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 ر.نوشتھ کمند| یرمان تھران مازارت
 

telegram.me/cafeetakroman 
 

 .برمی ھا را نام می پس فقط اصلادهی ھا زتیشخص:نکتھ**
  گروهریمد:ی پناھکمند

  گروهریز:ینیفرنازحس
  گروهریز:یری امھیھان
  اطالعاتیجمع آور:انیری ممیمر

**** 
 . بزن قدشی فرولیا_

   بخم و آخ و اوخمونمی کف دست چپش محکم زد با کف دست راستم و اونم بامن
 

 نمی ای فریدید: تا از دردش کمتر بشھ گفتمدادمیھمونجور کھ دستم و تکون م..دراومد
  نیپنجم

 
 . می کردشی کھ خرپول بودو خالیپسر
بعد خودش . ای کردشیآره بابا دمت گرم خوب خال: از آب پرتقالش خوردو گفتیکم

  ریزد ز
 

 ی کھ توی کسادیخندی از بس بلندبلند مکردمی نگاش مکی لبخند کوچھی و منم با خنده
   شاپیکاف
 

 خنکم خوردم و وهی از آبمیکم.. گفتنی میزی چزیزری و رکردنی نگامون مبودن
   و ازمیگوش

 
 ؟یالو ھان: زنگ زدم بوق سوم جواب دادی دراوردم و بھ ھانبمیج
 .امیسالم سالم دارم م_

 بھ فر کردم کھ دھنش پراز ی نگاھھی..  زنھیود داره دو م و قطع کرد معلوم بیگوش
   وکیک
 

 سھ انی پسره شانیاز ا: گفتم..  داره فی تشری بشر کال حسننی باد کرده بود الپاش
  ونیمل
 

  تو چقدر؟زدم
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 پسره نیبابا ا: و بھ زور قورت داد و گفتکی کاکائوش کری از شیبا خوردن کم 
  حسام آب

 
 ھی و ی کفش پونصد تومندی  خری زدم توزی کم خورده رھی فقط دی چکی دستش نماز

  چند
 

 .. مانتودست
 .. کردهکاری چنمی بادی بیھان..بازم خوبھ : و گفتممی صندلی نشستم روصاف

 ی سمت صندلمی برگشتی و فرزی بھ میفی برخورد کی نشده بود کھ با صداقھی دقچند
  بغل من

 
 دشی سفی بغض کرده و لپای کھ چجورکردی نگاه می با تعجب بھ ھانمی داشتی فرو

  وباد
 

 . دارهفی کال دل نازک تشرھیھان! ی البتھ من کھ  عادت داشتم و البتھ فرکرده
 و من ازش خستھ می تموم کنگھی گفتم دی ناراحت شد وقتیلی احسان خیکمند طفل_

 ..شدم
   ازشی طول دوستیچقدر تو: حرفش و گفتمنی بدمیُ عق زدن و دراورد و پری ادایفر
 

 ؟یدیکش
   جفتھی صد تومن پول و یس: گفتکردی می شالش بازی کھ داشت با گوشھ ھمونجور

 
 . طالگوشواره

 خونھ می بردیپاش: من و برداره گفتموهی اب میواشکی داشت مثال ی کھ سعی فرروبھ
  فردا

 
 .. دارهی چدی سوژه جدنمی ببمی مرشی برم پدیبا

 یادی کھ من زی ،از اونجامی شدنی سوار ماشھی رفت حساب کنھ و من و ھانیفر
  بدجنس

 
 مواد بود ی ماھان کھ پدرش قاچاقچیعنی کھ دوست شدم ی پسرنی دارم با سومفیتشر

  و
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 باھم ی موضوع الکھی پولدار بودن سر ـــــــــاری داشت و البتھ بسنی بنگاه ماشخودشم
  شرط

 
 و طبق معمول من رهی بخواد از اون بگی کھ برنده شده ھرچی و قرار شد طرفمیبست

  برنده
 

   لکسوزھی اون از بنگاھش برام ی ولنی خوب نھ ای ولارهی بنی و گفتم برام ماششدم
 

 و سر ختمی برنامھ رھی بھ نامم شد نی کامل ماشیسھ ماه بعدش وقت..اورد و(...)مدل
   ازیکی
 

 و نگرفت و نی کھ پولداره سراغ ماشی مچش و گرفتم و بھم زدم،از اونجاقرارھاش
  فقط

 
 ..ی دوستانی شد بابت پاناراحت

 کی و رسوندم خونشون و رفتم سمت خونھ کھ از شانس گوھھ من ترافی و ھانی فرھم
  یبد
 

ً سالمھ و اصالتا ستی و بیکمند پناھ((  کنمی خوب حاال وقتشھ کامل خودم و معرفبود
  ینوبج
 

 و خانوادم دمی ھا سبزه پوستن آخھ من سفی جنوبگنی کھ مھی چھ جوردونمی و نمھستم
  ھم
 

 می تصادف کردرازیش- جاده بوشھری بودن گفتم خانواده من ھجده سالم بود کھ تودیسف
  و
 

 کما ی توی دختر عمم مدتی مادرم و البتھ دختر عمم کھ با ما بود فوت کردن ولپدرو
  بود و

 
   کنھ من و برایً پدرم نسبتا خوبھ اومد زرنگی وضع مالدی مرد و عمم کھ دگھید بعدش

 
 جمع کردم و زدم زوی اون من ھمھ چی من و بدشانسی کھ از خوش شانسرهی بگپسرش

  بھ
 



 5 

 و بگم کھ متشی قدی نزاردمی لوکس خری خونھ ھی و ھمش و فروختم و باھاش تھران
  ھنوزم

 
 .. بود وھستیرشتم  معمار!!شھی خون مگرمی جوفتمی مادشی کھ

 کھ دی بھ مخم رسی برنامھ زماننی و فرناز دوستم و اھی کھ باھانشھی می دوسالحدودا
   ازیکی
 

  کھ ولش کردهگفتی و مزدی حرف مکردهی دوست پسرش می کھ برای از خرجادخترا
 .. 
 

 ! با اون ھاست نھ ماشنھادی پی ولمیندازی می با طرف دوستھینجوری ما اکار
 پول الزمم پول ی بخره و بھش بگی تومن٦٠٠ خرج کنھ مثال مانتو دیبعد اون با 
  زهیریم
 
 .. حساببھ
 کھ داشت  با ھی و بھ زن ھمسانگی گذاشتم پارکنی در و زدم و رفتم تو ماشموتی ربا

  نگاھش
 

   باکالس وی من آدمای ھاھیھمسا.. آسانسور ی ندادن و رفتم تویتی اھمدادی مقورتم
 

 !یعی طبی فضولن کھ عمری نگی از خانوما بگی بعضی ھستند ولیمتشخص
 ی و درش و با پام بستم زھرا خانوم ھفتھ ی باز کردم و کفش و گذاشتم جا کفشدرو

  دوبار
 
 .. بھ درکادی و البتھ از من اصال خوشش نمکنھی مزی خونھ و تمادیم

و موھام و باز کردم  دمی رنگ و پوشی اتاق و تاپ و شلوارک ست صورتی تورفتم
   تاشی،بلند

 
) برعکس مامانم کھ بور بود( داشتی بود و کامال لخت بود و رنگھ خرماباسنم
  یچشما

 
 شترازیاخھ چشمام درشتھ و ب!!  کل صورتم چشمھی داشتم و بھ قول فری روشنیعسل
  ھر
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 ی ولستی عمل کردم و لبام برجستھ نی و ھفده سالگمینیب.. ادی صورتم بھ چشم معضو
  یکم
 

 و روشن کردم ونیزی حال و تلویرفتم تو..  دارهی برجستگی کمنی و بھ خاطر ھمپھنھ
  و
 

 و ارشوری کالباس و بشقاب خی شاد و رفتم سمت آشپز خونھ و  بستھ کی موزھی زدم
  گوجھ

 
 ومدی ممی گوشی مبل نشستم صدای گرفتم و سس زدم و رفتم روی لقمھ رونی بدمیکش
... 
 

..  کنھ ی منت کشخوادی آخھ تازه باھاش بھم زدم و منھیرحسیما پسره ام کن حتولش
  شیخوب

 
 تی اھمی و گفتم  بنی وفرنازم ھمھی و بھ ھاندمی نمی کھ من آدرس خونم و بھ کسنھیا

  لقمھ و
 

 نگاه جی استی و بھ مسابقھ دمی مبل دراز کشی خوردم و موھام و نرم بافتم و روکامل
  کردمیم
 
.. 
 انیرا

 یصدا..چقدر شادن!  مردم و باشایب..  درست شدهیکی گرما چھ ترافنی ای تواووف
  کیموز

 
  ھی بھش انداختم ی نگاھھی بغلنی صداھم از ماششتری بادی میھمھ چ...  بوق و حرف وو
 

  مرخی دختر کھ از نھی.. ومدی من منی ماشی بلندش تا توکی موزی کھ صدادی سفلکسوز
 

  یی خط عمودصاف طالھی نکشی عی زده و باالبنی گرد ری آفتابنکی عھی بود خوشگل
 

 ! نی سردرد منھ ای ھم کرده و عامل اصلی کمبای تقرشیآرا..رنگھ
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 پدال گاز فشار دادم و ازش زدم جلو یپام و رو..  تموم شدو راه افتادنکی ترافباالخره
  و
 

 از ی انتظاردیھ با برسھ نری کھ خودش دیاستاد.. دانشگاه رسمی مری بودم دمطمئن
  دانشجو

 
 و با دی دانشجوھا خوابی کھ وارد کالس شدم سروصدایبھ محض!  داشتھ باشھھاش

  ھمون
 

 ی گذشتھ بود کھ نکتھ ینی می سبایتقر.. شروع کردم بھ درس دادنتی و جداخم
  یطوالن

 
 داشتھ باشن اداشتوی تا فرصت ستادمی گوشھ اھی و بستم و رفتم کی و سر ماژنوشتم

  خودمم..
 
 دختر کھ ھیچشمم خورد بھ ..  سنی بنوتوننی و نمدمی محی تندتند توضیلی خدونمیم

   یروبرو
 

 ی بود عقب و موھاشو فرق زده بود موھادهی نشستھ بود و مقنعھ اش و کشپنجره
  یمشک

 
صبر کن .. بھ کالس نداشت ی توجھچی وھدیی جویآدامسش و م..  داشتی جالبییخرما

  نمیبب
 
 بھش توجھ کردم یشتریبا دقت ب..  بودکی ترافی کھ توستی نی ھمون دختر صبحنیا

  رژلب
 

 درس و یادامھ ..  بود یدرکل دختر خوشگل.. ی فوق حرفھ اشی و  آرایی آلبالوسرخ
  دادم

 
 و بستم کی گذاشتم درس کھ تموم شد سر ماژستی من نی بودم کھ از دانشجوھامطمئن

  و
 

   کنھاداشتی داشت تندتند ی کھ سعشی شلوارم کردم و روبھ بغل دستبی جی و تودستم
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 ان؟یریخانم م:گفتم
 بلھ استاد؟: اورد باال و گفتعی و سرسرش

  کھ کنارتون نشستند از دوستان شما ھستند ؟ی خانمنیا:گفتم
 نداشتم کردنیپچ م کالس کھ داشتن پچ ی بھ دخترای و توجھزدمی کھ حرف مھمونجور

  و
 
 .دی شنی نمیًمطمئنا ھدفون گذاشتھ بود چون صدا! کردمی بھش نگاه میرکی زریز
 بھ عنوان ھمراه گھی کھ درنی بگیزیبلھ استاد راستش اومده بودن از من چ:یریام

  اومدن
 

 ..سرکالس
  بھ کالس نکردن درستھ؟ی دوستتون اصال توجھانیریخانم م:گفتم

 چشم از عیسر.. بھش اشاره کردم کھ با آرنجش زد بھ پھلوشیزی طرز تمسخر امبھ
  پنجره

 
 م؟ی مریمگھ مرض دار: و ھدفون و دراورد و گفتگرفت

  حاال؟کارکنمی ؟چھیخوب چ:  گفتالیخی اون بی با دستش بھ من اشاره کرد ولانیریم
 کلید ھ بلند شد معلوم شی خواستم دھن باز کنم بلند شد و راه افتاد بھ سمت من وقتتا

  یخوب
 

 شدو آدامسش کمینزد.. زنمیُ نھ زل مزنمی مدی نگاه بھ طرف دھی یمن کال تو.. داره ھم
  و از

 
 کھ فقط ی آروم جوریلی بود و خزمی می دراورد و چسبوند بھ لب تاب کھ رودھنش

  من
 

 ی کسی دفعھ بعد خواستی ولیجناب استاد درستھ خوشگل و پر جذبھ ھست: گفتبشنوم
  دیو د

 
 ؟ی اوکیزی حواستو جمع کن طرف زرنگ نباشھ بفھمھ چقدر ھیبزن
حالم بد گرفتھ شد .. درو محکم زد بھم رونی با پوز خند ازکنارم رد شد و رفت ببعد

  چقدر
 

َاااه لعنت.. لب تام ی روینگاھم افتاد بھ آدامس صورت.. بود پروو َ  ..یَ
 ..دیخستھ نباش..  کالس منی توارهی ھمراه نمی بعد کسیاز دفعھ : کل کالس گفتمروبھ
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   کھ منم دکشوندنیپرسی سوال می دخترا الکنی از ای و بعضرونی رفتن بعی سریبعض
 

 ..رونی و زدم بکردم
***** 

 .ھاھاھاھا_
 ی نگفتم بخنداریخشا..زھرمار: سرش وگفتمی برداشتم و زدم توزی می پرتقال روھی 

  گفتم
 

 ..دمی دوی چھ جونوریبفھم
 من قربونش بشم کھ یالھ: سرش و با صورت سرخش گفتی و گذاشت رودستش
  تورو

 
 ..ی بوده ماشا ببیچھ دختر. دمش گرم ُی کرده اتتیخ

 دی مبل دراز کشی و پرت کردم طرفش کھ با خنده گرفتش و روبی ادامھ بده سنذاشتم
.. 

 کمند
 یعنی رونم بود ی روشی کوتاھم کھ بلندی مشکی بپوشم؟؟مانتویحاال چ!  خب خبخب
  چند

 
 داشت و یی ساده بود کھ سمت چپش طرح طالھی مشکھی تر از باسنم و نیی پاوجب

   بودکیش
 
 یی طالی داره و کفش ورنیی طالیَ کھ درز ھاھی مشکی شلوار نود سانتدمی پوشو

  رنگم کھ
 

 بستم کھ از شال ی بھ خودش داده موھامو دم اسبی خاصی ساده بودنش جلوه بخاطر
  نھنز
 
 با دستگاه فر کردم و از دو عی موھامو سری جلوی و اعصابم و خورد کنھ ولرونیب

  طرف
 

 رژگونھ ی و زدم و کمملمی و ردمی کشی مدادم و برداشتم و خط چشم گربھ اختمی رفرق
  و
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 ی ارهیموھام و با گ...  لبانی شد ایاوووف چ.. و زدم یرژ سرخ آتش!  مطلباصل
  یمشک

 
 نھ ی و فقط دوطرفم باشھ ولرونھی اضافھ ھاش نزنھ بدمی شال پوشی کردم کھ وقتریگ
  الیخیب
 

 ھم نرم بود پارچش و برداشتم و یلی رنگ کھ خی آزاد باشھ قشنگ تره شال مشکبزار
  ینگاھ

 
 خوب بوده نمی حسری امقھی کار شده بود کردم نھ بابا سلیکی کوچپی لبھ ھاش کھ زبھ

  ھا آخھ
 
 خوامی بھش ندادم می تکونچی موھام و ھیشالم و گذاشتم رو!!  بوددهی خرنوبرامیا

  صاف باشھ
 
   انگشتم فروی ھام و تویساعتم و دستم کردم و دوتا از بندانگشت..  شونمی بندازم رونھ
 

ِ کھ باکفشم ست بود و برداشتم و ی دستفی از عطرم  وبھ خودم  زدم و کیکم...کردم
  یگوش

 
 ی چھ بچھ ی بود ھــدهی و کفش و ماھان برام خرفی کنیا... پول گذاشتم توش ی کمو

  یخوب
 

   بود فقط تا سھ ماه با طرف دوستنی کار ایقانونم تو.. درکل مغرور بود .. ی طفلبودا
 

بھ .. بود ی و پ جذبھ پیپسر خوشگل و خوشت...  با ماھان شد شش ماه ی ولمیباش
  یراحت

 
 قانونم یتو..  عضو قانونم نبودنی خوب ایرم مال خودم کنمش ول تا آخر عمتونستمیم
  نیا

 
 ساده ھی روبوسای عاشقانھ فقط در حد دست دادن ی و نھ خلوت ھادنی نھ حق بوسبود
  کھ
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  ی ادای و منم الکدی روز منو بھ زور بوسھی شعوری ماھان بادمھی ی خر بشھ ولطرف
 

 و فی کنی کرد و برام ھمی معذرت خواھی و دراوردم و اونم کلتی و عصبانیناراحت
  کفش

 
   خوبیتومن ول٤٠٠ تومن و کفشھ ٥٠٠ فی بود خود کدهی و چقدر گرون خردی خرو
 

   من چقدر از اون بوسش لذت بردم خخخ خدا منو نکشھ کھ فقط ظاھرمدونستی نماون
 

 .ادیزھرا خانوم امروز نم: شدم و روبھ نگھبان گفتمنیسوار ماش... مغروره
   چشم خانوم_
 حرکت کردم پخش و زدم و یعنی کھ ی و زدم بھ چشمم و تک زدم بھ فری افتابنکیع
   وشھیش
 

 کھ پخش ی آھنگنی اولنکی بھ عخوردی بھ موھام و ، موھام مخوردی باال باد مدمیکش
  شد از

 
 ) ھی عــالدی گوش کنکنمی مشنھادیپ(خوندی بود کھ افسار می چاووشمحسن
 آھنگم بلندش نی پخش شد من عــاشــق ای کھ تھران مازاراتی کردم و زدم بعدردش

  کردم و
 

 ی قھی نگاه کردم ده دقی کمترش کردم و بھ خونھ فریکم..  پدال فشار دادمی و روپام
  بود

 
 بھ خودم ی نگاھنھیپخش و خامشو کردم و از آ.. ازش نبود ی خبری بودم ولدهیرس

  انداختم
 

  ھی دختر خوشگلیفر...  خواھرش عسلی برادی خرمی بری با فرمیخوایمامروز ! خوبھ
 

 داره کھ یکی باربای و تقردهی کشیلبا..  دهی داره و پوستش سفی و مشکدهی کشیچشما
  بھ
 

 ..باالخره اومد..  خوبھ یلی خافشی و قھیتونی زی موھاش کمادی مشتری بچھرش
 ؟یسالم چطور_

 !!!!!! ھم زدهیپی بھش انداختم چھ تینگاھ
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 .بھ لطف شما خوبم_
 ..میری باھم مادی گفتم گفت نمھی خوب حاال بھ ھانیلیخ_

 چرا؟: و جابھ جا کردم و گفتمدنده
 . درسم عقبھگھیرفتھ دانشگاه م:  خودش و چک کرد و گفتنھیی آیتو

 و دی خرمی نرای بگمیم:  گفتمی بھ فرکی ترافی تونی و تکون دادم  و باترمز ماشسرم
  افرد

 
 م؟یری و بگستی لمی مرشی پمی و با خودت ببرم االن برعسل

 دانشگاھش کھ ازش یمگھ تو نرفت: لباش و بھ نشونھ فکرکردن کج کرد و گفتیکم
 ؟یریبگ

 .. نشدیرفتم ول: و تکون دادم و گفتمسرم
 دی خرمی االن برشتی پادی خودش ممینھ فردا مر:  اومد و گفتشی گوشکی تیصدا

  حوصلھ
 

 .نمی خونھ بشی باز برم توندارم
 ... پخش و باالتر بردمی و صدامی و روشن کردم و آروم آروم حرکت کردنیماش

 گرفتی مبی عی مغازه بود و رفت و ھی ھرچکشھی نمگھی پام داوووف
 یفر_
 ھان_
 .. ای تموم شد بداتی شاپ ھروقت خری کافی تورمیمن م_
 .. را ھم باخودت ببرنایباشھ پس ا_
 شاپ باد خنک کولر کھ خورد ی کافی و ازش گرفتم و رفتم تودی خری ھاجی و پکسھیک
  بھ
 

 مانده ی باقزی می نشستم روی خالی صندلی بھم آرامش داد رفتم تھ سالن و روصورتم
  و
 

 کی خنک با کرکاکائوی اومدن جمع کردن و سفارش شعی بود کھ سری خوراکپوست
 .. دادم

 
 من کھ ساعت یراست.. بھ ساعت انداختم ساعت ده بود ی  در اوردم و نگاھمیگوش
  یرو
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 ی آرامش و خنکرکاکائویسفارش و اورد و با خوردن ذره ذره ش.. الیخیب!!!  بوددستم
  بھ
 

 بلند می گوشی دھنم کھ صدای و برداشتم و گذاشتم توکی از کی شد تکھ قی تزروجودم
  شد
 

 قورت دادم رکاکائوی و با شکیدم و ک وصل کرعی بود سرمی بھش انداختم کھ مرینگاھ
 الو:
 ؟ی خوبیسالم کمن_
 ؟یتوخوب..یمرس_
 ؟یامشب خونھ ا.. آره گلم _

 .نجای اای اومد و دستم و بلند کردم و اشاره کردم بی فرنی ھمون حدر
 آره چرا؟:گفتم

 ..ارمی پولدار ھا را برات بستی ھم لمی باھم بخوری ھم شامنمتی ببامی ھم بخواستمیم_
 رمی و شکی کھ قصد داشت کی کردم و با دستم زدم پشت دست فریزی ری خنده تک

  کاکائو
 

   من و ببرهی خوشمزه
 ..ی دوازده برییای بازدهی نھ ینی وقت بشری کھ تا دایفقط زود ب..خونم  :گفتم

 .. نرهادتی فقط شام و امینھ زود م_
 .. ھیشام با فر: زدم و گفتمی بھ فریچشمک

 .ی پس باھیاوک_
 .یبا_

 اد؟ی بخوادی ممیمر: و گفتخوردی اورده بودن و داشت آب پرتقال می فرسفارش
 ..آره شام ھم با تو: در آوردم و گفتمکی از کی تکھ

 .میپس زود بخور تا بر: و تکون داد و گفتسرش
 تموم شده بود و خودش رکاکائومیمن ش! پرو.. زدی بھش رفتم کھ لبخندی غره اچشم
  تازه

 
 ..کردی م شروعداشت

   خونمی الزم بود و خونھ داشتم من کال توای درست کردن الزانی کھ برایزای چتمام
 

 دی خریُ پره فقط نوشابھ کھ دوست ندارم و فرشھی و آشپزخونم ھمشھی تموم نمیخوراک
  و
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   بمونھ بعدنی ماشی ھا را بزار تودیخر: گفتمی شدن بھ فرادهی خونھ موقع پمیرفت
 
 .رسونمتیم

 می زدی درست کردم و خالیُ سخارگوی ناھار میاول برا.. داخل می گفت و رفتی باشھ
  و
 

موھام و باز کرده بود و طاق ... میدی تخت من دراز کشی رومی ھردومون رفتبعدش
  باز
 

  ؟یینجای ای بھ مامانت گفتیفر:گفتم.. کنارم بودنطوری ھم ھمی بود و فردهیخواب
 .ھوم:گفت
با احساس گاز ..  بود نجای دلم آرزو کردم کاش مامان منم ای و تودمی کشیقی عمنفس

  گرفتن
 

 .. ھای منھیآج: کھ گفتی برگشتم سمت فرگونم
 ..ری گازش بگی قشنگ و دارم توھم ھی گونھ نی ھمای نباشم از دار دنخوامیدرد م_

ِاااا ،پس ا:  و گفتدیخند ِ ِ لبات .. ی چی درشت و عسلی چشمانیا.. ی ناز چی موھانیِ
 .. یچ
 

 ..شعورمنی بیدرکل تو خوشگل.. ی چاندامت
 ..یستیتو آدم بشو ن: بھش و گفتمدمیخند

 و دستش و دور شونم حلقھ کرد و سرش و گذاشت کنار سرم و چشماش دی و بوسگونم
  و
 

 تر کی آدم از خودتم بھت نزدیچقدر خوبھ کھ دوستا**منم چشمام و بستم .. بست
 **باشن

 انیرا
فردا شب .. کنھ دی فردا شب خریمنو بھ زور اورده پاساژ کھ برا.. اریت خشا بھلعنت
  تولد

 
   زارمی اصال پام و نمی از دوست دختراشھ و منم دعوتم ولیکی

 . جونمانی مایھ_
شرمنده داداش : اورد باال و گفتمی برگشتم سمتش کھ دستش و بھ حالت تسلی تندبھ
  انیرا
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 .نی ببخواستم بگم اونجا رو.. جونم
 ھم یلی از از پاساژ و نشونم داد و دوتا دختر بودن و خی قسمتھیبعد با انگشتش   

  خوش
 

ِ ادب کھ ی بیھمون دختره ! آھــان.. برام آشنا بود یلی خشیکی یول.. فی و ظراندام
  ھنوز

 
 ی دختر خوشگل و خوش انداممی از حق نگذریول..  رو لب تاپم ھستشیادگاری یجا
  ھم
 

  ھمونھ کھ برات گفتمدهی پوشی مشکیاون دختره کھ مانتو:  گفتماریروبھ خشا.. ھست
.. 

 .ھیداداش برو تو کارش کھ بد دلبر: زد و گفتی آرومسوت
 یمیَ بود برعکس ارسام کھ اصال صممی انداختم دوست دوران کودکاری بھ خشاینگاھ
  مینبود

 
 شلوارم بی جیدستم و کردم تو. .. بودم ارسام داداشم بود امایمی صمیلی خاری خشابا

  کردم
 
 ..  ای شاپ توھم کارت تموم شد بی کافرمیمن م: گفتمو

 کھ حس کردم باد یزی چنی شاپ اولی حرف زدن بھش ندادم و رفتم سمت کاففرصت
  خنک

 
 بود و ی کھ خالیزیرفتم سمت م.. کردی و آرومم مخوردی صورتم می بود کھ روکولر

  ھی
 
 یکی بود نشستم چون اون زی کھ تمیزی می من روی کنارش بود ولگھی دھی خالزیم

  یباق
 

  فعال:  کھ نشستم گارسون اومد و سفارش خواست کھ گفتمنیھم.. غذا روش بود مونده
 
 برگشتم ی خوبیلی خی نگذشتھ بو کھ با حس بوی قھیھنوز چند دق. خوامی نمیچیھ

  زیسمت م
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حاال بھتر .. تعجب نکردم ھمون دختره بود ادیز..  کھ درست سمت راستم بود یخال
  شدیم
 
فکر ! داشت البتھ اگر خودش فر مو نزده باشھ ی رنگ و فری خرمایموھا.. دشید

  کنم
 

 روشن بود ی رنگ چشماش کھ عسلی ولدمیدی و ممرخشی کھ ننی لنز بود با اچشماش
  معلوم

 
دماغش کھ .. زارنی روزا ھمھ لنز منی و احتماال لنز بود خب خدارو شکر ابود

  صددرصد
 

 بگم یکل..  داشت ی قشنگی خودش بودو گونھ ھای لباش احتمال لبای بود ولعمل
  جذاب و

 
!  بودقی دقی بود ولی نگاھمی ھم نشد درحد نقھی دقکی زدن من دیُ بود کل دخوشگل
  گارسون

 
 د؟ی ندارلی میزیاقا چ: و ازش سفارش گرفت و روبھ م گفتاومد

 .قھوه ترک لطفا: و گفتمدینرس بھ ذھنم یزیچ
 .چشم-

نگاھم رفت سمت  .. ادی داره میعنی بود کھ اری تک زنگ خورد و حتما خشامیگوش
  دختره

 
 کھ منم یجور.. خوردی مرکاکائوی داشت شینیری کرده بود و با لبخند شزی و رچشماش

  دلم
 
 !  و ھمش و تا تھ تھش خوردخواستیم
 جلوتر دوتا پسر جوون  بودن کھ از اولش بھش زل زده بودن  و پچ پچ زیدوتا م 
  کردنیم
 
 ریش!!  اطراف ننداخت و سرش بھ کارش بودای ھم بھ اونا ی نگاھمی نی حتیول

  کاکائوش
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 زنگ خورد و شی زد کھ گوشی و لبخند بچگونھ دی کشقی نفس عمھی شد و تموم
  درھمون

 
   اومداری خشالحظھ

 ...ای تو نخش رفتیادیکنم زداداش فکر _
 ؟یدی خریحاال چ: دستش و تکون دادم و گفتمی توپاکت
 ..ایکنیخوب بحث و عوض م: کردو گفت ی الکاخم

 بزار بگم ی ولدمی نشونت ممی برمیحاال بعد کھ خواست:بھ گارسون سفارش داد و گفت 
  چھ
 

 ..دمشی خریجور
 .  کتم و تکون دادم تا ساف بشھی جلوتر و لبھ دمی خودم و کشکنجکاو

 و بھم داد کھ اونم نشی و خوشگل ترنی از خوش رنگ تریکیبھ خانمھ گفتم :  دادادامھ
  ھیبا 
 

َ ملسلبخند    کم بده کھ زودھی بھ نظرم انیرا.. زمی عزارمی و برات منی تربای گفت کھ زیَ
 

   اورد قالبیکیخالصھ )کنھیکثافت مسخره م(ادی شد خوب من اصال خوشم نمیمیصم
 

 ھی و ھیرنگش صورت.. ھی عروسکھی چقدر نازه عروسکشھی باورت نمشینی ببباراناست
  عالمھ

 
 ..  روش کار شدهتور

  ؟اری ھستت خشای چی کھ گفتینیخب حاال ا_
   داداش ھشتادوپنجیعنی.. گھی حرفم تا گوھم و بخورم دیخوب نپر تو: داد ادامھ

 
 !!!!!خـالـص
:  بھش کردم کھ گفتیاخم..  بود دهی خرریَ گرد شده بود انتر رفتھ بود لباس زچشمام

  توھم
 

 ھا ھی خانمھ خوباره؟ی بگم براتوھم خانمھ بیخوای مزمی نھ؟؟ عزی من ذوق کردمثل
  گمیم
 

 ..ینی تنش ببی توبپوشھ
 ..گھیخفھ شو د: ادامھ بده و گفتمنذاشتم
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 ..دیچشم ببخش_
   کھیھ با اومدن گارسون شروع کرد بھ خوردن نون خامھ ا و تکون دادم براش کسرم

 
 خوب بازم ی ولخورهی مثل گاو مادی منی ای باھم ولمیری ھمھ باشگاه منی داده اسفارش

  خوش
 
  نگاھم رفت سمت دختره کھ حاال دوستشم کنارش بود ،دوستشم  خوشگل بود و.. کلھیھ
 

  نی با ای داشت ولی و جذابیطونی شی داشت برعکس اون کھ چھره اینی دلنشی اچھره
 

   داشتن حرفششی اون اومده بود پی ھم بودن و از وقتھی شبشی ھردو کم و بحاال
 
 ..زدنیم
 ..می براریخشا:
 . داداشمیبر_

   اونجا برگشتنی دخترابای تقرارمی و دربی صندلی صدای کردم کمی و سعمی شدبلند
 

 ..اختن ھم نندی نگاھمی نی اون دوتا حتی ولسمتمون
  خونھ؟یای ماریخشا:  و گفتممی نشستنی ماشیتو

نھ داداش خونھ خودم کار :  گفتکردی ھارو عقب و جلو مکی کھ داشت موزھمونجور
  دارم

 
 ..  ارسام و ندارمی چشم غره ھای حوصلھ بعدشم
 خشک و مغروره و یادی کھ برعکس من زگمی منوی فقط اھی کم طوالنھی ارسام داستان

  یلیخ
 

   تری عصبیلی روشن کھ خی اون طوسی دارم ولی مشکی من چشمازنھی حرف مکم
 

 ..دهی منشونش
 ***کمند***
  دی کار شده بود،و از امروز بامی گرفتھ بودم و تقسمی و از مرستی بود کھ لی روزچند

 
 دهیچی پکمی وارد کار بشم و خواستمی مگھی دقی طرھی من از نباری ای ولمیکردی مشروع

 .. بشھ
 



 19 

 کمد یاز تو..  توجھ بھ زھرا خانوم رفتم سمت اتاقی و بدمی و سرکشی چااستکان
   بھینگاھ

 
 ی زرشکیُخب خداروشکر زھرا خانم مرتبشون کرده بود مانتو.. انداختھ بودم مانتوھا

  و
 

 کھی بخاطر مدل تی ولومدی بھش انداختم از رنگش خوشم می و نگاھرونی بدمیکش
   کھی کھیت
 
 ھی رنگ و برداشتم ی گذاشتم سرجاش و کت سرمھ اومدی بداشت خوشم نی مشکبا

  دکمھ فقط
 

 پھلوش داشت اممم بھ ی روبی بود و دوتا جکی خوش دوخت و شی داشت ولوسطش
  نظرم

 
جلوش .. ــھی عــالــدمشی پوشعی کرم رنگمو دراوردم و سریمانتو.. ھی رسمیادیز

  دکمھ
 
 بھ صورت کج بود و یی طالپی دوتا زبی جی داشت و  بھ جایی طالی مشکیھا

   تاشیبلند
 

 چپم بستم ی و پابندم و بھ مچ پادمی رنگمو پوشی مشکی رونم بود شلوار نودسانتیرو
  ھی..
 

 یموھام و با کش جور..  شده بود زانی بود کھ پنج تا پروانھ بھش آویی طالریزنج
  بستم کھ

 
 کردم و یمی مالشیآرا..  صورتمی توختمی از موھامو کج ری و کمرونی شالم نزنھ باز
  در
 

 رنگمو زدم یی شدم و رژ قرمز آلبالومونی پشعی و زدم کھ سرغمی جی رژ صورتآخر
  و با
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 ی ناخونم با سوھان مرتب کردم و الک مشکشبید..  کردممشی لب ھمرنگش تنظخط
  نقره-
 
 زدم بھ بی و بھ صورت ترکی کھ زده بودم پاکش کردم و الک کردم و قھوه ایا

  یناخونا
 

 بلندم و دورگردنم گره ی ساتن مشکیعطرم و بھ گردن و مانتوم زدم و روسر... بلندم
  زدم

 
 پول نقد و کارتم و گذاشتم ی و کممی چرم کرم رنگمو برداشتم وگوشفیک.. 

  کفش..توش
 

 نکی و عرونی و از اتاق اومدم بدمی داشت و پوشی کرم رنگ و کھ پاشنھ ھا بلندیورن
  یآفتاب

 
 بود یری بھ زھرا خانم کھ مشغول گردگی گذاشتم وبدون نگاھمی موھام تنظی روو

  یبرا:گفتم
 

 ..  درستیزی چھی شام
پونصدھزار ..  خاص باشھزی چھی نکھی مگرازدیاصال حرفم نم.. دادی جواب نمشھیھم

  تومان
 

 شدم و بدون توجھ بھ نیسوار ماش..  بودزی می کھ روفشی کی نقد و گذاشتم روپول
  خانم

 
 از کردی گوش شوھرش پچ پچ مری زیزی چھی و کردی کھ داشت نگام میناصر
   رفتمنگیپارک

 
 از استاد یکی شیسھ روز پ: افتادمی بھ حرف مرادمی بھ آدرس انداختم ینگاھ.. رونیب

  یھا
 

 یرا استخدام دوتا دختر ودوتاپسر بی برازنھی می روزنامھ آگھی تودانشگاھشون
  نگیمدل
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 کنھ رونمی از کالس بخواستی باشھ کھ می بھ نظرم ھمونیاستاد تھران..  شرکتشون
  یول
 

ساعت .. ُ بھ ساعت کردم ساعت نھ بودی دراوردم و نگاھبمی و از جمیگوش... نتونست
  ھفت

 
  ادشی نفر باشم کھ خوب نیخودم خواستم آخر.. دمیُ اونجا شابم و من ساعت نھ رسدیبا
 

 ی منشی شرکتش رفتم سمتکی شطی زدن بھ محدیوارد دفترش شدم و بعد از د.. بمونھ
  و
 

 .. تست اومدمیبرا:گفتم
 . یومدی زودتر مدیبا: جابھ جا کرد و گفتنکشویع
 ..نشد:  سرم برداشتم و گفتمی از روموی آفتابنکیع

 ..بزار ھماھنگ کنم:  کج کرد و گفتکمی لبشو
  تستی نفر اوند براکی ی تھرانیآقا_
... 
 خانم ھستن_

.... 
 چشم_

 .. اون اتاقی تویبرو: بھ من کرد و با لبخند گفتینگاھ
 بھ ینگاھ.. و درو باز کردم فمی کی و گذاشتم تونکی خشک ازش گذشتم و عیلیخ

  اطراف
 

 ی انداختم اما کسزی بھ مینگاھ.. یدکور کامال چوب.. بود یکی شیلیاتاق خ..  کردم
 .. نبود

 
 و تا سرم و اوردم باال لبم بھ یزی سمت در کھ برگردم کھ محکم خوردم بھ  چبرگشتم

  زی چھی
 

  بادندون لبم و گاز گرفتم و.. رفتم عقب عیچشمام درشت شد و سر.. گرم  خوردھیگوشت
 

 ..حواست کجاست:گفتم
 ..ی برگشتھوی شما دیببخش: گفتی ولجھی بود اونم گمعلوم

 ..دیکھ شما از اول نبود دیببخش:گفتم
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 ..من بودم: قدم اومد جلو و گفتھی
  قدم من رفتم جلو و گفتمھی
 دینبود:

 ..بودم: اومد جلوبازم
 ..دینبود: جلوتررفتم

 شد کھ تعادلشو از دست داد و خواست ی چدونمی کھ خواست قدمش و بردار نمنیھم
  وفتھیب
 

 بودم و دهی اون خوابیال من روو حا..  کاناپھی منو گرفت و منم روش افتادم روکھ
  اونم

 
 بلند شدم و عیسر.. بود و جذاب یمشک.. زل زدم بھ چشمش..  کاناپھ بودی روقشنگ

  گره
 

 از ی نشست و کمزشیاونم بلند شدو رفت پشت م.. گرمم بود..ُ شل کردممویروسرو
  آب
 

.. متاسفم: و پاک کرد و گفتشیشونی پی خورد و با پشت دستش عرق روزشی میرو
  من
 
 ..دی اون اتاق بودم و حواسم نبود شما اومدیتو

 ..ستیمھم ن: مبل روبروش نشستم و گفتمی باشم رفتم روالیخی کردم کھ بیسع
مشغول پر کردنش .. و بھم داد و گفت پرش کنمیستی تعجب بھم نگاه کرد و لبا

  حواسم..بودم
 

 نیدرست حدس زده بودم ا..  زود نگاھشو گرفتی ولکردی نگاھم مزی بود کھ تبھش
  ھمون

 
فرم و ...  نتونستی کنھ ولرونمی کھ سر کالسش بودم و خواست بمھی مری تھرانتادیا

  بھش
 

 ؟یدی اطالع میک: و گفتمدادم
 ..ندهی آیھفتھ :گفت
 فعال: شدم و گفتمبلند

 ..یخانم پناھ: برم سمت در کھ گفتخواستم
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پدرتون : و گفتکردی زده بود و داشت بھ فرم نگاه می پھن مشکنکی سمتش عبرگشتم
  چکاره

 
 ھستن؟
 ..فوت کردن: جوابش و دادمخشک

 مادرتون؟.. متاسافم: نگاھشو گرفتعی کرد و سرنگام
 ..فوت کردن:گفتم

شما : ھم گره زد و گفتی دراورد و دتاشو تونکشوی و عزوی می و گذاشت روورقھ
  یباکس

 
 د؟یکنی میزندگ

 ..باخالم: گفتمشدی برام بد مدی تنھام شادونستی فکر کردم اگر میکم
 شغلشون؟:  گفتدویی جونشویی لب پایکم

 ..یاضیمعلم ر:گفتم
 ..ھیاضی معلم ری ھمون فرای نگفتم مامان فرناز دروغم
 ..میدی استخدام بھتون اطالع میبرا.. دیخوش امد: تکون داد و گفتسرشو

 و دادی می خوبی بوبی کھ افتادم روش عجیموقع.. رونی باز کردم و اومدم بدرو
  نیجالب ا

 
 ازم یبا منش.. وفتادهی نی اتفاقی خودش و نباخت و اصال انگارادی کھ بعدش زبود

  یخداحافظ
 

 ی ام بھ فری پھی شدم و نی سوار ماشرونی سرم و براش تکون دادم و اومدم بکردو
  دادم کھ

 
 .. ھم گفت کھ آخرشمھیھان..  رمی گفعال..  جواب داد عیسر..  کردکاریچ

 ی درست کنھ وگرنھ از گشنگیزی چھی شامم ی بھ زھرا خانم گفتم براخداروشکر
 .. مردمیم
 

 .. ھم ناھار ھست ھم شامحاال
 افتاد کھ مطمئن شدم ی مازاراتنی ماشھی شرکت چشمم بھ ی کھ رفتم توی موقعیراست
  مال
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 و ی  ال کسانمیمر.. ھی مازاراتنشی بھم گفتھ بود کھ ماشمیالبتھ مر.. ھستی تھرانان
  یبرا
 

  تھران×ُخب ..  داشتھ باشن و پولدار باشنی مازاراتنی کا ماشکنھی مدای ما پتور
 

 !!گھید×یمازارات
 

 **فرناز**
 بسم هللا ھی لب ری و زقی نفس عمھیبا .. کمند منو رسوند بھ شرکت ماندگارنکھی ابعداز
  گفتم

 
 ھی ھستم با ی گفتم کھ از طرف خانم عبدالھی وقتی تو ولدادینگھبان راھم نم.. تو رفتمو

  تماس
 

اوووووف .. خوب شد از قبل با کمند دوست بوده و ھماھنگ کرده..  راھم داد توبھش
  عجب

 
 نھی ببھی قشنگ کھ اگر ھانیلی روشن وخیرنگھا.. بودی رنگونشیدکوراس..ھیشرکت
  عاشق

 
 و خم زی میدوتا دستم و گذاشتم رو..  بودری سرش زیرفتم طرف منش.. شھی منجایا

  شدم
 

چشمام .. ستادمی صاف ادمی کھ سرش و اورد باال و صورتش و دنیھم..  سرشیرو
  شده

 
 گنده یلی لب خھی!!  منوکشھی گفتم میاگھ بدونھ چ!! کمند مثل گاوی اندازه چشمابود

  یپروتز
 

 لنز ھیچشماشوکھ .. شتناک زده بود دور لبشووح..  پر رنگیگری رژ جھی کھ
   بودیدیمروار

 
 رنگ کرده ی گذاشتھ بود و موھاشو استخونای عروسنی از ایمژه مصنوع.. دی سفدیسف
 .. بود
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آب دھنمو .. ھر لحظھ امکان حملھ بود..انتر خانم..  ھاشو کرده بود سرخ سرخگونھ
  قورت

 
  ھستن؟ری مدیآقا: اھم گفتمھی و با دادم

 اگر حرف خورهی منو منی خوردما ،ایعجب گوھ.. دادی داد بیا..  تکون داددھنشو
  ای..بزنھ

 
 ناز یلی خی صداھی حملھ نکنھ، با نی اکنمی صد تا صلوات نذر می صاحب سحضرت

  و
 

 د؟ی داریوقت قبل: گفتملوس
 .. نھ:ره،گفتمی خداروشکر خطر رفع شد قصدش خُخب

 ..م عقب رفتم قدھی بلند شد و من ھوی
 ..منتظربمون:گفت
 .. باشھیعنی و تکون دادم سرم

 رھنی پی بگدی کوتاه کھ البتھ باھی صورتی مانتوھی راه رفتنش نگاه کردم بھ
  از بس..یعروسک

 
 کمنرم بدتر ی کھ از شلوارک ھای شلوار نودسانتھی..  و تنگھ و بچگونھ ھستکوتاه
  بود و

 
خوب گنده ارو راه .. بود یراه رفتنشم کھ کال رقص عرب.. بودی مچپاش خالکوبجفت
 .. برو

 
  اووووم چھ.. برداشتم زوی می روی ھاینیری دونھ از شھی عی ازش گرفتم و سررومو

 
 ..خوشمزست

 ..ی بریتونیم_
 دادم بھ ھیدرو بستم تک.. از کنارش رد شدم و دوتا تق بھ در زدم و رفتم توعیسر
  عرق..در
 

 ھوی(..) یدختره .. شھی کھ کمند برام زده بود پاک میآخ آخ االن کرم.. بودمکرده
  صاف
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 سال ٣٢ پسر کھ حدودھی کھ ی بزرگ و گرد  مشکزیبھ م..  اومد کجامادمی ستادمیا
  داشت

 
 یکت و شلوار سرمھ ا.. بودختھی داشت البتھ کج ری بلند کجی کمیموھا.. کردمنگاه

  یکیش
 

رفتم جلو ..ی کمند بود بزرگ و گردو مشکنکی عھی شبنکشیع..  بودیدیپوش
 .سالم:گفتم

 دییبفرما:گفت.. لبش بودی کج رویلبخند
  کی نزدی بود و من رویھشت تا صندل.. کھ روبروش بود ی چرمی صندلی رونشستم

 
  زشوی لبخند رلی دلی ولکنھی نگاه منھینگاش کردم کھ دست بھ س.. نشستمنشیتر
 
 ..سالم:گفتم..دونمینم

 ..دییسالم بفرما:گفت
   برداشتم و خوردم ویکی کردم و زی می بھ شکالت آناتا روی بھ خودش و نگاھینگاھ

 
 ..یمرس:گفتم

 بلند شد و اومد زش،ی می و دراوردم وگذاشت رونکشی پر رنگ شد و علبخندش
  یصندل

 
 ..دی کنی خودتون و معرفنھیمنظورم ا: و گفتروبروم

 مثل یکیاز بس خودش شکالت دوشت داره منم شدم .. کمند بفھمھ کشتھ منھ!!ِشرپ
  خودش

 
 ی خانم عبدالھیعنیدوستم گفتن ..  کار اومدم یراستش من برا:گفتم.. دادمی سوتنجای او
  کھ..
 

 ..نی معمار ھستکی دنبال شما
 لتونیمدرستھ حاال اسم و فا: و گفتدمی و تکون داد و پشت انگشتش و بھ لبش کشسرش

  و
 

 ..دی قبال کجا کار کرددیبگ
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 شادمان ی شرکت آقای ھستم قبال توینیفرناز حس: سبزش نگاه کردم و گفتمی چشمابھ
  بودم

 
  بگم؟ی چگھید..  شدمکاری شرکت منم بیلی تعطلی بھ دلو

 دیشمارتون و ب..خوبھ :لبخندش پررنگ تر شد و گفت!  بگمی چگھی کھ گفتم دنیھم
  باھاتون

 
 ..میریگیم تماس

 .. بود نوشتم و دادمشفمی ی کھ تویکی و پشت کارت بوتشمارم
 خانم اسدپور؟: کردم و خواستم برم گفتیخداحافظ
 چرا؟..دیزدی تو نفس نفس مدیاومد: سمتش ادامھ دادبرگشتم

 ..زهی چکمی تون ی منشافھیراستش ق: مکث کردم و گفتمیکم
 ز؟؟؟یچ: و اورد جلو وچشماش و درشت کردو گفتسرش

 ..ترسناک:گفتم
 ..دیخوش امد: گفتی بھ ھم فشار داد کھ مبادا بخنده و زورکلبشو
 یچھ ربط(زهی ھم خودش عزبھی عجشیھم منش.. از شرکتھ رونی اومدم بعیسر

  یول)داشت
 

 ..زدی مشکوک می ناز بود و کمیلی خخوب
   سمت پنجرهخواستم سوار آژانس بشم برگشتم..  برامرهی گفتم آزلنس بگشونی نگھبانبھ
 

 دارم نگاش دیاووه آقا رو تا د.. فرھاد  تاجدار بودیعنی اتاق پسره ی کھ توبزرگ
   دورکنمیم
 

 .. رهی خداکنھ کارم بگیعنی..  چھ باحالھیوااا.. زدهی مدینگو داشتھ منو د..شد
 **ھیھان**

.. یی دستشوی و رفتم تونیی پادمی از تخت پرعیسر.. خداجون ساعت ده شده یواااا 
  بعداز

 
 بافتھ بودم باز کردم و دستم شبیصورتم و شستم و موھامو کھ د..ی کار ضرورامتمام

  و
 
 آماده شبی کھ دی مانتو و شلوارعیسر.. دمی لختم کھ حاال فر شده بود کشی موھایتو

  کرده
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موھام .. ِ و کفشم و ست کردم و رفتم سراغ موھامفی و رنگ شال و کدمی و پوشبودم
  شیبلند

 
شال .. و باز گذاشتم بمونھ..  صافش کردم یبا دستم کم..  تراز شونم بود نیی پای کمتا
  و
 

 و دمی کشیخط چشم گربھ ا..  شونم ی انداختم روشوی قسمتھی سرم و ی روگذاشتم
  میرژمال

 
  رژگونھ ھم بدم.. زنمی نمگھی دیزای و از کرم و چدمیخودم کھ سف.. بسھنیھم.. یصورت

 
 ..ادیم

 .. من رفتمزجونیعز:بلند داد زدم..  رونی و برداشتم و رفتم بمیگوش
 سر راه بخور،ظھر یزی چھیبرو بھ سالمت دخترم،: آشپزخونھ اومدی از توصداش

  ناھار
 

 . کمند برات فسنجون درست کردمشی پینر
   کمندم بزار شب براشی برایزولیباشھ عز: بلند گفتمبستمی کھ بند کفشم و مھمونجور

 
 ..میببر
 ..باش دخترم_

 و چون از قبل بھ آژانس زنگ زده بودم روبھ در آپارتمان بود و رونی رفتم بعیسر
  داشت با

 
 ..یی شاپ طالی سوار شدم و گفتم بره کافعیسر..  کردی صحبت منگھباان
 داره و ی سال٣٠ گفت پسره حدود ی کھ مرنجوریا.. باشمدهی نرسری دکردمی مخداخدا

  شنبھ
 
 اون شب بھم گفت کھ شنبھ ھا میمر...دهی انجام بده و انجام مدی کھ بای و کارانجای اادیم
  نجایا

 
 .. نقشمو خوب اجرا کنمتونمی و پس مشلوغھ

چشم ..چقدرم شلوغھ..نجاستیھووو چقدر دختر و پسر ا.. شاپ شدمی کافوارد
  چرخوندم و
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 ..ییبای شکانیشا: لب زمزمھ کردمریاسمش و ز..دمشید
 شدم و زشی مکینزد.. ُو اونور و نگاه کردم کھ مطمئن بشم ھمھ جاھا پره  نوری ایکم

  ھی
 

 د؟ی ھستی منتظر کسدیببخش: بھش انداختم و گفتمی و نگاھدمی کشیھوووف
 ..رینخ: عقب تر و گفتدی کشنکشویع

 ست؟؟ی نی خالیآخھ جا.. نمی بشنجای اشھیم: پا و اون پا کردم وگفتمنی ایکم
 ..دییبفرما..البتھ_

البتھ تو .. دانشگاھم شدمی روبروش و لب تاپم و باز کردم شروع بھ انجام کارانشستم
  فکر

 
 ..   کنمکاری چدی بودم کھ بانیا

 د؟یخونی می شما چدیببخش: چقدر گذشتھ بود کھ گفتدونمینم
 ..خونمی دارم دکترا میعنیخونم،ی میعموم: ھمون لبخند گفتمبا

 ؟یجد: وار باال انداخت و گفتکی تابروش
 ..بلھ: و تکون دادم و گفتمسرم

 .. گرم شدهنی کھ سفارش دادیجیآبھو: از قھوش و خورد و گفتیکم
 .. ستی نیمشکل:گفتم.. آب شده بود و خودشم گرمشی کردم کھ بستنجی بھ آبھوینگاھ

 اومد ی و کھ دستقمی کنم تحقپی لب تاپ و تای دوباره سرم و ببرم توخواستم
  یجلوم،نگاھ

 
 .. ھستمییبای شکانیمن شا: انداختم کھ گفتبھش
 .. ھستمیری امھیمنم ھان: زدم  و باھاش دست دادم و گفتمیلبخند
 .. ھستمی و دکتر عمومی ھوشیمن متخصص ب: و نرم تکون داد و گفتدستم

 ؟؟؟؟یجد: گفتمی و با خوشحالدمی دستم و کشھوی
 ..دمی دیالبتھ  و مطمئنم شما رو قبال جا:ردو گفت خوشگل ترش کیلی زد کھ خیلبخند

 ..خونمیدرس م(...)یمن دانشگاه دولت: و ذوقم گفتمی ھمون خوشحالبا
من استاد سھ تا از درس : گفتی لبخند قشنگھی انگش اشارش سرش و خاروند و با با
  یھا
 

 .. دانشگاھم ھستمنیھم
 ..ی چھ عالیواااا: و گفتمدمی و محکم بھ ھم کوبدستام
 خوشحال شدم چرا من یلیخ: خودم و جمع کردم و گفتمعی گرفتھ بودم و سرخندش
  تاحاال
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 .. ترم دوممدم؟؟منی ندشمارو
 ھم ھستم مارستانی بی تونکھیبخاطر ا.. دمی و درس نمیمن معموال ھر کالس:گفت
  طمیشرا

 
 ..ژستیو

 یند بو کھ تو ام از کمی پھی بازش کردم عی اومدم سرمی گوشکی تی لحظھ صداھمون
  گروه

 
 ..نوشتم آخرشم..منظورش بھ من و فرناز بود ..ی کردکاری بود چگفتھ
 .. با شما خوشحال شدمییواقعا از آشنا: بھش انداختم و گفتمینگاھ

   ماساژ دادمی داشت دستش و پشت گردنش گذاشت و کمی مدل خوشگلموھاش
 

 ..نیھمچن:وگفت
 ..*چھ مغرورم ھست*

.. شتی پامی ام بھ کمند دادم کھ دارم می پھی عی و جمع کردم و سرلمی شدم و تمام وسابلند
  و
 

 ..خداحافظ: گفتمانی شاروبھ
 ..دیری تماس بگشمیخوشحال م: و جلو روم گرفت و گفتی برم کھ کارتخواستم

 داشتم ی گھی دی زود شمارشو بده تازه من برنامھ ھانقدری انتظار نداشتم ااصال
 .. براش

 
 ی بدمزه جی لبخند سرم و براش تکون دادم و رفتم پول ابھوھی و ازش گرفتم با کارت

  کھ گرم
 

 کھ ترمز زد رفتم سمت ینی ماشنی و با اولرونی بود و حساب کردم و اومدم بشده
  خونھ

 
 ..کمند

 ی مغروری پسرایلیان،خی با راانھی شانی گفتھ بود امی اونشب خونھ کمند مرادمھی
  ھستن و

 
 ..انی شایالبتھ از سو..  نبودنجوری ای دوست بشھ ولتونھی نمنای با ایھرکس

 ..جان فرناز: بھ شماره انداختم و گفتمی زنگ خوزد و نگاھمیگوش
 ..یکدوم گور_
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 .. کمندشی پرمیدارم م:
 ..یاری با خودت بیکمند گفت بھت بگم خوراک_
 ؟یخوای نمی گھی دزیچ..باشھ :
 ..ایفقط زود ب..نھ _
 ..باشھ خداحافظ:
 .فظ:

 راحتھ،کال خالصھ شده ھم حرف یلی خی جوراھی شمی باحال بود پیلی فرناز خاخالق
  زنھیم
 
   خونھ کمندی کھ تودونمی مارمی بی االن زنگ زده خوراکنکھیشتر،ایالبتھ با کمند ب..
 

 خوب از بس تنھاست ی ولیُ پره از خوراکشھی و آشپزخونش ھمشھی تموم نمیخوراک
  یچیھ
 
 یزی موقع ھا چیفقط زھرا خانم براش بعض.. کنھی ھم درست نمیزی و چخورهینم

  درست
 
 ..کنھیم

با من و فرناز و ..  ھا خصوصا پسرابھی خوب با غری خشک تره ولی کمند کماخالق
  میمر
 
 یتا زمان.. زارهی محلش نمادی زمی دوست شده باشی اگر تازه با دختری راحتھ ولیلیخ
  کھ
 

 ..و نشناسھ اونخوب
**************** 

 ی کمند پولدار و البتھ کمی ھاھیکال ھمسا..  اسانسوری و باخودم بردم توکیپالست
  فضول

 
 ..شنی دم پرش نمادی کھ بخاطر رفتار کمند زھستن
 ومده؟یمگھ فرناز ن: کمند اومد با تعجب گفتمی تو بلند سالم دادم کھ فقط صدارفتم
 ؟یدی چرا خرنارویا..نھ تازه راه افتاده: شدو اومد طرفم و گفتبلند

بھ منم گفت کھ ..فرناز گفت خونھ تو: گفتماوردمی کھ شال و مانتوم و در مھمونجور
  یخوراک
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 ..ارمیب
 .. نیاز دست ا: وگفت دمیخند

موھاش و ..  لختیلی رنگ داره و خیی بلند و خرمای بھ کمند انداختم موھاینگاھ
  بافتھ و

 
 یتاپ و شلوار خاکستر.. باسنش ھست فکر کنمی موھاش تا باالیبلند..  پشتانداختھ

  دهیوش
 

.. ھی سره مشکھی روشھ کھ نھ چشم داره نھ لبرو فقط ی خرس مشکھی عکس کھ
  شلوارکش

 
 .. زانوشھیباال

من کھ بخاطر دانشگاه .. می فرم داری روی و انداممیرفتی تامون باھم بھ باشگاه مھرسھ
  گھید
 
 رهی کمند ھنوزم می مادر و خواھرش شد نرفت ولی کاراریفرنازم کھ درگ.. مرینم
  پوست..
 

 کمند یول.. نجورهیفرنازم ھم.. دهی خوشگل و خوش اندام تر نشون میلی و خدهیسف
   توگھیم
 
  ھی من اندام فرناز و کمند و دوست دارم خصوصا کمند یول.. ی تردی من و فرناز سفاز
 

 اونو ی لباسامی خونھ کمند باشی وقتھیکیھرسھ تامون وزنمون .. آزادترهییجورا
   کھمیپوشیم
 
 ..ستی نیزی اھل تمادی زنھی اخالق خوبش ااز
 ؟ی کردکاریچ: مبل کنارش نشستم کھ گفتیرو

  ی کردم اولش تعجب کبرد و بعدش  کھ خودش گفت چھ اتفاقفی کامل براش تعرماجرا
 

 یحت..نکردم چون معموال کمند بخاطر رفتار سردش با پسرا  تعجب ادی بوده ،زافتاده
  دوست
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 من از بس یو..  کھ گوشھ لبش زخم شده بوده ی تا جادشی بار بوسھی شی قبلپسر
  خودم و

 
 ادی بھوش می و زمانکنھی من و خواھر خودش حساب می با طرف کھ طفلکنمی مراحت

  کھ
 

 و فرنازم تاحاال نگفتھ کھ پسرا دمی ازش پول کشی و منم کمدهی رسنیای بھ پارابطھ
  باھاش چھ

 
 .. دوستش دارنیلی و معموال اونا خھی البتھ فرناز دختر باحالنیجور
 کھ فرناز اومد تو و طبق عادتش نی در اومد کھ کمند بلند شد و درو باز کرد ھمیصدا
  کمند

 
 طرف من کھ کمند دیی کمند ھوا رفت و فرناز دوغی جھوی ی محکم بغل کرد ولو

  برگشت
 

 ..کشمتیم.. شعوووووریب: وگفتسمتش
 باز یلی خقشیالبتھ تاپش .. کمند و گاز گرفت نھی کھ فرناز سدمیتازه فھم..  دنبالشافتاد
  اومد

 
کمند .. ردی بود رحمش نمکنجای ای پسرھی بود و اگر رونی بیلی خنشی سی بگخوادی مو

  فرناز
 
 .. و قلقلکش دادومدی دلش نی ولرهی گرفت خواست گازش بگو

منھ دختر تورو با : فرناز گفتدمی ومنم بھ کاراشون خنددنی خوب ھردوشون خندیوقت
  نی
 

 ..گھی شدم حاال دی حالھی دمی دلباس
 ..یکمند کبود شد: ساکت شدم وگفتھوی

 ..اشکال نداره تازه با کالسم ھست: انداختم و گفتنشی تفاوت بھ سی بی نگاھکمند
 نشستن و می اومدن پیدوتا..  خنده کھ منم باخنده اومدمریفش فرناز بلند زد ز حرنیباا
  یکی
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 بھش بگھ یزیکمند خواست چ.. دادهی گفت چھ سوتی فرناز وقتی کردم ولفی تعریکی
  کھ
 

 ..دهی و زودتر پا مھی دختر باحالگھی خودش مشی پینجوریا: گفتممن
   وبھ کمند گفتم براشمی بعد من و فرناز رفتی ساعتکی دعوارو خوابوندم و خالصھ

 
 ..  با آژانس کھ گفت زھرا خانوم پختھفرستمیناھارم

 .. خونھ ھامونمی کردم و با فرناز رفتی بوس گنده ازش خداحافظھی با
 انیرا

  ی کھ برای شرکت گفتم کھ بھ اون ھای بھ منشروزید.. از سھ شنبھ ھا متنفرم..اووف
 

 ..سھ تا مردو سھ تا زن..ستن خبر بده  شرکت مناسب ھنگیمدل
 از شانس یول(...) دانشگاهی از کالس ھایکی سر رفتمی بار منی اولی برادی باامروز

  من
 

 ..  چرا زنگ نخورده بوددونمی نمساعت
 ی پلھ ھی...  اومدمنیی دستم و از پلھ ھا پای و برداشتم و کتم و گرفتم تولمی وسازودزود

  بلند
 

 طبقھ دوم ھست  درحال حاضر فقط ی کھ بھ طبقھ دوم وصلھ و ھفت اتاق توچیمارپ
  دوتاش

 
 ..با مادرش ھستن)خدمتکار( ھم مھنازنیی پایطبقھ ..  ارسامیکی من و یکی پره

 خداحافظ.. امی مری دکمی ظھر رمیداداش من م: سمت ارسام و گفتمرفتم
 اونقدر جذاب ھست کھ با ی تره ولکی از من کوچکسالیارسام .. رونی اومدم بیزود

  اخالق
 

 ھفت سالم بود و اون شش سالش بود بابام دکتر یوقت..  بازم دخترا دنبالشن گندش
  ارتوپد بود

 
  نیسوار ماش( ھی رفتھ بود ترکی کاریمادرم طراح لباس عروس بود و پدرم برا..
 

ول بود و بھ  فضیلی وارسام اون موقع ھا خزنھی درو میکی)  رفتن بھ دانشگاهودرحال
  شدت
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 بزرگ و دادن یزودتر از من رفت و درو باز کرد و جعبھ ..  بودی داشتندوست
 .. دستش

 
 ادمھی کردمی کھ مامانم و صدا بزنھ جعبھ و باز کردو منم از دور داشتم نگاه منی ابدون
  داشتم

 
 ارسام بلند شد کھ ھم من و ھم مامانم ھی و گرغی جی صداھوی..  دادمی انجام میکار
  عیسر

 
 جعبھ سکتھ کرد و حدودا ھشت ماه بعد از غصھ ی تودنیمامانم با د.. طرفش میرفت
 .. مرد

 
 یبعض..  حرف نزدگھی بھ جاش دی گرفت کھ خوب شد ولدی شدی ارسام افسردگیول

  موقع
 
 .. دهیرش و تکون م اوقات سشتری نھ،البتھ بای خورمی درحد ،نمی ولزنھی حرف مھا
 ی موھام کمی و دستم و تودمی داشنگاه کتم و پوشنگی پارکی و توداشدمی پنی ماشاز

  حرکت
 

 کھ مثال مدل زده برام دورشو کوتاه کرده اری خشانیاز دست ا.. منظم باشھکمی تا دادم
  و
 

 ..ولش کن اصال..البتھ خوب خوشگلھ.. و بلند گذاشتھباالش
 و گرفتم ستی لیسرسر..ری دفتر مدی تا توومدی کھ باھاش درس داشتم می کالسیصدا

  و
 

 .. رفتم سمت کالسی معذرت خواھھی کردم و با سالم
 نمی باز کردم و قدم ھامو محکم برداشتم و رفتم سمت ،منتظر نگاھشون کردم ببدرو

  یک
 

 بود ادیُھمھ ساکت شدن و منتظر بھ من زل زده بودن تعدادشون ز..نای اشنی مساکت
  حدودا

 
 .. پسر بودشترشیکھ ب.. بودنیی تاچھل
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 یول.. جاھا اخالقم خشک بود و مغرور بود شتری محل کار و سرکالس و بی توشھیھم
  خوب

 
 ! نھاری مثل خشایکی با

 .. کالسمنیوان دادن درباره قحی سالم کردن بھشون شروع کردم بھ توضبعد
 اسم ھا را خوندم و یکی یکی و برداشتم و ستیل.. شد حرف زدنی ربع ساعتحدودا

  گفتم
 

 .. کامل کننیمعف
 ..یکمند پناھ: باالدی اسم ابروم پردنی بود کھ با دستی لی آخرابایتقر
دوباره خوندم کھ ..  نبود ی انگاری بلند بشھ ولھیمثل بق.. اسم گفتم و منتظر شدم بلند
  یتو
 

 قی دقی گذرا ولینگاھ.. ستادی اومد و بلند شد ایزی ری ازهی خمی سکوت کال صدااون
  بھش

 
 ..  رنگی مقنعھ سرمھ اھی و بلند با کیمانتو و شلوار ش.. انداختم

 ..ی خانم پناھدیخوابیبار اخرتون باشھ سرکالس من م: اخم گفتمبا
 ..یشما ببخش اســتــاد تــھــرانــ: گفتی حالت مسخره ا لبش و کج کرد و بایکم

  لطفادی کنیمعرف..: بود برام بی عجیلی دختر خنی ادمی کشیقی عمنفس
بسم : ِ نگاھش کردم کھ دوتا اھم بلند گفت نظر ھمھ بھش جلب شد و شروع کردمنتظر

  هللا
 

  فرزند سھراب..یی ھستم ملقب بھ مادام طالی کمندپناھنجانبیا...می الرحالرحمن
 

   از بوشھر شھرستانک،صادرهی ھفتادو صدویدو ھزارو س -متولد ھفت..یپناھ
 

 ..برازجان
 ھارو گفت کل نی ای حالت بچگونھ ھی با تموم شدن حرفش کھ با ی شد ولی چدونمینم

  کالس
 

م انگشتم و بھ لبم گرفتم کھ خندم بلند نشھ دست.. خودمم خندم گرفتھ بود.. از خنده دیترک
  و بھ
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   ساکتی بعد ھم کالس و با اخم و بداخالقی نشستم تکون دادم کھ نشست و کمنشونھ
 

 ..کردم
 ھی تابلو مثل بقی ھا تموم شد شروع کردم بھ درس دادن و نوشتن روی کھ معرفنیھم

  استاد
 
 تا دادمی فرصت می کمدادمی محی و توضنوشتمی معی سرکردی پاک نمی زودھا
  اونقدر..سنیبنو
 

   استراحتی و فکم کمسنی تا بنوستادمی عقب اکردمی دادم کھ احساس سر درد مدرس
 

 ..کنھ
******************* 

 زدو خودکارش ی پوزخندھی ھوی ی  ولنوشتیداشت م..  لحظھ نگاھم بھ دختره افتادھی
  و
 

 ..نی اھیرومو ازش گرفتم چھ جونور.. سمتم گرفت
مطمئن ..کردنی نمادداشتی کردوم چی از دخترا نشستھ بودن کھ ھیی چھارتایگروھ

  بودم ازم
 

 .. ھم گرفتنعکس
 غی جی با صدای ھمھ بلند شد و اون دخترا الکی رفتم تابلو و پاک کردم کھ صداعیسر

  یمانند
 

 ..دینی شی ھم نمشیاز دفعھ بعد پ: برگشتم طرفشون و گفتمعیسر.. کردنی استاد ماستاد
نگام رفت سمت کمند کھ خودکارش ..  لحنم تند و اخمم بد بود کھ ساکت بشن واونقدر

  یتو
 

 ..کردی نگاشون می داشت با لبخند مرموزی  ژست خاصھی بود و با دھنش
********* 

   بعد رفتمی دفتر سمت دفتر و کمعی کھ داشتم سری تموم شد و با ھمون سردردکالس
 

 شدم و نیسوار ماش..  نداشتمیبی شلوغ و عج کالسنیاووف تا حاال ھمچ...نگیپارک
  نیماش
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مادام  #خود شھ! بـلـھدمیبرگشتم د.. دراومدکی برخورد  بلند یصدا.. روشن کردمو
 #  ییطال

 
 یتعجب کردم تو.. بود(..) لکسوز مدلنشیماش.. ھمون لحظھ برگشتم سمتمیتو

  نگیپارک
 

 .. دانشجوھا حق پارک ندارندیاسات
 نھ دی اساتنگی پارکنجایا: گفتمی و با پوزخند کجنیی پادمی و کشنی ماششھیش

   سالیدانشجوھا
 

 ..ی خـانـم پـنـاھـدوم
  آدامس.. بھ من انداختی نگاھمین. دونمیم: گفت یزی و تمسخر آمی دهی لحن کشھی با
 

 و شد و دنده عقب نشیسوار ماش.. رنگش و باد کرد و تا نصف صورتش شدیصورت
  اومد

 
 داد و ھی در تکی اورد و آرنجش و بھ لبھ رونی بنی من سرش  و از ماشسمت
  نیبب:گفت

 
 ری  زیزی چھی..( دم پر من نشو ،حوصلھ سروکلھ زدن با تو رو ندارمادیز..پیخوشت

  لب
 

سرش و کالفھ وار تکون داد و ).  بود نقشھ ھامنی فقط کلمھ آخرش ادمی کھ نفھمگفت
  آدامس

 
تا بھ خودم اومدم اون رفتھ بود ..  مننی بغل ماشنھییبھ آ رنگشو چسبوند یصورت

   ازرونیب
 

 ..نگیپارک
..  رونی اوردم بی و می مازاراتدینبا..  اومدمنی ماشنی  صبح عجلھ کردم کھ با ایلعنت

  دیبا
 
 فقط نجای کرد و منم مثل مترسک ای حرکتنی دختره ھمچنیا.. ومدمی ھمونپورشھ مبا

  تماشا
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 ..رمیگی سر فرصت حالت و میلعنت.. کردم
 کھ کی و با ھمون حولھ کوچرونیساعت حدودا ھشت بود کھ از حموم اومدم ب****

  نییپا
 

 و می و گوشدمی تخت دراز کشی و بستھ بودم ،موھام و با حولھ خشک کردم و روتنم
  در
 

د  و کامنت ھارو نخونده رنستاگرامی برنامھ ای کھ کردم رفتم توی کارنیاول.. اوردم
  کردم از

 
 ..ی قسمت سرچ زدم کمند پناھی توعی افتاد و سریزی چھی بھ ادمی ھوی.. ادنی زبس
فقط ..  ادهیاوووه تعدا فالورھاشم ز.. کھ باز شد عکس خودش بودی صفحھ انیاول

  چھار
 

 ستی خوب االن کھ معلوم نی و زدم و منتظر شدم باز کنھ ولستیرکو..  فالو کردهنفرو
  باز
 

 ..کنھ
 عیسر..  گرسنھ و خستھ بودمیلیخ.. دمی تخت و پاشدم لباس پوشی انداختم رویگوش
  رفتم

 
 شلوارم بود و بی جی بودم و دستام توستادهیوسط حال ا.. ارنی و گفتم ناھار و بنییپا

  داشتم
 
   ازشون باال رفتم و دوتاعیسر..  پلھ ھا کمتر بشن نیکاش ا.. کردمی طبقھ باال نگاه مبھ
 

عرق کرده ..  کرد و ادامھ دادی من مکثدنیبا د.. آرو بھ در اتاق زدم و رفتم تو ضربھ
  بود و

 
 ی تختش نشستم ھمھ یرفتم رو.. شھی می و خفھ اتاقش آدم عصبکی تاری فضایتو

  اتاق
 
 ھرکس ی بزرگ و ولی بزرگ و تخت دونفره یلیخ.. خونھ اندازه ھم بودن نی ایھا
  کھ
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 ھی.. بود یاتاق من کرم و قھوه ا..  با خودش بودونشی اتاقش و برداره دکوراسواستیم
  جور

 
از بس .. کھ نورش قرمز بودکی کوچی و مھتابی ارسام کامال مشکی ولھی آرومرنگھ
  مشت

 
خودش و پرت کرد ..  زده بود رونی دستش بی بکسش زده بود کھ رگ ھاسھی کبھ

  یرو
 

 ..رونیبرو ب:رد و گفت و مچ بند قرمزش و باز کتخت
 .. ،منتظرتممی ناھار بخورایب: شدم و گفتبلند

 ..رونیرفتم ب..  قائلھیادی ،واسھ من ارزش زادی کھ ممطئنم
  براق کھی مشکی مثل مادرم بود چشماَارسام
 فوق العاده داشت،پسر یکلیاندامش از من پر تر بود و ھ.. داشتی  خاصتیجذاب
   بودیجذاب

 
 خوب از نظر ی  ولرفتھی می شد،دانشگاه افسری مفتشی اول شدی دی ھرکس توو

  یاخالق
 

 بھش یادی خوب شد کھ پدرم ارث زنقدری ای ما از اونجایوضع مال.. داشتمشکل
  دهیرس

 
 و ما دی بھ من و ارسام رسزی بود،ھمھ چلی خانواده  بزرگ و اصھی و مادرم دختر بود
  یتو
 

 ی دکترا برانی ناز و نعمت،بھتریم،توی کردیم ی پدرپدرم زنگیعنی پدر بزرگم خونھ
  ارسام

 
   نشد اون ارسامگھی اون صحنھ ددنی ازبس پدرم و دوست داشت کھ با دی ولاومدن

 
 جعبھ بلند شده بود بھ ادکلن بھ شدت ی از سر پدرم توی بدیبخاطر بو.. طونیش

  واکنش
 

 ،ادی بدش میی جوراھی و دهی منشون
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  چی ھی درمورد دختره کمند ولزدمی خورد من باھاش حرف می ناھار اومد و کمیبرا
 

 لحظھ نگاھم کرد و بعدش بلند شد و ھی درباره چھرش گفتم ی وقتیول..کردی نمیتوجھ
  رفت

 
 ..می ناھارو خوردتیمی صمی تویادیز.. منم گفتم جمع کنن.. ونیزی تلویپا

 کمند
 رنگم و دیتاپ سف..  شمی مین عصبای ،تا گرمم بشھ زودیی گرم بود و منم بد گرماھوا

  کھ بند
 
 پانچم پارچش ی و مانتودمی پوشدمی سفی و شلوار دمپادمی داشت و پوشی  پھنیھا

  ریحر
 

   رژھی و دمی و پوشدمیشال سف.. تاپمی بود و انداختم رودی سفزی ری با ستاره ھایمشک
 
 و دمی کشیکیخط چشم بار.. کردممشی بھ لبم و با خط لب تنظدمی پررنگ کشیگریج
  یکم
 

حوصلم سر ....دادیُ بھ ساعت انداختم کھ داشت نھ شب و نشون می زدم  و نگاھعطر
  رفتھ

 
 و می مشکی دستم گرفتم و کفش مدل سنتی و تومی گوشرونی برم بخواستمی و مبود
   ودمیپوش

 
 ... و برداشتم و رفتم سمت اسانسورچییسو

   شدی چدونی کھ نمنی رفتم سمت ماشمزدی مسشی بزرگ گرفتم ھمونجور کھ لی بستنھی
 

 بود افتادن یفی نون قی کھ رومی رنگی ھای توپی و بستنزی چھی خوردم بھ محکم
  لبم.. نیزم
 
 ی کھ حاال روی بستنی تودمی و انگشتم و آروم کشی بستنیخم شدم رو.. شدزونیآو
  نیزم
 

 ... شدــــــــفیچھ حـــ..بود
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 شد می توپی ھای بستنی کھ باعث نابودی بھ اون انتری غم بلند شدم و نگاھبا
  چشمام...کردم

 
 ؟؟؟؟؟؟/کنھی نگام مینجوری چرا ای اندازه ھمون توپا ولشد
    بھم؟؟ی زل زدی اونوقت مثل چی قشنگم و نابود کردی بستنید؟؟زدییبازم شما_

 خوامیمعذرت م: چشمش کھ پلک زدو بھ خودش اومد و گفتی بشکن زدم جلوچندتا
  ھوی
 

 .دینیشما اونجا بش.. رمی براتون بگرمی پرت شد محواسم
 از یکیتندتند حرف زد و رفت منم رفتم سمت .. رفت تو انتر معلوم نبود چشھعیسر

  یزھایم
 

 .. نافم نبودی بلند و تا باالی بودم کمدهی کھ پوشیخداروشکر تاپ.. نشستم یخال
 روشن و قشنگ بود ی پر از رنگھاوارشی درو دی بود و روھی بزرگھی فروشیبستن
  ھیھان
 

 .. باشھ دوست دارهی کھ رنگیکال جاھا..نجاستی اعاشق
 کرد؟ی مکاری چنجای اانی پسره رانی ایراست

 ! حالل زدهچھ
 .دییبفرما_

 گنده ازش زدم و سی لھی اوردمش سمت دھنم و با زبونم اطی و ازش گرفتم با احتیبستن
  غرق

 
 .. شدمشینیریش
 ..یمرس: کردم و با لبخند گفتمزی لذت چشمام و ربا

 .. بزرگ و خوردمھی توجھ بھش کل اون بستنی و منم بکردی و نگام مدیخند
 د؟ی بخوری بستندی اومده بودنجای شما ایراست: و خوردم و با دھن پر گفتمنونش
 ادتشی و گفت برم عضھیراستش دوستم مر: و گفتدی کشی و صدا دارقی عمنفس

  براش
 

 . وقتھری درم،اخھی و فردا شب مرمی امشب نمگھی بخرم کھ دیبستن
  وقتھریکجا د..بودکھ١٠:٣٠ بھ ساعت انداختم ساعت تازه ینگاھ

 آدامس و پاک ی جایراست: گفتمی شدم و با بدجنسمونی پشھوی بلند بشم برم کھ خواستم
  دیکرد
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  بمونھ؟؟یادگاری دی گذاشتای
 ..ارمی و سرت درمشینترس تالف: خورد و گفتی بستنکھی تھی قاشقش با

 گفتی ھم منی شروادمھی کردم نکارویاز عمد ا.. کردم کھ نگاھم کردی صدا دارخنده
  یوقت
 
بھش ..  قشنگھیلی خندت خی صدایخندی با صدا می و وقتشھی گونت چال میخندیم

  نگاه
 

 ھ؟یچ: و گفتمکردم
 .. و دوسالت باشھستی بادی نماصال بھت: گذاشت و گفتشی کاسھ بستنی و توقاش

 اد؟یپس چند سالھ بھم م: ھم شدن و گفتمکی نزدمیشونی گره پیکم
 ..ً حدودا شش سالھمیری بارت و در نظر نگطنتی شیاگر چشما: تمام گفتی بدجنسبا

 م؟؟یریواگر در نظر بگ: برم و گفتمکی و مثل خودش نزدسرم
 .ھفتاد سالھ: کرد و گفتزی و رچشماش

 دماغم بود و مطئنم ی ادکلنش توی دادم بوھی تکی و بھ صندلدمی خودم و عقب کشعیسر
  یبو
 

 برام یادی ادکلنش زی کھ من افتادم روش بویبعد از بار.. کردی من و حس معطر
  خوب

 
 ..شده

   داشت ویی طالی کھ موھای نشستم و رومو ازش گرفتم و بھ پسر بچھ نھی بھ سدست
 

 بدن کھ درست بخوره ادشی داشتن یمامان و باباش سع..م شدرهی رنگ خی آبیچشما
  و
 

   لبری و زدمی کشیآھ.. گوش بدهای بخوره دونستی نمی لباسش اما طفلی روزهینر
 

 .. منم بودنیکاش مامان و بابا:گفتم
ً بود ردش کردم،بھتره بعدا می بھ شماره انداختم مری بلند شد و نگاھمی گوشیصدا

  باھاش
 

 ..رمی بگتماس
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ُزل زده بود بھم و منم زل زده بودم بھش..انی افتاد بھ رامینگاھ  جذاب بود یلی خیخدا..ُ
  یول
 

 !!کنھ؟؟ی نگاه منی غمگنقدری اچرا
 خوردم و ی امشب و باھات بستننکھی از ایراست.. بھتره من برم: بلند شدو گفتھوی

  بابات
 

 .. حرصت دادم خوشحال شدمتیھفتادسالگ
 خوش اندام بود یلیاز پشت سر کھ نگاھش کردم خ..رونیم رفت ب اومدم جوابش و بدتا
  و
 

 . داشتی چھره جذابالبتھ
 نی ای تھران توامی و بوفتمی بنکاری ای توخواستی فکر اگر بابام زنده بود نمی تورفتم
  شھر

 
 دمیخوابی شبا گرسنھ نمشتریاگھ مامانم زنده ب..نھیبی فقط خودش و می کھ ھرکسبزرگ
  و ازش

 
با .. مردمیکاش منم م.. رازی شمیرفتی کاش نمیا..گرفتمی مادی کردن و شادبودن و یخوب

  سیخ
 

ُ پر بود زدم یلیدلم خ..  شدمنی بلند شدم و سوار ماشعیسر..  دستم بھ خودم اومدم شدن
  ریز
 

 کھ سرم درده تنھا یکاش نبودم کھ روزا..  نبودم از اولش نبودمچوقتیکاش ھ.. ھیگر
  نباشم

 
   درستای دیخری برام می کھ ھانی کھ ھای و کوزه ھاوانی لیکھ الک.. کنم ھی گری الکو
 
  نکبت باری زندگنی ایتوف تو.. شکستمی و مکردیم

*********************** 
گفتن کھ $  استارنگیمدل$ شرکت ی استخدام توی برام زنگ زده بودن براشنبھ

  چھرشنبھ برم
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چون ھم اندام .. مطمئن شدم یی جراھی بعدش یاولش باورم نکرد ول.. قرار داد یبرا
  یخوب

 
 چندادن جالب و ونھی می نگی بگانی پسره رانی با ای واز طرفھی ھم چھرم عالدارم
  یتوپ
 

 ! ھھدارم
 زانوم بود و ی بود و تا روی ساتن عاشقی رنگ کھ جنسش بھ قول فری مشکیمانتو
  دمیپوش

 
  یشلوار نودسانت..دمی پوشدادی بود و فوق العاده خوش اندام تر نشونم م تنگکمرش

   کھمیمشک
 

 راستم بستم طرحش جالب بود ی و پابندم بھ مچ پادمی داشت و پوشی کامال طالرودوز
  برام

 
موھامو از قبل .. بود و دوتا چشم زخم بزرگ داشتزی رنگ آمی آبی ھانی نگبھش

  بافتھ بودم
 

  تند تند بازشون کردم و دورم.. خورهی موج دار باشھ از بس لختھ کھ اعصابم بھم مکھ
 
 از دوستام بھ اسم یکی کھ بودم رستانی دوم دبادمھی..  خوشگل شده بودختنیر

  یسارا،موھا
 
 روز اومد تا پسره کوتاه کرده و ھی احمق ی داشت ولی کالغی لخت و مشکتی نھایب

  دور
 

آخھ ..میزدی و ما کال مردمون صداش مومدی بھش میی خدایده،ول زنی و با ماشگوشش
  جدا

 
 ی اندام عالیاز طرف.. یدیترسی مزدی داد می داشت و وقتی بلندی موھاش صدااز

  داشت و
 
 ..می و ھنوزم ھستمی بودیمی باھاش صمیلی خما
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 کھ طرحش می مشکی و روسررونی بختمی از موھامو کج ری باال بستم و کمموھامو
  یپرھا

 
 بھ ساعت ینگاھ.. ختمی ررونی موھامو بی بستم ولی و مدل آلماندمی بودو پوشییطال

  بزرگ
 

 یگری رژ جھی و کامل کردم و با زدن شمیآرا..  کردم دوساعت وقت داشتمواری دیرو
  مات

 
   ومی مشکی زدم و کفش پاشنھ بلند ورنیعطرم و کم..  تمومش کردمزدی می بھ مشککھ
 
 بود البتھ پولش با دوست پسرش بود دهی خرشی برام از کی کھ فرمی طالفی و کدمیوشپ
  و
 

 فمی کی رژ گذاشتم توھی پول نقد گذاشتم و ی و کارت عابربانکم و کمی و گوشبرداشتم
  و با

 
 .. دادمانی ساعت و دستبندم بھ دست بھ کارم پازدن

 بھ ینگاھ.. نستاگرامی ای صفحم توی از خودم گرفتم و گذاشتم توی آسانسور عکسیتو
  اسم

 
 و براش باز کردم و از آسانسور جیپ..ی تھرانانی انداختم کھ چشمم خورد بھ راھا

  اومدم
 
 ...ادی زیلی چون خمیخونی کامنت ھارو نمچوقتی ھی و ھانی من و نھ فررون،نھیب

****************** 
 فرناز
 روبروم کھ پی شدم بھ پسر خوشترهی قرار داد و امضا کردم و با لبخند خشدی نمباورم

  دیبا
 

 !ھھ.. فرھاد جونشدی کم کم میول..سیی رگفتمی مبھش
 و دی شرکت ما ھستی تویشی ھمونطور کھ گفتم شما تا سھ ماه آزمایریخوب خانم ام_

  اگر
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   و اگرم نھ کھ خودتونمیبندی کھ قرار داد چندسالھ ممی بودی خوب و ما راضکارتون
 
 .دیدونیم

 ..کنمی نمتونی ناراضدیمطمئن باش: تکون دادم و گفتمدمی فھمی و بھ معنسرم
 .دوارمیام_

 چرا اون دونمینم.. خواستن اتاق کارم و نشون بدن ییای بلند شدو از خانم ضبعدش
  جادوگر

 
  ستشین

 ؟ییایخانم ض:ت گفتم داشی سالی متشخص بود و حدودا سی کھ خانمییای خانم ضروبھ
 .جانم: لبخند گفتبا

  چرا؟ستشیاون دختره ن:گفتم
 کدوم دختره؟: گفتی جلو با کنجکاودی کشلبشو

 ....ذاشتوی کھ چشم نداشت لنز میھمون: چھرش تند تند گفتمیادآوری با ھوی
 دیخندی مکردی ول می بگھ ھیزی چھی خواستی می خنده و ھری تموم شدن حرفم زد زبا
  بھ!
 

 !ھ؟ی چای انتربازنی کمند اقول
بابا اون دختر خالھ فرھاده،اون : گفتزدی پھن می ول کرد و ھمونجور کھ لبخنداھوی

  روز
 

 ،راستش فرھاد پسر کنھی و خودش و قالب مادی ھمون موقع منمی بود اضی مریمنش
  عمم

 
 .شھیم
 اد؟ی بھتون نمیجد: تمام گفتمی کنجکاوبا

 ..یی ھردومون چشمامون سبز و موھامون طالادیکجا بھمون نم: گفت
 .. انتر خانمنی اگھی راست مدمی دقت کردم دیکم

 شرکت نوپرور ی نقشھ ھای پرونده ھای نشستم و شروع بھ بررسزمی مپشت
  دونمینم..کردم

 
 . تموم کن بروی توھم زودرمی دارم مگھیمن د: گفت ییای گذشتھ بود کھ خانم ضچقدر
 .. بھ سالمت بروزمیباشھ عز:گفتم

َ انچوچککھی و اضافھ کردم زنادی خبر مرگت بتودلم َ.. 
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 یکی کھ خوردم بھ اوردمی و در ممی داشتم گوشرونی و جمع کردم رفتم بلمی وساعیسر
  سرم و

 
َ خود مشنگشھدمی اوردم دباال  دیببخش: کھ من گفتمکردی مگھیھرومون نگاه ھمد.. َ

  حواسم
 

 ..نبود
 ستیمھم ن_
 د؟ی دارلھیوس: زد و گفتیزی تند نگاش کردم کھ لبخند رھوی
 خدافظ.  ستیمھم ن: تفاوت از کنارش رد شدم و گفتمیب

 و دراوردم و زنگ بھ کمند میگوش..  کارمنی من استاد ایدونی تو نمیکنی مطیمنو خ!ھھ
  زدم و

 
 : بوق جواب دادنی پنجمکھ
  ؟یزنی زنگ مزی رھی یھاا چتھ ھ_
 خستتھ؟: گفتمرهی بگنی برام ماشگفتمی میانداشتم بھ نگھب  
 .. یلیخ_
 گشنتھ؟_
 .داغوووون_
 ..شتی پامیاالن م_
 ..ادهی ھم نگو درساش زیمنتظرم بھ ھان_
 .باشھ خداحافظ_

 شدم و آدرس و گفتم بھ راننده و زنگ بھ نی سوار ماشعی قطع کرد و منم سراون
  مامانم زدم

 
 .. غذاھارو ببر براشنی اای کمندم و اونم گفت قبلش بشی من پکھ

************ 
 تو؟ی تر بخور دختر مگھ ناھار نخوردواشی_

 .. خوردی می و تکون داد و ھمونجور تند تند ماکارانسرش
 دونمی و غذا بود اما نمی و درش وباز کردم پر از خوراکخچالی شدم رفتم سمت بلند

  نیچرا ا
 

 یم و خودم نشستم روبروش روفسنجون گرم کرد.. ندارهنای بھخوردن ای عالقھ
   ویصندل
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 ... بھ خوردن کردمشروع
 شلوارک قرمز کھ ھی تاپ کھ رنگش قرمز بود وھی بھش انداختم طبق معلوم ینگاھ

  یکم
 

 ی کرده بود باالری گکی کوچپسی کلھی بود و موھاشو بھ دهی زانوش بود پوشیباال
  نیا.. سرش

 
 .. شھی ماه پنج قلو حاملھ مکی یتو لباسا جلوش بپوشھ نی شوھر کنھ و ااگر

 ..دی چسبیلیاز طرف من از مامان تشکر فراوان کن خ..  دستت طالیفر_
 مطئنم رهیگی امشب معدش درد منی ادونمیمن م..دی دوغ و برداشت و سر کشیبط
   ھمشبید
 

 ی وی تی حال ونشست جلویبلند شد و رفت تو.. کردی نمینجوری نخورده وگرنھ اشام
  یول
 

 کم بود نکھی منم ظرف ھرو جمع کردم و بخاطر ادی موھاشو باز کرد و دراز کشبعدش
  شستم

 
   و گفتم کھ استخدام شدم و اونم گفت کھ امروز رفتھ بود شرکت و چھششیرفتم پ... 

 
 ی شد ولرهی خی وی پام و بھ تیسرش و گذاشت رو..  افتاده بوده براشی جالباتفاقات

  با
 

د شدو باھاش حرف زد نگو اونم کارش گرفتھ و با طرف قرار  بلنھی زدن ھانزنگ
  داره

 
 ..فردا
 **ھیھان**
 دودمی دانشگاه داشتم تند می گذشتھ بود کھ توانی از قرار من با شای دو روزبایتقر

  سمت کال
 

 ری برسم حتما انداختم،ازبس من با تاخری اگر درهی گیلی شده بود و استادم خرمی دآخھ
  رسمیم
 

 .. ازش اخطار گرفتمی کالس و اون سرسر
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 و سمت عقب پرت شدم یکی شد خوردم بھ ی چدونمی باال کھ نمرفتمی پلھ ھا تند تند ماز
  عیسر

 
 خورد بشھ،با حس نوازش کمرم آروم چشمم و باز می جاھی و بستم ومنتظر شدم چشمام
  کردم

 
خودم .. نھ شیجد اما صورت خشک و دیخندی ،چشماش مدمی دیشمی دوتا چشم سبز کھ
  و
 

 بھ دی دفعھ با دوتا دستش کمرم و محکم چسبنیُ پام سر خورد کھ اھوی اما دمی کشعقب
  خودش

 
 ..قشنگ تو حلقش بودم...

 و ولم کرد دمیآروم مند عقب کش.. دارهی جور آرامشھی دهی می تلخی چھ بواووووم
  یوقت
 

 .. تری رسمیلی خپی اما با تانھی خود شادمی جدا شدم تازه فھمازش
 . خانمھیسالم ھان_

 ..سالم آقا:گفتم"  خانم؟؟؟؟؟ھیھان" خوردم جا
 . انیشا: بگم کھ گفتی چمنودم

 ی چدمی نفھمھوی من عجلھ داشتم دید؟ببخشیخوب ھست: گفتمیجی کردم و با لبخند گیآھان
  شد
 
 .. و
م  فرصت ندادمحرف خودم تموی رفتم حتعی کالسم چشمام گرد شدو سری آورادی با

 .. بشھ
 

 . در کار نبودی سرو صدا بود استادنقدری کالس باز کردم اما چرا کالس ادر
  بودسی وگرنھ دھنت سروادی نمگھی استاده دیشانس آور..برو _
  قای ھا نشستم کھ دقی از صندلیکی ی بلند گفت،رفتم رونوی از پسرا از تھ کالس ایکی
 

 نمی و خم شدم ببدیسروصدا ھا خواب.. ی نحسی چھ جایَ استاد بود اه لعنتزی میروبرو
  یچ
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   استاد مانی  داد و حوار تو سرم نکنھ اِیا..  جا خوردم انی شادنی کھ با دشده
 

 !!!!بشھ؟
   خشکیلی جرئت حرف زدن نداشت سالم کرد و خی خشک و اخمو بود کھ کساونقدر

 
 نگاه کرد فقط گفت انی دانش جوی بھ فھرست اسامی کالسش و گفت و وقتمقررات

  تعداد
 
 .. ھاستی صندلنی ھمی با نشستن دوباره روی اضافھ مساوی پس سروصداادهیز

 ..رفتنی پشت سرم کھ داشتن قربون صدقش می دخترای خفھ شدن حتھمھ
 ھم خشک بود و مغرور یلی و خدادی خوب درس میی دادن و شروع کردم و خدادرس
  اصال

 
 .. سوال کردن نبودی براجا
  قھی بود مکث کرد و گفت دو دقنیی کال سرم پاکردمیُ و جزوم و پر منوشتمی تند متند
 

  نرم بشھی من کھ نوشتھ بودم سرم و باال اوردم کھ گردنم کمادداشتی ی برافرصصت
.. 
 

 زد کھ رومو یزی کھ سرم و باال اوردم نگاھم بھ نگاھش گره خورد چشمک رنیھم
  ازش

 
 ..کشھیخجالتم نم" انترھکیمرد" بھ قول کمندگرفتم
 دارن می فرناز و مردمی درش اورم کھ دبمی از جیواشکی.. زد یزی لرزش رمیگوش

  یتو
 

 حواسم نره گھی کھ دفمی کینتم و خاموش کردم و گذاشتم تو..زننی حرف مگروه
 ..طرفش

****************** 
بود کھ با ھزاران  حواسم بھ آتوسا کردمی و جمع ملمی تموم شده بود و داشتم وساکالس
  عشوه

 
 با ی ولشدی بود فوران خامش منی ای جایھرپسر..دی و ازش سوال پرسششی پرفت
  یتلخ
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 .دمی نمگھی دادم دحیسرکالس توض:گفت
 محوطھ داشتم با الناز حرف ی تورونی زدم و کولم و زدم بھ دوشم و رفتم بیپوزخند

  زدمیم
 
 بھ سرم زد زنگ بھ ھوی..  کردی مفی خودش و نامزدش و تعری ھاانی اونم برام جرو

  زنم بھ
 

 الناز بلند شدم و قدم زنان شماره فرناز و شی از پرونی بمی و بگم امشب برفرناز
  الو:گرفتم

 
  فرنازسالم

  دختر جون؟ھیچ..کمیَوعل_
 ؟یکجا: و گفتمدمیخند

 بازم بگم؟؟..ُ فکرمخ زدنیز،تویسرکار ،پشت م_
  نھ توروخدا بسھ:گفتم و دمیخند

 ؟ی داشتکاریحاال چ_
  با کمند سفره خونھ ؟میشب بر_
 االن یدونیکمندم کھ اوضاعش و م..نجامیُ تا ساعت نھ اامیمن کھ فکر نکنم ب_

 .. دانشگاھھ
 

 شونی استار آخھ استخدام شده و عکس بردارنگی شرکت مدلرهی ساعت سھ معصر
  شروع

 
 ..شده

 . خوب پس باشھ واسھ آخر ھفتھیلیخ_
 ..میترکونی و ممیری مگھیآره د_
 بھ کرات برس..شمی خوب مزاحمت نمیلیخ_
 . گمشوگھی دیزی مزاحم عزشھیتو ھم_

 کردم کھ با کمند و فرناز باھم فونمی آی بھ گوشینگاھ.. دیچی گوشم پی بوق تویصدا
  سھ
 

  ی کجاست؟؟من کنجای بھ اطرافم کردم اینگاھ..می مدلشو برداشتنی و آخرمیدی خرتامون
 

 اومدم؟؟
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 بی جی دستش توھی  ستادمی داد اھی تکنشی کھ با ماشانی شادنی برم کھ با دبرگشتم
  شلوارش

 
   کسچی ھبای خلوتھ تقرنجی داده بود ،چقدر اھی تکنی سمت چپش بھ ماشی و پابود

 
 نی و بھ ماشدمیاومدم از کنارش رد بشم کھ بازوم و گرفت و بھ عقب کش...ستین

   و دادکیتک
 
 .. ولم کن: وول خوردم وگفتمیکم..ستادی خودشم روبروم او

 ؟یچرا زنگ نزد: و کج کرد و گفتسرش
 .دلم خواست_

 . شدی چدونمینم: چشمام و گفتی زد توزل
  شد؟ی چیچ: گفتمجیگ

 .امشب مھمون من باش:د و عقب رفت و گفت کالفھ وار تکون داسرشو
 مھمون؟: شدم ،گفتمجیگ
  ای نشد خوب من بھ عنوان دوست ی سفره خانھ ولی با دوستات بریخواستیًظاھرا م_
 

 قبولھ؟. مھمونت کنمتونمی مھمراه
 ..خب راستش من: شدم و گفتممونی پشی خواستم بگم نھ ولاولش

 ..زنمی کنم زنگت مویشمارت و بگو س.بسھ_
 .زنمی خوب خودم زنگ میلیخ:گفتم!  بگم نھ؟؟ھھخوامی کرد مفکر

 >شمارت..الزم نکرده_
_٠٩١٣....... 
 .. دنبالتامیامشب ساعت ھشت حاضر باش م_

 !احمق.. شدنشی حرف بزنم بگن نھ کھ رفت سوار ماشاومدم
******************** 

   مدلش ساده بود سمتمدی داشت و پوشدی رنگم کھ خطوط سفی راه راه سرمھ ایمانتو
 

 و دمی پوشی مشکیشلوار نود سانت.. بود و اون طرفش راه راه بود ی سرمھ اراستش
  کفش

 
   صاف زدم،دستبندی سرم بستم و فرقی بود،موھامو باالی کھ پاشنش مشکدمی سفیورن
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 دمی سفی بود و بستم بھ دست چپم وشال مشکزانی پروانھ کوچولو بھش آوھی کھ یفیظر
  و
 

 .. و رژم گذاشتمدمی سففی کی و گذاشتم تومیومد،گوشی مپمی بھ تیلی کھ خدمیپوش
 قی عمھنفسی ھول شدم و بھ یکم.. بھ ساعت انداختم و ھمون موقع زنگ زدینگاھ

  جواب
 

 :دادم
 بلھ_
 آپارتمان کرم رنگھ؟:
 .امیآره االن م_
 ..نیبب_

 و دمی و بوسزجونیھ عز و گونرونیاز اتاق رفتم ب.. بھش ندادم ادامھ بده فرصت
  زیعز:گفتم

 
 .امی بری دکمی دی شام شای برارونی برمی با دوستم ممن

 .. خوش باشزمیبرو عز: زد و گفتی مھربونلبخند
 انی گروه زدم کھ من با شای ام توی پھی دکمھ آسانسور و زدم عی و سررونی باومدم
  رفتم

 
 .یبابچھ برنگرد: گھی دادن فقط خندم از فرناز گرفتھ کھ می جوابھی رون،ھرکدومیب

 ی نبود و صداچکسی ھیعنی خلوت بود یلیمحوطھ خ.. رونی و اومدم بستادی اآسانسور
  کیت
 
 .. ومدی کفشم فقط مکیت

 ھی با ستادمی ادنشی قدم بردارم با دھی سرم و باال اوردم کھ رونی باز کردم و رفتم بدرو
  پیت
 

 !!!!نی بود اما بدون ماش روبرومیمشک
 بلندش و کج یموھا.. داشت دی اسپورت کھ راه راه کمرنگ سفی و شلوار مشککت

  ختھیر
 

 ..مدل موھاش قشنگ بود.. بود
  کو پس؟نتیماش: طرفش و با تعجب گفتمرفتم

 . سالمکیاول عل_
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 .خوب حاال سالم_
 بھ زنمیاالن زنگ م.. خراب شدنمیماش..  من حرف بزنمیدوم تو کھ فرصت نداد_

  یآژانس
 

 ...دمی سر راه دکھ
 ..رمیگی منی بعد ماشمیری مادهیولش کن اصال نصف راه و پ: ادامھ بده گفتمنذاشتم

 .می ھم خوبھ،بریلیخ: موھاشو با دستش جابھ جا کرد و گفتیکم
 بایمن تقر بلندتر بود یلیقدش از من خ.. بھ راه رفتنمی و شروع کردمی قدم برداشتباھم

  تا
 

 کھ آدم ی جوردادی می تلخ و عالیلی خی بوھی انی پسره راگفتیکمند م.. بودمشونش
  جذبش

 
 . تلخھیادی فکرکنم زادی بدم منی ادکلن ای چرا از بودونمیاما نم...شھیم
 ؟یشی بگم ناراحت نمیزی چھی گمیم_
 راحت باش..اصال بگو: و نگام کرد  گفتستادیا

 . بدهیلی خی کھ زدی ادکلنیراستش بو_
 . ھستی گھی دزی چھی اما نظر بقیجد: گفتدمی از چھرش فھمنوی کرد ،اتعجب

 .ستیول کن اصال نظر من کھ مھم ن..دونمینم_
 . راه افتادم و اونم قدم قدم باھم اومدمن

 البتھ نھ میزدی و حرف ھم مشدی و اصال خستمون نممیرفتی بود کھ راه میکساعتی حدودا
  ادیز
 

 ..یسطح
 .. مینی بشی کمایب: کھ گفتممی پارک بودھی یکاینزد
من برم ..میری بگنیبعدش ماش: سبز رنگ نشستم و کنارم نشست وگفتی صندلیرو

  اونجا آب
 

 ؟ی خوری مرمی بگپرتقال
 .. و تکون دادم و بلند شد رفتسرم

 ..نی راحتم با انقدریاصال چرا ا.. می شدیمی باھم صمنقدری ایھوی چرا دونمینم
   ودمی رون پام و فشار دستش از جا پری روی فکر ھا بودم کھ با نشستم دستنی ایتو
 

 ؟ین.. کـی مکاریچ..چـ:گفتم
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   البتھ لرزش ھمگرفتمی دی و لکنت شدگرفتی زبونم مشدمی و شکھ مدمی ترسی میوقت
 

 ..داشتم
 ..می شبا گفتم راحت باشنی ای توستی خوب نییخوب تنھا: گفتی لبخند چندشبا

 دی لرزیپاھام اونقدر م.. بزنم و نھ حرف غی تونستم جی شد و نھ مشتری دستش بفشار
  کھ
 
 ..می باھمکردی فکر مشدیھرکس از کنارمون رد م... بلند شم تونستمینم

 و رختی بلند شم کھ دستش برداشتھ شد،اشک چشمام مھوی و بستم و خواستم چشمام
  قدرت

 
   اون بھی فوش ھای چشمام و باز کردم و با صدا و نداشتم اما با برداشتن دستشیچیھ
 

  دی دوعی گوشش و زده بود چون سری خابونده بود تویکی دوباره بستم ظاھرا انیشا
 

 ..رفت
 .آروم باش رفت: نشست و گفتکنارم

   ترسم ھنوزی و از طرفکردی دستش ھنوز درد می جای شد از طرفی آروم نممتسفانھ
 

 ..داشتم
نگاھش کردم ..  لحظھ لرزش دستم و پام نگھ داشتھ شدھی یزی چی احساس خنکبا

  اونقدر
 

 . برمخوامیم: و گفتماوردمی مھربون بود کھ طاقت ننگاھش
 .ی برزارمیبعدشم نم..یبخور تا بھتر ش: کرد و گفتکی پرتقال و بھ لبم نزدآب

 یکینگاھم رفت سمت اون .. و محکم گرفتھ بود و آب پرتقال و بھ خوردم داد دستم
  شربت

 
 .. بودختھی رنی زمی روکھ

 . اشتھا ندارمگھید.. می برگھیبھرت د:گفتم
 .ی برم کھ خود آشپزھم بخوری مینترس توروجا: زد وگفتی مھربونلبخند

 ! ھم فرق داشتیلی فرق داشت خی با اون استاد سر صبحنی کردم انگاھش
 . بوامنی و من عـــــــــاشــــــق اومدی می اوهی مونی قلیبو

 .ھی خوشگلیچھ جا: نگاھش کردم و گفتمبالبخند
 ..امیآره معموال با دوستم م: کتش باز کرد و چھاررزانو نشست و گفتدکمھ
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 از خودم ی عکس سلفھی عی از من رفت و سفارش داد سردنی بدون نظر پرسخودش
  گرفت

 
ِااا از خ: و بردارم اومد و گفتی کھ خواستم گوشنی ھمجمی گذاشتم پو ِ ودت عکس ِ
 ؟یریگیم
 .میری باھم بگایخب ب: گفتمھوی چرا دونینم

 میگوش.. بود و ھول کرده بودمدهی کرد و اومد کنارم نشست شونش بھ شونم چسبیمکث
  و
 

 اون قدش بلند ترو کامل ی و دستم و بردم عقب تر و باال تر ولی و زدم بھ سفلدراوردم
  در
 
 خواستی کھ می کرد درست لحظھ امی و از دستم گرفت و خودش تنظومد،گوشینم

  لمس کن
 

 ی و من و محکم بھ خودش فشرد،گوش و داد دستم و با لبخند مرموزصفحھ
  ینذار:گفت

 
 . وقت دخترا چشمم کننھی نستایا

 .. درصد توروچشمت کننھیفکرکنم !ھھ: گفتمی ھول بودم ولی کھ کمنی ابا
جوجھ {رگ پر از غذا بزینیھووووو دوتا س.. و ھمون لحظھ شام آوردندیخند

  کباب،کباب
 

 ھمھ نی چرا امیماکھ دونفر:گفتم}... و ده،برنج،دوغی کوبر،کبابی موس،ماستیزعفران
 آخھ؟
 .. وقت کم اومد حملھ نکنم بھ توھی گفتم کھ اگھ خورمی غذا میلیآخھ من خ:گفت

  ماست وی غذا  خورد ھنی با اشدی بھ حالت تاسف براش تکون دادم،حاال مگھ مسرمو
  جابھ

 
 ...کردوی و پراز دوغ موانی بشقابم،لی توختی ری کباب مای کردی مجا
 . تونمی کن بابا خودم مول
 ..ارمی مھمونم کم نی جلوخوامیم_

 اصال معذب ی گاھش بودم ولی و بی متوجھ نگاه گاھی شروع کردم بھ خوردن ولمن
  نشدم

 



 58 

 روبروش ینی سدمیسرم و باال اوردم د.. گشنم بود و کل حواسم بھ غذام بودیادی زآخھ
  بایتقر

 
 خوردم خی دوتا سخی از سھ تا سدهی ھمھ و خورد؟ اونقوت من فقط کباب کوبیعنی ھیخال

  و
 
 . دست نخورده موندهھیبق
 .گھی ؟بخور دھیچ_
 . ازش بردارای بادهی زیلی من خی غذانیبب_
 ..می خوری جلو و گفت باھم مدی نگاھم کرد خودش و کشی جورھی

 کھ اگر خودت و ی پسره صبح مغرور و خشک بود جورنی ھمھ انی کردم اتعجب
  سمیخ
 
 !!!!!!!! حاالیی استادم برام دستشوی بگیدیترسی میکردیم

********** 
غرور و  میلی کھ ظاھرش خنیبا ا..  خوب نبودنقدری بود کھ تاحاال ای شام خوباونقدر
  اخموم

 
 در آپارتمان ما ی بار روبرونی امی برگشتیدوباره با تاکس.. مھربون داشتی اما دلبود
  پول

 
  و حساب کردنیماش
 ؟یری میحاال با چ:گفتم
 .ادهیپ:گفت
 .. خوش گذشتیلیممنون بابت شام و البتھ امشب خ:گفتم

 .... گذشتیلیبھ منم خ: زد وگفتی مھربونلبخند
  داشتم بھ.. رفتادهی کرد و پی خداحافظعی اما سردمی لب زمزمھ کرد کھ نفھمری زیزیچ
 

 . نگاه خورد مادرجون بود قطعش کردم و رفتم باالرفتنش
 ***کمند**
 جوابشو دادم و ی من با ھمون خشکی وارد شرکت شدم دختره جلوم بلند شد ولعیسر

  آروم
 

  برم؟دیکجا با:گفتم )انتر با اون صداش( نزدمغی کردم مثل خودش جسالم
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 برو ی داشتری ساعت تاخکی ی بودنجای ساعت ھفت ادی بای کردری دیلیخ:گفت
  اتاق} یب+{
 
 . بگمسیی ری بھ آقاتا

 نی کنم اونم با ادای کھ گفت و کجا پی شرکت بزرگ اتاقنی ای و تکون دادم حاال توسرم
  ھمھ

 
 ی رنگ کرم و قھوه ابی ترکوارشی کھ دیی سمت راھرونجا،رفتمی ای رنگیدرھا

  بود،آروم
 

ُ و مدرنش و نگاه کی سورای داشتم درودکردمریالھمونجوری اسم اتاق و زمزمھ مآروم
  کردیم
 
 برام از بس قشنگ شھی مکی خونھ شھی از اتاق ھاش و بھ من بدھند یکی اگھ،

  دونمینم...ھستن
 
دماغم تا اون  ی دستم و گذاشتم روعی تمام صورتم و گرفت،سری شد کھ درد بدیچ
  عیما
 

بخاطر ..  بشھفی مانتو و کل صورتم کثی روزهی نرشدی مری کھ داشت سرازیگرم
  نکھیا

 
 چشم و باز کنم و تونستمی شده بود و از درد نمختھی صورتمری موھام توری زسرم

  یعصب
 

 کجاست اما بخاطر درد ی بھداشتسی سرونمی و آروم اوردم باال تا ببکرد،سرمی مترم
  ادیز
 

 محکم و بزرگ ی بازوم توسط دستھوی.. دمیدی چشمام جمع شده بود و تار می تواشک
  دهیکش
 

سرم و خم کرد و .. اومدی بستن دریصدا.. شدمی مدهی و خودمم کھ دنبالش کششد
  موھامو
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  موھامو کنار زد و با.. و باز کرد و درش اورد می پشت گوشم البتھ قبلش گره روسرزد
 

 گرفتی بود و دردم می قویلی خزد،دستشی و آب مکردی دماغم و آروم پاک مدستش
  اما
 
   اعتراض کنم،با دستم خواستم دستش و پس بزنم کھ از پشت کمرم و محکمتونسستمینم
 

 و مچ دستش و گرفتم و دمی و عقب کشومد،سرمی نفسم باال نمکردی دردم میلیخ.. گرفت
  آروم

 
 نگاه نھیی آیم،تویدی اوردم تار می کھ بھ چشمم میشاربخاطر ف.. و باز کردم چشمم

  کردم باال
 

دستام شروع بھ ..کردمی و احساس ضعف مدمی ترسی از خون بود،از خون می ردلبم
  لرزش

 
 !یاعلی! کھ کمکم کردی و ،نگاھم رفت اونکردن

**************** 
 . وقتھی بسم هللا جن نباشھ نی اھیگری جچھ

  مدل ھانی گنده بود مثل اکلشیھ.. ی مشکی رنگش داشت و موھایدی مرواریچشما 
.. 
 

.. قدرت تکون خوردن نداشتم اما تنفس کم داشتم .. بوددهی پوشی و شلوار مشککت
  خواستم

 
 کھ از پشت سر کمرم و افتمی رفت و خواستم بجی کھ سرم گرونی بردارم برم بقدم

  گرفت و
 

 ! صورتم کاش باال بستھ بودمی توختیموھام ر...دی بھ خودش چسبمحکم
  تونستم یکاش م..موھامو زدم کنار گوشم..ی صندلی و نشوند رورونی برد بمنو

   ومیروسر
 

 !!من و خجالت!! ھھکشمیآخھ خجالت م..بپوشم
 .یبلند نش.امی االن منیب: زانو نشست و گفتی روجلوم
 .. سرمی و از دستش گرفتمو انداختم رومی و تکون دادم و روسرسرم
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 از یکی دیشا.. دمیکشی دادم و با دھانم نفس مھی تکواریسرم و بھ د.. تھ راه رورفتم
  نگیمدل
 
  انھی رانی اھی شببی عجیی جوراھی.. بودپی خوشگل و خوشتیلی باشھ المصب خنجایا

 
 ..بود

  ی شدی تو؟چیخوب: پامی اومد کھ ھمزمان دستما و گذاشت روھی منشنی ایصدا 
 
 ده؟ی کھ پر؟رنگتمییھوی

 .  لبمی باالدمی دستما برداشتم و آروم کشھی..دی لرزی مدستم
 .بلندشو_

 .ستادی بلند شد و ایمنش. داشتی بم و پر تحکمیچھ صدا. رفت سمت صدا نگاھم
 خون ھارو پاک ی دستش و اول کمی زانو نشست و چونم و گرفت توی روروبروم

  کرد و
 

 استخون دماغم دردم گرفت و بھ سرعت ی پماد زد کھ با گذاشتن دستش روی کمبعدش
  مچ
 

 . آروم باش: و گرفت کھ گفتدستش
اومدم پاکش کنم کھ .. ناخواستھ از چشمم دراومد ی اشکدادمی و بھ ھم فشار مچشمام

  انگشتش
 
 .. شدممونیخواستم چشمم وباز کنم کھ پش.. صورتم و پاکش کردی رودی کشو

 .معلومھ مھربونھ.. از چھرش کھ خشنھجدا
 . داد دستمی خنکی اشھی شوانی دماغم زد و لی رویچسب

 چشمت و با کن_
 . دستم دوختمی تپل و گرد تووانی پلکام و از ھم باز کردم و نگاھم بھ لآروم

 .بخور_
 .... رفتارشی ولخھی از یچشماش گلوا. بشرنی کردم چقدر سرده انگاش
   خوردم حالم بھتری کردم و کمکشی اروم اروم بھ لبم نزدی ولزی لری بھ شدت مدستام

 
 . حالم بد شدهی کھ داشتم زودیبخاطر کم خون..شد
 .ممنون: گفتمی لبخند کم جونبا

 .بخور: و گفتستادی نکرد فقط ای حرکتچی ھاخمش
 . بسمھ:گفتم
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 .گفتم بخور_
 .. من و بخورهادی بنی نخورم ادمیترسیم.. خوردمگھی دیکم

دستم و از .. شدم ستادنی باال و مجبور بھ ادی بلند بشم کھ دستم و گرفت و کشستمخوا
  دستش

 
 ! اخم نکن خوبقھی دقھیاووف بابا .. و نگاھش کردم رونی بدمیکش

 گره انی برگشتم سمت راستم کھ نگاھم با نگاه راعی نگاھش دم سرینی سنگمتوجھ
 .. خورد

 
 .کردی کرده بود و داشت مارو نگاه ماخم

 . ی اومدری با تاخیروز اول کار: و گفتکی نزداومد
 . من شدریتقص: گفتدونمی کھ اسمشم نممی روبروپی خوشتنی حرف بزنم کھ ااومدم

 ن؟؟؟ی من خوردم بھ ایعنی سمتش برگشتم
 ھردوشون شدم ھول رهی و بعدش اوردم باال کھ متوجھ نگاه خری و انداختم زسرم

  نکردم
 

 !اصال
 ھ؟یچ: جاش تند گفتمبھ

 .مراقب باش: زد و دستما و داد دستم و گفتیکی پوزخنده کوچپھیخوشت
 قرار داد و امضا کن و می برایب: کھ گفتانی از اتاق ھا برگشتم سمت رایکی ی تورفت
  اتاق

 
 . نشونت بدمھارو

 بود اصال جالب یھرچ..ھی ھم تعجب کرده ھم عصبی بود انگاری جورھی رفتارش
  نبود و

 
 بھم ی داره چدمی فھمی و اصال نمکردیسرم درد م.. سگ شدن اخالق منم شد باعث
  حیتوض

 
 .شمی درده متوجھ نمیلی خ؟سرمی بدحی بعدا توضشھیم: با انزجار گفتمدهیم

 خوب قرار داد و کھ امضا یلیخ: بودھی جورھی نگاھش نی نگاھم کرد البتھ ایکم
  برو..یکرد

 
 . باشنجای کن فردا صبح ساعت ھشت ااستراحت

 .فعال: و تکون داد و گفتمسرم
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 ی شدم و سعنی سوار ماشنگی پارکیتو.  رونی رفتم بعی جوابش نشدم و سرمنتظر
  کردم با

 
   سرم و بکوبم بھخواستی کھ دلم مکردی سرم درد می سرعت برم خونھ اونقدرنیآخر

 
 .وارید

 ***انیرا**
 . اومدنیاحی خانم رسیی ریآقا_
 !ھھ خانم تازه از خوابش زده اومده..کردمی و جمع ممی برم و داشتم وساخواستمی مگھید

 چکسیدرش و باز کردم اما ھ+  یرفتم سمت اتاق ب.. رونی شدم و از اتاقم رفتم ببلند
 .. نبود

 
.. ومدی آب مری شیصدا.. دختره کجا رفتھ کھ اونم نبودنی انمی کھ ببی سمت منشرفتم
  صدا

 
 صحنھ روبروم خشکم زد دنیبا د.. رفتم اونجاعیسر.. بودی عکاسی سمت اتاق ھازا

  مگھ
 
اخمم بدجور توھم رفت !  و نگاه کنھ؟اصال امکان ندارهی دخترینجوری ارسام اشھیم

  دختره
 

 عی اون سری بغلش بود وی توقایارسام دستش و گرفت و بلندش کرد دق..  بودکمند
  دستش و

 
متوجھ ..  دماغش بودی رویچسب.. ندارهیبود تعادل درستمعلوم ..دی کشعقب

  حضورمن
 

 ! کمند با تعجبیارسم با ھمون نگاه سرد و خشکش ول.. و برگشتن سمتمشدن
******************** 

 پنجره بزرگ اتاقم بھ یاز تو.. بود دهیرنگش بدجور پر.. فرستادم رفت خونشدخترو
  رفتنش

 
 و با قدم رونی از اتاق اومدم بعی خارج شد سرنکھیبھ محض ا.. رفتی کردم تند منگاه

  یھا
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 از ذھنم یفکر.. رهی بھ دستگدی کھ دستم رسنیھم.. رفتم سمت اتاق ارسامعیسر
  اگھ{..گذشت

 
 بودم ارسام دهی ند؟تاحاالی کنھ کھ ارسام حالش خوب بشھ چی دختره بتونھ کارنیا
  ینجوریا

 
برگشتم } بتونھ موثر بشھدیشا..دستشم گرفتھ..م زده باھاش و نگاه کنھ و تازه حرفیکس

  اتاقم
 

 بھ اون شب ادمی.. پرت کردم زی رنگ پشت می بزرگ و مشکی صندلی و روخودم
  افتاد کھ

 
 نشستم و نی ماشیتو.. بلند شدم برم خونھ نکھیبعد ازا... دمشی دی فروشی بستنیتو

  خوب
 

 غم داره یلی ھست معلوم بود خی دختر خوشگلدمی فھمنکھیجدا از ا..  کردمبراندازش
  چون

 
 بھ ھوی ی بود ولری اشکش سرازی من و قطره ھای بستنی خالی زده بود کاسھ اُزل

  خودش
 

 کی ی بذارم تودی باشھی باھاش حرف بزنم اما االن کھ نمدیبا! ستیمھم ن.. اومد
   بھترتیموقع

 
 ..  حرف بزنمباھاش

********************* 
 بود کھ یزور سوم.. ومدیم)عکاس( محدثھ و ارسالنی و اخطار دادن ھاکھی چیصدا

  نیا
 

 ھا بود کھ ی االن نبوت تکی گرفتن ازشون ولی بودن و داشتن عکس منجای دختر اسھ
  کمند

 
 ..بود
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 ادی جز دو نفر خوب نبودن بھ ارسام گفت کھ بی اون ھمھ پسر کسنی بی وقتادمھی
  ارسام{
 

  کنم؟ی خواھشھی ازت شھی مداداش
   توشھی معنشی..شھی ممی شرکت کم اوردیما مدل برا: تمام نگاھم کرد کھ گفتمی سردبا
 
 ؟یایب
 عی ابروش و انداخت بااال و از تعجب و خواست روشو برگردونھ کھ سری تاھی

  اون:گفتم
 

 ..شینی ببی تونی کمند ھم ھست مدختره
 .. نگاھم کردی جور خاصھی

 . خوبیلیخ_
 مدت ھیارسام .. شک قبول کردنش بودمیھنوزم تو} ممنون داداش:زدم و گفتم یلبخند
  یافسر

 
 .. انھی دونم کھ ھنوزم ھست ی نمزنھی خوند از بس حرف نمیم

کت بلند .. ومدی می خوبی بوھیوارد شدم .. ھی اتاق خارج شدم و   رفتم سمت آتلاز
  یمشک

 
 از ھمون نشیی کھ پای کوتاھبای تقری داشت  و شلوار مشکیی طالی کھ ترک ھارنگ
  ترک

 
 کرده بودن و زی داشت چون کل موھاشو براش فر ری بلندیموھا.. داشتیی طالیھا

  بازم
 
 اما معلوم بود کھ ورزش دادنی بھش می سختیژست ھا.. بای کمرش بود تقری روتا

  کاره
 

 ..کردی و خوب کار مگرفتی معی سرچون
 .دیخستھ نباش_
 چطوره؟:اومد طرفم و گفت..ن نگاھم رفت سمتش بلند ارسالیبا صدا 
  چطوره؟یچ: گفتمیجی گبا

 مدلمون؟: زد و گفتی معنا دارلبخند
 .. بھ بازوش و گفتمکخفھ بابازدم
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 ..ستشی اصال نمی گری براومدهی نوبت ارسام اما ھنوز نگھی ساعت دکی: و گفتدیخند
 .زنمی خوب االن زنگش میلیخ_

 .تو راھم: گوشمی تودیچی سردش پی بوق صدانی و دراوردم و با دوممیگوش
 ..عادتش بود.. و قطع کردیگوش.. بــــــــوق

 .دیخستھ نباش_
 .دیشما خستھ نباش..ممنون:نگاھش کردم و گفتم. جا خوردمیلیخ.. دمیپر

 ؟یزنیمشکوک م: و گفتدیخند
 .نترس ھنوز مورد پسند نشده: کردم و سرم و بردم جلو و گفتمزی و رچشمام

 . وروجکھنی عطر ای خوب بوی کنارش رد و مطمئن شدم اون بواز
***************** 

ارسام از قبل رفتھ بود و کمندم ..رفتنی ھمھ داشتن مگھی حدودا ھشت بود کھ دساعت
  رفتھ

 
 چکسیھ..در اتاقش و باز کردم..  اتاق ی دلم خواست برم توھوی چرا دونمینم.. بود
  یتو
 

 چشمام و ی بھ دماغم خورد کھ لحظھ ای خوبیبو.. بودن جز دوتا نگھبان نشرکت
 .. بستم

 
 نظرم و بھ خودش جلب یزیچ..   بودی و بھداشتیشی اتاق پر از لوازم آرانیا

  یگلسر..کرد
 

خم شدم و ..  ھم بودشھی بود کھ پنج تا گلبرگ داشت کھ شزی ریلی گل خھی بود کھ قرمز
  از
 

 بود مطئنم فی ظریلیخ.. دمی ھا ندرهی قسمت گینمونش و تو..  برش داشتمنی زمیرو
  مال

 
 شدم و مونی کھ پشرونیاومدم برم ب..  کھ فردا برش دارهزی میگذاشتم رو.. کمنده

  برگشتم
 
   از بسشنی کف دست جا می کھ تویینای انداختم از ازینگاھش بھ گلسر ر..
 

 .. من باشھ بھترهشیپ.. کتمبی جیبرش داشتم و گذاشتم تو..کنیکوچ
********* 
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 اما ای کردم قبلش با ارسام حرف زدم کھ زودتر بدنی بود کھ قصد خوابازدهی ساعت
  خوب

 
 .. ندادیجواب
   کمندجی پی رفتم توگرفتمی تنھ لختم ممی نی و برداشتم و ھمونجور کھ پتو رو رومیگوش

 
 واقعا شیکی اون ھمھ عکس نیاما ب..  و گذاشتھرنیگی ازش مھی آتلی کھ تویعکسا

   خوشگل
 

 رهی خی گھی دی بود بھ جانی سمت دوربمرخشی طرفش بود و نھی موھاش کاملال بود
  شده

 
قشنگ .. گرفتھ بودی چشماش حالت طوسی رنگعسلادی زی و بخاط پرژوکتور ھابود

  بود اما
 

 حرف بزنم کھ لنز نازی باشھ با ارسالن و پرادمی.. خودش جذاب تر بود ی چشمارنگ
  کمتر

 
 .. کننتفادهاس

 دختره پرت کردم نی اجی و قفل نکرده و خارج نشده از پی کھ گوشومدی خوابم ماونقدر
  یرو
 

 ..دمی و خوابیپاتخت
 ***کمند**

 خونھ  بدون دراوردن لباسام رفتم دمی کھ رسی کھ بھ محضکردی سرم درد ماونقدرم
  سمت

 
 .. رهی بگشی از داغی کھ کمختمی سرد ری آبیُ و وان و پر از آب داغ کردم و کمحمام

 
  ی رفتم توی لباسچی لباسام و دراوردم و بدون ھعیھمونجا سر.. بلند شده بودبخارش

 
  موھامو باز کردم و خارج از وان.. بعدش عادت کردم ی پوستم و سوزوند ولیوان،کم
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 خودم الیخی من بی ولومدی ممی گوشیصدا... شدیدرد سرم داشت کمتر م.. ختمشونیر
  و
 
 اون پسره اومد ی چھره ھوی ھم گذاشتم کھ یچشمام و رو.. وان فرو کردمی توشتریب

  جلو
 

 کھ از دردسرم یکم..چقدرم خوشگل بود.. داشتھ باشھی سالی خورد سیبھش م..روم
  کمتر

 
 و رفتم دمیچیحولھ و دور بدنم پ...  دوش گرفتمری و بدنم و زرونی اومدم از وان بشد

  درو باز
 

 ..  اومده بودھیھان..کردم
 ؟یسالم خوب_
 .اوھم_

 خراب تو خونھ ی ؟مثلھ دختراھی چھ سرو وضعنیا: تر شد و گفتکی نزدیکم
  یگردیم
 

 آخھ؟
 ؟یکجا بود:رفتم دکمھ قھوه ساز و زدم و گفتم.. گرفتھ بود خندم
  شده؟یدماغت چ: آشپزخونھ و گفتی تواومد
 .واریخوردم بھ د:گفتم

 یزی چھی لباس درست بپوش خودم ھیبرو ..دهی رنگتم پرنیبب.. آخھ یمگھ کور_
  حاضر

 
 ..کنمیم

 و دمی تاپ  دکلتھ زرد رنگ و پوشیری لباس زچی ھدنی اتاق و بدون پوشی تورفتم
  شلوارک

 
 ی با حولھ مثل دختراگفتی راست مھیھان.. البتھ شورت بھتره بگمدمی پوشدمیسف

  ھمھ..خرابم
 

اخمم ...  از باسنم بودی و تا کمرونھی از باال تنم کھ اونم نصفش بی فقط کمرونی ببدنم
  توھم
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 یچشمام رو... دمی مبل دراز کشی و رورونیرفتم ب.. دی کشی مری سرم بدجور ترفت
  ھم
 

 ... بھتر بشم اما خوابم بردی کھ تا کمگذاشتم
****************** 

 و گرفتنیھر روز عکس م..بودم استار نگی شرکت مدلی تونجای کھ اشھی می ھفتھ ھی
  یلباسا

 
 و لنز شی نوع آراھی ھیروز.. دمیپوشی می و ترکیرانی و خوش دوخت اخوشگل

  ذاشتنیم
 

 ..برام
 ..کمند_

 .. کارت دارهسیی ریآقا: سمت محدثھ کھ عکاسھ و کارشم حرف نداره کھ گفتبرگشتم
  فی ظریلی داشتم اما خی کمشی بھ خودم انداختم آراندهیی آی توی شدم و نگاھبلند

 
 و چند تا کرم کھ ملی ریکم.. کی خط چشم بارھی دخترونھ و یرژصورت..بود

 .. مخصوصھ
 

 برجستھ بود  ی پر از گل ھانشیی دکلتھ بود کھ پاھی لباسم آخھ ی و انداختم رومانتوم
   بوددیسف
 
 .. بودی رنگشم مشکو

 .ایب: ضربھ آروم زدم بھ در کھ گفتدوتا
 ی ھانگی از مدلیکی اسمش ارسامھ و پھیاون پسر خوشت.. باز کردم و رفتم تودرو

  شرکتھ و
 

اوووف ..  مردانھ و زنانھی ست مجلسی لباس ھایبرا.. باھاش عکس دارمی چندتامنم
  یوقت
 
 ی بود کھ من رویژست اون روزمون جور..  شھی تنم داغ مافتھی بھ اون روز مادمی

  پاھاش
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 از گرفتی کمر منو نرم مدی بایی طالی بزرگ سلطنتی صندلکی ی و اونم رونشستمیم
  پشت و

 
اما کمر منو سفت گرفتھ بود ..می تو حلق ھم باشیی جوراھی صورتم روبروش باشھ من

  ُو زل
 
 سرده یلی خگنی مھی داشت اما بقی آرومیچشما.. چشمام کھ منم زل بودیبود تو 

  چشماش
 

 .. خوردیتنم داغ کرده بود و حرم نفسش بھ گردن لختم م..بود آروم یلی من کھ خیبرا
 ..  ھا نشستمی از صندلیکی ی شدم وو روزشی مکینزد
 .بخور: نگام کرد و بلند شد و اومد روبروم نشست  وگفتیکم
  ی کالس بذارم و بگم نھ کالریاولش خواستم کم.. اشاره کردزی می روی ھاینیری شبھ
 
  کردمی و باز مشیکی نتونستم و دوتاشو برداشتم و ھمونجور کھ پوست ی داره ولیادیز
 

 ؟ی صدام زدینیریواسھ ش:گفتم
نھ کار : ھم باز کردم کھ گفتی دومعی شکالت چشمام پر از ستاره شد و سردنی دبا

  یمھم
 

 . دارمباھات
 ..بگو:  بشقاب و گفتمی پوستارو انداختم توجفت

 ھی داداش منھ و ینیبی ارسام کھ منیا: شروع کردقی نفس عمھی با ی ھول بود ولکمی
  ییجورا

 
 .. ندارهی حسچی ھیچکسی و نسبت بھ ھھی عصبشیضیمر..ضھیمر
 ..ادای نم؟؟بھشیجد: حرفش و گفتمنی بدمیپر
 ..بذار حرفم تموم بشھ: اخم نگام کرد و گفتبا
  اخمش ساکت شدم و گوش دادنبا
   ھم کھ دارمیبا تنھا کس... بگم تونمی ازم نپرس چرا چون نمھی از بچگشیضی مرنیا_
 

 باھاش دوست یی جوراھی و ی بشکی بھش نزدخوامیازت م.. یی توذارمی مونیدرم
  ھی.. یباش
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 یتاحاال تو...دهیاون روز متوجھ شدم کھ نسبت بھ تو واکنش نشون م.. ساده ھیدوست
  چشم

 
  زنمی حرف می درباره کسی وقتدمی ندچوقتیھ.. ُ زل نزده و دستشم نگرفتھی دخترچیھ
 

 باھاش خوامیازت م.. ُ عکسش چند لحظھ بھش زل بزنھدنی گوش بشھ و با دسراپا
  دوست

 
  ؟؟؟ی تونی،میبش

 .. تعجب کرده بودم.. ومدیاصال حرفم نم.. اونقدر باز مونده بود ومدی داشت درمچشمام
 

 ..شمی موقع ھا سگ می دار نباشھ؟ من خودم بعضری واگی ولتونمیتونستن و کھ م:گفتم
 .. ھم بدباشھ مطئمئنم باتو خوبھیباھرکس..نترس : زدو گفتی نازلبخند

بدون نگاه کردن بھش از .. بھم ندارهی پر تحکم گفت کھ مطمئن شدم کھ کاراونقدر
  اتاق

 
 گفتی راست میی جوراھی.. سمت اتاقرفتمی مکردی و ھمونجور کھ فکر مرونی باومدم
  ارسام

 
 ژستش و گھی بشھ و ھرجور کھ مکی بھش نزدی کمذارهی نمی عکس بردارموقع

  ی ولرهیگیم
 
 باشھ انی داداشش کھ رازنھیُ و اونجور کھ اون بم زل مزنھی کم حرف میلی من خبا
  زنھینم
 
 !!! داداشمگھی اون داره می بشم ولکی نزدانی بھ راخواستمی من میراست..
 طرف یول.. عقب دمی خودم و کشعی سری ولیکی شد کھ محکم خوردم بھ ی چدونمینم

  بازوم
 

خواستم عقب برم کھ با .. خودشھدمیسرم و باال اوردم د.. مشتش گرفت ی تومحکم
  ھمون

 
 کجا؟: گفتاخمش
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 داد بھ در و ھی اتاقش و دروبست و منتو تکی جوابش و بدم کھ منو کشوند تونتونستم
  خودشم

 
 اعصابم بود ازش ی ادکلن بدجور رویبو..  کم بودیلیفاصلمون خ... ستادیروبروم ا..

  بدم
 
برو عقب ..ارهی ادکلنت سرم و درد میبو: اخم کردم و گفتم.. داشت ی بدی بوومدیم

 ..تر
 . کھ داشت چشماش حالت تعجب گرفتی ھمون اخمبا

*********************** 
 بد؟؟_
 . بدیلیخ: و گفت کھ منم مثل خودش گفتمنی ایزی لبخند تمسخر آمبا
   تر کرد وکی دوباره اومد و خودش و نزدی لحظھ احساس کردم امش رفت ولھی
 

 اد؟ی خوششن میلی ادکلن خنیمعموال دخترا از ا:گفت
ِااا پس واسھ _ ِ  ؟ی زدکی تحریِ

 .نھ واسھ دور کردن مگسا زدم: تر شد و گفتکینزد
 ..ی حشره کش زددمیحاال  فھم..وبھخ: زدم و گفتمیزی تمسخر آمخنده

   ھم کناریکی شلوارش و اون بی جی دستش وکرد توھی و کامل بھم چسبوند و خودش
 

  درازه؟یادی زبونت زی کنیاحساس نم: داد بھ در و گفتھی تکصورتم
 .. حس ششم؟؟ماشایگیراست م_
 ..اصال معلوم نبود چشھ..ھی برزخگفتی اما اخمش مدیباری مطنتی چشماش شاز
 ..رونی خوام برم بیبرو کنار م: و ھول دادم قب و گفتمنشی دستم سبا

 ..  ھم تکون نخوردی متریلی میحت
 . باشمژنی تونم بدون اکسی نمادی کھ دارم زی نفسی گرفت بخاطر تنگی داشت منفسم
 ..یریتقال نکن ھروقت من خواستم م: کھ محکم مچ دستم و گرفت و گفتنشی بھ سزدم

 داشت و خودش و چسبونده بود بھ من ی بدن سفتی از طرفرمی تونستم نف بگی نمگھید
  و از

 
اومدم .. نھیبی و چشمم داره تار مزنھی قلبم تندتند مکردمی پشتم در بود احساس میطرف
  یحرف
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خداروشکر ..  بالکنیبردم رو..نجره بزرگ اتاق و  من و برد سمت پعی کھ سربزنم
  یھوا

 
من و نشوند ..  بودجی سرم ھنوزم گی ولرمیتونستم نفس بگ.. بود زی زود بود و تمصبح

  یرو
 

بخور : برگشت سمتم و گفتی آبوانی اتاقش با لی تویعنی رونی رفت بعی و سریصندل
  بھتر

 
 .یبش

  ازم گرفت و بھ لبم.. نتونستم محکم نگھش دارمدی لرزی از بس دستم می گرفتم ولازش
 

 ؟یبھتر: خودرم بھتر شدم وو خواستم برم کھ گفتیکم.. کردکشینزد
 ..  بھترمیبھ لطف حشره کش شما کم: اخم گفتمبا
 یرو.. ھم بود یاتاقامون روبرو.. اتاق خودمی اومدم و رفتم تورونی اتاقش باز

  یصندل
 

 منو ادیب)مریگر(ایاالن مان.. بود دهیرنگم پر..ل زدمُ بھ خودم زنھیی آی و تونشستم
 .. کشھیم
 

 . اومد سمتمایدر اتاق باز شد و مان.. عرقم کردمآخھ
ِ سگم باال اومد و سرش داد زدم کھ کال کپ ی از بس غر زد آخر سر اون رواووف
  کرد و

 
 .. نگفتیچیھ

 و فرناز برده نمیماش.. بفرستن نیُ نھ بود کھ زنگ بھ آژانس زدم ماشساعت
  خواستیم..
 

 .. و ببره دکتر دادم بھشمادرش
  خواستم؟ی منی ماشھیالو _
 می دارنی ماشگھی ساعت دمی نیبرا_
 ..رهی دگھی ساعت دمین_
 .دی صبرکندیمتاسفم با_
 .خوادیممنون نم_

 .. ھم فوش تا ده طول بکشھیدکتر مامان فر..  برمی حاال با چاووف
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 با اخم بھم نگاه دمینگاش کردم د..یکی ھی نداره کھ خوردم نی محدثھ ماشنمی بببرگشتم
 .کنھیم

 ؟ی سر راھم باشدی تو بایھ:گفتم
 .یی تو دست و پاادیتو ز_
 . ھم دارهی چھ زبونشعوریب

 .مـــــــــــحــــــــــــدثـــــــــــھ: داد زدمبلند
 ..  شدهی چدنی پرسی و مرونی بختنی در اتاقا باز شد و ھمھ رھوی

 ؟یزنی شده کمند؟چرا داد میچ: اومد وگفتنشی با دوربعی سرمحدثھ
 ؟ی دارنیماش: گفتمھی تمام و بدون توجھ بھ بقی خونسردبا
  نھ_
 .خب برو بھ کارت برس_
 ..واقعا کھ_

 ..گھی دنیبر: انداختم و گفتمھی بھ بقینگاھ
  ومد کنارم آسانسور کھ ارسامم ایرفتم تو..رونی پشت سرم و رفتم از شرکت ببرگشتم

 
 ..ستادیا

 .. و زدنگی پارکدکمھ
 . و منم رفتم اومدم از کنارش رد بشم کھ مچ دستم و محکم گرفترونی اون رفت باول

 . دستمای وحشیھوووو_
  ُساعت نھ: و اونم با اخمش گفتدیچی پنگی پارکی کھ من زدم صدام توی داد بلندبا
 

 ؟ی بری با چیخوایم..شب
 ..ی مرسیبا تاکس_

 ..یاونم چھ مرس: زد و گفتیپوزخند
 .بھ توچھ دستم و ول کن_
 .رسونمتی مایب:ھی عصباننقدری چرا ادونمینم
 .ادیتو دستم و ول کن  دردم م_

 .رسونمتی مایب: و آروم رھا کرد و گفتدستم
 . نداشتمی اعتراضچی محکم گفت کھ حق ھاونقدر
 کردمی نگاه منیجور داشتم بھ ماشھمون.. ستادی ای نقره ای مازراتھی رفتم کنار دنبالش

  کھ
 

 .. سوار شوایبسھ،ب:گفت
 ..ھی نازنازنی چقدر ایوااا: و باز کردم و گفتمنی ماشدر

 آدرس؟: کرد  وگفتروشن
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 ی بار پنجم بود سوار منیا..کردمی و برانداز منی و گفتم و داشتم بھ خوب ماشآدرس
 .. شدم

 
 .ی مشکی داشت ،ولشونیکی می قبلی دوست پسراآخھ

  تو چند سالتھ؟گمیم: بلند شد و گفتمکی موزیصدا
 .اول تو بگو: بھم انداخت و گفتینگاھ

 . خوندمی سالمھ کھ دوسالم جھشستی تو،خوب من بیمگھ دختر. وااا_
 . سالمھیس_

 ..کردی بھم نگاه نماصال
  ھا؟؟گذرهی خوش میلی؟خی جاھی ببرمت ییایم:گفتم

 .بگو: گفتی خودشم خواست کھ با سردای بخاطر لحن بچگونم بود دونمینم
 .گذرهیمطمئن باش خوش م: و بھش دادم و گفتمآدرس
 ...مطئنم: بھم انداخت و گفتینگاھ

 ؟ی لب گفتری زیزیچ: گفتمدمی نفھمی لب گفت ولری زیزیچ
 نھ_
 یچرا گفت_
 . حرف نزننقدریا.نھ_
تا اونجا دوساعت  .. نگفتمیچی ساکت نشستم و ھگھیبھم برخورد د.. گفتی و با تندنیا

  راه
 

آخھ من .. بھم انداخت ی دزدکیمتوجھ شدم نگاھ.. خورد بھ صورتمیباد خنک م.. بود
  یلیخ
 
 .. زمیت

 ..ی زود رنج باشادیبھت نم_
 .کنمی می حرف شنوادی وقتا زی فقط بعضستمین_
 )زیلحن تمسخر آم.(آھـــــان_
 ؟یگیبھ پدر و مادرت نم_
 و؟یچ_
 . شدهازدهی اونجا ساعت می؟برسیای بری ممکنھ دنکھیا_
 . کھ بھش بگمستی نیپدرو مادر_

 ..ُ بھ روبروم زل زده بودممن
 ؟ی چیعنی_
 . ،مردنستنی نیعنی_
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 ساکتھ و یلی خنی اگھی مانی رایمن موندم چھ جور.. نگفتیزیت کرد و چ.سک
   ویعصب

 
 ..افسردست

 .منم ندارم: گذشت کھ گفتیکم
 .یداراما داداش : گفتمنانی اطمبا

 ..یتوھم دوتا خواھر دار: تلخ بھم انداخت و گفتینگاھ
 ..اونم دوستامن_
 ؟یکنی می زندگیی تنھایعنی_
 .اوھم_

   داشت زمانی انگاری جورھی رفتیآرومم نم..کردی نمیتند رانندگ.. ی شدساکت
 
 ..دیخریم

  ثمی و مزادهی  محمد علیصدا..  نرمھاشمیاوووف صندل..ی دادم بھ صندلھی و تکسرم
 

 خوند چون واقعا خستھ و ی من می داشت براید،انگاریچی پی گوشم می تویمیابراھ
  شکستھ

 
 ..بودم

******************* 
 زارنی میممکنھ راھمون ندن ول: رنگ ذوق کردم و گفتمی در صورتدنیبا د..میدیرس
  از
 

 .مشونینی پنجره ببپشت
 ؟یمطمئن: اخم گفتبا
 ..ایاره ب_

 .ی احمدیآقا..ی احمدیآقا: و گفتمی سمت نگھباندمی کتش و گرفتم و کشنیآست
  سالم کمند: گفتکردی ممی و تنظشی کھ رو پوش نگھبانی درو باز کردم و درحالعیسر

 
 . بچھ ھا خوابن؟االنی موقع شب چرا اومدنیا..خانم

 ..شناسمی مناروی من استنیخواب ن: لبخند گفتمبا
 . تو،فقط سرو صدا نکنمی برارمی ب ھارودی خوب بذار کلیلیخ_
 .باشھ_

 ..شناسنی من و منجای اامیاز بس م:برگشتم سمت ارسام و گفتم.. اتاقکشی تورفت
 .. چشمام نگاه کردی نشون نداد فقط توی عکس العملچیھ
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 ..  ارسام و ولش کرده بودم کھ اون دستم و گرفتنیآست..رفتمی می احمدی سر آقاپشت
 .. نداشتم آخھ دستاش بزرگ بود و گرمیاعتراض

 می ساعت برکی صحبت کردم کھ اونم از بس مھربونھ اجازه داد فقط ری خانم مدبا
   اتاقیتو
 
 ..مینی و بچھ ھارو ببھا
 ھمشون بایتقر.. بودننجای چند روزه تا ھفده سالھ ای پرورشگاه بود و از بچھ ھانجایا

  منو
 
 ..شناختنیم

 خودشون و از ترس ی بودن ولداریھمشون ب.. دوتا پنج سال یا سمت اتاق بچھ ھرفتم
  م
 

  چراغ و زدم و.. ھاشونم واقعا خوا بودنیزده بودن بھ خواب اما بعض)ناظم( ییمال
 

 .. چقدر نازهنی ببنویارسام ا:گفتم
  ی مشکی بود و موھادیپوستش سف.. داشت ی درشت مشکی سھ سالھ کھ چشمایدختر

 
 م؟یبر:گفتم.. ھمشون خوابن دمی کردم دینگاھ.. داشتیپرکالغ

.. رفتی درو بستم اونم دستم و محکم گرفتھ بود و باھام راه مرونیرفتم ب.. نگفتیچیھ
  اتاق

 
 ھاشونم ی خراب بودن اما بعضیلی ھاشون از نظر چھره خیبعض.. می نگاه کردھارو

 .. نھ
 

 ..گرفتمی قشنگ بودن کھ من ازشون عکس میاونقدر
سوار .. گرسنم بودیلیخ..می اونجا بودیکساعتی..  نبودشیشونی پی اخمش روارسام

  نیماش
 

 چطور بود؟: و گفتممیشد
 مین..رفت سمت رستوران ..  و روشن کردنی نھم کرد و ماشی نگاه سرد و خالخی

  یساعت
 

 ..رسونمتیبعدش م.. میشام و بخور: بود کھ گفتگذشتھ
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 ی سفره خونھ شام دبشمی برپمونیود با اکفردا جمعھ بودو قرار ب.. نگفتمیچیھ
  ھیھان..میبزن

 
 .. ھمونجامیفرنازم گفت کھ بر...شناسھی و می خوبی جاھی کھ گفت
   چشمام نگاهی فقط توی ولزدمی سکوت با ارسام خوردم من باھاش حرف می و توشام

 
 نکھیممنون بابت امشب و ا: نگھ داشت گفتمنی خونھ ماشیروبرو..کردیم

 خداحافظ.میرسوند
 کردم و با کمیبرگشتم سمتش خودش و نزد.. بشم کھ مچ دستم و گرفتادهی پخواستم
  یبوسھ 

 
   در وباز کردم و رفتمعی فقط سرنمشیبرنگشتم بب.. گونم  تعجب کردم ی رونرمش

 
 ..رونیب

 ..ستی پسره درست ننی ای اصال درباره انی رایحرفا
 ی کنھ و گفت تا فردا شب توقیم تحق زنگ زدم و گفتم دربارش برامی بھ مرعیسر

  سفره
 

 ..گھی بھم مخونھ
 ی بھ بوسھ ادمی پتو ری و چک کردم و رفتم زمیگوش.. دمی و عوض کردم و خوابلباسام
  نرمش

 
 انی بھ راشھینم.. کشھی مکی باری بره کارمون بھ جشی پنی از اشتری اگھ بنیا..  افتاد
  بگم

 
 کھ حتما ینیبی می عاشقیلمایاز بس ف.. کنمکاری چدونھیاون م.. بگم ی بھ فردیبا..
  تونھیم
 
  کنھ برامی کارھی

******************** 
 ادیآخھ دلت م..ماچش کنووخرش کن.. بابا خودتو بچسب بھشیتو چقدر خر..اوووف_
  نیا

 
 ..ی دورش کننانازو

 .. و بستمجی و ازش گرفتم و پمی زدم پس کلش و گوشیکی
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 یعنی کنھی مکی خودش و نزدیادی زیی جوراھی نی اگمیم کھ م دورش کنگمیخره نم_
   بھمیھ
 
 ؟.یفھمی منظورم و مدونمی و چھ مچسبھیم
 !کامال_
 ھ؟یخوب حاال راه حلت چ_
 .ی خریلی کھ خنیا_

 تو پول گرتتی میشی بخواب زنش مشی شب پھیبابا : و بلند کردم بزنمش کھ گفتدستم
  غرق

 
 ..شیم
 .اری برقھوهیبلند شو برو دوتا استکان ش..ی فریکالفم کرد..اووووف_
 .رمینم_

 .عـــــــــســــــــــل: بھش نگاه کردک کھ بلند داد زدتن
 .آھازار خودت بلند شو: اتاقش اومدی خواھرش عسل از تویصدا
 . خورده بودی باباش قبل ساختنشون چستیمعلوم ن! خواھرنناھمی گرفت آخھ اخندم
 نقره ی کھ طرح ھای بلند مشکھی ماسکھی// بودی مشکی گرم بود و لباس تنم مجلسھوا

  یا
 
 بود و خوشگل اما بخاطر کرم و کی شیلیخ.. بودی داشت و باالشم دکلتھ مربعنشییپا

  شیآرا
 

 . شده بودگرمم
 ؟یری عکس بگدیمحدثھ ھنوزم با_

 . ازش عکس باشھیلی خدی باھی لباس سفارشنیآره ا: و داد بھ ارسالن و گفتنشیدورب
 زی ھیارسالن صال از اون پسرا.. و کھ گفت گرفتمی کردم و ژست بعدیھووف
  فقط..نبود

 
ھمون .. زدمی می لبخند پھنھی دیبا..  نباشھی ژستم مشکلای ی نور پردازی بود تومراقب

  کارو
 

 .رمی بگشتریجوونم چال گونشو،بذار ب: شدممونی کردم اما با حرف محدثھ پشھم
 .ای لحظھ بھیمحدثھ : بشھ گفتمی عکس آخرنی بود اقرار
   جمع از ھفت نوعی تویاگر ادامھ داد: و گوشش و بھ لبم چسبوند گفتمکی نزداومد
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 ؟یدیفھم(.....)روش
 دمیباشھ ادامھ نم.. ی تازه ھفت نوعم بلدی ادبی بیلیخ: کرد خندش گرفتھ بود گفتنگام

  یول
 
 .ی از اوناشتو

 خواستی نمگھیخداروشکر د.. رفتم لباسم و عوض کردم نازیک پر و با کمدمیخند
  لباس

 
 کھ تموم شمیآرا.. موقت کنھ و تور کار کنھ تی موھامو الخواستی بپوشم فقط میآنچنان

  شد
 

 .. جذاب بودی کم بود ولشمی و آراومدی بھم میلی بھ خودم انداختم رنگ مو خینگاھ
 عکس ھیمحدثھ گفت فقط .. ھی تاپ رفتم اتاق آتلھی لخت بود پس با ی کمدی تنم باباال

  خوادیم
 

 روز گذشت کھ کی اصال البتھ فقط دمشیاز اون روز بھ بعد ند.. ارسامھ ی بعدظاھرا
  اونم

 
 و پاک شی و آرادمی خودم و پوشی لباسارونیعکس و گرفت و رفتم ب..گھی بود دجمعھ
  نکردم

 
پشتش .. نگفتمیزی ارسام چی سرتاپا مشکپی تدنی کنم برم کھ با دی خداحافظاومدم
  پرده

 
 یمتوجھ نگاه ھا.. جذاب شده بودیلی خی ساده بود ولیلی زده بودن و ژستش خیمشک

  نازیپر
 

 جرئت ی خوب مگھ کسی بھش داشت ولی نظرشیالبتھ محدثھ ھم کم و ب.. بودمبھش
  کینزد

 
 می بلند گوشی و نگاه کردم کھ با صداستادمی ای بھش و داره تا آخر عکس بردارشدن

  از اتاق
 

 الو؟:رونی برفتم
 ؟یاحیسالم ھمرا خانم ر_
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 امرتون؟.بلھ خودم ھستم_
   اورده بودن کھ ظاھرا خونھی امروز براتون جعبھ میشیما از پست مزاحم م_
 

 دش؟ی ببردیای بشھی داده نشده اگھ ملیتحو..دینبود
 .دیگی فقط آدرس و مامیچشم حتما م_
 .ازدهیکوچھ دوم پالک (...) ابانی خدیی فرمااداشتیبلھ _
 ممنون خداحافظ_
 . خداحافظکنمیخواھش م_
 ..پشھیخوده خوشت..کھ بــــلـــــھ.. برگشتم پشت سرم ومدی می خوبی بوھی

 ؟یادکلنتو عوض کرد_
  داشت؟کارتیپست چ_
 ..کار من داشت_
 کارتیچ:دی لب غرری شد و بازوم و کشد سمت خودش و زی چرا عصباندونمینم

 داشت؟
 ارسام: خودم و آروم گفتمکردمی میقشنگ داشتم قھوه ... بودم دهیترس

  شده؟یچ_
 
 و کمونیاومد نزد..شدی منو ولم کرد اووف بازوم داشت خورد مانی رای صدابا

  کمند:گفت
 
  شده؟یچ
 ... ستی نیزیچ: بگم گفتمی چدونستمینم
 شلوارش و با اخم و بی جیردم نتونستم ادامھ بدم ارسام دستاشو کرده بود تو اوکم

  یسرد
 

 جیگ..دونستمی نگاھشو نمی و معنکردی فقط نگام مانمیُ زل زده بود بھم و راچشماش
  بودم

 
 نی و سوار ماشدمی دورونی کھ افتاده بود برداشتم و رفتم بنی زمی و از روفمی کعیسر

  شدم و
 

 ..پول پست حساب شده بود.. بودم ی عصبیلیخ... بھ آدرس رفتم
اامروز از پست : ی بھ نگھبانعیرفتم سمت خونھ و سر.. و گذاشتم پشت و سوار شدمج

  اومده
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 بودن؟
 .ومدهی نینھ خانم،کس_
 .دی خوب خستھ نباشیلیخ_

 ..  و رفتم باالنگی پارکی و گذاشتم تونیماش
 ی بزرگبایجعبھ تقر.. مبل و رفتم لباسم و عوض کردمی جعبھ و گذاشتم روعیسر
  دمیتاف..بود

 
 رنگ روش ی آبی بود و طرح پروانھ ای کمرنگی طور آبقشیدم،ی پوشو

  بود،شلوارکشم
 

 کوتاه یلیشلوارکش خ.. روش داشت یزی بود و طرح پروانھ ری خودش بود آببرکس
  بود

 
 ..  بگم شورتک بودیکل

 شمیآرا..خفھ شدن از بس بستھ بودن.. گذاشتم دورم آزاد باشھ موھامو باز کردم وعیسر
  و
 

 باال معموال ادی و زدم و درو باز گذاشتم تا بفونیآ.. در اومدی پاک کردم کھ صداکامل
  نیا

 
 جعبھ ھی.. مبل نشستم و مشغول باز کردن جعبھ شدمی روومدی مھی ھانای ی ھا فرموقع

  ی
 

 .ی از کجاش و باز کندی کھ معلوم نبود بای مشککامال
 .. جعبھ مشکوک اومده برامھی نی ببای بیدخ: بستھ شدن در اومد بلند گفتمیصدا

 .بازش نکن: کاغذشو پاره کنم کھ بصداش متوقف شدمخواستم
 ؟ی دارکاری چنجایتو ا: ستادمی بلند شدم اعیسر

 .ی کنیاون جعبھ و باز نم_
 و کیاومد نزد..  دی کامال فھمشدی قرمزش می از اخمش و چشمانوی بود ای عصبیلیخ

  برش
 

 . داشت
 بدونم از خوامیم.. منشی بدشھیم: داشتم نرم و آرم باشھ گفتمی سعیلی کھ خی لحنبا

  طرف
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 .. توشھی و چھیک
 . بد نگاھم کرد کھ ساکت شدماونقدر
 .پاشو لباستو عوض کن: مبل کنارم کنارم نشست و گفتی رونشستم
بلند شدم برم تو اتاق کھ ..ارهیچی بگفتی ھم بھ خودم انداختم راست می کردم نگاھنگاشد
  دستم

 
   جا خوردمیلیخ..پشت کمرم و گرفت و بھ خودش زور کرد... و افتادم روشدی کشو
 

 .ولم کن ارسام:گفتم
 .ارسام: بھ کمرم وارد کھ با اعتراض گفتمی نگفت فقط فشاریچیھ

 .کنمیمولت ن:  گوشم آروم و زمزمھ وار گفتدر
 ،سرم و شدیگرمم م.. نمی بھ پوست گردن و سخوردی شده بود نفسش گرم بودو مگرمم
  عقب

 
 .ارسام ،ولم کن:  وگفتمدمیکش

 .دی مبل و خودشم روم خوابی منو محکم چسبوند بھ خودش و خوابوند روھوی
 کھ سرش و نشی سی حرف بزنم فقط دستام و گذاشتم روتونسمی تعجب و شک نماز

   ترکینزد
 

  صورتم اوردکی بود و سرش و نزددهی نداشت روم خوابدهیاما فا..  باز گرمم بشھنکنھ
.. 
 

 من ی مبل کھ کل وزنش روی دستش و گذاشتھ بود روھی.. بھ صورتم خوردی منفسش
  نباشھ

 
.. 
 ... ارسام_
 .ـــــسیھـــــــ_
 یی جور تنھاھیاره  اونم مثل من کمبود محبت دکردمیاحساس م..  کنم ی کارتونستمینم

 ... 
 

 ی نگفتم اما با گاز بھدیچیھ.. بھ گردنم زد یزی گردنم فرو کرد و گاز ری و توسرش
  یآخ
 

 .. کالفھ بود و گرمم بود.. دیکشی مقی و نفس عمدیبوسی ،گردنم و مگفتم
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 .اخ ارسام_
 .بغلم کن: و باال اورد چشماش خمار بودسرش

 ؟یچ_
 .کمند بغلم کن_
محکم .. کردمی دستم نوازشش مھیدستم و گذاشتم پشت کمر و با .. بود جور التماسھی

  منو بھ
 

 گوشم ری زییزای چھی.. گمم کنھدیترسی می کھ انگاری جورھی گرفتھ بود خودش
  زمزمھ

 
 ..دمیفھمی نمیچی کھ ھکردیم
   آدرس خونتون و دوست پسراتون نداشتھ باشن وگفتمی مھی بھ فرناز و ھانشھی ھمادمھی
 

 پسر ھی اما االن ساعت ده شبھ و چوندمی پی مشھی و ھمدادمی عنوان نمچی بھ ھخودمم
  روم

 
 ..زنھی مشی پوستم و آتقشی عمی و اونم با نفساکنمی و منم دارم نوازشش مدهیخواب

******************** 
   نکرده بود فقط با نوک انگشتش بازوم و نوازشی حرکتچی چقدر گذشتھ بود ھدونمینم
 
سرش و باال ..  دستش شدم یمتوجھ لرزش ناگھان..دستم و بردم پشت گردنش..کردیم

  اورد و
 

 خستت شده؟:گفت
 !نھ: آروم بود یلی کردم اخم نکرده بود و خنگاھش

آروم ..نگاھش کردم . کھ منم باھاش نشستمدی شدو نشست دست منو ھمزمان کشبلند
  نھ..بود

 
 . ی نھ نگاه سردیاخم

  برام؟یاریآب م:باال و گفت سرش و اورد ھوی
 ! مندمی پوشیاوه اوه چ.. لحظھ بھ خودم نگاه کردمھی شدم رفتم آب اوردم براش بلند

 ھ؟یچ: گفتمھی منظورش چدمینفھم.. پاشی و داد دستم و با دستش زد رووانیل
 . بخوابایب_



 85 

 پاش کھ ذستش ی از سر درد نبود سرم وگذاشتم روی نشستم موھام باز بود و خبررفتم
  و
 
 کردنی چشمم حرکت میخاطرات جلو.. موھام فرو کردیتو
 ره؟یگی  خوابم میمامان_
 .اشکال نداره مامان بخواب_

 ی و شعرھاکردی و موھام ونوازش مکردی موھام می و نازش و تودی سفیدستا
  خوشگل

 
 .خوندیم
 ھ؟یگر_
 .ستی نیزیچ: گوشھ چشمم و پاک کردم گفتمعی ارسام بھ خودم اومدم سری صدابا
 کنھ؟یسرت درد نم_

 موھامو نوازش یکی بودم کھ نی نداشت من عاشق ای سرم درد معنگھی االن ددمیخند
  کنھ

 
  و ھر وقت سرم درد بود کار خود فرناز بودکردی منکاروی مامان فرناز اشھیھم
 .نھ_
 ؟یدی حرف بزنم برات گوش مخوامیم
 .دمیگوش م_
 بت نبره؟خوا-

 نم؟ی بشیخوایم: و باز کردم و گفتمچشمام
 . بھترهینجورینھ ا_
 .پس شروع کن_
 .....حدودا شش سالم_

********************* 
 فرناز

   داروھاتورمیماما من م: و دادنشی بده کھ ماشریخدا کمند و خ.. مردم از گرما اوووف
 

 .رمیبگ
 باشھ دخترم_

 آشنا بھ ی بوھی.. انتظار نشستمی صندلیادم و رو داروخانھ و دفترچھ و دی تورفتم
  دماغم
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 رنگش یی طالی موھای روشی آفتابنکی عدمیبرگشتم سمت راستم کھ د.. خورد
  گذاشتھ و

 
 کردن کھ کاری چنمیبلند شدم برم بب.. دمیپس منم ند.. دهی من و ندیاما انگار..منتظره

   پاشھوی
 

ِاا تو: کھ دستم و محکم گرفت و گفتنی زمافتمی بود بکی باال و نزداومد  ری ز؟چراییِ
  پاتو نگاه

 
 ؟یکنینم

 ! کنھی خواستھ تالفکنمی متشی شرکت اذی بودم از عمد پاش و اورد باال کم تومطمئن
 . پام داشتمری درازه من زیادی شما زیپا_

فردا : کھ اومد سمتم و گفترونی طرف پرستارو پول و حساب کردم برگشتم برم برفتم
  شب

 
تو کھ ) پرونده ھاستیدگی ازکارکنان شرکت کھ مسئول رسیکی(کاستی ملتولد

  یخواینم
 

 ؟یبر
 .رهیگی سنش چرا تولد منی با ادونمیخوب معلومھ کھ  نھ اون دختره نم_
 .یایتو م_
 .امینم_
 . و بھت نشون بدمی کسخوامی چون میایم_
 ؟یک_
 ..شینیبیحاال م_

 !بدجنس
 کنمی می بد تالفی کنتمی فرھاد خان اذنیبب_

 . ندارمینترس من با بچھ ھا کار: زدو گفتی مرموزلبخند
 . توامنیھم! ھھ: کنارش رد شدم و گفتم از

********************* 
  مشغول بھ کارمنجای کھ اشھی می ماھکیحدودا .. کردمی نقشھ و حساب ماسی مقداشتم

.. 
 

 .می ھستیمی ما باھم صمدوننی ھمھ مگھی شدم کھ دکی بھ فرھاد نزداونقدر
 فـــــرنـاز_
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  شده؟نی نفریکشی مغی ج؟چرایچتھ آمازون: دمی پرکای داد ملبا
 . خفم کرد از بس زنگ خوردتیبابا گوش_
 . کایگوه تو دھنت باشھ مل_
 . ادبیب_

 .یجونم ھان: بود جواب دادمھیھان
 ؟ییسالم فرناز کجا_
 سرکار_
  دوباره منو رستوران دعوت کرده برم؟انی پسره شانی فرناز اگمیم_
 .. آره بابا برو_
 ..یدونیم.. ھیمی صمیلی خونشیب.. کالس اونقدر خشک و اخمویتو.. ھی جورھیآخھ _
 .گھیخفھ بابا برو تو کارش د_
 .یشی می خوب حاال چرا عصبانیلیخ_
 ؟یکارمار ندار_
 نھ خدافظ_
 فظ_

  زیخودکارم افتاد اونطف م..  و تمام حواسم دادم بھ نقشھفمی کی و پرت کردم تویگوش
 

 . خودکارم و بدهکایمل.یھــو: بود گفتمری کھ سرم زھمونجور
 ؟ییتو: گرفت جلو روم ازش گرفتم کھ با برخورد دستش سرم و باال اوردم خودکارو

 .. خوشگلھدمیالک جد.. کامینھ مل_
 .ھھ ھھ ھھ با نمک_

 ی توی ھی چزتی پشت منی بشسیی ر؟مثالی دارکاریچ: م ازش گرفتم و گفتخودکارو
  اتاقا

 
 .ی راھبھ
 .ینی خانم حسشنھادیممنون بابت پ_
 کنمیخواھش م_

 بھش انداختم،کت اسپرت نوک ینگاھ..  تموم شد  نقشھ و لولھ کردم گذاشتم کنارکارم
  یمداد

 
   یلی خیوھاموھاشو زده بود کنار ووم.. مردونھ یکفش مشک.. ،شلوار ھمرنگش یرنگ

 
 ..  دارهیقشنگ

ِااشما ا_  د؟ینجایِ
 . عن خانم اومدنی اباز
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 بھ ی نگاھمیبدون ن. ینی خانم حسدیاری نقشھ ھارو بگھی دقھیده دق: بلند شد و گفتفرھاد
  کایمل
 

 ی از خودت خر بازنقدری تو چرا اگمیم: چونم  و گفتمریدستم و زدم ز.. رفت
 ؟یاریدرم

ِاا فرناز جونم درست صحبت کن بھم بر م_  .خورهیِ
 .یچقدر تو ملوس..ی نازیآخ_

 .. نداشتگھی بود و زبون داشت عقل و ددهی دختره فقط قد کشکال
********************* 

 .. ضربھ آروم زدم بھ در و وارد شدمدوتا
 ھ؟ینجوری دختره چرا انیاوووف ا_

 ادی بذاشتمی نبود نممییاگھ اسرار دا: کرد بھ رختکن و گفتزی و دراورد و آوکتش
 .شرکت
   روبروم وی ھای از صندلیکی ی اتاق بود نشست روی کھ توی بزرگزی پشت منشستم

 
 .نقشھ رو بده:گفت

 .. برداشتم و خوردمزی می از روینیری شھی و دادمش
 .خوبھ_
 .چھ زود تموم شد_

 نرو: شدم برم کھ گفتبلند
   و تموم کنم واسھ فردا شب حاضرگھی دی نرم؟برم نقشھ ھاویچ: سمتش و گفتمبرگشتم

 
 .بشم

 ..یایپس م_
 .ادیآره چون دوستمم م_
 . پسرایحاال دختره ..خوش بھ حال دوستت _
 پسر: گفتمی بدجنسبا
 . برو بھ کارت برسنطوریکھ ا.آھان _

 .. من ھمراھش باشمخواستیحتما م.. ھھ بھش برخوردرونی برفتم
 زانو بود و ی باالی تا کمشی کھ بلندی براقیساتن مشک... بھ لباس انداختم ینگاھ

  نشییپا
 

 باز ی مربعقشی... بود و کی بزرگ و کوچی بھ صورت برگ ھای طالی ھامنجوق
  بود و
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 کی شیلیدرکل خ..  افتادی شونم می بند از جنس ھمون ساتن پھن بود کھ رودوتا
 ..بود
 ھی و کیخط چشم بار.. تمومش کردمغی رژ قرمز جھی کردم و با ی و مشکشمیآرا

  طرح دنبالھ
 

 ..دمی پشت پلکم کشھی با سای مشکدار
 .ادی نمھیھان: از کمند بود غامی پھی بود می گوشیصدا

 یکم..دونستمی کرده و نمری تغی کھ کمند اخالقش کمنی ایول.. ادی کھ نمدونستمی منویا
  گرفتھ

 
 .شھیظاھرا داره نقشھ عوض م: گفتدمی کھ خونش بودم ازش پرسروزید.. شده

 بره سراغ پسره جرا و بھم گفت بھش گھی راه دھی از خوادی مدی فکر کردم کھ شااولش
  حق

 
 خورده و شی بچگی توی پسر کھ اونم شکست بدھی کھ دلش نخواد با احساسات دادم

  التماس
 

 .فکرکنھ خوب کردن اون توسط کمند باشھ ی برابرادرش
 .. شدم و درش اوردممونی پشھوی اما دمی بلندم و پوشی مشکجوراب

 بلند بود یلی خیپالتوم از مدل ھا..دمی و برداشتم و پالتوم و پوشی و صندل مشکفیک
  کھ
 

موھامو از قبل .. دمیپس شلوارم نپوش.. گرفتی تا مچ پا بود و پا رو کامال مبایتقر
  ونیشن
 

 و با رنگ ثابت رنگ کرده ی بودمش و چند تکھ اختھی بودمو و باز دورم رکرده
 ..بودم
 ی وگرنھ بازم مدیخداروشکر عسل منو ند.. رونی خداحافظ از مامانم رفتم ببدون

  خواست
 

 ..  کنھی بزنھ و منو عصبسوت
 شنھادیمنم بھ پ.. ادی آسانسور کمند گفتھ بود کھ با ارسام می دروبستم و رفتم  توعیسر

  خود
 

 .. رمی با خودش مفرھاد
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 .. زده بودهی و رفتم طرفشووت فوقالعاده قدمی و دنشیماش
 سالم_
 ؟یخوب.سالم_
 .ممنون_

 ؟ی افتی راه میک:  و گفتمدمی کشیقینفس عم.. و آروم گفتمممنون
 . االننیھم: و جابھ جا کرد و گفتدنده
ھ برگشت طرفم و  خاموشش کردم کعیسر.. و روشن کرد و پخش و زد نیماش
  چرا:گفت

 
 ؟ی کردخاموش

 . آرامش باشھکمی نجای بزار ارهیگی سرمون درد ممیریاالن اونجا م_
 . خوبیلیخ_
 بــــــوق. زنگ نزنی زرتیتوراھم ھ: کمند زنگ زدم کھ بوق دوم جواب دادبھ

 ! اعصاب نداره ھادختره
شالمم ..پالتوم و دراوردم و دادم دست دختره ببره اتاق .. زدی رنگ چشمم و می آبنور

  و
 

 ی براومدنی شرکت می از مبل ھا نشستم و کم کم بچھ ھایکی یرو.. بمون گذاشتم
  سالم

 
 .. زرزر کردنی و الککردم
 یلیپسره بھ نظرم خ..  دستش بودی پسره توھی دست نمی و ببکای چشم کردم کھ ملچشم
  آشنا

 
   انداختم لباس کوتاهکای بھ سروضع ملی نگاھالیخیب..دمیکردم اما نفھم فکر یکم..بود

 
 قایدق.. باسن لخت بودی داشت و پشت کمرمش تا باالی بلندنی کھ آستی قرمزیپرنسس

  کمند
 
 .. رنگشی سرمھ ادی ھم داره و سفھیھان.. بودی داشت اما اون مشکنوی اھی شبیکی
 یلی خیانگار: بھ دستا کردم و گفتمینگاھ.. دستم برگشتم سمتشی روی احساس دستبا

  بھت
 

 . گذرهی مخوش
 ...چرا نگذره: زدو گفتیلبخند
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 ی بلند شد و رفتم طرفش داشت پالتوعی کمند سردنی کامل نشده بود کھ بادحرفش
  کوتاھشو

 
 .. اوردی مدر
 .سالم_

 زھرمار: طرفم و گفتبرگشت
 ِا چرا؟_
 . بھ برناممیدی ریزنی زنگ می ھیچ_
 ..ھی برنامت چدونستمیآخھ من از کجا م_
 ھ؟ی کنیا: و خوشگل کنارش ساکت شدم و گفتمپی پسره خوشتدنی دبا
 .ارسامھ_

 .سالم من فرنازم: طرفش و دستم دراز کردمو گفترفتم
 تفاوت ی بیھنوز دستم دراز بود نگاھ... مجبور بودم بلند صحبت کنم کی موزبخاطر

  بھم
 

   بھش گفت کھ دستم و گرفت وی کمند چدونمی در گوش کمند گفت و نمیزی چ وانداخت
 

 .ارسامم:گفت
 .نمی بشرمیکمند من م: زدم و گفتمیلبخند. ی بم و مردونھ ای چھ صدااوه
 شناختمی ھاشو می نثارم کرد کھ فقط خودم لبخونی گمشوھی لب ریز

 ری کرده بودو لباسش حرتیموھاشو ال.. کمند انداختم پی بھ تی نشستم و نگاھسرجام
  بود

 
 زانوش بود و ی تا  باالشیبلند.. ھم نداشت ی بندی اصال نداشت حتنی بود و آستیمشک
  دور

 
 بود ی خوشگلیلیلباس خ.. بودی ستاره اکی بزرگ و کوچی سنگ ھاکمرش

  پاھاشو لخت...
 

   فر کردهنشویی پایموھاشو فقط کم..  بوددهی رنگشو پوشی نقره ای بودو صندلگذاشتھ
 

  متوجھ دست ارسام شدم کھ دور کمرش حلقھ شدو!  بود واقعای کھ عالششمیآرا..بود
 

 ..دادی کھ سرش و تکون مگفتی بھش می کمند چدونستمی سمت مبل ھا نمدادی محرکتش
 .اوووف فرھاد: بودخی ی چشماش انگاری بود توی سردیلی خپسره
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 ھ؟یچ_
 . دستت و بردار_

 .خوادیدلم م: دور گردنم سفت کردو گفتشتری بدستشو
 کھ وفتھی خواست بستادمی ارونوی بدمی دستش کشری خودم و از زعی حرکت سرھی با

  خودش
 

 از اتاق ھا لباسم پشتش جمع شده یکی ی دور شدم رفتم توتی و از جمعدمیخند..وگرفت
  بود

 
 کھ در باز رونیاومدم برم ب.. موھامو مرتب کردمکمی نھی آیتو.. باال دمشی دستم کشبا

  شدو
 

 . تو و روبستاومد
 . خوام برمیبروکنار م_
 نوچ_
 فرھاد_
 . داد بزن کارت دارمی خوایھرچقدر م_

  بگویزود: گفتمکشوی نزدرفتم
محکم کمرم و گرفت بود و .. کندی بود کھ داشت لبم و از جا می چھ گفتننی ادونمینم

  افتاده بود
 
لبم و ..  شدی بھش مشت بزنم نمخواتمی و مدمیکشی خودم و عقب میھرچ..  جون لبامبھ
  یم
 

..  بھ کمرم وارد کردی کھ فشاردمی سرم و عقب کشومدیدردم م..گرفتی و گاز مدیمک
  لب
 
  و گاز گرفت و ازم جدا شدنمییپا
  چھ مرگتھ؟یروان_
  خودتھریتقص_
 .می ھا ببوسوونھی مثل دیایمن گفتم ب_
 .کنھی می پلک زدنتم منو روانی اما حتینھ نگفت_
 . برمخوامیولم کن م..خفھ شو_
 .ی برذارمینم_
  فرھاد ولم کن_
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 .فکرشم نکن_
   ودمی کشیقیاما گرمم شده بود نفس عم!دی بودم شدییسرما..کردی لبم مورمور مھنوز

 
 .اری بھ  کمرم فشار ننقدریا:گفتم

 دستش و برد عقب و درو قفل می در بودکینزد.. داشتی حالت خمارچشماش
  دمیترس..کردم

 
 .. کنھ تا صبح کار دستمون بدهی نزنھ منو روانھی رواننیا

 .فرھاد_
 .. آرومم کنینترس فقط کم_

ھم ... شدن لبش بھ گردنم لرزش بدنم و حس کردم دهیبا کش.. دمیفھمی و نممنظورش
  گرمم

 
ھ خودش فشار دادم و با گاز گرفتن گردنم کمرم و ب.. کردی مخی و ھم پوستم داشت بود
  آخم

 
   و بھ دندوندیکشی و لب و زبونش و بھ گردنم مدیکشی کمرم میدستش و رو..  شدبلند

 
با گذاشتن لبش .. چشمام و بستھ بودم و غرق لذت بودم... کردمیُداشتم شل م..گرفتیم
  بھ
 

 ی تودیکشی و مدی مکیلبم و م.. کردنمدنشی شدم و شروع بھ بوسوونھی لبم دیرو
 ..  دھنش

 
 کھ از لبم یبا گاز..  رفتھ بودادمونی ی کھ مھمونمی خودمون غرق  بودی تواونقدر

  گرفت آخ
 
 کھ عرق ھم شیشونی و پدی زبونش بھ لبم سرش و عقب کشدنی گفتم و با کشیزیر

  کرده بود
 

 ...ی کردوونمید..نفس من: و زمزمھ وار گفتمیشونی بھ پچسبوند
 ..میکردی ممی کمرم داشت روانی و حرکات دستش رومی کرده بودعرق
 فرھاد: گفتمآروم

 جانم_
 .میبر_
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   رژم وعیسر.. عقب دی و کشدی محکم لبم و بوسعی اومد کمرم و ول کنھ کھ سرمیبر_
 

ِ و گزگز مکردمیگوشھ لبم درد م.. و زدم دراوردم  ..کردیِ
 م؟یبر: سمتش و گفتمبرگشتم
 . نفسمیبر: و گذاشت پشت کمرم و گفتدستش

 ..اسمم فرنازه_
 . من نفسی برایول_

 .ای نرقصادیز: در گوشم بلند داد زدمی شدی کمند مکی نزدمی کھ داشتھمونجور
 .دمینشن: گفتمدمی بلند صداش و درست نشنکی موزبخاطر

 ای نرقصادیز_
 .بروبابا_
 .کنمی قلم پاتو خورد می با کسیدی رقصدمیاگر د_
 . نگفتمیزی چشماش بود کھ چی توتی جدنقدراو

 م؟ی رقصکمی می بریفر: ارسام و فرھاد بھ ھم گفتی بعد از معرفکمند
 .میبر_

 .ستادی بلند بشھ کھ ارسام دستش و گرفت و ااومد
 ؟یایتوھم م: گفتکمند

 .ولیا: کھ گفتدی پسر دنی ایخی نگاه سرد و ی توی چدونمینم
 . و گرفت و رفت وسطدستش
عمرا : بغلش منو گرفت و گفتیً شدو فورا تودهی کھ دستم کشکردمی نگاشون مداشتم
  بزارم

 
 .ی برقصتنھا

 من فقط حواسم بھ خودمون بود و زمزمھ دنیرقصی دونفره بود و ھمھ داشتن مآھنگ
  یھا
 

 ..گفتی گوشم مری فرھاد کھ زقشنگ
غلش نرم گرفتشو  بی ارسام تودمی کھ دھی کمند در چھ وضعنمی انداختم کھ ببینگاھ

  تکون
 
   و من متوجھ بودم کھ داره عطر گردنش و موھاشو بوزدیکمند حرف م.. خورهیم
 
 ! دارهیمعلوم بود چھ حس..کنھیم

  کجاست؟کای ملیفر: تموم شد و ھمھ نشستند کمند گفتآھنگ
 .دونمینم_
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 دش؟ی شناسیکمند خانم از کجا م: روبھ کمند گفتفرھاد
 . از شانسممیقبال ھمکالس بود: گفتی حالت چندشھی با کمند

  دوستش داره مگھ نھ؟یلیفرنازم خ: زد و گفتی لبخند بدجنسفرھاد
 .آره عااااشقشم_

*************** 
 و بھش کای موقع شام کھ بود کمند اومد و کادو ملگھی و خوش گذشت دمیدی رقصیکل

  داد
 

 . تولدت مبارمزمیعز:وگفت
 . جونمی کمندیمرس: خر ذوق کردو گفتمثل

 .ی بزرگ شدکمی می حرکاتت و کنار بزار تا فکر کننی اگھیخوب بسھ د_
 ؟یزنی ذوق آدم می توشھیِاکمند ھم_
 .ی آدمیآدم؟نکنھ فکرکرد_
 .ی بدیلیخ_
 . برم خدافظدی باگھی کردم دیخوب بابا شوخ_
 .بھ سالمت گلم_

 ؟ی موندی ھا می تا آخر مھمونشھی تو کھ ھمیزوده بلند شد: کمند و گفتمشی پرفتم
 . بخوابمرمی بگلھی انجام بدم خدارو شکر فردا تعطدی کار دارم باکمینھ _

 ھ؟ی چنیکمند ا: گردنش گفتمی کبوددنی بگم کھ با دیزی چخواستم
 .نکن جون دراومده: و گذاشتم روش کھ گفتدستم
 .می با پسرا رابطھ نداشتھ باشی گفتی مشھیخوبھ ھم: و گفتمدمیخند

 . موقع ھا الزمھ ھردو طرف آروم باشنیبعض: تفاوت گفتیب
  بودی کردری تغیاخالق کمند کم.. با کمند کھ کردم رفنی اومد و بعد از روبوسارسام

. 
 
 بود تولد تموم شد و فرھاد منو رسوند خونھ و ازم قول گرفت کھ ی ھر جون کندنبا

  فردا شب
 

 . خودش فکر کنھ کشتھ مردشمشی وقت پھی امیلبتھ من گفتم کھ نم.. رونی بمی برشام
 ھیھان

 .. شدمھی کردم عالنھیی آی بھ خودم توینگاھ
 ھوا سرد شد کھ پوستم مدام ھوی از بس دمی کرم و برداشتم و پشت دستم کشعیسر

  خشک
 
 .شھیم
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 دونمینم... دمی و دنشی کھ ھمون موقع ماشرونیرفتم ب..  با مادرجونی از خداحافظبعد
  نیا

 
  گفتیکمند م...ی روز پوشھ و امروزم کھ مازراتھی روز پارسھ ھی.. داره نی تا ماشچند

 
 . شدمنی نداشتم عاشق ای عالقھ نی ھا من کھ بھ ماشھی خوشگلنھی ماشیلیخ

 . سالم: بستم و گفتمدرو
 .سالم خانوم خانوما_

 .میکجا بر: و روشن کردو گفتنیماش
 .دونمینم_
 . خوبی جاھی میخوب پس بر_
 .میبر_
 ؟ی دارنی تو چندتا ماشگمیم: افتاد وگفتمادمی ھوی

 چرا؟: زدو گفتی دلبرلبخند
 ..یای مشیکیآخھ ھر روز با _
 باھاش ی راحتی اون پارسھ مال خواھرمھ کھ برا ی و دارم ولنیمن اون پورشھ و ا_
  امیم
 
 .رونیب

 .آھان_
 بعد؟ ای می اول ناھار بخورمیبر: و گفتدی و گرفت و پشت دستم و نرم بوسدستم

 . گشنمھیلیاول ناھار چون خ_
 .چشم_
. 
. 
. 

 دارم نانی فبال خونش رفتم و اونقدر بھش اطممی خونھ بخورمی و گفت برمی و گرفتشام
  کھ
 
 .کنھی نمی روشی از حد خودش پشی بدونمیم

 ءی شھی شی بود کھ ھر قسمتی و امروزکی شیلی خی کرد و رفتم تو خونھ دروباز
  خوشگل

 
 . بودگذاشتھ
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 ی قرمز کھ طرح سنگ دوزشرتی تھیاز قبل .. مبل نشستم و مانتوم و دراوردمیرو
  داشت و

 
 نی التی با نوشتھ ھادی سشرتی تھی دی پوشی اتاقش و لباس احتی بودم رفت تودهیپوش
  یمسک

 
 .ی مشکپرتی اشلواری و
  دوغ؟اینوشابھ _
 دلستر_
 پرو_
 خوب ھمھ یری سخت بگنقدری اادی چطور دلت می امتحان امروزنی ایی خداگمیم_

  پاس
 
 . کننینم
 . و نخورھیتو غصھ بق_
 .خوب خودمم مطمئنا افتادم_
 .ی افتی نمی بددمینترس تو اگر ورقھ سف_
 و وانیاومد ل..موھامو باز کردم و دوباره بستم .. ومدی آب شدن قند ھا می دلم صداتو

  ظرھا
 
 .شکننیلنگوھات م ای کمک کنی وقتھ بلند نشھی: گفتزوی می گذاشت روو
 . تو فکر النگوھام ھستمیلی خیباشھ خوب شد گفت_
 .دی چشم سفیدختره _

 زدو نشست کنارم خندم کھ تموم یلبخند.. گفتقھی عطیرزنای خنده مثل پری  زدم زبلند
  شد
 

 .گھی دزی چھی رونشی بی ھستیزی چھی آدم سختھ تورو بشناسھ سرکالس ییخدا:گفتم
 . و حفظ کنھتی موقعدیآدم با_
 ی کھ نثار عمھ ییبای زی مھمھ نھ فوش ھاتیموقع.البتھ البتھ: مسخره گفتمی لحنبا

   آدمنینازن
 
 .شھیم

 . عمھیگوربابا: کش موم و گفتی و گذاشت رودستش
ِاامگھ مرض : صورتمی توختنی موھام ردوی کھ کش و کشدمی گاز گرفتم و خندلبمو ِ
  تویدار
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 ؟یدیاز کجا فھم_
 ؟یکھ چ_
 .ھ مرض دارمک_

 گرفتم کھ شگونی نادی اصال دردرش نممی دی منم با مشت افتادم بھ بازوش وقتدویخند
  عیسر

 
 اری عمتو بای یشیبلند م:دی مبل و روم دراز کشی دوتا دستم و گرفت و انداختم رومچ

 .نجایا
 . لطفاارشی عمم تنگ شده بیدلم برا_

 . دستتو بردارانیشا: گفتمعی پھلوم و سری و گذاشت رودستش
 .خوامینم: زدو گفتی بدجنسلبخند

   نھ من و فرنازھی کھ فقط کمند قلقلکیدرحال.. ھستمی خودش فکر کردم کھ قلقلکشیپ
 

 .ھیھان:ُ چشمام و منم زل زده بودم کھ گفتیُزل زده بود تو..اصال
 .بلھ_
 ھیھان_
 ھ؟یخوب چ_
 ھیھان_
  بگمخواستی می چدونستمیم
  چتھ_
 ھیھان_
 ... گشنـنمیدرد پاشو بب_

 یدستمو از رو..  کردقی لباش لذت و بھ بدنم تزرھی حرفم کامل بشھ کھ گرمذاشت
  نشیس
 

دستم و ..کردی و کمرم و نوازش مدیبوسیلبم و نرم م.. و گذاشتم پشت گردنشبرداشتم
  یتو
 

 یلبم و م... گفتم ی تر شد و از لبم گاز گرفت کھ آخ خفھ یجر... فرو کردم موھاش
   ودیمک
 
 موھاش حرکت ی دستم و تویوقت..حرکات من آروم بود و اون تند.. لبش ی تودیکشیم

  دادم
 

 .شھی بد متیوضع..نکن: خمارش گفتی جدا شد و با چشماازم
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   شدندهی گردنم و با کشھی گودی سرش و فرو کرد تودیلبخند منو کھ د.. گرفتھ بودخندم
 

 گرفت از ی و گاز مدیکشیلبش و م..چشمام و بستم ..اغم شد پوستم دی روزبونش
  گردنم

 
جا ..دمی عقب کشعی پوست شکمم سرینفسم تند شده بود کھ با حرکات دستم رو...

  خورد
 
  دخترریآروم بگ: میدی چشماش متی از عصباننویا

 .انیگشنمھ شا_
 .. خوبیلیخ: نگام کرد و گفتیکم

جا خوردم ..  لبم احساس کردم ی زبونش و توی بلند شھ اما وقتخوادی کردم مفکر
  اونقدر..
 

 و ھم و میھردو غرق ھم بود... کنھی کھ مطمئن بودم باد مدیکشی و مدی مکی و ملبم
  دیبوسیم
 
ُزل زد .. نگھ داشت و ازم جدا شدنمی سیدستش و رو..گرفتی مشیپوستم داشت آت..
  یتو
 

با .  رونی بدی کششرتمی تریدستش و آرم از ز.. نگاش کنم تونستمیاما من نم.. چشمام
  دهیکش
 

محک منو بھ .. بغلشی کھ افتادم تودی لبم بلند شدو دست منم کشی زبونش روشدن
  خودش

 
 .یبازم برگشت:دمی از جملھ ھاش و فھمیکی گفت کھ فقط یزی و زمزمھ وار چفشرد

 کمرم انیشا:رد گرفت کمرم دی دستش روی منو بھ خودش فشرد کھ جایاونقدر
  خورد

 
 .شد
 ..ایدی مری گیلیامروز خ: اکراه منو ز خودش جدا کرد و گفتبا
 .نیی پایپرو نشو خوب کمرم و اورد_
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 چھره دنی انداخت با دیرفت و نگاھ.. بلند شد فونی آی بگھ کھ صدایزیخواست چ_
  طرف

 
 .ستی گفت کھ بھش بگھ نی بھ نھگبانشی اخم برگشت کنارم و نشست و با گوشبا

 تا تورو خورمی من ناھار نمگفتی میھ.. می خوردی با حرف و مسخره بازناھارو
  ای..بخورم 

 
  یکل..خوردهی میواشکی و ھی بقی غذای کھ چھ جورگفتی می سربازی خاطراتش تواز
 

 .دمیخند
  خونھ؟یبری م و انیشا: ساعت ھشت بود کھ گفتمحدودا

 . زودهیلی االن کھ خی ولبرمیآره م_
 .گناه داره..نھ مادر جون تنھاست_
 .چشم_

برگشتم .. گشتی مگرنشی می برای بودم دنبال قرصستادهی آشپز خونھ ای توکنارش
  سمتم و

 
 .کنمی نمداشیپ:گفت

 ؟ی کنکاری چیخوایحاال م_
 .کنمی استفاده مگھی روش دھی از گھی دیچیھ_
 ؟یچھ روش_
 .یکنیتو سرم و خوب م: گفترفتیرکھ راه م منو بلند کرد و ھمونجوھوی

 .ترسمی من منیبذارم رم: گفتمی الکی ولدمیترسی ارتفاع اصال نماز
 .یترسی نکن از چشمات معلومھ کھ نمغی جغی جیالک_
   تخت بزرگ دونفره کھ  روش تشک وھی تختش گذاشت یمنو رو... کال خفھ شدمگھید
 

 بخوابھ کش موھم و باز کردم و طاق باز رهیگی مفشی بود آدم کی نرم سرمھ ایروتخت
  دراز

 
 .ی داریچھ تخت خوب: و گفتمدمیکش
 صاف ھیسر.. اورد ی و در مشرتشینگاھم رفت سمتش کھ داشت ت.. نگفتیزیچ

  یرو
 

 .. نشستمتخت
 ؟یدی ندکی از نزدپی خوتھ؟تاحاالیچ: و گفتدیخند
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 . بشھدی بشھ کھ نبای کاردمیترسی نگفتم میچیھ
 .بپر باال: و گفتدمی شکم خوابی کنارم رواومد

 ؟یچ_
 . برو ماساژم بدهگمیم_

 .دادمی کمند ماساژمی  دادن و خوب بلند بودم از بس براماساژ
 و تمام حواسم دادینرم کمرش و ماساژ م.. باسنش نشستم و کھ کرم و داد دستمی تورفتم
  دادم

 
 ...بھش

 دمی بھش انداختم دینگاھ.. دستم خستھ شده بود گھی چقدر شده بود فقط ددونمینم
  آروم..خوابھ

 
 یلی خانیشا: بغلشی و افتادم تودی کھ دستم و کشنیی خواستم برم از تختش پانیی پاومدم

  بدم
 
 . کارنی از اادیم

 بخواب ریبگ: پام قفل کرد و گفتی و پاشو رودی پشت منو محکم بھ خودش چسباز
  بعدا

 
 .برمتیم
 ..اما_
  حرکت.. شکمم یدستش و فقط گذاشت رو.. شکمم ساکت شدمیحرکت دستش رو با
 
 سرد کال ی ھوانی ایاماتو.. بود و گرمم کرده بوددهیبدن لختش بھ کمرم چسب..دادینم

  آرامش
 

 . کردم بخوابمیچشمام و بستم و سع.. بودبخش
١:٣٠ 
 رونی بدمی پاش کشریپامو از ز.. اما نشدنمی کردم حرکت کیسع.. خشک شده بود کمرم

  و
 

 .انیشا:گفتم
 انیشا: ندادیجواب

 .ھوم_
 بلند شو_
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 ساعت چنده؟: باز کرد و خمار گفتچشماشو
 .شده١٠:٣٠ ساعت یوااااا: بھ ساعت انداختم و گفتمینگاھ
 ھی دمی آسانسور کھ دی و موھامو باز گذاشتم رفتم تودمی ھولکل مانتو وشالم و پوشھول

  یآقا
 

 ... کردی اخم بددنی شدم کھ اومد با دانی شا منتظرستادهی اھم
 .ندی موھاتو ببنی اعیسر: گفترونی کھ رفتم بنیھم
 ول کن توروخدا_
 .نارویگفتم ببند ا_
 ... با کش بستمشعی و سردمی ترسی کمتشی عصباناز
   ودی بشم دستم و گرفت و نرم بوسدهی کھ خواستم پی فقط موقعمی نزدی حرفچی خونھ ھتا
 

 .زنمیشب بھت زنگ م:گفت
 .باشھ خدافظ_

************** 
 کمند

َاااه ارسالن موھامو کند_ َ  .یدی از بس کشیَ
 . صورتتی تووفتھی کنم نور مکاریخوب چ_

 ..ــیپــر: داد زدبلند
 . درد گوشمِیا_
 . و ارسام باھم اومدن تونازیپر

 .. اخمش پر رنگ تر شددنمی بادارسام
  نی کنھ خودشم رفت سمت دوربمی منو تنظی موھاادی گفت کھ بنازی روبھ پرارسالن

 
 ھی چیعنی کھ اون مشغول موھام بود با چشمم بھ ارسام اشاره کردم کھ نطوریھم..ھا

  ؟فقط
 

 ..ھی شانسھ منھ بچھ کال برزخنمی خداد اِیا..شدی تر مظی بود کھ غلاخمش
ھوا سرد ..رفتم لباسم و عوض کنم..ی عکس برداردی طول کشیکساعتی حدودا

  عیسر..بود
 

 کار شده بود و ی طرح دارھیکزاکی زھی مشکی کھ کھ جلوش پارچھ دمی بلند سفیمانتو
  پشتش
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 کھ ساده و تنگ ی مشکیشلوار ل..دمی و پوشومدی بود کھ تار سرشونم می مشکی کھیت
  بود و

 
 و گره دور میمل بستم و روسرموھامو کا... دمی بود و پوشیپی پاشنھ بلند کھ زبوت

  گردن
 

 ارسام قبل از من یعکس بردار.. صورتمی مات بمونھ روشیگذاشتم ھمون آرا...زدم
  بوده

 
امروز ..نگی رفتم طرف پارکی و بعداز خداحافظرونیرفتم ب.. بھش زدمی زنگتک

  حدودا
 

 کھ نیرفتم سمت ماش...کھ سھ ساعت وقت برد عکس گرفتن..دمی مدل لباس پوشچھار
  دمید
 
 .. ھاپھی پسر خوشتنیاووف ا.. سمتم ادی داره مانیرا
 ؟یری میدار.سالم_
 .سالم آره کارم تموم شد_
 .یخوبھ خستھ نباش-
 .ممنون_

 . کردم بھ حسابتزی پولتو واریراست: وگفتستادی از کنارم رد بشھ کھ اخواست
 . برام اومدامشی پدونمیم_

 .گھی دبرو: من زدو گفتھی بھ پرو گریلبخند
 . ھستمیمنتظر کس-
 ؟یک_
 . اومدناھاشیا_
   چرا احساس کردمدونمی رفت نمنی لبش بود از بی کھ روی ارسام لبخند کمرنگدنی دبا
 

 . شدناراحت
 .خدافظ.. خوبیلیخ: من گفتروبھ

 انمی ارسام با راشھیباورم نم.. گفتیزی چستادوی اون اشی دورتر مابود پی کمارسام
  حرف

 
 ..دهی دمی تعلکنھی فکر منھی من ببشی کاراشو پانیاگر را..زنھینم

 .گھی دمیبر: شد گفتمکمی نزدیوقت
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البتھ ..امی و مرمی با خودش مگھی داره دی مازراتدمی فھمیاز وقت.. می شدنی ماشسوار
  خودشم

 
 ..ادی نمبدش

مت توھم  اخنقدری چرا امروز ایراست: اتاد بھ اخمش و گفتمادمی ھوی و بستم و کمنربندم
 بود؟
   با مانتوی بھ بعد فقط عکس ھانیاز ب: و گفتابونی خی تودیچی  و جابھ جا کرد و پدنده

 
 .یریگیم
 ِاچرا؟_
 . کھ گفتمنیھم_
 .. عکس لباس عروس دارم و مدل لنز و مو ویلیآخھ من از قبل ھم خ_

 . کھ گفتمنیھم: کال ساکت شدگھی حرفم تموم بشھ کھ با دادش دنذاشت
 بلند ی صدای بھ شدت رویاز بچگ.. شدم رهی و تو ھم گره زدم و بھ روبھ رو خدستم

  حساس
 

 یچیاونم ھ.. تا خود خونھ حرف نزدمگھید.. داد بزنھی کھ کسیاونم وقت..بودم
   کھنیھم..نگفت

 
 شدم ادهی پعی کامل نگھداره کمربندم و باز کردم و سرنی بذارم ماشنکھیبدون ا.. دیرس

  صداش
 
 .کمند: کھ بلند گفتدمی شنو

 ..ادی تو نذاره بادی گفتم اگر خواست بی محلش ندادم بھ نگھباناما
بغضم گرفتھ ..  تختی باال و مانتو و شالم و دراوردم و خودم و پرت کردم رورفتم

  بود نھ
 

 سرم داد ی کس بودم کھ ھرکسی اونقدر بنکھی کھ زد بخاطر ای دادبخاطر
  یصدا..بزنھ

 
 باز ی قھی سبز رنگم کھ شرتی تعیسر.. ندادمیتی اما اھمومدی حال می از تومیگوش

  داشت و
 
 .. دمی ھم پوشی مشکیشلوار ورزش..دمی بود و پوشی و مشکدی سفزی ری گل ھانشیپا
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ده باز .. و خاموش کردممیگوش...دمی مبل دراز کشی باز گذاشتم و رفتم توموھامو
  زنگ زده

 
  نھی شومنکھی سردم بود با ایکم... ھ بلند شدن و نداشتم گرسنم بود اما حوصلیلیخ..بود

 
   روشن بود کھ خوابمونیزیتلو... شرتھ سردم بودی باز تی قھی بود اما بخاطر روشن

 
 ...برد

*********************** 
 کھ ناخواستھ چشمام و جمع کردیاونقدر سرم درد م... قورت بدمتونستمی دھنم و نمآب

  کرده
 

با .. بودکیخونھ تار.. بودجیسردم بود و سرم گ... سوختیگلوم بدجور م.. بودم
   بلندیبدبخت

 
 تلفن خونھ یصدا... بھتر شددمی خونھ و دی زدم و نور اومد تودوی وکلشدم

  اومدم برم..ومدیم
 

دروباز کردم و ...کنمی پس اول درو باز مکترمیبھ در نزد.. در اومدی کھ صداسمتش
  خواستم

 
 ..ـیتوا: اخمم توھم رفتدنشی سمت تلفن کھ با دبرگردم
 ی تویطعم تلخ.. سوختی حرف بزنم صدام بدجور گرفتھ بود و گلوم بدجور منتونستم

  گلوم
 

 .می حرف بزندیبا: ھول داد عقب و اومد تویبا دستش شونم و کم..بود
 .. حرفـچیھ_

 .. سوختیچشمم م..صورتم از سوختن گلوم جمع شد...دی صدام نکشبازم
 کنم اما متوجھ دستش ھی کنم کھ تکدای پواروی کردم دی سرم و سعی و گذاشتم رودستم
  شدم

 
 اتاق و کمکم کرد کھ لباس یمنو کشوند تو..وفتمی بازوم و محکم گرفتھ بود کھ نکھ

  درست
 



 106 

 ذاشتی مری کل بدنم تاثی خوردم روی سرما میوقت.. بودمیی بد سرمابیعج...بپوشم
  البتھ

 
مطمئن ...ی شال ساده مشکھی و با ھمون شلوارو دمیپالتوم و پوش..نجورهی ھم ھمھیھان

  بودم
 

اما ھنوز قدم و .. دیدستم و کش.. دیدیچشمام ھنوزم تار م..دستی رنگ پریلی خصورتم
  کامل

 
 ھی ی بازوم و گرفت و بلندم کرد طھیسر.. بودم کھ بخاطر لرزش پام افتادمبرنداشتھ

  حرکت
 

 ..رونی و برد ب بغل کردمنو
 بشھ ادی دختر اگھ تنھا باشھ غصھ ھاش زھی گنیم.. گذاشتم نشی سی و روسرم

  اطرافش و
 
 !کور بودم..نھیبینم
از آسانسور .. انداختی سوزوند و بھ سرفھ می ادکلنش خوب بود اما گلوم و میبو
  رونیب
 

 کتش و گرفتم کھ ی قھی..دی کشریسرم ت.. کوچھی تونی رفت سمت ماشعی و سراومد
  باعث

 
خودشدم از ..ی صندلی و باز کردو منو گذاشت رونی در ماشعیسر.. تند تر راه برهشد

  اون
 

دندونام بھم .. دروبستم و خم شد کمربند و بستمعی سوار شدو سرطرف
  صداشو..خوردنیم
 
 کردمی مخیداشتم ..گفتی می چدادمی نمتی اما اھمدمی شنیم

 ...دمی و شنکای استغی جیصدا
 
 شدم و سرم ی کھ بستردونمی تخت فقط می منو گذاشتھ روی و کمیدی رسی کدونمینم

  بھم
 



 107 

 دمیشالم و در اوردمو راحت خواب..  سوزهیدرد سرم بھتر شده و چشمم اصال نم..زدن
.. 
 

 .. کجاستستی نمعلوم
 ..دمی کشی بلندپوف

  ای دکتره نیا!!!!!!!!! مــاشــالــلــادمی برگشتم کھ دی خنده مردونھ ای صدابا
 

 پرستار؟؟؟؟؟؟؟؟
  کمند؟سوی حالت بھتره شده گی انگارھیچ_
 ھان؟؟_

 .یسامان پناھ..من دکترتم: نازشو کردو گفتی خنده دوباره
 خوب؟_
  خوب؟یچ: گفتیجی گبا
 ؟یکنی می پونزده سالھ خودتو معرفی خو باش چرا مثل پسرایخوب دکترم_

   امای از اون مظلوم و ساکتا باشومدی کھ بھت مشیتا سھ ساعت پ: زدو گفتی نازلبخند
 

 .ی و زبون درازا باشطونی از اون شی انگاراالن
 .ولم کن توروخدا_

 ی صورتم درستھ دکی نشست روی و دوختم بھ در کھ ارسام اومد تو لبخند محونگاھم
  یلیخ
 

 . ترهپی جذبھ ارسام من خوشگل تره اصال ارسام خوشتی ولخوشگلھ
  مرخصھ؟یک: بھ دکتره انداخت و با ھمون لحن سردش گفتزی تینگاھ

 . سرمش تموم بشھ و آمپولشو بزنھ مرخصھگھی ساعتھ دکی_
من : صورتم و گفتمی توختی بازم ھمھ ریموھا.. اسم آمپول صاف نشستم دنی شنبا

  آمپول
 
 .زنمینم

 موھامو جمع کردو شالم و کردی کھ داشت بھ دکتره میون اخمش و نگاه بد با ھماراسم
  سرم

 
 .کرد

 .دیشی کامل خوب مدیآمپولتون و بزن_
 . جالدنی تو دست ائفتمیارسام توروخدا دورت بگردم نزار ب.نـــــــــھ_

 . آرومــسیھ: فشار داد و گفتی گرفتھ بود لبشو روخندش
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 . بکشھبی منوبھ سلخوادی مھی دکنینــھ ارسام توروخدا ا_
 آمپولتون گمی مدی خوب اگر بھتر شدیلیخ: اومد و با ھمون خندش گفتکتری نزددکتره

  و
 

 .نزنند
 .عیَ ھم خوبم ھچــیلیمن خ: و صاف کردم و گفتمکمرم

 ..  عطسھ از کجا دراومدنی ادونمینم
 . خوبمبخدا..ارسام: دستش و گذاشت پشت کمرم چشمامو ظلوم کردم و گفتمارسام
 . خوب آروم باشیلیخ: فشار داد و گفتی و کمکمرم
 .رونی رفت بی عذرخواھھی با گستی منو ارسام تو حلق ھم دتی موقعدی دی وقتدکتره
 ساعت چنده؟: تخت دستش و گرفتم و گفتمی و گرفت و خوابوندم روشونم

_١٢:٤٥ 
 نجام؟ی ایاز ک_
 .ده بود_
   داد و نرمیزیدستم و فشار ر.. ھم یدستش و سفت گرفتم و چشمام و گذاشتم رو_
 

 ی دستش با موھام بازیکی دستش محکم گرفتھ بود و با اون ھیبا ..دمیبوس
   چرادونمینم..کردیم
 

 لحظھ فکر کردم منم منم کس و ھی بود کھ نی بخاطر ادیشا.. از چشمم افتادی اشکقطره
  یکار

 
 ..میمثل مر..ھیمثل ھان..مثل فرناز.. دارم

 ..  چشمم احساس کردمی و روانگشتش
 دیچی پی گوشم می ھاش توزمزمھ

 ...  بشھادی غصھ ھات ززارمینم.. نھ منیی نھ تو تنھاگھید..کنارتم_
لبم و .. بودکمی نزدیلیصورتم خ.. ادامھ بده برگشتم سمتش و چشمم و باز کردمنذاشتم
  گذاشتم

 
 و دستش دیبوسینرم م..دیبوسیُداغ و پر عطش م.. حرکت بودنیمنتظر ھم.. لبش یرو
  و
 

اگھ : و گفتمیشونی و چسبوند بھ پشیشونیپ.. دمیعقب کش..دادی صورتم حرکت میرو
  داد زدم
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 نتی از باال بھ سی چھ جورینی بینم..ینیبی ارسالن و نمزی بود کھ نگاه ھنی ابخاطر
  ُزل

 
   راحت نگاتی کسگھی دخوامینم..ینیبیفقط ظاھر خوب و مھربونشو م..ینیبینم..زده

 
 ..ی بھ بعد صاحب دارنیتو از ا..ی فکر کنن ناپاکخوامینم..کنھ

 ی حرفاش مھی داغیغرق لذت حرفاش بودم داشتم تو.. ھم گذاشتمی روچشمامو
  از..سوختم

 
 .. کھ گونم و بھ نوازش گرفتھ بود و دستم و محکم گرفتھ بودی دستھیداغ

 .ی آمپولتو بزندی بایول: و گفتدی و بوسمیشونیپ
 .نــــــھ_
 . کھ گفتمنیھم: کردو گفتی اخمی ولدیباری مطنتی چشماش شاز
 .یلیخ.ی بدیلیخ_

 !!!!!!!میدی و خندشو دمیاوووه نمرد. از گونم گرفتی بوسھ کوتاھھی شدو خم
 

 ..  گرسنم بودیلی مرخص شدم خکیساعت .. آمپول و زدمآخرشم
 .ارسام_
 ھوم_
 ست؟یگرسنت ن_

 ؟ی نخوردیزیمگھ چ: سمتم و گفتبرگشت
 .نھ ناھارم نخوردم_
 .امی تا بنی بشنجایھم: لب زمزمھ کردو گفتری زیزیچ

 کھ اومد سمتم دمیدکتره خوشگل و د..  نشستم مارستانی انتظار بی ھای صندلیرو
  یچشما

 
  یفوق العاده خوشگل بود ول..دماغ و لب متناسب.. رنگیی ططالی روشن و موھاھیآب
 

 ! نھای ھست پمی روپوشش معلوم نبود خوش تبخاطر
 .طونی کمند شسوی حالتون بھتر شده گبنمیبھ بھ م_
 . بلھدهی تازه بھ بلوغ رسیبھ لطف شما_

 جلو یکرت... دارهیادی زیمعلوم بود خاطرخواه ھا.. نگاه پرستارا شدمد،متوجھیخند
  روم

 
 .می باھم آشنا بششتری بشمیخوشحال م: و گفتگرفت
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 .دیدیخوبھ دوست پسرم و د:دیت چپم پر سمیابرو
 . دونمیم_
 .دیپس مزاحم نش_
 . توام کمندیاما من پسر عمو_

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 .یپسر عل: سمتش ادامھ دادبرگشتم

 کھ سال ھا با پدرم قھر بودبخاطر یھمون.ی سامان پسر عمو علیعنی.. باز مونددھنم
  نکھیا

 
 .. نکردهی قاچاقش نشده و باھاش ھمکارکی شرپدرم

 ؟ی بگیزی چیخواینم_
 و دمی دستم وکشعیسر.. ندادم و راھم و گرفتم برم کھ مچ دستم و گرفت یتیاھم
  عالقھ:گفتم

 
 . اقوامم ندارمی با چھ آدم ھاوفتھی بادمی نکھی بھ ای
 . سر بابام اومدی چھ بالی بدوندیاما تو با_
 .بھ درک_
 .زننی پشت سرت میحرفاحداقل بدون چھ _
 . بازم بھ درک_
 . بگم کھ االن عمھ تھرانھ و دنبالتھدیپس با_

 .. مادرش خوشگلھھی نگاش کردم کپقیدق.. و خوردمی بعدشک
  داره؟کارمیچرا اومده؟چ_
   کنھ و البتھ پسرش ھنوزمداتی پخوادی دنبالتھ و مدونمی داره فقط مکارتی چدونمینم_
 

 .مجرده
 کھ داشت دمیارسام و د.. رونی و رفتم بدمی کردم و کارت و از دستش کشی عصبخنده

  ومدیم
 
 .میزود بر: رفتم سمتش و گفتمعی کرد و سری اخمدنمی با دتو

 .می شدنی سوار ماشباھم
  شده؟یچ_

دستش و گذاشت .. چشمام جمع شد ی خاطرات تلخ اشک توی آورادیبا .. کردنگاھش
  یرو
 

 . نکنھیگر: و گفتصورتم
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 .ادی نکن بدم مھیگر: بغلش گرفت و گفتیسرم و تو..ختنیری کردم اما اشکام میسع
 عمم کھ قرار بود منو بھ ھی جدا شدم و تمام ماجرا و بھش گفتم از ازدواج زورازش

  پسرش
 

 ... نگفتم دکتر پسر عمومھیول...  کنھدای منو پخوادی تا اونجا کھ االن اومده و مبده
  خونت؟یریرسام ما:ومدی غذا میبو

 .. نگفتیزی کرد و چنگام
  تو؟ایبرم خونھ خودم : گفتھوی بعد یکم
 .. ـعیَ ھچــمی خونھ من بعد تصممی شام و بخورایخوب ب_

  با عطسم قطش شدحرفم
 . خونھ توامیم_

********************** 
 داشت نشیی پای صورتی ھازهی داشت و گل ری بلندی ھانی کھ آستدمی سفھی بافتنلباس

  و
 

موھامو .. دمی و پوشمیشلوار گرمکن صورت.. مامان فرناز برام بافتھ بودنویا..دمیپوش
  باز
 

   دری رنگی بنی برق لب زدم تا از ایکم..کردی درد می چون ھنوزم سرم کمگذاشتم
 
   کتش ودمی کھ درونیرفتم ب)خخخ(زنھی چشمام چقدر مظلوم مشی بدون آراییخدا..امیب
 

 کھ بھ یدیاز بس لباس باز پوش: کردو گفتیمنو نگاھ. ... مبل نشستھ ی و رودراورده
  نیا

 
 .ی افتادروز

  کجاش بازه؟نیا_
 .رونی بود بختھی رتوی کل زندگھیاما قبل_

 ..ادینھ کھ تو بدت ب: زدم و گفتمی بدجنسلبخند
  تم اوردم کنارش نشسوانی و دوغ و لی سمت آشپز خونھ و قاشق و چنگال و سبزرفتم

 
 .کنھی متیبزار برم روبھ روت موھام اذ:وگفتم

 .نیبش: بلند شم کھ مچ دستم وگرفت و گفتخواستم
   تو چھیراست: افتاد و گفتمادمی ھویکھ ..  با مخلفات کاملدهی کوبھی..می غذا بودیوسطا
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  تو؟ی اومدیطور
 یادینگھبانتون ز:گفت..نھ مثل من تندتند.. خوردی خونسرد وآروم وکم غذا میلیخ

  حواس
 

 .پرتھ
 چرا؟_
 . بخرهگاریرفتھ بود س_
 برا خودم کھ زمیخواستم دوغ بر..رمی باشھ فردا حالشو بگادمی کھی مردنی دست ااز
  ھوی
 

 . شلوار ارسامی شد روی خالوانی کردم و لعطسھ
 . دادِیا_

 .اریبدو دستمال ب: و گفتستادی اعیسر
 .. نمونھی دادم بھش و تند تند پاکش کردم کھ ردزوی می رودستمال
 رمیخوبھ حالتو بگ: نشست و نگام کردو گفتدوباره

 ینھ تو پسر خوب_
 ؟یپس جبران کن_
 ..عیَنھ قربونت تازه مرخص ھچــ_

 .پس جبران کن: گذاشت پشت کمرم ومرموز گفتدستشو
 .. کھ سرما خورشھینم_

دستاش .. گرفتی ھمون مبل و لبم و بھ بازیخوابوندم رو حرفم تموم بشھ کھ نذاشت
  یرو
 

   موھاشیدستم تو..دیبوسینرم لبم و م..  کار بودنی و من عاشق اکردی حرکت مکمرم
 

  شیھمراھ..تند و داغ..دیبوسی از لبم گرفت و مثل تشنھ ھا منو میگاز.. دادحرکت
 
 ی میلبم و م...کردی موونمی کمرم و موھام داشت دیحرکت دستاش رو..کردمیم

  دویمک
 

  لبم و گاز.. گردنم فرو کردیازم جدا شدو سرش و تو..یی کشی لبم  می روزبونشو
 

 یشی افتاد کھ گفت اونقدر غرق می حرف فرادمھی..دیکشی شکمم میدستاشو رو..گرفتم
  کھ
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 یدستاش کھ رو.. نزده بودمریلباس ز..دستاش باال تر رفت..رهی مادتی زوی چھمھ
   حسنمیس
 

 و فشار داد و نمیس.. کھ گردنم و گاز گرفترمیاومدم دستش و بگ.. نفسم بند اومدکردم
  ریز
 

 ..دمی نفھمیزی گفت اما چیزی چگوشم
 .َارسام بسھ_

  شیپوستم داشت آت..شدی مشتری شده بودم و سوزش گردنم داشت بشتری بفشارش
 
 . بسھ: و گفتمنیی پادمی کشعیلباس و زد باال سر..گرفتیم
 .ستیبس ن_
 .ارسام_

 و دیدست منم کش.. و نشست دی کمرم و شکمم کشی نگام کرد و دستش و از رویکم
  نشستم

 
 و کردمی اما موھامو نوازش مدنمی ناراحت بشھ بخاطر عقب کشکردمیفکر م..کنارش

  نفس
 

 ...کردی موھام می و بودی کشیقیعم
 اد؟یخوابت نم_
 .ادینھ ز_
 عیَھچـ..نــی اارمیپس پتو م_
 ؟یاریکھ پتو م_

 سھ تا نجای اون اتاق بخواب ای برو توگھیآره د: برداشتم و گفتمزی می از ویدستمال
  اتاق

 
 .ھست

 .نطوریکھ ا_
 .. ھوا معلق شدمی توھوی. زنھی مشکوک مچھ

 ؟یکنی مکاریچ: گرد شدچشمام
 .میخوابیباھم م_
 ؟یــیچـ_
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 ی کرنگدی رنگشو کھ راه راه سفی سرمھ ارھنی پی تختو دکمھ ھای گذاشت رومنو
  داشت و

 
 ست؟ی درست ننیارسام ا:دی ھردومون کشی وپتو و رودمی کردو کنار خوابباز
 م؟ی ھم نخوابشی شب تا صبح پھی ی ولمی ھمو ببوسی کھ ھنھیدرست ا_

 .ریشب بخ:پشتم و کردم بھش و گفتم.. شدم ساکت
 .ریشب بخ: شکمم حلقھ شد و نفسش خورد بھ گشوم و زمزمھ کردی رودستش

 برد کھ با عطسھ یداشت خوابم م..دادی موھام حرکت می و دستشو تودیبوی مموھامو
  دوباره

 
 .. رهیگی داره درد مھیاوووف دماغم د.. شدمداریب

 .بخواب_
 .کنھیاز بس عطسھ کردم سرم درد م_
 ؟یداروھاتو خورد_
 نھ-
 .امین مپس بخواب اال_

 . گرفتھی خوبی شدو رفت برگشتم پشتم چھ بالشتھ بوبلند
 .نیبش_

 قاشق شربت و کھ خوردم از نیاول.. زدم پشت گوشم... موھامو دروم بود نشستم
  ینیریش
 
 ! کثافتخندهیخوشگل م.. متوجھ لبخندش شدم ..  اخمم توھم رفتاذشیز

ُزل زده ..دیاومد خواب.. دمی دفعھ روبروش خوابنیا.. دمی قرص خوردم و دراز کشدوتا
  میبود

 
بدون لباس .. بغلش فرو کردمی کمرش و خودم و توی ھم کھ دستمو گذاشتم  روبھ

  دهیخواب
 

 .بخواب:کمرم و محکم گرفت و گفت..بود
 .خوابمیتو بخواب منم م_
 .یداریمن عادت دارم بھ ب_

 .. کمرم باعث شد خوابم ببرهیحرکات دستش رو..  حرفامون زمزمھ بودتمام
 آغوشش ی قدرتمند کھ تورو سفت توی دستاھیحس نوازش . بودی چھ خواب خوبیول

  گرفتھ
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   وکنھیموھاتو نوازش م..ارهی چشمت می جلواھاتوی کھ روگھی درگوشت میزای چو
 
 ..بوسھیم

************* 
 موقع نی کھ اھی کدونمی حال نمی و رفتم تونییاز تخت اومدم پا. عن توش باشھ..اوووه
  زنگ

 
 .ھــان:زده

 ارسام اونجاست؟_
 شــمــا؟_
 .انمیرا_

 .دیرسیچقدرم خشن بھ نظر م.. ی حضرت علای اوه
 .. بود شام خورد ونجای اشبید..اھم_
 فقط بگو االن اونجاست؟_

 نیا.. از دستم افتادیگوش.. ھم بلند بودیلیخ..داد زد..دیلرزی بزنم دستم می حرفنتونستم
  دوتا

 
 .زننی سر من داد می ھبرادرچرا

 ھ؟یک_
با اخم و اومد طرفم و خم شد .. کردی رفت سمتش کھ داشت صورتش و خشک منگاھم

  تلفن
 
 الو؟: برداشتو

...... 
 آره_

..... 
 .بسھ_

 رفت و دستاشو نی لحظھ اخمش از بھی..برگشت سمت من..گوش و گذاشت.َدنـــــگ
  باز
 

 ی ھرچی ولی محبتی از بدمی بود شای از تنھادیشا.. بغلشیخودم و انداختم تو..کرد
  نیبود ا

 
  نویمن ا.. بودیمحبتش برام تموم نشدن.. من آرامش بخش بودی برایخی سرد و مرده
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 ..خواستیم
  سفر؟می باھم بریایارسام م_
 ..  ھم نبودی لبخندی نبود ولیاخم.. چشمام یزل زده بود تو..کردی نگام می جورھی

 گھ؟یبگو د_
 کجا؟_
  مشھد خوبھ؟میری شمال اصال مای رازیاوووم مثال ش_
 .نھ_
 پس کجا؟_
 .بوشھر_

  میریم: منو بھ خودش چسبوند و کمرم و سفت گرفتعی عقب کھ سردمیکش.. کردم ِکپ
 

 .سرخاک پدرو مادرت.. بوشھر
  بدون توجھ بھش رفتم سمت.. و رفتم عقب دمیدستش و کنار کش.. از غمدی لرزقلبم

 
دستم و ..ومدی بند نممیگر.. ی سنگ تولت فرنگیدرو بستم و نشستم رو..ییستشود

  گذاشتھ
 

   گفت؟خواست بگھنوی اخواست؟چرای منویچرا ا..رونی دھنم کھ صدام نره بی جلوبودم
 

 . کسمی بچقدر
 

 .رمیمن مسافرت نم.. شو الی خی زدم بدشویق:رونی و پاک کردم و اومدم بصورتم
 . سمت آشپزخونھ کھ با حرفش متوقف شدمرفتم

 .یایتوھم م.. رمیمن م_
 ؟یچـــ_
 . جمع کنلتوی پس وسامیری امروز منیھم_
 .فکرشم نکن_
 . نکن بھ زور ببرمتیکار_
 . ببریتونیھھ اگھ م_

 نداشت بھ زور مانتو و دهی سرو صدا کردم فای اتاق ھرچی و برد تودی و کشدستم
  انداختم

 
 کتشم و خم شد زانوم  گرفت و بی جی وگذاشت تومیگوش.. و شال و کرد سرمروم

  انداختم
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 . دوششیرو
 .ارســـــام.ننیبی ھا مھیھمسا..نیمنو بزار زم_
 .ساکت: باسنم و گفتی زد رویکی

 ...... خداجون کمکم کنیوااا.. نیمنو بزار زم_
********************* 

  بعددوساعت
 ی ندازمت توی می کنغی جغی و جی صدا بدگھی باره دکیا اگر  خدیکمند بھ خداوند_

  اتوبان
 
 . از روت رد بشنتا
 اد؟یدلت م_
 .نـــــــــھ_

 .زنھی من حساسم داد مدونھی مکثافت
بذار : دستم و آروم گفتیدستش و گذاشت رو.. کردی موھاش کرد و پوفی تودستش

  نیا
 

 .. تموم بشھی بھ خوشسفر
اد گذشتھ ..ـیمش منو ..َھـ.. اونجاخوادبرمیدلم نم:دی لرزیصدام م..  گرفتھ بودبغضم

  ـندازهیم
 
 ..تو

 ..  نگھ دارهشدی و نممی اتوبا بودیتو. ھی گرری ززدم
  ھیگر..میریبرازجان نم..گھی دی عالمھ جاھاھی.. باغ خرما..ایکنار در.. اونجامیریم_
 

 . نکنھیگر.. اعصابھیرو..کنھی ممی عصبھیگر..نکن
 میگوش:اشکامو پاک کردم وگفتم.دی داد و انگشتام و دونھ بھ دونھ بوسیفی فشار خفدستم
  و بده

 
 دستم ی و گذاشت تویدستم و ولش نکرد فرمون و ول کردو گوش. فرناز خبر بدمبھ
   اونیول
 

 .کردی دستش بود و دنده و جابھ جا می ھنوزم تودستم
 .جــونم: جواب دادیبوق اول..حتما شرکتھ..بودُ زدم بھش ساعت نھ زنگ

 مرض چتھ؟_
  شده؟ی چی اگھ بدونی کمنیواا_
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  شده؟یچ_
 ؟ی داری تو قرص زد باردارگمیم_

 .کنھی کار ھارو منی کردو دوتا  اشی ماچھی گرفت کثافت حاال پسره خندم
 .شعوری بیخفھ دختره -

 ؟ی موقع زنگ زدنیحاال چرا ا: گفتدوی خندبلند
 ...   مسافرتی چند روزرمیمن دارم م_

 . جنوبرمیم: بگم کجا فقط گفتمدی نکشزبونم
 ؟ی فقط با کیخوب خوش بگذره آج_
 .ارسام-
 فقط قرص بخور؟.. خوش بگذرهیلی خیلیپس خ.اووه _
 ؟یچھ قرص_
 ..گھی دیزد باردار_
 .کثافت سگ_
 . بھش زنگ نزن کال تو درس غرق شدهگمی می خوب خودم بھ ھانیلیخ_
 ؟ی نداریکار..باشھ_
 خدافظ. خوش بگذره..نھ قربونت_
 .خدافظ_

 .ارسام من گشنمھ: داشبورد و گفتمی و گذاشتم رویگوش
 . کلوچھ ھستھی داشبورد یتو_
 .باشھ_

 .. نگاھشو دوخت بھ جادهعی بھم کردو سرینگاھ
 .. دستم و بکشم کھ محکم فشارش دادخواستم

   نثارش کردم کھ لبخندیشعوریب... کلوچھ گذاشتم دھنش کھ انگشتم و گاز گرفتی تکھ
 

 .. خندهی پسر نمنی و ارمیمی خدا آخرش من میا.. زدیموحو
 .یزدی زنگ مھی بھ داداشت یراست_

 . خوادینم: اسمش اخم کرددنی نکرده بود اما با شناخم
  من بھش بگم؟یخوایم_

 نھ: بھم کردو گفتی تندنگاه
 ..گمیم_
 بگو-
 ؟یزنیپخش و م_
 .بزن_
 : کھ آھنگاش خوب باشھکردمیخداخدا م..دکمھ و زدم و منتظر شدم بخونھ  

  بھ منو احساسمیخندی من مبھ
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   من روتو حساسمستی خودم ندست
  توی برامونھی می من کری غبھ
  توی برارهیمی راحت مینجوریا

   تو خوشحالمشی بگردم پدورت
  منم دوست دارمی دارھوامو

  نمی غصھ ھاتو نبچوقتی ھیالھ
 نمی تا ابد من ھمای تھ دنتا

   و با نوک انگشتش پشت دستم و نوازشدادینگاھم ودوختم بھ ارسام دستم و فشار م**
 
 **کردیم

  سر رو شونت خوابم ببرهزارمی خوبھ ددنفره می ھوانی اتو
  دورو ورهنی کھ ای ھرکالیخی تو ھمھ عمره منھ بی ھانفس
  دارم و رو عاشقونھ دوست دارمی و با تو ھرچابونی خنی بارون و تو وانی امن

  کھ دوست دارمیدونی تورو مشتری از ھمھ بمی ھمھ زندگی توی کھ بھم بگخوامیم
  دوست دارمشھی حالتو بودنم کناترو اون صورت ماھت رو تا ھمنی امن
 دنو عاشقونھ دوست دارم بارون رفتن و دستتو گرفتنو از عشق تو مرریز
  سر شونت خوابم ببرهزارمی خوبھ دونفره می ھوانی اتو

 یھوا: بابادوستیمھد.( دوروبرهنی کھ ای ھرکالیخی تو ھمھ عمر منھ بی ھانفس
 )دونفره

 و نوازش دادی دستم وفشار مشدی پخش مکی موزنی کھ داشت ای تمام طولیتو
  یوقت..کردیم
 

 * دوست دارمشھی حالتو و بدونم کنارتو تا ھمنیمن ا* کھ گفت ھم
 کنارشھ کھ از ینجوری ایکی ی وقتشھی میآدم غرق لذت و خوش..دی دستم و بوسپشت

  تک تک
 

 ..کنھی استفاده مکالمت
 :  شروع کرد بھ خوندن اما  خوابم گرفتھ بودی بعدآھنگ

  زی بری ھی ھی ھی  ھی مایساق
 سیبنو

 سی بنوی نرقصم گلھ مندگرکھ
  زی برکی پکی پکی پکی پکی پایاقس

 سیبنو
 سی بنوی نرقصد گلھ مندھرکھ

  امشب امشب مجراستیکس نداند چ 
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  نش کن بادرای بدون معطلپس
... 

   ازخواستیدستام عرق کرده بود اما دلم نم.. ترنی و پلکام سنگشدی برام کمتر مصداش
 

 ..رونی بکشم بدستش
 ...دمی و بستم خوابچشمم

******************** 
 .. رو گونم چشمام و باز کردمی احساس دستبا
 .میناھار بخور_

 کردمی اطراف و نگاه میجی گونم برداشت و ھمونطور کھ من با گی و از روانگشتش
  شالم و

 
 بھ خودم انداختم چقدرم صورتم ینگاھ.. سرم درست کرد و موھامو جمع کردیرو

  رنگ
 

   رنگ کھ مخصوص تابستونھ تنمھ و شلوار گرمکنیت صورھی نخیمانتو..دستیپر
 

 .. دارهیزی ری مشکی کھ گل ھای کمرنگیشال آب..میخونگ
 .امی نمنیی ارسام من پایواااا_
 چرا؟_
  سرد؟از دست توی ھوانی ای نازک توی مانتونی شلوار؟با انی تنمھ؟با ای چنیبب_

 .. غنچش کردم و نشستمی و جمع کردم و بھ قول فرلبم
 ..  خواب بودم کتش و انداختھ بود رومیوقت
 .. ای بعد تو بگرمی جا می پی ای وی تورمیکت منو بپوش م_
 امینم_
 یایم_
 امی نمگمیم_
 .دی خرمیری بھ بوشھر میدیرس.. بپوشنوی کت بلنده ھمنیا. ینیبیلج نکن کھ آخرشو م_

قھر : شد بره کھ دوباره نشست سر جاش و آروم در گوشم گفتادهی ازش گرفتم پرومو
  یکن
 
 . بدمتی تا بھ زور آشتیمن از خدامھ قھر کن... ینیبی مبد

 ! گرفت زور گوخندم
 ن؟ی ھستیکدوم گور: گروه زدم ی ام توی پھی شد رفت ادهیپ
 شرکت:یفر-
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 دیخر:یھان -
 .َسرکالس استاد عن:میمر-
 ؟ی ھستی گلریخودت کدوم ز:میمر-
 ) دارنکیشکلک ع( و جذاب پی خوشتی آقاھیبغل _
 .من تازه ازش کام گرفتم:یفر-
 . سوزهی کمھی فقط گردنم دمشی تا حاال ندشبیخوش بھ حالت من د:ھیھان-
 . ندارم پدرسگاویچکیمن ھ.دھنتون باشھ:(...)میمر-
 یخونیخخخ از بس درس م:یفر-
  شکلک خنده:یھان-

 . استادتنیخوب برو تو کار ھم:من
 ! شبانش بشم؟غھی دوتا زن داره برم صشھینم:میمر-

 )شکلک خنده و دست زدن:(ھمھ
 .من فعال برم ناھار: زدمنی سمت ماشادی ارسام داره مدمید
 نوش:یفر-
 کوفتت بشھ:یھان-
 .کنھی نملی سگ کالس و تعطنیمنم گشنمھ ا:میمر-

 یکی لی و نپوشم بھ دو دل گرفتم کتمینتم و خاموش کردم و تصم.نای از دست ادمیخند
  نکھیا

 
 دمی کار مکنمی مست مدهی ارسام و می بویادی زنکھی گشاده و تنم زشتھ دوم ایادیز

  دست
 

 )خخخ( ھردومون
  شوادهیپ_
 .اومدم_

 گنی بودم حتما االن مھیمتوجھ نگاه بق.. می دستش گرفت و باھم راه افتادی و تودستم
  خاک تو..
 

 .ختھیری دختره بنی پسره کھ با اسر
 یاول برو آب: گوشم گفتی فکرا بودم کھ دستش و گذاشت پشت کمرم و تونی ھمیتو

  بزن
 

 . صورتت
 . کردمی شستم و دستم و صابونزی و صورتم و تمیی و تکون دادم و رفتم دستشوسرم

 .میبر:ستادهی شلوارش با اخم ابی جی دستش تودمی درونی باومدم
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 .میرفتیم و باھم راه م دستشو گذاشت پشت کمربازم
  ً کال پسره کمختمی ارسامم ریُ پر از دوغ خوردم و براوانی لھی کھ کردم ی کارنیاول
 

ناھار و ...دهی ندنوی ای اما انگاری کم خوراکگفتی بھ من مشھی ھمیفر..یخوراک
  میخورد

 
 ھمشو گفتی بشقاب من و می توختیری شده و می قلقلی از بشقابش گوشت ھاھمش
  بخور

 
  ی خوردم توی برنج خالی تو اول بخور آخرشم فقط کمگفتی خودتم بخور مگفتمیتا م..
 

 و حساب زیرفتم م.  شده بود کھ ھفتاش و بھ خورد منی پنج تا گوشت قلقلی بشقابھر
  کردو

 
 .ی افتادراه
 .می بخواب شب احتماال توراھریکمند بگ_
 .ی کنار بخوابمیزنینھ بابا م_

 من شبا یدونی ماه نمکی تو ھنوزم  بعداز  یعنی:معنا دار بھم کردو گفت ینگاھ
 .خوابمینم
ِاا راستم م_  . ی جغدی نبودادمی ایگیِ

 ی دستم و گرفت و گازخندمی مدمی دی وقتی بھم رفت ترسناک بودا ولی غره چشم
  گرفت کھ

 
 . دستمیھووو:گفتم

 .ی منو مسخره نکنیتا توباش_
 . بکن جغد خانتویتو رانندگ_

 اون گفتیراست م... عقبدمی کھ کشرهی اومد بازم دستم و بگکردی بھ جاده نگاه مکال
  کال

 
 .دیخوابی ھا فقط دوساعت معصر
 کھ وفتھی بھ اون جعبھ بادشی خوابھ ی می وقتدیشا.. برهی بده کھ شبا خوابش نمچقدر

  سر
 

 . باباش توش بودهھیخون
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با خودش برده .. بوده ی کھ برام اومده بود از کاهی اون جعبھ سدمی من نفھمآخرشم
  بودش و

 
 .. نگفتھ بود بھمدمی کھ ازش پرسی بارچند

 ھول شد دمکھی گونش و بوسعیسر.. خدا ی پسر خوشگلھ انی بھش کردم چقدر اینگاھ
  و
 

 . شبکنمی متیحال: تکون دادو با اخم گفتفرمونو
 .من کھ از خدامھ_
 کھ از خداتھ؟باشھ_

 رهی خنده ھارو ازم نگنیخدا ا. ی دادم بھ صندلھی و تکدمیخند
********************* 

 بھ ساعت ینگاھ..نگاه ارسام برگشت سمتم .دمی از خواب پری بوق بلندی صدابا
  نیماش

 
خستت شد بده : بھ بدنم دادم و گفتمیکش..دمی چقدر خوابیواا.. ساعت ده شب بودانداختم

  من
 

 .نمیبش
 .خوادینم_
 اد؟یبت نمخوا_
 .نھ_
 ست؟یخستت ن_
 . بخوابریبگ_
ِاا چرا؟_ ِ 
 .موھاتو درست کن_

 .می نگھدار آب بخریدی دیاگر سوپر: و گفتمدمی و جلوتر کششالم
 ..ی سردرد لعنتنیاووف بازم ا...دی کشریخواستم پخش و بزنم کھ سرم ت.. نگفتیزیچ

مطمئنا از دوست ... شماره ناشناس بودھی.. بھش انداختمینگاھ.. زنگ خوردمیگوش
  یپسرا

 
 .. چون ھمھ بالک شدنستی نمیقبل
 الو؟_
 ؟یھمرا خانم پناھ_
 .بلھ شما_
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 .سامانم_
 ؟یشماره من و از کجا اورد_
 . بودیکار راحت_

 ؟ی دارکارمیچ: کردم و گفتمیپوف
 .نمتی ببدیبا_
 .شھیفعال نم_
 .امی بگو بیھرجا ھست_
 .شھیگفتم نم_
 .نمتی ببدیوب پس حتما بھم زنگ بزن با خیلیخ_

 بود کھنشھ ظی غلیاخمش اونقدر.. و روش قطع کردم و برگشتم سمت ارسامیگوش
  یزیچ
 

 ..گفت
  بود؟یک_
 .سامان پسر عموم_
 . و بده منتیگوش_
 ؟یچ_
 . بده منتویگوش_
 . سامان پسر عموم بودگمیخوب چرا بخدا راست م_
 . و بده منتیگوش..یگی راست مدونمیم_

   دادم بھش و رمزشم کھویگوش..حقم داره.. بھم اعتماد ندارهیعنی.. گرفتھ بود بغضم
 
ُ و ھمونجور بھش زل دمی بم و مردونش و شنیصدا.. گوششیگذاشت رو.. دونستیم

  زده
 

 .بودم
 الو_
... 
 ؟ی سامان پناھیآقا_
... 
 د؟ی با نامزد بنده داشتیشما کار_

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
..... 

 .دی بھ نامزد من زنگ بزنستی الزم نرمیگیھروقت تونستم خودم باھاتون تماس م_
 .. و روش قطع کرد و داد دستمیگوش
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 نامزد؟_
 .نھ پس زن_
  با تو قرار بزاره؟یاصال چرا بھش گفت_
 . چشماتیُ و زل بزنھ توزی مھی پشت ینی با اون بشخوادیچون دلم نم_

 نی از اای خوشحال باشم رتشی و غشیبانی و پشتتشی از حمادونستمینم.. شدمساکت
  کنترل

 
 .. ناراحتکردناش

 .امی االن منیبش_
  بای تقری آقاھی ی براختیری کھ داشتآب جوش میکی کوچھی شد رفت سمت سوپرادهیپ
 

 ..یمسن
 شھی با شیدستم و بردم کھ پخش و بزنم کھ با زدن ضربھ ... دور بودنی از ماشیکم

  سمتم
 

 درو عیسر. داشتی جو گندمی و پنج سالھ کھ موھای سبای مرده تقرھی.. سمتشبرگشتم
  قفل

 
با اومدن ..  اما گوش ندادمگفتی مییزای چھی.. محلش ندادمشھی زد بھ شیھرچ...کردم
  ارسام

 
 یلونی کھ نشست نانیارسام اومد و قفل و زدم ھم... بھش گفتییزای چھی سمتش و رفت

  یآب
 

 ..  پامی گذاشت روی پر از خوراکرنگ
  مرده؟گفتی میچ_
 .خوادی ھست کھ مدارک مسھی پلھیجلوتر _
 خوب بھ ما چھ؟_
 .یمدارک محرم_
 .می کنکاری حاال چیوااا_

 . ھستی چنی داشبورد و ببیتو: موھاش فرو کرد و گفتی و تودستش
 یکی و اون ی تھرانسای بھ اسم اتریکی دوتا شناسنامھ بو زی چنی و باز کردمائلدرش
  ارسام

 
 ..یتھران
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 ھ؟ی کنیا_
 .دختر عموم_

   اصال نگفتنی ماشدنی با دسھیخداروشکر پل..می و روشن کردو راه افتادنیماش
 
 ..گھی حرفا دنی و ایخوب مازرات..میستیبا
 .بخور_
  بخورم؟یچ_
 .می برسی رستورانھی ھا بخور تابھ تیسکوی و بکی از اون ککمی_
 .ستیگشنم ن_

 ..دمیترسی از نگاھش مییخدا.. نگاھم کردتند
 .ستیخوب گشنم ن_
 ..ی نخوردیچی شب ھازدهیساعت دوازده تا االن کھ _
 ..یخودتم ناھار کم خورد_
 . بھ من نداشتھ باشیکار_
 . ھم منیکی تو ی برایکی نکمی خوب کلوچھ و دونصف میلیخ_
 یھ زور چپوندم توو بزرگھ و ب.. و خوردم خوردمکھی وسط دونصفش کردم و کوچاز

  دھنم
 

 ..ھی پسر کال برزخنیخخخ ا.. بھم انداختی نگاه کجکھ
 م؟یرسی میک_
 .میرازیفردا ش_
 . موندهیلیاووف خ_
 خستت شده؟_

 !نھ: ھم گذاشتم وگفتمی دنده بود و گرفتم و چشمام و روی کھ رودستش
 . انگشتم گذاشتی رویبوسھ نرم.. دستم و گرفت و فشارش داددوی و کشدستش

*********************** 
  شد؟یچ_
 .میوفتی فردا راه ممیخوابی منجای تا صبح انیی پاایب_
 ؟یزاری و کجا منیماش_
 .نگیپارک_
 شب ھی ی برای ولفی شلوغ بودو کثیکم.. بھ مھمانسرا انداختم ی شدم و نگاھادهیپ

 ..خوبھ
 .امی نرو تابیجا_
 .باشھ_
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 بدون شناسنامھ دونمینم.. تومیدستم و گرفت و رفت.. دی ھم رفتنش طول نکشقھی دقپنج
  یچجور

 
مانتو و دراوردم .. ھم بودگھی تخت دھی نفره بود کھ روبروش ھی تخت ھی.. دادراھمون

  و با
 

   درباز شدو اومدی گوشھ ھیشال و  پرت کردم .. پتوشری زدمی تاپ دکلتم خزھمون
 
  تنتھ؟یچ: بھم انداخت و گفتینگاھ..تو

 .تاپ: ھم گذاشتھ بودمی و روچشمام
 .بلندشو-
 . بزار بخوابمیواا_
 .بلندشو_

 .. باالدمی و با دستم تاپم کشنشستم
 اریدرش ب_
 ؟یچـــ_
 .اریتاپتو در ب_

 . چھارتا شدچشمام
 چرا ارسام؟_
 .زود باش_
 ..خوب بگو چـ_

 ارم؟یرش ب خودم دای یاریدرش م: حرفم کامل بشھنذاشت
خداروشکر لباس .. باالدمی کشھوی رومو برگردونم نبود دی کھ بانی حواسم بھ ااصال

   زدهریز
 

 .. بودای تورنی از ای فرنی از دست ایول...بودم
 . بپوشنویا_

  ی سرما میخودت چ: و زدم باال وگفتمنشی و آستدمی پوشعیسر.. خودشو داد بھملباس
 

 ؟یخور
 .خورمینم_

 ینیس.. چھل سالھ بودبای خانم تقرھی در اومد بدون لباس رفت دروباز کردم یصدا
  غذاو

 
 .. گرفت وبدون تشکر درو بست و قفلش کردازش
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ِاا چرا ا_  چاره؟ی زن بی جلوی رفتینجوریِ
  داره؟یچھ اشکال: شد و گفتکمی قدم نزدھی
 ببندم رھنویدکمھ پ تونستم  ی ھول شده بودم و نمداشتی کھ سمتم برمی آرومی قدم ھابا
  و
 

 کردم تندتند ببندم کھ مچ یسع.. بودرونی ھام کامل بنھی لخت بود و سمھی جلوش نھنوز
  دستم

 
 ؟یکنی متی اذنی ماشیکھ تو: گرفت وگفتو
  کردم؟تی اذیک_
 . من از خدامھیگی و میبوسی مھومنوی_
 .غلط کردم_
 .یزیری و اعصاب منو بھم میکنیقھر م_
 .شمی می دختر خوبگھید_

 حرکت منو ھیبا .. لب و چشمم درحال حرکت بودنی شده بود و بطونی شچشماش
  خوابند

 
 کردم پسش بزنم اما یسع..دیبوسیداغ لبم و م... رومدی تخت و خودشم خوابیرو
  لبمو..شدینم
 

..  گردنش و ماساژ دادمیدستم گذاشت رو... .. دھنشی تودیکشی گرفت و می مگاز
  یگود

 
   برامیتی اما اونقدر غرق بودم کھ اھمومدیدردم م..دیبوسی و مگرفتی م و گازگردنم

 
 پوست یلبش ورو.. کمر لختش گذاشتمیو رو..گرمم بود..داغ کردم..دیو بوس..نداشت
  گردنم

 
 گرفت یلبم و بھ باز.. ندادمیتیاھم..ً اومد مطمئنا فرنازهمی گوشیصدا..  دیکش
  احساس...
 
 برگرد: خمارش گرفت یازم جدا شدو با چشما.. لبم کبود شدهکردمیم

 چارهیب.. اون بودمی حاال من رودی و پشت کمرم و گرفت و غلطدمیفھم.دمیترس
  منظورش
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 ... بودای گھی دزهیچ
 بای تقریبا دستم موھا.. چشمام زل زده بودی کمرم و توی و گذاشتھ بود رودستش

  بلندش و
 
 .. گرفتھ بودمی بازبھ
 کمند_
 .جونم_
 شناسم؟ی می من تورو از کیدونیم_
 ؟یاز ک.نھ _
 . دوازده سالم بودیاز وقت_

 ..  تن لختش بودمی روی لباسچی ھبدون
 ؟ازکجا؟یجد_
 .دمی دای متخصص تورو کنار درھی شیعموم منو اورده بود بوشھر پ_
  بودم؟کی کوچیلیاما من کھ خ_
 ..داشنگاھم بوشھر بود..ی سالگستی بی تودمتیچون بازھم د..دونمیم_
 ..نطوریکھ ا_
   ازی وقتی ندادم ولیتی اصال اھمی بھش زدی گفت سرکالسش چھ حرفاانی رایوقت_
 

 .ی گفت مطمئن شدم خودتچھرت
 .می االن باھمنی ھمیپس برا_
 فکر نکھی بخاطر ادیشا: و زل زده بود توچمام و گفتدادی دستش موھامو حرکت مبا
  کردمیم
 

 .یی جذبش شدم تو کی دخترتنھا
 .یخوریپاشو لباس و بپوش سرما م: و گفتدیموھامو بوس.. نشی وگذاشتم سسرم

 .عیَھچــ..ـینھ نم_
 . کنمی عطسھ میاریتا اسمشو م: و بلند کردم و گفتمسرم

 ..   دمی و پوشرھنیبلند شدم و پ.. صورتمی توختی دستش موھامو ربا
 . شام بخورایب_

 .می بخوابیبخورتا زود:با دستش موھامو کنار زدو گفت.. کنارش نشستمرفتم
 از ی از بس بھم چشم غره رفت تا کمیول.. ماست وخوردم اصال گرسنم نبودفقط

  یماکارون
 

 .. خوردمھم
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   شلوار دارم خفھنی ایعادت بھ شلوارک دارم و تو..دمی تخت خوابی شدم رفتم روبلند
 
 . نفر ھستاھیتخت :ن تخت برگشتم سمتش اومدنییبا حساس پا..شمیم
 .میشی نفر مھیخوب ماھم _

 شی قوی بازوھانی و موھامو کنار زدم و منو بدیاومد کنارم خواب.. نثارش کردم یپرو
  جا داد

 
 .می نفرھی: زمزمھ کردو

 .بخواب: لبم گذاشت و گفتی نرم روی بوسھ
   سربھ سرمیولش کن حاال ھ... زنگ بزنمی باشھ فردا بھ فرادمی و بستم چشمام

 
 .. نھ زنگ بزنم بھترهیول...زارهیم
 . شدو خوابم بردنی احساس نوازش موھام پلکام سنگبا

********************* 
 ھیھان

 کھ فرناز گفت ییزایبا چ... کردمی فکر منی بھ ازدمی گاز مچمی کھ از ساندوھمونجور
  معلومھ

 
 شده و یمی زود با کمند صمنقدری ای چھ جورنکھی ای ولھی جدیلی ارسام خپسره

  کارشون بھ
 

 کردی نگاھت می وقتی حتگفتیفرناز م..کنھی مجی گیلی منو خدهی رسی بازعشق
  یانگار

 
 ..رزنی روت مخی آب سطل

  چقدر شلوغ.. رون پام صاف نشستم  و بھ اطراف نگاه کردمی روی احساس دستبا
 

 .نکن: لب گفتمری دستشو زیدستم و گذاشتم رو..بود
 .خوادیدلم م: زد و گفتی از سر بدجنسی کردو لبخندشتری دستش و بفشار

 سرد کمیاونجا : زدم و گفتمیلبخند.. از سرجام بلند شدم و رفتم روبھ روش نشستمھوی
 .بود

  اونجا گرمھ؟یعنی: کرد و گفتزی و رچشماش
 .خوب معلومھ_
 .امیپس منم م_

 ..دی شدم نشست و خندزی خمی ن بلند بشھ کھ تاخواست
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سالم : جواب دادمعی زنگ خورد کمند بود سرمی تموم شد کھ گوشچمیساندو
 ؟ی؟خوبیکمند

 ؟یتو چطور..ی ھانیمرس_
 ؟ییکجا.منم خوبم_
 ..فعال کھ تو جاده_
 خستت نشده؟..ِا خوش بھ حالت_
 .نھ بابا فقط لباس ندارم_

 .رمیگی بعدا باھات تماس میھان: گفتدوی نفر کنارش اومد کھ خندھی یصدا
 .خوش بگذره..باشھ _
 .گذرهیم: خنده گفتیبا صدا_

 تو خودش بود االن یلیقبالخ.. کردهریی کمند با قبلش تغدمی و قطع کردم و خندیوش
  ھمش

 
 ..خندهیم

 ؟ی زدھ؟زلیچ: چونش بود و زل زده بود بھ منری کردم کھ دستش زانی شاھی ینگاھ
 .دمیخوشگل ند_
 .نیحاال بب_
 .دمی ندیخوشگل الغر مردن_
 . مانکنگنیاحمق بھ من م_
 .ی ھستشیُشما مدل از نوع مردن)حالت مسخره(لبتھ البتھ_
 .نمیاصال ساکت بب_
 ..رونی و برداشتم و پاشدم رفتم بفمی حالت قھر کبا

 .رسونمتیم..لوس نشو: وگفتدی کھ بازوم و کشی رفتم سمت تاکسعیسر
 .دی برم خرخوامی مخوامینم_
 .میریباھم م_
 .رمیخودم م_
 .میریگفتم باھم م_

********************* 
 ..کردی مانتوم بود گرمم نمی کھ  روی بود و کتسرد

  خوبھ؟نیا_
  ی مھمونی واسھ نیا.. براق یلی صندل خھی ی سمتش دستش و گذاشتھ بود روبرگشتم

 
 ..خوبھ

 .خوامینھ کفش اسپورت م_
 .ایپس ب_
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 .دی خودش کش و گرفت  و دنبالدستم
 آروم تر چتھ تو؟-
 کیدکور بوت..ستادی و سبز ای و آبی صورتی ھاواری بزرگ با دبای تقرکی بوتھی شیپ

  فوق
 

 و یی طالیکھ لبھ ھا.. ی کفش اسپورت مشکھیچشمم خورد بھ ..  قشنگ بودالعاده
  پاشنھ بلند

 
 . بودکیش.. داشتیی طالیقیقا
 . خوبھنیا_
 .ایپس ب_

////////////////////////////// 
 آقا چقدر شد؟: ناز بودم درش آرودم و گفتمیلیخ.. دمشیپوش

 .حساب شده خانوم_
 یحاال کھ حساب کرده و.. دستش بودی سمتش کھ کفش اسپورت سبزبرگشتم

 ..فشھیوظ
 .میبر_

 .میبر: بھم کردو گفتینگاھ
 ؟ کدوم خوبھنیبب:ی مانتو فروشھی و گرفت و برد سمت دستم

 برامنھ؟_
 .نھ برا ننمھ_
 ..واقعا کھ_

 کلفت مخصوص ی کھ کوتاه بود و پارچھ ی زرشکی مانتوی و گذاشتم رودستم
  زمستون

 
 .ایب: بود و خوش دوختکیش..داشت
 ..کشھی دستم و می داره ھیچھ عادت بد..تکی بوی و برد تودی و کشدستم

 .اردی و برا خانم بزشیخانم اون مانتو و سا_
 . لحظھھیچشم _
 ..رونی بود بختھی و رشیخی زرد ی کرده بود و موھاشی چھل سالھ کھ آرابای زن تقرھی

 .نییبفرما_
  کی شیلیاووم خ.. بستمزشوی ری و دکمھ ھادمشیپوش.. گرفتم و رفتم سمتھ پروازش
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دادم دست خانومھ و ..رونی و اومدم بدمیدرش اوردم و مانتو کت خودم و پوش..بود
  کارتم دادم

 
 .حساب شده خانوم:ھشب

 ؟یدی ندپیھ؟خوشتیچ:کردی باز نگام مشی سمتش کھ با نبرگشتم
 .دمی ندپی خوشتمونینھ م_

 . رونی و از خانومھ گرفتم و رفتم بپاکت
  آره؟مونمیکھ من م_
 . گردنم ھنوزم کبودهری زشی تازه از نوع وحشیمونیآره کھ م_

 .گردنی دور بر عسل ممونای خودتھ مریخوب تقص: زدو گفتیزی رلبخند
 .شعوریب: و گفتمستادمی حرفش از راه رفتن انی ابا
 .ی خانمدونمیم_

 بعد از بستن نی ماشیتو..نگی سمت پارکمی و دور کمرم گذاشت و راه افتاددستش
  کمربند

 
 اومد از گروه بود بھتر بود باز نکنم چون ممکن بود چرت و پرت می ام گوشی پیصدا
  بگن

 
 : از کمند بودی و بازش کردم اولرمی خودم و بگی نتونستم جلویل ونھی ببانیشا
 . ھست دلتون آب١٨+ من تیبروبچ وضع-
  من فقط در حد لبو لوچمای عشق بازنیفرنازحرومت باشھ ا-
 . کنننگلمیخاک تو سر س: میمر-
 ...  بود وی ماچ بازھیبابا فقط :کمند-
 ھ؟ی چنی نقطھ چنیاالن ا...  میمر-
 کصافط خر.ھی ولش کن عن بازمیمر:فرناز-
 . برامونیاریکمند قرص بخور  بچھ مچھ ن:میمر-
 . حرفا و ندارهنی کھ ای ماچ ماچھیخفھ بابا :کمند-
 .خخخ خاک توسرت:میمر-
 .خخخخخ:فرناز-

 .اووف کمند خوش باش:من
 .ی ھانکیال:کمند-

  یساده و جذاب کردم پسر انی رخ شامی بھ نینگاھ... بمی و خاموش کردم و گذاشتم جنتم
 

 ؟یدی ندپی ؟خوشتھیچ.:زدی ھم نمی لبخند خل و چلی اخموا نبود ولنیاز ا..بود
 .بروبابا بازم شروع کرد_
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  خونھ من؟یایشب م: وگفتدیخند
 .نھ مادر جون تنھاست گناه داره_ 
 ؟ی ھم داری مادر بزرگت کسنی از اری تو غھی ھانگمیم_
 . عمھھی خالھ و ھی دارم و ییآره دوتا دا_
 ؟یباھاشون رفت و آمدم دار_
 . کمیلیخ_
اون دوستت کمند : و داده بود باال برگشت سمتم وگفتنی ماششھی شمی بودکی ترافیتو

  اون
 
 ؟یچ
 . و ندارهچکسی ھچارهیاون ب_
 ؟.حاال کجاست.. چارهیب-

 از یکیبا :می ماھم برگفتی بادوست پسرش رفتھ عشق و حال کھ مگفتمی ماگھ
  دوستامون

 
 . بوشھرفتھر
 دختره؟_
 .آره_

 شیکی دوتا دست بود کھ لشیکمند عکس پروفا. می و روشن کرد و حرکت کردنیماش
  ھی
 

دست کمند و محکم .. نوشتھ شده بود اما معلوم نبود یزی چنی داشت بھ التیخالکوب
  گرفتھ

 
  چقدر عکسھ ناز بود..دنشونی برام فرستاده بود موقع بوسی عکسھیالبتھ کمند ..بود

 
 ..کثافت

 ؟یکنی فکر میبھ چ_
 .یچیھ_
 ؟ی بعدش برمی شام بخورمیبر_

بعد از کالس .. امیفردا ناھار م: گفتمی نھ بگم ولومدی مظلوم گفت کھ دلم ناونقدر
  باخودت

 
 .امیم

 . قربون اون چشماِیا: گفتویی زدو لپم و کشیلبخند
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 از تھ دلش یوقت.. دوست دارم گمی بھت میوقت: بھ حرف فرناز افتادادمی زدم و یلبخند
  باشھ

 
 . بلرزهدیدستت موقع گرفتن دستش با.. لرزهی دلت ملرزهی نمدستت
 ی متوسطی مالتیبرعکس کمند منو فرناز وضع.. آپارتمان نگھ داشتی روروبھ
  میداشت

 
 . ما بودی اما فرناز کوچھ قبلمی محلھ بودھی ی توھردومون

 . نرهادتیفردا : و گفتدی و بوسگونم
 . ھستادمینھ _

 .برو بھ سالمت:دی و نرم بوسمیشونی خم شدم گونش و ببوسم کھ لبشو چسبوند بھ پعیسر
 .. شدم و رفتم توادهی پنی لبخند از ماشبا
 . کردمی داشت اخمی کھ قد بلند و ھکل پرھی پسر ھمسادنی دبا
 .اوه اوه جوجو و باش_

آسانسور ..دی کھ دستم و کشرونیخواستم برم ب.. آسانسور کھ اومد تویرفتم تو عیسر
  حرکت

 
 گوشم ری بھ باسنم و زدیدستش و کش.. پسره خطرناکھنی ازدیقلبم تند م..کردم
  اووف:گفت

 
 . ھمش مال خودتھنیا

 عی ازم گرفت سریشگونین..ستادی حرف بزن آسانسور اتونستمی نمی حتزدیلری مدستام
  رفتم

 
 ..فی بودم پسره کثدهی ترسیلیخ.. دادمھی و رفتم تو بھ در تکرونیب

 ؟یی مادر توھیھان_
 .آره مادر جون: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 زم؟ی عزیخوب: و گفتمدمی سمتشو گونھ نرمش و بوسرفتم

 .می باھم بخوراریشام درست کردم برات ب..آره دختر گلم _
 .امی بچشم مادر جون لباسم و عوض کنم_

 کھ از مادرجون مراقبت کنم ی بھ شرطدی خونھ و عموم برام خرنیا.. سمت اتاقرفتم
  یاما ب

 
 .زننی نمچارهی زن بنی زنگم بھ اھی دوسالھ معرفتا
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 و برداشت و زنگ زدم بھش فکرکنم بوق میگوش.. زنگ بھ کمند بزنم ھی خواستی مدلم
  پنج

 
 .یسالم ھان: دادجواب

 ؟یسالم خواب کھ نبود_
 ...  بابا مننھ

 .دارمیب: قطع شد و گفتحرفش
 ؟ی حرف بزنیتونیم_

ِاا ارسام بذار ..آره بابا: گفتدوی خندکنھی مکاری نبود چمعلوم اووف نکن .. لحظھ ھیِ
  بازم..بابا
 

 ..دیخند
 یلی خندھاش خشییخدا..دیخندی از بس ناز مگرفتی منم خندم مدیخندی می وقتشھیھم

  قشنگ
 

 .بود
 .. کمند بذار بعدا بھت زنگ بزنمنیبب_
 .ارسام ول کن.. گردنمیــیآ..ـی ھاننینھ بب_

 با شناسمی خوب کمندو ممیول..کردی مکاری قطع شد و معلوم نبود داشت چیگوش
  دوست

 
   ورهی دوبار االنم تا حد مجازش میکی فقط رفتی نمدنمی کھ فقط تا حد بوسی قبلیپسرا

 
 .. مراقبھ

  گشنمھیلی من کھ خالیخیب
 کمند

  مونده؟گھی دیلی خگمیم_
 .رونی بمی زدرازیتازه از ش_
 .پوووف-

 الو: بودنازی درش اوردم پربمی از جعی اومد سرمی گوشیصدا... دادم ھی تکی صندلبھ
 .سالم کمند_
 ؟ی خوبیسالم پر_
  حاال؟ی رفتیخوایکجا م. مسارفتی صبح گفتن رفتروزید_
 . بوشھررمیم..ھنوز کھ توراھم-
 . سردهیلی شبا اونجا خیخوب پس خوش بگذره فقط لباس گرم برد_
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 .دمی خریلی خرازی شیآره تو_
 .می افتادی مھمونھی یراست..خوب پس خوبھ_
  ھست؟ی؟کیجد_
   تو خبرشستی از ارسام نی خبرھی فقط چندروزایتوھم حتما ب(...) شرکت یمھمون_
 

 ؟یندار
 .امی و حتما می مھمونیارسام؟اووم نھ اصال ول_
 ؟ی نداریکار.ی عکس برداری برم براگھیمن د.یایمطمئنا کھ تو م_
 .برو بھ کارت برس.نھ ممنون_
 .خدافظ_
 خدافظ_

 .بمی جی و گذاشتم تویگوش
  بود؟یک_
 گھ؟ی دیایتوھم م..گفت منم ھستم (...) شرکتھ ی گفت کھ مھمونیپر_
 .ستیمعلوم ن_
 .میخوب معلومش کن باھم بر_

  شی راضی چجورکای تولد ملی افتاد کھ برای  بھ روزادمی ھم و ی و گذاشتم روچشمم
 

 ..یحت.. گذرهی خوش میلیاونجا خ.. ای ارسام تو ھمراھم بنیبب:کردم
 .گفتم نھ ادامھ نده_
 عالمھ پسرو ھیباالخره من تنھام و )یبا بدجنس( رمی مییاوف باشھ اصال خودم تنھا_

  دختر
 

 .شم تنھا نباکنمی مدای و پیکی اونجان
 .میگردی برمی زودی ولامیم: مبل برم سمت اتاقم کھ گفتی شدم از روبلند

 ؟یگیراست م: بھ ھم و گفتمدمی و کوبدستام
 مبل و ی خودم و انداختم کنارش روعی روشو ازم گرفت سرظشی اخم غلباھمون

  گونش و
 

 .دمیبوس
 حواست کجاست؟_
 ھان؟_
  حواست کجاست؟گمیم_
  مگھ؟ی گفتیزی چیچیھ_
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  تی بارونھ سرماخوردگرازی و بپوش شمیدی کھ خری از از اون پالتو ھایکیگفتم _
 

 .شھیبدترم
 . نگھ داری بھداشتسی سروھی بھ میدیباشھ رس_

 .. ادامھ دادشی مشکوک بھم انداخت و بھ رانندگینگاھ
  ناراحتت کرده؟یزیچ-
 .نھ فقط حوصلھ ندارم_

 زنگ بھ اون ھی یخوایم: و گفتدیپشت دستم و بوس.. و گرفت و گذاشت روپاشدستم
  دوستت

 
 .بزن

 کدوم؟_
 . زنگ زدشبی کھ دیھمون_
 . کھ نتونست حرف بزنھی ھمونیبھتره بگ_

 .  صورتش نشستی روی محولبخند
 .ولش کن االن دانشگاه-

 دستم و محکم ھوی... پامی وگذاشتم رورونی بدمی و بستم و دستم و از دستش کشچشمم
  گرفت

 
  چتھ؟یــــــیآ: فشار دادو
 .بارآخرت باشھ_
 ؟یچ_
 .یکشی دستتو پس منکھیا_
 .یروان_

 ... ذوق کردمی بھش دادم و بعدش کمی و بستم و تو دلم فوشچشمام
 ھنوزم سردم بود یول..کتھ بلند ارسام روم افتاده بود ..تنم کوفتھ بود... سردم بودیلیخ
  با
 

 و پارک کرده بود و خودشم نیماش..گردنم و ماساژ دادم ..یالتو و بخار پنی اوجود
  رفتھ بود

 
از بس .. نتونستم نگھش دارمادی زیدستم و اوردمب اال ول.. کردیسرم درد م..رونیب
  زیلریم
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در باز شد و اومد ...رهی مبرهی تنم رو وشھی ممیزی چھیتا ..ھی مثل مادرجون ھانشدم
  نشست با

 
 حالت چطوره؟:رونی کتش بود رفتھ بود بری کھ زیدی سفرھنی پھمون

 .خوبم_
 . بد گرفتھ بودصدام

 . بزن باالنتویآست_
   و سردزیدرد ر.. و زدم باال و رومو کردم اونطرف و چشمام و بھ ھم زور کردنمیآست

 
 و نمییلب پا..  پنبھ الکل و گذاشت روشعیسر.. پوست رگم احساس کردمی و روسوزن

  بھ
 

   بھ شدت از آمپولیاز بچگ.. سوزنی گرفتم و پنبھ و فشار دادم بھ جاوندند
 
 . بخورنویا: ببرمشنی کردم از بیاما سع..بغضم گرفتھ بود...دمیترسیم

 ..  ھم خوردمگھی دیکی.. شربت و خوردم و چھرم درھم شدی حاوقاشق
 .یبازم تب کرد..کت و کامل بپوش گرمت باشھ _

 و ی و برداشت و شکالتلونینا..ضعف کرده بود..دمیپوش و تکون دادم و کت و سرم
  باز
 

  با حرص.. دھنمیاز دستم گرفت و بھ زورچپوند تو..دلم روش نمرفت.. داد دستم کردو
 

 .یاری تا حرص منو دربیکنیھمھ کار م:گفت
 مطمئن بودم خوردی زنگ ممیگوش. بھ حرص خوردناشم نداشتدنی جون خندیحت

 .. فرنازه
 

 ..زنمیبعدا زنگ م: دادمامشیپ.  ندادم جواب
 . جوابش نشدم و خاموشش کردممنتظر

 )ی و گرفتھ فی ضعیصدا( م؟یرسی میک_
 .گھی ساعت دکیحدودا _

داره ..مارستانی ببرمت بمیدیرس: گردنمم و گفتری بھم کرد و دستش و گذاشت زینگاھ
  تند
 

 .شھی متر
 .. خوبـخوادینم_
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 .کنمی لھت مزنمیبگب خوبم م_
   وخوردی مزی بارون روش لیقطره ھا..شھی ازش گرفتم و نگاھم و دوختم بھ شرومو

 
 داشتم کھ دلم بھش خوش بود پشتمھ یکاش حداقل داداش..اشکم و پاک کردم..ختیریم
  یی داای
 

 ..  ھمش مراقبم باشھکھ
  یسرم  و گذاشت رو.. کردی متمیکمربند اذ.. ی صندلی اوردم باال و گذاشتم روپاھامو

 
 .. شدادهی و نگھ داشت و پنیماش..ی صندلبالتشک

 یآھ..نمشیبرنگشتم بب..ختھی مرد رنجایازبس ا.. و با خودش برد و قفلش کردچیسو
   ودمیکش
 

 .. باز کردم و شالم  و انداختم روشموھامو
 ..  برداشتم و کفشم دراوردمی صندلی از روپامو
  نی انمیصبرکن بب..ماره آشنا بود شھی..خوردی بود داشت زنگ مشی صندلی روشیگوش

 
 ست؟؟؟ی ننازیپر

ھمش از .. ھاش غامی پی رفتم توعیسر.. قطع کنھ و خداروشکر رمز نداشت گذاشتم
  نازیپر
 

 . از ارسام نبودی جوابچی و ھبود
 ؟ی جواب بدشھیارسام م_
 .لطفا جواب بده_
 . بھت بگمی مھمزی چھی نفر کی راج خوامیم_
 .تھیارسام درباره زندگ_
 .درباره کمنده_
 .توروخدا جواب بده مھمھ_
 .ھی اون چطور دختریدونیاصال تو م_
 .تاحاال با صد نفر بوده_

 . ادامش و خوندمظمی اما برنگشتم با ھمون اخم غلدمی درو شنیصدا
 .. باور کن باھاشون رابطھ ھم داشتھ_
 . باال اومدهیبا کثافت کار.. پدرومادر باشھی کھ بیکس_
 .ی جواب بدیخوایھنوزم نم_

 ..سوختی و چشمم بدجور مدیکشی مری تسرم
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 .باورکن.فھیکث..  صاحابھیاون دختره ب_
 . کھ پاکھ نھ ھرزهشھی کسیبخاطر ب: کھ ارسام زده بود بھش ی حرفتنھا

 ..خوبھ کھ باورم داشت.. زدمیلبخند.. باز شداخمم
 تموم شد؟:اخم نکرده بود .. سمتش برگشتم

 .زنگ زد_
 .زنھی زنگ مشھیاون ھم_
 .جوابشو بده_
 . بار دادمھی_

 بھ شماره کردم و ینگاھ.. زنگ خوردشی پام کھ گوشی غذا و گذاشت رویظرفا
  بعدش بھ

 
   چرای ارسام بخدا مردم از نگرانیواا: معلوم نبود جواب دادمیچیازچشماش ھ..ارسام

 
 ؟ی؟خوبیدی نمجواب

 .می شام بخورمی برمیخوایم.. جون خوبھ یاره پر_
 .ومدی نمدنشی جز نفس کشی صداچیھ
  تی شخصی کھ درباره من گفتیزاینذار فکر کنم چ.. بده و نھ زنگ بزنغامی نھ پگھید_
 

 .دهی ازت نفھمیزی ھنوز چی گفتتویاصل
 .ی کثافتھیتو _
 .ستمیخوبھ حداقلش مثل تو ن_
 .آشغال_
 . سطل زبالھمیختیر-
 .ھرزه_
 .چشی ھرز نباشھ پگھی ارسام درستشھ کنھ ددمیم_

 خوب؟: و دادم دستش و گفتمیگوش.. و بعدش قطع کرددمی و شنغشی جیصدا
 زبونتم دراز بوده؟: گفتدوی و کشلپم
 .البتھ_

 باشھ ادمیامشب : گفتکردی می و روشن کرد و ھمونجور کھ داشت رانندگنیماش
  کوتاھش

 
 .کنم
 . و بپوشیاون لعنت: کردم کھ بازم اخم کرد و گفتیعطسھ ..دمیخند

 . خوب بابایلیخ_
********************** 



 142 

  کجاست؟نجایا_
 .یدالک_
 اد؟ی می بوھی یکنیاحساس نم_
 .ھیبخاطرچشمھ گوگرد_
 .اھان_

 کھ من موقع شام خوردم حواسم بھ یاونقدر.. و گرفت و برد سمت پارکدستم
  یمازرات

 
 .می برعیسر:بلند شد و گفت.. بود خودش نبودارسام

 د؟ی نخوریادی ززیتوکھ چ: شدم و گفتمبلند
 .وفتیراه ب_

  اول من سوار شدم و بعدش کھ دروبست رفت خودش..نی وبرد سمت ماشدی و کشدستم
 

 . شدسوار
 ..نیخفم کرد ا.. کردم و کمربند و نبستمی و پلآھنگ

 م؟یریحاال کجا م_
 . بوشھرمیری فردا ممیشب و اونجا بمون. برازجانمیاحتماال بر_
 م؟یبخوابکجا _
 . تختی من رویتو کھ جات معلومھ ول: نگام کردو گفتی جوھی

 .کدوم تخت..بامزه : و گفتمدمیخند
 .نیھتل نگ_

******************** 
 و بافت دمی تاپ و پوشنی اولعیسر.. بود و دراوردم دهی کھ ارسام خری از لباساتندتند

  کوتاه و
 

 قایاالن دق.. و موھامو باز گذاشتمدمی و پوشیشلوار اسپورت مشک..دمی پوشروش
  برازجان

 
ارسام رفتھ بود ..می ھتل بودیتو..  گرم تر بودیھوا نسبت بھ تھران کم..دمیبو
  خودم و..نییپا
 

  نھیشوم.. بودینیری شی بوھی..ومدی می خوبیبو..دمی تخت انداختم و طاق باز خوابیرو
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پتو ..دنیبافت و دراوردم و با ھمون تاپ قرمز خواب.. بود و داخل اتاق گرم بودروشن
  تا رو

 
بخاطر شربت ..  بود رونی کامل ببای تقرنمی باز بود و سیلی خقشیتاپھ ..دمی باال کشنمیس
  و
 

   کل اتاق وی بلندی  خفھ شوی کھ صداشدی ھا چشمام داشت گرم خواب مدارو
 

 تینگاھم رفت سمت ارسام کھ داشت با عصبان.. تختیرو صاف نشستم عیسر..گرفت
  تمام

 
 بزنم کھ با یاومدم حرف..بلند شدم رفتم سمتش..کردی نگاه مشی گوشی ھازهی خرده ربھ
  دنید
 

 سمت دیخواستم برگردم کھ مچ دستم و گرفت و کش.. شدممونی پشچھرش
  محکم منو...خودم

 
 اعتراض خواستیدلم نم..کردی بود کمرم درد مادی زیلیزورش خ.. خودش فشرد بھ

  کنم اما
 
 .ارسام لھ شدم: کمرم گفتمی شدت فشار دستش رواز

 . شلوار بھم بدهھی: و دراوردم و گفترھنشیپ.. جدا شدازم
 یلی من خدونستی مدیشا..کردی چشمام نگاه نمی اورد و توی و باال نمسرش

  یاز تو..ترسوام
 
 سی سروی رنگشو بھش دادم و رفتم تویرت سرمھ ا شلوار اسپودی خری ھاسھیک

  یبھداشت
 
 دستاش گرفتھ یلبھ تخت نشستھ بود و سرش و تو..رونی بعد اومدم بقھیچند دق..

  رگ...بود
 

 .میارسام بخواب:رفتم طرفش و آروم گفتم..  وحشتناک بودیلی و خرونی زده بود بدستش
 ی پرو ورزشکارکلیھ..دی تخت دراز کشی نگفت فقط برگشت و رویزیچ

  حاال ھم...داشت
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 ؟یخوب:  اروم گفتمدمیکنارش دراز کش.. دهی لباس خواببدون
 .خوبم: گفتی بم و گرفتھ ی صدابا

دستش و گذاشت پشت کمرم و منو بھ .. بغلش جا دادم ی سمتش و خودم و تورفتم
  خودش

 
 ..فشرد

 ست؟یسردت ن_
 نھ_
 .بدنت سرده_
 .جاش بدن توگرمھ_
 م؟ی چرا عصبانی بدونیستیکنجکاو ن_
 .نھ بھ خودت ربط داره_
 .گفتیچرت م. زنگ زدانیرا_
 .بخواب_
 ؟ی زدیچھ عطر_
 .یچیھ_
 ھ؟ی چیپس بو_
 .دونمینم_
 . موھاتھیاوووم بو_
 .بخوابھ_
 .برهیمن خوابم نم_
 .ستمایجغد ن..ادیاما من خوابم م_

   کردم تویمن رانندگ: چشماش نبود گفتی توتی اون عصبانگھی جدا شدو دازم
 

 ؟ی تو کھ نصف راه و خواب بودخستتھ؟اصال
ِاا ول کن کمرم و خوب اون ھمھ دارو بھم داد_  .  خوابم گرفتھیِ

 .. چشم و گردنم نوسان داشتنی بچشماش
 .ایدونی ارسام باز گردنم و گاز گرفتھ خودت منیبب_
 دون؟ی مویخودم چ_
 .رهیگی درد میلیخ..ری تورو خدا گاز نگی ولگھی دیدونی مزوی چھی باالخره دونمینم_

 می بخواب صبح برریپس بگ: لبش و زود جمعش کردی نشست روی محولبخند
 .سرخاک

 خاک؟_
 .بخواب..اوھموم _
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 سرم بود و ری کھ زشیدست..نشی سی چسبوندم و دستم و گذاشت رونشی و بھ سسرم
  یتو
 

 خاموشھ میخوبھ گوش..دادی و با اون دستش پشت گردنم و ماساژ مدادی حرکت مموھام
  وگرنھ

 
 ..میگفتی چرت و پرت می گروه ھی تواالن

 . شونم کامل خوابم بردی نرمش روی کھ با حسھ بوسھ شدی داشت بستھ مچشمام
********************** 

از بس ..بسوختگلوم م..آب دھنم و بھ زور قورت دادم . و پاک کردم و بلند شدماشکم
  ھیگر
 

 ..زدی می و سرم نبضکردی بودم چشمام درد مکرده
 .می برگھیبسھ د: و گرفت سمتم و شال گردنم و محکم تر کرد و  گفتآب

 یلیحالم خ..با اون دستش شونم وگرفتھ بود ..نی سمت ماشمی و گرفتم و راه افتاددستش
  بد
 

ت تا دونفر باھم  اونم تنھا  نداشری روم تاثنقدری نفر بود اکی اگر دیشا..بود
 .عیَھچــ..کسم

 .نجای امیایلعنت بھ من کھ گفتم ب_
 سرم کردمیاحساس م..آب دھنم و بھ زور قورت دادم.. شدم و دروبستم نی ماشسوار

  خوادیم
 

دستم و محکم گرفت ..دمی و شنکای الستــژی قیصدا.. نداشتمیحال درست..بترکھ
  میدار:وگفت

 
 .مارستانی بمیریم

 .. نتونستم حرف بزنمیحت
. 
. 
. 
  ُ شل شدم ورونی کھ پامو گذاشتم بنی اما ھمرونی کشد بنی بغلم و گرفت و از ماشریز
 

 . پامو گرفت و بلندم کردری کھ محکم گرفتم و زوفتمی بخواستم
 ... چشھدیپرسی و پرستار کھ مومدی ارسام میصدا.. خوابم بودی توی انگارصداھا
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دستشم وحرکت دادم ..دمی بلند ارسام و شنی گفتم کھ صدایزیر سوزش رگ دستم آخ با
  کھ
 

 ...دمی نفھمیچی گوشم گفت اما ھری زیزی دستش و چی گرفت توعیسر
 .. چقدر گذشتھدونستمی حال نبودم نمی اونقدر بگھی دردم آروم تر شده بود و دسر

 .ارسام_
پرستار .. کنارم بودیادی  زی خالیتختا.. جز من نبودیکس.. بھ اطراف کردمینگاھ

  اومد و
 

 حالت چطوره؟:گفت
 ارسام کجاست؟..بھترم _
 .ادیاالن م..رهی داروھات و بگ؟رفتیگیھمون آقاھھ ھمراھت و م_
 . مرخص احتماال امشبیک_

 یعنی ایخدا.. قبر دوباره اشکم راه افتادی خاک ھا رویادآوریبا ..رونی برفت
  ستی نیچکسیھ
 

 ..ی سختی کسی بفھمھ چقدر بکھ
 یپی زبمی پالتوم دراوردم خداروشکر جبی و از جمی اشکم و پاک کردم و گوشعیسر

  بود و
 
 .. بودوفتادهین

 بم و ی خواستم قطع کنم کھ صداگھی بوق خورد دیلیخ.. ارسام و گرفتمشماره
  یمردونش تو

 
 کمند:دیچی پگوشم

 ؟ییارسام کجا_
 .امیدارم م_
 .ایزود ب_
 .باشھ باشھ_

 . و قطع کردم خوب بود کھ حداقل اونو داشتمیگوش
 .. بعد اومدقھی دقستی بحدودا
 ؟یکجا بود: سمتم و گفتماومد

 . تھرانمیریفردا م.. ھا و جمع کردم لیرفتھ بودم ھتل تمام وسا_
 چرا؟_
 .یای ننجای اچوقتی ھگھیبھتره د_
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 ..اما_
 .ادیاالن دکترت م..بسھ_

******************** 
 فقط گفتی نمیزیاون کھ چ..کردیاز بس حرف زده بودم فکم درد م.. می جاده بودیتو

  ھراز
 

 .کردی می نگاھمی نھی یگاھ
  بود؟ی اون جعبھ چی توی ارسام آخرشمنگفتگمیم_
 . نبودی خاصزیچ_
 ؟ی چیعنیخوب خاص _
 . بودیخال-
  بودنی نگو من بلندش کردم سنگیالک_
 .سھی جلوتر پلـــسیھ_
 ؟یترسونیبچھ م_

 .نیآروم بش: رون پامو گفتی گذاشت رودستشو
 .دستتو بردار_

 . باشیدختر خوب: کرد و گفتنگام
 . دستتو بردارمیدختر بد_
 لبشو عی جلو سردمی کارش کمربندم و کشیتالف.. گرفت و دستشو برداشتیشگونین

  محکم
 

 و نشییلب پا..زدیتندتند پلک م..کردی داشتم نگاش میطانیبا لبخند ش.. و نشستمدمیبوس
  بھ دندون

 
 .رمیگیحالتو م: گفتزدو
 .اووم چھ خوب: و گفتمدمیخند

 ؟ی شدری شادیز_
 . بودمریش_

 . باششھیپس ھم: و گفتدی و کشلپم
********************** 

  خونھ؟یریم_
 .اھوم_
  تو؟ییای نمیعنی_
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 دی باامیاگر ب: گفتمی کھ دستم و گرفتھ بود و زل زده بود بھ ساعت مچھمونجور
   ومھیخستگ

 
 ؟ی کنرونی ازتنم بکامل

 ؟یشی خستھ نمچوقتی ھیتوکھ گفت: گفتمی بدجنسبا
 توش موج ی مھربونی رگھ ھای ولیخی نگاه سردو ھی دوخت تو چشمم نگاھشو

  حاال:زدیم
 

 . خستم
 . باشنجای امشب و اای عادت کردم بگھی تو من کھ دایب_
 جاده و ی و توشی و بقمی اون شھر بودی روزش توھی سھ روز کھ فقط نی ایتو_

  مسافر
 

 ؟ی بھم عادت کردخونھ
 کھ من دارم و تو پرش ییبھ تنھا.. تو و ھم من عادت کردمازینھ بھ محبتت کھ ھمن_
  یکنیم
 

باور کن تنھا تر و .. از فشار دستات عادت کردمرهیگی درد مییبھ دستا.. کردم عادت
  بدبخت

 
 .ی کھ فکرشو کنمی از اونتر

   گوشم زمزمھریز... و محکم بغلم کرددیپشت دستم و بوس.. نم دار شده بودچشمام
 
 .می ھمھی چون ھردو مون شبدیشا..فھممیم:کردیم
 .پس نرو_
 . شھینم_

  باشھ؟ھی آتلایدوشنبھ ب: جدا  شدم و گفتمازش
 .باش-
 .رفتیکاش نم... بود و برداشتم و رفتم تودهی کھ برام خری شدم و جمدونادهیپ

 ***فرناز**
 .شھینم: گفتمکردمی ممی صاف و ترسی و باال اوردم و ھمونجور کھ خطوطسرم

 لش؟یدل_
 کار؟ی چامیب..شناسمی و نمچکسیخوب معلومھ ھ_
 .ای بامن بیشناسیمنو کھ م_
 . ھم بھ زور اومدمکایھمون تولد مل..فرھاد اسرار نکن_
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 . تنھا باشمخوامینم.. معروف ھستن ی از شرکت ھایلی مال برادرمھ و خیمھمون_
 . جونی و ببر ملتییدختر دا_
 .شھی رقص مریاگھ اونو بردم کھ ھمش گ_

 .نھ فرھاد: نامنظم و پاک کردم و گفتمی کش و کنار گذاشتم و با پاکن خط ھاخط
 رون؟ی بمی بھ جاش شام بررمی خوب پس منم نمیلیخ: و گفتدی کشیپوف
 .باشھ: لبخند گفتمبا
 .پس من رفتم_

 ؟یفرناز تمومش کرد:کااومدی و ھمون موقع ملرونی از اتاق برفت
 .آخرشم_
  برات؟ارهی بی منصوری بگم آقایخوای مریقھوه با ش..باشھ_
 . حرف نزننقدری انی بشرینھ بگ_

  غی وصداش جزنھی بچھ مکمیدرستھ ... نقشھ ھا کردی نشست و شروع بھ بررسیطفل
 
   بارھی و براش یزی چھی اگر نکھی ایل براعاق.. عاقل و سادستیلی خی داره ولیغویج
 

از .. کنھیً فورا باور می اگر دروغش بدنکھی ای ساده برای ولدهی فھمی بدحیتوض
  یدخترا

 
 ..ستی پسر ھم نزونیآو
 یمل_
 جانم_
 .تموم شد_
 . کنممی ھاشو تنظاصیپس بده مق_
  نھ؟ای درستھ نی کردم فقط چک کن ببمیتنظ_
 .یباشھ خستھ نباش_
 .ممنون_

بلند شدم و دکمھ پالتوم و بستم و رژ و ... بھ سھ بودکی بھ ساعت انداختم نزدینگاھ
  پررنگ تر

 
 بھ آژانس زدم و ی دراوردم و زنگفمی کی واز تومی و گوشرونی و از اتاق رفتم بکردم
  رفتم

 
 ..ادی اسانسور دکمھ و فشار دادم و منتظر شدم بطرف
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 از سفرش شبید... سر بھ کمند بزنمھی خواستمیم.. شدم و ادرس و گفتمنی ماشسوار
  اومده

 
 ... کردیصداش گرفتھ بود و مدام عطسھ م.. حالش خوب نبودادی زو

 ..شدی مرشی وقت درگیلی تا خشدی مضی مرھروقت
. 
. 
. 

  چطوره؟حالت
 . تشنمھیلیخوبم فقط خ: گرفتھ گفتیلی خی صدابا
 .ارمیتو بخواب االن برات آب م_

کمند : ام دادمی پھی بھ ھاناوردمی و ھمونجور کھ مانتو و درمرونی اومدم بازاتاقش
  حالش

 
 .ای بی تونستستی نخوب

 . گرفتم آب گرم بخوره بھتره براشھی تصفری و زوانی لعیسر
 .بلندشو بخور_
 از آب خورد و یکم..کبود بود... پتو بلندشد و نشست نگاھم رفت سمت گردنشریز

  خواست
 

 : دادم دستش... زنگ خوردشیھ گوش بخوابھ کباز
 الو_
... 
 .بھترم_
... 
   بھترمگمیم_
... 
 . بازرندهیاووف گ_
... 
 فرناز_
... 
 باشھ_
... 
 .یاری خواد بی نمیزینھ چ_

 . خوبیلیخ: و گفتدیخند
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 .ادیارسام داره م: و قطع کرد و گفتیگوش
 .رمیپس من م: از کنارش بلند شدم و گفتمعیسر

 .نرو تورو خدا_
 .نمشی ترسناکھ من برم نبکمی پسره نی اگھینھ د_
 ..عیَلوس نشو بابا ھــچــ_
 . رمیخوب بابا نم_

 .گرمم شد.. موھامو ببافایب: زدو گفتیلبخند
 یلی کھ براش زده بودن خیرنگ.. پشت سرش نشستم و موھاشو بافتم براشرفتم

  خوشگل بود
 

 .لخت لخت.. خوشگلھیلی خودشم خی موھاالبتھ
 .تموم شد: کش بستمش و گفتمھی با

 .یمرس: روشوگفتدی و کشدستش
 . اتاقت و جمع کنمکمی بخواب من ریبگ_

 .ادی زھرا خانم امشب مخوادینم: وگفتدی کشدراز
 . جاھا مرتبھھی بقکنمیاتاقت و جمع م_

آب .. و سر جاش گذاشتمزای چھیتندتند لباسا و بق..دی ھم گذاشت و خوابی روچشماشو
  جوش

 
 .شھی سردردش آروم مخورهی نسکافھ درست کنم براش ھروقت مکمی تا گذاشتم

 بلند نی و لباس آستدیشلوار نود سانتھ سف.. بھ لباسم انداختم ی اومد نگاھفونی آیصدا
  دیسف
 

   تو ازادیدرو باز کردم کھ ب...دکمھ و زدم و شالم و گذاشتم سرم.. نافم بود وری تا زکھ
 

   آدم و مستگفتیلنش بھ دماغم خورد کمند حق داشت م ادکی در اومد و بوآسانسور
 
 ..کنھیم
 .سالم آقا ارسام_
 کمند کجاست؟..سالم_
 . تو اتاقشدهیخواب_

ابجوش اومده بود و نسکافھ و .. بھ من رفت سمت اتاق کمند و در و بستی نگاھبدون
  یتو
 



 152 

ستم و  مبل نشیرو.. فر تا مکم کم درست بشھی و گذاشتم توکی و کختمی رفالکس
   ومیگوش

 
 ؟یشرکت: ام بھ فرھاد دادمی پھی کردم و روشن

 .نھ پس مثل شما رفتم عشق و حال:  شد و نوشتنی آنالفورا
 .کنمی می دارضیدارم مر)شکلک چشم غره(_
 .حقتھ)شکلک خنده(_
 خوبش خوادیفکر کنم م.. اتاق و درم بستی االن دوست پسرش اومد رفت تویول_

 .کنھ
 نظرت؟.. خوبت کنمامی شو بضی توھم مرای بگمیخخخ م_
 .می واسھ آخر ھفتھ مھمون داریراست..خفھ_
  ھست حاال؟ی؟؟کیجد_
 . مھمھیلی مامانم گفت خی ولدونمیمن نم_
 .ی باشدیپس حتما با_
 .میری شام و مانی شب پنجشنبھ می ولگھیآره د_
 .  برم جلسھ دارمگھیمن د. ھم خوبھیلیخ_

 اومد شی سری کاله بافت روھی گرمش با کی شی لحظھ کمند با ھمون لباساھمون
   ورونیب
 

 . اومدارسامم
 .ًمنم برم ظاھرا خوبش کرد_
 .از دست تو)شکلک خنده(_

 ارم؟ی بکینسکافھ با ک:  گذاشتم کنار وگفتمیگوش
ُ بدون نگھ کردن بھ من دست کمند و گرفت و ھمونجور کھ بھ صورتش زل زده ارسام

  بود
 

 .شمیممنون م:گفت
 شھیکمند ھم.. بلندی استکان ھای توختمی مبل نشستن و منم رفتم نسکافھ ھارو ریرو

   ووانیل
 

 ھم کنارش گذاشتم و برد گذاشتم ی شکالتکیک..گرفتی بزرگ و چاق می ھااستکان
  یجلو

 
 .دییبفرما: و گفتمزی میرو کمند

 .ــعیَھچـــ.. درسـیلیکارت خ..یدمت گرم فر_
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 .ممنون: ارسام
 .کنمیخواھش م_
 دستش بودو با نوک انگشت لمسش یبافت تو.. لحظھ ھم موھاشو ول نکردھی
  لباس..کردیم
 

ارسام با .. بودرونی از شونھ ھاش بیکیُ شل داشت و ی قھی بود کھ دی بافت سفھی کمند
  اون

 
 .کردی شونش و  نوازش مدستش

 گھ؟یکمند من برم د_
 . باشنجاینرو تورو خدا شام  ا: صاف نشست و گفتھوی

 . برم بھتره_
 .نروو_

 .زنمیفردا باز بھت سرم: و گفتمدمی شدم و مانتو و پوشبلند
 . خوب بمونیَ عنیلی خیفر_

 .زنمیشب بھت زنگ م:دارهی حرفاش بر نمنی بازم دست از ازهیری ھم میوقت.. دمیخند
 .ی نکنضی اونو ھم مریضیخودت مر: و آروم در گوشش گفتمدمی و بوسگونش

 . ھستضیاون خودش مر_
 . خدافظ: و گفتمدمیخند

 .ممنون بابت زحمتتانو...خداحافظ : گفتارسام
 .کنمیخواھش م_
 .گھی برا ھم دزننیلفظ قلم حرف م..دی چرت و پرت بھ ھم نگنقدری اگھیبرو د-

 من دی بردیتونیشما م: گفتستادوی بگم کھ ارسام بلند شو کنار کمند ایزی چخواستم
  خودم

 
 .دمی و مجوابش

 .  بمونینھ جون من فر_
 . دوتانیازدست ا..رونی و رفتم بدمیخند

*********************** 
 حالش چطور بود؟_

 .خوب بود مامان: گفتمکردمی منیی کھ داشتم شبکھ ھا رو باال و پاھمونجور
 ؟ی چیعنیخوب _
 .کردی اومده بود و کمتر سرفھ منیی تبش پایعنی-
 .یومدی مشیفرناز مامان پ.. و ندارهچکسی ھی طفلیآخــ_

 . دلش خوشھ ھاھھ
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 . بودششیزھرا خانوم پ..مراقب داشت مامان من_
 . زنگ بھش بزنھیپاشو _
 ..  االن خوابھخوادینم_
 .از دست تو دختر_

 کاسھ ی توختمی و ری بشقاب و قرمھ سبزی توختمی برنج ری آشپزخونھ و کمی تورفتم
  و با

 
 اخر ی مامان مھمونیراست: افتاد گفتمی بھ مھمونادمی ھوی.. دوغ مشغول شدموانی لھی

  ھفتھ
 
 ھ؟یک
 . مردهلیبا دھن پر حرف نزن ذل_
 .گھیبگو د: زور قورتش دادم و گفتمبھ
  خاستگار برا: گفتزدی مانتو و وصلھ منیی پای ھمونجور کھ داشت گل ھالکسی ریلیخ
 
 .ادیم
 ؟یچـــ_
 .جون دراومده چھ مرگتھ..درد و مرض _
  ھستن؟ی حاال کگمیم.. ھول شدمدی ببخشزیِا چ_
 .شناسمشونینم_
 .انی نیگفتیخوب م_
 .ی بلکھ تورو بدم برانیگفتم ب_
 .ادیدلت م_
 .از خدامھ_

 گمیولش کن اصال نم.. کنھی مکاریاگھ بھ فرھاد بگم چ.. مشغول خوردن شدمدوباره
  تازه

 
 . مونده تا پنجشنبھیلی ھست خکشنبھی امروز

****************** 
 .امی تو برو من شب مھی خوب ھانیلیخ_
 م؟ی باھم برییای نمیعنی_
 .دی خرمیبذار عصر بر. االن شرکتمگھینھ د_
 .رفتمیپووف کاش کمند حالش خوب بود باھاش م_

 .میبذار عصر بر: دستم جابھ جا کردم وبھ گوشم چسبوندم وگفتمی و تویگوش
 ؟ی نداریباشھ کار_
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 .نھ خدافظ_
 .خداحافظ_

 ؟ی بری مھموننی بھ ایخوایتوھم م: گفتمکای و قطع کردم و روبھ ملیگوش
ش و جابھ جا کرد و   گردھی صورتنکی از نقشھ روبروش گرفت وعنگاھشو

  اوھمو مگھ:گفت
 
 ؟یای نمتو
 . قرار دارمینھ با کس_
 .ادی کمند میول.. فیچھ ح_
 .ھیآره اون عاشق مھمون_
 . ھاھی دختر خوبیلیخ_
 .بھ کارت برس.. کمتر زرزر کنگھیخوبستھ د_
 ..واقعا کھ_

 . شرکتدیای نگھی فردا دکایفرناز و مل: اومد تو و گفتی عبدالھخانم
 چرا؟_
  شده؟یزیچ:کایمل

 لی تا آخر ھفتھ تعطارنی بدی شرکت دکور جدی براخوانینھ فقط م:ی عبدالھخانم
 .نیھست

 .چھ بھتر_
 .آخ جونم:کایمل

 .دیامروزم ساعت ده بر:یعبدالھ
 . بودمکای زدن ملاسی کارم تموم بود فقط منتظر مقمنکھ

 .می تمومش کن بریَ جلدیمل_
 . باشھ_

 نمیبیم: و گفتدی اومد تو دستش و بھ کت خوش دوخت کرم رنگش کشفرھاد
 د؟یخوشحال

 نباشم؟: دادم و گفتمھی تکی صندلبھ
 .باش: رنگش فرو کرد و گفتییی طالی موھای باال انداخت و دستش و توابرشو
 کا؟ی ملیکنی مکاریچ: گفتکای ملروبھ

 .کنمی ممی ھا و تنظاسیمق: کاغذ و نقشھ ھا بود گفتی کھ سرش توھمونجور
 .خوبحاالخودت و خفھ نکن_
 .کنمینم_

 د؟ی وقت خستھ نشھی ینیخانم حس: بھم زد و گفتی گرفت و چشمککای از ملنگاھشو
 .نترس تازه الکم و زدم_
 .نی استفاده کردری غلط گدی گفتم شاادی الک می بوگمیم_
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 .تموم شد:کایمل
 ی توزارنی مکننی جمع مانی دارن مدی و بزارزای خوب ھمھ چیلیخ:فرھاد

  دیتونیم..کمد
 

 .دیبر
 و برداشتم و اومدم کنارش رد بشم لبش و چسبوند بھ فمی زودتر از من رفت و ککایمل

  پوست
 

 .یکنیخوب فرار م: و گفتصورتم
 . کنھی از گرگ دوردیآدم با-
 .اوھوع کھ حاال گرگ_
 .بلھ_
 . نرهادتیشام پنجشنبھ شب _
  مغرور نبود نھ مثل ادی کال زدمیخند.. و ولم کرددیبوسگونم و محکم .  ھستادمی_

  ارسام کھ
 

 .. دوستش دارنقدری اصال کھ کمند انی اھی چخھی مغروره خشکھ سرده دونھی نمآدم
 بره خواستی ھم مھیًظاھرا ھان..دی خرمی حاضرشو بری زنگ زدم وگفتم زودھی ھانبھ

  بھ اون
 

 . کنھرشیخدا بھ خ.. ندارمی مھموننی بھ ایً کال حس خوبیمھمون
********************** 

 کمند
 رهی بھ خودم خنھیی آی و توی صندلی کھ دورم بود نشستم وری ھمون حولھ با

  ازبس...شدم
 

   بودن و آب ازشونسیموھام خ..ھی چشمام عسلرفتی مادمی اوقات ی بعضذاشتمی ملنز
 
پنکک و ..کرم محو و برداشتم و کل صورتم و با پنبھ مخصوص زدم ..دیچکیم

  برداشتم و کل
 

رژ سرخ رنگم و زدم و رژگونھ .. زدمی و کمنمی گردن و سری و بھ عالوه زصورتم
  یآجر
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  ی خاکی قھوه ی زدم و دنبالش و کمی و سرمھ ی پلکم و مشکی باالیکم.. زدم ھم
 

موھامو بردم باال و فر ... رنگم و گذاشتمی و لنز آ ابرو زدمملی ریابروم و کم..زدم
  درشت

 
بلند شدم و حولھ .. گل بزرگ وصلشون کردمھی بھ ھم مثل ی مشکی ھارهی و با گکردم
  و باز

 
 کی شیلی طرحدار بود کھ خریباالش حر.. دمی و پوشی مجلسی و لباس سرمھ کردم
  بود و

 
  زانوم بودی تا روشی بود و بلندی و نقره ادی سفزی ری کمرش شکوفھ ھای رونشییپا

... 
 
 زدم و گوشواره بزرگ نمی از کرم براق کننده بھ پا و سیکم.. ھم ساده بود نشییپا

  یسرمھ 
 

موھامو درست .. و مچ دستم زدمنھی و انداختم  گوشم و عطرم و بھ گردن و سرنگم
  جمع

 
 . رمیدارم م: ام دادمیبھ ارسام پ... تافت زدمی و کمکردم

 بلند ی و برداشتم و پالتوکمی کوچی دستفی و کدمی و پوشدمی سفیصندل... نبودنیآنال
  خز دارم

 
 و فمی کی و گذاشتم توی و گوشدمی رنگم و پوشی مشکیشلوار نود سانت...دمی پوشو

  رفتم
 

 رازی شی رسام برام تونویا.. انداختمرمی بھ شال حرینگاھ...نگی پارکسمت
  یمشک..دیخر

 
 .. پررنگ برجستھ دارهی مشکزی رزی ری فقط گلھاساده

ساعت ده :ارسام_:  اومدمی گوشی شدم و کمربندم و بستم کھ صدانی ماشسوار
  یگردیبرم

 
 .ی جشن نباشی توزنمی مزنگ
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 .چشم قربان_
 .. شغلشو بپرسمرهی مادمی یمن ھ.. خارج از شھر رهی مگفت

//////////////// 
 ھی...نگی و ببره پارکنی و دادم بھ نھگبان کھ ماشچییوس.. راه بود ی تویکساعتی
   بزرگییالیو
 

 تا کی موزیصدا.. و خوشگل بودکی شیلیدرکل خ.. ھم درخت و گل داشتیلی خکھ
   ھمنجایا

 
 .. کنھرشیخدا بھ خ..ومدیم

 .. ھستشنجای دختره خل قشنگم انی خوشحال شدم حداقل اکای ملدنی و با درفتم
 ؟ی اومدریسالم چرا د_
 ؟یگی می چیُساعت تازه نھ شده مل-
 . لباست و عوض کنمی برای خب بیلیخ_

پالتوم و دراوردم و شلوارمم دراودرم و .. باال رفتمیادی زی رفتم و از پلھ ھادنبالش
  گذاشتم

 
 . توی شدیاووم چھ خوردن: زدو گفتیبرگشتم طرفش کھ سوت.. پالتویرو
 .میبزن بر: و گفتمدمیخند

 ھی نشی سنیی رنگ کھ پاییموی لباس دکلتھ لھی.. خوشگل تر از من شده بودخودش
  کمربند پھن

 
 کم برنز کرده شی آراھی حالت داده بود و ی رنگشو فقط کمیتونی زیموھا.. بودزرد
 ..بود
 کھ ی کھ با حرفزدمی اومدم و رفتم طرف بچھ داشتم با محدثھ حرف منیی پلھ ھا پااز
  زد
 

 .انی راسالم: عقببرگشتم
 .. شده بودیعــــــالـــــــــــ... جذاب ی قھوه پی تھی کردمی بھش نگاه مداشتم
 .سالم: از سرتا باالم و کرد و گفتینگاھ

 ؟یخوب.سالم_
 .یشمابھتر_
 .نمی بشرمیم:رومو ازش گرفتم و بھ محدثھ گفتم.نداختی مکھی تَاه

 ..دی و شنی کسی بود کھ نشھ صداادی رفتم سمت مبل ھا اونقدر صدا ھا زعیسر
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  چھ.. شھیاز االن داره خستم م..رمی ممی بود ده و نمیُ بودساعت نھ و نی چرتیلی خآھنگ
 

 ..ی کسل کننده ھیمھمون
 کھ روش یمبل.. لبم نشستی روی ام ھا لبخندی پلی سدنی و دراوردم و با دمیگوش

  نشستھ
 

من ..ھمھ از ارسام بود..  نکردمیتوجھ.. نشتیکی دونفره بود و سمت راستم بودم
  موندم

 
 مثل ماست نھیبیاونوقت منو کھ م.. سردو خشکھ نقدری ارسام با مردم انی اچرا

 ..مونھیم
 ارسامھ؟_
 .. داشت بلند باشھ تا بھ گوشم برسھ برگشتم سمتشی کھ سعی صدابا
 .یخوب رامش کرد_
 .ستی نیکنی اونطور کھ فکرش و میچی ھانیرا_
 ھ؟یپس چطور_

 .. دونفره گذاشتنکی موزھی عوض شد و آھنگ
 ...انی رانیبب_

 دیخواستم عقب بکشم کھ دستم و کش..بلند شدم و ھمراھش رفتم..دی و گرفت و کشدستم
  سمت

 
 ..مجبور بھ رقص شدم.. و کمرم و محکم گرفتخودشم

 نم؟ی و ببیچ_
 ..یدونی نمیچیتو ھ_
 .بگو تا بدونم_
 تو ی باھاش دشمن شدلی دفعھ بدون دلھی و توام یی و کھ داره تویارسام تنھا کس_

 ..حتــ
 .بس کن_

 ...دادی محکم منو گرفتھ بود کھ خودش آروم آروم حرکتم ماونقدر
 . برمخوامیولم کن م...تشنمھ_
 .. منم تشنمھ_

   برد سمتدیاومدم حرکت کنم برم کھ مچ دستم و گرفت و ھمراه خودش کش... کردولم
 
 ..شدی متیچشمم اذ.. بودی کم رنگیچراغ ھا ھمھ خاموش بود و فقط نور آب...زیم
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 و از لبم جدا وانی کھ لنی خوردم اما ھمی آب برش داشتم و کموانی لدنی دبا
  سوزش..کردم

 
  ی بلندی دھنم بود باعث شد لبم و باز کنم و ھــای کھ توی معدم و گلوم وطعم تلخدیشد
 

 ..بکشم
 .. رفتنی از بی دھنم اون تلخی تویپسی رفتن چبا

بسھ :دستش و گرفتم و گفتم.. برداشتگھی دیکی و دیجام و سر کش... سمتش برگشتم
  حالت بد

 
 . ھاشھیم

   ازشیخوبھ کم.. خوردمپسی چگھی دون دھی.. خوردگھی دیکی و رونی بدی و کشدستش
 

 ..کردمی مست مخوردمی اگھ ھمش و مخوردم
اومدم عقب عقب برم کھ دستم و ..دیرداشت و سر کشجام ھفتم و ب.. خراباوضاعش

  گرفت
 
 .ستیبا: دورگھ گفتی با صداو

 .. مست بود و حالش خرابدمیترس
 ..  برمخوامیم_
 .یرینم_
 . دستم و ول کن شکستانیرا-
 .یرینم_
 ..ـیرا_

  دستم و محکم گرفتھ..دی افتاد و با سرعت رفت از پلھ ھا باال و منم دنبال خودش کشراه
 

 اتاق و یھولم داد تو..وفتمی بود بکی نزدی بود و دوبارادی ھا زبودووپلھ
  یھمون اتاق..دروبست

 
 داده بود و داشت کفشش و ھیبھ در تک..برگشتم سمتش.. کھ لباسم و عوض کردمبود
  نگاه

 
 ..کردیم
 . بذار برمانیرا_

 .. دمیترس..دروقفل کرد و اوم سمتم..چشماش سرخ سرخ بود.. و اورد باال سرش
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 .. تو حالت خونی ببانیرا_
 دستش دوتا دستم و گرفت ھیکھ با ..اومدم عقب بکشم.. لبم خفھ شدمی گذاشتن لبم روبا

  و با
 

 یوحش..  نداشتدهی کردم عقب بکشم فای سعیھرچ... دستش سرم و محکم گرفتاون
  شده

 
 .. تورو خـانیرا: کھ سرش و عقب برد التماس کردمنیھم..گرفتی و لبم و گاز مبود

 و منم با رتمیعقب عقب م.. بھ گردنمدیکشی گرفت و زبونش و می گاز محکمگردنم
  خودش

 
خودشو ..تا بھ خودم اومدم.. تختی لحظھ ازم جدا شد و پرتم کرد روھی.. دی کشیم

  انداخت
 

 .. و افتاد بھ جون گردنمرومو
 .آخ بس کن_

 پھلوم ی روقای دقپی زینتلع.. لباسمپیدستش و برد سمت ز..دی لرزی بد مصدام
  پیز..برد

 
   وی و مستی جور خمارھی..نگاھش بد بود..ازم جدا شد و نشست..دی دفعھ کشھی و
 

 ... گرفتھ  بودمیگر..شھوت
 ... تورو خدا_

 عی و سررھنشیکتش و دراورد و پ..دمی کشیغیج.. و پاره شددی دفعھ کشھی لباسا
 .. دراورد

 
  عقب کردمیھرکار م.. و باز کننمی کرد سوتی لبم و با دستش سعی و گذاشت رولبش

  بکشھ
 
با .. نداشتدهی فاچی ھزدمی مشت می و ھرچرختیاشکم از چشمام م.. نداشت دهیفا

  دندونش
 

 .. بسـانیرا: چشمام نگاه کردیتو.. و گاز گرفت و سرش اورد بااللبم
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 دستش ھیبا ..الش فرو کردم بیسرم و تو.. گرفت کال خفھ شدمنمی کھ از سی گازبا
   ونمیس
 
 شھوت بھم فیداشت حس کث...کردی دستش پھلوم و نوازش میکی مالوند و با اون یم

  دست
 
 دو رگھ ی از شونش گرفت کھ با خشم بھم نگاه کرد و با صدایگاز...دادیم

  خودت:گفت
 

 ..یخواست
  ی و سعزدمیمھمش دست و پا ..ارهی کرد شورت منم در بی و درآورد و سعشلوارش

 
 غیج.. پارش کرددویشورتم و کش.. بودادی نداشت زورش زدهیاما فا.. فرارا کنمکردمیم

  زدم و
 
 .. تورو خداانیرا: گفتمھی گربا

اونقدر ..  ساکت شدم و نفسم کم اومددیچی بدنم پی تونمیی پاھی کھ از ناحی با حس درداما
  دردم

 
 بالش فرو یسرم و تو..رونی بزدی بود کھ نفسم رفت و چشمام داشت از کاسھ مدیشد

  کردم و
 

 و درد شدی کھ داشت تند تر می خفم و حرکاتی بالش و نالھ ھای روختنیری کھ ماشکام
  منو

 
 کھ کنار ی و با دستمالدیخودش و عقب کش..رمیکاش بم.کردی حالم و بد مکردی مکمتر
  تخت

 
اونقدر .. تکون بخورم چھ برسھ بھ حرفتونستمی نمیحت... پاک کرد بود من وافتاده
  اشک

 
  میدیکھ تار م.. بودمختھیر

 ی و نالھ ھاخوردنی صورتش اما اونقدر بد دندونام بھم می تف بندازم توخواستی مدلم
  فمیخف
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اشکام تندتر ....دمی کشیآه ه بلند.... کنمی کارچی نتونم ھشدی باعث مکھ
  حرکاتش..ختیریم
 

   حس شدن وی جفت پاھام  بکردیاحساس م..اوردی بود و بدنم و بھ حرکت در متند
  ن..بس کـ: نالھ کردمھی گرنیب

خودش و کنارم انداختم و لبم و بھ .. شده بودی خالگھی چقدر گذشتھ بود اما ددونمینم
  دندونش

 
 ..ھی حسھ خوبیلی نفر بودم برات خنی کھ اولنیا: و گفتگرفت

 .. باشھدهی پرشی مستکردمی احساس نمالاص
 ..دی باال و کنارم خوابدی نازک و کشلحاف

******************** 
 بھ بدنم بدم کھ ی نشستم و خواستم کش و قوسھوی کردم و یپووف...دمی دی خواب بدچھ

  درد
 

 خون دنی کھ با دھی چانی گفتم و خواستم بفھمم جریآخ بلند.. تمام بدنم و گرفتیفیخف
  ریز
 

 دستم و بھ یکی کمرم و اون ی دستم و گذاشتم روھی.. چشممی اومد جلوشبی تمام دپام
  ریز
 

  برگشتم سمتش ھنوزم خواب.. منم آلوده کثافت شدمیعنی ای گرفتووخدامیبازم گر..دلم
 

 با دیاز خواب پر.. صورتشی تفش کردم روھی گرنیبزاق دھنم و جمع کردم و ب..بود
  بھت

 
 .. چھ خـنجایا: و بعدش بھ خودشکردیھ من نگاه م بداشت

 .. یلعنت: چشماش برق زد و گفتھوی
 عیبلند شد و سر.. دلم و کمرم باعث شد نتونم بلندبشمری تر شد و درد زدی شدمیگر

  لباساش و
 

رفت سمت ..کردی بھ من نگاه می موھاش فرو کردو با کالفگی و دستش و تودیپوش
  لباسام اما
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خواست تنم .. بلندم  برش داشت اومد سمتمی پالتودنی پاره برگشت و با دی لباسادنید
  کنھ کھ

 
 .. خوب خودت بپوشیلیخ: و گفتدی دستش و عقب کشدمی کھ کشیغی جبا

   با ھزار درد پالتو وانداختم تنم و دکمھ ھاشومی دشدی از چھرش منوی بود و ادهیترس
 

 دمشیرفتم سمت شلووارم آروم آروم پوش دهیشال و انداختم  سرمو ھمونجور خم..بستم
  و با

 
ھق ھقم ..شدی کھ باعث نالھ کردنم مگرفتی دلم و مری زی پام درد بدحرکت

  اومد..کردیم
 

  بد جور درد...شدی راه برم اما نمخواستمیپشت سرش م..می برایزود ب: و گفتسمتم
 

 انی من توسط رایھویبا بلند شدن .. حدودا ھفت باشھدیصبح شد و ساعت با..داشتم
  کمرم

 
 الی وی توچکسیھ.. تر شددی شدمی و گردمی و کشرھنشی پی قھی کھ دی کشیریت

  فقط..نبود
 

 عقب خوابوندم و ی صندلیرو.. ومدی دوتا از اتاق ھا میکی ی از تویسروصداھا
  خودشم

 
فقط از درد مثل ..رهی کجا منکھی نھ امیدینھ سرعتش و م.. جلو پشت رل  نشست رفت

  رما
 
 .. گرمم بشھی تا کمزدی و منی ماشیکاش حداقل بخار...خوردمی مچی خودم پیتو
 ی بغلم کنھ بھ اندازه کافواستمینم..دی کشرونی شد و منو بادهی پعی سرنی ماشستادنی ابا

  دارم
 

 پلھ دنیبا د.. ایپس دنبالم ب:  کھ گفتدمیخودم عقب کش..کشمی بغل کردناشو منی ادرد
  یھا
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 پلھ نیبا باال رفتن از ائل..دستم و بھ نرده گرفتم..دمی کشی در بود آھی کھ جلویادیز
  درد تمام

 
 ... اومد سمتم و بلندم کردعی و ھق ھقم باال رفت سردمی کشیغی و گرفت جبدنم

. 

. 

. 
پتو انداخت رومو ...سوختیچشمام م.. ھم گرم بودیلی تخت نرم کھ خکی ی روگذاشتم
  کالفھ

 
  چشمام و بستم اشکام... و ھق ھق خستم شده بودھی از گرگھید...رونی ب رفتعی سروار

 
 تجاوز ھی نیا...  سوختی و مکردی دلم بدجور درد مری و زدی کشریکمرم ت..ختمیریم

  بود نھ
 

 ... عاشقانھرابطھ
 رگ دستم ی تویبا سوزش خنک..  نکردمی اما توجھومدی سرم می باالی صداھاسرو

  چشمم
 
 ..زدی داشت رگ و بھ دستم میظی مسن کھ با اخم غلبای مرد تقرھی.. باز کردمو
  دکتریآقا_
 .. گرم بھش بده ممکنھ تشنج کنھیزای چی گم ولی نمیزی چینترس بھ کس_

 ..دردم کمتر شده بود.. ھم گذاشتمی چشمم و رودوباره
//////////////////////////// 

 ی بود و ھمونجور پاھامو تویتوھنوزم سرم .. سبز چشمم و باز کردم ی  چای بوبا
  شکمم

 
 ؟ی ندار؟دردیخوب:دختره خم ش طرفم و گفت.. کرده بودجمع

 .تازه اول ماجراست..درد؟ھھ
 .ی و بخور بھتر بشنیبلند شو ا_

  بھ تنم؟دهی پوشی کنارویا: تنم مال خودم نبودیلباسا... شدم  نشستمبلند
 . بدجور گرفتھ بود وخش داشتصدام

 .انیآقا را_
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 دستم و یاستکان و گذاشت تو.. چشمم جمع شدی اون شب بازم اشک توی آرادی با
  رفت

 
 .. دستم بودی کھ توی داغیزل زده بودم  بھ چا..رونیب
 کارم؟یاصال من االن چ.. کنھی فکر می راجبم چادی ارسام بیعنی

 ھرزه؟
 خراب؟

  کھ بھش تجاوز شده؟ی کسای
 ؟ی چرا رفتم بھ مھموناصال
  تنھا؟اونم
  رفتم؟ی قبال نممگھ
 ؟ی بھ اون مھمونادی قرار بود بھیھان

 دمش؟ی ندشبی دچرا
 م؟ی باھم برمی چرا ھماھنگ نکرداصال

خون .. بھ دستم و فنجون شکستھ شده انداختمی نگاھی بدی احساس سوزش و داغبا
  داشت

 
  نداشت؟؟یتی چرا دردش برام اھمیول...ختیری پام بود می کھ روی پتویرو
  بدتر بوده؟یلی خنی قبل ای چون دردادیشا

  بھ من تجاوز بشھ؟دی چرا بااصال
  نشد؟محدثھ؟کای بھ ملچرا
 .. ھمھ دختر اونجااون

 ؟ی سرت خودت اوردیچھ بال_
 نیا..کردی نگاه ممی داشت بھ دست خوندهی کھ کالفھ بود و ترسانی رفت سمت رانگاھم
  با اون

 
   روز من شد؟باعث کثافتنیا دنبالش بودن باعث ا دخترشتری کھ بی آروم و جذابظاھر

 
  من شد؟شدن

 .. ھم گذاشتمی ندادم فقط چشمم و رویتی اھمچی صداش ھبھ
 روش ی خون کمرنگیرگھ ھا.. شده بود انداختمیچی بھ دستم کھ باندپینگاھ
   بھینگاھ..بود

 
 ..ُ پاش زل زده بودری زی روبروم انداختم کھ بھ پارکت ھای کالفھ و عصبانیرا
 . کار انجام بشھنی ادیبا..میمجبور_
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 ..کنمی نمنکارویمن ا_
 ...یکنی غلط میلیتو خ_

 .شمیمن زن تو نم: داد زدمبلند
 . جامعھ ھرزه صدات کنننی ای کھ تونھیبھتر از ا: داد زدی بلندی با صدااونم

 . حرفش خفھ شدمنی ابا
 .کنمیعمل م_
 ن؟ خرنقدری پسرا ایھھ فکر کرد_
 فرستمی ھم میکی.. عقدی براادی فردا بیکی گمیم: گرفت و گفتواری و از دشیتک

  خونت
 

 .ارهی ھات و بلیوسا
 ...اما_
 . انجام بشھدی بانکاری ااریاما و اگر ن_
 یزن کس.. بشم دوستش ندارمی زن کسدی من بایعنی..ھی گرری بستھ شدن در زدم زبا

  کھ
 

 عقد ساده ھی با کنھی  و فکر موفتمی کثافت بی کھ باعث شد من تویکس.. برادرشمعاشق
  ھمھ

 
 ... حلھزیچ
 نمی سیپتو و تا باال..  سوختی مکردوی ذوق ذوق مادی زھی چشمم از گرریز

  کاش..دمیکش
 
 نجای اھیکاش ھان..کردی بود و موھامو نوازش منجای ایکاش فر.. برم حموم تونستمیم

  بود و
 

   بود و با زمزمھ ھا و نوازشش درد دل و تنم و آروم ترنجایکاش ارسام ا..دادی مماساژم
 
 .شدی نمنی داشتم کھ روزگارم ایکاش مادرو پدر.. کردیم

   بھ سھ تا کارتونینگاھ/////////////////////////////
 

 ... وسط اتاق انداختمبزرگھ
 .ادیعاقد شب م.. حموم بروی بریخوایاگھ م_
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 حال ی وقتی کار اونشبش از عمد بوده ولکردی فکر ملیاوا..ست و در برونی برفت
  گرفتھ و

 
 میگوش.. کثافت غرق کردهی مست بود و ھردومون و توفھممی منمیبی و مخرابش

  یتو..نبود
 

 .. و گرفتی کھ اون مھمونیلعنت بھ کس.. جاش گذاشتمی مھموناون
 جواب و ی حاال چی نگرانم شده؟ واایعنی.. بھ ارسام زنگ بزن تونستمی مکاش

  حولھ و..بدم
 

وان پر از آب داغ کدم ..یاسی کامل بھ رنگ سی سروھی سی و رفتم سمت سروبرداشتم
  و
 

  ی تنم و دراوردم و بھ خودم نگاھیلباسا.. باال زدیبخارش م..ختمی آب سرد ریکم
 

 پوست شکمم یرو.. خراشی گردنم جاری دندون بود و زی چپم جانھی سیرو..انداختم
  خمز
 
 وان یتو..امی کنار بدی پسش زدم باعی صورتم اومد و سریاشکم رو.. بودزی ریھا

  نشستم
 

 ؟ییاون تو: در اومدی ھم گذاشتمکھ صدایچشمم رو.. داشتیچھ آرامش...
 .ادی از صداشم بدم میلعنت

 ؟یکمند خوب-
 .خوبم_
 .ییای مونم تا بیمنتظر م_

 دوش کل بدنم و صابون ریو رفتم ز.. بلند شدمی نشستم و بخاطر درد کمرم زودیکم
  زدم و

 
 ..شستم
اون ..رونی لختم رفتم بمھی اونم اونجاست و منم ننکھی االیخی و بدمیچی و دور نم پحولھ

  کھ ھمھ
 

 .. داره براشی چھ فرقگھی و لمس کرده ددهی دجامو
 .عاقد منتظره..نیی پاای لباس گرم بپوش بیزود_
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موھامو ..دمی و پوشی بلند مشکنیلباس آست..دی و درو کوبرونیرفت ب.. نکردمنگاھش
  سیخ
 
 دمی و پوشیشلوار اسپورت مشک.. و گذاشتم سرمی مشکی بستم و کاله بافتنیسیخ

  چیوھ
 

 و یکاله و دراوردم و شال مشک.. درد ھستی نزدم بدنم بھ اندازه کافیری زلباس
  انداختم

 
 ھم ی چشمام و روومدی کھ از آشپزخونھ می خوبیدروباز کردم و با بو..سرم

  از پلھ..گذاشتم
 
 .نجای اایب: کھ با صداش متوقف شدمنیی خواستم برم پاھا

 ری زیعاقده نگاھم کرد و اسغفرالھ.. عاقد نشستم روبروشدنی سمت اتاق و با درفتم
  لب
 

 ؟یلباس خاموش تر نداشت: گوشم گفتری کنارم نشست و زانیرا..گفت
 .کفن بود_
 .بلھ: گفتمی اوللمی گفتن وکاب

 ی کرد و زورکانی بھ صورت گرفتھ و تخس منو رای با تعجب نگاھعاقده
  مبارک:گفت

 
 .باشھ
 . باشھشتی پنیا: و رفتم سمت اتاق کھ مچ دستم و گرفت و گفتمی تا امضا زدچند

 .دلش خوشھ!  دستم انداختم ھھی بھ شناسنامھ و حلقھ ساده توینگاھ
********************** 

 ھ؟ی چنیا_
 .رشیبچتھ بگ_

 یفیچھ صورت زشت و کث.. دستم انداختم ی بھ صورت بچھ توی گرفتم نگاھازش
 .داشت

 .ستی بچھ من ننیا_
 .رشیھست بگ_
 .فھی کثخوامشینم_
 .بچتھ..شی بخوادیبا_
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  اتاق.. بھ اتاق انداختمینگاھ.. خداروشکر کھ خواب بوددمیاز خوب پر..سوختمی مداشتم
 

 ... رنگیاسی ی و صندلزی رنگ و میاسی یپرده ھا.. بودیخوشگل
 .اتویب: در اومدیصدا

   و پوستھی قھوه دهی کشی داشت و چشمای فرمشکی کھ موھایدختر... سمتشبرگشتم
 

  آقا گفتن حتما: و گفتی پاتختی و گذاشت روینیس.  داشتیدرکل چھره بانمک..سبزه
 

 . باھاتون صحبت کنندنیی پادی بردی تموم کردنکھی و بعد از ادیبخور
 ارسام کجاست؟: بره کھ گفتمخواست

 . سرکار ھستنشتریالبتھ ب..نجای انیایآقا ارسام کم م_
 ؟یچھ کار-
 .. ندارمیمن اطالع_

 .. و درو بسترونی برفت
 پر از برنج و روش سھ تا بادمجون سرخ کرده با گوجھ و یبشقاب..ینی سمت سرفتم
  فلفل

 
َاه اه از بادمجون متنفرم...بود  ھم توش بود و ری ماست بود کھ پونھ و موسیکاسھ ..َ

   ازنویا
 

    بادمجونم بدمی از بویحت... خوردمیکاسھ ماست و برداشتم و خال... دی فھمشدی مبوش
 
اووووه چقدر پلھ ..نیی و گذاشتم سرم و رفتم پایُموھامو شل بستم و کاله بافتن..ومدیم

  داره
 
 ...انجیا

 .کردی نگاه مشی نشستھ بود و داشت بھ آتنھی شومی بزرگ روبروی صندلکی یرو
 ؟یکارم داشت_
 ؟یناھارتو خورد: کردو گفتیبرگشت سمتم و اخم.. صدام جا خوردبا
 .بایتقر_
 .. ازش نشستمادی و با فاصلھ زدمی ھاو کشی از صندلیکی...ومدی بھش بدم میکی نزداز
 ؟ی چیعنی بایتقر_
 .ماست و خوردم..ادیاز بادمجون بدم م_
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 خواستی ھم مسوختی ھم دلش میانگار.. بودی چھ جوردونمینم.. نگام کردی جورھی
  یب
 

 .. باشھتفاوت
 .امی االن منیبش: شد و گفتبلند
 )ھی فوش ساختگھی(کثافت عنچوچک..ی برنگردگھی دیبر

 ..کنواختی بود و یآب.. با گاز بودشی آتی ھاشعلھ
  ی جایَاه لعنت.. بھش کھ بخارونمش سوختدمی کھ دستم و کشنیھم..دیخاری گردنم مریز
 

 ی تظاھر بھ خوبدی بای و تحمل کنم؟تا کفی کثبتی مصنی ادی بای تا کیعنی..خراشھ
  نیکنم؟ا

 
.. ی کنم؟آلوده شدم بھ کثافت و خرابکاری ترو چفی کثی زخمای برن ولنی از بزخما
  االن

 
 .. و تار کرددمیاشک د.. ھرزمھی من گھید
 .بسھ بھش فکر نکن_
 ..نمشی برنگشتم ببیول.. از صداش جا خوردمنکھی ابا
 . کنمرونی فکرش و از سرم بشھی ھمراھمھ نمشھیھم...شھینم_

 حالم خراب ھست کھ نشھ یاونقدر..فکر نکن خوشحالم: و گفتدمی آھش و شنیصدا
  برات

 
   ند لحظھ بھیتو.. شب ھی یھردومون تو.. تو خراب بشھیمن باعث شدم زندگ...بگم

 
 ...می گناه آلوده بشنیبزرگتر

 تو نکھی اما فکر نکن از ای دارم و نھ مادریمنم مثل تو نھ پدر: کردو ادامھ دادیمکث
  تنھاتر

 
 لتی کل وساادی میکی کھ بھت بگم فردا صبح نیی پایایگفتم ب.. سواستفاده کردمی مناز
  و
 

 طی خودت و با شرادی،بایکنی می زندگگھی خونھ دھی ی ،از فردا توبرهی منھکی مجمع
  وفق
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   رابطھھی کھ اون شب یباور کن.. من شوھرتمی و باور کنی کن فراموش کنی،سعیبد
 

 یآدم مست.. طرف بودهھی ارضا شدن ی تجاوز  و رابطھ کھ فقط براھی بوده نھ عاشقانھ
  کھ
 

از ..کنھی و عذاب وجدان داره خفش ممونھی روز تو شد حاال مثل سگ پشنی اباعث
  یفردا تو

 
  لتمی و تمام وسانیماش.. ی تحمل کنی منو مدتی و مجبوریکنی می زندگگھی خونھ دھی
 

 ی گوشکی ی کارتت و انداختم رومی شکستھ بود،سی و اوردن ولتیگوش..اونجاست
   وگھید
 

 .حاال شامت و بخور..نی ای کردن برات توی و خالتی گوشی  تویزای چتمام
 ینگاھ.. و گرفت سمتم و اشکام و پاک کردمیدستمال..ختنیری مدت اشکام داشتن متمام

  بھ
 
 .. اشتھام کور بودی داشت ولی خوبیبو.. بودیقرمھ سبز... انداختم ینیس

 .یکنی ضعف میاگھ شام ھم نخور: بلند بشم برم کھ گفتخواستم
 خوردن ینشستم و دوتا قاشق برنج خال..کردینگام نم..ادی ازش بدم مدونستی میانگار
  یو کم

 
 دی کاسھ سفی کردم بغض و با خوردن گوشت بزرگھ تویسع.. و خوردمی سبزاز

  رنگ
 

   تخت پرتی اتاق و خودم و رویبلند شدم و رفتم تو..  موفق شدمی بدم و کمقورتش
 

 ھردمون نھ گفتیراست م...فھ کردم دھنم و ھق ھقم خیدستم و گذاشت جلو..کردم
  یپدر

 
  تشونی کھ ھمایی داشت و عمو و دای اون برادری ولی سرمون بوده و نھ مادریباال

 
 دارم کھ منو بھ یزای کھ دربھ در دنبالمھ تا بفھمھ چھ چیعمھ ! ؟ی من چی ولکردنیم

  زور
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 یدستم و جلو..دمی کشی و دماغم و باال مدمیکشیتند تند نفس م..رهی پسرش بگیبرا
  دھنم

 
 عکس دونفره از ھی.. دستم انداختمی تودی جدی بھ اول صفحھ گوشی و نگاھبرداشتم

  منو
 

 دی لباس عروس کھ باال تنش تنگ بود و پر از مروارھی.. کھ محدثھ گرفتھ بودارسام
  یھا
 

 ارسام ی فر کرده بودن و از دستایموھامو کم.. پف داشتی و دامنی و رنگدرشت
  نزویآو
 

 ی عنیا.. بوددهی کھ مدل ترک بود و پوشی بودم و اونم کت و شلوار مجلسشده
  برندمون بود

 
 اخم ھی داشتم وارسام ی پھنی عکس خنده یمن تو.. عکس بودمنی من عاشق او

  یکمرنگ
 

 ..داشت
شصت و پنج تا .. تماس ھا انداختمستی بھ لی پشت دستم  اشکام و پاک کردم و نگاھبا

  تماس
 
 ..ی و پانزده تاش فرھی تاش ارسام بود و ده تاش ھانی پاسخ کھ سیب
 .. کارت و در اوردم و شکوندمشمی ھا باز نکردم و سغامی پگھید

 ی برایگرچھ سختھ ول.. ارسام و فراموش کنم دی باگھید..زنمی زنگ می فقط بھ فرفردا
  اون

 
 . سھمش باشھ نھ مننازی پردیشا..بھتره

 ***فرناز**
 .زنمی کھ زنگ مزدھمی با سیدی جواب نماووف
 ھم ھر ده تی موقعنی بدتری توشھیکمند ھم: انداختم و گفتمھی درھم ھانافھی بھ قینگاھ

  قھیدق
 
 یقطره . نگرانمیلیخ.. کنھی و چک مشی بار گوشکی

 .رفتمیکاش م..ی بھ مھمونرفتمیکاش م:  و پاک کرد و گفتاشکش
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 . مادرجونت بد شد دست تو کھ نبودیحا.. خوب قسمت نبودهھیھان: نشستم وگفتمکنارش
 ؟یتو چرا نرفت: گفتھی گرنی و بکردی مھیگر
 . داشتمی حس بدی مھموننیراستش از اولم بھ ا_
   بھمی و زنگ بزنایب.. و چھار شدهستیخدا ب..ز تورو .فرنا: کردی داشت ھق ھق مگھید
 
 .سیپل
 و میزنی نشد حتما زنگ میاگر تا عصر خبر..منو نترسون.. آروم باشـــــــــسیھ_

  اطالع
 
 . ھاشھی آروم باش مادرجونت خوابھ حالش بد ممیدیم

 کھ زدیاونقدر دلم شور م.. تا صورتش وآب بزنھیی کردم و بردمش سمت روشوبلندش
  یحت
 
 بھش زدم کھ بوق اول  ی و برداشتم و زنگیگوش.. رفتھ بود بھ مامانم زنگ بزنمادمی

  کامل
 

  شد؟داشی شد فرناز ؟پیچ:دیچی گوشم پی نگرانش توی بود صدانشده
 . دوست دارهشتری بگم؟کمند و از منم بی چحاال

 .میدی اططالع مسی پلشی پمیری نشد می اگھ تا عصر خبریمامان جان ھنوز نھ  ول_
 ..  کننشی کارھی بود میتی چارهیدختر ب.. دخترنی شده ای چیعنی خدا یا_
  ی خاصری مامان مطمئنم چیی طرفم تونی اھی طرف ھاننی اگھیاووف بسھ د_
 
 . نکن با خودتنکارویا..ستین

   ھمی دندست راضھیاز بس .. کنھ ی از اولشم با ما زندگگفتمیکاش م.. تونمینم_
 
 . شد بھم بگویخبر..شدینم
 .خداحافظ.چشم _
 .خداحافظ_

 شماره ناشناس ھی رفتم سمتش عی اومد سرامکشی پی و انداختم کنار کھ صدایگوش
  سالم:بود

 
تا فردا خودش بھاتون تماس ..دی ھستم مند حالش خوبھ و نگران نباشی تھرانانیرا
   ورهیگیم
 

 .  حالش خوبھنکھی تماس گرفتن و نداره فقط اتی موقعفعال
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 .گھی بدو دای بای بھی ھانھیھان_
فرناز حاال بھش  ..خداروشکر : گفتامی و ازم گرفت و با خوندن پی اومدو گوشعیسر

  زنگ
 

 .می تا بھاش حرف بزنبزن
 یھحسی می  بھتره اصال زنگ نزنھیھان..زدی خودش زنگ متونستی بھتره اگر ممینزن_

  بھم
 
 . خرابھیلی ختی موقعگھیم
 .مرده شور حست و ببرن_

 . کردنی بھ حس من توھنیی پاارمی بزنم فکش و بگھی مطونھی شکثافت
/////////////////////////////// 

 .گفتھ اصال زنگ نزنم.. شرکتش بودهسیی رگمی بابا مادر من مِیا_
 . سرش اومدهیی چھ بالستی دختر معلوم ننی شبھ اکھی غلت کرد ساعت یلیخ_
 .. مـنیبب_
   شماره ناشناس بود جوابھی.. حرفم و قطع کردم و رفتم سمتش می گوشی صدابا
 

 د؟ییالو؟بفرما:دادم
 ...ومدی نی صداچیھ
 .دییبفرما_

 .یفر:دیچی گوشم پی توی آروم و نازکیصدا
 ؟یی کمند تویــــــیھ_
 .اوھوم_
 یدونی مم؟ی و غصھ خوردمی چقدر فکر کردیدونیم؟می چقدر نگرانت بودیدونیم_

  چقدر
 

َ سرمھ ولم؟گفتی باالی نھ مادری حاال کھ نھ پدری؟گفتی و از دست دادم؟عقلتیگشت   یِ
 

 .. تو حتـشھ؟ی نگرانم نمیکس
  شده؟ی چیعنی دیدلم لرز... ھق ھقش خفھ شدمی صدابا
 .کمند_
 . نابود شدم نابودیفر_

  شده؟یچ: مبل و گفتمی و ترس تمام بدنم و گرفت نشستم رواسترس
 ..ای اونجا ساعت سھ عصر بای فردا بفرستمی آدرس و برات مھی: ھق ھقش گفتونیم
 .. االن بگو طاقت ندارمیباشھ ول_
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 .شھی نمشھینم_
 زنگ زد و سراغتو ھی ارسام چندبار بھ من و ھانیراست.. خوب آروم باشیلیخ_

  گرفت
 

 . بزنی زنگھی بھش
 ..دیچی گوشم پی بلند تر شد و توشی گری اوردن اسم ارسام صدابا
 .رمیمی میکمند توروخدا بگو چتھ دارم از نگران_

 عنوان آدرس و چیحواست باشھ بھ ھ..ای بھیفردا با ھان: و آروم تر کرد و گفتصداش
  بھ
 

 .ی ندارسام
 .بــــــــــــوق

  شده؟ی چیعنی دیچی گوشم پی بوق آزاد تویصدا
  گفت؟یچ_

 .ششی پمیگفت حالش خوبھ و فردابر: نگران مامانم دوختم و گفتمی بھ چھره ینگاھ
 .خوب خداروشکر_

 م؟ی و عقب بندازی خاستگارشھیمامان نم: کھ گفتمشیاطی سراغ خی بره توخواست
 .انی کھ بازم بگن نشھی نمانی اونشب ھم با ھزار خجالت گفتم نشھینھ نم_

 حالش بد بود و ھی چون مادرجون ھانانی گفتم کھ نانی کھ قرار بود بی شبگفتی مراست
  از
 

 ھم یھرچ...شغول بود بودم فکرم بدجور مدهی کھ دی ھم بخاطر خواب بداونطرف
  اسرار

 
 ..گنی نمیچی ھھی کنمی ببکنمیم

  شده؟ی چیعنی کمند شی فکرم رفت پبازم
 .خوب خداروشکر.  و بھش زنگ زدهدونھی ام زدم حالش خوبھ کھ گفت می پھی ھانبھ

 ؟یکنی میچھ غلط: درو باز کردم و داد زدمھوی شدم و رفتم سمت اتاق عسل و بلند
 ..  بخدایچیھ: و گفتنیی پادی تختش پری رواز

 .ششیکمند زنگ زد وگفت فردابرم پ: و گفتمدمیخند
 . اھالق گوھت مثل آدم شدھوی گمیم.ھوووف: وگفتدی کشی بلندنفس

 .آدم باش عنترخانم: سرش و گفتمی زدم تویکی
 . ادبیب_
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 و دستم و دمی تختش دراز کشیرو..ًبرعکس منھ کال.. خونھی دختر چقدر درس منیا
  گذاشتم

 
   چراکرد؟اصالی مھی گری شده کھ کمند اونجوری چیعنی( سرم و از ذھنم گذشتپشت

 
 ی سھ روز کجا بوده؟البتھ خوب دو روزه ولنی ای بده؟توامی شرکتش بھ من پسییر

  خوب
 

   خاستگار بخت برگشتھنی اگھیاصال چرا مامانم نم..میری گی جشن ھم در نظر مشب
 
   سالمش کردم فقط سرش و تکونی اخالق فرھاد بد شده؟امروز صبح وقتھوی ھ؟چرایک
 

   زدم تو کمرش ویکیبا پام ) زنھ؟ی خند مشی و نکنھی نگام می چپکیچرا عسل ھ..داد
 

 ؟یزنی پوزخند میچھ مرگتھ ھ:گفتم
 لبت و یآخھ مثل خل و چل ھا ھ.. گھی نزن دیاووف آبج: و مالش داد و گفتکمرش
  غنچھ

 
 ؟یدی و سرت و تکون میکنیم
 ؟یگیراست م_
 . بخونمیاضی رخوامی اتاق خودت فکر کن میآره بابا برو تو_
 .عنتر..خوب بابا ببند اون دھنت و درست و بخون _
اتاق عسل .. بخوابمستی و جا نفھی کثیلیآخھ خ.. اتاقی برم توخواستی کھ دلم نمنھ
  زیتم
 

 . ھم ھست،ھھیتازه برکس من چادر..خاک برسر درس خونش کنن..تره
 . کمندوخاستگارو فرھادشی بازم فکرم رفت پیول

//////////////////// 
 ورشی زنگ یبا صدا..رفتی مجی اتاق راه رفتم و فکر کردم کھ سرم گی بس تواز

  بردم
 

 ..دمی گفتن عسل و شنی کھ ھووفونی سمت
 بپر برو انیآقا شا: شدم و تند تند گفتمنی سوار ماشنییم  پا و رفتدمی کفشم و پوشعیسر
  نیبھ ا
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 ؟یکنی چرا منو نگاه مگھیبپر د(...) پالک(...)کوچھ(...)ابونی خآدرس
 .. حرف بزنواشتری تو فرناز ؟ی گفتیچ:ھیھان
 ...ابانی بھ خدی برونی ببگمی خوب از اول میلیخ_

فقط ھردوتون ... از دوستام اون اطرافھیکیآدرس و بلدم خونھ : وگفتدی خندانیشا
  آروم

 
 .دیباش

 ..دیچی کوچھ پی توکای الستغی جی پدال گاز فشار دادم و صدای روپاشو
   نگھدی در بزرگ سفھی تر برو کنار واشی کھ ھی غر زدن ھانی گشتن وھی از کمبعد

 
 .نھیفکر کنم ا:داشت

 .نھیمطمئنم ا: شدم و گفتمادهیپ
 ی تودیچیُ زمخت پی مرد با صداھی یصدا.. و زدمفونی شد و آادهی پھیھان

 .دییبفرما:فونیآ
 . بگمیچ: کردم و گفتم ھی بھ ھانی ھول شدم نگاھکمی

 کمند خانم ھستن؟: گفتانی و باال انداخت کھ شاشونش
 شووما؟_

 . وقتھی نباشن یقاچاقچ.. اوهاوه
 .میاز دوستانشون ھست: گفتھی ھاننباریا

 .اطالع دارن:  گفتممنم
 .نمی بدیصبر کن_
 .می بھ  ھم انداختی نگاھانی و شاھیَ و دنگ گذاشت و من و ھانفونیآ

  باشھ؟افتادهی کار خالف نی دوستتون تونی اگمیم:انیشا
 .نھ بابا: ھیھان
 .گنی مییزای نگھبانا چنی و اییالی خونھ بزرگ و ونیا:انیشا
 . نرو مخمنی بشنی برو توماشانیشا.. گنیگوه خوردن کھ م:ھیھان
فعال گوه : و کم مو گفتمکلی مرد بزرگ ھکی دنی اومد حرف بزنھ کھ با دانیشا

  دینخور
 

 . اومدصاحابش
  کدومھ؟ھیفرنازو ھان: بزرگ باز کردو گفتی با قفلدرو
 ھی وی بلندو کت و شلوار مشکیلی بزرگ و قد خیلی خکلی بھش انداختم ھینگاھ

  ساعت
 

 .نی اھیفرناز منم و ھان: کم مو بودیکچل بود و از دور انگار..تش دسی رویمشک
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 . تودیبر_
 .ی اطراف باشنی انمینب: انداخت و گفتانی بھ شاینگاھ

 .. اما من:انیشا
  ببرمت؟ای یریم_

 .رمیم:انیشا
 .. شد وبا سرعت دور شدنشی ماشسوار
پشت سرش ..میدی ھا ملمی فی و فقط تودمیدی و می آدمانی بار بود ھمچنیاول..دمیترس
  راه

 
 داشت کھ ھمھ اطشی حی تولی بزرگ و سھ تا نھگبان گوریلی خییالی وھی...میافتاد

  کت و
 

 .. دستشو بودی روی مشکی ساعت مچھی و ی مشکشلوار
 .ادی خانم خودش مدینی و بشدتویبر_

 از یکی یرو.. و گرون بودکی بزرگ و شیلیخ..  دھنم باز موندی چھ خونھ اوووه
  مبال

 
 کھ باالش یطوالن.  بزرگ یلی خی پلھ ھی... ھم بودگھی چند تا سالن دنجای جز انشستم
  اصال

 
 . نبودمعلوم

 . مشکوکھیزی چھی نجای فرناز اگمیم_
 .ادینترس االن کمند م_
 ..  مننیبب_

 داشت با ی دختر الغر و شکستھ روبروم کھ سعدنی کامل نشده بود  کھ با دحرفش
  شیآرا
 

  نشون بده کھ حالش خوب ساکت کی شی چشماش و بپوشونھ و با لباسایگود
  ھردومون..شد
 

 ..س س سال: گفتی زورکیاومد سمتمون با لبخند..می شدبلند
 بغلم پرت کرد و یخودش و تو.. کھ بھش زدم نتونست حرفش و کامل کنھیلی سبا

  سفت بھ
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   بلندنی و آستدی لباس سفی روختی ریاشکام م..ھی گرریزد ز..دمشی چسبخودم
 
 ..پورشیگ
 ...ـتونم..  تـیگھ من نم..ـی دی فریفر_
 . نگویچی ھــــــسیھ_

 گونش ی سرخ شد رومیلی سی شکست جای دلم گفتم کاش دستم می جدا شد و توازم
  خواستم

 
 ی توی بدیلیخ: محکم از پشت سر بغلش کرد و با بغض گفتھی بغلش کنم کھ ھانبازم

  نیا
 

 .یزدی می زنگھیز حداقل  روسھ
 . تونستمیکاش م: گفتنشی با ھمون صورت غمگکمند
 ؟ی تونستیچرا؟چرا نم: کرد و دستش وگرفت و گفتولش

 .ارنی بیزی چھی بگم دینیبش: و گفتدی و عقب کشدستش
 .می خوای نمیزیچ: گفتھی اومدم اعتراض کنم کھ ھانتا

 .ساکت بابا گشنمھ:کمند
 . طبقھ دومدیاری بسیسرو: شماره گرفت و گفتھی و برداشت و تلفن
 ھ؟ی کھ؟مالی بزرگیخونھ :ھیھان

 ..دونمینم:کمند
   شده؟یکمند حاال بگو چ_

 . بعدارنی بدیبزار: دھنش و قورت داد و گفتآب
 !نھ_
 فرناز_
 !گفتم نھ_
 . کنمیخواھش م_
  ؟ی ترسی میکمند از چ_
 .. ترسم فقطی نمیزیاز چ_
 فقط؟_
 . کشمیخجالت م_
 زود بگو..جالب بود..ھھ _

 . فرناز بس کن:ھیھان
 ی گفتی می و ھی کردی مھی سھ روز و فقط گرنی کھ ایتو ساکت باش،توھمون_
  رشیگ
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 .. کشمشی مارمیب
 . ھولش نکنیول:ھیھان

 . گمی خوب میلیخ:کمند
 .بگو_
 .. ھم بودانی جشن رایاونشب تو_
 .خوب_

 ..خوب خوب راستش:دی کشی و پوست کنار ناخونش و مدی لرزی مصداش
 .گھیبگو د_
 ..  بحثم شدیاونجا با ران کم_
 . اصل مطلبو بگوی مکث نکن،زودنقدریا_

ِاا ھولش نکن د:ھیھان  .کمند آروم آروم بگو.گھیِ
انگشتش خون اومده بود و ھنوزم مشغول کندن ..زدی سکوت کرده بود و پلک نمھنوزم

  پوستش
 

 بھم تجاوز انیرا:ز چشمش روان شد و گفت ای محکم زد کھ قطره اشکیپلک..بود
 .کرد
 ؟؟؟یچــــــــــــــــــــــ:می و گفتمی ھمزمان بلند شدھی و ھانمن
 بھش تجاوزکرده و نکھیا.. افتاده ی کرد کھ چھ اتفاقاتی مفی کرد و تعری مھیگر

  بعدشم گفتھ
 

 عقدش ی رزشکی ھاواری اتاق با دکی ی توی با لباس سرتا پامشکنکھی و امونمیپش
  کرده

 
 با چندتا الی وکی ی آپارتمان و االن اوردش توکی ی قرار بوده ببرش تونکھیا،

  نکھینگھبان و ا
 

 .. از ارسام ندارهی خبرچی ھھنوزم
 ھی گرگھیبسھ د:موھامو زدم عقب و کالفھ وار گفتم.. شوک حرفاش بودمیتو

  چشمات..نکن
 

 . سرخھکال
  صورتت..ی چقدر الغر شدنی،ببیبسھ خواھر:گفت رفت کنارش و دلسوزانھ ھیھان
 

 .گھی چشمات گود شده،بس کن دری شده ،زیاستخون
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 ھنوزم بھ فکرمھ یعنی ارسامھ ،ی کھ براستی خودم نیبرا: گفتدوی و باال کشدماغش
  ی توای
 
 چقدر زنگ زده یدونیم.. مطمئنم کھ بھ فکرمھی رفتم ولادشی چند روز نیا

  یدونیبود؟م
 

 نی اگھی؟نمی نخونده برام فرستاده بود؟اگھ بدونھ با برادرش عقد کردم چامی پچقدر
  دختره از

 
  ھرزه بوده؟اولشم

 دستم و دور ھیرفتم کنارش نشتسم مقلھان.. دلم کبابا شدھی گرری بلند زد زی صدابا
  شونش

 
 . حرفا باورت دار،مطمئنمنی از اشتریاون ب: کردم و موھاشو کنار زدم و گفتمحقھ

 ؟یگیراست م: بھم زل زدو گفتشی اشکی چشمابا
 . خوشگل تره و مظلوم ترهگھی کمند از ھر کس دنمیبی مکنمی کھ دقت ماالن

 بخاطر ھوا انای احیدی بلند پوشنیاصال چرا تو لباس آست.. گمیمعلومھ کھ راست م_
  کھ
 
 ست؟ین

 . لباس باز بپوشمگھی خوام دینم: و گفتری و انداخت زسرش
 باال سرم ھست یحاال کھ نھ پدر: ادامھ دادشھی مکھی تکھی کردم قلبم داره تی ماحساس

  و نھ
 

 برم ی خونی عروس و داشتھ باشم و با چشمای پفنی لباس پر نگھی ی آرزودی بایمادر
  یتو
 

 باشھ و گھی دیکی شی کھ مثال شوھرمھ جدا باشھ و دلم پی اتاقم با مرددیبا.. بختخونھ
  جسمم

 
 بھ دلم بمونھ کھ شبا دیبا.. رنگھی روزهی فی و آبدی سفوارشی اتاق کھ درو دھی یتو

  ھیدور 
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 کھ یبا ھمون اشکا( بشقاب با عشقم شامم و بخورمکی ی شلوغ شام بخورم و توزیم
  یم
 

 ی بھش نرسی ولیسختھ دوستش داشتھ باش): ادامھ دادرختن
 تسی مال تو نی مطمئنی ولی وار عاشقش باشوانھی دسختھ
  نباشھچوقتی ھی حضورش بھت آرامش بده ولسختھ
 دونھ؟ی قلب واموندم نمنی چرا ادونمی نمی سخت؟ولیفھمی مسختھ
 ی خودش و خالھی و گذاشتم خوب با گرنمی و تو بغلم گرفت و چسبوندمش بھ سسرش

  کنھ
 

 روشو برگردونده بود و ھیھان.. اما دست خودم نبودرمی اشکم و بگی کردم جلویسع
  داشت

 
 . کردی مھیگر
  بود؟یبتی چھ مصنی اآخھ
 وفتھ؟ی دختر اتفاق بنی ای برادی باچرا

  باشھ؟انی چرا رااصال
 نبود ریسرش ز.. تعجب کردمدنشیاز د.. برگشتم پشت سرمی آرومدی ببخشی صدابا

  بلکھ
 

  ازش متنفر... کردی نگاه مشی بھ کمند و گرزدی چشماش موج می کھ توی با غمداشت
 

 ..شدم
 .کمند: بلندتر از قبل گفتی تر و کمکی نزداومد

 .. نگفت بھش نگاه کردیچیھ.. صداش ازم جدا شد و برگشت سمتشدنی شنبا
 . باال کارت دارمایب_

 مگھ خونھ ھم آسانسور داره؟... سمت آسانسور و در بستھ شدرفت
 و اشکاش و با پشت دستش پاک کرد نیی پادی لباسش و کشنیی سمتش پابرگشتم
  ھیشما :وگفت

 
 .امی تا من بدی بخوریزیچ

 ام؟ی منم بی خوایم:ھیھان
 .ستی بھ محافظ نیازی کنھ نی تونھ کاری بخواد مگھینھ د: زدو گفتینی غمگلبخند
   روبروم کھ پر اززی شدم بھ مرهی سمت آسانسور و با بستھ شدن در آسانسور خرفت
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 .. بودیخوراک
 . داغون شدهیلیخ:ھیھان

 . کنھی کرد االن داره رو می ممشی رنگ اضافھ قای با خنده و کمیاز اولم بود ول-
 .. الغر شدهیلیخ:ھیھان

 ؟یدی ددهی و پوشکی تنش شیدر عوضش لباسا-
  کھ دارهھی چھ سرنوشتنی ایآره طفل_
 .مینیبی و مشی قسمتمی بد بوده ما داریسرنوشتش از بچگ: دادم و گفتمھی مبل تکبھ
 . تنھا نبودرفتمی کھ من مشدیاووف کاش اونشب حال مادرجون بد نم_
 . ندارهدهی فاگھید_

 . دھنمی و برداشتم و گذاشتم توی بادامی شدم و شکالتخم
  داره؟کارشی چیعنی_

 .دونمینم:  داشتم با زبونم قورتش بدم و فکرم آزاد کنم گفتمی کھ سعھمونجور
  تونست عمل کنھ؟یفرناز چرا عقدش کرد؟م_

  ؟اونوی شناسی دوره و نمنی ای تو پسرایعنیھھف: انداختم و گفتمشی بھ سادگینگاھ
 

 گردن و ریھ؟زی چتشی دختر وضعنی بفھمن اتوننی از دور منکارنی ای توخودشون
  کنار

 
  چقدر زخم بود؟یدی و دگوشش

 .. زخمش بودی بود اما گردنش ھنوزم جادهی لباسش پوشنکھیبا ا.اوھوم_
 . بخوریزی چھی_
 . ندارملیم_
 .دی نخوردیزی چرا چگھی مادی بخور االن میزی چھیگوه نخور _
ِاا فوش نده د_  . ام بدمی پھی انی بزار بھ شای خورم ولی خوب مگھیِ

 از یخبر.. و در اورد و مشول نوشتن شد کھ در آسانسور باز شد  و اومدشیگوش
  اشک و

 
 . نبوداخم

   و قھوه وید،چای بخوروهی؟می برنداشتالی پاستنی چرا از اھید؟ھانینخورد یزیچرا چ_
 

 .ـی و کینیریش.. ھم ھستنسکافھ
 .نمی بیبسھ بابا دارم م_
 زی ھمھ چنی ادینیبی می وقتدی بخوریزی چھیخوب .. نکن تیفرناز تورو خدا اذ_

 .ھست
 .  نکنزی چزی چنقدریا:ھیھان
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 .خوب بابا_
 ؟یخوریچرا خودت نم: زانوم وگفتمی جلو دستم وگذاشتم رودمی وکشخودم

 . ندارملیم-
 اد؟ی وچشمات داره از کاسھ در مرونی کھ استخون ھات زده بی ندارلیم_
 ـی ببیفر_
 ی سعیگرچھ سختھ ول..ی وفق بدطی کن خودت و با شرای نابود شدنتو؟سعنمی ببویچ_

  کن
 

 .ستی نبوده و نی از اولشم ارسامی کنفکر
 .شھینم_
 . و بخورنیحاال ا.  بشھدیبا_
 ی دستشی پی و دادمش و از دستم گرفت و گذاشت توی شکالت فندقینیریش_

  روبروش  کھ
 
 . دھنشی چشم غره من برش داشت و گذاشت توبا

 م؟یفرناز بر:ھیھان
 .دی توروخدا تازه دوساعتھ نشستدینر: شد و گفتھول

 می کار داریلی بھتره خمیبر_
 ؟یچھ کار_
 ..امشب خاستگـ_

 ..دی خواستم بگم از دھنم پری نمیَاه لعنت. دھنم وگرفتمیجلو
 ی تونم خوشبختی نمگھی چون ان اتفاق برام افتاده دی فکر کرد؟نکنھیچرا ساکت شد_
  ھیبق
 
 . افتادمدی جدی فکر ھای منھ ھنوزم ادامھ داره تازه توھی زندگی اوالنی تازه انمی ببو

 ؟یچھ فکرا: گفتی با نگرانھیھان
  ھست؟ی خاستگار بدبخت کنیحاالا. بھترهیلی خدیشماھا ندون_

 .ھی پناھشیلی فامدونمیفقط م: کردم گفتمی شدم و ھمونجور کھ شالم و مرتب مبلند
 ھ؟ی چکارست؟اسمشیحاال چ! جالب شد_
 . ازشدونمی نمیچیھ: اشاره کردم بلند بشھ  و گفتمھی ھانبھ
 ھ؟ی با فرھاد چھ طورونتیم_
 . ھم خرااابیلیخ.خراااااب_

 چرااااا؟: زد و گفتی خنده تک
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 بھ اون ی کھ تو رفتیش: مثل قبل شده بود خوشحال شدم و گفتمی حداقل کمنکھی ااز
  جشن

 
... 
 . خواستم اسمش و ببرمی نماه

 .اوووف چقدر چھرش درھمھ.. کردمی نگاھبھش
 زنگ زدوگفت حال مادرجونش بده ھی ھانیشام منو دعوت کرده بود ول: دادمادامھ

   با اونگھید
 

 حاال ھم باھام ی کھ تو نبودمی البتھ بعدشم گفت شام فردا شب برمارستانی برفتم
  ھی نھیسرسنگ

 
 ری جو گیادی پلکم زی دور و برش  نمگھی منم ددهی اصال محل سگ بھم نمیجورا

 .شده
 . طورننیھمشون ھم: زدو گفتیپوزخند

 .ستی نینجوری ارسام ای تو گفتیول: ھیھان
 . گمیھنوزم م-

 یلی گوشھ کھ جواب بده گفتمکارسام تو رو خھی زنگ خورد و رفت ھی ھانیگوش
  دوستداره

 
 . باشیزی نگرانچگمی و مانی الزم شد خودم بھش جراگھ

 ی خودش چشی پیعنی: چشماش جمع شده بود و مظلوم دستم و گرفت وگفتی تواشک
  یفکر

 
  کنھ من ھرزم؟ی کنھ؟فکر نمیم

 مسافرت ی باھاش رفتی کھ وقتیاگھ ھرزه بود! نھ: و محکم فشردم و گفتمدستش
  یتونستیم
 

 نقدری اصال چرا ای کنمی خودت و قایَ از انگ ھرزگنکھی ا،نھی کارهی چی بدنشون
  زود قبول

 
 ؟ی کھ ازدواج کنیکرد

   کردم اگھ تنھا بمونم وی درموردم فکر بد کنن ،چون ھمش فکر مھی بقدمیترسیچون م_
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 کثافت نی تونستم عمل کنم کھ بپوشونم ای ھرزه،چون نمھی شمی بشھ میزی چبعدش
  یھا
 

 بود کھ نابودم کرد ی کمک کنھ ھمونتونستی کھ می و چون اون لحظھ تنھا کسدورم
  یم
 

 ؟یفھم
 کشور نی ای تویکنی مھی زود گرنقدری نکن ،چرا اتی خودت و اذنقدریبس کن ا_
  زارانھ
 

   تو االنی اتفاقات براشون افتاده و بعدش ولشون کردن ولنی ھست کھ تاحاال بدتردختر
 

 بازم ازدواج ی تونی مطلقست ،مگنی ھرزست مگنی نمیری اگھ طالقم بگیمجھز
 .یکن

   ببره ھر لحظھادمی تونم ارسام و از ی نمیول: با پشت دستش پاک کرد و گفتاشکاشو
 

 . ستی ننمیبی مشمی بلند مھوی و ادی کنم بوش می ،ھرلحظھ فکر مکنارمھ
 . خوب آروم باشیلیخ_

 . تودنی راھش نمگنی دم دره مانیشا:ھیھان
 .می باھم برنیایب: اشکش و با پشت دستش پاک کرد وگفتکمند

 محافظا اطی بھ محض ورودمون بھ حرونی کھ داخل خونھ بود اومد بیپی ھمون تبا
  بادقت نگاه

 
 . بودنستادهی دور ای کردن ولیم

  تو؟نیومدی چرا نانیآقا شا: و کمند کفتمی شدنی ماشسوار
 . گفتن مجلس زنونستانیوهللا خواستم ب_

 .ی ھستی چقدر تو خجالتیآخــ:ھیھان
 .می برگھی ددیبس کن_

 . بھ سالمت خداحافظدیبر:کمند
 بھ بحث و کل کل ی توجھچی ھنی ماشیتو..می و رفتمی کردی باھاش خداحافظھمھ
   وانیشا
 

 و بھش ارمی بری شماره ارسام و گیچھ جور. نکردم و فقط فکر کردم و فکرھیھان
  ماجرا و

 



 188 

 .بگم
********************* 

 . کرد وحرف زدھیاز بس گر.. شدم مونی  بھ مامانم گفتم و چقدر پشماجرا
 دکمھ گرد ھیکتش  کھ ی اروزهی بھ خودم کردم کت وشلوار سبز فی نگاھنھیی آیتو

  ییطال
 

موھام با شانھ خوب شانھ ..کال ساده بود و خوش وخت خوب مامانم دوختھ..داشت
  کردم و با

 
 ی سبززی ری  گالدمی رنگم و پوشدی سفی باال بستمش و روسری کمکی کش بارھی

  داشت و
 

 .. بودخوشگل
 .گھی قدر بسھ دنی زدم ھمملی ری رنگم و زدم و کمی صورترژ

 ی زنگھی خوب حداقل شعورهی چقدر برهیگی انداختم حرصم از فرھاد ممی بھ گوشینگاھ
  بزن

 
. 

 . اومدنایھول نکن: اومد و عسل با سرعت  درو باز کرد  و گفتفونی آیصدا
 خوب بابا تو چتھ؟_
 . ھولمیلی فقط خیچیھ_

 .از دست تو: و گفتم دمیخند
 ام بھ کمند دادم کھ حالت ی پھی بگذره یگذاشتم کم.. اتاقمی توومدی صداھا مسرو

  چطوره
 
 .رونی منتظر جوابش نشدم و رفتم بگھید
 . ھمشون بلند شدن سھ تا زن بودن و دوتا مرددنی و منو درونی پام و گذاشتم بتا
 . آشپزخونھی دست دادم و سالم کردم و بعدشم  رفتم تویکی یکی

 ش؟یدید: و آروم گفتشمی اومد پعسل
  بود؟یکیکدوم _
 .اون چشم سبزه_
 . بودیریگیچھ ج_
 .دکتره ھا_
 ؟یجد_
 . از دوستات تورو شناختھیکی قی کھ گفت گفت از طرنجوریاره ا_
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 کدوم دوستم؟-
 .دونمینم-
 .ارمی بی خوب برو تا من چایلیخ_

 فکر ی بود و کمدهی کھ مامان خری خوشگلی استکان ھای توختمی ھا رو ریچا.رفت
  کردم

 
 ی چون کمند حتدونمی مدی بعی ولھی ھردوشون پناھیلیچون فام کمند قی از طردیشا

  خودشم
 

 . ندارهخبر
 سبز ی بھش نگاه کردم چشمایواشکی بادقت اما ی ھمشون گرفتم و کمی و جلویچا

  روشن
 
 . برجستھ و دماغ متناسببای و لب تقری طالی موھاو
 کھ گفتم کارمی چدی داشت ازم پرسی حدودا چھل و شش سالیعنی مسن بای خانم تقرھی

  مھندس
 

 می اتاق حرف بزنی تومی برمگرفتنی حرف زدن تصمی و بعدش بعد از کلی کشنقشھ
  صبر

 
 از ی منھی بزنم و بلند بگم جوون قناری خواستم سوت بلندستادی ای  بلند بشھ و وقتکردم

  بس
 

 . بودپیخوشت
کس سھ  تخت نشست و فورا نگاھش رفت سمت عی نشستم و اونم روی صندلیرو

  نفره من
 
  کمنده؟نیا: و با دستش اشاره کرد بھ کمند و گفتھی کمند  و ھانو

 دشون؟ی شناسیبلھ از کجا م: کردم و گفتمتعجب
 .دختر عمومھ_
 ؟ی کمندی شما پسر عمویعنی_
 .بلھ_
 د؟یاز کجا منو شناخت_
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 شماره یواشکی و دمی دشی گوشی فقط بگم کھ عکستون و توھی طوالنکمیداستانش _
  خونتون

 
 . برداشتمو

 ؟یدونستیاونوقت اسمم و از کجا م: کردم و گفتمیاخم
 . پر حرفھیادی زکمیکمند : زد و گفتیلبخند

 د؟ی از خودتون بگشھیخوب م_.  کم حرفھگھیاالن د: دلم اضافھ کردم بھ حرفش یتو
   دارم و البتھی عمومی ھستم و دکترایمن سامان پناھ.حتما: وگفتدی جو کشی کمکتشو

 
 کھ با من اومدن در اصل عمھ و پسر عمھ ی کساننی ھم ھستم و ایھوشی بمتخصص

  من
 

 آلمان یعنی و خارج کشور ی من چندسالنکھی و اون دختر خانم خواھر منھ و اھستن
  درس

 
 .  خوندمیم

 . کل عقلش و از دست داده اومده برا مننی ایعنی.اوووه
 د؟ی کنیشما شروع نم_

 تھران بوده و پدرم نی دانشگاھم ھمدیدونی می و کلمیاسم و فام: مکث کردم و گفتمیکم
  سیپل
 

 .شھی ھا کشتھ متی از ماموریکی ی کھ توبوده
 .متاسفم_
  کمندخبر دارم؟ھی کھ من از کل زندگدیدونی سوال دارم فکر کنم مکی من یممنون ول_
 .ر داره ھم خوب خبھی کھ کمند از زندگدونمی ھم منویبلھ وا_
 .دی سرش اوردیی کھ چھ بالدونمیپس م_

 عمھ و پدرم و ی کارھای کردم جلوی باھاش نداشتم و سعیمن ار: کرد و گفتیاخم
  رمیبگ
 

 . خوب نشداما
 .دونمی میزای چبایتقر_
  ھست ؟ی شما کسی زندگی خوام بدونمتوی ممی بگذرزای چنیاز ا_
 چرا؟_
 . کشمی شما و نمی خوشبختی کشم و جلویچون اگھ باشھ پا پس م_

 . قبال بلھ: فکر کردم و گفتمیکم
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 . ھستدی امیپس جا: گفتی و تکون داد و با لبخند با نمکسرش
 .  کمند بودھی شبی کردم تھ چھرش کمی نگاھبھش
 .رونی بمیپس بھتره بر: شد وگفت بلند
 . بگھ بھ خانواده ھای خواد چی مدونستمینم
فرناز خانم : گفتمی سرجامون نشستمیھ بھ نگاه ھا رفت توجی و برونی بمی کھ رفتنیھم

  گفتند
 
 . فکر کننخوانیم

  ھست؟دی امیپس جا: گفتی کھ فکر کنم خواھرش بود با خوشحالدختره
 زن ی عموش مرده ولیعنی فکرکردم کھ کمند گفتھ بود پدرش نی نگفتم و بھ ایزیچ

  عموش
 

 .ومدهی پس چرا نزندست
 . ھفتھ وقت خواستمھی نشستن و یکم

 زود منتظر یلیخ: گفتی خاصی دختره با مھربونرونی کھ خواستن برن بیموقع
  جوابت

 
 .ی نکندمی نا امدوارمیام.. ھستم

 دختر عموم تنگ شده اگر یدلم برا: کرد وآروم در گوشم گفتکی و بھم نزدخودش
  ازش خبر

 
 . نفھمھی کسی تورو خدا بھم بگو ولیگرفت
 . کھ خودش بخوادی بھ شرطیخبر کھ دارم ازش ول:م وگفتم و تکون دادسرم
 پسر داره البتھ ھی عموش فقط نی کھ اکردمی فکر مشھیھم.رونی زد و رفت بیلبخند
  کمند

 
 ی با چشمای برادربود ولی کھ خواھرش بود و کپنی ای پسر داره ولھی بودکھ گفتھ
  یمشک

 
. 

 . براماریعسل آب ب: مبل ولو شدم و گفتمیرو
 . پاشو بخوریمگھ پا ندار_
 .اریخفھ آب ب_
 .ارمی نمھینجوریحاال کھ ا-
َااه خوب بابا عسل جان اگھ م_  ؟یدی آب بھمن مکمی ی تونیَ



 192 

 . خودت پاشوزمینھ عز_
 ..  آشپز خونھی بھش زدم و رفتم توی شدم و لگدبلند

کمند  قبلش از ی ھستن ولی  خوبناخانوادهیخوب فکراتو بکن ا: اومد و گفتمامانم
  خوب

 
 . و جو کنپرس

 .باشھ_
 ام کمند انداختم ی بھ پی نگاھدمی لباسام و عوض کردم و  خوابعی اتاق و سری تورفتم

  کھ
 

 .فعال خوبم: داده بودجواب
چشمام و .  بود براش افتھی نی رو خودم و خداروشکر کردم اتفاق بدتردمی و کشپتو
   ھمیرو
 

 دمی و خوابگذاشتم
******************** 

 ***انیرا**
 .بابا بخدا باور کن از عمد نبود_
 سما داشتم نی ایتو... و بھ دوروبرم خوب نگاه کردمدمی خوردم از خواب پریلی سبا
  از
 

 موھام کردم و یدستم و تو... بود یچھ خواب بد.. سوختم ی عرق و گرما مشدت
  کالفھ بودم

 
 .. ھم کالفھ بودمیلیخ
 بالکن اونم با ھمون لباس ی تودنشی کھ با دنیی و خواستم برم پارونی اتاق اومدم باز
  یدیسف
 

 رنگش ی وفندقیتونی زیموھا..موھاشو باز گذاشتھ بود.. ستادمی بود ادهی عصر پوشکھ
  داشتن

 
 یلیھوا خ...ی صندلھی بھ پازدی بود و با پاش ضربھ مریسرش ز.. خوردنی تکون مبا

  سرد
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 تونستم ینم.. شده بودرهی دستش خیبھ عکس تو..ستادمی کھ اکیاستم برم نزدخو..بود
  بفھمم

 
 ..کردی مھی داشت براش گردونمی می ولھیک

 ی و بازم خودم و لعنت کردم فقط بخاطر لذت خودم و اون مستری و انداختم زسرم
  یلعنت

 
 و اومد زی میعکس وگذاشت رو..دوباره نگاش کردم ... دختر شدمنی ای نابودباعث

  یتو
 

 ی و در اورد و انداخت روی رنگی مشکیلباس بافتن...دراتاقش باز بود..اتاقش
  رفتم...تخت

 
کالفھ شدم و .. شدمرهیبھ بدنش خ.. و از تنش دراورددشی سفی دکمھ رھنیپ.. ترگوشھ
  دستم

 
ھ  حال طبقی توای بیداریاگر ب:دوتا تق زدم بھ در و گفتم..دمی موھام کردم و کشیتو

  دوم
 

 . دارمکارت
ھم اون نابود .. پر از آب خوردمیوانی رفتم سمت مبل ھا نشستمو لعیسر.. نگفت یزیچ

  شده
 
 سرم یمی مالی کھ با بودمی کشیپوف.. افتادشی بھ صحنھ چند لحظھ پادمیبازم .. ھم منو

  و باال
 

 .نیبش: و نگاش کردماوردم
 .. بودی اسکقھی شیُموھاشو شل بستھ بود و لباس بافتن.. نشست

 . خوام بخوابمیکارتو زود بگو م_
  ی بری مسافرت حدودا سھ روز خواسترمی میخواستم بگم من چند روز.. خوبیلیخ_
 
 .  نروییتنھا.. بگو سام ببرترونیب

 ن؟یھم_
 .درضمن در اتاقت و شبا ببند بخواب-
 ؟ی بزندی دیای بشتی کھ خوبھ پاد؟توی بدت م؟نکنھیچ_
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  شب.. گمیواسھ خودت م..بس کن : آروم گفتمیواستم داد بزنم ول خورد شدم خعصابم
 

 .ریبخ
 ی تودمی و آب سرد پاشسیرفتم سمت سرو.. اتاقی رفتم توعی شدم و سربلند

  نیا...صورتم
 

 .. و ھم زود بخشش و مظلومی نھیھم زبون دراز و ک... بودبی عجیلی خدختر
 کھ ی مدتنی ای زنگ زدم کھ تواریبھ خشا.. سمت کمد و چند دست لباس برداشتم رفتم
  من
 
 .. برامرهی بگطی زدم کھ بلی زنگم بھ مانھی... بره شرکت ومراقب باشھستمین

  ارسام کجاست؟یعنی..دمی تخت طاق باز خوابیرو
 ست؟ی ازش نی خبرچی ھچرا
 . ندارهی ازش خبرچکسی خاموشھ و ھشیگوش

 .. شدمنگران
 اد؟ی سرش بیی بالنکنھ

 . باھم بازم برادرمھ نگرانشممی نداری خوبونھی منکھی ابا
 .شھی می و بفھمھ چانی فکر کردم کھ اگر ارسام جرنی رو خودم و بھ ادمی و کشپتو

///////////////////////// 
 .دیدی و راه نمی ھرکسدی نخوام بگم خوب مراقب باشگھی خوب دیلیخ_
 .چشم آقا: بلند گفتنی صدابا

اما .. خواب بودامیصبح کھ خواستم ب.. سمت فرودگاه  سوار لنکوروز شدم و رفتمرفتم
  بھ
 

 ی حواسش باشھ ممکنھ کاریکی حموم رهی می ھا گفتم خوب مراقب باشن و وقتخدمھ
  دست

 
 . بدهخودش

 . ارسام کجاستنھی بشھ ببریگی ھم خواستم پاری خشااز
زده  یلبخنده پھن.. صفحھی کتم دراوردم نگاھم رفت سمت عکس روبی و از جمیگوش

  بود و
 
 ی و پام و رودمی کشیآھ... عکس و ارسالن ازش گرفتھ بودنی شده بودارهینخی دورببھ

  پدال
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 . فشار دادمشتریب
 خواست ی آلمان می شرکت ھای از بزرگیکی.. پنج سال زحمتم بودجھی سفر نتنیا

  باھام
 

 فروش دوی تا خری خالفکاره از پول سودیلی شرکت خھی نکھی داد ببنده البتھ اقرار
  دختر

 
 خواستم شرکتم و ببرم باال حاال بھ ھر ی برام اصال مھم نبود من فقط مزای چنی ایول
  یمتیق
 

 . کھ شدهھم
******************** 

 ھیھان
سرم و باال اوردم و با حرص .. خودکار موندی تند تند نوشتم کھ کنار انگشتم جااونقدر
  نگاش

 
 خونھ ی از اون نگھبانایکی اسکول حقت بود کھیدمر..کردیاصال بھم نگاه نم..کردم
  کمند

 
 ..ی تا آدم بشبزنتت

 بعدا سیجزوه ننو:انیشا: انداختمی درش اوردم نگاھیواشکی دی لرزبمی جی تومیگوش
  بھت

 
 .دمیم

 .  زدم و نگاش کردمی پھنیلبخند
 ؟یخندیچتھ م_

 .ی بابا الکیچیھ: سمت ساحل و گفتمبرگشتم
 .مای کھ امتحان دارسیخل بدبخت جزوت بنو_
 .خودم ھمشو بلدم_
 .خداکنھ_

 از پسرا و دخترا رفتن سمتش منم کولم و برداشتم و رفتم ی تموم شد و چندتاکالس
  یتو
 

 . رمیخودم م: ام دادمی بھش پمحوطھ
 .نرو کارت دارم: جواب دادعیسر
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 .. و مشغول شدمدمی لواشک خرھی سمت بوفھ و رفتم
 کمند یعنی تو فکر رفتم رفتمیھمونجور کھ راه م.. نگیارک تک زنگش رفتم  سمت پبا
  گھید
 

 ره؟ی نمھی و آتلدانشگاه
 .مرض: وگفتمدمی پری بوق بلندی صدابا

 .بپرباال خوشگلھ: و گفتدیخند
 .ریفالفل بگ: کھ نشستم و کمربند و بستم و گفتمنیھم
 عــــھ؟_
 .بـــلھ_

 .دییچــشــم شما امر بفرما: جا بھ جا کردو گفتدندو
 .ی بدجنسیلیخ: و گفتمدمیخند

 .یزیآخھ فالفل ھم شد چ_
 از بچھ ھا کھ دم در ی رومو کردم طرفش تا بعضرونی بمی اومدنگی از پارکیوقت

  بودن مو
 
   با سس و نوشابھدیخری شبا کمند برامون می ھم خوبھ تازه بعضیلیخ: و گفتمننینب
 
 .میردخویم
 ؟ی خبر کمند ھم داریراست_
 . منشی خونھ پادی سگ رفتھ آلمان و احتماال فردا بی بھم گفت کھ پسره روزیآره د_
 .چارهی تنھاست بیلیخوب ھواشو داشتھ باش خ_
 .دارمش_
چرا : و زد فورا خاموشش کردم کھ برگشت طرفم و گفتی کوچھ و پلکی ی تودیچیپ

  خاموش
 
 ؟یکنیم
 .سرم درده_
 .کنمیخوب کمش م_
 ی بلند گوش کنی تو عادتھ کھ با صدارینھ خ_
 .از دست تو_

 نکرده کمند از اون شب ی فکر کردم کھ اگر خدانی تکون دادم و بھ ای و بھ صندلسرم
  حاملھ
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 ماجرا گذشتھ از کجا نی ھفنھ و چند روز ازاھی فقط یول.. شدی چقدر براش بد مشدیم
  معلوم

 
 نکرده یریی بار رابطھ حاملھ شده باشھ اصال ھم کمند تغھی با شھی نھ بابا مگھ منباشھ؟

  فقط
 

 . ھستی عادزی چھی کھ ی عصبی تر شده و کمالغر
 ؟یکنی فکر میبھ چ_
 .فالفل_
 . ادی بدم می فالفل لعنتنی از انقدریَاه ا-
 . دارهی خوبنی بو بھ اادیدلت م_
  بخرم؟تزایپ-
 .فالفل_
 اسنکم خوبھ ھا؟_
 .فالفل_
 ؟ی چییتزایسمبوسھ پ_
 .فالفل_
 . خرمی مزبرگریاصال چ_
 .فالفل_
    درد و فالفلِیا_
 .فالفل_
 . خرمی برات میکی گھیبس کن د_
 .ی سس و نوشابھ مشکھیفالفل دوتا با _
 .. خرمی میکیفقط _
 . نمیاصال بزن کنار بب_
 . نی خوب بشیلیخ_
 .ھھ فالفل_
 .خفھ شو بابا_
 .خخخ فالفل_
 .گھی شو دست؟ساکتیمگھ سرت درد ن_
 . بازم فالفلی ولشمیباشھ ساکت م_

 کمند
 دانشگاه و گھید...امی برونی صورت خستھ وکسل بنی بھ چشمم زد تااز املی ریکم

  شرکت
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 ..  کھ کال ولش کرده بودمھم
 کانال آھنگ ھی نشستم و زدم ونیزی مبل سمت تلونیکتری نزدی و رونیی طبقھ پارفتم

   شادیھا
 
 ھی بود با ی ترکالی سرھی نداشتم و ردش کردم دنی گذاشتھ بود اما حس رقصی باحالو

  اسم
 

 زی بودم و بھ نظرم چدهیقبال چندتا از قسمت ھاشو د"لیرازکارایپو" بی و غربیعج
  یجالب

 
 .. طنز ھم داشتی ھاھی و عاشقانھ بود مایسی پلی کمنکھی جدا از ابود
 دمی و رفتم سمت پنجره و ددمی پراطی حی توی سگ ھای بودم کھ با صدالمیج ف اویتو
  کھ
 

 ھول کردم و کاله ژاکتم و یکم.. دعوا بودی انگارستادنی با دوتا سگ بزرگ انگھبانا
  گذاشتم

 
 کھ داره ھی تونستم بفھمم کی تر شدم از بس قدشون بلند بود کھ نمکی و نزدسرم

  باھاشون
 

 ھی رفتم نشستم سرجام و الیخی داشت بی دل پری بود انگاری ھرکی کنھ ولی مدعوا
  یموز

 
 انی خوب بود کھ رایلیخ.. و کندم و تکھ تکش کردم و دونھ دونھ خوردم پوستش

  نبودش ازش
 

 .. اوردی ادکلنش سردرد برام می کھ بوی بودم جورمتنفر
  خانم ناھارو بکشم؟دیببخش_

 مگھ ما دونمیمسئول آشپزخونھبودن آخھ من نمدوتا زن .. سمت زن پشت سرم برشتم
  دونفر

 
  ھست ناھار؟یچ: آشپزخونھ گفتمی کھ دونفر ھم اورده برامیخوری میزی چچقدر

 .   براتون درست کردمدی دوست داریلی خیآقا گفتن ماکارون_
 .نجای ااری برام بگھی ساعت دکیخوب باشھ _
 .چشم_
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اون .. داشتی روحی تپل بود و چھره ساده و بی داشت کمکی و ی سبای سنش تقررفت
  یکی
 

 ...  داشتیزی بانمک و عزیلی داشت و چھره خی کھ چھل و پنج سالھم
 یپاھامو گذاشت رو...زی می و گذاشتم روی دستشی موز و کامل خوردم و پی ھاتکھ

  مبل و
 

  رمیبگ ھنوز وقت نکردم باھاش تماس ی فرناز بود ولی خاستگارروزید...دمی کشدراز
 
 رونی بدهی گفت با فرھاد دعواش شده و استفا داده و از کارش کشھی کھ ھانینجوریا

  یول
 

 .. بودهری گیادی زکمی پسره یخوب حقم داره ول.. ناراحتھ یلی گفت خھیھان
 عی زنگ بزنم کھ خودش زنگ زد سرمی زدم پشت گوشم و خواستم بھ مرموھامو

 :جواب دادم
 .یمیالو سالم مر_

  جونم حالت خوبھ؟یسالم کمن: بودنی غمگی کمصداش
 . ستمی بدک نِیا_
  حرفا راستھ؟نیکمند ا_
 کدوما؟: گفتمی ولھی با چدونستمی منکھی ابا
 . ی ازدواج زورکنیھم-
 .آره راستھ_

  بد بود؟یلی جونم کمند تورو خدا حالت خی خدایوا:دی لرزی مصداش
 .دی اندازی مادمی شماھا ی ھادی نادمی یزی خوام چی من می ھمی مرگھی شو دالیخیب-
 ..آخـ_
 خورده بودم و ی و ھرچسی رفتم سمت سروعی عقم گرفت و سری بدی احساس بوبا

  باال
 

  ی بھداشتسی سروی مبل و خودم توی و انداختھ بودم  رویگوش..گندت بزنن... اوردم
 

 .الھھ خانم: صدام و بلند کردم و گفتمی کمرونی بھ صورتم زدم و اومدم بیآب...بودم
 .بلھ خانم: اومدم و گفترونی آشپزخونھ بی از توعیسر

 د؟ی غذا و بکششھیم_
 . حاضرهگھی دقھیچشم تا ده دق_
 .اری اضافھ نیزای چاری سس قرمز بی و دوغ و کمی خواد فقط ماکارونینم_
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 .چشم_
 قطع شده یگوش... رفتی مجی گی و برداشتم سرم کمی سمت مبل و خم شدم گوشرفتم
  بود

 
 ھو؟ی ی شدیچ: خاموشش کنم کھ زنگ زدخواستم

 . بھ دماغم خورد حالم و بد کردی بوھی دونمینم_
 ؟یحاال بھتر_
 . گرسنمھیلی خزنمی بعدا بھت زنگ میآره مرم_
 .نمتی ببای روز بھی حتما ی ولزمیباشھ عز_
 .باشھ فعال_
 .فعال_

 زی میلی خی با دوازده تا صندلزی مھیمت سالن  مبل و رفتم سی و انداختم رویگوش
  بزرگ و

 
 دونمینم.. دادم ھی مچ دستم تکھی ھا نشستم و سرم و ی از صندلیکی یرو.. بودیکیش
  ی چیبو
 

 ..ومدی بود ازش بدم می ھرچی ولبود
 .نوش جان_

   بشقاب و غرق سس قرمزش کردم و شروع بھی توختمی ری گفتم و کمی سردممنون
 

 رمی خوردم و اصال برام مھم نبود کھ بعدش ممکنھ سکسھ بگی کردن ،تندتند مخوردن
  فقط

 
 ..  کنمری خواستم خودم و سیم
 تنھا دی انداختم شای ماکارونسی بھ دینگاھ...دمی و پراز دوغ کردم و سر کشوانیل

   کھییغذا
 

بلند شدم و ..دنی بود و من درحال ترکی خالبای تقرسید.. بودنی خوردمش ای مخوب
  بعد از

 
 بد بھ دماغم خورد و کل معدم ی شکر رفتم سمت کاناپھ کھ بازم اون بوی الھگفتن
   شدیخال
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   آب بود و رنگم زردسیصورتم خ.. از بس عق زده بودم رفتمی داشتم از حال مگھید...
 

 کاناپھ یرو..دنی لرزی جون بودن و بد می راه رفتن نداشت و دستام بیپاھام نا.. بود
  خودم

 
 . الھھ خانم چشمام و باز کردمی ھم گذاشتم کھ با صدای پرت کردم و چشمام و روو
 .دیشی بھتر مدی و بخورنیا_
  ھست؟یچ: حال گفتمی جون و بی بیلیخ
 .شھی حالتون بد مدی خوب غذا نخوردی مدتھیچون .. ھی محلیدوا_

 بھش مزه خوب داده ی کھ توش بود کمی طعم نباتی ازش خوردم تلخ بود ولیکم
  نیا:بود

 
  ھست؟ی خونھ چی تویبو
 کدوم بو؟_
 . کنھی و حالم و بد مادی مییھوی ی بوھی-
 .زنمی االن خوش بو کننده می باشھ ولرونیممکنھ از ب_
 .ممنون: و گفتمدمی و دادم دستش و دراز کشوانیل

 زدی لری و حال خرابم نبود،فقط دستم مییھوی ی از اون بوی بھتر شده بود و خبرحالم
  کھ
 

 کاناپھ یموھامو باز کردمو ھمونجا رو.. شربت خنک آلبالو حل شدی با خون کماونم
  دراز

 
 ..دمیکش

 رنگ بود و ی تنم نگاه کردم آبیبھ لباسا..دیچی پی گوشم می بچھ توھی گرھی یصدا
   دستیکم
 
 دی سفی پسر الغر ولھی کنارم کیکوچنگاھم رفت سمت تختھ .. پاھام متورم شده بودو

  کنارم
 

  بغلش کنم؟شھیم: بھش زدم و گفتمیلبخند..بود
 . نھ: گفتی با اخم وحشتناکانیرا
 .چرا بذار بچم و بغل کنم_
 . ببرنشانی بدینھ اون مرده با-
 . لرزهی پلکاش منینمرده بب_
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 . کشھیمرده نفس نم_
 . بغلش کنمبخدا نمرده پسر من نمرده بذار: گفتمھی گربا

 ... ودمی کشی بلندغی از اتاق جرونی دستش گرفت و پرتش کرد بی و توبچھ
 یدستم و رو..خداروشکر خواب بود.. زدم خوب اطرافم و نگاه کردم ی نفس منفس

  صورتم
 

 . خودت رحم کنای فرستادم خدای و صلواتدمیکش
پتو و انداختم ھمونجا و . شش بودبای بھ ساعت کردم ساعت تقری شدم و نگاھبلند

  میتصم
 

رفتم وان و پراز آب ولرم .  خواب شوم از سرم بپرهنی حمام کنم تا فکر ای کمگرفتم
  کردم و

 
 آرامش بخش یلیگرماش خ.. آبی شد لخت شدم و نشستم توی خوب کفیوقت
  چشمام و..بود

 
 .دمی باز و لختم کشی موھای ھم گذاشتم و دستم توی لذت رواز

  دنبالم گشتھ؟یعنی... رفت سمت ارسامفکرم
 ره؟ی فرناز سراغ منو بگشھی پرهی میعنی
 کنھ؟ی فرناز و باور می حرفایعنی
  از اول دوستم داشتھ باشھ ؟شھیم

  خوشحال باشھ نھ تنفر ازم داشتھ باشھ؟نھی منو ببی وقتشھی ماصال
 ی روکی کردم و بلندشدم رفت سمت دوش و بدنم و شستم و با ھمون حولھ کوچیپوف

  تخت
 

 شکمم یپاھامو تو.. شده بودنی باعث اسمی خی بودموھاسی خبای تقریروتخت..دمیخواب
  جمع

 
 تخت ی دلم درد گرفت رویھوی چرا دونمیاما نم.. فکر آزاد باشھ ی و گذاشتم کمکردم

  نشستم
 

 گرفت ی خودم جمع کردم کھ درد بدی و پاھامو تودمیبازم خواب.. دردش متوقف شدکھ
  دلم و
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 تخت و ینشستم ور.. آزار دھنده بودی کمتر شد ولی صاف کردم دردش کمپاھامو
  کالفھ

 
 انی ھم بگم بی و فرمی بھ مری باشھ فردا برم خونھ ھانادمی.دمی شدم و لباس پوشبلند

  حداقل
 

 ..دی خری کممیر و بمی گذشتھ دور ھم جمع بشمثل
   کھ ارسام نذاشتاهی افتاد بھ اون جعبھ سادمی ھوی کردم کھ ی بند لباسم و محکم مداشتم

 
 !!فی حی بوده ولی بدونم توش چخوادیچقدر دلم م..نمشیبب

 شماره ھی زنگ بزن کھ زنگ خورد ھی و خواستم بھ ھانمی شدم و رفتم سمت گوشبلند
  ناشناس

 
 : نگفتمیزی چیجواب دادم ول.. بودبی عجی و کمبود

 .الو: گفتم ومدی مدنشی نفس کشیصدا
 .کمند_

 .ارسام: تار شد از اشک با بغض گفتمدمید.. کردم ی دھنم داشتم سکتھ می تودی پرقلبم
 .ی کردونمی تو؟دییکجا_
 .ارسام_
 . توامی نکن فقط بگو بزارن بھیگر_
 تو؟_
 .امی بزارنینم..دتمی خونھ جدیروبرو_

 و درو باز نیی تخت و با سرعت رفتم پای و انداختم روی و گوشھی گرری زدم زبلند
  کردم و

 
 .دی زود باشدی و باز کناطیدر ح: داد زدمبلند

 ناخونم جانیھمونجور داشتم از استرس و ح... سمتم و دوتاشو رفت سمت دربرگشتن
  یو م

 
 خونھ و ی توادیگذاشتم ب..دچقدر دلم براش تنگ بو.. کھ اومدتوکردمی مھی و گردمیجو

  با
 

 یقی و نفس عمدیمحکم منو بھ خودش چسب.. بغلش پرت کردمی خودم و توسرعت
   ودیکش
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 .ی معرفت بودیچقدر ب:گفت
 سرم شیلی گفتم ازش جدا شدم و نگاش کردم  کھ با برق سی نمیچی کردم و ھی مھیگر
  و
 
 ..  انداختمریز
 ؟ی کردوونھی منو د؟چرای چرا منو وابستھ خودت کردیخواستی داداشم  و میوقت-

 طرف و برق نم ھیاخمش و چھره وحشتناکش .. و باال اوردم و زل زدم بھش سرم
  یاشک تو

 
 نگو وگرنھ زندت یچی ھــــــسیھ: بزنم کھ گفتی طرف خواستم حرفھی چشمش

 .ذارمینم
 ...بخدا اونـ_

 .خفھ شو" داد زدبلند
 کھ یچونم و تو دستش گرفت و با فشار...دلم درد گرفتھ بود و بازم دی لرزی مچونم
  بھش

 
 فقط بگو چرا؟: کرد گفتی موارد

 گفتم یاگھ م. کردی گفتم تجاوز بوده کھ باور نمیاگھ م... سرخ سرخ بودچشماش
  ازدواج

 
 . کردی بوده کھ باور نمیزورک
 .مجبور بودم: ھم فشار دادم و گفتمی و روچشمم

  ؟چرای من و شکستھ تر کرد؟چرای کردنکارویچرا؟چرا با دل من ا:دی غرتی عصبانبا
 

 . بزن تا نکشتمتی حرفھی ؟دیزنی نمی حرف؟چرای و شب و روزم کردخودت
 پس زدم و یظی گرم و غلعی بگم کھ با احساس مایزی تر شد و تا اومدم چدی دلم شددرد

  با
 

 نگاھم ی وقتیخواستم بلند بشم ول...نی و افتادم زمزیخوردم بھ م.. ھولم داد عقبدستش
  بھ
 

   داشت تاردمی کل شلوارم و گرفتھ بود و دیظیخون غل.. افتاد زبونم بند اومدشلوارم
 
 ...شدیم
 .ام..ارسـ_
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 عیسر... خشکش زد تمی وضعدنی وحشتناکش برگشت سمتم و با دتی ھمون عصبانبا
  اومد

 
 ؟ییھویتو چت شد : و با شوکھ گفتسمتم

 ..شدی مشتری شلوارم بیسی و فقط خشدیت برام کمتر م داشصداش
 کمی خورد کم کم ھمون ی بھ گوشم میواشی یلی خی شدم بلندم کرد اما صداھامتوجھ

   تارمدید
 

 . شدکی تاربرام
. 
. 
. 

 یلی کردم چشمم و باز کنم اما پلکام خی دستم حس کردم سعی و توی خنکسوزش
   بودنیسنگ

 
 .. بستھ شدنو

 از من دور بودن و بدجور داشتن یلی خی اما انگاردمیشنی دوتا مرد و می صداسرو
  دعوا

 
 .. کردنیم

 دوتا سرم بھم ی اتاق خودم بودم ولی بھ اطراف انداختم توی و باز کردم و نگاھچشمم
  وصل

 
ُ دست چپم بلند شدم و سرم ھا و تویکی دست راستم و ی تویکی بود  دستم گرفتم و یِ

  رفتم از
 

 .. بودانی اتاق رای دعوا توی صدارونی باتاق
 ساکت شدن دنمیدرو باز کردم کھ با د... بودی بدی آروم رفتم سمت اتاق دعواآروم

  کنار لب
 

  ارسام لبت پاره شده؟: پاره شده بود ارسام
  یچی ھی زمزمھ کرد ولیزی بھ گوشھ لبش کھ مچ دستم و گرفت و چدمی و کشدستم

 
 .دمینفھم

 . اتاقتی؟برگردتویچرا بلند شد_



 206 

 . کبود بودی چشمم کمری زانی سمت رابرگشتم
 . اتاقتیبا توام برگرد تو_
 تنم افتاد و اومدم ی تومی از واکنش بچگی کھ زد جا خوردم و ترس ناشی دادی صدابا

  برم
 
اما با . کردی نگام می جورھیبرگشتم سمت ارسام  .. کھ مچ دستم گرفت شدرونیب

  دهیکش
 

 ِ. تواریولم کن ھمش تقص: و گفتمدی بغضم ترکانیط را دستم توسشدن
   دستت وبھی غرھی ی حق نداری کھ زن منی تا زمانی منھ ولری منھ؟آره تقصریتقص_
 

 .رهیبگ
 داد زدم و ھمونجور با ی بلندی کردم ترسم و کنار بزارم و مثل خودش با صدایسع
  ھیگر
 

 . ی حال و روز مننی کھ باعث ایتو..تو .. ی بھی تو غربھ؟یکدوم غر:گفتم
 . بخشمتی نمچوقتیھ: چشمش دوختم و گفتمی و خوردم و نگاھم و تویلی سنیدوم
 کھ داشت ذره ذره خون ی و با ھمون دستادمی رفتم و سرم و محکم کشرونی اتاق باز
  ومدیم
 

 اتفاق صبح سرجام نشستم و ی آورادی با ی ولختمی و اشک ردمی تخت دراز کشیرو
  یکم
 

 . کردمفکر
  کردم؟یزی چرا خون ریعنی

  دارم؟ستی کنکنھ
 س؟ی آپانددمیشا

  چرا خونم؟اصال
 .. زدمنیی بھ طبقھ پای کنار تخت و برداشتم و زنگیگوش

  افتاده؟ی چھ اتفاقدی بگشھیم: چاچوب در بلند شدم و گفتمی الھھ خانم تودنی دبا
 و سھ روز دی کردیزیشما خون ر: چھرش گفتری خشک بود بدون تغیلی خرفتارش

  یتو
 
 .نی شدی بسترنجای و صبح اوردنتون خونھ و ادی بودی بسترمارستانیب
 . بودی چی برایزی بود خون رجیگ
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  کردم؟یزیچرا خون ر: گفتمیجی گبا
 بھ خودت استرس و ادیچون ز: متوقف شدی وباز کرد حرف بزنھ کھ با صدادھنش
  ترس

 
 .ی کنی موارد

 سوختن و سرم یجفت دستم م..دمی نگاھم و ازش گرفتم و سرجام دراز کشضی غبا
  درد

 
 ..کردیم

 شدن دستم بلند دهی با کشی چھ خبر وانمی کنم ببی بستھ شد و برنگشتم نگاھدراتاق
  یـــیآ:گفتم

 
 ؟ی وحشچتھ

 تو ینا سالمت.. یکنی مکاری با خودت چنیبب: گفتزدی چشماش موج می توتیعصبان
  االن

 
 ... گھید
 . دستت و ببندمنیبش: حرفش و خورد و گفتھیبق

 .ی ھستی آدم بدیلیخ: و با بغض گفتمنشستم
 .شھی نباشم اما نمکنمی میسع: و گفتدی کشیآھ

 کرد ی دستم و گرفت و ھمونجور کھ خونش و پاک میکی و بست و اون دستم
  یوقت:گفت

 
  فکر کردم؟ی چیدونی می بودی و خونی بغل ارسام بودی خونھ تودمیرس

 . ببرتتخوادی منکھیا: کھ ادامھ دادکردمی نگاش ممنتظر
 .من از اولم مال تو نبودم_
 . فرق کردهتیاالن وضع_
 ؟یچھ فرق_
 . فرق کردهیلی ختیاسرار نکنھ وضع_
 . بگو بدونمیخوب چھ فرق_
 ... گھیتو د_
 ؟ی خوری ؟حرفت و چرا می چگھید-
 .یتو حاملھ ا_

 . باشھ؟بسھگھیبسھ د: و گفتمدمی خندکیستری از حرفش بدوم ھشوکھ
 . امکان ندارهگفتیدروغ م. گرفت میگر
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  نداره مگھ نھ؟تیتوروخدا راستش و بگو واقع: و گرفتم و گفتمدستش
 بود و االن ی بخاطر فشار عصبتیزیخونر. تھیواقع: انداخت و گفتری و زسرش

  ھردوتون
 

 .دیخوب
  واسم.. نداشت کھ بغلم کرده و من ازش متنفرمیتی واسم اھمگھید.. ھی گرری زدم زبلند

 
 ھی نداشت کھ قراره یتیواسم اھم..خوابمی نداشت کھ من شبا با عشق ارسام میتیاھم
  بچھ

 
 بدبخت تر از یکی کھ کردمیفقط بھ سرنوشتش فکر م. خودم نگھدارمی توحرومزاده

  من و
 

 کھ یزینھ اما تنھا چ داشت آرومم کی بغلش بودم و سعیتو.  تر از من باشھیروان
  یتو
 

 .. بچھ بودنی نابود کردن خودم  و اگذشتی مذھنم
 . ارسام بودانی رای حداقل جاکاش
 . بودمانی از اولش با راکاش
 . بچھ حرومزاده نبودکاش
 گفتی و مدیخندی و مگفتمی و بھش مگرفتی کھ دلم درد می مادرم بود تا اون موقعکاش

  حاملھ
 
 .. دخترم مبارکت باشھی

 . شدی نمنی اتمی از زن بودن بلد بودم تا وضعزای چیلی خکاش
 ھنوز زندست؟: لباسم پاک کردم و با ھق ھق گفتمنی و با آستاشکام

دو ماه از .آره دکتر گفت حالش خوبھ : بود و موھامو کناز زد وگفتنی غمگچشماش
  نیا

 
 .یدیفھمی بازم نمگفتمی اگر منم نمی حتی حاملھ یدی گذشتھ و تازه خودت فھمماجرا
 چرا نمرده؟:دمی بھ حرفش نکردم و پرسیتوجھ

 اد؟یبچتھ کمند دلت م. رهیخدا نکنھ بم_
 .  توای اونم سرنوشتش مثل منھ دونمی چون مادیدلم م_
 .مثل تو باشھ کھ خوبھ_



 209 

ر خوب و ..قط ظاھـ..نھ نھ از من فـ:  گفتمدهی بردهی و برھی گرری زدم زی بلندی صدابا
  ازتو

 
 .قط پول..فـ
 ؟ی چشیپس بق_
 .ادی.. نمـرشی.. کھ گـیپاک_

 . بشھینجوری نزارم ادمیقول م: و دستم و گرت و گفتدیچی گوشم پی آھش تویصدا
 .ارمی نفس کم نھی گرونھی کھ مدمی کشی نگفتم فقط تند تند نفس میچیھ

 .رونیبرو ب: ھولش دادم  عقب و گفتمبادستم
 .رمی میتو بخواب_
 .فقط برو..خوامینھ نم_
 . تو فقط آروم باشرمیباشھ باشھ م_
 .گھیبرو د_

 دارو بھ خوردم داده دونمی بازش گذاشت نمی درو نبست و کمرونی شد و رفت ببلند
  ایبودن 

 
 . م کم خوابم بردھی گرونھی بود و منی کرده بودم  پلکام سنگھی گرازبس
 پلکم و باز نکردم و فقط مشت آروم و کم ی پتو و دورم احساس کردم اما حتیگرم
   بھیجون

 
 . زدم کھ با نوازش انگشتم دستم سست شد و خوابم بردشکمم

 رفتم سمت عی تخت بلند شدم و سری از گلوم از رویزی احساس باال اومدن چبا
   وسیسرو

 
 و فقط حالم و خراب ومدی باال نیچی عق زدم ھیدم و ھرچ باال اوریی بھ روشودهینرس

  تر
 

 بازوم و گرفت و ریز... ھی کنمی برنگشتم ببی ولدمی باز شدن در و شنیصدا..کرد
  کمکم کرد

 
 بغلش انداختم و محکم گردنش و ی خودم و تودنشی بشم برگشتم سمتم با دبلند

  دستش...گرفت
 
 . دیی دور کمرم حلقھ کردم و گردنم و بوو
 ...ارسـ_
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 .دونمی مزوی ھمھ چـــسیھ_
  بھت گفت؟یک: چشمش و گفتمی جدا شم و زل زدم توازش

 .خود نامردش: گفتکردی کنار زد و ھمونجور کھ با دستش موھامو نوازش مموھامو
 بلندم کرد و رفت سمت در و ھوی خواستم برم کھ ریسرم و انداختم ز...دمی کشخجالت

  قفلش
 

 . نگویچیھ: اعتراض کنم کھ گفتکرد،اومدم
روبروش بودم ..دمی تخت و خودشم کنارم خوابی سمت تخت و منو گذاشت رورفتم

  محکم
 

 .دی بوسی بغلش و موھامو نرم می توگرفتم
 .ادی بانیارسام ممکنھ را_
 . رفتھ شرکت تا ساعت دوادینم_

بوندم بھ  لبم و چسی برداشتم و بدون معطلنشی سی زدم و سرم و از رویلبخند
  اولش..لبش

 
 خودش خوابوند و با ی کمرم و محکم گرفت و با چرخش منو روی شوکھ شد ولیکم

  ولع
 

 اما رفتیگی دھنش دردم می تودیکشی و مزدی و مک منمییلب پا..میدیبوسی مھمو
  فرصت

 
 موھاش بھ حرکت دراودرم کھ ھمزمان شد با اوردن یدستم تو.. نداشتماعتراض

  دستش
 

 ی و بھ چشمادمی سرم و عقب کشی شناختمش ولی خوب منکھی پوست کمرم با ابیرو
  خمار

 
 .بسھ ارسام: منتظرش نگاه کردم و گفتمو

 .ستیبس ن: کرد و گفتیظی غلاخم
 .. شدن زبونش آروم شدمدهی با کشی گفتم ولی کھ آخدی دندونش پوست گردنم و کشبا
 نی دلم بھ ای تودمی عقب کشعی سردیچی کمرم پی توی و دردش انگاردی کشری دلم تریز

  بچھ
 

 .ستی خوب نادیحالم ز: کردم و گفتمی فرستادم و بھ چھره اخم کردش نگاھیلعنت
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 .بچھ و بنداز_
 یدکترت گفت فقط دوماھتھ و تو تاچھارماھگ: از حرفش بھش زل زدم کھ گفتشکھ

  فرصت
 

 . بندازشیدار
 .ه داره گنایول: چر حرفش و باور نداشتم گفتمدونمینم
 .یشی متی اذی کھ از اول عمرت داریتو گناه دار..گناه نداره _
 .. ارسام مـیول_
 ؟یخوای می چی بچھ حرومزاده براھی ـــسیھ_
 .ادیآخھ دلم نم_
 .میری ازش و باھم مرمیگیبندازش طالقت و م_
 کجا؟_
 .ھیترک_
 ھ؟یچرا ترک_
 . بندازنوی فقط امیری میھرجا کھ تو بگ_

 دھنم و با سرعت رفتم یدستم و گذاشتم جلو... شدی رو مروی بودم و دلم داشت زکالفھ
  سمت

 
کمکک .. گرفتمدی شدجھی و باال اوردم و سرگی زردعی و عق زدم و فقط ماسیسرو

  یکرد رو
 

 بھم ی شربت خنکھی بعد الھھ خانم اومد و ی از اتاق کمرونی بخوابم و رفت بتخت
  دادکھ

 
 . باعث شد حالم بھتره بشھشینیریش

 اومد تو با انی کھ کھ راکردمی داشتم بھ ارسام نگاه مرونی کھ هللا خانم رفت بنیھم
  دنید
 

 .رونیبرو ب: کرد و گفتیدی اخم شدارسام
 .رمیحالش بھتر بشھ م_
 .ارسام برو باھاش حرف دارم_

 . برو و اونم رفتیعنی نگاه کرد کھ پلک محکم زدم ارسام
 ؟یبھتر: کنارم نشست و گفتانیرا
 بعدش طالقت ی ولگرمی جلوتو نمی بچھ و بندازیاگھ بخوا: ادامھی نگفتم ولیزیچ
 .دمینم
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 ھروقت ی تو گفتیول: شوکھ شدم و گفتمشی حرف اولش خوشحال و از حرف دوماز
  بخوام

 
 ؟یدی مطالقم

 . اون موقع فرق داشت_
 .. انی رایول_
 .دمی بعدش طالقت ماری بای کھ گفتم بچھ من و دننیھم_
 .ھی انصافی بیلیخ_
 .نھی تی کھ باشھ فعال وضعیھرچ_
 . منو نگاه کنانیرا_

 و بھش نشون بدم و تی کردم جدی چشمم و سعی و باال اورد و زل زد توسرش
  بچھ و:گفتم

 
 . دوست ندارمچوقتی درکم کن کھ ھی ندازم ولینم
 .کنمیدرکت م_
 ..پس مـ_
 کنارش عی موند حالت تھوع بازم سراغم اومد و سرمھی لبم حرفم نی گذاشتن لبش روبا

  زدم
 
 تخت باال اورد وحشت ی روی فرصت نکردم از سرجام بلند بشم و برم سمت سروو

  زده
 

 زرد و عی بود و بازم ماری دگھی دی رفت سطل زبالھ و اورد و گذاشت جلوم ولعیسر
  باال

 
 خدا لعنتت انیازت بدم را: ھی گرریدم و زدم زلبم و با دستمال پاک کر.. بودم اورده

  کنھ
 
 .یری بمشایا

 از کمد در اورد و انداخت گھی تخت و پتو دنیی پتو و برداشت و انداخت پاعیسر
  آروم:روم

 
 . نکن آروم باشھیگر.ادی دکترت بگھی االن مباش
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 نجای اھی فرناز و ھانخواستی شده بودم و دلم  مفی ضعیلی نکنم خھی گرتونستمی نماما
  بودن

 
 اد؟ی بیگیبھ فرناز م: گفتمختنمی اشک رونی کھ مزدی با تلفن حرف مداشت

 برن دنبالش تو بخواب گمیاالن م: ناراحت گفتیلی نگام کرد و حس کردم خی جورھی
  تادکتر

 
 .ادیب

 ارسام رفت؟:ستادی سمت در کھ با حرفم ارفت
 .رفت: کرد و گفتیمکث
 و دلم بدجور ھوس آش رشتھ کرده بود دیضعف داشتم شد... بھ ھم و رفت دی کوبدرو

  یول
 

 .شی ھم گذاشتم و ذھنم رفت بھ دوسال پیچشمم و رو.. باال اوردن و داشتمترس
  خوبھ؟نیکمند ا""
 ن؟ی آرمیدی ندنیزشت تر  از ا_
 . بدهیگی تو مگمی میمن کھ ھرچ_
 .کی بوتیکی اون میبر_

 و خوندم و مخم متشیق..  کی جذاب و شی کت و شلوار مشککی ی و گذاشتم رودستم
  سوت

 
 ! نھ مندهی منی خوب ارمی ھشتصدوپنجا تومن ولدیکش
 . خوبھنمیبپوش بب_

 . بودی پرو بھ خودم نگاه کردم عالـــــــنھیی آی و تودمشیپوش
 . خوب بودیلیخ: دستش و گفتمدادم

 کنھی ھمھ خرج منی داره ادونھی نمچارهی بدمی دلم بھش خندی حساب کرد و تورفت
  دوروز

 
 .کنمی باھاش کات مگھید
 . کفشم بخرممیبر_
 .ی خانوممیبر_

 زدم  و بدون توجھ بھ یلبخند مرموز... و گرفت و برد سمت قسمت کفش ھا دستم
  یقشنگ

 
  قشنگھ؟نیا: و گفتمی تومنستی کفش دوی ھا دستم و گذاشتم روکفش
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 . قشنگھی بگیتوھرچ_
 .خوبھ: و گفتمدمی اورد و پوش پام وزیسا

 ی و خورده ونی ملکی نجایتا ا.. شدم برم حساب کنم کھ نذاشت و حساب کرد بلند
  خرج کرد

 
 . کھ نقره بودیروزی دسی جدا از اون سروو
 . من گشنمھنیارم_
 . ناھارمی دست کت و شلوار بخرم بعدش برھی من میاالن بر_
 .میبر_

  داشت و انتخاب کردم کھ فورا پسند کردیگری جی کھ چھارخونھ ی و شلوار مشککت
.. 
 

 ... سادهپسره
 و اونم کھ یری پنی ماکارونشھی و گرون کھ من مثل ھمکی رستوران شکی بھ میرفت
  یزایچ
 

 . بخور ھمشوگفتی بھ من می پر بود و ھزیم..دادی سفارش میالک
 .خوردمی کالس بزارم کم کم مخواستمی کھ ممنم
 .نیارم_
 .یجونم خانم_
 مارستانھ؟ی بسییبابات ھنوزم ر_
 . دارهمارستانی خودش بگھینھ د-
 .نی ھسترمیپس تو کار خ. اووه_
 .کنھی مثل پدر من فقط پول جمع میکینھ بابا _
 خواھرت ھنوز آلمانھ؟_
 .آره_
 ست؟یبا دوست پسرشھ خطرناک ن_
 . بچھ سقط کردهینھ تازگ_

 ھ؟یچ: خورد و گفوانی لی از نوشابھ تو خونسردیلی زده نگاش کردم کھ خبھت
 .رتھیماشا چقدر با غ.. نگفتیزیچ
  راحت تر باشن؟کننیچرا ازدواج نم. آزادهیلیپس خ_
 .ستی نیپدر راض_
 .ستادنی حرفش ایچقدرم اونا کھ رو_

 . خوادی نمگھی دزیساناز فقط پول بابا براش مھمھ وگرنھ چ: و گفتدیخند
 .خوامی بودنت و نمپیمنم فقط پولت برام مھمھ وگرنھ خوشت: دلم گفتمیتو
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 م؟ی بری اگھ تمومنیارم_
 ؟ی نخوردیزیتوکھ چ_
 . شدمریس_
 .میپس بر_

 می بابت اون نیراست: و گفتممی رنگش شدیگری جھی شدو حساب کرد سوار بوگاتبلند
  ستھ

 
 . ممنونیروزید
  خوشت اومد؟یخواھش خانم_
 .یلیاره خ_
 .سفارش دست بوده_
 ؟یجد_
 .سازهی بابام می از دوستایکیاره _
 ی سھ بود اونم وقتای حدودا دو دی گرونھ شایلی ذھنم حساب کردم سفارش دست خیتو
  متیق
 
 . باال باشھنقدری اھا
"" 
 .دمیدارم تقاص دل شکوندن ھا  رو پس م: دلم گفتم ی اومدم تورونی خاطرات باز
 .شھی وگرنھ بچت نابود می خوب بھ خودت برسدیدختر جون با_

 .  و چھار داشتی نبود حدودا سادی بھ دکتر کردم سنش زینگاھ
   بخورم تا ضعفیزی چدی ازش اسم ھا و گرفت  و گفت باانی قرص نوشت کھ راچندتا

 
 . باشمنداشتھ

 با اخم ازش تشکر کرد و بدرقش کرد تا دم در اتاق و برگشت طرفم و انیرا
  ریبگ:گفت

 
 گھی ساعت دمی فرنازم تا نارنی پتو و ببرن و برات ناھار بنی اانی بگمی مبخواب

  ناھار.ادیم
 

 ارن؟ی بی چبگم
 .دونمینم:کردمی کھ بوش و حس مخواستی دلم می جورخواستی اش رشتھ مدلم

 . درست کننیزی چھی گمیپس خودم م-
 .انیرا: بره کھ گفتمخواست
  آش رشتھ درست کنن؟ی بگشھیم: سمتم گفتمبرگشت
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 خواد؟یدلت م: گفتمھربون
 . کنمی بوش و حس می حتیلیخ_

 . تا آش حاضر بشھی بخورارنی بیکی کھی گمیم: زد و گفتی کمرنگلبخند
 و ادی می فرگھی االن دکردمی لباسام و عوض مئی نگفتم بایزی تشکر کنم اما چخواستم

  من
 

 . تنمھنایھم
 خودم گرفت و دلم گرفت ی نشستم و پتو و روجھی بلند بشم کھ احساس سرگخواستم

  یبرا
 
 .می ادامھ بددی نباگھی من و تو دنی حسری امنیبب""می کسی ھمھ بنیا

 دوست ندارم ی ھمھ خرجت کردم کھ احساس نکننیچرا؟آخھ تو فقط بگو چرا؟من ا_
  یول
 

 ؟یزنی حرف و منی اچرا
 . ادامھ بدمخوامی نمگھی دی ولدمی اونا رو بھت پس میاگر بخوا_
 برام مھم چکدومیاونا ھ: کردو گفتی شاپ خلوت و باکالس خنده عصبی کافکی یتو
  ستنین
 

 . تورو بدونملی دلخوامی مفقط
 . با تو ادامھ بدمی با دوستخوامی نمگھید: گفتملکسی ریلیخ
 ؟یلی دلچیبدون ھ: و گفتدی جا سرکشھی نگف و فقط قھوه داغشو یزیچ
 .یلی دلچیبدون ھ_

""  و فرنازھی رفتم سمت قرار با ھانعی و سررونی شاپ زدم بی شدم و از کافبلند
  نیپنجم

 
 . بال و سرش دراوردمنی بود کھ ایپسر

 کــــــــــمـــــــــــنــــــــــــد_
 ونھید: بغلم سفت گرفتمش  گفتمی وحشت برگشتم سمت صدا و با انداختن خودش توبا

 .من
  خوشگلم؟ی آبجیچطور_
 .خوبم_

 . شدهی بھم گفت چانیرا: بگم کھ گفتیزی جدا شدم و خواستم چازش
   منیحاال مامان کوچولو: دستش گرفت و گفتی انداختم کھ چونم و توری و زسرم
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 چطوره؟
 .فقط گشنمھ_

 ی بوھی یاری لباسا و دربنی ادی خوب اوردم فقط قبلش بازی چھیبرات : و گفتدیخند
 .یدیم
 .  باال اوردنامھی بونای نگفتم کھ ایزیچ

 و شلوار زرد رنگ و اورد و کمکم کرد ی کوتاه صورتنی سمت کمد و لباس آسترفتم
  بپوشم

 
   بست کھی لباسم و میداشت دکمھ ھا.. شده بود ی کھ عصباندیلرزی بس دستم ماز
 

 ؟ی بچھ کننی اکاری چیخوای حاال مگمیم:گفت
 .دونمینم_
 ؟یدارینگھش م_
 .  نباشھخوادی دلمم میاره ول_
 .ستی معلوم نفتیتکل_
 کھ برام هللا خانم ی زدم و با قاشمی ظرف لبخندی رنگ توی طالی ماکاروندنی دبا

  اورده
 

 کردم و گذاشتم ی شروع بھ خوردن کردم چنگال سوم و کھ برداشتم احساس پربود
  سرجاش

 
 .بسھ: گفتمو
 ؟یتوکھ کم خورد_
 . شدمریس_
 . اورده زنھری و شکی برات کنی خوب ببیلیخ_
 .غلط کرده_

 . موھاتو صاف کنمنیبش:   و گفتدیخند
 . حوصلھ ندارمخوادینم_
 . خفھ بابا_

 حاال چند ماھتھ؟: صاف کرد و برام بافت و گفتموھامو
 .فکر کنم دوماه_
 ؟یی کھ مادرش توی بچھ چارهیب_
 مگھ من چمھ؟_
 .ی خر شانسیادی فقط زیچیھ_
 ؟ی فرگمیم. یگیآھان از اون لحاظ م_
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 .ھوم: کنارم و گفتدی تخت دراز کشیرو
 باال ی بره ھمش خالنی از بجمی کنم حالت تحوع سرگکاریاز مادرت بپرس بگو چ-
 .ارمیم
 . نداره کھدمیپرس_
 ؟یدونیمگھ تو م_
 !نھ_

 ینجوری ای تازه حاملھ شدنکھیخوب بخاطر : زد و گفتی کردم کھ لبخند خنگولنگاش
  یھست

 
 .میوندی میزی چھی من یراست.

 ؟یچ_
 . و کم خواب پسرهی راه بریلی اگر خی دختره وی خواب آلو باشیلی اگر خنکھیا-
  نباشھ؟چکدومیواگر ھ_
 .. دوتانییدوجنسھ باال و پا_
 . َاه خفھ شو خدا نکنھ_
 .ی ھم ھواشو داررهی کاش بمیگیخوب حاال توھم م_
 . باشھ فعال تومنھیھرچ_
 . توی برم توتونمیمنم م_
 . ی ادبی بیلیخ_
 .کنمیخواھش م_
 ومد؟ی چرا نھی ھانگمیم-
 مثل آدم لباس بپوشم دوتا راننده ھرکول اومدن دم درو یمن کھ فرصت نداشتم حت-

  گفتن
 

 .متی بپوش تا ببرعیسر
 ؟یجد_
 .اوھوم_
 ؟ی مونی مشمیشب پ_
 . بشھی چنمیتا بب-
 .لوس نشو-
  بدوزه و ببافھ؟ی رنگی بھ مامانم بگم براش لباس ھاگمیم_
 .ی لباس وبافتنیگینھ بابا من تو فکر کشتنشم تو م_
 یکنیتو غلط م_
 .ادایخالھ بدونم بھت م_
 ؟یجد_
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 .یشی میری جور از حالت جو گھیآره -
 .رتیخاک توسرت با تفس_
 .ممنون_
 .کنمیخواھش م_
  ساعت چنده؟نیحاال لوس نشو بب_
 .دونمینم_
 .نی ببگمیم_

 .قھی دقستیشش و ب: کردم و گفتمواری بھ دینگاھ
 .خوادی دلت نمیزیچ_
 .کنمی آش رشتھ و حس می بوینھ فقط چند روز_
   سر عسل حاملھ بود ھروقت دلشیمامان منم وقت..گھی دخوادیدرد و نھ خوب دلت م_
 
 .کردی بوش وحس مخواستی و میزیچ
 چقدر بده_
  بده؟شیچ_
 .ی کن و بوش و حسخوادی میزی دلت چی حس نکننکھیا_
 .نمی بغلم ببایخفھ بابا ب_

 .یفر: سمتش و بغلم کرد و گفتمفتم
 .ھان_
 کھ اون وفتھی مادمی ی وقتی خواھر داشتھ باشم ولخواستی دلم مشھی من ھمیدونیم_

  روز
 

 . ھمون بھتر کھ نداشتمگمی مرهی بود بمممکن
 .یمنو کھ دار_
 .یستیتو کھ خواھرم ن_
 م؟یپس چ-
 .یجونم_
 . لوس چاپلوسیا_

 ی جواب پسر عمویخوای میحاال خواھر خنگ من چ: و گفتمدمی و موھاشو کشدمیخند
  منو

 
 ؟یبد
 .احتماال بلھ و بدم_
 . با اونا فرق دارهیلی  خھیپسره خوب_
 .ی قبال گفتدونمیم_
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 .یفر_
 ؟یدیھان کمرم و ماساژ م_
 !نھ_
 چرا؟_
 .ستیواست خوب ن-
 .م بده ماساژای بچھ بیگمشو گور بابا_
 .واست ضرر داره_
 بودش نھ فقط شھی فکر کردم کھ کاش ھمنی سرم بود بھ اری بغلش بودم و دستش زیتو

  االن
 
. 
 .اتویب: بلند شدم و نشستم و گفتممی آغوش خواھری تقھ در از توی صدابا

 عی معدم باال اومدم و سراتی کھ کردم احساس کردم محتوی تنفسنی شد و با اولدرباز
  رفتم

 
 جون ھمونجا نشستم یُ و اونقدر عق زدم و باال اوردم کھ بی بھداشتسی سروسمت

  دونمینم
 

 . خوب آش رشتھ بدم اومدمی از بوچرا
 ؟یکمند خوب_

  بگم ببرتش؟ی خوایم: و تکون دادم کھ گفتسرم
 تخت بخوابم ی گفتم کھ رفت و باز اومد و کمکم کرد بلند بشم و روی جونی آره بھی

  آروم
 

  دلت ھوس آش رشتھ کرده؟یتوکھ گفت: و گفتدادی ماساژ م وسرم
 .ادی روش بدم مازی پیاز بو: ھم گذاشتم و گفتمی و روچشمام

 یری پنی بگم برات ماکارونی خوایم: زنگ خورد و قطعش کرد و گفتشیگوش
  درست

 
 ؟ی خوای می سوخارگوی سوپ جو؟اصال مایکنن؟

   کنی خوب سعیلی خوب خیلیخ: چھرم توھم شد کھ گفتی سوخارگوی اوردن اسم مبا
 

 .یبخواب
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 دماغم ی روی خوشبوی چشمم وباز کردم موھای خوابم برده بود فقط وقتی کدونمینم
  بود

 
 نگاه کردم وری دی تخت نشستم و بھ ساعت روی و کنار زدمش و بلند شدم رودمیخند
  کھ
 

 م؟ی بوددهی از ساعت ھفت تا ده خوابیعنی..دادی ده و نشون مساعت
 الغر شده بودم یادی زگمی راست می بھ خودم انداختم فری نگاھنھی آی شدم و توبلند

  خداکنھ
 

 دیاصال زن حاملھ با... شده بودم یکلی گفت تپل  و ھی مادمھی مثل مامانم باشھ میحاملگ
  تپل و

 
 ..  کرده باشھباد
 ی و کردم سرم و خواستم کمدمی سفی بافتم و انداختم پشتم و کاله بافتنی دستم موھابا

  عطر بھ
 

 درش و بستم عی کردم و سری کھ بوش بھ دماغم خورد احساس بدنی بزنم کھ ھمخودم
  و
 

 ...رونی سرجاش و دراتاق  و رفتم بگذاشتم
 از خواستیش م پلھ بود و آدم دلیلی خنی آسانسور و نداشتم و از پلھ ھا رفتم پاحوصلھ

  یرو
 

 ...فی حیُ رنگش سر بخوره ولیی بزرگ و طالنرده
 بودن ی مشکی رنگ قھوه کی بود درھا ھمھ نجای با دقت نگاه کردم پنج تا اتاق ایکم
  یکی یول
 

 باز نشد دوباره ی ولدمی کشنیی و بھ طرف پارهی باز بود رفتم سمتش ودستگبنفش
  دمیکش
 

 قدم بھ عقد برداشتم کھ خوردم بھ ھیھ نگاھم سمتش بود  بود کھ قفلھ ھمونجور کمعلوم
  یکی
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   برگردوندمی ارسامھ سرم و کمدمی فھمشدی با گذاشتن دستاش کھ دور شکمم حلقھ میول
 

 . ھام برهھی ری خوب ادکلنش توی کھ بودمی کشیقی و نفس عمسمتش
 ؟ی بریخواستیکجا م_
 .نیی پاامی بیحوصلم سررفتھ بود گفتم کم_

  دوستت: و ازش دور کردم و حلقھ دستش دورم آزاد شد و برگشتم سمتش کھ گفتخودم
 

 باالست؟
 . شده فکر کنمداری بگھیآره االن د_
 .شتیبھش بگو شب بمونھ پ_
 .خوادیخودمم دلم م_

   زانوش وی برد سمت مبل ھا و خودش نشستم و منو نشاند رودی و گرفت و کشدستم
 

 ؟ی داریچھ حس: گفتکردیوھامو لمس م دستش بافت مھی کھ با ھمونجور
 ؟یدرباره چ: گفتمجی گیکم

 ؟یشی مادر می دارنکھیا: چشمم و گفتی و از موھام گرفت و زل زد تونگاھش
 ؟یکنی نگام مینجوریچرا ا: و گفتمدمی بار بود از چشماش ترسنی اولی برادیشا

 .حاال جواب سوالم و بده. خوامیمعذرت م: زد و گفتیقی عمپلک
 ھیحسھ خوب: دستم حس کردم گفتمی دست گرم و روی راستش و بگم اما وقتخواستمینم
  یول
 
 ی کنم داره توی فکر می وقتی ازش و از طرفادی بباش و دوست ندارم بدم منکھی ااز
  من
 

 من ھی شبیکی خواد ی افتھ اگر دختر بشھ می مادمی ی و وقتشمی خوشحال مکنھی مرشد
  بشھ

 
 .شھی جور حالم بد مبد
 ؟ی نگھش داریخوایھنوزم م: بھ دستم وارد کرد و گفتی نگفت و فشاریزیچ
  یلی قراره من مادرش بشم خنکھی از ای ولادی بچھ نجسھ بدم مھی نکھی از اھی چیدونیم_
 

 خواد اونقدر ی دلم مھوی ی نگھش دارم ولخوادی موقع دلم می بعضدونمی نمادی مخوشم
  خودم و

 
 .وفتھی تا ببزنم
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 کردی می و با انگشتام بازکردی بلند نامرتب نگاه می گفت و فقط بھ ناخونای نمیزیچ
  کھ
 

 لباس کھ باالش دکلتھ باشھ و پراز ھی کردم ی عروسی وقتخواستی دلم میاز بچگ:گفتم
  مھره

 
   تاجمی نھی با زمی داشتھ باشھ بپوشم و موھام و باز دورم بری باشھ و دامن پفی رنگیھا
 

  یچی خوب ھی کنھ ولھی گری کمی اونوقت مامانم برام دست بزنھ و ھر از گاھکیکوچ
 

 ...  کردم و نھ مامانم بھ مراسمم اومد و نھی کھ خواستم نشد نھ من عروسیاونطور
 ؟ینھ چ_

 .دمینھ بھ عشقم رس: و گفتمنشی غمگی چشمای زدم توزل
   نرمی کردم و بوسھ  خمی تموم شدن حرفم دستش و گذاشت پشت گردنم و سرم و کمبا
 

 روز عمرم باشھ تو و مال نیمطمئن باش اگھ آخر: لبم گذاشت و در گوشم گفتیرو
  خودم

 
 . فقط صبر کنکنمیم

   خورد باعثی و ھرم گرم نفسش کھ بھ گردنم می لرزوند از خوشی ھاش تنم و مجملھ
 

اش بلند شدم  پی  و از رودمشی لبم و چسبوندم بھ گونش و بوسشدی منانمی و اطمیگرم
  و
 

 .شھی مداری بگھی باال االن دارنی بی خوراکیبرم بگم کم:گفتم
 و پسی چیرفتم سمت آشپز خونھ و گفتم کم... نگفت یچی نگاھش گرفتھ بود ھھنوزم
  ماست

 
 .. باالارنی بریموس

 ی حوصلھ اون پلھ ھا و نداشتم و با آسانسور رفتم باال دروباز کردم و بھ جاگھید
   نگاهشیخال

 
 تخت نشستم و بلند ی اومد رفتم و روسی کھ از سمت سروی آبی و با صداکردم
  یزود:گفتم

 



 224 

 ؟ی چاه و پر نکنایب
 .خــــفــھ شـــو: داد زدبلند

 زدم و کاله و از سرم برداشتم و دونھ دونھ بافت ھا و باز کردم و موھامو باز یلبخند
  دورم

 
 بزرگ روبروم بھش نگاه کردم حالت موج دار بھ خودش گرفتھ بود نھی آی و توختمیر
  و
 

 .. شده بودخوشگل
 . توایب: در اومد و گفتمیصدا

  سالم خانم خوب: زدو گفتی اومد تو کھ تا سرش و اورد باال لبخندی دختره کم سنھی
 

 د؟یھست
 ؟یکنی مکاری چنجای؟توای خوبزمیسالم عز: زدم و گفتمی چھرش لبخندی اورادی با
 اون خونھ دور ی اون روز شما و اوردن تویاز وقت: و گفتزی می و گذاشت روینیس

  روز
 

  االن حالتون خوبھ؟نجای امیای آقا گفتن قراره خونھ و عوض کنند و ماھم ببعدش
 فی کھ برام دارو اورد و کھ درد دلم و کمرم آروم بشھ از اون شب کثی نفرنی اولادمھی
  نیا

 
 ھ؟ی اسمت چیراست.آره خوبم : بودنشیلنش با چھره ددختر

 .اسمم ستاره ھست خانم_
 .منم کمندم_

 دیری الزم داشت تماس بگیزی خانم اگر چنیی پارمیمن م: دست دادم و گفتباھاش
 .ارمیب

 .حتما. یمرس_
 بزرگ پر بای تقردی انداختم دوتا کاسھ گرد و سفی بھ سنی درو بست و رفت نگاھیوقت
  از
 

 یکی و پسی کاسھ چھیخم شدم و ...پسی بزرگ پراز چیلی و دوتا کاسھ خری موسماست
  ھم
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 از بیعج... و برداشتم و گذاشتم جلوم و با ولع شروع بھ خوردن کردمری موسماست
   ویبو
 

 .ومدی ماست خوشم می توری موسطعم
 ؟یرسیخوب بھ خودت م_

 از یکی و دشیفبا ھمون تاپ س... خنده ری زدم زتشی وضعدنی کردم و با دنگاش
  شلوارک

 
 ھمھ بای بود و کشش پشتش افتاده بود و جدهی بود کھ برعکس ھم پوشدهی منو پوشیھا

  پشت
 

 ..بودن
 . کھ برعکسھدونمی گذاشتھ خودمم میزھر مار کثافت چھ خنده _
 ؟یکنیپس چرا درستش نم: خنده گفتمونھیم
 . بدجور بھم فشار اورده بودییاخھ دستشو_
 یای حی بدی من از پاش در اوردم و بازم پوشی تمام شدن حرفش شلوارک و جلوبا
   لبریز
 

   مامانینیبی مینجوری نھ کھ بار اولتھ منو ایآخــ: گفتی گفتم کھ با خنده مرموزبھش
 

 .کوچولو
 .سھمت اونجاست بردار: ماست و گفتمی و زدم توپسی کردم و چیکی کوچی خنده

  بھ مامانم بگم برات لباس بدوزه؟گمیم: خودش و گفتی و گذاشت جلوینیس
 ؟یچھ لباس: و گفتمدمیی و جوپسی چتندتند

 .گھی دیحاملگ_
 .ھنوز زوده: کردم و گفتمیاخم

 .  بزار برات بدوزهستیزود ن_
 .نیی پامی بخور تا بری فرخوامینم_
 نھ؟یی پایک-

 . رفتادشی خداروشکر
 .ارسام_
 .امیاوه اوه من نم_
فرناز : چشمام کنم و گفتمی ناز و قاتی کردم کمی نگاه کردم سعمی کاسھ ماست خالبھ

 .جونم
 .نـھ فکرشم نکن_
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   اونقدر دلمیول... خوردی کاسھ ماست و می توزدی و مپسشی کردم کھ تند تند چنگاش
 
 . ارنی کھ زنگ  زدم و گفتم دوباره بخواستیم
 رون؟ی بمی برگمیم_
 رون؟ی بیکجا_
 م؟ی بری اصال ھرچمی دور بخورنی با ماشای دیخر ی کممیبر_
 .میماستم و بخورم بعدش بر_
 .باشھ_

 رون؟ی بمی ماھان برگمیم"""
 .میتا من لباسام و عوض کنم توھم شربتت و بخور تا بر: مبل بلندش دو گفتی رواز

 و مدرنش نگاه کی از شربت خنک آلبالو خوردم و بھ خونھ شی گفتم و کمی باشھ
  کردم

 
... 
 م؟یبر_

 .. می شدی و سوار مازراتنگی سمت پارکمی شدم و کنارش راه افتادم و با ھم رفتبلند
   مواد مخدر ھم ھستی داشت و البتھ قبال گفتم قاچاقچنی کھ پدرش بنگاه ماشی اونجااز
 

 . وضعشون خوبھخوب
 م؟یحاال کجا بر_
 .دونمینم-
   دربند؟میبر_
 م؟ی کنکاریدربند چ-
 .میکباب بخور-
 .میبر_

 کی لبم نشست و موزی روی لبخندکای الستی صدادنی و روشن و کردم و با شننیماش
  و بلند

 
 ...چھی گوشم بپی توی زدبازی و گذاشتم صداکردم

 لکسوز اورد از بنگاه باباش کال از اون ھی برام ی شرط بندھی بخاطر ورزشی دنیھم
  یآدما

 
 .چھی ھستن  و پول براشون ھالیخیب
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 و زدم باال سرم و موھامو کنار نکی و کم کردم و عی تھران مازراتکی موزیصدا
  زدم و

 
 ؟ییفردا کجا:گفتم

 .احتمال برم فرانسھ_
 ؟یای میک_
 .امی عصر مرمیفردا صبح م_
 ؟ییفقط چند ساعت اونجا_
 .نمیآره بابام سپرده برم جنسا و بب_

 چکسی ھنھی اشیخوب...  بود کھ فردا کھ برگشت باھاش کات کنمنی اتی وضعنیبھتر
  آدرس

 
 .."" ستی و بلد نخونم

  حواست کجاست؟یھــــــــــــو_
 تقاص نایبھ نظرت ا: نگاه کردم و گفتمی خاطرات دست برداشتم و بھ فردی تجداز

 کارامھ؟
 کدوم کارا؟_
  شکوندم؟ی و دلشون و مدمیکشی کھ اون ھمھ پول از پسرا منیھم_
   آلودشی و فرداش وقتکننی شبھ با ھزارتا حرف لخت مھیاونا ده تا دخترو ...نھ بابا _
 

 .یکنی می چھ فکررونی بپای با تندازنی مکردن
 . بازم ذھنم مشغول شداما
 .میلباسات و بپوش تا بر: شدم و رفتم سمت کمد و گفتمبلند

 . دارم تو بپوشی و شالی مانتو و شلوارھیمن کھ فقط _
 کلفت ھم بود و برداشتم و ی کھ کمدی و تاپ سفرونی بدمی رنگ بلندم و کشیموی لکت

  انداختم
 

 و ی و کمربنده رنگ رنگدمی و برداشتم و ھمونجا پوشدی سفی تخت شلوار نودسانترو
  بستم کھ

 
 نیی بکشھ پای گشاد بود و موقھ راه رفتن ممکن بود کمی اندازم باشھ چون کمخوب

  عیسر
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 کمربند بود و شلوارم و خوب ی تا باالقای نگاه کردم رقشی و بھ بلنددمی و پوشتاپ
  دادینشون م

 
 و می باسنم بود گوشری زی تا کمشی و دکمھ ھاشو باز گذاشتم بلنددمی بلند و پوشکت

  گذاشتم
 
 . بپوشییمویشال ل: گفتی کھ فررونی بدمی و کشدی کت و شال سفی پاکتبی جیتو
 . مثل گوجھ سبزشمی مخوامینم_

 موھامو ببندم؟: و گفتمی صندلی و شال و گذاشتم رودمی خنده آرومش و شنیصدا
 . بھشون حالت موج بدمینھ بزار کم_

 موھام و موج نیی پای و دستگاه و زد تو برق و کمستادی سرم ای ش و اومد باالبلند
  دار کرد

 
 و رونی بختیمو  ر موھای جلوی درشون اورد و کمی و لختی از اون حالت صافو

  پشت و
 
کرم مرطوب کنندم و برداشتم و ... سرم ی کمرم و شال و آزاد گذاشت روی روختیر
  بھ
 

 باال تراز ی و کمدمی و برداشتم دور تا دور لبم و کشیگری صورتم زدم و خط لب جکل
  لبم
 

 پاک نشھ ی و چھارساعت و ھم زدم کھ زودستی بعی و زدم و مایگری و رژ جدمیکش
  خط

 
 خوبھ؟:  و گفتمدمی کشی درازی و کمکی بارچشم

 . رژگونھ ھم بزنیکم_
 . مرطوب کننده زدمخوادینم_
 .یبزن کم_

 .گھی دمیبر: چشمم زدم و گفتمری زی برجستگی روی و برداشتم و کمی آجررژگونھ
 .ی ھمون کمند قبلیحاال شد: زد و گفتیلبخند
 خودم و خوب نگاه ی قدنھی آیدش شد و تو نشست و مشغول خوی صندلی و رواومد
  کردم
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 کم خوب  بھ نکھی با اشمی خوشگل بود و آرای باز بود و تاپم کوتاه بود ولمانتوم
  صورتم روح

 
 دادی روشن تر نشون می و خوشگل ترم کرده بود و خط چشمم رنگ چشمم و کمداده

  ھیسا..
 

 تخت نشتم کھ ی و زدم و رفتم رونمیی پلک پاری و برداشتم و زی قھوه الی اکلبدون
  پاشو:گفت

 
 . کردمی ھماھنگمی و مری بھ ھانمیبر
 راننده ی نبود و وقتی و خداروشکر کسرونی بمی و برداشتم و باھم از اتاق رفتچییسو
  نیماش

 
 ایدن: دلم گفتمی لکسوز خوشگلم زدم و تونی بھ ماشی اورد نشستم پشت رل و لبخندو
  ھی
 

 .طرف ھی نمی و ماشطرف
 م؟یحاال کجا بر_
 . پاتوقمیری  بعدش ممی و مری دنبال ھانمیاول بر_

 .تند برو بابا:  رفت گفتی و بلند کرد و ھمونجور کھ با چالش ور مکیموز
بھ نظرت االن شلوغ : بھ ساعت کردم و گفتمی پدال گاز فشار دادم و نگاھی روپامو

 ست؟ین
 ؟یچـــــــــــ_

 شده شلوغ می ونازدهی می ساعت ده شبھ تا برسگمیم: و کم کردم و گفتمکی موزیصدا
  شھیم
 
 .ھا
 . دربندمیریخوب م-
 کار؟یدربند چ_
 .میزنیکباب م_

******************* 
 .ســــــــــــالم_

 شد و ادهی پعی کھ زدم فرناز سری عقنی نکردم برگردم بھش نگاه کنم با اولفرصت
  دروباز
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 لبم و با دستمال پاک کردم بھ ھمون نکھی اوردم باال بعداز ایو کل و خم شدم کردم
   وجھیسرگ

 
 کجا رفت؟: گفتمی حالیب

 .رفت مانتوش و عوض کنھ کثافت با عطر دوش گرفتھ بود_
 . کنیتو رانندگ: شدم و رفتم اون سمت نشتم و گفتمبلند

 . باشھ_
 . کمندشھی حالت بده مدونستمی بخدا نمیواا: صداش برگشتم سمتشبا

 .می کردری دی نداره حاال بپر باال کھ کلیاشکال: زدم و گفتمیلبخند
 . ھیھان: گفتی سوار شد کھ فرعیسر

 .بلھ_
 ؟ی بلدیھنوزم بافتن_
 . گرفتمادی ھم گھی ددی جدیزای چیلیآره خ: ذوق گفتبا
 .خوبھ_
 .ی پرسیچرا م_

 .می خوایلھ کمند م تویبرا: گفتابونی خی تودیچی گھ دند و عوض کرد و پھمونجور
 .فرناز خوبھ االن بھت گفتم زوده:گفتم

 . عالمھ لباس خوشگل داشتھ باشھھی دی باگمی زوده من بازم می ھم کھ تو بگیھرچ_
 .بروبابا_

 و کفش و ی ھا با فری ھاش با من دوختنی کمند لباس بافتنگھی دگھیراست م:ھیھان
   وییدمپا

 
 .می با مرزای چھیبق
  کنم؟کاری پام باشھ چری کھ بھشت قراره زیاونوقت من_

 . بزنغی آروم تر جی اتاق عمل کھ رفتیتو فقط تو:فرناز
 .. نثارش کردمی و من خفھ شودی خندھیھان

 شد و رفت ادهی و کم کردم و بھ ساختمان روبرو نگاه کردم فرناز پکی موزیصدا
  می مرشیپ
 
 ؟یسالم کمند چطور: و دوتا سوار شدن و
 ھ؟یخبر..یدی ؟اووه چقدر بھ خودت رسیممنون تو چطور_
  چطوره؟ینیگمشو بابا ن_
 . بالارمشی خوبھ فقط ھر لحظھ امکان داره بینی نیچیھ_

 .خدانکنھ: و گفتدیخند
 ؟ی شدادهیچرا پ: فرناز نگاه کردم کھ استارت زد و حرکت کرد گفتمبھ
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 .انھی دوش گرفتھ نمی انمی شدم ببادهیپ_
 ؟ی بھ بو حساسیلیکمند خ:میمر
 .آره_
 . خوب شدی پنج ماھگی توی بود ولینجوریمن قبال خالم ا_
 .ستی خوب بشو ننمیبی کھ من مینی وهللا ادونمینم_
 بچھ نی کھ چرا ااوردنی بھ روم نچکدومی فکر کردم کھ چرا ھنی دلم بھ ایتو
   ورمشروعیغ
 

 . ھم خوشحالنیلی و تازه خیکنی و سقطش نمی داشتنگھ
َاا_  .دی کم کننویَاه سرم رفت بابا اَ

 بلند دوست کی موزیلیقبال خ: آدامسش و باد کرد و گفتھی و محکم زدم کھ ھاندکمھ
 .یداشت

 . مخمھی روگھیاالن د_
 .ی کبابمیریبچھ ھا م: چراغ زرد و رد کرد و گفتیفر
 . پاتوق باز باشھدی شامینی ببمیاول بر_
 . واسھ تو ھم خوبھمیزنی مگری جمیری بابا مالیخیب_
 .خورهی داره حالم بم مگھید_

 .چرا؟؟خوبھ کھ:ھیھان
 ..ـینھ بابا چ_

 .ستی آدم بشو نارهی دختره اگر ده تا بچھ ھم بنیولش کن بابا ا:میمر
 .شعوریخفھ شو ب_

   ومیدی و خندمی و تا خود دربند فقط حرف زدگفتنی مسخره مزی چھی و ھرکدوم دنیخند
 

 . گفتن آھنگ و بزارم اصال روشنش نکردمیھرچ
 .ارنی ھم بریفرناز بگو ماست موس: و چشمام و باز کردم و گفتمدمی لذت بو کشبا
 بوش ی کباب دوست دارم و از طرفی لذت بخش بود برام از طرفیلی کباب خیبو

  بیعج
 
 . خوب بودشمیپ
 چھار تا کباب بزرگ بود و دوتا ی تخت کھ حاوزی می رودی سفی ھاسی گذاشتن دبا

  گوجھ
 

 و ینی سی توی ھاسی از دیکی زدم و ی و فلفل دلمھ و فلفل تند کنارش لبخندکنارش
  برداشتم

 



 232 

 لقمھ بزرگ گرفتم و گذاشتم ھی خودم و نون سنگک گرم و برداشتم و ی گذاشتم جلوو
  دھنم

 
 چھارتا کباب ی نداشتم و وقتھی بھ بقی توجھچیھ...ھی کباب اونم گرم و تازش نعمتواقعا

  و
 

 و فلفل دلمھ خوردم کاسھ ماست و برداشتم و با قاقش ی و ترشی با نون و سبزکامل
  ھمش و

 
 .نی اھیزیعجب چ: دادم و گفتمھی تکی و بھ پشتخوردم

 . از طرفتشنی بھ درک واصل مھی بقادیخوشم م: گفتمی و مردی خندھیھان
 مثل نی بابا ادیزرزر نکن: گفتداشتی برمینی سیو ھا و از تگری ھمونجور کھ جفرناز

  آدم
 

 . نخوردهی درستزی روزه چچند
 خواست اما نخوردم و ی کھ دلم منی بشقاب روبروم با ای توگری گذاشتن چند تکھ جبا
  بھ
 

 گھید: دوتاش و خوردم کھ از بس خوشمزه بود اون چندتا ھم خوردم و گفتممی مراجبار
  بسھ

 
 .  پر شدهتمی ظرفواقعا

 شی دستفی کی دست از خوردن برداشت و تومیمر... گفتنیزی چھی و دنی خندھرسھ
  ھی
 

 چون ی پست برات اورده بوده ولشی وچند روز پنیا: بھم داد و گفتکی کوچجعبھ
  ینبود

 
 . منشی اونجا آدرس منو داشت فرستادش پداریوسرا
 ادمی لحظھ ھی بود و یرش مشک جعبھ بھ اندازه پاکت صابون و دورتادوھی گرفتم ازش

  بھ اون
 

خواستم بازش کنم کھ .. بودهی توش چنمی افتاد کھ ارسام نذاشت بباهی بزرگ و سجعبھ
  یگوش
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 .شماره ناشناسھ: زنگ خورد و گفتھیھان
 .بخونش:فرناز

_٠٩١٣٦.... 
 .بدش بھ من ارسامھ: زدم و گفتمیلبخند
 .الو: کردم و گفتموصل

 ؟یالو و مرض کدوم گور_
 ارسام چتھ تو ؟_
 ؟ی کدوم کورگمیم_
 . دربندمیبا دوستام اومد_
 کدوم دوستات؟-
 .می و فرناز و مرھیھان-
 ؟یایساعت چند م_

   آرومتر شده بودلحنش
 . دوساعتدمی شاگھی ساعت دکی دی شادونمینم_
   برات فرستاده بودنکی جعبھ کوچھی شی حدودا سھ روز پگمی می چنی خوب ببیلیخ_
 

 . از دوستات بپرس بھ کدوم دادنیکی و گفتن دادنش بھ خونت
 . لحظھھی_
 گنیم: و گفتن و گفتمنی ھم ھمھی بھ من ندادن و بقیچی اشاره کردم کھ بگو ھمی مربھ
  یچیھ
 

 . ندادنبھشون
 . فورا بھ من خبر بدهدی خوب اگھ بھ دستت رسیلیخ_
 .باشھ_
 .شتی پامی بھم بگو بیدیمراقب خودت باش رس_
 ؟یمگھ تو اونجا_
 . منم ھستمیھرجا تو باش_
 ..ــی رایول_
 .  و ول کنانیرا_
 .دمی خوب بھت خبر میلیخ_

   شده وی چدی ازم نپرسی و خداروشکر کردم کھ کسدیچی گوشم پی بوق آزاد تویصدا
 
 . نشمی گھی داشت کھ مجبور بھ گفتن دوروغ دکارتیچ

 .گھی دھی چی سرد بستنیوا ھنی ایآخھ تو: و گفتمدمی کشی بھ بستنزبونم
 .خفھ بابا: و فرناز باھم گفتنھیھان
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 .بسھ شوھر من خوشگل تره: ھمو بکشن گفتمی کھ خواستن مونیھم
 ؟یکیکدوم : سمتم و فرناز گفتبرگشتن

 . ارسام: گفتمآروم
 . خستمیلی کھ خمی بریزود: سطل و گفتمی و انداختم توی بستنھیبق

بھ نظرم : گفتدیچی کاسھ و می توی گردو ھاکشی ھمونجور کھ با قاشق کوچمیمر
  کمند دختر

 
 .داره
 .اگھ دختر بود اسمش و بزار ھلنا: زدو گفتی لبخندھیھان

 چرا ھلنا اونوقت؟: گفتفرناز
 . و خوشگل بشھادیکھ بھ اسم من ب: با غرور گفتھیھان

 .نھ کھ کمند مثل اورانگوتان زشتھ: زدو گفتی پوزخند صدا دارفرناز
 اخالق دخترش خوب نکھی بھ خاطر اینھ خوب کمند خوشگلھ ول: و گفتدی خندمیمر

  باشھ
 

 . کھ اخالقش بھ من برهسای مدزارهی و ماسمش
   دختر کمنددی بابا بادیخفھ ش: با دستم موھامو تو فرستادم کھ فرناز با اخم گفتدمیخند

 
بخاطر  من و ھی خودش باشھ و اخالق و رفتار و حرکاتش شبھی و اندامش شبصورت

  نمیھم
 

 .نازی پرزارهی و ماسمش
 خنده واقعا ری بعدش زدن زی خنده کھ ھرسھ تاشون گفتن خفھ شو ولری زدم زبلند

  احمق
 

 .بودن
 ی و دلم  منھیری چون اسم شسی آرتمزارمیاگھ دختر بود اسمش و م: خنده گفتمونھیم

  خوا
 

 اگر پسر ی ولادی بھ اسم ارسام میی جوراھی باشھ البتھ السا ھم خوبھ نیری ششمیزندگ
  شد
 
   وادی بھ اسم ارسام مشتری ارسالن بزارمی مای و ادیَ آرشام کھ بھ اسم ارسام بزارمیم
 

 .. شھیشروع م) َا( با کلمھھردوشون
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   دستم وی تار بود و وقتدمی روس دستم برگشتم سمت صاحب دست و دی احساس دستبا
 

 . اصال حواسم نبوددیببخش: شدم و گفتمیسی چشمم متوجھ خری بھ زدمیکش
 ؟یدی خرنوی ایک: زدم و با ذوق گفتمی پام لبخند پھنی رویکی گذاشتن ظرف پالستبا

 و شیکی و منم دی برام خری دوتا بستھ توت فرنگانی شاشبید: زد و گفتیلبخند
  گذاشتم برا

 
 . ِ بستھ نوتال ھم برات اوردمھی و البتھ تو
 .ی ھانیمرس: و گفتمدمی زدم و گونھ ش و بوسیتال لبخند ظرف شکالت نودنی دبا

   حالت بدی خوردیزی چادی بزار فردا بخور امشب زیخواھش ول: زد و گفتیلبخند
 
 .شھیم

 تا برسونمتون و دی بشنی سوار ماشدی تا من برم حساب کنم برگھیخوب د: گفتفرناز
  بعدشم

 
 . و ببرمکمند

 ھا ی بستنیشام و تو حساب کرد: بلند و گفتمی کھ بلند شد بره حساب کنھ مرنیھم
 .بامن

 
//////////////////////////////// 

 ..ارنشی برن بگمی و با خودش برد فردا منی منو رسوند و ماشفرناز
 از کجاست؟برگشتم گاری سی بونی ادونمی آروم بستم و و رفتم سمت آسانسور نمدرو
  پشت

 
 از مبل ھا کھ پشتش بھ من بود یکی ی حال روی و ھمزمان دکمھ و زدم و کھ توسرم
  دود

 
 عالمھ دود بود شالم و گرفتم ھی گفت کھ اون قسمت شدی مبای و و تقرشدی بلند میظیغل
  یرو
 

 بھ دست شوکھ شدم و گاری اونم سانی رادنی و و دماغم و رفتم سمتش کھ با ددھن
  نجایا:گفتم

 
 ؟ی دودا و چرا راه انداختنی؟ای نشستچرا

 ؟یجا بودک_
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 ؟ی نشستنجای چرا اگمیم_
 ی بھ خون نشستش کمی چشمادنی چشمام از دی و باال و اورد و زل زد توسرش

   ودمیترس
 
 رونیب: دھن و دماغم محکم تر گرفتم و گفتمی بھ عقب برداشتم و شالم و روی قدمھی

 .بودم
 ؟یکـــــــــــجــــــا بــــــــود_
  رناز..با فـ: کردم و گفتمکی دادش شونھ ھام بھ لرزه افتاد و خودم و بھ پلھ نزداز
 

اشت ادامھ بدم بلند شد و اومد سمتم و با دستش بازوم و گرفت و ھمونجور ..می..رفتــ
  کھ
 

جرعت نگاه کردن ... دمیلرزی و ممردمی برد سمت آسانسور داشتم از ترس مدادی مفشار
  بھ
 

   کلی بھ خون نشستش ترس و توی و چشمادادی ازارم مگاری سیبو و نداشتم صورتش
 

 و برد سمت اتاقش ھولم دی کشیبھ شدت منو دنبال خودش م... کرده بودقی تزروجودم
  داد تو

 
 .ـــــــنی بـــشــــگمیبھت م..نیبش: درو محکم بست و قفلش کردو

 پارکت و با پاش ی و انداخت روگاریس... نکنم ھی کردم گری تخت و سعی رونشستم
  لھش

 
 ادی کھ خواست بنی عقب و ھمدی کشانھی موھاش فرو کرد و وحشی و دستش و توکرد

  سمتم
 
 یبخدا با دوستام بودم و جا: و التماس گفتمھی خودم جمع شدم و تندتند بھ حالت گرتو

  یخاص
 

 .. بگم و تو نـدمی ترسیستی نداشتم بھت بگم و توھم کھ اصال خونھ نی گوشنرفتم
 .فقط خفھ شو.. ــــــــــسیھ_

 و حس گاری سی کردم نفس کمتر بکشم کھ بوی شکمم جمع کردم و سعی و توزانوم
  نکنم
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 دی کشی تندتند می و نفس ھای صندلی نشست رویعصب...  نداشت دهی فاادی زیول
  یواشکی
 

تورم شده  دستش بھ شدت می و رگارونی نگاه کردم رگ گردنش زده بود ببھش
 ...بودن

 ساعت چنده؟_
  نگفتم و آب دھنم و قورت دادمیچیھ
  ســـا عـــت چنده؟گمیم_
 .دونمینم: گونم و گفتمیُ دادش اشکام سر خوردن رویکی نی ااز
 .مھیساعت دو و ن_

  گاری سی کردم از بوی میدی و احساس تھوع شدسوختی و مومدی ناخونم خون مکنار
 

 .یلعنت
 .  بودی شمرده شمرده و عصبحرفاش

 مونھ ی  نمرونی  بی  سگچی  موقع  با ھنی  کھ  بارداره و  شوھر  داره تا ایکس_
  نویا..
 

  نداده؟ادی بھت مادرت
 . بدهادیفرصت نشد بھم : دستم زانوم و نگھ داشتم و آروم گفتمبا
لو بزرگ ِ وی و مثل دخترای اگر مادر نداشتری بگادیپس : سرجاش بلند شد و گفتاز
   ویشد
 

   اون دختره شاد وگھی دی تو شوھر داریری بگادی کن ی سعی کردی خواستیھرکار
 

 کرد ی بغل ھر کدوم شب و صبح می بود و توی پسرھی کھ ھر روز با یمغرور
 .یستین
   وی لحظھ حالت عصبھی شدم و رهی بھش خی ناباورتی تمام شدن حرفش با نھابا
 

با دستم ... شده بودرهی رفت و تعجب جاش و گرفت و شوکھ بھم خنی از بپرخاشگرش
  اشکم

 
 شب و ی پسرھی من قبال ولو بود و ھر شب با میگیتو راست م: کنار زدم و گفتمو

  یصبح م
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 من یاری بال ھا و سرم در بنی و ای کردم کھ بھم تجاوز کنکی  و من تو رو تحرکرد
  باعث

 
 .روعم بچھ نامشھی فالکت و ننگ و نیا

 و تکون دادم و رهی و ھق ھق رفتم سمت در و دستگھی سرجام بلند شدم وبا ھمون گراز
  ونیم
 

 . و باز کنی لعنتنی بھت اگمیم.  و باز کننیا: گفتمھیگر
 ی با حلقھ شدن دستاش دور کمرم عصبی و بھم فشار داد و اومد سمت در ولچشماش

  شدم
 
 .. ولم کن تورو خدا ولم کن: کھ محکم تر دست و گرفت دمی خودم و عقب کشو

 شدم و ی داشتم از درد حرفاش خفھ می داد از طرفی فرصت حرف زدن بھم نمھیگر
  از
 

 یسرش و گذاشت رو... کردی آغوش داشت آرومم منی ازش متنفر بودم وایطرف
  شونم و

 
 کنار رفت و ولم دستش آروم... و با دستم پاک کردمسمی و خم کردم و صورت خسرم
  کرد

 
 و با گذاشتن دستش و فشار ری شونم و گرفت و برم گردوند  سرم زنمشی بببرنگشتم

  یآروم
 

 اخمش نبود ی بھ چونم با دستش اورد سرم و باال گرفتم چشماش ھنوزم سرخ بود ولکھ
  و
 

 چشمم و لمس کرد و محکم منو بھ ریبا دستش ز...زدی نگاھش موج می تویتاسف
  خودش

 
 ی محکم گرفت  بود و سرم و گذاشتھ بود روشی بزرگ و قوی کمرم و با دستاچسبوند

  نشیس
 

 .یکاش از اول نبود: و گفتمدمی کشیقینفس عم...
 .شدی شروع نمینجوریکاش ا: فشار داد و آروم در گوشم گفتی شونم کمی و روسرش
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 . برمخوامیدرو باز کن م: و گفتمدمی و عقب کشخودم
 با دستم ھولش دادم عقب و دو عی بھم دست داد و سری تموم شدن حرفم احساس بدبا

  زدم
 

 بلند شدن ھم نداشتم و ی نای سطل زبالھ و باال اوردم اونقدر باال اوردم کھ حتسمت
  چیھ
 

 زانوم و ریبا دستش ز...کردمی شده نمی داشت بدونھ چی بھ صداش کھ سعیتوجھ
  کمرم و

 
 تختش و با دستمال دھنم و پاک کرد مانتوم و از تنم ی و بلندم کرد و گذاشتم روگرفت

  در
 

 چی ھی اعتراض کنم کھ بھم دست نزن ولخواستیدلم م.. و انداختم کنار تختاورد
  یجون

 
 کردم و ی تنم احساس گرمیسردم بود و با گرفتن پتو نرم و گرم رو... تنم نبودیتو

  چشمام و
 

 موھام ی بودم کھ با نوازش دستش تویداری عالم خواب و بیتو... ھم گذاشتم یرو
  چشمام و

 
 ی و نوازش مدادی موج دارم و با دستش تکون می باز کردم زل زده بود بھ موھامھین

  کرد
 
 بارم کھ شده احساس کنم کی نی دلم گفتم بزار ھمی ھم گذاشتم و تویچشمام و رو..
  یلیخ
 

 ھھ.کنھی وشوھرم نوازشم مخوشبختم
********************** 

 فرناز
 دوتا دختر از نی ارونی بھ ساعت کردم و با حرص نفسم و محکم فرستادم بینگاھ

  شانس
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 نجایقرارا بود ساعت ھشت ا... احمق و خرنیلی و ارث بردم وگرنھ خی خوشگلفقط
  باشن

 
 برم سمت  سرم جمع کردم و خواستمی باالرهیموھامو با گ...  مھی االنم نھ و نو

  آشپزخونھ
 

   منتظرنھی عوض کردم و دروباز کردم و دست بھ سروی مسعی سرفونی آی با صداکھ
 
   بزرگشون ویفی قی ھای و ھمونجور کھ بستنرونی کھ از آنسور اومدن بنی ھمستادمیا

 
 کھ فرصت اعتراض و بھش ھی زدم پشت گردن ھانیکی اومدن سمتم زدنی مزبون

  ندادم و
 

 نی سر ساعت اومدیلیخ: و زدم و درو بستم و گفتممی ھم مریکی دادم تو و ھولش
 .کثافتا

  اوردی ھمونجور کھ داشت مانتوش و در مھی مبل و ھانی نشستن روالیخی بھردوشون
 

 .می کرددی خری کممیبابا رفت:گفت
 .می ھم گشتیکم:میمر
 .نی بودرونی شما دوتا انتر از ساعت چند بقایدق: حرص گفتمبا

 .ھفت: باھم گفتنھردو
 دی خوب من چندتا سوال دارم کھ بایلیخ: کردم و رفتم روبروشون نشستم و گفتمیپوف

  باھم
 

 .می کنحلشون
 .نی و تموم کنی کوفتنی اعیسر: گفتمیشتری و تکون دادن وبا حرص بسرشون

 .میشروع کن: طبق عادتش نون و انداخت زبالھ و گفتممی نونش و خورد و مرھیھان
 .. افتھ وی و اون اتفاق مرهی می کمند بھ مھمونشیچھارماه پ_

 .میشی سھ ھفتھ ازش با خبر مایو ما بعداز دوھفتھ :میمر
 ..  کرده بودهی خان ازش مخفانی بارداره و رافھمھیدوماه بعدشم کھ م:ھیھان
   کھھی کمند از کجا منو شناختھ و درحالیی پسر عموی سامان پناھنجاستیحاال سوال ا_
 

 ی حالت بی بوده و اونم توشی صفحھ گوشی فقط عکس چھار نفرمون روگھی مکمند
  یھوش
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 . ینی فرناز حسگھی و کمندم مھی دختره کنی اپرسھی مازش
 ؟یکنی کجا کار مدهی از کجا فھمی ولیلی ختی رفتھ باشھ محل کارقبلنکھیاحتمال ا:ھیھان
 داشتھ یی آشناای اطالعات دوست ی و ممکنھ توھیاون دکتر سرشناس و معروف:میمر

  باشھ و
 

 . کرده باشھی اطالعات جمع آوربراش
  یلی کنم و خی من کجا کار می مرده و حتی تونھ بفھمھ کھ پدر من چھ جوری نمیول_
 
 .گھی دییزایچ
 بود کھ ی کنم مثل پسراقی تحقی بخوام درباره کسی تونھ خود من وقتیچرا م:میمر_
  یتو
 
 راحت برام کنھی اونجا کار ممیی از اطالعات بود چون داقمیدن تحق پولدارا بوستیل

  جمع
 

 .کردی میآور
 . گرفتن جوابی خونھ براانی قراره پنج شنبھ شب بنایحاال ا_

 ھ؟یَو جوابت چ:ھیھان
احتماال : رنگش باز بشھ گفتیی تا پوست طالدادی مچی و پنیری کھ شی درحالمیمر

 .مثبت
 ی می و از طرفھی عالشی و وضع مالھی خوبیلی پسر خگھیکمند م: زدم و گفتمیلبخند
  خوام

 
 . کمک کمند کنمیی جوراھی

 ؟یچھ کمک: گفتی با کنجکاوھیھان
  خواد بفھمھ کھ چرا اومدن تھران دنبال کمند درستھ؟یم: بھش نگاه کرد و گفتمیمر

 ھ؟یحاال نظر شما چ: و تکون دادم و گفتمسرم
 .نظر ما مثبتھ: زدن و گفتنیطانیند ش لبخھردوشون

 بلھ؟: بگم کھ تلفن زنگ خورد و سرع جواب دادمیزی پھن تر شد و تا خواستم چلبخندم
 ؟ینیسالم منزل حس_
 .دییبفرما_
 ؟ی شما فرناززمیعز_
 شما؟.بلھ_
 .ی تھرانی آقاییالیمن ستاره ھستم خدمتکار و_
  شده؟یزیچ_
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 خورن و منم شماره شما و ازش گرفتم تا ی درست نمیزیبلھ راستش کمند خانم چ_
  یکم
 

 . دوست دارنشتری و بیی ازتون بپرسم کھ چھ غذاشونی ای ذائقھ درباره
 ؟ی براش پختیمگھ چ_
   و خورشت بادمجون پختن کھ نخورده ھمھ وھیآشپز براشون خورشت بام.من نپختم_
 

 ی ازشون می بردم ھم گفنم دوست نداره و ھرچگوی براشون می باال و وقتاوردن
  یپرسم چ

 
 . نگران ھستنیلی خشونی و برادر اانی و آقارایچی ھگنی دارن ملیم
 مگھ ارسامم اونجاست؟_
 .بلھ_
 یلی مخلوط ختزای مرغ و گوشت و پنی و تھ چیری پنی ماکاروننی خوب ببیلیخ_

  دوست
 

 دوست داره و یلی خری و اب پرتقال و ماست موسرکاکائوی و شجی و آب ھوداره
   کھیغذاھا

 
 .ادی باشھ بدش مادی توشوت زی کھ سبزیی و از غذاھاخورهی کم باشھ بھتر مازشیپ

 . مزاحمتون شدمدی ممنون فرناز خانوم ببخشیلیخ_
 . شد حتما بھم خبر بدهیزی اگر بازم چکنمیخواھش م_
 .چشم خدانگھدار_
 .خدانگھدار_

   پوستوهی دوتا خنگول کردم کھ مثال داشتن منی بھ ایقطع کردم و نگاھ و یگوش
 
 ی مبل می کھ از پرتقال فقط آبشو گرفتھ بود کھ داشت از دستش رومیمر...کندندیم
   وختیر
 

 .زدی جون بود کھ داشت نمک می سبز بکی پست بارھی گنده فقط اری ھم از اون خھیھان
 دنی ه خرمبی بچھ ھا کمند االن دوماھشھ بنظرتون شروع کنگمیم: و گفتمدمی کشیپوف

 لباس؟
 بچھ اول و مادر دختر براش ھیسمونی سدیبا: کھ گفتدادی بھ کارش ادامھ مالیخی بمیمر
  رهیبگ
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 .گھی دخرهی ممامانش
 ی الھیآخـــــــــــــ: متوجھ حرفش شد و گفتھوی کھ میُ بھش زل زدھی من و ھم ھانھم
  رمیبم
 
 .گھی ددی بھ خرمی کس و کاره پس شروع کنینبود بچم ب ادمی

من  لباس و کاله و : دھنش و ھمونجور با دھن پر گفتی و گذاشت تواری خھیھان
  جوراب و

 
 . بافمی براش مگھی دیزای چیلیخ
ُ پر تر بشھ و تختش و ی بعدا لباس بدوزه کھ کمشی حاملگی مامانم براگمیمنم م_
 .خرمیم

 . تخت و کمدش و من بخرمخوامی  با منھ مرتختشینھ خ:میمر
   بامن لباس و کفش و دوچرخشزای چھی بقی ھم باتو ولی خوب پس چوب لباسیلیخ_
 

 .بامنھ
 دوچرخھ چرا مگھ بچش پسره؟: گفتمیمر
 . کھ پسر باشھستیقرار ن_

 و بعدشم برم کاموا بخرم یی خوام برم جای مانی برم عصر با شاگھیمن د:ھیھان
  بنظرتون

 
 ؟؟.ادی مای دنی چھ فصلیتو
 . آذریتو: گفتمکی حساب کوچھی با

 .شھیپس ھواسرد م:میمر
 .رمی مگھیمن د: و گفتدی بلندشد و مانتوش و پوشھیھان
 . خوب برو بھ سالمتیلیخ_

ِشرت کم ھررررر:میمر  .یَ
 کرد و پشت دستش ی کھ اون زرنگرهی و گاز بگنشی روش کھ سدی پرھی و ھاندمیخند
  و بھ

 
 . دوتا خنگونی از ھم جداشون کردم ای گرفت و بھ زوردندون

 ھیھان
 و کلفت و ھنوزم داشتم دنبال کاموا ی رنگیُ دستم پر شده بود از کاموا ھای توسبد

  گشتمیم
 

 ھ؟ی چنیا: سبد و کھ کتابچھ گذاشت توش گفتمی انداخت توگھی دی چندتاانی شاکھ
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 و براش ینی ببیادی زی کتاب مدل ھای تویرھای تصوی از روی تونیکتب مدلھ م_
 .یبباف

 بفت و چندتا برداشتم و چندتا مونجوق ی ھالی دادم دستش و رفتم سمت قسمت مسبدو
  و
 

  بھ نظرت بسھ؟انیشا: برداشتم و گفتمسنگ
 می خری ممیای بازم می تموم کردنارویفعال بسھ ا: کردو گفتروروی زی و کمسبد

 .براش
  حاال کجا: و اومد سوار شد گفتنی گذاشت پشت ماشیوقت و ھمھ و حساب کرد و رفت

 
 م؟یبر
 .دونمینم_
  خونھ من؟میبر_
 . من گشنمھی ولمیبر_
 .میری ممی خری میزی چھی خوب االن یلیخ_

 کردمی مانتوم و باز می و داشتم دکمھ ھامی بعدش خونش بودمی و سااعت و نکی حدودا
  کھ از

 
 .امی غذا و باز کن تا من بیبسھ ھا: اتاقش داد زدیتو

 . کردم خودمی ھم باز می گفتینم: کاناپھ و گفتمی و پرت کردم رومانتو
 مرغ و کباب و باز کردم ی روی ھالکسی و نشستم و نادمی تاپم و باال کشی قھی دستم با

  و با
 

 . سرم و باال اوردمصداش
  برم با عموت صحبت کنم؟ھی نظرت چھی ھانگھیم_
 ؟یدرباره چ_
 .می کندی واسھ بچھ خودمون خرمی بردی بگذره اونوقت باشتری بکمی اگھ گھیخودمون د_
 .ــــــــــانیشــــــا-
 گم؟ی مگھ دروغ مھیچ_
 . تموم نشدهغھی خوب حاال ھنوز کھ وقت صیلیخ_
 ی کنی خونم کنارم زندگی تویای خوام بی ممی کردغھی صیواشکی ھم کھ باشھ یھرچ_
  شمیپ
 

 .یستی و آه بکشم کھ چرا کنارم نمی نھ شبا پشت تلفن حرف بزنیباش
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   وتشی عصبانتونستمی و نمشدی آخرش بحثمون مشدی باره صحبت منی در اھروقت
 

 زانوش نشستم و دستم و انداختم دور گردنش و یبلندش شدم و رفتم رو...بخوابونم
  من:گفتم

 
 نی منو خوردم کنن،تو صبر کن تا انخوای بھ اجازه اونا ندارم اونا فقط میاجی احتچیھ

  غیص
 

  خوبھ؟ی خاستگاری براییای بی کگمی تموم بشھ بھت ممی کردکھ
 و اومدم عقب بکشم کھ دمیُ نگفت و فقط بھم زل زده خم شدم و گونش و بوسیچیھ

  دستشو
 

 دستم و دور دیبوسی پشت گردنم و لبم و محکم چسبوند بھ لبش و با ولع مگذاشت
  گردنش

 
 من لب دیبوسی و با عطش ھم و مدادی کرد و با انگشتم پشت گردنش و ماساژ محلقھ

   ونشییپا
 

 کج کردم و ھمزمان ی سرم و کمدی کشی و مدی مکی منو می بودم و اونم لب باالگرفتھ
  دوتا

 
 و با دادیمنو بھ خودش فشار م.. دی کشی موھاش فرو کردم نفس صدا داری و تودستم
  ولع

 
 چسبوندم شیشونی پی و رومیشونیازش جدا شدم و پ..دیکشی می تندینفس ھا ودیبوسیم

  و نفس
 

 لبم چشمام و از لذت بوسھ ھاش بستم و ی شدن زبونش رودهی کھ با کشدمی کشیقیعم
  سرم و

 
 دی باال تپجانی از حنمی گردنم قفسھ سی گودیبا فرو رفتن سرش تو... دمی باال کشیکم
  و
 

  ی کھ با رفتن دستش رودمی کشی بھ پوست گردنم زد نا خواستھ آه بلندی گاز آرویوقت
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   وگرنھ اوضاع بدتردمیکشی عقب مدی بھم دست داد بای گھی شکمم حالت دپوست
 
 و با دستش پوست کمرم دیبوسی و نرم مدی کشی پوست گردنم میزبونش و رو...شدیم
  و
 

 گوشم ی لبش و رویدم و وقت موھاش حرکت دایدستم و تو...کردی و نوازش مشکمم
  دیکش
 
 زبونش و ی با گوشم و وقتی باعث شد شروع کنھ بھ بازنی کھ ھمدمی کشی بلندآه
  دیکشیم
 

 نمی سیدستش و رو... دادی و خودم و بھ بدنش فشار مدیکشی می اللھ گوشم آه بلندیرو
  حس

 
 ی بگم و وقتیزی مشتش نتونستم چی تونمی و خواستم اعتراض کنم کھ با گرفتن سکردم
  لباسم

 
ُ پاش نشستھ بود زل زده بود بھ تن برھنم آروم و ی کامل باال زد وھمونجور کھ روو
  یب
 

 . بسھگھی دانیشا: گفتمقرار
  ی از تماس دستادی بدنم کشی روی بزرگ و مردونش و روی نکرد و دستای توجھچیھ
 

 نمی سیزبونش رو یسی ھم گذاشتم و با احساس خی تن سردم چشمام و روی روگرمش
  نالھ

 
 و کردی موونمی بدنم داشت بھ دی بدنم و زبونش رویحرکات دستش رو... کردم یزیر

  یوقت
 
 .گھیبسھ د: گفتم و آروم گفتمی حس کردم آخ بلندنمی پوست سی دندونش و رویزیت

 مبل ی بھ بدنم زد و تاپم و از روی منو بھ خودش فشرد وبوسھ محکم و طوالنمحکم
  برداشتم

 
 .ینیتو بھتر: بھم زد و گفتی خمارش لبخندی کرد تنم و با چشماو
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خواستم بلند شم کھ .. دی لبم کشی و زبونش و رودی لبم گذاشت و نرم بوسی و رولبش
  نذاشت

 
 ی و وقتدادی بھ من میکی و خوردی خودش میکی پاش نشستھ بودم ی ھمونجور کھ روو

  قاشق
 
 و تا اومدم بلند بشم کھ بازم نذاشت کردی دھن خودش می توھوی کردی دھنم مکی نزدو
  و
 

 .ی بری جا حق ندارچیھ:گفت
------------------------- 

 وپتو و دی مبل دراز کشی و اومد کنارم روی ناھارخورزی می ظرفا و گذاشت روتمام
  یرو
 

 و ی ترکالی آغوش خودش جا داد و باھم سری و خودش گرفت از من و توخودم
   ومیدیدیم
 
  ی و تمام حواسم بھ نوازش دستاش تودمی نفھمالی از سریچی بود کھ من ھی در حالنیا

 
 . خوردی داغش کھ بھ صورتم می بود و نفساموھام
 کمند

 ی کنمی کھ ببکردمی بھ ساعت نگاه می خوردم و ھی و مداشتمی قاشق از ماست بر مبا
  ساعت

 
 و منم ادی آخھ صبح زنگ زد و گفت کھ ممی بخور باھم ناھارادی ارسام بشھی مکی دو

  گفتم
 

  ی ولادی خوشم نمادی زمھی درست کنن البتھ خودم از قی بوشھرمھی با قیری پنیماکارون
 

  یپسی خوشش اومده بود ماست تموم شد و تکھ چیلی خورد و خمی کھ بودرازی شارسام
 

 یزی من چنھی و خوردم و بھ ستاره نگاه کردم کھ منتظر کنارم نشستھ بود بببرداشتم
  خوامیم
 
 .انھی
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 . بخداخوامی نمیزیستاره برو بھ کارت برس من چ_
 .  ممکنھ حالت بد بشھی خوردپسی ماست و چیلینھ بمونم بھتره خ_
 .شھی مکی ساعت گھی دی قھی دقستی بگھینھ برو د_
 . چھ خبرهکیمگھ ساعت _
 .  گفتم برویچیھ: فضولھ نی چقدر اوووفا

 .امی زنگ بزن معی اگر حالت بد شد سری ولرمیباشھ م_
 . خوب فقط برویلیخ_

 اومد و من زودتر از اون بلند شدم و فونی آی کھ صدارونی از حال نرفتھ بود بھنوز
  دمیدو
 

 .دی ناھار و بکشزیم: و بلند گفتمفونی آسمت
 ھ؟یک: و با ذوق برداشتم و گفتمفونیآ

 ؟ی تھرانیسالم منزل آقا:دیچی گوشم پی توی بم و مردونھ یصدا
 .دییبفرما: گفتمی ھول شدم ولیکم
 .نیی پانیای لطفا بمیشی مزاحمتون میاز اداره آگاھ_
 .امیچشم االن م_

 و شال و انداختم سرم و رفتم دمی بود و پوشزی آوی کھ بھ کمدجاکفشی پالتو بلندعیسر
   ونییپا
 
 .ادی جلو نی کسدیبمون: محافظ ھا سمتم گفتمدنی قبل از رستا

 ی و سبز بھاری با زور باز کردم و بھ دوتا مرد روبروم کھ با لباس سبز لجندرو
  روبروم

 
  اومده؟شی پی ھستم مشکلشونیمن ھمسر ا: زدم و گفتمی لبخندبودن

لطفا : تر بود اومد جلو تر و گفترهی کھ لباسش تین و اون مشکوک کردی ھم نگاھبھ
  اگھ

 
 .دی بھ اداره و مشکل شوھرتون و حل کندیای ھمراه ما بشھیم
 ؟یچھ مشکل_
 .ادی افتاده لطفا ھمراه ما بی اتفاقشونی ایبرا_
 برم دی لحظھ صبر کنھیپس : و نداشتم اما نگران شدم و گفتمدنشی اصال چشم دنکھیباا

  لباسام
 
  کھ نداره؟ی مشکلامی عوض کنم بو
 .دی عجلھ کنی فقط کمستی نیمشکل_
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 .چشم-
 و سرم ی و شال مشکدمیَ خونھ و مانتو و کت بلند خز دارم و پوشی رفتم توعیسر

  کردم و بھ
 
 باھاشون برم ظاھرا دی باگنی اومدن و مسای من رفتم اداره پلییآقا:  ام زدمی پانیرا

  یمشکل
 

 . فرستمی و برات ما،آدرسی بی اومده توھم زودشی پانی رایبرا
 ی بونیی رفتم پاعی وسطش و بستم و سری کتم گذاشتم و دکمھ بی جی و تویگوش

  خوش غذا
 
 . واجب تر بودنی فعال ای و بدجور گرسنم کرده بود ولومدیم
 .می برمیتونیمن حاضرم م_
 سھ تا مرد نی ابی عقب نشستم و عجی صندلی سرباز رفتم و رودیی بفرمای اشاره با

  خوش
 
 . و مشکوک بودنبی برام عجی کمکلیھ

 ھم فشار دادم و با یچشمام و رو... سوختی می و چشمام کمکردی درد میلی خسرم
  یصدا

 
  اومده خانوم؟شی پیمشکل: چشمام و باز کردمسرباز

 .ستی نیزینھ چ-
 .جانم ارسام:ردم و جواب دادم دراوبمی از جعی بلند شد و سرمی گوشی لحظھ صداھی

  تو؟ییکجا_
 .سی پلنیسوار ماش_
 ؟ی شده؟اصال چرا باھاشون رفتیچ_
 .  برمدی اومده و حتما باشی پانی رای برای گفتن کھ مشکلدونمینم_
 . چرا راننده و بغل دستش برگشتن سمتم و نگام کردندونمینم
 .. کمند ممکنـنیبب_
 از دستم حرف ارسام نصفھ مونده و منم با شوک نگاه بھ سرباز می شدن گوشدهی کشبا
  کردیم
 

 یبندی بھ مقصد دھنت و مدنیتا رس: پھلومی و گذاشتھ بود رورشی ھفت تی اسلحھ کھ
  و
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 .ستی ننی ای توشتری گلولھ بھی وگرنھ یگی نمیچیھ
  ن..َمـ...کاریچ..چ: لرزون گفتمی با صدازدی شده بودم و ضربان قلبم تند تند مشوکھ

 
 د؟..ـیدار

 .دھنت و ببند. ــــــسیھ_
 دماغم ی روی خودم جمع شدم کھ با گذاشتن دستمالی و از ترس تودی کشی عمقنفس
  نفسم

 
 . منو گرفتینی گرفت و بعدشم  خواب سنگیکم

---------------------------- 
 ی کردم چشمام و باز کنم ولی سعسوختی و معدم بد جور مدیکشی مری بدجور تسرم

  یانگار
 
 محکم بستھ شده ی و گرفتھ بود و دستام پشتم بودن و با پارچھ دمی دی جلویزیچ

  دوتا..بودن
 

 ست؟؟ی نیکس: کردم و گفتمی بلندعطسھ
   حال بازمنی با ای فاصلھ داشتن ولیلی کھ ظاھرا از من خومدی چند نفر میصصدا

 
 ست؟؟؟ی نچکسیھ:گفتم
 متوجھ دی عقب چرخھی دوتا پای رومی صندلھوی ی و وقتومدی نفر مھی یھا قدم یصدا
  شدم

 
  خواد؟ی کھ دھنتم ببندم؟آره دلت مخوادیدلت نم:ستادهی سرم ایباال

 د؟ی دارکاری اصال بامن چدیتوروخدا منو ولم کن: التماس گفتمبا
 ی قشنگی کارھایلی تازه باھم خی خستھ شدی زودنیبھ ھم.ی نازیآخــــــ_

  انگشتش(یدار
 

 کھ قرار یچھ شبا)خوردی و حرم نفسش بھ پوست صورتم مدیکشی صورتم میورو
  ستین
 

 .می صبح کنباھم
 صورتش و ی و سمتش گرفتم و بزاق دھنم و جمع کردم و پرت کردم توصورتم

  گوه:گفتم
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 .یخوریم
   سمت کھ بھش بستھ شده بودم پرت شدمی کھ بھم زد ھمزمان با صندلی محکمیلی سبا
 

 . باشھادی زی کمدی کھ معلوم بود تعدادشون باومدی می قدم ھای و صداراست
 ؟ی و زدچارهی بنی سھراب؟چرا ایکنی مکاریچ_
 . مونھی کثافت مثل اون شوھر سگش می ھرزه ی کرد دختره کاری چدیدی مدیبا_

 .یخودت سگ: و گفتمدمی کشینی بلند شد و ھـــھوی یصندل
 . گھی می تخم سگ چنی انیبب: داد زدبلند

 دختر جون نیبب: کنار گوشم اومدقای جز اون دوتااز پشت سرم دقگھی نفر دھی یصدا
  بھتره

 
 یشی و مجبور مینیبی دھنت بستھ باشھ وگرنھ بد می کھ مھمون ما ھستی مدتنی ایتو

  تقاص
 

 .ی شوھرتم پس بدکار
 فرد ھی ی بگم کھ بازم صدایزی جمع کردم و خواستم چی و شونھ ھام و کمدمیترس
  دیجد
 

 آب و جمع ی اون گوشھ ھم قطره ھانشی بزارنی بھ کارش نداشتھ باشیکار:اومد
   وکنھیم
 

 . نکنھی زبون درازشھی آدم مھم
 با نی زمی منو گذاشت روی و ھوا معلق بودم و وقتنی زمنی بلند شد و بھوی یصندل
  افتادن

 
 .رهیگیخدا جابھ جام کن سرم درد متورو : سرم گفتمی درشت آب روی قطره

   کھ آب بشھمی سطل بزارخوادی نمگھی برامون ددهی جات خوبھ و ھم مفنجاینھ جونم ھم_
 

 .یکنی متی جمع کن بعدا خالتوھمشو
   درشت آبی کرد و افتادن قطره ھاشتری کنار گوشم ترسم و بشیطانی شی خنده یصدا

 
 ... کردی ممی سرم عصبیرو

 از ی بدی صداینجوری بود کھ ایً اومد و احتماال در کھنھ و آھنی بستن دریصدا
  خودش

 



 252 

سرم درد ...یچشمام و محکم بستھ بودن و دست و پام و بستھ بودن بھ صندل...دادیم
   وکردیم
 

 ی کھ روھیھوشی گلوم خون جمع شده احتماال بخاطر دستمال بی کردم توی ماحساس
  دماغم

 
 تنمھ کھ خداروشکر ی کردم با دستم بفھمم چیم و سع کردیعطسھ بلند... بودگذاشتھ

  کت
 

 نفرشون اومد کھ کی ی قدم ھای باز شدن در اومد و صدایصدا... تنم بود زمستونھ
  داشن

 
 ... سمت من اگر اشتباه نکنمومدیم
  کوچولو؟یچطور_
 ی آب روی سرم و کج کنم کھ حداقل قطره ھای کردم کمی نگفتم و فقط سعیزیچ

  گردنم
 

 ...زهیبر
 سردت شده؟_

 .  نگفتمیچی ھبازم
  یخنده صدادار( منو مثل شوھر خودت بدونیگی سردتھ؟خوب چرا نمی طفلیآخـــ_
 

 . منی و ازم پنھون نکن نانازیزیچ)کرد
دستت و : و با نفرت گفتمدمی صورتم و عقب کشعی صورتم کھ سری رودی وکشدستش
  بھ من

 
 .نزن

 نجای پس چرا ایخندی میلی عکسات کھ خیتو.. توی ھستینوچ نوچ نوچ چھ دختر بد_
  واسھ

 
 ؟یخندی نممن

 سرم یی نخوان بالنای کھ اکردمی و تو دلم دعا مدمی شنی گھی محکم دی قدم ھایصدا
  در
 
 .ارنیب
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  شد داداش؟یچ_
 .کنھی می عروسک کوچولو بداخالقنیا_
 . باھاش برخورد کردیشتری با لطافت بدیخوب حق داره با_

 ھر یتو: کھ آروم کنار گوشم زمزمھ کردکردی ممی و عصبخوردی بھ گوشم منفساش
  رابطھ

 
 . مثل تو باشھی عروسکی لطافت باشھ خصوصا وقتدی بای
 کردم و گوشش و بھ کشی شدم و سرم و نزدی و ھم عصباندمی حرفش ھم ترساز

  دندون
 

 بودم از یلی ولش کردم و منتظر سعی داد بلندش کنار گوشم سری و از صداگرفت
  طرف

 
  المی خی ازم دور شدن و صداھاشون ازم فاصلھ گرفت کمی وقتی دوستش ولای خودش

 
 ...دمی کشیقی شد و نفس عمراحت

 ی وقتی بود ولدهی پاشو نشنی اومده بود طرفم کھ صدای بود و چھ جوری کدونمینم
  خنده

 
 .نیآفر: کرد سرم و سمت راستم گرفتم و کھ گفتیآروم

 .دنی بود مانند دی کدنی سنش کم باشھ اما خوب شنومدی صداش مبھ
 نی ادی خوردم بای بود و ترس از سرما خوردن و داشتم کھ اگر سرما مسی خمیشونیپ

  بچھ و
 
 .خورمی ازبس بد سرما منداختمی قبل از افتادنش متا
 ؟ی کردی احمق چھ غلطیدختره _
   و گوشم و بادمیلم و از سرم کششا..دمی و نا خواستھ لرزدمی کھ اومد پری دادی صدابا
 

   زندهزارمی نمی غلطا کننی از اگھی بار دکیاگر : و گفتدمی کشدستش
 

 ؟یـــــــــدی،فـــھـــــمــــــــــیبمون
 .دمی لرزی مزدی کھ می از درد گوشم نبود و از دادترسم

 . بامنھشیولش کن داداش تنب_
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خوب حواست بھش : کھ احتماال کنارم نشستھ بود و گفتی کرد و رفت طرف ھمونولم
  باشھ

 
 . شوھر کثافتش و پس بدهی تقاص کاراخوادی دلش میلی خنیا

 ھی طرف و ترس و درد سرم ھی تنم بود ی کھ توی و سرماخوردنی بھ ھم مدندونام
 ..طرف

   بود کھی بفھمم کادی می صدانمی کردم خوب گوش کنم ببی سرم سعی افتادن شال روبا
 

 .ی تا ولت کنن بری بھ کارشون نداشتھ باشی کن کاریسع: کم سن گفتی صداھمون
 چشمم ھمھ و جمع ی روی اما پارچھ ختمیری صدا اشک می گرفتھ بود و بمیگر
 ...کردیم

   باز شدی توسط کسدر
 .ارشیداداش ب_
 از نی زمی روی صندلدھشدنی و گفت کھ با کشنی بود و استادهی از اونا دور ایکی

  طرف
 

 ی روزهیری آب نمگھی کھ دنھی بازم کارم دارن حداقلش ادمی کھ کنارم بود فھمیھمون
 .سرم

 . ستادی حرکت ااز
 .بزارش باال_

از ... می قرار گرفتی بلندی جاھی ی با من روی بلند شد و من و صندلھوی یصندل
  صداھا

 
 .. داد حدودا چھار نفرنصی تشخشدیم
 م؟ی کنکاریخوب حاال چ: داشت گفتیتر کلفت ی کھ صدایکی

 .می کنکاری چگمیداداش تو اصال فکر نکن من م_
 .اری شالش و در بریم،امیزنی حرف میبا اسم جعل..دیھردوتون خفھ ش_

 ..  شددهی نکردم کھ شالم کشدای اعتراض پفرصت
 . رضا موھاشو باز کن_

 ..رفتمی شد و ھر لحظھ از ترس تا مرز جنون مدهی موھام کشکش
 . موھاشو کوتاه نکنیعل_

 .دی کارو نکننینــــھ تورو خدا ا: داد زدمبلند
 .نیبچ.خـــــــــفھ شو_
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 از موھامو یکی کوچی و فقط تکھ کباری اومد اما فقط یچی بازو بستھ شدن قیصدا
  دیچ
 
.. 
 .خوب حاال نوبت تو شد پرنسس خانم_
 .داداش نگو پرنسس بگو عروس_
 .دیخفھ ش_
 .یدی درست جواب مدمیرس ازت پیھرچ_

 چند سالتھ؟: و تکون دادم کھ گفتسرم
 .کی و ستیب_ستیب:گفتم

 ؟ی ھستییاصالتن کجا_
 .یبوشھر..بو:گفتم

 خود بوشھر؟_
 .زجان..نھ نھ شھرستان برا_
 کارن؟یپدرو مادرت چ_
 .ھردو مردن_

 . اومدی زمزمھ ھایصدا
  مردن؟یک_
 .م بود.. شانزده سالـای پونزده یوقت..َو_
 ؟ی کردی زندگی کشیبعدش پ_

 م؟یگفتم؟فراری میچ.. کردمیمکث
 .جواب بده_
 .چکسیھ..ـیھ_
 ؟ی بزرگ شدی کشیپس پ_
 .فرار کردم...فر_

 . اون بازم ادامھ دادی زمزمھ ھاشون اومد ولی صدابازم
 چرا؟؟؟_

 . بلرزهی شد صدای باعث منی و اکردمی مھیگر
 .تم کننبخ..بد...تن بھ زور ..خواسـ.. یم... چـون_
 ا؟یک_
 .عمم_

 .کردمی شدت گرفتھ بود و ھق ھق ممیگر
 ؟ی ازدواج کردانی با رایچجور_
  بود؟ی سوالش جا خوردم منظورش چاز
 ؟یواشکی چرا د؟وی نفھمی کھ کسدی ازدواج کردی کیعنی_
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 ذھنم بودم کھ ی توی کردم دورغی کردم و سعھیبلند تر گر...رهی االن آبروم میواااا
  بلند داد

 
 .جــــــواب بــــــده:زد
 .کن....رو خدا بس ..تو: تر شد و گفتمدی ھقم شدھق

 از دستات و یکی نجای ھمای یگیم:گفت.  دستش فشرد ی و محکم گرفت و توبازم
  بندازم

 
 دور؟

 .بھم تجاوز کرد_
 چکسی ساکت ساکت شدن و ھگمی فکر کردن دارم دروغ مای شوکھ شدن دونمینم
  ی نمیزیچ
 

 .نامرد سگ: از اونا زمزمھ کرد یکی فقط گفت
 .دیباش...من نداشتھ ... بھ یرو خدا کار..تو: گفتمھی گرونھیم
 .می تونینم: دمی و آروم گفت کھ فقط آخرشو فھمیزی کدومش بود اما چدونمینم

 .کردی و بد جور معدم درد مسوختی مچشمام
 . دورم و گرفتھ بودنموھام

 . نیی پاارشیب_
 صورتم اما با جمع ی و موھام پخش شدن تونیی شد پادهیکش ی و توسط کسیصندل
  شدن

 
 . حالم بھتر شدی و بستھ شدنش با کش کمی توسط کسموھام

  بون؟ھی ساریمش؟زیداداش کجا بزار_
 . اون گوشھنشیببر.نــھ_

 یزی و من چومدی حرفشون می و ھمراه خودش برد اما صداھادی و کشی صندلبازم
  سر در

 
 بگم دوست شدی کھ چرا بھشون گفتم بھم تجاوز کرده مومدی اوردم و از خودم بدم مینم

  میبود
 

 .کردمی مکاری و چی ازدواج مخفلی بعدش دلاما
 یزی برن برات چنای سرو صدا نکن اادیز: سرم افتاد و ھمون پسره گفت ی روشالم

  ارمیم
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 .یبخور
 .کنھی درد میلی خ؟بخدایکنیچشمام و باز م_
 .ی دردسر درست کردیلی خینجای کھ ای چھار ساعتنی ایقط ساکت باش توتو ف_

 . ساعت گذشتھ بودمی فقط نی بودم انگارنجای چھار ساعت بود اشدی نمباورم
 انیرا

 خونھ ی رفتم توزدی کھ داشت صدام می و دادم دست راننده و بدون توجھ بھ علنیماش
  و
 

 .بعدا االن حوصلھ ندارم:گفتم
 کھ رفتم اتاق کمند بود در زدم و ی جانی رفتم سمت آسانسور و رفتم باال و اولعیسر

  منتظر
 

   اتاق نبودی دوباره در زدم و درو باز کردم اما توومدی نیی صدای تو ولای کھ بگھ بشدم
 

 .. اومد سمتمعی کجاست کھ ستاره سرنمی ببنیی برم زنگ بزنم پابرگشتم
 . نگران شدن اومدن دنبالتونیلی خد؟خانمیآقا شما کجا بود_

 دنبال من؟نگران؟. کردمتعجب
  شده؟یزیچرا ؟؟مگھ چ_
ِاا_    اومده و کمند خانم وشی شما پی برای اومد و گفتن مشکلسی پلنیآخھ صبح ماش..ِ
 

 .بردن
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچـــــــــــــــ_
 .. کھ زدم وحشت کردمی دادبا
  کمند کجاست؟انیرا_

 . بودی عصبیلیارسام بود کھ ظاھرا  خ!ی بعدشوک
  کمند کجاست؟گمیان؟می راستمیمگھ با تو ن_
 ...  دونمی نمیزیمن چ_
 مگھ تورو نگرفتھ بودن؟_
  چھ خبره؟نجایاصال ا.رنی بگینھ واسھ چ_

 زد کھ امی کمند بھم پیظھر: موھاشو کرد و گفتیدستش و کالفھ وار تو... بودیعصب
  تورو

 
 ھوی میزدی حرف ممی شده و بعدشم کھ زنگ زد داشتی چنھی و اونم رفتھ ببگرفتن

   قطعشیگوش
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 . و از اون موقع تاحاال خاموشھشد
  ای بودن سی باشھ؟؟اصال پلتونھی می کار کیعنی... صورتم حجوم اوردی توخون

 
  داشتن؟چارهی اون دختر بکاریدزد؟چ

 .می فورا اقدام کندی باانیرا_
 . نگرانشتری بودم و بی بھ اندازه اون عصب منمگھی داالن

 .میبر_
--------------------------- 

 بھ ارسام ذاشتنی احترام ممیشدی کھ رد می کنار ھر سربازی ورودمون بھ اداره آگاھبا
  و
 

   دروباز کرد و کاغذ و جلوم گذاشت وی اتاقھی بھ میدی رسی و وقتشدی فقط رد مارسامم
 

 .فورا پرش کن تا برگردم:گفت
 کھ زنم و ی بفھمم اون دشمنتونمی منمی ذھنم و آزاد کنم ببی کردم کمی نوشتم و سعتندتند
  برده

 
 ..دی بھ ذھنم نرسیچکسیاما ھ..ھیک
 .ی و بده بھ صدرنی اییموال_
 .بلھ جناب سروان_

 بھ یزیچنکنھ ...رنی بگینکنھ جونش بھ باز.. ارنی سرش بیینکنھ بال.. بودمدهیترس
  سر اون

 
 .بچھ بھ درک خودش سالم باشھ...ادی ببچھ

 .انیرا_
 . کنھی کارنی ھست کھ بتونھ ھمچی کسنیخوب فکر کن بب: و باال اوردم ادامھ دادسرم

 ... ذھنم نگذشتی تویچی ھی و ماساژ دادم ولقمیشق
  ی ھالمی انجام شد و فی بخاطر شغل و مقام ارسام کارا زودمی دوساعت اونجا بودحدودا

 
 پالک سوختھ بوده و اصال نی پالک ماشی و اوردن و چک کردن ولالی ومداربستھ

  معتبر
 
 دراوردم و بھ دوستش فرناز زنگ بمی و از جمی گوشمردمی میداشتم از نگران...ستین

 .زدم
 .دیچی گوشم پی گفتن الوش توی پنجم بود کھ صدابوق
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 فرناز خانم؟: سرد گفتمیلیخ
  اومده؟شی کمند پی برایمشکل.بلھ خودمم_

 .نی خونھ من دزدی خواھر حاملت و جلوای بگم کھ دوست ی چھ جورحاال
 . داشتمی سوالھیفقط !نھ_
 دییبفرما_
  کنھ؟بتونی تعقای مزاحم ی کسدی متوجھ نشدنی رفترونی کھ بیاون شب_
 چرا؟.نھ اصال_
 د؟یمطمئن_
  شده؟یزی چرا؟چدیفقط بگ.بلھ کامال_
 .ممنون.گفتم کھ نھ_

 وانی ارسام و لی صندلی و قطع کردم و کتم و از تنم دراوردم و انداختم رویگوش
  یکیپالست

 
درباز شد و ارسام اومد ...دمی آب و سر کشوانی نفس لھی آب سرد کن گرفتم و ری زو
 .تو
 ؟ی شد زنگ زدیچ_
 . نبودهیخبر_

 کھ صورت یاون دوتا محافظزنگ بزن بگو : و گفتزی می و گذاشت روی ھاپرونده
  یسایپل
 

 .انی بودن بدهی و دیقالب
 . باشننجای اگھی ساعت دمی زنگ زدم و گفتم تا نعیسر
 شھ؟ی میحاال چ: روبروش نشستم و گفتمی صندلیرو

 .از خودت بپرس: و بھم دوخت و گفتشیخی سرد و نگاه
 ادی مشی دختر پنی ای کھ برای مشکالتنی کھ تمام ادونستمیم..ھی منظورش چدونستمیم

  ریتقص
 

 دعا کنم خودش دی و فقط باادی نمرونی شکمش سالم بی کھ اون بچھ تودونستمیم... منھ
  سالم

 
 .باشھ
 ..  از دردم کمتر بشھی و ماساژ دادم تا کمقمی و شقدمی موھام کشی و تودستم

 . خونھیبھتره تو بر_
 .رمینم_
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 یابی ھا و وصل کردن کھ اگر زنگ زدن فورا ردگنالیس..برو ممکنھ زنگ بزنن_
 .بشھ

 ...اما ارسام_
 .ی بکنگمی و کھ من میبھتر کار_

 .خبرم کن: بلند شدم و کتم و برداشتم و گفتی و عصبکالفھ
نفسام تند بودم و ... و سوار شستمنی و رفتم سمت ماشرونی سرعت از اونجا اومدم ببا

  سرم
 
 رفتمیماشن و روشن کردم و با سرعت م...زدی م تندقمی کرد و شقی شدت درد مبھ
  دونستمینم
 

 کنم با مشت محکم ی خالنی و حرصم و سر پدال ماشتی عصبانخواستمی برم فقط مکجا
  زدم

 
 .یلـــــعــــــنــــــتـــ: گفتمی بلندی فرمون و با صدایتو
  تمی و پارک کردم و با ھمون عصباننی برگشتم سمتش و ماشمی گوشی صدابا
 

 ــــــــھ؟؟یچــــــ:گفتم
 .انیرا_

 کنن؟ی کھ نمتتی تو؟حالت خوبھ؟اذییکمند کجا: گفتمعی سرزدیقلبم تند م.. شدمشوکھ
 کننی متشیحتما اذ.. دیترکی تونست درست حرف بزنھ سرم داشت می و نمکردی مھیگر
  کھ
 
 .کنھی مھی گرینجوریا

 ..کمند تورو خـ_
 . نیسالم آقا را_
 تی از عصبانمیشونی گوشم و پی کھ بھ گوشم خورد احساس داغی بم مردنھ ای صدابا
  و
 

  کثافت؟ی عوضی ھستیتو ک:دمی کردم و بھش غرحس
 . ی کن درست صحبت کنی سعیزنی حرف مینجوری بده ایلینوچ نوچ نوچ ،خ_
 ... بھـی چنیبب_
 . ینی بی نمگھی زنت و دی کنیی کار خطانیاگر کوچک تر..گمی می چنیتو بب_
 . بگویخوای می؟ھرچیخوای میچ_
  ھست کھ؟ادتی ھی ترکی کھ ھفتھ قبل فرستادی خوشگلیجنسا_
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 . ھستادمی: و گفتمدمی بودن ترسی کھ فراری اون قاچاق و دخترای آورادی با
 ... ناز وی خوشگلھ نی وگرنھ ااریپس زحمت بکش خواھرم و ب_
 .  بھش نداشتھ باشیار کی ولارنشی بگمیباشھ باشھ فقط مشخصاتش و بگو م_
 .نھی فقط بشنجای عروسک انی ادومی نمنی تضمی فرستم برات ولیمشخصات و م_
 ... دارکھیمرد_
 نکنھ فقط الشش و ی منھ کاری پای دستاری زنجای زنت ایگی می بفھم چیھوووو_
 .ینیبب
 . و بده بھشی خوام حاال گوشیباشھ معذرت م: سرم و گفتمی تودمی مشت کوببا
 .یکنی خالصش می ولدمیم_

 .انیالو را: سرو صدا داد بھشی و با کمیگوش
 . انیجون را_
 . کن تورو خدای کارھی انیرا_
 .ی فقط سالم برگردکنمی بخوان مینترس بخدا ھر کار_
 ... اما_
 .کننی متتی اذیلی  خدمی قول مگردونمیبرت م_

 درحال میشونی دستم و پی رگ ھاکردمی و احسا مدمی آخ گفتن بلندش و شنیصدا
 ..انفجاره

 ؟زدت؟ی شدیچ_
 .کنھی درد میفقط دلم کم...نھ : شده بودفی ضعی کمصداش

 فھمن؟ی ھم میزیاونا چ: گفتمیشتری از نھادم بلند شدو با غم بآه
 ..نھ ولـ_

   خواھرم ویدوروز محلت دار.. بسھگھید: از دستش گرفتھ شد و بازم ھمون بودیگوش
 
 .شھی زن تو نمگھی و ھم زنت درهی خودت گی ھم پا وسطی و بکشسی پلی پایاریب
 و سرم نیی و پرت کردم پای زدم و گوشی بلندادی گوشم فری بوق توی صدادنیچی پبا

  و بھ
 

 .. دادمھی تکفرمون
 کشمی کار منی کنھ از ادای نجات پایخدا: لب گفتمری و زنیی پادمی و کششھی شیکم

 ..رونیب
 بوق خورد یلیخ.. در اوردم و بھ سام زنگ زدمبمی و از جمیگوش.. سوختی مچشمام

  اما
 

 .سییالو سالم ر: جواب دادعی نداد بازم زنگ زدم کھ سرجواب
 ؟ی بودیکدوم گو_
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 .شرمنده مھمون داشتم_
 .عیسر. اونجا ای برات بفرستمی و می آدرسھی_

 . رفتمالی و قطع کردم و بھ سمت ویگوش
--------------------- 

 .  حس کنمدی و باشی نخوردم تلخی مزه چیو ھ سوم و خوردم کیپ
 .سییسالم ر_
 .نیبش_
   کرده بود وتیموھاش و ال.. بودی نگاه کردم دختر بامزه می گوشی عکس دختر توبھ
 

اسمش .. پروتز بودی بود و لباش کمیدماغش عم.. داشتی کمرنگی طوسیچشما
  صدف

 
 ..تای آزشیلی وفامبود

 ؟یشناسی منویا: و نشون سام دادم و گفتمعکس
 .شناسنی و ھمھ منی اشناسمیالبتھ کھ م: زدو گفتیفی بھش کردو لبخند کثینگاھ
 ازکجا؟: شد و گفتمدتری شداخمم

 .. خونھ داره کـھی نیآقا ا_
 .شماش و بده.. دمیبسھ بسھ فھم_
 .چشم_

   گوشمی توی نازک و دخترونھ ی و گرفتم و بعد از خوردن چند تا بوق  صداشمارش
 
 .الــو:دیچیپ

 .سالم_
 ؟ی داشتیسالم جانم کار_
 .شھی اگھ ممینی خواستم ھمو ببیم_
 ؟یی آقای ھستیاز طرف ک_
 .سام_
 گھ؟یپس حلھ امشب د.اوووف_
 .آره_
 ؟ی مونی تا صبح مایساعت ده ب_
 .اگھ خوب باشھ آره_

 .ای تنھا بای بری آدرس و بگشھیخوب م: کرد و گفتی خنده
 .سی بنویآدرسش و زود: و پرت کردم سمتش و گفتمیگوش
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 باند قاچاق من نبوده پس چرا از من سراغش و ی دختر کھ تونی بودم اکالفھ
  رن؟اصالیگیم
 

 . نسبت بھ عکسشھیفی دختر کثچھ
 . آقادییبفرما_

 شش؟ی پیری میلیخ: گرفتم و گفتمازش
 ..ـی باند ھستن می کھ توی با دختراشتری بادینھ ز_
 .. کثافتی خفھ شد پسره می نگاه تند و عصببا
 .گھیبرو د_
 .چشم_

 .. بھ ساعت کردم ساعت ھشت بودینگاھ
 ..کنھی قاچاق ما ھستن و نابود می کھ توی سام عادتشھ تمام دخترانیا

 و فراموش زی بھم شاد ھمھ چشنھادی و اون پھی کھ رفتم ترکشی سھ ماه پحدودا
  یاسنان..کردم

 
 نگمیشرکت مدل... مختلف ی بھ کشورافرستمی و میادی زیدخترا کنار گذاشتم و و
  شتریب
 

 .. شدهمعروف
 یعنی.. و بگمانی شدم کاش زنگ بزنن بھشون جری عصبانشتری کمند بی آورادیی با

  بھش
 
  بخوره؟اصال االن حالش خوبھ؟دنی ھم میزیچ

 .نی زمی روھی تنھا تر از ھر کسیلیخ.. خودت کمکش کنایخداااا
ممکنھ ... اسم ارسام خشکم زددنی حجوم اوردم سمتش و با دعی اومد سرمی گوشیصدا

  بفھمھ
 

 از قبل ازم شتری بازم بکنمی شرکت می چھ کارای و اگھ بفھمھ توخوانی می چاونا
  متنفر

 
  نشد؟یخبر:دیچی گوشم پی توشیخی سرد و یصدا..صفحھ و لمس کردم...شھیم
 .نھ ھنوز_
 .زنگ زدن حتما خبر بده_

 !یلعنت..بــــــــــــــــــــــــــوق
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  شھی اطرافم و خورد کنم رفتم سمت شیزای تمام چخواستی بودم دلم می و عصبکالفھ
 

چشمام سرخ سرخ ..سوختی بدنم داشت ماتی تمام محودمی جا سر کشھی و مشروب
  بودن و

 
 فکر کردم کھ نی مبل نشستم و بھ ای درد رویبا سر.. زده بودنرونی بمیشونی پرگ
  اگر

 
   کار قاچاق آدم و مواد مخدرنبودم کارم راحتتریاگر تو.. نبود کارم راحتتر بودحاملھ

 
   کنمی تونستم کاری کردن کمند توسط اونا و نداشتم متیاگر ترس اذ...بود

 
 ..........اما

ن  االدونستمی و کالفھ بودم کھ نمیاونقدر عصب.. سرم ی مشت شدم و گذاشتم رودستام
  کھ
 

 .... برمخوامیاصال چرا م... کنمکاری چدی خراب بای دختره نی اشھی پرفتم
 ... سوختی میمعدم کم. پووووف

 ..دمی مبل دراز کشیرو
 لختش دورش ی صفحھ نگاه کردم موھای در اوردم و بھ عکس روبمی و از جمیگوش

  ختھیر
 

رکت بودن و لبخند  شده بود درحال حمی کھ روبروش تنظی و بخاطر باد پنکھ بود
   زدهیپھن
 

 و بھ لبم چسبوندم و صورتش و یگوش...  دختر شاد بودھی عکس یتو...بود
  ساعت...دمیبوس

 
  دهی فاادی الکل خالص بشم اما زیبلند شدم و لباسام و عوض کردم تا از بو... بودُنھ
 

 ...نداشت
 حتما دنی و دی بھ محافظ ھا سپردم ھر کس مشکوکرونی و برداشتم و رفتم بچییسو
  رنشیبگ
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 حتما بھ من ی گوشی زنگ زد روی و بھ خدمتکارا ھم سپردم از فرد ناشناسامی من بتا
  خبر

 
 ...بدن
   بود از آدرسش معلوم بود باالکی نزدبای تقری جاھی سمت آدرس حرکت کردم بھ
 

 ...شھره
  خ بود و اخم بھ خودم نگاه کردم چشمام بدجور سرنھیی آیتو... ستادمی خونش ایروبر

 
 دکمھ طبقھ فونیدرو باز کردم و رفتم سمت آ... رفتی نمنی از بی نحوچی بھ ھمیشونیپ

  ھفده
 
 شدی آسانسور بھ خودم نگاه کردم کاش میتو... زدم و بعد از باز شدن در رفتم توو

   ازیکم
 

 .. کم بشھتمیعصبان
 .. در باز بودستادمی در خنش ایروبرو

 ی روھیسکی ودنی نبود رفتم سمت مبال و نشستم و با دیکس.. تو و درو بھ ھم زدمرفتم
  زیم
 
 .. زدشی گلوم و آتشی تلخدمی و سرکشختمی نصفحھ ری کوتاه و گرد و کموانیل

 .. دارهی دوست  جذاب و ســکــســنی سام ھمچدونستمیاوووف نم_
 کیمعلوم بود عطر تحر بود ی ھرچی بھ خودش زده ولی تونستم بفھمم چھ عطرینم

  کننده
 

 ..بود
 ی نازکدیتاپ سف.. دادم خوب براندازش کردمھی گذاشتم و بھ مبل تکزی می و رووانیل

  دهیپوش
 

 ی ھای لباسش برجستگی نازکلی نوشتھ بود و بھ دلی مشکنی کھ روش حرف التبود
  بدنش

 
  ختھی بود و موھاش و باز دورش ردهی ھم پوشیدیشورت بلند سف.. مشخص بودکامال
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  کارستی اومد چادمی ی پام نشست اولش تعجب کردم اما وقتیاومد سمتم و رو...بود
 

 .. زدمیپوزخند
 ؟یزنی میپوزخند_
  بود؟یاسمت چ_
 .زمیصدف عز_

   دستش گردنم و ماساژیکی و با اون دی کشی پاھام منی دستش بزدی باھام حرف میوقت
 
 ..دادیم
  ؟ھیا اسمت چحاال شم_
 .انیرا_

 بھتر بود فکر دمی کشی کمرش نوازش گونھ می تاپش بردم باال و روری و از زدستم
  کنھ

 
 ..نجامی ای چیبرا
 .درست مثل خودت.. ھی اسم جذابانیرا_
 و قصدش دادیماساژم م... پام بھ صورتش نگاه کردمنی بی قرار گرفتن دستش روبا

  کمیتحر
 

 .. افتھی نمی اتفاقچی تا من نخوام ھدونھینم..ھھ ..بود
  ھا و بھت گفتھ؟متی سام قنیحاال ا_

  ستیمھم ن: دستام گفتمکردی شکمش و ھمونجور کھ باال تر حرکت می و بردم رودستم
 

 .برام
 .ی کنکاری چیخوب بلد: کرد و گفتی دلبرانھ ی خنده

 .معلومھ: و لمس کردم و گفتمنشیس
  ی حرکتچیھ... کرددنمیاشت و شروع بھ بوس لبم گذی شد روم و لبش و روخم
 
 گفت دستم و بردم سمت یفی وارد کردم کھ آخ ضعنشیفشار محکم بھ س..کردمینم

  دستش و
 

 و کھ ی لبادیبوسی اون تشنھ تر بود با ولع میاما انگار.. پام گرفت نی دستش و بمچ
  چیھ
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 دنی موھاش قرار دادم و با کشیدستم و آروم بردم باال و تو...کردنی نمیحرکت
  یناگھان

 
 داشت با دستش دست منو از ی توسط مشتم ازم دورشدم و ھمونجور کھ سعموھاش

  دور
 

 .ی کار خشن ھستی توی بود؟نگفتھیکنی مکاریچ: آزاد کنھ گفتموھاش
 .کنھی فکر می گھی دزهیھنوزم چ!ھھ

 و کھ بھت یکار:د گفتم گفت و در گوشش بلنی کھ آخھ بلند تردمی کششتری بموھاشو
  گمیم
 
 .شھی وگرنھ فردات صبح نمیکنیم

 .. مجبور شد قبول کنھادی شدت درد زاز
 عیسر: تخت و گفتم ی بردم سمت اتاق و پرتش کردم رودمیکشی ھمونجور کھمموھاشو

  لباس
 

 .می بردی بابپوش
 .دیچیپی درد بھ خودش ماز
 .بــــــاتـــــــوام_

 ؟ی منو ببریخوایچرا؟کجا م: چشماش جمع شده بودیاشک تو... بلند شد عیسر
 .کنمی متی حالگھی جور  دھیگفتم ببپوش گرنھ _

   تا لباسام ورونیباشھ باشھ صبر کن فقط برو ب: و گفتدمی سمتش برداشتم کھ تذسیقدم
 

 . کنمعوض
 ی در اورد وقتی زدم کھ متوجھ شد و رفتم سمت کمد و مانتو و شلواری بلندپوزخند

  کامال
 

 یکی داره رفتم سمتشم و دستم و بردم باال و ی چھ قصددی شد از حرکاتش فھملخت
  محکم

 
 دستم مشت کردم و یموھاشو تو..دی از درد کشی بلندغی کمر لختش جی توزدم
  واسھ:گفتم

 
 . زود باش بپوشاری کثافت ھا و در نی ادامن
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 شتری بدنش بی روکردی مھیگر..نی تموم شدن حرفم ھولش دادم سمت کمد و افتاد زمبا
  از
 

با ... کمرش مونده بود و بد جور سرخ شده بودی دستم رویجا.. داشتی تا خالکوبپنج
  ھیگر
 
 ..دی ھق ھق لباس پوشو

 .وفتیراه ب: راه افتادم و گفتمجلوتر
 سیصورتش سرخ شده بود و کامال خ...رونی سمت در و گذاشتم اون اول بره برفتم
  شده

 
 ..شک از ابود

 ؟ییکجا: زنگ زدم وگفتماری  بھ خشامی کھ شدنی ماشسوار
 .خونم داداش_
 شتھ؟ی پیک_
 .چکسیھ_
 .امیخونھ باش تا ب_

 ؟یدی کشمت فھمی مادیصدات اونجا در ب: داشبورد و گفتمی و انداخت رویگوش
 ؟یـــــدیفــــھـــــمــــــ: و تکون داد بلند داد زدمسرش

 .بلھ: گفتھی گربا
 ری تقصزیھمھ چ:گفتمی بھش متی و با حرص و عصباندادی پدال گاز فشار می و روپام
  تو
 

 یرفتیم..شدی نمینجوری ای کثافت بشی ھرزه ھی ی بریکردیاگر از باند فرار نم..شد
  یتو
 
 ..یشدی ملی تبدوونھی حھی بھ گھی کشور دھی
  ھتون ھم کھ با شما نداشتم تازه ھرشب بی شده؟کاریحاال مگھ چ: گفتھی گرونھیم
 
 .دمیرسیم
 قطع شد و فقط شی دھنش گری تودمی تموم شدن حرفش با پشت دستم محکم کوببا

  یقطره ھا
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 دستمال یجعبھ ..کردیھق ھق خفھ م..ختیری کرم رنگش می مانتوی بود کھ روخون
  و
 

 حتما گھید.. گفتی گھی صورتش کھ خورد بھ چشمش و آخ دی کردم توپرت
   خوبمتوسنتینم
 

 .. کنھھیگر
 .. دھنش پر از خونھ و چشمام قرمزهدمی دی خنک شد وقتدلم
  اری کھ خشامیوارد خونھ شد..رونی و اوردمش بدمی شدم و بازوش و کشادهی پنی ماشاز
 

 ...بھ بھ داداش عــ: گفتدنمیباد
 غرق ی سرش اومده؟طفلیی بالھ؟چھی کنیا: موند و گفتمھی دختره حرفش ندنی دبا

  خونھ
 

 .کھ
  کثافتھیھمون دختره : و گفتمی دستم بود پرتش کردم گوشھ ی توبازوش

 ؟ی کنداشی کھ گفتن پیھمون_
 .آره_

 سر کمند یی بالشتی پننشی ببینجوریاالن اونا اگر ا: بھش انداخت و گفتینگاھ
 .ارنیم

  حرف تعجب کردم و نکنھ کمند ھم بزنن؟از
 .. بودی خونابی جمع شده بود و صورتش تقری بھش انداختم گوشھ ینگاھ

 .امی بھش برس تا باریخشا_
 .باشھ داداش_

 آب خنک و زدم باال اونقدر مشت مشت آب بھ ری و شی بھداشتسی سمت سرورفتم
  صورتم

 
 بھ خودم نگاه نھیی آیتو.. کم شدتمی از عصبانی و ھمکمدی کھ ھم اثر الکل ھا پرزدم

  کردم
 
   بود کھی اون زن من بود و کسنکھی ا کمند اصال دوستم نداره اما ازدونستمی منکھیباا
 

   آدم کلھ خر بود داشتم منفجرھی شکمش بود و حاال دست ی بودم و بچم توعاشقش
 



 270 

   جونی درصد دوستم داره االن ھمشون و کشتھ بود ولکی ی حتدونستمیاگر م...شدمیم
 

 . در خطرهخودش
 نگاه اری و بھ خشادمی کاناپھ دراز کشی و بدون خشک کردن صورتم رورونی باومدم
  کردم

 
  ادیز: ھم گذاشتم و گفتمیچشمام و رو.. دھنش و پاکن کن ی داشت با پنبھ توی سعکھ
 
 . باھات حرف دارمای بی گوشھ ھیکارت تموم شد بندازش ..ی بھش برسخوادینم
 . بخوابی خوب تو کمیلیخ_

 ی جانیول برگشت اخورمی برش گردونن؟قسم مشھی میعنی.. ھم گذاشتمی و روچشمام
  کھ
 

 .مینی کھ ماکال بچھ و ببی باشھ اونم سھ بعدی بھ سونوگرافمیبر
 ! خــداِیا
  ی جواب دادم اما وقتعی بلند شدم و سرمی گوشیھنوزم چشمام گرم نشده بود کھ با صدا 
 

 .ستنی اونا ننکھی شدم از ادی نا امدیچی گوشم پی سرد ارسام تویصدا
 ؟یکجا_
 .اریخونھ خشا_
 .یگفتم خونھ بمون کھ اگر زنگ زدن جواب بد_
 .مجبور شدم_
  نگرفتن؟ی تماسچیھ_
 .نھ_
 .  شدنیی تا االن دونفرشون شناسامی ازشون زدیرد_
  ھستن؟یک_
 ستن؟یآشنا ن.زدانی ری امیکی و ی مشتاقرادی ھیکی_
 .شناسمینھ نم_
 . شد زنگ بزنی خوب خبریلیخ_

 ھ؟ی چتیلیفام: بھ دختره نگاه کردم و گفتمدیچی گوشم پی بوق تویصدا
 .تایآز: گفتی لرزونی صدابا
 خانوادت کجاست؟_
 .دونمینم_
 ؟یداداش دار_
 .یکی_
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 اسمش؟_
 .رادیھ_
  بوده؟ی چتی اصلیلیفام_
 .تایآز_
 .کنمی خفت میدروغ بگ_
 .یمشتاق_
 . بکپریبگ_

 لب تابش ی و سرش توکردی و دود مگارشی ساری مبل گذاشت خشای و روسرش
  یھوو:بود

 
 ؟یکنی مکاری چیخش

 کنی میدارم سع: فشلر داد و خاموشش کرد و گفتشیگاری سری زی و توگاریس
   ردنیآخر

 
 . کمند و بزنمیگوش

 برد فقط ی اما خوابم نمدمی و خوابمیشونی پی زدم و ساعدم و گذاشتم وریپوزخند
  چشمام

 
 .کردنی ماستراحت

 کمند
 ؟یآخھ چتھ وحش_
 . تا بتونم درستش کنمنی خودتھ آروم بشریخوب تقص_

 چشمام بعداز دوروز ھنوزم گھی دھی صندلھی بھ بستمی داشت مسوختی بدجور مدستام
  بستھ

 
 .. کثافتادنی بھم نمیزی و جز آب چھستن

 .. بھ کارم ندارنی کارادی زگھی چرا ددونمی نمنجامی روزه او
 ؟یزنی حرف میبا ک_

 ..ستادهی کنم بفھمم کجا ایتا سع و باال اوردم سرم
 .خودم_
 خودت؟_
 .اوھوم_

 .کردمی بستھ بود و فقط صداش و حس مچشمام
  مردن؟ی پدرو مادرت چھ جوریگفت_
 . تصادفیتو_
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 ؟یعمد_
 .نھ_
 .پدرومادر من و برادرم و کشتن_
 ا؟یک_
 . ھایقاچاقچ_
 چرا؟_
 . بودم کالس دوم دبستان بودمکی کوچیلی من خدونمینم_
 .کی و ستیمگھ االن چند سالتھ ب_
 .یھمسن من_
 .شناسمی من تورو میدونیآره م_
 از کجا؟_
 .  دانشگاهیتو_
 ... ھی کردم حدس بزنم کی بستھ سعی چشمابا
 ؟یضی دلت درده؟مریگیچرا مدام م_
 .نھ_
 گشنتھ؟-
 .نھ_
 ؟یپس چ_
 .یچیھ_
 .گردمیاالن بر م_

 . فرق  داشتی پسره با اونا کمنیا... مھم نبودواسم
 سوخت و ی پارچھ میدستم جا... کردی بس چشمام بستھ بود کھ پشت پلکم درد ماز

  پاھام
 

 .. تا گزگز نکنھدادمی تکونش می حس ھرازگاھی خواب بود و بکال
 .دھنت و باز کن_

 . و سمت صدا بردمسرم
 . دھنت و باز کنگمیم_
 .. چـیبرا_

 از طعمش واقعا لذت بردم دمشیی دھنم جوی گذاشت تویزی کامل نشده بود کھ چحرفم
  از
 

 ..دمشیی گرسنم بود کھ تندتند جوبس
 ؟یخوایبازم م_
 .اوھوم_
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 .دھنت و باز کن_
  دھنمی و گذاشت توتزای از پی و باز کردم و تکھ دھنم

 . و قورتش دادمدمشیی تند جوتند
 ؟یخوایبازم م_
 . از خنده بودی صداش موجیتو
 .اگھ ھست آره-

 یکنی پسره منی اتی ھمھ اذنیتوکھ گرسنت بود چرا ا: و گذاشت دھنم و گفتی بعدتکھ
  کھ
 

 م؟ی بھت آبم بدی حتنزاره
 .شعورهی بیلیخ: دھن پر گفتمبا
 .مایدی مثال تورو دزددای ببخشیلیخ_
 ست؟ی نگھید_
 . ھم بخوری تکھ آخرنی اایب_

 با دھنم دندونم بھ دستش خورد اما رمی خواستم از دستش بگی بزرگ بود و وقتتکھ
  گرسنھ تر

 
 .. بدمتی بئم کھ اھمی اوناز
 ؟یخوایآب م. بخوابمی من برم کمگھیخوب د_
 .کمی_
 . دخترنیچقدر پرو ا: لب زمزمھ کردریز

 از آب ی لبم کمی و گذاشت روی و بطراوردمی خودم نی بھ روی گرفت ولخندم
 ... خوردم

 
 ..دمی و عقب کشخودم

 . رمی مگھیمن د_
 .کنھ؟فکرنکنمی اگھ بھش بگم چشمام وباز کنھ باز میعمی.. وتکون دادمسرم
 . از اون سھ تا اومدنیکی در اومد احتماال یصدا.. راه برمی کمخواستی مدلم
 .بھ بھ کمند خانم_
 .خودم جمع کردم.. دستش زد شونمبا
 .. بھت ساختھ ھای دزدیانگار_
 ..ومدی بھ شدت بدم منی ااز
   تورو داشتھی من موندم وقتکنھی خودش جور می و برای شوھرت خوب دختراگمیم_
 
 رفتھ؟ی اونا ھم میاصال دلش رو.. بھ اونا داشتھکاریچ
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 . مثل تویکیاونم _
 . رفتادمی حرفم لشی برق سبا
   بخوامم بشم با تو شروعشھی و نمستمی مثل اون نچوقتی من ھخورهی میبفھم چھ گوھ_
 
 .کنمیم

 ..س برم داشت حرفش تراز
   بچھنی اترسمیم..سوزهی دستت بشکنھ صورتم می کھ رفت الھدمی قدم ھاش و شنیصدا

 
 !ی طرف صورتش سرخ باشھ طفلھی و ادی بای دنچارهیب

 .. طرفھی درد دل ھم نی طرف اھیترسم ..دیکشی مری تدلم
 بچھ ھا کجان؟_
 .دونمینم_
 ؟ی ھم خوردیزیچ_
 .اوھوم_
 اضافت نکرده؟_
 .نھ_

 .. اضافش اومده بودکھی ھا حداقل پنج تا تگھی مدروغ
 .. گرفتمی و فقط لبم و گاز مشدی مشتری داشت بدردم

 .امی مگھی دنی ممیمن برم ن_
 .باشھ برو_
پاھام محکم بستھ ... بستھ شدن در اومدیصدا..کنھی متی من و اذنی ارفتی کاش نمَاه

  بودن و
 

سرم وبھ دوطرف ...کاش حداقل چشمام باز بود.. خودم و تکون دادم یکم.. بدتردستامم
  تکون

 
 .. نرم بشھی تا گردنم کمدادم

 ؟یخوری وا منقدری چرا ایھوو_
 ..شعوری تو شورتت بیھو
 ؟یخوری وول منقدریچرا ا: سرم و گفتی دستش زد توبا
 . نشستمنجایخشک شدم از بس ا_
ِااا؟م- ِ  ؟ی نرم بشی بخوابی جاھی ببرمت ستی نی تا کسی خوایِ
 ..دمیترسیازش م.. نگفتمیچیھ

 .دمیترس..دی کشنی زمی و گرفت و روی صندلپشت
 ؟یکن..ی مکاریچ..چ_
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 . نرمت کنمی کمستی نی تا کسسسسیھ_
 .خفھ شو منو ول_

 از دستش ول شد و ی کار و کردم کھ صندلنی اونقدر تند ادادی و تند تند تکون مکمرم
  کج
 

 . ھم بھم وصل بودی و صندلنی زمی وروافتادم
 . بخوابی کمنجایخوبھ ھم: و گفتدی خندبلند

 .. شدی گفتم و اشکام جاریآخ پر درد... لگد بھ پھلوم زد ھی
 کھ فکر کنم اتاقشون ی نداشت رفتھ بود جاتی و اون اصال  براش اھمکردمی مھیگر

  باشھ و
 

 ... محکم بستھ بوددرو
 و نیسرم محکم خورده بود زم..کردی درد میجوردلم بد.. جمع تر کردمی و کمپاھام

  احساس
 
 ..ختھی رمیشونی پی و روادی داره خون مکردمیم

   گفتم و ھق ھقی گھی آخ ددی کھ دلم کشیریبا ت... تندترمی شده بود و گرشتری بدردم
 

 .. خودت کمکم کنایخدا..کردم
   و بلندم کنن دلم وانیکاش ب.. اومده بودن شونیظاھرا بق.. دمی شنی و مسروصداھاشون

 
 ..ومدنی نچکدومی از اون چھار نفر ھدونمچرای اما نمکنھی بدجور درد مسرم

 ..سوختی تند تر شده بودن و جدا از درد شکمم و سرم چشمام منفسام
 ری چرا امروز زدونمینم... دلم خفھ کردم از دردی و آھم و تودمی کشی خفھ یلی خغیج

  شکمم
 
 ..کنھی و درد مکشھی مری تنھمھیا
دستام باز .. تردهی خمی من کمی نشستھ بودم ولی بلند شد و من و صندلی صندلھوی

  شدن و
 

دستم .. شکمم بزارمیاما مجبور شدم دستم ورو... دی با برداشتن پارچھ نور و دچشمم
  دیکش
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 ونھیم.. بودنیی پایلی سرش بود و صورتش خی کاله کپ روھی بھش نگاه کردم عقب
   وھیگر
 

 ..گرفتی دستم و گرفتھ بود و نبضم و مدرد
 .. و باز نکرده بودپاھام

 .دھنت و باز کن_
 دھنم و ی توختی دستش نگاه کردم چندتا قرص بود دھنم و باز کردم و ھمھ و ربھ

  بالفاصلھ
 

 .. کردمی مھیھنوزم گر.. دھنم و پشتش آب خوردم ی آب و گذاشت رویبطر
 .بھ باال نگاه نکن_

 خون اومده بود بعد از پاک کردنش و میشونیحدسم درست بود پ.. ستادیال سرم ا بارفت
  بستھ

 
 اما ی راه بری کمکنمیپاھاتو باز م: زانو نشست و گفتی زخم روبروم روی جاکردن

  اگر
 

 ... حسابت با اونی و ول کندستم
 ..کنمیباشھ باشھ بخدا راھم و کج نم_

بازوم .. بود ستادیاز درد خم ا..ک کرد بلند بشم و باز کرد و دستم و گرفت و کمپاھام
  و
 

 . بچت خوبھی برایستی کن بایسع: و آروم در گوشم گفتگرفت
 .. بود فکر کنمسشونیی رنیا.. بودیکیکاش اون .. دهیپس فھم.. کردم از حرفشوحشت
 ..ستمی باال مجبور شدم صاف بادی و گرفت و کشبازوم

 . ھردوتون بدهی براینی بشادیز: تر و آروم تر گفتنیی پادی کشی کمکالھشو
 .. باال و محکم گرفتمدمی کھ کشوفتمی شل شد و خواستم ببدنم

 .راه برو_
قدم اول و برداشتم دستم و محکم تر گرفت و دنبال خودش آروم . تحکم بودپر
  ھم قدم..دیکشیم
 

 یعت نداشتم ولسا..کردیفقط سرم درد م..کردی دلم درد نمری زگھی و دمی بودشده
  فکرکنم ده
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 متوجھ اتاق شدم کھ گوشھ بود می و اومدمی رفتی انباربزرگ ھنی فقط دور ای قھیدق
  یول
 

 . ھا مشخص بودھی و انداختھ بودن و فقط ساپردھاش
 .گھیبسھ د_

 ی نشوندم و خم شد پارچھ و برداره کھ چشمم و ببنده انا کالھش افتاد ولی صندلیرو
  یانگار

 
 بھ خودش اومد و کاله گذاشت ھوی نشد و بلند شد بھ صورتش نگاه کردم کھ متوجھ

  سرش و
 

 ومدی دزد باشھ اصال بھش نمومدیچقدر خوشگل بود بھش نم... چشمام و بستیعصب
  خالف

 
 .. باشھکار

شالم و از سرم در اورد موھامو با .. شل بست ی و محکم بست اما پاھام و کمدستم
  دستش

 
بھتره آروم : دوشم افتاده بود و کاله وگذاشت سرم و گفتیً باال البتھ شال کال روزد
  ینیبش
 

 .وفتھی خطر می اوضاع خودت و بچت تووگرنھ
   صورتش ونکھی بخاطر ادی بخاطر کمکم و شادی نگرفتم شای چرا حرفش و جددونمینم
 
 ...دمید

 .. من حاملمدهی کھ از کجا فھمنھی اصال مھم استی نمھم
جھت اطالع شما !!!دی رمان لذت برده باشینجای کھ تا ادوارمیسالم دوستان ام(

   اززانیعز
 
 !!!)شھی ارسام ھم نقد متی بھ بعد از شخصنیا

 ارسام
  شد؟یچ: پرت کردم و گفتمزی می و رویگوش

 .قربان شنود وصلھ_
 .دیمدام چکش کن..خوبھ_
 .چشم_
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 قاچاق یای مافیسردستھ *نشی برادیھ* نگاه کردم توری صفحھ مانی روی عکس ھابھ
  اسلحھ

 
 کار و ی مختلف برای ھم بھ کشور ھایادی دختران زری دوسال اخی مواد کھ طو

  خوش
 

 انیرا* زدم بھش زدمی پوزخندی عکس بعددنیبا د...  فرستادهی میگذران
  برادر*یتھران

 
 بھ حرف ادمی...ھ قاچاق داشتی و چھار سرنای باند ای و جذاب من کھ افتاده توپیخوشت

  اون
 

 من اونقدر ھواشو دارم و پشتش ھستم ی دو رو بر زن من باشخوادیتو نم: افتادروزش
  کھ
 

 . ببرهادی تورو از عشق
 تمام کار ھا و سر ھی دست چندتا مرد کھ قراره تالفیحاال افتاده تو!  برد کھادیاز !ھھ

  نیا
 

 ..ارنی در بدختر
 یمتوی گوشمی عکس و گرفتنی ارازی شی انداختم توزی می روکی بھ قاب کوچینگاھ

  دستش
 

 و برده بود با دستش ی خوش رنگش گذاشتھ بود گوشی موھای و رونکشی و عبود
  یباال و ھ

 
 دارم ی و منم سعخندهی عکس کھ اون مھی.. و آخرشم گرفتمیری بگی سلفای بگفتیم

  بخندم اما
 

 ..خندم برفتی مادمی میدی لبخند قشنگ اون و میوقت
کاش شب .. افتاد پنج شنبھ ی نمتمیکاش مامور.. عقبدمی موھام کردم و کشی و تودستم

  ینم
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کاش فقط .. ی بره بھ اون مھمونیی تنھاذاشتمیکاش نم.. شدم برم کرج ی و مجبور نمشد
  مال

 
 ! بودخودم

 .رنی گیقربان دارن تماس م_
 گوشم و یھدفون و گذاشتم رو.. و خم شدمستادمی بلند شدم و رفتم کنارش ازی پشت ماز
  با
 

 .. گوش دادمدقت
 ؟ی کردداشی شد پیچ_

 . قاچاق ما نبودهی اون تویآره ول:دیچی گوشم پی توانی رایصدا
  بوده؟یپس چ_
 . فرار کرده بوده_
 رانھ؟ی االن ایعنی؟یچـــ_
 . و سالمحی منھ صحشی پرانھیآره ا_
 .. آدرس کــنی بھ اارشی خوب بیلیخ_
 .نھ اول زنم و آزاد کن-
 .خصوصا زن خوشگلت..می کار داریلیھھ فکرشم نکن فعال باھات خ_

 ..  بھ جوش اومده بودخونم
 .. زن من حاملــکھیخفھ شو مرد_

   اگر بدونن حاملستیول..دهیمعلوم بود از دھنش پر..یلعنت.. حاملستگفتی مدینبا!نـــھ
 

 .. کننتشی اذیلی خممکنھ
 ... لست؟ پسحام_
 ؟ی لعنتیپس چ_
  اون سھ روز؟یپس بگو چشھ تو_
 سھ روز؟چشھ؟_
 . سھ روزه مھمون ماستیدونی نمیعنی. ھھ_
 . واسھ من سھ قرنھ_
 .. کثافت گوهکھیخفھ بابا مرد_
 .. ھرکـدی نکنتشی اذنیبب_

 . و روش قطع کردیگوش
 .. گرفتھ ولنجک تماسی توی تلفن عمومھیاز : کردم کھ گفتیی بھ مالینگاھ
 ..مطمئنم تاحاال رفتھ.. بفرستن بھ آدرسروی زدم نمی سی بعیسر

 ییمال_
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 .بلھ قربان_
 . باشھانیخوب حواست بھ شنود را_
 چشم قربان_
 .ی و رفتم سمت اتاق مرکزرونی اتاق اومدم باز
 ..ستادنی ورودم احترام گذاشتن و با گفتن آزاد راحت ابا
 ؟یمراد_

 .بلھ قربان:ستادی و ازشی شد از پشت مبلند
 .گھی ساعت دکی بدن تا لیبگو گروه و تشک_
 .چشم قربان_

 .. زنگ زدمانی و بھ رارونی برفتم
 .الو_
 ؟ییکجا_
 .شرکت_
  شرکتت؟یرفت!ھھ_
 .آره حرفتو بزن_
  نشده؟یخبر_ 
 ؟یتو چ.یچینھ ھ_

 .گھیخوب دروغ م!ھھ
 !.ً خطره فــــــورا جونش درانی راکنمی مدیً شد فورا زنگ بزن تاکیخبر.یچیمنم ھ_

 ی و بھ عکس روزی ساز و زدم و نشستم پشت می و قطع کردم و دکمھ چایگوش
  صفحھ

 
 .. شدمرهی خمیگو

 غیدعواش کردم کھ اگر ج..نی ماشیتو..خواب بود.. صورتم نشستی روی محولبخند
  غیج
 

  خواستینم.. بھ زور ببرمش بوشھرخواستمیم.. اتوبانیتو..رونی بکنمی پرتش مکنھ
 
  ھی گریکل..حال منم بد کرد..حالش بد شد..گفتیراست م..شھی حالش بد مگفتیم..ادیب
 

 .. بستھ بودشی درشت عسلیچشما..خواب بود..دل منم خون کرد..کرد
 صورتش ی روشیتونی زی از موھای ھم افتاده بودن و تره ی بلندش روی ھامژه
  چقدر..بود
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 دمی عکسش و دی کھ وقتھی نفرنیاول..چقدر دوستش دارم..خوامی دختر و منی امن
  محوش

 
   دانشگاه بھ حرفش گوشی کرده توکاری کھ چگفتی با حرص واسم مانی رایوقت..شدم

 
 ای دنی بونی بھ بھترادمی کردمی موھاشو بو می بود کھ وقتی کسنیاول..دادم

  ی کسنیاول..ومدیم
 

 ی کسنیاول.. لبش و حس کردم داغ کردم و تشنش شدمیوقت...دمشی بوسی کھ وقتبود
  بود کھ

 
 ادمی کردمی بکس کار می کنھ کھ وقتیکار.. راحت بخوابمی کنھ شبا کمی کارتونست

  بھ
 

 تخت ی و خودم و روشدی افتاد از بککس خستم می بھ لبخدش مادمی.. افتادی مچشماش
  پرت

 
 پلک نزدم و قھی آغوشم خوابش برد تا چند دقی توی بود کھ وقتی کسنیاول..کردمیم

  رهیبھش خ
 

  وونھید.. نگاھشوونھید.. چشماشوونھید..کردی خودش نموونھی اگر منو ددیشا..شدم
 

 ی لب ھاوونھید.. لخت و موج دارشی موھاوونھید.. سردشی دستاوونھید..لبخندش
  یکھ وقت

 
 پر ینجوریا..شدی خون نم دلمینجوری اشدمی خود می از خود بکردمی و حس مشیگرم

  پر
 
 .. سرم از درد در حال انفجار نبودینجوری و ازدمینم
 و سھی کی و چاختمی استکان ری وقت بود کھ از کار افتاده بود آب جوش و تویلیخ

  انداختم
 
خم شدم و ..داشتی و برموانی لنی شربت بخوره بزرگترخواستی ھروقت مادمھی..یتو

  دستام
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 کھ درحال رنگ ی زانوم گذاشتم و بھ بخار آب جوشی تو ھم گره زدم و آرنجم و روو
  گرفتن

 
 ...کردمی نگاه مبود
   ھم خودمیی چندتاکشنی کھ مجازات کارشون و منی جدا از اارنی سرش بیی بالاگر

 
 خونھ برمشی کھ از دست اون دزدا خالص بشھ میبھ محض... روشزارمی مبراشون

  خودم
 
  نداره فرشتھ کنارش اقتیل.. و ندارهنی بھتراتی لانیرا...رمیگی و م طالقشو

  شھیھم..باشھ
 
 پام نشوندمش و موھاش و با دستم ی خونھ خودش روی تویوقت.. غصش و بخورهدیبا

  لمس
 

  یوقت..کردمی و دور گردنم حس مفشی ظری کھ دستایوقت..دمی و طعم لباش و چشکردم
 
 ... اقتھی لی چقدر بانی رادمیفھم...دمیفھم.. دادمی و محکم بھ خودم فشارش مدمشیبوسیم
 

 کھ یتنھا کس.. دور کنھ می من و از خاطرات گند بچگتونھی کھ می تنھا کسدمیفھم
   باتونھیم
 

 ... و خوب کنھ کمندهفمی موھام سر درد خفی دستش تونوازش
ھرچقدرم شکالت و دوست ..شدی و چی زندگھی طعم تلخشی کھ فقط از بچگیکمند

  داشتھ
 

 با یوقت.. شکالت و بخوره بازم براش تلخھ نی ترنیری شیوقت..خورشی می وقتباشھ
  حسرت

 
 ی توخواستی دلش مشھی ھمگفتی میوقت...کردی نگاه می بزرگ و رنگی عروسکابھ

  لباس
 

 تلخھ و فقط یلی خشی زندگدمیفھم...نھی ببونی گریی مادر و پدرش و با چشمایعروس
  نقاب
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 ...زنھی و ملبخندش
اگر بھ زور مال خودم ..کردمشیاگر زودتر مال خودم م..شدی مال من ماگر
  ذاشتمینم..بود

 
 ... گلوش زھر باشھی مثل من شبا توذاشتمینم...شی باشھ زندگتلخ

--------------------------- 
 .. و شغلش زنا ھستھکنی کھ از باند فرار می مشتاقرادی برادر ھیصدف مشتاق_
 .. برادرشومی کندای دختره پقی از طرمیتونیقربان م_

 با خبر بشھ دی عنوان نباچی و بھ ھانھیفعال دست را: گذاشتم و گفتمزی می و روکیماژ
  کھ ما

 
 ..میدونیم
 .می وارد خونش بشمیتونیپس م_

 نفرشون خوب مغزش کی ھشت نفر فقط نی بھ ھشت نفر روبروم انداختم از اینگاھ
  کار

 
 . خوب بودنی انگارشونی فقط بخاطر کار رزمھی بقکردیم
 .می کارو کردنیاز قبل ا_
 .می بشکی بھ خودش نزددیپس با_
 .رمی بگی از دفعھ بعد جلسھ و دونفردیدرستھ،ظاھرا با_

 .. تکون دادنی حالتھی سرش و بھ ھرکردوم
 . باتواتی عملیری می خوب آقایلیخ_
 .انچشم قرب_
 .. و رفتم سمت اتاقمرونی اتاق زدم  باز

 .نیبش: بلند بشھ کھ گفتمستمشی خواست از پشت سییمال
 . شد خبرم کنی ھرچرمیمن م: و گفتمدمی و پوشکتم
 .چشم قربان_

 کھ یری پدال فشار دادم و بھ زنجیپام و رو... شدم و بھ آدرس نگاه کردمنی ماشسوار
  پالک

 
چون ... مسافر خونھیتو...خوردی بود نگاه کردم تکون مزی آونھیی داشت و بھ آاسی

  شناسنامھ
 

   خواب بود ازیوقت...فی کھنھ و کثی مسافرخونھ ھی میرفت... ھتلمی برمی نتونستمینداشت
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 بلندش یموھا.. بوددهی بغلم خوابی ھم افتاد و توی چشماش رویوقت... دراوردمگردنش
  یرو
 

 بود و پاھاش دهیلباس من و پوش..زدمیرشون م با دستم کنای افتاد و ھی مصورتش
  لخت

 
 ھی.. ثابت شدمنشی سیرو... روش باال دمیپتو و کش... تا رونش بودبایلباس تقر..بود

  یکلمھ 
 
 ..اسی..کردی میی گردنش خودنماتو

کبود ...چشمم خورد بھ گردنش ..دمی و بوسشیشونی و پدمیپتو باال تر کش..اس؟؟ی چرا
 ... بود

 
 و ریآروم قالب زنج..کنھی خودش مھی خودشھ منو وحشری تقصیو.. براش سوختدلم
  باز
 

   شکمش جمعیتکون خورد و پاھاشو تو... دستم گرفتمی و توریپالم و زنج.. کردم
 

  دمشیدوباره کش... پاھاش کنار رفتھ بودیپتو از رو... گذاشتنمی سیسرش و رو..کرد
 

  چی تو پچی پیلیخ.. بودی کلمھ ھی.. بودی خالکوبھی.. رونش شدمی رویزیمتوجھ چ..باال
 

 !... نھ خودمگرانھی من از دیتنھا... خوندششدی میول..بود
 بود کھ یسھ ساعت... بھ ساعت انداختمینگاھ.. باالدمیپتو و کش...دمی و روش کشدستم
  اون

 
 ی کمنمیسرش و بھ س... بودم از نگاه کردن بھشرنشدهی بود و من ھنوز سخواب

  فشردم و
 

 متی گرون قای ی شامپو خارجیبو..دادی شامپو بچھ نمیبو...دمیی بوموھاشو
   گلیبو...دادینم
 
  داشت خوابم.. بودبیعج... خونش رنگش بنفشھی کھ تویھمون گل...دادی ماسی
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 کپسول و نی تری قودیبا..دارمی و شش سالھ شبا تا صبح بستی کھ بیمن..گرفتیم
  قرص و

 
 نفس ای... راھھ؟ھیاز خستگ...شمی مجیاما االن دارم گ.. تا  دوساعت خوابم ببرهبخورم

  یھا
 

 ...کنھ؟ی مونمی کھ داره دیندختری و آروم اگرم
   و بھنی اومدم و ماشرونی بمی زندگنیری کھ اومد از خاطرات شینی بوق ماشی صدابا
 

 ...دهای باشھ زاری دختره خونھ خشانکھیاحتمال ا... در اوردمحرکت
 ..ھی کھ کدونمی بدونھ من مدی نبایول

 .. کوچھی تودیچی بعد صداش پقھی و فشار دادم و چند دقدکمھ
 ..  باالدیی بفرمادیبـــــھ داداش ارسام منور کرد_
 .. موھامی و از چشمم در اوردم و گذاشتم باال رونکمی تقھ در وارد شدم و عی صدابا

 جلوم ظاھر شد و دستاش و یکی سرو وضع شھیبا ..وارد شدم... و باز گذاشتھ بوددر
  باز
 

  ایبفرما ب.. داداش بفرما یدیخوش اومد: و بغلم کرد و آروم بھ شونم زد و گفتکردم
 

 ..نیبش
 .. مبل نشستمنی ترکی نزدیرو
 ارن؟ی بگم بیخوری میچ_
 .باھات حرف دارم-
 ؟یخوری میتو بگو چ_
 .نیبش.نجای اومدمیخوردن ن یواسھ _

 . داداشگرمیگوش م:گفت.  روبروم نشست
 ..!! داداش گفتنا و ھمھ بلدننیا.. داداشگفتی راحت مچقدر

 .می ھم شدبھی غرابی ردھی متوجھ میکردی میابی کمندم و ردی گوشمی داشتیوقت_
   پاش و منتظر بھ ادامھ حرفم گوشیپاشو گذاشت رو.. دادریی و نشستنش و تغجاخورد

 
 ..داد
 .اریلپ تاپت و ب_
 ؟ی چیبرا_
 انھ؟ی بدونم کار تو بوده نکھی ایبرا_

 ..دی واضح پریلی بھ خرنگش
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 .. کار و کـنی اانیراستش من بخاطر را_
 بشھ و جادی کار ما ای اختالل تویتو باعث شد.. احمقکھی مردی غلط کردیلیتو خ_

  گمش
 
 ..میکن

 .. بوددهی شده بود و از خشم من ترسساکت
 .زود..ی کرددای پی چنمیحاال ھم پاشو لبار بب_
 . داداشارمیاالن م_

 .. از اتاق ھایکی شد و رفت سمت بلند
 ... چراغش خاموش شدھوی افتاد کھ ی بھ اتاقنگاھم

  ی دستم توفی ظری عطسھ یخواستم دروباز کنم کھ با صدا... شدم و رفتم سمتشبلند
 

 ...یصدف مشتاق..خودش بود... موندحرکت
  ی فرداری خونھ خشایدختره تو: دادم یری بھ مغامی پھی.. و سرجام نشستمبرگشتم

 
 .دیمراقب بفرست..ھست
 .شھیچشم انجام م: جواب دادفورا

 . داداشایب_
  بلند شدم و.. بود کھ بچھ ھا گفتنییدرست ھمونجا.. کردمی شدم و خوب بررسخم
 

 .یدی فورا اطالع م شدیخبر:گفتم
 .حتما_

 از ای خشک و سرده نقدری از طرز حرف زدن من بود کھ اای چھرش ی توینگران
  نکھیا

 
   بھ اتاقی نگاھمی اتاق کھ مطمئنا مورد دوم بود چون برگشت و نی اون دختره توبفھمم

 
 ..انداخت

 ...رونی خونش زدم باز
بھ پالک .. و زدم بھ چشممنکمیکمرند و بستم و ع.. شدم و حرکت کردمنیسوارماش

  ینگاھ
 

 .ی بازم مال منی تو ھرجا ھم کھ باشکنمی مداتیباالخره پ... و لمسش کردمکردم
 رادیھ
 ؟ی بھ من نــــــگـــــــــــــــــــــفــــــــــتـــــــیزی و چیدونستی تو میعنی_
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 .دیاری سرش بیی بالدی بدوندمیترس: انداخت و آروم گفتری دادم سرش و زاز
 .نمتی ببخوامی نمی محمد علرونیبرو گمشو ب: گفتمتی بھش انداختم و با عصبانینگاھ

 بھ اون دوتا انداختم و با یتوونگاھی از عصبانشدمیداشتم منفجر م..رونی رفت بالیخیب
  یصدا

 
 چـــتــونـــــھ؟؟؟: گفتمیبلند

  یختره حاملھ بود و محمد عل..حرصم گرفتھ بود... دوختنی نگاھشون و بھ جاھرکدوم
 
   احمق از دھنشنیاگر امروز ا...خوردهی ھمھ کتک منی بھ من نگفتھ و اونوقت ایزیچ
 
 کھ اشکان کتکش زده و نمی ببومدمیاگر زود نم..دمیفھمی کھ زنش حاملست نمدیپرینم

  انداختش
 

 ... حاملستدمیمفھینم... گرفتم یاگر نبضش و نم... نی زمیرو
 .اشکان_
 .بلھ داداش_
  ی با من طرفی دختره کننی اتی اذنمی ببگھیاگر بار د_
 

 ؟یــــــــــدی؟فـــــــــھـــــــمـــــیدیفھم
 . آخھیزنیاره داداش چرا دادا م_
 .ایپو_
 .ھان_
  یزی سھ روز چنی ای بھش بده بخوره توی محمد علمی بخر بگیزی چھیپاشو برو _
 

 .نخورده
 .باشھ_

 .. از اتاقرونی شد و رفت ببلند
   حرفیبا محمد عل..یچشماش و دستش و پاھاش بستھ بود بھ صندل.. و زدم کنارپرده

 
 ی محمد علشدنی ھردوشون ساکت میوقت...زدی ھم باھاش حرف میمحمد عل..زدیم

  بھش
 

  ش کھ اون تمام مدت کناری درحالی کھ رفتھ ولکردی و اونم فکر مزدی زل مفقط
 

 ...نشستھ
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 .داداش_
 و کنھی دختر منی اتی و ھفت سالشھ اذستی احمق بی انداختم پسره ای بھ پوینگاھ

  زورش و
 
 .کشھی رخش مبھ
 چتھ؟_
 .می کندی و تھدانی راکھی و اون مردایب_
 ...  زنت و مثل خودتمی بگایم؟یکشی بچت و میاری اگر خواھرمون و نمی؟بگیبا چ_
 ی سگھی میبش.میکنی بار دوم نابود میبرا: کردم و گفتمی مکثدمی حرفم کھ رسینجای ابھ

  مثل
 

 بھ ی از ھفت سالگگھیدختره م.. کردهکاری باھاش چگھیدختره با ترس بھ ما م..اون
  میتیبعد 

 
 زن حاملھ ھیبا ...نی اومده باال و حاال خورده زمیچیبا ھ... خور بودهیتو سر..بود
  اونم

 
 د؟بای کتکش زد؟تشنھ نگھش داشت؟موھاشو کششھیکرد؟م کاری چشھی مفی ضعنقدریا

  چاقو
 

 . برهمیکنی ولش ممیریخواھرم و پس بگ..می بد باشتونمیما نم!م؟نـــــــــھی کنشی خطخط
 یعنی: بستھ بود دوخت و گفتخی کھ روش ی نگفت و نگاھشو بھ استکان چایچیھ

  پسش
 
 م؟یدیم
 ..میکنی عقدش می محمد علینھ پس برا: حرص نگاش کردم و با تمسخر گفتمبا

 مش؟یفرستی می کھ چھ جورنھیمنظورم ا: و خورد و گفتخندش
 .ی با من طرفی ازش گرفتشگونمی نھی نمی اگر ببیول..حاال تا اون موقع_
 .از بس زبون درازه.. بابا گفتم کھ باشھِیا_
 .ی کھ ورزشکاری نشون بدخوادیتو دلت م.. کجاش زبون درازهنیا_

 .ارمی بیخوای نمیزی تو شھر چرمیم: و ماساژ داد و بلند شد و گفتگردنش
 .نھ_
 .خدافظ_
 .بھ سالمت_
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 داشت یدختره  ساکت نشستھ بود و سع..پرده و زدم کنار.. و درو بسترونی برفت
  یتره 

 
اما دستش بستھ .. دماغش بود بزنھ کناری و رورونی موھاش کھ از کاله زده بود باز

  بود و
 
دختره لباشون جمع کردم و لب ..زدیپلک نم.. بھش زل زده بودیمحمد عل..تونستینم
  نشوییپا
 

لبخند واضح محمد ..از کارش خندم گرفت..موھاش رفت کنار.. باال و فوتش کرددیکش
  و
 
دختره جا ..انداخت روشبلند شد و کاپشنش و ...شھی مشیزی چھیپسره داره ...دمید

  خورد و
 

 ..ستادهی و کجا اھی تا بفھمھ کدادی وبھ اطرفش حرکت مسرش
 یدختر معصوم... گفتیزی زد و چی بھش گفت کھ لبخندیزی چھی ی علمحمد

  چھرش..بود
 

پرده و ...شدی دلت کباب مکردی مھی گریوقت.. بود نی قشنگ و دلنشدیخندی میوقت
  انداختم و بھ

 
 بھش گفتم  ی کھ ھرچیخواھر...خواھر خوشگلم..صدف.. نگاه کردممی گوشی توعکس

  با
 
 .. پسره دوست نباش نشدنیا

 ..سام..سام..ورد زبونش شده بود سام...دی نمفھمیچیھ... شده بودخر
 ... گرفتارشون شدآخرشم

 شده دمی فھمیوقت... ذوق کردمرانھی ادمی فھمیوقت... فرار کرده خوشحال شددمی شنیوقت
   بدھی
 

 ...دمی نفھمیچی ھگھید....کاره
 خواستی کفتار کھ مھی... کفتار بوھی کھ عقل از سرش پرونده بوده ی اون پسردمیفھم
  فقط
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 ... و با خودش ببرهالشھ
 اتاق سرد تر بود گرچھ ی از تورونیب...رونی و رفتم بدمی و پوششرتمی شدم و سوبلند

  اونجا
 

 .. روشن بودیبخار
 .یمحمد عل_

بلھ :ھمونجور کھ صورت دختره زل زده بود گفت.. برگرده نگام کنھ نکھی ابدون
 .داداش

 . پاشو برو تو_
 .. شد و رفتبلند

 ... بودی خوشگلیلیدختر خ.. سرجاش و با دقت بھش نگاه کردمنشستم
  چند سالتھ؟یگفت_

 .کی و ستیب: و سمت من برگردوند و گفتسرش
 .. بودی محمد علھمسن

 ؟یخونیدرس م_
 . خوندمیم_
 ؟یولش کرد_
 .آره_
 چرا؟_

 . کھ سختشھ بگھھیزیحتما چ..گوشھ لبش و بھ دندونش گرفت.. شدساکت
 چند ماھتھ؟..ولش کن_
 . دوماهبایتقر_
 ست؟ی دوماه کامل نیعنی_
 .دی شادونمینم_

 .. شکمشھی کھ توی چھ برسھ بھ اوندونھی نمیچی از خودشم ھچارهیب!ھھ
 ؟یینجای چرا ایدونیم_
 .دمیدارم تقاص کارام و پس م: گفتنی و غمگدی کشیآھ

 ؟ییچھ کارا: شدم و گفتمکترشی شدم بھش نزدمشکوک
 .. کھ شکوندمیدال_
 ؟ی و شکوندی کیا؟دالیک_
 ...دونمینم_
   ودمی تر کشنیی شونش بود پای کھ رویگوشھ کاپشن..دمی لب گفت کھ نفھمری زیزیچ
 

  من بگم؟ی خوایم:گفتم
 .بگو_
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 بود و دور رونی بلندش بی از موھایتره (ھی قاچاقچکھی ھمون مردای..شوھرت_
  انگشتم

 
 ... مواد و لباس و دخترھیقاچاقچ)دادمی مچشیپ

 ؟یچ_
 .. افتادی حالت موجھیانگشتم و ول کردم و موھاش با ...دی لرزی مصداش

  تونھی کھ کار شوھر تو ممیدی فھمری ماه اخکی ی قاچاقش بوده و تویخواھر منم تو_
 

 ..فیقرار داد کث... قرار داد دارهھی ترکی شرکت توھیبا ...باشھ
 ..لباش از ھم فاصلھ گرفتھ بود.. شده بودسی چشمش خی روی پارچھ

 یوقت... قابھی یتو...زشی میرو..دمی شرکتش کھ رفتھ بودم عکس تورو دیتو_
  باھاش

 
 ی چونستدینم...کردی با عشق بھ عکست نگاه مکردمی مدل ھا صحبت مدرباره

  خودمم..گمیم
 
 ...دونمی نمزای چنی از مدل و برند و ایادی ززیچون چ.. دونستمینم

 خوبھ با نقطھ  ضعفش دمیفھم: دستم و گفتمی شونش و گرفتم توی کاپشن روی گوشھ
  شیباز
 

  ی با زخمشھی کھ می کرد با کسیخوبھ باز..نشی بھتریخوبھ دست گذاشت رو...کرد
 

 ... دل اونو بھ خون اوردکردنش
 و با تعجب بھش ستادمی کھ اکردی مھیاونقدر بلند گر..دمی ھق ھقش از جا پری صدابا

  نگاه
 
   ورونی اتاق اومد بی از تویمحمد عل.. و اشکان اومدن تویھمزمان محمدعل..کردمیم
 

 ... از در اومد تواشکان
 ش؟ی شده؟کتکش زدیچ_

   کھ از لبشی بلندش کھ چقدر عذاب آور بود خونیھا ھیجدا از گر..می شوکھ ببودھرسھ
 
 .. بدتر بودومدیم

   بھتیزیچت شده؟کتکت زد؟چ: بھم زد و کنارش زانو زد و گفتی تنھ ی علمحمد
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 گفت؟ترسوندت؟
 .. بلند بودی ھاھی گری سواالش فقط صداجواب

 سیدستم و خ.. آب و سمتم گرفتیاشکان بطر... رفتم و دست شو باز کردم عیسر
  کردم و

 
 .. و شونھ ھاش و جمع کرددمیاما خودش و عقب کش..دمی لباش کشبھ

  کارو کرد؟نی اچرا
 . تو تا چشماش و باز کنمدیبر: و ازم گرفت و گفتی بطرتی با عصبانی علمحمد
   و از پرده نگاهمیمنو اشکان رفت.. بودنی ھمتی وضعنی ای کار ممکنھ اونم تونیبھتر

 
 دنیبا د.. و گذاشت سرش  و چشماش و باز کردشرتشیه سو کالیمحمد عل..میکرد

  چشماش
 

 .. چشماش نبودی تویزی جز خون چیانگار..سرخ سرخ بود.. کردموحشت
   سرش و تکونھی گرونھی اما فقط مگفتی بھش می چدونمی و باز کرد و نمپاھاش

 
 .. از حال رفتستادی کھ انی اما ھمستھیدستش و گرفت و کمکش کرد با..دادیم

 ..رونی بمی از اتاق زدعیسر
 .اریبدش من برو قرص ھا ب:اشکان
 یمحمد عل.. تخت خوابوندشیرو.. دستش بلندش کرد و بردش سمت اتاقی رواشکان
  جعبھ

 
 .ریبگ: و داد دستم و گفتکای پالستو

 رون؟ی بمیما بر:دادم دست اشکان و گفتم..زدی چشماش موج می اون لحظھ تونفرت
 .شھی براش بد میلی بھش سرم وصل کنم وگرنھ خدیانھ ب_

 پتو یمحمد عل... ھم زد بھ سرمشگھی دیزھای و بھش وصل کردم و چندتا چسرم
  گرفت

 
 .. و نشست کنارشروش

 اشکان؟_
 کمی و استرتھ،بخاطر باردار بودنش یفشار عصب..ستی نی خاصزی چادینترس ز_
  یادیز
 

 .. بدنش تحملش و نکردهگھی شده دی عصبییھوی ی و وقتفھیضع
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 شیزیاگر چ: و سمت من دوخت و گفتشینگاه عصب..دییجوی ناخونش و می علمحمد
  بشھ

 
 .زمیری و بھم مزی چھمھ

 نی و سر اکھی اون مردی کارایداشتم تالف..از خودمم بدم اومد... حرفش بدم اومداز
  دختر

 
 ..دیفعال شروع نکن: بگم کھ اشکان گفتیزیاومدم چ...اوردمیدرم

 اد؟ی بھوش مگھیچقدر د:ی علمحمد
 . ھم بخورهیزی چھی دی بای سھ ساعت،راستایفکر کنم دو _

 .شھیاگھ نخوره حالش بدجور بد م: نگاش کردم کھ گفتیعصب
   زن باردار حسابشھی الغر بود کھ نشھ یصورتش و بدنش اونقدر..گفتی مراست

 
   برداشتم وچییسو.. دست بلندش کردھی با شدی و الغر بود کھ مفیاونقدر ضع..کرد

 
 .رمی بگیزی چھی رمیم:گفتم

 .ی ماھای بخر مھیبراش ق: برنگشت نگام کنھ فقط اشکان گفتی حتی علمحمد
--------------------------- 

درو باز کردم و ..شدی کار تموم منی تر اعی ھرچھ سردیبا.. بھ ظرف غذا انداختمینگاھ
  رفتم

 
کاله و از ... بھوش اومدهدمی سالن نشستم فھمی تورونی و اشکان کھ بای پودنی با دتو
  ایپو
 

 .. و رفتم توگرفتم
 حالت چطوره؟_

 ..میدی فقط پاھاش و می صندلی تخت کنارش گذاشتمو نشستم روی و روظرف
  داره؟قتیحق...ی کھ زدیحرفا_

 ... و پر از بغض بوددی لرزی صداش مھنوزم
 .گمیمن دروغ نم_

 . تا غذاشو بخورهرونیپاشو برو ب: و گفتدی تر کشنیی کالھش و پای علمحمد
 .نمی شی منجایبخوره من ھم_
 ...ھــ_
 . برم گردون ھمونجاخوامی نمیزیمن چ: موندمھی لرزون دختره حرفش نی صدابا

 منظورت با کجاست؟:ی علمحمد
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 .یصندل.. ھمون یرو_
 .. مورد متنفر بودمنی و من بھ شدت از ادیلرزی صداش مزدی حرف میوقت
 .برمتیغذات و بخور بعدش م: شدم و گفتمبلند

 .فقط ببرم..فـ...خوامینم_
 .. اعصابم باشھی لرزونش رو ی خفش کنم تا حرف نزنھ کھ صداخواستی مدلم
 . ندارمیحوصلھ نعشھ کش.. اونجایری نمی نخوردیزیتا چ_

 . و رفتم کنار اون دوتا نشستمدمی بھم کوبدرو
 .شھی وسط داره نابود منیدختره ا:ردم  و دراوکاله

 ی داریدیخوبھ فھم: گفتخوندی ھمخونجور کھ کتاب بزرگ و قطورش و ماشکان
  نابودش

 
 .یکنیم

 موھام فرو کردم و گفتم ی گوشھ ھای زانوم گذاشتم وخم شدم دستم و توی و روآرنجم
  از:
 

 . نابود شدهقبل
 شھی می ھم فرصتشھی متیھم اون اذ داستان تموم بشھ نیبھتره ھرچھ زودتر ا:ایپو

  دای پیبرا
 

 . ماکردن
 .کنمیامشب حلش م_
 
 **ارسام*

 ی مشتاقرادیھ: و از چھارتا عکس روبروم گرفتم و دوباره متن و با دقت خوندم نگاھم
  فرزند

 
شغل پدر معلم نھضت سواد ..کرج:،متولد شھر.../.../... متولد سال ی مشتاقیعل

 .یآموز
 .خانھ دار: مادرشغل

 ..دھندی صد و نودو دو پدر و مادر خود را در تصادف از دست می سال ھزارو سدر
 ... بردی دوماه در کما بھ سر می طمادرشان

 . صدف: دستم گرفتم و اسمش و زمزمھ کردمیعکش و تو.. و نخونده بستمشادامش
 . بوداری خونھ خشای کھ توی نھ تا زمانی بود برامون ولی دختر مدرک بزرگنیا

 بگو.آزاد: احترام سرم و باال گرفتمی در و صدای صدابا
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   و امروز قرارمی و شنود کردی و بررسی تھرانانی رایقربان طبق دستور شما گوش_
 

 .دارن
 کجا؟_

 . بھترهدی و گوش کندینیخودتون بب: و فلش و جلوم گذاشتیکاغذ
 . خوب برویلیخ_
 .چشم_

 .. و گذاشت و دروبستاحترامش
 . و وصل کردم و با دقت بھ صداھا گوش دادمفلش

 ..سالم جناب تـ_
 . جلو تر تا بھ اصل مطلبش برسمزدم

 .امی خوب بگو کجا بیلیخ_
 سی نداره اگر پلی حال خوشادی دختره زنی خوب گوش کن افرستمیآدرس و برات م_
  ای
 

 .ر بشھ بدتیلی حالش خدی شایاری با خودت بی اضافموجود
 .دی نکنتشی فقط اذدمیقول م.. قـگمی نمچکسیبھ ھ..بـ_
 .حلھ_

 کھ قرار گذاشتھ ی اون روزی شلوغ بود اما توبای تقری جاھی بھ آدرس کردم ینگاھ
  بودن و

 
 از االن دیقرار ساعت دو شب بود و االن سھ ظھر بود با.. خلوت بودیادی زساعتش

  دست
 
 .میشدی کار مبھ

--------------------------- 
 ھمھ دی کنکی شلادی زدی نبادیخوب حواستون و جمع کن: و محکم تر کردم و گفتمفریونی

  کم سن
 

  کھ؟دیدیفھم.. داره ی و گروگان حال بدھستن
 .بلھ قربان=

 زد گلولھ قھی تنشون بود و جلی کھ قرار بود رفتن وھر کدوم لباسی بھ جاھرکدوم
  رشیز
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  ی بھ ساعت گوشینگاھ..ی با لباس  شخصشدنی مدهی و اگر ھم دشدنی مدهی ددینبا..بود
 

 ١٢:٣٠:کردم
 . یلیخ... بھ ھم میکی نزدیلیخ: صفحھ و لمس کردم و زمزمھ کردمی روعکس

----------------------- 
   کنارشیدختر.. شدادهی پارک کرد و خودش پی بھداشتسی سروی و روبرونیماش

 
 ..صدف..بود

 .  پراز ترسی صورتی ولکی مرتب و شی ھالباس
   پوشھ گذاشتھ بودھی یچندتا ورقھ تو..دستاش و محکم گرفتھ بود.. نشستنی صندلیرو
 

 ..کنارش
 ..زود اومده بود.. بودکی و بھ ساعت انداختم نگاھم

 خود رونی کھ اومد بی کسنیاول..یَ ون مشکھی دمی برگشتم و دینی توقف ماشی صدابا
  رادیھ
 

 .. زرگرایش پو بود و کناریمشتاق
  نگاه کردم پس اون دوتا و کمند کجا ھستن؟یشتری شدن با دقت بادهی پھردو

 ی راه افتادن سمت صندلشی کاپشنش کرد و با کناربی جی دستش و تورادهیھ
  با..انیرا
 
 ...ستادنی دختره صدف ادنید

 پس کمند کجاست؟:ستادی اانی کھ خواست بره سمتشون با حرف رانیھم
 .اول خواھرم و بده-
 .ارشیکمند و ب.ھھ_
 .پس صبرکن_

 ..  گوششی و دراورد و گذاشت روشیگوش
 .. تمام حواسشون بھ صحنھ روبرو بودی بودن ولی کاری ھا ھمھ مشغولبچھ

 کمند و محکم ی ،دستادی کشری صحنھ روبروم قلبم تدنیبا د. ! انی حاجیمحمد عل!
  گرفتھ

 
   اونی حال بود کھ انگاریاونقدر الغر و ب.. حال رفتنشییھوینھ از فرار بود از ..بود

 
 ..دادی ھولش مداشت

 .خوردیصداھاشون واضح بھ گوشم م..ستادنی اانی رایروبرو
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 . زنت پوشھ و خواھرم  و بدهنمیا_
 ن؟ی بھ روزش اوردیچ..چـ_
 .عجلھ کن_
  ختنی من تمام مامور ھا ری کھ خواست دست دختره و ول کنھ با اشاره ی محضبھ
 

 ی توتیھر شش تاشون تعجب کرده بودن و ترس و عصبان.. و پر کردندوروشون
  چھره

 
 .یدست دخترا و ول کن: شدم و گفتمکشونینزد.. بوددای کامال پرادی و ھانی رای

 .. تر شدی عصبدنی با درادی شوکھ و ھدنی با دانیرا.. سمتمبرگشتن
 ! نھی پسره محمدعلی دستش و ول کرد ولانیرا
 .دستش و ول کن.باتوام_

 .رهی از حال مشھینم: دستش کرد وگفتی توفی ضعی بھ دستاینگاھ
 .. خودم و ببازمدمیترسیم.. بھش ننداختمی نگاھچیُ مدت بھ من زل زده بود و من ھتمام

 .ولش کن: و دراز کردم و گفتمدستم
  شونش و محکم گرفتم و بھ خودم.. کھ دستش و ول کرد محکم گرفتمشنیھم
 
 . نکردم ممکن بود کارا خراب بشھی توجھچیھ...دیلرزیم..سبوندمشچ
 .دیریھمشون و بگ_
 م؟یریقربان دختره ھم بگ_
 .ادی بدی آمبوالنس بگدیزنگ بزن.دیریاونم بگ_
سرم و ..خوردینفساش بھ گردنم م.. اصال واسم مھم نبودکردی با نفرت بھم نگاه مانیرا
  خم
 

 .یمال من..ی منشی پگھید: و آروم در گوشش گفتمکردم
 کمند

  انی رایعنی.. پسره حالم بد بودی غذا گشنم کرده بود و از حرفایبو
 

 ای خدای مردمھ؟وااایدنای و آه کشنیاز خون مردمھ؟؟؟از نفر..خونش..پوالش..کاراش
  نیا

 
 ھ؟؟؟یبتی مصچھ
 بخواد من و حرص دیشا... حرفاش دروغ باشھدیشا...شھی مکھی تکھی داره تقلبم
  انیرا...بده
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 .مطمئنم..کنھی کار و نمنیا
 . بخورایب_

 . کردم کالھش سرش نبودنگاش
 .. برام آشنا بودی ولنشناختمش

 ... انی رانکھی اون راستھ؟ایراستھ؟حرفا: و گرفتم رو با التماس گفتمدستش
 .راستھ_
 ...  عق بزنمخواستمیم..دیچرخی دور سرم مایدن

کاش اون ... بودنجایکاش ارسام ا... شونم سرم و باال اوردمی روی دستاھی گرمحس
  نجایا

 
 دستم گذاشت یدستش و رو.. پھنش گذاشتمی شونھ ھایسرم و رو..شدمی تا آروم مبود

  و نرم
 

 ..دادی مماساژ
 ده؟ی آزارت منقدری ایچ_
 ھیعاشق .. عاشق شدمی چھ جورنکھیا..دمی کشی چی بچگی تونکھیا..گفتمی میچ
  کھ..ماریب
 

 امی شب دنھی ی تویچھ جور.. ازدواج کردمی چھ جورنکھیا..شدی داشت خوب متازه
  عوض

 
 ی توی بچھ نکھیا.. بدم کھ سراسر گناه بودی مجبور شدم تن بھ ازدواجنکھیا...شد

  شکمم
 

 ی بگم دارم تقاص دل شکوندن و پول ھانکھی اای خون خواره فھی آدم کثھی و از نجسھ
  کھ از

 
   فکرخوادی کھ می خودش ھرچشی پزارمیم..گمی نمیچیھ... بگمدمیردم کش میپسرا

 
 شونم و دستم آروم ی گرمش روی فکرکنھ کھ من دارم از حس دستازارمیم..کنھ

  نکھیا..شمیم
 

 ...سوزونھی ھم گذاشتم و اشکام چشمام و می و روچشمام
   خفھینجوریحداقل بغضم و ا... برنج زدمیقاشق و برداشتم و تو.. جدا شدمازش
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 ..نمی سالم ببی ھامو با چشمای بدبختخوامی مھی کورم بشم از گرگھی دخوامینم..کنم
 کی کوچینگاھم رفت سمت بطر... سوم و خوردم و بھ زور قورتش دادمقاشق
  دستم و...دوغ

 
 .یریگی دل درد مینجوریا: کردم کھ برش دارم اما اون زودتر ازمن برش داشتدراز
 ؟یشیحاال چھ م:گذاشتم و گفتم ظرف ی و توقاشق

 . دونمینم_
 یدستم و رو.. واسم نداشتیتی اھمچی اما ھومدیصداھاشون م..رونی شد و رفت ببلند

  شکمم
 

 یلبخند! قی دققیدق.. ماه و ھفده روزه کھ باردارمکی حساب کنم حدودا دم،بزاریکش
  زدم و

 
 ...ھی بابات چھ آدمی کھ بفھمزارمینم:گفتم
 ... خون خوارهھی.. قاتلھھیباباش ... لبخندم محو شدیزی چی آورادی با اما
 ...خوامیبچش ھم نم...خوامشینم

 االن شدی میچ..دمی کشیقینفس عم.. دادمواری و بھ دمی ھم گذاشتم و و تکی و روچشمم
  یتو
 

 و با اخم ومدی ارسام مشدی میچ.. رنگم نشستھ بودم و ی مبل زرشکی خودم روخونھ
  نیریش
 
 گردنش بو ری ادکلن تلخش و زی بوشدی میچ...نشستیازشش کنارم م نوو
  یچ...کردمیم
 
 .. نبودمی زندگی دو برادر تونی از ای اثرچی ھشدیم

------------------------ 
  نی چقدر بود کھ سوار ماشدونمینم... دستم باز بود و پاھام باز بودی بستھ بود ولچشمام

 
 ...میبود

 .ای تو باھام بنیی پارمیمن م_
 .باشھ داداش_

 باز نی گذشت کھ در ماشی قھی دقستیحدودا ب... رفتن و دوتاش موندندوتاشون
  دختره:شد
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 .ادیب
 . حالھی چقدر بینی بینم.. راه برهتونھینم_

   از بس خارونده بودمش کھدی خاری می چرا پشت دستم ھدونمینم...دیلرزی می ھاشونھ
 
 .. کردی درد میکیسرم از تار...سوختیم
 .ای خوب تو باھاش بیلیخ_

 ..دی وگرفت و آروم دنبال خودش کشدستم
دستم و محکم گرفتھ ..رفتمیاروم اروم دافھ م..لرز کردم.. بھم خوردی سردباد
  دونستیم..بود

 
 ..ادی چقدر  از خودمم بدم مدونستیم.. بدهحالم

 . زنت پوشھ و خواھرم و بدهنمیا_
 ن؟ی سرش اوردییچھ بال..چـ_
با فشار دستش ..نگاش کردم..چشمم بستھ نبوده.. صداش چشمم و باز کردمنی شندبا

  نگاھم و
 
 . بودی دزده خوبنیا.. گرفت و بھش نگاه کردمانی رااز
 از مردم با اسلحھ دورمون یادی تعداد زیھوی بود ی ھرچی بود ولی چی صدادونمینم
  و
 

معدم ... سوختی و گلوممرفتی مجیسرم گ..کردمیبا ترس بھشون نگاه م...گرفتن
  یانگار

 
از ترس اسلحھ ھا خودم و بھ دزده مھربونم ... تو خودشخوردی مچی پداشت

  انیرا...چسبوندم
 

 ...دی باریخشم از چھرش م.. بودیعصب.. بوددهیترس
 ... قدرت پوزخند زدن بھش و نداشتمیحت
 .دیدس دخترا و ول کن_

  فقط بھش نگاه.. بزن اما جونش و نداشتمیندخواستم لبخ.. و سمت صدا چرخوندمسرم
 

 ...شیبھ کالم سرد و عصب.. و خشنشی جدافھیبھ ق..کردم
شونم و محکم .. شد کھ اون دست من و گرفتی چدونمی و تکرار کرد اما نمحرفش

  گرفت و
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چقدر .. ھامھی ری ادکلنش و فرستادم توی و بودمی کشیقینفس عم.. خودش چسبوندبھ
  یتشنھ 

 
 ...بو بودم نیا

 و بزرگش بدنم ی قویبا حس دستا..با حرفش نفسم تازه شد.. گرفتمی زمزمش جونبا
  از
 

 .. گر گرفتیخوشحال
سرم بد ... سوخت خون اومده بودیپشت دستم م.. سوختیمعدم م..دی کشی مری تسرم
  جور

 
 . بودجیگ
 ...ارســ_
 . اسمش و بگمی باقی چھ جوردمی نفھمی حتگھید

--------------------------- 
 چشمام و باز یکم... مخم بودی بود بدجور روی ھرچی بود ولی چی صدادونمینم

  کردم اما
 
 چشمم گذاشتم و ی کھ خورد بھ چشمم دوباره بستم دستم و گذاشتم رویمی نور مستقبا
  مین
 
   چھرم تو ھم ھمونجور موندم و فقطدهی کھ دلم کشیفی خفری با تی ولنمی شدم  کھ بشزیخ
 

بادقت ! ژنیماسک اکس... دماغم بود دستم و بھش زدمی روی انگاریزیچ...رفت
  دورو برم و

 
 ... و چندتا دستگاهی آبی ھاواری اتاق با دھی.. کردمنگاه
   کمای بود میاز خجالت زندگ.. انداختھ بودمریسرم و ز.. اتفاقات از جلوم در شدنتمام

 
 اوردنم؟
  مشخص نبود؟تمی از خودم کھ وضعای کھ سروتھش معلوم نبود یاززندگ

 ...گمی دیکی عاشق گمی دیکیزن !!!!!!!!!ھ؟؟ی مزخرفھی چھ زندگگھی دنیواقعا ا!ھھ
 ...زنھی داره مگھی دیکی شکمم ھست و قلبم واسھ ی توگھی دیکی بچھ

 ...تختی پای توی دختر جنوبھی
 ... التماس بھ مرگی دختر کم سن افتاده پاھی
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 ..شدینفسم داشت کم م... رفتی مجی داشت گسرم
 و باز یگره روسر... بالشت نرم گذاشتمیسرم و رو.. و گذاشتم نفسم برگشتماسک
  کردم و

 
 ی اشکام نمکردمی احساس می کنم ولھی گرخواستیدلم م...ختنی و آزاد دورم رموھام
  خوان

 
 ! مونده؟یمگھ ھنوزم احساس! ھھ!!احساس؟... انیب

 فکر کنم خوامیم...نمی و ببی کسخوامی ھم کھ باشھ نمیھرکس..برنگشتم.. در اومدیصدا
  فقط

 
 سرم ی روختھی و ری زندگی کل غماومدهی کھ ھنوز نیبچھ .. بچھ بد قدمنی و اخودمم

  بچھ..
 
 !ادی اسمش و گذاشت فردی کھ بای
 .کــمــنــد_

 اگر دیشا.. واسم نداشتیتی بوداھمی گھی ھرکس ددیشا..برگشتم سمتش.. آشنا بودصدا
  فرناز

 
 از یکی نکھی ای نداشت ولیتی عشقم ارسام بود اھمی حتای می مرای ھی ھانای بود

  از..خودم
 

 ییزای چھی محکم بغلم کرد و نکھیا..ختی اشکام و ردمیاز شھر خودم و د.. خودملیفام
  بھم

 
 بود نشی سی دستام و دور کمرش حلقھ کرده بودم و سرم رونکھیا.. آرومم کردگفتیم

  برام
 

 کھ باباش نابودم یپسر عمو.. بگم پسرعموتونستمی راحت میلی خنکھیا... داشتآرامش
  کرد

 
 نذاشتن و فرستادنش یخودش پشتم و داشت ول.. دوستم داشتشھی خودش ھمو

  صورتم..بره
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 بود ی ھرچی ولدمی شنیفاش و نمحر..گفتی میزای دستاش گرفتھ بود و چی توو
  یزایچ
 

 .. آروم باشمدی باگفتی رنگش می آبیچشما.. بودیخوب
 .سامان_
 ..جونم_
 ..ھــ..  دمیقول م..بخدا قـ..بـ.. خونھ خودت؟تورو خدایبریمن و م_
 چکسی کھ دست ھی جاھی برمت ی برمت تو فقط آروم باش بخدا می برمت میم_

  بھت
 

 خوب؟..باشھ؟؟تو فقط آروم باش..نرس
 ..االن ببر..َا...االن ببر: و گرفتم و با التماس گفتمدستش

 . برمتی فردا صبح زود مشھیاالن نم_
 نجام؟یچند روزه ا:دمی بود پرسریسرم ز.. جدا شدمازش

  پامی تخت نشست و دستش و گذاشت رویرو
 .پنج روزه_
 کردمی می رنگھ دستم بازدیدستما سف بود و داشتم با ری ھمون حالت کھ سرم زیتو

  بچم:گفتم
 

 . خودم بھ درک برم اون خوب باشگھ؟ی دخوبھ
 .. گھی نمیزی چرا چنمی و باال اوردم ببسرم

 ؟یچرا ساکت_
  یدستم و گذاشت رو.. گھی و از دستم گرفت و روشو کالفھ وار گرفت سمت ددستمال

 
 ..  و چرخوندمش سمت خودمصورتش

  حالش خوبھ؟گمیباتوام؟م_
 ...نیآروم باش بب_
  حالش خوبھ؟گمی منمی ببخوامینم_

 ...استرس داشتم... بودمدهیترس... بودمیعصب
ُ بھت سرم زدن کھ بروزینھ د_  ... و اونم اوضاعش بدتر بـی بودفی ضعیلی خوفتھیِ

 ! رفت؟دمی تنھا امیعنی... تاردمید... شدسی خچشمام
 .رونیبرو ب..بر_
 .. کـنیبب_
 .رونیببرو _
 ..گردمیبر م_
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 دینبا... کنمھی گردینبا..نھ دردم کرد... خواب بودمدیشا.. از پام گرفتمیشگونی دستم نبا
  ھیگر
 

 شتری نداشت اونا سرعتشون بدهی فایول..کردمیبا دستم تند تند اشکام و پاک م..کنم
  ھق..بود

 
 ااااااااایخداااااا...تونمی نمگھید...کردمی و با پشت دستم محکم چشمم و پاک مکردمی مھق

  گھید
 
 و ومدی بند نممیگر..دمی دستم گرفتم کشیموھامو تو.....تونمی نمیفھمیم....تونمینم

  غی جیصدا
 
 ھم یچشمم رو رو... شکمم جمع کردمیپاھامو تو.. اتاق پخش شده بودی ھق ھقم توو

  زور
 
 ... کر کننده بودغمی جیصدا..دمیکشی میشتری و موھامو با فاشر بکردمیم

 ی ولدمیتا دستش اومد طرفم خودم و عقب کش.. اومده بود تویکی باز شده بود و در
  یلیخ
 
 ھی و گرغی جونھی و مدمیخودم و عقب کش.. بود بھ زور من و بھ خودش چسبوندیقو
  داد
 

ھمتو...گـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــوووووووووووووو:زدم
  ن
 

 .ــــــــــــدیــــــــــــــــــریبمـــــــــــــ
   قطعغمی جیصدا... داشت مچ دستم و باز کنھی گذاشتھ بود و سعنشی سی روسرم

 
   خودم جمعی توشتریپاھامو ب... چسبوندمشتری بخودم و بھش..موھامو ول کردم..شد
 

 گرمش یبوسھ ...نمی و ببی درست جاذاشتنیاشکام نم...کردیموھامو نوازش م..کردم
  یرو
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رومو گرفتم طرفش و ... بودنشی سینصف صورتم رو... و گردنم حس کردمموھام
  کل
 

  ؟؟ چرا ازآخھ چرا من؟؟چرا من... ھی گرریبلند زدم ز.. و بھش چسبوندمصورتم
 

   جوابستی نیکی؟؟چرااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟ی جونی چرا تو؟؟یبچگ
 

 بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ھمھ کسش و از دست بده؟؟؟ی سن ھفت سالگی دختر توھی دی بگھ  چراباستی نیکی

  بشم؟؟؟ی فراری سن پونزده و شونزده سالگی تودی باچرا
 شونم و نوازش یدستاش رو... کردمی نمھی گرگھی آروم شده بود و ددنمی کشنفسم

  موھام
 

   و حس تنفرم بھ برادرش وکردی و کم ممی خوب ادکلنش دلتنگیبو..کردی مآرومم
 
 ...شتریب

 ؟ی بخوابیخوایم_
 .. آغوشش باشمی توخواستمیم... نگفتمیچیھ
 خستت کردم؟_
 ..شھی پاھات خستھ مینجوریفقط ا!نھ_
 ..بگو خستت نکردم_
 ! نھگمیم_
 .بگو حوصلت و سر بردم!ھھ_

 .. تار بوددمی دی ولکردمی نمھیگر..دمی تخت خوابی جدا شدم و روازش
 .یریگی بھونھ میدار_

 .. دستشی سرم نشست و دستم وگرفت توی روم و باالدیپتو و کش.. نگفتیچی ھارسام
 ... چرادونستمی نمی ولکنمی دارم بھونھ مدونستمیم
 .دستم و ول کن ارسام_

 .. پشت دستمکردی و با انگشت شصتش نوازش مدی بوسی و نرم مانشگتام
 .دستم و ول کن_

 ی کنی حرصت و خالیخوایاگھ م:  دستم و محکم گرفت و گفتی ولدمی وکشدستم
   کنیخال

 
 ! با دل من نھیول
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 بگم خواستمی غرقش بشم مخواستمیم..زدی برق مشی نافذ مشکیچشما... نگاه کردمبھش
  کھ
 

  ی نمگرفتی لحظھ ھم ازم چشم نمکی کھ ی نوازش دستش و چشمای چقدر خونھ ولدلم
 

 ...ذاشت
 .ارسام: و گفتمدمی پھلو چرخیرو
 .جونم_

 .. دیچرخی انگشتش مونھی مانگشتام
 م؟؟یم؟ھوم؟؟بری آروم بشمیارت؟بری زمی مشھد؟برمی برییایم_
  نکنھ؟داتی پچکسی نباشھ ؟ھچکسی کھ ھی جای؟بری با سامان بریخواستیمگھ نم_
 .. کـ؟نگویخواینگو کھ نم..نگو.. تو باشمشی پخوامیم.. برمخوامینم...خوامینم_
 میری تا ماجرا تموم بشھ و از کارم جدا بشم می صبرکدی صبرکن بادی بایول..خوامیم_

  چند
 

 .. مشھدماه
 ؟یگیراست م_
 ..گمی بھ نفسم دروغ نمچوقتیمن ھ_
  ماجرا؟کدوم ماجرا؟یگفت_

صبرکن ھمھ : درھمم و با دستش ساف کرد و گفتی تخت و موھای و گذاشت رودستم
  زیچ
 
اونوقت فقط منم و ) صورتم اوردم کیصورتش و نزد..( آروم بشھزیھمھ چ.. حل کنمو
  تو..تو
 
 شمیمن م.. زنم و نفسم یشیتو م.. باال سرتی آقاشمی عروس خونم و منم میشیم

  ھمسرت
 

 ..ضی مرھی شمی و من مدنمی دوباره نفس کشیرا بی بھونھ یشیتو م..ونوکرت
 ..  ھم گذاشتمی و از لذت حرفاش روچشمام
 ..کردی آروم بود و آرومم مصداش

 غذا عطر ی بوی خونھ جاامی میوقت...ی پزی و غذا می پوشی خوشگل میلباس ھا_
  تو و
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  یبش.. نفسمیبش.. بشمیکیببوسمت و باھات .. و بوت کنمرمتی بغلم بگیتو.. کنمحس
 

 خانم کھ شبا ھی... خونمی خانم براھی یبش..ای دنی کھ دارم توی تنھا کسیبش..خانومم
   بغمیتو
 

 ی از برق حلقھ فشی و ظرکی کوچیدستا.. موھاش خوابم ببرهی و با بورمشیبگ
  فیظر

 
 ... دستش برق بزنھیتو

 خوامیم..خوامی و منایمن ا..نھی پام بشی روونیزی تلودنی بپوشھ و موقع دی رنگیلباسھا
  یتو
 

  بازم شبا راحت..ی آرومم کنخوامیم.. ی بازم حالم و خوب کنی حالم و خوب کردکھ
 

 ..بخوابم
 ... ھمی سرم و چشمام و گذاشتم روری دستش و گذاشتم زکف

 .ارسام_
 .یجانم نفس_
 .می بچھ دارنشچوقتی ھشھیم_
 چرا؟_

 . کردیزی راخم
 .. بـخوامینم_
 تو باشھ و دخترم ھی شبدی دختر پسرمون باھی پسر و ھیدوتاھم ..میشیما بچھ دار م_

  ھیشب
 

 .من
  تو؟ھی من؟دختر شبھیچرا ؟پسرشب_
 ھی و اگرم دخترم شبشنی عاشقش میادی زی تو باشھ دختراھیخوب اگھ پسرمون شب_

  من
 

 . طرفشانی بکننی جرات نمادی پسرا زباشھ
 .. توھینھ اخالق ھردو شب_

 . موندمھی باز شد و حرفم ندر
 زم؟ی عزیی دستشویرفت: اومد باال سرم و بعداز چک کردن گفتنپرستار

 نھ چرا؟_
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 .ھنوز بچت دفع نشده..ی دفع کندیبا_
 .ارسام جوابش و داد.  ازش گرفتمرومو

 .شھی حالت بھترم مییپاشو برو دستشو_
 . ندارمییدستشو_
 .نمی شی سرت میباشھ پس بخواب منم باال_
 ... مــیول_

   دخترهنی ای حال باشیب..انیبخواب عصر دوستات م: موھام کرد و گفتی و تودستش
 

 .زنھی غر میلی خفرنازه
  تازه چقدرم دلم براش تنگ شده،با حس زنھی عالمھ غر مھی ادی اگھ بگفتی مراست

  نوازش
 

 .. خوابم برد.. موھامی تودستش
 فرناز

با تک .. و سرم کردممی مشکی بستم و مقنعھ ی کلفتی با کش مویسی خسی خموھامو
  زنگ

 
 و از دمی و پوشدمی استار سفی کفش ھاعی و برداشتم و سرمی و گوشمی کولھ پشتھیھان

  خونھ
 

 .سالم: و باز کردم و گفتمنیدر ماش..رونی بزدم
!  رفتادمی یوااا.. وروشن کرد و حرکت کرد نی ماشانی سالم دادن و شاھردوشون

  عیسر
 

 .امیدارم م: ام زدمی در اوردم و بھ سامان پبمی و از جمیگوش
 .یخوب شد گفت: شد وجواب دادنی آنالعیسر

 .. رفتادمی خوب ی قرار بود زودتر بھش بگم ولگفتی راست ماووف
 ؟ینیری شایگل بخرم : جلوتر و گفتدی و کشیمنی کمربنداانیشا
 .ادی از گل خوشش مشتری بینیریاون از ش:ھیھان
 . قشنگ ترهینجری بھ ھرحال اخرمیگلم م:انیشا
 .باشھ:ھیھان

 بود قبلش یشی آراچیصورتم بدون ھ.. و در اوردم و بھ خودم نگاه کردمکی کوچنھییآ
  حموم

 
 .. زدمی خوب برق لبم و کمی عسل خانم ولی بودم بخاطر نقشفی کثی بودم و کلرفتھ
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 .میدیرس_
 .چقدر زود_
 .بھ خونتون بود کینزد: گفتانی شامی شدادهیپ

 . خرهی و گل مینیری شرهی مانی شامیریمن و تو م: اومد طرفم و گفتھیھان
 .. زشــینجورینھ ا_

 .امی من منینھ شما ھا بر: و گفتکی اومد نزدانیشا
  کھیچقدرم ش... بودی و باکالسی خصوصمارستانیب..می شدمارستانی وارد بباھم

 
 ..المصب

 طبقھ می بردیبا: رفت طرف پرستار و شماره اتاق و گرفت اومد سمتم و گفتھیھان
 .سوم
 ...نیی پاادی کھ بمی طرف آسانسور و دکمھ و زدم و منتظر شدمیرفت
 بھش انداختم ی دکمھ و زد نگاھھی تو اسانسور و ھانمی کھ در اسانسور باز شد رفتنیھم

  کمی
 
 . ازدواج بھش ساختھی انگاردیرسی شدم خوب بھ خودش مقیدق
 ؟یدی ندھ؟خوشگلیچ_
 .ی خوشگل تر از قبل شدیلی ازدواج بھت ساختھ ھا خگمیم!ھھ_
 .می مراسم داشتکنھی فکر مای جلو کمند نگیراست.خوشگل بودم _
 .یری کھ بدون مراسم بوده و قراره بعدا بگگمی بعدا بھش می ولگمینھ بابا نم_
 .حلھ_
 . طرفنی اایب: گفتھی کھ ھانمیگشتیم١١ دنبال اتاق شماره رونی بمی اسانسور رفتاز
 نامرتب بود در روبروم باز شد و با ی نبود فقط تخت کمی اتاق و باز کردم کسدر
  دنید
 

 ری زمارستانی بدی لباس گشاد سفیکمند تو.. چشمام جمع شدی روبروم اشک توصحنھ
  بفلش

 
اونقدر الغر شده بود .. رونی بدشی کشی داشت موفتھی ارسام محکم گرفتھ بود کھ نو

  ریکھ ز
 

 .. شده بوددی گود شده بود و رنگ صورتش و لبش سفچشماش
  لرزونش بھ گوشم خوردیصدا

 ..یفر... ھیھان_
 . بخوابھدیصبرکن: خواست بره سمتش کھ ارسام گفتھیھان
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  یدستمش و رو...دادی کرد راه بره و گذاشتش رو تخت در کل ارسام حرکتش مکمکش
 

   رفتم طرفش وی و پاک کردم و با لبخند مصنوعرچشممی زیسی و خدمی کشچشمم
 

  من؟ھی عشقولیچطور:گفتم
 . و از خودم جدا کردمیکیفعال کھ : زد و گفتی کم جونلبخند

 بشم کھ میقربون خواھر: گفتشی گرونی بغلش کرد و مھی ھاندمی و نفھممنظورش
  مشکالتش

 
 ... ادهیز

 ..مھی کھ زندگستیمشکالت ن: و گفتھی پشت کمر ھانزدی دستش و اروم اروم مکمند
 سالم کمند جون حالت چطوره؟: بگم کھ پرستار اومد تو گفتیزی چخواستم

   با اخمھی ھاندنی ازش جدا شد و دستمال بھش دادم چشمش و پاک کنھ پرستار با دھیھان
 

ِااچرا گر:گفت  نی ای ولارهیھ دار بشھ؟بازم بچھ م بچخوادی نمگی تو؟مگھ دیکنی مھیِ
  یسر

 
  مگھ نھ کمند جون؟ارهی قلو مسھ

 رتی دختر کھ رو دخترم غھی دوتا پسر و ی سرنیا: سرش و تکون داد و گفتکمند
  داشتھ

 
 . کنھتشی نتونھ اذی کسباشن

   اوندیشا!حتما افتاده!نکنھ بچھ و انداختھ؟امکان ندار..دهی بودم و ترسجی حرفاشون گبا
 

 ...دزدا
 ؟ی فریکنی فکر میبھ چ_

 بھ کمند زل ی حالتھی فقط با دونمی نمنی غمگای بود ی بھ ارسام انداختم عصبینگاھ
  زدھب ود

 
 . شانس ندارنچکدومیھ... ھردوشون سوختیدلم براش سوخت برا..زدی پلکم نمو
  شده؟شیزیکمند مگھ بچت چ_

 . توالتی افتاد توشی پقھی دقستی بنیھم: زد پشت گوشش و گفتموھاشو
  چرا آخھ؟عیھـــــــــــ_

    وفمی ضعیلیآخھ دکتره گفت کھ خ..آخھ... نگھش داشتشدیخوب نم:دی لرزی مصداش
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 گفت یدونیم.. بچھ دار بشم تونمی گفت بازم می بوفتھ ولدی و بافھی ضعیلیاونم خ..اونــ
  اگر

 
 ..گمیبخدا راست م.. بچھ ھا ھم مشخص بشھتی جنسشھی نظر دکتر باشم مریز
مشت دست ارسام .. دی لرزی و صداش مختی ری نکنھ اما اشکاش مھی گرخواستیم

  محکم
 

پس : تخت نشست و گفتی اومد روھیھان.. زده بودرونی شده بود و رگ دستش بتر
  یزود

 
 .. بھ کار شو کھ من باشون لباس ببافمدست

 .. لب ارسام نشستی روینکاز خندش لبخند گمر..دیکمندخند
 . دخترھی دوتا پسر باشھ خوامی آخھ مشھی خستت می ببافی اگھ بخوای؟ولیگیراست م_
 . بھ بافتنکنمی از امشب شروع مشھیاصال خستم نم_

  ی تویکنی نمست؟احساسی نجیکمند جون سرت گ: سرمش و عوض کرد و گفتپرستار
 

  شده؟ی خالدلت
 .نھ فقط گشنمھ_

 ...ــی برات چگمیباشھ م:پرستار
 .ارمی خودم براش غذا مستی اومد جلو گفتکالزم نعی سرارسام

 دی موھاش کشی سرش و دستش و رویارسام اومد باال.. گفت و رفت ی باشھ پرستار
  و
 

 رم؟ی برات بگیچ:گفت
  فقط گشنمھ؟یھرچ_
 ..رمی بگیخوب بگو چ_

دلم ..کردی نگاه م و  با عشق بھشدیکشی لخت و درھم کمند می موھای و رودستش
  براشون

 
 ..سوخت

 گھ؟یکمند خوبھ د..دیری بخیآقا ارسام ماکارون_
 .آره دوغم بخر: زد و روبھ ارسام گفتیلبخند

 .رهی مادشی غذا و نھی دوغ و ببداینھ نخر: گفتعی سرھیھان
 .امی می خانومم بگھ زودیھرچ: و گفتدی خم شد و پشت دستش و بوسارسام
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 ھیبچھ ھا : کنارش نشستم کھ گفتھی صندلیرو..رونی زد و ارسا رفت بی لبخندکمند
  یحس

 
 .دارم
 ؟یچھ حس:ھیھان
  دهی ازم جدا شد و عذابم میزی چھی کنمی بچھ دفع شد از اون موقع تا حاال حس میوقت_
 

 خودش ی ارسام بگم از بس تویجرئت نکردم جلو...ستی بدنم روح نی تویانگار
   وزهیریم
 

 .. شھی مناراحت
 اد؟ی بگم پرستار بیخوایم_
 ..خــی مینیری شزی چھی دلم خوادینھ نم_
 ســـــــــــــالم کمند خـــــــــــــانم حال شــــــــــــووما؟؟_

 زرد و ی پر از کالی و دست گلینیری جعبھ شھی با انی سمت در شامی برگشتھرسھ
  یصورت

 
 حالتون چطوره کمند خانم؟: در بود اومد سمت تخت و گفتدم

 ...مـ: زد و گفتی لبخنده کم جونکمند
 .گھیبـــــھ بــــــــھ جمعتون جمعھ د_

 ی بود اومد تو لبخنددی سمت صدا سامان با لباس فرمش کھ سفمی برگشتھرچھارتامون
  زدم و

 
 کمند جونم حالش چطوره؟: بھم زد و گفتیچشمک

 .یخوبم مرس_
 . ماشا بھ معرفت داداشانی شایآقا_
خدا ) بازش کردعیکمند از دستش گرفت و سر( بھ زحمتری و بگینیریکمند خانم ش_

  شاھده
 

 . چقدر مارو معطل خودش کردی چھ مظلومھ اگھ بدوننی فرناز و نبنی اسامان
  ای یعطل کرد تو من و مایشعوری بیلی خـــــانیشــــــا: از حدقھ دراومده گفتمی چشمابا
 

 من؟
 . بزنمزای چنی و املی رژلب و رژگونھ و رخواستیخوب معلومھ تو من کھ نم_
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 رو ی خوبم بلدانی آقا شانیآفر: کنار تخت و گفتزی می گل و گذاشت روھیھان
 .یکردینم
  کمند خانم حالتون چطوره؟نای باو چقدر قلدرن ادیاصال ولم کن: گفتانیشا

 انیبھ شا..ی بود و ناپلئونی ھم کھ نون خامھ نیریش.. بودینیری دھنش پر از شکمند
  نگاه

 
 ض؟ی مری براارنی منایاز ا: و گفتکردم

 . دوست دارمیلیاخھ خودم خ: موھاش کرد و پشت کلش و خاروند وگفتی و تودستش
 دستش و انی کمند محکم زد پشت دستش شای و برد طرف جعبھ کھ برداره ولدستش

  یجلو
 

 .. دستت محکمھنقدری ایضیاووووف مثال تو مر: و گرفت و گفتدھنش
 ی بده کھ براادیسامان بھش : بھ زور قورتش داد و در جعبھ و بست و گفتکمند
  ھی ضیمر
 

 .ارنی کمپوت مرانی نمینیری و شارنی گل مشاخھ
 ولش فھمھی و نمزای چنی کمند االیخیب: و گفتونفرمشی بی جی دستش و کرد توساما
 .کن
آقا ..بفرما خودشم اومد: گفتدنشی بگھ کھ ارسام اومد تو و با دیزی خواست چانیشا

  ارسام
 
 . دی بھ خانمتون بگیزی چھی

 یچ: و گفتزی می غذا ئ گذاش روی انداخت و پالستکاانی بھ شای خشکی نگاھارسام
 بگم؟

 یچی من نفھمم و ھگھیم.. گھی میزی بھ من چھی بقیجلو: رفت کنارش و گفتانیشا
  میحال

 
 .ستین

 . خانم من بگھ درستھیھرچ: تخت نشست و گفتی کنار کمند روارسام
 خان دفعھ انی شایدیاووووم د: و گفترونی وار رفت و کمند زبونش و اورد بانیشا
  گھید
 

 . نشوپرو
 .نمی و بده ببمینیریاصال ش: اومد جلو گفتانیشا

 .رونی بندازن بنوی سامان بگو ادمینم: جعبھ و محکم گرفت و گفتکمند
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 . راھش دادهی کدونمیاصال من نم: کھ خندش گرفتھ بود گفتسامان
 .رمیگیحال ھمتون و بھ وقتش م!باشھ !باشھ: نشست و گفتواری مبل کنار دی روانیشا
 .ارمیکمند غذاتو ب: و گفتدی و خندھیھان
 .نھ باشھ بعدا بخورم_

 . وقت مالقات تمومھنیبچھ ھا بھتره بر: گفتسامان
 سرش مرتب کرد و بلند شدو  از ما تشکر کرد و با پسرا ی شال کمند و روارسام

  دست داد
 
ارسام دم در بھ من ..رونی بمی سفارش بھ کمند اومدی ازشون و کلی بعد از خداحافظو
  و
 

 می دنبالم برادیسامان گفت کھ شب م.. روزانی امی بھش سر بزنشتری گفت کھ بھیھان
   ورونیب
 

 .. بچھ پرووانی و خنده خودش و قالب ما کرد کھ با زنش بی شوخیل با کانیشا
 خوب وبود کھ نی کمند حالش خوبھ و ارسام کنارشھ ھمدمی بازم خداروشکر کھ دیو
  یکی
 

 . خوب بودی بود ولری و زمانش دی سختیلی خنکھیبا ا..کردی دوتا و پر منی اییتنھا
 ھیھان

 قھیدق١١:٢٥ قای بھ ساعت نگاه کردم دقدمی کشی سوختم کردم و آھیای بھ الزانینگاھ
  بود

 
دستکش و دستم .. پختم براشی کبابیای الزانھی و من ادی مگھی دی قھی و پنج دقی ساالن

  کردم
 
 و ری شرونی بزدی منکیدود از س... و آب و باز کردم نکی سی و گذاشتم توسی دو

  نییزدم پا
 
 .. اتاقی رفتم توو
  مادر؟ی کردکاریچ_

 . مادر جون سوختیچیھ: بھ صورت مھربونش انداختم و گفتمینگاھ
 . سوختی غذات نمیتو کھ گاھ: و گفتدیخند

 .از بس دقت کردم سوخت: پاھاش گذاشتم و گفتمی باز کردم و سرم و روموھامو
 ..  در اومد صاف نشستمی کھ صداکردی موھام باز مبا
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 .مادر جـــون_
 .. ترسناکھیلی ھم خچارهینھ کھ اون ب یترسی نشده کھ میزیبرو مادر چ_

 .. مندنی و چھ بھ ترسانی آخھ شاگفتای مراست
 . دستش بودی تویکای پالستدمی کھ دیزی چنی کھ اولرونی اتاق رفتم باز
 ؟یدی غذا خرانیشا_

   امروزت سوختھ استی تو غذادونستمی کھ میاز اونجا: کرد و گفتی خستھ ی خنده
 

 .دمیخر
 دم؟یاز کجا فھم_
 آشپزخونھ تا برم ی رو ببر بذار تونای حاال ای فکر کردی کلشبی کھ دیاز اونجا_
  شیپ
 

 .رمی و و دوش بگمادرجون
 .. لبم زد و رفتی روی کوتاھی و از دستش گرفتم بوسھ کای شدم و پالستکشینزد

 ..دنمی شنی بلندش و بھ مادر جون می خنده و حرفایصداھا
 بود کای آمرانی بدون مراسم چون پدر شای ولمید کھ عقد کرشھی می دو ھفتھ حدودا

  میگفت
 

 مراسم اونم با ی توانی پستم بی عموھاخواستی و البتھ دلم نمادی تا بمیری نگمراسم
  یزیآبرور

 
 .. کردنکھ
 مراسم ی محترمانھ ازش وقت خواست برایلی عمو بزرگم و خشی رفت پانیشا

  یخاستگار
 
  یکل.. مزاحمش نشھگھی نداره و دی ربطچی بھ من ھگرانی دی اون گفت کھ زندگیول
 

 .. کم شدمی از ناراحتی نداره کمیتی گفت کھ واسش اھمانی شای وقتی شدم ولناراحت
 یھروقت کل..زی می رودمی ظرف و چی توختمی غذا ھا و رومدی دوش آب میصدا

  فکرکنم
 

 ... بھشزنی ناھار گند میبرا
 . خوردیت زنگ م انداختم و کھ داشمی بھ گوشینگاھ

 .سالم سامان_
 د؟ی خانم خوب ھستھیسالم ھان_
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 د؟یممنون شما خوب_
 . رونی بمی شام برنای ممنون راستش زنگ زدم بگم کھ امشب با شما و ارسام ایلیخ_
 ؟یجد_
 جواب نداد گفتم بزارم ظھر دمی زدم دانی زنگ بھ شای ھرچیسر صبح..اره خوب_

  بھ شما
 

 .دی باشھ و نظرشو بپرسشتونی بزنم کھ پزنگ
 وکاله حولھ و رونی اومد ببستی کھ داشت بندش و می با حولھ انی لحظھ شاھمون

  یرو
 

 ھ؟ی اشاره کرد کھ کدیکشی مموھاش
 نا؟ی با ارسام ارونی بمی شب شام برگھیسامانھ م: گفتمبلند

 .می فقط ھشت بھ بعد برمیایآره بگو حتما م_
 د؟ی فقط بھ کمند خبر دادامیآقا سامان ما م: گوشم و گفتمی و گذاشتم رویگوش

 ...نھ ھنوز_
  من بگم؟شھیم_
 ..نمتونیبی پس تا شب مستی نیمشکل_
 .فعال_

 یاوووم بو: و خودم و بھش چسبوندم و گفتمانی و قطع کردم و رفتم طرف شایگوش
  یخوب

 
 .یدیم

 . مادر جونت و زدم بھ خودمھیصابون صورت: و گفتدی کشدماغمو
 .طونی کردم شیشوخ: و گفتدیخند.. خندهری چھارتا شد و زدم زچشمام
 .ایدی بھ خودت رسیلی خگمیم: و بخ گردنش چسبوندم و گفتمدماغم
 مادرجون خوابھ؟: ترو گفتنیی و اورد پاسرش
   کھشی ساعت پکیآره فکر کنم : گردنم و گفتمی مواش افتاد روی از روی آبی قطره

 
  و خورد چرا؟قرصاش

 . بازم برمخوامیآخھ کم حموم کردم م:ر کمرم حلقھ کرد و گفت و دودستش
 کھ دمی زانوم و گرفت و بلندم کرد گونش و محکم بوسری با دستش زدمیخند

  صبرکن:گفت
 

 ... بھ اتاقمیبرس
--------------------------- 
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 . میای زود بمیکنی میمادرجون سع_
   بخوابمخوامی خوابم  مجی منم قرصام و خوردم گدی خوش باشدیقربونت بشم پسرم بر_
 

 .دی خوش بگذروندی برشماھا
 .دیمراقب خودتون باش.چشم : و گفتدی دست مادرجون و بوسسامان

 . بھ سالمتدیبر_
 ؟ی خانوممیبر: سمتم و گفتاومد

 .میبر: و مرتب کردم و گفتمیروسر
 ... سمت اسانسورمیدر خونھ و قفل کرد و رفت..رونی بمی و گرفت و باھم زددستم

 ریی ازدواج کردم تغی از وقتگفتی بھ خودم کردم فرناز راست می اسانسور نگاھیتو
  کردم

 
 خوشگل تر از یلی رنگم خی عسلیموھا.. کمتر شده و رنگ وست روشن تر شمیارا
  قبل

 
 ..بود

 ..می شدنی و سوار ماشرونی بمی و باھم رفتدی و کشدستم
 ان؟یشا_

 .یجونم خانوم: بست و گفتکمربندشو
 ھ؟ی نظرت راجب ارسا چگمیم_

 ھی بالغیلیمرد عاقل و خ: کھ گفترونی بمی اومدنگی و روشن کرد و از پارکنیماش
  ،درستھ

 
 ی ولادی نگاه اول مغرور بنظر بی تودی شاستی مغرور نی سرد و خشکھ ولیلیخ

  بخاطر
 

 کنھی احساس نمکنھی بھ کمند نگاه می وقتھی ھانھیچ یدونیم..شھیخی سرد و نگاه رفتار
  عاشقشھ

 
 ؟یدونینظورم و کھ م.. پرستش و خداشھی مکنمی دوستش داره احساس مای

  اومده؟انی سر رایی چھ بالیدونی می راستیگیآره راست م_
 . ھفتھھی نی ای شد باالخره توینھ چ_
 ی چون مواد نبوده ولشھی دادگاھشھ بوده بخاطر مسئلھ قاچاق گفتن اعدام نمروزید_

  احتمال
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 .رهی طالقش و بگخوادی داره تازشم کمند محبس
 ھ؟ی راحت بشھ ھانرهیطالق بگ_
 .جانم_
 دقت مارستانی بی اون روز توی جذابھ ولیلی تو برام خی خنده ھاشھی من ھمیدونیم_

  کھ
 

 . قشنگھ ھایلی کمندم خی خنده ھادمی دکردم
 دلت باشھ ی توای دنی اگھ تمام غم ھایدی بلندش و ندیآره تازه تو خندھا: و گفتدمیخند
  یوقت
 

 .رهیگی توھم خندت مخندهی مبلند
 . کھ با اون اخالق خشک و سردش عاشق کمند شدهنھیپس ارسام بخاطر ھم_

 .. بودقتی کردم چون حقی نھ بدم اومد نھ حسودازحرفش
 .ی اشتباه رفتانیشا_

 خانم قشنگم رینھ خ: دستش و ھمزمان دنده و عوض کرد و گفتی و گرفت تودستم
  انبریم
 

 .زدم
-------------------------- 

 سمت میرفت.. کم یلی خی ولومدی می وهی مونی قلی انداختم بوی بھ رستورا سنتینگاھ
  یتخت

 
 کھ ھردو دی فرناز و سامان نشستھ بودن سامان بلند شد جلومون و دست فرنازم کشکھ

  بلند
 

 .شدن
   ھنوزنایکمند ا: و خنده نشست کنارشون و منم نشستم کنار فرناز و گفتمی با شوخانیشا
 
 ومدن؟ین

 .کننی و پارک منیچرا اومدن دارن ماش_
 و ی زرشککی شیلی مانتو وشلوار خھیکمند با .. موقع ھردوشون اومدن توھمون

  شیارا
 

 ..ی اسپورت سرمھ اکی و ارسام با کت و شلوار شمیمال
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کمند کنار فرناز نشست و از اون ..می و نشستمی و باھاشون دست دادمی بلند شدھممون
  طرف

 
 . ھردو وسط ما بودنیعنی ارسام کنارش بود ھم

 ؟یرد کدای کھ شما رستورا پانی شایخوب آقا: گفتکمند
 .البتھ: گفتی مغروری افھی قھی و با دی کتش و جلو کشی گوشھ انیشا

 ِ. نگو کار تواھیمی و قدفی کثنقدری اگمیم: گفتی بھ شوخکمند
 وا رفتھ انی نگاه کرد شاانی شاھی لبش و جمع کرد و سرش و باال اورد و ارسام
  بخدا:گفت

 
 . آخھفھی کجاش کثمی کمند اکھی شیلی رستوران فقط دوماه باز شده خنیا

 کمند با لبخند انی شای افھی شد از قلی و فرنازم لبخندش بھ خنده تبددی خندسامان
  یمرموز

 
 ی خوش کرده بودنی حاال خودت و ناراحت نکن فقط دلت و بھ ازمی عزیآخـــــ:گفت

  کھ
 

 .  باز شده؟ھھتازه
 . واسھ شاممی کجا بریگفتیاصال تو م:انیشا

 کھ تلفظشم ارمیمن اگھ بخوام اسم رستوران ب:د و کرد گفت کمرش و صاف کرکمند
  برات

 
 .شھی مسخت
 .. اون نگاه خشکشونی نگاه قشنگ و عاشقانھ ارسام بودم ممتوجھ

 .ی دارلی می چدی من کن حاال بفرماتیباشھ توھم اذ: و گفتدی خندانیشا
 . من کھ کباب مخصوص: گفتسامان
 ی میکمند و ارسام شما چ: و گفت، گفتم نی ھمانمی و شامی و گفتنی و منم ھمفرنازم

 د؟یخور
 . میخوری و منیمن و ارسام ھم ھم: بھ کمند انداخت کمند گفتی نگاھارسام

 .پس من برم سفارش و بدم: بلند شد و گفتانیشا
 .میباھم بر: کھ بلند ش بره ارسامم بلند شد و گفتنیھم

 .. بلند شد و رفتسامانم
 بساط یک:دی فرناز پرسمی کمند شدکیمن و فرناز نزد.. سفارش رفتنھی ی براھرسھ
  یعروس
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 طونک؟ی شیندازیو راه م 
 . تا طالق نگرفتممی ھم بشغھی صی حتشھیفعال کھ اصال نم_

 تشی آخھ موقعای ناراحت نشی ولگمی میزی چھیکمند : بھ فرناز انداختم و گفتمینگاھ
  نبود کھ

 
 ..بگــ

 . انتر خانومی ازدواج کرددونمی خودم می بگخوادینم_
 از کجا؟؟؟:می و فرناز باھم گفتمن

 .پسرعموم بھم گفتھ: و درست کرد و گفتشی مشکشال
 .تف تو روھش: گفتی لبری زفرناز
 ؟ی کھ خواھریناراحت نشد: کردم و گفتمکتری و بھش نزدخودم

 ..ھی تو ناراحت چینھ بابا اسکل_
 تا تونمی مانی رانی گفتھ بخاطر جرم سنگی،قاض بچھ ھا یراست: با ذوق ادامھ دادھوی
   ماهکی
 
 ..شھی ھم مگھی بخاطر شغل ارسام تا دوھفتھ دی ولرمی طالق بگگھید

 یزیاز چ: چرا حس کردم ناراحتھ گفتمدونمی نمی خوشحال شدم ولیلی حرفش خاز
  یناراحت

 
 ؟

 خوادیبراستش دلم نم: گفتستشی مطمئن شد ارسام نی اطراف خوب نگاه کرد و وقتبھ
  انیرا
 
 دیدونی می ھا و خصوصا من و خراب کرده ولیلی خھی زندان باشھ درستھ زندگیتو
  من
 

 دربارش ی وقتی آروم باشھ ولکنھی می سعیلی بھ فکر ارسامم اون برادرشھ خھمش
  حرف

 
 . رونی بزنھی رگش مزنھیم

 . اومدنگھی دسیھـ: گفتعی سرھیھان
   ارسامی بھ ارسام ولگفتی میزی چھی داشت انی ھر سھ مون برگشت طرفشون شانگاه
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 شد و انی بھش گفت کھ باعث لبخند شایزی بھش نداشت ارسام برگشت و چیتوجھ
  سامان

 
 ... بھ کمرش و راه افتادنزد

 ؟یچ: گفتمانی خودشون نشستن روبھ شای سرجاھرکدوم
 .ونری بدی بردی و بلند بشمیگفتن غذا ندار_
 . باشی جدانیشا_
 .می داری عدسمروی شام نیخوب گفتن برا_
 .ـــــــــانیشـــــــــا_
 .می دارازی ماست با پتی خوب بابا گفتن تلیلیخ_
 .دیاوووف اصال آقا سامان شما بگ_

 شام ھندونھ با نون و یگفتن برا: گفتی کامال جدافھی از آب خورد و با قی کمسامان
  ریپن
 

 .میدار
 واقعا کھ اقا ارسام؟_

 .عدس دارن: نگاھش و از سامان گرفت و گفتارسام
 .ـــــولیا: باھم گفتنانی و شاسامان

 . شمای براشھی مدی کھ گفتیزایخوب باشھ شام و کھ اوردن چ: و گفتدی خندکمند
 نھ بابا؟؟: حالت مسخره گفتھی با انیشا

 .بھ جون تو بابا: از خودش گفتدی ھم بھ تقلکمند
 ؟یفرناز چرا ساکت: گفتانسام

 . وسطامی من چرا بگھیشماھا مجلس دستتونھ د: و گذاشت پشت کمرش و گفتفشیک
   ارسام باکنھی آدم فکر مدیزنی مھی چھ حرفنیاستغفرهللا ا: زد پشت دستش و گفتانیشا
 

 . رقصھی می داره وسط عربدی رقص سفدستمال
 لبش بود و بھ ی رویارسام لبخند کمرنگ.. شده بودلی بھ قھقھ تبدواشمونی ی ھاخنده

  کمند کھ
 

 ..کردی نگاه مدی خندی مشاد
   سامان،حاال شما بپرمی ما از اشتباه دراومدیخوب شد گفت: ادامش با خنده گرفتسامان

 
 . وسط
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 یاگھ دست من بود کھ االن براتون ھند: کتش و باز کرد و گفتی وسطی دکمھ انیشا
  یم
 

 .رسھی من نمی بھ پادی کھ ارسام رقصھی عربدمیرقص
 ..  خندهری زمی ما ھمھ زدبازم

 ؟ی برقصی ھندیومدی تو میعنی ھم برقصم یحاال من عرب: گفتارسام
   تخت ھرنی ھمی رقص برو من روھی از کھی تھی فقط کھی تھی تو یلیهللا وک: گفتانیشا
 

 . رقصمی مدی و بگیرقص
   دوخت وانی بھ کمند کردم نگاه بدجنسانش و بھ شای شده بود نگاھواشی ھامون خنده

 
 ستم؟ی باای نمیبش! قبول: گفت،ارسام گفتیزی ارسام چدرگوش

 . برقصیھوشیتو اصال تو حالت ب: گفتانی شامی کردی با تعجب بھش نگاه مھمھ
   بھ دورو بر انداخت وی ارسام نگاھکردنی نگاه مانی با خنده داشتن بھ ارسام و شاھمھ

 
  اونجانظرت؟میریگی می خودمونی مھمونھی پنجشنبھ شھی کھ نمنجایا:گفت

 ؟یسامان تو باچ..امینظرم؟؟؟آقا من با لباس رقص م: با ذوق گفتانیشا
 .امی میمن بابا کرم: خنده گفتونھی مسامان

 گھ؟یپس حلھ د: و گفتدی خندانیشا
  کجا ھست؟یحاال مھمون: گفتفرناز
 .خونھ ما:کمند

  کجاست؟قایخونھ شما دق_
 .دمیحاال ادرس و بھتون م_

 ینی کھ دوتا سی اومدن و درحالیکی شیلی خی از گارسون ھا با لباس فرم سنتدوتا
  بزرگ

 
 گھی دینی سھی با گشونی دیکی گذاشتن کھ زی می با خودشون ھردو رواوردنی مداشتن
  اومد

 
 کھ ی ھا وسط بود جورینی البتھ سمی گفتن و رفتن ھرکدوم جفت جفت نشستی جاننوش
  ھمھ

 
   خوشمزه بود از ماستیزای انداختم پر از غذا و چینی بھ سینگاھ...میدیدی و مگھی دھم
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 برنجم ی برام کبابم و دونصف کرد و گذاشت روانیشا... تا دوغ ترشری بگریموس
  کره و

 
 ری سمی ھم بخوری بودن خالی بزرگیاز بس کباب ھا..بخور: روش و گفتانداخت

  میشدیم
 
بھ ..خوردی فرناز و نگاه کردم داشت با خنده می چشمریز.. مزش بھ برنجش بودیول

  کمند
 

 خورد ارسام داشت بھش نگاه ی داشت ماست و می ولخوردی کردم اونم داشت منگاه
  کردیم
 
  کمند کاسھ...کردی بود بد نگاش میخشن؟؟؟؟؟نھ بابا کال عصب... خشن بودی کمیول
 

 لبخند ژکوند دستش وبرد طرف کاسھ ماست ھی و با ینی سی و گذاشت توی خالماست
  ارسام

 
 بد نگاش نقدری پسر با اون چشماش انیانگار نھ انگر ا... اروم زد پشت دستشیکی کھ
  کردیم
 

 ..ترسمی مکنمی وهللا من کھ دارم نگاش مدیترسی نماصال
 .شتیپ_

  بچھ گربم؟ھ؟مگھگی دھی چشتیپ: و گفتمانیبرگشتم سمت شا!جاخوردم
 .ی منینھ تو جوجو: خورد و گفتی دوغش کموانی لاز
 .لوس نشو_

 . سرم و باال گرفتمانی شای کھ با صداخوردمی غذام و مداشتم
 یچی پسر ھنی داد کمند تورو خدا رحم کن ای؟ای بود و خوردینوچ نوچ نوچ ھرچ_
  یگینم
 

 . پسر کننی خودت کمک اای؟خدای ھمشون و خوردعی تو سراونوقت
 .. زناری گرفتھ بود شده بود مثل پخندمون

 خی چرت نگون من تازه قاشق دومم و خوردم کھ بعدشم از ده تا سانیشا: گفتکمند
   کھیکباب

 
 . بعدشم چشمات تو حلق من نباشھمی کامل نخوردشمیکی ھردومون ھنوز نجاستیا
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  دوتا.. ھر قاشقت فقط کباب بود و برنج نبودیِمن چشمام تو حلق توا؟؟؟؟؟؟تا االن تو_
 

ُ پرپرهی خوردقاشق ُ. 
 ؟ی شماری منو می تو قاشقاانیشا_
 .. ارسام نگاه کردم چشماش بھ کمند بود حواسش بھ حرفاشبھ
 . شدهی پسر ھنوز لباش تر ھم نشده اونوقت تو دور لبت روغننینھ من کجا بشمارم ا_
 .خفھ بابا کوفتت و بخور_
 . کمندی ادبی بیلیخ ـــعیھ_

 سرکوچھ ی مثل زناانیشا.. می آروم بخندمیکردی می سعی از بحثشون ولدمیخندی مھمھ
  ی
 

 .. قلدری و کمندم مثل مردازدی محرف
 .وزی پوفکھیمرد.. غذات و حناق کنریزرزر نکنا بگ_

  کمند؟؟؟؟؟حداقل جلو ارسام خجالت بکش ممکنھ قبل از ازدواج: و گفتدی خندانیشا
 

 ! بشھ ھامونیپش
 . بشھمونی تونھ پشینترس اون بخوادم نم_
 . داداشسوزهی دلم برات میلی داد خیا_

دلت بھ حال خودت بسوزه کھ دارن ماستت و : با زبونش لبش وتر کرد و گفتارسام
  یخال

 
 .کننیم
 با تعجب نگام کرد و انیشا.. خوردمعی قاشق ماست و سرنی حرفش آخرنی ابا

  حالت و:گفت
 
 ؟؟ی کردی خانوم خانوما دوتا کاسھ ماست و خالرمیگیم
 . بھ کمندی ندی الکری گی خواستیم_

 گھ؟ی دیخورد: اورد و گفترونی زبونش و بکمند
  ادیز(ی لونبونی می دارای؟یسامان داداش تو الل: پشت کلش و خاروند و گفتانیشا
 

 ؟)خوردن
 . بھ ماستمدمیمن دارم حواسم و م: با خنده گفتسامان

 . بنداز بھ منھیباشھ توھم تک_
 ساعت چنده؟:فرناز گفت...می و خورددمیخند

 .قھیدق١١:٢٣: بھ ساعت کردم و گفتمینگاھ
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 . خوشمزه بودیلیممنون خ: و گفتینی سی و گذاشت توقاشقش
   نکردم کھ فقطینوش جانت کار: گفتکردی مکھی ھمونجور کھ داشت کبابش و تانیشا
 

 . کباب پختمبراتون
 .ی کارم ندارھی نی ھمیتو عرضھ !ھھ: و گفتدی خندکمند
 .دهیعرضش و نشون م: بگھ کھ ارسام گفتیزی چاومد
 نھ بابا؟: کرد و گفتزی چشماش و رکمند

 .اره بابا: مثل خودش گفتارسام
 .دمی روزم نشون مھیباشھ حاال : گفتالیخی بانمیشا

 خونھ ھامون و از می برمی گرفتمی ماھا تصمی دوتا و خنده نی کلکل ای شام و کلبعداز
  کمند

 
 یدرکل شب.... شھی روزا نمنی گفت کھ ای ولی رفتن مجردرونی بی گرفتم واسھ قول
  یخوب

 
 . اخر ھفتھ افتادمی فکرمھمونی و حاالھم تومیدی خندی و کلبود
 ***کمند**

 . بھ دستم انداختمینگاھ
 .اوووف ارسام دستم شکست بخدا آروم تر_
 .امال نشکستھنترس ھنوز ک_

  چنده؟قیساعت دق: و کم کرد و گفتکی موزی وچرخوند و صدافرمون
 چرا؟..قھیدق١:٣٦ قایساعت اووووم ساعت دق_
 .ی جاھی می خوام بریم_
 کجا؟_
 .یفھمیم_
 . زحمت دستم و ول کن بخدا رد گرفتیباشھ ب_

 عادت کرده یانگار..کردیاز بس محکم گرفتھ بود دستمو کھ دردم م.. و ول کرد دستم
  بود کھ

 
 .رهی دست و من و بگی و ھرکاری رانندگموقع

  ارسام؟گمیم_
 .جانم_
  خونھ تو؟رم؟اونی بگی آخر ھفتھ مھمونیچرا گفت_
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 کی صورتم و نگاه کرد و دوباره نگاھش و بھجاده تاری و از جاده گرفتم و تونگاھش
  کھ با

 
 ؟؟؟؟خونھ تو؟: روشن بودن دوخت و گفتی کمی نارنجی ھانور

 .خوب منظورم خونھ ما بود_
 .چون الزم بود..آھان_
 .. تقاضـی برم برادیاصال ھم الزم نبود من تازه من صبح پنجشنبھ با_
 .خودم کار ھا و انجام دادم_
 کدوم کارا؟_
 .ی حضورری طالق غیتقاضا_
 ..کــی طول میلی خگنی می ولدونمیم_
 . پنجمشادی برج کھ بنیافتاده جلوتر ھم_
 .ارسام بزار حرفم و کامل بزنم_

  دادیھمش کار خودش و انجام م..دیپری حرفم می توی خورد شده بود ازش ھاعصابم
 

 ... کردی متمی عشق بودنش اذنی زربری توجھ ھا و زنی ای نبود ولخودخواه
 ... دوختمشھی از شرونی و بھ بنگاھم

 بھش بگم کھ چقدر برام مرد جذاب و خواستیدلم م...نمی و ببانی راخواستی مدلم
  خوش

 
 و بھش بگم کھ از نگاه کردناش بھم خوشم نمشی ببخواستیدلم م.. بودهیلیاست

  دلم...ومدیم
 
 بھش خواستیدلم م... بھش بگم کھ بعداز اون ماجرا چقدر ازش متنفر شدمخواستیم

  بگم کھ
 
 شکمم بود ی بچش تونکھی از اگمی بھش مدمشی دی روزھیاگھ ... برام جذاب نبودگھید

  از
 

 مدت ھی ی کھ ازت ممنونم چون تو باعث شدگمی بعدش بھش می ولومدی بدم مخودم
  یکوتاھ

 
 ... کنم مادرم و نگارن باشمحس

 .خوامیمعذرت م_
 .ستیمھم ن: بود گفتمشھی صداش از افکارم دور شدم و ھمونجور کھ روم طرف شبا
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  کمربند.. سمت خودش مجبور شدم برگردم سمتشدی بازوم و کشی و گذاشت رودستش
 
 . ازم دور بشھی جلو تر کھ کمدمی و کشیمنیا

 ؟یناراحت شد_
 . نھ ارسام_
 ؟یپس چ_
 . بخدایچیھ_

 و بازم جاده و نگاه نداختی بھم می نگاھمی نگشتی بر می بھ جاده بود و ھنگاھش
 ..کردیم
 .. پس چــیدی خندی مدام مشی ساعت پمیتو کھ تا ن_
 . دلم گرفتھوی فقط ستی نیزیارسام بخدا چ_
 از دست من؟_

 . دلم گرفتییھوینھ بخدا : و گفتمدمی و محکم گرفتم و پشت دستش و بوسدستش
 .ستیپس از دست من ن_

 !از دست تو: و گفتمدمیخند
 م؟یری کجا می نگفتیراست: ذھنم و بھ زبون اوردم و گفتمی سوال توھوی

 . باغمیریم_
 باغ؟_
 .  سوال نپرسگھید_
 . خاموش نکننوی ایپس لطف کن ھ_
 . ی آھنگ چرت دارنی بھ ایاخھ تو چھ عالقھ _

 . ھای تھران مازراتاد؟؟اسمشیدلت م: و گفتمدمیخند
------------------------- 

 ... بھ در کھنھ و رنگ و رو رفتھ روبروم انداختمینگاھ
 نجاست؟ی ازتیاسوپر: کھ دور انگام حلقھ شد گفتمی دستی حس گرمابا
 .اوھوم_

 دروباز کرد ی مردری نگذشتھ بود کھ پیزی برداشت و زد بھ در ھنوز چی زهی رسنگ
  و با

 
  کجا؟نجایسالم پسر جون تو کجا و ا: زد و گفتی ارسام لبخنددنید
 صورت ارسام ی روی لبخند کمرنگزدی حرف می خوشرو مھربون بود کھ وقتنقدریا
  یم
 

 ..نشست
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 مانتوم بی جی ھا دستم و توی بھ پشتمی دادھی تخت و تکھی ی رومی تو و نشستمیرفت
  کردم و

 
 ...واقعا سردم بود... بھ شال گردن ارسام انداختمینگاھ

 ؟یکنی نمیپسرم معرف: گفتزوی می و گذاشت روی چای حاوینی برگشت و سرمردهیپ
 .می کنیزدواج م اگھینامزدمھ تا چند وقت د: نگاھشو بھ من دوخت و گفتارسام
 کی تبرخوادی زد و از سرجاش بلند شد و اومد سمتم فکرکردم مینیری پھن و شلبخند

  یبگھ ول
 
 .. موھام زد اولش تعجب کردمی کھ روی بوسھ با
 نقدری پسر انی ایی چرا رنگ و روگمی من منیمبارک باشھ ان شا کھ خوشبخت بش_

  باز
 

 .. گل دخترهی نگو از پا قدمھ توشده
 .ممنون: و گفتمدمیخند
 .ردمیگی در و باز کنم االن بر مرمیم: سرجاش بلند شد و گفتاز
   دورم نگاھم و دوختم بھش وی گرمزیبا افتادن چ.. بوددهی خمی رفتنش نگاه کردم کمبھ
 

 .شھیسردت م:گفتم
 .ستی سردم نریتو دستم و بگ:  و گرفت و گفتدستم
 بشر سرد و خشک نی چقدر اکنھیونھ فکر م ندیکی.. زدماشی لوس بازنی بھ ایلبخند

  و
 

 /خخخخ/ لوسھی صورتھی مثل جوجھ رنگدونھی نممغروره
 ام؟ی ھمراھتون بدیخوایم. آقا درو باز گذاشتمدییبفرما_

 .دیی شما بفرماستینھ الزم ن: و گفتمیستادی و باھم ادی بلند شد و دستم منم کشارسام
 .دی صدام بزننی داشتیچشم اقا کار_
 دیارسام با دستش درو کش.. کھ باز بودی سمت درمی و رفتنیی پامی تخت اومدی رواز

  عقب
 

 روبروم لبخند پھن ی گالدنی بھ دماغم خورد با دی خوبیلی خی کھ وارد شدم بونیھم
  دندون

 
 .. زدمیینما

 چطوره؟: در گوشم بودصداش
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 ..محشره..فوق العاده..ھیعــــــــــالــــــ_
 .. بھشتھنجایا:محکم بغلش کردم و گفتم سمتش و برگشتم

 ...  ھمھ سرخی رز قرمز و محمدی بود از گالپر
 ؟ی کرددای و از کجا پنجای اھیعال: و گفتمدمیی بویکی یکی سمتشون و رفتم
 البتت دمی ھجده سالم بود خربای و تقرنجایا: سرم و کنارم زانو زد و گفتی باالاومد

  متروکھ
 

 .بود
ھجده : گفتمکردمی زانو نشستھ بودم و با دستم برگ گل و لمس می کھ روھمونجور

  سالت
 

 ؟ی از کجا اوردبود؟پول
ما وضعمون از اولم خوب بود اونقدر خوب بود : شد و گفتدهی کشی لبش کمگوشھ

  ھزارتا
 

 ..می داشتدشمن
دستم .. دمی ترسی چشما منی چشماش قرمز شده بود و من از ای افتاد ولی چادی دونمینم
  و
 

  حاال خوبھ شما: زدم و گفتمیقی چشمم پلک عمی زل زد توی دستش وقتی روگذاشتم
 

 .  خوب بوده من کھ نبودم از اولم بد شانس بودموضعتون
   آزادانی راگھیھفتھ د: و گفتستادی بلند شدو کنارم استادی خستش شد بلند بلند شدم و اپام
 
 .شھیم
 .. مقدمھ گفتیچقدر ب.. حرفش شوکھ شدمنی ابا

 ؟ی تمام مدارک و داریچرا؟مگھ نگفت: سمتش و گفتمبرگشتم
 . ندادملی ھنوز تحوی موقتھ مدارک کاملھ ولیآزاد_
 چرا؟؟؟؟؟_

نگاھمو دوختم بھ .. تر شده بود از اشکدمید... بود خوب داداشھ ی سوال مسخره چھ
  یگال

 
 ..روبروم

 .حق بده: و گرفت و گفتدستم
 ...  آخھی ولدمیحق م_
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 .. چھ مرگمھدونستمی ندادم خودمم نمادامھ
   بلند وی دستم و گرفت و بھ ناخونامی ،ھر دو نشستی برد سمت تخت چوبدی و کشدستم

 
   برنی حداقلش حبس ابد مکننیاگھ مدارک و بدم اعدامش م: و گفتکردی نگاه منامرتبم

 
 ..براش

 شھ؟یکامل نده نم_
 . بھ ھم وصلنری ھمشون مثل زنجشھینم:زد و گفت و باال گرفت و بھ چشمم زل سرش

 ...ــی اگھ بمیری طالق بگزراهی نمادی ب؟اگری کنکاری چیخوایپس م_
 . کردمزوی فکر ھمھ چشھی نمیچیھ_

 بھ ی دراوردم و نگاھبمی وو از جمی و بلند شدووگوشرونی بدمی و از دستش کشدستم
   نویگوش

 
 .رونی بمیکمندم فردا بر: ام زدمی و زدم و بھش پمیشماره مر.. دستم انداختمیتو

 .ومدی پاش می دوشم بود گذاشتم صدای کت ارسام کھ روبی جی و تویگوش
 م؟یبر_

 .میبر: سمتش و بدون نگاه کردن بھش گفتمبرگشتم
  رمردهی سمت در کھ پمیرفتی ممیدرو بست و داشت..دی و گرفت و دنبال خودش کشدستم

 
 د؟یریم:گفت

 . کار دارم فردا خدانگھداریلیبلھ خ: برگشت سمتش و گفتارسام
 . جاده خطرناکھی شب تودیمراقب باش. بھ سالمتدیبر_

 حق و بھش دادم چرا دلم گرفتھ بود نکھی با ادونمی نممی شدنی سوار ماشھردو
  دیشا..ازش

 
 ..کنھی و خراب مزی ھمھ چادی اگھ بکردمی فکر مچون

 ... دادمی و بھ صندلمیھم گذاشتم و تک ی و بستم و چشمم و روکمربند
 ... و فکرم آزاد بودومدی مکی آروم موزیصدا
 ...دی کشی و روبھ پنجره گرفتھ بودم و فکرم بھ ھرکجا مسرم
 ! دستم حس کردم واسم مھم بودی دستش و روھیگرم
 ! بود کھ باشھمھم
 ! بود کھ ھوامو داشتھ باشھمھم
 ! بود کھ بفھمھ چقدر دوستش دارممھم
   شبای و من ھنوزم بعضگذرهی می دزدی بود کھ بفھمھ فقط چھارھفتھ از ماجرامھم
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 !ترسمیم
 ...  بودمھم

 ! باھاش برام مھم بودبودن
 .. دوباره از دستش بدمخوامی نمیول
 .. گرمش خوابم ببرهی با حرم نفساخوامی دوباره شبا با فکرش خوابم ببره مخوامینم
 .. موھام و آغوش گرمشی توشی قوی حس نوازش دستابا
 ی خونھ بوق کوتاھمی با دقت بھ اطراف نگاه کردم اومده بودنی توقف ماشبا

   وموتیر..زد
 
 ... بود و آقا محمود دروباز کرداوردهین

 .. دستش بودی دستم توھنوزم
 ... شدمادهی و پرونی بدمی گذاشت دستم وکشنگی و پارکنیماش
 و با حس کمھی نزددمی عطر تنش فھمیبو طرف آسانسور و دکھ و فشردم با رفتم

  دستاش کھ
 

 ..کمھی چقدر نزددمی پھلوم حلقھ شد فھمدور
 ... حلقھ دستش تنگ تر شدمی وارد شدباھم
 .. متوجھ نگاھش بودمی ولکردمینگاش نم.. بستھ شد و دکمھ دوازده و فشرددر

 ..رونی بمی طبقھ دوازده رفتی با صدارونی و دمم و محکم فرستادم بدمی کشیقی عمنفس
 ..منو بھ خودش چسبونده بود.. و دراورد و درو باز کردمدیکل
 ھی اسکقھی لباس ھی ورودمون ازش جدا شدم و رفتم سمت اتاق مانتو و دراوردم و با با
  یاسی
 

   تختی و موھامو باز کردم،خودم و رودمی و پوشمی راحتی کردم و شلوار مشکعوض
 

 ..ُف زل زدم و بھ سقانداختم
 م؟ی آخرش باھم باششھی میعنی
  از حال برم؟ی خوشبخت باشم کھ از خوشحالنقدری ای روزھی شھی میعنی
  مشکالت تموم شده؟می حالمون خوب باشھ کھ فکر کننقدری ای روزھی شھی میعنی
  دارم؟ھ؟خانوادهی عادمی دخترا زندگھی فکر کنم منم مثل بقی روزھی شھی میعنی
 .. و رد اشکم و پاک کردمدمی چشمم کشری در دستم و زی صدابا

 .. سرم بودی بودم و دستام باالدهی باز خوابطاق
 .کردی داده بود و منو نگاه مھی کردم بھ چارچوب تکنگاش

 ؟یستادی اونجا اھ؟چرایچ_
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  کھ پرت ی و از چاچوب گرفت و اومد سمتم نگاھش رفت سمت مانتو و شلوارشیتک
  شده

 
 و باز کرد و درش اورد،نگاھمو ازش گرفتم و چشمم رھنشیدکمھ پ..اتاق گوشھ بودن

  و
 

 .شھی کنم داغم تازه تر مشترنگاشی ھم گذاشتم،ھرچقدر بیرو
 تخت چشمم وباز کردم و سرم و گرفتم سمتش ی اومدن کنارم رونیی احساس پابا

  کنارم
 

 .. بود و نگاھش بھ من بوددهی کشدراز
 .ادیارسام خوابم م_

 .. کنارش و زد و چراغا خاموش شدی و دراز کرد و دکمھ دستش
 ی کردم و سرم و روکشی ھم گذاشتم و خودم و نزدیچشمم و رو.. بودکی تاراتاق

  نشیس
 

 ... و دستم و دورش حلقھ کردمگذاشتم
 .. شونم گذاشتی روی کوتاھی داغ بود ،دستش و دور کمرم حلقھ کرد و بوسھ تنش

 .ارسام بخواب_
 .مکنی میسع_

 .. گذاشتمنشی سی زدم و سرم و رونشی سی روی بوسھ
 ..کردی و فکرم و بستھ مکردی موھام حرکت می توانگشتاش

   و چونشودمی چونش و لمس کردم،خودم و باال کشی و باال اوردم و با انگشتم رودستم
 

 خراب بود کھ اگر نقدری واسم مھم نبود حال من اینفسش صد دار شد ول..دمیبوس
  یھرکس

 
 ..پرستمشی من می ولکردی نگاھشم نمی بود حتمنیجا

 . کندارمی بی بریصبح خواست: دستش گذاشتم و گفتمی و روسرم
 زود خوابم ی بھ صورتم ولخوردی کھ می گرمی از نفساای ادی فکر زای سردردم بود از

 .برد
 تخت ی روومدی کھ می آبی اتاق بود با صدای تویفی بود و نور ضعکی تاربای تقرھوا

  نشستم
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اصال ولش ...کھی بھ حموم نگاه کردم آخھ االن وقتھ حموم رفتن بود؟؟مردیجی با گو
  کن
 

 .. بودقھیدق٣:٢٠ انداختم ساععت زی می بھ ساعت روی چنده؟نگاھساعت
 خی از بس پارکتا سرد بودن کھ کل بدنم دمی و پوشی ابریی و کنار زدم و دمپاپتو

 ..زدیم
   صورتم کنار زدم و دوتا ضربھ بھ در حموم زدم وی سمت حموم موھامو از جلورفتم

 
 ؟ییارسام؟اون تو:گفتم
 . کمتر شدی آب کمیصدا

 .آره_
 . خوبیلیخ_

 ... بشرنی کنھ ایآدم و بد خواب م.. رونی از اتاق برفتم
   خوشمزه ویزای و چی با دقت نگاه کردم پر از خوراکی و باز کردم و کمخچالی در
 

  دمی و کشوهی خم شدم و پاکت آب میکم.. نشستی بھ دلم نمچکدومی ھی بود ولیخوردن
 
 .آلبالو: روش و با دقت خوندم با طعمرونیب

 .ھلو: و در اوردم با طعمی رانی سرجاش و قوطگذاشتم
 وکھ نتی کابنی اولنتای خمار رفتم سمت کابی و بستم و ھمونجور با چشماخچالیدر ! َاه

  باز
 

 ی پشمکادنی و با درونی بدمی رنگ و کشدی بھ دماغم خورد ظرف سفی خوبی بوکردم
  دیسف
 

   گرد و تپل وی  و کاسھ ونیزی تلوی مبل نشست روبروی کامل باز شد رفتم توچشمام
 

  ی ازش نمیچی کھ ھی مستندکردی و ھم بھ مستند نگاه مخوردمی پام و ھم می روگذاشتم
 

 .. دمیفھم
 ؟یدینخواب_
 یبرگشتم سمتش و دستم وگذاشتم رو.. باالدمی کھ اومد بدجور جاخوردم و پری صدابا

  قلبم و
 

 .اووف از دست تو:گفتم
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 .نی بشایب: دھنم گذاشتم و با دھن پر گفتمی بلند و پشمک و توی ھاشھیر
 .پاشو برو بخواب: نشست و گفتکنارم

 ؟ی خوابیتوچرا نم_
 . خوابمی منم ممیپاشو بر_

 ی تاپ مردونھ طوسھی انداختم با ی پشمک کردم و بھش نگاھی ھاشھی و پراز ردھنم
  رنگ کھ

 
   شلوارھی و ورزشکار و با کلی مرد خوش ھنی ازدی و داد مدادی و خوب نشون مبدنش

 
 ..دهی ژولی رنگ و موھایمشک

 . اونجا خوب نگام کنمیپاشو بر_
 خودم و ییاتاق با دمپا ی گذاشتم و بلند شدم دستم و گرفت و رفتم توزی می و روکاسھ

  یرو
 

 و دی و از پام دراورد و پاھامو کشیی ،دمپادمی شکم خوابی پرت کردم و روتخت
  یصاف رو

 
 صورتم کنار زد ی و موھامو از رودی گذاشت و پتو وروم گرفت کنارم دراز کشتخت

  و
 

 ؟یدیخواب:گفت
 .آره حموم ی نرییھویاگھ : کھ کج شده بود از فشار تخت گفتمی دھنبا

 . خبرم بدهی بری نرو اگرم خواسترونیصبح ب: و گفتدی گردنم کشی و رودستش
 .اوھوم_
 .درست بگو بلھ!گھی دھیکمند اوھوم چ_
 .باشا_
 . حرف بزنگھ؟درستی دھیباشا چ_
 .اووه برو باو-
 ؟ی کنتی بچھ ھامون و تربیخوای مینجوریواقعا کھ فردا ھم_

 . ھستنتی من خودشون با تربیبچھ  ھا: زدم و گفتمیلبخند
 .  مادرشوننھی شبیلیآره خ_

 تم؟ی تربی من بیگی میعنی: و باال اوردم و گفتمسرم
اصال من غلطم بکن بھ : سمت خودش و گفتدمی بازوم و کشی و گذاشت رودستش
  خانومم
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 . بگمیزیچ
  گفتھ من خانومتم؟ی کرمینخ_
 ؟یستیخانم من ن_
 !نھ_
 ... نکنیکار_
 ؟یچھ کار_
 . بخوابیچیھ_

 . کار دارمیلیبخواب فردا خ: و گفتدی و بوسگونم
 .اوھوم_

--------------------------- 
  ی احساس ضعف و گشنگومدی کھ می خوبی چنده فقط با بوقای ساعت دقدونستمینم
 

   شدمرهی خواری دی تخت نشستم و موھامو زدم پشت گوشم و بھ ساعت رویرو..کردم
 
 //قھیدق ١٢:٤٧//
 شدن ھی تخلی اتاق و بعداز کمی توسی اومدم و رفتم سمت سرونیی تخت پای رواز

  صورتم
 
 با صابون مخصوصم شستم و با حولھ خشک کردم و در کمد و باز کردم،حولھ و و

  یرو
 

 .. حالھی و ارسام اومده و تودمی خوابادی انداختم ،از سروصداھا معلوم بود من زتخت
 جلوش یی و طالزی ری خوب بھش نگاه کردم دکمھ ھا ورونی و بدمی وکشدی سفلباس

  داشت
 
 و دکمھ ھاشو بستم دمشی نداشت  پوشنمی بود آستیی طالی نگ دوزشی کالری روو

  ،شلوار
 

 پی دوتا زنشیی بود و پای شلوار راحتدمشی و پوشرونی بدمی و کشدمی سفینودسانت
  ییطال

 
 با دستگاه عی سرنشویی پای داشت موھامو با برس مو خوب صافش کردم و کمبزرگ
  حالت
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 و دنبالش و دمی کشی ،خط چشم پھندمی و رژقرمز و برداشتم و دورتادور لبم و مالدادم
  شتریب
 

 ..دمیکش
 یلی خودم و نگاه کردم خکی کوچزی می بزرگ روی قدنھیی آی عقب رفتم و تویکم

  الغرتر
 

 .. اندامم قشنگ تر شده! خوب بھتریل بودم وشده
 بود دهی آشپزخونھ ثابت شد غذا خری توزی می چشمم رورونی باز کردم و رفتم بدرو
  اونم

 
 .ی سبزقرمھ

 .یسالم خستھ نباش: کھ دورم حلقھ شد برشگتم سمتش و با لبخند گفتمی دستبا
 گھی اونم با لبخند دنمی تورو ببیوقت: دستش کپگرفت و لمسش کردم و گفتی توموھامو

  خستھ
 
 .ستمین

 ھ؟ینظرت چ: پھن تر شد و گفتملبخندم
 ی کماد؟البتھی بھم مپمی تنیا: زدم و گفتمیعقب رفتم و چرخ, کردزی ری کمچشمامو

  سرده
 
 .. خوب بازمی ولھا

 و ی چشم من تکی کھ توی ھستی کسنیتو اول: جلو و با برق چشماش گفتاومد
 ..یجذاب

 .دونمیم: نگاه کردم و و خودم و بھش چسبوندم و گفتمشرتشی تی لبھ بھ
 .از خود متشکر: جمع شد و گفتی لبش کمی گوشھ
 نی لبش گذاشتم،با ای و لبم و روستادمی نوک انگشت پام ای و رودمی باال کشپاھامو
  حرکتم

 
 موھام بھ خودش اومد ،حرکاتمون آروم ی با رفتن دستش توی جا خورد ولی کماولش
  بود و

 
  صورتش و کج کرد و..ستادمی خستھ شدن و درست ام،پاھامیدیبوسی و مگھی ھم دداغ

 
 ..دی بوسی مپرحرارت
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   و دور گردنش حلقھ کردم و پوست داغش و لمس کردم ،دستش و دور کمرم حلقھدستم
 

 محلت نداد و ی ازش جدا شدم ولی لحظھ ی بھ خودش چسبوند براشتری و منو بکردم
  بازم

 
 ی سوختم،دستم و روی مششی اتی پر حرارتش چسبوند داشتم تویبا و بھ للبم

  صورتش
 

   لبم زد وی روی کوتاھی ازش جدا شدم خم شد و بوسھ دمی و خودم و عقب کشگذاشتم
 

 .ی کردوونھیمنو د:گفت
 .من بدترم: پھن و برجستھ مردونش گذاشتم و گفتمنھی سی و روسرم

 .. تویداغونم کرد: موھام گذاشت و گفتی و رودستش
 .می بخوریزی چھی میبر: نگفتم با احساس ضعف دوباره گفتمیزیچ
 . منم برم لباسم و عوض کنمی دور لبت و پاک کنیتا تو بر_

 کمرنگ دور لبم و پاک کردم و نشستم پشت ی جدا شدم و رفتم با آب رژاازش
  اووووه..زیم
 

 .دهی خرییلوی بود فکرکنم کدهی خرچقدر
 .ارســـــــــــــــــــــــام:باره صدا داد بلند داد زدم. دمعدم

 .کوفت_
 ؟یینجای تو اــــــــعیھ-

 ؟یزنی داد مینجوری کمھ چرا ایلی اتاق خنی تو با ایفاصلھ : روبروم و گفتشست
 .یخوب حاال بخور کھ مردم از گشنگ_
 *ارسام*

 چشمام نگاه ی و بھش دوختم،سرش باال بود و تومی از ھر احساسی خالنگاه
  کرد،نگاھشیم
 

 . بوددهی ورنگ چھرش پرخستھ
 .نیبش: روبروش و گفتمنشست
 ی توی دستبند فلزی تکون داد صدای روبروم و دستاشو کمی صندلی رونشست

  دستش زارم
 
 .دادیم
 .  پرسمی ازت می سوالھیفقط _
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 رنگ کھ پراز کائوچو اهیاون جعبھ س: نگاه کردم ،نگاھش منتظر بود ادامھ دادمبھش
  بود و

 
  بھ خونھ کمند؟ی کھ داخلش بود کار تو بوده ؟تو فرستاده بودی موادکی پالستاون

 کھ اگر ی کنم؟اونم موادی کارنی اونقدر پستم کھ ھمچیکنیفکر م: زد و گفتیپوزخند
  یحت
 

  من نبوده؟شھ؟کاری مشی کنھ باعث نابودبوشم
  بوده؟یپس کار ک_
  بوده از گذشتھ؟یکی کار دی شادونمینم_
 گذشتھ؟_
  نی چندتا از ایدونی داشتھ؟میفی چھ شغل شریدونی؟میتو از گذشتھ کمند خبر دار_
 

  باال شھر و قاپ زده؟یپسرا
 . کننده بود برامجی گحرفاش

 .ی فقط ازت خواستم بھ سوالم جواب بدانیبس کن را_
 .منم سوالت و برام روشن تر کردم_
 .یعـــبـــاســـ: بلند شدم و داد زدتی عصبانبا

 .  باز شد و سرباز با احترام اومد تودر
 . کھ بودهیببرش ھمونجا_

منظورش از ... شدمرهی نشستم و بھ عکس خی صندلی و گرفت و بردش رودستش
  ھیشغل چ

 
 باھاش نکھی با پسرا بود؟ایدوست کار کمند خالف بوده؟نکنھ منظورش از قاپ نکنھ

  دوست
 

 یزی؟چی باشھ چی گھی دزی اگر چی بوده ولیی از تنھاکنمی نداره درکش می اشکالبوده
  کھ
 

 ! بھم نگفتھخودش
 رنگ یسوار پورشھ مشک..رمی و اطالع  دادم دارم مدمی بلند شدم و کتم و پوشعیسر

  شدم و
 

 . کنمی رانندگتونمی کھ می سرعتنی کردم با آخریسع
  بگم؟ی و بھ در دوختم رفتم تو چنگاھم
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  شروع شد؟نی تموم شد ابتی اون دوتا مصبگم
  مواد بوده؟کی بزرگ و کوچاهی اون جعبھ سی توبگم
  کھ بھت شک دارم؟بگم

  بگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ
 دن؟ی مخم اکو می و اون پسره ارسالن توانی رای حرفابگم

   ھم فشاری چشمامو روی الکی پر از درد و حرفای و رو فرمون گذاشتم و با سرسرم
 

 .دادم
 .رونی باز کردم و رفتم بدرو
 ... خونھی کوچھ گذاشتم و رفتم توی تونویماش

 .. کردم و دروباز کردمی در چرخوندم مکثی و تودیکل
 . اومدی بھداشتسی در سروی صداومدی می گرم و دلچسبیبو
 ؟ییارسام تو_

  کرده؟ھی گریعنی گرفتھ بود صداش
 بودن و ختھی انداختم و رفتم سمتش موھاش نامرتب دورش ری جاکفشی و روکتم

  سرش و
 
  شده؟؟چتیخوب: کمر و بازوش و گرفتم و گفتمعی دستش گرفتھ بود سریتو
 ی و تووهی پاکت آبمعی مبل خوابوندمش و رفتم سری متوجھ نشدم روی گفت ولیزیچ
  وانیل

 
 .بھترم: خورد و گفتی کم کردمکی کردم و بھ لبش نزدیخال

 چت شده تو؟: گذاشتم و گفتمزی می و رووانیل
 رفتم سمت تلفن و عی نگاه کردم ،سردشی کنار زدم و بھ صورت رنگ پرموھاشو

  تماس ھا و
 

 . بودروزی شماره بود کھ اونم از دھی نبود فقط ی تماسچی کردم ھچک
 .ارسام_
 .جانم: صداش رفتم سمتش و گفتمبا
  اما مزاده صالح؟می برییایم_
 چرا؟_
 . توبھ کنمخوامیم_
 ؟یچھ توبھ _

 .ی گھی چرخوند سمت دنگاھشو
 . طلب بخشش کنھخوادی حرفا راست بوده و حاال مدیشا
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 . ھمونجامیبری ناھار خوشمزتم منی امیری االن منی لباس بپوش ھممیپاشو بر_
  خوشمزست؟یفھمیاز مجا م: زد و گفتیلبخند

 .کنھی موونھی کھ بوش داره منو دیاز اونجا_
 . تر کردوونھی پھن تر شد و من و دلبخندش
 موھاش کردم و نفس کی ونزدمینیب.. سمت اتاقمی و گرفتم و بلندش کردم رفتدستش

  یقیعم
 

 ! بودنی بو ھمنی بھترکشدم
 .کنمی و اماده مالی وسارمی بعدش مپوشمیارسام من م_
 .کنمی تو بپوش خودم حاضر مخوادینم_

   بودمش بازم خجالتدهی بار ھا بدون لباس دنکھی و درو بستم با ارونی رفتم بعیسر
 
 .!!دیکشیم

 داخلش در قابلمھ و باز دمی دوتا برداشتم و چیزی و از ھرچزی می و گذاشتم روسبد
  کردم و

 
 !اونم دمپخت گوشت!دمپخت! ھام ھی ری تودمی غذا و کشیبو
  وغ و گذاشتم کنارش در سبد و بستم و بلند دی سبد و بطری دقت گذاشتمش توبا
 

 ؟یتموم:گفتم
 .آره برو حاضر شو: و گفترونی باز کرد و اومد بدرو
 دختر نیِ تخت افتاد،گوشھ لبم کش اومد چقدر ای روی اتاق و نگھام بھ لباسای تورفتم
  قلب

 
 !دادی می بازمنو

  تم و بھ کمرش زدم و و دسرونی مرتب کردم و رفتم بی و موھامو کمدمی و پوشلباسا
 

 . خانم خوشگلممیبر:گفتم
 . و سبد و برداشتم و با خودم ھمراه شددمی محکم بوسگونشو

   کھ زده قبالھی خط چشم و رژکمرنگششی االن کل آراکنھی مشی کھ کم آرانھی اشیخوب
 

 . مثل عروس بودشھیھم
 ؟ی کردکاری و چنیاون ماش: صندوق پورشھ گذاشتم و سوار شدم کھ گفتی و توسبد

 ھ؟یکدوم؟مازرات_
 .گرهیآره اون ج_
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 .یگذاشتم بنگاھ: سگک قفل و گفتمی و زدم تودمی و کششیمنی اکمربند
 چرا؟_

 . تو چشم بودیادیز: فرمون و گفتمی خودم و بستم و دستم و گذاشتم روکمربند
 و بھ نیی پادمی و کششھی باز شد،شاطی و زدم و در حموتی روشن کردم و رنویماش

  نگھبان
 

 .انی فردا مستنی اومد بگو نی ھرکسمیای وقت مریشب د:گفتم
 .چشم آقا_
 .سرم درده: خاموشش کرد و گفتعی و زدم کھ سری پلی سرعت خارج شدم و دکمھ با
 چرا؟_
 .رهی درگیلیفکرم خ_
 ؟ی چرهیدرگ_
 . دمیچی پابونی خی.ت
 . کنمکاری چدونمی کرده بودم حاال از عذابش نمی بدیلی کار خھیارسام من قبال _

 ! بوددرست
 ؟یچھ کار_
 .شمی توبھ کنم و از امامزاده صالح بخوام کھ کمکم کنھ سبک تر مدونمینپرس فقط م_
 پسرا تورو فراموشش گرده؟اونی بشھ؟پول اونا برمی کھ چیسبک تر بش_
  دمیکنن؟شایم
 

 ؟ی کردکاری کھ چتھوفی مادشونی ادی تا اسمت می کنم ولفراموشش
 نگام دمیترسی نگاش نکردم می پراز اشکش بودم ولی نگاه تعجب زدش و چشمامتوجھ

  بھ
 

 . ھستموونشی دی و فراموش کنم بھ اندازه کافزی و ھمھ چوفتھی بسشی خیچشما
 .ام..ارســ_

 .دی لرزی مصداش
 نی سراغ اگھی وقتھ دیلی کھ خدونمی نکن متی کمند خودت و اذدونمی و مزیمن ھمھ چ_

  کار
 
 انی و شاانی کھ فرھاد و رادونمی مینیبی و نمی وقتھ جز من کسیلی کھ خدونمی میرینم

  عضو
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 کھ فرناز بفھمھ کھ خواستی کھ فرھاد با فرناز بھم زد چون نمدونمی بودن،متونی بازنیا
  اون

 
 و گفت کھ شمی اومد پشم،فرھادی وناراحت بشھ،اومد پدهی فھمشونی بازنی از ایزیچ

  چقدر
 

 ھم ھیگفت کھ تو و ھان.. فرنازبا نقشھ اومده جلودهیگفت کھ فھم... فرناز بودهعاشق
  نیھم
 

   باھاش بھم زده ودونھی مزوی فرناز بفھمھ کھ اون ھمھ چدهیگفت کھ ترس... بودهکارتون
 

 شیھفتھ پ...گستی دیکی شیحاال فرھاد خودش زن داره و دلش پ.. کردهترددش
  شیعروس

 
 و بردی کھ من عذاب درد تو خوابم نمیشب... ی بودمارستانی بی کھ توی شببود

  سوختمیم
 

 نشونی کھ ماشی گفت کھ فقط پسراانی رایوقت..ی خودت کردوونھیتو منو د..برات
  یمازرات

 
 باھات دعوا کنم و ومدمی می وقتی گرفت ولشی کل وجودم آتینداختی تلھ می و توبوده

  خودم و
 

 ..یکردی و ذھنم و پاک پاک میکردی کنم با چشمات آرومم میخال
 سرخ ھی اشک بود و دماغ و لبش و گونش از گرسی و دوختم بھش صورتش خنگاھم

  شده
 

 ..بود
 بھ نفسش لطمھ ی کسشھی م،مگھیتو نفس من: و گفتمدمی گونش کشی و رودستم

  بزنھ،باعث
 

 شده یزی چوونھی دی معتاده وقتی وقتتونھی میوفتھ،کسی بھ عقب بدنشی نفس کشبشھ
  اون و
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 ی با حسرت بھ دستای چجورنمیبب..یکنی مھی گرنمی ببتونمی خودش دور کنھ ،من نماز
  حلقھ

 
 کھ ی ھستی تو تنھا کسیدوزی و بھ دست نشون شده فرناز چشم میکنی نگاه مھی ھاندار
  من
 

 . منی برای غصھ تو بشھ زخمزارمی نمدارم
 دارتی بمیدی بخواب رسریبگ: و باال اوردم و با دستم اشکش و پاک کردم و گفتمسرش

 .کنمیم
 . زجر ھانی تمام اشھیتموم م: و در گوشش گفتمدمی شدم و گونش و نرم بوسخم

 دستم گرفتم و ی و تورون،دستشی بمی اومدکی و حرکت دادم و از ترافنیماش
  دوساعت:گفتم

 
 .گمی و بھت مزمی کنار منم سوپرای و بزارتیاراحت نی اگھ قول بدمیی اونجاگھید
 ز؟یسوپرا: کرد و گفتینیف
 . فقط باھام حرف بزنای بخواب ایآره _
 .خوابمیم_

   بابا باھام حرف؟نخوابیخوابیم: با تعجب گفتمدمی ھم گذاشت و خوابی و روچشمامش
 

 .بزن
 من کتم و برداشت و ی صندلی ھمب ود و دستش و دراز کرد و روی و روچشماش

  یرو
 

 .خوابمیم: تنش گرفت و گفتباال
   بھش ودمی بود دستم و کشی چشمش ھنوز نم اشکریز.. دخترنی گرفت کال تنبلھ اخندم

 
 کرد کی دستم گذاشت و و انگشتامو بھ لبش نزدی عقب بکشم کھ دستاش و روخواستم
  و دونھ

 
 و دمیدستم و کش. درست جمع کنم حواسم وای کنم ی رانندگدونستمیدم،نمی بوسدونھ
  ریبگ:گفتم

 
 .می بزار سالم برسبخواب

  منو؟ی بخشیارسام م: و گفتدیخند
 .زدی بستھ بود و حرف مچشمامش
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 . کمند منسویحاال بخواب گ. کھ من بخوام ببخشمتی نکردیتوکر_
--------------------------- 

 دادم سرم و برگردوندم سمتش و بھ ی دلم سالمی دوختم و توحی بھ ضرنگاھمو
  صورتش نگاه

 
 . من جذاب بودی ھنوزم برای الغر شده بود ولیلیکرد،خ
 .میدی شو رسداریکمند کمند ب: و تکون دادم و ھمزمان گفتمشونش

 چتھ؟: باز کرد و گفتچشمشو
 . دارهفی گرفت کال با ادب تشرھ؟خندمی چھ رفتارگھی دنی چھارتا شد اچشمام

 .میدی شو رسداریچتھ زشتھ دختر جون ب_
چرا : شدم  و گفتمادهیشوکھ شدم از کارش و پ.. شددهی پاعی و باز کرد و سرکمربند

  ییھوی
 
 ؟ی شدادهیپ

 . برم خوخوامیم_
 .امی و پارک کنم بنیصبرکن ماش_
 .باشھ_

 افتاد ی بھ روزادمی گفتم انمی دادم و بھ شایامی و پارک کردم و بھ سامان پنی ماشعیسر
  کھ
 

 ؟ی چرا اومدگھیارسام تو د:انیشا(  سفره خونھمیرفت
 . باھاتون حرف بزنمخوامیم_

 . گوشھنی انیایپس ب:سامان
  خوامی مگھیسھ ھفتھ د: ھم گره زدم و گفتمی و دستامو تومی نشستی صندلی روھرسھ

 
 .رمی بگیعروس

 ؟یجد:انیشا
 .بذار حرفش کامل تموم بشھ ارسام ادامھ بده:سامان

 ی شماھا عروسمی ما خارج از شھری وقتدی ،بادی شماھا کمکم کنیی جاھی ی توخوامیم_
  و
 

 . بفھمھدی کھ نبادی و بگدی بھ دخترا ھم بگنوی و ادی کنبرپا
 .میکنی ممی بتونیھرکار:انیشا

 )کاریتوفقط بگو چ..میدیحتما انجام م:سامان
 ارسام حواست کجاست؟_
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 . موھاتو بپوشونمیبر: اومدم و گفتمرونی بیادآوری از
 ی وقترمیبرو تو منم م: ورود زن ھا گفتمی و گرفتم و ھمراه خودم بردم روبرودستش
  کامر

 
 . مونمی شد منتظرت متموم

 ...باشھ فقط مطمئن باشھ تو منو بخــ_
 . تو دلم بمونھذاشتمی ذره بھت شک داشتم نمھیمطمئن باش اگھ _

 .ھ قلبم داد و رفت تو و بی مھربونش گرملبخند
  فرستادی و دوخت بھ داخل و صلواتنگاھم

 کمند*
 یی طالحی ضردنی سرم مرتبش کردم و رفتم تو با دی و از خانوم گرفتم و روچادر
  اشک

 
 . کردمی دلم و خالھی چشمم حلقھ بست خودم و بھش رسوندم و با گریتو

 .ی مردمو برام نگھداری دارم نھ مادری حاال کھ نھ پدرخوامی صالح ازت مامامزاده
 . دوستام کنارم باشنخوامی مازت
 . ھا تموم بشھی و سختی بدتی اخوامی مازت
 ی کھ خودم و با پولی بخشش،بخشش گناھم،گناھی برای شفاعت منو بکنخوامی مازت

  کھ از
 
 . ساختمدادی کھ اعتمادشون بھم می و ساختم،با پولکردمی می دزدگرانید

 داشتھ باشم بدون درد،رنج،اشک،غصھ،آه و نالھ ی خوب و آرومی زندگامخوی مازت
  ھی..
 

 ..زنھی چشمش موج می عشق تونی کھ عاشقمھ و ای مردھی آروم و یزندگ
  تمی اذخواستی و کھ می عمھ بخشمیمن م: گفتمھی گرونھی و چسبوندم بھش و مسرم

 
 و کھ یی عموبخشمی کنھ ،می ازم دزدخواستیکنھ،می و تباه ممی زندگخواستیکنھ،م

  خوردم
 

 نی شب نابودم کردم و بھ بزرگترھی ی کھ تووی مردبخشمی شد فرار کنم ،مکرد،باعث
  گناه
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 و ھم رهی ازم انتقام بگخواستی کھ داداشش ھم موی اون دخترمیبخشی کرد،مآلودم
  خواستیم
 

 . باشھ ،توھم طلب بخششم و بکنمراقبم
 و بھم زل زده کردی مھی زن روبروم کھ داشت گردنی د و بادمی چشمم کشی و رودستم
  بود

 
 . شدمشوکھ

 .ه..مــ..عــ_
 ییھوی ای از ترس بود دیلرزی آغوشش گرفتم و منو بھ خودش فشرد بدنم می تومحکم

  دنشید
 

 .دمیلرزی ماما
   منویدی منو؟بخشیدیبخش: دستامو گرفت و گفتھی و ازم دور کرد و با گرخودش

 
   تویدی پات منو خاک کنن کھ چقدر قلبت پاکھ کھ چقدر تو زجر کشری زییدخترم؟الھ

 
 ...چــ
 آغوشش گرفت و بھ خودش ی منو توختیری کھ می تندی امونش نداد با اشکاھیگر

  فشرد و
 

 کھ بگم نمیبی کھ بگم چند سالھ کھ دارم خوابتو میاومدم تھران کھ بگم منو ببخش:گفت
  دارم از

 
 .وزمسی اون دوران معذاب
 .نی توفقط دعام کن ھمدمتی عمھ بخشدمتیمن بخش: و بھ کمرم زدم و گفتمدستم
 صروتش ی روی و برداشت و با دستش اشکای جدا شد و رفت سمت مھر ھا مخرازم

  و
 

 .خونمیبرات نماز م: کرد و گفتپاک
 . بھ نمازستادی و درست کرد و اچادرش

 افتاده بود ی چشماش بد جور گودری و شکستھ شده،زری دقت بھش نگاه کردم چقدر پبا
  و
 

 .زدیلری مدستاش
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 مانتو بی تو نشستم پول و از جنی ساعتھ اکی شدی بھ ساعت کردم باورم نمینگاھ
  دراوردم و

 
 . خداحافظ: تو و گفتمانداختم

 . توروخدا؟نرویریکجا م: دستم و گرفت و گفتعی شدم برم کھ عمھ سربلند
 .مینیب ھمو بریشمارم و از سامان بگ_
 .  من دورت بگردمیباشھ الھ_
 .خداحافظ_
 دادم و صورتمو با آب شستم و لی چادر و تحوعی سررونی منتظر نشدم و رفتم بگھید

  برگشتم
 

 و دمی کشی ارسام پوفدنی سرم و باال اوردم کھ با دیکی کھ محکم خوردم بھ برم
  گشنمھ:گفتم

 
 م؟یبر
 . خانوممیبر_

 ھست اونجا ی پارکھی میبر: کھ گفتمی شدنی سوار ماشدی و گرفت و با خودش کشدستم
  ای
 

  ھمون پارک؟قی آالچی تومیبر
 .قی آالچی تومیری داشت؟می دوتا چھ فرقنیاالن ا_

 .می و روشن کرد و راه افتادنیماش
 ؟یدی متوی لحظھ گوشھیارسام _
 ؟یخوای می چیبرا_
 . زنگ بزنمھی بھ ھانخوامیم_
 .خوادی خونھ نمانیشب م_
 ؟یعتشون کردد_
 .انی رفتھ قرار بود آخر ھفتھ بادتی یاره انگار_
 .میدی تدارک ندمیچی ھایگیراست م_
 .دهی و فرستادم خونھ خودش کار ھا و انجام میکی-

 می نشستقی آالچی تومی رفتراندازی سبد و دراورد و با زمی شدادهی و نگھداشت و پنیماش
  و
 

 چطوره؟خوبھ؟: گفتممیخوردی می و انداختم وقتسفره
 ...وهللا آدم گشنش کھ باشھ سنگم خــ_
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 . ھانھیدستتم سنگ: پاش کھ گفتی حرفش تموم بشھ محکم زدم رونذاشتم
 .می بخور بریزود: دوغ خوردم و گفتمیکم
 ؟یتموم_
 .اوھوم_
 ؟یتوکھ کم خورد_
 . مگھ گاومگھیبسھ د_
 . گاومیعنیدستت درد نکنھ من کھ بشقاب دومم -

 . و شونم و باال انداختمدمیدیخن
 ی زنگ خورد و رفت گوشھ شی کھ گوشمی برمی و بعدش بند شدمی نشستی ساعتکی
   وستادیا

 
 کھ ساعت می بریزود: بھ دور بود گفتیلی کھ ازش خی کھ تموم شد با لبخندحرفش
  چھاره

 
 .میخوری شب مبھ
 .باشھ_

   شاده لباشی چرا الکمدونستی نممی و بعدش سوار شدمی و جمع کنلی کردم وساکمکش
 
 زدی چشماش بدجور برق می ولدیخندینم

 لش؟ی دلی ولروندی بھ جاده دوختم تند منگاھمو
 .َ ارسامگمیم_
 .بلھ_
  تھران؟نکنھ مربوط بھ شغلتھ؟ی توی داریکار_
 نھ چرا؟_
 ؟یری تند منقدریپس چراا_
 .می برسی زودخوامیخوب خستمم _
 .ستیدروغ گفتنت اصال خوب ن_
 . واقعا خستمگھی خوب دیلیخ_
 . و بدهتیگوش_
 چرا؟_
 .تو بده_
 .وردمین_
 ؟یوردین_
 .نھ-
 .اوووف-
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 .مایدی رسی جدی نگاھم و بھ اطراف دوختم جدنی ماشستادنی خستم شده بود با اواقعا
   شدم رفتم سمتادهی شد کمربند و باز کردم پادهی پعی و سرنگی پارکی وبرد تونیماش

 
 .ادی و دکمھ و زدم و منتظر شدم بآسانسور

 .شب شده ھا_
 .اوھوم_
 .ساعت ھشتھ_
 .َ ارسامدونمیم_

 دی کلمی اومدرونی اسانسور بستادنی تو و دکمھ واحد و زدم دستم و گرفت و با امیرفت
  یوتو

 
 . چرخوندم و رفتم تودر
 . خونھکھی تارنقدریَاووه ارسام چرا ا_
 . رفتم سمت نوریکی تاری حال تعجب زده توی از تویزی روشن شدن چبا

 . روبرومزی چدنی از دزدی برق مچشمام
 پف بود و باالش حالت نشیی دوروبرش بود و پاکی کوچی کھ چراغ ھادی لباس سفھی

  یقشنگ
 

َ نتونستم برگردم سمت ارسام دستم و بردم ی بود کھ حتبای اونقدر براق و زداشت
   وکشینزد

 
  دی شادمی خونھ دستم و پس کشی چراغ ھا ییھوی با روشن شدن  لمسش کنم کھخواستم

 
 !خوابھ

 چطوره؟_
 !ستیخواب ن! نھ

 و ؟؟..کار تــ: سمتش و گفتمبرگشتم
 ازش آخھ ادی خوشت بکردمیفکرنم: بودم و زد و گفتدهی کھ تاحاال ازش ندی پھنلبخند

  با اون
 

 . ارزشھی بیلی خیخوای کھ تو می درمقابل اوننی ادی گفتم شامی و مرھی ھانیفایتوص
   بغلش و دستامو دوری تودمی سمت لباس و دوباره برگشتم سمت خودش و پربرگشتم

 
 .. عاشقتم عاشقتم: حلقھ کردم و گفتمگردنش

 .عاشقتم: و گفتمدمشی لبش گذاشتم و بوسی و عقب اوردم و لبم و روسرم
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ردم کھ دستاشو دور کمرم  روبروم نگاه کدی سفکی اومدم و باز ذوق بھ لباس شعقب
  حلقھ

 
 .شھی مرید: و گفتکرد

 شھ؟ی مری دیچ: لباس  بود گفتمی بودم و نگاھم رودهی کھ از پشت بھش چسبھمونجور
 .شگاهیوقت آرا_

 ؟یچ:برگشتم سمتش و گفتم!ی بعدشوک
 اومدن تو و ھردوشون با ی خانومھی با ھی درو باز کرد و ھانعی اومد سرفونی آیصدا
  لبخند

 
 .شھی مرمونی کھ دای بیزود: با ذوق گفتھی منھ شوک زده نگاه کردن و ھانبھ

 بھ موھام کرد و ی خانومھ نگاھی صندلی اتاق و نشوندم روی و برد تودی و کشدستم
  یزیچ
 

 ..دمیشنی شوک بودم و صداش و نمی من ھنوزم توی ولگفت
 بره؟چھ خ: توجھ بھ سوالش گفتمی بھ خودم اومدم و بھی ھانی صدابا

 . تا نگفتم باز نکنندی فقط چشماتو ببستی نیخبر: زد و گفتیلبخند
 ١ و بستم چشمم

 .کنمی من کار ناخونش و میخانم محمد:ھیھان
 . باشھ دخترم_

 ! بودعی سریلی و کارشون خدادنی کارو انجام مھمزمان
 ..  چشمم و باز کنمذاشتنینم

 صورتم تموم شده بود و از درد موھام شی بود چشمم بستھ بود و آرای دوساعتفکرکنم
  یم
 

 .کنھی مونی کھ داره موھام و شندمیفھم
 گھ؟ی خبرا خوبھ دھیھان: زدم و گفتمیلبخند
 .اونقدر خوبھ نشھ گفت: و بست دور دستم و گفتی خنکریزنج

 .باز کن چشمتو دخترم تموم شد_
 چقدر ناز دمید مدل داده شدم و ی کھ چشمم و باز کردم صورت خوشگل و موھانیھم

  شده
 

 .بودم
 .ــــھی ھــــــانــــــــیوااااااااااااااا: زدم و گفتمیغی ذوق بلند شدم و جبا
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  یواااااااااااااااا: زدغی با لبخند و ذوق دستش و باز کردم و بلند جاونم
 

 .کــــــــمــــــــــنـــــــــد
 . بھشینیری مھیھان: گفتی جدفھای قھی کھ خواست بپره بغلم خانومھ اومد جلو با نیھم

 . بھمدی ری جدای کرد یبانی از من پشتدونمی نمحاال
 . لباست و بپوشای خوب کمند بیلیخ_

 . خوشگلھ بخدایلیخ: و با تن مانکنش اورد تو و گفتلباس
 خوشگل شده یلی خودم و خوب نگاه کردم واقعا خنھیی آیتو.. کردن بپوشم لباشوکمکم
 .بودم
 .یخوشبخت بشب خواھر: و بھ گردنم زد و گفتی عطر خنکھیھان

 .من حاملم!شوک سوم: و در گوشم گفتدی و آروم بوسگونم
 ! بگم کھ در باز و عشقم اومد تویزی تعجب بھش نگاه کردم و خواستم چبا

 . گفتشھی کھ نمی اون کت مشکی جذاب شدھب ود تواونقدر
 دی نگاھشو از چشمم برداره گل و داد دستم و پشت دستم و بوسنکھی جلو و بدون ااومد

. 
 .ِاھــــــم: ھیھان

 .مرض:می باھم گفتھردو
 رید: و گفتدی زد و دستم و کشی اون لبخند کمرنگی ولدمی من بلند خندمی ھم کردنگاه

  شھیم
 

 . موندهعکسا
 بای ساعت تقرالیخیعکس و ب: گفتمرفتمی با اون صندل دنبالش ماطی کھ با احتھمونجور

  ده
 

 .شده
 . ندارهیاشکال_

 .روندی دستم و محکم گرفتھ بود و با سرعت ممی شدنی سوار ماشھردو
 ی کننده وونھی دی کلمھ ھی کردی و بھم نگاه مگشتی بار برمھی قھی دقھرچند

  خانم:گفتیم
 
 ....  وی تو،عشق منی،تکی من،نفس من،خوشگلیمن
 . کردنمونیی راھنمایی بلند شدن و با خوش رو ھردو خانممیدی رسھی کھ آتلنیھم
 . چشم بودی تویلی رژم خی کم بود ولشمی بھ خودم نگاه کردم آرانھیی آیتو

   کارمون فقط ژست گرفتنی مدتھی کھ یی راحت بود واسھ ما دوتایلی دختره خیژستا
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 من سختم بود چون ھرم ی گردنم کمی روذاشتی لبش و مدی کھ بایالبتھ قسمتا..بود
  نفسش

 
 ..شدی ممی داغباعث

 .دیخستھ نباش.گھی شدن عکسا تمومھ دیوااااو عال_
 .پنجاه تا عکس گرفت: غرغر بلند شدم وگفتمبا

 .پنجاه و دوتا: لباسم و درست کرد و گفتارسام
 . رونی بمی سرم درست کردم و باھم رفتی و روشنلم

 .می شدنیگرفتن قاب بزر سوار ماش دستش گرفتھ بود و بعداز ی تودستمو
 .ارسام_
 .یجونم خانوم_
 م؟یریکجا م_
 .یعروس_
 .شدی قند آب ملویلوکی دلم کیتو

 .ی کن ناراحت نشیاونجا سع: دستش و گفتی و گرفت تودستم
 . نشستمالیخی بی حرفش نشدم ولمتوجھ

 .میدی رسدی فھمشدی مومدی کھ می سروصداھابا
 . بشمادهی شد و اومد در سمت منو باز کرد و دستم و گرفت و کمکم کرد پادهی پَارسام

 ... ھم بودی محمد علیان،عمھ،حتیھ،شایسامان،فرناز،ھان: یعنی بودن ھمھ
   ھردومونمی و بعدش رفتدی طول کشی ساعتمیفکرکنم ن.. می جلو دست دادمی رفتباھم

 
 .می نشستسرجامون

 کنارش بود یکی چشمم بھ صدف افتاد ھمون دختره نمی و بشارمی کرد شنلم و در بکمکم
  اما
 

 . اصال آشنا نبودبرام
 .میدی خندی و الکمی حرف زدگھی اومدن سمتم و با ذوق برا ھم دھی و ھانفرناز

 اومد باال و از بس چرت و پرت گفت و خندمون و دراورد کھ بھ زور انیشا
  فرستادمش

 
 . عمھ و سامانشیفرنازم رفت پ... البتھ زنشم با خودش برد نییپا

 .امی تا اونجا و مرمیم: اومد سمتم و گفتارسام
 .باشھ_

  بلند بودویلی خکی موزایصد
 . تاھم نبودمستی فکر کنم دومھمونا
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 ی بیچطور: کھ  اومد سمتم بغلش کردم و گفتمنی زدم و ھمی لبخندکای ملدنی دبا
 معرفت؟

 .م؟واقعا کھ معرفتیمن ب_
 .دادی خوش اندام بود و خوب نشونش مشھی لباسش نگاه کردم ھمبھ
 .کــمــنــد_
 . آشنا برگشتم سمتشی بم و مردونھ ی صدابا

 ! چھارمشوک
    روزازدهی از ی خوشبختگھیاالن د: و گفتزی می اومد جلو و جعبھ و گذاشت روانیرا
 
 . کھ طالقت دادمی،روزی خوشبخت شدگھی دشیپ

 .منو ببخش: گفتی جلو دستش وسمتم دراز کرد و با لبخند مھربوناومد
 . تار شده بود از اشکدمید

   ھم نتونستمی زوری کھ حتیتومنو ببخش.دمتیبخش: و دراز کردم و با بغض گفتمدستم
 

 . داشتھ باشمدوستت
 و باعث آرامش داداشم ی کھ خوشبخت باشنیھم: و گفتدی و فشرد و عقب کشدستم
  یباش

 
  َ کھ ارسام کمکم کردیونی مکنمی فرار میعنی کای آمررمی فرودگاه مرمی االن مھ،منیکاف
 
 خوشت دوارمی کادو تو امنمیا. و خون کنھگھی دیکی با ازدواج خودش دل خواستینم
 .ادیب

 ...ــیرا: و بھ جعبھ دوختم و گفتمنگاھم
 .یمیخداحافظ کمند،خاحافظ عشق قد_

 .نتی ببادیَ نتوسنتم بگم صبر کن ارسام بی حتنیی پارفتم
 .  رد اشکمو پاک کردمعی چشمم و سرری زدمی و کشدستم

 .. الــنیارسام ھم:َ اومدن ارسام سمتم گفتمبا
 .می برای بدونمیم_

 .ادی عاقد داره منیبش: سرم و گفتی  و گرفت شنل و انداخت رودستم
 ... دلمیل ودمیشنی و مھی بقی و اونم کنارم نشست صدانشستم

 .ادینگران نباش من خواستم ب_
 .فرار کرد: عقب زدم و گفتمی و کمشنل

 .خودم کمکمش کردم_
 . خونده شدن کلمات عاقد و قران خوندن منو ارسام فکرم آزاد شدبا
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 ی خوشبختیبا آرزو: بلند گفتمانھی ھست لی وکنھی ببخواستی گفتن بار سوم کھ مبا
   ھمھیبرا
 

 .بــلــھ
 خوشگل و ی فرناز حلھ دنی و ھوو کشدمی و شنمی مرھی عمھ و ھاندمی کلکشیصدا

  دستم کرد
 
 .ی مال من شدگھید: گفتو

 رقص دونفره کھ جز ھی میدی رقصمی رفتمی امضا بلند شدی و بعداز کلمی زددیلبخن
   ھمیچشما

 
 .میدیدی و نمیچی ھگھید
 . من گشنمھانیشا_

 . بودن بود و ھمھ گشنھکی و گفتم قطع ساعت کیموز
 لمی فدی بازمیعز: بردار اومد و گفتلمی ھمھ رفتن و فدی کنلی شام مدیی گفتن بفرمابا

 .میریبگ
  گشنمھ؟یلی من خیری نگلمی شام فی براشھینم_
 ...ــینھ عز_
 .یری بگلمی شام فی براخوادینم_
 .رمیگیچشم از مھمان ھا م: زدم و خانومھ گفتی ارسام لبخندی صدابا

توھم : خوب دھنم پر شد گفتمی کھ رفت با دستم از مرغ کندم و خوردم و وقتنیھم
 .بخور

 . بزنمی حرفتونستمی باد کرد و درست نملپام
  زدیچشماشو بدجور برق م..کردی چونش و منو نگاه مری و گذاشتھ بود زدستش

تو : دستاشو باال اوردم و موھامو لمس کرد و با عشق گفتخوردمی کھ مھمونجور
 .ینیبھتر

 . حرفش فرق داشتنی ای ولگفتی بھم مادی زدی گر گرفت از حرفش شاتنم
 ؟یخورینم: و قورت دادم و گفتماتی زور محتوبھ
 ؟ی کردھی چرا گریدی و دانیرا: از سوپ و برنج خورد و گفتی قاشق کمبا
 .دلم سوخت براش_
 و حساس وونھی کارات منو دنی و ھمنیی پاادی معیتو ھم دلت نازکھ ھم اشکت سر_
 .کنھیم

 .دیببخش: از خوردن برداستم و گفتمدست
 . مھمونا منتظرنمیبھتره بر: و گفتدی و بوسگونم
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 یی و چندتامی کردی خوب خاحافظی وقتمیستادی خودمون ای سرجامی ورفتمی شدبلند
  کادو

 
 و سامان سربھ دنی خندمی و مرھی مسخرمون کرد و فرناز و ھانی کلانی و شامیگرفت

  سرش
 

 . گرفتن کھ مارو برسونن خونھ بعدش برن خونشمی تصمگذاشت
 کرده بودن جادی سروصدا ای پشتمون بودن و کلنی و چھارتا ماشمی بودنی ماشیتو

  ساعت
 
  ی بوق زدن ھمراھ باای شلوغ بود و بعضی ھا کمابونی خنحالی دو گذشتھ بود و با ااز
 
 ...کردنیم

 .. رفتی از رو لبم نمخنده
 ی ھاوونھی اونم مثل دکردمی و لبخندم و پھن تر مکردمی و بھش نگاه مگشتمی بر ممدام

  عاشق
 

 ...گفتی میزی چھی و دیکشی و ملپم
 .. و ھوودیکشی مغی بود و جرونی مثل من بمی کنارمون بود و دست مرمی مرنیماش

 .یخوشبخت بش: کھ بشنوه گفتمی و دادم دستش و جوررونی گلم و گرفتم بدست
 . کنارمھ بانویخوشبخت: دست گل و گرفت و با ذوق گفتازم
 . زدیی اشاره کرد و لبخند دندون نمای محمد علبھ

 ی و جذابپی و ظاھرا اون مرد خوشترونی بانی اونا بدهی متی بھم گفتھ بود رضاَارسام
  کھ با

 
 بوده رادی بھم دادنو ھی قشنگیلی با پالک خری گفتن و زنجکین و بھم تبر اومدصحر
  یھمون

 
 ..ومدی و ھم دلش نمرهی ازم انتقام خواھرشو بگخواستی ھم مکھ

 ..میستادی ااطی در حی روروبھ
  یی قشنگ و خاص خودنمایلی شده بود و خنیی تزی رنگی ساختمان با چراغ ھاکل
 
 ..کردنیم

 ..  شدنادهی و ھمھ باما پمی شدادهی پھردو
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 نی تشکر کنم ول بھتری چھ جوردونمی نمیواقعا ممنون از ھمگ: لبم گفتمی لبخند روبا
  روزم

 
 . برامدی ساختو

 و قصد رفتن کردن ھمھ رفتن بھ جز می باھاش دست دادی گفتن وقتیزی کردوم چھر
  محمد

 
   بودن وستادهی ای گوشھ ی بودن ولمی و مرانی و شاھی گرچھ فرناز و سامان و ھانیعل
 

 ..کردی داشت باھاشون صحبت مَارسام
 . تنھا باشمی من با محمد علخوادی کھ مدونستمی مخوب

 ھ؟ی اسمم محمد علیدیاز کجا فھم_
 دست شوھرم ری کھ پرونده شماھا زیاز اونجا: زدم و گفتمی نگاه کردم و لبخندبھش
 .بوده
   دوستش؟واقعای و انتخاب کردمیچرا مر:َ ارسام و روس شونم مرتب کردم و گفتمکت

 
 شھ؟ی فقط بخاطر خوشگلای یدار

 بھ کنار شیبایز: بود و گفتانی انداختن کھ در حال کل انداختن با شامی بھ مرنگاھش
  اخالق

 
 . ندارهی داره،دروغ براش معنیپاک
 ... مــیدونی میدونینم می درباره من و مرزوی چھی تو یمحمد عل_
 خودم فکر شی پی وقتی شدم و ولی عصبیلی بھم گفتھ اولش خزوی چدونم،ھمھیم_

  کردم
 
من باورش ..نی کردکاری بود کھ حداقل حرف راست و بھم زده و گفتھ کھ چنی اجمینت

 .دارم
 ادیَ شده بود و بخاطر باالتنھ لخت لباسم شنل نازک لباس و کت زخمت ارسام زسردم
  چاره

 
 . نبودساز

 . شدهمی ساعت سھ و نمی بردی باگھیفکرکنم د_
َ شدن منتظر موندن ارسامم سوار نی سوار ماشی ھا اومدن و پسرا بعداز خداحافظبچھ
  شد
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 .می تنھا شدھی و فرناز و ھانمی من و مرو
 .ایرسی خوب بھش ممیبب:ھیھان
 برو سراغ ی فوری کنیلک ناز ای ھی تازه کار نباشی دخترانیکمند درحد ا:میمر_

  اصل
 

 .مطلب
 .  بھشونمیدیخند

 برو لباست و عی و سرادی تو خونھ بگو من خوابم منی کھ رفتنیمرض نخند ھم:فرناز
  اریدر ب

 
... 
 ھی ادامش داد حرفش و کامل نزد و ھمشون سرخ شدن بھ جز ھانانی کھ شای جملھ با

  کھ
 
 .دی خندی میرکیرزیز
فرناز خانوم . موھات باز بشھچی پنی اکمی کھ ری برو دوش بگیلباستو در اورد_
  یخواستیم
 

 ؟ی بگینیھم
 اشرسام نگاه کردم داشت بھم نگاه نی و اونا سرخ شدن بھ ماشدمیدی خندھی و ھانمن

 .کردیم
 .واقعا ممنون بابت امشب و زحمتاتون_

 شد برامون کھ ی و فرصتمی نگرفتھ بودی بھ ھرحال ما کھ عروسکنمیخواھش م:انیشا
  ھیھان
 

 شما ی و عروسمی عکس بزرگ داشتھ باشھی و رهی با لباس عروس بره عکس بگقبلش
  بشھ

 
 .  ھمھی شادباعث
 .  ممنونیلیخ: براش زدم و گفتمی مھربونلبخند
 .می برمیخوای بسھ ما مگھید: شد و گفتادهی پَارسام
 .دنی بھشون گفت کھ خندیزی کرد و درو بست و چنی و سوار ماشدی کشدستمو
  ادهی گذاشت و باھم پنگی پارکی و تونی در و باز کرد ماشموتی شد و با رنی ماشسوار

 
 ..میشد
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 ...  برد تو خونھدی بھ در خونھ انداختم دستم و گرفت و با خودش کشنگاھمو
 قشنگ شده نقدری ای روشن و فانتزی کرده بود تمام رنگ ھاری خونھ کال تغدکور

  بودن ک
 

 ..دمی ندمثلشون
 ...وار،لوستروی ،رنگ دمبال

 ؟ی عوض کردناروی ایَارسام تو ک_
 گفتم می بودی کھ عروسیوقت: شونم برداشت و شنلمم در اورد و گفتی و از روکتش

  انیب
 

  کنن قشنگھ؟درستش
 .ھــــــیعـــــــــــالــــــ: سمتش و با دقت بھش نگاه کردم و گفتمبرگشتم

 .. لبمی اورد و لبش و گذاشت روکی و دور گردنش حلقھ کردم ،سرشو نزددستم
 ..کردی و تشنھ بودن اون من و تشنھ تر مکردی لباش داغ ترم میداغ

 پامو و بغلم کرد ،دستم و دور گردنش ری لحظھ ازم جدا شد و دستش و انداخت زھی
  حلقھ

 
 ،کردم

 متوجھ باز یچشمامون بستھب ود ول..دیوسبی داغشو چسبوند بھ لبم و پرحرارت میلبا
  شدن

 
 .. شدم و بعدشم محکم بھم خوردنشدر
 و لبمو گاز گرفتھب ود می بوددهیاونقدر ھمو بوس... زد مھی تخت گذاشتم و روخ خیرو
  کھ
 

 ..میزدی و نفس نفس ممیشونی پی ازم جدا شد سرش و گذاشت رویوقت
 .. لباسش و باز کردمھی اولی دستم چندتا دکمھ ھابا
 .ی مال خودمگھید:ُ چشمام زل زد و با برق چشماش گفتیتو

----------------------------- 
 سال بعد٣
 ریَارسام بخدا د: گرفتھ گفتمی کردم و با صدای دستمال دماغمو گرفتمو و عطسھ با
 .شھیم

 .شھی االن شمی خانوم من ساعت ھشت نوبت دارشھی نمرید: مرتب کرد و گفتکتشو
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 ،دستم وگرفت و فمی کی دارو ھا و گذاشت توکی و درو قفل کرد و پالسترونی باومد
  با
 

 .  و زدنگی آسانسور دکمھ پارکی برد توخودش
 استخر و ی تویری می وقتشھی نمتیحرف حال: گفتتی کردم کھ با عصبانی عطسھ

  لخت
 
 .شھی منی ھمرونی بیایم

 ؟ی چمی نگرفتجھیَارسام اگھ بازم نت: حساس بودنش زدم و گفتمنی بھ ایلبخند
 .می شدنی و سوار ماشرونی بمی و ھردو رفتستادی اآسانسور

 اون یدی مگھ ندمی دکترنی نظر اریما فقط دوسالھ ز: و بست و گفتشیمنی اکمربند
  خانومھ

 
 .می جواب گرفتمی نظرش بودری ما بعداز پنج سال کھ زگفت

 ...اما آخــ_
 نکن ی عصباتی نگراننی نکن و منو با اتی خودت و اذنقدریا: و گرفت و گفتدستم

  خانوم
 

 .من
 "پورشنھ" سمت مطب دکتر می و روشن کرد و رفتنیماش
 ری کردم زداشی گشتن پی و باز کرد و بعد از کلفمی کپی زعی زنگ خورد سرتلفنم

  دارو ھا و
 
 . آخھی اوردی دارو ھا واسھ چنیا:َ غرغر بھ ارسام گفتمبا
 .ی خوب بشی زودنکھیواسھ ا_

 .الـو: جواب دادمعیسر
  تو؟ییسالم کمند کجا_

 . کردهتی بود و معلوم بود نفسش بازم اذھی ھانیصدا
 . دکتررمیدارم م_
 ھی گری و شکونده و ھنتی کابی تووای لی کلنجای اایکمند تورو خدا بعد از دکترت ب_
  کنھیم
 

 .  بھ خودتی دادعادتش
 . تو قبلش برامون شام درست کنی ولامیباشھ بعداز دکتر م: و گفتمدمیخند

 ؟یخوریَعــن خوبھ؟م_
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 . خرمی میزی چھی خودم ی ادبی بیلیخ_
 ظرف ھیبازم نفس ..ھی چانی جردمی قطع کردنش فھمی گوشییھوی و غشی جی صدابا
  و
 

 .شکونده
  خونشون؟یریبعداز دکتر م_
 . نفسشی پرمیآره م_
 .باشھ_
 .قھیدق٧:٣٢ بھ ساعت نگاه کردم می و وارد مطب شدمی شدادهی پنی توقف کردن ماشبا
 . بدووومدهی نی تو اتاق تا کسدی برعیسر: بلند شد و گفتی محض ورودمون منشبھ

 .. تومیَ با ارسام رفتعیسر
حاال کمند : و با حرص گفتستادی وارد شدنمون جا خورد و بلند شد اییھوی از دکتر

  یچیھ
 
 د؟یستی شما ھم در زدن بلد نی تھرانیآقا

 . لبشو خندشو گرفتی دستش و گذاشت روآرسام
 .خــانــوم دکــتــر: کردم و گفتمی و عطسھ ی صندلی رونشستم

 . کنھھی گرخوادی بازم میوااا_
 ... آخھ_
  حاال. براتمی بکارمی مجبورمیری نگجھی دما نتنی ای اگر توی سرنیبازم شروع نکنا ا_
 

 . خودتم برو اونجا بخوابسمی بنودتوی جدی بده داروھادفترچتو
----------------------------- 

 ؟یدی خریچ: دستمال دماغمو گرفتم و گفتمبا
 . و دمپختی بوشھرمھیق_

 .یی آقایمرس: و ازش گرفتم و گفتمظرفا
 .یخواھش خانوم: گفتی و با لبخند کمرنگدی و کشلپم

 ؟ییایَارسام تو نم: باز شدیکی و زدم و در با تفونیآ
 .امینھ من برم اداره ب_
 .ایباشھ زود ب_
 . چشم خانوم من_

 .. تو و درو بستمرفتم
 ظرفا و ھمونجا ی نفس تپل و مو فرفردنی کھ رفتم تو با دنی خونشون باز بود ھمدر

  گذاشتم
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 رفتی و دلم براش ضعف مدیخندیومد سمتم و م دو زدم طرفش چھاردست و پا او
  محکم

 
 من تو ینفس کوچولو: گرفتم و گفتمی کردم و بھ خودم فشردمش و از لپش گازبغلش
  چرا

 
 . آخھیطونی شنقدریا

 . رفتھطونشی شیبھ خالھ _
 بھ پھلوم زد و ی با پاش لگددمی و درھمش کردم و خنددهی ژولافھی بھ قینگاھ
 .مرض:گفت
   بلند شد و دستاشو سمت من باز کرده بود کھشی و گرغی مبل گذاشتم کھ جی و رونفس

 
 یلیخ: کنم مانتوم و دراوردم و با شالم انداختم گوشھ مبل و بغلش کردم و گفتمبغلش

  ھوا
 

 .گرمھ
 با دیچی گوشم پی توی نفس تپلی خنده یصدا..نیی عطسھ کردم و سرم و گرفتم پاھوی

  لبخند
 

 .. دمی صورتم منم لپش و کشی دستش زد توھی نگاه کردم با بھش
 ! آشپزخونھ نھتی وضعی بھ خونھ انداختم مرتب بود ولینگاھ
  رفتھ کثافت؟؟یکدوم گوووووور: جواب دادمعی زنگ خورد سرمیگوش
 . تپلشی پمیخونھ ھان: بغلم و گفتمی تودمی و نفس و باالتر کشدمیخند

 .امی اون تپل نھ نھ خدا نکنھ پس منم میالھ_
 . ایباشھ ب_

 ھی ھانکردمی می مبل ھمونجورکھ با نفس بازی و قطع کردم وانداختم رویگوش
  یدونیم:گفت

 
  شده؟ی فرناز چی بچھ

  شده؟ینھ چ_
 .پسره تازه اونم دوقلو_

 .انشا کھ ھردو سالم باشن: گفتمی و با خوشحالدمیخند
 ..کردمی می شکلھی صورتمو براش ی گرفتمو ھی تپلشو گازیپا
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خل و چل : و گفتزی می و گذاشت روری و ماست موسپسی خم شد و ظرف چھیھان
  خانوم

 
 . بخورکمی ایب

 .گمشو بابا_
 نقدری ارهی گی نمرادتیَ ارسام اگمی خودت مھی شبشھی نگو منی ایجلو: و گفتدیخند

  فوش
 
 ؟یدیم

 .شھیتازه خوشحالم م: زدم و گفتمری ماست موسی و توپسی پام گذاشتم و چی رونفسو
 .خوبھ وهللا: و گفتدیخند

  گفت بھت؟ی چی سرنیدکتر ا: گفتی مکثبا
   نداد براتجھی ھم نتی سرنیگفت اگھ ا: خوردم و گفتمی و برداشتم و ماست و خالقاشق

 
 .میکاریم
 .ھمش بخاطر اون سقطھ_

 ی و خفھ کردم و با لبخند بھ نفس نگاه کردم با قاشق بھش ماست دادم و اونم با لپاآھم
  پلشت
 

 .خورد
 . پوست سبزش نھی تو ولھی شبیلی شکل صورتش خھی ھانگمیم_
 . مادرجونمھھیآره شب_
 .امرزشیخدا ب_
 بعد با شکم بزرگش اومد ی بلندشد و دکمھ و زد و درو باز گذاشت کمفونی آی صدابا

  تو و
 

 ؟ی بودیکمند گوربھ گور کدوم گور: گفتزدی کھ نفس  نفس مھمونجو
 .یستادی کھ ای گورنی ھمیتو: متورم شدش  و گفتمافھی بھ قدمیخند

 ماست و نی ایوااا: دماغشو گرفت و گفتی پانچ گشادش و دراورد و جلویمانتو
  بردار کھ

 
 .شھی حالم بد ماالن
 یلی داره و خی سختھی حاملگھی و بردش فرناز برعکس ھانھی دادم دست ھانعیسر

 .حساسھ
  دکتر؟یرفت_
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 رنگش نکرده بود و گھی حاملھ شده بود دی کردم از وقتی دورنگش نگاھی موھابھ
  نصف

 
 ی و بھش گفتم و بادلسوزانی بود جری  زرد کمرنگشی بود و باقی مشکموھاش

  خواھرانھ
 

 . توی خوش قدم باشن براانی بای من دنیانشا بچھ ھا:گفت
 .انشا: لبخند دستش و فشردم و گفتمبا
 .نمشین بب و بده بھ ماهی تپل سنیحاال ا_

 ..  از لپ تپلش ماچ کردی بغلش و با دقت بغلش کرد و کلدادم
 ظرف بلند شدم و درو باز کردم و ی تودیچی موهی داشت مھی اومد ھانفونی آیصدا

  منتظر
 

   رنگتنقدریچرا ا: بھشون دادم کھ سامان گفتی باال ھرسھ باھم اومدن سالمانی بشدم
 

 ده؟یپر
 کولر ی جلوادی میسی استخر بعدش خرهیخانم م:َ جواب بدم کھ ارسام گفتاومدم

 .خوابھیم
 .کردی می با لبخنند باھاش بازانی و شاانی نفس و داد بھ شافرناز

 بود فکر کردم االن ینجوریعادتشھ قبال ھم ھم: و گفتزی می ظرف و گذاشت روھیھان
  گھید
 

 . شدهبھتر
 .خفھ شو: پشت گردنشو گفتمزدم
  من چطوره؟ییآقا:َ کنار ارسام و در گوشش گفتمستمنش
  ناراحتھ؟تیآقا: گوشم گفتدر
 چرا؟_
 .ی کردتشیاذ_
 .حقشھ_
 .رمیگیامشب حالتو م: از پھلوم گرفت و گفتی آرومشگونین

 .من کھ از خدامھ: و در گوشش گفتمدمیخند
 تولھ تپلت و بده بھ نی اانیشا: زد و دستش و انداخت دور گردنم و گفتی کمرنگلبخند

 .من
   دست سامان دوتا پسر داره وضعشونم کھدمیشرمنده م: محکم بغلش کرد و گفتانیشا
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 .خوبھ
 . تازه وضع من بھترهرمشی گی پسر خودم میخوب بده من برا: گفتَارسام

 .شھی قبول نمھینوچ نس_
 از بغلش عی دستاشو باز کرد و سردنمی نفس بھ محض دانی شدم و رفتم کنار شابلند
  دمشیکش
 
 . دوست دارهشتریدلت بسوزه منو ب: و زبونم و براش دراوردم و گفتمرونیب

حال شما : روبھ فرناز گفتکردی میَ دادم بغل ارسام،ھمونجور کھ باھاش بازنفسو
 چطوره؟

 .وهللا اگھ بزارن کھ خوبم: و گفتدیی پرتقالشو جوفرناز
 .دی وقت ندارشتری بگھی مد نظرتونھ؟سھ ماه دیچھ اسما: گفتَارسام
 . و محمد رضارضایفعال عل: گفتسامان
 .دی بزارنوی قشنگھ حتما ھمیلیخ: زد و گفتی لبخندَارسام
 .الـو:جواب دادم" دکتر پورشنھ" اسمدنی زنگ خورد بلند شدم و با دمیگوش

 زم؟ی عزیسالم کمند جان خوب_
  شده؟یزی چیسالم دکتر خوبم مرس_
 . ھستشتی آزمای توییزای چھی بده شی آزماایآره گلم خواستم بگم فردا ب_
 نی کرد؟نگرانمیزایچھ چ_

 شکمت باشھ ی توی نگران نباش راستش احتمال دادم نطفھ زمیعز: و گفتدیخند
  نمی ببخوامیم
 

 .ستھی نکرده کیی خداای نھیجن
 . باشھیانشا کھ ھمون اول: زدم و گفتمیلبخند
 .فعال: و گفتدیخند
 کھ خواستم برگردم محکم نی زدم و ھمی گذاشتم و با ذوق لبخندنمی سی و رویگوش

  خوردم
 
 .َ ارسامبھ
  تو؟یاووف از کجا اومد_
  گفت؟ی گوشھ سالن دکتر چی نبود اومدیادیراه ز_

 می تست بخرمی برنجایبعداز ا: خوشحال شد و گفتیلی گفتم و اونم مثل من خبھش
 ؟یبزن

  کنکور؟یتست برا: گفتمیجی گبا
 .گمی چک و میبیب: و گفتمیشونی پی زد روی آرومی فندقھی

 . آھــــــان حتما_
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 . شامدیایب: بلند  داد زدھیھان
--------------------------- 

 بودم اونقدر استرس داشتم کھ عطسھ ھام قطع جھی تست بود و منتظر نتی رونگاھم
  شده بود

 
 دنی چشمم و آروم باز کردم و با دی دستم فشردم گوشھ ی و بستم و تست و توچشمم
  نوشتھ

 
 ھی در یَ ارسام توی مشت ھای صدادمی کشغی جی تست از خوحالی رویسی انگلی

  طرف و
 
  مثبتھ: و بلند داد زدمرونی طرف درو باز کردم و خودم و پرت کردم بھی من یغایج
 

 .مـــــــــثـــــــــــبــــــــــــــتــــــــــــ
 دستاشو دور کمرم حلقھ کرد و منو چرخوند اونقدر کھ ھوی زد و ی و نازی پھنلبخند
  سرم

 
 قربونت بشم یدورت بگردم من خانم:گفتی و مدیبوسی و ممیشونی رفت تند تند پجیگ

  نفس من
 
 ... و

 ...سمشاگھ دختر بود ا: مبل نشستم و گفتمیرو
 .ایمیک:دی حرفم پریتو
 .آرشام نھ نھ ارسالن:خوب باشھ اگھ پسر بود اسمش _

 .. منھی عشق من ،زندگی تو بگیھرچ: کرد و گفتبغلم
 معلوم جھی جلوتر از تو نتمیم؟بگی بگی دکتر چشی پمیحاال فردا رفت: و گفتدی بوسلبمو
 شد؟

 .میگیآره بھش م_
---------------------------- 

 ماه بعد)٨( ھشت
 نگاه ی شھی و بھ پنج تا شستادمی اشھیَ ارسام و سامان پشت شی ھزار درد و کمکابا

  کردم
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 نای انمیبب:دیچیَ زمزمھ ارسام در گوشم پنمی درست بچھ ھامو ببذاشتی شوق نماشک
  ستارھا

 
 . و توھستندمنی امیھا

 .بشم فداشون یالھ: گذاشتم و گفتمنشی سی نگاه کردم و سرم و روبھش
 .خدانکنھ: لب گفتری زآروم

 شونی اخوانی اومدن و می دکتر اقواما خانم پناھیآقا: اومد و روبھ سامان گفتپرستار
  و
 
 .نیبب

 .باشھ بگو منتظر بمونن: گفتسامان
 تونستمی نمکردی مھی گرشیکی تا از بچھ ھام اون تو بودن سھ تا پسر و دوتا دختر پنج

  بفھمم
 

  کدومھ؟نیبب.سامان حتما گشنشھ: پسر گفتمای اصال دختره ای کدومھ
 معلومھ از یکی نی کل بچھ ھات ای از دختراست کمند تویکی: و اومد گفتدی و درفت
  اون

 
 .  داره و مدام بازنی درشتی روزگاره چشمایطونایش

  بدم؟ری بھشون ششونیاری میک: و اشکم و پاک کردم و گفتمدمیخند
 .ارمی بال و مطونی شنیَتو برو ارسام ببره ھم_

  ی راه مدی برم نرفتم بالچری اسرار کردن با وی کمکم کرد برم سمت اتاق ھرچارسام
 

 .افتادم
 کھ دردم گرفت ی گفتنا شروع شد موقعکی محض ورودم بھ اتاق دست زدن و تبربھ
  شیپ
 

 زنگ زد ی و بعدش محمد علمارستانی منو اوردن بی بودم و خودش و محمد علمیمر
  بھ
 

 تخت نشستم و از درد ی کرده بودن،روی بود عروسی وبھش گفت سھ ماھَارسام
  چشمم و

 
 . چشمم و بزا کردمھی بقی ھم فشار دادم با صدایرو
 . چقدر ماھھیکی نیماشا ا:انیشا
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 .زهی و عزدهی دورش بگردم چقدرم سفیآره بخدا الھ: ھیھان
 ی سوره ھیز و عمھ ھرکدوم  گفتن و پشت بندش ماشا گفتن و فرنایزی چھرکدوم

  یم
 

 .خوندن
 . خاطره و حرفا جلو روم رد شدندمی کھ صورتش و دنی بغلم گرفتمش و ھمی توآروم

  زھرا؟ایمامان مامان من خوشگل ترم _"
 اون حسوده چون چشماش یتو خوشگل تر: و گفتخچالی ی و گذاشت توی سبزمامان

  بھ
 

 تو ی و رنگ موھاش بھ قشنگی تو موھاش بھ لختیدی تو و پوستش بھ سفیدرشت
 ."ستین

 بھ دختر کوچولوم کردم عمھ اومد جلو اشک گوشھ چشمش و پاک کرد و ینگاھ
  یکپ:گفت

 
 . ماشاخودتھ

 جی بازش گی بغلم نگاه کردم کھ با چشمای توھی کردم و بازم بھ دختر تپلبھشنگاه
  اطراف و

 
 .کردی منگاه

  خانوم من؟ی بدری بھش شیخواینم: اومد جلو گفتَارسام
 .ھی زندگی برادمی منھ و تمام امھی مرد روبروم نگاه کردم کھ ناجبھ

 .نجایشلوغھ ا: بھش زدم و گفتمیلبخند
 .میای بمینی اون بچھ ھا و ببمی بریمحمد عل: گفتانیشا

 .ای توھم بمی مرمیباشھ بر: ی علمحمد
   بچھ ھا کجایفرناز:َ رفتن و فقط عمھ موند و فرناز و ارسام سامان اومد و گفتھمھ

 
 ؟یگذاشت

 .یراھی زیخونھ آقا_
 ؟ینی بچھ ھا و ببیای بیخوای خوب میلیخ_

 . بھ من انداخت و منم بھش اشاره کردم کھ برو عمھ ھستینگاھ
 ی و ھخرودی درشتش و بستھب ود و تند تند می بدم چشماری کمکم کرد بھش شعمھ

  خوابش
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 و با مرد روبروم کھ داشت با عاشق می لبخند و خوشحالخوردی مری شی برد وقتیم
  بھش نگاه

 
 .دادی مدی بھم امباشی نم دار شدش ولبخند زی کردم و اونم با چشمامی تقسکردیم

   خودتھ کمندھیماشا کپ: گفتی شھی تخت شی ازم جداش کرد و با دقت گذاشت توعمھ
 

 . باشن انشا خوش قدم باشن براتمبارکت
 . عمھ جونیمرس_

 .نمیمنم برم بچھ ھاتو بب: و گفتدی و بوسگونم
 .چشم_

 و نگاه خستش و بھم دوخت و دی و بوسمیشونیَ کھ رفت ارسام اومد جلو و پنیھم
  ازت:گفت

 
 .ممنونم

 ؟یبابت چ_
 . آرامشنی ا،بابتی زندگنی ا،بابتی شادنیبابت ا_

 . پنج تانی اھی از دست گری راحت بخوابیتونیآرامش از فردا نم: گفتم ودمیخند
 کھ از کنار ی آرامش ،آرامشگمی منیمن بھ ا: صورتم گذاشت و گفتی و رودستش

  بودن با
 

 .ی زندگیعنی, آرامشیعنی و ثمره عشق باشھ عشقت
 م؟ی کنکاریاسمشون و چ: و گفتمدمی و بوسدستش

 .َ و اردالنارشیَ پسرا ھم ارسالن و کانای و کایمیدخترا کھ شدن ک_
 ...میزاری باشھ منی مثل اونا سنگنمی اسم ادی نھ باارشینھ ک_
 .ایآر_
 روبرو اونم با کت انی سمت صدا ھردمون بھت زده بھ رامی اشنا ھردو برگشتی صدابا
  و
 

 .ایاسم اونو آر: با لبخند اومد جلو گفتمیکردی و دست گل بزرگش نگاه مکی ششلوار
 .گمی مکیتبر: و بھ اشرسام نگاه کرد و گفتزی می و گذاشت رولگ

 ؟ی اومد؟چرای اومدیچھ جور: بھت زده بلند شد و گفتَارسام
 .رمی فرصتش و ندارن چھارسال گذشتھ امشب میعنی کننی نمرمینترس دستگ_

 . زن داداشگمی مکیتبر: من گفتروبھ
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 بچھ ی برانیا: پام و گفتی و گذاشت روی بزرگبای تقری گفتم و جعبھ ی آرومممندن
  ھاتھ

 
. 

 . و تشکرھی خودتھ ھدی برانمیا: پام و گفتی گذاشت روی بزرگتری جعبھ
 تشکر؟:َارسام
 . کھ بھ تو دادهیتشکر بابت لبخند: ارسام گفتروبھ

 ..ــیتو ا:َ ارسام اخمش توھم رفت و گفتدنی اومد و اما بھ محض دسامان
 .رهی االن مادتیاومده ع: گفتمعیسر
 بود و داری رفت سمت دخترم و با دقت بھش نگاه  کرد از شانسش بالیخی بانیرا

  چشماش
 

 ! االن خاب بود مارمولکنی کھ ھمنی بودن اباز
 . خوشگلھ خوش قدم باشھ براتونیلیخ: لبخند گفتبا

 .ممنون:ارسام
 . خدا حافظگمی مکیبازم تبر. برمگھیمن د:انیرا

 . می نداشتی واکنشچی و ھمی چرا قفل کرده بوددونمی آروم جوابش و داد و رفت نمارسام
 ؟یناراحت شد: ازش گفتشناختمی کھ من می با نگرانَارسام

 .نھ فقط شوکھ_
 .منم_

 ی البتھ کمرمیگی شناسنامھ ھاشونو مرمی میشیفردا مرخص م: روبروم و گفتنشست
  طول

 
 .رمیگی می ولکشھیم

 . عجلھ نکننقدریا:گفتم و فشردم و دستش
 . ازت ممنون باشمیلی خدی شده باری االنشم دنیتا ھم: و گفتدی و بوسگونم
 و بذه فرناز نگھ نایا: و گفتمدمی زدم و پس کشی بوسھ عی چسبوندم بھ لبش وسرلبمو
 .داره
 .ستیمھم ن: ھا و برداشت و گذاشت کنار و گفتجعبھ
 .خونمون سھ تا اتاق کم داره: و فشرد  و گفتدستم

 .دی خونھ جدمیری منجایاز ا: از دستش گرفتم و بھش چشم دوختم ادامھ دادنگاھمو
 بازم؟: زدم و گفتمی خوشحالیلبخند

  ی قلبم انگاریشی و خوشحال مکنمی تورو شوکھ میمن وقت:  و جواب داد و گفتلبخندم
 

 .نوم من خارهیگی مدنی تپشتری بی برایانرژ
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 .از دست تو: و گفتمدمی و بوسدستش
  نی امی نگاه کرددادی آروم حرکت میلی کھ داشت پاھاشو خی بھ دختر کوچولوھردومون

 
 تپل تر و خوشگل تره،ثابت کرد چقدر ھی من ثابت کرد از نفس ھانیانایک! منھیانایک

  ھیزندگ
 

 .  با پدرش خوبھ و خوشبختممن
 تقاص ھمون راه و دی بامی راھو کج برنی اگھ کوچک تری ھر زندگی کرد توثابت

 .یبد
ھنوزم : داغ شد و با لبخند گفتمکردی ترم موونھی کھ داشت دی مردی از بوسھ گونم

  دلت بچھ
 
 خواد؟یم
 . سالھ آرهازدهی ھمشون بشن یوقت_

 ھ؟یمگھ جوجھ کش: خنده و گفتمری زمی زدھردو
 . مثل مامانشون باشھی و خوشگلنوطی شی پراز بچھ ھادی منھ باھینھ زندگ_
 "انیپا"

 ١٨/٢/٩٥ دوشنبھ
      ١٩:٥٧=ساعت

  
    
 

    
  
   

        
       

 
   

         
    
 


