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 ! جوان يبانو ، زده چاقو با رو شما گردن نفر هی -
 ي دکمـه . برگشـتم  بـود  سـتاده یا دسـتم  کنـار  کـه  يا سـالخورده  مـرد  سـمت  به یآرام به و ، شد گشاد چشمام

 : کرد اشاره گردنم به و دیخند. کرد من به رو روش و زد رو آسانسور يباال سمت
 !گم یم رو تیگرفتگ ماه -

 .کردم لمس رو گوشم نییپا درستِ  کمرنگ یگرفتگ ماه و رفت گردنم سمت اراده یب دستم
ـ  مـاه  يجـا  گفت یم شهیهم پدربزرگم - ـ  نشـون  یگرفتگ ـ  ده یم ـ  یزنـدگ  تـو  نفـر  هی  رو قائلـه  چطـور  شیقبل

 ! یداشت یعیسر مرگ بندم یم شرط حاضرم ، يدار یگرفتگ ماه گردنت تو.  باخته
ـ ا.  اومـده  خوشم ای دمیترس که بگم تونمینم ، زنم یم لبخند  چنـدان  نـه  ي مکالمـه  شـروع  خـالف  بـر  ، مـرد  نی

ـ خم قامـت . باشه خطرناك اونقدرها تونه ینم ، جالبش ـ  نشـون  لـرزانش  حالـت  و دهی ـ  ده یم  کمتـر  هـم  روز کی
ـ د بـه  دهیچسـب  کـه  يقرمـز  مخمـل  يهایصـندل  سـمت  بـه  آروم قـدم  چنـد . نـداره  سال هشتاد از  يکنـار  واری

 : کنهیم نگاه من به دوباره و ره یم فرو یصندل يتو کنان ناله.  دارهیبرم شدند داده قرار آسانسور
 ؟ جدهمیه ي طبقه يریم يدار -
ـ  نیح ـ بار چشـمام  سـوالش  کـردن  یحالج ـ یطر از اون.  شـه یم کی ـ  دارم طبقـه  کـدوم  دونـه یم یق  بـا  ، رم یم
ـ ا يتـو  پا که عمرمه در بار نیاول نیا نکهیا ـ  قطعـا  و ، گذاشـتم  یآپارتمـان  مجتمـع  نی  تـو  چشـم  کـه  بـاره  نیاول

 .شدم مرد نیا چشم
 : دمیم جواب محتاطانه

 ؟ نیکن یم کار نجایا شما!  قربان بله -
 !واقع در ، آره -

 حرکـت  چشـمم  يجلـو  روشـن  يهـا  شـماره  يرو مـن  يچشـما  و گردونـه یبرم آسانسـور  سـمت  بـه  رو سرش
 .برسه زودتر کنمیم دعا. برسه تا مونده طبقه 11. کنهیم
ـ  کنمینم فکر.  آسانسوره يها دکمه زدن من کار -  باشـه  داشـته  وجـود  مـن  شـغل  يبـرا  يا یرسـم  عنـوان  چیه
ـ  بـاال  فضـا  يتـو  طبقـه  20 رو مـردم  نکـه یا بـه  توجـه  بـا  ، بـدونم  پرواز تانیکاپ رو خودم دارم دوست یول ،  یم

 ! برم
 .خلبانن دو هر من پدر و برادر آخه ، زنم یم لبخند کلماتش به
 ؟ دیبود پرواز تانیکاپ مدت چه -

 .دمید عمرم تو که هیآسانسور نیکندتر نیا خورم یم قسم. کنمیم سوال منتظرم که همونطور
ـ یخ سـاختمون  ينگهـدار  يبرا که یوقت از - ـ پ یل  کـار  نجـا یا سـال  32 بشـم  تـان یکاپ نکـه یا از قبـل . شـدم  ری

ـ  يدلسـوز  سـر  از مالـک . کـنم یم پـرواز  یراه رو مردم ساله 15 از شتریب کنم فکر االنم. کردم  مـن  بـه  يکـار  هی
 .باشم مشغول سربرسه مرگم یوقت تا داده

 : زنه یم لبخند خودش با
 انقـدر  حـاال  و. بـدم  انجـام  میزنـدگ  تـو  تـا  داده مـن  بـه  یعال يزهایچ یکل خدا که نهیا دونست ینم که يزیچ -
 .رمیبم وقت چیه ستین قرار انگار که رفتم شیپ

ـ  بلنـد  يصدا با دارم رسهیم باالخره آسانسور در یوقت  همـون  در و بـردارم  رو سـاکم  تـا  شـم یم خـم . خنـدم  یم
 :گردمیم بر طرفش به گهید بار هی شدن وارد از قبل ، حال
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 ؟ هیچ اسمتون -
 .کننیم رو کار نیهم همه. کن صدام یکاپ یول ،* ساموئل -
 ؟ یکاپ يدار یگرفتگ ماه هم تو -
 : زنه یم شخندین

 .باشم مرده ادیز يزیر خون از دیبا.  خورده ریت باسنم درست میقبل یزندگ تو انگار. دارم ، الواقع یف -
ـ م باال میشونیپ تا رو دستم و زنم یم لبخند ـ  مثـل  بهـش  ، ارمی ـ  تـان یکاپ هی ـ  احتـرام  يادا یواقع  وارد. کـنم  یم

ـ  تجمـل . باشـه  آسانسـور  در سـمت  بـه  روم تـا  گـردم یبرم و شم یم آسانسور ـ  رو یالب  نجـا یا. کـنم یم نیتحس
 .مرمر کف و میعظ يستونها اون با ، یآپارتمان مجتمع تا هیخیتار هتل هی هیشب شتریب

ـ  فکرشـم  ، بمـونم  شـش یپ مناسب شغل کردن دایپ تا تونمیم گفت*  نیکُورب یوقت ـ  مثـل  کـه  کـردم  ینم  آدم هی
ـ  یزنـدگ  بـار  نیآخـر  که ییجا هیشب ییجا هی دیبا کردمیم فکر. کنه یزندگ بزرگ  بعـد  درسـت  ، باشـه  کـرد  یم

ـ  ، رسـتان یدب از من یلیالتحص فارغ از  سـال  4. بـود  کـرده  شـروع  رو شیخلبـان  مـدرك  بـا  کـار  تـازه  اون یوقت
 .داشتم انتظارشو االنم که بود يزیچ اون. یدست دم ي طبقه دو مجتمع هی و بود شیپ

ـ  وارد سـکو یفرانس سـان  مرکز درست نبود قرار قطعا ـ . بشـم  خـراش  آسـمون  هی ـ پ رو یشاس  دکمـه  و کـردم  دای
ـ د تمـام . کـرد  جلـب  نظرمـو  آسانسـور  يا نـه یآ يوارهـا ید بعـد  ، زدم رو 18 ي طبقه ي  سـاعات  شـتر یب و روزی

ـ  آپارتمان از لمیوسا تمام کردن جمع به رو صبح امروز ـ د سـان  يتـو  میقبل  خوشـبختانه . بـودم  گذرونـده  گـو  هی
ـ  صـورتم  و سـر  از یخسـتگ  ، امـروزم  یلیمـا  500 يتنهـا  و تـک  یرانندگ از بعد یول. ندارم يادیز زیچ . بـاره  یم

ـ  چـون  ، مـداد  هی با ، شده جمع سرم يباال ول و شل موهام ـ پ رو سـرم  کـش  نتونسـتم  یراننـدگ  نیح . کـنم  دای
ـ م يا قهـوه  ، میفنـدق  يموهـا  اندازه به معموال چشمام ـ  ، زننی ـ  لطـف  بـه  االن، یول ـ ز کـه  یپف  ده ، چشـمامه  ری

ـ پ رو لـبم  رژ تـا  بردم، میدست فیک يتو دستمو! انیم نظر به تر رهیت درجه ـ ا بـه  کـنم  دای ـ ام نی  از رو لـبم  کـه  دی
 بـه  شـروع  آسانسـور  يدرهـا  نکـه یا محـض  بـه . بـدم  نجـات  بـدنم  ياعضا ي هیبق فالکت به یعتیوض به دنیرس

ـ  آسانسـور  سـمت  بـه  داشـت  مرد هی. شدن باز دوباره ، کردن شدن بسته ـ دو یم  آسانسـور  بـه  ورود درحـال  ، دی
 : داد خبر رمردیپ به
 ! یکاپ یمرس -
ـ چ جـوابش  در که دمیشن یول نمیب ینم رو یکاپ آسانسور داخل از ـ  نظـر  بـه . کـرد  بلغـور  يزی ـ  ینم  عالقـه  دیرس
ـ ا. بـود  مـن  بـا  کـردن  صـحبت  مشـتاق  کـه  اونقـدر  ، باشه داشته اروی نیا با گفت و گپ به يا  نظـر  بـه  مـرد  نی
ـ  قـا یدق مـن  و کنـه یم بـاز  مـن  يبرا رو ششین. باشه شیسالگ ستیب اواخر در حداکثر رسهیم ـ  دونـم  یم  تـو  یچ

 .چپونه یم بشیج يتو چپشو دست که ياونجور ، گذره یم ذهنش
 ! داره ازدواج ي حلقه که یدست

 !10 ي طبقه -
ـ  نویا برداره من از چشم نکهیا بدون ـ  چشـماش . گـه  یم ـ  يرو تـر  نییپـا  اومـد  یدزدک ـ  از کـه  یخط  شـرتم  یت

 !دمیپوش یم ژاکت هی دیبا. زدم رو ده طبقه ي دکمه. کرد دستم کنار ساك به نگاه بعد ، بود زده رونیب
 ؟ يوارد تازه -
 !کرد یم سوال و من شرت یت به بود زده زل آبرو یب
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ـ خ نگـاه  اون بـا  بکنـه  یتوجه داشتم شک چند هر ، دادم تکون سر ـ غ ییجـا  هـر  کـه  ش رهی  مـن  صـورت  از ری
 !زد یم چرخ

 ؟ طبقه کدوم -
 18 ي طبقـه  روشـن  چـراغ  تـا  پوشـوندم  رو اون دسـت  بـا  و رسـوندم  هـا  دکمه یشاس به خودمو!  نه تو!  نه ، اوه
 .پنل به زد زل جیگ.  زدم رو جدهیه تا ده طبقات نیب يها دکمه ي همه بعد ، کنم میقا رو
 ! نداره شما به یربط -

 ! دیخند
 ! کنمیم یشوخ دارم کنهیم فکر
ـ  بـه  کـه  ییابرو.  هیقشنگ يابرو.  ندازهیم باال کشویبار و رهیت يابرو ـ  بـه  اونـم  ، دهیچسـب  قشـنگ  صـورت  هی  هی
 . قشنگ بدن هی تیدرنها و قشنگ سر

 ! کرده ازدواج بدن هی
 ! آشغال

 ياونجـور  مـن  کـه  نـه یا مسـئله .  زنـه یم يا بنـده یفر شـخند ین نـه یب یم خودش کردن برانداز حال در منو یوقت
ـ ا بـار  چنـد  زدم یم نیتخم داشتم ذهنم در!  کنه ینم براندازش کنه یم فکر اون که ـ  بـدن  بـه  بـدن  نی  کـه  یزن

 ! خورده نبوده همسرش
 ! سوزه یم زنش يبرا دلم
 . منه ي تنه باال چاك يرو چشاش هنوزش رسه یم ده ي طبقه به یوقت

 ! کنم کمکت تونمیم -
ـ ا عاشـق  دختـر  تـا  چنـد  کـنم یم حسـاب . خوبه یلیخ صداش.  کنه یم اشاره ساکم به  کـرده  ازدواج يصـدا  نی

ـ  به خودشو و ادیم من سمت به ؟ شدن ـ  یشاس  رو اسانسـور  در شـدن  بسـته  ي دکمـه  شـجاعت  بـا . رسـونه  یم
 .زنهیم

 .زنمیم رو در شدن باز ي دکمه و بهش زنمیم زل
 !افتاد میدوزار -

ـ  نفـرت  يرو کـه  چشماشـه  تـو  يبـار  شـرارت  برق هی هنوز یول ، دهیفهم یعنی که دهیم تکون سرشو  درنگـم  یب
 . ذارهیم صحه بهش نسبت
 : گهیم در شدن بسته ي لحظه درست

 !تیتـ میرس یم هم به بعدا -
 باهاشـون  سـاختمون  داخـل  گذاشـتن  قـدم  ي لحظـه  از کـه  ينفـر  دو ، نداشـتم  یخـوب  حـس  چیه. کردم اخم

 ! ام یک من دونستن یم قبل از ، داشتم برخورد
. برسـه  جـدهم یه ي طبقـه  بـه  بـاالخره  و سـته یبا مونـده یباق طبقـات  تـک  تک يتو تا موندم تنها آسانسور يتو

ـ . کـنم یم بـاز  رو نیکـورب  بـا  امهامیپ و ارمیم در بمیج از مویگوش ، ذارم یم رونیب قدم ـ نم ادمی  شـماره  گفـت  ادی
 . 1814 ای 1816.  کدومه آپارتمانش

 !1826 دمیشا
 . بود رفته حال از ، در به داده تکیه 1816 آپارتمان يجلو مرد هی چون ، ستادمیا 1814 واحد يجلو
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 !نباش 1816 لطفا
 ! درسته 1816.  شدم خکوبیم و کردم دایپ میگوش يتو رو امیپ

 . هست که البته
 ، کــرده دراز جلــوش رو پاهــاش. نکــنم داریــب رو مــرد نکــهیا بــه دواریــام ، برداشــتم قــدم در ســمت بــه آروم

ـ تک و چسبونده نیکورب واحد در به پشتشو ـ  ي قفسـه  تـو  اش چونـه . داده هی  پـف  و خـر  و شـده  جمـع  اش نهیس
 ! کنهیم

 : است زمزمه از شتریب کم هی صدام
 ! دیببخش -

 .خوره ینم تکون
 ! ش شونه به زنم یم پا نوك با و کنمیم بلند رو پام

 . آپارتمان نیا تو برم خوامیم من -
ـ  بـه  رو چشـماش  بعـد  و کنـه یم جـاد یا ییصدا و سر . مـن  يپاهـا  بـه  زنـه یم زل میمسـتق  و کنـه یم بـاز  یآروم

ـ .  شـه یم خـم  جلـو  بـه  ییترشـرو  بـا  حـال  همـون  در و خـوره یم نیچ ابروهاش ، فتهیم من يزانو به چشمش  هی
ـ ند زانـو  قـبال  انگـار  بـا یتقر ، زنـه یم مـن  يزانو به انگشت با و کنهیم بلند رو دستش  ، نـدازه یم رو دسـتش !  دهی

 ! هیعال!  خوابهیم و در يجلو فتهیم پشت به دوباره و بندهیم رو چشماش
 . نه یا بگیرم جدي رو یارو این باید نمیبب تا گرفتم شو شماره ، گرده یبرنم فردا تا نیکورب چون
 :داد جواب نداده سالم

 ؟ تیت -
ـ  چـون  بشم وارد تونمینم یول رسیدم سالم!  آره  يدار يشـنهاد یپ.  شـده  ولـو  يورود در يجلـو  مسـت  مـرد  هی

 ؟
 ؟ یرفت درست رو آپارتمان یمطمئن . 1816 -

 !مثبته جوابت -
 ؟ مسته مطمئنی -
 ! مثبته جوابت بازم -
 ؟ دهیپوش یچ ، بهیعج -
 ؟ دهیپوش یچ داره یتیاهم چه -
 . داره داد قرار ما ییمایهواپ با مجتمع. نهیساکن از احتماال ، باشه دهیپوش یخلبان فورمیونی اگه -
ـ . نکـرده  تـن  فورمیونی از ینوع چیه اروی نیا ـ  شـلوار  نکـه یا بـه  تـونم ینم یول ـ  شـرت یت و نیج  چقـدر  اهشیس

 .نکنم توجه انیم بهش
 . ستین کار در یفورمیونی -
 ؟ یش رد روش از کردنش داریب بدون یتونیم -
 .فتهیم کنم باز رو در اگه. کنم جاش جابه دیبا -

 .کنهیم فکر و کنه یم سکوت هیثان چند
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ـ م امشـب  تـو  کـه  گفـتم  بهش. کن دایپ رو یکاپ و نییپا برو -  آپارتمـان  وارد تـا  بمونـه  شـت یپ تونـه یم اون. يای
 .یباش
ـ ا دوبـاره  نکـه یا حـس  و بـودم  کـرده  یراننـدگ  ساعت 6. کشم یم آه  برگـردم  نییپـا  طبقـه  تـا  رو راه همـه  نی

 ! باشه یکمک تیموقع نیا تو تونستیم که بود یکس نیآخر احتماال یکاپ چون دمیکش آه بازم!  نبود
 ! باش خط پشت بشم آپارتمانت وارد که یوقت تا فقط -

ـ  يجا. بود بهتر یلیخ من ي نقشه ـ  رو یگوش ـ ز فمـو یک و کـردم  محکـم  ام شـونه  و گـوش  نیب  تـا  کـردم  رو و ری
ـ کل. کـنم  دایپ رو بود فرستاده نیکورب که يدیکل ـ  ، کـردم  در کـردن  بـاز  بـه  شـروع  آروم و قفـل  وارد رو دی  یول

ـ  کـرد  غرولنـد  یکـم .  عقـب  افتـاد  یم شتریب شدیم باز در که ینچیا هر با مست مرد  بـاز  رو چشـماش  بـازم  یول
 .نکرد

 . نداره يبد ي افهیق!  کرده حروم خودشو که بده یلیخ -
 .کنم قطع رو یگوش بتونم تا کن قفل رو در و تو بکش نعشتو فقط ، تیت -

ـ زورگو برادر همون هنوزم. چرخوندم چشمامو ـ  کـه  يا پدرانـه  رفتـار  بـه  توجـه  بـا . بـود  شـه یهم کـه  هیی  یوقت
ـ ا بـا .  بـود  نخواهـد  خـوب  مـون  رابطـه  يبـرا  ششیپ اومدن بودم مطمئن ، داشت من با میبود تر جوون  حـال  نی

ـ جد يکالسـا  شـروع  از قبـل  شـدن  مسـتقر  و آپارتمـان  گرفتن ، کار کردن دایپ يبرا يادیز وقت  ، نداشـتم  دمی
 ! بود نیا زمیم يرو ي نهیگز تنها جهینت در

ـ ا دوارمیام هنوزم  مثـل  االنـم  اگـه  پـس  ، 23 مـن  و سالشـه  25 نیکـورب . کنـه  فـرق  نمـون یب اوضـاع  دفعـه  نی
 نکـه یا و داره نیکـورب  بـه  یبسـتگ  شـتر یب نظـرم  بـه .  مینشـد  بـزرگ  هنـوز  ، میایب کنار هم با مینتون امونیبچگ

ـ  هـر  بـا  اون.  باشـه  کـرده  رییتغ چقدر میکرد یزندگ هم با که يبار نیآخر به نسبت ـ  انتخـاب  مـن  کـه  یکس  یم
ـ  ، داشـتم  کـه  یانتخـاب  هـر  ، دوستام ي همه ، کردم .  داشـت  مشـکل  بـرم  خواسـتم یم کـه  یدانشـگاه  بـا  یحت
ـ عق بـه  بارم هی یحت من که بماند  هـم  از کـه  یزمـان  مـدت  و نمـون یب ي فاصـله !  نـدادم  نشـون  یتـوجه  اش دهی

 يبـرا  شـش یپ رفـتن  حـاال  ، بـود  کـرده  رنـگ  کـم  گذشـته  سـال  چند در رو اش هیسا ، میبود کرده یزندگ دور
 .باشه جفتمون يصبور شیآزما نیآخر بود قرار ، یزندگ
 دسـت  بـا .  زمـین  میفتـه  و کنـه  مـی  گیـر  چمـدونم  ي دسـته  بـه  بنـدش  ولـی  اندازم می ام شونه روي رو کیفم
 شـونه  و میـارم  بـاال  پـامو .  آپارتمـان  داخـل  نکنـه  سـقوط  کامالً یارو این تا دارم می نگه رو در ي دستگیره چپم

 . کنم دورش در از تا میدم هل رو ش
 . خورهینم جم جاش از
 .کنم استفاده دستام جفت از تا کنم قطع مجبورم. نهیسنگ یلیخ اروی نیا نیکورب -
 .نکن قطع یول بتیج تو بذار رو یگوش فقط.  نکن قطع نه -
 . کردم نگاه بودم دهیپوش که یساق و بزرگ زیسا شرتیت به
 !باالپوشم تو یرفت. ستین کار در یبیج -

ـ  نییپـا  گوشم از رو یگوش یوقت ـ یز داخـل  بـذارم  تـا  دمیکش  مـی  در زدن عـق  اداي داشـت  نیکـورب  ، میرلباس
ـ  يتو بندازم که آوردم در قفل از رو دیکل.  آورد ـ  فمیک ـ  يرو افتـاد  و رفـت  خطـا  یول  مـرد  تـا  شـدم  خـم . نیزم

 .بکشمش کنار در يجلو از بتونم تا رمیبگ رو مست
 ! قیرف خب یلیخ -

MAHTIK.IR 5 رمان عشق زشت 
 

http://mahtik.ir/


 : کردمیم صحبت باهاش ، بودم در چهارچوب وسط از دنشیکش کنار ریدرگ که طور همون
 .آپارتمان نیا داخل برم دیبا یول ، شم یم چرتت مزاحم که شرمنده -
 در بعـد .  کـنم  يریجلـوگ  اپارتمـان  داخـل  افتـادنش  از تـا  بـدم  در چـارچوب  بـه  شو هیتک شدم موفق يجور هی

 .لمیوسا سمت برگشتم و بشه باز شتریب که دادم فشار رو
 !شد دهیچیپ پام قوزك دور گرم زیچ هی
 .زدم خی

 .کردم نگاه رو نییپا
 ! کنار بکش -

 شیکبـود  يجـا  بـودم  مطمـئن  کـه  ، بـود  گرفتـه  رو پـام  محکـم  اونطـور  که ییدستا به حال همون در و زدم داد
 کـه  مـن  شـد  باعـث  دسـتش  فشـار  و کـرد  نگـاه  مـن  بـه  و گرفت باال رو سرش مست مرد.  پروندم لگد ، مونهیم

 .آپارتمان داخل بشم پرت بودم دستش از فرار يبرا تالش در
 : گهیم لب ریز ، خورهیم نیزم به محکم من پشت که موقع همون درست

 . تو امیب دیبا من -
ـ ا و کنه باز ش گهید دست با رو آپارتمان در که کنهیم تالش ـ بق. نـدازه یم وحشـت  بـه  رو مـن  فـورا  نی  پـام  ي هی

ـ م ضـربه  در بـه  آزادم يپا با. ادیم باهاش هم اون دست و کشمیم داخل به رو  دسـتش  مـچ  ، بشـه  بسـته  تـا  زنمی
 .مونه یم در يال

 : زنهیم داد
 ! یلعنت -

ـ  ، خـودش  سـمت  به رونیب بکشه رو دستش کنهیم تالش ـ م فشـار  رو در داره هنـوز  مـن  يپـا  یول ـ . دهی  کـم  هی
ـ  بعـد  و بکشـه  پـس  رو دسـتش  بتونـه  تا کنمیم کم رو فشار ـ  محکـم  فشـار  هی . شـه  بسـته  کـامال  در تـا  دم یم

ـ  قفـل  رو در و کشـم یم بـاال  رو خودم ـ زنج بعـد  و چفـت  ، کـنم  یم  ممکـن  حالـت  نیتـر  عیسـر  در رو قفـل  ری
 .بندمیم

 ! زنه یم داد سرم داره ام نهیس کنمیم احساس ، شهیم آروم قلبم ضربان نکهیا محض به
 . اس مردونه بم يصدا هی

 : زنه یم داد داره انگار
 ! تیت ، تیت -
 ! نهیکورب نکهیا

 .گوشم کینزد آوردمش بعد ، دمیکش رونیب رمیز لباس از رو میگوش و کردم نگاه رو نییپا عیسر
 ! بده جوابمو ، تیت -

 : دادم جواب دهیبر نفس و کردم دور گوشم از نچیا چند رو یگوش. افتاد لرزه به تنم
 .کردم قفل هم رو در. تو اومدم. خوبم من -
 ! حیمس یسیع ای -

 .کشه یم یآسودگ سر از ینفس
 ؟ افتاد يا یکوفت اتفاق چه.  يترسوند منو مرگ حد تا -
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 .بستم رو در گهید.  تو ادیب کردیم یسع داشت -
 ! شدم خکوبیم جا در که بودم برداشته قدم سه از کمتر. کردم روشن رو منینش اتاق چراغ

 ! تیت يزد گند
 .در سمت برگشتم آروم کردم یغلط چه نکهیا به علم با
 ... نیکورب ، اوممم -

 ! کردم مکث
ـ احت بهشـون  کـه  گذاشتم جا رونیب ییزایچ هی - ـ با. دارم اجی ـ  تـو  ارمشـون یب دی ـ ا یول ـ  نی ـ پات و مسـت  اروی  لی

ـ با کنـه یم فکر یلیدال به ، در پشت ـ ب دی ـ  پـس .  اپارتمانـت  داخـل  ادی . کـنم  بـاز  رو در دوبـاره  کـه  سـت ین یراه
 ؟ يدار يپشنهاد

 : کنهیم سکوت هیثان چند
 ؟ یگذاشت جا راهرو يتو یچ -

 : کنمیم رو کار نیا یول بدم جوابشو ندارم دوست
 . ساکم -

 : کنهیم غر غر
 ! تیت!  حیمس ای -
 . میدست فیک...  و -
 ؟ کنهیم یغلط چه رونیب تیلعنت فیک -
 ! گذاشتم جا راهرو نیزم کف هم رو آپارتمانت دیکل احتماال -
 : ناله یم فقط. ده ینم جوابم یحت يآخر نیا به
 .بده مهلت قهیدق دو.  نه ای است خونه هنوز نمیبب زنم یم زنگ*  لزیما به -
 ؟ هیک لزیما ، کن صبر -
 . یکن ینم باز نزدم زنگ بهت که یوقت تا رو در یکنیم که يکار هر. کنهیم یزندگ راهرو نیهم تو -

 .اش خونه ییجلو در به دمیم هیتک من و کنهیم قطع نیکورب
 شـده  دمـاغش  مـوي  نشـده  چیـزي  هنـوز  و کـنم یم یزنـدگ  سـکو یفراس سـان  تـو  کـه  اس قهیدق یس از کمتر
ـ پ زمـان  تـا  بده اجازه بهم اگه!  آمار طبق.  بودم ـ  بمـونم  شـش یپ کـار  کـردن  دای  اونجـائی  از. آوردم شـانس  یکل

ـ ام بـودم  فرسـتاده  اطـراف  بیمارسـتانهاي  بـه  پرسـتاري  شـغل  بـراي  کـار  درخواست تا سه که  ایـن  بـودم  دواری
ـ  و التیتعط ، ها شب باشم مجبور ممکنه.  نشه طوالنی مدت ـ  کـنم،  کـار  رو دو هـر  ای ـ  هـر  یول  قبـول  باشـه  یچ

 .نزنم دست اندازم پس به مدرسه به برگشتن از قبل االمکان حتی تا کنمیم
 .دم یم جواب و کنهیم لمس رو صفحه شستم. خوره یم زنگ میگوش

 
 ! یه -
 

 !؟ تیت -
 ؟ هوم -
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ـ  مـنم  کنهیم چک دفعه هر چرا دونمینم ـ  پـس  ، زده زنـگ  مـن  بـه  ؟ نـه  ای  هیشـب  قـا یدق ییصـدا  بـا  قـراره  یک
 ؟ بده جواب من يصدا

 . زدم زنگ لزیما به -
 ؟ ارمیب لمویوسا کنه کمک ادیب قراره ، خوبه -
 . یبکن حقم در بزرگ لطف هی خوامیم ییجورا هی... من!  قایدق نه -

 خواهـد  نـاجور  يهـا  لطـف  از پـر  نـده یآ يهـا  مـاه  گـه یم من به یحس هی.  چسبانم می در به دوباره را م پیشانی
ـ  لطـف  اش خونـه  بـه  مـن  دادن راه با دونهیم چون ، بود ـ ت ؟ هـا  ظـرف . کـرده  بهـم  یبزرگ  يلباسـا !  خـورد  کی

 ! خورد کیت ؟ نیکورب خواربار دیخر! .  خورد کیت ؟ نیکورب
 
 : پرسم یم
 ؟ يخوایم یچ -
 ! داره اجیاحت کمکت به ییجورا هی لزیما -
 ؟ ات هیهمسا همون -

 : بندم یم رو چشمم!  شهیم زده جرقه لحظه همون در و کنمیم مکث
ـ ا مقابـل  در مـن  از تـا  يزد زنـگ  که یکس نگو لطفا ، نیکورب - ـ ا خـود  ، کنـه  مراقبـت  مسـت  مـرد  نی ـ  نی  اروی

 . اس مسته
 : کشهیم یقیعم نفس

. اونجـام  صـبح  سـر  فـردا  مـن .  کاناپـه  يرو بـذاره  مرگشـو  کپـه  بـذار . تـو  ادیب يبذار و یکن باز رو در خوامیم -
 .خودش ي خونه رهیم میمسق و کجاست فهمهیم بپره سرش از یمست یوقت

 : دادم تکون رو سرم
ـ یم یزنـدگ  تـوش  تـو  کـه  هیآپارتمان مجتمع جور چه گهید نیا - ـ م بـار  هـر  ؟ یکن ـ با خونـه  امی  باشـم  آمـاده  دی

 کنن؟ انگولکم مست يآدما
 : یطوالن مکث

 ؟ کرد تیدستمال اون -
 ! پام قوزك تو انداخت چنگ واقع در.  براش ادهیز ي کلمه ، یدستمال -

 : دیکش یقیعم نفس
 .بزن زنگ بهم خونه يآورد رو لتیوسا ي همه و اون یوقت.  تیت بکن برام رو گفتم که يکار نیهم فقط -

 : دمینال. بود مشخص صداش تو ینگران
 ! باشه -

ـ  ، بـود  افتـاده  پهلـو  يرو مسـت  مـرد . کـردم  بـاز  رو در ، کـردم  قطع رو یگوش  سـر  دسـتش  از تلفـنش  یگوش
 بـه  چشماشـو . کـردم  نگـاهش  و کمـر  بـه  گردونـدم  بـرش . بـود  ولـو  دسـتش  کنـار  نیزم کف يرو و بود خورده

 . افتاد هم يرو دوباره پلکاش یول ، کنه نگاه من به کرد یسع و کرد باز یسخت
 : کرد زمزمه

 . یستین نیکورب تو -
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ـ م نظـر  بـه  که اونجور و دتمیجد ي هیهمسا یول.  ستمین نه -  یخـواه  مـن  ونیمـد  قهـوه  فنجـون  50 حـداقل  ادی
 . بود

 
ـ  ستهیبا کنمیم تالش و کنمیم بلندش اش شونه يرو ـ  چطـور . تونـه ینم کـنم  فکـر  واقـع  در. شـه ینم یول  نفـر  هی
 ؟ بشه مست انقدر تونهیم

ـ  ، آپارتمـان  داخـل  کشـمش یم نچیا به نچیا و رمیگ یم رو دستش  رو در بتـونم  کـه  شـه یم داخـل  اونقـدر  یوقت
ـ ب از رو لمیوسـا  ي همه! کنمیم ولش ببندم ـ م رونی ـ . کـنم یم قفـل  رو در بعـد  و سـاختمون  يتـو  ارمی  بالشـت  هی

ـ  رو سـرش  ، دارمیم بر کاناپه يرو از گرد  خـواب  تـو  ممکنـه  چـون  ، گـردونمش یبرم پهلـو  بـه  و ، روش ذارم یم
 . ارهیب باال

 ! رهیگیم من از هیکمک تمام نیا و
 .بندازم آپارتمان به ینگاه هی تا کنمیم ولش جا همون ، برهیم خوابش آسوده منینش اتاق کف یوقت

ـ  ي خونـه  منینش اتاق تا سه ییتنها به منینش اتاق ـ م جـا  خـودش  تـو  رو نیکـورب  یقبل  يغـذاخور  يفضـا . دهی
ـ  اتـاق  از وارنصفهید هی با آشپزخونه یول شهیم باز منینش اتاق به  شـده  مـزین  نشـیمن  اتـاق . شـده  جـدا  منینش
ـ  بـزرگ  يهـا  کاناپـه  و مدرن ینقاش نیچند با ـ انگ جـان یه و شـاد  یچـاپ  يطرحهـا  بـا  روشـن  برنـز  یمخمل . زی

ـ  ، یچوب مبل هی ، کردم یزندگ نیکورب با که يبار نیآخر ـ  هی ـ د يرو مـدل  تـا  چنـد  پوسـتر  و*  بـگ  نیب  وارشی
 .داشت

 
 .شهیم بزرگ داره برادرم باالخره کنم فکر
 : گمیم بلند ، کنم یابیارز رو موقتم خونه تا کنمیم روشن که رو یاتاق هر چراغ و رم یم اتاق به اتاق

 !نیکورب رگذارهیتاث یلیخ -
ـ  خوبـه  یچ همه انقدر نکهیا از ـ پ ينجـور یا. متنفـرم  ییجـورا  هی ـ جد ي خونـه  کـردن  دای ـ  ، دی  انـدازه  بـه  یوقت

 .رسهیم نظر به سخت یلیخ ، کردم انداز پس پول یکاف
ـ . کـنم یم باز رو خچالی و شم یم آشپزخونه وارد ـ رد هی ـ ادو فی ـ چ در يتـو  هی ـ  ، شـده  دهی  يتـزا یپ ي جعبـه  هی

ـ  یخـال  کـامال  ي دبـه  هی و وسط ي طبقه يتو خورده دست  بـار  و خـوار  کـه  البتـه .  بـاال  ي طبقـه  درسـت  ، ریش
 ! باشه کرده رییتغ کامال داشتمیم انتظار دمینبا.  نداره

 بگـذرونم  تـوش  رو نـده یآ مـاه  چنـد  قـراره  کـه  رو یاتـاق  تـا  شمیم خارج آشپزخونه از و دارمیم بر آب يبطر هی
ـ  پـس  هسـت  خواب اتاق تا دو. کنم دایپ ، ـ م بـر  سـت ین نیکـورب  بـه  متعلـق  کـه  رو یاون  يرو رو سـاکم  و دارمی

ـ  يتـو  نییپـا  جعبـه  تا 6 و گهید ساك تا 3 بایتقر. ذارمیم تخت  کـه  ییلباسـا  ي همـه  از صـرفنظر  ، دارم نیماش
 بـه  ذارمشـون یم پـس  ، گـرده یم بـر  صـبح  گفـت  نیکـورب . سراغشـون  بـرم  امشب ستین قرار یول ، زدم زیآو به

 !اون ي عهده
ـ  یورزش ریگ عرق و تاپ هی ـ م مسـواك  رو دنـدونام  ، پوشـم  یم ـ با قاعـدتا . شـم یم خـواب  ي آمـاده  و زنمی  از دی
ـ  ، باشـم  یعصـب  هستم من که هیساختمون همون تو بهیغر هی نکهیا ـ  یول ـ  هی ـ ن گـه یم مـن  بـه  یحس  سـت ین ازی

ـ  بـه  خواستینم ازم وقت چیه نیکورب. باشم نگران ـ م احتمـال  کـه  یکس ـ تهد دادی  کمـک  باشـه  مـن  يبـرا  يدی
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ـ ا اگـه  چـون  ، کنـه یم جمیگ نیهم. کنم  خواسـت  نیکـورب  چـرا  کـنم یم تعجـب  ، باشـه  لزیمـا  يعـاد  رفتـار  نی
 ! داخل ارمشیب

ـ بل مـن  و نداشـته  اعتماد بودن من با که ییپسرا به وقت چیه نیکورب ـ ا مقصـر  رو*  کی ـ  رفتـارش  نی . دونـم  یم
ـ بل!  نیکـورب  دوسـت  نیبهتـر  و بـود  سالم 15 یوقت پسرم دوست نیاول  مـاه  نیچنـد  مـن  و بـود  سـالش  17 کی
 از نکـه یا خـاطر  بـه  عمـدتا  ، میبـود  نیکـورب  يقـا یرف شـتر یب خـراب  دوستام و من البته!  بودم ش وانهید قایعم
 ! بودن بزرگتر ما
ـ  شـه یهم مـا  و ، باشـه  نیکـورب  بـا  رو شـب  تـا  مون خونه اومد یم ها هفته آخر اغلب کیبل ـ  هی ـ پ یراه ـ  دای  یم

ـ چ هی. میباش هم شیپ ستین حواسش نیکورب یوقت که میکرد ـ  بـه  زی ـ چ هی  بعـد  تـا ینها و شـد یم خـتم  گـه ید زی
ـ بل کـه  يا مسـئله . کنـه  یرسـم  رو مـون  رابطـه  خـواد یم گفت کیبل ، یدزدک مالقات هفته نیچند از ـ  کی  شیپ
 ! بود ، شکست رو من قلب کیبل یوقت ، نیکورب العمل عکس ، بود نکرده ینیب
 
ـ  کـه  انقدر. شکست رو من قلب اون ، پسر و ـ  از بعـد  سـاله  15 قلـب  هی ـ  ي رابطـه  هی  ممکنـه  يا هفتـه  دو یمخف

.  بـوده  دوهفتـه  همـون  يتـو  هـم  گـه ید دختـر  چنـد  بـا  رسـما  ، من با همزمان که شد رو دستش.  شه شکسته
 مـن  سـمت  شـد  داده هشـدار  نیکـورب  يدوسـتا  ي همـه  بـه  و شـد  قطـع  شـون  یدوست ، دیفهم نیکورب یوقت

ـ  فـارغ  زمـان  تـا  ، رسـتان یدب ي دوره تـو  من يبرا گذاشتن قرار.  انین ـ غ مکـانش،  نقـل  و نیکـورب  یلیالتحص  ری
ـ  حیتـرج  و بـودن  دهیشـن  یترسـناک  يداسـتانا  پسـرها  ، هـم  اون از بعد یحت. شد ممکن  از خودشـونو  دادن یم

 ! کنار بکشن نیکورب ي کهیکوچ خواهر راه سر
ـ . کـنم یم اسـتقبال  ازش حـاال  ، شـتر یب هـم  بلکـه  ، بودم متنفر انیجر نیا از قبال که اندازه همون  ي رابطـه  یکل

 بــاالخره تــا کــردم یزنــدگ ســال کیــ کیــنزد پســرم دوســت نیآخــر بــا. داشــتم رســتانیدب از بعــد اشــتباه
ـ  خونـه  يتـو  منـو  اون. میخـوا یم یزنـدگ  از مختلف زیچ دوتا ما میدیفهم  دوسـت  مـن  عـوض  در و خواسـت  یم

 .باشم شاغل داشتم
 نیکـورب  بـا  یزنـدگ  دیشـا . رابطـه  از يفـرار  و يپرسـتار  ي رشـته  در سـانس یل فـوق  مدرك دنبال. نجامیا حاال
 . نباشه هم يبد زیچ اناتیجر نیا ي همه از بعد

 . شم یم خکوبیم جا در شدن وارد محض به یول کنم خاموش رو چراغا تا گردمیبرم منینش اتاق به
 شـخون یپ يرو بازوهـاش  و بازوهاشـه  يرو سـرش . آشـپزخونه  رفتـه  بلکـه  ، شـده  بلنـد  جـاش  از تنها نه لزیما

 تـونم ینم. فتـه یب ممکنـه  لحظـه  هـر  رسـه یم نظـر  بـه  و نشسـته  بـار  یصـندل  هی ي لبه يرو. شده خم آشپزخونه
 .بشه بهتر کنهیم تالش داره نکهیا ای دهیخواب دوباره بگم

 ! لزیما -
ـ  کـنم یم صداش یوقت ـ م سـمتش  بـه  پـس  ، خـوره ینم یتکـون  چیه ـ  بـه  و رمی  اش شـونه  يرو رو دسـتم  یآروم

ـ بر ، خـوره یم اش شـونه  بـه  انگشـتام  کـه  يا لحظـه . کـنم  دارشیب تا ذارمیم ـ بر دهی  صـاف  و کشـه یم نفـس  دهی
 .کردم دارشیب ایرو هی وسط انگار نهیشیم یصندل يرو
 .کابوس هی دمیشا
ـ م نییپـا  ثباتش یب يپاها يرو و خورهیم زیل یصندل يرو از سرعت به  خـوردن  تلـو  تلـو  بـه  کنـه یم شـروع . ادی
 .کنم کمکش آشپزخونه از خروج يبرا کنمیم یسع و ندازمیم ام شونه يرو بازوشو ،
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 . قیرف کاناپه يرو میبر ایب -
 ينجـور یا داشـتنش  نگـه  سـتاده یا ، مـن  سـمت  خـوره یم يسـکندر  و چسـبونه یم مـن  سر کنار به رو شیشونیپ

 .شهیم هم تر سخت
 . ستین قیرف من اسم -

 : کنهیم اضافه
 ! لزهیما -

 .کنم جداش خودم از کنمیم یسع ، کاناپه يجلو میرس یم باالخره
 ! بخواب ریبگ فقط یهست یک هر ، لزیما باشه -
 خودمـو  کـنم یم یسـع  عیسـر  و فـتم یم باهـاش  هـم  مـن . کنـه ینم رهـا  رو مـن  يها شونه یول کاناپه يرو فتهیم

 .بکشم عقب
 .کنهیم التماس ، کاناپه يرو خودش سمت بکشه کنهیم یسع و داشته نگه بازوهاش با رو من

 ! نه ،*  چلیر -
 .ستین چلیر من اسم -

 : دمیم ادامه و دمیم نجات شیآهن چنگال از رو خودم
 ! تهیت اسمم -
ـ چ فـردا  تـا  رسـه ینم نظـر  به چون ، هیچ اسمم دمیم حیتوض چرا دونم ینم ـ  مـون  مکالمـه  از يزی .  بمونـه  ادشی
 .دارمیم برش نیزم رو از و رمیم افتاده گرد بالشت که یسمت به

ـ م فشـار  مبـل  کوسـن  يتـو  رو صـورتش  و برگشـته  پهلـو  به. کنمیم مکث بهش بالشت دادن از قبل  کوسـن . دهی
ـ  کـردم  فکـر  اول. شـدن  دیسـف  انگشـتاش  بنـد  که دهیم فشار محکم چنان رو ـ ب بـاال  خـواد  یم ـ  ارهی  بعـد  یول

 .کردم يا ینکردن باور اشتباه چه دمیفهم
 ...ارهینم باال

 ...کنهیم هیگر داره
 ... شدت به

 .ادینم در صداش یحت که کنهیم هیگر شدت به چنان
ـ  ، شناسمینم رو مرد نیا یحت من ـ د یول  و کـنم یم نگـاه  سـالن  بـه .  سـخته  داره کـه  یداغـون  و درب حـال  دنی

 .بشه حفظ شیخصوص میحر تا بذارم تنهاش بهتره دیشا که کنم یم فکر. گردمیم بر اون سمت به دوباره
ـ ا تـا . شدنه نفر هی مسائل ریدرگ خوامیم که يزیچ نیآخر ـ درگ رو خـودم  کـه  بـودم  موفـق  لحظـه  نی  مسـائل  ری

ـ  االنـم  خوامینم مطمئنم و نکنم دوستام یعاطف ـ  نیچن ـ . بکـنم  یغلط ـ  ، کردنـه  فـرار  ام خواسـته  نیاول  بـه  یول
ـ  اندوهش. سوزهیم براش دلم بیعج ، یلیدل ـ م نظـر  بـه  یواقع ـ ا ، ادی ـ ز ي اسـتفاده  ي جـه ینت تونـه ینم نی  از ادی

 .باشه الکل
 : کنمیم لمس رو اش شونه و زنمیم زانو روش يجلو

 ؟ لزیما -
ـ ر يبـدجور  چشـماش . کنـه  نگـاه  من به تا کنهیم بلند آروم رو سرش ، کشهیم یقیعم نفس  خـون  بـه  و شـده  زی

 . الکل ای اس هیگر ي جهینت در ستمین مطمئن. نشستن
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 ! چلیر ، متاسفم یلیخ من -
 خـودش  سـمت  بـه  رو مـن  و گـردنم  دور کنـه یم حلقـه  رو دسـتش . مـن  سـمت  بـه  کنـه یم بلند رو دستش کی
 : کنهیم میقا ام شونه و گردن نیب يگود تو رو سرش ، کشهیم
 .متاسفم یلیخ من -
ـ ا که حاال یول کرده کار یچ باهاش و هیک چلیر دونمینم ـ ا مـرد  نی  نکـه یا تصـور  از ، خـورده  ضـربه  بـد  قـدر  نی

ـ  شـم یم وسوسـه . لـرزم یم خـودم  بـه  هیچ االن زن اون احساس ـ پ رو لزیمـا  یگوش  رو چـل یر شـماره  و کـنم  دای
 بالشـتش . گـردونمش یبرم کاناپـه  يرو عقـب  بـه  آروم ، عـوض  در. بـده  سـامون  و سـر  رو اوضـاع  و ادیب تا رمیبگ
 .کنمیم تشیهدا سمت اون به و ذارمیم نییپا رو

 : گمیم آروم
 .لزیما بخواب -

 : رنجشه از پر ذارهیم بالشت يروبا رو سرش یوقت چشماش
 !ادیم بدت من از انقدر -

 .کشهیم قیعم آه هی دوباره و شهیم بسته دوباره چشماش. رهیگیم دوباره رو دستم
ـ  آروم و سـاکت  که یزمان تا. شمیم رهیخ بهش سکوت در ـ  یاشـک  گـه ید و شـه  یم ـ ر ینم ـ  زهی  دسـتام  ذارم یم
 .مونم یم کنارش قهیدق چند يبرا یول کشمیم رونیب دستش از دستم بعد. داره نگه رو
ـ دن در رسهیم نظر به هنوزم ، خوابه نکهیا با ـ  ابروهـاش . زنـه یم پـا  و دسـت  غـم  از ییای  تنفسـش  و خـوردن  نیچ
 !نداره یآروم خواب اصالً ، منظمه نا

ـ یا 4 بـا یتقر کمرنـگ  یدگیبر يجا به چشمم بار نیاول يبرا  ش چونـه  راسـت  سـمت  تمـام  ظرافـت  بـه  کـه  ینچ
ـ م. شـده  قطـع  لـبش  به مونده نچیا دو درست که یخط. فتهیم گرفته رو ـ یعج لی  بـا  و کـنم  لمسـش  کـه  دارم یب

ـ  انگشتم  آرومـش  ، کـنم یم نـوازش  موهاشـو . رسـه یم موهـاش  بـه  دسـتم  عـوض  در ، کـنم  دنبـال  رو رشیمس
 .باشه نداشته اقتشویل ممکنه گرچه کنمیم
ـ ال کـرده  چـل یر بـا  کـه  يکـار  خـاطر  بـه  احتماال اروی نیا ـ  ، هسـت  داره کـه  ینـدامت  حـس  ي ذره ذره قی  یول

 .کنم لطف بهش کم هی تونمیم پس. کرده یغلط چه که دونهیم نهیا حداقلش
 .کنهیم یمونیپش احساس ينطوریا حاال که داره دوستش انقدر حداقل ، کرده چلیر با که يکار هر
 نکــهیا از قبــل.  ذارم مــی دار دفتــر میــز روي رو غیــاب و حضــور ي برگــه و کــنمیم بــاز رو تیریمــد دفتــر در

 : کنهیم متوقفم سوال هی با دفتردار ، فتمیب راه کالس سمت به و برگردم
 ؟ درسته* یتونیکال ياقا آخر ترم زبان کالس يتو هم تو لزیما -
 ؟ ببرم براش يزیچ دیخوایم.  بله -

ـ تا بـه  يسـر  ، خـوره یم زنگ زشیم يرو تلفن ـ م تکـون  دیی ـ  و دهی ـ م بـر  رو یگوش ـ . دارهی ـ  یدهن  بـا  رو یگوش
 : پوشونه یم دست

 .باش بر و دور نیهم قهیدق دو یکی -
 : دهیم ادامه و کنهیم اشاره ریمد یدفت به
ـ دار دیجد آموز دانش هی - ـ  کـه  می  خـوام یم.  داره کـالس  تـون یکال يآقـا  بـا  اونـم .  کـرده  نـام  ثبـت  االن نیهم

 .يبد نشونش رو کالس
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ـ ا.  کـنم یم نگـاه  تیریمـد  دفتـر  اطـراف  بـه . نمیشیم در کنار يمکتهاین از یکی يرو و کنمیم موافقت ـ  نی  نیاول
ـ  ایصـندل  نیا از یکی يرو که رستانهیدب سال چهار یط بار ـ  یم ـ .  نمیش  و درسـت  سـال  چهـار  کـه  نـه یا شیمعن

 .نشه باز نجایا به پام تا کردم رفتار یحساب
 .شدم دیناام خودم از ییجورا هی خودم یول ، کنهیم غرور احساس یکل بفهمه اگه احتماال مادرم هرچند

ـ  اقـل  ال رسـتان یدب يتو يپسر هر که هیزیچ خیتوب ـ با بـار  هی  سـال  ي مونـده یباق فقـط  مـن . کنـه  اش تجربـه  دی
 . بکنم رو تالشم دیبا پس رمیبگ شویکی تا دارم رو آخر
ـ ام یپنهان ، ارمیم در بمیج از رو میگوش ـ  و ببینـه  دسـتم  رو گوشـی  بـردن  خـانم  دوارمی ـ  نامـه  خیتـوب  هی  نیهم
 سـاده  لبخنـد  ، شـه یم مـن  چشـم  تـو  چشـم  ، تلفنـه  مشـغول  هنوز ، ندازمیم بهش ینگاه.  کنه صادر برام االن

 .شهیم شیگر یمنش فیوظا سرگرم و زنهیم يا
ـ پ هی و دمیم تکون يدیام نا با رو سرم ـ  يبـرا  امی ـ چ نجـا یا. سـم ینویم* انی ـ ز زی  کـردن  زده جـان یه يبـرا  يادی
 .فتهینم اتفاق وقت چیه يدیجد زیچ چیه. نداره وجود مردم

 !هیآخر ترم. کرده نام ثبت امروز دیجد دختر هی -
 ؟ جذابه -
 .ببرمش کالس تا قراره. دمشیند هنوز -
 .ریبگ ازش عکس هی بود جذاب اگه -
 ؟یداشت یخیتوب تا چند امسال تو یراست. باشه -
 ؟يکرد کار یچ ؟ چرا. دوتا -

ـ  فـارغ  از قبـل  دیبا. بابا يا ؟ تا دو ـ  یلیالتحص ـ  کـم  هی ـ با احتمـاال . کـنم  یسرکش ـ د فمویتکـال  از تـا  چنـد  دی  ری
 .برسونم

 !زنم هم به حال من
ـ  من و شهیم باز ریمد اتاق در ـ م هلـش . بنـدم یم مویگوش ـ ج يتـو  دمی ـ  گـه ید. کـنم یم نگـاه  رو بـاال  و بمی  چیه

 !نییپا بندازم نگاهمو خوامینم وقت
 .چلیر دهیم نشونت رو تونیکال يآقا کالس لزیما -

 .من سمت فتهیم راه چلیر و دهیم نشون چلیر به رو من بردن خانم
 .ستنین ستادنیا به قادر پاهام شمیم متوجه الفور یف

 . کنهیم فراموش رو کردن صحبت دهانم
 .کنن یمعرف رو وصله بهشون که رو یآدم تا انیب رونیب چطور رهیم ادشونی بازوهام

ـ  قفسـه  به بندازه چنگ نکهیا از قبل که رهیم ادشی قلبم  اقـل  ال تـا  کنـه  صـبر  ، برسـم  چـل یر بـه  کـه  ام نهیس
 .بشناسم رو دختره

 ...چلیر
 ... چلیر
 ...چلیر چلیر چلیر

 .شعره مثل
 . نیجار صفحه هی وسط آبشار مثل که هائی غزل و عاشقانه يها نامه ، نثره مثل
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ـ  چـون  کنمیم تکرار سرم در بارها و بارها رو اسمش ـ ا گـه یم بهـم  یخـوب  حـس  هی ـ دختر اسـم  نی  قـراره  کـه  هی
 .بشم عاشقش

ـ با. دارمیم بر قدم سمتش به. ستمیا یم دفعه هی  سـبز  يچشـما  اون ریتـاث  تحـت  کـنم  وانمـود  و بـزنم  لبخنـد  دی
ـ . نگـرفتم  قرار ، بزنن لبخند من يبرا فقط روز هی دوارمیام که ،  انگـار  کـه  ، مـن  قلـب  یسـرخ  بـه  يموهـا  اون ای

 .نشدن يدستکار کرده خلقشون خدا یوقت از
 .زنمیم حرف باهاش

 .لزهیما اسمم گمیم بهش
 . بدم نشونش رو تونیکال يآقا کالس راه تا ادیب من با تونهیم گمیم بهش
ـ  ، نـزده  حـرف  هـم  کلمه هی هنوز چون شمیم رهیخ بهش ـ زیچ نیتـر  قشـنگ  دادنـش  سـرتکون  یول  تـا  کـه  هی
 .گفته بهم يدختر حاال
 "کسیفون " دهیم حیتوض. زونایآر گهیم اون و اومده کجا از پرسمیم ازش
ـ ب شده باعث یچ پرسمینم ازش ـ  ، نـا یفوریکال ادی ـ  بهـش  یول  داره اونجـا  یخـوب  یکاسـب  کـارو  پـدرم  کـه  گمیم
 .ساختمونه تا چند مالک چون

 .زنهیم لبخند
 . برم بار هی دارم دوست یول نبودم اونجا حاال تا گمیم بهش

 .زنه یم لبخند دوباره
ـ  ، قشـنگه  شـهر  اونجـا  گـه یم کنم فکر ـ یخ یول ـ  ، بفهمـم  حرفاشـو  سـخته  یل  شـنوم یم اونچـه  ي همـه  یوقت

 . اسمشه
 ... چلیر

 ... چلیر بشم عاشقت قراره من
ـ  درسـت  ، کنـه یم عالقمند زدن حرف به شتریب منو لبخندش ـ یم رد تـون یکال يآقـا  کـالس  يجلـو  از یوقت  میش

 .پرسم یم گهید سوال هی
 .مید یم ادامه رفتن راه به

 .پرسمیم سوال ازش دارم مدام چون ، ده یم ادامه صحبت به اون
 .دهیم تکون سر اشیبعض يبرا
 .دهیم جواب اشیبعض به

 .دهیم جواب آواز با اشمیبعض
 .رسهیم نظر به نطوریا ای

ـ ا کـه  خـواد یم چقـدر  گـه یم داره موقـع  همون درست.  میرس یم راهرو يانتها به  داشـته  دوسـت  رو مدرسـه  نی
 .نداشته رو کسیفون از شدن دور یآمادگ چون ،

 .رسه ینم نظر به خوشحال شدنش به جا از
 .خوشحالم ییجا جابه نیا از چقدر من دونهینم
 : پرسه یم
 ؟ کجاست تونیکال يآقا کالس -
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ـ خ شده خارج ازش سوال نیا که یدهان به ـ  شییبـاال  لـب . سـتن ین متقـارن  هـاش  لـب . شـم یم رهی ـ بار یکم  کی
ـ  تـا  یول ، هینییپا لب از تر ـ . شـه ینم مشـخص  کنـه ینم صـحبت  یوقت  ، شـن یم خـارج  دهـانش  از کلمـات  یوقت

ـ  شـن یم خـارج  دهـانش  از کـه  یکلمـات  ؛ کنمیم تعجب ـ نها یب ـ بق دهـان  از کـه  یکلمـات  از تی ـ ب هی ـ م رونی  انی
 . بهترن

 .ننینب چشمها ي هیبق از تر آروم و تر جذاب مراتب به رو ایدن چشماش نداره امکان! چشماش و
ـ م نشـون  رو سـرم  پشـت  بعـد  و شـم یم رهیخ بهش هیثان چند دوباره ـ  و دمی  رد رو تـون یکال يآقـا  کـالس  گمیم

 .میکرد
 منـو  خـودش  کـه  طـور  همـون  ، داده قـرار  رشیتـاث  تحـت  اعتـرافم  انگار. شنیم تر یصورت درجه هی هاش گونه
 ! داده قرار ریتاث تحت

 .زنمیم لبخند دوباره
 .کنمیم اشاره تونیکال ياقا کالس به سر با
 .میریم سمت اون به
 ... چلیر

 ...چلیر یبش من عاشق قراره تو
ـ  تـون یکال يآقـا  بـه  و کـنم یم باز رو در ـ بق خـاطر  محـض  ، دارم دوسـت . وارده تـازه  چـل یر گمیم  يپسـرا  ي هی

 .ستین اونا مال چلیر که کنم اضافه ، کالس
 .منه مال

 .گمینم يزیچ یول
 .چلهیر خود ، خوامیم رو چلیر بدونه دیبا که یکس تنها چون ، ستمین مجبور

 .نهیشیم کالس تمام يتو یخال یصندل تنها يرو. زنهیم لبخند دوباره و کنهیم نگاه من به
 .منه مال دونهیم که گهیم من به چشماش

 .مطرحه زمان موضوع فقط
 .شمیم ش خنده باعث دونمیم یول!  تهیجذاب خود ، ستین جذاب اون بگم و بفرستم امیپ انی به خوامیم

 . رمیگیم ازش عکس هی نشستم که جا همون از محتاطانه جاش به
 " ارهیب ایدن به رو من يها بچه همه قراره اون ".  فرستم یم انی يبرا امیپ هی با رو عکس

 .کنهیم شروع رو کالس تونیکال يآقا
 ؟ کرده تیمالک احساس آرچر لزیما
 

*** 
 
 . دمید دوشنبه رو چلیر

 . است جمعه حاال
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ـ دار هـم  بـا  کـالس  تـا  سـه . چـرا  دونـم  ینم. مینزد یحرف چیه گهید میدید رو گهیهمد که يروز از  بـار  هـر .  می
 بـدم  جـرات  خـودم  بـه  کـنم یم یسـع  بـار  هـر . کـنم  صـحبت  باهـاش  خوادیم انگار ، زنهیم لبخند بهم نمشیبیم
 .خورمیم شکست یول

 .بودم پروا یب شهیهم من
 . شد دایپ چلیر ي کله و سر بعد

 رو بـودنم  باهـاش  فرصـت  تنهـا  ، نکـنم  اسـتفاده  شـجاعتم  از هـم  امـروز  اگر. دادم مهلت خودم به رو امروز فقط
 .موننینم دسترس در ادیز چلیر مثل ییدخترا. دمیم دست از

 . باشه دسترس در واقعا هم حاال نیهم اگه البته
ـ  بـا  یپنهان االنم نیهم دیشا ، دونمینم شو قصه من ـ  ، باشـه  ارتبـاط  در کسیفـون  تـو  پسـر  هی ـ  فقـط  یول  راه هی

 .بفهمم رو انیجر که داره وجود
 .زنهیم لبخند من به و ادیم رونیب کالس از. ادیب تا ستمیا یم اش قفسه کنار

 : گمیم
 سالم -

 .دارم دوستش. نمیبیم پوستش رنگ يتو رو فیظر رییتغ همون ادیم اش قفسه سمت به یوقت
ـ . بـوده  خـوب  گهیم.  گذرونده چطور رو اول ي هفته پرسم یم ـ پ یدوسـت  پرسـم  یم ـ  کـرده  دای  شـونه  و ، نـه  ای

 : گهیم ندازهیم باال
 . یکم تعداد -
 .کنمشیم بو یآروم به

 .فهمهیم که البته
 .دهیم یخوب يبو گمیم بهش

 .یمرس گهیم
ـ  خیـالِ  بـی  ، کوبـه یم گوشـم  تـو  داره که قلبم ضربانِ  خیال بی  درخشـان  رو مرطـوبم  يدسـتا  کـف  کـه  یعرق

 مـی  کنـار  رو هـا  فکـر  ایـن  ي همـه . کـنم  صـداش  بلنـد  بارها و بارها خوادیم دلم هی که اسمش خیالِ بی. کرده
ـ ب به عالقه بپرسم تا زنمیم زل بهش و زنم ـ  داره مـن  بـا  اومـدن  رونی ـ م کنـار  رو همـه . نـه  ای  يبـرا  جـا  تـا  زنمی

 .جوابشه خوامیم که يزیچ تنها چون ، باشه جوابش
 . تائیده به سرش دادن تکون
 ؟ نزد ، نزد هم حرف
 ؟ لبخند هی فقط

 .دهینم تکون سر تائید به
 .داره برنامه امشب

ـ جر يجلـو  سـد  مثـل  کـه  انگـار  ، میـاره  هجـوم  بهـم  بـودم  گرفتـه  نادیـده  کـه  چیزائی ي همه برابر ده  رو یانی
ـ  نا ، اسمش ، کرده عرق يدستها ، نواها. باشم گرفته ـ  يتـو  کـه  يا شـده  کشـف  تـازه  یامن  شـده  دفـن  ام نهیس

 .دنیکش دورش تا دور وارید هی انگار و اومدن شون همه.  داره وجود دونستمینم قبال یحت که ، بود
 .ستین شلوغ سرم یلیخ فردا چند هر -
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 .کنهیم خراب رو یالیخ وارید حرفش با و زنهیم حرف
 هـوا  از و کـنم یم جمـع  قاشـق  بـا  حرفاشـو  انگـار . کنـه  تـاز  و تاخت ذارمیم. جا یکل. کنمیم باز حرفاش يبرا جا

 .دمیم قورتشون و قاپمشونیم
 .خوبه من يبرا فردا -
 .بپوشونم لبخندمو که ندازمینم زحمت به خودمو یحت ، ارمیم در بمیج از رو یگوش زدن حرف نیح
 زنمیم زنگ بهت ؟ چنده ات شماره -

 .گهیم شو شماره
 ... است زده جانیه

 ...است زده جانیه اونم
 . مونهیم اونجا يادیز یلیخ یلیخ يمدتها که دونمیم. کنمیم رهیذخ میگوش يتو شو شماره

 .کنم استفاده ازش قراره من و
 ...ادیز
 

 زل مـن  بـه  و سـتاده یا خـواب  اتـاق  در يجلـو  یعصـبان  مـرد  هی نمیبب و کنم باز رو چشمام ، شم داریب اگه اصوال
 .کنم قفل سرم پشت رو در و حموم يتو بدوم ، کنم پرت لمویوسا ، بزنم غیج دیبا ، زده

 .دمینم انجام رو نایا از کدوم چیه حال نیا با
 یهمـون . بـود  شـده  ولـو  راهـرو  يتـو  مسـت  شـب ید کـه  هیمرد همون نیا چطور عجبم در ، زنمیم زل بهش منم
 مرد؟ یم هیگر از داشت شبید که

ـ  یخـواه  معـذرت  منتظـر  انگـار  کـه  کنـه یم نگـاه  مـن  به يجور ، هیعصبان ، ترسناکه آدم هی روبرومه که ینیا  ای
 .حهیتوض

ـ خواب باهاشـون  شـب ید کـه  یمشـک  شـرت یت همـون  و شـلوار  همـون . اروئهی همون حال نیا با  تنهـا . تنشـه  دی
 .ستهیبا کمک بدون تونهیم االن که نهیا صبحش امروز با شبید يظاهر تفاوت

 ؟ تیت ، اومده من دست سر ییبال چه -
ـ م مـن  کـه  بـوده  گفتـه  بهش نیکورب چون یعنی!  دونهیم منو اسم ـ  دونـه یم اسـممو  امی ـ  قـا یدق نکـه یا ای  ادشی

ـ  رو شـب ید نـدارم  دوسـت  واقعـا  چـون  باشـه  گفتـه  بهـش  نیکورب دوارمیام گفتم؟ یچ بهش شبید ادیم  ادشی
 .باشه ادشی ، کردیم هیگر داشت شبید یوقت ، دادنمو يدلدار نکنه ، کشمیم خجالت دفعه هی. باشه

ـ ام ، افتـاده  دسـتش  يبـرا  یاتفاق چه شبید نداره خبر ظاهرا ـ  دوارمی ـ ا شیمعن  و بعـد  اتفاقـات  از کـه  باشـه  نی
 .باشه نداشته يا خاطره هم قبلش
ـ  داشـته  کـه  يبـد  شـب  انگـار !  داره دعـوا  انگار. داده هیتک خوابم اتاق در به نهیس به دست  پشـتمو . منـه  ریتقص
ـ با کنه فکر که رمیگ ، نشده تموم هنوز خوابم ، کنمیم بهش ـ  بـراش  دی  بـاال  سـرم  يبـاال  تـا  رو پتـو ! بـدم  حیتوض

 .کشمیم
 .کن قفل رو يورود در رونیب یرفت -
 .خودش ي خونه برگرده االن نیهم دمیم حیترج که بفهمه دوارمیام
 ؟ کجاست من یگوش -
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ـ م فشـار  بهم رو ام بسته يچشما  تـک  تـک  وارد اونجـا  از و شـه یم گوشـم  وارد کـه  مـش یمال يصـدا  بـه  و دمی
ـ ا کـه  کنـه یم گـرم  رو ییجاهـا  و شـه یم بـدنم  يها عصب  نتونسـته  شـب  طـول  تمـام  در ول و شـل  يپتـو  نی

 .کنم یم گوش کنه گرمشون
ـ  مـال  گـرم  يصـدا  اون کـه  شمیم ادآوری خودم به ـ  نکـه یا بـدون  و ، سـتاده یا در يجلـو  االن کـه  هیشخص  یحت

 ي " نکنـه  درد دسـتت " بـدونم  خـوام یم.  خـواد یم ازم لشـو یوسا گسـتاخانه  کـردم  کمکـش  شـب ید من بدونه
 ؟ " خوشبختم مالقاتت از.  لزمیما من ، سالم " ای ؟ کجاست من

 خودشـه  نگـران  انقـدر !  تلفـنش  ظـاهرا  و.  دستشـه  نگـران  کـه  انقـدر . رمیگ ینم اروی نیا از رو کدومشون چیه
ـ ا اگـه . افتـادن  دردسـر  بـه  شیدقت یب خاطر به شبید نفر چند ستین مهم براش که ـ  نی  قـراره  رفتـاراش  و اروی
 .رونیب کنم شوتش االن نیهم دمیم حیترج ، باشن ام هیهمسا ندهیآ يها ماه تو

 : بهش زنمیم زل و رمیم در سمت به ، شمیم بلند و ور اون کنمیم پرت رو پتو
 ! عقب بکش قدم هی کن لطف -

 رو خـواب  اتـاق  در زمـان  هـم  و کـنم یم قفـل  چشـماش  تـو  رو چشـمام . کنـه یم رو گفـتم  کـه  يکار که بهیعج
ـ بیم رو در پشـت  فقط حاال ، صورتش تو کوبمیم ـ م لبخنـد . نمی  پتـو  و کشـم یم دراز. تخـتم  بـه  گـردم یبرم و زنمی

 .کشم یم باال سرم تا رو
 .شمیم برنده
 ؟ ستمین يزیسحرخ آدم ادیز که بودم گفته

 .شهیم باز دوباره در
 ! شهیم کنده جا از واقع در
 ؟ هیچ مشکلت -

 .زنهیم داد سرم داره
ـ یم و شـم یم بلند کنان غر غر ـ  هنـوزم  ، سـتاده یا در يجلـو  دوبـاره . کـنم یم نگـاه  بهـش .  تخـت  يرو نمیش  هی

 .بدهکارم بهش يزیچ هی انگار کنمیم نگاه يجور
 : زنمیم داد سرش منم

 ! تو -
ـ  ، شده شوکه تندم جواب از کلمه یواقع يمعنا به ـ م دسـت  بهـم  يبـد  حـس  کـم  هی ـ . دهی  بـود  خـودش  اول یول
 !آورد در يباز یعوض که

 . کنم فکر
 .کرد شروع اون
 .کنم فکر
 : دهیم باال ابرو و کنهیم خم جلو به سرشو آروم بعد ، کنهیم نگاه بهم هیثان چند

 ... ما -
 : دهیم نشون خودشو و من انگشت با
 ؟يدلخور انقدر نیهم يبرا ؟ میبود هم با شبید ما -

 .خندم یم بلند ، شهیم دییتا کردم که یاول فکر
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 . هیعوض واقعا
 بـه  رنـگ  يدختـرا  بـا  اونقـدر  و کنـه یم مسـت  خرخـره  تـا  هـا  هفتـه  آخر که بشم هیهمسا يمرد با قراره. هیعال

 کـه  بـدم  جوابشـو  تـا  کـنم یم بـاز  رو دهـانم . بـوده  کدومشـون  با رو گذشته شب دونهینم که زهیریم هم رو رنگ
 : زنهیم داد که نیکورب يصدا بعد کنهیم ساکتم يورود در شدن بسته يصدا

 ؟ تیت -
 سوالشــو جــواب ، مــن بــه زده زل و ســتادهیا در يجلــو هنــوز لزیمــا امــا ، در ســمت دومیــم و پــرمیم عیســر

ـ  ، بـدم  جـواب  تـا  چشـماش  بـه  زنمیم زل میمستق.  خوادیم  ي لحظـه  يبـرا  رو میتهـاجم  حالـت  چشـماش  یول
 .برن یم نیب از یکوتاه

ـ د عمـرم  تمـام  تـو  که هیآب يچشما نیتر شفاف نیا  ي نشسـته  خـون  بـه  و غـم  از پـر  يچشـما  اون اصـال . دمی
ـ  انقـدر  چشماش. ستنین شبید ـ خ چشـماش  بـه  طـور  همـون . نـدارن  رنـگ  کـال  انگـار  کـه  کمـرنگن ِ  یآب  رهی
ـ بب مـوج  توشـون  کـنم  نگاه کترینزد از اگه دارم انتظار بایتقر ، مونمیم  تیشـفاف  بـه  چشـماش  گفـت  شـه یم. نمی

 .بگم قیدق تونمینم پس ، دمیند رو بیکارائ وقت چیه واقع در من یول ، بنیکارائ يایدر یآب يها آب
ـ کارائ از فـورا  مـن  و زنـه یم چشمک ـ ب بی ـ  رونی ـ  گـردم یبرم و شـم یم دهیکش ـ ا بـه  گـردم یبرم. کویسانفراس  نی

 .دیپرس خونه به نیکورب وروو از قبل که یسوال نیآخر به گردمیم بر.  اتاق
 : کنمیم زمزمه

 . گذاشت بودن هم با اسم میکرد شبید که يکار رو بشه ستمین مطمئن -
 .شم رد تا کنار بکشه خودشو منتظرم ، بهش زنمیم زل
 .دهیکش خودش دور یزره وارید هی انگار گرفته که یسخت حالت و ستادنیا طرز با ، زنهیم تر بلند قد

ـ  نگـاه  اون با ، نداره دوست رو بودنمون هم با يایرو ظاهرا ـ . کنـه یم بهـم  کـه  یسرکش  بـا  داره انگـار  ییجـورا  هی
 .ادیب بدم ازش شتریب یلیخ شهیم باعث نیهم و کنهیم نگاهم نفرت
ـ  و ، کـنم ینم ینینش عقب ـ  شـم  رد تـا  کنـار  کشـه یم یوقت ـ ی اون بـه  زدن زل از دسـت  کـدوممون  چیه  بـر  یک

ـ  نگـاهش .  شـه یم راهـرو  وارد داره نیکـورب  شـم یم خـارج  اتـاق  از یوقت. دارهینم  جلـو  عقـب  لزیمـا  و مـن  نیب
ـ چ بفهمـه  کـه  کـنم یم نگاه بهش يجور عیسر ، شهیم ـ  بـه  سرشـه  تـو  کـه  يزی  ممکـن  الوجـوه  مـن  وجـه  چیه
 .ستین

 :کنه بغلم تا کشهیم جلو رو من
 .یآبج سالم -

ـ م ادتی یراحت به وقتا یبعض. دمشیند که ماهه شش ـ  دلتنـگ  چقـدر  کـه  رهی ـ  تـا  ، ينفـر  هی  دوبـاره  کـه  یوقت
 مـرور  بـه  تشیحمـا  کـه  قـدر  همـون . دلتنگشـم  شـه یهم من. ستین ينجوریا نیکورب یول. ینیبب رو شخص اون

 .هست هم گهیهمد به تا دو ما یکینزد مانیپ ، بشه یمیقد تونه یم زمان
 : ندازهیم موهام به نگاه هی و کشهیم رونیب آغوشش از رو من

 .دارم دوستش ، شدن تر بلند -
ـ ند رو گـه یهمد کـه  بـوده  یزمان نیشتریب دوره نیا ، امروز به تا  ییمـو  و کشـم یم بـاال  رو خـودم  هـم  مـن . میدی

 : رمیگیم رو زونهیآو برادرم یشونیپ از که
 . ندارم دوستش و ، هم تو مال -
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ـ  رو ظـاهرش  واقـع  در. کـنم یم یشـوخ  دارم بدونـه  کـه  زنمیم لبخند  دوسـت  شـتر یب داره يشـتر یب يمـو  یوقت
ـ بینم یشـباهت  من یول میهیشب یلیخ ما گنیم شهیهم مردم. دارم ـ یخ پوسـتش . نمی ـ ت مـن  از یل  کـه  ، تـره  رهی

ـ ا به شهیهم من ـ  ، دارن رو يا قهـوه  يهـا  رده همـون  جفتمـون  يموهـا . کـردم  يحسـود  بهـش  خـاطر  نی  یول
ـ  ، سـتن ین هیشب اصال صورتمون يهایژگیو  چشـمامونو  اگـه  گفـت یم شـه یهم مامـان . چشـمامون  الخصـوص  یعل

 تنـه  ي انـدازه  بـه  مـن  يچشـما  و درخـت  يبرگهـا  يسـبز  بـه  اون يچشما. درختن نیع قایدق ، میبذار هم کنار
 .ان يا قهوه درخت ي
 .بود من عالقه مورد رنگ سبز موقعا اون چون ، اونن مال درخت يبرگها که شدیم میحسود شهیهم

 : دهیم تکون لزیما يبرا يسر نیکورب
 ؟ یداشت یسخت شب. مرد سالم -
 .داشته یشب نوع چه شبید لزیما دونهیم قایدق انگار ، کنهیم سوال خنده با
 : گهیم جواب در و کنهیم عبور جفتمون از لزیما
 .ادینم ادمی ، دونمینم

ـ م بر فنجون هی و کنهیم باز رو نتیکاب در ، شهیم آشپزخونه وارد  نظـر  بـه  راحـت  یکـاف  انـدازه  بـه  نجـا یا ، دارهی
 .کنهیم يکار نیهمچ که رسهیم

 .ادینم خوشم من
 . ادینم خوشم راحت لزیما از من
ـ  و کنـه یم باز رو گهید نتیکاب هی در راحت لزیما ـ م در نیاسـپر  جعبـه  هی  و کنـه یم پـر  آب بـا  رو فنجـونش  ، ارهی
 .باال ندازهیم رو نایآسپر از تا دو

 :پرسهیم ازم نیکورب
 ؟ باال لتوآورديیوسا ي همه -
 :دمیم جواب و کنمیم نگاه لزیما به
 .بودم ات هیهمسا خدمت در شب کل ییجورا هی ، نه -
ـ ل ، کنـه یم صاف گلوشو یعصب لزیما ـ م نـت یکاب تـو  جـاش  سـر  و کشـه یم آب رو وانی ـ ا از شینـاراحت . ذارهی  نی

ـ  کـه  ادیم خوشم. ندازهیم خنده به منو ش حافظه شدن پاك  افتـاده  یاتفـاق  چـه  شـب ید نکـه یا از يتصـور  چیه
 خـاطر  بـه . کـنم یم حـال  هـم  شـده  عصـبی  بـوده  مـن  بـا  نکهیا تصور از نمیبیم نکهیا از ییجورا هی یحت. نداره
 .بشه داده کش شتریب کم هی انیجر نیا خوامیم خودم حال و عشق

ـ  دونهیم یعنی که کنهیم نگاه من به يجور هی نیکورب  شـه یم خـارج  آشـپزخونه  از لزیمـا . گـذره یم سـرم  تـو  یچ
 .نیکورب سمت گردهیم بر دوباره بعد ، کنهیم نگاه من سمت به و
 ؟يدار منو یدکی دیکل دسته تو. کنمینم دایپ دامویکل یول خودم خونه رفتمیم دیبا االن تا -

ـ . کنـه یم بـاز  رو کشـو . اس آشـپزخونه  تـو  کـه  يکمد سمت رهیم و دهیم تکون يسر نیکورب ـ کل هی ـ م در دی  ارهی
 .قاپدشیم هوا تو که لزیما يبرا کنهیم پرت و
 دوش خــوامیم اول ؟ میاریــب نشیماشــ از رو تیــت لیوســا یکنــ کمــک کــه يایــب گــهید ســاعت هیــ یتــونیم -
 .رمیبگ
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ـ م تکون يسر لزیما ـ  ، دهی ـ  یول  يچشـما  تـو  قـا یدق چشـماش  ، خـوابش  اتـاق  سـمت  فتـه یم راه نیکـورب  یوقت
 . منه

 !مینیبیم همو ، نبود زود صبح یلیخ یوقت -
ـ ینم یزنـدگ  هم با که ساله هفت کینزد ـ  میکن ـ یخ هـا  صـبح  مـن  کـه  ادشـه ی خـوب  ظـاهرا  یول  همصـحبت  یل
 .دونهینم موردم در نویا لزیما که بده یلیخ.  ستمین یخوب
 نگـاه  مـن  بـه  متوقعانـه  هنـوزم . کـنم یم لزیمـا  بـه  رو و گردمیم بر ، شهیم دیناپد خوابش اتاق يتو نیکورب یوقت

ـ  ازم قـبال  که هییسواال تمام جواب منتظر هنوزم انگار ، کنهیم ـ  يبـرا  ، بـره  بـذاره  خـوام یم فقـط .  دهیپرس  نیهم
 .دمیم جواب دفعه هی سواالشو ي همه

ـ  دونسـتم ینم. يبـود  شـده  ولـو  راهـرو  نیزم کف دمیرس من یوقت شبید - ـ  پـس  ، یهسـت  یک  یخواسـت  یوقت
ـ کوب رو در احتمـاال  آپارتمـان  داخل يایب  فقـط  کـردم  چکـش  ، نشکسـته  دسـتت  حـال  هـر  بـه . دسـتت  رو دمی

ـ ب کـردم  کمکـت  مـن . مینبـود  هـم  بـا  مـا !  نـه  و. ببنـدش  ساعت چند و بذار روش خی کم هی فقط. شده کبود  يای
ـ  کـف  تلفنت. دمیخواب رفتم بعد و تو ـ ورود در يجلـو  نیزم ـ  چـون  شیانـداخت  اونجـا  شـب ید خـودت  ، هی  شیب

 .يبر راه یتونستینم و يبود مست اندازه
 .کنم فرار چشماش کشش از خوامیم فقط ، برم اتاقم به که گردمیبرم
 :سمتش گردمیبرم رسمیم اتاقم در به یوقت

 .میکن امتحان اول از میتونیم ، بودم داریب و داشتم شانس من و یبرگشت که گهید ساعت هی -
 :پرسهیم شه،یم محکم اش چونه

 م؟یکن امتحان اول از رو یچ -
 . رو شدن آشنا هم با درستش راه از -

 .رهیخ نگاه اون و خودم نیب. باشم گذاشته صدا اون و خودم نیب یمانع تا بندم یم رو اتاقم در
 

** 
 

 ؟ يدار جعبه تا چند -
 : دارمیبرم شخونیپ يرو از دامویکل. کنهیم سوال در يجلو کفش دنیپوش نیح نیکورب

 .زیآو رو لباسام همه و ساك تا سه اضافه به.  تا شش
ـ م راهـرو  تـو  یـی روبرو در سمت به نیکورب ـ م و گـره یبرم بعـد  ، زنـه یم در و رهی  ي دکمـه  و آسانسـور  سـمت  رهی

 .زنهیم رو نییپا سمت
 ؟ يدیرس یگفت مامان به -
 .دادم امیپ بهش شبید آره -

ـ  شـنوم یم آپارتمانشـو  در شدن باز يصدا ، رسهیم اسانسور یوقت ـ بب رو شـدنش  خـارج  تـا  گـردم یبرنم یول . نمی
 .برسه لزیما تا دارهیم نگهش نیکورب و شمیم آسانسور وارد

ـ د ي طـه یح وارد نکهیا محض به ـ . بـازم یم رو جنـگ  ، شـه یم دمی ـ  کـه  یجنگ . شـدم  ش وارد دونسـتم ینم یحت
 ! باشه خوامیم که باشه يمرد که بهتره یلیخ ، نمیبیم جذاب یلیخ مرد هی یوقت یول ، هینادر اتفاق
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ـ  خـوام ینم. باشـم  داشـته  بهـش  نسـبت  رو یحس نیچن بخوام که ستین يمرد لزیما  کـه  بشـم  يمـرد  ي فتهیش
ـ گر گهید يدخترا يبرا ، کنهیم مست یفراموش حد تا ـ  و کنـه یم هی ـ  یحت ـ نم ادشی  تـو  بـا  گذشـته  شـب  کـه  ادی

 .سخته بهش نکردن توجه ، زهیچ همه حضورش یوقت یول. نه ای بوده
 . میایب میبر دیبا دوبار فقط -

 .دهیم قرار خطاب مورد رو لزیما همکف ي دکمه دادن فشار نیح نیکورب
ـ نم بازم من و من به زده زل لزیما ـ چ موضـعش  دونمی  زل بهـش  مـنم . رسـه یم نظـر  بـه  ناراحـت  هنـوزم  چـون  هی
ـ ب نظـر  بـه  پیخوشت ظاهرش نیا با چقدر ستین مهم ، زنمیم  کـه  ام " نکنـه  درد دسـتت  " منتظـر  هنـوزم  ، ادی

 . نگفته
 : گهیم باالخره

 سالم -
ـ برم جلـو  بـه  قدم هی ـ ناد رو آسانسـور  ي نانوشـته  رسـوم  و رسـم  کـامال  و دارهی ـ گیم دهی ـ یخ ، رهی  کتـر ینزد یل
 : ارهیم جلو رو دستش و شهیم
 .کنمیم یزندگ تون ییروبرو واحد من.  آرچز لزیما -
 : شدم جیگ
 .میشد رد مرحله نیا از کنم فکر -
 .کنمیم نگاه اش شده دراز دست به
 : گهیم رفته باال يابرو با
 .درست راه از. دوباره شروع -

 : دمیم تکون و رمیگیم رو دستش. گفتم بهش من. درسته ، آهان
 .نمیکورب خواهر من. نزیکول تیت -

ـ  فقـط  نیکـورب  چـون  کنـه یم معـذبم  کـم  هی ، کنهیم قفل چشمام تو چشماشو و رهیم عقب که ياونجور  قـدم  هی
ـ یاهم نیکـورب  رسـه یم نظـر  بــه چنـد  هـر . سـتاده یا تـر  ور اون ـ ناد جفتمونـو . دهیــنم یت  خودشــو و گرفتـه  دهی

 .کرده شیگوش مشغول
ـ برم کـردن  نگاه رهیخ از دست باالخره لزیما ـ  و دارهی ـ ج از رو شیگوش ـ ب بشی  حواسـش  کـه  حـاال . کشـه یم رونی
 .کنم شیابیارز دارم فرصت ستین من به
 جنـگ  هـم  بـا  مختلـف  خـالق  تـا  دو سـاختنش  موقـع  انگـار . متناقضـه  کـامال  ظاهرش که رسمیم جهینت نیا به

ـ  لبهـاش . تضـادن  در لبهـاش  جالـب  و نـرم  تیجـذاب  بـا  شیبنـد  اسـکلت  اسـتحکام . داشتن  خـوش  و ضـرر  یب
 .انداخته خط شو چونه راست سمت کل که ییچاقو زخم رد و اعضا یسخت مقابل در ، انیم نظر به آمدگو

ـ  باشـن  مـواج  ، بلوند ای باشن يا قهوه نگرفتن میتصم موهاش ـ . لَخـت  ای ـ  تشیشخص ـ  و صـمیمی  نیب  عاطفـه  یب
ـ  شخصـیتش  گـرم  و سـرد  صیتشخ يتو رو من نیهم ، نوسانه در  ییتنـدخو  بـا  شیخودمـون  حالـت . کـرده  جیگ

. تضــاده در شــبشید مســت حالــت بــا صــبحش امــروز يخــوددار. جدالــه در دمیــد چشــماش يتــو قــبال کــه
ـ  کنن نگاه تلفنش به که رنیبگ میتصم توننینم چشماش  بـار  نیچنـد  آسانسـور  در شـدن  بـاز  زمـان  تـا  ، مـن  ای

 .کنهیم نمییپا باال چشماش با
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ـ ب آسانسـور  از همـه  اول و دارمیبرم کردن نگاه رهیخ از دست ـ م رونی  شیصـندل  يرو زنـگ  بـه  گـوش  یکـاپ . امی
ـ ب آسانسـور  از که تا سه ما به. نشسته ـ م رونی  بلنـد  یصـندل  روي از بازوهـاش  بـه  فشـار  بـا  ، کنـه یم نگـاه  میای

ـ م مـا  سـمت  به لرزون لرزون و آروم ، شهیم ـ م تکـون  بـراش  يسـر  لزیمـا  و نیکـورب . ادی  ادامـه  راهشـونو  و دنی
 .دنیم
 ؟ تیت بود چطور اولت شب -

ـ م نگـه  راه وسـط  رو مـن  پرسـه یم لبخند با که یسوال  ، کنـه ینم ام زده شـگفت  دونـه یم رو اسـمم  نکـه یا. دارهی
 .برم خوامیم طبقه کدوم من دونستیم شبمید همون

 .کنم می نگاه رن می دارن و گذاشتن جا رو من کوربین همراه که لزیما به پشت از
 ! کرده عمل فیضع برش و دور يآدما انتخاب تو داداشم نظرم به. حادثه پر ییجورا هی -
 بـه  توجـه  بـدون  ، کنـه یم جمـع  رو چـروکش  و نیپـرچ  يلبهـا . زده زل لزیمـا  به االن اونم ، کنمیم نگاه یکاپ به

 : میگه و دهیم تکون آروم رو سرش زدم من که حرفی
 .بکنه تونهینم یغلط چیه احتماال پسر اون!  اه -
 .پرسمینم یول لز،یما ای نهیکورب "پسر اون " از منظورش دونمینم
 :کنهیم زمزمه لب ریز.  رهیم یالب دستشوئی سمت به و گردونهیبرم رو من از
 .کردم خیس خودمو کنم فکر -
ـ  چـه  يتـو  پرسـم یم خـودم  از ، کـنم یم نگـاهش  بشه دستشوئی وارد یوقت تا ـ پ انقـدر  آدم یزنـدگ  از یمقطع  ری
ـ م نظـر  بـه  ییمردا دسته اون جزء یکپ چند هر بزنه؟ حرف راحت اینقدر که شهیم ـ  کـه  ادی  کسـی  بـا  وقـت  جیه

 .دارم دوست حالتشو نیا ییجورا هی. نداشته تعارف
 .میبر ایب تیت -

 .بدم نشونشون نمویماش يجا تا رسونمیم بهشون خودمو. کنمیم صدام یالب يانتها از نیکورب
 . بار دو نه ، باال میببر لمویوسا همه تا میایم و میریم بار سه
 .زنهینم حرف باهام هم کلمه هی یحت لزیما که کامل برگشت و رفت سه
 ؟ ییکجا: پدر
 . انی ي خونه:  من
 .میبزن حرف دیبا: پدر
 .رسمیم رید من ؟ فردا شیبنداز شهینم: من
 .بودم منتظرت مدرسه یلیتعط موقع از. یباش خونه االن نیهم خوامیم نه: پدر
 .امیم دارم. باشه: من
ـ چ داره ، پـدرم .  نشسـتم  کاناپـه  يرو پـدر  يجلـو  ، مـن :  شـد  تیموقع نیا به منجر مکالمه اون  کـه  گـه یم يزی
 .نداره برام یتیاهم دنشیشن
 فقط من. لزیما گفتمیم بهت زودتر دیبا من -
 :حرفش وسط پرمیم
 ؟ یکنیم یاشتباه کار يدار انگار ؟ يکرد گناه احساس -
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ـ م دسـت  بهـم  يبـد  حـس  گفتم که يزیچ خاطر به ، میشیم چشم تو چشم ـ  ، دهی ـ م پـس  احساسـمو  یول  و زنمی
 :دمیم ادامه

 .نگذشته مرگش از سالم هی هنوز -
 . ارمیب باال خوامیم ، شهیم خارج دهانم از کلمات نکهیا محض به

ـ حما بـه . مـن  توسـط  مخصوصا. بشه قضاوت نداره دوست ـ . داره عـادت  ماتشیتصـم  از مـن  تی  بـه  مـنم  ، یلعنت
 .رهیگیم یخوب ماتیتصم بودم معتقد شهیهم االن تا. دارم عادت ماتشیازتصم کردن تیحما

ـ ن تـت یحما بـه  مـن  یول ، سخته برات رفتنشیپذ دونمیم ، نیبب - ـ  تصـور  یتـون ینم. دارم ازی  فـوتش  از بعـد  یکن
 .گذشته سخت من به یچ همه چقدر

 ؟ سخت -
 نطـور یا واقعـا  کـه  ، خـتم یر هـم  بـه  انگـار  کـه  کـنم یم رفتـار  يجـور .  بـرم یم باال رو صدام ، شمیم بلند جام از
ـ م قـرار  یکـی  بـا  داره دوباره که ستین مهم برام ادیز. ستین ـ  داره حـق  اون.  ذارهی  بـا  ، نـه یبب خـواد یم رو یهرک

 .باشه داشته رابطه خوادیم یک هر
ـ  ازدواجـت  از دفـاع . تونـه ینم خـودش  مـادرم  کـه  نـه یا کـنم یم رفتـار  ينطـور یا کـه  یلیدل تنها کنم فکر  یوقت

 .بکنم خاطرش به رو کار نیا مجبورم. سخته یستین ایدن نیا تو گهید
 .بابا ستین سخت برات اونقدارم مشخصه -
 .رمیم راه اتاق ته تا

 .گردمیبرم دوباره
 .نداره رو من يدیام نا و یناکام شیگنجا یلعنت ي خونه نیا

ـ  بـا  االنم نیهم نکهی،ا کنمیم نگاهش دوباره ـ  چشـماش  حالـت  اون.  سـت ین مهـم  بـرام  هیکس  مـوردش  در یوقت
ـ  هـر  پـس  ، کنـه  نگـاه  ينجـور یا مادرم به دمیند وقت چیه. متنفرم ازش که هیزیچ زنهیم حرف ـ چ ، باشـه  یک  زی

ـ  و چـه یبپ پـامون  و دسـت  بـه  ، کنـه  نفـوذ  مونیزندگ تو قراره زن اون. ستین يا افتاده پا شیپ  پـدرم  و مـن  نیب
ـ ل و پـدرم  ، مـن . بـود  مینخـواه  پدرم و من گهید. یسم چکیپ هی نیع ، رهیبگ قرار  نظـر  بـه . بـود  میخـواه *  زای

 .شهیم حس خونه نیا ي گوشه گوشه مادرم حضور هنوزم ، ادینم درست
 .شده رهیخ نیزم به و کرده قفل هم تو دستاشو ، نشسته که همونطور

 
ـ  خوامیم یول نه ای داره يریتاث دونمینم - ـ ل. بـدم  خـودم  بـه  یتکـون  هی ـ . کنـه یم خوشـحال  منـو  زای  وقتـا  یبعض

 .یبکن يکار هی که نهیا...  یبکن يکار هی که یراه تنها
ـ گیم بـاال  رو سـرش . کنـه یم ساکتم زنگ يصدا یول کنمیم باز رو دهانم ـ ترد بـا  ، کنـه یم نگـاه  مـن  بـه  و رهی  دی

 . نیست همیشگی قهرمان اون دیگه و رسه می نظر به تر کوتاه همیشه از.  شهیم بلند
ـ  داشـته  دوسـتش  کـنم  وادارت خوامینم -  خـوب  باهـاش  خـوام یم فقـط  ، يبـذار  وقـت  بـراش  خـوام ینم ، یباش

 .یباش
 .ادیم بدم خودم از یسرسخت همه نیا بابت من و کننیم خواهش ازم دارن چشماش

 : دمیم تکون سر
 .کنمیم رو کار نیهم که یدونیم ، بابا باشه -
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ـ  مثـل  تمـام  سـال  17 کـه  سـت ین يمـرد  کـردن  بغل حس حسم. دارم يبد و خوب حس همزمان. کنهیم بغلم  هی

 .کردم بغل خودمو جنس از یکی انگار.  بوده سرم پشت ستون
ـ  ، بـده  سـامون  و سـر  رو شـام  و بـره  آشـپزخونه  بـه  خودش تا کنم باز رو در خوادیم ازم . کـنم یم رو کـار  نیهم

ـ ل بـا  چقـدرم  هر که کنمیم مطمئن مادرمو و بندمیم چشمامو ـ ل همـون  بـرام  شـه یهم ، کـنم  رفتـار  خـوب  زای  زای
 .کنمیم باز رو در. ادیب شیپ یچ پدر و اون نیب ستین مهم ، مونهیم
 ؟ لزیما -
ـ م دسـت  بهـم  یخـوب  حـس . کـنم یم نگـاه  متضـاده  مـادرم  صورت با کامال که صورتش به ـ یخ. دهی  مـادرم  از یل

ـ یه.  سـت ین مادرم تیجذاب به یحت. تره قد کوتاه  ، باشـه  مـادرم  بـا  سـه یمقا قابـل  کـه  سـت ین مـوردش  در یچ
 .شاممون مهمون:  کنمیم قبولش نجاستیا االن که یعنوان همون به. کنم سهیمقا کنمینم یسع یحت پس
 .تو ادیب تا کنمیم باز شتریب رو در و دمیم تکون يسر

 .خوشبختم مالقاتتون از. دیباش زایل دیبا شما -
 :کنمیم اشاره سرم پشت به و
 .است آشپزخونه يتو پدرم -
ـ بگ آغـوش  در متقـابال  هـم  مـن  تـا  کشـه یم طـول  لحظـه  چنـد . کنهیم بغلم و شهیم خم جلو به زایل  در و رمشی

 .ستمیا یم جام سر یسخت به آخر
 .فتهیم ستادهیا سرش پشت که يدختر يچشما به چشمام

 .فتهیم من يچشما به ستادهیا سرش پشت که يدختر يچشما
 تو

 قراره
 عاشق

 من
 یبش

 ...چلیر
 : گهیم دهیبر دهیبر یینجوا با
 لز؟یما -
 .تر نیغمگ یول ، مادرشه هیشب یکم چلیر
 : کنهیم نگاه جفتمون به زایل

 ؟ نیشناسیم رو گهیهمد شما -
 .کنهینم دییتا چلیر

 . هم من
 . شود می ترکیب اشکهایمان با پایمان زیر گودال در و شده ذوب شکستگیمان دل احساس

 ... اون... اممم...  اون -
 : کنه تموم حرفشو تا کنمیم کمکش. زنهیم حرف لکنت با چلیر
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 .میریم مدرسه هی چلیر و من -
ـ دختر چـل یر کـه  نـه یا بگـم  خـواد یم دلـم  واقعا که يزیچ ، مونمیپش حرف نیا گفتن از  عاشـقش  قـراره  کـه  هی

 .بشم
ـ  تونمینم هرچند ـ  نیچن  قـراره  کـه  سـت ین يدختـر  چـل یر. فتـه یب یاتفـاق  چـه  قـراره  مشخصـه  ، بـزنم  یحرف

 .بشه میناتن خواهر قراره ادیز احتمال به که هیدختر ، بشم عاشقش
 .ارمیم باال دارم ، شب سر از بار نیدوم يبرا

 . کنهیم چفت هم تو دستاشو و زنهیم لبخند زایل
 .ترم راحت یلیخ االن ، هیعال -

 .خوشحاله ش دوباره دنید از گهیم و گهیم سالم چلیر به.  کنهیم بغل رو زایل. شهیم اتاق وارد پدرم
 .شناسهیم رو چلیر شیپ از پدرم

 .شناسهیم رو پدرم شیپ از چلیر
 .زاستیل دیجد پسر دوست پدرم
 .رهیم کسیفون به ادیز پدرم

 .رهیم کسیفون به شتریب یلیخ پدرم ، کرده فوت مادرم یوقت از
 .عوضیه هی پدرم

 : گهیم پدرم به زایل
 .شناسنیم رو گهیهمد لزیما و چلیر -

 : شهیم يجار صورتش تو آرامش و زنهیم لبخند
 .خوبه ، خوبه -

 .شهیم بهتر زیچ همه ينجوریا انگار ، کنهیم تکرار رو کلمه هی بار دو
 . نه

 . بد ، بده
 : گهیم خنده با
 .گذرهینم سخت هم اونقدرا امشب ينجوریا -
 .کنمیم نگاه چلیر به

 .کنهیم نگاه من به اونم
 .چلیر بشم عاشقت تونمینم من

 .ننیغمگ چشماش
 .ترن نیغمگ من افکار

 .یبش من عاشق یتونینم هم تو
ـ خ نگـاه  تـا  کنـه یم نگـاه  خودش يقدمها به ، شهیم وارد یآروم به ـ ناد رو مـن  ي رهی ـ بگ دهی ـ  نهـا یا. رهی  نیغمگ
 .برداشته حاال تا نفر هی که ان ییقدمها نیتر
 .بندمیم رو در

 .بستم اجبار به حاال تا که هیدر نیتر نیغمگ نیا
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 ؟ یلیتعط يشکرگذار روز -
ـ ی اون به رو تلفن. کنهیم سوال که مادرمه ـ کل کـنم یم یسـع  و چسـبونم یم گوشـم  یک ـ ک از رو دی  در میدسـت  فی

 : ارمیب
 .رمیم ها هفته آخر فقط فعال. نه سمسیکر یول. ، آره -
 .بزنه ما به یزنگ هی خواست دلش اگه مینمرد هنوز ما بگو نیکورب به. خوبه -
 :خندم یم
 .دارم دوستتون. گمیم باشه -
 

ـ  فعال. ذارمیم فرمم لباس بیج يتو رو یگوش و کنمیم قطع ـ  وقتـه  مـه ین کـار  هی  يبـرا  اول قـدم  مـن  يبـرا  یول
ـ  شـب  نیآخـر  امشـب  و شـه یم شـروع  شـب  فردا از میچرخش فتیش. ادیم حساب به ورود ـ ا. بـود  میآموزش  نی

ـ  بـا  نکهیا از واقعا و دارم دوست یلیخ رو کار  دانشـگاهم  برنامـه  بـا . شـدم  شـوکه  کـردن  قبـولم  مصـاحبه  نیاول
ـ  يواحـدا  ، دانشـگاهم  هفته روز هر. خونهیم هم ـ ینیکل و یکالس  عنـوان  بـه  هـم  هـا  هفتـه  آخـر  بعـد  ، دارم یک
 .رهینم هام برنامه درز يال مو رسهیم نظر به که االن تا. کنمیم کار دوم فتیش

ـ  نگذشـته  شـتر یب هفتـه  دو هنـوز  کـه  درسـته . دارم دوسـت  هـم  رو سکویسانفرانس  فـارغ  از بعـد  احتمـاال  یول
 .گردمیبرنم گو هید سن به و شمیم موندگار نجایا میلیالتحص

ـ  البتـه . میاومـد  کنـار  هم با خوب هم نیکورب و من ـ  از شـتر یب نیکـورب  کـه  نـه یا لشیدل  باشـه  خونـه  کـه  یاون
 . بوده رونیب

ـ م لبخند ، کردم دایپ مو خونه منم باالخره انگار  تـو  چشـم  نکـه یا محـض  بـه . کـنم یم بـاز  رو آپارتمـان  در و زنمی
 واسـتاده  اشـپزخونه  وسـط  لزیمـا . شناسـم یم رو تاشـون  دو فقـط . شـه یم جمع لبخندم ، شمیم مرد تا سه چشم

 .نشسته مبل يرو يآسانسور یعوض اون و
 ؟ کنهیم یغلط چه نجایا لزیما

 ؟ کننیم یغلط چه نجایا تاشون سه هر
. شــخونیپ يرو کــنمیم پــرت مویدســت فیــک و ارمیــم در تیعصــبان بــا کفشــامو ، کــنمیم لزیمــا نگــاه رهیــخ

ـ ب سـت ین قـرار  گـه ید روز دو تـا  نیکورب ـ  يبـرا  امشـب  سـکوت  و آرامـش  يرو مـن  و ادی  خونـدن  درس کـم  هی
 .بودم کرده باز حساب

 : گهیم نهیب یم اخممو که لزیما
 .اس شنبه پنج امروز -

ـ توج ییجورا هی قراره هفته روز انگار  کـه  نـه یبیم و کنـه یم نگـاه  رو مـن  آشـپزخونه  همـون  از.  باشـه  کننـده  هی
 .ستمین خوشحال

- اس جمعه هم فردا ؟ واقعا ا! 
 : کنمیم نشستن که يا گهید نفر دو اون طرف به بعد

 ؟ نیکنیم کار یچ من خونه تو شماها -
 : کنهیم دراز رو دستش. ادیم من سمت به و شهیم بلند عیسر بلونده و الغر که یاون
 .داداشتم دوست. شدم بزرگ لزیما با. ـه انی من اسم ؟ تیت -
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 : کنهیم اشاره نشسته مبل رو هنوز که يآسانسور مرد به
 *لونهید نمیا -
ـ ن. نـدازه ینم زدن حـرف  زحمـت  بـه  خودشو و دهیم تکون يسر لونید  لجـنش  سـبز  يچشـما . نـداره  هـم  يازی

 .گذرهیم شیعوض ي کله تو یچ االن نیهم گهیم قایدق
 : کنهیم اشاره ونیزیتلو به و ادیم منینش اتاق به آشپزخونه از لزیما
 .دنهید فوتبال شب ؛ میدیم انجام میباش خونه کدوممون هر که ها شنبه پنج یبعض ما که هیکار نیا -

 .دارم نداده انجام فیتکل یکل من. شونهیشگیهم کار نیا که ستین مهم برام
 .دارم درس من ؟ نینیبب خودتون خونه نیبر شهینم. ستین خونه نمیکورب یحت امشب -
 . من سمت گردهیم بر دوباره و دهیم لونید دست یدنینوش هی لزیما
 . ندارم آنتن من -

 ! يندار که البته
 . اش خونه میبر ما ذارهینم هم لونید زن -

 ! ذارهینم که البته
 .هم به کوبمیم رو در ناخواسته ، رمیم خوابم اتاق سمت به و چرخونمیم یکالفگ با چشمامو
ـ  همـون  و کـنم  یم پام نیج شلوار. ارمیم در رو روپوشم ـ خواب باهـاش  شـب ید کـه  یشـرت  یت ـ برم رو دمی .  دارمی

 . کنم یم باز بستم که یشدت همون با رو در. زنهیم در یکی لباس دنیپوش حال در
 . بلنده یلیخ قدش

ـ  بلنـده  قـدش  چقـدر  کـه  بـودم  نکـرده  توجه قبال  کـل  بـا یتقر و - سـتاده یا در چهـارچوب  تـو  کـه  حـاال  یول
ـ م نظر به بلند قد واقعا – گرفته رو چارچوب ـ  بـود  قـرار  اگـه . ادی  ،گوشـم  دورم کنـه  حلقـه  رو بـازوش  االن نیهم

 .سرم يرو بذاره راحت شو چونه تونستیم بعد.  قلبش به شدیم فشره
ـ  ، برسـم  بهـش  کـه  گـرفتم یم بـاال  رو سـرم  دیبا ، ببوسه رو من بود قرار اگه  احتمـاال  چـون  ، شـد یم خـوب  یول

 مثـل . برسـه  هـم  بـه  لبهـامون  تـا  بکشـه  خـودش  سـمت  به رو من کم هی و کمرم ریز بندازه دست شدیم مجبور
 پـازل  تـا  دو از قطعـه  دو مشخصـه  چـون  ، دنیچسـب ینم هـم  بـه  خـوب  لبامون احتماال یول. پازل هی ي قطعه دو

 .مختلفن
ـ . انـه یجر در ام نهیس قفسه تو بیعج زیچ هی ـ  ، لـرزش  هی ـ م چـون  ، متنفـرم  ازش. زدن بـال  بـال  نـوع  هی  دونمی

 .لزهیما داشتن دوست ي آماده واقعا بدنم که نهیا شیمعن.  هیچ شیمعن
 :گهیم
 .من خونه يبر یتونیم ، يدار سکوت به ازین اگه -

ـ نبا. کنـه یم منقـبض  رو من یشکم ي توده هی مثل شنهادشیپ انگار  انقـدر  اش خونـه  داخـل  رفـتن  امکـان  از دی
 .هستم یول ، باشم زده جانیه

 :کنهیم اضافه
 .میینجایا گهید ساعت دو تا احتماال ما -
ـ  احتمـاال .  مدفونـه  لحنش تو یعذرخواه یجورائ هی ـ ن جسـتجو  گـروه  هی ـ  ، کجـا  قـا یدق بفهمـه  تـا  ازهی ـ  یول  هی

 . مدفونه، اش گرفته يصدا ریز کنارا همون ییجا
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ـ  نجـا یا. دمیسف چشم هی من. کشمیم داغون و درب و عیسر نفس هی ـ ا. سـت ین مـن  ي خونـه  یحت ـ کار نی  کـه  هی
ـ م حـق  خـودم  به که ام یک من ، دنیم انجام شهیهم احتماال ـ  همـه  و برسـم  راه از هـو ی دمی  کـنم  کنسـل  رو یچ

 ؟
 .کردم صحبت بد دوستات با که خوامیم معذرت. نداره يرادیا. ام خسته فقط من -
 ؟ دوستام -

 : دهیم حیتوض
 .ستین من دوست لونید -
 در چهـارچوب  بـه . کنـه یم نگـاه  مـن  بـه  دوبـاره  بعـد  چرخونـه یم یچشـم  اتـاقم  يتـو . هیچ منظورش پرسمینم
 بـه  چشـماش . سـت ین مـون  مکالمـه  آخـر  ، نـدارم  موندنشـون  بـا  یمشـکل  نکـه یا کـه  بده نشون که دهیم هیتک

 : فتهیم انداختمش تشک يرو يطور همون که روپوشم
 ؟يکرد دایپ کار -
 :کنمیم تعجب کنه باز رو صحبت سر رهیگیم میتصم دفعه هی چرا نکهیا از
 اورژانس بخش تو یرسم پرستار. اره -

 . گفتم یچ دهینفهم نکهیا ای موضوعه به عالقه يرو از ستمین مطمئن,  فتهیم شیشونیپ رو یاخم
 يشد یرسم پرستار يچجور ؟ير ینم يپرستار مدرسه هنوز مگه -
ـ گ یم رو فوقم دارم - ـ  واسـه  رمی ـ  نیهم ـ یب قسـمت  تـو  یرسـم  پرسـتار  تـونم  یم  مـدرك  قـبالً .  باشـم  یهوش

 . گرفتم رو میپرستار
 : دمیم حیتوض شتریب نیهم واسه کنه یم نگاه رو من داره منگ هم هنوز

 . کنم نظارت یهوشیب بخش به که دهیم بهم رو اجازه نیا مدرکم -
 .دارهیبرم در چهارچون از شو هیتک و ستهیا یم صاف بعد شهیم رهیخ من به قهیدق چند

 .حالت به خوش -
 .ستین کار در يلبخند چند هر

 ؟ زنهینم لبخند وقت چیه چرا
ـ ب اتـاق  در از قـدم  هی. منینش اتاق سمت به گردهیبرم ـ م رونی ـ یم شیصـندل  يرو. کـنم یم نگـاهش  و ذارمی  نهیش

 .ونیزیتلو به دهیم توجهشو ي همه و
ـ . منه به توجهش تمام لونید ـ م و گـردونم یبرم رو ازش یول ـ  تـا  آشـپزخونه  سـمت  رمی ـ چ هی  خـوردن  يبـرا  يزی
ـ ز زیچ نکردم يآشپز رو هفته کل که ییاونجا از. کنم دایپ ـ پ يادی ـ چ هـر  خچـال ی از پـس  ، کـنم ینم دای  کـه  يزی

ـ . کنم درست چیساندو هی تا دارمیبرم رو بشه  االن نکـه یا فقـط . مـن  بـه  زده زل هنـوز  لـون ید ، گـردم یبرم یوقت
 .ستادهیا من از قدم کی ي فاصله به ، باشه نشسته منینش اتاق تو نکهیا يجا به

 
 : کنهیم توقف صورتم ینچیا کی در ، رسونهیم خچالی به خودشو و ذارهیم جلو قدم هی ، زنهیم لبخند

 .ینیکورب ي کهیکوچ یآبج تو پس -
 .ادینم خوشم لونید از منم. لزمیما ي جبهه تو مورد نیا در کنم فکر

MAHTIK.IR 29 رمان عشق زشت 
 

http://mahtik.ir/


 همـه  چشـماش  ، کنـه یم نگـاهم  کـه  لزیمـا . سـت ین سـه یمقا قابـل  لزیما يچشما با وجه چیه به لونید يچشما
 .کننیم پنهان رو زیچ
 

 .کنهیم تصور لباس بدون رو من داره وضوح به االن نیهم و کنهینم میقا رو يزیچ لونید يچشما
 ! بله -

ـ م بوفـه  سمت به و شمیم رد ازش ـ پ نـون  تـا  رمی ـ . کـنم  دای ـ پ یوقت ـ م ، کـنم یم داشی  و شـخون یپ يرو ذارمشی
ـ درم هـم  گهید نون هی. کنمیم چمیساندو کردن درست به شروع ـ  کـه  ارمی  یکـاپ  يبـرا  هـم  گـه ید چیسـاندو  هی

ـ  یکـاپ  کردم، یزندگ نجایا که یکم زمان تو. کنم درست ـ بیم. بـوده  بلـوغم  باعـث  ییجـورا  هی  14 حـدود  کـه  نمی
ـ ا بـه  فقط کنهیم کار روز شبانه يتو ساعت ـ دل نی ـ  و تنهاسـت  سـاختمون  يتـو  کـه  لی  يبـرا  يبهتـر  کـار  چیه
ـ  کـه  ییغذا مخصوصا و من یهمراه از انگار. نداره دادن انجام ـ هد بهـش  وقتـا  یبعض ـ م هی ـ  دمی  تـا  پـس  ، هیراض

 . کنم پر ساله هشتاد هی با رو میکاریب يوقتا قراره احتماال ، بزنم هم به يشتریب يدوستا که یوقت
 

 : دهیم هیتک شخونیپ به یخودمون لونید
 ؟ يا يزیچ يپرستار -

ـ م بـاال  دهـنش  تـا  رو شـه یش و کنـه یم باز رو یدنینوش هی در ـ  ارهی  منـو  جـواب  اول خـواد یم. کنـه یم مکـث  یول
 .بشنوه
 .دمیم جواب کوتاه

 
 . اوهوم -
 

 يجـور  عمـدا  ، شـم یم چیسـاندو  کـردن  درسـت  کـار  بـه  دسـت . دهیم باال شویدنینوش از قلپ هی و زنهیم لبخند
ـ  ، گـرفتم  افـه یق باشه مشخص که کنمیم رفتار ـ نم خـودش  يرو بـه  لـون ید یول ـ  تـا . ارهی  چامیسـاندو  کـه  یوقت
 .من به زنهیم زل همونطور شنیم آماده

 
 .نهیا ستادنیا نجایا از هدفش اگه کنم درست براش يا یکوفت چیساندو چیه ستین قرار من

 .خلبانم من -
ـ  ازت یکس یوقت یول ، دهینم پز ـ چ شـغلت  دهینپرس ـ  بحـث  وارد رو شـغلت  زده ذوق نکـه یا ، هی  نـا  خـواه  ، یکن

 .شهیم یتلق دادن پز جور هی خواه
 .میکنیم کار ییمایهواپ هی تو نیکورب و من -
 

ـ با خلبانـه  نکهیا دنیفهم از انگار که زده زل بهم يجور ـ بگ قـرار  ریتـاث  تحـت  دی ـ چ. رمی  نـه یا دونـه ینم کـه  يزی
ـ  پـدربزرگم . خلبـانن  مـن  یزنـدگ  يمردا ي همه که  مـاه  چنـد  یبازنشسـتگ  زمـان  تـا  پـدرم  ، بـوده  خلبـان  هی

 .خلبانه برادرم. بود خلبان ششیپ
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ـ با يبد قرار رمیتاث تحت يخوایم اگه ، لونید - ـ  راه بگـم  دی ـ  یغلط ـ  شیپ ـ  کـه  ام يمـرد  دنبـال  مـن . یگرفت  هی
 ! باشه داشته زن کمتر عالمه هی و باشه تر فروتن کم

 .کنمیم اشاره چپش دست ازدواج ي حلقه به چشمام با
 .شد شروع االن نیهم يباز -
 

ـ  کلمـاتش  ممکنـه .  لونـه ید بـا  صـحبتش  يرو.  شـه یم آشـپزخونه  وارد لزیما ـ  برسـن  نظـر  بـه  منظـور  یب  یول
 .برگرده منینش اتاق به االن نیهم بهتره که دنیم هشدار لونید به مایمستق چشماش

 :کشهیم آه گرفته شویسرگرم لزیما نکهیا از ناراحت لونید
 . تیت نمتیبب دوباره دارم دوست -

 .نه چه و شه تموم دیبا گرفتیم میتصم لزیما چه ، بوده شده تموم صحبتمون انگار که زنهیم حرف يجور
 

 .منینش اتاق تو يایب ما با دیبا هم تو -
 .منه با صحبتش يرو نکهیا با. زنهیم چرخ لزیما يرو چشماش

 ! شده شروع االن نیهم يباز انگار -
 .منینش اتاق سمت فتهیم راه و زنهیم لزیما به يا تنه و ستهیا یم صاف لونید
 : من دهیم و ارهیدرم دیکل هی ، کنهیم پشتش بیج تو دست و رهیگیم دهیناد رو لونید يدلخور لزیما
 

 .بخون درس من خونه برو -
 .ستین درخواست

 .خواهشه
 .ندارم خوندن درس نجایا با یمشکل -
 خــودم خونــه از پســر تــا ســه ســتین قــرار ، ذارمیــم رو ونزیمــا شــهیش در و ذارمیــم شــخونیپ يرو رو دیــکل

 .کنن رونمیب
 .ستین بلند اونقدرام ونیزیتلو يصدا -
 
ـ ر رو دسـتمه  کـه  ینـون  تمـام  احتمـاال . کنـه  زمزمه بتونه که کینزد اونقدر ، ادیم جلوتر قدم کی ـ ر زی  کـنم یم زی
 .کننیم ذوق ذوق پام يانگشتا نوك تا بدنم، از کهیت هر ،

 .ببر خودت با چاتمیساندو. برو. نرفتن همه که یوقت تا.  دارم مشکل خوندنت درس نجایا با من -
 .کرده نیتوه بهشون کنمیم حس چرا دونمینم. کنمیم نگاه چامیساندو به
 : بهش پرم یم
 .کنمیم درست یکاپ واسه رو شیکی. ستین من واسه جفتشون -

ـ  بـا . مـن  بـه  زده زل ژرفـش  نگـاه  همـون  بـا . کـنم یم نگاه بهش ـ غ کـارش  ییچشـما  نیچن ـ قانون ری  منتظـر . هی
ـ  ، سـتم ین کـه  نیتـر یو پشـت . کنـه یم معـذبم  نگـاهش  ، نـدازم یم بـاال  ابروهامو  انگـار  کنـه یم نگـاه  يجـور  هی

 ! هستم

MAHTIK.IR 31 رمان عشق زشت 
 

http://mahtik.ir/


 
 ؟ يکرد درست چیساندو یکاپ ي واسه -

 : ندازمیم باال شونه
 .کنهیم خوشحالش غذا -
ـ برم شـخون یپ يرو از داشـو یکل.  مـن  سـمت  شـه یم خـم  بعـد  و کنهیم چک رو نیتریو گهید بار هی  هـل  و دارهی
 .من ییجلو بیج يتو دهیم

ـ  ، باشـه  خورده شلوارم به انگشتاش که ستمین مطمئن یحت ـ  یول  نفـس  نفـس  بـه  کشـه یم عقـب  دستشـو  یوقت
 .نداشتم انتظارشو ، خدا ای ، کنمیم نگاه بمیج به و فتمیم

 .بمهیج تو شیآت انگار. زده خشکم جا سر من ، منینش اتاق سمت کشهیم راهشو تیاهم یب یوقت
 

ـ  به ازین ، حرکت به کنمیم قانع پاهامو ـ  همـه  تـا  دارم زمـان  یکم ـ تحو از بعـد . کـنم  سـت یر و راسـت  رو یچ  لی
ـ م بـه . آپارتمـانش  سـمت  فـتم یم راه و دمیم انجام رو گفت لزیما که يکار ، یکاپ چیساندو ـ م خـودم  لی  نـه  ، رمی

ـ  واقعـا  نکهیا خاطر به نه و خواسته ازم اون که خاطر نیا به ـ تکل عالمـه  هی ـ  فی ـ ا بـه  ، دارم یدرس  کـه  خـاطر  نی
ـ  آپارتمانش تو بودن فکر یحت  اجـازه  انگـار . کنـه یم ام زده جـان یه وار سـم یساد ، سـت ین اونجـا  خـودش  یوقت

  .شده داده بهم رازهاش تمام به ورود
ـ  آپارتمـانش  که دونستمیم قبل از دیبا ـ  از یسـرنخ  چیه ـ  هـم  چشـماش . داد نخواهـد  مـن  بـه  تشیشخص  نیهم

 !طورن
ـ یخ نجایا مطمئنا ـ  چـون  فقـط  ، خونـدم  درس سـخت  و سـفت  سـاعت  دو ، بلـه  و ، تـره  سـاکت  یل  عامـل  چیه
 .نبود کار در يا گهید کن پرت حواس

 ! ابدا و اصال
ـ  نه. عور و لخت دیسف يواراید يرو ینقاش نه ـ  نـه .  یونیدکوراس ـ آم رنـگ  از ینـوع  چیه ـ !  يزی ـ م یحت  بلـوط  زی

ـ  هـم  کـرده  جدا منینش اتاق از رو آشپزخونه که یختیر یب  کـه  يا خونـه  بـا  کـامال  نجـا یا. نـداره  ینـات یتزئ چیه
ـ م کـه  ییجـا  ، داره فـرق  شدم بزرگ توش  حسـاب  بـه  مامـانم  ي خونـه  کـل  يمرکـز  ي هسـته  ، آشـپزخونه  زی

ـ  بـا  ، بود شده لیتکم کیش يزیروم هی با ، ومدیم  یفصـل  بـا  کـه  ییبشـقابا  و یسـقف  ي شـده  کـار  شـمعدون  هی
 . داشت یهمخون میبود توش که
 .نداشت هم يخور وهیم ظرف هی یحت لزیما

ـ رد بـه  کتـاب  هـا  ده. منهینش اتاق ي کتابخونه ، خونه گذار ریتاث ي نکته تنها  دادن مـن  بـه  یجـان یه چنـان  ، فی
ـ ارز شـو  قهیسـل  تـا  برداشـتم  قـدم  سـمتش  به. بده تونستینم يا گهید ینیتزئ ي لهیوس چیه که  بـه . کـنم  یابی

ـ ادب ي قهیسـل  قیطر از اقل ال که دیام نیا ـ چ ي همـه . بشناسـمش  شـتر یب بتـونم  شیاتی ـ پ کـه  يزی  ، کـردم  دای
 . بود يفضانورد يکتابا فیرد به فیرد
ـ چ تنها ، آپارتمانش ي آزادانه یابیارز از بعد که شدم دلسرد یکم ـ  بهـش  کـه  يزی ـ  اون کـه  نـه یا دمیرس  خـر  هی
 ! ونهیدکوراس به عالقه یبِ  کار
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ـ  ، کـنم یم بـاز  رو خچـال ی. شـم یم آشـپزخونه  وارد و کشـم یم دست منشینش اتاق از ـ یه بـا یتقر یول  تـوش  یچ
ـ ب يغـذا  ي جعبه تا چند. ستین ـ ادو ، رونی  ناراحـت  ، یخـال  - نـه یکورب خچـال ی هیشـب !  پرتقـال  آب ، جـات  هی

 ! يمجرد یلیخ و کننده
ـ م بر فنجون هی ، کنمیم باز رو نتیکاب هی در ـ  و دارمی ـ ریم خـودم  يبـرا  پرتقـال  آب کـم  هی  ، خـوردن  از بعـد . زمی

ـ  چـپ  سـمت  هـم  گـه ید ظرف تا چند. کشمیم آب نکیس يتو رو فنجون  شـروع  ، شـدن  تلنبـار  هـم  رو نکیس
ـ  هـم  فنجونهـاش  و هـا  بشـقاب  یحت. کنمیم اونا شستن به  کننـده  ناراحـت  و دیسـف  و سـاده  ، سـتن ین یشخص
 ! ان
ـ  ، پـرده  تـا  چنـد  بـراش  ، مغـازه  بـرم  میمسـتق  و بـردارم  رو میاعتبار کارت خوادیم دلم قایعم  ظـرف  دسـت  هی

 .داره یزندگ کم هی به ازین نجایا. رمیبگ گلدون تا دو یکی دیشا و ینقاش تا چند ، زیانگ جانیه
ـ  بـا  حـاال  تـا . باشـه  داشـته  دختـر  دوست کنمینم فکر. هیچ انشیجر دارم شک ـ ند یکس ـ ا و دمشی  و خونـه  نی

ـ  هـم  زنونه ي قهیسلِ  نبودِ  احساس ـ تقو رو م هیفرض ـ ا وارد بتونـه  يدختـر  کـنم ینم فکـر . کنـه یم تی  خونـه  نی
ـ  حـاال  تـا  کـال  کـنم  فکـر  پـس  ، کنـه  تـرکش  ، بهـش  دادن لیشـما  و شـکل  کـم  هی اقل حد از قبل و بشه  چیه

 .نذاشته نجایا به پا يدختر
ـ  ، میشـد  بـزرگ  هـم  بـا  کـه  ییسـالها  ي همـه  طـول  در. نـدازه یم شـک  به هم نیکورب مورد در رو من نیا  چیه

ـ  که مطمئنم بایتقر یول ، نبوده راحت باهام روابطش مورد در وقت ـ  کـه  نـه یا لشیدل ـ  يتـو  وقـت  چیه  رابطـه  هی
ـ  بهـش  دختر هی بار هر. نبوده یواقع ي ـ  از شـتر یب دختـر  اون ، کـردم  یمعرف ـ ن دوام نیکـورب  بـا  هفتـه  هی !  اوردی
ـ  نـداره  دوسـت  نیکـورب  کال که خاطره نیا به دونمینم ـ  ، باشـه  بـرش  و دور یکس  کـه  نـه یا ي نشـونه  نکـه یا ای

ـ با یاول قطعا. سخته تحملشون که هییادما اون جزء نیکورب  کـه  ییتلفنـا  تعـداد  بـه  توجـه  بـا  ، باشـه  درسـت  دی
 .زننیم بهش ها زن
 مـن  مـورد  در انقـدر  شـه یهم چـرا  کـه  بـه یعج بـرام  ، کـنم یم فکـر  تعهـدش  بـدون  و شـبه  کی روابط به یوقت

ـ یخ رو خـودش  اون گـه یم بهـم  حدسـم .  بوده ریسختگ  از ییآدمـا  بـا  نداشـته  دوسـت  و شـناخته یم خـوب  یل
 ! باشم خودش جنس

 نه؟ ای نهیکورب مثل یکی هم لزیما دونمینم
 ؟ يشوریم رو من يظرفا يدار -
ـ . پرم یم جا از دفعه هی ، میخورم جا کامالً صداش شنیدن با  کـنم  نگـاه  ورود حـال  درِ  لزیمـا  بـه  کـه  چـرخم  یم
ـ  کـف  افتـادن  از قبـل  شـم یم موفـق  یسخت به ، خورهیم سر دستم از وانیل همزمان و ـ بگ نیزم ـ . رمشی  نفـس  هی

 .نکیس يتو ذارمشیم آروم و کشمیم آسوده
 . کردم تموم درسامو -

 خـوش  جـا  چکـون  آب تـو  االن کـه  ییظرفهـا  بـه  ، کـنم  کنتـرل  صـدامو  لـرزش  تـا  دم می قورت رو دهنم آب
 : دمیم ادامه و کنمیم نگاه کردن

 .بودن فیکث -
 . زنهیم لبخند

 .کنم فکر
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ـ گیم هیزاو یکم لبهاش نکهیا محض به ـ  عیسـر  ، رنی  مـی  اشـتباه !  راسـت  خـط  شـکل  همـون  بـه  گـردن  یبرم
 !کردم

 ! رفتن همه -
ـ ابم ظـرف !  چـاك  به بزنم که نهیا منظورش وضوح به ـ م بـرش  ، نـه یبیم رو شـخونه یپ يرو هنـوز  کـه  وهی  و دارهی

 .خچالی تو گردونهیم برش
 : کنمیم زمزمه

 .بودم تشنه ، خوامیم معذرت -
 ! ستهیا یم نهیس به دست و دهیم هیتک خچالی به رو هاش شونه ، کنهیم من سمت رو روش

 ! تیت يبخور رو من ي وهیآبم اگه ستین مهم -
 ! واو...  اوه

 ! داره گفتنش از يمنظور هی پس!  محرکه قایعم ي جمله هی اون
ـ . ستین کار در يلبخند هنوز البته ـ  ای ـ ا دسـت  از حیمس ـ ی!  مـرد  نی  چهـره  حالـت  رو از فقـط  کـه  دونـه ینم یعن

 ؟ گذرهیم یچ یکی سر تو دیفهم شهینم
ـ  سـمت  گـردم یم بـر  پـس  ، نـه یبب رو شدنم دیناام خوامینم ـ گیم رو آب. نکیس ـ بق يرو رمی  کـف  يظرفهـا  ي هی

ـ م مـوج  ش آشـپزخونه  يتـو  کـه  يمرمـوز  احساسـات  بـه  توجه با. الزم یکش آب آلود  مناسـب  ينجـور یا زننی
 .تره

 ؟ یکنیم یزندگ نجایا که وقته چند -
ــع ــنمیم یس ــا ک ــوالم ب ــکوت س ــده آزار س ــونیب ي دهن ــ از رو نم ــرم نیب ــرخمیم ، بب ــه رو و چ ــمتش ب  س

 .گردونمیبرم
 . سال چهار -
 .شده من ي خنده باعث جوابش تو یچ دونهینم ، رهیم باال ابروش هی!  خندمیم یول ، چرا دونمینم
 ... آپارتمانت آخه -
 : گردمیم بر سمتش به دوباره و ندازمیم منینش اتاق به نگاه هی

 .یکن دکورش ينکرد وقت و يکرد یکش اسباب تازه دیشا کردم فکر!  روحه یب ییجورا هی -
ـ  ، برسه نظر به زیآم نیتوه حرفم نداشتم دوست  صـحبت  سـر  خواسـتم یم فقـط  مـن . شـد  بـرعکس  قـا یدق یول

 ! کنمیم بدتر رو نمونیب ندیناخوشا حالت نیا دارم فقط انگار یول ، کنم باز رو
 کــاش!  کنــهیم هضــم رو مــن نظــر داره کــه انگــار خــورهیم چــرخ ش خونــه دور تــا دور یآرومــ بــه چشــماش

 .کنمیم بدترش نمیا از احتماال.  کنمینم تالشم یحت یول ، رمیبگ پس حرفمو تونستمیم
 : گهیم
 ! نبوده تمیاولو يتو وقت چیه زنمیم حدس پس ، ندارم مهمون وقت چیه ، ادهیز کارم من -

 .قرمزن خط براش سواال یبعض انگار یول ، هیچ نداره یمهمون نکهیا از منظورش بپرسم ازش دارم دوست
 ؟ هیچ لونید مشکل ، مهمون یگفت -

 : گهیم آروم.  فتهیم راه منینش سمت به و دارهیم بر خچالی از کامال رو ش هیتک ، ندازهیم باال شونه
 .ستین قائل احترام زنش يبرا که شرفه یب هی لونید -
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 بنـده  مـی  طـوري  سـرش  پشـت  رو در. شـه یم خـوابش  اتـاق  وارد ، شـه یم خـارج  آشپزخونه از و چرخهیم کامال
 : بشنوم رو صداش تا باشه باز یکم که
 !بودم داده هشدار بهت ، يبخور رو کردنش يباز نقش گول نکهیا از قبل کنم فکر -
 . رو لونید مثل یکس گول مخصوصا. خورمینم رو یکس گول من -
 .خوبه -

 فـتم یب لـون ید دام تـو  مـن  نـداره  دوسـت  لزیمـا  نکـه یا.  فـتم یب لونید دام تو من نداره دوست لزیما ؟ ها ؟ خوبه
 ! دارم دوست رو
ـ . ستین تنش شرتیت و نیج اون گهید و ادیم رونیب اتاقش از  دکمـه  بـا  ، تنشـه  اشـنا  دیسـف  شـلوار  و لبـاس  هی
 .باز يها

 .پوشهیم یخلبان فورمیونی داره
 ؟ یخلبان تو -
 .ادیم بیغر بیعج هم خودم نظر به صدام. کنمیم سوال زده رتیح ییجورا هی

 .شهیم آشپزخونه کنار ییرختشو اتاق وارد و کنهیم دییتا
 : گهیم
 .میبود هم با یخلبان ي مدرسه تو. شدم آشنا نیکورب با ينجوریا -
 .ذارهیم گوشه هی رو سبد و شهیم ش آشپزخونه وارد چرك لباس مخصوص سبد هی با
 ! هیخوب پسر -

 .بازه لباسش يها دکمه
 .کنمیم نگاه شکمش به

 ! کن شیدرو چشماتو
ـ  و دارن یعضـالن  يمـردا  کـه  اونا از!  داره یخطوط و خط چه.  خدا يوا ـ درگ رو چشـم  ییجـورا  هی  خودشـون  ری
 .کننیم رشونیمس و
 !يآورد نییپا رو چشمت شیلعنت خطوط و خط دنبال يادیز!  تیت حیمس ای

ـ .  بنـده یم هاشو دکمه داره حاال ـ پ يبشـر  مـافوق  قـدرت  ییجـورا  هی  کـنم یم مجبـور  رو چشـمام  و کـنم یم دای
 .صورتش رو برگردن

ـ  داشـتم  یوقت هی انگار!  کردن فکر قدرت ـ  االن یول ـ پ چیه  تـازه  کـه  نـه یا خـاطر  بـه  کـنم  فکـر . کـنم یم داشی
 .خلبانه دمیفهم

 ؟ رمیبگ قرار ریتاث تحت دیبا چرا یول
ـ  مـن  البته. نداد قرار ریتاث تحت رو من خلبانه لونید نکهیا ـ  یوقت  حـال  در ، بـردم  لـون ید بـودن  خلبـان  بـه  یپ

ـ  رخ به و لباساش شستن  عضـالتش  و بشـوره  رو چرکـاش  رخـت  کـه  يمـرد !  نبـود  شیشـکم  عضـالت  دنیکش
 ! رگذارهیتاث بدجور ، باشه خلبانم حال نیع در و بکشه رخ به رو

ـ  ، کـنم یم تماشـاش  دارم مـن  و پوشـه یم رو کفشـاش  داره.  دهیپوش لباس کامل لزیما حاال  انگـار  کـه  يجـور  هی
 .اوله نقش اون و تئاترم يتو

 : رسهیم ذهنم به مرتبط فکر هی باالخره
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ـ  دوسـتات  بـا  ؟ هسـت  مطمئن - ـ  تیهـدا  قـراره  االن و یخـوردن  یدنینوش  ات عهـده  بـه  يتجـار  يمـا یهواپ هی
 .باشه

 : دارهیبرم نیزم يرو از رو ش آمادهِ  يا پارچه ساك و کشهیم رو ژاکتش پیز لزیما
 .خوردم آب فقط امشب من -

 : کنهیم اضافه آشپزخونه از شدن خارج از قبل درست
 .کنمینم استفاده يزیچ يکار يها شب قطعا و ستمین یدنینوش اهل یلیخ من -
 .بردارم رو لمیوسا تا رمیم زیم سمت به. شمیم منینش اتاق وارد دنبالش و خندمیم
ـ د رو گـه یهمد يچطـور  بار نیاول رهیم ادتی داره انگار - ـ  کـه  يروز.  اول روز.  میدی  راهـرو  وسـط  مسـت  نفـر  هی

 ! بود شده ولو
 .بشم خارج من تا کنهیم باز رو يورود در
 ؟ ادیم ادتی. میدید رو گهیهمد آسانسور يتو بار نیاول ما!  تیت یزنیم حرف یچ مورد در دونمینم -
 .شهینم دهید چشماش تو یطبع شوخ ای لبخند چیه چون کنهیم یشوخ داره بگم تونمینم
 واحــد ســمت بــه. کنــهیم قفــل رو در اون و دمیــم پــس آپارتمانشــو يدهایــکل.  بنــدهیم ســرمون پشــت رو در

 .کنمیم باز رو در و رمیم خودم
 ؟ تیت -

ـ ب زبـون  بـه  رو اسـمم  دوبـاره  شه مجبور تا شنومینم رو صداش کنمیم تظاهر بایتقر  و گـردم یبرم جـاش  بـه . ارهی
 ! نگرفتم قرار مرد نیا ریتاث تحت که کنمیم تظاهر کامال ، کنمیم نگاهش

 ! نادر یلیخ ياستثنا هی. بود استثنا هی شب اون ؟ يدید راهرو يتو رو من که یشب اون -
 .هست حرفاش يتو یحت دیشا و چشماش يتو ناگفته زیچ هی

ـ چ مـن  کـه  نـه یبب منتظـره .  آسانسـوره  سـمت  حرکـت  اماده که یتیوضع يتو ، ستادهیا شیورود در يجلو  يزی
ـ با دیشـا .خـداحافظ  بگـم  بهش دیبا. نه ای دارم دادن جواب يبرا ـ  پـرواز  بگـم  بهـش  دی ـ  داشـته  یمطمئن  ، یباش

 . ریبخ شب بگم دیبا فقط.  بشه یتلق یبدشانس ممکنه البته
 ؟ افتاده اتفاق چلیر با که بود يزیچ خاطر به استثنا اون -

 !!! کردم انتخاب زدن يبرا رو حرف نیا اونها ي همه يجا قایدق من!  بله
 ؟ زدم یحرف نیچن چرا

ـ  ش چهـره . شـه یم عوض حالتش ـ  اون. کـنن یم اصـابت  بهـش  صـاعقه  مثـل  مـن  يحرفـا  انگـار  ، زنـه یم خی  یب
 .ادینم ادشی شب اون از زیچ چیه که مشخصه ، رسهیم نظر به جیگ گفتم که يزیچ از تینها

 .کن درستش ، تیت ، باش زود
 .چلمیر اسم به یکس هی من يکرد فکر تو -

ـ  اوضاع نکهیا يبرا ـ  نیبهتـر  بـه  رو نمـون یب میوخ ـ  ، بـدم  سـامون  و سـر  تـونم یم کـه  یروش ـ اخت یب  ادامـه  اری
 : دمیم
ـ  ممکنـه  کردم فکر فقط من - ـ چ هی ـ  يزی ـ ...  کـه  خـاطره  همـون  بـه  و باشـه  افتـاده  اتفـاق  تـا  دو شـما  نیب  یم

 ... یدون
 . ارهیب جوش شدم باعث. کنه پنهانش کنهیم یسع یول کشهیم قیعم آه هی لزیما
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 . میزنینم حرف چلیر مورد در ظاهرا
 : گهیم و گردونهیبرم ازم رو
 . تیت ریبخ شب -
 نـاراحتش  ؟ کـردم  شیعصـبان  مـرگ  حـد  تـا  ؟ شـدم  شیشـرمندگ  باعـث  ؟ افتـاد  یاتفاق چه بگم قیدق تونمینم

 ؟ کردم
ـ  هر ـ ا. منتفـرم  ش جـه ینت از ، کـردم  کـه  یغلط ـ  يفضـا  کـه  يآور عـذاب  ینـاراحت  نی  و مـن  ي خونـه  در نیب

 .کرده پر رو ستادهیا جلوش االن که يآسانسور
 ... نموند جا راهرو يتو اونجا. هست جا همه عذاب نیا یول بندمیم رو در و ذارمیم م خونه داخل قدم
 .خشکه یلیخ نمونیب جو یول ، میخوریم شام

ـ بگ حـرف  بـه  رو مـا  کـنن یم یسـع  بابا و زایل ـ  رنی  زل بشـقابامون  بـه . مینـدار  زدن حـرف  حـس  جفتمـون  یول
 . میکنیم ور اون ور نیا رو غذامون چنگال با. میزنیم

 .میبخور يزیچ میخواینم
 .شن بلند شده تموم غذاش اگه گهیم زایل به بابا

 .آره گهیم زایل
 .کنم جمع رو زیم کنه کمک من به خوادیم چلیر از زایل
 .باشه گهیم چلیر

 .آشپزخونه میبریم رو بشقابا
 .میساکت جفتمون

ـ تک کـانتر  بـه  چلیر و کنمیم ییظرفشو نیماش تو ظرفا گذاشتن به شروع من ـ م هی ـ  بـه .  دهی  همـه  دارم کـه  یمن
ـ  همـه  ، جـا  همـه  کـه  دونـه ینم. کنـه یم نگاه ، کنمیم گرفتنش دهیناد يبرا رو تالشم ي ـ چ هـر !  چلـه یر یچ  يزی

 .چلیر به شده لیتبد
 ! رهیگیم رو جونم داره

 .ستین فکر گهید فکرم
 .چلهیر فقط فکرم

 ! چلیر بشم عاشقت تونمینم من
 ! کنم نگاه چلیر به خوادیم دلم. کنمیم نگاه نکیس به

 .بکشم نفس رو چلیر خوادیم دلم.  کشمیم نفس رو هوا
 .نمیبیم رو چلیر فقط. بندمیم چشمامو
 .کنم لمس رو چلیر خوادیم دلم.  شورمیم دستامو

 .کنمیم خشک حوله با دستامو ، سمتش به گردوندن رو از قبل
 .ام نهیس به دست من ، سرشه پشت شخونیپ يرو دستاش

 : کنهیم زمزمه
 .انیدن نیوالد نیبدتر اونا -

 !رهیگیم صداش
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 !رهیگیم قلبم
 : گمیم
 !زنیانگ نفرت -
 .خندهیم

 ! چلیر بشم هات خنده عاشق ستین قرار من
 !شمیم اونم عاشق.  کشهیم آه
 : پرسم یم
 نن؟یبیم رو گهیهمد یک از -

 .گه می راستشو دونم می
 : ندازهیم باال شونه

ـ ب گرفـت  میتصـم  پـدرت  همـین  واسـه  بـود  دور راهمـون .  سـال  هی بایتقر - ـ نزد بهـش  تـا  نجـا یا ارتمونی  کی
 !میباش

 
 .کنمیم احساس رو مادرم قلب شکستن

 !میمتنفر ازش مامانم و من
 : پرسمیم
 ؟ یمطمئن ؟ سال هی -

 .دهیم تکون دییتا به سر
 . دونهینم مادرم مورد در چیزي زنم می حدس

 ؟ چلیر -
 !بدم انجام دارم دوست دمشید که يا لحظه از قایدق که يکار ، ارمیم زبون به بلند رو اسمش

 : کشهیم آه هی بعد و دهیم قورت رو دهنش آب!  دهیم ادامه من به کردنش نگاه میمستق به
 ؟ هوم -
 .دارمیبرم سمتش به قدم هی

ـ  ، کنـه  می صاف رو بدنش. دهیم نشون واکنش بدنش ـ ز نـه  یول ـ عم. ادی ـ  ، کشـه یم نفـس  تـر  قی ـ ز نـه  یول . ادی
 . ادیز نه یول ، شنیم تر سرخ هاش گونه

 !هیکاف قدر نیهم
 .کنهیم دایپ چشماشو چشمام.  ذارمیم کمرش طرف دو دست

 !کنمیم کارمو پس ، گنینم نه چشماش
 ! یتالف و غلط و درست و بد و خوب. همه با زیچ همه ، شهیم صفر که لبامون ي فاصله

 کـه  حـاال . بکنـه  کارشـو  تـر  راحـت  تـا  کشـم یم نفـس  صورتش جلو!  دزدهیم رو من نفس درواقع ، بلعهیم رو هوا
 يبـرا  فقـط  و فقـط  خـدا  کـه  رسـونم یم ییموهـا  بـه  رو انگشتام ، هم تو شده چفت خودمون مثل گناهمون گهید

 .کرده خلق اون
 .چلهیر بعد به نیا از ام عالقه مورد طعم
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 .چلهیر بعد به نیا از ام عالقه مورد ء یش
 .خوامیم رو چلیر یلیالتحص فارغ يبرا. خوامیم رو چلیر سمسیکر يبرا. خوامیم رو چلیر تولدم يبرا

 ...چلیر...  چلیر...  چلیر
 .چلیر شمیم عاشقت شده طور هر
 .شهیم باز یپشت در

 .کنمیم ول رو چلیر
 .کنمیم حسش جا همه هنوزم. یجسم فقط یول ، کنهیم ولم اونم

 .چلهیر زیچ همه هنوزم یول ، دارمیبرم ازش چشم
 .رسهیم نظر به خوشحال. شهیم آشپزخونه وارد زایل

 ! مرده که ستین یکس اون.  باشه خوشحال داره حق
 .رفتنه وقت که گهیم چلیر به زایل

 .چلهیر فقط مخاطبم یول کنمیم یخداحافظ جفتشون با
 .دونهیم خودشم

 .کنمیم تموم رو ظرفا
 .بود خوب زایل گمیم پدرم به
ـ نم. نگـم  وقت چیه دیشا. متنفرم ازش که گمینم پدرم به ـ فا دونمی ـ چ اش دهی  بـه  گـه ید کـه  بگـم  بهـش  اگـه  هی

 .ستین قبل مثل چشمم
 .انسانه. هیمعمول...  فقط حاال

 .بوده تو مثل یکی شیزندگ يتو هم پدرت یبفهم نکهیا – شدنه مرد از قبل رسوم و آداب جزء نیا دیشا
 .فرستمیم امیپ چلیر يبرا و دارمیبرم رو میگوش. شمیم اتاقم داخل

 ؟ میا کاره چه شب فردا:  من
 ؟ میبگ دروغ بهشون: چلیر

 ؟ نمتیبب 7 ساعت شهیم:  من
 .آره: چلیر

 ؟ چلیر: من
 ؟ هوم:  چلیر

 .ریبخ شب:  من
 .لزیما ریبخ شب: چلیر

 .باشه نیا کنمیم افتیدر امشب که یامیپ نیآخر خوامیم چون کنمیم خاموش رو میگوش
 .چلیر...  شم می عاشق دارم

ـ ثان دو فقط و دمید رو لزیما که يبار نیآخر از هفته دو  بـه !  گـذره یم کـردم  فکـر  بهـش  کـه  يبـار  نیآخـر  از هی
ـ اخت در دربسـت  خونه نکهیا ، کنهیم کار نیکورب ي اندازه ـ  ، خوبـه  خودمـه  اری ـ  نیکـورب  کـه  ییوقتـا  یول  فتیش

ـ یخ هـم  کـنم  اخـتالط  باهـاش  کلـوم  دو کـه  هست یکی و ستین  کـه  ییوقتـا  بگـم  داشـتم  دوسـت !  خوبـه  یل
 .فتادهین یاتفاق نیهمچ حاال تا اومدم یوقت از یول خوبه کارنیب جفتشون لزیما و نیکورب
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 :گهیم نیکورب
 .کارهیب دوشنبه تا هم خودش و داره کار پدرش -
 

ـ ب خونـه  بـه  مـا  بـا  کـرده  دعـوت  لزیما از که نداشت خبر هم روحم االن نیهم تا ـ  يشـکرگذار  جشـن  و ادی  شیپ
 .زنهیم رو مایلز واحد در داره. باشه ما
 نداره اي برنامه هیچ -
 

ـ  ، دادم تکـون  سـر  حـرفش  دنیشـن  از بعـد  مطمئنم بایتقر ـ م میمسـتق  و گـردم یبرم یول . آسانسـور  سـمت  رمی
 .باشه مشخص ادیم ما با نکهیا از جانمیه ، کنهیم باز رو در لزیما یوقت ترسمیم

ـ پ لزیمـا . آسانسـورم  یپشـت  وارید به دهیچسب من ، شنیم وارد جفتشون یوقت ـ م تکـون  سـر  و کنـه یم دامی  دهی
ـ چ همـه  بـه  زدم گند کال ، زدم حرف باهاش که يبار نیآخر. نیهم فقط ، ـ م حیتـرج  پـس  ، زی ـ  دمی . نـزنم  یحرف

ـ ت. سـخته  واقعـا  گـه ید زیچ يرو تمرکز یول. نزنم زل بهش کنمیم یسع نیهمچن ـ  بـا  زده خودمـونی  پی  کـاله  هی
ـ  بـه  کـنم  فکـر .  49 گـروه  شرت یت و نیج شلوار ، بال سیب  ، سـخته  ازش برداشـتن  چشـم  کـه  خـاطره  نیهم

 .انیم تر جداب نظرم به ، برسن نظر به جذاب تا کننیم تالش کمتر که ییمردا شهیهم چون
ـ نم. کـنم یم شـکار  رو خـودم  رو شـده  زوم نگاه و دارمیبرم لباساش از چشم  بـزنم  لبخنـد  خجالـت  سـر  از دونمی

ـ  رو خـودش  يبعـد  حرکـت  کنمیم یسع پس ، برگردونم رو ای  بـر ! بـرداره  چشـم  اون اول کـنم  صـبر  ، کـنم  یکپ
 کـار  همـون  شـق  کلـه  مـنم  ، زنـه یم زل مـن  بـه  سـکوت  يتو همونطور آسانسور ي موندهیباق ریمس در!  دارهینم
ـ یم همکـف  طبقـه  بـه  تاینها یوقت. کنمیم رو ـ خ ، میرس  آسانسـور  از اول مجبـوره  اون چـون  شـه یم راحـت  المی

 !دمینکش نفس که اس هیثان 60 قایدق چون ، بکشم قیعم یلیخ نفس هی دیبا ، رونیب بره
 :پرسهیم یکاپ ، میایم رونیب که اسانسور از
 ؟ دیریم کجا تا سه شما -
 

 : گهیم نیکورب
 ؟يدار يا برنامه يشکرگذار جشن يبرا ، گو هید سن ، مون خونه -
 .باشم کار سر نجایا کنم گمان.  باشه يپرواز از پر روز قراره -
 

 .زنمیم بهش چشمک هی برگردونه لزیما سمت به رو روش نکهیا از قبل هم من و زنهیم چشمک سمتم به
 ؟ خونه يریم ییتنها ؟ پسر یچ تو -
 

ـ ام نـا  قـا یعم. بـود  زده زل مـن  بـه  آسانسـور  يتـو  کـه  طور همون ، کنهیم نگاه یکاپ به ساکت لزیما  ، شـم یم دی
ـ دل کـه  داشتم يدیام يکورسو هی ، آسانسور يتو چون  همـون  اونـم  کـه  نـه یا خـاطر  بـه  بهـم  لزیمـا  زدن زل لی
ـ . داره بهم نسبت رو دارم موردش در من که یکشش  مطمـئن  بـا یتقر ،یکـاپ  بـه  کـردنش  نگـاه  اون بـا  ، حـاال  یول

 همــه بــه ظــاهرا. ســتین شــدن طــرف مجــذوب ي نشــونه بزنــه زل شــرمانهیب یکســ بــه لزیمــا نکــهیا شــدم
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ـ یخ يبعـد  ي هیثان پنج. کنهیم نگاه ينطوریهم ـ  ، گـذره یم معـذب  و سـاکت  یل ـ نم حـرف  کدومشـون  چیه . زننی
 .ادینم خوشش کنن خطابش "پسر" نکهیا از لزیما دیشا
 !یکاپ یباش داشته یخوب يشکرگذار -
 

ـ نم زحمت خودش به یحت ، شهیم باز آقا نطق باالخره  نیکـورب  بـا  و گـرده یبرم. بـده  جـواب  رو یکـاپ  سـوال  دهی
 .کننیم حرکت یالب سمت به
 : گمیم آروم ، دمیم تکون شونه و کنمیم نگاه یکاپ به
 ! داشته گهید بد روز هی آرچر ياقا انگار!  کن یشانس خوش يآرزو برام -
 

 : شیصندل سمت عقب رهیم قدم هی و زنهیم لبخند یکاپ
 .نیهم.  کنه سوال ازشون یکس ندارن دوست فقط ایبعض!  نه -
 

 در سـمت  برگشـتن  از قبـل  هـم  مـن  ، کنـه یم ینظـام  احتـرام  یخـداحافظ  نشونه به و ادیم فرود شیصندل يرو
 .کنمیم احترام يادا بهش یخروج

ـ  بهونـه  لزیما ي گستاخانه رفتار يبرا یکاپ نکهیا بگم تونمینم  دوسـت  رو لزیمـا  کـه  نـه ی خـاطرا  بـه  کـرد  یتراش
 .ارهیب بهونه همه يبرا عادتشه کال ای ، داره
 : دهیم شنهادیپ نیکورب به لزیما میرسیم نیماش به یهمگ یوقت

 .کن یرانندگ تو یبرگشتن فردا ، يدینخواب هنوز دونمیم. نمیشیم فرمون پشت من يبخوا اگه -
 

 یســع و نمیشــیم عقــب یصــندل يرو مـن . کنــهیم بــاز رو راننــده سـمت  در لزیمــا و کنــهیم موافقــت نیکـورب 
ـ  لزیمـا  پشـت  قایدق دیبا دونمینم. نمیبش کجا رمیبگ میتصم کنمیم ـ  ، وسـط  ، نمیبش  جـا  هـر . نیکـورب  پشـت  ای

 .هست جا همه. کنمیم احساسش نمیبش
 !لزهیما زیچ همه

 يبخـوا  چـه !  هسـت  جـا  همـه  هـو ی بعـد  ، سـت ین جـا  چیه طرف!  شهیم گهید یکی ي فتهیش یکی که هینجوریا
 .باشه اونجا که ينخوا چه و

ـ  ، ؟ هسـتم  جـا  همـه  لزیمـا  يبـرا  هـم  من یعنی بپرسم خودم از شهیم باعث ـ ا یول ـ ز فکـر  نی ـ نم دووم ادی .  ارهی
ـ  بـه . سـت ین دسـته  اون جزء قطعا لزیما و فهممیم من بشه جذبم نفر هی یوقت ـ با کـه  خـاطره  نیهم ـ  دی ـ  هی  یراه
ـ م دسـت  بهـم  برشم و دور یوقت که یحس نیا توقف يبرا ـ پ ، دهی ـ  وقـت  بـا . کـنم  دای ـ با و دارم کـه  یکم  يرو دی
 .مرده هی به احمقانه ي عالقه خوامیم االن که يزیچ نیآخر کنم تمرکز درس و کار

ـ راد لزیمـا . کـنم یم خونـدنش  بـه  شـروع  و ارمیم در فمیک از يجلدکاغذ کتاب هی  نیکـورب  ، کنـه یم روشـن  رو وی
 : ذارهیم داشبرد يرو رو وپاهاش خوابونهیم رو شیصندل یپشت

 .نینکن دارمیب میدینرس تا -
 

 ... کشهیم نییپا چشماش يرو تا کالهشو
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ـ  مشغول یول کنمیم نگاه لزیما به  از تـا  کنـه یم نگـاه  سـرمون  پشـت  بـه  و گـرده یبرم. شـه یکنار ي نـه یآ میتنظ
 .فتهیم چشمام به لحظه کی چشماش ، ادیب رونیب عقب دنده میهست که ییجا
 ؟ راحته جات -
 

ـ  و گـرده یبرم بمونـه  جـوابم  منتظر نکهیا بدون ـ م قـرار  حرکـت  حالـت  تـو  رو نیماش  نگـاهم  نـه یآ يتـو  از ، دهی
 .کنهیم
 .آره -
 

ـ  ، نـاراحتم  اومـدنش  از نکنـه  فکـر  که بچسبونم حرفم آخر لبخند هی کنمیم یسع ـ  یول ـ یخ برمـه  و دور یوقت  یل
 .بدم نشون سخت و سفت و رمیبگ رو خودم که سخته
 .کتابم تو گردونمیبرم رو سرم من و دوزهیم روبروش به چشم

ـ  حرکت.  گذرهیم قهیدق ستیب  رو کتـاب . شـه یم سـردردم  باعـث  ، خونـدن  کتـاب  يبـرا  مـن  تـالش  بـا  نیماش
ـ تک رو سـرم . کـنم یم جـا  بـه  جـا  یپشـت  یصـندل  يرو دوباره رو خودم و کنار ذارمیم ـ م هی  رو پـام  و عقـب  دمی

 دسـت  بـه  تبـدیل  چشـماش  انگـار  ؛ کنـه یم نگـاهم  نـه یآ يتـو .  نیکـورب  و لزیمـا  نیب کنسول يرو کنمیم دراز
ـ ثان دو از شـتر یب. کـنن یم متـر  رو وجـبم  به وجب دارن و شدن  گـرده یبرم دوبـاره  چشـمش  و کنـه ینم نگـاهم  هی

 .جاده به
 .متنفرم تیوضع نیا از
ـ  دونمینم ـ . گـذره یم سـرش  تـو  یچ ـ . زنـه ینم لبخنـد  وقـت  چیه  صـورتش . زنـه ینم الس. خنـده ینم وقـت  چیه

 .رهیگیم قرار ایدن ي هیبق و احساساتش نیب که داره زرهی پوششی شهیهم
ـ یخ مـردا  شـتر یب نکـه یا خـاطر  بـه .  سـاکت  يمردا واسه رفتیم جونم شهیهم من  خـوردن  حـرص  و حـرافن  یل

ـ  هـر  بابت ـ یخ ، گـذره یم سرشـون  از کـه  یحرف  کـاش  کـنم  آرزو شـده  باعـث  لزیمـا  هرچنـد !  آوره عـذاب  یل
 الخصــوص یعلــ. بــدونم رو گــذرهیم ذهــنش از کــه یــیفکرا تمــام دارم دوســت. بــود ســاکت يآدمــا بــرعکس

 .ثباتش با و دار شتنیخو حاالت اون پشت ، اونجاست االن نیهم که يفکر
 نییپـا  رو سـرم . کنـه یم نگـاهم  دوبـاره  کـه  بشناسـمش  شـتر یب کنمیم یسع و زدم زل بهش نهیآ يتو همونطور

ـ  ، کنمیم نگاه میگوش به و ندازمیم ـ  رو مچـم  نکـه یا از کـم  هی ـ د نیح ـ . کشـم یم خجالـت  گرفتـه  زدنـش  دی  یول
 .کنم نگاهش و برگردم دوباره کنهیم وادارم ذارهینم یلعنت و کنهیم عمل ربا آهن مثل نهیآ

 .کنهیم نگاهم اونم ، کنمیم نگاه نهیآ به که يبار نیدوم
 .ندازمیم نییپا رو سرم دوباره

 .یلعنت
 .باشه میزندگ کل ریمس نیتر یطوالن قراره ، ریمس نیا

 .کنمیم نگاه دوباره بعد ، ارمیم دووم قهیدق سه
 .کنهیم نگاهم اونم!  یلعنت

 .شده حمیتفر اسباب هست که يا يباز هر. زنمیم لبخند
 .زنهیم لبخند اونم
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 ... اون
 ... هم

 ...زنهیم لبخند
ـ م جـاده  بـه  دوبـاره  رو نگـاهش  لزیما ـ  ، دهی ـ ثان چنـد  تـا  لبخنـد  یول ـ م. مونـه یم صـورتش  رو هی  چـون  ، دونمی
ـ ناپد از قبـل  دارم دوسـت . بـردارم  بهش زدن زل از دست تونمینم ـ  ، لبخنـدش  شـدن  دی ـ بگ ازش عکـس  هی  رمی
 .ناجوره کم هی یول

 : ارمیم باال رو دستم. راهشن سر پاهام یول ، بذارتش کنسول يرو تا ارهیم نییپا رو بازوش
 دیببخش -
 
 .بکشم عقب رو پاهام کنمیم یسع همزمان و

 : گهیم.  شهیم حلقه ام برهنه يپا دور انگشتاش
 نداره يرادیا -
 

 .بهش زدم زل. منه يپا دور هنوز دستش
ـ  شسـتش  ، خدا ای  پـام  يرو. کنـه  نـوازش  رو پـام  ي گوشـه  تـا  داد تکـونش  قصـد  از. خـورد  تکـون  االن نیهم

 پـس  از قبـل  خـورم یم قسـم  ، زنـه یم خشکشـون  جـا  در پاهـام  و شـه یم حبس م نهیس تو نفس ، شهیم منقبض
 .کرد نوازش رو پاهام دستش دنیکش

 .نزنم لبخند تا رمیبگ گاز رو لپم داخل مجبورم
 ...لزیما يشد من مجذوب هم تو کنم فکر

 
* * * 

ـ گیم کـار  بـه  رو لزیمـا  و نیکـورب  پـدر  ، خونه به دنیرس محض به ـ آو رو سـمس یکر يچراغـا  تـا  رهی . کـنن  زونی
ـ م رو اتـاقم  و داخل برمیم رو لمونیوسا من  تختخـواب  تـا  دو کـه  یاتـاق  تنهـا  چـون  ، لزیمـا  و نیکـورب  بـه  دمی

ـ م بعد.  دارمیبرم رو نیکورب یمیقد اتاق منم. اونه داره  کـردن  آمـاده  يبـرا  مامـان  بـه  تـا  آشـپزخونه  سـمت  رمی
 .کنم کمک شام

 باشـن  مجبـور  نکـه یا از بابـا  و مامـان . بـوده  يا افتـاده  پـا  شیپ موضوع ما ي خونه تو شهیهم يشکرگذار جشن
ـ  خوششون کنن انتخاب ها خانواده نیب  سـال  وقـت  نیتـر  شـلوغ  چـون  بـود  خونـه  نـدرت  بـه  بابـا  و اومـد  ینم

 ي درجـه  ي خـانواده  مخـتص  فقـط  يشـکرگذار  جشـن  گرفـت  میتصـم  مـادر . التـه یتعط يروزا ، خلبان هی يبرا
 بابـا  کـه  ییوقتـا  ، میهسـت  بابـا  و مامـان  ، نیکـورب  ، مـن  فقـط  يشـکرگذار  جشن يتو سال هر پس ، باشه کی

 .بودن کار سر جفتشون بابا و نیکورب چون میبود مامان و من فقط پارسال. باشه خونه
 .میهست مون همه امسال

 .لزیما و
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 اومــدنش از احتمــاال پــس دیرســیم نظــر بــه خوشــحال مالقــاتش از مامــان. بــهیعج بــودنش نجــایا ينجــوریا
ـ  و داره دوسـت  رو همـه  بابـا .  نشده ناراحت ـ  کـه  خوشـحاله  یکل ـ  هی ـ  اری  ، داره مسیکـر  يچراغـا  يبـرا  یکمک
 .کنهینم ناراحتش اقل ال سوم شخص حضور مطمئنم

ـ ع يهـا  مـرغ  تخـم  يبـرا  تـا  شکونمیم رو اونا.  دستم دهیم رو پز آب يمرغا تخم ي کاسه مامان  آمـاده  پـاك  دی
ـ م بـه  مامان و کنم شون ـ تک آشـپزخونه  وسـط  ری ـ م هی ـ تک دسـتش  بـه  رو ش چونـه  و دهی ـ م هی ـ  ، دهی  بـه  یخم

 : گهیم و دهیم ابروش
 ! س افهیق خوش واقعا لزیما نیا -
 

ـ  مادرم مورد در رو زیچ هی نیبذار ـ  اون. بـدم  حیتوض ـ .  العـاده  فـوق  واقعـا  ، اس العـاده  فـوق  مـادر  هی  يبـرا  یول
ـ ا. بـزنم  حـرف  باهـاش  پسـرا  مـورد  در نبـوده  راحـت  وقت چیه من  شـد  شـروع  میسـالگ  دوازده از مسـئله  نی
ـ  نکـه یا از قبـل  کـه  شـد  زده جـان یه انقـدر  ، داشـتم  رو میقاعدگ نیاول یوقت ـ  مـن  بـه  یحت  چـه  بـده  حیتوض

ـ  ، فتـه یم اتفاق برام داره یکوفت ـ یخ بـا یتقر. بـده  خبـر  دوسـتاش  از تـا  سـه  بـه  تـا  برداشـت  رو یگوش  زود یل
 ! ستین راز هی گهید برسه مامان گوش به یوقت راز هی که دمیفهم

 !ستین بدك -
 

 بـا  کـه  شیـی طال – يا قهـوه  يموهـا !  س افـه یق خـوش  واقعـا  اون چـون  ، گمیم دروغ واضحا. گمیم دروغ کامال
ـ  ي کننده زمیپنوتیه يچشما اون ـ یر تـه  اون ، پهـنش  يهـا  شـونه  ، شـدن  جفـت  شیآب  روز دو از بعـد  کـه  یش
ـ انگ جـان یه يبو اون ، نهیشیم سفتش فک يرو نکردن کار ـ  زی ـ م شـه یهم کـه  ینیدلنش ـ  کـه  انگـار  ، دهی  نیهم

 . نکرده خشک حوله با رو خودش یحت و اومده در حموم از االن
 !من يخدا يوا

 ؟ ام یک االن یعوضِ  من
 ؟ داره دختر دوست -
 

 :ندازمیم باال شونه
 .مامان شناسمشینم واقعا من -
 

 .بشه شل پوستشون تا مرغا تخم يرو رمیگیم آب و ذارمیم نکیس داخل رو کاسه
 ؟ کنهیم کار چه شیبازنشستگ با بابا -
 

ـ ا. زنـه یم شـخند ین مامـان . کـنم  عـوض  رو موضـوع  کنمیم تالش ـ  نی  ازش واقعـا  مـن  و آشناسـت  شـخند ین هی
 .متنفرم

ـ  کنم فکر ـ چ سـتم ین مجبـور  وقـت  چیه ـ چ همـه  واقـع  در و مامانـه  اون چـون  ، بگـم  بهـش  يزی  قبـل  از رو زی
 ! دونهیم

 .شمیم یلعنت يمرغا تخم شکستن مشغول و گردمیبرم بعد ، شمیم سرخ

MAHTIK.IR 44 رمان عشق زشت 
 

http://mahtik.ir/


 
 :گمیم بهش

 . انی خونه رمیم امشب من -
 . زاسیل مشغول فکرش. رونیب بره زایل با قراره. دهینم یتیاهم پدرم
 .زاسیل زشیچ همه
 .بودن لزیما و کارول زشیچ همه یموقع هی. بود کارول زشیچ همه قبال

 .بودن کارول و اون یموقع هی منم زیچ همه چون ، نداره اشکال
 .ستنین گهید

ـ  رو گـه یهمد میتـون یم نمیبب که دمیم امیپ چلیر به ـ یبب جـا  هی ـ  مین ـ ل گـه یم. نـه  ای ـ  زای  زده خونـه  از االن نیهم
 .يبردار رو من مون خونه يایب یتونیم گهیم. ما ي خونه ادیب تا رونیب

 ؟ خوادیم یچ اون دونمینم. نه ای بشم ادهیپ نیماش از دونمینم اونجا رسمیم یوقت
 .شمیم ادهیپ
ـ نم. زنمیم در و در يجلو رمیم ـ  دونمی ـ  کنـه یم بـاز  رو در یوقت ـ . بگـم  یچ ـ  هی  بهـش  خـواد یم وجـودم  از یبخش

 .دمشیبوسیم دینبا ، متاسفم بگم
 .بدونم موردش در رو زیچ همه تا بپرسم ازش سوال ونیلیم کی خوادیم وجودم از یبخش

 .ستادهیا من يجلو درست و شده باز در که حاال مخصوصا. ببوسمش دوباره که خوادیم وجودم شتریب
 :پرسهیم
 .ادینم گهید ساعت چند تا اقل ال مامان ؟ تو يایب لحظه چند يخوایم -

ـ  داره رودوسـت  مـن  مـال  اونـم  دارم دوسـت  رو دادنـش  تکـون  سـر  مـن  که اونقدر دونمینم ، دمیم تکون سر  ای
 .نه
 يا خونـه  تـو  وقـت  هـچ . کـه یکوچ شـون  خونـه . نـدازم یم بـرم  و دور بـه  ینگاه من و بنده یم سرم پشت رو در
ـ  ياعضـا  ، باشـه  کتریکـوچ  خونـه  چقـدر  هـر . باشـم  داشته دوستش کنم فکر. نکردم یزندگ یکیکوچ نیا به  هی

!  نـدارن  هـم  نداشـتن  دوسـت  يبـرا  یاضـاف  يجـا . باشـن  داشـته  دوسـت  رو گـه یهمد شتریب مجبورن خانواده
ـ . میگـرفت یم کتریکـوچ  يجـا  هی هم بابا و من کاش کنم آرزو شهیم باعث  هـم  بـا  کـرد یم مجبورمـون  کـه  جـا  هی

ـ  اون بـه  خـالء  مـادرم  مـرگ  نکهیا به تظاهر از که ییجا. میباش داشته ارتباط  ، نذاشـته  جـا  خونـه  تـو  رو یبزرگ
 .میبردار دست

 .نه ای خوامیم یدنینوش هی پرسهیم ازم. داره یم بر قدم آشپزخونه سمت به چلیر
ـ  پرسمیم و رمیم سرش پشت ـ  همـه  بـا یتقر گـه یم. داره بسـاط  تـو  یچ ـ غ داره یچ ـ  از ری  ، سـودا  ، يچـا  ، ریش

 ! الکل و وهیآبم
 .یباش داشته دوست آب دوارمیام -
 .خندمیم باهاش منم. خندهیم خودش به
 .اولمه انتخاب. هیعال آب -
 .میدیم هیتک هم مقابل شخونیپ تا دو به.  دهیم آب وانیل هی کدوممون هر به
 .میزنیم زل هم به
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 .دمشیبوسیم دینبا شبید
 .چلیر دمتیبوسیم دینبا -
 .دادمیم اجازه بهت دینبا -
 .نه ای برم دیبا دونمینم. نه ای ببوسمش دوباره دهیم اجازه دونمینم. میزنیم زل هم به گهید کم هی
 :گمیم
 .میریبگ رو جلوش میتونیم راحت -

 ! گمیم دروغ
 ! میتونینم نه -

 .گهیم راست
 ؟ کنن ازدواج یکنیم فکر -
 .ندارم دوست رو دهیم جواب که یسوال. ندارم دوست رو دشییتا نیا ادیز ، یلیدل هر به. کنهیم دییتا
 ؟ لزیما -

ـ  انگـار  کـه  گـه یم يجـور  رو اسـمم . کنـه یم نگـاه  پاهاش به و ندازهیم نییپا رو سرش ـ ت و تفنگـه  هی  هشـدار  ری
 .بدوم دیبا من و کرده کیشل
 :گمیم سرعت به
 ؟ هیچ -
ـ  يبـرا  فقـط  رو خونـه  نیا ما -  فـالگوش  کـرد یم صـحبت  بابـات  بـا  داشـت  کـه  شـب ید. میکـرد  اجـاره  مـاه  هی

 .واستادم
 : کنهیم نگاه من به و رهیگیم باال رو سرش

 .شما خونه میایب قراره گهید هفته دو تا -
 .خورمیم جا

 . من ي خونه ادیم داره
 .کنه یزندگ من ي خونه تو قراره

 .کنه پر رو من مادر یخال يجا تمام قراره مادرش
 .نمیبیم رو چلیر هنوزم. بندمیم رو چشمام
 .چلیر به زنمیم زل. کنمیم باز رو چشمام

ـ  نییپـا  نـدازم یم رو سـرم . شـخون یپ رو نـدازم یم چنگ و چرخمیم ـ نم. هـام  شـونه  نیب ـ  دونمی . کـنم  کـار  یچ
 .باشم داشته دوستش خوامینم
 ! چلیر بشم عاشقت خوامینم

 .هیچ هوس کار دونمیم. ستمین احمق
 .داشت شهینم هوس با که خوادیم رو يزیچ هوس
 .باشم داشته رو چلیر خوادیم ازم هوس
 .بره چلیر خوادیم منطق
 : گمیم بهش.  چلیر به کنمیم رو دوباره گردمیبرم و رمیگیم رو منطق طرف
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 .شهینم ختم یخوش به نمونهیب که يزیچ نیا ، میرسینم ییجا به -
 :کنهیم زمزمه

 .دونمیم -
 : پرسمیم
 ؟ میریبگ رو جلوش چطور -

 .باشم داشته سوالم يبرا یجواب خودم دوارهیام ؛ کنهیم نگاهم
 .تونمینم

 ...سکوت
 ...سکوت
 ...سکوت
 ... کرکننده و بلند سکوت

 
 .بپوشونم دست با رو چشمام خوامیم
 .کنم پوش زره رو قلبم خوامیم

 .چلیر شناسمینم رو تو یحت من
 :گمیم
 .برم دیبا من -
 .باشه گهیم

 : کنمیم زمزمه
 ...تونمینم -
 .باشه گهیم

 .هم به میزنیم زل
 .شم خسته بهش زدن زل از ، برنم زل بهش یکاف اندازه به اگه دیشا

 ...بچشم شو مزه خوامیم
 .شم خسته اش مزه دنیچش از ، بچشم رو ش مزه یکاف اندازه به اگر دیشا

 .رسهیم بهم راه وسط. برسم بهش تا کنهینم صبر
ــه گنــاهمون و ، رهیــگیم رو بازوهــام اون و رمیــگیم رو صــورتش  چفــت لبــامون یوقتــ ، شــهیم دهیــتن هــم ب

ـ یم دروغ ، قـت یحق مـورد  در خودمـون  بـه ... شنیم ـ یم خودمـون  بـه . میگ ـ  بهـش  میگ ـ ...  میدیرس  اصـال  یوقت
 .مشیندار

ـ  داره يبهتر حس پوستم ـ  داره يبهتـر  حـال  موهـام .  کنـه یم لمسـش  اون یوقت  لبـام  و توشـونه  دسـتاش  یوقت
 ... دارن يبهتر حس
 .. .میبکش نفس ينطوریا میتونستیم کاش

 ...میکن یزندگ ينطوریا
 ...بود بهتر یلیخ ينجوریا باهاش یزندگ
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 : کنمیم نگاهش و عقب کشمیم.  سرشه طرف دو دستام.  داده هیتک خچالی به رو کمرش حاال
 .بپرسم ازت سوال ونیلیم هی خوامیم -

 : زنهیم لبخند
 .یکن شروع بهتره کنم فکر -
 ؟ يبر کجا قراره دانشگاه -
 ؟ یچ تو. گانیشیم -
ـ  دوسـتم  نیبهتـر  و من بعدش ، مونمیم نجایا سانسیل تا -  خلبـان  خـوام یم. یخلبـان  ي مدرسـه  میبـر  قـراره  انی

 ؟ یش کاره چه يخوایم تو. بشم
 : گهیم لبخند هی با
 ! خوشحال -

 : پرسم یم. هیعال جوابش
 ؟ هیک تولدت -
 ؟ هیک تو مال شهیم سالم جدهیه. هیژانو سوم -
 .شمیم ساله جدهیه ، فردا -

 .بوستمیم دوباره. دمیم نشونش رو مییشناسا کارت. باشه فردا تولدم که شهینم باورش
 : پرسم یم ازش

 ؟ شهیم یچ کنن یعروس اگه -
 .نکنن یعروس اگه یحت ، میباش هم با ما کننینم قبول وقت چیه اونا -

 .شهیم سخت لیفام ي هیبق به دادن حیتوض. شهیم سخت دوستانشون به دادن حیتوض. اونه با حق
 : پرسم یم ازش

 ؟ ستین کار در یخوش انیپا دونمیم یوقت ، میدیم ادامه میدار چرا پس -
 ...میریبگ رو جلوش چطور میدونینم چون -

 .اونه با حق بازم
 .نهیا جوابمون دیشا.  مونمیم سکویفرانس سان تو نجایا من و گانیشیم يریم گهید ماه هفت تو -

 : دهیم تکون سر
 ؟ ماه هفت -
ـ با کـه  ان ییاونـا  از لبـاش  ، کـنم یم لمـس  رو لـبش  انگشـتام  بـا . کنمیم دییتا ـ  ، دونسـت  رو قدرشـون  دی  یحت

 .شونیبوسینم یوقت
 ...بعد. میگینم یکس به ، میدیم ادامه ماه هفت ما -
 " میکن یم تموم " بگم چطور دونمینم چون ، مونمیم وا زدن حرف از

 : کنهیم زمزمه
 ! میکنیم تموم بعد -

 : کنمیم موافقت
 !میکنیم تموم بعد -
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 .شهیم شروع معکوسمون شمارش که شنومیم قتایحق من و دهیم تکون سر
 .دارم يبهتر حس ، میدار برنامه هی که حاال و بوسمش یم

 ...دمیم داره رو اقتشیل که یشیستا لباش به
 …چلیر باشم عاشقت ماه هفت قراره من

 ! پرستار -
ـ  نیکـورب . سرشـه  پشـت  لزیمـا  و شهیم اشپزخونه وارد. کنهیم صدا رو اسمم که نهیکورب ـ م کنـار  قـدم  کی  و رهی

 انگـار  کـه  کنـه یم نگـاهم  يجـور  لزیمـا . کنـه یم چکـه  دستش از خون. خونه غرق دستش. کنهیم اشاره لزیما به
 ! مامانمه ي آشپزخونه. ستین اورژانس اتاق که نجایا. بدم انجام الزمه يکار چه بدونم دیبا
 : گهیم داشته نگه محکم رو مچش که طور همون لزیما
 ؟ یکن یم کمکم کم هی -

 : زنمیم داد. کنهیم چکه نیزم کف يرو خونش
 ؟ کجاست ات هیاول يها کمک ي جعبه!  مامان -

 .کنم داشیپ دیشا کنمیم باز رو نتیکاب در
 :زنهیم داد مامان

 .نکیس ریز ، نییپا طبقه حموم -
ـ م در رو جعبـه  و کـنم یم بـاز  رو نـت یکاب. ادیم دنبالم لزیما و رمیم حموم سمت به ـ  توالـت  سـرپوش . ارمی  یفرنگ
ـ  کـه  کنمیم ییراهنما رو لزیما و ذارمیم رو ـ یم وان لـب  هـم  خـودم  نهیبش  خـودم  سـمت  بـه  رو دسـتش  و نمیش
 . کشمیم
 ؟يکرد کار یچ -

 .دستش کف وسط درست ، قهیعم ، کنمیم یدگیبر یبررس و کردن زیتم به شروع
 .فتادیم داشت. گرفتم رو نردبون -

 : دمیم تکون رو سرم
 . فتهیب یذاشتیم دیبا -
 .بود نردبون يباال نیکورب ، تونستمینم -

ـ  متفـاوت  دایشـد  يچشـما  اون بـا  اونـم  و کـنم یم نگاهش  بـه  و نـدازم یم نییپـا  چشـم .  کنـه یم نگـاهم  شیآب
 : کنمیم نگاه دستش

 . يدار ازین هیبخ -
 ؟ یمطمئن -
 .ببرمت اورژانس تا تونمیم من.  آره -
 ؟ یکن ش هیبخ جا نیهم شهینم -

 : دمیم تکون سر
 .قهیعم یلیخ ، الزمه هیبخ نخ.  ندارم رو الزم لیوسا -

 : دستم دهیم و ارهیم در نخ قرقره هی. گردهیم و کنهیم هیاول يها کمک ي جعبه وارد رو آزادش دست
 . بکن رو تالشت همه -
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 ! داره فرق یلعنت ي دکمه هی دوختن با نیا ، لزیما -
 .خوبم من.  بکن یتونیم يکار هر.  گذرونمینم اورژانس يتو یدگیبر هی خاطر به رو روز تمام من -

 ! نباشه نجایا یعنی ، بگذرونه اورژانس يتو رو روزش ي همه ندارم دوست منم
 .رمینم یچیه بار ریز من ، يریبم و کنه عفونت دستت اگه -
 ! امیم حساب به مرده یلیخ تو سرزنش واسه ، رمیبم و کنه عفونت دستم اگه -
 ! يکرد اشاره یخوب نکته به -

ـ م در رو دارم الزم کـه  یـی زایچ بعـد .  دمیم شستشو رو زخم دوباره ـ م شـخون یپ يرو و ارمی  یتیمـوقع  بـا . ذارمی
ـ ی و شـم یم بلنـد  پـس  ، باشـم  داشـته  رو مناسب ي هیزاو تونمینم میدار که ـ م رو پاهـام  از یک . وان ي لبـه  ذارمی

 . پام يرو ذارمیم رو دستش
 ! یلعنت ، اوه

ـ با ، نلـرزن  و بمـونن  آروم دسـتام  بخـوام  اگـه . سـت ین یشدن ، پاهامه يرو بازوهاش که يجور نیا  رو جـامون  دی
 . کنم عوض

 .شهینم ينجوریا -
ـ م و رمیگیم رو دستش.  کنمیم نگاهش ـ  جلـوش  درسـت  بعـد  ، کـانتر  يرو ذارمی ـ  روش البتـه .  سـتم یا یم  یقبل

 . کنم تمرکز کارم رو یکن یم لمس رو پام داره دستش یوقت تونستم ینم یول بود بهتر
 : دمیم هشدار

 . ادیم دردت حتما -
 . ادینم حساب به درد نیا براش و شناسهیم رو درد یعنی ، خندهیم

 .ارهینم ابروش به خم و کنمیم سوراخ سوزن با رو پوستش
 .کنهینم ییصدا چیه

ـ  نگـاهش  مـدام . کنـه یم نگـاه  من کردن کار به ساکت ـ نم حـرف . حرکتـه  در دسـتاش  و مـن  صـورت  نیب . میزنی
 .شهیهم مثل
ـ ن دیشـد  چقـدر  نکـه یا و زخمـش  و دسـتش  بـه  کـنم یم یسع. رمشیبگ دهیناد کنمیم یسع  شـه  بسـته  داره ازی

 گونـه  يرو رو نفسـش  ، بـازدمش  و دم هـر  بـا  تـونم یم مـن  و کـه ینزد هـم  بـه  یلیخ صورتامون یول ، کنم تمرکز
 ... دنیکش نفس شتریب به کنهیم شروع و. کنم احساس ام

 : گمیم آروم و وار زمزمه
 .مونهیم ردش -

 .رفت کجا صدام ي هیبق عجبم در
ـ  داره درد دونمیم.  دمیم فشار چهارم بار يبرا رو سوزن ـ نم نشـون  یول  شـکافم یم رو پوسـتش  کـه  بـار  هـر . دهی

 . داره درد نقدریا که ناراحتم چقدر که ندم نشون کنم یم تالش ،
ـ چ تنهـا  یول ، باشه جراحتش يرو تمرکزم دیبا اصوال  اون. تماسـن  در زانوهـامون  کـه  نـه یا مهمـه  بـرام  کـه  يزی

 .کنهیم لمس رو زانوم داره ناخوناش از یکی نوك.  زانوشه يرو خوادینم هیبخ که دستش
ـ چ تنهـا  نـدارم،  وقـوع  شـرف  در يزهـا یچ همـه  يبـرا  یفیتعر چیه  نـوك  کـنم  تمرکـز  روش تـونم یم کـه  يزی

ـ ج شـلوار  يرو داغ ي لـه یم کی نیع. ناخونشه ـ ا بـا  نجاسـت یا اون. مونـه یم نمی  کـه  خـونش  ، يجـد  زخـم  نی
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ـ چ تنهـا  و ، شـکافه یم رو پوسـتش  کـه  مـن  سوزن ، کنهیم چکه دستش ریز ي حوله يرو  تـونم یم مـن  کـه  يزی
 .انگشتشه و زانوم نیب زیناچ تماس اون کنم تمرکز روش
ـ  اون اگـه  کـنم  فکر شهیم باعث ـ  چـه  نمـون یب تمـاس  ، نبـود  نمـون یب پارچـه  کـه یت هی ـ ثان دو داشـت  یحس  هی

 بـه  ابـدا  و اصـال  حـاال .  کـنم یم نگـاه  دسـتش  بـه  و نـدازم یم نییپـا  رو سـرم  عیسر بعد و شهیم قفل چشمامون
ـ ناد رو کشـه یم نفـس  کـه  ياونجـور  تـا  کـنم یم رو تالشـم  ي همـه  من و من به زده زل. کنهینم نگاه دستش  دهی

ـ دل بگم تونمینم. رمیبگ ـ  میکینـزد  هـم  بـه  انقـدر  کـه  نـه یا نفسـاش  سـرعت  بـاالرفتن  لی  دردش داره نکـه یا ای
 .کننیم لمس رو زانوم سرانگشتاش از تا دو. ادیم

 ... تا سه
 .بدم ها هیبخ کردن تموم به رو حواسم همه کنمیم یسع و کشمیم نفس

 .تونمینم
. کنـه  لمسـم  کـه  خـواد یم چـون  کنـه یم لمسـم  داره. سـت ین یتصـادف  خراش هی گهید کردنش لمس نیا!  هیعمد

ر  دسـتش  و کـنن یم حرکت زانوم يرو انگشتاش ـ  بـا  رو شیشـون یپ. پاهـام  پشـت  خـوره یم سـ ـ عم آه هی  يرو قی
 . زنهیم چنگ رو پام دستش با و ذارهیم م شونه

 .پام سر هنوز چطور دونمینم
 . تیت -

ـ م زبـون  بـه  درد با رو اسمم ، کنهیم زمزمه ـ م دردش بگـه  کـه  کـنم یم صـبر  و کشـم یم کـار  از دسـت .  ارهی . ادی
 ؟ نه. کنهیم لمسم داره خاطر نیهم به. بدم امون بهش قهیدق هی بگه که کنمیم صبر
 ؟ کنمیم تشیاذ دارم چون

 .زنمیم گره رو نخ و زنمیم هم رو آخر ي هیبخ پس زنهینم حرف گهید
 .شد تموم -

ـ گینم فاصـله  ازش پـس  کنـه ینم ولم. ذارمیم شخونیپ يرو رو لمیوسا ـ م بـاال  کنـان  نـوازش  دسـتش . رمی  تـا  ادی
 .کمرم
 .تیت بکش نفس

 رو اش شـونه  دسـتم . منـه  ي شـونه  يرو سـرش  هنـوز  خـودش،  سـمت  کشـه یم منـو  و کمرم تو ندازهیم چنگ
ـ با چـون  ، کنهیم دایپ ـ  دی ـ چ هی ـ بگ رو يزی ـ بگ رو سـقوطم  يجلـو  تـا  رمی  بـدنم  يهـا  چـه یماه تـک  تـک . رمی
 .بوده یچ کارشون رفته ادشونی

ـ  من یول ، نشسته هنوز اون و ستادمیا هنوز من ـ یخ حـاال  و گـرفتم  قـرار  پاهـاش  نیب . کمـه  باهـاش  م فاصـله  یل
 میعصـب  انقـدر  ، ببنـدم  رو چشـمام  شـم یم مجبـور  مـن  و کنـه یم هـام  شـونه  يرو از سـرش  برداشتن به شروع

 .کنم نگاهش تونمینم که کنهیم
 فشارشـون  هـم  بـه  تـر  محکـم . اسـت  بسـته  چشـمام  هنـوز  ، کنـه  نگـاهم  تا گردونهیبرم رو سرش کنمیم حس

 .شناسمیم رو لزیما فقط االن. دونمینم یچیه االن. چرا دونمینم.  دمیم
 .ببوسه منو خوادیم لزیما کنم فکر ، االن نیهم و
 .ببوسم رو لزیما خوادیم دلم که مطمئنم یلعتن من ، االن نیهم و
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 انگشـتاش . گذاشـته  داغ بـدنم  تمـام  يرو دسـتش  انگـار .  گـردنم  پشـت  تـا  ادیم باالتر و باال آروم آروم دستش
ـ  لباشـه  ریتـاث  بـدم  صیتشـخ  تـونم ینم. داره فاصـله  م چونه با نچیا مین از کمتر لباش و گردنمه پشت  نفسـاش  ای

 . پوستم يرو
ـ اول يهـا  کمـک  ي جعبـه  اون يتو یکوفت زیچ چیه و رمیمیم دارم  تـر  تنـگ  رو حلقـه . بـده  نجـاتم  تونـه ینم هی

 ... کشهیم منو بعد و...  و کنهیم
ـ کی جفـتش  مطمئـنم  بـا یتقر چـون  کدومشـون  بگم تونمینم. بوسهیم منو دمیشا ـ  همـه  لبـاش . هی . همـه  بـا  یچ

 .لحظه کی در هم با ، دوباره تولد و مرگ و یزندگ
 .بوسهیم منو داره...  بزرگ يخدا
ـ ...  ها نوازش... کشهیم طول قهیدق چند ـ  شیپ ـ تک و سـتادن یا هـم  يروبـرو  ، هـا  زدن پـس  و هـا  دنیکش  بـه  هی

 ...گرفتن پس و دادن یزندگ...  گرفتن نفس و دادن نفس...  دادن سر پشت وارید
 ! لزیما نکش پس ؟ عقب رهیم داره چرا

ـ د به محکم رو دستش کف و کنهیم رهام ـ م فشـار  سـرم  پشـت  واری ـ ن سـتادن یا يبـرا  انگـار  ، دهی  کمـک  بـه  ازی
 .داره

 .نکن رهاش نجایا. بده ادامه... نه...  نه...  نه
 .ان بسته یول کنم نگاه چشماش به دوباره کنمیم یسع
 ...مونهیپش

 .نمیبب توشون یمونیپش ندارم دوست. لزیما نکن باز رو چشمات
ـ م فشـار  سـرم  کنار وارید به رو شیشونیپ ـ تک هنـوز  ، دهی  تـالش  و میسـتاد یا سـاکت  جفتمـون . منـه  بـه  اش هی
ـ عم نفـس  چنـد  از بعـد . میکن هامون هیر وارد هوا میکنیم ـ د از ، قی ـ م و چرخـه یم ، شـه یم کنـده  واری  سـمت  رهی
ـ  اقـل  ال ، منـه  بـه  پشـتش  کـه  حـاال  و دمشـون یند چشـماش  کـردن  باز از قبل خوشبختانه. شخونیپ  یمونیپش

 .کنهیم باز رو لیاستر گاز هی و دارهیبرم یپزشک یچیق هی. نمیبینم رو داره که یقیعم
 .بمونم نجایهم عمرم آخر تا کنم فکر ، دمیچسب وارید به

 ! نهیهم هستم که يزیچ همه. خودشه. ام يوارید کاغذ االن
 !کردمیم رو کار اون دینبا -

 .رهیشمش هی مثل.  آهنه مثل. محکمه. سخته صداش
 ! نبود مهم برام -

 . شهیم ریتبخ. عهیما مثل.  ستین محکم صدام
 . من به کنهیم رو بعد و بندهیم رو اش شده زخم دست

ـ ام ي رشـته  زنـه یم کـه  يریشمشـم  مثـل . آهـن  یسـخت  بـه . صداش مثل سختن هم چشماش ـ  دی  از کـه  یمعلق
 .کنهیم پاره رو بودم ساخته خودش و خودم يبرا اش بوسه

 : گهیم
 .بکنم رو کار اون نذار گهید -

ـ ا بکنـه  رو کار اون دوباره دارم دوست ـ  رو کـار  نی ـ  ؛ دارم دوسـت  شـتر یب هـم  يگـذار  شـکر  شـام  از یحت  یول
 .کرده ریگ گلوم يتو شیمونیپش چون ، بزنم حرف تونمینم. گمینم بهش
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 . رهیم و کنهیم باز رو حموم در
 ... وارید به دمیچسب من

 نیا
 گهید

 ؟ هیجهنم چه
 .دمینچسب حموم وارید به گهید

 .نشستم لزیما کنار شام زیم دور راحت ، میصندل به دهیچسب حاال
 .نزدم حرف باهاش گهید برد کار به رو "اون " لفظ مون بوسه و خودش و من يبرا که یوقت از که يلزیما
 .بکنم رو کار " اون " نذار گهید

ـ بگ رو جلـوش  تونسـتم ینم هم خواستمیم اگه یحت ـ  رو " اون ". رمی  ، خواسـتم یم خـوردن  شـام  از شـتر یب یحت
ــا. ام يشــکرگذار شــام عاشــق چقــدر مــن فهمــهینم اون احتمــاال و ــ رو " اون " نکــهیا یعنــی نی ــنها یب  تی
 رو لزیمــا کــه مــنم ، مییمــا ، لزهیمــا "اون ". ســتین روم يجلــو يغــذا بشــقاب "اون" از منظــورم و خــوامیم
 !بوسهیم رو من که لزهیما ، بوسمیم
 .دمیم نییپا قُـلـُپ سه با رو نصفش و دارمیبرم رو آبم وانیل ، کنمیم یتشنگ احساس هوی

 : پرسهیم مامان
 ؟ يدار دختر دوست تو ، لزیما -

 .ندارم رو دنشونیپرس جرات من چون ، بپرس ازش ينجوریا يسواال.  مامان ، آره
 : کنهیم صاف رو صداش لزیما
 .خانوم نه -

ـ  باعـث  و خندهیم یرکیز ریز نیکورب ـ ناام احسـاس  کـم ی شـه  یم ـ د ظـاهرا . کـنم  يدی  بـه  نسـبت  لزیمـا  دگاهی
ـ ا چـون  ، نهیکورب مثل روابط  سـرگرم  نیکـورب  يبـرا  ، دونـه یم بـودن  متعهـد  بـه  قـادر  رو لزیمـا  مامـان  کـه  نی
 .است کننده
 .کردمیم فکر که بوده يزیچ از تر تیخاص یب یلیخ میداشت قبال که يا بوسه کنمیم احساس ناگهان
 : گهیم مامان

 !؟ مودب ، پیت خوش ، مجرد ، خلبان ؟ یستین مناسب سیک واقعا تو خب -
ـ نم جواب لزیما ـ ر لبخنـد . دهی ـ  و زنـه یم يزی ـ  کـه یت هی ـ یزم بیس  مـورد  در خـواد ینم. چپونـه یم دهـنش  تـو  ین

 .بزنه حرف خودش
 !بده یلیخ

 : کنهیم دییتا رو حدسم نیکورب
 !بوده تنها که ستین نیا شیمعن البته ، مامان نداشته دختر دوست که هیادیز مدت لزیما -

 !نطوریهم هم لزیما. نطوریهم منم.  گردونهیبرم تعجب با رو سرش مامان
 : پرسهیم مامان

 ؟ هیچ منظورت -
 : شهیم گشاد سرعت به چشماش بعد
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 .کنه یفضول که هیکس يسزا نیا. متاسفم ، اوه -
 !دمینفهم هنوز من که دهیفهم رو يزیچ اون دهیم نشون ش جمله آخر ي کهیت

 . است شرمنده. کنهیم یعذرخواه لزیما از داره
 .جمیگ هنوزم من
 : پرسهیم بابا
 ؟ دمینفهم من که هست يزیچ -

 : دهیم نشون رو لزیما چنگال با مامان
 ! زمیعز بازه همجنس اون -

 ...اوم
 ! ستین نه -

 !خندهیم مامان ي هیفرض به ، دهیم جواب محکم بابا
 !تیت نده تکون رو سرت.  دمیم تکون رو سرم من

 : کنمیم مامان به رو یتدافع
 . ستین اونا از لزیما -

 ؟ گفتم بلند انقدر رو يزیچ نیچن چرا
ـ  از پـر  قاشق هی ، کنهیم نگاه لزیما به! زنهیم جیگ که نهیکورب حاال ـ یزم بیس ـ  لزیمـا  دهـن  يجلـو  ین ـ  نیب  نیزم

 !نیکورب به زده زل!  برداشتن قوس ابروهاش و مونده هوا و
 : گهیم نیکورب

 !متاسفم یلیخ! قیرف رازه هی نیا دونستمینم من ، یلعنت اوه -
 : نیکورب به زده زل زده رتیح ییچشما با هنوز ، بشقابش تو ذارهیم رو ینیزم بیس قاشق لزیما
 !ستمین یکن یم فکر تو که يزیچ اون من -

 : زنهیم لب و ارهیم باال رو دستاش دو کف.  دهیم تکون سر نیکورب
 !متاسفم -

 !کنه برمال رو یبزرگ راز نیچن خواستهینم که نهیا منظورش
 : دهیم تکون رو سرش لزیما
ـ  مطمئـنم  کـامال  و نبودم ينجوریا وقت چیه ، ادینم خوشم مردا از من لزیما -  چـه  تـو  ، بـود  نخـواهم  وقـت  چیه

 ؟ مرد مرگته
 .لزیما به میزد زل مون هیبق و هم به زدن زل نیکورب و لزیما

 : رهیگیم لکنت نیکورب
 ... یگفت خودت تو...  بار هی...  یول....  و -
 .کنه خفه رو بلندش ي خنده يصدا تا رهیگیم دهنش يجلو رو دستش و ندازهیم رو قاشقش لزیما

 .بخند. لزیما. من يخدا اوه
ـ زیچ نیتـر  دار خنده نیا کن فکر خدا رو تو... بخند ، بخند ، بخند  ات خنـده  چـون  ، يدیشـن  عمـرت  تـو  کـه  هی

 .بهتره هم يشکرگذار شام از
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 ؟ یبکن يفکر نیهمچ شد باعث که گفتم بهت یچ -
 : دهیم هیتک شیصندل یپشت به نیکورب

ـ ا مـورد  در يزیچ هی. ادینم ادمی - ـ  نی ـ  بـا  سـاله  سـه  کـه  یگفت  کـردم  فکـر  فقـط  مـن .  ينبـود  يدختـر  چیه
 . ادیم خوشت شتریب مردا از که یبگ يخوایم ينجوریا

 .من یحت. خندنیم دارن همه حاال
 ؟...  من يکردیم فکر تو مدت نیا تمام. بود قبل سال سه از شتریب -

 : جهیگ هنوزم نیکورب
 ... یول -

 .اومده لزیما يچشما تو اشک خنده فرط از...  اشک
 .قشنگه

ـ  لزیمـا  کـه  خوشـحالم . شده شرمنده یلیخ. سوزهیم نیکورب واسه دلم  کـه  خوشـحالم  ، دونـه یم بـامزه  رو هیقض
 .نشده خجالتش باعث

 ؟ سال سه -
 ! ییجورا هی منم ، موضوع به داده ریگ هنوز بابا

 : رهیگیم ش خنده لزیما مثل باالخره نیکورب
 .باشه شده سال شش دیبا احتماال االن. بود شیپ سال سه مال انیجر -
 .است زده خجالت لزیما. شهیم ساکت زیم

ـ م که حاال ، میداشت حموم يتو که يا بوسه سمت رهیم فکرم  يمـرد .  نبـوده  يدختـر  بـا  کـه  سـاله  شـش  دونمی
 !کرده استفاده ازشون هم یلیخ مطمئنم و کنه استفاده ازشون چطور دونهیم که ییزورگو يلبها نیچن با
 .کنم فکر موردش در خوامینم
 .کنن فکر موردش در ام خانواده خوامینم
 . يدار يزیر خون دوباره -
 : کنمیم اشاره شده دهیچیپ دستش دور هنوز که یخون لیاستر گاز به
 ؟ مامان يدار عیما چسب نوار -
 .ترسونهیم منو زایچ نیا نه -
 : کنمیم نگاه لزیما به
 .کنمیم بهش نگاه هی غذا از بعد -
ـ  دهیم تکون سر لزیما  توجـه  مرکـز  گـه ید لزیمـا  و پرسـه یم کـارم  مـورد  در مـن  از مامـان . کنـه ینم نگـاهم  یول

 .شهیم شدنش آروم باعث کنم فکر. ستین
ـ  جمـع  خـودم  تـو  تخت يرو و کنمیم خاموش رو چراغ ـ  امـروزم  مـورد  در سـتم ین مطمـئن  ، شـم  یم . بگـم  یچ

ـ  اتـاق  يتـو  خـوب  ي قـه یدق ده نکهیا با ، مینزد حرف گهید شام از بعد  بانـداژش  کـردن  عـوض  مشـغول  منینش
 .بودم
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ـ .  نکـرد  لمـس  رو زانـوم  انگشـتش . نبـودن  تمـاس  در پاهـامون . مینـزد  حـرف  مـدت  تمام  بـاال  رو سـرش  یحت
 اگـه  يکـرد یم فکـر  کـه  بـود  کـرده  تمرکـز  روش يجـور  ، کـرد  نگـاه  دسـتش  بـه  مدت تمام. کنه نگاهم اوردین

 .فتهیم دستش برداره چشم
ـ  وگرنـه  داره کشـش  مـن  بـه  کـه  واضـحه . کـنم  يفکر چه مون بوسه ای و لزیما مورد در دونم ینم ـ  ینم . دمیبوس

ـ . بسه من يبرا همون که افسوس ـ . باشـه  نداشـته  دوسـتم  کـه  سـت ین مهـم  بـرام  یحت  کشـش  بهـم  کـه  نیهم
 .ادیب بعدا تونه یم داشتن دوست ، هیکاف باشه داشته

ـ  بخـوابم  کـنم  یم تالش بار نیپنجم يبرا و بندم یم رو چشمام ـ  یول ـ  پهلـو  يرو. اسـت  جـه ینت یب  و چـرخم  یم
ـ  يپـا  ي هیسـا  لحظـه  همون ، دره سمت به صورتم ـ بیم رو یکس ـ نزد کـه  نمی  و کـنم یم نگـاه  در بـه . شـه یم کی

 خـوش . شـه یم دهیشـن  نییپـا  سـالن  سـمت  بـه  هـا  قـدم  يصـدا  و شـه یم دیناپد هیسا یول ، شه باز که منتظرم
ـ  تنهـا  کـه  خاطر نیا به فقط ، بوده لزیما که کنم یم فکر نانهیب  نفـس  تـا  چنـد . اونـه  ذهنمـه  تـو  االن کـه  یکس

ـ  بـرم  دنبـالش  کـه  رمیبگ میتصم و کنم آروم رو خودم تا کشمیم منظم ـ  سـوم  نفـس  بـه . نـه  ای  تخـت  از دهینرس
 !اومدم رونیب

ـ  بـزنم  مسـواك  دوبـاره  که دارم شک . گـذره یم زدم مسـواك  کـه  يبـار  نیآخـر  از قـه یدق سـت یب فقـط  ، نـه  ای
ـ  بـا  و کـنم یم بـاز  رو خـواب  اتـاق  در بعـد  ، کـنم یم چـک  نهیآ يتو رو موهام  وارد ممکـن  حالـت  نیصـداتر  یب

ـ م دور رو کـانتر  یوقت. شمیم آشپزخونه ـ بیم زنمی ـ تک بـار  بـه . قـد  تمـام . نمشی  ، منـه  سـمت  بـه  روش ، داده هی
 .بوده منتظرم انگار بایتقر
 .متنفرم حالتش نیا از ، خدا

 ! شبه نصف که بماند ، هیتصادف دارمونید کنمیم تظاهر
 ؟ یبخواب یتونینم -

ـ ب رو پرتقـال  آب و کـنم یم بـاز  رو خچـال ی در و شمیم رد ازش ـ م رونی ـ . ارمی ـ ل هی ـ ریم خـودم  يبـرا  وانی  و زمی
 .دهینم جواب رو سوالم یول کنهیم نگاهم داره.  دمیم هیتک شخونیپ به روبروش

 ؟ يبر راه خواب تو يدار عادت -
 !کنهیم تر رو پام يانگشتا نوك تا سر فرق از اسفنج هی مثل.  زنهیم لبخند

 : گهیم سرخوش
 ! ایدار دوست پرتقال آب واقعا -
ـ . نـدازم یم بـاال  شـونه  و کشـم یم عقب کم هی بعد ، کنمیم نگاه دستم يتو وانیل به ـ برم سـمتم  بـه  قـدم  هی  دارهی
ـ ل.  کنـه یم اشاره وانیل به و ـ م دسـتش  بـه  رو وانی ـ نزد تـا  رو اون ، دمی ـ م بـاال  لبـاش  کی ـ  آروم ، ارهی  جرعـه  هی
 .دارهیبرنم چشمم از چشم مدت نیا تمام در. من دست دهیم رو وانیل دوباره و نوشهیم

 .پرتقالم آب عاشق گهید حاال مطمئنا...  خب
 ! عاشقشم منم -
 .ندادم جواب سوالش به من نکهیا با ، گهیم که لزهیما

ـ گیم رو کـانتر  ي لبه ، ذارمیم دستم کنار رو وانیل ـ  تـا  کشـم یم بـاال  رو خـودم  و رمی  وانمـود . کـانتر  يرو نمیبش
ـ  ، سـت ین فرمانش تحت وجودم ي همه کنمیم  خونـه  کـل  ، گرفتـه  رو آشـپزخونه . هسـت  جـا  همـه  هنـوزم  یول

 .گرفته رو
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 .بردارم من رو قدم نیاول رمیگیم میتصم ، ساکته یلیخ
 ؟ ینداشت دختر دوست که ساله شش واقعا -

 چـرا  سـتم ین مطمـئن . شـم یم خوشـحال  قـا یعم و شـوکه  همزمـان  جـوابش  از مـن  و ، کنـه یم دییتا مکث بدون
 .بهتره یلیخ بودم ساخته ذهنم تو براش که يا گذشته از که خاطره نیا به زنمیم حدس ، اومده خوشم

 ... زیچ...  اقل ال...  واو -
 .کنم کامل رو ام جمله چطور دونمینم

 : پرهیم حرفم وسط
 ؟ داشتم رابطه -

 . شدم سرخ واقعا االن چون ، است آشپزخونه فر يرو چراغ موجود نور تنها خوشحالم
 !خوانینم زیچ هی یزندگ از آدما ي همه -

 .بپوشونم صداش با رو خودم و بخورم غلت توش دارم دوست که نرم یتخت رو هی مثل ، نرمه صداش
 : گمیم
 .آدماست ذات تو نیا ، رابطه اقل ال ای ، داره عشق به ازین یهرکس -

 .میدار يا مکالمه نیچن شهینم باورم
ـ ا کـه  کـردم  کشـف . شـن یم يضـربدر  حالـت  بـه  زانـو  از پاهاش ، شهیم نهیس به دست ـ  نی  حالـت  ییجـورا  هی
 !نده بروز يزیچ ادیز رهیبگ رو خودش يجلو تا ، پوشهیم رو شینامرئ محافظ داره دوباره.  شهیتدافع

 : گهیم
ـ ی اون بـدون  رو یکی توننینم مردم شتریب -  رو جفـتش  و کـردم  راحـت  رو خـودم  مـن  پـس  ، باشـن  داشـته  یک

 !کردم حذف
 .نشه دشیعا يزیچ کنمیم یسع. بسنجه حرفاش به نسبت رو العملم عکس تا کنهیم یابیارز رو من داره

 ؟ يخواینم رو شونیکی کدوم ، خب...  لزیما -
 : ادیم تر نییپا نیشرمگ صدام

 ؟ رابطه ای عشق -
 : انیم کش یواضح ي خنده با لباش. کننیم رییتغ لباش یول کننیم حفظ رو حالتشون چشماش

 !تیت یدونیم رو سوالت جواب االنم نیهم کنم فکر -
 ... واو

 مـن  اسـم  کـه  ياونجـور . گذاشـته  مـن  رو ياثـر  چـه  حـرفش  بفهمه که ستین مهم برام ، کشمیم قیعم نفس هی
ـ ام ، کـنم یم خـم  زانـو  از رو پاهـام . کنـه یم داغ رو سـرم  اش بوسه ي اندازه ، ارهیم زبون به رو  کـه  نفهمـه  دوارمی

 .منه یتدافع حالت نمیا
 .کنمیم نگاه آرومش دنیکش نفس به من و منه يپاها يرو چشمش

 !هیباورنکردن!  سال شش
ـ  خوامیم. کنمیم نگاه پاهام به و ندازمیم نییپا سر منم ـ  بپرسـم  گـه ید سـوال  هی ـ  تـونم ینم یول ـ  نیح  دنشیپرس

 : کنم نگاهش
 ؟ گذرهیم چقدر يدیبوس رو دختر هی که يبار نیآخر از -
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 !ساعت هشت -
ـ م بـاال  سر.  دهیم جواب مکث بدون بازم  منظـور  دونـه یم قـا یدق چـون  زنـه یم شـخند ین ، کـنم یم نگـاهش  و ارمی
 .بوده یچ سوالم از من

 : گهیم آروم
 .سال شش ، قدر همون -
ـ . شـه یم عوض يزیچ هی یول ادیم سرم ییبال چه دونمینم ـ چ هی ـ .  شـه یم ذوب يزی ـ چ هی ـ  سـخت  زی ـ  سـرد  ای  ای

ـ  کـه  حـاال  ، شـه یم عیما به لیتبد میتدافع حالت يتو شده دهیپوش ـ  فهممیم ـ  واقعـا  بوسـه  اون یمعن . بـوده  یچ
ـ  پـس !  کنـه ینم عمـل  خـوب  کـردن  فـرار  و شـدن  بلنـد  يتو عیما و ستمین عیما از ریغ یچیه کنمیم حس  چیه
 .کنمینم یحرکت

 ؟ یکنیم یشوخ يدار -
 !زنهیم داد سوالم يتو يناباور
 .شده سرخ خجالت از که اونه حاال کنم فکر

ـ ارز بـد  انقـدر  چطور فهممینم. شدم جیگ یلیخ ـ  ، بـودم  کـرده  شیابی ـ چ نکـه یا ای  واقعـا  کنـه یم ادعـا  کـه  يزی
ـ عال شـغلش . اس افهیق خوش اون.  نه ای ممکنه ـ  ، هی ـ ا چـرا  پـس  ، بلـده  رو یحسـاب  و درسـت  دنیبوس  همـه  نی

 ؟ نکرده امتحانش وقت
 :پرسمیم
 ؟ يدار یکوفت یمرض ؟ هیچ انیجر پس -
 !ندارم یپزشک یصاف چیه من. درونمه پرستار يصدا نیا
 : خندهیم
 !زمیتم و تر کامال -

 !ستین کار در يشتریب حیتوض یعنی که دهیم يجور جوابمو
ـ  رو دختر هی که يبار نیآخر از سال شش - ـ  رو مـن  چـرا  پـس  ، گـذره یم يدیبوس  فکـر  يشـد  باعـث  ؟ يدیبوس

 !سخته یلیخ دنتیفهم.  ادینم خوشتم من از یحت کنم
 .ادینم خوشش ازم کردمیم فکر چرا پرسهینم ازم

ـ  منـه  بـر  و دور که یوقت انقدر اگه کنمیم فکر  نطـور یا عمـدا  خـودش  کـه  نـه یا خـاطر  بـه  ، متفاوتـه  تشیشخص
 .خوادیم
 .تیت ادینم خوشم ازت که ستین نیا هیقض -

 . دهیم فشار رو گردنش پشت ، موهاش داخل برهیم رو دستش و کشهیم قیعم نفس
ـ  خـوام ینم.  باشـم  داشته دوستت خوامینم فقط من - ـ  چیه ـ  بـا  خـوام ینم.  باشـم  داشـته  دوسـت  رو یکس  یکس

 ... فقط من.  بشم یکس عاشق خوامینم ، بذارم قرار
 . کف به زنهیم زل و شهیم نهیس به دست دوباره

 ؟ یچ فقط تو -
ـ  بـه  چشـماش . کنـه  تمـوم  رو ش جملـه  کنمیم وادارش ـ  ، چشـمام  سـمت  گـرده یبرم یآروم  نگـاهم  يجـور  هی

 !ام يشکرگذار شام نشستم کانتر يرو ينجوریا که یمن انگار که کنهیم
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 ... تیت شدم جذبت من -
 : دهیم ادامه آرومش يصدا با
 !خوامتیم گهید يزایچ اون بدون یول ، خوامتیم من -
 !ندارم یادراک قدرك چیه گهید

 ! عیما=  مغز
 ! کره=  قلب
 !کشمیم پس. بکشم نفس تونمیم هنوز البته
 !کنمیم فکر یلیخ بعد. ارمیب دست به کردن فکر قدرت دوباره تا کنمیم صبر

ـ ا خـواد ینم دلـش  فقـط  ، باشـه  داشته رابطه من با خوادیم که کرد قبول االن نیهم ـ چ بـه  رابطـه  نی  يا گـه ید زی
ـ م ذوقم سر نیا چرا دونمینم! بشه منجر ـ ا! ارهی ـ با اصـوال  حـرفش  نی ـ  شـد یم باعـث  دی  تـو  بخوابـونم  مشـت  هی
ـ  يبرا رو من اون که تیواقع نیا یول ، فکش ـ  تمـام  سـال  شـش  از بعـد  دنیبوس ـ  دنینبوس  کـرده  انتخـاب  یکس

 .باشه تزریپول ي زهیجا شدن برنده مثل برام دشیجد اعتراف نیا شهیم باعث ،
 مـن  رفـتن  در کـوره  از باعـث  کـه  شـکه  بـه  دو مطمئـنم .  زنـه یم یعصب کوچولو هی اون و هم به میزد زل دوباره

ـ  خوامینم.  نه ای شده  مـن " بـزنم  داد دل تـه  از دارم دوسـت  کـه  نـه یا اش صـادقانه  چـون  کنـه  يفکـر  نیهمچ
 "بردم

 میداشـت  هـم  بـا  رو مکالمـات  نـوع  نیتـر  مضـخرف  و نیتـر  بیغر بیعج دمشید که یوقت از. بگم یچ دونمینم
 .بود گندتر همه از قطعا يآخر نیا و
 : گمیم
 !بنیغر بیعج یلیخ ما مکالمات -
 :خندهیم راحت الیخ با

 ! -آره
ـ ب سـبک  يصـدا  اون بـا  اون دهن از یوقت آره ي کلمه ـ م رونی ـ یخ ادی ـ یخ یل . اسـت  شـه یهم از تـر  قشـنگ  یل

 ازش کـه  کـنم  فکـر  يا کلمـه  بـه  کـنم یم یسـع ! کنـه  تـر  بـا یز رو يا کلمـه  هـر  کـه  داره رو شییتوانا احتماال
 نمیــبب خــوامیم! دهیــبر و کوتــاه یلــیخ. هیزشــت ي کلمــه یلــیخ. متنفــرم ox ي کلمــه از يجــورا هیــ. متنفــرم

 .نه ای بکنه کلمه اون داشتن دوست به وادار رو من تونهیم صداش
 ! ox بگو -

 !شدم خل کنهیم فکر. باشه دهیشن درست داره شک انگار رن،یم باال ابروهاش
 .ستین مهم برام

 :گمیم
 ...بگو فقط

 .گهیم ریتاخ کم هی با
- Ox 

 .دمهیجد ي عالقه مورد ي کلمه نیا. شدم ox ي کلمه عاشق من. زنمیم لبخند
 : گهیم جیگ
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 !یبیغر بیعج یلیخ تو -
 .شهیم متوجه.  ارمیم در يضربدر حالت از رو پاهام

 : گمیم
ـ فهم درست نمیبب بذار ، لزیما خب - ـ  دمی  دختـر  دوسـت  سـال  شـش  ، ینداشـت  رابطـه  سـال  شـش  تـو . نـه  ای

ـ  که ساعته هشت ، ینداشت ـ  رو يدختـر  چیه ـ  گـران ید بـا  داشـتن  ارتبـاط  از کـه  واضـحه .  يدینبوس  عشـق  ای
 !دارن ییازاین هی شون همه مردها ، يمرد هی تو یول!  ادیم بدت

 . کنهیم نگاهم گنگ و جیگ طور همون
 : گهیم محرکشِ  ناخودآگاه لبخند اون با
 ! بده ادامه -
ـ  ، یبش من جذب يندار دوست تو - ـ  داشـته  رابطـه  مـن  بـا  يخـوا یم. يشـد  یول ـ  ، یباش  باهـام  يخـوا ینم یول

 !بشم عاشقت بخواد دلم من يخواینم نطوریهم.  یبش عاشقم يخواینم نطوریهم.  يبذار قرار
 .زنهیم لبخند داره هنوز. کنمیم جشیگ دارم هنوزم

 !بودم لهیپ لهیش یب انقدر دونستمینم -
 ! کن باور!  لزیما ، یستین

 : ذارمیم سرش به سر
ـ با نظرم به ، میبکن رو کار نیا قراره اگه - ـ یخ دی ـ  آروم یل ـ چ وارد رو تـو  زور بـه  خـوام ینم. میبـر  شیپ  بکـنم  يزی

 !یاول دست هی عمل در تو!  يندار شویآمادگ که
ـ برم سـمتم  بـه  کوتـاه  عمـدا  قدم سه و شهیم محو لبخندش ـ نم لبخنـد  گـه ید.  دارهی ـ  چـون  ، زنمی  ییجـورا  هی

ـ م شـخون یپ يرو طـرفم  دو رو دسـتاش  رسـه یم بهـم  یوقت. ادیم نظر به ترسناك و يجد  سـمتم  بـه  بعـد  ، ذارهی
 : کنهیم زمزمه گردنم کنار درست و شهیم خم

 !ام آماده...  گمیم بهت یوقت کن باور ، تیت گذشته سال شش -
ـ  و مـن  و کـن  بـاور .  شـدن  م عالقـه  مـورد  کلمات جزء االن نیهم کلمات اون ي همه ـ  بهـت  و کـه  یوقت  و گمیم

 ! ام آماده
 .شون همه.  من محبوب کلمات

ـ م نفسم لحظه هی بخورم قسم تونمیم و عقب کشهیم ـ  يجـا  بـه . رهی  رو سـرش .  گـرده یبرم مـن  يروبـرو  شیقبل
 .شهینم باورش افتاده اتفاق که يزیچ یعنی که دهیم تکون يجور

 ؟ کنهیم يکار نیهمچ يخر کدوم. یباش داشته رابطه باهام خواستم ازت االن نیهم شهینم باورم -
 : دمیم قورت رو دهنم آب

 !شون همه بایتقر -
ـ ب بـر  ش عهـده  از نتـونم  ترسـه یم دیشـا . داره وجـدان  عذاب که نمیبب تونمیم یول خندهیم  داره حـق  دیشـا . امی
ـ برب پسش از تونمینم بفهمه اگه. بفهمه بذارم خوامینم یول ،  نشـون  العمـل  عکـس  گـه یم کـه  يجـور  همـون  ، امی
ـ ی بده نشون العمل عکس گهیم که يجور همون اگه. دهیم ـ  هیشـب  يا بوسـه  ي تجربـه  گـه ید یعن  قـبال  کـه  یاون

 .داشت نخواهم رو داد بهم
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ـ چ هـر  بـا  باشـم  داشته رو تجربه اون گهید بار هی فقط باشه قرار اگه  قـرار  اگـه  مخصوصـا .  کـنم یم موافقـت  يزی
 .باشه بوسه هی از فراتر يزیچ ام تجربه باشه
ـ ل. بشـه  خشـک  گلـوم  شـه یم باعـث  بهـش  کـردن  فکر ـ برم رو وانمی ـ  و دارمی ـ کوچ قلـپ  هی ـ م آب از کی  ام وهی

 . مختلفه يفکرا مشغول سرم همزمان ، خورمیم
 ...خوادیم رابطه يبرا رو من اون
 ... کوتاه مدت هی يبرا ، بشم پارنترش قراره من

ـ غ يا گهید کس چیه به تونمینم و شدم جذبش قطعا که دونمیم ـ . کـنم  فکـر  میزنـدگ  تـو  اون از ری ـ  اگـه  یحت  هی
 !باشم داشته دست به ییرختشو سبد ي هیهمسا خلبان نیا با یمعن یب ي افتاده پا شیپ ي رابطه

ـ م رو وهیآبم فنجون ـ  ذارمی ـ م شـخون یپ يرو رو دسـتم  کـف  و نیزم ـ ب کمکـش  بـه  تـا  ذارمی  صـاف  و نییپـا  امی
 .ستمیبا
 بـه  سـرم  يا کننـده  ضیمـر  مقـدار  بـه  مـن  و شـلوغه  سـرت  یکل تو. مجردم منم.  يمجرد تو. لزیما کن گوش -

ـ غ يا رابطه دنبال اگه یحت.  گرمه بارم و کار ـ ا از ری ـ  ، میبـود  نی  مـا . خـوره ینم هـم  بـه  مـا  یزنـدگ . نبـود  یعمل
ـ  مـون  یدوسـت  شـدن  خـراب  نگـران  میبخـوا  کـه  مینبود هم یواقع يدوستا یحت  مـن  بـا  يخـوا یم تـو . میباش

 !ادیز یلیخ...  دمیم اجازه بهت کامال من ؟ یباش داشته رابطه
 .باشن اون دیجد ي عالقه مورد کلمات قراره گفتم که یکلمات تمام انگار که کنهیم دهنم نگاه يجور

 : پرسهیم
 ؟ یلیخ -
 : کنمیم دییتا
 ! یلیخ. آره -
 .بهم زنهیم زل طلب مبارزه ییچشما با
 !یاوک -

 !تنه به تن جنگ به دعوت انگار که گهیم يجور
 ! یاوک -

ـ  میتـون یم کـه  گفـتم  مرد نیا به االن نیهم. میدار فاصله هم با قدم چند هنوز ـ  یب ـ  هـم  بـا  یتـوقع  چیه  ، میباش
ـ ا مـن  و سمته اون هنوز اون اونوقت ـ یخ کـه  واضـحه  ، سـمت  نی  از اون!  کـردم یم فکـر  اشـتباه  مـوردش  در یل

 رابطـه  خـواد ینم چـون  هیعصـب  اون.  داره فـرق  هـم  بـا  هـم  بودنمـون  یعصب کنم فکر تازه. تره یعصب یلیخ من
ـ  بـه  توجـه  بـا . داشـت  رابطـه  باهـاش  فقـط  شـه ینم دونمیم چون ام یعصب من.  بشه ختم ییجا به مون  یکشش

ـ  کـه  یموضوع تیاهم یب و نیآخر مطمئنم کامال ، دارم بهش که . همـه  بـا  داشـتنمون  رابطـه  اومـد  خواهـد  شیپ
 ينجـور یا اگـه  دیشـا .  نـدارم  یمشـکل  یخـال  ي رابطـه  بـا  کـنم یم تظـاهر  و نشسـتم  نجـا یا هنوزم حال نیا با

 .شه ختم يشتریب زیچ به تینها ، بشه شروع
 !ستین وقتش االن خب -

 !یلعنت
 ؟ چرا -
 ! يبد بهم دیبا که شدن آماده يبرا کوچولو فرصت هی باالخره -
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 !دارم دوست رو طنزآلودش حالت نیا. خندم یم
 !میکن مرور میکرد تجربه قبال که رو يزیچ میتونیم حال نیا با -
 !البته -
 لحظـه  هـر  انگـار  کـه  کنـه یم نگـاه  چشـمام  يتـو  يجـور . رسـه یم صـفر  بـه  مـون  فاصله تا ادیم تر جلو قدم هی

ـ ا! مطمئـنم  ، کـنم ینم عوض رو فکرم من.  خوامینم ، مونمیپش بگم منتظره ـ چ نی  مـن  قطعـا  رو نمونـه یب کـه  يزی
 !خوامیم اون از شتریب یلیخ

ــا و ذارهیــم صــورتم طــرف دو رو دســتاش  قیــعم نفــس هیــ. کنــهیم نــوازش رو ام گونــه شســتش انگشــت ب
 : کشهیم
 .سخته یلیخ دنیکش نفس تو کنار -

ـ چ همـه  دوبـاره ... کنـه یم تمـوم  صورتم يرو لباش تماس با رو ش جمله ـ  دسـت ... شـه یم یعـال  زی ـ د بیآس  دهی
 ... کنهیم بغلم دستش یکی اون با و ذارهیم من يزانو يرو رو ش

 : گهیم سرمون پشت از نفر هی
 ! يندار عالقه مردا به ادیم بوش که نجوریا ، خب -

 ! من يخدا
 !بابا
 !بابا

 !یلعنت
 .عقب کشهیم رو خودش لزیما

 .نییپا پرمیم بار يرو از من
ـ برم آب يبطـر  هی و کنهیم باز رو خچالی در بابا  مـچ  شـب  هـر  عادتشـه  انگـار  کـه  کنـه یم رفتـار  يجـور  ، دارهی

ـ . مـا  بـه  کنـه یم رو و گـرده یبرم! رهیبگ مهمونش با رو دخترش ـ م آب قـُلــُپ  هی ـ م رو يبطـر  و نییپـا  دهی  ذارهی
 فاصـله  کـه  شـه یم رد يجـور  وسـطمون  از.  مـا  سـمت  فتـه یم راه و بنـده یم رو خچـال ی در. خچالی تو جاش سر
 .فتهیب نمونیب يشتریب ي
 !تیت بخواب برو -
 .رونیب رهیم آشپزخونه در از و گهیم

 البتــه ، میــا زده خجالــت کــامال جفتمــون! رهیــگیم رو صــورتش يجلــو لزیمــا. پوشــونمیم دســتم بــا رو دهــنم
 .شده شرمنده من از شتریب یلیخ لزیما که مشخصه

 .میبخواب میبر دیبا -
 .موافقم باهاش
ـ م رونیب آشپزخونه از یتماس چیه بدون ـ یم مـن  خـواب  اتـاق  در بـه  اول. میای ـ . میرس  و گـردم یبرم ، سـتم یا یم

 .کنهیم مکث اونم.  کنمیم نگاهش
ـ . مییتنهـا  راهـرو  يتـو  شـه  مطمـئن  تـا  ، راسـتش  سمت بعد و کنهیم چپش سمت به نگاه هی اول ـ م قـدم  هی  ادی
 .عقب کشهیم رو صورتش عیسر و کنهیم عمل یدزدک ، جلو

 ؟ هیاوک یچ همه یمطمئن -
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 .گردهیم دیترد دنبال چشمام يتو
ـ  بـه  تـونم ینم و داده مـزه  بهم ، دارم یخوب حس ، نه ای هیاوک دونمینم ـ چ چیه ـ غ يا گـه ید زی  باهـاش  بـودن  از ری

 .مهمه برام یلیخ دنشیکش اضتیر سال شش لیدل دونستن ، چند هر. کنم فکر
 : گمیم ياجبار لبخند هی با
 ؟ کنهیم بهت یکمک میبذار قانون خودمون يبرا اگه ، ینگران خودیب یلیخ -

 . کنهیم نگاهم کم هی ، بره عقب نکهیا از قبل
 . کنم فکر قانون تا دو به تونمیم فقط االن!  دیشا -
 ؟ ان یچ قانونات -

 : چشمام به زنهیم زل هیثان چند
 . نکن سوال ام گذشته مورد در -
 : دهیم ادامه محکم لحن همون با
 .باش نداشته ندهیآ يبرا يانتظار -

ـ  قطعا  مـورد  در رو نظـرم  بخـواد  دلـم  کـه  کـنن یم يکـار  جفتشـون . نـدارم  دوسـت  رو قانونـاش  از کـدوم  چیه
ـ تا دارم جـاش  به یول. بذارم فرار پابه برگردم و بدم رییتغ قرارمون ـ چ چـون  کـنم یم قبـول . کـنم یم دیی  کـه  يزی

ـ ت من لزیما کنار. نهیا باشم داشته تونم یم  و باشـه  محکـم  چطـور  دونـه ینم عیمـا  و.  عمیمـا  کنـارش . سـتم ین تی
 .بدم انجام لزیما با دارم دوست که هیزیچ ي همه نیا. هیجار عیما. ستهیبا خودش يپا يرو

 ...بودن يجار
 :گمیم آروم

 .دارم قانون هی فقط من...  خب -
ـ  واقـع  در. کـنم  فکر يزیچ به تونمینم. قانونمه منتظر ـ  چـرا  یراسـت .  نـدارم  یقـانون  چیه  ؟ نـدارم  یقـانون  چیه

 . منتظره هنوز
 .یکن عمل بهش دیبا ، کردم فکر موردش در یوقت یول!  هیچ دونمینم هنوز -
 و کنـه یم بـاز  رو در. خودشـون  اتـاق  سـمت  فتـه یم راه بعـد  و بوسـه یم رو میشـون یپ و شـه یم خم. خندهیم لزیما

 . کنهیم نگاهم کوتاه ي هیثان چند شدن دیناپد از قبل
ـ  کـه  يزیچ مطمئنم کامال ، ندارم یخوب حس ـ د صـورتش  تـو  االن نیهم  دونسـتم یم کـاش .  بـود  " تـرس  " دمی

 . ترسمیم یچ از قایدق من دونهیم خدا چون ، هیچ از ترسش
 !ترسمیم یلیخ شهیم تموم نمونهیب که يزیچ چطور نکهیا از من

 .شده خبر با انی
 .شده چلیر زمیچ همه که دیفهم ، مدرسه ي هفته نیاول از بعد. بگم بهش شدم مجبور

 .دهینم بروز يزیچ انی که دونهیم چلیر. باخبره انی که دونهیم چلیر
ـ ی و ، چلیر دادم رو اتاقم من اومدن، یوقت ـ خواب اتـاق  تنهـا  مـن  اتـاق . برداشـتم  رو مونیاضـاف  ياتاقـا  از یک  هی
 .باشه چلیر مال بهتره اتاق دارم دوست.  داره ییدستشو حموم که

 : پرسهیم چلیر از انی
 ؟ بذارم نجایا رو جعبه نیا -
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 ! یشخص یلیخ يلباسا دهیم جواب انی و هیچ جعبه يتو پرسهیم چلیر
 !لزیما اتاق بذارمشون ببرم دیبا دیشا گفتم -
 .چرخونهیم ترس با چشماشو چلیر
 !سیه -
ـ  کـه  نـه یهم خـاطر  بـه . خوشـحاله  مـش یداد قـرار  يا یخصوص زیچ نیچن انیجر در نکهیا از. خندهیم انی  چیه

 .دونهیم رو " راز " تیاهم انی. دهینم بروز يزیچ وقت
 یمعنــ.  ســتهیا یمــ ، شــهیم رد کنــارم از راهــرو يتــو پــدر. رهیــم ، تــو میاریــم رو هــا جعبــه ي همــه یوقتــ

 .ستمیبا دیبا منم که نهیا ستادنشیا
 .لزیما ممنونم -

ـ  بـه  کـه  تیواقع نیا با.  اومدم کنار طیشرا با کنهیم فکر ـ ب داده اجـازه  گـه ید زن هی  يهـا  يادگـار ی نیآخـر  و ادی
 .زهیبر رونیب رو مادرم

 .رفتمشینپذ من
 .نداره یتیاهم برام گهید یچ چیه چون. ندارم یمشکل که کنمیم وانمود فقط

 ...داره تیاهم که چلهیر
 ... بابا نه
 ! ستین یمشکل -

ـ  دوباره بعد دهیم ادامه رو راهش ـ یخ کـنم یم رفتـار  خـوب  چـل یر بـا  نکـه یا از گـه یم. سـته یا یم . خوشـحاله  یل
 .ارنیب برام برادر ای خواهر هی داشتن دوست شهیهم ، بودن تر جوون یوقت مامان و اون گهیم
 !امیم در آب از یخوب برادر من گهیم

 .ان فاجعه انیم رونیب دهانش از که یکلمات
 .بندمیم رو در. گردمیبرم چلیر اتاق به
 .میخندیم

ـ  رمشیگیم و رمیم سمتش به ـ  از هفتـه  سـه . بوسـم یم رو گـردنش . هـام  بـازو  نیب  تـونم یم.  گـذره یم بـار  نیاول
ـ  ينجـور یا میتـون ینم کـه  مدرسـه  يتـو . بشمارم رو اومده شیپ که يبعد دفعات تعداد قایدق  پـدر  يجلـو . میباش
ـ  و کـنم  لمسـش  تـونم یم میهسـت  تنهـا  کـه  ییوقتا فقط. میبکن رو يکار نیچن میتونینم هم مادرمون و  سـه  یط

 .اومده شیپ کم یلیخ میباش تنها میبتون که یتیموقع گذشته ي هفته
 ؟ حاال
 ... وقتشه حاال

 .مینخور مشکل به که نیکن مشخص يحدود و حد هی دیبا -
 .خوابم تخت يرو نمیشیم من.  زمیم يرو نهیشیم.  کنهیم جدا من از رو خودش چلیر

 .خوابش تخت يرو نمیشیم من. زشیم يرو نهیشیم اون...  خب
 : گهیم
 ! هیخطر یلیخ ، میکنینم يکار ان خونه یوقت ، کی -

 .دمیم تکون دییتا به رو سرم یول کنم موافقت قانونش با ندارم دوست
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 !ستین کار در تر یخصوص ي رابطه ، دو -
 : پرسمیم. دم ینم تکون هم رو سرم گهید
 ؟ هرگز -

 !متنفرم دادنش تکون سر نیا از واقعا اه. دهیم تکون سر
 ؟ چرا -
 : کشهیم قیعم نفس هی

 .یدونیم خودتم. کنهیم تر سخت میبرس خط آخر به که یوقت رو کارمون ، رابطه داشتن -
 .شهیم اشتباهش متوجه خودش بعدا گهیم بهم یحس هی یول!  اشتباهه در کامال طرفم هی از. اونه با حق

 ؟ هیچ 3 شماره قانون بدونم ، کنم موافقت 2 شماره قانون با نکهیا از قبل شهیم -
 : زنهیم شخندین

 !ستین کار در يا 3 شماره قانون -
 :زنمیم شخندین منم

ـ دار و ؟ آره اسـت  رابطه ممنوع زیچ تنها پس خب - ـ یزیف ي رابطـه  مـورد  در می ـ م حـرف  یک  يتـو  ، گـه ید میزنی
 !نداره مشکل که حرف

 : پوشونهیم دستاش با رو صورتش
 ؟ یبش زیر انقدر که الزمه ، من يخدا اوه -

 .شهیم بامزه یلیخ کشهیم خجالت یوقت
 وقـت  مـاه  شـش  فقـط  شـون  همـه  يبـرا  و دارم باهـات  نشـده  انجام کار ایدن هی! کنم يبند دسته خواستم فقط -

 !دارم
 ! طیشرا به میبسپار رو اتیجزئ بذار -
 !است منصفانه -

 : هاشم گونه یسرخ عاشق
 ؟ اولته دفعه تو چلیر -

 ؟ کنهینم ناراحتم موضوع نیا که پرسهیم. نه گهیم و دهیم تکون رو سرش. شنیم تر سرخ هاش گونه
 ! اصال نه -

 .است صادقانه کامال جوابم
 .فهیضع یلیخ سوال دنیپرس موقع صداش. نه ای اولمه بار من پرسهیم
 !بود یم تو با اولم بار خوادیم دلم ، دمید رو تو که االن یول ، نه -

 .داره دوست رو زنمیم که یحرف
ـ  و بـرم  خودم اتاق به تا شمیم بلند  قفـل  داخـل  از رو اتـاقش  در ، خـروج  از قبـل . کـنم  جـورش  و جمـع  کـم  هی

 .زنمیم لبخند بهش و گردمیبرم ، کنمیم
 .رمیم سمتش به یآروم به

 نیکمتــر بــه رو نمــونیب ي فاصــله و کــنمیم حلقــه دورش رو بازوهــام.  کــنمیم بلنــدش و رمیــگیم رو دســتش
 ...رسونمیم ممکن مقدار
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 ! ییدستشو برم دیبا من -
 : کنهیم غر غر نیکورب

 ؟ دوباره -
 :کنمیم دفاع خودم از
 !بود شیپ ساعت دو اون -

ـ ن دایشـد  یول ، ندارم ییدستشو به ازین واقعا ـ  از دارم ازی ـ ب نیماش  بـا  شـب ید کـه  يا مکالمـه  از بعـد . بـرم  رونی
ـ  دونمینم. متفاوته نیماش جو حاال ، میداشت لزیما  میداشـت  کـه  يا مکالمـه  از ترسـم یم. گـذره یم سـرش  تـو  یچ

 .فتادهین نمونیب یاتفاق چیه انگار که کنه رفتار يجور باشه گرفته میتصم ترسمیم.  باشه شده مونیپش
ـ  انگـار  کـه  کردیم رفتار يجور هم بابا کاش ـ یب راه نکـه یا از قبـل  صـبح  امـروز !  فتـاده ین یاتفـاق  چیه  بـا  ، میفت

 .تو اومد لزیما که میبود نشسته آشپزخونه زیم دور بابا
 : دیپرس ازش بابا نهیبش تا دیکشیم عقب یصندل هی لزیما که همونطور

 ؟ لزیما يدیخواب خوب -
 : گفت و داد تکون سر جاش به یول ، شهیم سرخ یشرمندگ با لزیما االن کردم فکر خودم شیپ

 !زنهیم حرف خواب تو پسرتون! نبود خوب یلیخ -
 : لزیما سمت داد هلش و برداشت رو وانشیل بابا
 ! يبود اتاق تو نیکورب با صبح تا شبید شنومیم که خوشحالم -

 ، بـود  سـاکت  صـبحانه  آخـر  تـا  لزیمـا . دینشـن  رو بابـا  آخر حرف و دیرس راه از لحظه همون نیکورب خوشبختانه
ـ د صـحبت  مشـغول  کـه  يبـار  تنها ، انیجر اون از بعد و ـ  دمشی  يتـو  جفتمـون  نیکـورب  و مـن  کـه  بـود  یوقت

ـ  ، داد دسـت  باهـاش  و سـتاد یا پدر يجلو لزیما.  میبود نشسته نیماش ـ چ هی .  دیشـن  پـدر  فقـط  کـه  گفـت  يزی
ـ جر بفهمـم  پـدر  صورت حالت يرو از کردم یسع ـ چ انی ـ  هی ـ یه یول  کـردن  پنهـان  يتـو  پـدر . نـداد  بـروز  یچ

 !درسته کار لزیما مثل افکارش
 .گفته یچ بابا به لزیما ، حرکت از قبل امروز بدونم دارم دوست واقعا

 .بدونم رو جوابشون دارم دوست که هست لزیما مورد در گهید سوال ها ده نیهمچن
ـ عق جفتمـون  نیکـورب  و من ، میبود کتریکوچ یوقت  يبشـر  فـوق  مـا  قـدرت  میتونسـت یم اگـه  کـه  میداشـت  دهی

ـ تغ ، شـناختم  رو لزیمـا  کـه  حـاال . میکـرد یم انتخـاب  رو کردن پرواز قدرت ، میباش داشته ـ عق ریی  اگـه . دادم دهی
 تـک  تـک  از و کـنم  نفـوذ  ذهـنش  بـه  تونسـتم یم. باشـه  نفـوذ  قدرت داشتم دوست ، داشتم العاده خارق قدرت

 .ارمیدرب سر افکارش
 .کردمیم پخش جا همه روسیو هی مثل رو خودم و کردمیم نفوذ قلبش به
 !ينفوذ بذارم رو خودم اسم دیبا

 .داره يتر قشنگ نیطن ينطوریا ، آره
 : گهیم زن هم به حال ، نشیماش کردن پارك نیح نیکورب

 ! ییدستشو برو -
ـ  تونسـتم یم تـا  میبود یرستانیدب کاش  داداششـون  بـه  تـونن ینم بزرگتـرا . بـدم  بهـش  دار نـون  و آب فحـش  هی

 !بدن یحساب و درست فحش
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ـ  تونمیم دوباره کنمیم حس و شمیم ادهیپ نیماش از ـ  تـا  ، بکشـم  نفـس  یکم ـ  در هـم  لزیمـا  کـه  یوقت  رو نیماش
ـ  لزیمـا  حـاال ! شـه یم امیدن وارد و شهیم ادهیپ نیماش از ، کنهیم باز ـ ر و رسـه یم نظـر  بـه  بزرگتـر  یحت  مـن  ي هی

 .میساکت جفتمون یول ، نیبنز پمپ سمت میفتیم راه هم با. کتریکوچ
ـ گو نـزدن  حرف وقتا یبعض.  بهیغر بیعج یلیخ ـ . اسـت یدن کلمـات  تمـام  از تـر  ای :  گـه یم سـکوتم  وقتـا  یبعض
ـ  به يدار دونمینم. بزنم حرف باهات چطور دونمینم ـ یم فکـر  یچ  کـه  ییحرفـا  ي همـه .  بـزن  حـرف  باهـام . یکن
 .کن شروع شیاول اول اون از. رو کلمات تمام. بگو منم به رو يزد تیزندگ تو
 . گهیم یچ اون سکوت دونمینم

ـ پ رو ییدستشـو  تـا  کنـه یم نگاه رو بر و دور اول ، میشیم وارد یوقت ـ م تکـون  سـر  بعـد  ، کنـه  دای  يجلـو  و دهی
ـ م اجـازه  بهـش .  کنهیم يباز رو راهنما نقش! فتهیم راه من  فقـط  مـن  االن و! عیمـا  مـن  و جامـده  اون چـون  دمی

 !کنمیم يباز رو دمش نقش
ـ م مکـث  بـدون  ، میرس یم ییدستشو به یوقت ـ . کنـه  نگـاهم  گـرده یبرنم.  مردونـه  ییدستشـو  سـمت  رهی  ینم

ـ  کـنم یم بـاز  رو در. بره بعد و بشم زنونه ییدستشو وارد من اول تا ستهیا ـ ن واقعـا  یول . نـدارم  ییدستشـو  بـه  ازی
ـ ا قصـدش  کـنم ینم فکـر . کنـه یم تـاز  و تاخت داره.  ذارهینم یول بکشم نفس خواستمیم فقط  بـه  فقـط . باشـه  نی

 . کرده حمله امیدن و هام هیر ، ام معده ، افکارم
 .تاز و تاخت:  اونه ي العاده خارق قدرت نمیا

 .میدیم لیتشک يا کوله و کج میت کنم فکر ، ههیشب هم به یلیخ اشونیمعن!  متهاجم و ينفوذ
ـ ن واقعـا  برسـه  نظـر  بـه  کـه  کـنم یم تلـف  وقـت  اونقـدر  و میشویم رو دستم  بـه  مجبـور  رو نیکـورب  داشـتم  ازی

 کـه  یچـارچوب  يجلـو  ، راهـه  سـر ! حملـه  بـه  کنـه یم شـروع  اون باز و کنمیم باز رو ییدستشو در. کنم ستادنیا
 .ستادهیا شم خارج ازش خوامیم

ـ م پـس  بخـوره  تکـون  نـدارم  دوسـت  مـنم . کنـه یم تـاز  و تاخـت  داره هنوزم ، کنهینم حرکت  جـاش  سـر  ذارمی
 .ستهیبا
 : پرسهیم
 ؟ يخوایم یدنینوش -

 : دمیم تکون سر
 .دارم آب نیماش تو -
 ؟ يا گرسنه -
ـ چ نکهیا از کم هی. نه گمیم ـ ا بـه  خـواد ینم دلـش  دیشـا .  شـه یم سـرخورده  خـوام ینم يزی  تـو  برگـرده  يزود نی

 .نیماش
 .بخوام نبات آب تا چند ممکنه حال نیا با -
 :شهیم ظاهر ارزشش با و نادر يلبخندها اون از یکی

 .خرمیم نبات آب تا چند برات پس ، خب -
ـ  نبـات  آب ي دکـه  سـمت  فتـه یم راه و گردهیبرم ـ  کنـارش . یفروش  نگـاه  اقسامشـون  و انـواع  بـه  و سـتم یا یم

ـ  خـوام ینم هـم  دونـه  هی یحت من!  میشد رهیخ نباتا آب به يادیز کم هی. کنمیم  و میسـتاد یا هـم  کنـار  بـازم  یول
 .میدار دیخر قصد میکنیم ادعا
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 : کنمیم زمزمه
 .بهیغر بیعج ییجورا هی -
ـ  ؟ خـوردنش  ؟ برداشـتن  نبات آب ؟ بهیغر بیعج یچ - ـ  خـواد ینم دلمـون  جفتمـون  نکـه یا بـه  تظـاهر  ای  نیهم

 .میبود نیماش عقب یصندل يرو االن
ـ م کمـال  بـا  کـه  بـود  یکلمـات  نیا. کردم نفوذ ذهنش به يجور هی انگار!  واو  شـد  باعـث  کـه  یکلمـات .  گفـت  لی

 .بده دست بهم یخوب یلیخ حس
 : گمیم محکم

 !جفتش -
 : کنمیم رو بهش

 ؟ یکشیم گاریس تو -
 .بمیغر بیعج یلیخ منم نهیا منظورش که يجور هی ، کنهیم نگاه بهم
 . ستین مهم برام

 : گهیم تکلف یب
 ! نه -
 ؟ ادتهی فروختنیم میبود بچه یوقت که ها يگاریس نبات آب اون -
 .ان یربهداشتیغ کم هی اونا ذهنته، تو يزیچ اونطور اگه ، آره -

 : دمیم تکون سر
 .بخوره رو یکوفت نیچن ام بچه بذارم وقت چیه نکنم فکر. میرفتیگیم اونا از شهیهم نیکورب و من -
 .کنن دیتول اونا از گهید نکنم فکر -

 .نباتا آب به میکنیم رو دوباره
 ؟ یچ تو -
 ؟ یچ من -
 ؟ یکشیم گاریس -
 !نه -
 .خوبه -

 : کنمیم نگاهش منم ، من به کنهیم رو و گردهیبرم. نباتا آب به میزنیم زل دوباره
 ؟ یخواستیم نبات آب اصال تو ، تیت -
 !رینخ -
 : خندهیم
 .نیماش تو میبرگرد دیبا کنم فکر پس خب -

 .میخورینم جم جا از کدوممون چیه یول ، موافقم باهاش
ـ گیم رو زونهیآو کنارم که یدست ـ  بـه  چنـان  ، رهی  ي گـدازه  از خـودش  دونـه یم انگـار  کـه  کنـه یم لمسـش  ینرم

ـ گیم رو انگشـتام  از تا دو. نه من و شده درست یآتشفشان ـ  ، کشـه یم آروم و رهی ـ نم جلـوتر  یحت  دسـتم  کـه  ادی
 .رهیبگ دستاش تو کامل رو
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 !واستا -
 . بهم کنهیم رو کامل گردهیبرم بعد و کنهیم نگاهم هاش شونه يرو از.  کشمیم پشت از رو دستش

 ؟ میفتیب راه نکهیا از قبل ؟ یگفت یچ پدرم به صبح امروز -
 .گردهیبرم! هیا حرفه توش که یتلخ نگاه همون به حالتش و شهیم محکم انگشتام دور انگشتاش

 !کردم یعذرخواه ازش -
ـ  تـا . رمیــم دنبـالش  بـار  نیــا و در سـمت  گـرده یبرم دوبـاره  ـ  در کیــنزد یوقت ـ یم یخروج  ول رو دســتم میرس

 .شمیم ریتبخ دوباره ، کنمیم ول رو دستم تاینها یوقت. کنهینم
ـ ام و میشیم نیماش سوار جفتمون ـ خ واقعـا  دوارمی ـ  خـودم  بـه ! دارم نفـوذ  قـدرت  نکـنم  الی  کـه  شـم یم ادآوری

 !نفوذه قابل ریغ ، پوشه زره شهیهم لزیما
ـ  هستم کار نیا به قادر دونمینم ، لزیما ـ نم. نـه  ای ـ پ 2 شـماره  قـانون  از تـونم یم دونمی ـ  کـنم  يروی  چـون  ، نـه  ای

ـ  از شـتر یب ، ات ندهیآ يتو بزنم رجهیش که خواست دلم تصادفا  عقـب  یصـندل  يرو نجـا یا بخـواد  دلـم  کـه  یاون
 .باشم باهات

 : گهیم نیکورب به لزیما مینیشیم نیماش يتو جفتمون یوقت
 .بود یطوالن یلیخ صف -

ـ م دنده يرو ذارهیم رو نیماش نیکورب ـ راد کانـال  و ذارهی  چقـدر  صـف  سـت ین مهـم  بـراش . کنـه یم عـوض  رو وی
 . نداره وجود کردن شک يبرا يزیچ هنوز عالوه به. گفتیم يزیچ هی وگرنه نکرده شک. بوده یطوالن

ـ  آخـر  ي قـه یدق 15. سـت ین لزیمـا  مشـغول  فکـرم  گهید فهممیم که میریم گهید قهیدق 15 بایتقر  فکـرم  ، ریمس
 .دهیچرخ خاطراتم بر و دور فقط

 ؟ میکن پرواز میبتون که باشه نیا مون العاده خارق قدرت میداشت دوست ، میبود بچه یوقت ادتهی -
 :گهیم نیکورب

 .ادیم ادمی آره -
 .یکن پرواز یتونیم.  يدار رو ات العاده خارق قدرت تو االن -

 : زنهیم لبخند بهم جلو ي نهیآ يتو نیکورب
 !قهرمانم سوپر هی االن کنم فکر ، آره -

 تـا  کـه  یـی زایچ بـه . شـه یم میحسـود  جفتشـون  بـه  کـم  هی ، رونیب به زنمیم زل پنجره از و عقب به دمیم هیتک
 .کنمیم يحسود رفتن حاال تا که ییجاها به ، دنید حاال

 ؟ اسیجور چه دنید باال اون از رو دیخورش طلوع -
 : ندازهیم باال شونه نیکورب

 .دارم کار یلیخ هستم که باال اون ، کنمینم نگاهش واقعا من -
 .نیکورب نگذر ازش راحت انقدر. شمیم ریدلگ

 .کنمیم نگاه من -
 .شنومینم بایتقر که آرومه انقدر صداش و زده زل رونیب به پنجره از. لزهیما
 .کنمیم نگاهش ، باالم اون وقت هر -
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ـ چطور گهینم چند هر ـ  رو احساسـاتش  خـواد یم دلـش  انگـار  ، دوره صـداش . هی  بهـش .  داره نگـه  خـودش  شیپ
 .دمیم رو اجاره نیا

ـ یخ.  کنـه  خـم  سـر  جلوتـون  ایدن نیقوان نیشیم باعث ، نیکن یم پرواز یوقت شما - ـ انگ شـگفت  یل  يجلـو . زهی
ـ  طلـوع  و غروب به ؟ کردن علم قد جاذبه  از نداشـته  دوسـت  عـت یطب مـادر  کـه  کـردن  نگـاه  ییجـا  از دیخورش

 .نیسوپرقهرمان واقعا شماها یکن فکر بهش اگه ؟ بشن دهید اونجاها
ـ  انقـدر . خنـده یم و کنـه یم نگـاهم  جلـو  ي نهیآ از نیکورب ـ اهم یب ـ نگ تی ـ . نیکـورب  رشی . خنـده ینم لزیمـا  یول

 . زده زل رونیب به پنجره از هنوزم
 : گهیم بهم

 .رگذارترهیتاث یلیخ نیا.  يدیم نجات رو آدما جون تو -
 .کنهیم جذب قدرت با رو کلمات اون قلبم

 .رسهینم نظر به خوب چیه عقب نیا از دو شماره قانون
 . شده اصالح " ان خونه نمونیوالد یوقت کدنینپل هم بر و دور " کی ي شماره قانون

 " بسته يدرها پشت فقط بودن هم با " به شده لیتبد االن
 . ستین کار در يا رابطه کماکان. هیباق خودش قوت به دو شماره قانون متاسفانه

ـ ل!  نبـودن  هـم  يپـا  و دست تو شب:  شده اضافه ایتازگ هم سه شماره قانون هی و ـ  هنـوزم  زای  شـبا  نصـفه  یبعض
 .کنهیم هیتوج رو کارش نوجوونه دختر هی مادر زایل نکهیا فقط ، کنهیم چک رو چلیر
 .متنفرم دهیم انجام که يکار نیا از من یول
ـ نم حـرف  مونـده  یبـاق  گـه ید مـاه  پـنج  از کمتـر  يزیچ نکهیا مورد در. میا خونه هی يتو که تمامه ماه کی . میزنی

ـ نم حـرف  کنه ازدواج مادرش با من پدر اگه نکهیا مورد در ـ ا مـورد  در. میزنی ـ واقع نی ـ  اگـه  کـه  تی  یاتفـاق  نیچن
 .میزنینم حرف هم بود میخواه ارتباط در ماه پنج از شتریب یلیخ ، فتهیب

 . التیتعط
 . ها هفته آخر مالقات

 .شدنا جمع هم دور
 . خانواده هی ياعضا عنوان به یول ، میباش حاضر ها مناسبت تمام يتو بود میخواه مجبور جفتمون

 .غلطه میدیم انجام میدار که يکار میکن احساس شهیم باعث چون ، میکنینم صحبت موردش در
ـ . سخته چون ، میکنینم صحبت موردش در نیهمچن ـ یم بـره  اون کـه  يروز بـه  یوقت  سـان  بمـونم  مـن  و گانیش
ـ . کـنم  تصـور  رو اون از بعـد  یحت تونمینم ، کنمیم فکر سکویفرانس ـ چ همـه  یوقت ـ یه تـونم ینم ، نباشـه  زمی  یچ

 .نمیبب رو
 

 : گهیم بابا
 . میگردیبرم کشنبهی -
ـ اخت در کامـل  خونه - ـ م داره چـل یر.  خودتـه  اری ـ با هـم  تـو . دوسـتش  ي خونـه  رهی ـ  بـه  دی ـ یم انی ـ ب یگفت  ادی
 . شتیپ

 : گمیم دروغ به
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 .بهش گفتم -
ـ  هفتـه  آخـر  تمام قراره چلیر. گفته دروغ هم چلیر ـ  بهشـون  میخـوا ینم. باشـه  جـا  نیهم  يبـرا  يا بهونـه  چیه

ـ  چـل یر بـه  جلوشون نکهیهم. میبد کردن شک ـ  یب  بـه  تظـاهر . هسـت  سـخت  یکـاف  انـدازه  بـه  کـنم یم یمحل
ـ یخ زنـه یم کـه  ییحرفـا  تمـام  به دنینخند ، ندارم باهاش یتشابه وجه چیه نکهیا  خـاطر  بـه  نکـه یا. سـخته  یل

 بـه  انتقـالش  سـرعت  و شیمهربـون  ، نمـراتش  ، بـاالش  هـوش  خـاطر  بـه  دارم دوست. قدش بزن نگم حرفش هر
ـ  بگـم  بهـش  دارم دوسـت . بـدم  رو پزش بابا ـ یبب دارم دوسـت  کـه  دارم العـاده  خـارق  دختـر  دوسـت  هی  و شین

 . داشت یخواه دوستش مطمئنم
 دوسـتش  مـن  خـاطر  بـه  بابـا  خـوام یم. باشـه  داشـته  دوستش خوادیم دلم که ياونجور نه یول.  داره دوستش بابا

 .باشه داشته
ـ  ، باشـه  جمـع  حواسـش  گـه یم چـل یر به زایل.  میکنیم یخداحافظ نمونیوالد با  تـا . سـت ین نگـران  درواقـع  یول

 . ذارهینم پا ریز رو نیقوان چلیر.  جمعه حواسش چلیر.  هیخوب دختر چلیر ، دونهیم زایل که ییجا
 . ذارهیم پا ریز رو سه شماره قانون هفته آخر نیا قطعا چلیر.  سه شماره قانون از ریغ
 
 

 . میکنیم يباز خاله
ـ یم وانمـود   هــر مـنم  ، کنــهیم يآشـپز  مــن يبـرا  داره اون و خودمونـه  ي آشــپزخونه. خودمونـه  ي خونــه میکن

ــرداره خونــه يکــارا انجــام از دســت تــا عقــب کشــمشیم. کشــمینزد و رمیــم باهــاش رهیــم کــه یســمت  ، ب
ـ نم کنـه یم وانمـود  البتـه  ، ادیم خوشش. خودم سمت کشمشیم ـ ! ادی  يرو.  شـه یم تمـوم  خوردنمـون  غـذا  یوقت

ـ  کـه  میذاریم لمیف هی. مینیشیم ونیزیتلو يجلو مبل ـ  یحت ـ یبینم شـم  صـحنه  هی  يبـرا  يتـر  مهـم  يکـارا ...مین
 .شمیم وونهید دارم بشکونم رو دو شماره قانون تونمینم نکهیا از...  میدار دادن انجام
 .باشه يا کشنده و یطوالن ي هفته آخر قراره
 التمـاس  بـه  دارم کـم  کـم !  بـردارم  دو شـماره  قـانون  بـه  کـردن  فکـر  از دست تا رمیبگ دوش هی رمیگیم میتصم

 ! فتمیم
 و خـرت  نکـه یا از. دارم دوسـتش  شـتر یب شـده  اون مـال  حمـوم  کـه  حاال. رمیگیم دوش خوابش اتاق حموم يتو

ـ بیم نجایا رو پرتاش ـ م خوشـم  نمی ـ  کـنم  تصـور  کـنم یم یسـع  و کـنم یم نگـاه  لشیوسـا  بـه . ادی  ازشـون  یوقت
 تــا رهیــگیم دوش ریــز رو ســرش و زهیــریم موهــاش يرو شــامپو یوقتــ. شــهیم یشــکل چــه کنــهیم اســتفاده

 ...بشوره رو موهاش
 ...خوشحالم شده اونم حموم حاال من حموم نکهیا

 ! لزیما -
ـ  هسـت  داغ یکـاف  ي انـدازه  بـه  آب.  دره يجلو. زنهیم در که چلهیر  احسـاس  شـه یم باعـث  چـل یر يصـدا  یول

 : کنمیم باز رو در.  کشمیم کنار رو حموم ي پرده. کنم يشتریب يگرما
 ! تو ایب -
ـ با. زده زل چشـمام  بـه  نگـاهش  نشـدن  منحـرف  يبـرا  ، خندمیم خجالتش از سرخ صورت به  شـده  طـور  هـر  دی

 .بشکنه داوطلبانه رو دو شماره قانون کنم وادارش
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 ! چلیر -
 .باشم زده داد که انگار ، است گرفته صدام

 . نکشه خجالت نیا از شتریب تا کنمیم تنم رو حموم ي حوله. نداشت یمشکل صدام شیپ هیثان پنج
 .شمیم یعصب هوی
 .کنهیم خاموش رو چراغ چلیر
 ؟ نداره يرادیا -

ـ  بهـش .  است زده خجالت صداش ـ ا کـه  گمیم ـ با. نـداره  يرادی .  کنـه  نـان یاطم احسـاس  شـتر یب کـنم  يکـار  دی
 .کنهیم روشن رو اتاق یکم نور خوشبختانه

 .نمشیب یم یکاف حد به
 .نمشیبیم یعال

ـ م جلـوتر  قـدم  هی. شهیم قفل چشمام يتو دوباره چشماش ـ  حـاال  تـا  بـدونم  دارم دوسـت .  ادی  يا تجربـه  نیچن
ـ  مـن  دفعه نیا.  پرسمینم یول.  نه ای داشته يا گهید کس با رو ـ م بـر  سـمتش  بـه  قـدم  هی ـ یخ. دارمی ـ  یل  دهیترس
ـ گیم رو اش شـونه . بترسه ندارم دوست. ادیم نظر به ـ د کنـار  تـا  کشـونمش یم آروم و رمی ـ نزد بهـش . واری  تـر  کی
 .کنمیم حفظ رو نمونیب ي فاصله. االنمه ي خواسته تینها نیا نکهیا با ؛ شمینم

 ...مجبورم
ـ  خـوام یم ازش و کشـم یم عقـب ... دمیم رو محبتم از يادیز سهم بهش  آروم رو سـرش ... بـده  فرصـت  بهـم  یکم

ـ م هیتک سرم پشت وارید به.  ذارهیم ام نهیس يرو ـ تک و دمی . بنـدم یم محکـم  رو چشـمام .  منـه  بـه  چـل یر ي هی
ـ  دورشـون  که يحصار از تا کشن یم رو خودشون کلمات ـ ب دمیکش ـ ب رونی  کلمـات  ، باهاشـم  کـه  يبـار  هـر . انی

ـ د من یول کننیم التماسم ـ ن اون. کـنم یم تـر  میضـخ  بـار  هـر  رو دورشـون  واری  مـن  يحرفـا  دنیشـن  بـه  يازی
 .ندارم حرفا اون گفتن به يازین من. نداره

ـ ا بـه  کلمـات  ، شـه یم تمـوم  نطـور یا هـامون  بوسـه  کـه  بـار  هر. ارنیم فشار وارید به دارن کلمات یول  وضـع  نی
 .بشن دهیشن که کننیم التماس. دارن رونیب يهوا به ازین يا گهید وقت هر از شتریب حاال. فتنیم

 .شهیم خراب سرشون رو وارید که شهیم ادیز فشار انقدر
 : انیم زبون به کلمات

 .نمیبب رو زیچ چیه تونمینم من -
ـ چ نـدارم  دوسـت .  زنمیم حرف یچ از نداره خبر روحشم که دونمیم ـ  کـنم  اضـافه  يزی  حـرف  پشـت  حـرف  یول
 .ادیم
ـ یه ؟ سـکو یفرانس سـان  بمـونم  مـن  و يبر گانیشیم به تو یوقت - ـ بینم اون از بعـد  یچ ـ چ شـه یهم. نمی  رو يزی

 .ستمین یچیه دنید به قادر حاال یول. دمید یم چشمم يجلو خواستمیم ندهیآ از که
 .بوسمیم رو روونه ش گونه يرو که ییها اشک

ـ چ تنها...  تونمینم - ـ بب دارم دوسـت  کـه  يزی ـ ...  باشـم  نداشـته  رو تـو  اگـر  و...  ییتـو  نمی ـ چ چیه  يا گـه ید زی
 . رو زیچ همه. چلیر يکرد بهتر رو امیدن تو. نداره دنید ارزش
 : شدن آزاد کلمات حاال. بوسمشیم قبل از تر سخت

 ...عاشقتم من -
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ـ نم دادن جـواب  ي اجـازه  بهـش  دهـانم !  کردم یخال رو خودم کامال ـ  تـا  نـدارم  دوسـت .  دهی  خـودش  کـه  یوقت
 .اشتباهه احساسم نظرش به که بشنوم ندارم دوست و. بگه يزیچ اجبار سر از ؛ نکرده دایپ رو شیآمادگ

 .چسبونمیم شیشونیپ به رو میشونیپ
 : گهیم دهیبر نفس

 .شه تموم یچ همه خوادینم دلم. ترسمیم یلیخ من. عاشقتم منم لزیما ؟ لزیما -
 .چلیر یعاشقم تو

 . کنمیم نگاه چشماش به و کشمیم عقب
 . کنهیم هیگر داره

ـ  بهـش .  شـه یم درسـت  یچ همه گمیم بهش.  بترسه ندارم دوست ـ  فـارغ  تـا  گمیم ـ یم صـبر  مونیلیالتحص  میکن
ـ  همـه  ، میبر خونه از یوقت.  میگیم بهشون بعد و ـ  همـه  ، کنـه یم فـرق  یچ  مجبـورن  اونـا  ؛ شـه یم درسـت  یچ

 .کنن درکمون
 .میکنیم حلش گمیم بهش

 . میدیم تکون سر قرار یب
 . میکنیم حلش -
 . موافقه حرفم با
 : چسبونمیم شیشونیپ به رو میشونیپ

 . چلیر میکنیم حلش -
 .نداره امکان.  رمیبگ رو جلوت تونمینم گهید حاال -

 ...ادیم جلو ، ذارهیم صورتم طرف دو رو دستاش کف
 ... چلیر یش یم من عاشق تو

ـ  يرو از يبار اش بوسه ـ برم ام نهیس  هـوا  يتـو  مـن  بـا  اونـم  انگـار .  معلقـم  هـوا  در کـنم یم احسـاس  کـه  دارهی
 . معلقه

 ! میزنیم دور کامل رو دو شماره قانون و میزنیم زل هم يچشما به
 : گهیم و کنهیم نیکورب به رو لزیما
ـ فهم و دسـتم  زخـم  از ریغ. نیبرد خودتون با منم که یمرس -  ، يکـرد یم يفکـر  چـه  مـوردم  در تـو  نکـه یا دنی

 .گذشت خوش
 : کنه باز رو در قفل تا چرخهیم و خنده یم نیکورب

ـ  کـه  بـوده  مـن  ریتقص کامال گفت شهینم - ـ  تـو .  کـردم  مـوردت  در يفکـر  نیهمچ  دختـرا  مـورد  در وقـت  چیه
 . يندار يا رابطه چیه که تمامه سال شش ظاهرا و یزنینم حرف
ـ م خونه داخل قدم و کنهیم باز رو در نیکورب  و سـتادم یا در يجلـو  مـن . خـوابش  اتـاق  سـمت  فتـه یم راه ، ذارهی
 .لزهیما به روم

 : گهیم لبخند هی با. کنهیم ریتسخ رو وجودم همه و کنهیم نگاهم میمستق
 ! برناممه تو حاال -
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ـ  دارم دوسـت  ، باشـم  طـرح  دارم دوسـت . باشـم  برنامـه  نـدارم  دوست!  ام برنامه هی حاال  يبـرا  باشـم  نقشـه  هی
 .اش ندهیآ

 . دو شماره قانون از هیچیسرپ نیا یول
 : کنهیم زمزمه.  کنهیم اشاره خوابش اتاق به سر با و شهیم واحدش وارد در کردن باز از بعد لزیما
 ؟ دیخواب رفت نیکورب یوقت -

 .شمیم ات برنامه من.  يبردار التماس از دست یتونیم. لزیما باشه
 .دمیم تکون سر دییتا به در بستن از قبل

ـ م مسواك رو دندونام و رمیگیم دوش ـ  و زنمی ـ  هی ـ آرا یکم ـ  اصـال  انگـار  کـه  کـنم یم شی ـ یآرا چیه  و. نـدارم  یش
ـ  يلباسـا  همـون  و. باشـم  نکـرده  مرتبشـون  اصـال  انگار که يا اندازه تا کنمیم مرتب رو موهام  پوشـم یم رو یقبل

ـ . نکـردم  عـوض  لباس اصال انگار برسه نظر به که ـ  واقـع  در یول  نظـر  بـه  بهتـر  کـه  کـردم  عـوض  رو یـی زایچ هی
 .فتهیب ممکنه یاتفاق هر حال هر به. برسن

 .میبر شیپ هم شتریب دیشا! اس برنامه از یبخش هی ییجورا هی نیا
ـ پ چـون  ، شـه یم خوردنم کهی باعث صداش و ادیم میگوش يبرا امیپ هی ! نبـوده  برنامـه  يتـو  شـب  11 سـاعت  امی
 : نهیا نوشته که يزیچ همه.  ناشناسه شماره هی از امیپ

 ؟ اتاقه تو هنوز -
 ؟يدار کجا از رو من شماره:  من
 .دمشیدزد نیکورب یگوش از نیماش يتو: لزیما
 رو م شــماره ، يال يال يالال يال يال " کنــهیم خونــدن آواز بــه شــروع مغــزم تــو یبــیغر بیــعج يصــدا هیــ

 " دهیدزد
 !ام يا بچه نیهمچ

 .کنهیم نگاه ونیزیتلو داره ، نه:  من
ـ  مـن . خوبـه : لزیما  از قبـل  دیشـا  کـنم ینم قفـل  رو يورود در. گـردم یبرم گـه ید قـه یدق سـت یب. دارم يکـار  هی

 . دیخواب رفت نیکورب برگشتم
 ؟ ادیم شیپ براش يکار هی شب 11 ساعت یک

 .نمتیب یم:  من
ـ م بـدم  خودم از و کنمیم نگاه فرستادم براش که یامیپ نیآخر به ـ یخ. ادی ـ م نظـر  بـه  يعـاد  یل  باهـاش  دارم. ادی

 : گذرهیم ينجوریا روزم کنهیم فکر احتماال. مهیشگیهم کار نیا انگار که کنمیم رفتار يجور
 ؟ میباش داشته رابطه يخوایم ، تیت: یتصادف مرد هی

ـ م بعـد  شـه یم تموم نفر دو نیا با کارم بذار. حتما:  من ـ  مـن  یراسـت .  سـروقتت  امی  ، نـدارم  یمـانون  قـانون  چیه
 .دیآ خوش دیآ شیپ چه هر

 !هیعال: یتصادف مرد
ـ زیتلو بـاالخره  تـا  گذرهیم قهیدق پانزده  بسـته  نیکـورب  خـواب  اتـاق  در نکـه یا محـض  بـه . شـه یم خـاموش  ونی

ـ  وسـط  از.  شهیم باز من مال ، شهیم  وسـط  کـه  لزیمـا  بـا  و کشـونم یم يورود در تـا  رو خـودم  شـم یم رد منینش
 .شمیم صورت به صورت ستادهیا راهرو
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 : گهیم
 . بود یخوب يبند زمان -
 .نمشینب من تا دهیم ش گهید دست به رو سهیک. دستشه سهیک هی

 : کنهیم باز فشار با رو در
 ! تیت ، تو از بعد -
ـ جر شـه یهم مـا  نیب. امیم سرت پشت من.  لزیما نه  رو آب نقـش  اگـه  تـو . عیمـا  مـن  و يجامـد  تـو . نـه یهم انی
 .مونهیم ازت که ام يرد من یکن يباز
 ؟ يا تشنه -
ـ ا کـه  سـتم ین مطمئن من و رهیم اش آشپزخونه سمت به ـ نم. بـرم  دنبـالش  بتـونم  بـار  نی  پسـش  از چطـور  دونمی
ـ  شماره قانون وقت چیه من بفهمه ترسمیم ، امیب بر ـ  کی  نـده یآ و گذشـته  کـه  حـاال . نداشـتم  قبـل  از یـی  دو ای

 .کنم کار چه دیبا حال زمان نیا يتو دونمینم چیه من و مونهیم یباق حال زمان فقط ، شدن محدود
 : پرسمیم و شمیم حال زمان ي آشپزخونه وارد

 ؟ يدار یچ -
 .نباشه چشمم يجلو تا کشهیم کنار رو اون ، فتهیم بهش چشمم که نهیبیم.  کانتره يرو االن سهیک
 ! انهی دارم نمیبب تا يخوایم یچ بگو -
 . پرتقال آب -
ـ . سـه یک وقـت  سر رهیم بعد ، زنهیم شخندین ـ م در تـوش  از پرتقـال  آب پاکـت  هی ـ ا ، ارهی ـ واقع نی  کـه  سـاده  تی

ـ . سخاوتشـه  ي دهنـده  نشون ، کرده فکر بهش یحت ـ ن ، مـن  کـردن  ذوب يبـرا  کـه  نـه یا گـواه  نیهمچن  بـه  ازی
ـ با. نداره يادیز تالش  کنـه  وادارم کـه  ییکـارا  دادن انجـام  از دسـت  " نـه یهم مـن  قـانون  تنهـا  بگـم  بهـش  دی

 " بردار بشکنن رو نتیقوان
 : رمیگیم دستش از لبخند هی با رو پرتقال آب

 ؟ يدار یچ سهیک تو گهید -
 : ندازهیم باال شونه

 !پرت و خرت -
ـ  به. کنهیم نگاه کنمیم باز رو وهیم آب در که یمن به ـ  کـه  یمن ـ م آب از قلـپ  هی ـ م بـاال  رو وهی . کنـه یم نگـاه  دمی
ـ م رو وهیم آب در که یمن به ـ  بـه .  کنـه یم نگـاه  ذارمی ـ م آب کـه  یمن ـ م آشـپزخونه  شـخون یپ يرو رو وهی  ذارمی

 .سهیک سمت زنمیم رجهیش یسرعت چه به بفهمه که کنهینم نگاهم کینزد از اونقدر یول.  کنهیم نگاه
 .قاپمیم رو سهیک ، شه حلقه دورم بازوش نکهیا قبل درست

 : خندهیم داره
 ! تیت جاش سر بذارش -

 .کشمیم سرك داخلش و کنمیم باز رو درش
 : کننینم ترکم بازوهاش چرخمیم یوقت. کانتر يرو دمیم هل رو سهیک. گرهیم ام خنده

ـ چ یول ، بگم بهت آور خجالت ای زشت زیچ هی خوادیم دلم واقعا -  تظـاهر  حـال  هـر  بـه .  رسـه ینم ذهـنم  بـه  يزی
 ! بخند و گفتم که کن
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 : گهیم.  دستاشم ي محاصره تو هنوزش یول خندهینم
 .یبیعج یلیخ تو -
 .ستین مهم برام -

 : زنهیم لبخند
 .بهیعج یلیخ انیجر نیا تمام -

ـ  بهیغر بیعج اناتیجر نیا چقدر گهیم بهم داره ـ  یول ـ م بهـم  یخـوب  حـس  یلعنت ـ نم.  دهی ـ عج دونمی  بـودن  بی
 .بد ای خوبه اون نظر به
 ؟ بدِ  بیعج ای خوبهِ  بیعج -
 ... کدوم چیه...  جفتش -
 ! یبیعج هم تو -
 : زنهیم شخندین

 .ستین مهم برام -
 دسـتام  يتـو  دسـتاش  تـا  نییپـا  کشـه یم راهشـو  بعـد  و هـام  شـونه  يرو تا ارهیم باال سرم پشت از رو دستاش

 .رهیگیم قرار
 ! فتهیم ادمی

 : نمونیب کشمیم رو دستش
 ؟ چطوره دستت -
 .خوبه -
 .بندازم بهش ینگاه هی فردا دیبا احتما -
 .برم دیبا گهید ساعت چند تا. ستمین نجایا فردا من -

ـ .  کنهیم خطور ذهنم به بالفاصله فکر تا دو ـ با امشـب  نکـه یا از ، کی ـ  بـره  دی ـ ام نـا  احسـاس  یکل .  کـنم یم يدی
 ؟ کنمیم یغلط چه نجایا من بره امشب قراره اگه ، دو
 ؟ يدیخوابیم دینبا -

 : دهیم تکون رو سرش
 !بخوابم تونمینم االن -
 .يریبگ دست رو مایهواپ هی کنترل یتونینم دنیخواب بدون ، لزیما!  ينکرد میسع یحت -
 .خوابمیم مایهواپ يتو.  خلبانم کمک من ، ضمن در ، کوتاهه میاول پرواز -

 !برنامشه يتو تیت! ستین اش برنامه يتو دنیخواب
 ! چربه یم دنیخواب به تیت اش برنامه يتو
 . چربه یم ییزایچ چه به گهید تیت پرسمیم خودم از
 ... پس -

ـ یه چـون  کـنم یم سـکوت . شـه یم زمان هم دستش کردن رها با ام زمزمه  " پـس  " بـه  کـردن  اضـافه  يبـرا  یچ
 ! "واپس" هی یحت!  یچیه.  ندارم

 .شهیم برقرار سکوت نمونیب
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 .شهیم سخت داره اوضاع
 : گهیم که اونه

 ... پس -
 .دارن دوست رو انگشتاش انگشتام. ندازنیم فاصله نشونیب و انگشتام يال خورنیم سر انگشتاش

 ؟ دارم خبر تیشخص نقدریا زیچ هی از من که حاال ؟ گذشته وقت چند من مال از یبدون خوادیم دلت -
 !گذشته چقدر اون مال از دارن خبر ام خانواده ياعضا تمام نکهیا به توجه با. ادیم منصفانه نظر به

 : گهیم راحت
 !ببوسمت خوادیم دلم یول!  نه -

ـ م کـه  يا نـه  جـواب  خـواد ینم دلـم  چیه یول ، بذارم یچ رو اسمش دونمینم... هومم ـ تجز رو دهی ـ تحل هی  کـنم  لی
 . گهیم بندش پشت يا جمله نیچن که یوقت ،

 !ببوسم ، خب -
 : رهیگیم قرار سرم طرف دو دستاش و شهیم قطع انگشتامون تماس

 .يبد پرتقال آب ي مزه دوباره کاش يا -
 ... هفت ، شش ، پنج ، چهار ، سه ، دو ، کی

 تـا  رو کلمـه  تـا  هفـت  اون کـه  گـردم یم مغـزم  يتـو  یخـال  يجـا  هی دنبال و شمارمیم رو آخرش ي جمله کلمات
ـ چ " بـزنم  برچسـب  روش و کـنم  میقـا  ذهـنم  ي قفسـه  يتـو  رو کلمات اون دارم دوست. کنم حفظ ابد  کـه  يزی
ـ یغمگ و ییتنهـا ِ  حـال  زمـان  بـه  لیتبد دو ي شماره ي مسخره قانون یوقت ـ با ، شـد  ین  خونـد  و آورد درش دی

" 
ـ م ذهـنم  از و بنـدم یم رو قفسـه  در. کنـه یم تـاز  و تاخـت  داره دوبـاره . منه حلق تو لزیما ـ ب امی ـ م رو و رونی  ارمی
 .لزیما به

 ...بتاز...  بتاز...  بتاز
 چـون  گـذره ینم بـد  مـنم  بـه  احتمـاال . داده مـزه  بهـش  انگـار  ییجـورا  هی چون دمیم پرتقال آب ي مزه احتماال

 .کنه رخنه وجودش تمام يتو تیت تا کنمیم رو تالشم ي همه دارم
 : بزنه حرف بتونه تا رهیگیم نفس هی. کشهیم عقب

 .هیخوب حس چه بود رفته ادمی -
ـ  هـر  بـا  رو مـن  داره نکـه یا از. کنـه یم سـه یمقا رو من داره ـ  کـه  یکس  سـه یمقا داده بهـش  یخـوب  حـس  نیچن

 .ادینم خوشم چیه ، کنهیم
 : پرسه یم
 ؟ یبدون يبخوا که هست يزیچ -

ـ یدل به یول ، بدونم رو زیچ همه دارم دوست.  خوامیم آره ـ  انتقـام  تـا  کـنم یم اسـتفاده  فرصـت  از ، یل  کـه  یحرف
 .رمیبگ رو زد بهم

 ! نه -
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ـ چ مـورد  در دونـه ینم. دهینم جواب. شمیم خودم کار مشغول  از انگـار . بکنـه  يفکـر  چـه  افتـاده  اتفـاق  کـه  يزی
 انتقـام  تـا  کنـه یم اسـتفاده  دسـتش  از کـه  اونـه  حـاال  و. مـن  مثـل  درست ، ومدهین خوشش جورم و جمع جواب

 ...رهیبگ
 : کنهیم زمزمه گوشم در
 . من اتاق میبر ایب...  تیت -

ـ م تکون سر ـ برم رو شـخون یپ يرو ي سـه یک. دمی  برنداشـته  قـدم  چنـد  هنـوز . اتـاق  سـمت  فتـه یم راه و دارهی
ـ برم رو پرتقـال  آب و آشـپزخونه  سـمت  گـرده یبرم عیسر ـ . دارهی  اتـاقش  وارد اول تـا  شـه یم رد کنـارم  از یوقت
 .کنهیم ام حواله چشمک هی شه
ـ  شـتر یب ایقضـا  اگـه  کـه  کـنم  وحشـت  احسـاس  شـه یم باعث ، ارهیم سرم کشیکوچ چشمک هی که ییبال  شیپ
 .نه ای بدم نجات رو خودم تونمیم دونمینم ؟ فتمیم يروز و حال چه به بره

ـ ا بـه  شـتر یب. کـنم یم ینیسنگ حس دوباره ، میشیم که اتاقش وارد  همـه  و ، اونـه  ي خونـه  نجـا یا کـه  خـاطر  نی
 .کنمیم ضعف احساس کم هی من و اونه ي خواسته طبق ، طیشرا نیا ي
 ؟ شده یچ -

 .بندهیم رو درش و کنهیم خاموش رو ییدستشو چراغ ، ارهیم در رو کفشهاش همزمان
 : گمیم لب ریز
 .ام یعصب کم هی فقط -

ـ  مـورد  در معمـوال . فتـه یب یاتفـاق  چـه  قـراره  دونمیم قایدق و ستادمیا خوابش اتاق وسط  قبـل  از يمـوارد  نیچن
ـ  و فـتن یم اتفـاق  یهـولک  هـول  و یاتفاق ییجورا هی. شنینم آماده و کننینم صحبت  تـا  طـرف  دو از کـدوم  چیه

 .کشهیم رو انتظارشون یچ دوننینم ، نداده رخ اتفاق که یوقت
 .فتهیب یاتفاق چه قراره میدونیم جفتمون من و لزیما یول
 .نهیشیم اون لب و رهیم خوابش تخت سمت به
 . نجایا ایب -

 ...دارمیم بر سمتش به قدم چند و زنمیم لبخند
 ! نبود قانونمون يتو نکهیا. فتهیب یاتفاق امشب که ستین ياجبار چیه. میبر شیپ واشی واشی میتونیم -
 : دمیم تکون رو سرم و خندمیم
 ؟ روز پنج ؟ یستین روز چند يبرا و يریم گهید ساعت چند تو ، خوبه نه -
 .روزه نُه دفعه نیا -
 .متنفرم عدد اون از
 ...یبمون منتظر روز نُه ندارم دوست کردم دوارتیام که حاال -

 : شهیم کار به دست
 ...ستین آور شکنجه برام ابدا ، بکنم رو بودن تو با لحظات تصور نکهیا -
 ! آوره شکنجه قطعا من يبرا -
 ... بندمیم رو چشمام. داره دوست رو کنمیم قشیتشو که ينجوریا

 ؟ گذرهیم خوش بهت -
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 .رمیبگ رو ام خنده يجلو تا رمیگیم دندون به رو رمیز لب
 .نمیبب رو لبخندت دارم دوست من...  تیت رینگ گاز رو لبت -

ـ  لزیمـا  کـه  عیسـر  اونقـدر . فتـه یم اتفـاق  کـنم یم فکـر  که يزیچ اون از تر عیسر یلیخ زیچ همه  خجالـت  یکم
 ... اونه ي خواسته و لزیما زیچ همه ، میشد یکی که حاال. دمینم تیاهم من یول.  شهیم زده

 : کنهیم زمزمه گوشم ریز
 ...بگم بهت درصد 100 نانیاطم با تونمیم رو يزیچ هی ، تیت -

 : بهشه گوشم
 نیا -

 نیبهتر
 هیزیچ

 که
 تو

 عمرم
 تجربه
 .کردم

 .کنهیم کامل حرکاتش با رو حرفش
 . میخورینم جم
 .میمونیم حالت همون يتو جفتمون یطوالن زمان هی يبرا
 .صورتمه رو جاش دائما بعد به نیا از مطمئنم. کنم پاك صورتم از رو یلعنت ي خنده تونمینم
 .رهیگیم ش خنده صورتم دنید با. کنهیم نگاه چشمام به بار نیاول يبرا و کشهیم عقب لزیما
 : گهیم طنتیش با
 ؟ يشنهادیپ... ٰ◌ ينظر ، ينقد -
 : خندمیم
 ... ادینم حرفم...  شرمنده -

 . ییدستشو سمت رهیم و شهیم بلند لزیما. دارم زمان کم هی به ازین زدن حرف يبرا
 ؟ شدیم ریخ به ختم نمونیب یلعنت اتفاق نیا اگه شدیم یچ.  بندمیم رو چشمم

 .باشم داشته يا گهید کس با رو يا تجربه نیچن تونمینم گهید که مطمئنم... تونمینم
ـ برم تخـت  يپـا  از رو لباسـهاش  شهیم خم. ادیم رونیب ییدستشو از  هـم  رو مـن  يهـا  لبـاس  زمـان  هـم  و دارهی
 .تخت يرو کنارم ذارهیم

 !برم و بپوشم رو لباسم شم بلند که نهیا منظورش انگار
 .سخته یلیخ بدم رو جوابش لبخند با نکهیا. دستم دهیم لبخند هی با رو لباسام. شمیم بلند

 ... شهیم حلقه دورم بازوش ، پوشمیم که رو لباسم
 ! کماله و تمام ي شکنجه ، ندهیآ روز نُه مطمئنم کامال ، نیا از بعد... شد عوض نظرم -
 : بوسهیم رو میشونیپ
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 ؟ یکن قفل رو در یرفت یوقت شهیم -
 .لبم يرو ارمیم لبخند هی شده يزور هر به و دمیم قورت رو میناکام

 ! حتما -
 .ادیم فرود تختش يرو که شنومیم و رمیم خواب اتاق در سمت به

ـ  چـه  بگـم  تونمینم...  کنمیم ترکش ـ چ قـول  اون. دارم یحس ـ یا از شـتر یب يزی  رو افتـاد  اتفـاق  نمـون یب کـه  ین
 ! داشتن رابطه ، بودم کرده قبولش لیم کمال با خودم که میداد انجام رو يکار ما. بود نداده بهم
 از رابطـه  شـدن  تمـوم  محـض  بـه  نکـه یا خـاطر  بـه  نـه . نداشتم رو یشرمندگ ي کشنده حس نیا انتظار فقط من
ـ  کـردم یم فکـر . داد بهـم  کـردنش  بـاز  سـر  از که یحس خاطر به شتریب ، کرد بازم خودش سر  سـاده  ي رابطـه  هی
ـ م نشـون  ، دارم قلـبم  يتـو  االن کـه  يا کشـنده  و تلـخ  حـس  نیا یول ، گذشت ازش راحت شهیم و اس  کـه  دهی

 .بود نخواهم باهاش ساده ي رابطه هی داشتن به قادر هرگز
ـ چ همـه  نکـه یا از قبـل  گـه یم سـرم  يتو فیضع يندا هی ـ چیپ زی  بکشـم  شیزنـدگ  از رو خـودم  ، بشـه  تـر  دهی
ـ م هلـم  کـه  هسـت  هم يبلندتر یلیخ يصدا هی متاسفانه. رونیب  بهـم . بادابـاد  چـه  هـر  بـرو  کـه  ، جلـو  بـه  دهی
 .بگذرونم خوش کم هی که حقمه گهید ؛ کردم االن تا که ییکارا حجم به توجه با گهیم

ـ  و رفتنیپـذ  يبـرا  کردم تجربه امشب که یحس به کردن فکر فقط ـ  رفتـار  اسـتقبال  بـه  بـاز  آغـوش  بـا  یحت  یب
ـ چ همـه  کنتـرل  بتـونم  خـودم  ، کـنم  نیتمـر  شـتر یب کـه  کـم  هی دیشا. هیکاف رفتن شیبعد تیاهم  دسـت  رو زی
 ...رمیبگ

 در بــه رو ســرم.  کنــهیم متــوقفم نفــر هیــ کــردن صــحبت يصــدا یولــ رمیــم خودمــون واحــد در طــرف بــه
ـ  اتـاق  يتـو  نیکـورب . دمیم گوش و چسبونمیم ـ  بـا  احتمـاال  ، صـحبته  حـال  در منینش  خـط  طـرف  اون نفـر  هی

 .تلفنش
 .دمیخواب تختم تو من کنهیم فکر اون.  تو برم االن تونمینم

ـ  ، لزیمـا  آپارتمـان  سـمت  به گردونمیم بر سر  باعـث  بلکـه  ، سـت ین جالـب  تنهـا  نـه .  نـدارم  زدن در قصـد  یول
 .کنه دایپ دنیخواب فرصت کمتر هم تونهیم که يزیچ از شهیم

ـ  میتصـم  و رمیم آسانسور سمت به ـ گ یم ـ  رمی ـ  يتـو  رو نـده یآ سـاعت  مین ـ ا بـه  ، بگـذرونم  یالب ـ ام نی  کـه  دی
 .بخوابه و اتاقش برگرده زودتر چه هر نیکورب

ـ  ، کنم میقا نیکورب از رو خودم کنمیم یسع که اس مسخره ـ چ نیآخـر  یول  نیکـورب  کـه  نـه یا خـوام یم کـه  يزی
 .فتهیم اتفاق قطعا که هیزیچ نیا و.  بشه یعصبان لزیما دست از
ـ بالتکل ، امیم رونیب آسانسور از و رسمیم یالب به ـ  فی ـ نم و سـتم یا یم  بهتـره  کـنم  فکـر .  کـنم  کـار  چـه  دونمی

 . بمونم منتظر نیماش تو برم
 ؟ يکرد گم راه -

 بـه  دسـت  بـا . نشسـته  شیشـگ یهم يجـا  سـر  ، شـبه  نصـف  بـا یتقر نکـه یا با.  یکاپ سمت به گردونمیم بر سر
 : کنهیم اشاره شیکنار یصندل

 .نیبش ایب -
 .نمیبش کنارش یخال یصندل يرو تا شمیم رد جلوش از
 .متاسفم. اوردمین خودم با غذا دفعه نیا -
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 : دهیم تکون سر
 .یستین یخوب آشپز اونقدرام راستش.  تیت ندارم دوست غذات خاطر به رو تو من -
 . گذاشته فشارم تحت بدجور گذشته روز دو طیشرا. دهیم بهم یخوب حس دنیخند. خندمیم
 ؟ گذشت خوش پسره به ؟ بود چطور يشکرگذار جشن -

 : کنمیم خم دنینفهم ي نشونه به رو سرم و کنمیم نگاهش
 ؟ پسره -
 ؟ نگذروند برادرت و تو با رو التشیتعط مگه!  آرچر يآقا -

 .فهممیم رو منظورش حاال. دمیم تکون سر
 . اره -

ـ  سـال  شـش  از رو يگـذار  جشـن  نیبهتر آرچر ياقا مطمئنم بایتقر که بگم دارم دوست !  داشـته  حـاال  تـا  شیپ
 .گمینم یول
 .گذشت خوش یحساب آرچر ياقا به کنم فکر -
 ؟ هیچ واسه لبخندت اون و -
 : کشمیم باال رو دماغم.  کنمیم پاك عیسر ، بود بسته نقش صورتم يرو ناخودآگاه که رو يشخندین

 ؟ لبخند کدوم -
 : خندهیم یکاپ
 ؟ تیت نیشد هم عاشق ؟ پسره اون و تو.  من يخدا يوا -

 : گمیم بالفاصله و دمیم تکون رو سرم
 .ستین یکنیم فکر تو که ياونجور.  نه -
 ؟ هیچجور پس -
 نکـه یا از یکـاپ . سـمت  اون گـردونم یبرم رو شـده  سـرخ  خجالـت  از صـورتم  کـل  کـنم یم حـس  نکهیا محض به
 .خندهیم شدن مینشست روشون که ییها یصندل یسرخ به من يها گونه نهیبیم
ـ ا شیمعن یول ، باشم شده ریپ دیشا - ـ ت بخـونم  رو دسـتت  نتـونم  کـه  سـت ین نی ـ ی.  تی ...  پسـره  اون و تـو  یعن

 ؟ هم رو نیختیر ؟ نیگذاشت قرار ؟ گنیم یچ بهش
ـ  شـه ینم بـاورم . پوشونم یم دستام با رو صورتم و شمیم خم جلو به ـ  بـا  يا مکالمـه  نیچن  سـاله  هشـتاد  مـرد  هی

 .دارم
 : دمیم تکون سر عیسر

 .دمینم رو جوابت -
 .فهممیم -

 .میکنیم فکر گفتم بهش شیب و کم که يزیچ به و میساکت قهیدق چند جفتمون
 ...ادیب پسر اون لب رو یواقع لبخند وقتا یبعض ممکنه... خوبه...  خب -
 .برمیم ضیف لبخندش از قبل از شتریب قطعا من. دمیم تکون سر کامل موافقت با
 ؟ میکن عوض رو موضوع حاال شهیم -

 : ارهیم شیخاکستر پشت پر يابرو به نیچ و گردونهیبرم سمتم به سر اروم یکاپ
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 ؟ گفتم بهت کردم دایپ سوم ي طبقه تو که يجسد اون مورد در حاال تا -
ـ خ شـده  عـوض  موضوع نمیبیم نکهیا از ، دمیم تکون سر ـ  داسـتان  کـه  نـه یا دار خنـده  و شـه یم راحـت  المی  هی

 ! کنه راحت رو المیخ تونسته جسد
 !دارم یمرض هی یکاپ مثل قایدق منم

 ؟ میبکن يکار نیچن دینبا که تهیواقع نیا ، میکار نیا مشتاق ادیز انقدر نکهیا لیدل نظرت به -
 .کنهیم اشاره مون بوسه به که چلهیر

 .میدیم انجام وفور به که يکار
 !میارینم دست به که یفرصت هر و میاریم دست به که یفرصت هر
 ؟ میکن يکار نیچن "دینبا " همن با نمونیوالد چون که نهیا منظورت -
 . گردنش به رسمیم همزمان چون ستین صداش تو نفس. آره گهیم

 .ادیم خوشم یلیخ ارمیم بند رو نفسش نکهیا از
 ؟ چلیر ادتهی دمتید که يبار نیاول -

 .ادیم در گلوش ته از آره مثل ییصدا
 ؟ بردم تونیکال ياقا کالس تا رو تو ادتهی -
 . ادیم رونیب دهانش از گهید يصدا و سر یب ي آره هی

 .ببوسمت خواستیم دلم روز اون -
 : شمیم چشم تو چشم باهاش دوباره و گردمیبرم رو رفتم که یراه

 ؟ خواستیم دلت ؟ یچ تو -
 .کنهیم فکر روز اون به داره که نمیبیم چشماش يتو و آره گهیم

 که يروز به
 همه

 امیدن
 .شد

ـ ا بـا . میدونسـت ینم نمونیوالـد  مورد در يزیچ روز اون - ـ  میداشـت  دوسـت  حـال  نی ـ  يکـار  نیچن  پـس . میبکن
 .باشه یگفت تو که يزیچ اون اقمونیاشت لیدل کنمینم فکر. هیمنف جوابت
 .زنهیم لبخند

 ؟ یفهمیم -
 .باشه داشته رو دارم من که یخوب حس همون تا کنمیم هیهد صورتش به آروم رو نفسم

 . بازوش يرو کشهیم باال رو خودش و سمت اون دهیم هل رو متکاش
 ؟ باشه نداشته تو و من به یخاص ارتباط یچیه اگه ؟ یچ میباش داشته دوست رو دنیبوس کال اگه -
ـ با گمیم بهش. چلهیر یشگیهم کار نیا ـ وک دی ـ یخ چـون  بشـه  لی  رو "مخـالفم "نقـش  شـه یهم داره دوسـت  یل

 .رمیم پاش به پا هم شهیهم و ادیم خوشم اخالقش نیا از البته. کنه يباز
ـ  مـن . يکـرد  اشـاره  یخـوب  ي نکته به - ـ . دارم دوسـت  رو دنیبوس  نداشـته  دوسـتش  کـه  شناسـم ینم رو یکس

 .تفاونه اسمون تا نیزم ، بوسه داشتن دوست و نیا نیب یول. باشه

MAHTIK.IR 82 رمان عشق زشت 
 

http://mahtik.ir/


 : بهم زده زل کنجکاو
 ؟ هیچ فرقش -

 : زنمیم نفس ، ارمیم نییپا الزم حد تا رو سرم
 .دارم دوست رو" تو " دنیبوس من...  تو -

 .رهیگیم محکم رو دادم دستش که ینخ سر و شهیم ساکت چون ، گرفته جوابشو
 .ادیم خوشم یلیخ برهیم سوال ریز رو یچ همه چلیر نکهیا از

 .کنم نگاه یچ همه به يا گهید جور شهیم باعث
ـ ا بـر  سابق ـ  نی ـ چ واقعـا . داشـتم  کشـش  بهشـون  چـون  ، داشـتم  دوسـت  رو دختـرا  دنیبوس ـ  زی  در یبخصوص

 .نداشت وجود موردشون
ـ  بـه . ومدمیم حال سر دخترا اون ي همه دنیبوس موقع ـ ا از مـردم  کـه  خـاطره  نیهم ـ م خوششـون  کـار  نی  ، ادی
 .دهیم بهشون یخوب حس چون

 .ستین خوب حس تو گهید تفاوت ، یببوس خودش شخص خاطر به رو یکس يدار دوست یوقت یول
 .دهیم بهت شخص اون دنینبوس که هیدردناک احساس يتو تفاوت

 .ستین دهنده آزار چیه دمیبوس قبال که ییدخترا اون ي همه دنینبوس
 . است دهنده ازار که چلهیر دنینبوس
 . است کشنده و دردناك انقدر شدن عاشق چرا که مشخصه کنم فکر
 ...چلیر دنتمیبوس عاشق من
 ؟ شلوغه سرت: لزیما

 ؟ شده یچ. شلوغه شهیهم:  من
 .رهیگینم وقت ادیز. دارم اجیاحت کمکت به: لزیما

 . اونجام گهید قهیدق پنج:  من
 

 .نگرفتم دوش امروز چون ، دادمیم وقت خودم به قهیدق ده قهیدق پنج يجا به دیبا
ـ  از بعـد  ـ احت بهـش  قطعــا ، شـب ید ي ســاعته ده فتیش  گــرفتن دوش ، اسـت  خونــه دونسـتم یم اگــه. دارم اجی
 .برگرده فردا تا ستین قرار کردمیم فکر یول ، شدیم ام برنامه اول تیاولو

ـ  نشـده  ظهـر  هنـوز . کـنم یم عـوض  نیج با رو ام ژامهیپ و بندمیم شل کش هی با رو موهام ـ ا تـا  نکـه یا از یول  نی
 .کشمیم خجالت کم هی دمیخواب موقع

ـ  يرو. کـنم یم باز رو در ، تو برم که زنهیم داد ، زنمیم در ـ ی يجلـو  یصـندل  هی ـ  اتـاق  يهـا  پنجـره  از یک  منینش
 .کنهیم اشاره گهید یصندل هی به سر با بعد ؛ کنهیم نگاهم و ندازهیم نییپا رو سرش.  ستادهیا

 .نجایا بذار اریب بردار رو یصندل اون -
 .کنهیم اشاره خودش از تر طرف اون قدم چند ییجا به
ـ  ، کنم متر نویا خوامیم - ـ نخر پـرده  حـاال  تـا  یول ـ نم. دمی ـ با دونمی ـ بگ انـدازه  شـم یرونیب چهـارچوب  دی ـ  رمی  ای

 ؟ هیکاف پنجره خود همون
 .بخره پرده خوادیم!  من حال به خوش ، خوبه
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ـ م دسـتم  رو متـر  سـر . باال رمیم و کشمیم پنجره سمت اون تا رو یصندل  بـاز  متـر  تـا  کشـه یم رو دسـتش  و دهی
 . شه

 .نوشتمیم رو ها اندازه جفت بودم تو يجا من اگه. يبخوا يا پرده جور چه داره نیا به یبستگ ش همه -
ـ ت یاب لباس هی بازم ـ  شـلوار  بـا  رهی ـ  نیج ـ . دهیپوش ـ یت ییجـورا  هی ـ  شـه یم باعـث  لباسـش  یرگ  چشـماش  یآب

ـ ب نظـر  بـه  تر واضح شهیم باعث. برسه نظر به تر کمرنگ ـ  زالل. انی ـ د اون بـا . نـه  زالل نـه  یول  پشـت  کـه  يواری
ـ چ هـر  چشـماش  گفت شهیم ، دهیکش چشماش ـ غ هسـتن  يزی ـ  وارد رو هـا  انـدازه .  زالل از ری  کنـه یم شیگوش

ـ یم شـروع  رو يریگ اندازه نیدوم بعد و ـ . میکن ـ  وارد رو هـا  انـدازه  جفـت  یوقت  یصـندل  يرو از کنـه یم شیگوش
 .زیم يپا شونیقبل يجا سر برن میدیم هلشون و میایم نییپا ها
 : پرسهیم و کنهیم نگاه زیم ریز نیزم کف به
 ؟ رمیبگ هم چهیقال دیبا نظرت به ؟ یچ چهیقال -

 : ندازمیم باال شونه
 .داره خودت نظر به یبستگ -

 : زده زل پاش ریز لخت نیزم به.  دهیم تکون سر آروم
 ...دارم دوست یچ دونمینم گهید -

 : کنهیم نگاه من به و ندازهیم کاناپه يرو رو متر
 ؟ يایب يخوایم -

 ! امیم آره نگم عیسر که رمیگیم رو خودم يجلو
 ؟ کجا -

 : دارهیبرم کاناپه پشت از رو ژاکتش و کنهیم شونه عقب به رو شیشونیپ يموها
 !خرنیم پرده مردم که هرجا -

ـ کار پـرده  انتخـاب !  نه بگم دیبا اصوال ـ کار پـرده  انتخـاب . کـنن یم هـا  زوج کـه  هی . کـنن یم هـا  دوسـت  کـه  هی
ـ ت و لزیمـا  که ستین يکار پرده انتخاب  گـه یهمد بـا  - بچسـبن  سـخت  و سـفت  قانوناشـون  بـه  قـراره  کـه  -تی

 .ندارم رو يا گهید کار چیه انجام قصد الواقع یف ، حتملی ، قطعا نجانبیا یول بدن انجام
 : ادیب نظر به يعاد ییجورا هی جوابم که ندازمیم باال شونه

 ! کنم قفل رو در بذار...  حتما -
** 

 
 ؟ هیچ ات عالقه مورد رنگ -
ـ  حواسـم  تـا  کـنم یم جـون  دارم.  میستادیا آسانسور يتو ـ  ي فـه یوظ یپ ـ  باشـه،  روم شیپ  منکـر  تـونم ینم یول
ـ نزد به که یبیعج لیم ـ . بشـم  دارم باهـام  تمـاس  و شـدنش  کی ـ  یبوس ـ  هـر ... یبغل  سـمت  دو چنـد  هـر !  یچ

 موقـع  اون از. مینداشـت  تمـاس  هـم  بـا  گـه ید میداشـت  رابطـه  کـه  یشب نیاول اون از.  میستادیا اسانسور مختلف
 .نشده بدل و رد نمونیب هم امیپ و حرف یحت
 ؟ اهیس -
 : ستین مطمئن دهیم که یجواب از
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 .دارم دوست رو اهیس -
 : دمیم تکون سر

 ! نه اهیس خود یول ، اهیس هیشب يزیچ هی دیشا. يدار رنگ کم هی به ازین. يبخر اهیس پرده یتونینم -
 ؟ يا سرمه -

 ییجـا  هـر . کنـه یم متـر  رو پـام  نـوك  تـا  گـردن  از چشماش. ستین چشم تو چشم باهام گهید که هست حواسم
 .کنمیم حسش ، کنهیم مکث چشماش که
 .نباشه بد دیشا يا سورمه -

ـ دار کـه  يا مکالمـه  مطمئـنم  ییجـورا  هی. دمیم جوابشو آروم ـ ا بـه  صـرفا  می ـ  کـه  خـاطره  نی ـ چ هی  گفتـه  يزی
ـ  که مطمئنم کنهیم نگاهم که ياونجور. میباش  چـه یقال و پـرده  و رنـگ  فکـر  بـه  حاضـر  حـال  در کـدوممون  چیه

 .ستین
 ؟ یفتیش امشب ، تیت -

ـ تا به سر ـ م تکـون  دیی ـ م خوشـم  کنـه یم فکـر  امشـب  بـه  نکـه یا از. دمی  شـتر یب يتـو  رو اسـمم  نکـه یا از. ادی
 .ادیم خوشم یلیخ هم ارهیم سواالش

 .کارمیب ده تا -
ـ یم همزمـان  جفتمـون  و رسهیم همکف طبقه به آسانسور  کمـرم  بـا  یکیکـوچ  تمـاس  دسـتش . در يجلـو  میرس

ـ غ فتهیم وجودم يتو که يا شراره ، کنهیم دایپ ـ . انکـاره  قابـل  ری  ، داشـتم  پسـر  دوسـت  هـم  قـبال  مـن  ، یلعنت
 .کردینم یواکنش نیچن به وادار رو بدنم ، اونا از کدوم چیه با تماس یول ، شدم هم عاشق قبال یحت
 نبـود  ، کـرده  لمسـم  کـه  حـاال . شـه یم جـدا  کمـرم  از دسـتش  ، ذارمیم رونیب آسانسور از رو پام نکهیا محض به

 .رهیم مالش شتریب و شتریب دلم ، یکیکوچ تماس هر با.  کنمیم حس قبل از شتریب یلیخ رو تماسش
ـ چ چند هر. ستین شیشگیهم يجا يتو یکاپ ـ یعج زی  آدم کـال  هـم  یکـاپ  و ظهـره  سـر  تـازه .  سـت ین هـم  یب

 .باشه نیهم خوردنمون جوش لیدل دیشا. ستین يزیسحرخ
 : پرسهیم لزیما
 ؟ يدار يرو ادهیپ حوصله -

ـ نزد چـون  میبـر  راه بهتره. سرده رونیب نکهیا با ، آره گمیم بهش ـ ا مغـازه  تـا  چنـد  کی  یـی زایچ ممکنـه  کـه  می
ـ  هفتـه  چنـد  کـه  يا مغـازه . باشـن  داشـته  رو داره الزم که  رو تـره  طـرف  اون بلـوك  تـا  دو فقـط  و رفـتم  شیپ

 .کنمیم شنهادیپ
 : کنهیم باز برام رو در لزیما
 .تو اول -
ـ یم دورم تـر  محکـم  رو کتم و شمیم خارج در از  کـه  باشـه  یـی مردا دسـت  اون از لزیمـا  دارم شـک  کـامال . چمیپ

ـ بگ رو دسـتم  انظار در  رو خـودم . دارم نگـه  دسترسـش  در رو دسـتام  کـه  کـنم ینم خسـته  رو خـودم  پـس  ، رهی
 .میریم راه شونه به شونه.  بشه گرمم تا کنمیم بغل محکم

 باشـه  هـم  پشـت  زدن حـرف  دنبـال  کـه  ییاونـا  از. نـدارم  یمشـکل  باهاش من و گذرهیم سکوت به ریمس شتریب
 .نطورهیهم اونم کنم فکر و ستمین

 .راستمونه سمت -
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ـ پ کنـار  کـه  یمسـن  مـرد  بـه  چشـمم . کـنم یم اشاره میهست توش که یراه چهار راست سمت به  نشسـته  رو ادهی
ـ  بقچـه  ینـازک  و پـوره  پـاره  کـت  يتـو .  فتهیم ـ  و اس بسـته  چشـماش  ، شـده  چیپ  يدسـتا  بـه  کـه  یدستکش

 .درشته و زیر يسوراخها از پر پوشونده لرزونش
 تـونم ینم نکـه یا از نیکـورب . سـوزه یم کـنن  یزنـدگ  کـه  نـدارن  ییجا و ندارن يزیچ که ییادما يبرا دلم شهیهم
 ادشـون یاعت خـاطر  بـه  اونـا  اغلـب  گـه یم. متنفـره  بگـذرم  بهـش  دادن غذا ای پول بدون یخانمان یب چیه کنار از
 .شهیم ادشونیاعت خرج هم دنیم بهشون من که یپول اون و شدن خانمان یب

ـ  اگـه . سـت ین مهم برام هم باشه نیا انیجر اگه یحت بگم صادقانه ـ ن خـاطر  بـه  یکس ـ چ بـه  ازی ـ  کـه  يزی  از یحت
ـ  مـن  نظـر  از ، شـده  خانمـان  یب ، تره يقو سرپناه داشتن به ازین ـ ا بـه  دیشـا . نـداره  یمـانع  چیه  کـه  خـاطر  نی

 کــه یمردمــ دنیــد و هیــماریب ادیــاعت. ســتین یانتخــاب ادیــاعت مــن نظــر بــه ، دارم یحســ نیهمچــ پرســتارم
 .دردآوره ، ستنیبلدن رو خودشون نجات راه چون کنن یزندگ ينجوریا مجبورن

 .کردمیم کمکش بودم آورده رو پولم فیک اگه
ـ  ؛ کـنم یم حـس  خـودم  يرو رو لزیمـا  ي رهیخ نگاه یوقت  حـال  در کـه  رو مـن . سـتادم یا جـا  سـر  کـه  فهممیم

ـ . رسـونم یم بهـش  رو خـودم  و بـرم یم باال رو سرعتم ، کنهیم نگاه مردم ریپ اون برانداز ـ  چیه  دفـاع  واسـه  یحرف
ـ ا سر انقدر. است جهینت یب.  زنمینم صورتم نیغمگ حالت از ـ  نی ـ  گـه ید کـه  کـردم  بحـث  نیکـورب  بـا  هیقض  چیه

 .ندارم ستنین ام دهیعق هم که ییکسا دادن رییتغ به يا عالقه
 : ستمیا یم مغازه هی يجلو

 .جاست نیهم -
 

 .کنهیم برانداز رو است مغازه دکور داخل که یمدل و ستهیا یم لزیما
 : کنهیم اشاره نیتریو به
 ؟ ادیم خوشت اون از -
ـ م جلـوتر  قدم هی ـ  خوابـه  اتـاق  مـدل . کـنم یم نگـاه  کنـه یم اشـاره  کـه  یمـدل  بـه  و رمی ـ  یول  کـه  یاتیخصوص

ـ  طـرح  تـا  چنـد  با هیخاکستر چهیقال. داره رو لزدنبالشهیما ـ  يهـا  درجـه  بـا  یهندس ـ  يرنگهـا  از یمختلف  و یآب
 .قشهیسل مطابق قایدق يزیچ نیچن.  اهیس

ـ متما. ستنین يا سرمه ها پرده چند هر ـ  بـا  ان يخاکسـتر  بـه  لی ـ  خـط  هی  چـپ  سـمت  کـه  دیسـف  دسـت  کی
 .داره ادامه نییپا تا باال از پارچه

 .دارم دوستش -
 سـرمون  پشـت  در نکـه یا از قبـل  فروشـنده  زن. شـم  وارد مـن  تـا  کنـه یم بـاز  رو در و فتـه یم راه مـن  از جلوتر
ـ  کنـه  کمکمـون  تونـه یم پرسـه یم. رسونهیم شخونیپ به رو خودش ، شه بسته  اشـاره  نیتـر یو بـه  لزیمـا .  نـه  ای

 . کنهیم
 .رو چهیقال و.  دست چهار. خوامیم رو ها پرده اون -

 .میبر دنبالش کنهیم اشاره بهمون و زنهیم لبخند فروشنده زن
 ؟ یطول و عرض چه -
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ـ ب رو پارچـه  ي طاقـه  لزیمـا  کنـه یم کمـک . خونـه یم بـراش  رو ها اندازه و ارهیم در رو شیگوش لزیما  بکشـه  رونی
ـ م مغـازه  پشـت  سـمت  به.  گردهیبرم گهید قهیدق چند گهیم و ـ م تنهـا  رو مـا  و رهی  بـرم  و دور بـه  ینگـاه . ذارهی
ـ  دنبـال  خـودم  ي خونـه  يبـرا  خوادیم دلم هوی و ندازمیم ـ  گـه ید مـاه  چنـد  تـا  قـراره . باشـم  ونیدکوراس  شیپ

ـ  از خـوام یم خـودم  ي خونـه  يبـرا  کـه  یـی زایچ مـورد  در اگـه  نداره هم يضرر یول ، بمونم نیکورب  برنامـه  شیپ
 . باشه لزیما دیخر یآسون به منم دیخر برسه که موقعش کنه خدا. کنم يزیر
 .کنه دیخر سرعت نیا به یکس بودم دهیند حاال تا -
 ؟ کردم دتیام نا -

ـ  عنوان به که باشه زیچ هی فقط اگه. دمیم تکون سر عیسر ـ خر ، سـتم ین خـوب  تـوش  اصـال  دختـر  هی . کردنـه  دی
 . کردم یسبک احساس واقعا دیکش طول قهیدق هی فقط دشیخر نکهیا از
 ؟ زدمیم چرخ شتریب دیخر از قبل دیبا نظرت به -

 ریچشـمگ  مـن  کـه  انگـار . دارم دوسـت  رو کنـه یم نگـاهم  کـه  ياونجـور . کنـه یم نگاهم و داده لم شخونیپ يرو
 .ام مغازه يتو زیچ نیتر
ـ ن گـه ید ، يدار دوسـت  رو يکـرد  انتخاب که يزیچ اون اگه - ـ . سـت ین زدن چـرخ  بـه  يازی ـ م یوقت ـ  یدونی  یچ
 .گهید یدونیم ، يخوایم

 اون ، مـن  يرو کـرده  تمرکـز . شـه یم خشـک  دهـنم  ، شـم یم چشـمش  تـو  چشـم  کـه  دوم بار و کنمیم نگاهش
 بـودن  جالـب  و بـودن  یعصـب  و بـودن  عـذاب  در احسـاس  واحـد  آن در شـه یم باعـث  صـورتش  يرو يجد نگاه

 .من سمت دارهیبرم قدم هی و دارهیبرم شخونیپ از رو اش هیتک. باشه داشته
 .نجایا ایب -

. اسـت  احمقانـه  جـانم یه. خـودش  دنبـال  کشـونه یم رو مـن  و انگشـتام  دور شنیم حلقه و نییپا انیم انگشتاش
 . اس کننده ناراحت واقع در

 .بدن قرارت ریتاث تحت ينجوریا نذار.  انگشتن دونه تا چند فقط اونا ، تیت
ـ د يرو کـه  ییتـا  سـه  یچـوب  شنیپارت هی به تا دهیم ادامه راهش به ـ  يهـا  نوشـته  وارشی  شـده  نوشـته  ییایآس
ـ زایچ اون از نیا. رسهیم ـ م مـردم  معمـوال  کـه  هیی ـ . خوابشـون  اتـاق  کنـار  ذارنی . نکـردم  درکشـون  وقـت  چیه

 .کنه عوض لباس تا باشه ستادهیا پشتش بارم هی یحت دارم شک که داشت دونه هی هم مامانم
 : پرسمیم ازش

 ؟ یکنیم کار یچ -
ـ رد دندوناشـو . دستشـه  تـو  هنـوز  دستم. میشیم رخ به رخ و گردهیبرم ـ رد بـه  فی ـ م نشـونم  فی ـ  و دهی  قـدم  هی
ـ  جفتمـون  حـاال . کشـه یم خـودش  با منم ، شنیپارت پشت دارهیبرم  تـونم ینم.  میشـد  میقـا  مغـازه  ي گوشـه  هی

 .میریم در معلممون دست از و میا مدرسه تو انگار. رمیبگ رو م خنده يجلو
 :لبم يرو ذارهیم رو انگشتش

 ! سسیه -
ـ ا بـه  نـه  ، شـه یم قطـع  م خنـده  بالفاصـله . کـرده  زوم لبام يرو شتریب البته و صورتمه به نگاهش  کـه  خـاطر  نی

ـ برم خنده از دست.  دونمینم جالب رو هیقض گهید ـ پ تمـاس  لـبم  بـا  انگشـتش  نکـه یا محـض  بـه  چـون  دارمی  دای
 .کنمیم فراموش رو دنیخند ، کنهیم
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 .کنمیم فراموش رو زیچ همه
 .چونمه و لب يرو نرمش حرکت و انگشتش کنم تمرکز روش تونمیم که يزیچ تنها االن

 .رهیم تر نییپا و نییپا ام چونه از که رهیگیم رو انگشتاش رد چشماش
ـ م بهم تماس از یحس انگشت هی همون  شـه یم نیسـنگ  نفسـم  نکـه یا. کـاره  در دسـت  تـا  هـزار  انگـار  کـه  دهی
 .نهیهم ي نشونه

ـ  هنوز چشمش ـ م ادامـه  رو راهـش  کـه  انگشتشـه  یپ ـ  نیکـوچکتر  انگشـتاش .  دهی  و نـداره  پوسـتم  بـا  یتماس
 .باوره قابل ریغ دهیم بهم که یجانیه

 میمسـتق  نگـاهش . سـت ین نییپـا  بـه  نگـاهش  گـه ید ، کنـه یم بازشـون  دوباره یوقت و بندهیم آروم رو چشماش
 .منه صورت تو
 .بودم دنتیبوس منتظر در يجلو ياومد که يا لحظه اون از -

 : ارهیم لبم به لبخند اعترافش
 . هیستودن صبرت -

ـ م باال اروم رو راستش دست ـ  بـه  و ارهی  بـه  آروم رو سـرش .  کنـه یم نـوازش  رو موهـام  تـر  تمـام  چـه  هـر  ینرم
 : دهیم تکون مخالفت

 .ينبود من کنار نجایا االن ، بود یستودن صبرم اگه -
ـ  کـنم یم یسـع  و اش جمله به چسبمیم یدست دو ـ  ، بفهمـم  رو شیمعن  یکلمـات  گـه ید ، شـه یم کـه  کمینـزد  یول
 .کنهیم منتقل که يا العاده خارق حس و لباشم عاشق. ستین مهم برام شدن خارج دهانش از که

 رو مـن  روز تمـام  قـراره  انگـار  کـه  کارشـه  گـرم  سـرش  آروم اونقـدر . من تاب و تب خالف بر کامال...  نرم و اروم
 .داره نگه شنیپارت نیا پشت
ـ ب وجـود  بـه  خـودم  يتـو  مـنم  رو دهیم خرج به اون که يصبر تا کنمیم جون دارم ـ . ارمی ـ  یول  و انگشـتاش  یوقت

 .سخته واقعا بودن صبور ، شنیم ازم یالعمل عکس نیچن بروز باعث لباش و دستش
ـ  از دسـت . شـه یم دهیشـن  فروشـنده  زن يکفشـا  تـق  تق يصدا و شهیم باز یپشت اتاق در ـ برم دنمیبوس  و دارهی

 .ستین یدنیشن و هیکردن حس فقط التماسم خدا شکر. فتهیم التماس به قلبم
ـ م صـورتم  طـرف  دو رو دسـتاش  جفـت  ، شـخون یپ سـمت  میبـر  تا بکشه عقب نکهیا يجا به  رو صـورتم  ، ذارهی

ـ ثان چند و دارهیم نگه ثابت  و کنـه یم نـوازش  رو ام چونـه  آروم شسـتش  انگشـت . کنـه یم نگـاهم  سـکوت  در هی
ـ  نفس ـ  رو چشـماش  ، کنـه یم اخـم . کشـه یم یاروم  هنـوز  ، چسـبونه یم میشـون یپ بـه  رو شیشـون یپ و بنـده  یم

 .کنم احساس رو شیدرون جدال تونمیم و دستاشه يتو صورتم
 ! تیت -

 .دمیند حرفاش يتو وقت چیه قبال صداشه يتو که يا یمونیپش ، ارهیم زبون به آروم رو اسمم
 ...دوس من -

 : کنهیم نگاهم و کنهیم باز رو چشماش
 .تیت ، دارم دوست رو دنتیبوس -
 کـه  اومـد  تـر  نییپـا  و نییپـا  صـداش  جملـه  آخـر  يجـور  یول.  سخته براش جمله نیا گفتن انقدر چرا دونمینم

 .نکنه تموم رو اش جمله تا گرفتیم رو خودش يجلو داشت انگار
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ـ ب شـن یپارت از سـرعت  بـه  و کنـه یم رهـام  ، شـه یم تمـوم  ش جملـه  نکـه یا محض به ـ م رونی  از کـه  انگـار  ، رهی
 .کنه فرار خودش اعتراف

 .تیت دارم دوست رو دنتیبوس
ـ ا گفـتن  از بعـد  کـنم  فکر که یمونیپش برخالف  کـل  رو کلمـات  اون قـراره  مطمئـنم  بـا یتقر ، داشـت  حـرف  نی

 .کنم تکرار صدا یب خودم برام روز طول
ـ  بـه  خـرم  و خوش قهیدق ده  کـردن  نییپـا  بـاال  ذهـنم  يتـو  بارهـا  و بارهـا  رو فشیتعـر  و زدن چـرخ  هـدف  یب

 .دهیم رو شیاعتبار کارت داره رسمیم بهش یوقت. کنه تموم رو اش معامله منتظرم ، گذرونمیم
 : گهیم فروشنده زن
 .شنیم ارسال براتون گهید ساعت کی تا -

ـ م پـس  بهـش  رو لزیمـا  ياعتبار کارت ـ برم شـخون یپ يرو از رو هـا  پاکـت  کنـه یم شـروع  و دهی ـ م و دارهی  ذارهی
 . رهیگیم برداشتنش از قبل رو ها پاکت از یکی لزیما. سرش پشت

 .برمیم خودم نویا -
 : کنهیم نگاهم و گردهیبرم
 ؟ يحاضر -

ـ  از درجـه  سـت یب هـوا  کنمیم حس ییجورا هی.  رونیب سمت میفتیم راه ـ  یوقت  دمیشـا . شـده  گرمتـر  تـو  میرفت
 .بشه داغتر یکل بدنم کرده يکار لزیما که خاطره نیا به
. شـده  متوقـف  شـم یم متوجـه  کـه  خودمـون  یسـاختمان  مجتمـع  سمت فتمیم راه و میرسیم ابونیخ ي گوشه به

ـ چ کـه  نمشیبیم و گردمیبرم ـ ب دستشـه  کـه  یپـاکت  از رو يزی ـ  و کنـه یم پـاره  رو دورش. کشـه یم رونی  پتـو  هی
 .ارهیم رونیب

 !!! کنهینم رو کار نیا اون نه
ـ پ يتـو  هنـوز  کـه  يرمردیپ سمت به رو پتو ـ  بقچـه  رو ادهی ـ  شـده  چیپ ـ گ یم ـ م بـاال  رو سـرش  مـرد . رهی  و ارهی

 .زننینم یحرف کدومش چیه. رهیگیم رو پتو بعد و کنهیم نگاهش
ـ م اطـراف  همون زباله سطل هی طرف به لزیما  بـه  زده زل کـه یحال در بعـد .  تـوش  نـدازه یم رو یخـال  پاکـت  و رهی
ـ یم راه جفتمـون  و رسـه یم من به یوقت یحت. من سمت فتهیم راه ، نیزم  هـم  خودمـون  مجتمـع  سـمت  بـه  میفت

 .کنهینم نگاهم
ـ  بگـم  بهش اگه. کنمینم یول کنم تشکر ازش دارم دوست ـ خ مـن  برسـه  نظـر  بـه  ممکنـه  ، یمرس  اون کـردم  الی

 .داده انجام من تیرضا واسه رو کار
 .نکرده من خاطر به رو کار اون که دونمیم

 ...کرد بود سردش که يمرد خاطر به رو کار اون
ـ بب نـداره  دوسـت  خونـه  کـردن  دکـور  از قبـل  تا گهیم. خونه برم میبرگشت یوقت خوادیم ازم لزیما  خوبـه  ، نمشی
 از خوشـحالم  ، نداشـتم  هـا  پـرده  نصـب  يبـرا  اضـافه  وقـت  م برنامـه  يتو واقعا. بخونم دیبا که دارم درس یکل ،
 . نداره ازم کمک انتظار نکهیا
 جـان یه تونـه یم لزیمـا  کـه  ياونقـدر  البتـه  ، رسـه یم نظـر  بـه  زده جـان یه دشیجد يها پرده نصب بابت کم هی

 ! برسه نظر به زده
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ـ با گـه ید سـاعت  سه از کمتر. گذشته ساعت چند  کـه  فـتم یم شـک  بـه  نکـه یا محـض  بـه  ، باشـم  کـار  سـر  دی
 : رسهیم امیپ ازش ، نه ای ور اون برم بگه بهم قراره باالخره

 ؟ يخورد يزیچ:  لزیما
 ! آره:  من

 
ـ . شـم یم ناراحـت  خوردم شام نکهیا از دفعه هی ـ چ هـم  لزیمـا  ، بـودم  شـده  خسـته  انتظـار  از یول  مـورد  در يزی

 .بود نگفته شام
 .ارمیب برات بشقاب هی يخوایم. کرد درست کیاست رفتن از قبل شبید نیکورب:  من
 .نیبب و ایب حاال ، رمیمیم یگرسنگ از دارم.  اریب اره:  لزیما
ـ یم ، شـدن  راهـرو  وارد از قبل و کنمیم آماده براش بشقاب هی ـ فو يتـو  چمشیپ  در ، بـزنم  در نکـه یا از قبـل . لی

 : رهیگیم دستم از رو بشقاب. کنهیم باز رو
 . واستا نجایهم -

 : گردهیبرم بشقاب بدون دوم بار و ذارهیم آپارتمانش داخل قدم
 ؟ يحاضر -
ـ  کجا از دونمینم ـ  چـون  ، اسـت  زده جـان یه فهمـم  یم  صـداش  از تـونم یم چنـد  هـر . زنـه ینم هـم  لبخنـد  یحت

ـ  هیجزئ رییتغ هی. بدم صیتشخ ـ هم یول ـ م لـبم  بـه  لبخنـد  نمی ـ م حـاال  ، ارهی ـ چ دونمی ـ آو یسـادگ  بـه  يزی  زونی
ـ نم. باشـه  داشـته  یخوب حس شهیم باعث پرده کردن ـ  ، چـرا  دونمی ـ چ رسـه یم نظـر  بـه  یول ـ ز يزای  يتـو  يادی

 .دهیم رو حس نیا اقل ال یکی نیا که خوشحالم ، بده بهش یخوب حس که ستین اشیدن
ـ تغ نکـه یا بـا  ، بـاالن  اون هـا  پـرده . جلـوتر  رمیم قدم چند و کنهیم باز کامل رو در ـ یخ ریی ـ زیناچ یل ـ یخ ، هی  یل

ـ  يبـرا  حـاال  و کـرده  یزنـدگ  نجـا یا تمـام  سـال  چهار نکهیا دونستن. ادیم نظر به ادیز ـ آو پـرده  بـار  نیاول  زونی
 .دهیم گهید حس هی آپارتمان کل به ، کرده

 .يکرد یخوب انتخاب -
 .کنمیم نیتحس رو داره یهمخون تشیشخص با انقدر ها پرده نکهیا

 . نهیبیم صورتم يتو رو تعجب لزیما ، فتهیم نیزم يرو ي چهیقال به نگاهم
 .زهیم ریز جاش دونمیم -

 : است چهیقال به نگاهش
 . جاش سر رهیم تینها در -

ـ  اتـاق  وسط. کرده پهنش یبیعج يجا ـ  ای ـ . سـت ین مبـل  يجلـو  یحت ـ  ، شـدم  جیگ  بـراش  کجـا  دونـه یم یوقت
 ؟ کرده پهنش نجایا چرا ، تره مناسب

 .میکن افتتاحش میبخوا بودم دواریام ، نجایا گذاشتمش -
 : ادیم لبم به لبخند. نمیبیم رو صورتش ریدلپذ يدواریام اون و سمتش کنمیم رو
 .هیخوب ي دهیا -

ـ نم. شـه یم برقرار نمونیب یطوالن یسکوت ـ  داره رو چـه یقال افتتـاح  قصـد  االن دونمی  شـام  خـواد یم اول نکـه یا ای
 .باشه داشته یهمخون من ي چهارساعته سه فرصت با اش نقشه که یوقت تا. موافقم جفتشون با. بخوره
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 : ادیم حرف به باالخره تا میزد زل چهیقال به جفتمون
 .خورمیم بعدا رو غذا -

 .دهیم جواب رو ذهنم يصدا یب سوال
 ...میرسیم هم به چهیقال يرو همزمان و گوشه هی کنمیم پرت رو کفشام

 . بهتره زیچ همه ، دارم رو چلیر که حاال
 .بهتره ، دهیخواب راهرو سمت اون درست چلیر دونمیم یوقت ، دنیخواب

ـ  ، شـدن  داریب خواب از صبح هر ـ م یوقت ـ یخ ، شـه یم پـا  خـواب  از راهـرو  سـمت  اون درسـت  چـل یر دونمی  یل
 .بهتره

 .بهتره هم رفتن مدرسه ، مدرسه میریم یجفت که حاال
 : گمیم چلیر به رو مدرسه نگیپارک به ورودمون با همزمان

 .میکن فرار امروز ایب -
 .بهتره یلیخ ، چلیر با مدرسه از فرار مطمئنم

 ؟ یچ رنیبگ رو مچمون اگه -
 .رنیبگ رو مچمون که ستین هم الشیخ نیع رسهیم نظر به
 .خونه هی يتو.  هم با. میشیم حبس خونه تو جفتمون که نهیا شیمعن. رنیبگ رو مچمون دوارمیام -

ـ تک شیصـندل  یپشـت  به. ارهیم چلیر لب به لبخند حرفم ـ م هی ـ ا از. نـدازه یم گـردنم  دور دسـت  و دهی  کـاراش  نی
 .ادیم خوشم

 .میکن فرار ایب. باحاله یلیخ تو با شدن حبس -
ـ  هـم  کوچولـو  يهـا  بوسـه . کـاره یم صـورتم  رو ساده و کوچولو ماچ هی و شهیم خم جلو به  چـل یر طـرف  از یوقت

 .بهترن ، باشن
 : گمیم بهش

 .شده بهتر تو بودن با.  میزندگ. یکنیم بهتر رو یچ همه تو -
ـ  دونـه ینم چلیر. ارهیم چلیر يلبا به لبخند دوباره کلماتم ـ م زبـون  بـه  کـه  یکلمـات  تـک  تـک  یول ـ  بـه  ارمی  هی

 .کنه صورتش مهمون لبخند که. لهیدل
 اول ، داره الزم رو لباســاش گــهیم. ســاحل ســمت میریــم میــدار گمیمــ چــلیر بــه و امیــم رونیــب نــگیپارک از
 . میداریبرم هم پتو و ناهار. میداریبرم رو ساحلمون يلباسا و خونه میریم

 .میرسیم ساحل به
 .رهیبگ افتاب حموم مطالعه نیح خوادیم چلیر

 .کنم تماشا کنهیم مطالعه و رهیگیم آفتاب حموم که رو چلیر خوامیم منم
 .کنمیم تماشاش و بازومه يرو سرم من. آرنجشه به اش هیتک و دهیکش دراز شکم يرو

 شـون  يبـاز  هـوا  تـو  و کـرده  خـم  زانـو  از رو پاهـاش  جفـت  که ياونجور ساخته که هییبایز ي منظره يرو نگاهم
 .دهیم
 .خوشحاله چلیر

 .کردم خوشحال رو چلیر من
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 .کردم بهتر رو چلیر یزندگ من
 .بهتره من بودن با شیزندگ

 : کنمیم زمزمه
 ؟ چلیر -

 .کنهینم نگاه من به یول. بندهیم رو اون و ذارهیم کتاب يتو رو عالمت
 .یبدون رو يزیچ هی خوامیم -

ـ چ نـه  باشـه  مـن  يصـدا  يرو تمرکـزش  خـواد یم بـده  نشـون  کـه  بنـده یم رو چشماش یول ، دهیم تکون سر  زی
 .گهید
 .دادم دست از خدا به رو اعتقادم ، مرد مادرم یوقت -

 .دارهیم نگه بسته رو چشماش و ذارهیم بازوهاش يرو رو صورتش
ـ  بـذاره  خـدا  کـردم ینم فکـر .  بخـواد  یجسـم  درد اونقدر یکس يبرا بتونه خدا کردمینم فکر -  کـه  اونقـدر  یکس

 .کنه زشت اونقدر يزیچ وارد رو یکس بتونه خدا کنمینم فکر. بکشه زجر ، دیکش زجر مادرم
 .کنهیم تر رو اش بسته چشم اشک قطره هی

ـ  چطـور  ، نبـود  ییخـدا  اگـه  کـه  کـردم  فکر نیا به ، اون از بعد يروزها تک تک و ، دمید رو تو بعد یول -  نفـر  هی
ـ  چطـور  ، نبـود  ییخـدا  اگـه  که کردم فکر نیا به. باشه بایز انقدر تونستیم  آور شـگفت  انقـدر  تونسـت یم یکس

ـ  و.  بشـه  مـن  يشاد باعث ـ فهم...  االن نیهم ـ ا يبـرا  رو یزشـت  خـدا  کـه ...  دمی ـ م آدم بـه  نی  کنـار  از کـه  دهی
 .نکنه عبور یسادگ به بایز يزایچ

 .ارهینم چلیر لب به لبخند حرفم
 .شهیم اخمش باعث حرفم
 .شهیم ش هیگر باعث حرفم
 : کنهیم زمزمه

 ... لزیما -
 .برسه گوشم به صداش نداره دوست انگار که ارهیم زبون به رو اسمم آروم انقدر

 .منه يبرا که ياونقدر ، ستین شیزندگ يبایز لحظات از یکی لحظه نیا که مشخصه. کنمیم نگاهش
 .رمهید من...  لزیما -

 ؟ شهیم تموم یک کارت ؟ یزنیم شام:  نیکورب
 ؟ ییکجا ، گهید قهیدق ده:  من

 .میمونیم منتظرت در يجلو ما.  میکینزد:  نیکورب
 ؟ ما
ـ ناد تـونم ینم رو فتـه یم جونم تو امیپ هی اون با که یجانیه ـ بگ دهی ـ ی "مـا " اون قطعـا . رمی .  لزیمـا  و خـودش  یعن
 .خونه برگشته شبید که دونمیم ؛ کنم فکر لزیما از ریغ يا گهید یکس چیه بودن به تونمینم

ـ م خـودم  بـه  اسـتراحت  اتـاق  تو کوتاه توقف هی بعد و کنمیم تموم رو کارم نیآخر ـ ب از قبـل  تـا  دمی  رفـتن  رونی
 . (متنفرم مهمه برام نکهیا از( کنم چک رو موهام ، اونا دنید و
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ـ . سـتادن یا يورود در کنـار  تاشون سه ، ذارمیم رونیب که قدم ـ . اومـدن  نیکـورب  بـا  جفتشـون  لزیمـا  و انی  انی
ـ  تنهـا  ، زنهیم لبخند دنمید محض به ـ . اونـه  منـه  سـمت  بـه  نگـاهش  کـه  یکس  نیکـورب  رسـم یم بهشـون  یوقت
 : چرخهیم
 ." جک" میریم میدار ؟ يحاضر -

ـ  ، جـذابن  خودشـون  نـوع  در کدومشـون  هـر . ان یدرمـون  و درسـت  گروه ـ  بـا  یول  و یخلبـان  يژاکتـا  دنیپوش
ـ  نیچن لیتشک ـ یخ ، یگروه ـ ا بـا  ، کنارشـون  رفـتن  راه کـنم ینم انکـار . رترنیچشـمگ  یل  بـدجور  ، روپـوش  نی
 .دهیم بهم بودن پیبدت حس

 : گمیم
 .رمیمیم یگرسنگ از دارم ، میبر -
ـ  بـه  ، کـنم یم نگاه لزیما به ـ م تکـون  سـر  بـرام  ممکـن  شـکل  نیتـر  یمخف ـ  دهی . سـت ین کـار  در يلبخنـد  یول

ـ یم حرکـت  بـه  شـروع  مـون  همـه  و سـمت  اون کنـه یم رو روش ، باشـن یج يتـو  سـخت  و سفت دستاش . میکن
 .دارمیبرم قدم نیکورب کنار من ، منه از جلوتر قدم هی مدت تمام

 : پرسمیم میکنیم کج رستوران سمت به که رو راهمون
 ؟ میریگیم جشن دیکاریب امشب نفرتون سه هر که خاطر نیا به میدار نکنه ؟ هیچ مناسبتش -
ـ .  فتهیم انیجر به اطرافم در خاموش ي مکالمه هی ـ  بـه  نیکـورب .  کنـه یم نگـاه  لزیمـا  بـه  انی .  کنـه یم نگـاه  انی

 ! دوزهیم رو شیپ يرو ادهیپ به میمستق رو چشماش!  کنهینم نگاه کس چیه به لزیما
 : پرسهیم نیکورب

 ؟*  کاپرس ال بردنمون بابا و مامان شب هی میبود بچه یوقت ادتهی -
ـ ند شـب  اون از شـادتر  رو نمیوالـد  وقـت  چیه. ادمهی رو شب اون ـ  پـنج  از شـتر یب تونـه ینم. دمی  سـالم  شـش  ای

ـ  ، باشه بوده ـ ا یول ـ ی نی ـ خاطرات معـدود  از یک  خطـوط  تـان یکاپ پـدرم  کـه  بـود  يروز. دارم سـن  اون از کـه  هی
 .بود شده ییهوا

 : کنمیم نگاه نیکورب به عیسر و ستمیا یم راه وسط
 .یجوون یلیخ هنوز. یبش تانیکاپ یتونینم که تو ؟ يشد تانیکاپ -

ـ  و سخته چقدر شدن تانیکاپ دونمیم واقع در ـ ز يسـاعتها  خلبـان  هی ـ با رو يادی  قـرار  نظـر  مـد  تـا  بگذرونـه  دی
 .خلبانن کمک شونیسالگ ستیب ي دهه يتو ها خلبان شتریب. رهیبگ

 . دهیم تکون سر نیکورب
 .کردم عوض ییمایهواپ یکل من ؛ نشدم تانیکاپ من -

 : دوزهیم لزیما سمت به رو چشماش
ـ  امـروز  " بـذار  کنـار  مـن  يبرا هم گهید ساعت چند" يآقا یول - ـ ترف هی  رکـورد .  گرفتـه  کوچولـو  خوشـگل  عی

 .شکست رو شرکت
ـ م تکـون  نیکـورب  يبـرا  رو سرش داره ، کنمیم نگاه لزیما به  اش زده خجالـت  نیکـورب  حـرف  کـه  مشخصـه . دهی

ـ  نیا ، کرده ـ  یفروتن ـ ی هـم  شیذات  دوستشـون  اون اگـه  گـه یم بهـم  حسـم . جذابشـه  يهـا یژگیو از گـه ید یک
ـ دن همـه  بـه  رو خبـرش  بلنـدگو  بـا  و بـود  سـتاده یا بـار  هی يتو ییجا هی االن ، بود شده تانیکاپ لونید  اعـالم  ای
 .کردیم
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 : ادیم حرف به لزیما
 .ندارن عیترف يبرا يادیز آدم.  هیا منطقه ییمایهواپ هی. ستین هم یمهم زیچ نیهمچ -
 : دهیم تکون سر انی

ـ ترف نیکـورب  ، نگرفتم عیترف من - ـ ترف هـم  لـون ید ، نگرفـت  عی  و سـت یب فقـط  نکـه یا از صـرفنظر . نگرفـت  عی
 .يبود نجایا ما ي همه از کمتر هم سال کی ، يدار سال چهار

 : تامون سه به کنهیم رو ، عقب رهیم قدم چند و چرخه یم
ـ ب رومـون  بـه  کـم  هی ، کنار بذار بار هی رو یفروتن اون - ـ  روت بـه  حتمـا  مـا  ، شـد یم عـوض  جـامون  اگـه . اری  یم

 .میآورد
ـ  گذرهیم شون یدوست از مدت چه دونمینم ـ  از یول ـ م خوشـم  انی ـ یخ لزیمـا  و اون کـه  مشخصـه . ادی  هـم  بـه  یل

ـ  و کنـه یم افتخـار  بهـش  دل تـه  از انی چون ، کنینزد  يدوسـتا  کـه  خوشـحالم . سـت ین کـار  در یحسـادت  چیه
 نطــوریا رو نجــایا شیزنــدگ شــهیهم. خوشــحالم پشتشــه یتیحمــا نیهمچــ نیکــورب نکــهیا از. نــانیا نیکــورب

 چنــد هــر.  کــردن يســپر خونــه از دور و ییتنهــا در رو وقــتش ي همــه ، ادیــز کــردن کــار. :کــردمیم تصــور
 !چرا دونمینم

 نیکـورب  یزنـدگ  مـورد  در سـت یباینم اصـوال  ، بـود  خونـه  رو یمناسـب  زمـان  بـا یتقر و بـود  خلبـان  هـم  ما پدر
 .کردمیم یاشتباه تصور نیهمچ
 .ستین خانوادشه عضو و همخون نگران جهت یب و خودیب که یکس تنها نیکورب کنم فکر

ـ . کنهیم باز برامون رو در نیکورب. میرسیم رستوران به ـ  نیکـورب . شـه یم وارد اول انی ـ م عقـب  قـدم  هی  تـا  ذارهی
 .شم وارد من اول

 : گهیم انی
 .رفقا کنمیم داتونیپ.  ییدستشو رمیم من -

ـ م شخونیپ زیم سمت به نیکورب ـ  پشـت  جفتمـون  لزیمـا  و مـن  و رهی ـ . میسرش ـ  نگـاه  هی  لزیمـا  سـمت  یدزدک
 : ندازمیم
 .تانیکاپ گمیم کیتبر -
 مشـکوك  بشـنوه  رو لزیمـا  بـه  کمیتبـر  نیکـورب  اگـه  کـه  سـت ین خـاطر  نیا به. گمیم یلب ریز یول چرا دونمینم
 يشـتر یب يمعنـا  ، بشـنوه  لزیمـا  خـود  فقـط  کـه  بگـم  اروم اونقـدر  رو کمیتبـر  اگـه  کـنم یم حس انگار ، شهیم

 .دهیخواب پشتش
ـ  بعد ، زنهیم لبخند و دوزهیم چشمام به رو چشماش لزیما ـ  و نـدازه یم نیکـورب  سـمت  بـه  نگـاه  هی  نـه یبیم یوقت

 .کارهیم سرم ي گوشه عیسر ي بوسه هی و شهیم خم سمتم به ، ماست به پشتش هنوز
ـ  مـرد  هی یدزدک ي بوسه بذارم دینبا. بکشم خجالت ضعفم از دیبا ـ  نیچن ـ . بـده  بهـم  یحس ـ جور هی  انگـار  کـه  هی
ـ چ هر. کنمیم پرواز ای ، شمیم غرق ای ، شمیم شناور هوی ـ ن کـه  يزی ـ حما بـه  ازی  چـون  ، باشـه  نداشـته  پاهـام  تی

 .رسنیم نظر به استفاده قابل ریغ کال پاهام
 : لبشه يرو ، فروتنانه حال نیع در و جذاب لبخند اون هنوز

 .یمرس -
 : پاهاشه به نگاهش و زنهیم ام شونه به اش شونه با
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 ! تیت ، يشد خوشگل چه -
ـ  به بچسبونم رو کلمه تا چهار اون خوامیم  بـرم  تـا  شـم  رد جلـوش  از روز هـر  کـنم  وادار رو خـودم  و لبـورد یب هی

 .رمیگینم یمرخص روزم هی یحت گهید ياونجور. کار سر
ـ  بـه  ، بـوده  صادقانه نظرش کنم باور خوادیم دلم که انقدر  اخـم  بـا  بـوده  تـنم  کامـل  سـاعت  دوازده کـه  یروپوش
 : کنمیم اشاره

 ! تنمه موس ینیم روپوش -
 : گهیم آروم ، شنیم مماس هامون شونه دوباره و شهیم خم سمتم به دوباره

 !داشتم موس ینیم به نسبت یخاص حس هی شهیهم من -
 . شهیم پاك صورتم از لبخند عیسر ، ما سمت گرهیبرم رو روش نیکورب

 ؟ زیم ای قیآالچ -
 : دهیم جواب لزیما ، میندازیم باال شونه جفتمون لزیما و من

 !شد کدوم هر -
ـ . کنـه  ییراهنمـا  نشسـتنمون  محـل  سمت به رو ما تا ادیم شخدمتیپ ـ  و نیکـورب . گـرده یبرم هـم  انی  جلـو  انی

ـ یخ. منه سر پشت درست لزیما. رنیم جلو ـ نزد یل ـ نزد تـا  رو سـرش  عقـب  از. کی ـ م گوشـم  کی  دسـتش  و ارهی
 : زنهیم نفس گوشم ریز ، کمرم يتو شهیم چفت

 ! داشتم یخاص حس هی هم پرستارا به نسبت ییجورا هی -
ـ تحم بهـش  رو خـودش  االن نیهم که رو یگوش تا ارمیم باال رو ام شونه ـ  گـردنم  کـل  ، کـنم  پـاك  ، کـرده  لی  خی

 طــرف دو پــرنیم انیــ و نیکــورب. نــدازهیم فاصــله نمــونیب و کنــهیم ول رو کمــرم ، میرســیم قیــآالچ بــه. زده
 .نمیشیم لزیما يروبرو قایدق نیکورب کنار منم ، نهیشیم انی کنار لزیما. رنیگیم رو قیآالچ
ـ م سـفارش  دار گـاز  آب جفتمـون  لزیمـا  و من ـ  و نیکـورب  و میدی ـ  انی ـ  انتخـاب . یدنینوش ـ  هـم  شیدنینوش  هی

ـ  هفتـه  چنـد .  اسـت  گهید توجه قابل موضوع ـ  ، کنـه ینم مسـت  معمـوال  کـه  کـرد  ادعـا  ، شیپ  نظـر  در بـا  یول
ـ  امشـب  اقـل  ال کـردم یم فکـر  ، دمشید که یاول شب یافراط حالت گرفتن ـ  هی ـ م سـفارش  یدنینوش  قطعـا . دهی

 : کنهیم بلند رو واشیل انی ، ارنیم رو سفارشامون یوقت. داره گرفتن جشن واسه لیدل هی
 ! خودمون افتادن جلو يبرا -

 : کنهیم اضافه نیکورب
 ! دوباره -
 : گهیم خودش از دفاع در دیتقل به لزیما
 .کردم کار جفتتون يکار ساعت برابر دو نکهیا افتخار به -
 : گهیم جواب حاضر انی

 .کنهیم دایپ تداخل يکار اضافه با که میدار ییها رابطه نیکورب و من واقع در -
 : دهیم تکون سر نیکورب

 .مینزن حرف من يها رابطه از خواهرم يجلو -
 : رهیم باال صدام

 ؟ ستین بهت حواسم خونه ياینم و يندار کار که ییشبا اون همه یکنیم فکر ؟ وقت اون چرا -
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 : کنهیم غرولند نیکورب
 .نیکن عوض رو بحث گم، یم يجد -
 : دمیم ش خواسته به تن لیم کمال با
 ؟ نیشناسیم رو گهیهمد وقته چند تا سه شما -

 . مهمه برام باشه لزیما به مربوط که یجواب فقط هرچند ، ستین یخاص شخص سوالم طرف
 : دهیم جواب انی

ـ  کـه  شیپ سال چند از رو برادرت لزیما و من - ـ یم یخلبـان  ي مدرسـه  میرفت ـ  از رو لزیمـا .  میشناس ـ  نـه  یوقت  ای
 .شناسمیم بودم ساله ده
 : کنهیم حیتصح لزیما
 .میبود هم با پنجم کالس بار نیاول. بود سالمون ازدهی جفتمون -
ـ  شـماره  قـانون  گذاشتن پا ریز ، گذشته مورد در مون مکالمه دونمینم ـ م حسـاب  بـه  کی ـ  ادی ـ  ، نـه  ای  انگـار  یول
 .نداره دادن جواب با یمشکل لزیما
ـ م نون سبد هی برامون شخدمتیپ ـ  ، ارهی  گـه یم جـه ینت در. مینکـرد  هـم  بـاز  رو منـو  يال هنـوز  کـدوممون  چیه

 .گردهیبرم سفارشمون گرفتن يبرا دوباره
 : کنهیم عوض کامل رو بحث موضوع ، منو کردن باز ضمن نیکورب

 !ینباش باز همجنس شهینم باورم هنوزم -
 : بهش زنهیم زل منو پشت از لزیما
 .مینزن حرف هامون رابطه مورد در قراره کردم فکر -
ـ  تـو  ، کنـار  به نیا.  مینزن حرف من يها رابطه مورد در گفتم!  نه -  مـوردش  در میبخـوا  کـه  ينـدار  هـم  دونـه  هی

 .میبزن حرف
 : لزیما به دهیم چیپ سه ریگ و زیم يرو ذارهیم صاف رو منو نیکورب

 ؟ يذارینم مرار قرار وقت چیه چرا ، يجد یول -
 .شدن برادرم چشم تو چشم تا دهیم نشون تر عالقمند دستش يتو وانیل به ، ندازهیم باال شونه لزیما
 ! ارزشه یب برام ، یرسیم بهش رابطه هی ته که يزیچ اون -
ـ برم تـرك  قلـبم  تو يزیچ هی ـ ی نگـرانم . دارهی  دهیشـن  سـکوت  يتـو  رو شکسـتنش  يصـدا  واقعـا  پسـرا  از یک

 .شیصندل به دهیم هیتک نیکورب. باشه
 .باشه بوده اریع تمام یعوض هی دیبا دختره ، یلعنت -

 .بده یسرنخ گذشته مورد در ممکنه ، العملشم عکس منتظر ، شنیم لزیما خیم چشمام
ـ  یسـاکت  همـون  به ، دهیم تکون سر ساکت ـ . کنـه یم رد رو نیکـورب  ي هیفرض  کنـه یم صـاف  رو گلـوش  آروم انی

 از. بـازه یم رنـگ  ، بـود  شـده  دوختـه  صـورتش  بـه  شـه یهم کـه  يلبخنـد  اون و شهیم عوضش صورتش حالت ،
 .باخبره ازش انی ، ه لزیما ي گذشته يتو که یانیجر هر مشخصه العملش عکس

 
 :لبشه يرو یزورک ي خنده هی ، ارهیم باال رو وانشیل و نهیشیم جاش سر صاف انی
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 نیتـر  جـوون  عنـوان  بـه  ، شـرکته  رکـورد  شکسـتن  گـرم  یحسـاب  سـرش  ، نـداره  وقـت  دختـرا  يبـرا  لزیما -
 .داشته حاال تا مونییمایهواپ که یتانیکاپ
ــا ــِ  یونیــم در پ ــه – رو انی ــامونیل. میکنــیم درك – هســت کــه يمنظــور هــر ب ــاال رو وان ــه. میاریــم ب  هــم ب

 .خورهیم شیدنینوش از قلپ هی کس هر و مشونیزنیم
. سـت ین بـاغ  تـو  اصـال  انگـار  نیکـورب  چنـد  هـر  ، مونهینم پنهان چشمم از ندازهیم انی به لزیما که یقدردان نگاه
ـ درگ ذهـنم  کـل  که هست حواسم. شدم هم کنجکاوتر لزیما مورد در حاال ـ ا ری ـ  نی ـ  هـر  چـون . اسـت  هیقض  یچ

 .بدونم موردش در بخوام که شهیم دایپ يشتریب يزهایچ ، گذرونمیم باهاش رو يشتریب زمان
 : گهیم نیکورب

 .میریبگ جش دیبا -
 : ذارهیم نیزم رو منو لزیما
 .میکنیم رو کار نیهم میدار کردمیم فکر -
ـ م شـب . نهیا از بعد منظورم - ـ ب میری ـ با. رونی ـ  دی ـ پ دختـر  هی ـ  دای  سـر  بـه  رو ت یخشکسـال  ي دوره کـه  میکن
 .ارهیب
ـ  ، پاشـه یم رونیب دهنم از یدنینوش هوی  متوجـه  لزیمـا . کـنم  مهـار  رو م خنـده  شـم یم موفـق  خوشـبختانه  یول

 .دارهیم نگه من يپا کنار همونجا رو پاش. زنهیم پام مچ به آروم پاش با ، زیم ریز از و شهیم واکنشم
 ! داره استراحت به ازین تانیکاپ ضمن در. خوبم من -

ـ  منـو  داخل حروف تمام  اسـتراحت  و یخشکسـال  ، شـدن  تمـوم  مثـل  یکلمـات  بـا  و شـن یم تـار  چشـمم  شیپ
 .شنیم نیگزیجا

 : دهیم تکون دییتا به سر و کنهیم نیکورب نگاه انی
 ! بخوابه دراز به دراز خورده که ییکوال ریتاث تحت و ش خونه بره تانیکاپ بذار. امیم من -
ـ یم جـاش  سـر  صـاف  ، دوزهیم من به رو چشماش لزیما  پـام  دور رو پـاش . باشـن  تمـاس  در زانوهـامون  تـا  نهیش

 . کنهیم حلقه
 .چسبهیم بدجور دنیخواب -

 .فتهیم روش يجلو يمنو به چشمش و دارهیبرم من از رو نگاهش
ـ نخواب تمـام  روز نُـه  انگـار . بخـوابم  و آپارتمـانم  برگـردم  زودتـر  خـوام یم ، نیبد سفارش نیکن عجله نیایب -  دمی
 .بود کرده خودش مشغول رو ذهنم مدت نیا تو که بود يزیچ تمام نیا و
 .بدنم از گهید يجا چند يرو نطوریهم ، هامه گونه يرو شیآت
 ! بخوابم جا نیهم خوادیم دلم ییجورا هی نگم دروغ اگه -

 : میشیم چشم تو چشم و ارهیم باال رو سرش
 ! زیم يرو جا نیهم -

 .هامه گونه یداغ به بدنم تمام يدما حاال
 : گهیم خنده با نیکورب

 .میآورد یم رو لونید جات به دیبا. یول و شل یلیخ تو من يخدا -
 : چرخونه یم وضوح به رو چشماش انی
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 ! دینبا ، رینخ -
 : پرسمیم
 ؟ دیمتنفر ازش انقدر تون همه چرا ؟ هیچ لونید با مشکلتون -

 : ندازهیم باال شونه نیکورب
 يشــبا میکنــ دعــوت ازش نکــهیا از قبــل و. میکنــ تحملــش میتــونینم فقــط ، میباشــ متنفــر ازش نکــهیا نــه -

 !زن هم به حال کهیمرت.  مینبود خبر با حسمون نیا از کدوممون چیه ، شمونیپ ادیب مسابقه
 : کنهیم ممیتقد رو آشناش تینها یب ي غره چشم اون بعد

 .رهیگینم اشویکار کثافت يجلو بودنش متاهل. یبمون تنها باهاش ندارم دوست ابدا -
 . نهیهم بودم دلتنگش بدجور روزا نیا که يا برادرانه عشق و تیمالک حس اون

 ؟ خطرناکه یعنی -
ـ درگ تـو  نـدارم  دوسـت  و کنهیم انتیخ زنش به که دونمیم فقط ، نه - ـ  رشی  کـه  کـردم  روشـنش  هرچنـد . یبش
 .یممنوع ورود ي هیناح جزء تو
 : خندم یم شیعقل یب به
 ! يبردار ات پدرانه يرفتارا از دست یتونیم گهید. سالمه سه و ستیب من ، نیکورب -

 : شهیم بابا هیشب کامال هیثان چند يبرا و شهیم جمع هم در صورتش
ـ  کـوچکتر  خـواهر  تـو . کـنم یم رو خـودم  کار من ، يکرد غلط -  لـون ید کـه  قـائلم  ییارهـا یمع بـرات  مـن .  یمن

 .ستین کینزد هم شون یکی به یحت
 نکـه یا از.  همونطـوره  هنـوزم  ، کـرد یم رفتـار  دهنـده  آزار مدرسـه  تـو  کـه  قـدر  همون.  نشده عوض هم ذره هی

ـ یبهتر اون نگـرانم  فقط یول ادیم خوشم خوادیم برام رو زیچ نیبهتر  یخـارج  وجـود  اصـال  خـواد یم بـرام  کـه  ین
 .باشه نداشته

 .نداره هم شباهت یگرفت نظر در برام تو که ییارایمع به يبشر یبن چیه ، نیکورب -
 : دهیم تکون دییتا به سر و رهیگیم رو حق طرف

 .توئه با حق یلعنت -
ـ بگ فاصله من از خواسته لونید از نکهیا ـ  و لزیمـا  از دیشـا  کـه  نـدازه یم شـک  بـه  رو مـن  ، رهی ـ  هـم  انی  نیچن

 . باشه نداده رو احتمالش ممکنه پس داره مشکل لزیما کردیم فکر چند هر. کرده یدرخواست
 ؟ داره رو نیکورب نظر مورد يارایمع لزیما یعنی پرسمیم خودم از

ـ  جـاش  بـه  ، بشـه  تـابلو  ترسمیم یول کنم نگاه لزیما به االن نیهم خوادیم دلم انقدر ـ  لبخنـد  هی ـ م یزورک  و زنمی
 : دمیم تکون افسوس به سر

 ؟ ومدمین ایدن به اول من چرا -
 : دهیم جواب نیکورب

 .کردینم هم یفرق نیهمچ -
 : کنهیم اشاره صورتحساب به و زنهیم لبخند شخدمتیپ به انی

 .منن مهمون همه امشب -
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ـ م يرو پـول  انعـام  و صورتحساب ي اندازه به ـ م زی ـ یم بلنـد  همزمـان  مـا  و ذارهی ـ  و کـش  و میش  تـن  بـه  یقوس
 .میدیم مون خسته

 : پرسهیم لزیما
 ؟ کجا بره قراره یک خب -
 ! بار -

 .بده جواب زودتر یک که س مسابقه انگار که پره یم رونیب نیکورب دهن از نیهمچ حرف
 : گمیم من

 .داغونم و درب و بودم فتیش ساعت دوازده که من -
 ؟ یبرسون منم نداره اشکال -
 . کنهیم مطرح رو سوالش شدنمون خارج با همزمان لزیما
 ! بخوابم خوامیم فقط. ندارم رفتن رونیب حس چیه امشب -

ـ  واسـه  ياصـرار  زنـه یم حرف دنیخواب از یوقت نیکورب يجلو ادیم خوشم ـ تاک کـردن  یمخف  انگـار !  نـداره  دشی
 !ستین یواقع دنیخواب به عالقه منظورش که دمیفهم من شه مطمئن خوادیم

 : کنمیم اشاره یاصل راه به
 .مارستانهیب پشت نمیماش ، آره -

 : کنهیم چفت هم تو رو دستاش نیکورب
 .رونیب میریم انی و من. نیبخواب نیبر ول و شل تا دو شما ، بابا خب -

ـ  و اون.  گردهیبرم نیکورب ـ  راه وقـت  فـوت  يا ذره بـدون  انی . چرخـه یم نیکـورب .  مخـالف  سـمت  بـه  افـتن  یم
 . ادیم عقب سمت به آروم قدم چند

 .باال میندازیم شات هی افتخارت به ما ، تانیکاپ یه -
ـ یم نگـاه  رفتنشـون  بـه  کـه  طـور  همـون . میمونیم حرکت یب لزیما و من ـ  وسـط  میکن ـ دا هی ـ ز ینـوران  ي رهی  ری

ـ پ بـه . میستادیا ابونیخ کنار چراغ ـ ی ، کـنم یم نگـاه  کنـارمون  يرو ادهی ـ دا ي لبـه  يرو رو کفشـهام  از یک  ي رهی
ـ ناپد یکیتار يتو که نمیبیم ، ذارمیم ینوران ـ گیم بـاال  رو سـرم . شـه یم دی  بـرام  ، کـنم یم نگـاه  چـراغ  بـه  و رمی

 .افکنه نور شدت به ، ما يرو نورش چرا که سواله
 : گمیم زدم زل چراغ به که همونطور

 .میا صحنه يرو انگار -
 : گهیم.  شهیم بیغر بیعج چراغ برانداز مشغول من مثل و ارهیم عقب به رو سرش

 !یسیانگل ماریب -
 : کنهیم اشاره سرمون باال چراغ به. کنمیم نگاهش یسوال

 ! میبود یسیانگل ماریب ياجرا حال در احتماال ، میبود صحنه يرو اگه -
 : دهیم نشون رو من و خودش دست با
 .خلبان هی و پرستار هی ، تنمونه که یلباس -
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ـ  احتمـاال  البتـه  ، رمیگیم رو منظورش ـ ز کـم  هی ـ  ، خلبانـه  گـه یم!  يادی  مـار یب ياجـرا  حـال  در واقعـا  اگـه  یول
ـ  سـربازه . خلبانـه  نـه  بود یم سربازه ستیبایم اون ، میبود یسیانگل  نـه . داره رابطـه  پرسـتاره  بـا  کـه  هیتیشخص

 .خلبانه
 ... و داره يزیآم اسرار ي گذشته که هیاون خلبانه یول
 : صورتش به زنمیم زل يجد حالت هی با
 .بود من شدن پرستار لیدل لمیف اون -

 : دوزهیم من صورت به و دارهیبرم سر باال چراغ از رو نگاهش ، ذارهیم باشیج يتو رو دستاش
 ؟ واقعا -

 : رهیگیم ام خنده
 ! نه -
 .زنهیم لبخند لزیما

 * . يا هیقاف چه
ـ یب راه تـا  میگـرد یبرم همزمان جفتمون ـ  سـاختن  سـرگرم  ذهـنم  يتـو . مارسـتان یب سـمت  میفت  واقعـا  شـعر  هی
 : شمیم مکالماتمون از افتضاح

 زنهیم لبخند لزیما
 گهید کس يبرا نه
 فقط لزیما
 .زنهیم لبخند من يبرا

 : پرسهیم
 ؟ بازه چرا شتین -

 ! سازمیم موردت در نو شعر نوع از افتضاح شعر هی دارم چون
ـ بگ رو ام خنـده  يجلـو  تا دمیم فشار هم به رو لبام ـ . رمی  جـور  و جمـع  یحسـاب  و درسـت  شـم یم مطمـئن  یوقت

 : دمیم رو جوابش شده
 هی به ازین چقدر و ام خسته چقدر کردمیم فکر داشتم فقط -

 چشماش به دوزمیم چشم
 ! دارم یحساب و درست خواب -

 : زنهیم لبخند که اونه حاال
ـ  ادینم ادمی که من.  یگیم یچ دونمیم - ـ . باشـم  بـوده  خسـته  انقـدر  وقـت  چیه  نکـه یا محـض  بـه  ممکنـه  یحت

 ! ببره خوابم نتیماش يتو میبرس
 ! خوب هم یلیخ

ـ  زنمیم لبخند ـ یخ روز. کـنم یم تمـوم  رو زمـون یآم اسـتعاره  ي مکالمـه  اون یول  واقعـا  و داشـتم  يا یطـوالن  یل
ـ م قـدم  سـکوت  در. ام خسته یلیخ ـ بگ رو خـودم  يجلـو  تـونم ینم. میزنی  ياونجـور  کـه  دسـتاش  از نگـاه  و رمی
 دمیشـا .  کنـه یم محافظـت  دسـتاش  مقابـل  در مـن  از داره انگـار  ، بـردارم  کـرده  مشـون یقا ژاکـتش  بیج يتو

 . کنهیم محافظت من مقابل در دستاش از داره
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ـ  کامـل  بعـد  و شنیم آهسته قدمهاش که مونده نگیپارک تا بلوك هی فقط ـ  مـنم  عتـا یطب. سـته یا یم  سـتم یا یم
 يجـا  بـه  بـه  نگـاهم  ، کنـه یم نگـاه  سـرش  يبـاال  آسمون به داره. کرده جلب رو نظرش یچ نمیبب تا گردمیبرم و

ـ چ همـه  مـورد  در خـوام یم. کـنم  سـوال  مـوردش  در خـوام یم. فتـه یم چونشـه  يرو کـه  یزخم . کـنم  سـوال  زی
ـ ک تولـدش  نکـه یا از ، بپرسم ازش سوال ونیلیم کی خوامیم ـ  نکـه یا بعـد  و کـنم  شـروع  هی  کـه  يا بوسـه  نیاول

 . عشقش نیاول و شیبچگ کل و نشیوالد مورد در بعد.  بوده يچجور داشته
ـ  بـدونم  خوامیم. بپرسم ازش چلیر مورد در خوامیم ـ  افتـاده  کـه  یاتفـاق  هـر  و اومـده  سرشـون  یچ  باعـث  یچ

 . بشه زونیگر سال شش يبرا يا رابطه نوع هر از شده
 .شدم سال شش اون انیپا ي نقطه که بوده من يتو یچ بدونم خوامیم ، همه از تر مهم
 :گمیم.  زبونمه نوك سواال تک تک

 ؟ لزیما -
 . بود بارون قطره هی -

 تمـام  ، آسـمونه  بـه  نگـاهمون  جفتمـون  حـاال . کـنم یم حـس  شـو  دونه هی منم ، شه تموم ش جمله نکهیا از قبل
ـ  بـا  رو سواال اون ـ م قـورت  بغـض  هی ـ م نییپـا  تنـدتر  بـارون  يهـا  قطـره . دمی ـ  ، انی  حالـت  همـون  در مـا  یول

 بـارون  نـم  نـم  بـه  رو خودشـون  يجـا  تـوك  و تـک  قطـرات . میگـردون یبرنم آسـمون  از رو نگاهمون و میستادیا
ـ  بعد و دنیم  بـه  گـردنم  از ، خـوره یم سـر  پوسـتم  يرو بـارون  قطـرات . فتـه یم راه یحسـاب  و درسـت  بـارون  هی

ـ  رو شـرتم  یت تمام و موهامه داخل ، ادیم نییپا سمت ـ  آسـمونه  سـمت  بـه  هنـوز  صـورتم . کـرده  سیخ  بـا  یول
 .بسته يچشما

 .کنهینم يبرابر تازه بارون يبو و حس با ایدن تو زیچ چیه
ـ  يدسـتا  ، گـذره  یم ذهنم از فکر نیا نکهیا محض به  پـس  تـا  خـوره یم سـر  و کنـه یم لمـس  رو ام چونـه  یگرم

ـ  نفـس  قـدرت  و زانوهام قدرت ، گردنم ـ گیم ازم همزمـان  رو دنیکش  در مـن  سـرپناه  ش قـواره  و قـد  حـاال . رهی
ـ  بـه  لبهـاش . آسـمون  سـمت  به و ان بسته چشمام هنوزم ول.  شده بارون مقابل ـ م تـر  نییپـا  یآروم  حـاال  و انی
 .کنمیم سهیمقا اش بوسه حس با رو تازه بارون حس دارم

 .بهتره یلیخ یلیخ اش بوسه
ـ ا نمـون یب يگرمـا  با یول.  سرد کم هی و سنیخ بارون قطرات از لباش ـ  از دمـا  تفـاوت  نی ـ م نیب  کـه  یبـارون . رهی

ـ  نطـور یا و اطرافمـون  یکیتـار  ، زهیریم صورتمون و سر رو ـ ا صـحنه  يرو واقعـا  انگـار ...  گـه یهمد دنیبوس  و می
 اون بـه  تـا  شـکافن یم رو کالبـدن  دارم روحـم  و ام معـدم  و قلـبم  انگـار . داسـتانمونه  عطـف  ي نقطـه  جا نیهم
 .ممتده خط اون مرتقع ي قله لحظه نیا و اومده نمودار هی يرو ام ساله و ستیب عمر تمام انگار. وندنیبپ

 هـم  گـه ید يجـد  نسـبتا  ي رابطـه  تـا  چنـد  مـن . بشـم  دیناام و ناراحت کم هی دیبا هیقض نیا دنیفهم از احتماال
 .بشه داده بهم یحس نیچن که ادینم ادمی رو آدما اون از کدوم چیه با يا بوسه چیه یول داشتم قبال

ـ  نیچن و ندارم هم رابطه یحت لزیما با که تیواقع نیا ـ گیم ازش یحس ـ با رمی ـ  دی ـ  هی  داشـته  گفـتن  واسـه  یحرف
 .ندارم فکر نیا کردن یموشکاف يبرا وقت که لباشم ریدرگ انقدر فعال یول

ـ  جفتمون انگار یول شده رگبار به لیتبد بارون ـ خ نیع ـ م نییپـا  کمـرم  پشـت  تـا  دسـتش . سـت ین المونی  و رهی
ـ یم چفـت  هـم  يتـو  يجـور . کشمشیم جلوتر و لباسش يتو ندازمیم چنگ من  قطعـه  جفتمـون  انگـار  کـه  میش
 .میپازل هی يها
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ـ  کنـه  جدام ازش تونستیم که يزیچ تنها احتماال ـ . بـود  صـاعقه  نیهم ـ ا ای ـ واقع نی  تنـد  بـارون  انقـدر  کـه  تی
ـ  قـبال  کـه  دهیچسـب  بـدنم  از ییجاهـا  بـه  لباسـم . بکشـم  نفـس  تونمینم یحت که شده  لبـاس  دونسـتم ینم چیه

ـ  انقـدر  موهـام . بچسـبه  بهشون تونهیم ـ  گـه ید کـه  شـدن  سیخ  جـذب  خودشـون  بـه  هـم  گـه ید ي قطـره  هی
 .کننینم

ـ ز رو سـرم  و چسـبونم یم بهـش  رو خودم  بـدون  بتـونم  تـا  نییپـا  نـدازم یم سـر  و کـنم یم پنهـون  ش چونـه  ری
 ، نـگ یپارک سـمت  کشـونه یم خـودش  بـا  و نـدازه یم هـام  شـونه  دور رو دستاش. بکشم نفس هی یخفگ احساس
ـ  تـا  شـم یم هماهنـگ  باهـاش  قـدم  بـه  قـدم  منم و برهیم باال رو سرعتش.  من سر باال ارهیم رو ژاکتش  کـه  یوقت

 ...میکنیم دنیدو به شروع جفتمون
ـ م راننـده  در سـمت  بـه  باهـام . میرسیم من نیماش به باالخره ـ  شـتر یب کـه  مراقبـه  هنـوز  و ادی  بـه . نشـم  سیخ

ـ  یصـندل  سـمت  بـه  عجلـه  با اونم ، نیماش يتو نمیشیم نکهیا محض ـ م نیسرنش ـ . دوهی ـ  در تـا  دو یوقت  نیماش
 رو دسـتم . کشـه یم رخ بـه  شـتر یب رو نمونیسـنگ  ينفسـها  جـان یه و شـور  نیماش داخل سکوت ، شنیم بسته

 گـردنم  از آب. بشـه  خـارج  شـون  یاضـاف  آب تـا  چلونمشـون یم بعـد  ، کنمیم جمع رو موهام و سرم پشت برمیم
ـ م کمرم از ، شهیم ریسراز ـ ریم و نییپـا  ادی ـ . یصـندل  يرو زهی ـ  یصـندل  داشـتن  از کـه  بـاره  نیاول  يتـو  یچرم

 .ام یراض ایفرنیکال
 : ندازمیم سمتش به نگاه هی بعد.  کشمیم قیعم نفس هی و ارمیم عقب و سرم

 . باشم شده سیخ قدر نیا عمرم تو وقت چیه کنمینم فکر -
 يفکـرا  سـمت  رفتـه  ذهـنش  ، گفـتم  کـه  يا جملـه  بـا  احتمـاال . شـه یم ظاهر صورتش يرو صدا یب شخندین هی

 .خالف
 :کنمیم زمزمه خنده با
 ! منحرف -

 : کنهیم باز رو ششین و ندازهیم باال ابرو
 .خودته ریتقص -

 : پهلوم تو ندازهیم دست و کشهیم جلوتر شیصندل يرو رو خودش
 . نمیبب نجایا ایب -
ـ  کـه  دهیشـد  انقـدر  بـارون  یول ، ندازمیم برمون و دور به عیسر نگاه هی ـ ب یحت ـ د رونی ـ ی. شـه ینم دهی ـ بق یعن  هی

 : کنهیم دوارانهیام اعتراف هی ، سمتش کشمیم رو خودم. ننیبب رو ما توننینم هم
 .نداشتم رابطه نیماش تو حاال تا من -
 .نداشتم رابطه تانیکاپ هی با حاال تا من -

 : کنهیم قطع رو اش بوسه کلمات
 .نداشتم رابطه تانیکاپ هی عنوان به حاال تا منم -
 . نداشتم رابطه روپوش با حاال تا -

 : دوزهیم بهم رو زشیآم نیتحس نگاه
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 .نداره حد که يایم نظر به یعال فورمیونی با انقدر -
 اشـاره  منتظـر  و نـدازم یم نییپـا  رو سـرم . کشـم یم خجالـت  شـه یم ختنمیر هم به باعث انقدر کلماتش نکهیا از

 . مونمیم ش
 .باشم داشته انتظار ازت که ستین نیا شیمعن ، نمتیبیم امشب دونستمیم نکهیا با ، تیت -
 : ارهیب در رو يزیچ خوادیم انگار ، کنهیم بشیج يتو دست. کنمیم يدیناام احساس هوی

 .شتیپ امیم دیام از ییکورسو هی با شهیهم چند هر -
 : رهیگیم دست رو کنترل که نگذشته قهیدق چند هنوز

 .بشم شدنت اخراج باعث ندارم دوست من ، تیت باش اروم -
ـ  بـا  و. بمونـه  سـاکت  شـتر یب تونـه یم یک که رهیگیم پا نمونیب یرقابت هی.  کشمیم خجالت  لزیمـا  تقلـب  و یجرزن

 .منم دونیم ي بازنده که مشخصه ،
 ...يکرد تقلب تو ، ندارم قبول -
 ؟ میکن امتحان دوباره يخوایم -
 ! نشه يباز نشه سه تا گنیم که يدیشن -
 .شهیم ختم اتاقش به تاینها و کنهیم دایپ کش راهرو يتو شهیم شروع آسانسور يتو دوم بار و

ـ  نیتـر  سـاکت  بـا  کـردن  رقابـت  که رسمیم جهینت نیا به ، بازمیم من هم دوم بار يبرا یوقت  حـاال  تـا  کـه  یآدم
ـ یخ احتمـال  چـون .  خونـه  بـرم  نیکـورب  برگشـتن  از قبـل  خـوام یم. سـت ین هم يا عاقالنه کار نیهمچ دمید  یل
 .گردهیبرم زود امشب ادیز

 : گهیم خنده با. زده زل پوشمیم رو لباسام دارم که یمن به و دهیکش دراز تخت يرو شکمش يرو لزیما
 .يدار برش يبر دهینرس سر نیکورب تا بهتره.  باشه راهرو تو هنوز لباسات از یکی کنم فک -

 : کشمیم باال رو دماغم
 ! ستین يبد فکر -

 : نمیشیم تخت لب
 ؟ بپرسم سوال هی شهیم -

 .رسهیم نظر به یعصب سوالم مورد در. اجباره سر از که مشخصه یول دهیم تکون دییتا به سر
 ؟ یکنینم نگاه چشمام تو رابطه نیح وقت چیه چرا -

 .جوابشم منتظر. نمیشیم تخت يرو کنارش و رمیم جلوتر یکم.  کنهیم سکوت هیثان چند يبرا
 .دستاشه به نگاهش. تخت یپشت به دهیم هیتک رو پشتش و کشهیم باال رو خودش

ـ  یلیخ رابطه موقع آدما - ـ  درك دچـار  نکـه یا امکـان . رنیپـذ  بیآس ـ یخ بشـن  احساسـات  از یغلط ـ ز یل  ، ادهی
 .باشه ونیم در یچشم تماس یوقت مخصوصا
 :بهم دوزهیم رو چشماش

 ؟ کنهیم تتیاذ نیا -
 .آره زنهیم داد قبلم یول دمیم تکون نه ي نشونه به رو سرم

 .بودم کنجکاو فقط. بهش کنمیم عادت نظرم به -
 : کنهیم ممیتقد رو شیخداحافظ ي بوسه و زنهیم لبخند
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 . تیت ریبخ شب -
ـ ت مـدت  تمام. شمیم خارج اتاق از و گردمیبرم ـ  کـه  داره خنـده . کـنم یم حـس  خـودم  يرو رو نگـاهش  يزی  نیح

 .منه رو نگاهش وقت تمام اوقات ي هیبق و کنهیم پنهون ازم رو چشماش رابطه
 ســمت افــتم یمــ راه دارمیــبرم راهــرو از رو لباســم نکــهیا از بعــد ، نــدارم رو خونــه بــه برگشــتن حــس هنــوز

ـ  بـار . باشـه  بـر  و دور اون هنـوز  یکاپ دیشا یالب سمت رمیم.  آسانسور  چپونـد  رو مـن  لزیمـا  کـه  اونطـور  یقبل
 .بگردم دنبالش و بچرخونم سر نکردم فرصت یحت آسانسور يتو

ـ عل ، نشسـته  شیشـگ یهم یصـندل  يرو یکـاپ  زدمیم حدس که طور همون  هـم  شـب  ده از سـاعت  نکـه یا رغمی
 .گذشته

 : شیکنار یصندل سمت به کشمیم رو راهم
 ؟ یخوابیم اصال تو -
 جـوش  و جنـب  بـه  صـبح  سـر  کـه  ییاحمقـا  اون از. بخـوابم  رید دارم دوست. ترن جالب شهیم شب یوقت آدما -
 .ادیم بدم فتنیم
ـ  يصدا ، یصندل به دادن هیتک نیح ـ  خـالف  بـر  کشـم یم کـه  یآه  متوجـه  یکـاپ . معمولـه  حـد  از بلنـدتر  لمیم
 .سمتم به گردونهیبرم سر و شهیم
ـ  سـاعت  چنـد  ؟ يخـورد  مشـکل  بـه  پسـره  با ، نه يوا - ـ یم نظـر  بـه  کـه  شیپ  خـوش  داره جفتتـون  بـه  دیرس
 .دمید صورتش يرو هم لبخند از ییها نشونه هی شد وارد یوقت کنم فکر یحت. گذرهیم
 . روبراهه یچ همه -

 .بدم سامون و سر رو ام ختهیر هم به افکار تا کنمیم مکث هیثان چند
 ؟ يشد عاشق حاال تا تو ، یکاپ -
 : بندهیم نقش صورتش يرو میمال لبخند هی

 .بود* وندا اسمش ، آره -
 ؟ دیبود شوهر و زن وقت چند -

 : ندازهیم باال رو ابروش هی و کنهیم نگاه بهم
ـ  طـول  یسـال  چهـل  ونـدا  ازدواج کـنم  فکـر  چنـد  هر. نکردم ازدواج وقت چیه من - ـ  تـا  دیکش  فـوت  کـه  یوقت

 .کرد
 : بفهمم رو منظورش کنمیم یسع ، گردونمیبرم رو سرم

 . يبد حیتوض شتریب دیبا -
 .لبشه رو لبخند هنوز.  نهیشیم شیصندل يرو صاف

ـ  زن. کـرد یم یزندگ بودم نگهبانش که ییساختمونا از یکی يتو -  هفتـه  دو حـدود  فقـط  کـه  بـود  زاده حـروم  هی
ـ  بـا یتقر. خونه اومد یم رو ماه از  اون. بـود  شیسـالگ  سـت یب يوسـطا  اون. شـدم  عاشـقش  کـه  بـود  سـالم  یس

 خـانواده  هیشـب  ییهـا  خـانواده  از کـه  ییهـا  زن مخصوصـا . گـرفتن ینم طـالق  کردنیم ازدواج یوقت مردم موقعا
 . بودم عاشقش یسخت به ، ماه از هفته دو ، رو ندهیآ سال پنج و ستیب کل پس. اومدن یم اون ي

ـ  مـردم  معمـوال  کـه  يا عاشـقانه  داسـتان  هیشـب  نیا. بدم بهش یجواب چه دونمینم.  زنمیم زل بهش . نبـود  گنیم
 .گرفت نظرش در یعشق داستان عنوان به بشه ستمین مطمئن یحت
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 .هیتراژد هی هیشب شتریب.  ادیم نظر به دکنندهیام نا.  گذرهیم فکرت تو یچ دونمیم -
 .دمیم تکون سر حرفاش دییتا به
ـ . ستین جذاب شهیهم عشق ، تیت - ـ ام بـا  رو عمـرت  تمـام  وقتـا  یبعض ـ نها در نکـه یا بـه  يدواری ـ  تی ـ چ هی  زی

ـ  نکـه یا از قبـل  بعـد . بهتـر  زیچ هی.  یگذرونیم منتظرته متفاوت  قلبـت  و اولـت  ي خونـه  سـر  یبرگشـت  ، یبفهم
 .یگذاشت جا راه وسط ییجا هی رو

ـ  خـوام ینم. روبـرو  به زنمیم زل و دارمیم بر ازش چشم  رو نـدارم  صـورتم  از کـردنش  پـاك  ییتوانـا  کـه  رو یاخم
 .نهیبب
ـ  بـه  لزیما با اوضاعم تا کنمیم صبر ؟ کنمیم من که يکار نهیا ـ چ هی ـ  بـه  ؟ شـه  خـتم  متفـاوت  زی ـ چ هی  ؟ بهتـر  زی

ـ یخ واقـع  در.  گـذرونم یم حرفـاش  بـه  کردن فکر به رو یطوالن مدت .  شـنوم یم پـف  و خـر  يصـدا . یطـوالن  یل
ـ  يرو ش چونـه  که نمیبیم و گردونمیبرم یکاپ سمت به رو سرم  خـوابش  بـاز  دهـان  بـا  و اومـده  فـرود  اش نهیس
 .برده

 : گمیم بهش. بدم قلب قوت بهش تا مالمیم رو کمرش
 . گهید ي قهیدق دو فقط -

 .کنه نگاه خوادینم. پنهونه دستاش نیب هنوز صورتش یل و دهیم سرتکون
ـ  بهـش  ، مینـدار  گـه ید ي قـه یدق دو بـه  يازین چیه گمینم بهش ـ  جـه ینت کـه  گمینم  روز یروشـن  بـه  االن نیهم
 . چشمامونه يجلو

 .باشه دواریام تونهیم قهیدق دو ي اندازه به هنوز چون ، است حامله که گمینم چلیر به
ـ پا بـه  کـه  زمان. دمیم ادامه کمرش نوازش به  رو جـه ینت تـا  گـرده یبرنم. خـوره ینم تکـون  جـاش  از ، رسـه یم انی
 : کنمیم زمزمه.  گوششه کینزد دهانم ، ارمیم نییپا رو سرم. نهیبب
 .متاسفم یلیخ یلیخ من. چلیر متاسفم یلیخ من -
 .فتهیم هیگر به هوی

 .ارهیم درد به رو قلبم اش هیگر
 .منه ریتقص ش همه. منه اشتباه نیا

 .کنم ستشیر و راست تونمیم چطور که نهیا کنمیم فکر بهش االن که يزیچ تنها
 .رمشیگیم بازوهام ي محاصره تو و خودم سمت به گردونمیم برش

 .بمون جا نیهم برگردم و برم تا لطفا. يرینم مدرسه امروز و ستین خوب حالت گمیم بهشون -
ـ گر نطـور یهم. دهینم تکون سر یحت ـ م و کـنم یم بلنـدش .  کنـه یم هی  ییدستشـو  بـه  بعـد . تخـت  يرو ذارمشی
ـ م کـنم یم جمـع  رو يباردار تست و گردمیبرم ـ ز هـا  تـه  تـه  اون ذارمی ـ  ری ـ م اتـاقم  بـه  عجلـه  بـا . نکیس  و رمی

 .کنمیم عوض رو لباسام
 .رونمیب رو روز شتریب
 .اوضاع کردن ستیر و راست یپ

ـ ل و بابـا  اومـدن  تـا  ، در يجلـو  رسـم یم تـا ینها یوقت ـ  زای  جلـو  یصـندل  از رو لمیوسـا . دارم وقـت  یسـاعت  کی
ـ  ، داشـتم  کـه  يا عجلـه  بـا  صـبح . سـمتش  به کنمیم پرواز عجله با و دارمیبرم  و گذاشـتم  جـا  خونـه  رو میگوش
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ـ  بگـم  اگـه  نگفـتم  دروغ.  نداشـتم  روزش و حـال  کردم چک واسه يا لهیوس چیه  داشـت  ازش مونـدن  خبـر  یب
 .رو من کشت یم

 .شمیم وارد
 .اتاقش در يجلو رمیم
 .قفله یول کنم باز رو در خوامیم

 . زنمیم در
 ؟ چلیر -

ـ . شـنوم یم رو يزیچ حرکت يصدا ـ چ هی ـ . عقـب  پـرم یم و خـوره یم در بـه  محکـم  زی ـ  یوقت  خبـره  چـه  فهممیم
 : زنمیم داد آشفته ، در به کوبمیم و جلو رمیم دوباره

 .کن باز رو در ، چلیر -
 : شنومیم رو ش هیگر يصدا

 ! گمشو برو -
 یپـاتخت  يجلـو . تـو  شـم یم پـرت  و شـه یم بـاز  در. در بـه  کـوبم یم م شـونه  با قوا تمام با بعد عقب رمیم قدم دو

 .بهش رسونمیم رو خودم. کنهیم هیگر و دستاشه نیب سرش.  شده مچاله
 .عقب دهیم هلم

 .سمتش رمیم دوباره
ـ م هلـم  ، شهیم بلند عجله با بعد زنهیم رو من ـ  دسـتش  کـف  بـا  ، عقـب  دهی ـ م فشـار  رو ام نهیس ـ گر بـا .  دهی  هی
 : زنهیم ادیفر
 .متنفرم ازت -

 .زنهیم داد. شهیم تر یعصبان. کنم آرومش کنمیم یسع و رمیگیم رو دستاش
 . برو و بذار فقط نداره یربط بهت اگه ، برو فقط -

 .کنهیم خکوبمیم حرفش
 : کنمیم التماس

 .برم ییجا چیه ستین قرار. نجامیا من.  چلیر کن صبر -
ـ ریم اشک تر سخت حاال  و خـواب  تخـت  يتـو  گذاشـتمش  امـروز . کـردم  تـرکش  گـه یم.  زنـه یم داد سـرم . زهی

 .شدم دیام نا ازش. امیب بر مشکالتش پس از تونستمینم چون رفتم
 .باشم داشته دوست رو خودم که یاون از شتریب.  چلیر دارم دوستت من

 : خودم سمت کشمشیم
 . گردمیبرم و رمیم گفتم که من ، نکردم ترکت من. جونم نه -
 .متنفرم کردم ترکش چرا دهینفهم نکهیا از
 .متنفرم ندادم حیتوض بهش نکهیا از

ـ تک و خـواب  تخـت  سـمت  گـردونم یم برش ـ م ش هی ـ  ي گونـه . تخـت  يبـاال  بـه  دمی  لمـس  رو اشـکش  از سیخ
 : کنمیم
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ـ ام نـا  خودم از. ابدا و اصال. نشدم دیام نا تو از من ؟ چلیر - ـ  بـه . شـدم  دی  يکـار  هـر  خـوام یم کـه  خـاطره  نیهم
 امـروز  کـه  يکـار . باشـه  بهتـر  جفتمـون  يبـرا . باشـه  بهتـر  تـو  يبـرا  کـه  بـدم  رییتغ يجور رو طیشرا تا بکنم

 .بدم وسامون سر رو اوضاع تا بودم حل راه هی دنبال. بود نیهم رفتم دنبالش
ـ م رو شـدن  پـال  و پخش تخت يرو ییها پوشه و شمیم بلند ـ چ همـه . ارمی ـ م نشـونش  رو زی  يهـا  بروشـور . دمی

ـ م نشـونش  رو گرفتم دانشگاه از که یمتاهل يها خوابگاه ـ با کـه  ییهـا  فـرم . دمی  کـودك  بهمـون  تـا  میپـرکن  دی
ـ م نشـونش  رو بـدن  یدانشگاه گانیرا ياری  دوره و شـبانه  يهـا  کـالس  و یمـال  کمـک  يبروشـورها  بهـش . دمی

ـ  ي مشـاوره  سـت یل و نیآنال ي مطالعه يها ـ م نشـونش  رو یعلم ـ  بـراش  و دمی ـ م حیتوض  همـه  چطـور  کـه  دمی
ـ  يهـا  راه تمـام . دارن یهمخـون  پـروازم  يکالسـها  ي برنامـه  با شون  و شـدن  پخـش  چشـمش  يجلـو  رو شیپ

ـ ا نکـه یا بـا  که نهیبب دارم دوست ـ چ نی ـ  ، میبخـوا  کـه  نبـوده  يزی  میتـون یم ، مینداشـت  يا برنامـه  بـراش  یحت
 .میکن حلش

 .ستین ممکن ریغ یول. دونمیم. چلیر شهیم تر سخت زیچ همه بچه هی وجود با دونمیم -
 شـونه  نکـه یا تـا  ، کـنم یم نگـاهش  سـکوت  در.  کنـه یم نگـاه  کـردم  پخـش  جلـوش  که ییزهایچ اون ي همه به

ـ  و چشـمام  بـه  زنـه یم زل. پوشـونه یم دسـتش  بـا  رو دهـانش  و کنمیم خوردن تکون به شروع هاش  اشـک  لیس
 .گردنم دور کنهیم حلقه رو بازوهاش و جلو به شهیم خم. شهیم روونه چشماش از
 .داره دوستم گهیم

 .چلیر یعاشقم یلیخ تو
 .بوسهیم رو من بارها و بارها

 : کنهیم زمزمه گوشم يتو
 .لزیما میایم بر پسش از -

 : کشمیم آغوشش در و دمیم سرتکون
  .چلیر میایبرم پسش از -

 . است شنبه پنج
 . مسابقه شب

ـ م شـون  شـنبه  پنج ي مسابقه يها شب يصدا و سر معموال ـ .  اعصـابم  يرو رهی  نکـه یا بـه  علـم  بـا  امشـب  یول
ـ  مثـل  صداشون ، باشه خونه دیبا هم لزیما ـ  هی ـ نم. نـوازه  روح یقیموس ـ ا بـا  دونمی  چـه  نمـون یب قـرار  و قـول  نی

ـ پ نـزدم  حـرف  باهـاش  ، رفتـنش  از بعـد  گذشـته  روز پـنج  یط.  باشم داشته ازش يانتظار  بـدل  و رد هـم  یامی
 .مینکرد

ـ  نمـون یب ي مسـئله  بـود  قـرار  چـون .  باشه مشغولش فکرم انقدر دینبا دونمیم ـ  ، باشـه  يعـاد  ي رابطـه  هی  یول
ـ .  کرده ریدرگ رو من. يعاد از ریغ هست يزیچ هر ـ عم یحت ـ چ تمـام  بـا یتقر. تـر  قی  یبارنـدگ  شـب  از کـه  يزی
ـ یخ و ، اونه ذهنمه يتو ـ  دسـت  اون کـه  دردآوره یل  آپارتمـان  وارد تـا  رسـونم یم در ي رهیدسـتگ  بـه  کـه  یلعنت

 .افتاده لرزه به اونجاست هم لزیما نکهیا جانیه از ، بشم
ـ م تکـون  رو سـرش  ، کنـه یم بلنـد  سـر  که هیکس نیاول نیکورب و کنمیم باز رو خونه در  بگـه  نکـه یا بـدون  ، دهی

ـ  ونـه یزیتلو يجلـو  کـه  يا کاناپه يرو از انی.  سالم ـ م خـودش  بـه  یتکـون  هی  گـرده یبرم نگـاهش  دوبـاره  و دهی
 .ونیزیتلو سمت
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 .رمیبگ رو چشمام چرخوندن يجلو تا کنمیم يکار هر و کنهیم برانداز رو پام سرتا لونید يچشما
 .ستین کار در يلزیما چون کنهینم يکار لزیما

ـ  يرو رو خـودم . کشهیم آه يدیناام سر از بدنم کل ـ  اتـاق  تـو  یخـال  یصـندل  هی  خـودم  بـه  و کـنم یم ول منینش
 .برسم بهشون دیبا که دارم مشق و درس یکل چون ؛ ستین نجایا لزیما که خوبه هم یلیخ گمیم

 : گهیم نیکورب
 . زهیفر تو تزایپ هی -
 .خوب چه -

ـ  تـا  کـنم یم بـاز  رو نـت یکاب در و شمیم آشپزخونه وارد ـ ب در بشـقاب  هی  بهـم  کـه  رو ییهـا  قـدم  يصـدا .  ارمی
 .رسهیم خودش اوج به قبلم ضربان و شنومیم شهیم کینزد

ـ م لبخنـد  عیسـر  ، کنـه یم لمس رو کمرم نییپا یدست ـ . لزیمـا  سـمت  بـه  گـردم یبرم و زمی  ، سـت ین لزیمـا  یول
 . لونهید

 : گهیم.  دهیرس نتیکاب به
- تیت یه. 

ـ چرخ کـه  حـاال  ، تنمـه  يرو هنـوز  کرد لمس رو کمرم نییپا اول که دستش اون  يرو خـورده  سـر  دسـتش  ، دمی
 .کنه باز رو نتیکاب در تا شهیم رد کنارم از همزمان و کنهیم قفل چشمام يتو رو چشماش. پهلوم

 .خوامیم میدنینوش واسه فنجون هی فقط -
 .کنهیم یتراش بهانه صورتم یسانت چند در صورتش گرفتن قرار و من کردن لمس ؛ بودنش نجایا يبرا
 .شه یفهم کج دچار شدم باعث. متنفرم دهید برگشتن موقع رو لبخندم نکهیا از

 . زنمیم کنار پهلوم از رو دستش
 !یکنینم دایپ فنجون من بیج يتو قطعا ، خب -
ـ گیم لـون ید از رو نگـاهم  شـه یم اشـپزخونه  وارد لزیما نکهیا محض به  يرو آتـش  ي گلولـه  مثـل  چشـمش . رمی

 .کرده لمس لونید که بدنمه از یقسمت
 . دهید رو لونید دست لزیما
 .شده جرم مرتکب انگار که کنهیم لونید نگاه يجور لزیما
 : گهیم لزیما
 ؟ يخوریم فنجون يتو رو تیدنینوش حاال تا یک از -
 : دهیم لمیتحو اغواکننده لبخند هی و کنهیم من نگاه دوباره بعد ، کنهیم نگاه لزیما به و گردهیبرم لونید
 .باشه واستاده نتیکاب کینزد اونقدر تیت که یوقت از -

 .نخشم تو منم کنهیم فکر. کنهینم پنهانش یحت.  یلعنت
 . کنهیم باز رو درش و رهیم خچالی سمت به لزیما
 ؟ چطوره زنت لونید خب -
ـ چ برداشتن يبرا یتالش لزیما ـ خ و سـتاده یا همونجـا  فقـط .  کنـه ینم يزی  انگشـتاش . خچـال ی داخـل  شـده  رهی

 .مطمئنم. نگرفتشون ينجوریا کس چیه قبال که گرفتن رو در ي رهیدستگ محکم چنان
 : ارهیم تر نییپا رو نگاهش.  من به زده زل هنوز لونید
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 . کاره سر -
 : دهیم ادامه دار منظور

 .کاره سر گهید ساعت چند تا اقل حد -
ـ برم لـون ید سـمت  بـه  عیسر قدم دو و کوبهیم هم به رو خچالی در لزیما ـ  صـاف  لـون ید. دارهی  مـن  و سـته یا یم

 . رمیگیم فاصله ازش قدم دو عیسر
ـ  يتـو . يبـردار  خواهرش سر از دست گفت بهت واضح یلیخ نیکورب - ـ  تونـه ینم یعوض  ش خواسـته  بـه  کـم  هی

 ؟ يبذار احترام
ـ م عقـب  نـه  یول خورهیم جم لونید فک ـ گیم لزیمـا  از رو نگـاهش  نـه  و رهی ـ  واقـع  در. رهی  سـمت  بـه  قـدم  کی

 : گهیم یعصبان.  کنهیم کم رو نشونیب ي فاصله و دارهیبرم لزیما
 .ستین نیکورب به مربوط فقط انیجر نظرم به -

ـ م درد به نهیس تو قلبم  نکـه یا از.  دارم وجـدان  عـذاب  شـدم  لـون ید ذهـن  رفـتن  راهـه یب باعـث  نکـه یا از.  ادی
ـ یخ منم بحثشون موضوع االن ـ . کـنم یم وجـدان  عـذاب  احسـاس  شـتر یب یل ـ  مـن  یول ـ بیم نکـه یا از یلعنت  نمی

 و زن داشـتن  بـا  لـون ید کـه  نـه یا از لزیمـا  ینـاراحت  دونسـتم یم کـاش  فقط. ادیم خوشم متنفره ازش انقدر لزیما
 .ناراحته منه نخ تو لونید نکهیا از کال نهیا ای ، زنهیم الس باهام یزندگ
 . ستادهیا در چهارچوب يتو که نهیکورب حاال
 .یلعنت

 : پرسهیم و کنهیم نگاه ستادنیا هم يروبرو ياونطور که جفتشون به
 ؟ ستین من مورد در فقط یچ -
 هنـوز  چشـماش .  نـه یبب رو لـون ید و نیکـورب  زمـان  هـم  کـه  سـته یا یم يجور و دارهیبرم عقب به قدم هی لزیما
 : شده قفل لونید يچشما يتو یسخت به
 .بده رو خواهرت بیترت کنهیم یسع داره نیا -
 ؟ نخورده گوشت به کردن یمال ماست اسم حاال تا.  لزیما ، حیمس یسیع ای

 : گهیم محکم.  خورهینم جا یحت نیکورب
 .لونید زنت وقت سر خونه برو -
ـ  ، موضوع بودن آور خجالت وجود با ـ  چـون  ، کـنم ینم لـون ید از دفـاع  يبـرا  يکـار  چیه ـ  هی  گـه یم بهـم  یحس
ـ  دنبال نیکورب و لزیما  مـن  ضـمن  در. بـودن  شـون  یدوسـت  کـردن  تمـوم  يبـرا  یحسـاب  و درسـت  ي بهونـه  هی
ـ نم احتـرام  ازدواجش به که يمرد از وقت چیه  صـورت  بـه  دقـت  بـا  قـه یدق چنـد  لـون ید. کـنم ینم دفـاع  ذارهی

ـ ا.  کنـه یم نیکـورب  و لزیمـا  بـه  رو پشـتش  و مـن  سمت گردهیبرم بعد ، زنهیم زل نیکورب  قصـد  واقعـا  پسـره  نی
 .بده کشتن به رو خودش داره

 : کنهیم زمزمه چشمک هی با
 .کاره سر هفته آخر يشبا زنم. بزن يسر هی ییوقتا هی. کنمیم یزندگ دوازده – ده واحد تو من -

 : شهیم رد لزیما و نیکورب وسط از و گردهیبرم بعد
 .جهنم به نیبر نیتونیم هم تا دو شما -
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ـ . لـون ید سـر  پشـت  فتـه یم راه.  کنـه یم مشـت  محکـم  رو دسـتش  و گـرده یبرم نیکورب  رو بـازوش  لزیمـا  یول
ـ  تا. آشپزخونه داخل عقب کشهیم رو اون و رهیگیم ـ کوب هـم  بـه  يورود در کـه  یوقت  نیکـورب  يبـازو  شـه یم دهی

 .کنهینم رها رو
ـ ب دود گوشـاش  از چـرا  عجـبم  در کـه  هیعصـبان  انقـدر . کنهیم نگاهم و گردهیبرم نیکورب ـ نم رونی  صـورتش . ادی

ـ . شـکونه یم ترق ترق رو انگشتاش داره و سرخه  احسـاس  هـو ی. مراقبمـه  وار وانـه ید چقـدر  کـه  بـود  رفتـه  ادمی
 .دارم یرتیغ اندازه از شیب برادر تا دو و سالمه پونزده دوباره کنمیم

 : گهیم نیکورب
 .کن پاك مغزت از رو آپارتمان شماره اون -

ـ م تکون سر ـ . دمی ـ  رو لـون ید آپارتمـان  شـماره  خـواد یم دلـم  کنـه یم فکـر  نکـه یا از ییجـورا  هی  ، بمونـه  ادمی
 .کنمیم يدیام نا احساس

 .نیکورب دارم ییاستانداردا خودم يبرا من -
ـ . کنـه  آروم رو خـودش  کنهیم یسع داره هم هنوز یول دهیم تکون سر ـ عم نفـس  هی  تـرق  رو فکـش . کشـه یم قی

 .منینش سمت فتهیم راه بعد و شکونهیم
ـ م بـاال  رو سـرش  بـاالخره  نکـه یا تـا  کـنم یم نگـاهش  سـاکت . پاهاش به زده زل و داده هیتک کانتر به لزیما  و ارهی

ـ  اتاق سمت به نگاه هی.  کنهیم نگاهم  هـر . مـن  سـمت  فتـه یم راه و شـه یم جـدا  کـانتر  از بعـد  و نـدازه یم منینش
ـ م جلـوتر  که قدم ـ م فشـار  سـرم  پشـت  شـخون یپ بـه  رو خـودم  شـتر یب ، ادی  ینیسـنگ  از کـنم یم یسـع . دمی

 .ندارم فرار يبرا ییجا واقعا نکهیا با کنم فرار نگاهش
 .رسهیم بهم

 .ممنوعه ي وهیم. بیس يبو. دهیم یخوب يبو
 : کنهیم زمزمه گوشم يتو
 .یبخون درس من ي خونه يبر که ریبگ اجازه ازم -

ـ  فتـه یم کـه  یاتفـاق  هـر  از بعـد  چـرا  که سواله برام. دمیم تکون سر  مطـرح  يواجـور  جـور  يدرخواسـتا  نیچن
 : کنمیم رو خوادیم که يکار حال هر به.  کنهیم
 ؟ بخونم درس ات خونه برم شهیم -
ـ م نییپـا  سـرم  کنـار  تا رو شیشونیپ ، ادیم صورتش يرو پهن و پت لبخند هی  گوشـمه  کنـار  قـا یدق لبـاش  و ارهی
 : خندهیم اروم ؛

 .سمت اون ببرمت که دارم بهونه هی وقت اون.  کن درخواست ازم برادرت يجلو که بود نیا منظورم -
 .آوره شرم واقعا خب
 کـه  يکـار  هـر . شـم یم هماهنـگ  باهـاش .  عمیمـا  فقـط . ستمین تیت چقدر کنارشم یوقت دونهیم قایدق اونم حاال

 .کنمیم اجابت باشه داشته يا خواسته هر و دمیم انجام بگه یچ هر ، کنمیم کنه درخواست
 : گمیم اروم شهیم جدا ازم نمیبیم که نیهم
 .ادیم نظر به تر عاقالنه ينجوریا ، اوه -

ـ با. بـودم  لبخنـدش  دلتنـگ  چقـدر  دونستمینم من و زنهیم لبخند داره هنوز . شـه یهم. بزنـه  لبخنـد  شـه یهم دی
 .من يبرا
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ـ  سـمت  فتـه یم راه و شـه یم خارج آشپزخونه از ـ م مـنم . منینش  دوش یتـوجه  قابـل  رکـورد  بـا  و اتـاقم  بـه  رمی
 .رمیگیم
 .ام یقابل گریباز نیچن دونستمینم چوقتیه

 اتـاق  وارد کـه  یحـالت  نیتـر  يعـاد  و نیبهتـر  بـه  و سـتادم یا اتـاقم  وسـط !  قهیدق پنج. داشتم هم نیتمر البته
ـ  تـا  کـنم  صـبر  گـرفتم  میتصـم . کـردم  فکر ، بخوام رو داشیکل لزیما از و بشم منینش  کـه  مسـابقه  از ییجـا  هی

 : زدم داد شون همه سر و اتاق وسط کردم پرت رو خودم بعد ، برسه بود بلند صداش واقعا
ـ  خفـه  رو یلعنت ونیزیتلو اون يصدا ای ، پسرا یه - ـ  نیکن ـ  خونـه  نیبـر  ای ـ یبب رو تـون  مسـابقه  یبغل  مـن  ، نین

 ! دارم درس
ـ . کـرد  نگـاهم  کنـه  پنهـان  رو لبخنـدش  کـرد یم یسـع  که یحال در لزیما  نیکـورب  و کـرد  نگـاهم  مشـکوك  انی

 : چرخوند چشم
 .مینیبیم يباز میدار ما!  یبغل خونه برو تو -
 : دیپرس و کرد نگاه لزیما به
 ؟ نه مگه ، تو ي خونه بره تونهیم -
 : گفت و شد بلند عیسر لزیما
 . برمشیم من ، حتما -

 .میینجایا جفتمون حاال و اومدم رونیب خونه از دنبالش و کردم جور و جمع رو لمیوسا عیسر
 .دونهینم رو نیا که نیکورب خب یول. ستین قفل چند هر ، کنهیم باز برام رو واحدش در لزیما

 .میکنیم نگاه هم به و میگردیبرم. بندهیم رو در. تو پرمیم سرش پشت منم و شهیم داخل
 . دارم درس واقعا من -
ـ ن کـنم یم حـس  یول ، ادیب شیپ یچ منتظره لحظه نیا در دونمینم  سـر  روز چنـد  از بعـد  نکـه یا بگـم  بهـش  ازهی
 .باشه اون اولم تیاولو که شهینم لیدل ، شهیم دایپ ش کله و

 ! هست دایشد که نهیا تیواقع چند هر
 .نمیبب خوامیم که میدار يا مسابقه واقعا هم من -
ـ م سـمتم  بـه  زمـان  هم و کنهیم اشاره سرش پشت ما واحد به ـ گیم دسـتم  از رو هـام  کتـاب . ادی  فتـه یم راه و رهی

ـ م سـمتم  بـه  دوبـاره . زیم يرو ذارهیم رو کتابهام و داخل ـ  آغوشـم  در و ادی ـ گ یم  و کشـه یم عقـب  عیسـر ...رهی
ـ  انگـار  کنهیم نگاهم يجور. رهیگیم فاصله ازم قدم چند ـ . کنـه  تـرکم  مجبـوره  کـه  منـه  ریتقص ـ عم نفـس  هی  قی

 : کشهیم
 .ارمیم تزایپ کم هی برات. يبخور غذا ینتونست -
 .شهیم دیناپد و کنهیم باز رو در.  شه رد تا کشمیم کنار من و ادیم در سمت به
 !بهیغر بیعج یلیخ
ـ م در دارم الزم خونـدن  درس يبـرا  که ییزایچ تمام و رمیم زیم سمت به ـ . ارمی ـ ب یصـندل  هی  کـه  کشـم یم رونی

ـ . گـردونم یم بـر  سـر .  شـه یم بـاز  دوباره آپارتمانش در همزمان ، نمیبش ـ م داره و دستشـه  يتـو  بشـقاب  هی  رهی
ـ م فشـار  رو دکمـه  تـا  چند و ذارهیم کروفریما داخل رو تزایپ. آشپزخونه سمت . مـن  سـمت  فتـه یم راه بعـد .  دهی
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ـ  پـس  پـا  باعـث  عتایطب که ترسناکه انقدر دوباره رفتارش ـ  ، شـه یم دنمیکش ـ ا یول ـ م نی  سـرمه  پشـت  کـه  يزی
 .بخورم جم جام از ذارهینم

 : کارهیم لبم رو عجوالنه ي بوسه هی و رسهیم بهم
 ؟ یخوب تو.  ور اون برگردم دیبا من -

 . دمیم تکون سر
 ؟ يدار الزم يزیچ -

 .دمیم تکون سر
 .خچالهی تو یمعدن اب و وهیم آب -
 یمرس -

 .در سمت فتهیم راه و کنهیم رهام
 .امیم فرود میصندل يتو
 . خوبه یلیخ

 .کنهیم عادتم بد داره
 : رسهیم ازش امیپ هی بعد ساعت مین. خوندن درس به کنمیم شروع و جلوم ذارمیم رو دفترم

 ؟ رهیم شیپ چطور درس: لزیما
ـ م لبخنـد  ها احمق مثل امشیپ خوندن نیح ـ د بـدون  رو تمـام  روز نُـه . زنمی ـ پ و دنی  و گذورنـه یم مـن  دادن امی

 . دهیم امیپ بهم داره تر طرف اون قدم ستیب از حاال
 ؟ رهیم شیپ چطور يباز. خوبه:  من
 .میبازیم میدار. است مهین دو نیب:  لزیما

 ! کثافت:  من
 .ندارم آنتن من یدونستیم تو:  لزیما

 ؟؟؟:  من
ـ یبب رو يبـاز  مـن  ي خونـه  میبـر  یگفت. يزد داد سرمون که شیپ کم هی نیهم:  لزیما  بهـت  قـبال  نکـه یا بـا  م،ین

 .کرده شک بهمون انی کنم فکر. ندارم آنتن بودم گفته
 .بودم نکرده فکر بهش. نه.  يوا: من
ـ ی کـه  کنـه یم نگـاهم  چـپ  چـپ  يجـور  هی فقط. نداره بیع:  لزیما ـ  یعن  ناراحـت  شییخـدا . بـرده  ییبوهـا  هی
 .باخبره میزندگ ي گهید يزایچ تمام از اون. بفهمه اگه شمینم

 ؟ گنینم هم به یزرت بوسنیم رو یکی تا پسرا. ینگفت بهش هنوز که کردم تعجب: من
 .ستمین ياونجور من تیت: لزیما

 .دارم درس ، بردار سرم از دست حاال. ییاستثنا تو کنم فکر: من
 .برنگرد شده تموم يباز نگفتم و ومدمین تا: لزیما

 .کنم پاك لبم از رو مسخره لبخند نیا تونمینم. زیم يرو ذارمیم رو تلفنم
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ـ م بـاال  رو سـرم . شـه یم باز آپارتمانش در ، بعد ساعت کی ـ  و نـه یبیم رو در ، شـه یم داخـل  ، ارمی ـ ق یب ـ تک دی  هی
 : بهش دهیم
 .شد تموم يباز -

 .نیزم ذارمیم رو مدادم
 .شد تموم درسم االن نیهم منم.  ممکن زمان نیبهتر -

 : فتهیم شدن پخش زیم يرو که کتابام به چشمش
 .منتظرته نیکورب احتماال -
 و شـم یم بلنـد . کنـه  بـاز  رو صـحبت  سـر  خـواد یم فقـط  ای کنم ترك رو ش خونه دیبا که نهیا منظورش دونم ینم

 .کنم پنهان رو میدیناام کنمیم یسع. کنمیم پرتام و خرت کردن جور و جمع به شروع
ـ گیم دسـتم  از رو کتابام ، ادیم سمتم به ـ م يرو رو اونـا  دوبـاره  و رهی ـ م زی ـ م هلشـون . ذارهی  بعـد . سـمت  اون دهی

 .زیم به دهیم هیتک رو پشتم و جلم کشهیم رو من
 . يبر خوادیم دلم که نبود نیا منظورم -
 .زده زل چشمام به

ـ ا بـا  کـه  بـار  هـر . کـرده  میعصب دوباره چون زنمینم لبخند دفعه نیا  یعصـب  کنـه یم نگـاهم  جـان یه شـدت  نی
 .شمیم

 : گهیم گردنم ریز آروم. سمتم شهیم خم و ذارهیم زیم يرو طرفم دو رو دستش دو
 ... کردم یم فکر داشتم -

 : کمرم دور ندازهیم دست
 .یداشت کالس رو روز کل چطور نکهیا و امشب مورد در -

 : کنهیم بلندم
 . واقع در رو ها هفته آخر ي همه. يبود کار سر رو هفته آخر چطور نکهیا و -

 . رهیگیم عهده به رو خواب اتاق به انتقالم ي فهیوظ
 .نهیشیم سرم يباال و تخت يرو خوابونتم یم
 ؟ يبود.  ينبود لیتعط اصال يشکرگذار جشن از بعد. يندار یلیتعط روز چیه که نمیبیم دارم -

ـ  زنـه یم انقدرحرف چرا دونمینم. دمیم تکون سر ـ  در یول ـ م خوشـم  حـال  نیع  چشـماش  وار نـوازش  حالـت . ادی
 : کننیم يبرابر دستاش با حاال

 . یباش خسته یلیخ دیبا تو ، تیت -
 : دمیم تکون سر

 ! ادیز نه -
 .گمیم دروغ

 .موتم به رو یخستگ از
 . یگیم دروغ يدار -
 : کشهیم یمبهم خطوط و خط ام چونه يرو شستش انگشت با.  زنهیم زل چشمام به
 . نمیبیم دارم. يا خسته که مطمئنم -
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 : ارهیم سمتم به رو صورتش اروم
ـ م بعـدش  ؟ باشه کوچولو ي بوسه هی فقط - ـ  و خونـه  يری ـ م اسـتراحت  خـودت  بـه  کـم  هی  نـدارم  دوسـت . يدی

 .دارم یخاص انتظار ازت میا خونه جفتمون چون یکن فکر
ـ  باشـه  کیکوچ ي بوسه هی فقط بود قرار که درسته ـ تعر انگـار  یول  مختلفـه  زبـون  دو بـه  بوسـه  از اون و مـن  فی

 .داره فرق هم با و
 . جفتمونه صورت رو یبخش تیرضا لبخند.  گذرهیم قهیدق چند

 . یکنیم استراحت کم هی و خونه يریم خوب دختر هی مثل حاال -
 : خونهیم صورتم از رو یتینارضا

 . يور نیا هنوز چرا که ادیم شیپ سوال نیکورب يبرا االن احتماال -
 .کنم تمومش که موندم و بود نشده تموم درسم گمیم دیپرس يزیچ نیکورب اگه -

 : دهیم تکون رو سرش
ـ یم فکـر .  بـودم  مراقبـت  لـون ید يجلـو  کـه  کـرد  تشـکر  ازم شیپ ساعت چند نیهم.  تیت يبرگرد دیبا -  یکن

ـ  چـه  کـردم  رو کـار  اون خواسـتم یم خـودم  يبـرا  فقـط  رو تـو  نکـه یا و یخودخـواه  سر از من بدونه اگه  یحس
 ؟ دهیم دست بهش

 : دم یم تکون اعتراض به سر
 . نداره یربط چیه اون به. دهیم دست بهش یحس چه ستین مهم برام -
 : ارهیم باال ام گونه يرو تا رو دستش لزیما
 .داره کار و سر ییرو دو آدم چه با بفهمه ندارم دوست. منه دوست اون. مهمه من يبرا -
ـ ب تخـت  از رو مـن  بـدم  جواب بتونم نکهیا از قبل و بوسه یم رو میشونیپ ـ  رونی  جمـع  رو هـام  کتـاب . کشـه  یم
ـ یم تـا  ده یم دستم به و کنهیم ـ ب قـدم  نکـه یا از قبـل . يورود در يجلـو  میرس ـ گیم رو بـازوم  بـذارم  رونی  و رهی

 .صورتشه تو گهید زیچ هی بار نیا یول منه به نگاهش. کنمیم متوقفم
ـ ام نا ای کشش ای خواستن که چشماشه يتو يزیچ هی ـ . سـت ین تـرس  و يدی ـ چ هی ـ .  اسـت  ناگفتـه  زی ـ چ هی  يزی

 .ترسه یم گفتنش از یول بگه خوادیم که
ـ گیم دسـتش  يتو رو ام چونه ـ ا و رهی  ممـاس  در بـا  محکـم  پشـتم  کـه  اسـت  مالکانـه  چنـان  اش بوسـه  بـار  نی

 .ببنده سرم پشت رو در تا بشم راهرو وارد منتظره. رهیگیم فاصله ازم و کشهیم قیعم نفس هی... شهیم
 . خوادیم شتریب دلم بود یچ هر ، بود یچ دونمینم
ـ  اتـاق  يتـو  نیکـورب . شـم یم نیکـورب  سـاختمون  وارد و کـنم یم حرکت به وادار رو پاهام زور به . سـت ین منینش

 .کانتر يرو ذارمیم رو هام کتاب
 .شنومیم رو دوش يصدا
 .رهیگیم دوش داره نیکورب
ـ م در و کـنم یم عبـور  راهـرو  از و رمیم در سمت به عیسر  انگـار  کـه  شـه یم بـاز  عیسـر  چنـان  واحـدش  در. زنمی
 .کنهیم نگاه نیکورب واحد در به ام شونه يباال از. بوده منتظرم در پشت همونجا لزیما
 .حمومه نیکورب -
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 رو زمـان . تـو  کشـه یم رو مـن  کنـه  هضـم  رو حـرفم  باشـه  داشـته  وقت یحت نکهیا از قبل و کنهیم نگاهم دوباره
 .میریگیم سر از رو بود مونده مهین نصفه که يکار و میدینم دست از

ـ ی اون بـا  دسـتم  يانگشـتا  کـردن  قفـل  و دستش هی با کردنم ساکت به نمونیب يتقال . شـه یم خـتم  دسـتش  یک
 ... خاص و سخت ، کامل ي رابطه هی...  داره يا گهید یمعن برامون امشب از منینش اتاق وسط زیم

** 
 .ساکته جا همه

ـ  لحظـات  بـودن  صدا و سر پر خاطر به سکوتش دونمینم ـ  مونـه  یقبل ـ ن قـه یدق چنـد  بـه  نکـه یا ای ـ دار ازی  تـا  می
ـ ی هنـوز . میکن جور و جمع رو خودمون ـ ی اون يانگشـتا  و پوشـونده  رو دهـانم  دسـتاش  از یک ـ  دسـتش  یک  نیب
 . شده قفل انگشتام

ـ . بخـورم  جـم  جـام  از ترسـم یم کـه  حرکتـه  یب انقدر ـ  نفـس  یحت  رهـا  رو دهـانم . کـنم ینم حـس  رو دنشیکش
 عقــب صــدا یبــ و دهیــم فشــار زیــم يرو رو دســتش دو کــف ، کنــهیم بــاز رو انگشــتهامون ي گــره ، کنــهیم
 .کشهیم

 .خورمینم جم جام از.  محضه سکوت هم هنوز
 .شنومیم رو دنشیپوش لباس يصدا
 .هم رو شهیم دور که ییقدمها يصدا
 . ره یم داره

ـ بق بـر  عـالوه  حـاال . خـورم یم جـا  من و شهیم دهیکوب هم به خوابش اتاق در  هـم  اشـکام  يجـا  ، بـدنم  ياجـزا  هی
 .زهیم يرو

 .رمیبگ رو جلوشون تونمینم من و زنیر یم...  زنیر یم... زنیر یم اشکام
ـ نم ، شرمسارم ، ام دهیکش خجالت ـ  ، شـده  مـرگش  چـه  دونمی ـ ز غـرور  یول ـ یخ شـجاعت  و ادمی  مـانع  کمـم  یل

 .جواب دنبال برم که شهیم نیا
ـ پا بـه  یآمـادگ  ستمین مطمئن...  انهیپا ي نقطه هی هیشب ـ  انی ـ  داشـتم  رو دنشیرس  کـه  سـتم ین مطمـئن ...  نـه  ای
ـ پا بـه  زیچ همه ستیبا یم تینها در روز هی نکهیا یآمادگ یحت ـ  انی ـ  یم ـ  داشـتم  رو دیرس  بـه  خـودم  از... نـه  ای

 ...متنفرم برسه نقطه نیا به احساسم گذاشتم نکهیا خاطر
 ياشـکا  يجلـو  کـنم یم یسـع  ، لباسـامم  دنبـال  و سـتادم یا ش خونـه  وسط ، نجامیا که میعصبان خودم دست از

 .کنمینم دایپ زد زیچ همه به که يگند يبرا يا یلعنت لیدل چیه و رمیبگ رو ام احمقانه
 .زد من به که يگند يبرا

  ...رمیم رونیب در از و پوشمیم رو لباسهام
 . ياریم در شکم يدار -
 : بوسمشیم و کشمیم خط شکمش يرو انگشتام با
 . اس بامزه -

 : بندمیم رو چشمام و چسبونم یم شکمش به رو گوشم
 ؟ تنگه دلت اونجا ، قیرف یه.  رهیگیم دلش تنها اونجا بندم یم شرط -
 : خندهیم چلیر
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 ؟ یچ باشه دختر اگه.  پسر ، پسر یگیم بهش یه -
 .دارم دوستش پسر ای باشه دختر االنم نیهم. دارم دوستش اندازه هی به باشه که یچ هر گمیم بهش
ـ یم يباز خاله دوباره. شهر رونیب رفتن نمونیوالد ـ ا بـا  ، میکن ـ ا کـه  تفـاوت  نی . سـت ین کـار  در يبـاز  ، دفعـه  نی

 .تره يجد ییجورا هی
 ؟ یچ داد ازدواج پشنهاد بهش گهید دفعه نیا اگه -

ـ ا نکـه یا قبل.  کنهینم يخواستگار گمیم بهش. نباشه نگران گمیم بهش ـ  مـنم  نظـر  بکنـه  رو کـار  نی . پرسـه  یم
 .مطمئنم مورد نیا در کامال

 : گمیم چلیر به
 .میبگ بهشون دیبا -

ـ با دونهیم. موافقه ـ  بهشـون  دی ـ  فـارغ  گـه ید مـاه  دو. گذشـته  مـاه  سـه . میبگ ـ یم لیالتحص  داره ظـاهرش . میش
 .شهیم عوض

 .اس مزه با. ارهیم در شکم داره
 : گمیم
 .میگیم بهشون فردا -
 .باشه گه یم

 :کنمیم نوازش رو صورتش. خودم سمت کشمش یم. کشمیم دراز کنارش و رمیگ یم فاصله شکمش از
 .چلیر دارم دوستت من -
 .داره دوستم اونم گهیم بهم. ترسه ینم گهید
 . يدیم انجام خوب رو کارت تو -
 : کنمیم اشاره شکمش به و زنمیم لبخند بهش ، زنمیم حرف یچ مورد در دونهینم
 .یکنیم بزرگ تو رو داده پرورش زن هی حاال تا که يا بچه نیبهتر مطمئنم کامال.  یکنیم بزرگش خوب -
 .خنده یم میمزگ یب به
 .چلیر يدار دوست یلیخ رو من هم تو

ـ  خـودم  از و – دادم بهـش  رو قلـبم  کـه  يدختـر  بـه  – کـنم یم نگاهش ـ  پرسـم  یم  خـوش  انقـدر  کـه  شـد  یچ
 .اومد سراغم به یشانس

 .منه عاشق اونم عاشقشم که قیعم اونقدر چرا پرسم یم خودم از
 .گهیم یچ بفهمه موردش در رو زیچ همه بابام یوقت پرسم یم خودم از
 .کسیفون به برگردونه رو چلیر بخواد اگه ؟ یچ بشه متنفر ازم زایل اگه پرسم یم خودم از
 .میایم بر پسش از که کنم متقاعدشون تونمیم چطور پرسم یم خودم از
 ؟ میبذار یچ رو اسمش قراره -
 .داره دوست رو یاسام مورد در کردن صحبت. شهیم زده جانیه کنمیم که یسوال از
 .مادربزرگش ادی به. میبذار*  کلر رو اسمش داره دوست باشه دختر اگه گهیم
ـ دیم رو مادربزرگش کاش گمیم ـ  دارم دوسـت .  دمی ـ  بـه  دختـرم  کـه  یزن . بشناسـم  رو شـده  يگـذار  نـام  ادشی
 : پرسم یم ازش. دارم دوست رو کلر اسم که گمیم بهش.  ومدهیم خوشش ازم احتماال مادربزرگش گهیم
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 ؟ یچ بود پسر اگه -
 .تو ي عهده به پسر اسم -

 : گهیم چلیر. کنه سر عمر آخر تا اسم اون با قراره گمیم بهش.  هیسخت یلیخ کار گمیم بهش
 . باشه داشته یخاص مفهوم برات که يزیچ هی. یکن دایپ خوب اسم هی بهتره پس -
 .باشه داشته یخاص مفهوم برام که اسم هی

 .دارم نظر در براش یعال اسم هی گمیم بهش
 .گمیم چلیر به شد اسمش یوقت رو اسمش.گمینم يزیچ بهش یول هیچ بدونه خوادیم

 .تولدش از بعد
 .رهینم آوردنش ایدن به بار ریز ندونه رو مون بچه اسم یوقت تا گهیم. ام وونهید یلیخ گهیم
 .نداره يا گهید ي چاره گمیم بهش و خندم یم
 .عقلم یب من گهیم

 ... چلیر يدار دوست هم رو میعقل یب نیهم تو
ـ د رو لزیمـا  نـه  شـب  شـنبه  پـنج  از جـه ینت در و کردم کار رو هفته آخر تمام . کـردم  صـحبت  باهـاش  نـه  و دمی
ـ  ، کـاره  نیبهتر نیا گمیم خودم به ش همه ـ ا یول ـ  نی ـ چ خـوره یم رو مـن  درون از داره کـه  یجهنم  يا گـه ید زی

ـ م. نـه  نیکـورب  و بـود  خواهـد  خونـه  لزیمـا  کـه  يروز سه از روز نیاول و است دوشنبه امشب. گهیم  از کـه  دونمی
ـ چ همـه  شنبه پنج که ياونجور یول ، مطلعه نیکورب نبود  مـه ین. باشـه  مهـم  بـراش  دارم شـک  ، کـرد  رهـا  رو زی

ـ نها در که بودم دوارمیام ـ  کـردم  یاشـتباه  چـه  گـه یم بهـم  تی ـ  نکـه یا ای ـ  ، کـرده  نـاراحتش  اونقـدر  یچ  یول
 .بود خوابش اتاق در محکم دنیکوب شد بمینص که يزیچ نیآخر
ـ  کـه  واضـحه . نداشـته  رابطه یکس با تمام سال شش چرا فهمم یم حاال ـ  چیه ـ  نکـه یا مـورد  در یاطالع  مـرد  هی

ـ  بـا  کـامال  رفتـارش  چـون  ، تعجبـه  باعـث  کـه  ، نـداره  کنـه  رفتار دیبا چطور زن مقابل در ـ  تیشخص  بـا  آدم هی
ـ  رفتـارش  چنـد  هـر .  داره یهمخون نزاکت ـ  بـا  ، رابطـه  بعـداز  و رابطـه  نیح ـ  تیشخص  انگـار . متضـاده  شیواقع

 .شهیم ختهیآم ، باشه کنهیم تالش که یآدم با ، بوده که یآدم از یبخش
ـ  ، کـرد یم باهام يرفتار نیچن يا گهید مرد هر اگر ـ  بـارش  نیآخـر  و نیاول ـ یخ بـا  مـن . بـود  یم  ییزهـا یچ از یل
ـ نم کنـار  ، انیم کنار باهاشون دوستام از یلیخ دمید یم که ـ  بهانـه  مـدام  لزیمـا  مقابـل  در چنـد  هـر . امی  یتراش

 .کنم هیتوج رو ششیپ هفته رفتار هیشب يزیچ مثال تا کنمیم
 .ستمین يقو یکاف ي اندازه به من نکنه که ادیم سراغم به ترس کم کم

ـ  از قلـبم  اومـدن  در جـا  از و آسانسـور  از گذاشتنم رونیب قدم محض به ترس اون ـ تا نهیس ـ . شـه یم دیی  کاغـذ  هی
ـ م سـمتش  با عجله با. دهیچسب واحدمون در به ادداشتی ـ  و رمی ـ . کَـنمش  یم ـ چ روش کـه  پاکتـه  هی  نوشـته  يزی

ـ ب باهـام  یخواسـت  اگه. دارم کار ییجا ":  کنمیم بازش. نشده  کـه  مشخصـه  ". مـونم یم منتظـرت  هفـت  تـا  يای
ـ م نظـر  بـه  يعاد انقدر متنش یول ، منه يبرا که مشخصه و اونه طرف از ـ ثان چنـد  يبـرا  کـه  ادی  کـنم یم شـک  هی

 .بوده کار در یشب شنبه پنج که
ـ ! میدیرس کجا به جفتمون شب اون دونهیم. بود خودش یول ـ با االن کـه  دونـه  یم ـ  یعصـبان  دی  باشـم  ناراحـت  ای
 .ستین ادداشتشی يتو یدرک نیچن از يا نشونه چیه یول ،
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ـ فر صـورتش  يتـو  و بکـوبم  رو واحـدش  در و بـدم  ازدست رو کنترلم نکهیا از قبل  م خـودم  واحـد  در ، بـزنم  ادی
 . شمیم وارد و کنمیم باز رو
ـ  رو ادداشـت ی و گوشه هی کنمیم پرت رو لیوسا ورود محض به  نـوع  تـا  خطـش  دسـت  از. خـونم یم گـه ید بـار  هی

 ي گوشــه کــنمیم پــرتش و کــنمیم ش مچالــه مشــتم يتــو. شــمیم قیــدق زیــچ همــه يرو ، کلمــات انتخــاب
 !رفتم در کوره از کامال ، آشپزخونه

 .رمیم باهاش که دونمیم االنم نیهم چون رفتم در کوره از
 !نرم چطور دونمینم چون

** 
ـ . زنـه یم هـم  بـه  رو حـالم  شیشناس وقت. زنهیم رو در آروم نفر هی هفت ساعت راس ـ  یب ـ یدل چیه  وقـت  بـا .  یل

ـ م نشـون  امشـب  لزیمـا  کـه  يرفتـار  هـر  کنمیم حس یول.  ندارم یمشکل چیه یشناس  بـه  رو حـالم  قـراره  دهی
 .بزنه هم
 .کنمیم بازش و رمیم يورود در سمت به

ـ نزد خـودش  ي خونـه  در بـه  واقـع  در. تر طرف اون قدم چند ، ستادهیا راهرو وسط  مـن  ي خونـه  در تـا  تـره  کی
ـ م باال رو چشماش تینها در یول ، ـ یم چشـم  تـو  چشـم  و ارهی ـ ج يتـو  دوبـاره  دسـتاش . میش  میقـا  ژاکـتش  بی

ـ ا. نـداره  سرش آوردن باال يبرا يقصد چیه و شدن ـ م شـدنش  میتسـل  ینـوع  بـه  رو نی  واقعـا  چنـد  هـر  ، دونمی
 .ادینم نظر به نطوریا

 ؟ يایب يخوایم -
ـ م تکـون  سـر . کنـه یم عمیمـا  بـه  لیتبـد  دوبـاره  ، کنـه یم فمیضع ، ارهیم هجوم بهم صداش ـ ب قـدم  و دمی  رونی

 کنـه یم اشـاره  آسانسـور  بـه  سـر  بـا . سـمتش  بـه  گردمیبرم و کنمیم قفلش. بندم یم سرم پشت رو در و ذارمیم
ـ با فهمونـه  یم بهم سکوت در و ـ  بخـونم  چشـماش  از رو احساسـش  کـنم یم یسـع . بـرم  دنبـالش  دی ـ یخ یول  یل

 .ستمین وارد
 .زنمیم رو نییپا ي دکمه و رمیم اسانسور سمت به

ـ .  برسـه  آسانسـور  تـا  کشـه یم طـول  سـالها  انگـار . میکـرد  سـکوت  جفتمون یول ستهیا یم کنارم  تـا ینها یوقت
ـ  یآسودگ سر از جفتمون ، شهیم باز درش ـ یم کوتـاه  نفـس  هی ـ  ؛ میکش ـ یم وارد نکـه یا محـض  بـه  یول  در و میش
 .شهیم متوقف دوباره جفتمون دنیکش نفس ، شهیم بسته سرمون پشت
 . کنمینم نگاهش یول کنهیم نگاهم داره کنمیم حس

 .تونمینم
ـ گر دلـم  دوبـاره  کنمیم حس. کنمیم حماقت احساس ـ  نکـه یا بـدون  ، نجـام یا نکـه یا از. خـواد یم هی  بـدونم  یحت

 .بشه کمینزد انقدر دادم اجازه بهش دوباره که کنمیم حماقت حس ، میر یم میدار کجا
 .متاسفم -

 . است صادقانه بیعج یول فهیضع صداش
 .دمینم هم جواب یحت. کنمینم نگاهش

ـ برم آسانسـور  داخـل  قدم سه ـ م سـمتم  بـه  و دارهی ـ  توقـف  ي دکمـه  و ادی ـ م فشـار  رو یاورژانس  دسـتش .  دهی
 .ارمینم باال رو چشمام من یول ، منه به نگاهش و است دکمه يرو همچنان
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 .کنم نگاهش ستین قرار و منقبضه سخت فکم یول شه نهیس مقابل در صورتم
 .کنمینم نگاهش

 . متاسفم من تیت -
ـ م قـرارم  تـاز  و تاخـت  مـورد  داره دوبـاره  یول زنهینم دست بهم ـ  نفـس  کـه  کمـه ینزد انقـدر . دهی  ، رو دنشیکش

ـ عم چقـدر  نکهیا و ، رو وجودش ـ ا بـا  ؛ کـنم یم حـس  رو متاسـفه  قی ـ  حـال  نی ـ نم یحت ـ  يبـرا  دونمی ـ با یچ  دی
ـ چ قـول  وقـت  چیه اون. ببخشمش ـ غ يزی ـ زیچ رابطـه  و ، نـداره  بهـم  رو رابطـه  از ری ـ هد بهـم  قـا یدق کـه  هی  هی

 ! کرده
 . رابطه

 .شتریب نه قطعا و کمتر نه
 :گهیم دوباره

 .نبود حقت. متاسفم -
ـ گیم رو ام چونه دفعه نیا ـ م بـاال  رو صـورتم  ، رهی  ، صـورتم  يرو انگشـتاش  احسـاس . نـه یبب رو چشـمام  تـا  ارهی

 ، کـنم  حفـظ  رو گـرفتم  مقـابلش  در کـه  يا جبهـه  تـا  کـنم یم يکـار  هـر .  بشه منقبض شتریب فکم شهیم باعث
 .ندارم رو اشکام زدن پس توان که دونمیم چون

ـ د چشـماش  يتـو  ش خونـه  در يجلـو  دنمیبوس موقع شنبه پنج شب که يزیچ همون  حـرف . گـرده یم بـر  ، دمی
ـ ب زبـونش  بـه  تونست یم کاش کنهیم آرزو که يا ناگفته ـ  ، ارهی  شـن یم خـارج  دهـانش  از کـه  یکلمـات  تنهـا  یول

 .هیعذرخواه
ـ م درش پـا  از داره واقعـا  درد انگـار  کـه  يجـور  ، کشـه یم هـم  در چهره ـ  میشـون یپ بـه  رو شیشـون یپ و ارهی  یم

 .چسبونه
 .متاسفم -

ـ م فشـار  آسانسـور  ي وارهید به رو دستش کف ـ  ، سـمتم  شـه یم خـم  و دهی ـ  بـه  نهیس ـ یم نهیس  دو دسـتام . میش
ـ  کـه  قدر همون و.  بسته چشمام و زوننیآو بدنم طرف ـ گر دلـم  االن نیهم  جلـوش  نکـه یا از ، خـواد یم کـردن  هی

ـ نم هنـوزم . کنمیم يخوددار کنم هیگر ـ  يبـرا  دونمی ـ  ، کنـه یم یعـذرخواه  یچ  انگـار  چـون  ، سـت ین مهـم  یول
ـ چ کـردن  شروع يبرا. کنه یم یعذرخواه زیچ همه يبرا داره ـ  جفتمـون  کـه  يزی  خـتم  کجـا  بـه  میدونسـت  یم

ـ  کـردن  بـاز  يبـرا  مونیناتوان.  شهیم ـ  کـردن  بـاز  يبـرا  مونینـاتوان  ، اش گذشـته  يرو بـه  در هی  يرو بـه  در هی
 . هم به دیکوب رو در و شد خوابش اتاق وارد یوقت من کردن داغون يبرا.  اش ندهیا
ـ  بـه  رو سـرم  و سـرم  دور کنـه یم حلقـه  رو دستاش از یکی ـ م فشـار  ش نهیس  کمـرم  دور ش گـه ید دسـت . دهی

 : دهیم فشار سرم يرو رو اش چونه. رهیگیم آغوشم در تنگ و شهیم حلقه
 . تیت مرگمه چه دونمینم -

 : کنهیم اعتراف
 .کنمیم یغلط چه دارم دونمینم یلعنت من. بزنم ضربه بهت خواستمینم ، خورمیم قسم یول -

ــرا صــداشِ  یعــذرخواه ــاال رو دســتام. هیــکاف رمیــبگ آغوشــش در بخــوام بشــه باعــث نکــهیا يب  و ارمیــم ب
ـ  تـو  کـنم یم پنهـان  رو سرم بعد ، رمیگیم رو لباسش ينهایآست ـ  بـه  قـه یدق چنـد . ش نهیس  یبـاق  حالـت  نیهم

 .شهیهم با متفاوت کامال یاحساس با. درگم سر و جیگ جفتمون ، میمون یم
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 .ریمتح کامال
ـ  هنـوز .  همکـف  ي طبقـه  میبـر  تـا  زنـه یم رو آسانسور ي دکمه و کنهیم رهام باالخره ـ  چیه  چـون  نـزدم  یحرف

 يتــو رو دســتم شــهیم بــاز آسانســور در یوقتــ. دارن ییکــارا یکلمــات چــه تیــموقع نیــا در ســتمین مطمــئن
 رو در بعـد  ، شـم  سـوار  تـا  کنـه یم صـبر  و کنـه یم بـاز  بـرام  رو در. نشیماش سمت میفتیم راه و رهیگیم دستاش

 .خودش سمت فتهیم راه و بنده یم
 .بودم نشده نشیماش سوار قبال

ـ م. کرده متعجبم شیسادگ ـ خر خـرج  معمـوال  رو اون و داره آمـد  در یتـوجه  قابـل  مقـدار  نیکـورب  کـه  دونمی  دی
 .کنهیم خوب يزایچ
 .خودش مثل ، ستین يزیآم مبالغه نیماش اصال لزیما یول
ـ  سـکوت  در رو لـومتر یک نیچنـد  و شهیم خارج نگیپارک از ـ یم یط  ، شـم یم خسـته  یفضـول  و سـکوت  از. میکن

 : نهیا ارمیم زبون به بهم زدنش گند از بعد که یحرف نیاول جهینت در
 ؟ میریم کجا میدار -

ـ  کـامال  رو نمـون یب نامساعد جو صدام انگار ـ  نفـس  يصـدا  چـون  کنـه یم یمتالش  رو شیآسـودگ  سـر  از دنیکش
 .شنومیم
 . کنمیم نگاه رو ماهایهواپ پرواز و اونجا رمیم وقتا یبعض ، کار يبرا نه البته.  فرودگاه -

ــ رو دســتم و ارهیــم کنســول ســمت رو دســتش . ترســناکه و بخــش آرامــش همزمــان. رهیــگیم دســتاش نیب
ـ بگ بـر  در رو بـدنم  کـل  بخـواد  دلـم  شـه یم باعـث  و گرمـه  دستاش ـ  ، رهی  رو مـن  ، خواهانشـم  کـه  اونقـدر  یول

 . ترسونهیم
ـ  تـا  دوباره ـ  فرودگـاه  بـه  کـه  یوقت ـ  راهمونـه  سـر  ممنـوع  ورود يعالمتـا . محضـه  سـکوت  میبرس  ازشـون  یول

 .میشیم فرودگاه باند به مشرف نگیپارک هی وارد تینها در. بره خوادیم کجا دونهیم قایدق انگار گذره،یم
ـ  همزمـان  و گـردونم یبرم سـر  ، کنـه یم اشـاره  چپمـون  سـمت  بـه . پروازن منتظر و دنیکش صف جت نیچند  هی
 يصــدا از پــر نیماشــ ، کنــهیم عبــور کنــارمون از نکــهیا محــض بــه. گــرفتن اوج بــه کنــهیم شــروع مــایهواپ

ـ ناپد فـرودش  ابـزار  کـه  يا لحظـه  تـا  ، میکنــیم نگـاه  بـاالرفتنش  بـه  جفتمـون .  شـه یم موتـورش   و شــنیم دی
 . رهیم فرو شب یکیتار يتو مایهواپ

 : پرسم یم ازش که رونیب به زدم زل هنوز
 ؟ نجایا يایم ادیز -
 .کنمیم نگاهش و گردمیبرم که یعیطب انقدر ، خنده یم
 . یکن باز رو حرف سر یخواست انگار -

 .شهیم لبخندش شدن دیناپد باعث من لبخند و فتهیم دهانم به چشمش.  ارهیم لبم به لبخند لبخندش
 : کنه تماشا رو يبعد جت شدن آماده تا ندازهیم پنجره رونیب به نگاه

 .امیم ادیز اره -
ـ . سـت ین سـابق  مثـل  نمـون یب اوضاع که فهمم یم به لحظه همون ـ تغ هی  تـونم ینم هنـوز  کـه  داده رخ بـزرگ  ریی

 .بگه بهم يزیچ خواستهیم چون آورده نجایا رو من. بد ای خوبه بگم
 .کنه صحبت خوادیم یچ مورد در دونمینم فقط
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 ؟ لزیما -
 .کنهینم. کنه نگاهم و برگرده خوامیم ازش
 : گهیم آروم

 .میکن یم میدار که يکار. ستین یشوخ نیا -
ـ بگ پـس  رو حـرفش  خـواد یم دلـم . ندارم دوست رو ش جمله ـ  داره انگـار  چـون  رهی  جـدا  رو وجـودم  از کـه یت هی

 .لزهیما با حق یول. کنهیم
 .دونمیم -
 .شهیم بدترم میرینگ رو جلوش االن نیهم اگه -

ـ  باهاشـه  حق دونمیم. ستمین موافق باهاش لغت در ـ بگ رو جلـوش  خـوام ینم یول  دلـم  باهـاش  نبـودن ِ  فکـر . میری
 .کنهیم یخال رو
 ؟ يشد یعصبان انقدر که کردم کار چه من -

ـ م چشـمام  به چشم ـ د از رو چشـماش  تـونم یم یسـخت  بـه  و دوزهی ـ ی واری  صیتشـخ  سـاخته  پشتشـون  کـه  یخ
 .بدم

 : گهیم محکم
ـ کار خـاطر  بـه  مـن  مشـکالت  نکـن  فکـر  هم لحظه هی يبرا.  تیت بود من ریتقص ش همه - ـ  يکـرد  تـو  کـه  هی  ای

 .ينکرد
ـ  شـه یم راحت المیخ کم هی جوابش از ـ نم هنـوزم  یول  هـر  و اس گـه یهمد قفـل  چشـمامون . مرگشـه  چـه  دونمی

 .بشکنه رو سکوت تا هیکی اون منتظر کدوم
ـ  ، داده آزارش انقدر اش گذشته يتو یچ دونمینم ـ با یول ـ یخ دی  سـال  شـش  از بعـد  کـه  باشـه  بـوده  سـخت  یل

 .ادیب کنار باهاش تونهینم هم هنوز
 .هیبد زیچ داشتنمون دوست انگار یکنیم رفتار يجور -
 .هست دمیشا -
ـ  هـر  چـون  ، ببنده رو دهنش خوادیم دلم ییجورا هی  احسـاس  شـتر یب و شـتر یب شـه یم باعـث  زنـه یم کـه  یحرف

 .بشم جیگ شتریب و کنم درد
 ؟ میکن تمومش که نجایا يآورد رو من پس -
 : کشهیم نفس یسخت به
ـ چ همـه  خواستمیم من - ـ .  باشـه  یسـرگرم  محـض  زی  بهـت  خـوام ینم.  يدار يا گـه ید توقـع  تـو  انگـار ...  یول

 .زنمیم...  میبد ادامه کارمون به اگه و.  بزنم ضربه
 .دوزه یم رونیب به چشم خودش ي پنجره از دوباره

ـ  ، بزنم مشت يزیچ هی به خوادیم دلم ـ م صـورتم  يرو رو ناکـامم  دسـت  دو ، جـاش  بـه  یول  سـرم  محکـم  و ذارهی
ـ  حـاال  تا.  یصندل یپشت به کوبونم یم رو ـ  چیه ـ ند رو یکس ـ مف و مختصـر  انقـدر  کـه  دمی  قطعـا . بزنـه  حـرف  دی

 .رفتنه طفره يخدا
 ؟ شده مرگت چه ؟ ساده حیتوض هی دیشا.  لزیما نهیا از شتریب من حق -

 : دهیم فشار دست دو با رو فرمون که یشدت همون به ، شهیم منقبض فکش
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ـ  سـوال  ام گذشـته  از. یبکن برام کار تا دو خواستم ازت - ـ  نداشـته  نـده یآ از يانتظـار  و ینکن  رو جفـتش . یباش
 . يداد انجام

 : کنم یم دییتا
ـ ا مـن . توئـه  با حق لزیما آره - ـ م و ، دارم دوسـتت  چـون  کـردم  رو کـار  نی  و ؛ يدار دوسـتم  هـم  تـو  کـه  دونمی

ـ . کـنن یم يعـاد  مـردم  کـه  هیکار نیا ، اس العاده خارق یچ همه ، میهم با یوقت ـ  یوقت  جـور  و جفـت  رو نفـر  هی
ـ ب کننیم دعوت. کننیم باز روشون به رو در ، دوننیم خودشون  بعـد  نکـه یا نـه .  باشـن  هـم  بـا  خـوان یم. تـو  انی

 .بده دست بهشون بودن اور چندش احساس بدن اجازه و بذارن تنهاشون بیعج ي رابطه هی از
 ! یچیه
 . گهینم یچیه

 .دهینم نشون هم یواکنش یحت
 .زنهیم استارت و جلو سمت به کنهیم رو
 . توئه با حق -

 : شهیم نگیپارک از خروج ي آماده و ذارهیم دنده يرو رو نیماش
 .شدیم تر سخت طیشرا ياونجور. مینبود دوست هم اول از که نهیا شیخوب -

 انقـدر  نکـه یا از. شـه یم شـرمم  کنـه یم جـاد یا مـن  در حرفـاش  کـه  یتیعصـبان  از چـون  ، گـردونم یم بر رو ازش
ـ چ هـر  لزیما با یول ، شهیم شرمم دهیم آزارم ـ م چـون  اسـت  دهنـده  آزار.  اسـت  دهنـده  آزار يزی  اوقـات  دونمی

 بـدمون  اوقـات  یسـادگ  بـه  چطـور  ، میبـردار  جـدل  و جنـگ  از دسـت  اگه دونمیم و بودن یعال چقدر خوشمون
 .شنیم دیناپد دوباره

 : گهیم مونیپش
 ! تیت -

 .کنم خفه گلو تو رو صداش خوادیم دلم
 : کنهینم حرکت گهید نیماش و کنهیم لمس رو هام شونه دستش

 . نبود اون منظورم ، تیت -
 : زنمیم پس رو دستش

 .خونه ببرم ای ، یخواستیم رابطه از شتریب يزیچ يبرا رو من که کن قبول ای ، نکن -
 . کنهیم نیسنگ سبک رو حجتم اتمام داره دیشا. ساکته
 .کنمیم خواهش. کن قبول ، لزیما کن قبول

 ...ادیم در حرکت به دوباره نیماش
 : پرسه یم و دهیم دستم گهید يکاغذ دستمال هی یکاپ
 ؟ فتهیب یاتفاق چه یداشت انتظار -

ـ  نکهیا طاقت ، مجتمع به میدیرس لزیما و من یوقت  در ، نداشـتم  رو بشـم  آسانسـور  سـوار  باهـاش  گـه ید بـار  هی
ـ  ي افـه یق اون خـالف  بـر .  بـاال  بـره  تنهـا  گذاشـتم  و نشسـتم  یکاپ کنار یصندل يرو جهینت  یسـع  کـه  یمحکم

ـ جزئ تمـام  داشتم یوقت ، بدم نشون لزیما به کردم ـ  یکـاپ  يبـرا  رو اتی ـ م حیتوض ـ  – دادمی  نکـه یا بـه  توجـه  یب
 . شدم داغون و درب کامال - نه ای داشت دنشونیشن به يا عالقه
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 جمــع نیزمــ يرو پــام کنــار يا کپــه اون يرو نــدازمیم رو يکاغــذ دســتمال و کــنمیم پــاك رو مینــیب دوبــاره
 .شده

ـ چ اگـه  گفـتم  خودم به. زدمیم گول رو خودم داشتم - ـ م بـر  پسـش  از نخـواد  يشـتر یب زی  اگـه  کـردم  فکـر . امی
 .شهیم دهیکش سمتم به تینها در ، بدم وقت بهش

ـ برم دسـتش  کنار از آشغال سطل هی یکاپ ـ م و دارهی ـ  حـاال  ، نمـون یب ذارهی  دسـتمال  انـداختن  دور واسـه  جـا  هی
 .دارم امیکاغذ

 .نداره رو وقتت کردن تلف ارزش ، کشه یم رو انتظارش یخوب يزایچ چه تو با فهمه ینم پسره اون اگه -
ـ . بـدم  انجـام  وقـتم  بـا  که دارم تر مهم یلیخ يکارا یکل. موافقم باهاش. دمیم تکون سر ـ یدال بـه  یول  حـس  ، یل

ـ چ چـه  مـن  بـا  دونه یم لزیما کنمیم  اتفـاق  کـه  نـه یا آرزوش کـنم یم حـس . کشـه یم رو انتظـارش  یخـوب  يزای
ـ  پـس  پـا  باعـث  مـا  و مـن  ای ، اون از تر بزرگ يزیچ هی یول ، بود یشدن نمونیب  خـواد یم دلـم . شـه یم دنشیکش

 .هیچ زیچ اون دونستمیم فقط
 

 ؟ کردم فیتعر برات رو محبوبم جوك حاال تا -
 موضــوع رییــتغ از ، کشــمیم رونیــب دســتش تــو ي جعبــه از گــهید يکاغــذ دســتمال هیــ و دمیــم تکــون سـر 

 . خوشحالم
 ! تق و تق و تق -

 : خونمیم باهاش یول ، باشه تق و تق و تق نوع از عالقش مورد جوك نداشتم انتظار
 ؟ زنهیم در هیک هیک -
 . بشم مزاحمت خوامیم گاوم -
 ...ش مزاحم خب -

 : کنهیم قطع رو صدام بلند
 ! ماااااا -

 . بهش زنمیم زل
 .خندم یم بعد

 .دمیخند یلعنتِ  دیمد مدت نیا يتو که يزیچ از تر بلند
 .بزنه حرف باهامون دیبا گهیم بابا

ـ ل بـا  که بدم خبر هم چلیر به گهیم ـ م سـر  زای ـ  بهـش . منتظرمـونن  يغـذاخور  زی ـ  ، باشـه  گمیم ـ چ هی  هـم  يزی
 .میبزن حرف باهاشون موردش در دیبا ما که هست

ـ .  زنـه یم بـرق  چشـماش  تـو  کوتاه ي هیثان چند يبرا يکنجکاو ـ م فکـرش  دوبـاره  یول ـ ل سـمت  رهی  گـه ید و زای
 .ستین کنجکاو

 . زاستیل زشیچ همه
 .بزنن حرف باهامون خوانیم اونا گمیم " خودم زیچ همه " به و رمیم چلیر اتاق به

 .مینیشیم يناهارخور زیم دور تا دور یهمگ
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ـ اهم خـوام ینم.  کـرده  يخواسـتگار  بگـه  خوادیم. بگه خوادیم یچ دونمیم ـ  ، بـدم  تی ـ م یول ـ نم. دمی  چـرا  دونمی
ـ  فقط یول کنهیم ناراحتم نیا. نگفته يزیچ من به اول ـ . کـم  هی ـ چ ، مـا  یوقت ـ با کـه  رو يزی ـ  بهشـون  ، دی  ، میبگ

 .نداره یتیاهم چیه یموضوع نیچن گهید
 .کنه ازدواج باهام خواستم زایل از من -
 .زنهیم لبخند زایل به اونم. زنهیم لبخند بهش زایل

 .میزنینم لبخند چلیور من
 : کشهیم رخ به رو ازدواجش ي حلقه زایل

 !میکرد ازدواج و -
 و

 ازدواج
 میکرد

 . شهیم حبس ش نهیس تو چلیر نفس
 . کردن ازدواج گهید حاال

 . رسنیم نظر به خوشحال
 .العملمونن عکس منتظر و ماست به نگاهشون

 . نهیبب ناراحت انقدر رو چلیر نداره دوست.  نگرانه زایل
 یمجللــ یعروســ خواســتینم دلمــون جفتمــون.  وگــاس میبــود رفتــه. بــود یقبلــ میتصــم بــدون ، نمیریشــ -
 . نشو یعصبان. میریبگ
ـ م صـورتش  يرو رو دستش چلیر . کـنم  آرومـش  کـنم یم یسـع  و کـنم یم حلقـه  رو بازوهـام . زنـه یم زار و ذارهی
 .شهینم و نجانیا بابا و زایل یول ببوسمش دادن بهش قلب قوت يبرا خوامیم
 .بگم بهشون دیبا

 : شده جیگ نهیبیم ناراحت انقدر رو چلیر نکهیا از بابا
ـ  کردمینم فکر - ـ اهم کـدومتون  چیه ـ م گـه ید مـاه  چنـد  تـا  جفتتـون .  نیبـد  تی  تـرك  رو مـا  و دانشـگاه  نیری
 . نیکنیم

 .میناراحت کردن که يکار خاطر به کنهیم فکر
 : دارم بازوهام تیحما تحت رو چلیر طور همون

 ... زایل...  بابا -
 .کنمیم نگاه جفتشون به

 .کنمیم افتضاح رو روزشون
 !افتضاح

 .است حامله چلیر -
 ...سکوت
 ... سکوت
 ... سکوت
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 ... کننده کر سکوت
 . شده شوکه زایل

 . مالهیم رو کمرش و دورش کرده حلقه رو بازوهاش. کنهیم آروم رو زایل داره پدر
 : چلیر به کنهیم رو زایل

 . يندار پسرم دوست یحت که تو -
 .کنهیم نگاه من به چلیر

 .هیعصبان حاال. شهیم بلند جا از پدرم
 ؟ بوده یک کار -

 . کنهیم نگاه من به. زنهیم ادیفر
ـ  يپسـر  کـدوم  ؟ لزیمـا  هیک کار بگو بهم - ـ  کـار  نیچن ـ  و کنـه یم يا انهیناش  کـه  نـداره  رو گـرش یج و دل یحت

 ؟ کنه خبر رو هیبق دختره برادر ذارهیم يپسر کدوم ؟ باشه کنارش کنهیم اعتراف مادرش به دختر یوقت
 : گمیم پدرم به
 .ستمین برادرش من -
 . ستمین

 .متنفره کرده يکار نیچن چلیر با که یکس از. آشپزخونه سمت افتاده راه. دهینم حرفم به یمحل
 : شمیم بلند

 ! بابا -
 . من به کنهیم رو و ستهیا یم
 ! بابا -

 . ندارم رو بودم نشسته که یوقت نفس به اعتماد حاال
 : کنمیم جور و جمع رو خودم

 .بودم من کرد اش حامله که یکس.  بودم من...  بابا -
 .هضمه قابل ریغ براش کلماتم

 .ممکنه ریغ اونم يبرا گفتم که يزیچ هضم. حرکته در چلیر و نیب زایل نگاه
 . ممکنه ریغ -

 .بزنه پس رو هیقض نیا بودن ممکن فکر کنهیم تالش هنوزم بابا
 .فتهیب شیدوزار تا کنمیم صبر

ـ تغ تیعصبان به یجیگ از صورتش حالت ـ پ شـکل  ریی ـ  انگـار  کـه  کنـه یم نگـاهم  يجـور . کنـه یم دای  وقـت  چیه
ـ  رو شـه یناپدر کـه  يدختـر  سـر  کـه  ام ينـامرد  همـون  مـن  انگـار  کنـه یم نگـاهم  يجـور . نبودم پسرش  رهیش

 .دهیمال
 .متنفره ازم
 .متنفره ازم

 .متنفره ازم واقعا
 .رونیب گمشو خونه نیا از -
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 . نکنم ترکش کنهیم التماس سکوت در. دهیم تکون سر و رهیگیم رو دستم. کنم یم نگاه چلیر به
 : گهیم دوباره بابا
 ! رونیب برو -

 .متنفره ازم
 : برم دیبا که گمیم چلیر به
 .کم مدت هی فقط -

ـ م بابـا . نرم کنهیم التماس ـ م هلـم  و زنـه یم دور رو زی ـ م هلـم . دهی . کـنم یم رهـا  رو چـل یر دسـت . در سـمت  دهی
 : گمیم بهش

 .دارم دوستت. انی ي خونه رمیم -
 .صورتم تو خوابهیم مشتش بالفاصله چون ، شهیم تموم نیسنگ پدر يبرا ظاهرا حرفم نیا

 . است شوکه من خود ي اندازه به بایتقر زدنم کتک از ، کشهیم پس رو دستش
 .کوبهیم هم به محکم رو در پدرم و رونیب رمیم

ـ  راننـده  یصندل يرو.  کنمیم باز رو درش و رمیم نمیماش سمت به ـ  یم ـ  نمیش ـ نم اسـتارت  یول  نـه یآ يتـو . زنمی
 .ادیم خون داره لبم. کنمیم نگاه

 .متنفرم پدرم از
 .در سمت ادیم عجله با پدرم. شمیم خونه وارد دوباره. هم به کوبمیم رو درش و شمیم ادهیپ نمیماش از

 .زنمشیم بزنه، دست بهم دوباره اگه یول ، بزنمش خوامینم. رمیگ یم باال رو دستم دو کف
 .ستین زیم دور گهید چلیر
 .اتاقشه داخل چلیر

 : گمیم جفتشون به
 .میایب کنار باهاش میمجبور حاال و فتهیب یاتفاق نیچن میخواستینم ما. متاسفم من -
 : کنمیم نگاه زایل به. رهیگیم آغوشش در پدرم. کنهیم هیگر داره زایل

 .کنمیم مراقبت جفتشون از. دخترتم عاشق من ، دارم دوستش من -
 .مییایم بر پسش از
 .کنه نگاهم تونهینم یحت زایل

 .متنفرن ازم جفتشون
ـ بب رو شـما  نکـه یا از قبل زیچ همه ، زایل - ـ هم بـا  پـدرم  و شـما  بـدونم  نکـه یا از قبـل  مـن . شـد  شـروع  نمی  دی
 .میریبگ رو جلوش که میکرد يکار هر و دمشید
 .حرفمه یچاشن دروغ کم هی

 : ذارهیم جلو قدم هی پدرم
 ؟ داشته ادامه انیجر کنهیم یزندگ نجایا اون که یمدت نیا تمام ؟ مدت تمام -

 : دمیم تکون سر
 !داشت ادامه انیجر نجایا ادیب نکهیا از قبل -
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ـ  زایل یول. بزنه رو من خوادیم دوباره. متنفره ازم شتریب حاال ـ ل. عقـب  کشـدش  یم ـ  بـراش  گـه یم بهـش  زای  راه هی
 .شهیم اولش مثل دوباره یچ همه گهیم.  شنیم خالص شرش از يجور هی گهیم. کنهیم دایپ یحل
 : گمیم زایل به
 .گذشته يادیز زمان!  رهید یلیخ گهید -
ـ م. بزنـه  کـتکم  دوبـاره  پدرم تا ستمیا ینم گهید ـ  و راهـرو  سـمت  بـه  دومی  رو در. چـل یر اتـاق  داخـل  پـرم  یم

 . کنمیم قفل سرم پشت
 هیــگر و کنــهیم پنهــان رهنمیــپ يتــو رو ســرش و نــدازهیم گــردنم دور رو دســتاش. نــهیبیم رو مــن راه وســط

 .کنهیم
 : گمیم بهش

 .شد تموم ماجرا سخت قسمت...  خب -
 .آوردنشه ایدن به سخت قسمت گهیم.  نشده تموم هنوز ماجرا سخت قسمت گهیم.  خنده یم هیگر وسط
 .خندمیم منم

 .چلیر دارم دوستت یلیخ
 : کنهیم زمزمه گوشم ریز
 .لزیما دارم دوستت یلیخ من -

 .لزیما شده تنگ یلیخ برات دلم
ـ م نیتسـک  شـکالت  خـوردن  بـا  رو اندوهم که لهیدل نیهم به کنم فکر  آورد رو مـن  کـه  يروز از هفتـه  سـه . دمی

ـ  ، رفـت  و اومـد  سـمس یکر. بسـتم  روش بـه  رو چشـمم  که است هفته سه. گذرهیم خونه  ، نبـود  مهـم  بـرام  یول
ـ پ لزیمـا  ي کلـه  و سـر  کـه  شـنبه  پـنج  ي مسـابقه  شـب  دو. بودم کار سر مدت تمام چون  نـو  سـال .  نشـده  دای
 . شد شروع یلیتحص دیجد ترم هی.  رفت و اومد

 .لزهیما دلتنگ هنوزم تیت و
ـ  چشـم  از تـا  کـنم یم پنهونشـون  آشـپزخونه  يتـو  ییجـا  هی و دارمیبرم رو رکاکائومیش و یشکالت پسیچ  یکس

 .بمونه دور زنهیم در داره که
 هـم  بـه  نجـا یا کـه  یدوسـتان  تنهـا * . نـه یتر و* چـاد  زدن در يصـدا  ، سـت ین لزیمـا  که دونمیم هم ينطوریهم

 .میافتاد یدرس گروه هی يتو که نهیا شدنمون دوست لیدل تنها و ، شلوغه سرم که انقدر ، زدم
 .نهیهم هم درن پشت االن نکهیا لیدل
 .نیتر بدون ، دره پشت چاد ، کنمیم باز رو در
 ؟ کوش نیتر -
 . ادیب تونهینم امشب.  فتیش سر بره که زدن زنگ بهش -

ـ م خونـه  داخـل  قـدم  نکـه یا محض به. تو ادیب بتونه تا کنمیم باز شتریب رو در  رو خـودش  واحـد  در لزیمـا  ، ذارهی
 .زنهیم خشکش جا در میشیم چشم تو چشم یوقت.  کنهیم باز

 .فتهیم چاد به هام شونه يباال از چشمش باالخره تا مونمیم نگاهش ریاس هیثان چند
ـ  کـه  نـه یا منظـورش  ظـاهرا . نـدازه یم باال رو ابروش که کنمیم نگاه چاد به من  بـه  احتـرام  بـا  ، بـرده  ییبوهـا  هی

 : رهیم واحدم سمت
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 .تیت اتاقت رمیم -
 نکـه یا اعـالم  ، چنـد  هـر .  بشـه  حفـظ  راهـرو  سـمت  اون مـرد  بـا  میخصوص میحر دهیم اجازه که چادهِ  ییآقا از
 کنـه یم گـرد  عقـب  داره چـون  ، باشـه  داشـته  انتظارشـو  لزیمـا  کـه  نبود يزیچ ، مونهیم منتظرم خوابم اتاق يتو
 .خودش واحد به

 .راهرو کف به شهیم رهیخ چشمش ، در بستن از قبل درست
ـ بگ وجدان عذاب شهیم باعث صورتش حالت ـ  خـودم  بـه  مجبـورم . رمی ـ ا کـه  بشـم  اداوری . خودشـه  انتخـاب  نی

ـ  ، ستین کردن گناه احساس يبرا یلیدل چیه  تفـاهم  سـوء  دچـار  شـد  روبـرو  باهـاش  کـه  یطیشـرا  از اگـر  یحت
 .بشه

ـ  يانـرژ  خـاموش  يگفتگـو . شـم یم ملحـق  منتظرمـه  اتـاق  يتـو  که چاد به و بندم یم رو يورود در  کـه  یبخش
ـ  ، باشـه  داشتم خودم با کردم یسع  يرو مـن . نداشـت  وجـدانم  عـذاب  احسـاس  کـردن  کـم  يتـو  يریتـاث  چیه

 .ام مطالعه زیم پشت اون و نشستم تخت
 : گهیم و کنهیم نگاهم

 .رونیب برم در اون از ترسمیم کم هی حاال. بود بیغر بیعج یلیخ -
 : دمیم تکون رو سرم

 .نداره من به یربط گهید مسائلش یول ، داره یاناتیجر هی.  نباش لزیما نگران -
ـ م و کنـه یم بـاز  رو راهنمـا  کتـاب .  پرسـه ینم سـوال  گـه ید و کنـه یم قبول چاد  همزمـان  ، لپتـابش  کنـار  ذارهی

 .تخت ي لبه ذارهیم و باال ارهیم رو پاهاش
 .چهار سراغ رمیم منم يبردار رو سه تو اگه. کرده يبردار نت دو فصل از نیتر -
 .قبوله -
ـ م هیتک بالشم به ـ  و دمی ـ نم چنـد  هـر  ، گـذرونم یم سـه  فصـل  از آوردن در نـت  بـه  رو يبعـد  سـاعت  کی  دونمی

. دره بسـتن  از قبـل  درسـت  لزیمـا  نگـاه  حالـت  کـنم  فکـر  بهـش  تونمیم که يزیچ تنها چون ، کنم تمرکز چطور
 .شدم شیناراحت باعث بگم نانیاطم با تونمیم

 !میشد حساب یب حساب حاال کنم فکر
 

** 
ـ یم بـدل  و رد چاد با رو هامون ادداشتی نکهیا از بعد ـ  سـواالت  و میکن ـ م جـواب  رو فصـل  هـر  آخـر  یدرس  میدی

ـ گیم یکپ ازشون نتریپر با ، ـ م. رمی ـ  دونمی ـ  ، تقلبـه  جوابهـا  تـو  شـدن  کیشـر  و فصـل  سـه  کـردن  میتقس  یول
 .ام یکامل ادم نکردم ادعا وقت چیه من. دهیم تیاهم يخر کدوم

ـ د لزیمـا  از قـبال  کـه  يا افـه یق اون بـا . کـنم یم یهمراه يورود در تا رو چاد شهیم تموم که کارمون ـ  دهی  کـم  هی
 نـه یا اش صـادقانه . بنـدم یم رو واحـدم  در بعـد  و بشـه  آسانسـور  سـوار  تا ستمیا یم پس ، رسهیم نظر به یعصب

 .بودم نگرانش کم هی منم که
ـ  مونده شب يغذاها از کنمیم یسع و آشپزخونه رمیم ـ چ هی  حـس  اصـال . کـنم  جـور  و جفـت  خـودن  يبـرا  يزی

ـ نم خونـه  روقتید تا امشب هم نیکورب تازه ، ستین يآشپز  بشـقاب  يتـو  غـذا  خـتن یر کـار  نکـه یا از قبـل . ادی
 .شهیم باز تق يصدا با يورد در ، کنم تموم رو
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 . کنهیم باز رو د و زنهیم در همزمان که هیکس تنها لزیما
 . باش آروم
 .باش آروم ، باش آروم ، باش آروم

 !باش آروم یلعنت تیت
 : پرسه یم سرم پشت از لزیما
 ؟ بود یک -

 هـا  هفتـه  از بعـد  بـودنش  نجـا یا کـنم یم وانمـود  و شـم یم بشـقابم  کـردن  پـر  سـرگرم . گـردونم ینم بر رو یحت
ـ  نیتـر  غالـب  تیعصـبان  ، نکـرده  ریسـراز  وجـودم  بـه  رو احساسات از یطوفان ، سکوت  حـال  در کـه  هیاحساس

 .دارم حاضر
 .میخوندیم درس میداشت.  مهیهمکالس -

 .کنمینم نگاهش یحت یول ، کنمیم حس رو انهیغل در وجودش تو که یتنش
 ؟ ساعت سه -
ـ د بـا  بگـم  بهـش  داشـتم  قصـد  کـه  یراهیب و بد یول کنمیم نگاهش و چرخمیم ـ گ گلـوم  يتـو  ش چهـره  دنی  ری
 . کنهیم

 ، نکـرده  کـار  روز چنـد  کـه  مشخصـه . چهـارچوب  بـه  چسـبونده  رو سـرش  و سـتاده یا آشپزخونه یدرگاه يتو
ـ  بازوهـاش  يرو شـرتش یت و اسـت  برهنـه  پـا .  کـرده  خـوش  جـا  ش چونه يرو نازك شیر ته هی چون  دهیباالکش
 .گذاشته شینما به رو شییتماشا خطوط خط و شده
 .بهش شمیم رهیخ اول
 : کشمیم داد سرش بعد

ـ  تـو . حـالم  بـه  خـوش  ، باشـم  خـوابم  اتاق تو مرد هی با تمام ساعت سه بخواد دلم اگه - ـ  چیه  اظهـار  يبـرا  یحق
ـ  کـه  ينامرد هی تو. يندار من یزندگ مورد در نظر ـ  گـه ید خـواد ینم دلـم  مـن  و داره يجـد  مسـائل  یکل  از یجزئ
 .باشم مسائل اون

ـ  خوادیم دلم قایعم! گمیم دروغ دارم  مسـائلش  بـه  بچسـبونم  رو خـودم  دارم دوسـت . باشـم  مسـائلش  از یبخش
 داشـتن  دوسـت  خـاطر  بـه  کـه  باشـم  یسـخت  سـر  و مسـتقل  دختـر  نیا قراره یول ، شون یکی به بشم لیتبد و
 .شهینم میتسل مرد هی

ـ م سـمتم  بـه  سـرعت  بـه  و نـدازه یم رو دسـتاش . شـده  عیسـر  و سخت نفسش و کنهیم کیبار رو چشماش  ، ادی
 . کنم نگاهش کنهیم وادارم و رهیگیم دستاش نیب رو صورتم

ـ د ؛ کـردم  غلبـه  احساسـاتم  بـه  راحـت  انقـدر  مـن  نکهیا از ، دهیترس که نمیبیم و تابهیب چشماش  ترسـش  دنی
ـ م بهم یخوب حس ـ ثان چنـد  صـحبت  از قبـل . دهی ـ م پرسـه  چشـماش  ، کنـه یم صـبر  هی . صـورتم  کـل  تـو  زننی

ـ . ان یداشـتن  دوسـت  و تگریحمـا  دسـتاش  ، کـنن یم نـوازش  رو م گونـه  ياسـتخونها  شستش يانگشتا  از اواقع
 .ندارم دوستش چیه که شمیم یآدم به لیتبد کنارش در بودن با. متنفرم دارم که یحس

 : بخونه توشون از رو قتیحق تا کنهیم قفل چشمام يرو رو چشماش باالخره
 ؟ یخوابیم باهاش تو -
 ! لزیما نداره یربط تو به
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 : گمیم جاش به
 !نه -
 ؟ شیدیبوس -

 ! نداره یربط تو به بازم
 !نه -

ـ  و بنـده یم رو چشماش ـ عم نفـس  هی  شـخون یپ يرو بـدنم  طـرف  دو رو دسـتاش . کشـه یم یآسـودگ  سـر  از قی
 .ارهیم نییپا م شونه يرو تا رو شیشونیپ و ذارهیم

 .پرسهینم يا گهید سوال
ـ م بـر  دسـتم  از يکـار  چه دونمینم یلعنت من یول کشهیم زجر داره ـ  تنهـا  اون. بـدم  انجـام  بـراش  کـه  ادی  هیکس

ـ م مـن  کـه  ییجـا  تـا  و – بده سامون و سر رو نمونیب طیشرا تونهیم که ـ  هنـوز  – دونمی ـ ا بـه  يا عالقـه  چیه  نی
 .نداره کار

 : گهیم یدردناک ينجوا با
 ! تیت -

 . شهیم حلقه کمرم دور دستهاش از یکی و کنهیم کینزد گردنم به رو صورتش
 ! تیت من به لعنت -

 : زنهیم لب.  کنمیم حس گردنم یکینزد رو لباش يگرما و سرم پشت رهیم اش گهید دست
 ؟ بکنم یغلط چه سر بر خاك من ؟ کنم کار یچ -

ـ غ صداشـه  يتـو  کـه  يدرد و یآشـفتگ  چون ، دمیم فشار هم يرو رو چشمام  تکـون  رو سـرم . تحملـه  قابـل  ری
 .دمیم

ـ م سرتکون ـ نم چـون  دمی ـ  کـه  بـدم  رو یسـوال  جـواب  چطـور  دونمی ـ نم رو پشتشـه  کـه  يمنظـور  یحت . دونمی
 .بزنم پسش تونمیم چطور دونمینم چون دمیم تکون سر نیهمچن
 بـه  بـدم  هلـش  هـم  و خـودم  سـمت  بکشـمش  خـواد یم دلم هم لحظه کی در و بوسهیم رو گردنم ریز ییجا لبش
 .ممکن يجا نیتر دور

 : گرفته يباز به رو موهام دستش و حرکته در پوستم يرو طور همون لباش
 .کن رونمیب زور به -

 . گلومه ریز زیآم التماس و گرم صداش
 .ستین يازین -

 : رهیگیم نفس کنهیم صحبت یوقت فقط و بوسهیم رو گردنم ریز مدام
 .رمیم وقت اون ، برو بگو بهم.  بردارم خواستنت از دست چطور دونمینم من -

 : دمیم تکون سر.  برو گمینم بهش
 .تونمینم -

ـ گیم رو لباسـش  ، سـمتش  گـردونم یبرم سر ـ م قـا یدق ، بـردارم  رو نمـون یب ي فاصـله  کـنم یم یسـع  و رمی  دونمی
ـ  دفعـات  از تـر  جـذاب  دفعه نیا دونمیم. ارمیم خودم سر ییبال چه دارم ـ  ، شـه ینم تمـوم  شیپ  بـه  هـم  بـاز  یول

 ! نباشم شتریب اگر. طالبشم شدت همون
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 :کنهیم نگاهم يجد و کنهیم مکث
 .بدم بهت نیا از شتریب تونمینم من -
 : کنهیم زمزمه هشدار با
 ! تونـــمینم -

 .ممنونم حال نیع در و متنفرم حرف نیا گفتن خاطر به ازش
 .رسهیم صفر به مون فاصله که هیحد تا دنشیکش جلوتر جوابم
ـ چ نـه .  اسـت  رابطه فقط نیا. شمیم ادآوری خودم به ، رابطه ـ  سـت ین قـرار  اون. شـتر یب يزی  از گـه ید بخـش  چیه

 .بده بهم رو وجودش
ـ  ، خواهانشـم  کـه  هیزیچ تمام نیا بگم خودم به تونمیم ـ گیم بتـونم  کـه  يحـد  تـا  همزمـان  یول ـ گیم ، رمی  ، رمی
 ...رمیگیم

ـ چ کـنم  متقاعـد  رو خـودم  تـا  کـنم یم ییرمزگشا رو تماسمون هر و صدا هر ـ م بهـم  کـه  يزی ـ چ از دهی  کـه  يزی
 .شترهیب یلیخ هست

 !احمقم هی من
 !خودآگاهمِ  احمق هی اقل ال

 .اتاق سمت میفتیم راه
 .میکنیم مبارزه میدار انگار

 .يا گهید زیچ هر مقابل در لزیما و من
 ! قتیحق با...  نفسمون عزت با ، غرورمون با ، میجنگ یم شعورمون با میدار
 .میش یم برنده ما

 !چشم تو چشم
 .هم به میزد زل فقط. میبوسینم رو گهیهمد
 االتـت یخ و فکـر  یتـون یم. يببنـد  رو چشـمات  یتـون یم بوسـه  موقـع . تره راحت میکنیم ما که يکار از دنیبوس

ــار و یببوســ رو ــذار کن ــونیم. يب ــترد ، رو دردت یت ــار و یببوســ رو تیشرمســار و رو دتی ــذار کن ــ.  يب  یوقت
 .یکنیم حفظ بیآس از رو خودت یبوسیم رو یکس و يبندیم رو چشمات

 .کنهینم محافظت خودش از یکس االن یول
 لزیمـا  از و لزیمـا  بـه  مـن  از. دنـه یطلب چـالش  بـه .  چشـمه  تـو  چشـم  جنگ هی نیا.  رو در رو. تنه به تن نبرد هی

ـ چ يجلـو  کـه  میطلبیم فیحر. من به ـ بگ رو فتـه یم اتفـاق  کـه  يزی ـ ا ، رهی ـ زیچ نی  سـکوت  در جفتمـون  کـه  هی
 .میکشیم ادیفر

ـ . مونـه یم قفل چشمام يتو چشماش مدت تمام که هیبار نیاول نیا ـ  هفتـه  چنـد  کـه  یحرف  مـدام  بـود  زده شیپ
 .شهیم تکرار ذهنم يتو
 " .هیلیخ بشه تفاهم سوء دچار آدم نکهیا احتمال باشه نیب در یچشم تماس یوقت"

ـ  یخوب به چنان. فهمم یم کامال حاال ـ  رو چشـماش  کـاش  کـنم یم آرزو بـا یتقر کـه  فهمـم  یم  چـون  ، بسـت  یم
 .متفاوته دنیم نشونم دارن چشماش که يزیچ با االنش احساس قطعا

 .یخوب یلیخ تو -
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 : ذارهیم م نهیس ي قفسه يرو رو ش چونه...  شهیم گم نمونیب کشمکش تو صداش
 ...یخوب یلیخ تو. یلعنت -
 ! دونمیم -

 . میکشیم دراز هم کنار ساکت و چرخهیم پهلوش يرو
 .کنه استفاده سوء ازم دادم اجازه بهش دوباره که کنم قبول خوامینم – من
 .بود محض ي رابطه هی از شتریب يزیچ نیا که کنه قبول خوادینم – اون

 ! میگیم دروغ خودمون به جفتمون
 ؟ کجاست نیکورب -
 .ادیم رید امشب -

 : پرسهیم شدن آماده نیح و شهیم بلند جا از عیسر
 ؟ اونور يایم بعدا -

 رو خـوابم  اتـاق  در شـدن  آمـاده  از بعـد . بـدم  لباسـام  بـه  یسـامون  و سـر  تا شمیم بلند جا از منم و کنمیم قبول
 .کنهیم نگاه نفر هی به داره. کنهیم مکث در يجلو. رهینم رونیب یول کنهیم باز

 ! یلعنت
ـ  در سـمت  به عیسر. اونجاست نیکورب مطمئنا ، نمشیبب ستین ازین ـ چ هـر  يجلـو  تـا  دوم یم  حـال  در کـه  يزی

ـ . رمیبگ رو وقوعه ـ بیم رو نیکـورب  کـنم یم بـاز  شـتر یب رو در یوقت  اتـاقش  در يجلـو  سـالن  سـمت  اون کـه  نمی
 ! زده زل لزیما به و ستادیا

 : منه طرف از حرکت نیاول
 ...یبگ يزیچ نکهیا از قبل ، نیکورب -

 ارزو انگـار  کشـه یم هـر  در چهـره  يجـور . فتـه یم تـنم  بـه  نگـاهش  لحظه کی. شم خفه که ارهیم باال رو دستش
 از و پوشـونم یم رو خـودم  عیسـر  ، گردونـه یبرم رو نگـاهش . فتـاد ینم اتفـاق  واقعـا  دهیشن که يزیچ کاش کنهیم
 از یمخلـوط  چشـماش  و کنـه یم نگـاه  لزیمـا  بـه  دوبـار . کـنم یم یشـرمندگ  احسـاس  دهیشن رو زیچ همه نکهیا

 : هیدیناام و خشم
 ؟ وقته چند -
 ! لزیما نده جوابشو -
ـ ز خوامینم ـ ا نـداره  حـق  نیکـورب . بـره  نجـا یا از خـوام یم فقـط  ، باشـه  سـوال  ری . کنـه  بازخواسـتش  يطـور  نی

 . است احمقانه
 : گهیم يشرمسار با لزیما
 ! هیمدت هی -
 : رهیگیم نفس هی ، دهیم تکون سر اروم لزیما
 ؟ يدار دوستش -

ـ یم نگـاه  هـم  بـه  لزیما و من ـ ترد انگـار  ، کنـه یم نیکـورب  نگـاه  و گـرده یبرم دوبـاره .  میکن  جـواب  کـه  داره دی
 .بده رو تا دو ما از یکی کدوم مطلوب

 ! ستین کدوممون چیه ندیآ خوش آرومش دادن سرتکون
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 : پرسهیم دوباره نیکورب
 ؟ يدار قصدشو اقل ال -

ـ ی انگـار  که لزهیما به نگاهم  نیکـورب  از شـتر یب مـن  نظـرم  بـه . کـرده  سـوال  ازش یزنـدگ  مفهـوم  مـورد  در یک
 .نمیکورب سوال جواب دنیشن مشتاق

 : کنهیم زمزمه.  دهیم تکون سر دوباره و کشهیم قیعم نفس هی لزیما
 ! نه -
 ! نه

 !نداره رو داشتنم دوست قصد یحت
ـ ا بـا .  داشـتم  انتظارشو.  دونستم یم شیپ از رو جوابش ـ ا. آوره درد مـرگ  حـد  در هنـوزم  حـال  نی ـ واقع نی  تی

ـ ام نا يجلو تا بگه دروغ موردش در تونهینم یحت که ـ بگ رو نیکـورب  کـردن  دی ـ  کـه  کنـه یم ،ثابـت  رهی  يبـاز  چیه
 ! ستین کار در يا
 . يا گهید قیطر چیه به ، يا گهید کس چیه.  ستین یکس داشتن دوست به قادر لزیما!  لزهیما نیا

ـ م فشـار  رو شیشـون یپ و در چهـارچوب  به ندازهیم چنگ نیکورب ـ  ، بازوهـاش  يرو دهی  یطـوالن  و آروم نفـس  هی
ـ ت به لزیما به شیبعد نگاه. کشهیم ـ ن يزی ـ ها زهی  ، میزنـدگ  تمـام  يتـو . رفـتن  نشـونه  یهـدف  سـمت  بـه  کـه  هیی
 .بودم دهیند یعصبان انقدر رو نیکورب وقت چیه
 ؟ يداد رو خواهرم بیترت فقط یعنی -

ـ  عقـب  نیکـورب  حـرف  ریتـاث  تحـت  لزیما دارم انتظار ـ  ، کنـه  ینینش ـ  عـوض  در یول  جلـو  هـم  گـه ید قـدم  هی
 : ذارهیم
 ! ستین بچه گهید اون ، نیکورب -

 : لزیما سمت دارهیبرم زیخ نیکورب
 !رونیب گمشو -
ـ  نگاه و گردهیبرم لزیما ـ  از پـر  و عـذرخواه  چشـماش .  مـن  بـه  کنـه  یم ـ نم. هیمونیپش ـ  منـه  خـاطر  بـه  دونمی  ای

 .دهیم انجام رو خوادیم ازش نیکورب که يکار تینها در یول ، نیکورب
 .رونیب رهیم

 پـرواز  سـالن  يتـو  تـونم یم انگـار  کـه  کـنم یم نیکـورب  نگـاه  يجـور  و سـتادم یا خوابم اتاق در يجلو هنوزم من
 ! کنم شیفن ضربه و کنم
 : کنهیم مهمونم برخوردش تیجد به نگاه هی نیکورب

 ! برم در کوره از ندارم حق یبگ يندار اجازه!  تیت یستین برادر هی تو -
 .کوبهیم هم به شدت با رو در و ، شهیم اتاقش وارد و دارهیبرم عقب به قدم هی

 رو لزیمـا  از ام آزرده خـاطر  ياشـکها  ، بـزنم  پـس  رو نیکـورب  از تمیعصـبان  ياشـکها  تـا  ، زنمیم پلک سرعت به
ـ گر از. داشـتم  خـودم  يبـرا  کـه  يا خودخواهانـه  يانتخابها خاطر به رو خجالتم ياشکها و  اون يجلـو  کـردن  هی

 .کنمیم يخوددار تا دو
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ـ م آشـپزخونه  سمت به ـ م در. راهـرو  سـمت  اون و يورود در سـمت  فـتم یم راه و پوشـم یم رو شـرتم یت. رمی  زنمی
 ، باشـه  سـتاده یا اونجـا  نیکـورب  داره انتظـار  انگـار  کنـه یم نگـاه  سـرم  پشـت  بـه . کنهیم باز رو در عیسر لزیما و

 .شم وارد دهیم اجازه و کشهیم کنار بعد
 : گمیم بندهیم رو در نکهیا از بعد

 !ادیم کنار باهاش باالخره -
 : گهیم آروم

 .شهینم سابق مثل یچیه گهید یول ، دونم یم -
ـ  اتـاق  سمت فتهیم راه لزیما ـ یم و منشینش ـ م دنبـالش  مـنم  ، کاناپـه  يرو نهیش ـ یم کنـارش  و رمی ـ .  نمیش  چیه

ـ  اوضاع. اونه با حق دونمیم چون ندارم، یحتینص ـ ز احتمـال  بـه  نیکـورب  و اون نیب . شـه ینم قبـل  مثـل  گـه ید ادی
 .خورهیم هم به خودم از حالم منم لشیدل نکهیا از
 : انگشتام يال دهیم سر رو انگشتاش. خودش سمت کشهیم رو دستم و کشهیم قیعم نفس هی لزیما
 .متاسفم من...  تیت -

 : میشیم چشم تو چشم و انیم باال چشماش ، کنمیم نگاهش
 ؟ یچ يبرا -
 !هیچ منظورش دونمیم قایدق که یحال در. زنهیم حرف یچ از دونمینم کنمیم تظاهر چرا دونمینم
ـ  نیکـورب  یوقت - ـ  دارم رو داشـتنت  دوسـت  قصـد  دیپرس  بـه  نتونسـتم ... آره بگـم  نتونسـتم  متاسـفم ...  نـه  ای

 ...بگم دروغ جفتتون
 :دمیم تکون سر

 .باشم یعصبان دستت از خاطر نیا به تونمینم!  لزیما يبود صادق يخوایم من از که يزیچ مورد در تو -
ـ  اتاق کنهیم شروع و شهیم بلند ، کشهیم قیعم نفس هی ـ  کاناپـه  يرو مـن . کـردن  گـز  رو منینش  بـه  و مـونم  یم

ـ  بـاالخره .  کـنم یم نگـاه  بـده  سـامون  و سر رو افکارش تالشه در که یاون  کنـه یم قفـل  رو دسـتاش  و سـته یا یم
 : سرش يباال

ـ .  کـنم  سـوال  هـم  اروی اون مورد در نداشتم حق من - ـ نم اجـازه  بهـت  کـه  یمن  میزنـدگ  و خـودم  مـورد  در دمی
 ! ندارم هم رو تو بردن سوال ریز حق یبپرس سوال

 .گذارهینم یباق بحث يجا منطقش
 .کنم کار چه نمونهیب که ییزایچ نیا با دونمینم -

 : دارهیم نگهم ش نهیس مقابل و ام شونه دور کنهیم حلقه رو دستاش. شمیم بلند من و شهیم کترینزد
ـ  ای ساده گفتنش - ـ ...  سـت ین مودبانـه  یحت ـ ت یول ـ چ اون ، تی ـ واقع گفـتم  نیکـورب  بـه  کـه  يزی  مـن .  داره تی
ـ . نداره رو ارزشش.  شمینم یکس عاشق وقت چیه گهید ـ  حقـت  در یول ـ م. کـردم  یانصـاف  یب  ذهنـت  کـل  دونمی

ـ  ، دارم دوسـت  رو باهـات  بـودن  مـن .  متاسـفم  بـابتش  و شدم آزارت باعث که دونمیم و منه ریدرگ  بـار  هـر  یول
 .یکن برداشت هست واقعا که يزیچ از متفاوت يزیچ تو که نهیا از ترسم ، میهم با
 .حرفاشم کردن مزه مزه حال در هنوز یول بدم نشون زده که ییحرفا تمام به یواکنش هی دیبا دونمیم

ـ واقع نیا ، قرمزه پرچم هی زده که ییحرفا تک تک جواب ـ  کـه  تلـخ  تی  و داشـتنم  دوسـت  يبـرا  یمیتصـم  چیه
 .رهینم باال سرخ پرچم یول ؛ روش هم نداره باهام بودن ارتباط در
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 !رهیم باال که سبزه پرچم
ـ  ، یباش داشته دوستم يخواینم که منم شخص مشکل -  ش تجربـه  يخـوا ینم کـه  عشـقه  بـا  مشـکلت  کـل  در ای
 ؟ یکن

 : نهیبب رو صورتم دادن جواب نیح تا کنهیم جدا ش نهیس از رو من
 !خوامشیم واقعا که هیاون...  تو شخص!  هرگز!  تیت خوامشینم کال که عشقه -
 !شمیم عاشقش دوباره و ، شمیم فارغ ، شمیم عاشق جوابش با
ـ با دهیم که ییجوابا تک تک!  لمیتعط مخ از ـ  ، بشـه  فـرارم  باعـث  دی ـ گیم آغوشـش  در جـاش  بـه  یول  اون و رمی
ـ  دروغ بهـش  دارم. کـنم یم مشیتقـد  رو خواهانشـه  کـه  يزیچ ـ  دروغ خـودمم  بـه  دارم ، گمیم ـ  بـه  ، گمیم  چیه

 .رمیبگ رو ادیم رونیب دهنم از که یکلمات يجلو تونمینم یول کنمینم یخوب کدوممون
ـ برب پسش از تونمیم ، بمونه ساده طیشرا که یوقت تا - ـ . امی ـ  یول ـ  مثـل  يکـار  یوقت ـ  هفتـه  چنـد  کـه  یاون  شیپ

ـ چ گـه ید ، ؟ هـم  بـه  یبکوب سرت پشت رو در و يبر که ، يداد انجام ـ . لزیمـا  سـت ین سـاده  يزی  یـی زایچ نیچن
 .کنهیم سخت رو طیشرا
 : کنهیم یابیارز رو گفتم که يزیچ و دهیم تکون سر

 ... ساده -
 : کنهیم مزه مزه بار چند رو کلمه

 .کنم رفتار ساده تونمیم منم ، یکن رفتار ساده یبتون تو اگه -
 .میکنیم تمومش یخوش و یخوب به ، شد سخت یلیخ کدوممون هر يبرا که هم یوقت! خوبه -
 ! توام يبرا شدنش سخت نگران!  ستمین خودم يبرا شدنش سخت نگران من -

ـ یخ رو بـودن  تو با نجایا و االن یول!  لزیما خودمم نگران منم ـ اهم از شـتر یب یل  چـه  آخـرش  نکـه یا بـه  دادن تی
 !خوامیم اومد خواهد سرم ییبال

ـ  شـماره  قانون فهممیم ناگهان ـ چ مـن  کی ـ  از مـدت  تمـام  کـه  داشـته  ییمرزهـا  خـودش  يبـرا  اون.  هی  بیآس
 !کرده حفظش من ي هیناح از دنشید
 !دارم کی شماره قانون هی باالخره کنم فکر -

 . زدنمه حرف منتظر ، دهیم باال رو ابروش هی و کنهیم نگاهم
 !داشت مینخواه يا ندهیآ وقت چیه یمطمئن قلبت ته اگه مخصوصا!  نده ندهیآ يبرا غلط دیام بهم -

 : زنهیم خشکش جا سر
 ؟ کردم يکار نیچن حاال تا -

 : پرسهیم دوباره. نگرانه قایعم
 ؟ دادم اشتباه دیام بهت قبال -

 .چشمام به يبود زده زل مدت تمام یوقت ، شیپ ساعت مین حدود!  آره
 : گمیم عیسر

ـ  يکـار  ای ینگ يزیچ باشه حواست فقط! نه - ـ  تـا .  کـنم  برداشـت  يا گـه ید جـور  کـه  ینکن  جفتمـون  کـه  یوقت
 .روبراهه اوضاع کنم فکر ، مینیبب هست که يهمونجور رو طیشرا

 . کنهیم نیسنگ سبک رو حرفم. کنهیم اندازم بر قهیدق چند سکوت در
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 ؟ يپرداز الیخ واقعا نکهیا ای يتر عاقل سالت و سن به نسبت بگم تونمینم -
 : کنمیم پنهان ش نهیس ي قفسه يتو رو میپرداز الیخ ، ندازمیم باال شونه

 !مطمئنم. جفتش از ناهمگون مخلوط هی -
 : دهیم فشار سرم ي گوشه رو لبش

 ! تیت کنمینم دوارتیام دمیم قول یول ، هینزاکت یب واقعا آوردنش زبون به بلند -
 : نهیشیم صورتم يرو ياجبار لبخند هی یول کنهیم اخم قلبم

ـ  خود از ییجورا هی که يدار يجد ي مسئله یکل تو!  خوبه - ـ م حیتـرج  شـتر یب مـنم .  کنـه یم خـودم  یب ـ  دمی  هی
 .ثباته با یعاطف نظر از که بشم یکس عاشق روز

ـ  و خـل  کـردن  دایپ امکان دونهیم چون حتملی. خندهیم ـ  بـا  کـه  یچل ـ ب کنـار  يا رابطـه  نیچن ـ یخ ادی  ، کمـه  یل
ـ  تازه!  يبذار رابطه رو اسمش یبتون اگه تازه ـ ا بـا  کـه  يدختـر  تنهـا  ییجـورا  هی ـ م کنـار  طیشـرا  نی ـ  ادی  نیهم
 ! داره دوستش واقعا اون و.  سمتش به دهیکش پر راهرو سمت اون از االن

 ! آرچر لزیما ، يدار دوستم تو
 ! دیفهم نیکورب -
 . شده معمولم يجا روزها نیا که یکاپ کنار یصندل يرو نمیش یم و گمیم
 ؟ اس زنده هنوز پسره...  اوهو -

 : دمیم تکون سر
 ! ارهیب دووم یک تا دونمینم چند هر.  آره حاضر حال در -

ـ برم سـرش  از رو کالهـش . شـه یم مجتمـع  وارد لـون ید و شـن یم بـاز  یالب يورود يدرها ـ م تکـونش  و دارهی  دهی
 .رهیم آسانسور سمت به همزمان ، رهیبگ ازش رو بارون قطرات تا

 .سوزهیم لونید يبرا داره کم هی دلم. ادینم خوشش لونید از هم یکاپ زنمیم حدس
 کـه  بزنـه  رو آسانسـور  ي دکمـه  تـا  کنـه یم حرکـت  یکـاپ . فتـه یم مـا  به چشمش برسه اسانسور به نکهیا از قبل

 : رسهیم بهش اون از قبل لونید
 !ادیب آسانسور تا بزنم رو يا دکمه چه بلدم یحساب و درست خودم ، مرد ریپ -

ـ  ، داشـتم  بـراش  کـه  يدلسـوز  حـس  و کـرد  خطـور  ذهـنم  به لونید مورد در شیپ هیثان ده که یکوتاه فکر  ادمی
 !رمیگیم پس رو فکرم حاال. ادیم
 : زنهیم چشمک و کنهیم نگاهم لونید
 ؟ تیت یکنیم کارا چه -

 : کنمیم نگاهش میمستق
 !شمارمیم فضوالمو -
 !فهمهینم چیه رو دادم که يسرسر جواب ، کنهیم نگاهم جیگ لونید

 : گهیم بهش یکاپ
 !نپرس هم احمقانه سوال...  يبشنو زیآم هیکنا جواب يخواینم اگه -

 ! چرخونهیم چشم جفتمون يبرا داخلش گذاشتن قدم از قبل لونید و شهیم باز آسانسور در
 ! قدش زنمیم من و ارهیم باال هوا تو رو دستش کف هی. زنهیم شخندین و من به دوزهیم چشم یکاپ
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 ؟ زرده زیچ همه چرا -
ـ چ تـا  چنـد  بـه  و سـتاده یا چـل یر خواب اتاق یدرگاه يتو بابام ـ  کـه  يمختصـر  زی  از - گذشـته  يهـا  مـاه  یط
 . کنهیم نگاه میدیخر - دهیشن یحاملگ مورد در یوقت

 .نجایا آورده باال* برد گیب انگار -
 يرو مــنم. دهیــم انجــام رو شـش یآرا مراحــل نیآخــر و ســتادهیا ییدستشـو  ي نــهیا يجلــو.  خنــدهیم چـل یر

 .کنمیم تماشاش و دمیکش دراز تختش
 .میکنیم دیخر تیجنس یب يرنگها نیب از نیهم يبرا ، پسر ای دختره میبدون میخواینم ما -
ـ م يجـور  رو بابـا  سـوال  جـواب  چلیر ـ ی انگـار  کـه  دهی ـ  کـه  هیسـوال  نیچنـد  از یک ـ  ، دهیپرس  جفتمـونم  یول
ـ چ که باره نیاول نیا که میدونیم ـ  يزی ـ چ يبـاردار  مـورد  در. پرسـه  یم ـ  يزی  هـامون  برنامـه  مـورد  در. دهینپرس
 .کنهیم ترك رو اتاق ، میباش اتاق يتو جفتمون چلیر و من اگه معموال.  پرسه ینم يزیچ
ـ ام نـا  ي مرحلـه  از هنوز. نکرده يرییتغ چندان زایل ـ ینم ياصـرار  هـم  مـا  ، نکـرده  عبـور  ینـاراحت  و يدی . میکن

 .انیب کنار مسئله با که میدیم مهلت جفتشون به چلیر و من
 بـا  و ، دارم رو اون فقـط  مـنم  ، کنـه  صـحبت  باهـاش  بچـه  مـورد  در کـه  داره رو مـن  فقط چلیر ، حاضر حال در

 .ادهیز جفتمونم سر از ، رسهیم نظر به یتیاهم یب زیچ نیا نکهیا
 : پرسه یم ازم بابا
 ؟ کشهیم طول چقدر مراسم -
 .شهینم ساعت دو از شتریب -

 .میبر دیبا گهیم بابا
 .میبر میتونیم شه حاضر چلیر نکهیا محض به گمیم
 .حاضره گهیم چلیر
 !میریم
 

** 
 : گمیم چلیر به
 .مبارکه -
 : گهیم بهم هم چلیر
 .مبارکه -

ـ  فـارغ  شیپ ساعت سه جفتمون ـ خواب مـن  تخـت  يرو حـاال .  میشـد  لیالتحص  فکـر  مونیبعـد  قـدم  بـه  و میدی
 .کنمیم فکر که من اقل ال ، حال هر به. میکنیم

 : گمیم بهش
 .میکن یزندگ هم شیپ ایب -
 : خندهیم
 .میکنیم یزندگ هم با ییجورا هی االنشم نیهم ما ، لزیما -

 : دمیم تکون سر
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ـ  بـوده  آگوسـت  تـو  دانشـگاه  شـروع  از بعـد  يبـرا  مـون  برنامه دونمیم. هیچ منظورم یدونیم خودت -  فکـر  یول
 .وقتشه االن کنم

 .ام يجد چقدر بخونه صورتم از خوادیم احتماال ، کنهیم نگاهم و شهیم بلند آرنجش يرو
 ؟ میبر قراره کجا ؟ يچطور -

ـ .  کـنم یم بـاز  رو شییبـاال  يکشـو  و رسـونم یم تخـتم  کنار کیکوچ زیم به رو خودم ـ ب نامـه  هی  و کشـم یم رونی
 .دستش دمیم

 : کنهیم خوندن به شروع بلند بلند
 ، زیعز آرچر يآقا

 . کنهیم نگاهم اومده در حدقه از يچشما با
 شـما  یمتـاهل  خوابگـاه  درخواسـت  میبرسـان  اطالعتـان  بـه  میمفتخـر . میسپاسـگذار  شـما  یتابستان نام ثبت از

 . است دهیگرد رفتهیپذ و یبررس
 .زنهیم لبخند چلیر

 را الزم مـدارك  میخواهشـمند  شـما  از و گـردد یم ارسـال  یینهـا  يهـا  ينگـار  نامـه  و پاسـخ ِ  پاکـت  وستیپ به
 .دییفرما ارسال یپست خیتار به مهمور

 .جاش سر گردونهیبرم رو کاغذ بعد. ندازهیم ها نامه متن به یعیسر نگاه و کنهیم نگاه پاکت به چلیر
ـ ذ در مـا  تمـاس  اطالعـات  یسـوال  گونـه  هـر  بـروز  صـورت  در. میهسـت  شما ي شده پر يفرمها منتظر  نامـه  لی

 .است دهیگرد ارائه
 ، احترام با

 نام ثبت امور سییر**  دوناهو یپگ
 
 .کشهیم آغوشم در و جلو شهیم خم ، ذارهیم کنار رو نامه و پوشونه یم دستاش با رو لبخندش چلیر
 ؟ میش جا به جا میتونیم حاال -
 .دارم دوست رو صداشه يتو که یواضح جانیه

 نـده یآ ي هفتـه  چنـد  گذرونـدن  دونـه یم یخـوب  بـه  مـن  مثـل  اونـم . شـه یم راحت چلیر الیخ. آره گمیم بهش
 . بود خواهد آور عذاب چقدر نمونیوالد کنار

 ؟ یگرفت اجازه پدرت از -
ـ ن گـه ید. میشد بزرگ گهید ما که کرده فراموش گمیم بهش ـ با فقـط . مینـدار  گـرفتن  اجـازه  بـه  يازی  بهشـون  دی
 .میبد خبر

 .میبگ بهشون االن نیهم خوادیم دلش گهیم چلیر
ـ  اتـاق  سـمت  به هم با و رمیگیم رو چلیر دست ـ م منینش ـ م خبـر  نمونیوالـد  بـه  و میری ـ دار کـه  میدی  نقـل  می
 .میکنیم مکان

 ! هم با
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ـ  ، نـزده  حـرف  لزیمـا  بـا  موقـع  اون از و نکـرده  قبـول  هنـوز . گـذره یم نیکـورب  دونسـتن  از هفته چند  داره یول
ـ  بـدون  که ییشبها دونهیم. کنهیم عادت ـ ب خونـه  از حیتوض ـ م رونی  کجـا  گـردم یبرم بعـدش  سـاعت  چنـد  و رمی
 ! پرسهینم يزیچ. بودم

 امکـان  چـون  ، کـنم  عـادت  نشیقـوان  بـه  شـدم  مجبـور . کـنم یم عـادت  دارم کـه  منم ، لزیما ي مسئله مورد در
ـ تجز از دسـت  گـرفتم  ادی. ادیب کنار گذاشتنشون پا ریز با نداره ـ تحل هی  نـدم  اجـازه  گـه ید و بـردارم  رفتـارش  لی
 رابطــه ، میگذاشــت رو قــرارش اول از کــه میکنــیم رو يکــار همــون قــایدق مــا. بشــه ســخت نمــونیب طیشــرا

 ! داشتن
 ... یکل

ـ تغ هنـوزم  و نرسـوندم  صـبح  به کنارش هم شب کی هنوز ـ م ازارم رابطـه  هـر  از بعـد  رفتـارش  ریی ـ ا بـا  ، دهی  نی
ـ م. بگـم  نه اش خواسته به نتونستم لحظه نیا تا حال ـ چ از شـتر یب چقـدر  خـودم  دونمی ـ م بهـم  اون کـه  يزی  دهی

ـ  ، خـواد یم بـدم  بهـش  حاضـرم  من که يزیچ از کمتر چقدر اون و ؛ خوامیم ـ چ مـورد  در فقـط  جفتمـون  یول  يزی
ـ چ همـه  نتـونم  گـه ید کـه  يروز بـه  کـنم یم یسع. میزنیم حرف هیعمل حاضر حال در که ـ ب تـاب  رو زی  فکـر  ارمی

 .نکنم فکر کنمیم یقربان باهاش بودن يبرا که يا گهید يزهایچ تمام به کنمیم یسع. نکنم
ـ خ و فکر یول ، نکنم فکر بهش اصال کنمیم یسع ـ م سـراغم  بـه  خودشـون  الی  بهـش  تخـتم  يتـو  شـب  هـر . انی

ـ گیم دوش کـه  بــار هـر . کـنم یم فکـر  ـ . کـنم یم فکــر بهـش  رمی ـ  اتـاق  تـو  ، کالســم سـر  یوقت  يتــو ، منمینش
 .فتهیم یاتفاق چه دیرس لبش به جونش ما از یکی باالخره یوقت کنمیم فکر نیا به... کار سر ، آشپزخونه

 ؟ است گهید اسم هیِ  یخودمون تیت اسم -
ـ  دراز تختش يرو  لبـاس  هنـوز  ، اسـت  رابطـه  قرارمـون  نکـه یا بـا  و برگشـته  کـار  روز چهـار  از بعـد  ، میدیکش

ـ  دراز کنـارم . سـت ین يخبـر  و تنمونه ـ  سـوال  اسـمم  مـورد  در ، دهیکش  يروزا تمـام  از مـن  و پرسـه یم یشخص
 .دارم يبهتر حس میگذروند هم با که يا گهید

ـ  مـه ین سـوال  هی که هیبار نیاول ـ ا از پـر  رو مـن  سـوالش  نکـه یا از. پرسـه یم ازم یشخص ـ ام همـه  نی  کنـه یم دی
 . نه ای هیخودمون اسم تیت دهیپرس که نهیا کرده که يکار تنها ، متنفرم

 . بوده مادربزرگم يمجرد زمان اسم.  وسطمه اسم تیت -
 ؟ هیچ کتیکوچ اسم -
 . زابتیال -
 .نزیکول تیت زابتیال -

 .اسممه تلفظ شکل نیباتریز ادیم رونیب دهنش از که اسمم.  کننیم يعشقباز اسمم با لبهاش
 . داره هجا یکل.  داره حرف من اسم برابر دو بایتقر -
 ؟ هیچ تو وسط اسم -
 . اس کننده ناراحت یلیخ.  کننیم تلفظش شلیم اشتباه به معموال مردم. کلیما -
 .هیصالبت پر اسم...  آرچز کلیما لزیما -

 صــورتم يرو و گوشــم پشــت دهیــم رو موهــام.  کنــهیم نگــاهم آرامــش در و شــهیم بلنــد ارنجــش يرو لزیمــا
 : شهیم قیدق
 ؟ نزیکول تیت زابتیال ، فتادهین نبودم من که يا هفته هی نیا يتو یجالب اتفاق -
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ـ  ، صداشـه  تـو  یخاص طنتیش هی ـ  آشناسـت  نـا  گوشـم  بـه  کـه  یطنتیش ـ یخ. دارم دوسـتش  یول  دوسـتش  یل
 .دارم

 !آرچر کلیما لزیما!  نه واقع در -
 : کنمیم اضافه لبخند با
 .کردم يکار اضافه یکل -

 ...گردنم نییپا کشهیم راهشو و کشهیم خط لبام دور ، کنهیم نوازش رو صورتم انگشتاش
 ؟ يدار دوست رو کارت هنوزم -
 ؟ يدار دوست رو بودن تانیکاپ تو.  دارم دوستش -
ـ ا بـه . دمیم پسش رو خودش يسواال از مدل هی ـ  جـه ینت نی ـ  کـار  کـه  دمیرس ـ خطر یب ـ م چـون  ه،ی  فقـط  دونمی

ـ پ يبـاال  ي دکمـه  سـمت  کـه  رو دسـتهاش  لزیمـا  چشـمان . بخـواد  خودش که دهیم بروز رو يزیچ  رفتـه  رهنمی
 : کنهیم دنبال

ـ نم خوشـم  نباشـم  نجـا یا انقـدر  نکـه یا از فقـط ...  تیت دارم دوست رو کارم من - ـ  مخصوصـا  ، ادی ـ م یوقت  دونمی
 !باشم خونه مدت تمام بخواد دلم شهیم باعث نیا. یکنیم یزندگ ام خونه يروبرو درست تو

ـ  ، باشـم  خـوددار  کنمیم یسع ـ ا احتمـاال  چنـد  هـر  ، نـدازه یم نفسـم  نفـس  بـه  حـرفش . تـونم ینم یول ـ  نی  یب
 .اومده بر پسش از یکس حاال تا که هیزدن نفس نفس نیصداتر

ـ بیم چشماش تو و فتهیم چشمام به آسا برق چشماش ـ بگ عقـب  دنـده  خـواد یم کـه  نمی ـ چ خـواد یم. رهی  کـه  يزی
ـ ام کلمـاتش  يتـو  چون ، رهیبگ پس رو گفت االن نیهم ـ م مـوج  دی ـ ا از لزیمـا . زدی ـ م. زنـه ینم حرفـا  نی  در دونمی

ـ  بـه  کنه شروع خوادیم. هیعذرخواه ي آستانه ـ ا شـدن  ادآوری  ، باشـه  داشـته  دوسـتم  تونـه ینم کـه  موضـوع  نی
 .بده اشتباه دیام بهم خواستهینم که

 . باشمش داشته بذار...  لزیما رینگ پسش
ـ  عقـب  منتظـر  و زدم زل بهـش  طـور  همـون . مونـه یم هم قفل چشمامون یطوالن ي هیثان چند . کردنشـم  ینینش

 .ستین کار در ها دکمه کردن باز يبرا یتالش گهید ، لباسمه دوم ي دکمه يرو حرکت یب هنوز انگشتاش
 : زنهیم لب. لبام به دوباره و چشمام به ، کنهیم نگاه لبام به
 ! تیت -

 .باشه کرده یحرکت لبهاش یحت ستمین مطمئن که ارهیم زبون به آروم چنان رو اسمم
ـ نم دادن جواب فرصت ـ پ ي دکمـه . دهی  پشـت  يموهـا  تـو  نـدازه یم چنـگ  رو دسـتش  و کنـه یم رهـا  رو راهنمی

ـ پ رو راهشون هاش لب همزمان ، سرم ـ  ي بوسـه  و سـرم  بـاال  کشـه یم رو خـودش ... کـنن یم دای  پـر  درنگـش  یب
 .دیام از پر.  احساس از پر. نبوده قبال که هیزیچ از پر اش بوسه...  مالکانه. قیعم. حرارته از
ـ !  باشـه  بوسـه  که هیا بوسه ، بوسه که کردمیم فکر لحظه نیا تا  یمعـان  تـونن یم هـم  هـا  بوسـه  دونسـتم ینم چیه

ـ بق بـا  متفاوت کامال یحس کدومشون هر و یمختلف ـ ا بـر  سـابق .  باشـن  داشـته  هی  و عالقـه  ، جـان یه فقـط  ، نی
 .هیمتفاوت زیچ ، حاال یول...  کردمیم حس که بود کشش

ـ  لزیمـا  مطمئـنم  قلـب  میصـم  از مـن  و ، دهیم نشون رو متفاوت لزیما کی بوسه نیا  کـه  يلزیمـا . نـه یهم یواقع
 ...بپرسم درموردش يزیچ ندارم اجازه که يلزیما...  بوده

... 

MAHTIK.IR 140 رمان عشق زشت 
 

http://mahtik.ir/


 .سرم يباال سقف به زدم زل.  میدیکش دراز هم کنار
ـ  نمـون یب طیشـرا . هیسـردرگم  از پـر  قلبم... مختلفه سواالت از پر سرم ـ  دیشـا . نبـوده  آسـون  وقـت  چیه  ایبعض
ـ چ نیتـر  سـاده  ، محض ي رابطه به خودت کردن محدود کنن فکر ـ  ، اسـت یدن زی ـ  یول  تمـام  شـده  باعـث  نیهم

 شـدت  بـه  رو نـدازه یم بهـم  کـه  ینگـاه  هـر ... ببـرم  سوال ریز رو ادیم رونیب دهانم از که یکلمات تمام و حرکاتم
 .کنم یموشکاف

ـ چ بـردارم  دیبا که يبعد قدم دونمینم یحت ـ  تـا  بکشـم  دراز نجـا یا ؟ هی  تـا  ؟ بـرم  بخـواد  ازم خـودش  کـه  یوقت
 رو دســتاش جــواب در اونــم دمیشــا ، دورش بنــدازم دســت و برگــردم... نمونــدم شــشیپ رو یشــب چیهــ حــاال
 .ترسمیم بزنه پسم نکهیا از ؟ ببره خوابمون و بدنم دور کنه حلقه

 !احمقم من
 ! احمقم احمق دختر هی من
ـ ب تـونم ینم چرا ؟ باشه رابطه فقط منم يبرا تونهینم چرا ـ چ ، نـور یا امی ـ چ و بـدم  بهـش  رو خـواد یم کـه  يزی  يزی
 ؟ برم بذارم بعد ، رمیبگ رو خوامیم که

ـ  پهلــو بـه  ـ  ، دارمیــبرم رو لباسـام  و شــمیم خـم . شــمیم بلنـد  آروم و چــرخم یم  تــن رو لباسـام  و ســتمیا یم
 .ساکته. کنهیم نگاهم مدت تمام. کنمیم
ـ ز اونقـدر . کـنم یم يخـوددار  بهـش  کـردن  نگـاه  از ، کـنم  پـام  رو کفشـهام  و بپوشم رو لباسام کامل یوقت تا  ادی

 تـا  گـردم ینم بـر  گـه ید. در سـمت  فـتم یم راه جـاش  بـه  ، تخـت  يرو کنـارش  کـنم  رهـا  رو خـودم  خوادیم دلم
 : گمیم و کنم نگاهش

 .لزیما نممتیب یم فردا -
 هــم یخــداحافظ یحتــ ، نمــتیبیم فــردا گــه ینمــ. زنــهینم حــرف. کــنمیم حفــظ رو حــالتم يورود در دم تــا
 .کنهینم
 . نداره دوست رو شدن زده پس احساس که باشه یمعن نیا به سکوتش دوارمیام

 يرو نیکــورب. شــمیم خودمــون ي خونــه وارد و شــمیم رد راهــرو از ، رونیــب ذارمیــم قــدم و کــنمیم بــاز رو در
ـ م بـاال  رو سـرش  شـنوه یم که رو در يصدا. کنهیم تماشا ونیزیتلو و نشسته کاناپه ـ  نـه یبیم کـه  رو مـن  ، ارهی  هی

 .کنهیم ام حواله خودپسندانهِ  یناراض نگاه
 ! رینگ سخت -
 : دمیم ادامه کفشام آوردن در و شدن وارد نیح
 ! يایب کنار باهاش دیبا که باالخره -
 .اتاقم سمت فتمیم راه و دمینم محل یول دهیم تکون رو سرش نمیبیم
 .امیب کنار باهاش که ستین يزیچ نیا!  گفته دروغ بهم و هم رو ختهیر تو با سرم پشت درست -

 : کنهیم نگاهم که نمیبیم رو نیکورب و منینش اتاق سمت گردونمیبرم رو
ـ  خـاطر  بـه  رو لونید تو!  نیکورب من يخدا ؟ بزنه حرف باهات راحت یداشت انتظار -  مـن  بـه  کـردن  نگـاه  بـد  هی
 !رونیب يکرد پرت ات خونه از

 : است برافروخته حاال. شهیم بلند نیکورب
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 يادعـا  ، واقـع  در کـه  ، کنـه یم مراقبـت  لـون ید مقابـل  در تـو  از داره لزیمـا  کـردم یم فکـر  من!  هدف به يزد -
 کنـار  باهـاش  تـو  پـس  ، خـوره یم بهـم  ازش حـالم  بخـواد  دلـم  یوقت تا من و ، هیلعنت يدورو هی اون.  بود یدروغ

 ! ایب
 .بره نشونه سمتش به اتهامشو انگشت نداره حق نیکورب چون ، خندم یم

 : زنهیم تشر نیکورب
 ؟ تیت داره خنده یچ -

 .ستمیا یم جلوش درست و منینش اتاق به گردمیبرم
ـ .  بـوده  صادق خوادیم ازم که يزیچ مورد در لزیما - ـ  یحت  ام يدختـر  تنهـا  مـن . نکـرده  بـارم  چاخـان  بـارم  هی

 ؟ رو دو یگیم بهش تو و بودم باهاش گذشته سال شش يتو که
 : دارم نگه نییپا رو صدام کنمینم یسع یحت گهید
ـ  از. نیکـورب  يبنـداز  خـودت  به نهیآ تو نگاه هی بهتره دیشا -  بـه  ؟ يبـود  دختـر  تـا  چنـد  بـا  اومـدم  مـن  یوقت

ـ  برسـه  بهـت  دستشـون  اگه خداشونه از که دارن ییبرادرا تاشون چند نظرت ـ  اگـه  ؟ کـنن  ات حوالـه  لگـد  هی  هی
 ! ییتو اون ، باشه نجایا دورو ادم

ـ . سرسـخته  بـدجور  نگـاهش  و قفله سرش پشت دستاش ـ بیم یوقت  گـردم یبرم ، مونـه یم بـاز  دادن جـواب  از نمی
 .شهیم باز تقه هی با يورود در همزمان یول ، اتاقم سمت برم که
 . لزیما

 اتــاق داخــل قــدم.  ارهیــم تــو در يال از رو ســرش موقــع همــون ، میگــردونیبرم ســر جفتمــون نیکــورب و مــن
 : پرسهیم و ذارهیم منینش
 ؟ راهه روبه یچ همه نوریا -

ـ .  مـن  بـه  رهیم غره چشم نیکورب و کنمیم نگاه نیکورب به من  یسـوال  بـه  منتظـرم  و نـدازم یم بـاال  رو ابـروم  هی
 ! داره مشکل که اونه چون ، بده جواب کرده مطرح لزیما که
 : دهیم قرار صحبت طرف رو من لزیما
 ؟ تیت یخوب تو -

 : دمیم تکون سر و کنمیم نگاهش
 ! ستمین من داره نامعقول انتظارات همخونش از که یاون. خوبم -

ـ یم نگـاهش  مـن  و لزیمـا . مبـل  يرو کنـه یم پـرت  رو خـودش  و گـرده یبرم بعد ، کنهیم غر غر بلند نیکورب  میکن
 لزیمـا  بـه  نگـاه  ، گـرده یبرم دوبـاره .  گـردنش  پشـت  نـدازه یم چنـگ  محکم و کشهیم موهاش يال رو دستش که

 .کشهیم نیسنگ آه هی و کنهیم
 ؟ یباش باز همجنس همون یتونستینم یلعنت يتو -
ـ  کدومشـون  هـر  منتظرم من. کنهیم نگاهش نانهیزبیر لزیما ـ  عکـس  هی ـ نم جـه یدرنت ، بـده  نشـون  یالعمل  دونمی

 ؟ نه ای بود خواهم دوباره دنیکش نفس به قادر
 .شهیم ظاهر لبش يرو لبخند هی همزمان و دهیم تکون سر لزیما

 ممکنـه  چنـد  هـر  اومـده  کنـار  مـون  رابطـه  بـا  يحـدود  تا که کنهیم غر غر همزمان یول خنده ریز زنهیم نیکورب
 .نره رفتنشیپذ بار ریز بازم
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ـ م لبخند ـ ا بـه  ، شـم یم خـارج  آپارتمـانمون  از عیسـر  و زنمی ـ ام نی ـ چ اون بتـونن  کـه  دی  مـن  ورود بـا  کـه  يزی
 .بسازن نو از دوباره رو بود شده شکسته نشونیب

ـ  ، خـروج  يبـرا  شـم یم آمـاده  و شهیم باز یالب ي طبقهِ  آسانسور يدرها  انگـار  ، سـتاده یا در يجلـو  یکـاپ  یول
 : پرسه یم ازم. بشه وارد خوادیم که
 ؟ من شیپ ياومد یم یداشت -

 : کنمیم اشاره باال به و دمیم سرتکون
 . باشن تنها بدم فرصت بهشون گفتم.  کننیم وا رو سنگاشون دارن باال اون لزیما و نیکورب -

 .زنیم رو ستمیب ي طبقه ي دکمه و شهیم آسانسور وارد یکاپ
 .یکن یهمراه خونه تا رو من یتونیم کنم فکر ، خوبه -

ـ گیم رو سـرش  پشـت  يها لهیم ستادنیا محکم يبرا ـ  کنـارش . رهی ـ تک و سـتم یا یم ـ م هی ـ د بـه  دمی  پشـت  واری
 : سرم

 ؟ یکاپ بپرسم ازت سوال هی شهیم -
 : حتما کنهیم اشاره سر با
 .ادیم خوشم بدم جواب سواالشون به نکهیا ي اندازه به بپرسن سوال ازم مردم نکهیا از -

 : پام یکی اون پشت کنمیم قفل رو پام کی ، کفشهام به دوزمیم چشم
 ؟ کنه تجربه رو عشق گهید نخواد دلش مرد هی شهیم باعث یچ نظرت به -

ـ نم رو جـوابم  طبقه پنج تا کم دست یکاپ ـ بیم و کـنم یم نگـاهش  بـاالخره .  دهی  يچشـمها  بـا  ، بهـم  زده زل نمی
 : بسته نقش نشونیب شهیهم از شتریب چروك و نیچ یکل که کرده کیبار
 .کنه اش تجربه نخواد دلش گهید ممکنه ، کنه یزندگ عشق شکل نیتر زشت با مرد هی اگه نظرم به -
ـ  يبـرا  اونقـدر  عشـق  ممکنـه  چطـور  بفهمـم  تـونم ینم.  کنهینم یکمک یول کنم یم فکر یلیخ جوابش به  آدم هی

 .کنه محروم ازش کامال رو خودش که بشه زشت
ـ م اجـازه  و شـن یم بـاز  سـتم یب ي طبقـه  به آسانسور يدرها  در يجلـو  تـا  همـراهش . بشـه  خـارج  اون اول دمی

 .کنه باز رو در تا کنمیم وصبر رمیم آپارتمانش
 ... تیت -

 : گردونهیبرنم سمتم به رو ش جمله کردن کامل يبرا و دره سمت به روش
 . کنه غلبه اش گذشته ترسناك خاطرات به که ستین يقو قدر اون مرد هی روح وقتا یبعض -

 : شهیم وارد و کنهیم باز رو آپارتمانش در
 ... کرده گم ریمس يتو ییجا هی رو روحش هم پسر اون دیشا -

 .ذارهیم تنها ، زنمیم پا و دست يشتریب یسردرگم و بهت يتو که رو من و بندهیم رو در
 .منه اتاق چلیر اتاق و چلهیر به متعلق اتاقم
 . کالج میاومد. هم شیپ میاومد حاال و. میشد لیالتحص فارغ

 .میاومد بر پسش از ؟ نینیب یم
 : ارهیم نیماش از رو جعبه نیآخر انی

 . بذارم کجا رو یکی نیا -
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 : پرسهیم ازش چلیر
 ؟ هست یچ -

 .باشه یشخص لباس از پر جعبه هی رسهیم نظر به گهیم بهش
 .دهیم انجام رو خوادیم که يکار انی. من يلباسا کمد کنار بذارتش گهیم و خندهیم چلیر
ـ م خوشـش  نشـده  شرفتمیپ سد نکهیا از. داره دوست رو چلیر انی ـ م خوشـش . ادی  مـن  خـواد یم چـل یر کـه  ادی

 .برم یخلبان ي مدرسه به و رمیبگ رو مدرکم
 .بود خواهم خوشحال باشمش داشته یوقت تا گمیم بهش.  خوادیم خوشحال رو من چلیر

 .باشه متنفر ازم نداره دوست پدرم. متنفره ازم هنوزم پدرم
 .سخته یکس هر يبرا. سخته یول ، رنشیبپذ کننیم یسع دارن

ـ یاهم کـنن یم يفکر چه گرانید نکهیا به چلیر ـ نم یت ـ چ بـه  فقـط  اون. دهی ـ اهم کـنم یم فکـر  مـن  کـه  يزی  تی
 .چلهیر کنمیم فکر بهش من که يزیچ تنها و دهیم

ـ  حـال  هـر  بـه  آدمـا  ، باشـه  سـخت  چقدر طیشرا ستین مهم رمیگیم ادی دارم ـ گیم ادی  بهـش  رو خودشـون  رنی
 . کرد خواهند عادت بهش یول ، نکنن قبول ممکنه اون مامان و من يبابا.  بدن عادت

 ، نباشـم  يپـدر  ي فـه یوظ رفتنیپـذ  آمـاده  ممکنـه  مـن  و ، باشـه  نداشـته  رو شـدن  مادر یآمادگ ممکنه چلیر
 .میدیم وفق رو خودمون میدار هم ما یول
 .هیضرور ، باشه ارامش دنبال آدم اگر. فتهیب اتفاق دیبا که هیزیچ نیا

 ! یاتیح یحت
 

** 
 

 ... لزیما -
ـ م خوشـم  بشـه  دهیشن زبونش از اسمم نکهیا از ـ نم هـدرش .  ادی ـ  فقـط  ، دهی ـ چ یوقت  زبـونش  بـه  داره الزم يزی
 .ارهیم زبونش به باشه گفتنش به ازین یوقت فقط. ارهیم
 ... لزیما -

 . گفت بار دو
 .داره الزم يزیچ حتما

 . کنهیم نگاهم گشاد يچشما با. تخت يرو نشسته ، سمتش به چرخمیم
 ...لزیما -

 . بار سه
 ... لزیما -

 .چهار
 !دارم درد -

ـ برم رو فمـون یک و پرم یم رونیب تخت از!  یلعنت  تـا . کنـه  عـوض  رو لباسـهاش  کـنم یم کمـک  چـل یر بـه . دارمی
 .کنمیم کمکش نیماش به دنیرس
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 . دهیترس
 .باشم دهیترس اون از شتریب دیبا منم

ـ نم. بکشـه  نفـس  گمیم بهش. رمیگیم رو دستش یرانندگ نیح ـ  چـرا  دونمی ـ چ نیچن ـ  يزی  خـودش  قطعـا . گمیم
 ! بکشه نفس دیبا که دونهیم

 .کنمیم یدرماندگ احساس
 . خوادیم رو مادرش دیشا
 ؟ بزنم زنگ بهشون يخوایم -

 : دهیم تکون رو سرش
 ! بعدا...  نه -
 .میباش خودمون فقط خوادیم دلم منم.  ادیم خوشم. میباش خودمون فقط خوادیم
ـ  بـه  کننیم مونییراهنما بعد.  شه ادهیپ نیماش از کنهیم کمک پرستار هی ـ چ هـر  چـل یر يبـرا . اتـاق  هی  کـه  يزی

 . کنمیم هیته داره اجیاحت
 ؟ يخوایم خی -

 .رمیگ یم براش
 ؟ يخوایم خنک ي پارچه هی -

 .رمیگیم براش
 ؟ کنم خاموش رو ونیزیتلو يخوایم -

 .کنمیم خاموشش
 .سردته نظر به ؟ چلیر يخوایم گهید يپتو هی -

 .ستین سردش. دمینم پتو بهش
 ؟يخوایم شتریب خی -
 ! خوادینم شتریب خی

 . شم خفه خوادیم فقط
 .شمیم خفه

 . لزیما من بده رو دستت -
 .دمیم بهش

 .رمیبگ پسش خوامیم
 . کنهیم زخمش داره

 .داره نگه دستاش تو رو دستم ذارمیم حال هر به
 .هینکردن باور.  کشهیم نفس فقط.  ادینم در صداش وقت چیه.  ساکته

 .چرا دونمینم.  کنمیم هیگر دارم
 .دارم دوستت وار وانهید چلیر

 .وقتشه گهید گهیم بهش دکتر
 ... فتهیم اتفاق
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 .پدرم هی من
 .مادر هی اون

 : گهیم دکتر
 . پسره -

 .داشته نگه دستاش تو رو قلبم...  کنهیم بغلش
 .کنه باز رو چشماش کنهیم یسع.  دارهیبرم هیگر از دست بچه

 .کنهیم هیگر چلیر
 .خندهیم چلیر
 .ممنونم گهیم چلیر
 .نبوده خودش آوردتش ایدن به که یاون انگار ، ممنونم گهیم چلیر
 .اس وونهید چلیر

 : گهیم. کنهیم هیگر داره هنوز
 . دارم دوستش یلیخ یلیخ من.  لزیما دارم دوستش یلیخ من -
 .دارم دوستش منم -

ـ  کـنم  بغلش خوامیم.  کنمیم نوازش رو بچه ـ . کنـه  بغلـش  چـل یر خـواد یم دلـم  شـتر یب یول  بغلشـه  يتـو  یوقت
 .رسهیم نظر به بایز یلیخ
 : کنهیم نگاهم و ارهیم باال رو سرش چلیر
 ؟ یبگ منم به رو اسمش حاال شهیم -

 .باشم داشته رو لحظه نیا بتونم تا باشه پسر مون بچه بودم کرده آرزو
 . اومد خواهد خوشش ازش دونمیم چون ، هیچ پسرش اسم بگم بهش بتونم بودم کرده آرزو
 . باشه ادشی رو شد زمیچ همه که يا لحظه کنمیم ارزو

 .چلیر بده نشونت رو تونیکال يآقا کالس که ادیم لزیما
 .تونهیکال اسمش -
 .فتهیم هق هق به
 .ادشهی

 .هیعال -
 . مخلوطه اشک با حرفش

 .رمیبگ رو بچه خوادیم ازم. کنهیم هیگر سخت داره حاال
 .کنمیم بغلش
 .کنمیم بغل رو پسرم

 .بهش میشیم رهیخ جفتمون و ذارهیم من يبازو يرو رو سرش چلیر
 .داده پسرمون به رو موهاش يقرمز گمیم چلیر به. میداریبرنم ازش نگاه یطوالن زمان هی يبرا

ـ  بهـش . منـه  يلبـا  لبـاش  گهیم چلیر ـ  کـاش  گمیم ـ  مثـل  تشیشخص  مخالفـت  چـل یر. باشـه  چـل یر تیشخص
 .باشه من مثل کاش گهیم و کنهیم
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 .شهیم بهتر یلیخ مون یزندگ اون با -
 .طوره نیهم حتما -
 .لزیما میشانس خوش یلیخ ما -
 .میهست قطعا -

 : کنهیم زمزمه.  دهیم فشار رو دستم
 .میاومد بر پسش از -
 .میاومد بر پسش از -

 .میبخند جفتمون شهیم باعث و کشهیم ازهیخم تونیکال
 ؟ شده آور شگفت انقدر دنیکش ازهیخم یک از

 .کنمیم لمس رو انگشتاش
 .تونیکال میدار دوستت یلیخ ما
 ، خونـه  اومـدم  کـار  سـر  از نکـه یا محـض  بـه . تنمـه  فـرم  لباس پا تا سر هنوز ، امیم فرود یکاپ کنار یصندل يرو
ـ  بـه  نخـوردم،  شـام  هنـوز  و گذشـته  ده از سـاعت  حـدودا  االن. خوندم درس کامل ساعت دو  کـه  خـاطره  نیهم

 تــزایپ جفتمــون يبــرا االن نیهمــ و فهمــهیم رو مــن يعادتهـا  داره کــم کــم چــون ؛ یکــاپ کنــار نشسـتم  االن
 .داده سفارش

ـ م برش هی ـ ی و دسـتش  دمی ـ برم خـودم  هـم  یک ـ م رو درش بعـد  ، دارمی ـ م رو جعبـه  و ذارمی ـ  کـف  ذارمی  نیزم
 .دستشه که يا کهیت اون به زده زل طور همون یکاپ ، زنمیم گنده گاز هی. پاهامون يجلو

ـ  از زودتـر  تـزا یپ کـه  اس کننده ناراحت یلیخ -  سـفارش  از قـه یدق ده فقـط . رسـونه یم بهـت  رو خـودش  سیپل
 .گذرهیم دادنم

 .خورده شیزندگ تمام يتو که هیزیچ نیبهتر نیا انگار که بندهیم يجور رو چشماش و زنهیم گاز هی بعد
ـ . يبعـد  بـرش  يبـرا  شمیم دوال بعد و میخوریم رو سهممون جفتمون ـ م بهـش  رو يبعـد  ي کـه یت یوقت  سـر  دمی

 .جعبه يتو جاش سر ذارمشیم من و دهیم تکون
 ؟ کرده يرییتغ دوستش و پسره نیب رابطه ؟ خبر چه -
 : گمیم پر دهان با و دمیم تکون سر. شهیم ام خنده باعث کنهیم خطاب پسره رو لزیما مدام نکهیا

ـ . داشتن زیآم تیموفق ي مسابقه شب هی. ییجورا هی - ـ  یول ـ  هی ـ دل گـه یم بهـم  یحس ـ ام موفقـت  لی  بـودنش  زی
ـ م.  سـتم ین اونجا من کرد وانمود مدت تمام لزیما که بود نیا ـ  نـه یکورب بـه  گذاشـتن  احتـرام  قصـدش  دونمی  یول

 گم؟یم یچ یفهم یم. منم وسط نیا یاضاف آدم کنم احساس شهیم باعث
ـ  ، حـال  همـه  در ، شـه یهم چـون  ، دارم شـک  مـن  یول فهمهیم یعنی دهیم تکون سر نیکورب  حـواس  قـدر  نیهم
 .دهیم گوش جمع

ـ پ بـرام  نیکورب کنار درست منینش اتاق از مدت تمام البته - ـ  امی  بـا  کـنم  فکـر  شـه یم باعـث  کـه  ، فرسـتاد  یم
ـ  کـه  هسـتن  هـم  هفته نیهم مثل ییها هفته یول.  منه  اصـال  کـه  نـه یا مثـل  و ، سـت ین هـم  قـدر  همـون  یحت

 درسـت  کـه  کنـه یم فکـر  مـن  بـه  ییوقتـا  فقـط  مطمئـنم  بایتقر.  یتلفن نه ، یامیپ نه. ندارم یخارج وجود براش
 .اتاقشم یقدم ده
 : دهیم تکون سر یکاپ
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 .رتهیدرگ دهیم اجازه خودش به که یاون از شتریب پسره ذهن بندمیم شرط.  دارم شک -
 . ستمین مطمئن یلیخ یول ، داره تیواقع حرفاش کنم باور دارم دوست

 ؟ یچ نباشه نطوریا اگه -
 : گهیم یکاپ
 ؟ بود ، نبود نتونیب توافق از یجزئ. یباش ناراحت خاطرش به یتونینم -

ـ م روم بـه  شهیهم نکهیا از متنفرم. چرخونمیم چشم ـ  ارهی ـ ز رو توافقمـون  نیقـوان  کـه  یاون ـ م پـا  ری  لزیمـا  ذارهی
 .ستین خودم از ریغ یکس ریتقص نیا و دارم مشکل نمونیب توافق با که منم. ستین

 ؟ مهلکه نیا تو انداختم رو خودم يجور یچ -
ـ م چـون  نـدارم  جوابش به يازین ـ ا داخـل  يچطـور  رو خـودم  دونمی ـ . انـداختم  مهلکـه  نی ـ م یحت  چطـور  دونمی

 .خوامینم یول...  بشم خارج ازش
 : پرسهیم یکاپ
 ... داد مویل بهت یزندگ یوقت ؟ يدیشن رو المثل ضرب نیا حاال تا -

 : کنمیم تموم رو ش جمله
 .کن درست مونادیل -

 : دهیم تکون سر و کنهیم نگاهم
ـ . شـه ینم تمـوم  ينجوریا نه - ـ  بگـرد  ، داد مـو یل بهـت  یزنـدگ  یوقت ـ با کـه  یکس ـ  فـرو  رو موهـا یل دی  تـو  یکن

 .کن دایپ چشماش
ـ  يچطـور  پرسـم یم خـودم  از و دارمیبرم رو تزایپ از گهید کهیت هی. خندمیم ـ پ هی  نیبهتـر  سـاله  هشـتاد  مـرد  ری

 .شد قمیرف
 

** 
ـ  ، نـدازم یم کنـار  رو ملحفـه . شـب  مـه ین از بعـد  مخصوصـا .  خـوره ینم زنگ نیکورب ي خونه تلفن ـ  هی  شـرت  یت

ـ  لبـاس  زحمـت  خـودم  بـه  چـرا  دونمینم. سرم يرو کشمشیم و دارمیبرم ـ م دنیپوش  و کـاره  سـر  نیکـورب . دمی
 .برگرده فردا تا ستین قرار هم لزیما
ـ  برداشـتن  بـا  همزمـان  و رسونمیم آشپزخونه به رو خودم پنجم زنگ با ـ م تلفـن  یگوش ـ  يرو رهی ـ  یمنش . یتلفن
 .گوشم به چسبونم یم رو یگوش و کنمیم متوقف رو امیپ

 ؟ سالم -
 : مادرمه يصدا

 . تیت...  من يخدا اوه...  تیت -
 . شهیم منتقل منم به ترسش بالفاصله که س دهیترس صداش

 ؟ شده یچ -
 ییمـا یهواپ بـا  تـونم ینم کـنم یم يکـار  هـر  ، شـده  سـانحه  دچار شیپ ساعت مین حدود مایهواپ هی ، مایهواپ هی -

 ؟ يکرد صحبت برادرت با تو. کنم صحبت
 :امیم فرود نیزم يرو زانو با
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 ؟ بوده اون ییمایهواپ نیمطمئن -
ـ  خـودش،  يصـدا  ي انـدازه  بـه  صـدام .  منـه  يصـدا  شـه ینم باورم هم خودم که است دهیترس انقدر صدام  یوقت

 .دهیترس بود، یتیموقع نیچن در بار نیآخر
ـ دق اونقـدر  رو اتشیجزئ تمام. بود سالم شش فقط من ـ  انگـار  کـه  ادمـه ی قی ـ د نیهم  اون بـا  ، افتـاده  اتفـاق  روزی

ـ  يبرا پدرم. بود تنم که يا ستاره و ماه ي ژامهیپ ـ  پـرواز  هی ـ زیتلو شـام  از بعـد  ، بـود  رفتـه  یمحل  روشـن  رو ونی
ـ  خـاطر  بـه  که داد نشون رو ماهایهواپ از یکی اخبار يتو و میکرد  خدمـه  تمـام . بـود  کـرده  سـقوط  موتـور  یخراب

ـ  کـرد یم صـحبت  ییمـا یهواپ با که رو مادرم. بودن شده کشته ـ م ادمی  کـرد یم یسـع  کیسـتر یه یحـالت  بـا  ، ادی
ـ . بوده یک مایهواپ خلبان بفهمه ـ  طـول  یسـاعت  کی ـ فهم کـه  دیکش ـ  ، نبـوده  بابـا  خلبـان  میدی ـ  همـون  یول  هی
 .بود عمرمون لحظات نیتر ترسناك از یکی ساعت

 .حاال تا
 .رمیگیم رو ش شماره بالفاصله و دارمیبرم تختم يپا زیم يرو از رو تلفنم. رمیم اتاقم به عجله با
 ؟ نیریبگ تماس باهاش نیکرد یسع -

ـ  کاناپه يرو کنمیم یسع. منینش اتاق سمت گردمیبرم دوباره ـ  نمیبش ـ نم یول ـ  کـف  چـرا  دونمی  تـر  راحـت  نیزم
 .عبادتم حال در انگار بایتقر. نمیشیم زانو يرو دوباره. رسهیم نظر به

 .هستم کنم فکر
 .ریگ غامیپ ي رهیم مدام یول زدم زنگ بهش توقف بدون موقع اون از آره -

ـ م زنـگ  دوبـاره  مـنم  حـال  هـر  بـه . رهیبگ تماس باهاش کرده یسع که مشخصه. هیا احمقانه سوال ـ  زنمی  بـاز  یول
 . ریغامگیپ يرو رهیم تلفنش

ـ  کـنم  ارومش کنمیم یسع ـ م یول ـ  دونمی ـ فا یب ـ  تـا . اسـت  دهی ـ  دادن یتسـل  مینشـنو  رو صـداش  یوقت  یکمک
 .کنهینم
 .دمیم خبر بهت دمیفهم يزیچ اگه زنمیم زنگ ییمایهواپ به من -

 .کنهینم هم یخداحافظ یحت
 .رمیگیم رو شماره نیا که هیبار نیاول. لزیما به میگوش از و زنمیم زنگ ییمایهواپ به خونه تلفن از

 يتـو  هـم  لزیمـا  کـه  خـوره یم زنـگ  سـرم  يتـو  ، نمیکـورب  نگـران  کـه  قـدر  همون چون. بده جواب کنمیم دعا
 .هییمایهواپ همون

 ؟ سالم -
 .افتاده ینگران به زدنم زنگ لیدل از انگار دودله صداش. دارهیبرم رو شیگوش زنگ نیدوم با
 ؟ لزیما -

 .شانهیپر و خاطر آسوده همزمان صدام
 ؟ خوبه حالش نیکورب ؟ خوبه حالش -
 .کنهیم مکث هی

 ؟ مکث چرا
 ؟ هیچ منظورت -

 : گمیم بالفاصله
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 .دهینم جواب رو تلفنش. کرده سقوط مایهواپ هی. زد زنگ مامانم...  مایهواپ هی -
 :گهیم سرعت به
 ؟ییکجا تو -
 . خونه -
 . تو امیب بذار -
ـ  هنـوز  و کنـه یم بـاز  فشار با رو در. کنمیم باز رو قفلش و رمیم در سمت به ـ . گوششـه  کنـار  یگوش  رو مـن  یوقت
ـ م سـرعت  بـه  ، کشـه یم کنار رو یگوش ، نهیبیم ـ برم رو کنتـرل  ، کاناپـه  سـمت  رهی  روشـن  رو زونیتلـو  و دارهی
 .کنهیم

ـ پ رو خبـر  شـبکه  تا کنهیم نییپا باال رو کانالها ـ گیم شـماره  لشیموبـا  بـا . کنـه یم دای  بـا  و گـرده یبرم بعـد  ، رهی
 : خودش سمت کشهیم رو من.  رهیگیم دستاش يتو رو دستام. من سمت ادیم عجله

 .خوبه حالش مطمئنم من...  نجایا ایب -
 .اثره یب تسالش یول دمیم تکون دییتا به سر ش نهیس يرو
 ؟ يگرِ -
 . دهیم رو جوابش سمت اون از نفر هی

 ؟ بوده یک خلبان. دمیشن... آره... آره. لزمیما -
 .ترسمیم یلیخ. ترسمیم بهش کردن نگاه از...  یطوالن مکث هی

 .ممنونم -
 : گهیم بالفاصله. کنهیم قطع رو یگوش

 .هم انی. خوبه حالش نیکورب ، تیت خوبه حالش -
 .آرامش سر از دفعه نیا. فتمیم هیگر به دوباره خبرش دنیشن از
ـ  وادار هـم  رو مـن  دسـتش  فشار با ، نهیش یم و کاناپه سمت کشهیم رو من لزیما ـ . نشسـتن  بـه  کنـه  یم  میگوش
 : خودش گوش کنار ذارهیم رو یگوش بعد زنهیم رو دکمه چند و رهیگیم دستم از رو
 .خوبه نیکورب حال. لزمیما. سالم -

 : کنهیم سکوت هیثان چند
 .بزنه زنگ بهتون صبح گمیم بهش. خوبه اونم آره -

 : ذارهیم کاناپه يرو خودش کنار رو یگوش. کنهیم یخداحافظ بعد و گذرهیم گهید ي هیثان چند
 .بود مامانت -

 .بودم دهیفهم خودم. دمیم تکون سر
 .بشم عاشقش شتریب شهیم باعث ، مامانم به زدن زنگ ، کشیکوچ کار همون و

 .رهیم نییپا و باال بازوم يرو نیتسک ي نشونه به دستش و بوسهیم رو موهام يرو داره حاال
 .لزیما یمرس -
 .باشه داشته تشکر به ازین کرده که يکار نداره اعتقاد چون ، کنمیم خواهش گهینم
 ؟ رو خدمه ؟ شونیشناختیم -
 .نبود آشنا برام اسماشون. بودن گهید مرکز هی از نه -
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 .نهیکورب طرف از امیپ هی کنمیم نگاهش. گردونهیم برش بهم لزیما ، رهیم برهیو میگوش
. خوبـه  هـم  لزیمـا .  زدم زنـگ  يمرکـز  دفتـر  بـه . خـوبم  مـن  یبدون گفتم ، يدیشن مایهواپ مورد در اگه: نیکورب
 .دارم دوستت. بده خبر دهیشن موردش در اگه مامانم به لطفا

 .خوبه حالش که مطمئنم درصد صد حاال. کنهیم حالت رو المیخ شتریب رمیگیم ازش که یامیپ
 .نگرانم اگه.  یخوب تو گهیم. نهیکورب از امیپ هی -
 : خندهیم لزیما
 .بمونه متنفر ازم شهیهم تونهینم دونستمیم! اومدم رونیب سربلند امتحانش از باالخره پس خب -

 .دارم یخوب احساس سالمه هم لزیما بدونم خواسته نیکورب نکهیا از. زنمیم لبخند
 .برمیم لذت ش هیثان هر از من و داشته نگهم طور همون لزیما
 ؟ خونه برگرده قراره یک -
 ؟ يبود دهیرس یک تو. گهید روز دو از شتریب -
 .يزد زنگ تو که شارژ به بودم زده رو میگوش تازه.  قهیدق دو حدود -
 .یبرگشت که خوشحالم -

ـ چ گفتن يجا به. خوشحاله برگشتن از اونم گهینم. دهینم جواب ـ ام بهـم  ممکنـه  کـه  يزی  فقـط  ، بـده  اشـتباه  دی
 .بوسهیم رو من

 ... یدون یم -
 : پاش يرو کشونهیم رو من

 !ينکرد وقت که ادیم خوشم یول ، متنفرم یبپوش لباس کامل ینتون شده باعث که یطیشرا از -
 ...لزیما -

 ! هاش شونه يرو بعد و گردنش يرو نییپا امیم ، سرش پشت يموها يال کشمیم رو دستم
 

 .خوشحالم برگشتنت از که خاطره نیهم به. بودم دهیترس هم یباش تو ممکنه نکهیا از من -
ـ  خط و شنیم نرم چشماش ـ ناپد نشـون یب ینگران ـ چ ممکنـه . شـه یم دی ـ  ش گذشـته  مـورد  در يزی  شیزنـدگ  ای

ـ  به که بود حواسم کامال یول ، ندونم ـ  چیه ـ . بـده  و ر شیسـالمت  خبـر  کـه  نـزد  زنـگ  یکس  شـه یم باعـث  نیهم
 .بسوزه براش دلم یکل

ـ م و شـه یم رد چشمام از چشماش ـ د بـا  دوبـاره  و م چونـه  يرو تـا  نییپـا  ادی  خنـده  بـه  جفتمـون  لباسـام  دنی
 .میفتیم
 .کنم استفاده قابل ریغ رو لباست و بذارم دستت خرج خوامیم -
 .دارم ازش بازم. نداره رادیا -
ـ م چشـم  لبـاس  کردن پاره يبرا دارش خنده تالش به و خندمیم ـ  هـر  از. دوزمی  کـش  لبـاس  کشـه یم کـه  یطرف
 .فتهینم یاتفاق چیه و ادیم
 .س کننده کیتحر یلیخ کارشون نیا که ونیزیتلو يتو -

 : کنمیم قشیتشو و کنمیم محکم سرجام رو خودم
 .لزیما یتونیم تو. کن یسع دوباره -
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 .زنهیم زور تر محکم و رهیگیم لباسمو چپ سمت
 .آخخخخ -

 .ارهیم درد به رو تنم لباس یکیپالست بند
 : گردنم يرو ذارهیم رو سرش و خنده یم
 !؟ يدار یچیق ، شرمنده -

 .خنده از رمیم غش
 .دیارز یم بودن کننده کیتحر يبرا تالشم شکست به کامال دنتیخند دنید -

 :زنمیم لبخند
 .بود کننده کیتحر یکل درواقع ، بودن کننده کیتحر يتو خوردنت شکست -

 : گهیم طنتیش با. ندازهیم ش خنده به دوباره حرفم
 ؟ زهیانگ جانیه برات من شکست -
 .نهیخواست یلیخ. آره... اممم -
ـ  همـه  تـو  بـا یتقر. يشـد یم عاشـقم  یسـالگ  شـونزده  تا زدهیس نیب دیبا تو -  مخصوصـا . خـورم یم شکسـت  یچ

 .فوتبال
 :زنمیم شخندین

 . برام کن فیتعر یزنیم رو حرفش يدار که حاال -
 .جهان يایجغراف ترم هی...  بال سیب -
 . س کننده کیتحر یلیخ حاال. یجهنم چه -
 : دهیم ادامه و کنهیم مهمونم نرم ي بوسه هی

 .کنم خفه رو دختر هی م بوسه با بود کینزد بار هی. بود افتضاح. خوردم شکست هم بوسه يتو یحت من -
 .خنده از رمیم غش

 ؟ بدم نشونت يخوایم -
 : رهیگیم قرار سرم باال و کنهیم عوض رو جاش کنمیم دییتا نکهیا محض به
 .کن باز رو دهنت -

 : عقب بدم هلش کنمیم یسع. شهیم بسته نفسم راه و شهیم م خنده باعث دایشد ش انهیناش حرکت
 .لزیما يبود افتضاح واقعا ، من يخدا -

 :کنهیم نگاهم و عقب کشهیم رو خودش
 .شدم بهتر بعدا -
 .کنمیم دییتا قلب میصم از

ـ دار لـب  به لبخند جفتمون ـ  احساسـات  از پـر  رو م وجـود  صـورتش  آروم حالـت . می ـ  کـه  کنـه یم یمختلف  یحت
ـ دار چون ، خوشحالم. کنم شونیبند دسته تونمینم ـ غنگ. میگـذرون یم خـوش  هـم  بـا  می ـ دار چـون  ، نمی  بـاهم  می

ـ دار چون ، میعصبان.  میگذرونیم خوش ـ ا و میگـذرون یم خـوش  هـم  بـا  می  شـتر یب ازش تـوقعم  شـه یم باعـث  نی
 .شتریب یلیخ یلیخ. بشه

 ...کننیم دایپ شکل رییتغ کم کم که ییها بوسه.  زهیریم هم به نرمش يها بوسه با نمونیب آرامش
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 .دمیخواب تختم يرو
 .لزیما کنار
ـ ی شـه یهم. میبـود  دهینخواب هم شیپ رابطه از بعد وقت چیه نیا از قبل ـ با مـون  یک ـ ا بـا . بـره  دی ـ یخ کـه  نی  یل

ـ  چیه مسئله نیا کنم متقاعد رو خودم کنمیم تالش ـ م ، نـداره  يا یمعن ـ  بـا  کـه  بـار  هـر . داره کـه  دونمی  ، میهم
ـ گیم ازش قبـل  از شتریب کیکوچ یلیخ ي کهیت هی من ـ  چـه . رمی ـ کوچ ي اشـاره  هی ـ  ، باشـه  گذشـته  بـه  کی  ای
ـ  با رابطه داشتن بدون که یزمان ـ  و میهم ـ خواب هـم  کنـار  کـه  یزمـان  ای  وجـودش  از شـتر یب و شـتر یب داره ، میدی
ـ یخ مـن  چـون  ، خوبـه . بـد  هـم  و خوبه هم کنمیم فکر. کم کم ، دهیم بهم ـ ن و خـوام یم ازش شـتر یب یل  ، دارم ازی
ـ م بهم که یکیکوچ ي کهیت هر پس ـ  يبـرا  دهی ـ  کـردنم  یراض ـ کاف نـالم یم نداشـتنش  از یوقت ـ . هی  هـم  بـد  یول

ـ  از کیکوچ ي کهیت هی بار هر چون ، هست ـ  هی ـ م بهـم  رو وجـودش  از یبخش ـ  ، دهی  وجـودش  از گـه ید بخـش  هی
ـ بیم چشـماش  يتو. رهیگیم فاصله شتریب ـ ام داره نکـه یا از. نمی  بـاالخره  ترسـم یم مـن  و نگرانمـه  کنـه یم دوارمی
 .بکشه کنار کال روز هی

 .شهیم ختم سقوط به لزیما با زیچ هر
ـ فهم تـازه  و سرسـخته  خـواد ینم یزنـدگ  از کـه  ییزهایچ مورد در ادیز انقدر. رهیناپذ اجتناب  در چقـدر  کـه  دمی

ـ  کـنم  محافظـت  مقـابلش  در قلـبم  از کـنم  تـالش  چقدرم هر پس. هیجد موضعش ـ فا یب ـ  بـاالخره . اسـت  دهی  هی
ـ  بـا  بـار  هـر . کنـه  پـر  رو قلـبم  کـه  دمیم اجازه بهش بازم حال نیا با ، بشکنه رو قلبم قراره روز  رو قلـبم  ، میهم

ـ  ، بشـه  پـر  ازش يشـتر یب يهـا  کـه یت بـا  قلـبم  چقـدر  هر و ، کنهیم پر شتریب و شتریب ـ  از رو قلـبم  یوقت  نهیس
 .کشهیم رو انتظارم يشتریب درد احساس - نبوده اونجا یقلب وقت چیه که انگار - بکشه رونیب

ـ  و چرخـه یم کـنم یم احسـاس  و شـنوم یم رو شیگوش ي برهیو يصدا ـ م از رو شیگوش ـ برم تخـت  يپـا  زی . دارهی
 .کنه فکر يا گهید جور که دمینم دستش بهونه منم ، دمیخواب کنهیم فکر

 .سالم -
 .زنهیم حرف یک با داره که ادیم سراغم به ترس و کنهیم یطوالن مکث هی.  واره زمزمه صداش

 .یباش خواب زدم حدس. زدمیم زنگ بهت دیبا. متاسفم. آره -
ـ ب ادیب کنهیم یسع داره.  دهنمه يتو قلبم ـ ا کـل  و مـن  و لزیمـا  از رو خـودش  و رونی . کنـه  خـالص  انـات یجر نی
ـ  " حالـت  بـه  قلـبم .  افتـاده  دردسـر  بـه  که دونهیم العملم عکس از قلبم ـ  بـزن  ای  قـا یدق و اومـده  در " رو در ای
 .بره در تا کنهیم رو تالشش کل داره االن

 .کنمینم سرزنش رو قلبم هم ذره هی
 .بابا دارم دوستت منم -

 .خوشحاله حاال. ام نهیس يتو شیشگیهم يجا سر گردهیبرم و نییپا رهیم خورهیم سر گلوم يتو قلبم
 .بزنه زنگ بهش که داره رو یکی باالخره خوشحالم. خوشحالم منم

ـ م مـوردش  در کـم  چقـدر  کـه  شـم یم ادآوری خودم به دوباره ضمن در ـ م نشـونم  کـم  چقـدر . دونمی  چقـدر . دهی
 .نباشه اون گردن یگناه ، خوردم شکست وقت هی اگه تا ، کنهیم پنهون ازم رو خودش ادیز

ـ  قـراره . باشـه  عیسر شکست هی ستین قرار یحت چند هر  از یلحظـات  از پـر  ، باشـه  دردنـاك  و آروم شکسـت  هی
. شـه یم بلنـد  تخـت  يرو از و خـوابم  مـن  کنـه یم فکـر  کـه  ییوقتـا . کنم یم هیگر خون خودم يتو که دست نیا
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ـ م گـوش  دنشیپوش لباس يصدا به و بندمیم رو چشمام که ییوقتا ـ ر کـنم یم یسـع  کـه  ییوقتـا . دمی  نفـس  تمی
 .دارمیب نشه متوجه ببوسه رو میشونیپ تا شهیم خم یوقت تا باشه منظم دنمیکش

 .کنهیم ترکم که ییوقتا
 ... کنهیم ترکم شهیهم چون

 : پرسهیم چلیر
 ؟ یشیم ناراحت ؟ یچ شد باز همجنس اگه -

 بـه  کـه  رو اون و نشسـتم  تخـت  نییپـا  مـن . مینشسـت  مارسـتان یب تخـت  يرو جفتمون و کرده بغل رو تونیکال
 .کنمیم تماشا زده زل مون بچه

 . کنهیم يباز رو " مخالفم " نقش داره دوباره. پرسه یم یتصادف يسواال مدام
 .مینخور مشکل به مون ینیوالد ي مسئله يتو فردا که میکن روشن رو زایچ نیا فیتکل دیبا االن گهیم
 در حقشـه  بدونـه  خـوام یم. شـم یم ناراحـت  بزنـه  حـرف  باهـامون  مـوردش  در تونـه ینم کنـه  احساس اگه فقط -

 .بزنه حرف باهامون يزیچ هر مورد
 . داشته دوست جوابمو چون. منه يبرا لبخندش که دونم یم من یول زنهیم لبخند تونیکال به چلیر
 ؟ یچ باشه نداشته اعتقاد خدا به اگه -
ـ  اعتقـاد  خـوام یم فقـط  مـن . باشـه  داشـته  اعتقـاد  خوادیم که یچ هر به تونهیم اون -  باعـث  اعتقـادش  عـدم  ای

 .باشه شیخوشحال
 .زنهیم لبخند دوباره

 ؟ یچ زندان فتهیب خاطرش به و بده انجام رحمانهیب عِیفج وحشتناك جرم هی اگه -
 ! کردم اشتباه پدر هی عنوان به کارم يکجا پرسمیم خودم از اونوقت -

 : کنهیم نگاهم و ارهیم باال رو سرش
ـ  مـون  بچـه  شـدم  متقاعـد  مـن  ، ییبازجو نیا اساس بر ، خب - ـ  مرتکـب  وقـت  چیه  تـو  چـون  ، شـه ینم یجرم

 .دمید میزندگ کل در من که یهست يپدر نیبهتر
 .در سمت گردهیبرم جفتمون سر ، تو ادیم پرستار هی و شهیم باز در. ارهیم لبم به لبخند که اونه حاال

 : زنهیم تاسف از پر لبخند هی
 وقتشه -
 : دهیم حیتوض نهیبیم که رو شدنم جیگ چلیر. هیچ پرستار منظور دونمینم من یول کنهیم غر غر چلیر
 . ش ختنه -

ـ ا در يبـاردار  زمان دونمیم. شهیم شیر شیر دلم ـ  تفـاهم  مـورد  نی ـ  میدیرس  نظـرم  ، عملـه  وقـت  کـه  االن یول
 . شده عوض

 : گهیم پرستار
 . میکنیم حسش یب اول. ستین بد اونقدرام -
 . جلو به شمیم خم من یول ؛ رهیبگ چلیر آغوش از رو بچه کنهیم یسع و چلیر سمت رهیم
 .رمشیبگ من اول بذار. کن صبر -

 .کنمیم نگاهش و خودم يجلو ذارمشیم. دستم دهیم رو تونیکال چلیر و عقب رهیم قدم هی پرستار

MAHTIK.IR 154 رمان عشق زشت 
 

http://mahtik.ir/


 ... یول شهیم ضعفت باعث دونمیم. اومد خواهد دردت که دونمیم. تونیکال متاسفم من -
 : کنهیم دخالت خنده با چلیر
 .بشه ضعفش باعث تونهیم يزیچ ندرت به ، روزشه هی فقط اون -

ـ  بهـش . شه ساکت گمیم بهش ـ ا گمیم ـ  نی ـ با و ، هیپسـر  و پـدر  ي لحظـه  هی  حضـور  نجـا یا کـه  کنـه  وانمـود  دی
 .نداره

 : گمیم تونیکال به
 .رونیب رفت مامانت نباش نگران -
 : دمیم ادامه و زنمیم چلیر به چشمک هی

ـ  شهیم ضعفت باعث االن دونمیم ، گفتمیم داشتم - ـ یم تشـکر  ازم خـاطرش  بـه  بعـدا  یول ـ  مخصوصـا . یکن  یوقت
ـ ام. يشد دخترا ریدرگ و يشد بزرگتر ـ  ، نباشـه  تیسـالگ  جـده یه از قبـل  دوارمی ـ ز احتمـال  بـه  یول  همـون  ادی

 .بود موقع همون منم مال چون ، باشه تیسالگ شانزده یحوال
 : گرفتنش يبرا کنهیم دراز رو دستاش و جلو شهیم خم چلیر
 .گهید بسه -
 : کنهیم اضافه خنده با
ـ  کـنم  فکر - ـ با شـه یم ختنـه  داره یوقت ـ  دی  مـذاکره  يپسـر  و پـدر  مکالمـات  حـدود  و حـد  مـورد  در و مینیبش
 .میکن

ـ م و شیشـون یپ يرو کـارم یم عیسـر  ي بوسه هی ـ  هـم  اون. چـل یر دسـت  دمشی  رو اون و کنـه یم رو کـار  نیهم
 .پرستار دست سپارهیم

 .کنهیم ترك رو اتاق مون بچه با که پرستاره به نگاهمون جفتمون
 .شمیم درازکش تخت يرو کنارش که یوقت تا سمتش خورمیم زیل و چلیر يرو گردونمیبرم رو نگاهم

 .میشد جا جفتمون حاال -
... 
 .من سمت بچرخه نباشه مجبور تا شمیم بلند آرنجم يرو

 .داره يا گهید حس خودم کنار دنشید حاال. کنمیم نگاهش
 .بودن یواقع حس

ـ واقع عشـقمون  کـه  البتـه . میکنیم يباز خاله میدار کردمیم حس واقعا ، روزید تا ـ  مـون  رابطـه  و هی ـ  ؛ یواقع  یول
ـ  یزنـدگ  پسـرم  بـه  که دمشید روزید که يا لحظه درست  بـا  سـه یمقا در ام گذشـته  يهـا  حـس  تمـام  ، دیبخش

 .دیرس نظر به يباز بچه ، داشتم بهش بعد به اون از که یحس
 .داشتم دوستت روزید که یاون از شتریب. چلیر دارم دوستت -

 . زنمیم حرف یچ از دونهیم قایدق انگار که کنهیم نگاهم يجور چشماش
 .باشم فردا منتظر تونمینم ، يدار دوستم روزید از شتریب امروز اگه -

 .دارم ازین بهش واقعا چون ، الزمه که خاطر نیا به نه. بوسمشیم و انیم فرود لبش يرو لبام
** 
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 چـرت  حـال  در اتـاق  يتـو  جفتشـون  تـون یکال و اون. سـتادم یا مارسـتان یب يراهـرو  يتـو  چـل یر اتـاق  رونیب
 .زدنن

ـ  مادرهـا  پـدر  ي همـه  به مطمئنم.  نکرده هم هیگر یحت گفت پرستار ـ  ، گـه یم رو نیهم  بـاور  حـال  هـر  بـه  یول
 .کنمیم

 : فرستمیم امیپ انی يبرا و ارمیم در رو میگوش
 .اومد بر پسش از قهرمان مثل.  غیت ریز رفت شیپ ساعت چند ام بچه: من

 .اونجام هفت ساعت از بعد. نمشیبب امیم امشب.  اوخخخ: انی
 .نمتیبیم پس: من

 .بمیج يتو ذارمیم رو میگوش. ادیم سمتم به دستاش يتو قهوه فنجون دو با پدرم
 .دهیم دستم به رو ها فنجون از یکی

 .توئه شکل -
 .کنه قبولش کنهیم یسع داره

 .غالب يها ژن یسالمت به. توام هیشب منم خب -
 .زنهیم فنجونم به رو فنجونش لبخند با بابا و ارمیم باال رو فنجونم

 .کنهیم رو تالشش داره
ـ تک سر پشت وارید به ـ م هی ـ  خـواد یم. کنـه یم نگـاه  ش قهـوه  فنجـون  بـه  و نـدازه یم نییپـا  رو سـرش  و دهی  هی
 .سخته براش گفتن که يزیچ هی ، بگه يزیچ
 ؟ شده یچ -

ـ برم فنجـون  از رو تمرکـزش . بزنـه  حـرف  تـر  راحـت  تـا  کـنم  باز رو حرف سر کنمیم یسع  بـه  زنـه یم زل و ارهی
 : گهیم قلب میصم از.  من

 .کنمیم افتخار بهت من -
 .است ساده ي جمله هی نیا

 .نداره شتریب حرف چهار
 .دمیشن عمرم تمام يتو که یکلمات نیتر رگزاریتاث از تا چهار

ـ . خواسـتم یم برات که نبود يزیچ نیا که واضحه -  جـده یه سـن  يتـو  پسـرش  نـه یبب نـداره  دوسـت  کـس  چیه
ـ ...  شـه یم پدر یسالگ ـ  تشیریمـد  یتونسـت  نکـه یا خـاطر  بـه .  کـنم یم افتخـار  بهـت  مـن  یول  خـاطر  بـه . یکن

 ...چلیر با رفتارت
 : زنهیم لبخند

ـ  جـه ینت نیبهتـر  به طیشرا نیبدتر دل از تو -  تـو  کـه  يکـار  پـس  از بزرگترهـا  شـتر یب بگـم  صـادقانه  و يدیرس
 .انینم بر يکرد

 .ممنون گمیم بهش. زنمیم لبخند
 : کنه اضافه يزیچ خوادیم. نشده هنوز یول شه تموم مون مکالمه کنمیم فکر

 ؟ مادرت و...  زایل مورد در... لزیما -

MAHTIK.IR 156 رمان عشق زشت 
 

http://mahtik.ir/


ـ  امـروز  خـوام ینم. کنم متوقفش تا ارمیم باال رو دستام ـ  داشـته  يا مکالمـه  نیچن  بهـش  امـروز  خـوام ینم. میباش
 .کنه دفاع خودش از کرده مادرم با که يکار مورد در بدم فرصت

 .میزنیم حرف موردش در گهید موقع هی ، پدر باشه -
 .بزنه حرف موردش در االن نیهم داره ازین گهیم. نه گهیم
 .مهمه گهیم
 .ستین مهم بگم بهش خوامیم
 .مهمه تونیکال بدم بهش خوامیم
ـ ا مـورد  در رو زیچ همه و کنم تمرکز چلیر و تونیکال يرو فقط خوامیم ـ واقع نی ـ  هـم  پـدرم  کـه  تی  انسـانه  کی
 .کنم فراموش دهیم انجام یوحشتناک اشتباهات ها آدم ي هیبق مثل و
 .ارمینم زبون به یحرف چیه یول

 .دمیم گوش
 ...پدرمه نیا چون

 ؟ یکنیم کارا یچ:  لزیما
 !مشق و درس:  من
 ؟يدار ییشنا تنفس هی حس: لزیما

 .است هیفور که االن ؟؟؟:  من
 .شهینم بسته هم گهید ساعت هی تا. داغه بوم پشت استخر: لزیما
 .نیکورب سمت گردمیبرم فورا بعد و شمیم رهیخ متنش به
 ؟ نیدار یبوم پشت استخر هی نجایا -

 : دارهیبرنم ونیزیتلو از رو نگاهش یول دهیم تکون سر نیکورب
 .اوهوم -

 : نمیشیم صاف
ـ  بهـم  تـو  وقـت  اون کـنم یم یزنـدگ  نجـا یا من وقته همه نیا ؟ یکنیم یشوخ - ـ  ینگفت  رو گـرم  آب اسـتخر  هی

 ؟ نیدار بوم پشت
 : ندازهیم باال شونه و سمتم گردونهیبرم رو حاال

 .متنفرم استخر از من -
 .بزنمش تونمیم من يخدا
 .سمت اون امیم کنم عوض لباس بذار. کاره در ياستخر بود نگفته بهم وقت چیه نیکورب: من
** 
ـ م در شـه یهم. نـزدم  در کـه  فهممیم بندمیم رو اپارتمانش در نکهیا محض به ـ  کـردم  فکـر . زنمی  يتـو  کـه  نیهم
ـ کاف سمت اون امیم دارم که کردم اشاره امیپ ـ  ، هی  و سـتاده یا خـوابش  اتـاق  در يجلـو  لزیمـا  کـه  ياونجـور  یول

 .نداره دوست رو نزدنم در کنم فکر شهیم باعث کنهیم نگاهم
 .چطوره هواش و حال امروز نمیبب منتظرم ، کنمیم نگاهش و ستمیا یم منینش اتاق وسط

 : گهیم مالحظه یب
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 ؟ يدیپوش شنا لباس تو -
 : گمیم یتدافع و سمتش گردونمیبرم سر سر بعد. کنمیم وضعم و سر به نگاه هی

 ! گهید پوشهیم شنا لباس شنا بره بخواد یوقت ادم -
 و بازوهـا  دور نـدازم یم رو م حولـه . منـه  لبـاس  بـه  نگـاهش  و سـتاده یا خـوابش  اتـاق  در يجلو خیم طور همون
 . دهیم دست بهم بودن معذب احساس تینها یب لحظه هی. شکمم

 !آوره شرم واقعا من دوز مامان نیا يدیپوش تو که يزیچ اون با چون. نباشه اونجا یکس دوارمیام -
 .کنهیم اشاره خودش تنه نییپا به و ندازهیم نییپا رو سرش

 .ستین من لباس با مشکلش پس. خندمیم
 .دورم کنهیم حلقه رو دستاش و ادیم جلو گهید قدم هی

 .میبمون نجایهم ایب. کردم عوض رو نظرم -
 :دمیم تکون سر عیسر

 .تنها یول بمون جا نیهم يدار دوست اگه. شنا رمیم دارم من -
 : آپارتمان در سمت به گردونهیم برم

 .خوادیم شنا دلم منم انگار خب -
** 
ـ غ يا گـه ید کـس  نکهیا از. کنهیم باز برام رو در و زنهیم رو بوم پشت رمز لزیما ـ  سـت ین نجـا یا مـا  از ری  نفـس  هی
ـ  اسـتخر  هی. برهیم رو نفسم رشیچشمگ ییبایز. کشمیم یآسودگ سر از  ، شـهر  کـل  انـداز  چشـم  ،بـا  انـه یپا یب

 .شهیم ختم بزرگ یچوب وان هی به آخرش و داره چتر یصندل دورش تا دور
ـ  فکرتـون  به قبال کدومتون چیه شهینم باورم - ـ با کـه  دهینرس ـ گفتیم مـن  بـه  دی ـ ا. دی  دسـت  از رو مـاه  همـه  نی

 .دادم
 .استخر کنار زیم يرو ذارهیم رو اون و رهیگیم دستم از رو ام حوله لزیما
 .نجایا امیم که باره نیاول واقعا خودمم -

ـ ب استخر از که يبخار یول سرده یلیخ رونیب يهوا ـ م رونی ـ  آروم. اسـت  کننـده  اغـوا  ادی  اب داخـل  رو پـام  کی
ـ م راه اسـتخر  وسـط  تـا  اروم. ببلعـه  رو پـام  آب يگرما دمیم اجازه و ذارمیم ـ م بعـد  و رمی  و لبـه  سـمت  بـه  رمی

 .شمیم شهر ينما يتماشا مشغول
ـ  لزیما عوض در ـ عم قسـمت  زنـه یم رجهیش ـ  سـرم  پشـت . کنـه یم شـنا  سـرم  پشـت  و اسـتخر  قی .  سـته یا یم

 .سرم يباال ذارهیم رو سرش و کنهیم حصار بدنم طرف دو رو دستاش
 : کنمیم زمزمه

 . قشنگه یلیخ -
 .ساکته

ـ . حـال  همـه  در و شـه یهم. بمونـه  حـال  همـون  در ابـد  تـا  قـراره  انگـار  که زده زل شهر به سکوت در يجور  هی
 .رهیبگ ازشون رو سرما تا هام شونه يرو زهیریم گرم آب مشت

 ؟ يکرد یزندگ سکویفرانس سان تو شهیهم -
 : دهیم تکون سر و دارهیم نگه طرفم دو طور همون رو دستاش. سمتش به کنمیم رو و گردمیبرم
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 .برا و دور نیهم -
 .شهره به نگاهش هام شونه يباال از هنوزم
ـ  کجـا  بپرسم ازش دارم دوست  حـرف  خـودش  مـورد  در نـداره  دوسـت  کـه  معلومـه  حـالتش  از. پرسـم ینم یول

 .بزنه حرف خودش مورد در نداره دوست وقت چیه. بزنه
 ؟ يبرادر يخواهر ؟ يا بچه تک -

 .ادیب رمیگ يزیچ هی تا زنمیم زور دارم
 .مضطرب و محکم خط هی به شده لیتبد لباش. منه يچشما به نگاهش حاال

 ؟ تیت یکنیم يدار کاریچ -
 .یکن برداشت يا گهید جور رو سوالش که نداره راه چیه یول ، ستین گستاخانه سوالش

 : دلخوره و آروم صدام
 .کنم باز رو صحبت سر خواستم فقط -
 .بزنم حرف موردشون در دمیم حیترج که کنم فیرد برات گهید موضوع یکل تونمیم من -
 .نهیا بدونم موردش در خوامیم من که يزیچ یول

ـ م تکون رو سرم ـ . دمی ـ  نظـر  از کـه  فهممیم ـ  نشـکوندم  رو هـا  قـانون  یفن  حـس  اون. چونمشـون یپیم دارم یول
 .نداره مسئله نیا به نسبت یخوب
ـ  ، سـرم  پشـت .  حالتـه  همـون  تـو  هنـوز . شهر به کنمیم رو دوباره و گردمیبرم ـ ا یول .  سـخت . متفاوتـه  بـار  نی

 .یتدافع.  گرفته گارد
ـ نم موردش در یچ چیه من ـ  مـن . دونمی ـ  یحت ـ چ هی ـ نم ش خـانواده  مـوردش  در زمی ـ ا بـا  و دونمی  اون حـال  نی

ـ یه مـن . کرده مالقات رو من خانواده ـ نم اش گذشـته  مـورد  در یچ ـ ا بـا  دونمی  میکـودک  تخـت  يرو اون حـال  نی
ـ  پـس  پـا  باعـث  ییکارهـا  چه ای و یموضوعات چه دونمینم. دهیخواب ـ  ، شـه یم دنشیکش ـ یه شخصـه  بـه  یول  یچ

 .ندارم ازش کردن پنهان يبرا
 .نهیبیم هستم که یهمون قایدق رو من اون
 .نمشیبینم اصال من
ـ م بـاال  رو دستم عیسر ـ  کـه  یاشـک  قطـره  و ارمی ـ پ راه ام گونـه  يرو هـوا  یب  قطعـا . کـنم یم پـاك  رو کـرده  دای

ـ م کـه  قـدر  همـون . نـه یبب رو م هیگر که نهیا خوامیم که يزیچ نیآخر  فاصـله  یمعمـول  ي رابطـه  از چقـدر  دونمی
 دسـت  رو خـودم  پـس  ، بـدم  دسـتش  از ترسـم یم. نـاتوانم  برابـرش  در کـردن  مقاومـت  از چقدر دونمیم ، گرفتم

 .هیبهتر طیشرا اقتمیل دونمیم نکهیا با. شمیم یراض کم يزایچ همون به و رمیگیم کم
ـ . کـنم  نگـاهش  تـا  گردونـه یم برم و ذارهیم م شونه يرو رو دستش کی لزیما ـ م زل جـاش  بـه  یوقت  آب بـه  زنمی

ـ ب بـاال  رو سـر  کنهیم وادارم و ام چونه ریز ذارهیم رو انگشتش ، استخر ـ م اجـازه  بهـش . ارمی  بـاال  رو صـورتم  دمی
 يجلـو  تـا  کـنم یم نگـاه  راسـت  و بـاال  بـه . شـم ینم چشـم  تـو  چشم باهاش یول ، خودش صورت يروبرو تا ارهیب

 .رمیبگ رو اشکام
 !متاسفم -
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 یعــذرخواه یچــ بابــت داره بدونــه هــم خــودش یحتــ دارم شــک.  کنــهیم یعــذرخواه یچــ بابــت دونمیــنم
ـ  بـه  فقـط  شیعـذرخواه  ممکنـه  پـس  ، شـه یم مربـوط  اون به اشکهام میدونیم جفتمون ول. کنهیم ـ دل نیهم  لی

 .بده بهم رو خوامیم که يزیچ ستین قادر دونهیم چون. باشه ساده
ـ  تخـت  کشـه یم رو مـن  جـاش  بـه . کنم نگاهش کنهینم وادارم گهید ـ م رو گوشـم . ش نهیس  و قلـبش  يرو ذارمی

 .سرم يرو ذارهیم رو ش چونه اون
 : پرسهیم اروم

 ؟ میکن تمومش دیبا یکنیم فکر -
 .کنه سوال ازم مجبوره نکهیا با باشه نه جوابم کنهیم التماس انگار ؛ است دهیترس صداش
 : کنمیم زمزمه

 .نه -
 .ستمین مطمئن یول ، بدونم الشیخ شدن راحت از نشونه هی رو اون تونمیم که ، کشهیم قیعم نفس هی

 ؟ يدیم رو جوابم صادقانه بپرسم يزیچ هی ازت اگه -
 .بدم مثبت جواب هیچ سوالش ندونم یوقت تا نداره امکان ، ندازمیم باال شونه

ـ م ادامـه  باهام ت رابطه به خاطر نیا به هنوزم - ـ یم فکـر  چـون  يدی  فکـر  چـون  ؟ کـنم یم عـوض  رو نظـرم  یکن
 ؟ بشم عاشقت ممکنه یکنیم
 .لزیما دمیم ادامه دارم که هیلیدل تنها نیا

 .گمینم يزیچ. ارمینم زبون به بلند رو حرف نیا چند هر
 ... فقط من...  تیت تونمینم من چون -

ـ م نییپـا  صداش ـ چ و صـداش  دارم دوسـت . شـه یم سـاکت  و ادی ـ تجز رو گـه یم کـه  يزی ـ تحل هی ـ  کـنم  لی  یول
ـ  ؟ تونـه ینم چـرا  بپرسـم  ازش خوامیم. تونمینم ـ ا بـه  ؟ دهیترس ـ  ؟ سـتم ین یمناسـب  آدم مـن  کـه  خـاطره  نی  یم

ـ ا ي همـه  بـه  جوابش چون پرسمینم ؟ بشکنه رو قلبم که ترسه ـ . کنـه  آروم رو مـن  تونـه ینم هـم  سـواال  نی  چیه
 .ستین یکاف یقلب يشاد کردن رد يبرا ها ویسنار نیا از کدوم

 اون دارم دیشـا .  سـتم ین قـت یحق دنیشـن  ي آمـاده  کـنم یم حـس  چـون  ، کـنم ینم سـوال  کـه  لهیدل نیهم به
ـ ا بـه  منجر و افتاده اتفاق گذشته يتو که رو يزیچ ـ گیم کـم  دسـت  رو شـده  طیشـرا  نی ـ  چـون . رمی  یاتفـاق  هی

ـ  ، کـنم  درکش تونمینم من احتماال که يزیچ هی. افتاده ـ  بفهمـم  اگـه  یحت ـ . بـوده  یچ ـ چ هی  رو روحـش  کـه  يزی
 .گفتیم یکاپ که طور همون ، گرفته ازش

ـ ا ، شـه یم تر تنگ بازوهاش حصار ـ  از شـتر یب نی ـ  از شـتر یب.  آغوشـه  هی  انگـار  داشـته  نگهـم  يجـور  ، بغلـه  هی
 : کنهیم زمزمه.  فتمیب کنه رهام اگر ترسهیم
 ... يبشنو خوامیم یول..  شمیم مونیپش گفتنش از که دونمیم...  تیت -

 : رهیگیم آغوشم در محکم دوباره بعد ، بوسهیم رو موهام يرو و کشهیم عقب یکم
 .يبود تو شخص اون...  داشتم رو شدن عاشق ییتوانا من اگر -

 : زهیریم رونیب ازش دوباره بعد و شهیم قیتزر قلبم به دیام کنمیم حس. فتهیم طپش به قلبم
 ... سخته یلیخ برات اگه پس... ندارم شوییتوانا من یول -
 .ستین -
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ـ بیم خـودم  يتـو . نکنـه  تمـوم  رو ش جمله تا کنمیم رو تالشم تمام و حرفش وسط پرم یم  بـه  بـزنم  زل کـه  نمی
 : کنم شکششیپ رو گفتم میزندگ تمام يتو که یدروغ نیبهتر و چشماش

 .دارم دوست هست که يجور نیهم رو طیشرا من -
ـ ب یم نگرانش يچشما يتو رو شک. گمیم دروغ دارم دونهیم ـ .  نمی ـ م تکـون  سـر  حـال  هـر  بـه  یول  یسـع .  دهی
ـ واقع نکهیا از قبل کنمیم ـ ب ذهـنش  از رو فکـرش  ، بخونـه  چشـمام  از رو تی  حلقـه  شـل  رو دسـتام . کـنم  رونی
ـ بیم رو یکـاپ  و گـردم یبرم مـنم . شـه یم بـاز  داره کـه  دره بـه  اون حـواس  یول گردنش، دور کنمیم  آروم کـه  نمی

ـ م. بـوم  پشت ي لبه سمت به کشهیم رو راهش ـ کل سـمت  رهی ـ د يرو يدهای  کـردن  خـاموش  مخصـوص  کـه  واری
ـ . در سـمت  گـرده یبرم آروم و کنهیم خاموشش. داغه وان موتور  رو مـا  چشـمش  ي گوشـه  از خـروج  از قبـل  یول

 .میستادیا مشیقد پنج از کمتر ییجا که ما به کنهیم رو کامل و گردهیبرم. نهیبیم
 : پرسهیم و کنهیم تنگ رو چشماش

 ؟ تیت ییتو -
 :دمیم جواب ، ام یقبل تیموقع همون تو لزیما با هنوز که من

 !منم -
 ؟ نیایم نظر به یجذاب یلیخ زوج گفته تا دو شما به یکس حاال تا. هممم -

ـ ا ، میداشـت  کـه  يآور عـذاب  ي مکالمـه  از بعـد  مخصوصا دونم،یم چون ، خورمیم جا ـ موقع نیبهتـر  نی  يبـرا  تی
 .هیچ يزیچ نیچن گفتن از هدفش یکاپ دونمیم تازه. بشنوه رو یحرف نیچن که ستین لزیما
 : کنهیم عوض رو بحث جهت و رهیگیم دهیناد رو یکاپ سوال لزیما
 .یکاپ میکنیم خاموش رو چراغا خودمون میرفت یوقت -

ـ ناام ي نشـونه  به رو سرش و کنهیم تنگ رو چشماش یکاپ ـ م تکـون  ازش شـدن  دی  سـمت  فتـه یم راه بعـد  ، دهی
 : کنهیم من من. یخروج در
 !نبودم جواب منتظر و بود یمیتفه سوالم حال هر به -

 : گهیم بلند يباصدا و دهیم ینظام سالم و ارهیم باال که نمیبیم رو دستش
 ! تیت ریبخ شب -
 .یکاپ ریبخ شب -

 گـردن  دور از رو دسـتام . سمتشـه  بـه  بنـده یم سـرش  پشـت  رو در و شـه یم خـارج  یوقت تا جفتمون نگاه ریمس
ـ م فشـار  ش نهیس يرو آروم و کنمیم باز لزیما ـ . کنـه  بـاز  بـرام  رو راه تـا  دمی  شـنا  اسـتخر  سـمت  اون تـا  یعقب
 .کنمیم
 ؟ یزنیم حرف بد باهاش انقدر شهیهم چرا -
 بـه  و کنـه یم دراز رو دسـتاش  ، شـن یم اب بـا  ممـاس  هـاش  شـونه . کشـه یم نییپـا  آب يتـو  رو خـودش  لزیما
ـ ب تا ارهیم فشار سرش پشت وارید ـ  تصـادف  هـم  بـا  کـه ینزد بـا یتقر ، مـن  سـمت  ادی  نگـه  رو خـودش  کـه  میکن
 .سرمه طرف دو دستاش دوباره. کنهیم روونه م نهیس سمت به رو آب امواج جهیدرنت و دارهیم
 .ادیم بدم شدن میج نیس از فقط. زنمینم حرف بد باهاش من -

 .میبود دهیرس جهینت نیهم به قبال خودمون کنم فکر
 :عقب کشمیم رو سرم
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ـ  اون حـال  هر به - ـ  بـا  ينـدار  اجـازه  تـو  و رمـرده یپ هی ـ  رفتـار  گسـتاخانه  رمـرد یپ هی  شـتر یب اگـه  تـازه . یکن
 .هیجالب آدم چه که ینیبیم شیبشناس

 : شده حشیتفر باعث انگار. خندهیم کم هی لزیما
 ؟ آره يدار دوستش تو -

 :دمیم سرتکون
 .دارم دوستش شتریب هم تو از یحت وقتها یبعض. دارم دوستش!  اره -

 : چشمام يتو دوزهیم چشم ، جلو سمت به شهیم خم و خندهیم بلند يصدا با دوباره
 .دمیم قول ، کنمینم تا بد باهاش گهید. يدار دوستش که خوشحالم -

ـ  چنـد  هـر . بـزنم  لبخنـد  داده بهـم  کـه  یقـول  خـاطر  بـه  خوادیم دلم چقدر نفهمه تا رمیگیم گاز رو لبم  قـول  هی
 . دهیم بهم یخوب یلیخ حس یول است ساده

 : کنهیم نوازش رو لبم شستش انگشت و ام چونه دور ذارهیم رو دستش
 ؟ بودم گفته یچ بهت لبخندت کردن میقا مورد در -

 ...رسهیم نظر به باالتر درجه ستیب گهید حاال استخر آب يدما
ـ یم اول پـدرم . هسـت  هـم  یخـال  کـه  انتظـار  بخـش  سمت میفتیم راه اروم ـ  مـن  و نهیش ـ م یب  یصـندل  يرو لی

 .نمیشیم شییروبرو
ـ ن من که دونهینم یول ، اعتراف به کنه شروع منتظرم ـ ل بـا  ش رابطـه  مـورد  در مـن . نـدارم  بهـش  يازی  کامـل  زای

 .دارم خبر
 .بودن هم با یک از دونمیم

 : کف به زده زل
 ...مادرت و من -

 : کنه نگاه چشمام به تونهینم یحت
ـ ز مـن  نکـه یا بـه  توجـه  بـا  یول.  میگرفت ییجدا به میتصم بود سالت شونزده تو یوقت ما - ـ م مسـافرت  ادی  رفتمی
 .میکن حل رو یمال مسائل میبتون تا یبش لیالتحص فارغ تو میکن صبر میگرفت میتصم ،

 ؟ شونزده
 .شد ضیمر بود سالم شونزده من یوقت اون

 .کردمینم یزندگ مادرت با گهید که بود سال کی کینزد ، دمید رو زایل بار نیاول يبرا من یوقت -
 .زنهیم موج نگاهش يتو صداقت. کنهیم نگاه بهم حاال

ـ فهم یوقت - ـ  بکـنم  تونسـتم یم کـه  يکـار  نیبهتـر  ، ضـه یمر دی  رو مـادرت  تونسـتم ینم مـن . لزیمـا  بـود  نیهم
 .بذارم تنها داشت اجیاحت شهیهم از شتریب بهم که یوقت درست

 .ادیم درد به قلبم
ـ م. يکـرد  تا چهار دوتا دو تو دونمیم - ـ م.  يکـرد  قضـاوت  خـودت  واسـه  دونمی  فکـر  چـون  يمتنفـر  ازم دونمی
ـ ی بـا  مـن  بوده ضیمر مادرت که یوقت درست یکنیم ـ  شـدم  باعـث  نکـه یا از ، داشـتم  رابطـه  گـه ید یک  نیهمچ

 .متنفرم خودم از یبکن يفکر
 ؟ بکنم يفکر نیهمچ یگذاشت چرا ؟ يکرد رو کار نیا چرا پس -
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 : کف به زنهیم زل دوباره
ـ ل با یفهمینم تو و ارمیم شانس کردم فکر.  دونمینم - ـ  بـه . بـودم  ارتبـاط  در زای  وسـط  کـردم  فکـر  خـاطر  نیهم

 دوسـت .  شـد  خـتم  شکسـت  بـه  مـادرت  و مـن  ازدواج یبـدون  تو نداشتم دوست. تره ضرر کم حرفش دنینکش
 .کرد فوت نیغمگ مادرت یکن فکر نداشتم

 : گمیم بخش یتسل
 .میبود جفتمون.  بابا يبود کنارش اونجا تو. نبود نیغمگ -
 .بود یراض شیزندگ از مادرم. داره قتیحق که دونهیم ، شهیم خوشحال ارمیم زبون به که یحرف از
 . بود خوشحال من با
 .شدیم دیناام کردن رییتغ ينطوریا که یطیشرا دنید از چقدر بودیم زنده اگر گمیم خودم با
 .ياومد بر خودت پس از که ينجوریا. لزیما کردیم افتخار بهت بود اگه -
 ...داشتم حرف اون دنیشن به ازین کردمیم رو فکرش که يزیچ اون از شتریب

ـ  ، کـنم  گـوش  زنـه یم حـرف  مامـان  بـا  صـحبتش  مورد در داره که نیکورب به کنمیم یسع ـ چ تنهـا  یول  کـه  يزی
 روز ده بـوده  خونـه  کـه  يبـار  نیآخـر  از.  برسـه  گـه ید قـه یدق چنـد  تا قراره لزیما که نهیا کنم فکر بهش تونمیم
 .میدیند رو گهیهمد که مهیزدینم حرف که ییها هفته اون از بعد زمان نیشتریب نیا و ، گذرهیم

 : رسهیم نیکورب
 ؟ یگفت لزیما به -
 ؟ رو یچ -

 : بهم کنهیم رو نیکورب
 .یکنیم یکش اسباب يدار که -
 . کنهیم اشاره شخونیپ يرو دستم کنار ي رهیدستگ به

 : سمتش ندازمیم رو رهیدستگ
 .بگم بهش امشب احتماال. نزدم حرف باهاش شیپ هفته از -

ـ با ای یول ، بگم بهش خواستیم دلم هفته کل واقعا ـ م زنـگ  بهـش  دی ـ  دمی ـ پ ای ـ م امی ـ کار جفتشـم  کـه  دادمی  هی
ـ ا خونـه  کـه  هییوقتا میدیم امیپ هم به که ییموقعا تنها. میدینم انجام معموال که ـ ا بـه  کـنم  فکـر .  می  خـاطره  نی
 .میکن حفظ رو حدودمون میکنیم یسع که
ـ . تـر  ور اون بلـوك  تـا  چنـد  فقـط . سـت ین هـم  يادیز اونقدر ییجا جابه چند هر ـ پ خونـه  هی  بـه  کـه  کـردم  دای

ـ  ، سـت ین مـت یق گـرون  و شـهر  مرکـز  يها خونه اون از که البته. تره کینزد کارم و دانشگاه  دوسـتش  مـن  یول
 .دارم

ـ  که نیا به یلیخ ـ چ نیچن ـ م يریتـاث  چـه  لزیمـا  و مـن  ي رابطـه  رو يزی ـ ی کـنم  فکـر . کـردم  فکـر  ذارهی  از یک
ـ  هـم  گـردم یم خونـه  دنبال دارم نگفتم بهش یحت که یلیدال  کـنم یم فکـر  ذهـنم  يهـا  تـه  تـه  اون. بـود  نیهم

 .کنهیم قطع رو مون رابطه و شهیم سخت براش ، نباشم چشمش يجلو راهرو سمت اون گهید نکهیا
 نگـاه  نیکـورب  بـه .  در سـمت  گـرده یبرم همزمـان  نیکـورب  و مـن  سـر  و شـه یم بـاز  کوتـاه  تق هی با آپارتمان در

 !چرخونهیم چشم برام که کنمیم
 . کنه عادت کنهیم یسع داره هنوزم
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ـ د با که یپهن لبخند من و شهیم آشپزخونه وارد لزیما ـ م صـورتش  بـه  دنمی ـ بیم رو ادی ـ د بـا  چنـد  هـر  ، نمی  دنی
 .کنهیم جور و جمع رو خودش نیکورب

 ؟ يپزیم یچ -
ـ  بـه  دست و دهیم هیتک وارید به نیکورب از سوالش با همزمان ـ  ، مـن  يپاهـا  بـه  فتـه یم نگـاهش  نهیس ـ  یوقت  یم

 .گازه سمت به نیکورب يرو خوشبختانه ، زنهیم لبخند هی پامه دامن نهیب
 : دهیم جواب لیم یب نیکورب

 !شام -
 !کنه عادت تا کشهیم طول کم هی

 : بهم شهیم رهیخ هیثان چند يبرا و کنهیم من به نگاه دوباره لزیما
 !تیت سالم -
 :زنمیم یدندون لبخند هی

 !سالم -
 :خورهیم چرخ صورتم از ریغ ییجا هر چشماش

 ؟ بود چطور ترم انیم -
 .بود خوب -

 .يشد خوشگل زنهیم لب
 و لزیمـا  گـردن  دور نـداختم یم دسـت  و نبـود  نجـا یا نیکـورب  االن کـه  خوامینم نیا از ریغ يزیچ و زنمیم لبخند

 .ومدمیم در خجالتش از
ـ یم تـالش  فقط لزیما و من. نجاستیا چرا لزیما دونهیم نیکورب ـ چ از هنـوزم  کـه  نیکـورب  بـه  میکن ـ  کـه  يزی  نیب

 .بسته يدرها پشت به میکن محدود رو روابطمون و میبذار احترام ، ستین یراض ماست
 رو آشــپزخونه. کنــهیم نگــاهم و خــورهیم وول راحــتش لبــاس يتــو و رهیــگیم داخــل از رو لــپش مــدام لزیمــا

 در کـوره  از داره گـه ید لزیمـا  رسـه یم نظـر  بـه . نـه یبب رو لزیمـا  تـا  برنگردونده رو هنوزم نیکورب ، گرفته سکوت
 . من سمت خورهیم سر آشپزخونه وسط از. رهیم
 !یلعنت -

 !نیکورب يجلو ، محکم ، بوسهیم رو من و رهیگیم دستاش نیب رو صورتم
 ! بوسهیم رو من

 !نیکورب يجلو
 ! تیت نکن يپرداز الیخ

ـ م رونیب آشپزخونه از و کشهیم رو دستم ـ م کـه  ییتاجـا . میای  تـالش  داره و گـازه  بـه  هنـوز  نیکـورب  يرو دونمی
 .رهیبگ دهیناد رو ما کنهیم

 .کنهیم عادت داره هنوز
 :کشهیم عقب لزیما باالخره میرسیم که منینش اتاق به
 ! یچیه.  کنم فکر یچیه به تونستمینم امروز -
 . نطوریهم منم -
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ـ م دنبـالش . يورود در سـمت  بـه  کشـه  یم رو من دستاش با ـ م و کنـه یم بـاز  رو در. رمی . اون واحـد  سـمت  میری
 !راهرو وسط ، رونهیب ساکش ، ارهیم در بشیج از رو داشیکل
 ؟ نجاستیا لتیوسا چرا -
 : کنهیم باز فشار هی با رو واحدش در لزیما
 !خونه نرفتم هنوز -

 .شم وارد من تا ذارهیم باز رو در بعد و دارهیبرم راهرو از رو لشیوسا گردهیبرم
 ؟ ما واحد ياومد اول -

 .وارید کنار ذارهیم رو ساکش و مبل يرو ندازهیم رو شیا پارچه فیک بعد.  دهیم تکون سر
 ! اوهوم -

 .خودش سمت کشهیم و رهیگیم رو دستم
 .کنم فکر يا گهید زیچ چیه به نتونستم امروز ، گفتم که بهت -

 .ارهیم نییپا دنمیبوس يبرا رو سرش و زنهیم لبخند
 :گمیم طنتیش با
 ؟ بود شده تنگ برام دلت -
 !يدار دوستم باشم گفته که نهیا مثل گفتم که يزیچ به العملش عکس. عقب کشهیم
 .ذارهینم پا ریز رو قانونات نیا.  لزیما یبش دلتنگ يدار اجازه تو... باش اروم -

 :عقب رهیم قدم چند
 ؟ يا تشنه -

ـ  آشـپزخونه  سـمت  فتـه یم راه و گـرده یبرم. کنـه یم عوض رو موضوع شهیهم مثل ـ  همـه  یول . شـده  عـوض  یچ
 . روز ده از بعد دنمید از جانشیه ، لبخندش ، ش افهیق

 ! داغون و درب ، کنمیم نگاهش و ستادمیا منینش اتاق وسط جا همون من
 . سنگه شهاب با برخورد حس حسم یول خورده بهم کیکوچ تلنگر هی
 .رهینم شدن دلتنگ بار ریز یحت مرد نیا

ـ چ هـر  بـاالخره  بـرم  جلـو  آروم آروم اگـه  بودم دواریام مدت نیا تمام ـ م کنـار  رو شـده  مـانعش  کـه  يزی . ذارهی
ـ ب کنـار  نمـون یب طیشـرا  بـا  تونـه ینم دیشا زدمیم حدس ، گذشته ماه چند تمام  خـودش  تـا  داره الزم زمـان  و ادی

 .ستین اون مسئله. واضحه زیچ همه االن یول. کنه دایپ رو
 !منم مسئله

 .رمیبپذ رو نمونیب مسائل تونمینم که منم
 : پرسهیم و شهیم سرك شهیم دنمید مانع و نمونهیب که ینتیکاب پشت از لزیما
 ؟ یخوب -

 ... جوابه منتظر
 ؟ لزیما بود شده تنگ برام دلت -

ــا زره ــامرئ يه ــاره ین ــاال دوب ــم ب ــگیم رو دورش و انی ــهیبرم رو.  رنی ــاره و گردون ــردهیبرم دوب ــل گ  داخ
 : آشپزخونه
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 .تیت میزنینم رو ییحرفا نطوریا ما -
 ؟ هیجد. برگشته صداش به صالبت همون

 : دارمیبرم آشپزخونه سمت به قدم چند
ـ نم تعهد یمعن. هیمعمول یلیخ ي جمله هی نیا لزیما ؟ نه چرا - ـ . دهی ـ  یحت ـ نم هـم  عشـق  یمعن  هـا  دوسـت . دهی

 .گنیم يزیچ نیهمچ دوستهاشون به معموال
 : کنهیم نگاهم و دهیم هیتک آشپزخونه يجلو بار به
ـ ز رو تـو  قـانون  تنهـا  ندارم قصد منم. مینبود دوست وقت چیه ما - ـ ام بهـت  و بـذارم  پـا  ری ـ  دی  پـس . بـدم  یالک

 .رنمینم یحرف نیهمچ
ـ نم خـودمم  چون ، اومد سرم ییبال چه بگم تونمینم ـ . دونمی  ییکـارا  و گفتـه  قـبال  کـه  یـی زایچ تمـام  انگـار  یول

ـ  چهـار  به هوی داده آزارم و کرده که ـ فر سـرش  خـوام یم. کشـه یم خمیم . باشـم  متنفـر  ازش خـوام یم. بکشـم  ادی
ـ  بـه  کـرده  لشیتبـد  کـه  اومـده  سـرش  یکوفت چه بدونم خوامیم ـ  آدم نیچن  حرفـاش  بـا  تونـه یم کـه  یمزخرف

 .نکردم تجربه وقت چیه رو مشابهش که يدرد ، کنه ریسراز وجودم به يدرد نیچن
 !ام خسته ، کنم يباز رو اب نقش نکهیا از
 !ام خسته ، رو من کشهینم اومده سرش ییبال چه نکهیا دونستن کنم تظاهر نکهیا از
 ! ام خسته ، ستین زمیچ تنها. ستین زیچ همه ، ستین جا همه اون نکهیا به تظاهر از

 : کنمیم زمزمه
 ؟ کرده کار یچ باهات -
 ! نزن حرف -

 . زهیآم دیتهد ، است دهنده هشدار صداش
 !ام خسته ، ندونم رو لشیدل و نمیبب رو چشماش غم نکهیا از
 ! ام خسته ، ندونم رو ممنوعش کلمات نکهیا از
 ! بگو بهم -

 : گردونهیبرم ازم رو
 . تیت ات خونه برو -

 . ادیم فرود هاش شونه نیب سرش. رهیگیم رو شخونیپ ي لبه و گردهیبرم
 ! بهت لعنت -
ـ  اتاق وارد یوقت. شمیم خارج اشپزخونه از و گمیم ـ م دنبـالم  کـه  شـنوم یم ، شـم یم منینش  بـاال  رو سـرعتم  ، ادی
ـ  ، کـنم یم بازش و يورود در به رسمیم. برمیم ـ کوب در يرو سـرم  يبـاال  درسـت  مشـتش  یول  رو در و شـه یم دهی

 . بندهیم محکم
ـ  ، بفرسـتن  درك بـه  رو مـن  قـراره  کـه  ام یکلمات نیآخر منتظر و دمیم فشار هم يرو رو چشمام  کـه  دونـم  یم

 . فتهیم اتفاق
 : ارهیم فشار پشتم به ش نهیس و گوشمه کنار قایدق صورتش

 .کردم مشخص برات رو موضعم اول روز از ، یجنس ي رابطه ، تیت بود نیا میکردیم که يکار -
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ـ نم عقـب . کـنم یم نگـاهش  و گـردم یبرم. بکـنم  تـونم یم يا گـه ید غلط چه دونمینم چون ، خندم یم  يتـو  ، رهی
 .رسهیم نظر به ترسناك قبل دفعات تمام از شتریب یلیخ یلیخ لحظه نیا

 ! لزیما ياریع تمام یعوض هی تو ؟ يکرد مشخص رو موضعت یکنیم فکر -
 . شده منقبض فکش یول خورهینم تکون هنوزم

 ؟ شهیم گهیم ترم ساده نیا از.  قانون تا دو ؟ نبوده مشخص چطور -
 : کنمیم باز رو دلم ي عقده بعد و خندمیم ناباور

ـ  از شـتر یب!  بزرگـه  یلیخ فرق هی کردن يعشقباز و نفر هی با داشت رابطه نیب -  گـه ید مـون  رابطـه  کـه  ماهـه  هی
ـ  تـو . يکـرد  يعشـقباز  باهـام  ، میبود هم با دفعه هر. ستین یخال ي رابطه ـ ثان ده یتـون ینم یحت ـ ب دووم هی  ياری

ـ ب بعد و خودت واحد در دم يایب اول که ـ  يای ـ چ همـه  اول از کـه  نـزن  یاضـاف  حـرف  پـس .  مـن  شیپ  روشـن  زی
 ! دمید میزندگ تمام تو که یهست یملعون آدم نیتر رهیت تو چون ، بوده
 .کشمیم نفس

 .کشمیم راحت نفس هی باالخره ماه هی از بعد
 !کردم رو کارم من. بکنه خوادیم دلش یغلط هر تونهیم
ـ گیم فاصـله  ازم قـدم  چنـد  ، کشـه  یم شده کنترل و محکم نفس هی  ، گـرده یبرم و کشـه یم هـم  در چهـره .  رهی

ـ بب رو صورتش حالت من خوادینم انگار ـ  وضـوح  بـه  کـه  ییحالتـا  ، نمی  محکـم .  وجودشـن  اعمـاق  تـو  ییجـا  هی
ـ  سـخت  و سـفت  همونطور قهیدق کی و گردنش پشت ندازهیم چنگ  هـم  پشـت . مونـه یم جـاش  سـر  حرکـت  یب
ـ گیم رو خودش يجلو داره انگار ، کشهیم نفس ، کشه یم نفس ـ گر تـا  رهی ـ . نکنـه  هی ـ  یوقت  یاتفـاق  چـه  فهممیم

 ... ادیم درد به قلبم وقوعه شرف در
 ... شکنهیم داره

 ...خدا يوا -
 : درده از پر صداش. کنهیم زمزمه

 ؟ تیت کنمیم کار یچ باهات دارم -
ـ تک بهش و وارید سمت به رهیم ـ م هی ـ ل بعـد  دهی ـ  رو خـوره یم زی ـ م بـاال  زانوهـاش . نیزم ـ م رو آرنجـش  ، ادی  ذارهی

ـ بگ رو احساسـاتش  يجلـو  تـا  کنـه یم پنهـان  دستاش نیب رو سرش و زانوش يرو ـ  هـاش  شـونه . رهی . لـرزن  یم
 .صدا یب یول

 . کنهیم هیگر داره
 .کنهیم هیگر آرچر لزیما

 .ادمهی اول شب از که هیجگرخراش ي هیگر همون نیا
 .زهیریم فرو داره من يچشما يجلو درست ، یآهن ي زره نیا ، خوفناك وارید نیا ، گنده مرد نیا

 ؟ لزیما -
ـ م. فهیضـع  یلیخ ابهتش پر سکوت با سهیمقا در صدام ـ  زانـو  دو يرو جلـوش  و سـمتش  رمی ـ  یم  دسـتام . نمیش

 . سرش يرو ذارمیم رو سرم و اش شونه دور کنمیم حلقه رو
 .ترسمیم لشیدل دونستن از چون ، اومده سرش ییبال چه پرسمینم ازش گهید
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 .تونهیکال عاشق زایل
 .تونهیکال عاشق بابام
 .داده وندیپ هم به رو خانواده تونیکال
 .روزشه دو فقط نکهیا با ، منه قهرمان االنشم نیهم اون

ـ  ، رفـتن  زایل و بابا نکهیا از بعد کم هی ـ بگ رو تـون یکال خـواد ینم گـه یم. رسـه یم انی ـ  ، رهی  مجبـورش  چـل یر یول
 : گهیم.  دارهیم نگهش حال نیا با نکرده بغل رو يا بچه چیه قبال چون سختشه. کنهیم
 .چلهیر هیشب که شکر رو خدا -

 .موافقم باهاش
 ؟ گفتم یچ انی به دمشید که يبار نیاول از بعد درست گفتم بهش حاال تا پرسهیم چلیر از انی

 .زنهیم حرف یچ مورد در دونمینم
 .خندهیم انی

ـ  خـودش  یصـندل  همـون  از ، تـون یکال يآقـا  کـالس  تـا  برد رو تو یوقت اول روز -  بـرام  و گرفـت  ازت عکـس  هی
 " ارهیب ایدن به رو من يها بچه همه قراره اون " بود نوشته رشیز ، فرستاد

 .کنهیم نگاهم چلیر
 .ندازمیم باال شونه

 .کشمیم خجالت
 .شمیم خوشحال کرده فیتعر براش انی نکهیا از. ادیم خوشش گفتم انی به که يزیچ از چلیر

ـ . خونـه  میبـر  میتـون یم گـه ید حاال گهیم بهمون و داخل ادیم دکتر ـ چ همـه  کنـه یم کمکـم  انی ـ  تـا  رو زی  نیماش
 .یخروج دم تا ادیم و ببرم
 . کنمیم نگاهش و گردمیبرم ، کنهیم لمس رو ام شونه انی ، چلیر اتاق به برگردم نکهیا از قبل

 . کنهیم بغلم جاش به یول بگه کیتبر بهم خوادیم کنمیم حس
 .کنهیم افتخار بهم انگار. ستین اون یول معذبم کم هی

 . کردم یدرست کار انگار. بده دست بهم یخوب حس شهیم باعث
 . رهیم انی

 .هم ما
 .تونیکال و چلیر و من

ـ  نهیبش جلو کنارم چلیر خوامیم ـ بیم نکـه یا از یول ـ گیم جـا  تـون یکال کنـار  عقـب  نمی  از. شـم یم خوشـحال  رهی
ـ  شـده  مـادر  کـه  حاال. کنمیم فیک عاشقشه انقدر نکهیا  خـوام یم. اسـت  گذشـته  از تـر  جـذاب  نظـرم  بـه  یحت

ـ  ، دارم دوســتش بگـم  بهــش دوبـاره  خــوامیم. ببوسـمش  ـ ز گــهید کـنم  فکــر یول  از خــوامینم. کــردم يرو ادهی
 .شه خسته دنشیشن
 : گهیم عقب یصندل از
 .خوشگله یلیخ. ممنونم بچه نیا خاطر به -
 : خندمیم
 ! شلوارشه تو دادم بهش من که يزیچ تنها ، چلیر توئه با شیخوشگل تیمسئول -

MAHTIK.IR 168 رمان عشق زشت 
 

http://mahtik.ir/


 : خندهیم بلند یلیخ. خنده یم
 .بزرگه یلیخ. آره من يخدا -

 .میخندیم پسرمون بزرگ عضو به جفتمون
 .کشهیم آه

 : گمیم بهش
 . يدینخواب که روزه دو. کن استراحت -

 : نمیبیم جلو ي نهیا يتو رو لبخندش
 .بردارم ازت چشم تونمینم آخه -

 .چلیر بردارم ازت چشم تونمینم منم
 .دترهیشد یلیخ دیبا که يزیچ اون از جلوم کیتراف چون. دارمیبرم یول

 . رمیگیم دستام با محکم رو فرمون
 . رهیم رژه چشمت يجلو تیزندگ مرگ از قبل يها لحظه بودم دهیشن شهیهم

 .درسته ییجورا هی
 .انینم یتصادف ای بیترت به چند هر

 ...کنهیم ریگ صحنه هی يرو فقط
 .یکنیم احساس و ینیبیم که يزیچ تمام به شهیم لیتبد و ذهنت يتو

 . رهیم رژه چشمت يجلو که ستین تیواقع یزندگ نیا
 .تنیزندگ تو که ان ییآدما رهیم رژه چشمات يجلو که يزیچ
 .تونیکال و چلیر

 .رنیم رژه چشمام يجلو که – ام خانواده تمام – دوتان اون نمیبیم که يزیچ تمام
 . رسهیم گوشم به صدا فقط

 .سرم باال ، رمیز ، وجودم تو ، رونمیب ، درونم
 .چلیر...  چلیر... چلیر

 .کنم داشیپ تونمینم
 . تونیکال...  تونیکال...  تونیکال

 . خورده ضربه بازوم. خورده ضربه سرم. سردمه.  سمیخ
 .نمشیبب تونمینم...  نمشیبب تونمینم... نمشیبب تونمینم...  نمشیبب تونمینم

 ... سکوت
 ... سکوت
 ... سکوت
 .کننده کر سکوت

 ؟ لزیما -
 .سهیخ جا همه...  گرفته رو جا همه آب... سهیخ جا همه... سهیخ

 .نهیماش تو آب
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 .کودکه یصندل يرو دستاش.  عقب گردمیبرم و کنمیم باز رو کمربندم
 .کرده ریگ ، کن کمکم لزیما -

 .کنمیم یسع
 .کنم یم یسع دوباره

 . شه خارج داره ازین اونم یول
 .شه خارج داره ازین اونم

 .دمید لمیف هی يتو بار هی. شکونمیم رو شهیش و زنمیم ضربه خودم سمت پنجره به
 .هست يفرار راه هی نیبش مطمئن ادیب پنجره به يادیز فشار نکهیا از قبل

 .رمشیگ یم من رونیب برو ، چلیر -
 .کنهینم ول نکنه خارجش تا گهیم. نه گهیم

 . چلیر مشیگریم من
 بــه رســونمیم رو خــودم و نییپــا رمیــم. شــهینم بــاز قفلــش و کــرده ریــگ کمربنــدش. ادیــب رونیــب تونــهینم

 .کنهیم داشیپ آب ریز دستام.  کمربندش
 :زنهیم داد.  رمیبگ فاصله ازش تا عقب دهیم هل رو دستام محکم

 .کن خارج اونو اول. ریبگ اونو اول -
 .تونمینم

 .کردن ریگ جفتشون
 .چلیر يکرد ریگ هم تو
 .من يخدا يوا

 .ام دهیترس
 .دهیترس هم چلیر

 .نمیبب رو تونیکال تونمینم گهید. گرفته رو جا همه آب
 .نمیبب رو چلیر تونمینم گهید
 .شنومینم رو تونیکال يصدا گهید

 .کمربندش قفل به رسونمیم رو خودم دوباره
 . کنمیم بازش

 .ستین شکسته سمتش ي شهیش. کشمیم رو دستش
 .هست من مال

 .کنهیم مقاوت. جلو دمیم هلش
 .زنهیم رو من

 .دارهیبرم زدنم از دست
 .چلیر کن دعوا باهام
 .کن دعوا باهام
 .بخور تکون

MAHTIK.IR 170 رمان عشق زشت 
 

http://mahtik.ir/


 .رسونهیم بهمون رو خودش من سمت ي پنجره از نفر هی
 : زنهیم داد شنومیم
 .من بده رو دستش -

 .تو ادیم داره منم سمت ي پنجره از اب حاال
 .گرفته اب رو عقب یصندل کل

 .رفته فرو اب تو زیچ همه
 .کنم دایپ رو تونیکال کنمیم یسع
 .بکشم نفس تونمینم

 .کنم داشیپ کنمیم یسع
 .بکشم نفس تونمینم

 .بدم نجاتش کنمیم یسع
 .باشم قهرمانش خوامیم

 .بکشم نفس تونمینم
 . کشمیم تقال از دست پس

 ... سکوت
 ... سکوت
 ...سکوت
 ... سکوت
 ... سکوت
 ...سکوت
 ... سکوت
 ... سکوت
 ...سکوت

 ...کننده کر ادیفر
 .پوشونم یم دستام با رو گوشام

 .کنمیم پوش زره رو قلبم
 .بکشم نفس تونمیم دوباره تا کنمیم سرفه انقدر

 .میقیقا هی داخل.  کنمیم باز رو چشمام
 .اس اچهیدر هی.  میکنیم نگاه رو بر و دور

 .ارمیم باال صورتم کینزد تا رو دستام
 .سرخه دستام

 .چلیر يموها یسرخ به ، رنگه سرخِ  خون از پر
 ... چلیر
 .کنمیم دایپ رو چلیر
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 ... تونیکال
 .کنمینم دایپ رو تونیکال
 .قیقا ي لبه سمت رمیم و شمیم بلند دستام يرو
 .کنم داشیپ دیبا
 .عقب کشدمیم نفر هی.  رهیگیم رو جلوم نفر هی
 .دهینم اجازه نفر هی
 .رهید یلیخ گهید گهیم داره نفر هی
 .متاسفه یلیخ گهیم نفر هی
 .میکن داشیپ میتونینم گهیم نفر هی
 .نییپا میشد پرت پل از تصادف از بعد گهیم نفر هی
 .متاسفه یلیخ گهیم نفر هی

 .چلیر سمت رمیم جاش به
 .زنهیم داد. زارهینم یول کنم بغلش خوامیم

 .زنهیم ضجه ، کنهیم هیگر ، کنهیم هق هق
 . زنهیم چک
 .زنهیم لگد

 .دادمیم نجات رو اون جاش به دیبا گهیم
 .چلیر بدم نجات رو جفتتون کردم یسع من یول

 : کنهیم هیگر
 .يدادیم نجات رو اون دیبا تو -
 .يدادیم نجات رو اون دیبا تو
 .يدادیم نجات رو اون دیبا تو
 .يدادیم نجات رو اون دیبا تو

 .زنهیم داد
 .کنهیم هق هق. کنهیم هیگر. زنهیم ضجه

 .دارمیم نگهش شده جور هر
 .رو من بزنه زارمیم
 .شه متنفر ازم زارمیم
 .متنفره ازم چلیر

 .دارمیم نگهش حال هر به
ـ  گلـوش  کـه  کنهیم هیگر سحت انقدر. ساکته یول کنهیم هیگر چلیر ـ تول ییصـدا  تونـه ینم یحت  بدنشـه . کنـه  دی

 .صداش نه کنهیم هیگر که
 .شده رانیو
 .شده رانیو
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 .شده رانیو
ـ گر و کـنم یم هیگر منم. کنم یم هیگر باهاش منم ـ گر و کـنم یم هی ـ گر و کـنم یم هی ـ یم هی ـ گر و میکن ـ یم هی  و میکن
 .میکنیم هیگر

 .شده رانیو
 .گرفته رو جا همه آب حاال
 .نمیبیم اب فقط...  کنمیم چلیر به نگاه

 .نمیب یم اب فقط...  بندمیم رو چشمام
 .نمیبیم آب فقط...  کنمیم نگاه سرم باال آسمون به
 .کنه تحمل رو ایدن هی ینیسنگ تونهیم قلب هی دونستمینم وقت چیه. آوره درد یلیخ
 .کنمینم بهتر رو چلیر یزندگ گهید

 . چلیر کردم رانتیو من
 .رو ام خانواده

 .تونیکال و تو و من
 ...رانیو
 ...چلیر یباش عاشقم یتونینم نیا از بعد گهید

ـ گر داره. کـنم یم نـوازش  رو موهـاش . مـالم  یم رو پشتش ، هاشه شونه يرو دستام  کـه  يکـار  تنهـا  و کنـه یم هی
ـ چ هـر  بگـم  بهـش  خـوام یم.  ستین مهم بگم بهش که نهیا ادیم بر دستم از  فرامـوش  گفـتم  امشـب  کـه  رو يزی

 مهـم  افتـاده  کـه  یاتفـاق  هـر  چـون .  کـنم  کـم  رو دردش تـا  بدم انجام ادیبرم دستم از که يکار هر خوامیم. کنه
 .ستین کنهیم تحمل داره لزیما االن که يدرد یقیعم به يدرد قیال یکس ، افتاده که یاتفاق هر. ستین

ـ گیم رو صـورتش . پـاش  يرو کشـم یم رو خـودم  و کشـم یم کنـار  صورتش يرو از رو دستاش ـ  رمی  و دسـتام  نیب
 : است بسته چشماش. خودم سمت کشمشیم
 .لزیما ندارم دونستنش به يازین من -

ـ  رو صـورتش  و کمـرم  دور کنـه یم حلقـه  رو دستاش ـ  يتـو  کنـه یم یمخف  تنـدتر  نشیسـنگ  ينفسـها . ام نهیس
ــع و شــنیم ــهیم یس ــاتش کن ــه پــس رو احساس ــه رو دســتام. بزن ــرش دور کــنمیم حلق ــاش يرو و س  رو موه
ـ م ادامـه  رو هام بوسه بعد ، بوسمیم ـ  سـمت  بـه  دمی ـ  تـا  سـرش  طـرف  کی  نگـاهم  و کشـه یم عقـب  کـه  یوقت
 .کنهیم
ـ د چیه و ایدن تو يا زره چیه ـ  کـه  چقـدرم  هـر  ، يواری  چشـماش  يتـو  االن کـه  یانـدوه  تونـه ینم ، باشـه  میعظ

ـ یخ. کنـه  پنهان رو نشسته ـ یخ و آشـکاره  یل ـ یخ یل ـ ز یل ـ  تـو  رو نفسـم  مجبـورم  ، ادی  کـه  کـنم  حـبس  نهیس
 .نکنم هیگر باهاش

 ؟ لزیما اومده سرت ییبال چه
 : دمیم تکون سر و کنمیم زمزمه دوباره

 .ندارم دونستنش به يازین من -
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ـ م رو لبـاش  و سرم پشت رهیم دستاش ـ م.  دردنـاك  و سـخت . لبـام  يرو ذارهی  کمـرم  کـه  ییجـا  تـا  جلـوتر  ادی
ـ ام نـا  هـاش  بوسـه  و لباسـم  سمت رهیم دستاش.  شهیم نیزم با مماس  اشـکش  ي مـزه  دهـانم  ، وار وانـه ید و دی

 .رهیگیم رو
 .بشه خالص اندوهش از تا کنه استفاده ازم زارمیم

 .رمیبگ رو شینجوریا دنیکش درد يجلو تا کنمیم بتونم که يکار هر
 .فتنیم کار به دستاش

ـ  بدون ، میشونیپ يرو دهیم فشار رو شیشونیپ ـ  بنـده یم رو چشـماش . دنیبوس  شیشـون یپ. بـازن  مـن  مـال  یول
ــدوهش از یکمــ داره انگــار...  کشــهیم نفــس...  ذارهیــم ســرم کنــار رو  زیــچ از رو ذهــنش. کنــهیم رهــا رو ان

 ...کنهیم خالص بوده کرده اشغالش که یوحشتناک
 ... دردناکه
 ... لزیما من بده رو دردات
 : کنهیم زمزمه

 ! چلیر من يخدا -
 ... چلیر من يخدا

 ...چلیر...  چلیر...  چلیر
 .شنیم تکرار سرم يتو هم سر پشت کلماتش

 يخدا
 من

 چلیر
 . نهیبدتر چرا و چون یب. کردم تجربه میزندگ تمام تو که هیدرد نیبدتر نیا. گردونمیم بر ازش رو

ـ چ تنهـا . شهیم خشک بدنش گفته یچ فههیم یوقت  از کـه  منـه  ياشـکها  کنـه یم حرکـت  نمـون یب االن کـه  يزی
 .زهیریم چشمام
 : شکنهیم رو نمونیب سکوت

 .متاسفم یلیخ من...  تیت...  تیت -
ـ . شـن ینم قطـع  اشـکام  یول دمیم تکون رو سرم ـ عم ییجـا  هی ـ  ، درونـم  تـر  قی ـ .  دارم تـر  سـخت  حـس  هی  هی

 .هیچ دونمیم که هیا لحظه همون نیا و زنهیم خی کامال ، بوده عیما قبال که يزیچ
 .اسم اون
 .اونه به متعلق چون ، شمینم اش گذشته صاحب هرگز من. زهیچ همه يایگو
 .بده اون از ریغ یکس به رو اش ندهیآ نداره قصد چون ، شمینم اش ندهیا صاحب وقت چیه من

 .گهینم بهم وقت چیه چون ، چرا دیفهم نخواهم وقت چیه و
 : کشهیم نفس ام گونه کنار نیسنگ. ذارمینم و کنمیم حلقه دورش رو پاهام یول بکشه عقب خوادیم
 ... شیپ فکرم من.  تیت قسم خدا به -
 .کن تمومش -
 : بشنوم افتاده اتفاق که يزیچ از رو کردنش دفاع خوامینم
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 .لزیما کن تمومش فقط -
ـ  چشـماش  يتـو  روز وضـوح  بـه  رو یعـذرخواه .  کنهیم نگاهم و ارهیم باال رو سرش ـ ب یم  ياشـکها  پشـت  ، نمی

ـ  کـرده  داغـونش  دوبـاره  کـه  منه يحرفا دونمینم. اش شده رها تازه ـ یواقع ای  ، میخبـر  بـا  ازش جفتمـون  کـه  یت
 .شکسته دوباره قلبش انگار یول

 .باشه امکانش اگه
ـ م فرود ام گونه يرو و ادیم نییپا چشمش از اشک قطره هی ر  کـه  کـنم یم احساسـش . ادی ـ ی بـا  و خـوره یم سـ  یک

 .شهیم مخلوط اشکم قطرات از
 . بشه تموم خوامیم فقط

ـ م قـوس  کمـرم  بـه .  کنـه ینم حرکـت  گـه ید. لبش يرو ذارمیم رو لبم و سرش پشت برمیم رو دستام ـ ا و دمی  نی
 : بکشه عقب کنهیم یسع و کنهیم غر غر دهنم يتو. کنمیم حرکت که منم دفعه

 ! تیت -
 : گمیم بهش هیگر وسط

 .کن تمومش فقط...  لزیما کن تمومش فقط -
ـ م رو لـبش  و ذارهیم ام گونه يرو رو دستش کف ـ یخ جفتمـون  حـاال  و. گوشـم  کنـار  ذارهی ـ گر تـر  سـخت  یل  هی

ـ  از شـتر یب بـراش  چقـدر  که نمیبیم حاال. میکنیم ـ م. کنـه یم ادعـا  کـه  ام یاون  کـنم یم حـس . هسـتم  کـه  دونمی
ـ چ هـر  یول ، باشه داشته دوستم خوادیم چقدر ـ گیم رو جلـوش  کـه  يزی ـ یخ رهی ـ اون از تـر  يقـو  یل  مـن  کـه  هی
 : کنمیم التماس.  گردنش دور کنمیم حلقه رو دستام. بشم رهیچ بهش بتونم

 ... لزیما لطفا...  لطفا -
 .هیچ دونمینم یحت گهید که کنمیم التماس يزیچ يبرا و کنمیم هیگر
 ...تر دیشد... تر سخت. فتهیم تقال به

 ... زشته...  است کننده رانیو...  سوزناکه...  دهیشد. میریگ یم نفس اشکامون وسط جفتمون
 .شهیم تموم

ـ م هـل  رو هـاش  شـونه  ، شـه یم حرکتش یب بدنش نکهیا محض به ـ گیم فاصـله  ازم...  عقـب  دمی ـ یم. رهی  و نمیش
 همـون .  پـام  مـچ  دور شـه یم حلقـه  انگشـتاش . پوشـم یم رو لباسـام  بعـد  ، کـنم یم پـاك  دسـتام  بـا  رو اشکام
 .شدن حلقه مچ نیهم دور دمشید که یاول شب که ییانگشتا

 ! تیت -
 .شنیم خارج دهانش از و چنیپیم اسمم حروف دور تک تک احساساتش. زهیچ همه از پر صداش
 .کنمیم رها چنگالش از رو خودم

 گونـه  يرو اشـکاش  داغ هنـوزم . باهامـه  لبـاش  طعـم  هنـوزم .  کـنم یم احساسـش  هنـوزم  ، در سمت فتمیم راه
 .هامه

 .رونیب رمیم و کنمیم باز رو در
 .کردم میزندگ تو که هیکار نیتر سخت نیا و بندمیم سرم پشت رو در
 .ارمیب تاب رو خودم واحد تا موندهیباق قدم سه تونمینم یحت

 .پاشم یم هم از راهرو وسط
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 .عمیما
 ...اشک پا تا سر
 .خودمون ي خونه نه. خونه میرفت

 .داره ازین مادرش به چلیر.  خواست رو زایل چلیر
 .دارم ازین پدرم به ییجورا هی منم
 . میکنیم هیگر فقط شب هر. متاسفم گمیم بهش شب هر. کنمیم بغل رو چلیر شب هر
 ؟ باشن بایز و یعال انقدر توننیم آدما و عشق و یزندگ چطور ؟ باشه یعال انقدر تونهیم يچطور دونمینم

 .شنیم زشت یلیخ. ستین اونطور گهید بعد
 .شنیم زشت آدما و عشق و یزندگ
 .اب به شنیم لیتبد شون همه

ـ گر کـه  اسـت  هفته سه از بعد شب نیاول. متفاوته امشب ـ گر از خـوام یم. کـنم یم بغلـش . کنـه ینم هی  نکـردنش  هی
ـ  ، باشم خوشحال ـ  یول ـ م نشـون  اشـکش .  ترسـم  یم ـ  دهی ـ  هی ـ .  داره یاحساس ـ  حـس  اون اگـه  یحت  یفروپاش

 .ستین کار در یاشک چیه امشب. هست يزیچ هی بازم ، باشه
 .متاسفم گمیم بهش دوباره. کنمیم بغلش

 .نداره بیع گهینم وقت چیه
 .ستین من ریتقص گهینم وقت چیه
 . بخشه یم رو من گهینم وقت چیه
ـ م در رو لباسـش  و بوسـه یم رو مـن .  بوسه یم رو من امشب حال نیا با ـ  گـه یم بهـم . ارهی  بهـش . کـنم  يکـار  هی
 .شهیم قطع صحبتم که بوسهیم رو من انقدر.  میکن صبر دیبا گهید هفته دو گمیم...  دینبا گمیم

 .بوسمیم رو کمرش
 .شهیم عاشقم دوباره چلیر

 .کنمیم فکر
 .عاشقمه انگار بوسهیم يجور هی

 . کنمیم مالحظشو
 .رمیم شیپ آروم
 .عاشقمه انگار کنهیم نوازشم يجور

 .بزنم ضربه بهش خوامینم
 .کنهیم هیگر
 .چلیر نکن هیگر خدا رو تو

 .دارمیم نگه دست
 .برندار دست گهیم
 .کنم تمومش گهیم

 .کن تمومش
 .ندارم دوست رو کلمه نیا
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 .س فهیوظ هی انگار
 .بوسمش یم دوباره

 ...کنمیم تمومش
 

** 
 ، لزیما
 . نوشته نامه هی برام چلیر

 .متاسفم
 .نه

 .آوره درد یلیخ. بدم ادامه تونمینم من
 . نه ، نه ، نه

ـ  همـه . میمـون یم اونجـا  جفتمـون . کسیفون به گردونهیم برم داره مامانم ـ یخ یچ  روابـط  ، اس ختـه یر هـم  بـه  یل
 .دونهیم باباتم. هم تا دو اون نیب

 .زنهیم وندیپ هم به رو خانواده تونیکال
 .کنهیم جداشون هم از لزیما

ـ  رو اون ، کـنم یم نگاهـت  بار هر. بشم عاشقت کردم یسع. بمونم کردم یسع من ـ ب یم ـ چ همـه . نمی  اگـه . اونـه  زی
ـ م خودتم.  مونه یم یباق اون زیچ همه شهیهم ، بمونم ـ م. یدونی ـ  کـه  دونمی ـ  یم ـ نبا مـن . یفهم  مقصـر  رو تـو  دی

 . دونستم یم
 .یدون یم یول

 .متاسفم یلیخ من
 ؟ چلیر یبرداشت داشتنم دوست از دست نامه هی با تو

 .دارم دوستت
 نـده یا يتـو . خـاطراتم  يتـو . رگـام  يتـو . وجودمـه  ذره ذره يتـو .  رو زشـتش  يبخشـا  تمام. کنمیم احساسش

 .ام
 .چلیر

ـ یخ عشـق  يبـا یز بخـش  کـه  نـه یا در باشیز بخش و عشق زشت بخش نیب فرق ـ یخ یل  باعـث . تـره  روشـن  یل
 . کشدت یم باال. باال بردت یم. يشناور یکن حس شهیم

ـ م نگه ایدن تمام سر باال رو تو عشق يبایز يبخشها ـ چ تمـام  يبـاال  رو تـو . دارهی ـ م نگـه  بـد  يزای  از بعـد  ، دارهی
 . نجامیا که خوشحالم چقدر ؛ يوا ، یکنیم فکر و يندازیم زایچ هیبق به نگاه باال اون
 .کسیفون گردهیبرم عشق يبایز بخش وقتا یبعض

 بــاال تــوننینم عشــق زشــت يبخشــا. کسیفــون بــه برگــردن کــه اونــن از تــر نیســنگ عشــق زشــت يبخشــا
 . بکشنت

 کشنت یم جاش به
 .ــــنییپا
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 .دارنیم نگهت ریز همون
 .کننیم رنجورت و آزرده

 .يبود باال اون کاش یکنیم ارزو و یکنیم سرت باال به نگاه
 .یستین یول
 .زشت عشق یشیم تو

 .کنهیم آبت ذره ذره
 .یش متنفر زیچ همه از شهیم باعث
 ي تجربـه  سـک یر گـه ید ، بـا یز يبخشـا  بـدون . نداشـته  رو ارزشـش  اصـال  بایز يبخشا تمام یبفهم شهیم باعث

 .یکنینم رو یاحساس نیچن
 .یکن تجربه رو یزشت یکنینم سکیر گهید

ـ م کنـار  شـه یهم يبرا رو زیچ همه. یشیم میتسل پس ـ  عاشـق  يخـوا ینم گـه ید. يذاری  هـر  سـت ین مهـم  ، یبش
 .ارزه ینم یزشت عشق نیچن با کردن یزندگ ي تجربه به عشق از ینوع چیه چون ، باشه که یشکل

 .چلیر بشم یکس عاشق دمینم اجازه خودم به گهید
 .ابد تا

 : گهیم و دارهیبرم رو موندهیباق ي جعبه تا دو نیکورب
 . لنیوسا نیآخر -
 : گمیم و دمیم نیکورب به رو دمیجد يجا يدهایکل
 .نمتیب یم سمت اون و زنمیم گهید کیکوچ چرخ هی من -

ـ خ یـی روبرو واحـد  در بـه  و مـونم یم همونجـا . شـه یم خـارج  آپارتمـان  از اون و کنمیم باز نیکورب يبرا رو در  رهی
 .شمیم

ـ ام خودخواهانـه . زدم حـرف  باهـاش  نه و دمشید نه گذشته ي هفته از ـ پ ش کلـه  سـرو  بـودم  دواری  و شـه یم دای
ـ  ؟ کنـه  یعـذرخواه  خوادیم یچ بابت ، بازم یول ، کنمیم یعذرخواه ـ .  نگفـت  دروغ بهـم  وقـت  چیه  وقـت  چیه

 .باشه زده رشیز حاال که نداد یقول يباز زبون با
ـ نم حـرف  کـه  بـود  ییوقتـا  نبـود  صـادق  و روراست باهام که ییوقتا تنها  و کـرد یم نگـاهم  کـه  ییوقتـا  اون. زدی
 .ارهیب زبون به بتونه که هیزیچ از شتریب نمیبیم چشماش يتو که یاحساس کردمیم فکر من

 پشـت  يا لحظـه  احساسـات  اون. کـردم یم اختـراع  خـودم  يبـرا  رو احساسـات  اون مـن  کـه  واضحه کامال حاال
 .دمیام ي دهییزا. بود من التیتخ ي دهییزا ، میبود هم با یوقت چشماش

ـ  همـه  شـم  مطمـئن  تـا  گردمیم رو آپارتمان کل گهید بار هی ـ . برداشـتم  رو یچ ـ م قـدم  یوقت ـ ب ذارمی  در و رونی
 .شنیم برداشته شناسمینم که يزیچ ریتاث تحت قدمهام ، بندم یم سرم پشت رو نیکورب واحد

ـ  بـه  شـه یم لیتبـد  دستم یول ، ییپروا یب ای شجاعته که بگم تونمینم  بـه  کنـه یم شـروع  مشـت  اون و مشـت  هی
 .زدن رو اون واحد در
 .آسانسور تو کنم فرار که آزادم نکنه باز رو در و بگذره هیثان ده اگه گمیم خودم به

 .شهیم باز هیثان هفت از بعد متاسفانه
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ـ  بهونـه  نکـه یا از قبـل . کـنم  هـم  سـر  يا بهونـه  هی تا کنمیم جمع رو افکارم شهیم باز در نکهیا محض به  میتراش
ـ  ، بپره رونیب دهنم از یحرف هی و شه برنده ـ د محـض  بـه . شـه یم ظـاهر  روم يجلـو  انی  از چشـماش  حالـت  دنمی

 .کنهیم دایپ رییتغ يهمدرد به يخودپسند
 : ارهیم زبون به رو اسمم و کنهیم لحنش یچاشن لبخند هی

 . تیت -
 .کنهیم نگاه لزیما اتاق در به که نمیبیم ، برگرده سمتم به نگاهش نکهیا از قبل

 .بگم بهش بذار -
ـ تا به رو سرم رفتن باال ـ  کـنم یم احسـاس  دیی ـ  کنـه، یم سـقوط  داره قلـبم  یول ـ م ، شـکافه یم رو ام نهیس  تـا  رهی

 .نهیزم کف درست بعد و شکمم
 : گهیم که شنومیم رو انی يصدا

 .دره دم تیت -
ـ م دسـتم  به یسرنخ نمیبب که کنمیم یبررس دقت با رو هجا هر ، کلمه هر ـ  دهی  موقـع  کـه  بـدونم  خـوام یم. نـه  ای

ـ  فقـط  اگـه  ؟ زده رو حـرف  نیا دیام با ای ؟ چرخونده رو چشماش حرف نیا گفتن  لزیمـا  بدونـه  کـه  باشـه  نفـر  هی
ـ  يصـدا  متاسـفانه . انـه ی نفـر  هی اون ، داره یحس چه من ستادنیا نجایا از ـ  انی  از لزیمـا  نکـه یا از یسـرنخ  چیه
 .دهینم دستم داره یحس چه بودنم نجایا

ـ  يها قدم يصدا ـ نزد کـه  ییقـدمها  يصـدا . شـنوم یم رو یکس ـ م گـوش  خـوب  رو شـن یم کی  يهـا  قـدم . دمی
 ؟ ان یعصبان ؟ مرددن ؟ عجولن

 .فتهیم پاهاش به چشمم اول ، در يجلو رسهیم یوقت
ـ  بـه  اعتمـاد  بهـم  بتونـه  کـه  یسـرنخ  چیه. شهینم رمیدستگ یچیه ـ ن بهـش  دایشـد  االن کـه  ینفس  رو دارم ازی

 .بده
ـ  ، ادیم رونیب دهیرنج و فیضع صدام مطمئنم االنم نیهم  حـرف  بـه  کـنم یم مجبـور  رو خـودم  حـال  هـر  بـه  یول

 : زدن
 ...رمیم دارم -

 : پاهاشه به نگاهم هنوزم
 .کنم یخداحافظ خواستم فقط -
ـ  نـه  و یزبون نه ، ستین کار در يا یآن واکنش چیه  چشـماش  بـا  شـدن  رو در رو جـرات  بـاالخره  چشـمام . یعمل

ـ .  کنهیم دایپ رو ـ بیم رو دارش شـتن یخو نگـاه  اون یوقت ـ . بکشـم  عقـب  خـواد یم دلـم  نم،ی  قلـبم  ترسـم یم یول
 .نهیبب رو کردنم سقوط خوامینم. ارهیب درم پا از جا نیهم
 : کنهیم نابود رو وجودم ذره ذره ، کوتاهش جواب با ، زدن در به میتصم از میمونیپش
 .تیت خداحافظ -
 

ـ  ، کـنن یم دایپ رو چشمام با ییرو در رو جرات باالخره چشماش ـ نب کـنم یم تـالش  مـن  یول ـ . نمشی  واقعـا  یوقت
 ، لبخنـدش  و صـداش  و دهـانش  و چشـماش  ، باهاشـم  کـه  يبـار  هـر .  اس انـدازه  از شیب یلیخ ، کنمیم نگاهش

ـ ب در تصـرف  بـه  تـا . نفـوذ  يبرا کننیم دایپ رو رمیپذ بیآس نقاط تک تک  کـه  يبـار  هـر . کـنن  غلبـه  تـا  ، ارنی
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ـ ا بـا  مجبورم ، برشم و دور ـ ا پـس  ، بجـنگم  حـالتش  نی ـ  بـا  کـنم یم تـالش  بـار  نی ـ چ چیه ـ غ زی  چشـمام  از ری
 .نمشینب
. دونــهیم هــم خــودش ، ســتین بــودنش نجــایا لیــدل تنهــا نیــا یولــ ، کنــه یخــداحافظ تــا نجاســتیا گــهیم
ـ ام هنـوزم  چـون  نجاسـت یا. نشـه  بـودم  گفته بهش نکهیا با ، شده عاشقم چون نجاستیا  عاشـقش  مـنم  دوارهی

 .باشم
 .ارهیم درد به رو وجودم یلعنت که خوامتیم انقدر. تیت ، خوامیم منم
ـ نم صیتشـخ  رو خـودم  يصـدا  هـم  خـودم  کـنم یم یخداحافظ باهاش یوقت ـ . دمی ـ  یب  صـدام  پشـت  یاحساس

ـ  بابـت  کـنم یم هیگر خون. بشه یتلق تنفر اشتباها ممکنه ـ اهم یب ـ  و خـودم  دادن نشـون  تی ـ گر هی ـ عم ي هی  قی
 .نره نکنم التماس تا رمیگیم رو خودم يجلو که تر

ـ م درش پـا  از بـا یتقر جـوابم  بگـم  تونمیم. پاهاش سمت به نییپا دهیم رو نگاهش عیسر ـ  ، ارهی  ي انـدازه  بـه  یول
ـ م اجـازه  بهش بار هر. دادم یالک دیام بهش امروز تا یکاف ـ ب جلـو  دمی  مجبـور  کـه  بنـه یم آزار شـتر یب انقـدر  ، ادی

 .عقب بدم هلش شمیم
ـ اذ کـه  چقـدرم  هـر  چون. خواستن رو بدش سخته یول  مـن  کـه  ياونجـور . شناسـه ینم رو درد هنـوز  ، بشـه  تی
 شــتریب یچــ هــر مــن. دردم ریــدرگ شــهیهم مــن.  دارمیــم نگــه زنــده رو درد مــن. شناســهینم ، شناســمشیم

 .کنه رشد شتریب ذارمیم کنمیم اش تجربه
 : کنهیم نگاهم تر براق و تر سرخ يچشما با دوباره و کشهیم قیعم نفس هی

 . يدار اقتیل ، يدیم اجازه خودت به که يزیچ اون از شتریب یلیخ تو -
 : ام گونه ي گوشه ذارهیم رو لبش و ذارهیم هام شونه يرو رو دستاش ، شهیم بلند پاش يانگشتا يرو
 . لزیما حافظ خدا -

ـ ب قـدم  نیکـورب  همزمـان  ، آسانسـور  سـمت  فتهیم راه و گردهیبرم ـ م رونی ـ . نـه یبیم رو اون و ذارهی ـ ب یم  نمشی
 .کنهیم پاك رو اشکاش و ارهیم باال رو دستاش از یکی که

 .شهیم دور که نمشیب یم
. شـه  ریسـراز  وجـودم  بـه  بـره  بـذارم  تونسـتم  نکـه یا از خـاطر  یآسـودگ  از یموج هی دارم انتظار. بندمیم رو در
 ! درد:  ادیم سراغم کردنشه حس به قادر قلبم که یاحساس تنها جاش به
 : گهیم سرم پشت از انی

 .يسر بر خاك احمق هی تو -
 : بهم زده زل و نشسته کاناپه ي لبه يرو. گردمیم بر
 ؟ دنبالش يرینم االن نیهم چرا -
ـ ب وجـودم  تـو  که یاحساسات تک تک از. متنفرم حس نیا از چون ، انی  کنـه یم پـرم  چـون . متنفـرم  کنـه یم داری

 .کنم يدور ازشون کردم تالش تمام سال شش که ییزایچ تمام از
 : اتاقم سمت فتمیم راه
 ؟ برم چرا -
ـ . سـتم یا یم جا سر خورهیم يورود در به که يا تقه با ـ ناام سـر  از نفـس  هی  يبـرا  خـواد ینم دلـم  ، کشـم یم يدی

ـ . کـنم یم رو کـار  نیا چند هر. رفتن به کنم وادارش دوم بار ـ اذ شـتر یب بشـم  باعـث  اگـه  یحت ـ با ، شـه  تی  بـا  دی
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ـ . ادیب کنار شده تموم یچ همه که تیواقع نیا ـ . یلعنت ـ نبا یحت  دونسـتم یم کـه  مـن  ؛ شـه  شـروع  ذاشـتم یم دی
 .شهیم ختم ییجا نیهمچ به آخرش

ـ م تـا .  تیت نه چشممه يجلو نیکورب یول کنمیم باز رو در ـ خ ادی ـ ت يجـا  بـه  کـه  بشـه  راحـت  المی  کـه  اونـه  تی
 . شهیم مانعم شیعصبان يچشما ، دره پشت

ـ  عکس بتونم نکهی ازا قبل ـ م فـرود  مشـتش  ، بـدم  نشـون  یالعمل  عقـب  و خـورم یم تلـو  تلـو  و صـورتم  يرو ادی
ـ گیم رو افتـادنم  يجلـو  انی. کاناپه تا رمیم عقب  کـنم یم یسـع  در سـمت  بـه  کـردن  رو و برگشـتن  از قبـل .  رهی

 . کنم جور و جمع رو خودم
 : زنهیم داد انی

 ؟ نیکورب مرگته چه -
 .دارم يطرفدار به ازین کنهیم فکر ، ادیم در پشتم داره

 .بود حقم. ندارم ازین
ـ  يرو تـا  رو مشـتش . شـه یم متوقـف  مـن  يرو تاینها و حرکته در جفتمون نیب نیکورب نگاه ـ م بـاال  ش نهیس  ارهی

 : دستش یکی اون به مالهیم بعد و
 .کردمیم شیپ وقت یلیخ رو يکار نیهمچ دیبا که میدونیم مون همه -

 .شهیم دیپد نا راهرو يتو.  بندهیم سرش پشت محکم رو در و رونیب رهیم و رهیگیم رو در ي رهیدستگ
ـ م بـاال  رو دسـتم  و کـنم یم جدا انی از رو خودم  خـون  یسـرخ  ، کشـم یم عقـب  کـه  رو انگشـتام  ، لـبم  تـا  ارمی

 .روشونه
 : گهیم دواریام انی

 ؟ دنبالش يریم حاال ؟ یچ حاال -
 .ندازمیم بهش نگاه هی خوابم اتاق سمت برم خوران تلو تلو نکهیا از قبل

ـ  تـو  گـه یم که اس خنده نوع هی نیا. خندهیم بلند انی ـ  سـر  بـر  خـاك  هی ـ  نکـه یا فقـط . یاحمق ـ ا االن نیهم  نی
 .کنهیم تکرار رو خودش حرف یه داره ییجورا هی و آورد زبون به رو حرف

 .خواب اتاق تا ادیم دنبالم
 .نشونهیند و هیبق به کردن نگاه بلدم خوب که يزیچ. ندارم کردن بحث حس واقعا

 . در به دهیم هیتک و تو ادیم اونم.  خوابم تخت يرو نمیشیم
 .بودم ات خونه تو یزامب نیا رفتن راه شاهد مزخرف سال شش... لزیما شدم خسته -
 : گمیم حوصله یب

 .کنن پرواز توننینم ایزامب. ستمین یزامب من -
 .ستمین ساختن جوك مود تو منم چون خوبه. ستین جوك مود تو که مشخصه. چرخونهیم چشم انی

ـ . من به مونهیم رهیخ طور همون ـ برم رو میگوش  کـه  کـنم یم تظـاهر  ، تخـت  يرو کشـم یم دراز پشـت  بـه  و دارمی
 .ستین اونجا اصال

 بــه رو یزنــدگ داره کــه هیــزیچ تنهــا اون ، دیــافتاد شــده خــراب ي اچــهیدر اون يتــو کــه یشــب اون از بعــد -
 .کنهیم قیتزر وجودت

 ...زنمشیم نکنه ترك رو نجایا االن نیهم اگه...  زنمش یم
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 . رونیب برو -
 .نه -

 : نمشیبیم. کنمیم نگاهش
 .انی.  رونیب گمشو -
 : نهیشیم روش و کشهیم رونیب یصندل هی و زمیم سمت ادیم
 .نشده تموم حرفم هنوز... لزیما سیسرو دهنت -
 .رونیب گمشو -
 ! نه -

 .رونیب امیم اتاق از خودم و شمیم بلند. دارمیبرم باهاش دنیجنگ از دست
 : افته یم راه منینش اتاق تو سرم پشت ، ادیم دنبالم

 .بپرسم ازت سوال هی بذار -
 ؟ یکنیم گم رو گورت يریم بعدش -

 : دهیم تکون سر
 .رمیم بعدش -
 ...باشه -

 . کنهیم نگاهم آرامش در یلحظات
 .برسونم یبیآس بهش نکهیا از قبل ، بره و بپرسه رو سوالش که منتظرشم صبورانه

ـ  کـنن  پـاك  ات حافظـه  از کـامال  رو شـب  اون تـونن یم بگن بهت اگه - ـ  ؟ یچ  مجبـور  کـردنش  پـاك  ضـمن  یول
 ، هـا  بوسـه  تـک  تـک  ، کلمـات  تـک  تـک . چـل یر با لحظاتت تمام. ببرن نیب از هم رو خوب يزهایچ تمام باشن

ـ . کوتـاه  چقـدر  هـر . یداشـت  پسـرت  بـا  کـه  یلحظات تک تک. ها دارم دوستت تک تک ـ د کـه  يبـار  نیاول  يدی
ـ . يکرد بغلش که يبار نیاول. کرد بغلش چلیر ـ گر کـه  يبـار  نیاول ـ  يدیشـن  رو اش هی ـ خواب ای ـ د رو دنشی . يدی

ـ چ شـر  از تـونن یم بگن بهت اگه. شهیهم يبرا. برن. شون همه ـ  کـنن  خـالص  زشـت  يزای ـ بق همزمـان  یول  ي هی
 ؟ یکنیم کار یچ ؟ یچ يدیم دست هم از رو زهایچ

ـ چ يدار کنـه یم فکر ـ  خـودم  از قـبال  خـودم  کـه  پرسـه یم ازم رو يزی  يروزا تـک  تـک  کنـه یم فکـر . دمینپرس
 ؟ کنمینم فکر یلعنت يزایچ نیا ي همه به به نمیش ینم میزندگ

 .يبر یتونیم حاال. نه ای یکن سوال یتونیم که يدیپرس فقط. بدم جواب سوالت به مجبورم ینگفت -
 .امیدن آدم نیبدتر من

 . آره یبگ یتونینم.  يبد جواب یتونینم -
 .خداحافظ. يکرد مشغول رو فکرم. انی نیآفر... نه بگم تونمینم یحت -

ـ م زبون به رو اسمم دوباره یول اتاقم سمت فتمیم راه ـ . ارهی  سـرم  و سـرم  پشـت  بـرم یم رو دسـتام  و سـتم یا یم
ـ  مزخـرف  سـال  شـش  ؟ کنـه ینم تمـومش  چرا. نییپا ندازمیم رو ـ با. گذشـته  یلعنت  رو مـن  شـب  اون بفهمـه  دی

 .کنمینم رییتغ من بدونه دیبا.  کرده یآدم چه به لیتبد
ـ  ازت رو سوال نیا شیپ ماه چند اگه - ـ  یم ـ ب دهـنم  از حـرف  نکـه یا از قبـل  ، دمیپرس ـ ب رونی ـ یم ادی . آره یگفت

 .یبرداشت شب اون کردن فراموش يبرا تالش از دست تو. بوده آره شهیهم جوابت
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 : سمتم گردونهیبرم رو دوباره و کنهیم مکث. کنهیم بازش. در سمت فتهیم راه اونم و گردمیبرم
 يبـد  دیشـا  بـا  رو سـوالم  جـواب  کـه  بشـه  تحمـل  قابـل  انقدر دردت شده باعث بودن تیت با ماه چند فقط اگه -
 .باشه داشته روت يریتاث چه تونهیم باهاش کردن یزندگ عمر هی کن تصور ،

 .بندمیم رو چشمام. بندهیم رو در
ـ  شـه یم باعـث  کلماتش انگار. درونم يزیچ هی. فتهیم یاتفاق هی  کـرده  احاطـه  رو قلـبم  کـه  یخچـال ی از بهمـن  هی

ـ  يها تکه.  بشه دیتول ـ بیم رو سـفت  و سـخت  خی  ي لحظـه  از کـه  يا گـه ید يبخشـها  بـه  و شـکنن یم کـه  نمی
 .وندنیپ یم ، شدن کنده ازم تیت دنید
 

ـ .  یکـاپ  کنـار  یخال یصندل سمت فتمیم راه و امیم رونیب آسانسور از ـ  چیه ـ نم حضـورم  بـه  یمحل  نگـاهش . دهی
 . یخروج در تا هیالب به رهیخ
 ؟ بره یگذاشت -

 .کنه پنهان رو صداش يدیناام کنهینم تالش یحت
 .دمینم جواب
 . کنهیم جا جابه رو خودش و رهیگیم رو شیصندل يها دسته

 .شنیم تر بزرگ فقط ایبعض ، متاسفانه. شنیم تر عاقل شنیم بزرگتر یوقت ، آدما یبعض -
 : کنهیم نگاهم و گردهیم بر
ـ یم گنـده  کـل یه فقـط  که ییاونا از یکی تو - ـ  روز ي انـدازه  بـه  قـا یدق چـون  ، یکن ـ دن بـه  کـه  یاول  ياومـد  ای

 .یاحمق
ـ با که بود يزیچ نیا بدونه که شناسهیم رو من اونقدر یکاپ  رو مـن  میزنـدگ  طـول  تمـام  يتـو . فتـاد یم اتفـاق  دی

ـ  هـم  اون از قبـل . بـوده  پـدرم  سـاختمان  نگهبـان  امیب ایدن به نکهیا از قبل یحت. شناختهیم  يبـرا  رو کـار  نیهم
 مــن خــود از شــتریب یحتــ ام خــانواده و مــن مــورد در کــه کنــهیم نیتضــم کــامال نیهمــ. کــردهیم پــدربزرگم

ـ نزد بهـم  سـال  شـش  از بعـد  تونسـت  کـه  يدختـر  تنها به که ارمیب بهونه ، ارمیب بهونه کنمیم یسع. دونهیم  کی
 .بره دادم اجازه ، شه

 .یکاپ فتادیم اتفاق دیبا -
 : کنهیم غر غر
 ؟ آره فتادیم اتفاق دیبا -
ـ  يشـبها  تمـام  و شناسـمش یم کـه  یمـدت  تمـام  يتو ـ  يرو کـه  يشـمار  یب  صـبح  بـه  کنـارش  یصـندل  نیهم

ـ  خـودم  يبـرا  کـه  یماتیتصـم  مورد در بار هی یحت ، وقت چیه ، رسوندم  از بعـد  دونـه یم. نـداده  نظـر  گـرفتم  یم
ـ . کـردم  انتخـاب  خـودم  يبرا يا یزندگ چه چلیر ـ  وقتـا  یبعض ـ ا از انـدرز  و پنـد  يهـا  کـه یت هی  ور اون و ور نی

ـ ت بـا  طمیشـرا  مـورد  در و نشسـتم  نجـا یا کـه  ییهـا  مـاه  تمـام . گهینم رو نظرش وقت چیه یول ندازهیم بهم  تی
 در کــه هیــزیچ نیــا.  نکــرده مییراهنمــا وقــت چیهــ ، داده گــوش صــبورانه و ســاکت شــهیهم ، کــردم دل درد

 .دارم دوست یلیخ موردش
 .شهیم عوض داره یچ همه انگار یول

 : حرفش وسط پرم یم بده ادامه کنه فرصت نکهیا از قبل
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ـ  شـروع  نکهیا از قبل - ـ م...  یکـاپ  یسـخنران  بـه  یکن ـ م. نفعشـه  بـه  بـودن  مـن  از جـدا  کـه  یدونی  کـه  یدونی
 .هینجوریا

 : دونهیم تکون سر و خندهیم هر هر یکاپ
 . طوره نیهم قطعا -
 ؟ کرد موافقت باهام. کنمیم باورنگاهش نا
 ؟ کردم یدرست کار یگیم یعنی -

ـ ثان چنـد  بکشـه  عیسـر  نفـس  هی نکهیا از قبل ـ م نشـون  حـالتش . کنـه یم سـکوت  هی ـ چ احساسـاتش  دهی  يزی
 .نهیشیم نهیس به دست آزادانه و گهیم اروم شیصندل يرو. بذاره ونشیم در من با بخواد که ستین

ـ  گفـتم  خـودم  به - ـ  یبتـون  نکـه یا يبـرا  چـون  ، پسـر  کـنم ینم مسـائلت  یقـاط  رو خـودم  وقـت  چیه  رو یکس
ـ یم حـرف  یچ مورد در يدار یبدون بهتره ، یکن ییراهنما  سـاله  هشـتاد  عمـر  تمـام  در کـه  شـاهده  خـدا  و. یزن

ـ  مـن . نکـردم  تجربـه  يکـرد  تجربـه  تو که رو يزیچ وقت چیه من ، ام ـ نم یحت ـ  دونمی ـ  و بـوده  یچ  سـرت  یچ
ـ  همون به کردن فکر. آورده ـ بر هـم  بـه  ام روده و دل شـه یم باعـث  ، شـب  هی ـ م. زهی  هـم  تـو  ي روده و دل دونمی

 ...روحت و استخونات و.  قلبت و.  طوره نیهم
 .بشنوم خوامینم. ببندم رو گوشام جاش به تونستمیم کاش. بندمیم رو چشمام

ـ  چـه  بودن تو يجا دوننینم تیزندگ يآدما از کدوم چیه -  و.  دوسـتات  اون نـه . پـدرت  نـه . مـن  نـه . داره یحس
ـ . کـرده  تجربـه  رو يدار تـو  که یحس که نفره هی فقط.  تیت یحت نه ـ  تـو  کـه  اونقـدر  کـه  نفـر  هی ـ د بیاس  يدی

 دسـت  از شـو  بچـه  اونـم  ، يداد دسـتش  از تـو  کـه  طـور  همـون  کـه  يا بچه پسر نیوالد یکی اون. دهید بیآس
 .داده

 تمـوم  رو حـرفش  بـذارم  و دارم نگـه  رو یکـاپ  احتـرام  کـه  کـنم یم رو تالشـم  تمـام . بنـدم یم رو چشمام محکم
 .کنه بحثمون وارد رو چلیر نداره اجازه اون.  برم نشم بلند ، کنه

 ... لزیما -
 .رمشیگیم يجد شهیهم من. رمیبگ شیجد داره ازین انگار که صداشه تو يا اراده

ـ  دختـر  اون از رو بـودن  شـاد  شانس که يکرد باور تو - ـ  تـا  و ، یگرفت ـ  رو در رو ات گذشـته  بـا  کـه  یوقت  ، ینش
ـ برنم جلـو  به یقدم چیه  یزنـدگ  روز همـون  يتـو  فقـط  مرگـت  روز تـا  تیزنـدگ  يروزا تـک  تـک  يتـو . يداری
ـ ینب خودت يچشما با و ينر که یوقت تا... یکنیم ـ  دیشـا  وقـت  اون...  خوبـه  اون کـه  ین  یتـون یم هـم  تـو  یبفهم

 .یباش شاد
ـ  دستام با رو صورتم و جلو به شمیم خم ـ م رو ارنجـم  بعـد .  پوشـونم  یم  نـدازم یم رو سـرم  و زانوهـام  يرو ذارمی

ـ  کـف  و خورهیم سر هام گونه يرو از که اشک قطره هی به. نییپا  زمزمـه .  کـنم یم نگـاه  فتـه یم پـام  يجلـو  نیزم
 : کنمیم
 ؟ یچ وقت اون ؟ یچ نبود خوب اگه -

ـ گیم بغـل  رو زانوهـاش  دسـتاش  با و جلو شهیم خم هم یکاپ  يتـو  اشـک .  کـنم یم نگـاهش  و گـردم یم بـر .  رهی
 : شناسمشیم که یسال پنج و ستیب تمام یط ، بنمیم شو هیگر که هیبار نیاول نیا ، شده جمع چشماش

MAHTIK.IR 184 رمان عشق زشت 
 

http://mahtik.ir/


ـ تغ يزیچ نکنم فکر اونوقت -  اقـت یل ، يکـرد  خـراب  رو شیزنـدگ  چـون  نکـه یا احسـاس  بـه  یتـون یم. کنـه  ریی
ـ چ هـر  از همچنـان  یتـون یم. يبـد  ادامـه  يندار کردن یزندگ  یاحساسـات  اونطـور  بشـه  باعـث  ممکنـه  کـه  يزی

 .یکن يدور انیب سراغت به دوباره
 : ارهیم نییپا رو صداش و سمتم شهیم خم

ـ ا. ترسـوندت  یم گذشته با شدن روبرو فکر یحت دونمیم - ـ ...  ترسـونه یم رو يمـرد  هـر  نی ـ  یول  مـا  وقتـا  یبعض
ـ نم انجـام  خودمـون  خـاطر  بـه  رو کار هی ـ دار دوستشـون  شـتر یب خودمـون  از کـه  ییکسـا  خـاطر  بـه .  میدی  می

 .میدیم انجامشون
 : زنمیم داد

 . زنهیم در نفر هی*  بِرَد -
 .کنمیم خشک رو دستام و دارمیبرم آشپزخونه ي حوله هی

 : دهیم جواب و شهیم رد آشپزخونه يجلو از
 .دمیفهم -
ـ چ شـم  مطمـئن  کـه  نـدازم یم آشـپزخونه  بـر  و دور به عیسر نگاه هی ـ گ بهـش  مامـان  کـه  سـت ین يزی . بـده  ری
 .زهیتم کف. زنیتم ها شخونیپ

 ! خانوم مامان ، بفرما
 : گهیم دره پشت که یاون به برد

 .بمون منتظر نجایهم -
 ؟ بمون منتظر نجایهم
 .گهینم مامانم به يزیچ نیچن برد
 : گهیم آشپزخونه يورود از برد

 ؟ چلیر -
ـ زیچ صـورتش  حالـت . شـم یم مضـطرب  بالفاصـله  و کنمیم نگاهش و گردمیبرم ـ د نـدرت  بـه  کـه  هی  انگـار . دمی

ـ  بشـنوم  نـدارم  دوسـت  مـن  کـه  بگـه  بهـم  رو يزیچ خوادیم یوقت.  کنهیم م آماده داره ـ چ ای  ترسـه یم کـه  يزی
 .رهیگیم رو جودم ینگران و مادرم سمت رهیم فکرم اول ي وهله همون يتو. بده آزارم

 : کنمیم زمزمه
 ؟ شده یچ... برد -

ـ  يبـرا  کـه  ییآشـنا  ترس. دستم کنار شخونیپ به انداختم چنگ  تکـرار  بـازدمم  و دم هـر  تـو  یطـوالن  مـدت  هی
 .شهیم ریسراز وجودم به دوباره ، اومد یم سراغم خاص مواقع در فقط که بود یمدت هی یول ، شدیم
 .باشم داشته رو دنشیشن یآمادگ ستین مطمئن که بگه بهم يزیچ خوادیم شوهرم که االن نیع
 .ندتیبب خوادیم نجاسیا نفر هی -
 :کنه نگران انقدر رو برد بخواد که شناسمینم رو یکس چیه
 ؟ یک -

ـ م سمتم به آروم ـ  رو صـورتم  و ادی ـ گیم دسـتاش  نیب  يجلـو  خـواد یم انگـار  ، کنـه یم نگـاه  چشـمام  يتـو  ، رهی
 : رهیبگ سقوطمو
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 .لزهیما -
 .خورمینم تکون جام از

 کـنم یم پنهـان  رو خـودم  و دورم کنـه یم حلقـه  رو بازوهـاش . داشـته  نگهـم  طـور  همون برد یول کنمینم سقوط
 : لرزهیم صدام. اش نهیس يتو
 ؟ اومده یچ يبرا -

 : دهیم تکون سر برد
 .دونمینم -

 : کنمیم نگاهم و کشهیم عقب
 .بره گمیم بهش يبخوا تو اگه -

 .اومده کسیفون تا رو یطوالن راه نیا که حاال. کنمینم يکار نیهمچ. دمیم تکون سر عیسر
 .سال هفت کینزد يزیچ از بعد

 . بمونه منتظرت منینش اتاق تو بگم تونمیم ؟ يخوایم زمان کم هی -
ـ نم. ندارم رو مرد نیا اقتیل من ـ  نداشـتمش  اگـه  دونمی  از. دونـه یم رو لزیمـا  و مـن  داسـتان  ؟ کـردم یم کـار  یچ

ـ  طـول  کم هی. خبره با نمونیب ياتفاقا تمام ـ چ همـه  تونسـتم  تـا  دیکش ـ تعر بـراش  رو زی ـ  همـه  از. کـنم  فی  یچ
ـ غ کـه  رو يمـرد  تنهـا  دهیم شنهادیپ و ستادهیا نجایا حال نیا با و باخبره  دعـوت  داشـتم  دوسـت  خـودش  از ری

 .تو ادیب میکن
 .خوبم من -
 : پرسمیم برد از.  نجاستیا چرا دونمینم. نه ای نمیبب رو لزیما خوامیم دونمینم. ستمین یول
 ؟یخوب تو ؟ یچ تو -

 : دهیم تکون دییتا به سر
 .یبزن حرف باهاش دیبا نظرم به. رسهیم نظر به ناراحت یلیخ -

 : بوسهیم رو میشونیپ و شهیم خم
 .یداشت يکار اگه کارمم اتاق تو من. منتظرته هال تو -
 ... سخت. بوسمش یم

ـ  تـو  قلـبم . سـتم یا یم آشپزخونه وسط جا همون ساکت من و شهیم دور ازم ـ .  زنـه یم نـامنظم  ام نهیس  نفـس  هی
ـ  چند هر کشمیم قیعم  فـتم یم راه و لباسـم  نییپـا  کشـم یم رو دسـتام .  نـداره  کـردنم  آروم يتـو  يریتـاث  چیه

 .هال سمت
ـ  سـمتمه  بـه  لزیما پشت ـ نزد يصـدا  نکـه یا محـض  بـه  یول  سـر  هـاش  شـونه  يبـاال  از شـنوه یم رو شـدنم  کی

 .رسهیم نظر به نگران ، مضطربم من که قدر همون ، دنمید از ، کنهیم نگاهم و گردونهیبرم
 .شهیم قفل هم يتو چشمامون لحظه هی يتو و...  آرامش در ، کنهیم نگاهم دقت با
ـ ا يتـو  یول ، گذشته سال شش نکهیا با ـ  ، سـال  شـش  نی ـ تغ کـامال  ییجـورا  هی  اصـال  نکـه یا بـدون  ، کـرده  ریی
ـ  ، لزهیما همون هنوزم!  باشه کرده يرییتغ ـ  بـه  شـده  لیتبـد  گـه ید حـاال  یول  اون پرسـم یم خـودم  از.  مـرد  هی

 ؟ نهیبیم يچجور سال شش نیا از بعد رو من
 .سالم -
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 .ستین نوجوون هی يصدا گهید نیا.  شده عوض صداش. شده اطیاحت با یلیخ رفتارش
 .سالم -

 انتظـار  گـز  هـر  کـه  يا خونـه . مـن  ي خونـه  يتـو . هـال  اطـراف  چرخونـه یم چشـم  بار نیا و دارهیبرم ازم چشم
 .میکنیم سکوت جفتمون قهیدق دو دمیشا قهیدق هی يبرا. نمیبب توش رو اون نداشتم

 ...من چلیر -
 : من سمت گردهیبرم دوباره نگاهش

 ! نجامیا چرا دونمینم من -
 ! دونمیم من

 فکـر  بهـش  کـه  یـی زایچ تمـام . بخـونم  رو چشـماش  گـرفتم  ادی میبود هم با یوقت. نمیبب چشماش يتو تونم یم
ـ  چـه  کنـه  پنهـان  تونسـت ینم. احساسـاتش  تمـام . دونستمیم رو کردیم ـ یخ احساسـاتش  چـون  ، داره یحس  یل

 .بود قیعم یلیخ احساساتش شهیهم. بود يقو
ـ چ دونمینم. داره ازین يزیچ هی به چون نجاستیا ـ  ؟ جـواب  دیشـا . هی ـ پا هی  يبـرا  حـاال  تـا  کـه  خوشـحالم  ؟ انی

 .دارم رو شیآمادگ االن چون ، کرده صبر گرفتنش
 : گمیم بهش

 .یینجایا که خوبه -
ـ د. بـه یغر بیعج یلیخ. هیخجالت و فیضع صدامون ـ  دنی ـ  بـا  متضـاد  کـامال  یطیشـرا  در نفـر  هی  ازش کـه  یوقت

 .يشد جدا
 دارم دوسـت  رو بـرد  االن کـه  قـدر  همـون . بـودم  عاشـقش  روحـم  و قلـب  تمـام  بـا . بـودم  مـرد  نیا عاشق من

 .بودم عاشقش
 .بودم هم متنفر ازش

 : کنمیم اشاره منینش اتاق به
 .میبزن حرف ایب. تو ایب -

 .ادیب سرم پشت ذارمیم و چرخمیم.  دارهیبرم منینش اتاق سمت به مطمئن نا قدم دو
ـ یم کاناپـه  لـب . رسـه ینم نظـر  بـه  راحـت . کاناپه يرو مینیشیم جفتمون  رو آرنجـش  و جلـو  شـه یم خـم  و نهیش

 ... من یزندگ. من ي خونه به ؛ کنهیم برش و دور به نگاه. زانوش يرو ذارهیم
 .یشجاع یلیخ تو -

 .بدم ادامه منتظره ، کنهیم نگاهم گردهیبرم
 ... من...  من. دنتید دوباره ي درباره. لزیما کردمیم فکر موردش در یلیخ -

 : نییپا ندازمیم رو سرم
 ! نتونستم من -

 : پرسه یم سرعت به بایتقر
 ؟ ینتونست چرا -

 : شمیم چشم تو چشم باهاش دوباره
 .بگم یچ دونستمینم.  یتونستینم تو که یلیدل همون به -
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ـ ا. سـت ین داشـتم  دوسـتش  شـه یهم کـه  لزیما لبخند اون نیا یول ، زنهیم لبخند ـ نم ، اسـت  محتاطانـه  نی  دونمی
ـ  آوردم سـرش  من که هییبال نیا ـ  وجودشـم  دار غصـه  قسـمت  مسـئول  مـن . نـه  ای  چشـمم  يجلـو  االن ؟ نـه  ای

 .داره غصه وجودش از يادیز یلیخ قسمت
ـ ثان چنـد  يبـرا  و دارهیبرم مبل کنار زیم يرو از رو برد و من يعکسها از یکی ـ  بـه  هی  دستشـه  يتـو  کـه  یعکس

 : زنهیم زل
 ؟ يدار دوستش -

 : کنهیم اضافه عکسه به نگاهش که طور همون
 ؟یداشت دست رو من که قدر همون -

 .کنجکاوه شتریب.  ستین تلخ حسادت از لحنش
 ...ادیز قدر همون درست...  آره -

 .عکسه تو هامون چهره خیم نگاهش هنوز یول ذارهیم يکنار زیم يرو رو عکس
 : کنهیم زمزمه

 ؟ ياومد بر پسش از چطور...  ؟ چطور -
 رو ســوال نیــا مــن. کنــهیم یســوال چــه ازم داره دونمیــم قــایدق ، کنــهیم چشــمام مهمــون رو اشــک حــرفش

ـ  خـودم  از برد دنید از قبل یمتوال سال نیچند ـ  یم ـ . دمیپرس ـ  بتـونم  دوبـاره  کـردم ینم فکـر  وقـت  چیه  یکس
 دوبـاره  رو خـودش  یعـاقل  آدم کـدوم . بشـم  عاشـق  بخـواد  دلـم  دوبـاره  کـردم ینم فکر.  باشم داشته دوست رو
ـ یم حـس  وجـودت  اعمـاق  تـو  يدرد چنـان  کـه  یتیمـوقع  ؟ دهیم قرار یتیموقع اونطور يتو  مـرگ  بـه  کـه  یکن

 .یکن حسادت
 .لزیما بدم نشونت يزیچ هی خوامیم -

ـ  با لحظه کی. سمتش به کنمیم دراز رو دستم و شمیم بلند  تـو  رو دسـتم  بعـد  و کنـه یم دسـتم  بـه  نگـاه  یدودل
ـ  خـوره یم سـر  انگشتاش. رهیگیم دستاش ـ  و انگشـتام  نیب ـ  شـدن  بلنـد  نیح ـ مال فشـار  هی  وارد دسـتم  بـه  می

 .ادیم کم ي فاصله با سرم پشت و خواب اتاق سمت فتمیم راه. کنهیم
 تمــام و احساســات. هیســنگ قلــبم. شــهیم خشــک رهیدســتگ يرو دســتم ؛ خــواب اتــاق در يجلــو میرســیم
ـ رد چشـماش  يجلـو  دوبـاره  دارن ، افتاده اتفاق نمونیب که ییزایچ ـ .  شـن یم فی ـ م یول  بـه  کمـک  يبـرا  دونمی
ـ م فشـار  رو در.  بـدم  برگشـت  ي اجـازه  بهشـون  مجبـورم  لزیما ـ م قـدم  و دمی  خـودم  بـا  رو لزیمـا  ، تـو  ذارمی
 .تو کشمیم

 : کنهیم زمزمه. شنیم سفت انگشتام دور انگشتاش کنمیم حس میشیم اتاق وارد نکهیا محض به
 . چلیر-

ـ  در سـمت  بـه  عقـب  کشـه یم رو خـودش  کنمیم احساس. بردارم دست کنهیم التماس صداش  اجـازه  بهـش  یول
 .تختش يپا تا ادیب باهام کنمیم مجبورش. دمینم
ـ درگ خـودش  بـا  چقـدر  کنمیم احساس ستادهیا کنارم نکهیا با  چنـان  بـا  رو دسـتم . باشـه  نجـا یا خـواد ینم و رهی

ـ م فشار یشدت ـ . کـنم یم حـس  رو قلـبش  درد کـه  دهی  دادن قـورت . کنـه یم نگـاهش  و کشـه یم کوتـاه  نفـس  هی
ـ  بعد و نمیبیم بغضشو ـ عم نفـس  هی ـ بیم.  گـه ید قی ـ م بـاال  آزادش دسـت  کـه  نمی  ي لبـه  نـدازه یم چنـگ  و ادی
 : زنهیم لب. دهیم فشار رو تخت ، دهیم فشار رو دستم دستش یکی نیا که یشدت همون به و تختش
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 ؟ هیچ اسمش -
 . کلر -

 کنـه  حـبس  رو نفسـش  کنـه یم یسـع  ، فـتن یم لـرزه  بـه  هـاش  شـونه . دهیم نشون واکنش جوابم به بدنش تمام
ـ بگ رو جلـوش  نموتـه  یچیه یول ـ . رهی ـ چ چیه ـ چ کـردن  احسـاس  يجلـو  تونـه ینم زی  حـس  داره االن کـه  يزی
ـ م اجـازه  بهـش  ، رهیبگ رو کنهیم ـ ب دسـتم  از رو دسـتش . کنـه  حسـش  دمی  رو دهـنش  يجلـو  و کشـه یم رونی
ـ  از کـه  نفـس  از يادیز حجم تا رهیگیم ـ ب ش نهیس ـ م رونی  اتـاق  از سـرعت  بـه  و گـرده یبرم. کنـه  کنتـرل  رو ادی
ـ بیم. فتمیم راه سرش پشت سرعت همون به. رهیم رونیب ـ د بـه  محکـم  کمـرش  کـه  نمی  اتـاق  يراهـرو  کنـار  واری

 .زهیریم اشک تمام شدت به و نیزم يرو خورهیم سر.  خورهیم ام بچه خواب
ـ تک رو سـرش  و موهـاش  يال کشـه یم رو دستش. کنه پنهانشون کنهینم یسع ـ م هی ـ د بـه  دهی  سـرش  پشـت  واری

 : کنهیم نگاهم و ارهیم باال سر ،
 ...اون -
 جملـه  تونـه یم بـاالخره  تـا  کنـه یم تـالش  بـار  چنـد .  بزنـه  حـرف  کنهیم یسع و کنهیم اشاره کلر خواب اتاق به

 : ارهیب زبون به رو ش
 ... خواهرشه اون -

 : دهیم رونیب دهیبر نفس هی. گهیم باالخره
 ... يداد خواهر هی بهش تو...  چلیر -

ـ ی اون بـا  رو موهـاش  ، هـاش  شـونه  دور کـنم یم حلقه رو دستام و نمیشیم کنارش نیزم کف  نـوازش  دسـتم  یک
ـ م فشـار  رو چشـماش  و شیشـون یپ يرو ذارهیم رو دستش کف.  کنمیم ـ  و سـاکت . هـم  يرو دهی ـ گر صـدا  یب  هی
 .کنهیم
 ...لزیما -

 : کنم پنهان رو صدام بغض کنمینم تالش یحت
 . کن نگاه من به -

 . کنه نگاه چشمام تو تونهینم یول سرش پشت وارید به دهیم هیتک دوباره رو سرش
 اصـال  موقـع  اون مـن . يبـود  داده دسـت  از رو ات بچـه  خـودتم  کـه  ییتـو . دونسـتم  مقصـر  رو تو که متاسفم -
 .کنم کار یچ دیبا دونستمینم

ـ م درش پـا  از کامال حرفام  بـدون  تمـوم  سـال  شـش  دادم اجـازه  چـرا  ، کنـه یم ام چـاره یب وجـدان  عـذاب . ارهی
. خـودش  سـمت  کشـه یم رو مـن  و دورم کنـه یم حلقـه  محکـم  رو دسـتاش  و شـه یم خم ؟ بگذره حرفا نیا گفتن
 .کنه بغلم دمیم اجازه
ـ  و هـا  یعـذرخواه  که دارهیم نگهم انقدر ـ یم لیتبـد  دوبـاره  و شـن یم وجودمـون  جـذب  هـا  دنیبخش  بـه  میش

 .خودمون
 .ستین کار در یاشک گهید

ـ . کـنم یم فکـر  بهـش  روز هـر . نکـردم  فکـر  آوردم سـرش  کـه  یـی بال به وقت چیه بگم اگه گفتم دروغ  مـن  یول
 .نداشت تیاهم برام یچیه شب اون از بعد و ، داغون و درب و بود سالم جدهیه فقط

 .یچیه
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ـ  کـنم  فراموش خواستمیم ـ  صـبح  هـر  یول ـ دینم کنـارم  رو تـون یکال و کـردم یم بـاز  چشـم  یوقت  رو لزیمـا  دمی
ـ  گـه ید چـون  کـردمش یم سـرزنش  دادنـم  نجـات  خـاطر  بـه . کـردم یم سرزنش ـ یدل چیه  بـودن  زنـده  يبـرا  یل
ـ  بـر  دسـتش  از که کرد رو يکار لزیما که دونستمیم قلبم ته. نداشتم ـ  قلـبم  تـه .  اومـد  یم  بـه  کـه  دونسـتم  یم

ـ  بـه  قـادر  میزنـدگ  از نقطه اون يتو یول ، نبوده اون ریتقص عنوان چیه ـ  و کـردن  فکـر  یمنطق ـ  یحت  دنشیبخش
ـ  ییجـا  بـه  ، میزنـدگ  از نقطه اون يتو. نبودم ـ  بـه  قـادر  انگـار  کـه  بـودم  دهیرس ـ  درد جـز  يکـار  چیه  دنیکش
 .نبودم

 . گرفت رو جونم تمام سال سه يبرا احساسات اون
 .دمید رو برد که يروز تا
ـ م نشـون  چشماش یسردرگم یول ، داره رو یک لزیما دونمینم ـ ی دهی ـ  بـودم  کـرده  عـادت  مـن . هسـت  یک  نیهم

 .نه ای بشم عاشق تونمیم دوباره نکهیا به شک ، نمیبب کردمیم نگاه نهیا به که يبار هر رو یسردرگم
 ؟ يدار دوستش -
ـ م. میگذاشـت  سـر  پشـت  رو هـا  مرحلـه  اون.  نـدارم  اسمش دونستن به يازین ـ دل دونمی ـ ا بـودنش  نجـا یا لی  نی
 .بشه عاشق چطور دونهینم اصال چون نجاستیا. منه عاشق هنوز که ستین

 : موهام يرو ذارهیم رو ش چونه و کشهیم آه
 ...نتونم وقت چیه ترسم یم -
ـ  تـو  قلـبش  ضـربان  بـه .  بنـدم یم رو چشـمام  من و بوسه یم رو موهام يرو لزیما ـ م گـوش  ش نهیس ـ . دمی  یقلب

 .عاشقه تینها یب که هیقلب ، تیواقع در یول ، شه عاشق يچجور دونهینم کنهیم ادعا که
 . کرد رو و ریز رو قلبش.  کرد عوض رو امونیدن.  گرفت ازمون رو عشق شب اون و ، بود عاشق یلیخ
ـ  يتـو ...  حموم يتو...  مدت تمام...  کردمیم هیگر یلیخ -  بـودم  تنهـا  وقـت  هـر ...  خـواب  تخـت  يتـو ...  نیماش

ـ یه ، بـود  محـض  انـدوه  میزندگ اول سال سه دو. کردمیم هیگر ـ پ راه انـدوهم  بـه  یچ ـ . کـرد ینم دای  لحظـه  یحت
 .خوش توك و تک يها

ـ  زبـون  بـا  ، شـه یم تـر  سفت دستاش ي حلقه کنمیم احساس ـ  از دونـه یم. دونـه یم گـه یم یزبـون  یب  حـرف  یچ
 .زنمیم
ـ ثان هـر  کـه  هسـت  میزنـدگ  تـو  یکوتاه يها لحظه کردم حس.  دمید رو برد بعد -  خـوردن  غصـه  بـه  روزم از هی
ـ گر کـه  بـاره  نیاول دمیفهم و رفتمیم ور اون نوریا نیماش با باهاش.  گذرهینم  خـتم  قطـره  چنـد  بـه  فقـط  هـام  هی
ـ گر بـا  کـه  بـود  ییشبا تنها میبود هم با که ییشبا.  شنیم ـ  صـبح  بـه  هی ـ  يبـرا .  رسـوندم  ینم ـ ا ، بـار  نیاول  نی

ـ  و کوتـاه  لحظـات  بـا  ، بـود  گرفتـه  رو وجـودم  کـل  کـه  ينفوذ قابل ریغ اندوه  گذرونـدم یم بـرد  بـا  کـه  یخوش
 .شدیم شکسته

ـ ا بـه  وقت چیه. دارم زمان کم هی به ازین. کنمیم مکث ـ یخ نمـون یب احساسـات  ، بـودم  نکـرده  فکـر  لحظـه  نی  یل
ـ تک و امیم رونیب لزیما بغل از. هیواقع یلیخ.  است زنده ـ م هی ـ د بـه  دمی ـ م رو سـرم  بعـد  ، سـرم  پشـت  واری  ذارمی

ـ م نییپـا  سـرم  يرو تـا  رو سـرش  اونم.  ش شونه يرو ـ گیم رو دسـتم  و ارهی  تـو  شـه یم چفـت  انگشـتامون . رهی
 .هم

ـ یپ هـام  غصـه  از داره برد با خوشم يها لحظه دمید ، یمدت هی از بعد - ـ گیم یش  میزنـدگ  تمـام  کـه  یانـدوه . رهی
 . میزندگ ي همه شد برد با میشاد و بار اندوه لحظات به شد لیتبد بود
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ـ  مـورد  در دارم دونهیم که دونمیم ، کنمیم حس رو بازدمش ـ م حـرف  یچ ـ م.  زنمی ـ  هـر  دختـره  دونمی  کـه  یکس
 .داشته باهاش یخوش لحظات نیچن اونم ، هست

ـ یم ، بـودم  حاملـه  رو کلـر  که یماه نه تمام - ـ د موقـع  نتـونم  دمیترس ـ گر ذوق از دنشی  از بعـد  درسـت . کـنم  هی
 کـامال .  بـود  تـون یکال هیشـب  کـامال  کلـر .  کـردن  تـون یکال تولـد  از بعـد  که يکار همون ، دستم دادنش ، تولدش

ـ  مثـل  اشـک  و ، بـود  بغلـم  يتـو  ، صـورتش  به بودم زده زل. هشیشب  ياشـکا . بـود  يجـار  هـام  گونـه  از لیس
 .ان یخوشحال سر از اشکام که تونهیکال کردن بغل از بعد بار نیاول دمیفهم چون بودن یخوب

 . دارمیبرم ش شونه از رو سرم. ارمیم در دستش از رو دستام و کنمیم پاك رو اشکام
 .یکن ش تجربه دوباره حقته هم تو...  لزیما یقشیال هم تو -
 : کنهیم دییتا
 .چلیر باشم داشته دوستش خوادیم دلم یلیخ -

 : ادیم رونیب دهنش از داده قورتشون هیادیز مدت انگار که ییحرفا
 .نرن رونیب وجودم از وقت چیه ییزایچ هی ترسمیم یول...  باشم باهاش خوادیم دلم یلیخ منم -
ـ  عاشـقش  يبـد  اجـازه  خـودت  به اگه یول. هرگز.  لزیما رهینم نیب از وقت چیه درد -  بـه  نکـه یا يجـا  بـه  ، یبش

 .یکنیم ش تجربه اوقات یگاه فقط ، کنه تباه رو تیزندگ کل خوره مثل يبد اجازه درد
ـ .  لبـاش  يجلـو  کشـه یم رو میشـون یپ و هـام  شـونه  دور کنهیم حلقه رو دستاش ـ عم و یطـوالن  ، بوسـه  یم .  قی

 . هیچ حرفا نیا گفتن از قصدم فهمه یم یعنی ، دهیم تکون سر دنیکش عقب از قبل
 .لزیما يایم بر پسش از -

 : کنمیم استفاده خودش يبرا کردیم اروم رو من باهاشون که یکلمات همون
 ! يایبرم پسش از تو -
 .شده خارج وجودش از شینیسنگ از کم هی کنمیم حس ییجورا هی و خنده یم
ـ یم یچ از يزیچ هر از شتریب امشب یدونیم - ـ  ؟ دمیترس ـ  یم ـ  دمیترس ـ  یوقت  مـن  مثـل  هـم  تـو  نجـا یا دمیرس

 .یباش
 : زنهیم لبخند و عقب دهیم رو موهام

 .دهیم بهم یخوب حس تیخوشحال دنید. یستین که خوشحالم -
 : رهیگیم آغوشم در سخت و خودش سمت کشهیم رو من

 . چلیر یمرس -
 :کنهیم اضافه شه بلند نکهیا از قبل و بوسهیم رو ام گونه

 .بگم بهش دیبا که زهیچ ونیلیم هی. برم دیبا گهید کنم فکر -
ـ  اتـاق  به یمنته ي راهرو سمت به فتهیم راه  گـه ید.  کنـه یم نگـاهم  بـار  نیآخـر  يبـرا  و گـره یبرم بعـد  ، منینش

 : شده پخش صورتش يتو که هیآرامش نمیبیم که يزیچ تنها حاال. نمیبینم رو ناراحتش يقسمتها
 .کنمیم افتخار بهت یلیخ من -
ـ ناپد راهرو يتو ـ  کـف  جـا  همـون  مـن  و شـه یم دی  رو سـرش  پشـت  در شـدن  بسـته  يصـدا  تـا  مـونم یم نیزم
 .شنومیم

 ... لزیما کنمیم افتخار بهت منم
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 یزنــدگ تــوش کــه یمجتمعــ دوم ي طبقــه بــه یمنتهــ يهــا پلــه ســمت فــتمیم راه رو بنــدمیم رو نمیماشــ در
ـ  ، کـنم  اسـتفاده  آسانسـور  از سـتم ین مجبور گهید که شکر رو خدا. کنمیم ـ  تـونم ینم یول  یکـاپ  دلتنـگ  کـم  هی

ـ  عاقالنـه  نظـرم  به وقتها شتریب حتاشینص چند هر ، نباشم ـ . اومـد  ینم  شـه یهم کـردن  دل درد يبـرا  کـه  نیهم
ـ چ يرو تمرکـزم  کـه  کـردم  غـرق  کـار  و درس يتـو  رو خـودم . کـرد یم تیکفا بود حاضر ـ  ، باشـه  گـه ید زی  یول

 .سخته یلیخ
ـ جد آپارتمان يتو که اس هفته دو کینزد االن ـ ا بـا  و کـنم یم یزنـدگ  دمی  تنهـا  کـاش  يا کـنم یم آرزو حـال  نی
ـ پ لزیمـا  ي کلـه  و سـر  در يجلـو  رسـم یم نکـه یا محض به. ستمین وقت چیه ، بودم  جـا  همـه  لزیمـا . شـه یم دای

ـ بب ازار کمتـر  کـه  يروز. نباشـه  گـه ید کـه  ام يروز منتظـر  و هست جا همه هنوز.  هست ـ . نمی  انقـدر  کـه  یوقت
 .نباشم دلتنگش

ـ نم ، واقـع  در. سـت ین نطوریا یول ، شکسته قلبم بگم دیبا  یخـداحافظ  باهـاش  کـه  يروز از قلـبم  چـون  ، دونمی
 .نبوده ام نهیس تو گهید ، نیزم يرو افتاد واحدش در ي جلو و کردم

ـ  شـه یم تموم یچ همه ییجا هی يروز هی باالخره گمیم خودم به ـ یخ گفتـنش  یول . کردنـه  عمـل  از تـر  راحـت  یل
ـ م شـب  بـه  رو خـودش  يجا روز یوقت مخصوصا  سـکوت  بـه  و بخـوابم  خـوابم  تخـت  يتـو  تنهـا  مجبـورم  و دهی

 .بدم گوش
 .نبود بلند انقدر سکوت ، کنم یخداحافظ لزیما با نکهیا از قبل

ـ  هـا  پله وسط به هنوز ـ . رسـه یم نظـر  بـه  کشـنده  آپارتمـانم  در کـردن  بـاز  ، دهینرس  بـا  تـونم یم االنشـم  نیهم
 بـه  چـرخم یم و رسـم یم هـا  پلـه  يبـاال  بـه .  لزهیمـا  از بعـد ِ  مزخـرف  يشـبا  همون از یکی امشبم بگم نانیاطم

 .بردارم قدم از قدم تونمینم. ستنیا یم حرکت از پاهام یول ، منه واحد که ییجا ، چپ سمت
 .شنومیم نهیس تو رو قلبم تپش يصدا هفته دو حدود يزیچ از بعد

 ؟ لزیما -
ـ  کـف . خـوره ینم تکون ـ تک ، نشسـته  آپارتمـانم  يجلـو  نیزم ـ م سـمتش  بـه  آروم. دره بـه  ش هی ـ نم ، رمی  دونمی
ـ یر تـه  و تنشـه  یمعمـول  لبـاس . سـت ین تـنش  فـورم یونی. نـه  ای بدم نشون بهش رو خودم  صورتشـه  رو کـه  یش
ـ جدِ  يکبود هی.  نکرده کار هیروز چند دهیم نشون ـ ب ترسـم یم.  راستشـه  چشـم  يپـا  هـم  دی  چـون  کـنم  دارشی

ـ م حیتـرج  ، باشـه  پرخاشـگر  دمشید که یاول بار مثل رفتارش اگر ـ درگ دمی ـ . نشـم  رشی ـ  بـازم  یول ـ  چیه  یراه
 . کنم باز رو آپارتمانم در و شم رد روش از کردنش داریب بدون که ستین

ـ عم نفس هی و رمیگیم باال رو سرم ـ نم. کشـم یم قی ـ ب اگـر  ترسـم یم. کـنم  کـار  چـه  دونمی  دوبـاره  ، کـنم  دارشی
ـ چ. بـدم  بهـش  خـواد یم که رو يزیچ اون و تو ادیب بذارم. بشم میتسل  سـت ین وجـودم  بخـش  اون قطعـا  کـه  يزی
 .بدم بهش دارم دوست که
 ... تیت -

ـ ب. کـنم یم نگـاهش  و ندازمیم نییپا رو سرم . کنـه یم نگـاهم  اسـترس  بـا  و کشـه یم بـاال  رو خـودش  ، شـده  داری
ـ  چقـدر . بلنـده  قـد  چقـدر  بـود  رفتـه  ادمی چون ، رمیم عقب قدم هی ستهیا یم یوقت  يجلـو  درسـت  کـه  یوقت
 ! زمیچ همه به شهیم لیتبد ستهیا یم من

 : پرسمیم ازش
 ؟ یینجایا یک از -
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 : کنهیم دستش يتو یگوش به نگاه
 ... شهیم یساعت شش -

 : کنهیم نگاهم و ارهیم باال رو سرش دوباره
 .کنم استفاده تییدستشو از دارم ازین جور بد -
 . يچطور ادینم ادمی یول بخندم خوامیم
 .کنم بازش تا کشهیم کنار قدم هی اون و در سمت رمیم

 : کنمیم اشاره راهرو به بعد. تو رمیم و کنهیم باز رو در لرزونم درست
 . راسته سمت -

 رو خـودم  بعـد  ، شـه  بسـته  ییدستشـو  در تـا  کـنم یم صـبر . کنم نگاهش گردمینم بر سمت اون فتهیم راه یوقت
 .دستام نیب کنم یم پنهون رو صورتم و مبل يرو کنمیم پرت

ـ ب دادم اجـازه  سـوال  بدون که متنفرم. نجاستیا که منتفرم ـ ب محـض  بـه  کـه  متنفـرم . تـو  ادی  از اومـدنش  رونی
 .بکنم يکار نیهمچ خودم با تونمینم گهید یول. بره نجایا از کنم مجبورش خوامیم ییدستشو

 رو سـرم .  اتـاق  سـمت  فتـه یم راه اون و شـه یم بـاز  ییدستشـو  در کـه  کـنم یم جـور  و جمع رو خودم دارم هنوز
 .بردارم ازش چشم تونمینم گهید و کنمیم نگاهش و ارمیم باال

 .شده عوض يزیچ هی
 .شده عوض اون

 ... کنهیم پرواز داره که انگار رهیم راه که ياونجور...  چشماش ارامش...  لبش رو لبخند
 .رسهیم نظر به متفاوت یلیخ یول گذشته هفته دو فقط

ـ  نمـون یب دهینم زحمت خودش به یحت و مبل يرو نهیشیم ـ یم کنـارم  درسـت . بـذاره  يا فاصـله  هی  خـم  و نهیش
ـ بب مـونم یم منتظـر  و بنـدم یم رو چشمام. سمتم شهیم ـ  داره قصـد  دوبـاره  نمی  تنهـا . کنـه  داغـونم  تـا  بگـه  یچ

 ! استاده توش که يکار
 : کنهیم زمزمه

 .بود شده تنگ برات دلم...  تیت -
 ...واو

 ! ام عالقه مورد کلمات شدن نایهم یول نداشتم رو یکلمات نیچن دنیشن انتظار قطعا
 .بود شده و تنگ و برات و دلم

 . لزیما بگو دوباره -
 : دهیم جواب عیسر

ـ  از. سـت ین بـار  نیاول نیا و. ادیز یلیخ. تیت بود شده تنگ برات دلم - ـ د کـه  يا لحظـه  نیاول  تـک  تـک  ، دمتی
 .شدیم تنگ برات دلم ، مینبود هم با که ییروزها

 .خودش سمت کشهیم رو من و م شونه دور کنهیم حلقه رو دستش
 .رم یم

 کــنمیم حــس ســرم يرو رو لبــاش یوقتــ. دســتام يتــو رمیــگیم رو لباســش و اش نهیســ يتــو شــمیم پــرت
 .دمیم فشار هم يرو محکم رو چشمام
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 : کنم نگاهش کنهیم وادارم و پاش يرو کشهیم رو من
 .کن نگاه من به -

ـ ا. کنمیم نگاهش. دمیم انجام رو گهیم که يکار ـ  واقعـا  بـار  نی ـ ب یم ـ . نمشی ـ . سـت ین کـار  در يگـارد  چیه  چیه
ـ چ همـه  و بـرم  جلـو  نـذاره  و رهیبگ رو جلوم که ینامرئ وارید ـ ا. کـنم  کشـف  رو زی ـ م اجـازه  دفعـه  نی  واقعـا  دهی
 . باستیز ، نمشیبب
 .بوده یبزرگ رییتغ ، کرده رییتغ که يزیچ هر.  قبل از باتریز یلیخ
ـ  تـو  چون.  سخته برام گفتنش. بگم بهت يزیچ هی خوامیم - ـ  نیاول  بهـش  نـو یا خـواد یم دلـم  کـه  یهسـت  یکس

 .بگم
 . بده ادامه که دمیم تکون سر حال نیا با. ترسونتم یم حرفاش. بخورم جم ترسم یم

 : گهیم اروم
 .داشتم پسر هی من -

 میزنـدگ  تمـام  يتـو  کـه  ان یکلمـات  نیتـر  دردنـاك  کلمـات  اون. همـه  يرو کـه  دسـتامونه  بـه  نییپـا  نگاهش
 .دمیشن
 بـا . مـونم یم سـاکت  خـاطرش  بـه . اشـکه  از پـر  چشـماش  کنهیم نگاهم و ارهیم باال رو صورتش یوقت. کشمیم آه

 .گرفته رو نفسم حرفاش نکهیا
 : خودشه يصدا هنوزم یول ارومه و فیضع صداش

 .کرد فوت شیپ سال شش -
ـ حرفا نیتـر  سـخت  از یکی کلمات اون بگم تونم یم ـ  آوردنـش  زبـون  بـه . آورده زبـون  بـه  حـاال  تـا  کـه  هیی  یب

ـ م ازارش تینها ـ اذ اگـه  بگـم  بهـش  خـوام یم.  بـرداره  دسـت  بگـم  بهـش  خـوام یم. دهی ـ ن کنـه یم تشی  بـه  يازی
ـ  بـا  و اش شـونه  دور کـنم  حلقـه  رو دستام خوامیم. ندارم دنشیشن  وجـودش  از رو غصـه  میخـال  يدسـتا  نیهم

 .کنه تموم رو حرفش ذارمیم ، نهایا همه يجا به یول. بکشم رونیب
 : دهیم مون شده چفت يانگشتا به دوباره رو نگاهم لزیما
 .برم شیپ تونمیم که یسرعت با خوامیم. بزنم حرف باهات موردش در ندارم رو شیآمادگ هنوز -
 .دمیم فشار رو دستاش کردنش آروم يبرا و کنمیم دییتا
ـ م قـول . گمیم بهت موردش در یول - ـ چ همـه  خـوام یم. بگـم  بهـت  خـوام یم هـم  چـل یر مـورد  در. دمی  در رو زی

 .یبدون ام گذشته مورد
ـ  نه ای شده تموم حرفاش دونمینم ـ م رو لبـام  و جلـو  بـه  شـم یم خـم  یول  بـه  کشـه یم رو مـن . لبـاش  يرو ذارمی

 .متاسفه گهیم بهم زدن حرف بدون داره انگار که بوسهیم محکم واونقدر خودش سمت
 : کنهیم زمزمه

 ... تیت -
 : کنمیم حس رو لبخندش

 .نشده تموم حرفم هنوز -
 يرو فتــهیم نگــاهش و کشــهیم رهیــدا ام شــونه يرو شســتش بــا. مبــل يرو کنــارش زارهیــم و کنــهیم بلنــدم
 . کنه جور و جمع رو بگه بهم دیبا که یکلمات کنهیم یسع ، پاهاش
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 .شدم بزرگ و اومدم ایدن به سکویفرانس سان رونیب درست کیکوچ شهرك هی يتو من -
 : چشمام به دوزهیم چشم دوباره

ـ  ي عالقـه  مـورد  يغـذا  چیه. ام بچه تک - ـ  همـه  بـا یتقر چـون  ؛ نـدارم  یخاص ـ  از. دارم دوسـت  یچ  کـه  یوقت
ـ  مادرم. بشم خلبان داشتم دوست ادیم ادمی ـ  پـدرم . کـرد  فـوت  سـرطان  از بـودم  سـاله  هفـده  یوقت  سـاله  کی

ـ  بـا  که ـ خوب زن. کـرده  ازدواج کنـه یم کـار  بـراش  کـه  یزن ـ  شـه یهم. خوشـحالن  هـم  بـا  و هی  دلـم  ییجـورا  هی
 ... نداشتم وقت چیه یول باشم داشته سگ هی خواستیم

ـ  کـه  چشـماش  به. یفتگیش با.  کنمیم نگاهش ـ . کـنم یم نگـاه  کنـه یم وجـب  رو صـورتم  صـحبت  نیح  در یوقت
 .گهیم انی با اش رابطه و برادرم با شییآشنا ي نحوه و اش گذشته و شیبچگ مورد

 .من یدفاع زره.  رهیگیم خودش پناه در و کنهیم دایپ رو دستم دستش
 ... دمتید که یشب -

 ... گهیم باالخره
 ؟ ادتهی يکرد دامیپ راهرو يتو که یشب اون -

 ... کنه نگاهم تونهینم.  پاش سمت رهیگیم رو راهش چشماش
 .شد یم ساله شش پسرم شب اون -
ـ  ، بـدم  گـوش  حـرفش  بـه  فقـط  خـواد یم گفـت  که دونمیم ـ ن فقـط  االن یول ـ بگ آغـوش  در دارم ازی  خـم . رمشی
 .باال کشهیم رو من و سرش پشت وارید به دهیم هیتک ، دورش کنمیم حلقه رو دستام و جلو به شمیم
ـ درگ کـه  کـردم  تونستمیم که يکار هر - ـ ت نشـم  رتی  حـس  کـه  یـی زایچ بـودم  بـرت  و دور کـه  يبـار  هـر . تی
 گـه ید کـه  دارم کنتـرل  قلـبم  و میزنـدگ  يرو اونقـدر  کـردم یم فکـر  تمـام  سال شش. ترسوندیم رو من کردمیم
ـ یاهم بـرام  گـه ید کـه  بـود  یلحظـات  ، میبـود  هـم  بـا  کـه  ییوقتا یول. بدم آزارم تونهینم یچیه  کـه  نداشـت  یت

ـ  میشـگ یهم درد اون بـه  بایتقر تو با بودن چون ، نمیبب بیآس دوباره ـ چرب یم ـ  بـار  هـر . دی ـ  نیچن  داشـتم  یحس
 اصـال  مـن . نـدارم  رو اقتـت یل کـردم یم حـس . وجـدان  عـذاب  و تـرس  خـاطر  بـه  ، تـر  عقب دادمیم هل رو تو ،
 .بودم گرفته داشتم دوست میزندگ تمام يتو که یآدم تا دو از رو يشاد چون نداشتم، رو يشاد اقتیل

ـ گر خـاطر  بـه  کـه  رو هام شونه یوقت  يرو لبـاش . دورم کنـه یم حلقـه  رو دسـتش  ، نـه یبیم لـرزن یم کـردنم  هی
 .تره قیعم و یطوالن بار نیا اش بوسه و کشهیم قیعم نفس هی و بوسهیم رو موهام

 : هیمونیپش از پر صداش
ـ . دیکش طول انقدر که متاسفم - ـ  یول  ازت نشـدنت  میتسـل  خـاطر  بـه  یکـاف  ي انـدازه  بـه  تـونم ینم وقـت  چیه

ـ د مـن  يتـو  يزیچ تو. کنم تشکر ـ ام جفتمـون  يبـرا  کـه  يدی ـ ت و. یبرنداشـت  ازش دسـت  و کـرد  دوارتی  ؟ تی
 .ارزشمنده برام ، داده انجام برام یکس هر حاال تا که يزیچ هر از شتریب نیا

 : میبش چشم تو چشم تا کنهیم بلند ش نهیس يرو از رو من و هام گونه سمت ادیم دستاش
ـ  هـر . ش همـه . توئـه  مـال  ام گذشـته  حاال یول ، باشه کم یلیخ االن ممکنه - ـ  بهـت  ، یبـدون  يبخـوا  یچ . گمیم
 .باشم داشته رو ات ندهیآ بتونم منم که شرط نیا به فقط یول

ـ ن نکـه یا بـا . کنـه یم پاکشـون  اون و شـه یم يجار هام گونه از اشک ـ یاهم مـن . سـت ین يازی  دارم نکـه یا بـه  یت
 ! اقل ال. ستنین غم اشک نایا چون ، دمینم کنمیم هیگر
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ـ ا. قلـبم  نطـور یهم ، رنیگیم درد لبامون که میبوسیم رو گهیهمد انقدر  بـه  کـه  سـت ین انـدوه  از قلـبم  دفعـه  نی
 .نبوده يزیچ از سرشار انقدر وقت چیه چون کنهیم درد. ادیم درد

ـ م ، داره چونـه  يرو کـه  یزخم رد يرو کشمیم رو دستم  قسـمت  اون. اومـده  کجـا  از گـه یم بهـم  بـاالخره  دونمی
ـ ز کبود ـ ن کـه  بپرسـم  یسـواالت  ازش تـونم یم بـاالخره  کـه  خوشـحالم  ، کـنم یم لمـس  هـم  رو چشـمش  ری  يازی

 .باشم بعدش شدن ناراحت نگران ستین
 ؟ شده یچ چشمت -
 .سرش پشت وارید به دهیم هیتک دوباره رو سرش و خندهیم
 .کنم متقاعدش تونستم گذشت که کم هی یول. بود نیا جوابم. بپرسم رو آدرست نیکورب از شدم مجبور -

 : بوسمیم رو چشمش اروم و جلو شمیم خم عیسر
 .باشدت زده شهینم باورم -
 موافقـت  قانونـاش  از تـا  چنـد  بـا  نکـه یا از بعـد  کـنم  فکـر .  بـاره  نیآخـر  مطمنم بایتقر یول. نبود بارش نیاول -

 .نداره یمشکل ما بودن هم کنار با حاال ، کردم
 : شمیم یعصب

 ؟ ییقانونا چه -
ـ  قلـب  نـدارم  حـق  مـن  ، دوم. بشـکنم  رو قلبت ندارم اجازه من ، اول ، خب -  ، شیآخـر  و بشـکونم  رو تـو  یلعنت

 .بشکونم رو تو یلعنت قلب ندارم اجازه سر بر خاك من
ـ  بـا . اورده زبـون  بـه  نیکـورب  احتمـاال  کـه  هیزیچ قایدق نیا چون. رمیبگ رو ام خنده يجلو تونمینم .  لحـن  نیهم
ـ یم سـکوت  لحظـه  چنـد  جفتمـون  بعـد  و خندهیم هم لزیما ـ چ هـر  تـونم یم حـاال . میکن  چشـماش  يتـو  رو يزی
 . رو احساساتش تک تک. نمیبب
 : گمیم لبخند با
 .يشد عاشقم یعنی یکنیم نگاهم که ياونجور...  لزیما -

 : دهیم تکون سر
 .شدم غرق عشقت يتو. تیت نشدم عاشقت -

ـ  تنهـا  و خـودش  سـمت  کشهیم رو من  شکشـم یپ بـده  بهـم  بـود  نتونسـته  حـاال  تـا  کـه  رو وجـودش  از یبخش
 . کنهیم

 .رو قلبش
ـ خواب کـه  اون بـه  و ستادمیا خوابم اتاق یدرگاه يتو ـ  دونـه ینم اون. کـنم یم نگـاه  دهی ـ ا یول ـ کار نی  هـر  کـه  هی

 .ارهیم ارمغان به برام روز ، شب دل از که هیزیچ اون. دمیم انجام شمهیپ نجایا که یصبح
ـ د بـار  نیاول که بود يروز صبح ، کردم رو کار نیا که يبار نیاول ـ چ. دمشی ـ ز زی ـ  قـبلش  شـب  از يادی ـ  ادمی  ینم

ـ  ادمی که يزیچ تنها. اومد ـ خواب کاناپـه  يرو مـن . بـود  اون اومـد  یم  نـوازش  رو موهـام  داشـت  اون و بـودم  دهی
 ، کــردم بــاز چشــم نیکــورب آپارتمــان يتــو یوقتــ صــبح فــردا. بخــوابم بــرم گفــتیم کنــان زمزمــه ، کــردیم

ـ  کـردم یم فکـر .  کنم رونیب سرم از رو فکرش تونستمینم ـ رو هی ـ  تـا  بـوده  ای  اتـاق  يتـو  رو لشیوسـا  کـه  یوقت
 .دمید منینش
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ـ بب تـا  رفتم خوابش اتاق سمت به عیسر ـ غ هـم  يا گـه ید شـخص  نمی ـ  هسـت  خونـه  يتـو  مـن  از ری  اون. نـه  ای
ـ  يبـرا  چشـمم  کـه  يا لحظـه  از کـه  کـردم  حـس  رو يزیچ افتاد بهش چشمم که يا لحظه  چـل یر بـه  بـار  نیاول
 .بودم نکرده تجربه بعد به افتاد
ـ یم نظـر  بـه  هـا  فرشـته  مثـل  که ياونجور و لباش و موهاش و پوستش. شناورم کردم حس ـ ... دیرس  اونجـا  یوقت

 دوبــاره ، بــودم کــرده دور خــودم از گذشــته ســال شــش در کــه یاحساســات تمــام کــردم نگــاهش و ســتادمیا
 .برگشتن

ـ  نـدم  اجـازه  خـودم  به تا بودم کرده کار خودم يرو يادیز زمان مدت ـ  چیه ـ  يبـرا  یاحساس ـ  چیه  داشـته  یکس
 .باشم

ـ ت بـه  نسبت که رو یاحساسات تونستمیم روز اون نکهیا نه ـ .  کـنم  کنتـرل  داشـتم  تی  هـم  خواسـتم یم اگـر  یحت
 . کنم کنترلشون تونستمینم
 .کردم رو تالشم چون دونمیم

 .کردم تالش یول بود جهنم عذاب
ـ  مـن  مرگ ای اون.  دمیفهم کرد نگاهم و کرد باز چشم که يا لحظه یول ـ ...  شـد  یم ـ  ای  رو مـن  بـاالخره  کـه  یاون
 .گردوندیم بر ایدن به
ـ دن بـه  برگـردم  نداشـتم  قصـد  مـن  که بود نیا مشکل تنها یول  از خـودم  داشـتن  نگـه  دور. بـود  خـوب  جـام . ای

ـ  لحظـات  چنـد  هـر . بـود  تمیاولـو  تنهـا  ، بـود  اومـده  سرم گذشته در که يزیچ کردن تجربه احتمال  يشـمار  یب
 .باشه یچ تمیاولو تنها بود قرار کردمیم فراموش که بودن

ـ  و شدم میتسل باالخره یوقت ـ چ همـه  کـه  بـود  يا لحظـه  اون ، دمشیبوس ـ تغ زی  اون ي تجربـه  از بعـد . کـرد  ریی
ـ چ تنهـا  و...  رو ذهـنش  و بـدنش  و دهنش. خواستمش شتریب یلیخ بوسه ـ ا کـرد  متـوقفم  کـه  يزی  کـه  بـود  نی
ـ ا با. خوامیم هم رو قلبش کردم حس  کـردم  متقاعـد  رو خـودم . بـودم  خـودم  بـه  گفـتن  دروغ يخـدا  ، حـال  نی

ـ چ نـه  و بخـوام  رو جسـمش  فقـط  که هستم يقو انقدر که ـ  خواسـتم ینم گـه ید. گـه ید زی ـ بب بیآس  کـامال  و نمی
 .برسونم یبیاس هم اون به خواستمینم که بودم مطمئن

 .کنم یتالف براش عمر کی خوامیم حاال. بار کی از شتریب. کردم تشیاذ یلیخ.  کردم رو کار نیا یول
 بـاز  مـه ین نصـفه  رو چشـماش  و کنـه یم احسـاس  رو تخـت  خـوردن  تکون. ش لبه نمیشیم و تختم سمت رسمیم
 رو پشــتش و چرخــهیم و ســرش يرو کشــهیم رو ملحفــه بعــد و ادیــم لــبش يرو کیــکوچ لبخنــد هیــ. کنــهیم
 .بهم کنهیم

ـ ا و میبـاهم  کـه  ماهه شش رسما ـ یخ نکـه یا دونسـتن  يبـرا  زمـان  نی ـ کاف سـت ین يزیسـحرخ  آدم یل  خـم . هی
 : کنمیم زمزمه گوشش ریز. بوسم یم پوشونهیم رو گوشش که ملحفه از ییاونجا و شمیم
 .خوابالو پاشو -

ـ ز خـورم یم سـر  و کـنم یم بلنـد  رو ملحفـه . کنهیم غر غر ـ گیم. رشی  غرغـرش . دسـتام  ي محاصـره  يتـو  رمشی
 .ناله و آه به شهیم لیتبد باالخره

 ! میبرس مامونیهواپ به دیبا. یش بلند دیبا... تیت -
 .شهیم جمع حواسش

 : ارهیم نییپا سرش يباال از رو ملحفه و چرخهیم اریهش
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 ؟ میبرس مامونیهواپ به دیبا که هیچ منظورت -
 : ندم لو کنمیم یسع و زنمیم بناگوشم تا لبخند هی

 .میبر بپوش لباس ، پاشو -
 .نشده هم صبح پنح ساعت هنوز نکهیا گرفتن نظر در با ، پشتشه حرف یکل که ، کنهیم نگاهم مشکوك

ـ  کامـل  روز هی ادیم شیپ کم چقدر یدونیم که دونمیم -  داشـته  رو ارزشـش  کـه  کـن  دعـا  پـس  ، باشـم  یمرخص
 .باشه

 : صورتش يرو کارمیم عجول ي بوسه هی و خندمیم
 .میباش شناس وقت چقدر داره یبستگ -

 .کنمیم مرتب دستام کف با بار چند رو تشک و شمیم بلند
 ...شو بلند...  شو بلند... شو بلند پس -
 : شه بلند کنمیم کمکش و تخت ي لبه تا کشهیم رو خودش. ور اون ندازهیم کامل رو ملحفه و خندهیم
 .لزیما بود یعصبان دستت از شهیم سخت یذوق سر انقدر یوقت -
ـ  به میرسیم ـ م آب. منتظرمونـه  آسانسـور  يتـو  خواسـتم  ازش کـه  طـور  همـون  یکـاپ  و یالب ـ ت ي وهی  بـا  رو تی

ـ . دارم دوسـت  رو دارن که يا رابطه. آورده مون صبحانه  رو یکـاپ  میزنـدگ  تمـام  يتـو  نکـه یا دادن لـو  از کـم  هی
ـ ا بـه  شـتر یب.  شـد  دلخـور  جفتمـون  دسـت  از گفـتم  بهـش  بـاالخره  یوقت. دمیترس یم ، تیت به شناختمیم  نی

 .گفته من به کرده ششیپ که رو یاعترافات تمام یکاپ کردیم فکر که خاطر
 .کردینم يکار نیهمچ یکاپ که کردم مطمئنش

ـ ا يتـو  واقعـا  کـه  هیشـمار  انگشـت  آدم تـا  چند از یکی یکاپ چون کردینم که دونمیم ـ دن نی  اعتمـاد  بهشـون  ای
 .دارم

ـ  کنـه یم یسـخنران  داره برسـه  نظـر  به نکهیا بدون بگه بهم یچ دونستیم قایدق  انـدازه  بـه  شـه یهم!  موعظـه  ای
ـ  و یطـوالن  کـردن  فکر يبرا که کردیم صحبت يا ـ ت بـا  ام رابطـه  مـورد  در قمیعم ـ یم نظـر  بـه  یکـاف  تی . دیرس

 مـدت  تمـام  چـون .  شـن یم هـم  تـر  عاقـل  شـدن  بزرگتـر  بـا  کـه  بـود  ییآدما معدود از یکی اون ، خوشبختانه
 .کنهیم کار چه تیت و من با داره دونستیم

 : خندهیم گوش تا گوش
 .تیت ریبخ صبح -

 : حرکته در یکاپ و من نیب تیت نگاه. رتشیبگ تیت تا ارهیم جلو رو بازوش
 ؟ خبره چه نجایا -

 .یالب یخروج در سمت به فتنیم راه یکاپ با همزمان
 : زنهیم لبخند یکاپ
 .يایب هم تو خواستم. ببره عمرم تمام پرواز نیاول به رو من خوادیم پسره -
 .شهیم مایهواپ سوار بارشه نیاول که شهینم باورش گهیم تیت

 .بودم یواقع يمایهواپ هی يتو حاال تا که ستین شیمعن ، دارم رو لقب اون نکهیا. کن باور -
ـ ی امـروز  بـدونم  نـه یا يبـرا  ، یکـاپ  ي شـونه  يباال از تیت ي قدرشناسانه نگاه  میزنـدگ  يروزهـا  نیبهتـر  از یک

 .نزده سر هم دهیسپ هنوز نکهیا با ، هیکاف شهیم
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** 
 : گمیم هدفون داخل

 ؟ یکاپ خوبه جات عقب اون -
 ، بــرداره رونیــب از رو نگــاهش نکــهیا بــدون.  رونیــب بــه زده زل پنجــره از و نشســته تیــت ســر پشــت قــایدق

ـ  از هنوز دیخورش. ارهیم باال یاوک ي نشونه به رو شستش ـ ب ابرهـا  نیب ـ چ هنـوز  و ومـده ین رونی ـ ز زی ـ د يادی  دهی
ـ  میشـد  مایهواپ سوار که است قهیدق ده تنها. شهینم ـ  يتـو  مطمئـنم  کـامال  یول  همـون  هـم  کوتـاه  مـدت  نیهم

 .شده زده شگفت و ریمتح داشتم انتظار که قدر
ـ گیم قـرار  مناسـب  ارتفـاع  يتـو  کـه  يا لحظـه  تـا  کنتـرل  پنل به دمیم رو حواسم  رو یکـاپ  هـدفون  بعـد . میری

 .گرفته رو صورتش کل که يا یقدردان با ، بهم زده زل اونم.  کنمیم نگاه تیت به. کنمیم قطع
 ؟ میینجایا چرا یبدون يخوایم -
 : من يرو گردهیبرم نگاهش دوباره بعد و کنهیم نگاه یکاپ به ش شونه يباال از
 .نکرده يکار نیچن قبال وقت چیه اون چون -

 : راست سمت به کنمیم حرکت و دمیم سرتکون
 ؟ ادتهی میگشتیبرم تیپدر ي خونه از میداشت يشکرگزار جشن از بعد که يروز -
 : کنجکاوه چشماش دفعه نیا. کنهیم دییتا
 . تیت داد حشیتوض بشه که ستین يزیچ نیا.  هیطور چه باال نیا از دیخورش طلوع دنید يدیپرس -
 : کنمیم اشاره پنجره رونیب به
 .ینیبب خودت يچشما با دیبا خودت که هیزیچ -

ـ ب بـه  ش پنجـره  از و گـرده یم بر عیسر ـ م رو دسـتاش  کـف . کنـه یم نگـاه  رونی  پـنج  يبـرا  و شـه یش يرو ذارهی
ـ نم مـن  و کنـه یم نگـاهش  مـدت  تمـام . خـوره ینم تکـون  هم ش چهیماه هی یحت ، کامل ي قهیدق  ، چطـور  دونمی
 .شمیم عاشقش قبل از شتریب لحظه نیا يتو یول

ـ  باالخره یوقت ـ  نـور  تاللـو  از پـر  مـا یهواپ و شـکافه یم رو ابرهـا  دیخورش  نگـاهم  و گـرده یبرم ، شـه یم دیخورش
ـ  اشـکن  از پر چشماش. کنهیم ـ  یول ـ نم زبـون  بـه  هـم  کلمـه  هی  رو دسـتم  و کنـه یم دراز رو دسـتش  فقـط . ارهی
 .رهیگیم
 

** 
ـ پ کـنم  کمـک  یکاپ به اول. بمون جا نیهم - ـ  ، شـه  ادهی ـ  هی  تـو  و مـن  چـون  ، خونـه  تـا  ببـردش  قـراره  نیماش

 .میبخور صبحانه میبر میخوایم بعدش
ـ ب نییپـا  هـا  پلـه  از کـنم  کمـک  یکـاپ  بـه  تـا  مونـه یم منتظرم جا همون و کنهیم یخداحافظ یکاپ با  یکـاپ . ادی

ـ .  دسـتم  دهیم و ارهیم رونیب رو ها جعبه و کنهیم بشیج يتو دست ـ تا لبخنـد  هی ـ آم دیی  جـا  لـبش  يرو هـم  زی
 .ها پله سمت گردمیبرم و ژاکتم بیج يتو دمیم هل رو ها جعبه. کرده خوش

 : زنهیم داد بشه نیماش سوار نکهیا از قبل یکاپ
 ! پسر یه -
 : سرمه پشت يمایهواپ به نگاهش.  سمتش گردونمیبرم رو و ستمیا یم
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 ... یمرس -
 : دهیم نشون رو مایهواپ طول دستش با
 .نیا خاطر به -

 .شده نیماش سوار کنم تشکر ازش بتونم منم نکهیا از قبل و دمیم سرتکون
ـ ت. شـم یم مـا یهواپ وارد و رمیم باال ها پله از ـ پ ي امـاده  و کنـه یم بـاز  رو کمربنـدش  داره تی . شـه یم شـدن  ادهی

 .شمیم میصندل يرو دوباره
 : زنهیم گرم لبخند هی

ـ یخ مـا یهاپ تیهـدا  موقـع  بگـم  مجبـورم  و.  آرچر کلیما لزیما يا یباورنکردن تو - ـ یم نظـر  بـه  جـذاب  یل . یرس
 .میبکن کارا نیا از شتریب دیبا
 .شه بلند جاش از کنهیم یسع و فرستهیم هوا تو بوسه هی

 : نهیبش کنمیم وادارش
 .نشده تموم کارمون هنوز -

ـ گیم دسـتام  يتو رو دستاش.  کنمیم نگاهش و گردمیبرم ـ  ، کـنم یم نگاهشـون  و رمی  و کشـم یم کوتـاه  نفـس  هی
 : کنمیم آماده داره رو اقتشیل که ییزایچ تمام گفتن يبرا رو خودم

 ؟ ادتهی که يدیپرس دیخورش طلوع دنید مورد در که يروز اون -
 : چشماش تو زنمیم زل
ـ چ از بعـد  بـار  نیاول اون. کنم تشکر ازت خاطرش به دیبا -  دلـم  کـردم  حـس  کـه  بـود  سـال  شـش  حـدود  يزی
 .بشم یکی عاشق دوباره خوادیم
ـ ب لبخنـدش  بـا  کوتاه نفس هی ـ م رونی ـ گیم دنـدون  بـه  رو نشییپـا  لـب  و دهی . کنـه  پنهـان  رو ش خنـده  تـا  رهی

 : کشمیم رونیب دندونش ریز از رو شینییپا لب شستم فشار با و صورتش سمت برمیم رو دستم
 .دارم دوست خودت ي اندازه درست رو لبخندت من. نکن رو کار نیا گفتم بهت -

ـ  دوبـاره  و جلـو  شمیم خم ـ  ، بوسـمش  یم ـ م نگـاه  بـاز  رو چشـمام  یول  ي جعبـه  اول بشـم  مطمـئن  کـه  دارمی
.  عقــب کشــمیم و دارمیــبرم دنشیبوســ از دستمه،دســت تــو کــه جعبــه. ارمیــم رونیــب بمیــج از رو یمشــک

ـ  نگـاهش .  شـن یم گشـاد  عیسـر  و فـتن یم جعبـه  به چشماش  تـا  دسـتش .  آمـده  و رفـت  در جعبـه  و مـن  نیب
 .رهیگیم رو دنشیکش نفس يجلو و ادیم باال دهنش
 : حرکته در جعبه و من نیب هنوز نگاهش

 ... لزیما -
 : کنمیم قطع رو حرفش

 . ستین یکنیم فکر تو که يزیچ اون -
 : کنمیم اضافه اطیاحت با ، ارمیم رونیب رو دیکل و کنمیم باز رو جعبه عیسر

 .ستین یکنیم فکر که يزیچ اون ییجورا هی -
ــماش ــت چش ــام و درش ــس و دوارنی ــش عک ــخ العمل ــت رو المی ــهیم راح ــده از. کن ــه ش خن ــه معلوم ــم ک  اون

 . خوادشیم
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 رهیــخ دیــکل بــه هیــثان چنــد. دســتش کــف ذارم یمــ رو اون و گــردونمیم بــر رو دســتش و ارمیــم در رو دیــکل
 : سمتم گردهیبرم نگاهش بعد و مونهیم
 ... تیت -
 : کنمیم نگاهش دواریام
 ؟ یکن یزندگ من شیپ و يایب شهیم -
 .ارنیم لبم به لبخند عیسر که ارهیم زبون به کلمه تا دو بعد کنهیم نگاه دیکل به گهید بار هی

 .آره و یلعنت
ـ  بـه  پـازل  از کـه یت دو مثـل  لبـامون  و بازوهـامون  و پاهامون.  بوسمشیم و جلو به شمیم خم  هـم  چفـت  یراحت

 ! شمیم محاصره خلبان نیکاب يتو و پام يرو کشهیم رو خودش. شنیم
 .رهیگ نفس و تنگ

 .هیعال
 : دادن هشدار به کنهیم شروع

ـ  و دیسـف  يلباسـها  همـه  مـن .  يبهتـر  مـن  از تـو  هـم  شسـتن  لباس ي تو. ستماین یخوب آشپز اصال من -  یرنگ
 .ستمین یاخالق خوش آدم اصال ها صبح سر که یدونیم و. زمیریم هم با رو

ـ م زبـون  بـه  دونـه یم الزم که يهشدار هر و گرفته دستاش يتو رو صورتم ـ نم کـه  انگـار  ، ارهی  خـودم  دارم دونمی
 .کنمیم یانیجر چه وارد رو
 يتــو رو مســواکت. خــوامیم خــوابم اتــاق کــف رو لباســات.  خــوامیم رو تیشــلختگ مــن...  تیــت کــن گــوش -

 .خوامیم خچالمی تو رو غذات ي مونده ته. خوامیم میجاکفش تو رو کفشات. خوامیم مییدستشو
 .خندهیم يآخر نیا به
 . رفتیم ادمی داشت یراست آهان -

 : دمیم نشونش رو حلقه ، کنمیم بازش و نمونیب دارمیم نگهش. ارمیم رونیب بمیج از رو جعبه یکی اون
 .شهیهم يبرا. خوامیم هم ام ندهیآ يبرا تورو من -

ـ ترد کنـه  خـدا . کـرده  هنـگ . حلقـه  به زنهیم زل و مونهیم باز يریغفلگ از دهانش  مـن  چـون  ، باشـه  نداشـته  دی
ـ  کـردم  فکـر  عمرم ي هیبق يبرا خواستش به یوقت خودم ـ ترد چیه ـ م. نداشـتم  يدی  مـاه  شـش  فقـط  کـه  دونمی

 . گهید شیدونیم ، یدونیم رو يزیچ هی یوقت یول ، بوده
 : ارمیم باال رو دستش و کشمیم رونیب رو حلقه عیسر ، کنهیم نگرانم سکوتش

 .کنم ازدواج باهات خوادیم دلم واقعا چون ؟ تیت میبذار پا ریز گهیهمد با رو دو شماره قانون شهیم -
 .هستن ایگو یکاف ي اندازه به ش خنده و اش بوسه و اشکاش. اره بگه ستین ازین یحت

 .ادیم درد به قلبم که کنهیم نگاهم یمحبت و عشق چنان با و عقب کشهیم
 . باستیز روونه هاش گونه از که ییاشکها.  باستیز لبش يرو لبخند. باستیز دشیام.  باستیز واقعا

 ... عشقش
 ... باستیز
ـ م لبـام  يرو رو لبـاش  آروم ، جلـو  شـه یم خـم  آروم و کشـه یم یآسودگ سر از نفس هی  از پـره  اش بوسـه . ذارهی

 .منه مال گهید حاال نکهیا به یناگفتِ  تعهد هی و محبت و عشق
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 .ابد تا
 : کنهیم زمزمه لبم کنار

 .نکردم يعشقباز مایهواپ تو حاال تا من... لزیما -
 . خونده رو من ذهن انگار ، ادیم لبم به لبخند هی عیسر
 : گمیم جواب در
 .نکردم يعشقباز نامزدم با حاال تا منم -
 .میکن برطرف رو مشکل نیا الزمه انگار خب -

 .رسونهیم انیپا به بوسه هی با رو اش جمله
ـ  از میدفـاع  زره از کـه یت نیآخـر  کـه  نهیا مثل رسنیم هم به لبامون دوباره یوقت ـ م نیب  قطعـات  تـک  تـک  و رهی
 .شنیم ریتبخ و ذوب بود کرده احاطه رو قلبم که یخچالی يها خی از مونهیباق
ـ  قطعـا  ، کـرده  اختـراع  رو دارم دوسـتت  مرگ حد سر تا عبارت نیا که یکس هر ـ ا وقـت  چیه  عشـق  از نـوع  نی
 .نکرده تجربه رو تهیت و نیب که

 .دارم دوستت یزندگ حد سر تا شدیم عبارتش حالت اون در چون
 .کرد تیت که بود يکار قایدق نیا چون
 . یزندگ به گردوند برم تا موند عاشقم انقدر

 .کنمیم فکر کردم ازدواج باهاش که يروز به
 .بود میزندگ يروزها نیبهتر از یکی
ـ ت منتظـر . میبـود  سـتاده یا سـا یکل يهـا  مکـت ین وسط يراهرو يانتها انی و نیکورب نیب ادمهی  از کـه  میبـود  تی

 : گفت.  کرد زمزمه گوشم ریز يزیچ و شد خم نیکورب که تو ادیب در
 .ییتو نفر هی اون که خوشحالم.  يدار رو خواستمیم براش که ییارهایمع که ایدن تو یآدم تنها تو -

 .خوشحالم خودمم نفر هی اون نکهیا از منم
 .شدم عاشقش شتریب و شتریب ییجورا هی اون از بعد يروزها تک تک و بود شیپ سال دو از شتریب
 ...شدم غرق شتریب

 .نکردم هیگر کردم ازدواج باهاش که يروز البته
 که بودن اون ياشکها

 ختنیریم
 ختنیر یم
 ... ختنیر یم
 .نه من مال یول

 .کنمینم هیگر وقت چیه گهید که بودم مطمئن
 .کنم هیگر دوباره بتونم که خواستینم دلمم یحت

 .میشیم بچه صاحب میدار میدیفهم که بود شیپ ماه هشت
 ! هم نشدن دار بچه يبرا البته.  میبود نکرده یتالش شدن دار بچه يبرا

 : گفت تیت
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 .گهید ادیم شیپ ، ادیب شیپ بخواد اگه -
 !اومد شیپ و

 . میبود زده جانیه جفتمون میدیفهم یوقت
 .کرد هیگر اون

 اشکاش
 ختنیریم
 ختنیر یم
 ... ختنیر یم
 ! نه من مال یول

 . دمیترس یم ، بودم زده جانیه که قدر همون
 .دمیترس یم ، اوردیم خودش با نفر هی تینها یب داشتن دوست که يا ینگران از
 .دمیترس یم ، فتهیب اتفاق بود ممکن که يبد زیچ هر از
 .دمیترس یم ، بشم پدر دوباره که يروز خاطراتم برگشتن از

 . افتاد که بود یاتفاق باالخره خب
 .ترسم یم هنوزم من و

 ! ام زده وحشت
 : گهیم دکتر

 .دختره -
 ...دختر هی

 .میشد بچه دختر هی صاحب ما
 .شدم پدر دوباره من

 .شده مادر تیت
 ! لزیما باش داشته یحس هی
 .کنهیم نگاهم و ارهیم باال رو سرش تیت
ـ م نطـور یهم. بخونـه  چشـمام  از رو تـرس  تونـه یم که دونمیم ـ ا بـا  ، کنـه یم تحمـل  رو يدرد چـه  االن دونمی  نی

 .لبشه رو لبخند هی هنوزم حال
 : کنهیم زمزمه

 ؟ سم -
ـ  اسـم  احتـرام  بـه  کـرد  اصـرار  تیت.  ارهیم زبون که باره نیاول يبرا رو اسمش  اسـمش  "سـاموئل  " یکـاپ  یواقع

 .میبذار سم رو
 .کنم قبول رو یاسم نیهمچ نبود ممکن وگرنه

 .بغلش ذارهیم رو سم و تیت سمت رهیم پرستار
 .هیگر ریز زنهیم تیت

 .خشکن هنوزم من يچشما
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 .کنم نگاه دخترمون به و بردارم تیت از چشم ترسمیم هنوزم
 .ترسمینم بده دست بهم ممکنه که یاحساس از
 .ترسمیم باشم نداشته ممکنه که یاحساس از
ـ چ کـردن  احساس ییتوانا ام گذشته ي تجربه ترسمیم ـ  کـه  يزی ـ  يتـو  پـدر  هی ـ با يا لحظـه  نیچن  احسـاس  دی

 .باشه گرفته ازم رو کنه
 :جلوتر برم خوادیم ازم تیت

 . نجایا ایب -
 .نمیشیم تخت يرو کنارشون

 .رمشیگیم حال نیا با لرزنیم دستام ، دستم دهیم رو سم
 .کشمیم قیعم نفس هی کنم دایپ رو شون دوباره کردن باز شجاعت نکهیا از قبل و بندمیم رو چشمام

 : کنمیم حس بازوم يرو رو تیت دست
 .کن نگاهش...  لزیما خوشگله -

 . فتمیم نفس نفس به دنشیباد و کنمیم باز رو چشمام
 .برده ارث به رو تیت يا قهوه يموها که تفاوت نیا با ، تونهیکال هیشب قایدق

 .هیآب چشماش
 .من يچشما

 .کنمیم حسش
 . جاست نیهم ش همه
ـ  يهـا  حـس  تمام ـ د بـا  رو شـون  تـک  تـک  ، گـرفتم  آغـوش  در رو اون کـه  يبـار  نیاول  احسـاس  دختـرم  دنی

 .کنمیم
ـ ا با یکس داشتن دوست ییتوانا ایآ نکهیا باور ـ  حجـم  نی ـ  داشـت  خـواهم  رو میعظ ـ  نیآخـر  ، نـه  ای  بـود  یترس
 .کردمیم غلبه بهش دیبا که

 .کنم غلبه ترسم به که کرد کمکم همون...  سم به نگاه هی
 .اومده ایدن به که اس قهیدق دو فقط نکهیا با ، منه قهرمان االنشم نیهم سم

 : کنمیم زمزمه
 ...خوشگل یلیخ.  تیت خوشگله یلیخ -

 .شکنهیم صدام
 که شهیم ییاشکها از پر صورتم

 زنیریم
 زنیر یم
 ...زنیریم

 .ذوقه سر از اشکام ، گرفتم آغوشم در رو تونیکال که يا لحظه از بعد بار یاول يبرا
 . داشت حق چلیر

 .مونهیم جا همون شهیهم درد
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 .ترس هم طور نیهم
 .دنیم لیتشک رو میزندگ از یلحظات فقط گهید. ستنین من یزندگ گهید ترس و درد یول

 .شنیم تر کمرنگ دارن تیت با کردن یزندگ قهیدق هر با که ییها لحظه
 .سم با کردن یزندگ قهیدق هر با حاال و

 .سم و تیت و من
 .ام خانواده

ـ  دوبـاره  نکـه یا يبـرا  رو تیت و شمیم خم بعد و بوسمیم رو شیشونیپ ـ چ نیچن ـ هد بهـم  ییبـا یز زی ـ  داده هی  یم
 . بوسم

 .میکنیم نگاهش جفتمون و ذارهیم بازوم يرو رو سرش تیت
 . رو دخترمون

 .سم دارم دوستت یلیخ من
 .کنمیم نگاه میکرد دایپ دست بهش آخر در که یتکامل به و نهییپا سرم
 .داشت رو ارزشش واقعا

 .کننیم بایز رو زشت عشق ي چهره که هستن نیا مثل ییبایز لحظات
 
 

 انیپا
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