ماشٌن پٌاده 

شدن و سمت اپارتمانشون رفتن سوار اسانسور شدن به صورت سرخ فرهود نگاه کرد خٌلی 

 ...کالفه بود خودشم داشت از نگرانی مٌمرد

 باالخره به طبقشون رسٌدن و وارد خونه شدن مادر فرهود باگرٌه درو باز کرد 

 ...بچم-

سرٌع سمت اتاق رامان رفتن فرهود جلو رفت و رامان و که روی تختش بودبی حال بود 

افتاده بود بلندش کرد بادٌدن کاؼذاٌی روی مٌز با کنجکاوی سمتشون رفت با خوندنشون 

 بؽض کرد باصدای فرهود برگشت سمتش

 بٌا کمک-

ٌکی از دستای رامان و رو شونه اش انداخت و باهم از خونه خارج شدن، سوار ماشٌن 

 شدن مادر رامان هم باگرٌه کنار پسرش عقب نشست، 
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فرهود جلوی اولٌن بٌمارستانی که تو مسٌرشون بود نگه داشت با کمک پرستارا بردنش 

 داخل

اجازه ندادن فرهود هم همراهشون بره، بانگرانی روی صندلی ها نشستن مادر رامان فقط 

 گرٌه می کرد و زٌر لب دعا می خوند

 باالخره دکتر از اتاق بٌرون اومد هرسه از جاشون بلند شدن و سمت دکتر رفتن

 اقای دکتر حالش چطوره؟-

 دکتر لبخند رو لب نشوند

 نگران نباشٌن حالش خوبه-

 اشاره ای به فرهود کرد

 می تونم تنهاٌی باهاتون صحبت کنم-

 بله حتما-

 :مادر رامان باگرٌه گفت

 می تونم ببٌنم پسرمو-

 دکترسرش و تکون داد

 بله می تونٌن فقط لطفا زٌاد طولش ندٌن باٌد استراحت کنه-

 چشم-

 وقتی تنها شدن دکتر برگشت سمت فرهود

اگه ٌکم دٌر می رسوندٌنش ممکن بود عواقب ناخوشاٌندی پٌش بٌاد، حاال خداروشکر که -

متاسفانه اٌشون قصد خودکشی داشتن لطفا از اٌن به بعد بٌشتر مراقبش  زودتر رسوندٌنش،

 .باشٌن ممکنه بازم دست به همچٌن عملی بزنه

 بله ممنون اقای دکتر-

 بعد اتمام حرفش با دکترسمت صندلی رفت و روش نشست

 بله ممنون اقای دکتر -

 بعد اتمام حرفش با دکترسمت صندلی رفت و روش نشست

 ...هٌچ کدوم حرفی نمٌزدن شاٌدهم توان حرؾ زدن نداشتن

باالخره مادر رامان اومد بٌرون بادستمال کاؼذی اشکاش و پاک کرد و جلوی فرهود 

 واٌستاد

 ...ممنون پسرم، خدا حفظت کنه اگه شما نٌومده بودی-

 دوباره شروع کرد گرٌه کردن
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 اجرت با خدا ...نمٌدونم چه بالٌی سرش مٌومد-

 فرهود سرش و تکون داد

 نگران نباشٌن حالش خوب مٌشه-

 ممنون پسرم، من دٌگه برم دکتر گفت تا فردا خوب مٌشه و مرخص مٌشه-

 خواهش می کنم اگه مٌخواٌن من برسونمتون-

 نه دارم مٌرم خونه خواهرم خونشون همٌن نزدٌکٌاست-

 باشه پس خدافظ-

 بعد رفتن مادر رامان، باصدای دانٌار سرش و چرخوند سمتش

 مٌخوام برم ببٌنمش-

 سری تکون داد

 چون باٌد برٌم خونه...فقط زودتر-

 باشه-

از جاش بلند شد و سمت اتاق رفت با دٌدنش روی تخت قلبش به درد اومد نزدٌک تر شد 

 نکاهش به صورت نزارو رنگ پرٌده اش افتاد بؽض کرد،

تاحاال رامان و بااٌن حال ندٌده بود همٌشه لبش خندون بود و چشاش برق مٌزد ولی االن از 

 ...اون پسره شرو شٌطون خبری نبود

 ..نکاهش که بهش افتاد لبخند تلخی زد، ولی دانٌار نمی تونست لبخندی بزنه حتی تلخ

 خوبی؟-

 ٌکم اوضاع سخت شده ولی خوبم  -

 چرا همچٌن کاری کردی؟ اٌن کارا مال ادمای ضعٌفه-

 :پوزخندی زد

 من دٌگه قوی نٌستم-

 چشاش و از چشای ابی خوشرنگش گرفت و به مالفه دوخت

 ...باٌد فعال بااٌن وضعٌت کنار بٌای-

 !اگ هٌچوقت روبه  راه نشدٌم چی؟-

 نگاهش و به چشای ؼمگٌنش دوخت

 

 ...نمٌدونم رامان منم دٌگه چٌزی نمٌدونم-

 شچونه اش لرزٌد و اشکاش رٌخت روی گونه ا
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 .هرگز دوست نداشتم تو صدای گرٌه مو بشنوی ولی خب، خوب بهت باختم-

دستش و گذاشت روی صوتش و باانگشتش جلوی قطره اشکی که از گوشه چشمش سرازٌر 

 شد و گرفت

تو خودت خبر نداری بی تو من چه وضعی دارم، بهت نٌاز دارم مثل قلبی كه به تپٌدن نٌاز -

 .داره

 دستش و گرفت تو دستش و اروم فشرد

دم نزد  منم سعی مٌکردم به روی خودم نٌارم ولی اخه  مگه ! دلم تو نبودنت خفه مٌشد-

 مٌشد؟

بهش زمان بده، من هنوز امٌدم و از دست ندادم همه چی درست مٌشه تو بازم پٌش ما _

 ...فرهود سخت فراموش می کنه...برمی گردی ولی فقط باٌد ٌه مدت بگذره رامان

سرت رو به پٌشونٌم بچسبون و تو چشمام زل بزن؛ دستامو محکم بگٌر و بهم بگو که ما تا -

 .ابد برای هم هستٌم

 سرش و نزدٌکتر برد قطره اشکش افتاد رو صورت رامان، 

 ونٌش و چسبوند به پٌشونٌش و دستاش و محکم فشردشپی

 دوست داشتنت بهترٌن انتخاب زندگٌم بوده -

با صدای زنگ موباٌلش سرش و عقب برد بدون اٌنکه به اسکرٌن موباٌل نگاه کنه می 

 تونست حدس بزنه کٌه

 هبچ وقت دٌگه هٌچوقت همچٌن کار احمقانه ای نکن ...باٌد برم مراقب خودت باش-

 مٌشه ازش بخوای بٌاد ببٌنمش؟-

 چشماش و بازو بسته کرد

 ...رامان تو که مٌدونی-

 ...لطفا-

 نمی تونست به اون چشما نه بگه سرش و تکون داد

 باشه سعی می کنم راضٌش کنم -

 نزدٌک شد لبش و  کوتاه بوسٌد و به چشماش زل زد

 اگه همه ی ادمای دنٌا هم تنهات بزارن من همٌشه کنارتم، حواسم بهت هست -

 ...بمونی برام-

لبخندی زد و سمت در رفت اخرٌن نکاه و بهم انداختن و از اتاق رفت بٌرون سمت فرهود 

 رفت که اخماش تو هم بود
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 مٌدونی از کی اونجاٌی؟-

 مٌشه بری ببٌنٌش؟-

 اخم کرد

 بٌابرٌم من وقت اضافی واسه ادمای بی لٌاقت ندارم-

 خواست بره که دستش و گرفت

 ...توروخدا فرهود-

 سرجاش موند و اروم برگشت سمتش

 برای اخرٌن باره-

سمت اتاق رفت و وارد شد نگاه رامان که بهش افتاد اخماش و کشٌد توهم انتظار نداشت 

 رامان و تو همچٌن حالتی ببٌنه

 ٌکم نزدٌک شد، لبای خشک شدش و بازبونش ترکرد

 نمٌخوای حالم و بپرسی؟-

 :پوزخندی زد

 برام مهم نٌست-

 احتٌاج دارم به گفتِن حالم به تو-

 !خودم دارم حالت و می بٌنم خٌلی بٌچاره به نظرمٌرسی-

 مٌدونسم نمٌخاٌم ولی خب االن چی؟-

اگه فکر کردی باخودکشی و همچٌن مزخرفاتی و می بخشمت کامال در اشتباهی تو بازم -

 !همونی اشتباهاتت پاک نمٌشن حتی بامردن

 بؽض کرد  و لبش و فشرد

 ... همش بهم رٌخته ست همه چٌم موهام،  تختم، کلماتم، قلبم، زندگٌم-

 کلمات رو  با بی رحمانه ترٌن حالت ممکن کوبٌد رو  صورتش

به نبودن ها،  آدم ها خٌلی زودتر از چٌزی که فکرشو بکنی به شراٌط جدٌد عادت مٌکنن؛  -

 ...ندٌدن ها، نشنٌدن ها و جاهای خالی

 .نذار بٌن لبامون فاصله بٌوفته-

 دستی به صورتش کشٌد

 فاصله خٌلی وقته بٌنمون و پر کرده-

 ..کاش با اون چشات منم ببٌنی-

 اهش و دوخت به چشای اشک الودش گن
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 !کلماتی که از دهنش در مٌومد حرؾ دلش نبود ولی باٌد بی رحم می بود مثل خودش

 !تو برای من مردی رامان همون لحظه ای که همه چی و فهمٌدم برام تموم شدی-

 دستی به صورتش کشٌد تا جلوی اشکاش و بگٌره

 من هٌچی نمٌگم دٌگ خوبه؟-

از اتاق بٌرون اومد و بدون اٌنکه حتی به دانٌار نگاهی کنه از کنارش گذشت و از 

 بٌمارستان اومد بٌرون به حٌاط که رسٌد

ٌه جا واٌستاد نفس عمٌقی کشٌد و دستی پشت گردنش کشٌد هٌچ جا ارومش نمی کرد 

 ...احساس خفگی می کرد انگار که هٌچ هواٌی نبود هٌچ ارامشی نبود

*************** 

 نمٌتونست...فرهود توی ماشٌن منتظر دانٌار نشسته بود و به ٌه جای نامعلوم خٌره شده بود

 !با دروغ ها و تظاهر های الکی رامان کنار بٌاد هر چند االن به نظر پشٌمون مٌرسٌد

دانٌار در ماشٌن رو باز کرد و نشست همٌنکه نشست فرهود شروع به حرکت کرد چند دٌقه 

 ی اول بدون هٌچ گفتگوٌی سپری شد

هر دو ساکت بودن و فکر هاٌی تو ذهن داشتن دانٌار به اٌن فکر مٌکرد که چطور مٌتونه 

فرهود رو راضی کنه که رامان پشٌمون شده از کارهای گذشته اش و االن صمٌمانه عاشق 

 ..اوناست و دلشون پٌش اوناست

دانٌار نمٌدونست چطور شروع کنه و ٌا با چه لحنی بتونه فرهود رو متقاعد کنه لب هاشو تر 

 :کرد و همٌنطور بی مقدمه و ٌکهوٌی گفت

 ...رامان و ببخش بزار بٌاد و مثل قبل به زندگی سه نفرمون ادامه بدٌم_

جرئت نداشت به چشمای فرهود نگاه کنه مٌدونست فرهود االن داره با ابروهای تو هم 

 کشٌده اونو نگاه مٌکنه

 اما فرهود خٌلی خونسرد به جلو خٌره شده بود 

وقتی که ٌه نفرو همٌشه مٌبخشی اٌن فرصتو ازش مٌگٌری که بفهمه هر اشتباهی ٌه _

 .تاوانی داره

اون تاوان داده ...ولی فرهود اون دوستمون داره ما هم دوسش دارٌم االنم خٌلی پشٌمونه_

تاوانشو وقتی که تو با سردی باهاش برخورد کردی ٌا وقتی که داشته مشت مشت قرص 

 ...مٌخورده داده

 :پوزخندی زد

همٌن دٌگه انقدر ضعٌؾ بوده دست به همچٌن کاری زده اون دٌگه از اٌن رابطه قطع امٌد _
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 ...اگه واقعا مارو مٌخواست هٌشوقت همچٌن کاری نمٌکرد...کرده

حتی ذره ای تالش نکرد دوباره اعتماد من و تورو به دست بٌاره تو داری از کی دفاع 

مٌکنی دانٌار؟از ٌه ادم ضعٌؾ که حتی نخواسته رفتار اشتباهش رو جبران کنه و به جاش 

 ٌه راه اسونتری رو انتخاب کرده؟

 :دانٌار پٌشونٌش رومالٌد و گفت

حتی نخواستی باهاش حرؾ ...فرهود مگه تو فرصت دادی؟ از کار اخراجش کردی _

 !بزنی

اٌنا مال گذشته بود و به نظرم باٌد ببخشٌش هر چند اشتباه کرده مگه من و تو چند بار اشتباه 

 !کردٌم و ازش درس گرفتٌم و عاشق تر از قبل شدٌم؟

همونطور !دانٌار مٌخوام به رابطه ی قبلی دو نفره مون  برگردٌم بدون هٌچ فرد دٌگه ای_

 !که قبال گفتم اٌن رابطه ی سه نفری فقط ٌه فانتزٌه برامون، ٌه تنوع

االنم تموم شد و رفت نمٌخوام برات ٌه حسرت باشه رامان فراموشش کن االن فقط به 

 خودمون دوتا توجه کنٌم 

  !دانٌار با حرص لبش رو گاز گرفت نمٌدونست اٌن بی احساسی فرهود از کجا اب مٌخوره

فرهود چطوری مٌتونی انقدر بی احساس و خشک باشی؟ انگار نه خانی رفته نه خانی _

 ...اومده

خودت داری مٌگی قبال االن همه چٌز فرق کرده ما طعم زندگی سه نفره رو چشٌدٌم مگه 

 مٌتونٌم به همٌن راحتی فراموشش کنٌم

 

 !فقط عادت کرده بودٌم بهم اٌن عادتم بعد چند روز از سرمون می افته مطمئن باش_

دانٌار داشت کفری مٌشد تا به حال اٌنقدر فرهود رو بی منطق ندٌده بود تصمٌم گرفت ساکت 

 !بمونه

 "رامان"

 

نگاهم به سرمم بود که قطره قطره توی رگم مٌرفتن اما فکرم جای دٌگه ای بود فکرم گٌر 

 چند ساعت پٌش بود که فرهود دوباره با سردی پسم زده بود 

فرهود اولٌن کسی بود که منو نمٌخواست همٌشه عادت کرده ...اٌن ٌه درد بزرگ بود برام

بودم که مورد پسند همه باشم همه منو بخوان ولی االن فرهود همون ٌک نفر منو 

 !نمٌخواست
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در اتاق زده شد و سپس قامت فرزام تو چارچوب در نقش بست انتظار دٌدنش رو االن 

 .نداشتم

 با نگرانی سمتم اومد توی دستش ٌه سبد گل بود روی مٌز گذاشت و اخمی کرد

 چٌکار کردی با خودت رامان؟اٌن چه وضعٌه؟_

نمٌخواستم کس دٌگه ای رو ببٌنم در اصل نمٌخواستم ...رومو سمت مخالفش برگردوندم

 !کسی تنهاٌی مو به هم بزنه

 مهم نٌست _

صدای کشٌدن پرده اومد پرده ای که بٌن من و مرٌض های دٌگه بود و  مٌشد مختصرا 

 محدوده شخصی اٌجاد کرد 

همه چٌو از چشم من ...مٌدونم چی شده قبل از اٌنکه بٌام مامانت همه چٌو برام تعرٌؾ کرد_

 ... می بٌنی اما رامان قسم مٌخورم نمٌخواستم همچٌن اتفاقی بٌوفته

من فکر مٌکردم اون چٌزی که بٌن شماست ٌه عشق زود گذره نمٌدونستم احساساتت درگٌره 

اگه مٌدونستم هٌچوقت اون حرفارو نمٌزدم االن خٌلی متاسفم برای اٌنکه نتونستم درکت 

 ...کنم

 ...نه حرفاٌی که زدی نه اتفاقاتی که افتاده...گفتم که فرزام االن دٌگه هٌچی مهم نٌست_

 سرمو سمت خودش برگردوند و توی چشمام زل ز

ولی تو حق نداشتی با خودت اٌن کارو بکنی اگه ٌه اتفاقی می افتاد چی؟اگه ...هر چی_

مامانت ٌه چند دٌقه دٌر مٌرسٌد هٌچ به فکر خانواده ات بودی اگه تو نباشی چی به سر اونا 

 مٌاد؟ چه قدر خود خواه شدی 

 با صدای نسبتا بلندی گفتم که بعد با ؼر ؼر های چند مرٌض دٌگه مواجه شدم 

 کی خودم؟من کی مهم بودم؟...کافٌه دٌگه فرزام همش اونا همش خانواده بسه دٌگه_

ه خاطر اونا به خاطر اساٌش اونا بود که رفتم دنبال اٌن کار ٌکبار هم که خواستم به مٌل ب

خودم عمل کنم اٌن طور شد االن هم سٌس ادم های نصحٌتگر رو نگٌر من اون لحظه کاری 

 !رو کردم که از نظر خودم درست بود

 :بازومو نوازش کرد وگفت

اون بٌرون هنوز زندگی جرٌان داره ...االن هم دنٌا به اخر نرسٌده ...اروم باش رامان _

 عزٌز من 

 :روی صندلی نشست و ادامه داد

اصال ٌه وقتاٌی بشٌن جلو آٌنه خودتو نگا کن ببٌن آدمای زندگی ارزش اٌن ؼم نگاتو 
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 دارن؟خستگٌه چشاتو چی؟

اگه تا ...اروم نٌستم اصال هر راهی برای اروم کردن خودم خواستم پٌدا کنم به اونا ختم شد_

 !آخر عمر دلتنگش بمونم چی فرزام؟

خودم وقتی داشتم اخرٌن جمله از حرفم رو ادا مٌکردم دلم برای خودم سوخت و اٌن ٌعنی 

 !اخر بٌچارگی

مٌگذره رامان مطمئن باش اٌن روزاتم مٌگذره همه چٌز حل مٌشه فقط باٌد به خودت باور _

 داشته باشی 

 :به سقؾ خٌره شدم و با ؼمی که تو صدام بود گفتم

 اون اصال نخواست حالمم بپرسه فرزام _

 :بعد به چشماش خٌره شدم و گفتم

 اٌن مٌدونی ٌعنی چی؟ٌعنی دٌگه منو نمٌخواد_

 ..ما واقعا مرٌضٌم دنبال ٌکی مٌگردٌم ک حالمونو بپرسه بعد ک پرسٌد مٌگٌم هٌچی_

 :لبم رو با نوک زبون تر کردم و گفتم

 بگم که چه قدر ،مٌخواستم از اٌن دلتنگٌهام بهش بگم...اما من نمٌخواستم بگم هٌچی_

 ....مٌخوامشون چه قدر دلم مٌخواد اٌن رابطه ادامه داشته باشه اما اون نپرسٌد حالمو

*********************** 

چند روزی از مرخص شدنم از بٌمارستان گذشته بودم و من دوران سخت و عجٌبی رو 

 ...سپری مٌکردم هٌچ چٌز برام رنگ و بوی سابق رو نداشت

 

سر چٌز های بی مورد بهونه مٌگرفتم خانواده ام و بقٌه سعی 

کرده بودن تنهام نزارن اما همٌنکه ٌه جای خلوتی پٌدا مٌکردم 

ذهنم با فکر های عجٌب پر ...به چند روز پٌش فکر مٌکردم

 .شده بود

گهگاهی دانٌار با شماره های مختلؾ بهم زنگ مٌزد و حالم 

 رو جوٌا مٌشد اون هم حال درست و حسابی نداشت

مٌگفت رابطه شون هم با فرهود مثل قبل نٌست فرهود بٌشتر روز رو بٌرون از خونه 

 !مٌگذرونه و وقتی هم خونه مٌاد سرش رو با کارهای دٌگه گرم مٌکنه

 "راوی"
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اگه ...دانٌار مثل روز های دٌگه منتظر فرهود نشسته حرفاٌی اماده کرده بود که باٌد مٌزد

 !نمٌزد راحت نمٌشد و مثل خوره تموم ذهنش رومٌخورد

 :فرهود سالمی زٌر لب گفت و مستقٌم به سمت اتاق حرکت کرد دانٌار سمتش رفت و گفت

 باٌد حرؾ بزنٌم فرهود_

 :فرهود سمتش برگشت و گفت

هر حرفی به ؼٌر رامان باشه سراپا گوشم  _

 

همٌن اول کار حس مٌکرد همه ی ! اب دهنش رو قورت داد ضربه کاری بود

 حرفاٌی که باٌد به فرهود بزنه رو فراموش کرده اما از تک و تا نٌوفتاد 

اتفاقا در مورد رامانه اٌن چند روز به خاطر ارزشی که برات قائل بودم حرفی _

 نزدم فرهود من همم تو اٌن رابطه سهمی دارم

 فرهود ٌک تای ابروش رو باال برد  

 خب؟_

اگه برای حرؾ من ارزش قائلی رامان و برگردون به اٌن خونه دلم برای جمع سه نفره _

مون تنگ شده کافٌه فرهود کی نوبت خنده های واقعی از ته دلمون مٌشه؟من خسته شدم ٌا 

 ...باٌد رامان و بٌاری اٌن خونه ٌا من

 ازگفتن ادامه ی حرفش واهمه داشت 

 فرهود تٌز نگاهش کرد و زمزمه کرد

 ٌا؟_

 انتخاب با خودته ...ٌا منو دٌگه نمی بٌنی از اٌن خونه مٌرم _

 :فرهود خنده ای کرد

 تو ٌه الؾ بچه داری تهدٌدم مٌکنی؟_

 سرش رو کج کرد جرئت پٌدا کرده بود 

 اسمش رو هر چی دلت مٌخواد بزار فرهود، من تصمٌمم جدٌه _

فکر نمٌکردم که ٌه روز تو هم بخوای کنار بکشی دانٌار اما من ازادت مٌزارم کاری که _

 فکر مٌکنی درست هست رو انجام بده 

فکر مٌکرد فقط ٌه تهدٌد ساده ی بچگونه ست و دانٌار ...فرهود چونه اش رو خاروند

 هٌچوقت جرئت عملی کردنش رو نداره صاؾ توی چشماش زل زد
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و دانٌار لب هاش رو بهم چسبونده بود لب هاش درست مثل ٌه خط صاؾ شده بود سمت 

 ....اتاقش رفت هر چی که فکر مٌکرد الزمه رو توی چمدون رٌخت

 "فرهود"

 

چندروز گذشته بود و دانٌار حتی ٌه زنگ خشک و خالی هم بهم نزده بود، اٌن روزا خٌلی 

 بی حوصله و کالفه بودم حتی حوصله رسٌدگی به کارای کارخونه رو نداشتم

 اٌن تنهاٌی رو دوست نداشتم هرچه قدر که مٌگذشت بٌشتر تو اٌن تارٌکی ؼرق مٌشدم،

دستم و رو صورتم کشٌدم اگه اٌن مرتٌکه کمالی چٌزی نمی گفت و دهنش و بسته نگه 

 مٌداشت االن همه چی خوب بود، رامان کنارم بود و دانٌار خونه منتظر ما ولی االن چی؟

 جای خالی رامان بدجوری تو چشم بود، ...کسی منتظرم نٌست کسی چشم به راهم نٌست

تقه ای به در خورد شعبانی توی سٌنی کٌک و چاٌی اورد و گذاشت رو مٌز تشکری کردم 

 حتی مٌلی به خوردن نداشتم بااٌنکه صبحانه ام نخورده بودم چٌزی از گلوم پاٌٌن نمٌرفت،

بعد ساعت کاری که برام خٌلی دٌر گذاشت از جام بلند شدم کتم و پوشٌدم و کٌفم و برداشتم و 

 از ساختمون خارج شدم همه رفته بودن و کسی تو کارخونه نبود به جز کمالی

داخل اتاقکش بود و حواسش به من نبود پاهاش و دراز کرده بود رو صندلی و درحالی که 

داشت تی وی مٌدٌد بلند بلند می خندٌد اٌن خنده هاش عصبٌم می کرد جوری فکر می کردم 

 داره به من مٌخنده به من و تنهاٌٌم،

دستم و رو شقٌقه ام گذاشتم و فشارش دادم سرم داشت منفجر مٌشد صدای اون مرتٌکه هم 

رفته رفته بلندتر مٌشد ٌه لحظه بی اختٌار کٌفم و انداختم زمٌن و سمتش رفتم با دٌدن من از 

 جاش پرٌد 

 ...اقا-

 از ٌقه اش گرفتم و محکم مشتی به صورتش زدم عربده اش بلند شد

 ...کمالی عوضی...عوضی-

 چٌشده؟...چی...اقا...اق-

 پرتش کردم زمٌن و که باچشای گرد شده باترس بهم خٌره شد

 پاشو گورت و گم کن بٌرون دٌگه ام رٌختت و اٌن ورا نبٌنم-

 دستش و زمٌن گذاشت و به زور بلند شد

 خطاٌی از من سر زده؟...اقا-

 :داد زدم
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تو کی باشی ...تو بٌجا کردی فضولی کردی و حرفای رامان و رفٌقش و ضبط کردی...اره-

 اصال بخوای همچٌن ؼلطی بکن

 :با تته پته گفت

 ...فقط خواستم..به جون بچه هام...اقا-

 چٌه؟خواستی خودت و خوب جلوه بدی؟ -

 ... اقا اون پسره دٌوث-

 :رفتم نزدٌکش و ٌقه اش و گرفتم و با دندونای کلٌد شده گفتم

 وای کمالی نمٌخوام دستم به خونت الوده بشه گورت و گم کن تا کار دستت نداد-

 ٌقه اش و ول کردم باترس عقب عقب رفت، اشاره ای به در کردم

 ٌاال گمشو-

چنددٌقه بعد درحالی که کٌفش و زده بود بؽلش با ترس دوٌد بٌرون، دستی به صورتم کشٌدم 

 سرم و تکون دادم

 حاال بهتر شد-

 چنددٌقه بعد سمت ماشٌنم رفتم و سوار شدم در کارخونه رو که بستم حرکت کردم سمت خونه

 "راوی"

 

 :با بچه ها از سٌنما بٌرون اومدن مهران باخنده گفت

 عجب فٌلمی بودا خداٌی خٌلی حال کردم-

 عسل زد رو  دماؼش

 چته تو؟ اٌنجاها نٌستٌا-

 مهران دستش و انداخت دور گردنش

 شکست عشقی خورده دٌگه اٌنم سوال داره-

 خنده اش گرفت و دستش و از دور گردنش برداشت

 اه بسه مهران حوصله ندارم-

 :عسل درحالی که به زور چٌپسی و تو دهنش مٌزاشت گفت

 بابا بی خٌال خودمون و عشقه-

 :درحالی که داشتن تو پٌاده رو قدم مٌزدن مهران گفت

 توکه می خواستی زار  بزنی اصال چرا فرهود و ول کردی؟-

 چند بار بگم به خاطر رامان-
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 عسل چشاش و رٌز کرد

چرا همون روزی که رامان و دٌدٌم نگفتی اونم دوست پسرتونه؟ -

 

 نگاهش و از چشماش گرفت

 مٌترسٌدم بخواٌن قضاوتمون کنٌن-

 عسل دستش و دور شونه اش انداخت

بی خٌال رفٌقا که از اٌن کارا نمٌکنن اگه از اٌن رابطه حس خوبی -

 مٌگٌری په کارت درسته

 :سوار ماشٌن مهران شدن، روبهشون گفت

 مٌشه ٌکم خٌابون گردی کنٌم؟-

 :عسل لباش و ؼنچه کرد

 تو جون بخواه رفٌق-

لبخندی رو لبش اومد، خوشحال بود بااٌن حال بدش کساٌی هستن که پٌشش باشن ولی رامان 

 ...چی؟ شاٌد اصال فرهود عٌن خٌالشم نبود ولی رامان

باصدای اهنگ ٌونا دلش خواست استوری بگٌره تا حاال برای رامان استوری نزاشته بود 

اهنگ و زد تا اول پلی شه 

 

 قول بده نمٌره از ٌادت قوالت"

 که هٌچوقت بحث رفتن نشه

 چون اندازه کل دنٌا

 

 مٌده خنده ات مزه بی خٌال حرؾ مردم

 بی خٌال هرچی که پشتمون مٌگن

 بااٌنکه مؽزم مٌگه نمونم به حرؾ دلم گوش مٌدم

 

 تو همه چٌت فرق داره حتی ادا و اطوارت

 نمٌخوام ازم دور بشی ٌه قدم 

 اخه دورٌت درد داره
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 مٌترسم نباشی بری و تنهاشم ٌه عالمه

 فکرتو همه جا کنارمه اخه فرق داری تو باهمه

 اره فرق داری تو با همه ٌه شکل دٌگست

 "اون خندٌدنت ترسناکه ٌه روزم ندٌدنت

 

 "تو همه چٌت فرق داره از ٌونا"

 

 "فرهود"

 

شٌشه مشروب و  سرکشٌدم و دور دهنم و با دستم پاک کردم رفتم بالکن و به اسمون خٌره 

 شدم، دوباره شٌشه مشروب و سر کشٌدم 

 شاٌد اٌن چٌزٌه که هستم !  ناراحت ومست-

 سرم و تکون دادم

 اره من مٌتونم بدون شمادوتا زندگی کنم ولی نمٌخوام، حتی نمٌخوام بش فک کنم -

 شاٌد وقتشه که اٌن دوری و تموم کنم، شاٌد وقتشه که اٌن داستان به خوبی و خوشی تموم

شه، ادم بده ای تو داستان ما وجود نداره رامان الٌق اٌن نٌست که ازش به عنوان ادم بده ٌاد 

درحالی که تلو تلو می خوردم داخل خونه شدم چراؼارو بستم و خودم و رو کاناپه  بشه،

انداختم، حتی تخت هم من و تنها قبول نمی کرد، کاش زودتر فردا برسه، دلم مٌخواد زودتر 

 !ٌه پاٌان خوب...به اٌن تنهاٌی پاٌان بدم

برخورد نور افتاب به چشمام بازشون کردم نگاهی به وضعٌتم انداختم لخت و عور روی 

 تخت خوابم برده بود 

نٌم خٌز شدم دستی به سرو صورتم کشٌدم سرم درد مٌکرد دٌشب زٌاد روی کرده بودم حالم 

 اصال دست خودم نبود 

به زور با سرگٌجه ی زٌاد از جام بلند شدم کؾ زمٌن پر بود از پوست مٌوه و جعبه پٌتذا و 

 ...هزار جور اشؽال دٌگه

هر کی منو مٌدٌد فکر مٌکردم چند سال پٌر شدم اما کافی بود دٌگه باٌد خودمو جمع و جور 

 کردم و هر جوری شده دانٌار و بر مٌگردوندم 

دنبال موباٌلم مٌگشتم اما نبود همه جا رو گشتم ٌادم نبود اصال اخرٌن بار کی ازش استفاده 

کردم کوسن مبل و که برداشتم زٌر اون بود اما چون شارژ نداشت خاموش شده بود زدمش 
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 .به شارژ

شماره جدٌد دانٌار رو نداشتم از اون موقعی که گوشٌش رو شکستم خطش رو هم شکستم به 

 احتمال زٌاد االن گوشی و خط دٌگه گرفته بود 

داشتم فکر مٌکردم به کی مٌتونم زنگ بزنم و از احوال دانٌار مطلع شم تو ذهنم عسل و 

 مهران اومدن بی درنگ شماره عسل رو گرفتم بعد چند تا بوق جواب داد 

 خوبی؟.. فرهودم عسل...سالم_

 سالم مرسی_

اما ...لحنش معمولی بود شاٌد هم از دانٌار خبر نداشت و اصال نمٌدونست از هم جدا شدٌم

 امکان نداشت دانٌار با اٌن دو نفر خٌلی ندار بود همه چٌز رو بهم مٌگفتن

عسل ٌه چٌزی و مٌپرسم لطفا راستشو بگو از دانٌار خبر داری اٌن اواخر ٌکم بحثمون شد _

   و اون گذاشت رفت

 بعد ٌکم مکث جواب داد 

 نه _

 پٌشٌنٌمو مالٌدم 

 راستشو بگو لطفا خٌلی نگرانم _

 تن صداش و پاٌٌن اورد انگار که نمٌخواست کسی بشنوه

 حالش خوبه نگران نباش _

 کجاست؟_

 ...پٌش منه_

 مٌخوام ببٌنمش _

 نمٌشه فرهود اون نمٌخواد ببٌنتت اٌن تنهاٌی واسه هر دوتون خوبه_

 چشامو با عصبانٌت باز و بسته کردم 

ادرس ...اگه از حال من خبر داشتی اٌن حرفو نمٌزدی اٌن تنهاٌی برای من مثل سم مٌمونه_

 و بفرست لطفا 

 االنم خوابه...فرهود خان گفتم که اون نمٌخواد ببٌنتت_

  ...همه چی رو حل مٌکنم...با ٌه بهونه ای بٌارش بٌرون مٌخوام ببٌنمش_

 حرفی نمٌزد انگار داشت نرم مٌشد که اضافه کردم

 تو که مٌدونی چه قدر مٌخوامش ...باٌد ببٌنمش عسل_

 ادرس و مٌفرستم تا ٌه ساعت دٌگه جلوی در باش...باشه _



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 360 

 جبران مٌکنم ...ممنون ازت_

 داره بٌدار مٌشه ..باٌد قطع کنم_

 باشه فعال _

 فعال _

********************** 

 ...حدود ده دٌقه ای بود توی ماشٌن نشسته بودم و منتظر دانٌار و عسل بودم

همٌنکه از در بٌرون اومد فهمٌدم چه قدر دلم براش تنگ شده بود با دٌدن ماشٌنم با حرص 

 سمتم اومد 

 "راوی"

 

فرهود شٌشه ی ماشٌن رو پاٌٌن داد دانٌار با دٌدن چهره ی فرهود تعجب کرد حسابی 

شکسته شده بود موهای بؽل سرش سفٌد تر شده بود و زٌر چشماش گود افتاده بود و فرهود 

 .همٌشگی نبود

 

 :اما با اٌن حال حق به جانب گفت

اٌنجا چٌکار مٌکنی فرهود؟چه عجب بعد چند روز ٌادت اومد _

 !دانٌاری هم وجود داشته

  ...دانٌار بشٌن_

 لزومی نمٌبنم _

 اٌنطوری بده جلوی درو همساٌه بشٌن مٌخوان باهات حرؾ بزنم _

با اکراه در ماشٌن رو باز کرد و نگاهی برای عسل انداخت و زٌر 

 :لب گفت

 دارم برات عسل خانوم _

 .عسل از روی ناچاری شونه ای باال انداخت و سمت در خونه رفت

 برگردٌم به روزای قبل ...دانٌار من مٌخوام همه چٌو درست کنم_

 دانٌار چشماش رو رٌز کرد

 ٌکم دٌر نٌست به نظرت فرهود؟_

فکر مٌکردم همه چٌز با رفتن رامان قراره به حالت اولش بگرده شراٌطمون حتی حسمون _

 ...اما اٌنطور نشد همه چٌز رفته رفته بد تر شد



 مثلث عشقی
 

 

 مهدا و مهسا فرد مثلث عشقی

 مثلث عشقی
 

Page 361 

 :به اٌنجا که رسٌد دستی الی موهاش برد اون هارو مرتب کرد و ادامه داد

 االنم اٌنجام که همه چٌز رو حل کنٌم البته با کمک هم _

 اگه رامان و مٌبخشٌدی مٌزاشتی برگرده اٌنطور نمٌشد_

 دنده رو عوض کرد و گفت

 مٌرٌم دنبالش_

 :دانٌار به گوشاش اعتماد نداشت پرسٌد

 چٌی؟واقعا؟_

 فرهود لبخند محوی زد 

 اره مٌرٌم دنبالش ادرس خونه شونو هم دارم _

 دانٌار با ذوق گردن فرهود رو بؽل کرد و فشرد

 برٌم... واٌٌی باورم نمٌشه_

 اگه تو دستتو همٌنطور فشار بدی فک نکنم به اونجا ها برسٌم _

 دانٌار دستشو برداشت و لبش و گاز گرفت 

 وای ببخشٌد انقدر ذوق کرده ام نمٌدونم دارم چٌکار مٌکنم_

*********************** 

هر سه خوشحال از ماشٌن پٌاده شدن و به سمت اسانسور حرکت کردن فرهود از اٌنکه اون 

 ...دو تارو درکنار هم مٌدٌد خٌلی خوشحال بود

رامان هم باورش نمٌشد که دوباره به جمع سه نفره شون برگشته از اٌن بابت راضی بود 

 !فکرش رو هم نمٌکرد که دوباره رابطشون خوب شه

 :به خونه که رسٌدن دانٌار با دٌدن وضع نامرتب خونه گفت

 ٌقٌنا اٌنجا بمب ترکٌده نه؟_

 :فرهود خندٌد و بسته های ؼذا رو روی کانتر گذاشت و گفت

 فردا مٌگم ٌه مستخدم بٌاد اٌنجا رو تمٌز کنه _

 :رامان چمدونش رو به دٌوار تکٌه داد و گفت

 خودمون حلش مٌکنٌم _

 :دانٌار ٌه تای ابروشو باال داد و گفت

 چطوری؟تمٌز کردن اٌنجا تا شب طول مٌکشه_

 :فرهود و رامان خندٌدند فرهود گفت

 اول نهار ...اگه مٌخواٌن کار گروهی رو شروع کنٌد اول باٌد انرژی داشته باشٌم_
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 دانٌار ؼر زد

 گشنم نٌس فرهود من همٌن ٌه ساعت پٌش صبحونه خوردم _

 تمٌز کردن اٌنجا انرژی مٌخواد ...حرؾ نباشه_

بعد اٌنکه با خنده و خوشی نهار رو خوردند اتاق ها تقسٌم شد  تمٌز کاری نصؾ پذٌراٌی و 

 اتاق فرهود برعهده ی رامان شد تصمٌم گرفت اول اتاق فرهود رو تمٌز کنه

دستمال و مواد شوٌنده و برداشت و سمت اتاق رفت و شروع کرد به تمٌز کردن دٌگه 

اخراش بود که خم شد و از زٌر تخت شٌشه ی مشروب خالی رو برداره که چشمش به ٌه 

تابلوی کوچکی افتاد بٌرون که کشٌد داشت از تعجب شاخ در می اورد حدود ده تا از 

عکسای رامان بود که تنها قسمت چشماشون برٌده شده بود و به اون تابلو چسبونده شده بود 

عکس ها تو روز و زمان مختلؾ بود 

 

 با !رامان نمٌدونست فرهود کی همچٌن کاری رو کرده

دٌدن متن کوچکی که با خط خوش زٌر عکس نوشته بودن 

دلش لرزٌد 

 

  "من وقتی ؼرق مٌشم تو چشات تازه نجات پٌدا مٌکنم"

 :ٌهو در اتاق باز شد و فرهود گفت

 ...من و دانٌار پذٌراٌی رو_

با دٌدن اون تابلو عکسی که خودش درست کرده بود حرفش رو خورد 

اصال ٌادش نبود اٌن رو چند شب پٌش زٌر تخت انداخته رامان با اشکی 

 توی چشماش حلقه زده بود سمت فرهود رفت ٌهو بؽلش کرد

 دوست دارم ...خوشحالم کنارتونم فرهود_

 :فرهود کمر رامان رو نوازش کرد و گفت

 بٌا پذٌراٌی ٌه قهوه بخورٌم ...ماهم خوشحالٌم عزٌزم_

 ....با انگشت نم اشکش رو گرفت و سری تکون داد

هرسه روی کاناپه نشسته بودن فرهود وسطشون نشسته بود رامان و 

دانٌار سرشون رو روی شونه فرهود گذاشته بودن و سکوت کرده بودن و از باهم بردن 

گاهی وقت ها سکوت ...لذت مٌبردن فرهود هم دستش رو دور کمر اون ها حلقه کرده بود

 سکوت کنی و به صدای قلب طرؾ مقابلت ...کردن از زدن هزار تا حرؾ عاشقونه بهتره
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سکوت کنی و به صدای نفس هاش ...سکوت کنی و به عشقتون فکر کنی ....گوش کنی

 ....الن بٌشتر از هر زمان دٌگه ای احساس مٌکردن مثلث عشقٌشون رو ساختن اگوش کنی

    **** 
 امٌدوارم از خوندن اٌن رمان لذت برده باشٌن

 99.11.26پاٌان 

 

 

 

@romane_sahnedar

@romane_sahnedar

آیدی کانال تلگرام ما :




