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 نام رمان : آرامش چشمان تو

 یاجتماع-انر رمان : عاشقانهژ

 ر-نازی: آ سندهینو نام

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  تیوبسا

www.roman-city.ir 
 

 رمان :  خالصه

 یکه تنها خواهر و همه کسش بخاطر پسر نیرو جز اون نداشته باشه...حاال فکر کن یکه عاشقه خواهرش باشه و کس یدختر

 انتقام؟ کنه؟یم کاریمغرور چ یایست نیکنیکنه...فکر م یخودکش

 رمان :  متن

  ینگاهت کرده ا ریرا تسخ احساسم

  یشده ا میواژه شعرها واژه

 به افتخار تو  امروز

 تو  از

  سمینو یاحساس عاشقانه با تو بودن م از

  یو لبخند بزن یبخوان دیشا تا

  یا وانهیتو هنوز د ییباز بگو و

 شده ام. تیها یوانگید نیمن عاشق هم و

 

 دم یازخواب جواب م یناش یگرفته  یکنم بدون نگاه کردن به شماره باصدا یچشم باز م میزنگ گوش یباصدا

 الو؟-

 عشقم؟ ی!خواب بودگرمیسالم ج-

 اره خوابم برده بود...کارتو بگو؟-
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 ریمن انقدر ب خودت سخت نگ زیهمه کارمندا رفتن.عز ؟مطمئنمیساعتو نگاه کرد یابج-

 باز شروع نکن.،حاال مگه ساعت چنده؟-

 .مهینه و ن-

 ده یادامه م یدلخور یوباصدا

 ؟یکنیمن توجه م یبه حرفا یاصالتو ک-

 که برام مونده،واقعا دوسش دارم هینرم تر رفتار کنم ستنا تنها کس کنمیم یسع

 ساعت خونه م میسر ن فتمیدلخور نشو وروجک االن راه م-

 یبجا نجاستیدالرامم ا یراست-

 خونه ماست شهینداره دالرام هم یتازگ نکهیا-

 خودت باش م،مواظبیمنتظر-

 خدافظ-

 کننیشرکتم سخت تالش م یشده و نه تنها من بلکه کارمندا نیکارم سنگ یشرکت خوابم برده،تازگ یتو کنمیقطع م تماسو

 بره. شیتا کارا خوب پ

وقت از آسانسور  چیه رمیگ یم شیدر پ نگوید شدم راه پارکانداختم و بلن فمیداخل ک مویبه بدنم دادم گوش یو قوس کش

 دم از پله ها برم  یم حیترج کنمیاستفاده نم

کنم به  ی،به گذشته فکر مرم یب طرف خونه م شمویم نیماش دم،سواریرنگ باشگاهم ند شهیم یحاال که دوسال مخصوصا

 سخت  میلیسخت بود خ میدیکش یتصادف درجا تموم کرده بودن چ هیکه پدرو مادرم تو  شیدو سال پ نکهیا

مزخرف  یخواهرمو در برابر حرفا یاشکا یشبه بزرگ شدم وقت هیکه چطور  ادمهیبودم...خوب  طونیدختر ش هیکه  یمن یبرا

 .دمیمردم د

 یخبر ایاز اون ست گهیحال سرد شدم،سخت شدم،سنگ شدم،د نیدرع یبزرگ شدم ول دم،منیدردناکشو شن یهق هقا یوقت

 نیبود ا یکه پدرم چه جور آدم دونستمیمتولد شده بود!خودمم خوب م یدیجد یایمرده بود و ست شیدوسال پ یاینبود ست

مادرم  یچشما یکه جلو نیکه پدرم زناکار بود ا نیشد ا یمن یرنگا رنگ دورو برش خال یشبم تختش از زنا هی یکه حت

 کرد. یم انتیخ

ستنا تهمت  ایکه به من  نینداشت ا یپدرم ب منو ستنا ربط یها یدونستم که کثافت کار یوب مخ یلیخ نمیا یول

دادم که  یزد و من پلک روهم فشار م یکردم ستنا هق م یو من دست مشت م کردیم هیبزنن انصاف نبود،ستناگر یحرومزادگ

 .زنیاشکام نر

و سوخت و خاکستر شد به خاطر من و  ینامرد نیشدکنار همچ فیکه ح یکه پدر نبود به خاطر مادر یبه خاطر پدر نه

ب ستنا که از  یمحبت کردن بلد نبودم،حت گهیبود د دهیتو عمرش ند یکه کس ییاونروز شدم سنگ شدم ستنا یستنا،ازفردا

 فته.ر ادمیبودم اصال لبخند زدن  دهیکه نخند شدیم یوسالبود برام لبخند بالبام قهر کرده بود د زتریجونمم عز

مثل هروقت  یول شمیوارد خونه م یبا خستگ نیبعد از پارک ماش کنمیو باز م اطیدر ح موتیبا ر امیم رونیفکر گذشته ب از

بلند خنده هاشون  یشده!صدا جادیبود که تازه زلزله درش ا ییجا هیشب شتریب ستیخونه خونه ن ادیم نجایکه دالرام ا یا گهید

  شدکهیهردو ساکت شدن...دوسال م یهانپا به سالن گزاشتم و ناگ شدیم دهیشن

 گهیعادت کرده بودن د یبه کس دادمینم سالم

 یخسته نباش یسالم ابج-ستنا

 گهیو م زنهیگونه م م یرو یبوسه ا ادیو به سمتم م کنهیگفتم...پاتند م یلب ممنون ریز

 یو ب یبه حال من بسوزه چشات از شدت خستگ سوزهیبه حال خودت نم ،دلتیشد فیچقد ضع نیمن فدات بشم بب یااله-

 قرمز شده یخواب

 نگران نباش شهیکاره داره تموم م یآخرا گهید-

 یزینه چ ینه زنگ شمیدلتنگ م یگینم م،کثافتیکرد ارتیسالم سرورم باالخره ما شمارو ز-دالرام
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 !کارم؟یمگه ب-

 زنه؟یحرف م ینطوریادم با دوست پونزده سالش ا یگمشو عوض-دالرام

 چه خبر؟-!نهیشیبه حالت قهر م یمبل تک نفره ا ی یو رو کنهینازک م یپشت چشم ارهیکه ادامو درم یدر حال و

که  دونهیقهر نکن،م یعنیکه چه خبر من  دونهیعادت کرده به اخالقم و م نمیبیبرق چشماشو م گردهیبرمبه سمتم یخوشحال با

 !یهمون منت کس یعنیخبر من چه 

 شده؟یکه چ شهیباورت نم ایست یوا-دالرام

 دیقطعا حرفش راجع به سع شهیم رمیدستگ یبرق چشماش و لبخند رو لبش همه چ از

 !رهیمیکه دالرام عاشقشه و براش م ییِ پسردا

 خب؟-

 جونم برات بگه که...-دالرام

هم  زاره،االنیم شیو تو خمار دونهینقطه ضعف ستنا رو خوب م شهیم رهیبه ستنا خ یو با لبخند مرموز دهیو ادامه نم حرفش

 قصدحرص دادنش رو داره

 د جون بکن!-ستنا

 ...ــــدیسع گفتمیاره داشتم م-دالرام

کنم که با  یکنه،به ستنا نگاه م یو شروع به پوست کندنش م دارهیبرم وهیازظرف م یاریو خ زارهیحرفش رو نصفه م وبازهم

 گهیم غیو با ج ارهیماجرا و باالخره طاقت نم یادامه  دنیشه و مشتاق شن یم رهیدالرام خ یحرص به دستا

 دالراااااام-ستنا

 فتهیبه شدت از دستش م اریلرزه و خ یتو دست دالرام م چاقو

 حاال؟ یگ یم یچ نمیبگو بب شنوم،هایم یآدمم صدام کن نیع یکش یم ریچه وضعشه؟چرا آژ نیدختر ا یالل ش-دالرام

 گهیو م رهیبهش م یچشم غره ا ستنا

 ؟؟یگفتیم یداشت-

 گفتم؟؟؟یم یچ-دالرام

 فقط قصدش حرص دادنه ادشهیکه  دیفهم شهیتو چشماش م طنتیلبش و ش یلبخند گوشه  از

 کرده؟ کاریچ دید،سعیسع یگفتیم یداشت -ستنا

 ...یه-دالرام

 شهیحوصله ام و زبونش باز م یب فهمهیکه م کشمیم یحرفش پوف کالفه ا وسط

گردو شده بود باور  یچشمام اندازه  نیبود ،کاشیبهم گفت که باهام حرف داره اونم خصوص شبید دیخب سع-دالرام

 میرفت ارمیخالصه سرتونو درد ن دادیجواب سالم منم به زور م یکارم داره اونکه حت یمغرور بهم بگه خصوص دیکه سع کردمینم

از شدت استرس نفس بکشم،بعدشم که  تونستمینم یانصاف حت یب ممجسمه زل زده بود توصورت نیعاتاق اولش که فقط 

نگفتم تا با خودش کنار  یزیچ نیبه خاطر هم یکه از کالفگ دونستمیم دیکشیو همش موهاشو محکم م کردیم یطول اتاق ط

مدت باهام  هیکه  خوامیمن م یبگم ول یچ جور دونمیدالرام نم نیساعت رو تختم نشست و گفت:بب میباالخره بعدن  ادیب

 یهست یطونیدختر ش یلیتو خ یدونیم"خودش ادامه داد دی!دهنم اندازه غار باز مونده بود و هنگ بودم حالت من و که دیباش

از منم ن گهید یچیه-دالرام"میرس یم یا جهینت هیبه  میمدت باهم باش هیدوست دارم و به نظرم اگه  طنتاتویو خب من ش

 فک کنم! دیکردم و گفتم با

دالرامه  نی؟ایتو شام خورد یاج نارویحرفا؟!آخرالزمون شده بخدا....ول کن ا نیو ا دیسع دهیو نشن دهیند یزایبه حق چ-ستنا

 گشنش بود صبر نکرد دهیورپر

 بخوابم خستم! رمی...من میزیچ یاره خوردم -

 ؟یبکَپ یبر یخوایحاالم م ایدیهفته منو ند هیواه، کجا؟ مثال -دالرام
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عاشق  یروز هیمنه؛  یراه رو برا ییاتاق انتها ادیغرغراش هنوزم م یصدا رمیبه طرف پله ها م میتوجه به حرفاش مستق بدون

و بدون  دمیتخت دراز کش یلباسام با تاپ و شلوارک ستم رو ضیتفاوت! بعد تعو یب یحاال نسبت به همه چ یاتاقم بودم ول

 پمویو ت کنمیم یمیمال شیارا یا قهیدوش ده دق هیشدم بعداز  داریب یاالرم گوش یرفتم. صبح با صدابه خواب  یاضاف یفکرا

و از خونه  کشمیآب پرتقالمو سر م وانیل کنمیکامل م دیسف فیو شال وکفش و ک یمشک یو شلوار دمپا یمشک یبامانتو کت

 کنمیو به سمت شرکت حرکت م شمیم نمیسوار ماش زنمیم رونیب

انقدر  رهیگیفکش درد نم دونمینم یحراف هم داشته باش یمنش هی نکهیبه خصوص ا هیکله زدن با کارمندا واقعا کار سخت سرو

 ی!واقعا خسته بودم و حسابفتهیکه آدم به غلط کردن م یطور دهیم یجوابشو داستان یپرسیسوال ازش م هی!تا زنه؟یحرف م

 داشتم که بخوابم! ازین

جز سکوت  یزیچ شمیخونه که م داخلرمیبه سمت خونه م میمستق زنمویم رونیساعت هشت شب از شرکت ب باالخره

 !ستنا و آروم بودن؟!بهیست،عجین

ساکته،بدون در زدن درو  بیخونه عج رمیلباسم به سمت اتاق ستنا م ضیتا لباسمو عوض کنم بعد از تعو رمیسمت اتاقم م به

و  رمیگیاز اتاق خودم شماره ستنا رو م یو بعد از برداشتن گوش امیم رونیاز اتاق ب شمیه رو مروب یو با اتاق خال کنمیباز م

 دهیاز سه بوق باالخره جواب م رم،بعدیم نییهمزمان به طبقه پا

 ؟ییکجا-

 رونمی!بیخسته نباش یسالم ابج-ستنا

 ؟یبا ک-

 از دوستام! یکیبا-ستنا

 ؟یایم یک-

 !زمیساعته خونم عز مین-ستنا

 خدافظ!-

ستنا چشمامو  ی.باصداکنمیم نییو شبکه هارو باال پا نمیشیم ونیزیتلو یروبه رو یمبل سه نفره  یو رو کنمیو قطع م تماس

 شم که رو مبل به خواب رفتم ینگاه به اطراف متوجه م هیکنم و با  یباز م

 بعد برو بخواب میبلندشو شام بخور زمیعز-ستنا

 ه؟یشام چ-

 گرفتم تزایپ-ستنا

با دوتا  قهیبعداز حدود پنج دق نمیش یمنتظر م یخور زناهاریم یصندل یرمو رو یبه سمت آشپزخونه م یا گهیحرف د بدون

 نهیش یروبه روم م ادیو سس تند قرمز م تزایجعبه پ

 دو ماهه برم هیاردو هینامه م به  انیپا لیتکم یقراره از دانشگاه برا یآبج-ستنا

کالم بگم نه  کی خوادیم زارم،دلمیتو جعبه م یگاز زدمو با خونسرد یتزایتونستم بزارم بره قاچ پ یاونم دو مااااه مگه م اردو؟

 اما...

 ؟یقراره بر یک-

 پس فردا-ستنا

 ؟یگیاالن م-

 امروز گفت بخدا نیاستادمون هم یآبج-ستنا

 یادامه م تزامیخوردن پ حرف به یو ب رمیگ ینگاهمو ازش م گهیکه راست م فهممیمردمک لرزون و ترسون چشماش م از

 .شهیچشمام داره بسته م یشدت خستگ شم،ازیبلند م زیاز سر م یشدن فور ریدم،به محض س

 ؟ینخورد شتریکه دو تا قاچ ب ؟تویآبج یشد ریس-ستنا

 شدم. ریس-
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و با  خورهیمانتو هستم که چند تقه به در م دنیشم در حال پوش یم داریب میزنگ گوش ی.باصداکنمیسمت اتاقم حرکت م به

 شهیمن ستنا وارد م یتو ایب

 رونیبرم ب خوامیمن م یآبج-ستنا

 کجا؟-

 قرار دارم-ستنا

 ؟یبا ک-

 شده رمیاالن د دمیم حیبعدا برات توض یاوووممم آبج-ستنا

 برو-

 شرکت؟ یریم یدار-ستنا

 اره-

 خودتو خسته نکن ادمیآروم برو قربونت شم،مواظب خودت باش و ز-ستنا

 خدافظ-

 رهیم زنهیبوسه رو گونه م م هیکه  نیاز ا بعد

 دهیبعد از دو بوق جواب م زنمیبهش زنگ م شمینگران ستنا م بیدونم چرا دلشوره دارم،عج ینم

 ؟یجونم ابج-ستنا

 نمون رونیب ادمیمواظب خودت باش ز-

 نگران نباش عشقم حواسم هست،بووس-ستنا

 خدافظ.-

  یکه گفتم مواظب خودش باشه ول نیباا

 حال خودمو قانع  نیوره دارم باادلش هنوزم

 هر  ایشرکت  یدلشوره م برا دیکه شا کنمیم

 جز ستناس یا گهید زیچ

حرف بزنه  ادیاخطار دادم که اگه ز یبارم به منش هیزنم، یشه سر کارمندا داد م یم یزیچ هیاعصابم خرابه که تا  انقدر

و با سرعت به سمت  رونیزنم ب یساعت شش ازشرکت م ارمویدلشوره اعصاب برام نزاشته طاقت نم نیکنم ا یاخراجش م

راحت شه بدتر به دلشوره  المیکه خ نیا یدونم چرا امابه جا ینم نمیب یم اطیستنا رو که تو ح نیکنم ماش یخونه حرکت م

 زنه. یم دامن م

کنم  یس زنون در اتاقشو باز مکنم!نفس نف یرمو همزمان بلند ستنا رو صدا م یدونم چرا اما پله هارو به حالت دو باال م ینم

 کنمیکه حس م یشه طور یم شتریشنوم دلشوره م ب یآب و از حموم م یصدا ی...وقتیشم ول یروبه رو م یکه با اتاق خال

 !رونیاالنه که قلبم از حلقم بزنه ب

کنم،که با جواب  یزنم و همزمان و پشت سر هم ستنا رو صدا م یرم چند تقه ب در م یکنم به سمت حموم م یم پاتند

رو به  یزیکنه و من با چ یبرخورد م واریکه در به شدت به د یکنم طور یبا هول درو باز م نهیش یندادنش ترس هم تو دلم م

 غرق در خون خواهرم نگاه  سمکردم! با شوک به ج یفکرشم نم یشم که حت یرو م

 لرزون به  یمن آروم آروم با پاها یکنم خدا یم

 لرزونم چند بار به  یدستابا  رم یم سمتش

سردشو  یتو بدنش نمونده باشه،گونه  یکه انگار خون یزنه طور یم یدیکوچولوم به سف یزنم صورت ناز پر یم صورتش

 گم یلب م ریکنم و ز یلمس م

 رو ندارم آخه چرا؟ یشو من که به جز تو کس داریست،بین یخوب یشو اصال شوخ داریستنا ب-

 ینم یبه آمبوالنس زنگ زدم حت یدونم چه جور ینم"خــــــــــــدا"زنم یزارم و از ته دل داد م یش م نهیرو س سرمو

چهل روز پامو  نیچهلم ستنا بود و من تو ا روزیکه همه کسم بود،جونم بود،د یخواهرمو دفن کردم خواهر یجنازه  یدونم ک
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 یکنم و پا به اتاقش م یلرزون در اتاقشو باز م یکه برم تو اتاقش،با دستا خودش تو خواب گفت شبید یتو اتاقش نزاشتم،ول

رمو سرمو  یآهسته به طرف تخت م یگردونم با قدم ها یکشم و چشامو دور تا دور اتاق م یاتاقش و نفس م یزارم با ولع هوا

 ده! یعطرشو م یکه بعدچهل روز بالشت هنوز بو بهیدم،عجیبه بالشتش فشار م

 گم یکنم و زمزمه مانند م یکشم،سه بار پشت سر هم خدا رو صدا م یبو م سانهیهر

هست،حواست هست که تنها شدم،چرا ستنا؟چرا  ؟حواستینیب یبود که انقدر زود بره خدا منم م فیمن پاک بود ح یستنا-

 هیمن؟حکمتت چ

 بود ناراحت  نیکنم غمگ یفکر م شبیخواب د به

 گم یشم و با خودم م یتخت بلند م یاز رو یسر به اتاقش بزنم ناگهان هیگفت  یو م ختیر یاشک م بود،خواهرم

 تو اتاقش امیهست که خواسته ب یزیچ هیهست،مطمئنا  یزیچ هی-

وسط اتاق  شونیکنم.پر ینم دایپ یزیچ یتشک تخت ول ریز یاتاقش،حت یکنم به گشتن همه سوراخ سنبه ها یم شروع

به دفتر خاطراتش  ادمیکنم،ناخوداگاه  دایپ یسرنخ دیکنم که شا یبار هزارم دور تا دور اتاق و نگاه م یو برا ستمیمیوا

کنم و جعبه  یدستمو دراز م نمیب یجعبه م هیکنم  یر تختو نگاه میشم و ز یم نوشت،خمیخاطرات روزانه شو م فته،توشیم

 کنم...خودشه دفترچه خاطره ش! یچ فت جعبه رو باز م ارمیرو در م

 یایآشنا شدم چشماش دن یکیامروز با -"کنم یکنم،شروع به خوندن م یرو باز م یزارم و صفحه ا یدفتر م یرو دستمو

خوبش جذبم  یلیخ کلیکرد،نه صورت جذاب،نه قدبلندش و نه ه یم قیآرامش بود انگار که آرامش و با چشماش بهم تزر

 نکرد،من جذب چشماش شدم!

شد و نه  یآوردم،نه عصب نییپا شویاردیلیم نهیرو دستش گزاشتم و س پر ماش یونیلیکه خسارت چند م نیبا ا بهیعج یلیخ

 که نشد؟ تونیزی:شما حالتون خوبه؟ چدیشد و اومد طرفم وپرس ادهیناراحت با آرامش پ یحت

 دونم  یمرد روبه روم بودم نم یمن محو صدا و

 !نمشیخواستم دوباره بب یدونم خسارت بهونه بود من فقط م یم و شماره ش گرفتم!فقط مشد که شمارمو بهش داد چطور

سه روز بعد از اونه شروع به  یبرا خشیزنم تار یبعد و ورق م یصفحه "!ستین یچکیه یداره که تو چشما یآرامش چشمات

 هیخودم باهاش تو  یامروز باالخره با خودم کنار اومدم به بهونه دادن خسارت بهش زنگ زدم،بعد از معرف"کنم یخوندن م

 شاپ قرار گزاشتم که یکاف

 محشره! گهیبرام جذاب  صداش که د زشی،راه رفتن،همه چطرز حرف زدن نشستنمن یخدا ینمش،وایبب

ازش خوشم اومده  یلیخ نهیش یمرد به دل م نیا زیهمه چ ه،کالیخودش جذاب ودوست داشتن نیاسمشم ع ی رعلیام اسمش

رو ورق  یصفحه بعد"!ومن در جنگل انبوه چشمانت گم شدمنمشیم بب گهیروز د هیبهونه جور کردم که بتونم  هی نیهم یبرا

 زنم  یبعدو ورق م ینوشته صفحه  یعل ریش از ام دش،همهبع یبعد،صفحه  ی ،صفحهیرعلیزنم بازم درمورد ام یم

 آخره. یشم صفحه  یمتوجه م که

همون  یعنی شیچهل روز پ قایکنم دق ینگاه م خشیاشک به وضوح روش معلومه،به تار یکنم که قطره ها یدفتر نگاه م به

 کنم. یشروع به خوندن م ستین یرعلیربط به ام یستنا ب یخودکش یعنی نیو...ا یروز نحس خودکش

گرفته بودم که بگم  میذوق داشتم آخه تصم یلیقرار داشتم...با عشقم،خ یرعلین با امامروز با ذوق و شوق آماده شدم چو-

شش ماه  نیرم باالخره ا یکه بهش اطالع بدم به خونش م نیبرام حرومه بدون ا دنیعاشقش شدم،بگم بدون اون نفس کش

که زنگ و  نیکنم پس بدون ا زشیخواستم سوپرا یخونه شُ داشتم م دیکه کل نیداشت ا یخوب هیدوستانه مون  یرابطه 

 گرفتم! شیگزاشتم و راه خونشو در پ اطیدرو باز کردم و پا تو ح دیبزنم با کل

 ،شُکهیرعلیام یدادنا یدل دار یزن،و صدا هی یها هی!گرومدیم هیگر یخونه رو آروم باز کردم و بدون سروصدا رفتم تو صدا در

 بدم. کردم که به حرفاشون خوب گوش یسع یشده بودم ول

 کنم آخه؟ کاریتو شکمم چ یبچه  نیحاال من با ا-زن
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سال برو  کیبفهمه،به مدت  یزیماجرا چ نیاز ا یکس دینبا ی!ولکنمیباشه؟خودم بزرگش م یدارینگَرش م زمیعز-یرعلیام

به من اعتماد  یبفهمه حامله ا یزارم کس ی!نگران نباش نمرمیگ یبه عهده م شویاومدن بچه خودم سرپرست ایبعد ازبه دن هیترک

 کن.

کرده بود  سیمن حامله ست؟اشک صورتمو خ یرعلیرابطه داشته،و االنم اون زن از ام یکیبا یرعلیدم،امیشنیم یمن چ یخدا

من  رون،امروزیبفهمن از خونه زدم ب یزیکه چ نیم بلند نشه!قبل از ا هیگر یدادم تا صدا یدهنم فشار م یدستمو به شدت رو

 شکل ممکن  نیبه بدتر

 مَرده یرعلیکردم ام ی.فکر مشکستم

 کرد!  هیبهش تک شهیکردم م یم فک

 یش،میو بخون فتهیُدفتر دستت ب نیافتادم ا ریخروار ها خاک گ ریکه ز  ییستم،بعدهایکه من ن ییبعدها  دیجان شا ایست

 دوست دارم،مواظب خودت و دلت  یلیخوام بهت بگم که خ

 !باش

 یکه کاش زودتر بهش م ینخور نویو حسرت ا یبه طرفت بگو تا مثل من خورد نش یفور یاگه عاشق شد ایعاشق نشو، ای

 !یگفت

نکن  میتقس ی...تنها بمون،سالها تنها باش اما روحتو با کسی.نزار ازش متنفر شهیقشنگ زیتجربه نکن،عشق چ یبا هرکس عشقُ

 فهمتت! یکه نم

 ینگاهت کنه.کس ابیشکل نا هیبه  شهیکن که هم دایرو پ یبشه،کس دایکه از درونت خبر داره پ یتنها بمون تا اون کس اونقدر

توشوک بودم،شوک  "کنارم بمون...دوست دارم ستنا شهیهم یو بهش بگ یسلول قلبت نگاهش کن نیتر یادیبا بن یکه بتون

دونستم چقدر  یکه خواهرم عاشق بوده و نم نیدونستم،ا یدر ارتباط بوده و نم پسر هیکه خواهرم شش ماه با  نیا هیواقعا بزرگ

 کرده؟! یپسر داشته خودکش هیکه به  یاز خواهرم غافل شده بودم،خواهرم بخاطر عشق

خودش کرده.شش ماه با ستنا درارتباط  یدخترو وابسته  هیبازم مقصره،اون  یاز عشق ستنا خبر نداشته ول یرعلیام درسته

 ده. یرابطه داشته،مغزم فرمان  درست بهم نم گهید یکیکه با  یبوده در حال

 هیگذره و من طبق  یم تیواقع دنیهست که از فهم ی!با امروز سه روزیرعلی!انتقام از امفتمیُ لحظه فقط به فکر انتقام م نیا تو

 !رمیم شیحساب شده دارم پ ینقشه 

که طاها بهم داده بعدش به  یطبق اطالعات ادویب رونیاز کارخونه ب دیساعت با نیا یرعلیام لمیطاها وک یگفته ها طبق

!واالنم دمیطاها ازدور انداخته بودن د یکه آدما یو فقط تو عکس یعل ریام یره تا شام بخوره!چهره  یم شیشگیرستوران هم

 یم هادیکنم و پ یرستوران پارک م یو جلو نیاطالعات طاها مطمئن بشم!ماش ازچندمتر دورتر از کارخونه ش پارک کردم تا 

 شیزکناریبه طرف م میکنه،مستق ینم بیع یکار از محکم کار یول قهیدونم طاها کارش درسته و اطالعاتش کامال دق یشم،م

 .نمیش یمخصوص به خودم روش م ژیکشم،با پرست یرو کنار م یرم و صندل یم

کنم و  یندازم!به گارسون نگاه م یبهش م ینگاه رمیگ یده...باناز منو رو ازش م یغذا رو دستم م یمنو ادویسمتم م یگارسون

گفتن که تو  یخوردن، م یاز دوستام حسرت صدامو م یلیخ مییدارم،دوران دانشجو یخوب یلیخ یدم!صدا یسفارش مو م

 !هیگفتم که خدا داد یدادم و م یم سر یبلند یصدامو راه رفتنم ناز دارم و من قهقه 

 یکشم وصداش م یم یشده،پوف کالفه ا رهیس که بدون حرف بهم خ قهیج دقکه گارسون پن نهیبه خاطر هم قایاالن دق و

 کنم

 آقا؟!-

-... 

 محترم باشمام،حالتون خوبه؟ یآقا-

 گه یبا هول م ادویدم تا از فکر در م یصورتش تکون م یجلو یشیادامه دستمو به صورت نما ودر

 ن؟یسفارش داد ییحواسم نبود چه غذا دیببخش-

 و  یگردونم و با کالفه گ یتو کاسه م چشمامو
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 گم یم حرص

 جوجه!-

 چشمم به  ره،ناخوداگاهیو م گهیم یچشم باهول

 من  یحرفا یکه انگار متوجه  فتهیم یرعلیام

 بهش  ینگاه میکه بخوام توجهشو جلب کردم.ن نیخوبه...انگار بدون ا یلیخ شده،خوبه

با آرامش  ارهیساعته حله، گارسون غذامو که م میده که ن یجواب م یدم که حاال!طاها فور یام م یندازم و به طاها پ یم

کنم و  یمزه مزه م یکنم و دوغمو به آهستگ یشدن با دستمال دور دهنمو پاک م ریکنم.به محض س یشروع به خوردن م

 یم زیدوغمو روم وانیشه،ل یزاره و از جاش بلند م یم زیپول غذارو روم هکنم ک ینگاه م یرعلیچشم به ام یهمزمان از گوشه 

ندازم که اونم  یکنم و همزمان به طاها تک م یپشت سرش حرکت م زیم یرو یچک پول صد تومن کیزارم و بعد از گزاشتن 

 حله! نکهیا هیزنه،به معن یمتقابال تک م

رم  یم منیمنظم طرف ماش یمنه،باقدما نیماش یجلو قایدق نشیره ماش یم نشیکنم که به طرف ماش ینگاه م یعل ریام به

کنار من نگه  قایدق نشویشه،پسر ماش یم دایطاها بهش پول داده سرو کله ش پ کهیکنه.همون لحظه اون یبهم م ینگاه میکه ن

 گه یو م رهیگ یشه وبازومو م یم ادهیپ یبرم که فور گهیخوام از طرف د یتوجه بهش م یب گهیم یکش دار"جون"داره و یم

 میباش ؟درخدمتیکجا خانوم-پسر

 حواله  گهید ییجا تویخدا روز یگمشو عوض-

 !کنه

 !گریسوار شو ج ایخدا باشم؟ب یمثل تورو ول کنم ومنتظر حواله  ییهلو ونمیمگه د-پسر

 ول کن دستمو کثافت!-

 ادیکنه و به سمتم م یچون پاتند م رهیگ یبشنوه!انگار نقشه م م یعل ریکه ام یگم طور یحرفمو بلند م نیا

 شده؟! یطور-یرعلیام

 گم یم رمویگ یحرکت دستشو م هیکنم و با  یفرصت استفاده م از

 ستیاقا مزاحمم شده!ول کنم ن نیا زمیعز-

و به  رهیگ یمظلومم م یچشاشو از چشا رمیگ یحالت ممکن و به خودم م نیکه مظلوم تر وکنهیمتعجب نگاهم م یچشما با

 دوزه! یپسره م

 ؟یداشت یکار نکهیمثل ا-یرعلیام

 لنگه ابرومو باال  هیکنه، یبه من نگا م پسره

 گه یم عیفهمه و سر یندازم که منظورمو م یم

 فرندت  نیشمارمه اگه با ا نیگرایج نیبب-پسر

 من در خدمتم! یکرد کات

کنه و  یحواله صورتش م یداره سمت پسره مشت یبر م زیو خ رونیکشه ب یحرف دستشو از دستم م نیا دنیبا شن یعل ریام

 گه یم

 آشغال؟ یزد یچه زر-

کشم و  یرو م یرعلیدست ام دهیرم و  مثال ترس یآروم به طرفشون م قهیکنه به زدنش بعد از پنج دق یپشت بندش شروع م و

 گم یم

 !شیبسه ولش کن،کشت زمیعز-

 گه یبه پسره م رهیگ یکه دستمو م نطوریکشمش کنار هم یبا زور م باالخره

دستمو از دستش  میش یذره که از پسره دور م هیخوب فکر کن بعد در گاله رو باز کن! یبزنزر  یبه بعد خواست نیازا-یرعلیام

 کشم یم رونیب

 بودم دست بردار نبود منم از رو اجبار... د،مجبوریببخش-
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 گه  یکنه و م یقطع م حرفمو

 !ستین یمشکل-یرعلیام

 شم گوشه لبش پاره شده. یکنم که متوجه م یحرفش به صورتش نگاه م نیا با

 ادیلبتون داره خون م یوا-

 زارم  یو م ارمیدر م فمیاز ک یبالفاصله دستمال و

 نییپا ارهیو م رهیگ یکنه و دستمو آروم تو دستش م یم یلبش!خنده ا یرو

 نشده که،زخم  یطور الیخیب-یرعلیام

 !هیمن عاد یبرا زایچ نیکه نخوردم ا ریشمش

 !یزمان هیرفته بود که بوکس ر بوده  ادمی هه

 جبران کنم! یدونم چه جور یشده واقعا متاسفم نم ینجوریدرهر حال به خاطر من ا-

 بود... فهیخانم،وظ یچ یجبران برا-یرعلیام

 قهوه بکنمتون؟ هیبتونم دعوت به  دیشا نیینفرما-

 ستین یمشکل نیکن یحاال که اصرار م یعال میلیخ-یرعلیام

 رمیگ یبه طرفش م ارمیدر م فمیک از کارتمو

 منه فردا بامن تماس  یشماره  نیا-

 یرعلی.امدیبرم،بازم ببخش دیبا گهی!من دمیتا هماهنگ کن نیریبگ

گزاشت رفت انگار دنبالش کرده بودن! به کارتش  نیشو بدم همچ یجواب خداحافظ یبود،منتظر نموند حت یبیدختر عج چه

 به گذشته ـشمیکنم ناخوداگاه پرت م یکه نگاه م

 که نشد؟ تونین؟طوریخوب-

 دفعهی شدیدونم چ یبله خوبم واقعا متاسفم نم-ستنا

 !گهید ادیم شیپ ستین یمشکل-

 تا فردا خسارتتون پرداخت کنم! نیمن االن عجله دارم شمارتونو بد شهیکه نم ینطوریا-ستنا

 .رونیب امیاز فکر گذشته م میزنگ گوش یصدا با

 

 الو؟-

 ؟ییداداش؟چه خبرا کجا یسالم خوب-الیدان

 خونه چه طور؟ رمی!دارم متیبخوب-

 آخه جلو در خونه تم یچیه-الیدان

 خونه م... گهیرب د هی! یاوک-

کنار  هیقدم برداشتم که به سمتش برم سا هیراه پله افتاده تا  واریرو د هیسا هیکه اونروز  دمیکنم،دیبه گذشته فکر م باز

 شده؟یچ یعنیشُک بودم  رون،تویکه به حالت دو از در رفت ب دمیکه ستنا رو د اطیرفت!پاتند کردم طرف ح

ماه دنبالش بودم  کی قاینگرانش بودم مثل خواهر نداشته م دوسش داشتم.دق یلیزنگ زدم خاموش بود خ شیبه گوش هرچقد

 دمیشاپ د یاز دوستاش و تو کاف یکی نکهیتا ا

کرده!!!!گفت که ستنا  یکرده!گفت که به خاطر من خودکش یافتادوگفت که ستنا خودکش هیبه گر دمیستنا رو پرس حال تاازش

 عاشقم بوده!

 کردم! یوابسته ش م دیمن،من بااون دختر چه کرده بودم؟نبا یروز حس کردم کمرم خم شد!خدا اون

 وجدان گرفته بودم، کارم شده هر  عذاب

شه و از  یزنم که متوجه م یم یشم تک بوق یم الیدان نیرسم متوجه ماش یشنبه رفتن به سرخاکش.جلو در که م پنج

 شه. یمن م نیسوار ماش ادیشه م یم ادهیپ نیماش
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 کنم... یپارک م اطیو داخل ح نیکنم و ماش یدرو باز م موتیر با

 ایست

 یمبل روبه رو یخورم و رو یکه زنگ بزنه ناهارمو م دوارمیم،امیرعلیساعت دوازده ظهره و من منتظر زنگ ام قایدق االن

کنم که  یشه به ساعت نگاه م یبلند م میزنگ گوش یصدا دفعهیکه  کنمیم نییماهواره رو رو باال پا یکاناال نم،یشیم ونیزیتلو

 ! دهیدو بعد از ظهر و نشون م

  یرعلیزنم که ام یناشناسه حدس م شماره

 دم یکه گوشه لبمه جواب م یکنم و با پوز خند یزارم رو رنگ سبز و لمسش م یشصتمو م باشه،انگشت

 ن؟یالوبفرمائ-

 ن؟یسالم خانوم خوب هست-یرعلیام

 نشناختمتون؟ دیببخش-

  ریکردم،امیم یمعرف دیشرمنده با-یرعلیام

 همون که جلو رستوران... میعل

 گم یپرم و م یحرفش م وسط

 ما یشما؟با زحمتا نیاوه بله.خوب-

 بود! فهیخانم وظ نیینفرما-یرعلیام

 گه یو م چکنهیم یزیر ی خنده

 بابت قهوه زنگ زدم! -یرعلیام

 گم یزنم و م یم ییصدا یب پوزخند

 شاپ بهار! یاوه بله باعث افتخاره!پس ساعت پنج کاف-

 !نیکن یبله فقط آدرس و لطف م-یرعلیام

 کنم! یحتما براتون اس ام اس م-

 باشه پس خدافظ-یرعلیام

 خدانگهدار...-

طرف پوش دادم و از پشت آزاد  هیکردم،موهامُ از جلو به  یمیمال شیکنم خوب شدم،آرا یچک م نهیخودمو تو آ گهیبار د هی

 گم یزنُم با پوزخند م یم نهیبه خودم تو آ یرسه.چشمک یشونه م م ریگزاشتم که تاز

 شروع شد! یباز-

کنم و از خونه  یم یرو پل گانهیمحسن "دمیبهت قول م"شم آهنگ یم نیشکه سوار ما نیدارم و بعد از ا یو بر م چیسوئ

 یکنم و با قدم ها یشاپ پارک م یکاف یکردم.جلو ریساعت د میاالنشم ن نیرم،هم یزنم.با سرعت به محل قرار م یم رونیب

 رم تو... یمحکم و آهسته م

 یتکون م یشم،برام دست یم یرعلیکنم که متوجه ام یشه اطرافمُ نگاه م یکفشم توجه همه بهم جلب م یپاشنه ها یباصدا

 نمیش یرم روبه روش م یشونم وبه سمتش م یگوشه لبم م یده لبخند

 شد... ریاگه د دیسالم!ببخش-

 دمیشه که رس یم یا قهیپنج دق هیسالم نه منم -

 کنم گفتم ساعت پنج! ن،فکریدیرس ریاوه پس شما هم د-

 گم یکنم وم یم یزیر ی خنده

 چه وقت شناس!!!-

بخوام بکنم و نتونم...مطمئنم بعد از امروز خودش  یکار هی!ایشم که محو خنده م شده امکان نداره من،ست یمتوجه م خوب

 شه. یمن م دنیمشتاق د شتریب

 گه یو م ادیبه سمتون م یزنه که فور یم یبشکن شخدمتیبه سمت پ یشیصورت نما به
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 د؟یدار لیم یچ-

 گه یکنه و م یه مبه من نگا یرعلیام

 اول شما -

 

 گم یکنم و م یم یبه لبخند لیاوه چه جنتلمن!پوزخندمُ تبد نهیش یرو لبم م یپوزخند

 یشکالت کیقهوه و ک-

 گه یکنه م یکه قهوه شو مزه مزه م یده.درحال یاونم متقابال قهوه سفارش م که

 تونم اسمتونو بپرسم؟ یم-

 !نیالبته،بپرس-

 گه یکنه و م یم یخنده ا تک

 خب اسمتون؟-

 ...و شما؟ایست-

 یرعلیام-

 اسمم نیاوه،من عاشق ا-

 گه یزنه و م یم یلبخند

 نیلطف دار-

 گه یشه که م یسکوت م یا قهیدق پنج

 م؟یاشنا بش شتریب میتون یم-

 گم  یکنم و م یم یحیمل ی خنده

 خواما یآقا باال سرنم من-

 زنه یم یجذاب لبخند

 ساده! یدوست هیشم  یمنم آقا باال سر نم-یرعلیام

 اوه-

  ییمدت من باب آشنا هیداشته باشه اگه  یخب فکر نکنم اشکال نیدون یسوءتفاهم نشه،م-یرعلیام

 هوم؟ میباش باهم

!لبخند تو دل یقراره دنبال من موس موس کن ندفعهیکه ا ییتو نیتازه شروع شده ا یتو تله آقا پسر،باز یگم افتاد یمدلم  تو

 گم یزنم و م یم ییبرو

 بود اشکال نداره راجع بهش فکر کنم؟ یا دفعهی یلیخب خ-

 قرار  میدیکه دفعه اول همو د یهفته بعد شام همون رستوران ینه نه! خب جمعه -یرعلیام

 !هوم؟نیتا شما جواب بد میزار یم

 خوبه!-

 گه یو م چزنهیم یچشمک

 !نینکن دمیناام دوارمیام-

 دم! یسالن نشستم وبه مزخرفات طاها گوش م تو

 منو نیبب-طاها

 گه یکنم که م ینگاهش م کالفه

بخدا،اصال اگه...اگه  ستین یها.اصال ستنا راض شهیبرات دردسر م اینده ست شیمرده باز هیباشه  یکارو نکن،اون هرچ نیا ایست-

 گم یم چکشمویم یکالفه ا اپوفیشو ست الیخیب ؟یچ یخودت عاشقش ش

 یزن یچرا زور م گهیدونم د ی!فقط نمیدون یگردم خودتم خوب م یبرنم ممیطاها من از تصم-
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 ییرم عکس دالرام روش خودنما یم فنیو به سمت آ شمیاز جام بلند م ادیخواد جواب منو بده که زنگ خونه به صدا در م یم

 کنه. یم

 کنن امشب! یم تیلیمخ منو ت نایگم شدن دوتا خدا رحم کنه ا یزنم و آروم م یم یشخندین

 گه یم نهیب یشه و تا منوم یبا سروصدا وارد خونه م دالرام

 ها؟؟؟؟ یپسر مردم و از راه ب در کن یخوا یکه م یچ یعنی دهی!ورپریمنو خون نکن گریتا انقدر ج یااله یش لیزل-

 گم  یزنمو م یم یپوزخند

 پسر مردم عاقل باشه از راه به در نشه!-

 لج نکن دختر ایگه ست یکشه و م یم یو با کالفگموهاش طاها

 رمیخوام حقمو بگ ی!مست،حقهیلج ن-

 گه  یکنه طاها بلند م ینگاهم م جیگ دالرام

 ؟؟؟؟یچ یالمصب؟ اگه خودت عاشقش ش یآخه حق چ-

کنم! درضمن من  یخودش کرد،منم اونو وابسته خودم م ی!اون خواهرم و وابسته رهیاون باعث شد خواهرم بم نیحقمه بفهم-

 طاها! شمیوقت عاشقش نم چیه

 یرعلیام

 یستین یوقته با کس یلیشد که نه زنگ بزن خ چیسه پ ریگ دیرو فهم هیتا قض الیدان یبزنم ول ازنگیخواستم به ست ینم اصال

 جور مزخرفات! نیکنم و ازا یدارم به پسر بودنت شک م گهید

 کنه  یفهمم که ناز نم یتو کاراشه م ینوع ناز ذات هیه،یاز حق نگذرم دختر تو دل برو و جذاب یول

 جذاب بود  یلیکه محو خنده ش شدم خنده ش  خ شدیدونم چ یه،نمیمدل نیکه ذاتن ا معلومه

 دونم که  یلرزونه،اصال نم یکه دلُ م ییاونا از

  یلیدونم خ یدادم!فقط م شنهادیبهش پ شدیچ

 در ارتباط باشم. شتریخواست باهاش ب یم دلم

 یبه دردت م یروز هی حتامیدونستم نص یبهم انداخت و گفت م روزمندینگاه پ هیدادم  شنهادیپ ایبه ست دیکه تا فهم الیدان

 خوره! امشب تو 

 گه که قبول  یبهم م یحس هیبده... شنهادمویباهاش قرار دارم قراره جواب پ رستوران

 !رونیزنم ب یاز خونه م چیندازمو بعد از برداشتن سوئ یبه خودم م نهینگاهُ تو آ نیکنه،آخر یم

دور  هیداخل  ادیم یآهسته ا یشه و با قدم ها یمونم که باالخره در رستوران باز م یتو رستوران منتظرش م قهیپنج دق حدود

 شه... یم کیزنه و نزد یم یلبخند ناز فتهیکه بهم م نه،چشمشیکنم تا منو بب یگردونه که دستمو بلند م ینگاشو م

قبول کنه  شنهادمویزنه،اگه پ یب روشـم یگه و لبخند یلب بهش م ریز یکشه که مرس یرو براش کنار م یصندل گارسون

زنم که با هول  یب گارسون م یمحوش بشن! تشر ینطورینده که ا یهرک لیتحو یب اون ناز یکه لبخند نهیشرطم ا نیاول

 ده دستم. یندازه و منو رو م یم نییسرشو پا

چشم به گارسون  یندازه واز گوشه  ینگاه کوتاه بهش م هیخوام که اول اون سفارش بده  یوازش م رمیگ یم ایطرف ست منورو

  کنهینگا م

 !گویخوراک م-ایست

 یمنم همون که خانم گفت!بعد رفتن گارسون چشمک یگم برا یبردارم م اینگاهمو از رو ست نکهیزنم و بدون ا یم یلبخند

 گم یزنم و م یبهش م

 !شد؟یخب خانم جواب ما چ-

 !یچقد هول-ایست

 !یکن یگه که قبول م یبهم م یحس هی می! از طرفستم،مشتاقمیهول ن-یرعلیام

 گه یم یآروم یندازه و با صدا یم نییزنه،سرشو پا یم یلبخند
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 کنم... یگه!قبول م یحست درست م-ایست

 لرزه! یکنم دلم م یگه حس م یو م نیتا ا یدونم چرا ول ینم

 ایست

 گه  یزاره م یرو تو دهنش م ییگویطور که داره تکه م نیهم

 خب از خودت بگو-یرعلیام

تصادف  هیرو ندارم خونوادم تو  یشرکت واردات دارو دارم،و راجع به خودمم که کس هی!راجع به کارم که یدون یاسممو که م-

 کنم! یم یفوت شدن و من االن تنها زندگ

 کنم و خونوادمم فوت شدن یم یفم دروغ نبود خب تنها زندگحر ادمیز

 اوه متاسفم-یرعلیام

 از خودت بگو ،تویمرس-

 شیکنه.مادرم ده سال پ یم یزندگ کایدارم،پدرم تو آمر یشیلوازم آرا یکارخونه  هیاحتشام! یرعلیخب اسمم که ام-یرعلیام

 کنه یم یفوت شده و برادرمم مستقل زندگ

 پس یکنیم یچه جالب توام تنها زندگ-

 گه یزنه و م یم یجذاب لبخند

 !ستمیتنها ن ادمیتوام پس ز شیبه بعد اکثرا پ نیاز ا-

 گم یزنم و م یم یپوزخند

 به دلت صابون نزن!-

نو م یره!دوهفته از دوست یگذشته م یخواستم بخوابم اما تموم فکرم به دوهفته  یبودم و مثال م دهیتخت دراز کش رو

که رو  یعل ریو به اسم ام امیاز فکر در م میزنگ گوش یدونم که وابسته م شده،با صدا یخوب م یلیگذره،خ یم یرعلیام

 دم... یکشم و جوابشو م یرنگ سبز م یکنم انگشتم و رو یزنه نگاه م یچشمک م میگوش نیاسکر

 جانم!-

 ؟یسالم خانومم...خواب بود-یرعلیام

 کردمینه داشتم فکر م-

 زم؟یعز یبه چ-یرعلیام

 ییدوهفته باهم بودنمون آقا نیبه ا-

 روزام بوده نیدوهفته بهتر نیا-یرعلیام

 گم یکنم و م یم یزیر ی خنده

 !!!یرعلیام ینیاره تو بهتر-

 نکن.. یدلبر یخانوم-یرعلیام

 به دل تو دارم؟ کاریآخه من چ-

 !دنتاید امیبلند شم ب ینکن نصفه شب یکار ایست-یرعلیام

 یرعلیام

 گم یکه رو لبمه م یلبخند با

 !دنتاید امیبلند شم ب ینکن نصفه شب یکار هی ایست-

 برو بخواب یخسته ا ،توامییآقا دیببخش-ایست

 زاره بمونه! یتو تنم نم یحرف زدن با تو خستگ زمیعز-

 یبلند ش دیبرو که صبح زود با ییدلم برو آقا زیبرو بخواب عز-ایست

 گم یکه تو صدامه م یتعجب با

 برم! ستیقرار ن ییفردا که جمعه س،منم که جا-
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 کوه! میدنبال بنده که بر یایب یقراره صبح زود آفتاب نزده بلند ش زمیچرا عز-ایست

 !؟یچــــــــ-

 که گفتم نیهم-ایست

 کرده بودم که تا دوازده بخوابم یزیجان من برنامه ر ایست-

 کنم! یم دارتیزنم ب یخودم بهت زنگ م گهیدوساعت د یکیخوام برو بخواب اصال  یتنبل نم یآقا خود،منیب-ایست

 گمیزنه م یتوش موج م تیکه رضا ییس،پس با صدا گهید زهیچ هی ایست یشدن با صدا داریکنم چون ب یاعتراض نم گهید

 یرعلیام زیپس من بخوابم،شبت خوش عز زمیباشه عز-

 ریشب بخ یخوب بخواب-ایست

 یس،نوشته اون به چند تا از دوستاش گفته اگه دلم خواست منم م ایست ادیاس ام اس برام م هیکنم  یرو که قطع م یگوش

 .شیره به دوروز پ یکنه،ناخودآگاه فکرم م یدم آماده باشه که باذوق قبول م یاس ام اس م الیتونم بگم!به دان

افتاد  شیناخودآگاه چشمم به گوش یکنم ول یفضول خواستمیمزنگ خورد...ن شیگوش دفعهیمن که  یاومده بود خونه  ایست

 اتاق شد تا جوابشو بده شک کردم. یباهول از جاش بلند شد و راه ایست یزد وقت یکه اسم طاها روش چشمک م

 آروم دنبالش رفتم وبه حرفاش گوش دادم یلیخ

 بله طاها؟-ایست

-... 

 یرعلیخونه ام-ایست

-... 

 گردم! یبر نم ممیبارم بهت گفتم من از تصم هیکن طاها دوباره شروع ن-ایست

-... 

 تقاص پس بده. دیخواهرم بود با هیخودکش هیمقصره!اون باعث و بان یرعلینه تو گوش کن،ام-ایست

 تمرکز کنم! ایکردم رو مکالمه ست یسع یشکه و متعجب بودم ول نکهیاز حد معمول گشاد تر شده بود با ا چشام

 شد و گفت یبه شدت عصب ایگفت که ست یدونم طاها پشت خط چ ینم

رو بکنم که اون با ستنا کرد...من فقط وابسته  یخوام کار یخوام بکشمش،من فقط م یانگار م یکن یم دادیدادو ب نیهمچ-

 خوام بکنم! یکه نم ن،قتلیکنم هم یکنم و بعد ولش م یش م

-... 

 شم مگه بچه م! یمسر من داد نزن طاها گفتم عاشقش ن-ایست

-... 

 دخالت نکن! سیکه بهت مربوط ن یزینه تو بس کن و تو چ-ایست

 !یرو با حرص قطع کرد و سه بار پشت سر هم گفت لعنت یگوش

 امیکه ست یبود انقدر رینشستم!فکرم درگ یبفهمه رفتم توسالن و رو مبل قبل یزیکه چ نیزود قبل از ا یلیخ یبودم ول شکه

 !رهیخواد از من انتقام بگ یم یخواهر ستناست و به قول ایشد که ست یرفت،باورم نم یو بدون حرف دیفهم

من همه برادرانه  یخودم کردم؟ آخه محبت ها یمن ستنا رو وابسته  یعنیکنه... یبا ستنا کردم و با من مکه من یکار گفت

 نگاهش نکردم! یا گهیوقت به چشم د چیبود ه

دلش  ینجوریشه،اگه ا یآروم م ینجوریخواد بکنه،آره! اگه ا یدلش م یهر کار ایبدم ست گرفتم که اجازه میروز تصم اون

 خواد بکنه!! یدلش م یزارم هرکار یشه پس م یخنک م

 یزنه نگاه م یچشمک م یگوش نیکه رو اسکر"خانم سنگ دل"کنم و به اسم یاز چشمامو باز م یکی میزنگ گوش یصدا با

 دم یاز خواب جواب م یناش یدورگه  یدم و با صدا یبه بدنم م یکنم،کشُ قوس

 جونم؟-

 گه یم یسرحال یباصدا
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 یرعلیشو ام داریب-ایست

 کهیساعت چنده مگه؟هواکه هنوز تار-

 کشه! یطول م یو آماده بش یریساعت پنج  تا دوش بگ-ایست

 بخدا مست خوابم دمیخواب رید شبیشو،من د الیخیو ب ایب-

 یصدات سرحال باشه،با دیزنم با یکه زنگ م گهید قهیدق ا،پنجیسوت بلند شدنه! تنبل نشو تا سه -ایست

 شم! یم چارهیمن ب ارهیسر من در ب شویبخواد تالف نیگم تا ا یلب م ریکشم و ز یم یکنه! پوف کالفه ا یرو قطع م یگوش

دارم به خودم نگاه  نهیکه تو آ یدر حال یجد یلی! و بعد خ؟یکنم که اگه واقعا وابسته ش بشم چ یفکر م نیبه ا ناخودآگاه

 یبادا بلرز نیکه با ا یستین یدینزن! تو ب خودیگم:زر ب یکنم م یم یاخم کنمیم

 یباش یگم:برو بابا سر من داد نزنا تو سگ ک یزنم م یکه پوزخند م یدر حال بعد

گم  یزنمو م یدونه محکم تو سر خودم م هیدادم! یمیعظ هیفهمم چه سوت یم دفعهیکه  شمیم نهیآ ی رهیخ یا قهیپنج دق هی

 شم! یحموم م هیشدم.بعد سوت زنان راه رمیخود درگ

  ایست

و  فونیآ هیرم،گوش یم نییکنم و با دو از پله ها پا یشه پاتند م یزنگ خونه بلند م یبرم که صدا نییخوام از پله ها پا یم

 "اومدم"گم یشم و م یم رهیخ یرعلیرامیدارم و به تصو یبرم

 گه یده و م یداده جلوتر از من سالم م هیتک نیکه به ماش نمیب یو رو م یرعلیکنم و ام یوباز م اطیح رد

 خانوم ریصبح بخ-یرعلیام

 آقا ریصبح توام بخ-

 گه یده و م یباز سالم م شین رون،بایب ادیم یرعلیهم سن و سال ام یشه و پسر یموقع درسمت کمک راننده باز م نیهم

 خانوم؟ ایاحوال شما ست-

 خوبم!-

 گه یندازه و م ینگاه به من م هی یرعلیام

 الیگه دان یو م رهیگ یجان،بعد دستشو طرف پسره م ایست"گه یو م رهیگ یدستشو به سمته من م"کنم یم یمعرف -

 دوستم!

 !نیگه همچن یگردو شده م یکه اندازه  ییگم خوشبختم،با چشما یم یکنم وبا لحن خشک ینگاه م الیدان به

 یرعلیام

به جز من و دو تا از  ستیبارش ن نیاول یعنیخشک رفتار کرد. یلیخ الیبا دان ایجالب شد که ست برام

 گه یندازه و م یبه من م یو نگاه میش یکه م نیزنه!سوار ماش یباهمه سردو خشک حرف م"طاهاودالرام"دوستاش

 هترهب میبر نیماش هیبا  میدنبال دالرام و طاها هم بر دیبا یرعلیام-

 گم یشم و م یم رهیبهش خ نهیآ از

 یباشه خانوم-

 گه یم یبا لودگ الیدان که

 دو هفته پســــــر! نیتو ا یکرد یشرفتیبابا چه پ ولیا-

فهمم!با  یکنه که نم یزمزمه م یزیلب چ ریکشه و ز یم یگردونه،پوف یهست که کالفه چشاشو توکاسه م ایبه ست حواسم

 گم یزنم و م یم الیدان یمشت به بازو

 !!!ارشوریخ یزنیم نیریش یلیخ-

 گه یمونه و م یباز م ایدهن ست که

 ؟یگفت یچ یدیخودت فهم ری؟امیچـــــ-

خنده! که  یبرا شتریگم ب یم ینطوریا شهیگم من هم یجمعش کنم م نکهیا یدادم برا ییچه سوت دمیکه تازه فهم من

 گه یخنده و م ریزنه ز یم یشه و پق یتوپ م یاندازه  الیدان یچشما
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 !یپشت سوت یخدانکشتت پسر،سوت-

 "خـــفـــه"گم  یندازم وم یم الیبه دان یدر کنترل خنده ش داره،نگاه چپ یشم که سع یم ایمتوجه ست نهیازآ

 ایست

خنده گفتم! قربون  یگه برا ی!بعدشم که مارشوریخ یزن یم نیریگه ش یم رمیخنده م و بگ یکنم جلو یم یزور سع به

  هی الیپسره دان نیشه از اولش باخنده شروع شد،فقط به خاطر مزخرفاته ا یم یکرمت خدا معلومه امروز روز خوب

داره و  ینگه م نایخونه دالرام ا یو جلو نیاول ماش یرعلیکه دادم ام ی.طبق آدرسزنهیور م یدالرامه!ه نیکالفه م چقدر ع ذره

 کنه! یشروع به صحبت م یگم به طرف خونه طاها...دالرام پر انرژ یکه بهش م یبه اون آدرس ره یبعد از سوار شدنش م

 باشما آدم شده! یاز بعد دوست یول دیرس ینم یریدوست ما که به ما خ نیاز ا نینیبب ریخ یآخ االه-دالرام

 اورانگوتان ندارم! نیبه آدم شدنه ا یدیمن قرمزه قرمزه من هنوزم ام تیبهتره،وضع تتونیباز شما وضع-الیدان

بعد از رب ساعت به "خــفــه"زنه و با تشر  یم الیدان یبه بازو یمشت یرعلیرمو ام یبه دالرام م یمن چشم غره ا همزمان

و  یشه و همزمان شروع به احوال پرس یو کنار من سوار م رونیب ادیم یزنم که فور یبهش م یتک زنگ میرس یخونه طاها م

 کنه! یخودش م یمعرف

واقعا  یاز حدود دوساعت کوه نورد م،بعدیرس یطاها به مقصد م یایخرک یو دالرام و شوخ الیدان نیب یبا کل کال باالخره

 .شهیگشنه م م گهید

 ن؟یستیگرسنه ن چکدومیاوومم ه-

 !ییبرم دستشو دیگالب به روت با یگرسنه که نه،ول-دالرام

 "چندش"گم یکنم و همزمان م یجمع م صورتمو

 ره؟یگ ینم تییوقت دستشو چیتو ه یعنیواه خب -دالرام

 چسبه یم بیکه عج زیبر یدالرام چا نینیانداز بش ریرو ز نیبپر گرایخب ج-طاها

 م؟یوامونده رو پر کن نیا نیآورد یزیچسبه،حاال چ یم ییهوا فقط چا نیتو ا یآخ گفت-الیدان

 کنه یبه شکمش م یبعد اشاره ا و

 کتلت درست کردم صبح چیدوآره من سان-

 !میکه گرسنه ا ادیآخ قربون خانوم خودم،رد کن ب-یرعلیام

 یرعلیام

 بره یزود خوابم م یلیکنم و خ یم میتنظ شیش یرو رو یبود...آالرم گوش یانتظارم واقعا روز خوب برخالف

وقت اهل  چیشم،ه یسرحال م یا قهیدوش ده دق هیشم بعد از  یحموم م یشم و راه یاز خواب بلند م میگوش یباصدا صبح

 مجبور باشم! نوکهیکت و شلوار نبودم مگه ا

 هیکنم کتون یرو باهاش ست م میسرمه ا یدم،شلوار ل یتا آرنج باال م ناشویپوشم و آست یم یتنگ سرمه ا راهنیپ پس

 زنم. یم رونیاز خونه ب چیو سوئ یپوشم و بعد از برداشتن گوش یو م میمشک

 شیرو در پ یشلوغ و خسته کننده ا یفهمم که روز کار یرسم و از همون اول م یبه کارخونه م یساعت رانندگ مین بعداز

 دارم.

 ایست

 یخودم و کنم و بعد ضربه  یوابسته  شتریتونم اونو ب یکار م نیراحت با ا یلیرو نقشه م تمرکز کردم تکه نقشم خ خوب

بکوبم تا خون  واریبود سرمو محکم ب د یساده فقط کاف یلیکنم،خ یم یخون یب طور کامال واقع راهنمویآخرو بهش بزنم پ

و  میشونیپ یلبم جر خوردو...خون رو یمشت محکم طاها گوشه  هیپاره شد،با  تراح یلی!کنار لبم هم باالتماس به طاها خادیب

شماره  دارمیرو برم ید،گوشحل ش ازینشد! که اونم با چند تا تکه پ یکنم ول هیکردم گر یرو صورتم پخش کردم و سع

 زنمیباهاش حرف م دهی. مثال ترسدهیبعد از چهار بوق جواب م رمیگیرو م یرعلیام

 نجای...ایا ای...بریا...ل...و...الو....ام..ام-

 ا؟؟؟یست شدهیچ-یرعلیام
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 به من ت...ج...ا...و خوادیاون م ایتوروخدا ب ریام ایب-

 کنمیزدن م غیشروع به ج یقطع،الک حرفم

 ...گمیجلو بهت م ای!نکشمیوگرنه خودم و م ایجلو ن-

 یدیحدود رب ساعت بعد با کل نمیشیکاناپه منتظر م یرو رمُیم لکسیر یلی!خکنمیرو قطع م یگوش کشمیم یبلند غیج

 زنمیو بلند م دوزمیبهش م مُیاشک یکه چشا کنهیزده نگاهم م شه،وحشتیو وارد م کنهیکه بهش دادم در خونه رو باز م

 .هیگر ریز

با خشونت  ادیو به سمتم م کنهیم ه،پاتندیگر ریز زنمیو بلند م دوزمیبهش م مویاشک یکه چشما کنهیوحشت بهم نگاه م با

 گهیو م کنهیبغلم م

 کرده؟ یغلط نیهمچ یکدوم آشغال-

  گمیهق م باهق

از پشت بغلم کرد باهاش  یکی دفهیکه  رونیرفتم ب اد،بعدیکه حس کردم صدا م دمیازخواب پر یبه بخاطر تشنگ دونمینم-

 یاومد تو اتاق ول دفعهیبه تو زنگ زدم که  و بعدشم مشتش تو دهنم نشست،اومدم تو اتاقمُ واریبه د دیشدم که سرمُ کوب ریدرگ

 گزاشت رفت! ادیقراره ب یکی دیتا فهم

 ش؟یشناخت یم-یرعلیام

 نه نقاب داشت!!!-

 کنمیم هیبعد شروع به گر و

 گلم...آروم باش خانومم! افتهیاتفاق نم نیوقت ا چیه گهیشتم،دیمن پ زمیآروم باش عز-یرعلیام

 یرعلیام

که  دونمیم یقصدش انتقامه ول ایست کهنیا کردم،بایحتما خون به پا م دونستمیو نم تیبودم مطمئنا اگه واقع یعصب یلیخ

تر  یعیحرف زده بودم،پس واسه طب تیشک نکنه بهم باعصبان کهنیا ی...فقط براستین یچیدختر کوچولو تو دلش ه نیا

 بشم لکسیر کنمیم یسع ممیشدن باز

 خونه من! میریم یکنیو جمع م لتیوسا-

 دارهیم برم نهیسرشو از رو س دفعهی

 ؟؟؟؟یچـــــــ-

 من یخونه  میلباساتو جمع کن بر چمدون بردار هیبرو  ایگفتم ست یبه فارس-

 .ستمی!من خودم خونه دارم،آواره که ن؟یگیم یچ یفهمیم یچ یعنی-ایست

 و جمع کن لتیبرو وسا زمیعز-

  رونیب کشهیاز بغلم م خودشُ

 امکان نداره!-

 شمیم نهیدست به س ستمیمیوا

 من هزارتا کار دارم. یو جمع کن لتیبهتره زودتر وسا-

 ؟یشنویمگه نم امیگفتم نم-با داد ایست

 زنمیمنم داد م ندفعهیا

 ببرمت! یچه جور دونمیخودم م ای،یکنیجمع م لتُیو وسا یریآدم م یخودت مثل بچه  ای-

 گهیو م دهیحرص دستشو تو هوا تکون م با

 برو بابا!-

 تو صورتش! خورهیسمتش که م ندازمیم دارمیمانتو با شال برم هیطرف اتاقش  رمیم لکسیر یلیخ

 دعوا ندارم یبپوش حوصله -

 امیجا نم چیمن ه-ایست
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و دستشو  ندازمیرو سرش م رسه،شالشمیکه زورش نم رهیجلومُ بگ خوادیم کنمیطرفُش مانتو رو تنش م رمیم یخونسرد با

رو  کنمیمحکم پرتش م نیه خاطر همکرده بود ب میعصبان گهیاز خونه.د رونیب برمشیبه تقالهاش م توجهیو ب رمیگیم

در محکم  شمُیم نی...پرحرص سوار ماشگهیلب م ریز یو آخ خورهیم یدلصن یراننده که سرش محکم به پشت یکنار یصندل

  یو سع کشمیدستمُ به لبم م"ونهید کنهیخودشم رحم نم نیبه ماش"گهیلب م ریکه ز کوبمیم

 !شهیخنده ُم کنترل کنم که دوباره دادش بلند م کنمیم

ازت  هیچ یدونیندارم مگه؟اصال م ی!!! اصال من خودم خونه زندگگنیم یچ ،مردمیبریمنو کجا با زور م لیگور یهو-ایست

 متنفرم

 نهیشیرو لبم م ینیلبخند غمگ کنمیچشم نگاش م ی ازگوشه

 متنفراََِ صد درصد عاشقشن! یکیاگه گفتن از  نیعصبان یلیکه خ یدخترا موقعه ا دمیشن من-

لب  ریو ز کوبهیم یصندل ی! و بعد با حرص سرشو به پشتزنهیکه گوشم زنگ م کشهیم یبنفش غیو ج ارهیطاقت نم باالخره

 "یلعنت"گهیم

 ایست

 ادهیپ"گهیو م دارهینگه م نُیخونه ش،ماش امیمجبورم کنه ب کردمیبشه،فکر نم ینجوریا کردمیفکرشم نم یحت یلعنت

 کشه،پریو م رهیگیو دستمو م کنهیبازش م ادیو به طرف در سمت من م نییپا رهیخودش م شمینم ادهیپ نهیبیم یوقت"شو

 رونیب کشمیحرص دستمو از دستش م

 تونمیخودم م-

 میاریلباساتو م میریباالروانتخاب کن،فردا هم باهم م یاز اتاقا یکی یراهُ ک بلد-یرعلیام

 گمیو با داد م شهیصبرم تموم م ی کاسه

 بس کن!-

که اشک توش حلقه زده  یی!با چشماشهیکه صورتم به طرف راست کج م زنهیبهم م یلیس یناباور نیو در ع ییهوی یلیخ

 تو بغلش کشهیو منو م گهیم"یلعنت"لب ریکه ز کنمینگاش م

باهات نارم به شرفم قسم فقط هم  یکار ستم،نترسین بهیمن که غر ؟یکنیم یمنو عصب یمن چرا دار زیآخه عز-یرعلیام

 !شهیقابل تحمل م رینکن صدات غ غیج غیج انقدرممیشیخونه م

 زنمیش م نهیبه س یحرص مشت با

 !نهیدستت سنگ-

 زنهیخورده م م یلیس یرو گونه  یا بوسه

 ن کنمسرت و لبتُ پانسما امیبشکنه دستم،االنم برو خونه من ب-یرعلیام

  یرعلیام

انتقام  هیعقل سر  یب یانگار دلم از دست همه دروغاش و کاراش پر بود، دختره  یزدم ول یلیکه بهش س شدیچ دونمینم

خب دست خودم  یول دونستمیم تُی...حاال خوبه واقعومدمیکه من م یبچه گانه زده صورت خودشُ داغون کرده،با اون سرعت

 گمیم دمُیرو نشونش م یاتاق دمیسرو لبشو سروسامون م نکهیشدم.بعد ا ونهینبود کلمه ت*ج*ا*و*ز که رو زبونش اومد د

 رمیمظلوم شده ش طرف اتاقم م یتوجه به چشما یکه مال اونه،ب

 بخوابم رمیمن خسته م م-

 ...شیبه چند ساعت پ رهیناخوداگاه فکرم م یبخوابم ول خوامیم

 ؟یسالم داداش خوب-طاها

 ؟یگم کرد ت،راهیبه خوب-

 !یبدون خوامیهست که م یموضوع مهم-طاها

 من در خدمتم...-
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از تو  یب طور خواستیبا تو همه از رو نقشه بود خب اون م ایست یی...آشنایدون یاز کجا شروع کنم،م دونمیخب نم-طاها

و ول  زتریکه ازخواهرم برام عز یداداش فکر نکن کس نیاما....بب میریجلوشو بگ میکرد یسع یلیمنو دالرام خ رهیانتقام بگ

 یبه طور دهیضربه د یلیخ ریچند سال اخ نیتو ا ایخودش من اومدم سراغت ست ر!فقط به خاطچسبم،نهیو به تو م کنمیم

 نیش از ب نهیکه ک یکمکش کن و یبهت بگم که بدون تیدختره سردو خشک،اومدم واقع هیشده  طونیدختره شوخ و ش هیکه 

 !شیچند سال پ یایبره که بشه همون ست

 بکنم؟ تونمیم کاریخب من چ-

 کنهیکه فکر م یستین ی! ثابت کن که اونجوریستنا تو مقصر نبود ی هیبهش ثابت کن که تو قض-طاها

 کنمیداره کمکش م یقلب پاک ایباشه داداش ست-

 که... نهیامروزش ا ینقشه  یراست-طاها

 یصحنه ساز خواستهیمثال م دهیکوب واریزدتش و سرشم به د ایست یشروع کرد به گفتن که طاها خودش به خاطر اصرارا بعد

 کنه!

 ایست

 یدارم به آخرا گهیکنارشم همخونه شم،د قایبهتر شد دق ینطوریا کنم،اتفاقایکه متعلق به منه نشستم و دارم فکر م یاتاق تو

خوابم  یک دونمیکه نم کشمیمشغول رو تخت دراز م یو با فکر کنمیساعتُ رو شش صبح کوک م شمیم کینزد یباز

بزرگ و پر از دار و درختش  اطیاتاق به ح یاز پنجره  دمیبه بدنم م یقوسو کش و  شمیم داریب یزنگ گوش یبره،باصدایم

 یچون صدا کنمیبه طرف آشپزخونه پرواز م رمُیم رونیاز اتاق ب ی... پرانرژدنییدو یبرا دهیهوا جون م نی! اشمیم رهیخ

 خوامیو م کنمیدرست م یمونیپ پرو رهیگردو پن یو لقمه  زمیریخودم م یبرا یآب پرتقال وانیقاروقور شکمم بلندشده!ل

کامل داره لقمه منو  یکه با خونسرد یرعلیتو دهن خودش!به ام چپونهیو م رتشیگیتو هوا م یبزارم تو دهنم که دست

 کنمینگاه م خورهیم

 مال من بود-

 خورمیو م رمیگیخودم لقمه م یو برا کنمیبراش نازک م یچشم ندازه،پشتیباال م طنتیدهنش پره ابروهاش و باش چون

 رمیف درسالن مو به طر دمیم رونی!نفسم و با حرص بخورهیشو م هیو بق رهیگیکه از دستم م خورمیرو تا نصفه م موهیآبم

 کجا خانوم؟!-یرعلیام

 بدوأم رمیم-

 !میپس صبر کن باهم بر-یرعلیام

  یرعلیام

...بعد از ستمین کنهیکه فکر م یبهش ثابت کنم که اون دیبا رهیگیم یداره،آدم باهاش انرژ یحس و حال خوب ایبا ست دنییدو

از موهام قطره  رونیب امیم کشمویتنه م م نییو حوله رو دور پا رمیگیم یدوش اب سرد اوردیدوش سرحالم م هی دنییدو

تو خونه  یبلند آهنگ نانس یصدا ندازمیحوله رو دور گردنم م رمیگیمآبشو  یکیکوچ یبا حوله  چکهیآب م یها

که محو  رمیم رونیلخت از اتاق ب یتنم کنم با باالتنه  یراهنیپ نکهیشلوارم بدون ا دنیو بعد از پوش شمیم ده،کنجکاویچیپ

 !شمیم ایرقص ست

دور  هی یکه انگار کمر از خودش جداست!موهاشو با طناز لرزونهیو م دهیکمرشو با ضرب تکون م نیکه نه،ضرب...همچ رقص

 یدور دفعهی کنهیم لیو رقص پاشو تکم لرزونهیراه رفتن م نیشودرحو بعد باسنه لرزونهیم زیهاشو ر نهیو س گردونهیم

 !دوزهیبه جز صورت من م ییو نگاهشو به هرجا ستهیمیباهول وا شهیمن م یکه متوجه  هزنیم

 ایست

نگاهمو  کشهیبه رخم م شوینظر یب کلیو اون ه ستادهیلخت جلوم وا یبا باالتنه  ایح یب ی دوزم،پسرهیلرزونمو بهش م نگاه

 دهیکه نگاش به لبم کش کنمیم سیخشکمو با زبون خ یکنم،لبایبه جز اون نگاه م ییو به هرجا دارمیاز روش برم عیسر

 شهیلرزونم بلند م یو من مطمنم که گونه هام قرمز شده! صدا ارهیخون با سرعت به صورتم هجوم م شهیم

 ...نیهم یو برا یاووووومممم من فکر کردم تو حموم-



Roman-City.ir 
 آرامش چشمان تون رما

 

https://telegram.me/romancity 22 

 

 کنهیقطع م حرفمُ

 فتادهیکه ن یاتفاق الیخیب-یرعلیام

 کنهیم یمکث

 !یرقصیم قشنگ-

 کنمیدوباره تر م دمویخشک یلبا

 ؟ینگرد ینطوریا نجامیکه من ا یازت خواهش کنم تا وقت شهیاوووممم م رفتمیکالس رقص م یسالگ ۶۱ ،تایمرس-

 گهیم زنهیکه چشاش برق م یدرحال یطونیکه با لحن ش کنمیلختش اشاره م ی نهیابروم به س وبا

 !نمیبیتوش نم ی...و من مشکلیتودوست دخترمچرا؟!-

 یرعلیام

 تونستمیم ره،کاشیگیکه لباشو به دندون م ندازمیبه چشماش م ینگاه عیسر فتهیخوش فرمش م ینگاهم به لبا ناخوداگاه

شد،بهش  دایخوش فرم از کجا سروکلش پ یتست طعم اون لبا لیم نیا دفعهی دونمینکنه!نم نکارویسرش داد بزنم که ا

 کنمیبلند م شوو سر زارمیچونه ش م ریو انگشتمو ز شمیم کینزد

 بگردم؟ ینطوریدوست دخترم ا شیهست پ ی!مگه مشکلیهووووم،نگفت-

 دونمینم-شهیلرزونش بلند م یصدا

 زنمیم یخنده ا تک

 به من نگاه کن کوچولو!-

 ...زارمیاش ملب یداغمو رو یو لبا دمیکه کنترلمو از دست م کنهیموقع لبشو بازبون تر م همون

! کشمیو زبونم و رولبش م رمیگیاز لبش م یزی...گاز رکنهیثابت م شویشوک زدگ نیبازوهام خشک شده و ا نیمجسمه ب نیع

 تو دهنم کشمیم نموییلب  پا چسبونمویم شیشونیدختر فوق العاده س...سرمو به پ نیا یمن طعم لبا یخدا

 اووووم خوشمزه س!-

  کنهینگام م زنهیخوشگلش که االن از شوک گرد شده و دودو م یباچشما

 ؟یدیتو منو بوس-ایست

 آره!-

 دوزهیبه گردنم م نگاهشو

 چرا؟-ایست

 !دمیچرا نداره!دوست دخترمو بوس-

 گهیم لرزهیکه از بغض م ییو باصدا زنهیلرزونش کنارم م یبادستا

 برم شرکت! دیمن با-

 ریز یلعنت"چرا بغض کرد!"که ادیم شیبرام پ یکنم،سوالی!بابهت نگاش مرهیو ازش باال م رسونهیدو خودش و به پله ها م وبا

 تیآوردن واقع ادی!بابه دادمیجلوش وا م دیبهم نداره نبا یاون قصدش انتقامه و حس دونمیمن که م کنمیو فکر م گمیلب م

 "یلعنت"گمیبلند م ارمیفرود م واریمشتمُ تو دل د هک یدرحال بندمیچشامو با حرص م

 ایست

به  میشونیچسبوند به پ شُیشونیپ ی...وقتیبودول یحس خوب یلیخ دیتنش لرز نیداغشُ رو لبم گزاشت کل تنم ب یلبا تا

 نوی! ارمیکه قراره ازش انتقام بگ یکس یاونم از بوسه  اد؟یبوسه خوشم ب هیاز  دیمن،من چم شده؟! چرا با یخودم اومدم خدا

 ...گزرمیباشه ازش م شیراه وابستگ می!!! اگه دخترونگگذرمیم ممیاز دخترونگ یکه به خاطر هدفم حت دونمیم

لم  ونیزیجلو تلو یرو کاناپه  یرعلیام رمیم نییآروم از پله ها پا یو با قدم ها رونیب رمیواز اتاق م پوشمیم یکیش لباس

 یول نمیبیو تو چشمش م نیبرق تحس گردهیکفشم به طرفم برم یشنه پا یکه با صدا کنهیم نییداده و کاناال رو باال پا

 امی! باصداش به خودم مترسمیواقعا از اخمش م یکه اگه بخوام به خودم اعتراف کنم گاه کنهیم یاخم وحشتناک دفعهی

 ؟یکجابه سالمت-یرعلیام
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 گفتم که شرکت-

 ؟یریسرووضع شرکت م نیشما با ا-یرعلیام

 کدوم سرو وضع؟؟؟-

 گهیلباست د نیهم-یرعلیام

 که هس تا مچ پامه! ن،بلندمیو سنگ کیلباسم چشه مگه؟ ش-

با دست "دکمه نداره و همه جات شتریسه تا ب یدوما مانتوت بلنده ول رون؟یب یانقدر اون موهاتو انداخت یچ یاوال برا-یرعلیام

 دهیتنتو نشون م یها یکه همه برجستگ یتنگ نیداره مانتو به ا یمعلومه،سوما اصال چه لزوم"به وسط پام کرد یاشاره ا

 !؟یبپوش

 کنمیگرد شده نگاهش م یچشما با

 رونیمن به خودم مربوطه، دوما موهامم دوست دارم ب نی!اوال لباس پوشدونستم؟یداشته و من نم رادیلباس من انقدر ا-

 !دهیافتادن بهم دست م یمانتوم گشاد باشه حس تو گون ادینمبزارم،سوما اصال خوشم 

 یرعلیام

داشت!مثال بلند  ادیز رادیو ا بیع یبود ول کیوکامال ش یلباسش عال کنمیسکته م اشیدخترو لجباز نیمن از دست ا آخرش

نداشت  یدکمه ا چیبود و ه آزاد نییاز کمر به پا یعنیتنه  نییسه تا دکمه اونم فقط تو قسمت باال تنه ش داشت و پا یبود ول

ملوسش کرده  یادیکه ز رونیبود ب ختهیرنگ کرده شُ ر یموها یبود! از طرف خصراه رفتن قشنگ وسط پاهاش مش نیو درح

خودمو  یمنم راهکارا یچموشه ول یادیبدنش معلوم بود...درسته ز یها ینگو!!!همه برجستگ گهیمانتوشُ که د یبود، تنگ

گونه  یرو یبوسه ا یبا خونسرد دکرد...بع غیج غیج یتنش کردم که کل یبازور مانتونسبتا بهتر یول شدینم یداشتم!!!!راض

 زد! رونیبده از خونه ب مُیجواب خداحافظ نکهیرفت و بدون ا یچشم غره ا"زود برگرد"ش نشوندم و گفتم

 نمیا گهیدش فکر کرده حتما با خودش مبا خو یشم چ یخسته م یعل ریام یواقعا دارم از دست کارها رونیب زنمیخونه م از

سوار  تیبا اعصبان رهیبگ یمنم به باز یعل ریام زارمینم گهید کنمیبه قلبم حس م ویستنا هجوم ناراحت ادیبا  هیمثل ستنا و بق

وبه سمت شرکت حرکت  نهیشیبه لبم م یفکر لبخند نیبا ا افتهیکنم که به پام ب یدم کاریوبه خودم قول م شمیم نیماش

 کننیم یدقت یکارمندا ب کنمیبه سمت خونه حرکت م سوزهیداره م گهیشدم!پنج ساعت تو شرکتم چشام د کنم،خستهیم

 کارها به عهده خودمه یدن همه  یدل به کار نم

  هزنیم یلبخند رونیب ادیاز آشپزخونه م یعل ریام شمیوارد خونه که م کنمُ یپارک م نویماش رسمیم

 شام ایلباست عوض کن ب ،برویبه سالم خانــوم خسته نباش-

 ریندارم شب بخ لیم-گمیهمون لحن بلند م رم،بایکه بهش محل بدم به طبقه باال م نیو بدون ا دمیم یسردو خشک سالم

 یعل ریام

 یبهش ثابت کنم من اونجور حس یچه جور کارکنمیدختر چ نیچش بود؟موندم با ا کنمینگا م ایرفتن ست ریتعجب به مس با

 رمیهمه فکر بدون خوردن شام به اتاقم م نیاز ا کشهیبه خواهرش نداشتم،هوف مغزم داره سوت م

 ایست

و از  کنمیو لباس خواب تنمُ عوض م رمیگیدوش م هی شمیساعت هفت  بلند م کنمیچشامو باز م یبه سخت دینور خورش با

سالم  رهیگیزود نگاهشو م افتهیکه تا نگاهش به من م نمیب یرو تو آشپزخونه م یعل ریورم امکه صبحونه بخ شمیاتاق خارج م

 شیناراحته ناراحت شبیاز لحن  سردش مطمئنا بخاطر د کنمینم یتعجب دهیجواب م یو با لحن خشک لیم یب کنمیکه م

به  یبوسه ا شمُ یپام بلند م یطرفش...رو انگشتا رمیفکر م نیبا ا ارمیاز دلش در ب دیبخاطر هدفم با یول ستیاصال برام مهم ن

 خسته بودم!  شبید-گمیو آروم و زمزمه وار م زنمیگونه ش م

  یرعلیام

اومده بود اعصابمو به  شیپ یریدوتا از کارکنا درگ نیکلمه خسته م،ب یواقع یامروز به معنا رونیب زنمیاز کارخونه م خسته

 شدت خورد کرد...
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 اطیداخل ح نیماش کنمُیو باز م اطیدر ح موتینکردم،با ر نکارویا الیبا وساتت دان یاخراجشون کنم ول واستمخیکه م یطور

 کنمیپارک م

جلو در  نمیبیکه م یزیکه از چ کنمیدرو باز م ی!با کنجکاوادیبلند آهنگ م یصدا رمیمحکم به سمت خونه م یقدم ها با

تو دوختش به  شتریمتر پارچه ب میده،نیکه پوش هیچه لباس نیفکر کرده با خودش ا یدختر واقعا چ نیمن ا ی!خداشمیمات م

بدنش کامال  یها ی!انقدر تنگ هست که برجستگرسهیباسنش م ریوجب ز هیکه تا  یکار نبردن...لباس دو بنده کوتاه

 کنم،تُنیو صداش م بندمیحرکت درو م هیکلمه دااااغم با  هیواقع یمن نشده،داغ کردم!آره به معنا ی! هنوز متوجه داستیپ

! رهیم یشده و رو به خمار ورگهدختر د نیا یکه بخاطر رقص،اندام و لباس معرکه  یی!صدابهیصدام برا خودمم عج یبم شده 

 زارهیبرجسته ش م ی نهیو دستشو رو س گردهیکه باهول برم کنمیبلند صداش م ندفعهیا

 !یاوهون هی یهنا  هی ر،یام میترسوند یواااا-ایست

 رسهیکه صدا به صدا نم یآهنگ و بلند کرد یانقدر صدا-

 یکه رو یدست یو ناخوداگاه نگاهم رو ندازمیم ایبه ست ینگاه کنمیو خاموش م ستمیو س دارمیبرم یعسل یاز رو کنترلُ

 تر  پیک نیاز ا قشیکه  ی.لباسنهی،شیگزاشته م نشیس

و  کنهیسمت چپش کامال معلوم بود رد نگاهمو دنبال م نهیرو بازوش افتاده بود س یاز بنداش از شدت شل یکینداشت؟! باشه

و تند به سمت  کشهیبنفش م غیج هی دفعهی کنهیو دوباره خودش و رسد م ندازهیبه من م ی! نگاهرسهیو باسنش م نهیبه س

 کشمیم ی!پوف کالفه ادمیو با سروصدا قورت م و آب دهنم شهیم دهی! نگاهم به سمتش کشدوئهیپله ها م

 بودا ! کینزد-

 زنمیو با دست خودمو باد م ارمیدر م راهنمویپ

 !ارهیدوش آب سرد حالمو جا م هی-

 ایست

مقصر خودشه از  کنهیم یفکر نیهمچ کنهیم خودی! اصال بدمیلباسُ پوش نیاز قصد ا کنهیرفت، االن با خودش فکر م آبروم

 ! ادیاجازه ب ینداشت ب کرد،حقیم یزیچ یاهون یا هن هی دیاول با

بعد از برداشتن  شمی!بلند مشهیاعصابم خودم خورد م شترمیب چیکه ه شهیدرس نم یچیکه شده ه یفکرکردن به کار با

 ! شهیدر و باز کنم که...در حموم باز نم خوامیو م بندمیآبو م ریسرجاش،ش ادیحالم ب رمیدوش بگ هی رمیحوله م م

 !پس...شهینکنم هم که نم شه،اگهیصدا کنم سه م یرعلیشد.....اگه ام ینجوریا چرا

 یعلــــ ـــریام-

 شنیفرما م فیتا باالخره آقا تشر مونمیمنتظر م یا قهیدق پنج

 شکسته؟ تیین؟جایزم یا،خوردیست شدهیچ-یرعلیام

 !رونیب امیفقط در قفل شده هرکار کردم باز نشد لطفا درو باز کن ب هفتادین ینه اتفاق خاص-

 باشه.-یرعلیام

 یرعلیام

 شام کنم  یبرا یفکر هی دیرون،بایب زنمیو از اتاق م کنمیدرو باهزار زور و زحمت باز م باالخره

 که آماده بشه... دمیو بهش خبر م ایاتاق ست یدر بسته  یجلو رمیم رونیب میریشام و م پس

 چمویو سوئ یبعد از زدن اتکلن مورد عالقه م گوش کنهیم لیتکم پمویت میآب یو کتون یمشک یل ،شلواریا روزهیف یآب شرتیت

 زنمیم ایهمزمان دوتقه به در اتاق ست امیم رونیاز اتاق ب دارمُیبرم

 ...گرسنمه!یزود باش خانوم-

 اومدم...-ایست

...شلوار دمپا دیسف یزانو یوجب باال هیتا  کیش یداره،مانتو یمیمال شی.آراشهیم رهینگاهم رو صورتش خ کنهیکه باز م درو

ناخوداگاه اخمام تو هم  ختهیآزادانه رها کرده،موهاشو فرق وسط باز کرده و از دو طرف رو شونه هاش ر شویو شال مشک یمشک
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رو  رویرو ز ششیآرا زیم یکشو گهینم یزیچ یول کنهینگاه ممتعجبش بهم  یچشماداخل اتاق با  دمیو هولش م رهیم

 ندازهیبه دستم م یباتعجب نگاه رمیو به سمتش م دارمیبرم ییکنم کش مو دایکش موش رو پ یتا جعبه  کنمیم

 کش مو؟؟؟؟-

 یرو تختو با کش موهاشو باال ندازمیشالشو م دهینشون نم ی!تو شوک رفته و عکس العملگردونمیو برش م گمیم یهوم

 !کنمیم کسیسرش ف

 ندازمیبهش م یتو! نگاه دمیموهاشو م یهمه  ندازمی!شال و رو سرش مزنهینم رونیکه اصال از شال ب یطور

 !یخوشگل تر ینطوری،ایخانوم ینازو ملوس شد یادیز-

 نمزیرو گونه ش م یا وسهکنه،بینم یو در کمال تعجب لجباز ندازهیبهم م ینگاه جانیتعجب و ه با

 یرو دنده آهنگ  مهد زارمیو م رمیگیرو تو دستم م ایدست ست میشیکه م  نیخوشم امده سوار ماش اینگم از کارست دروغ

 شمسُیوعل یجهان

 .کنمیم یپل

ازش  میکه دل خوش الیبه دوست دختر سابق دان افتهیکه چشمم م شمیم ادهیکنم و پ یرستوران پارک م نگیتو پارک نیماش

 .شدیم زونیازم آو رونیب رفتمیباهاشون م یندارم وقت

که کنارم  ییایرو لب ست زارمیو لبم م گردمیو بدون فکر برم عیکه سر کنهیاسمم و صدا م شهیمن که م ی متوجه

چشمام  دارمیبردام ایلبمو از رو لب ست شهیدختره که دور م یقدم ها یلباش...صدا دنیباولع به بوس کنمیم ستاده،شروعیا

بود ومن  نجایکه  اون دختره ا خواستیهنوز دلم م میاز حق نگذر یبهش بفهمونم که مجبور شدم ببوسمش.ول کنمیم یسع

 !دمیبوسیم شتریب ارویست

 دختره دست ازسرم برداره! نیکنم تا ا نکارویببخش واجب بود ا-

 زنهیم یپوزخند

 روش! نمیبه دل شکستن ا یدار تو که عادت-ایست

 یالیخیبه ب زنمیخودم م یول شمیمنظورش م متوجه

 ه؟یمنظورت چ-

 من گرسنمه! مینداشتم بر یمنظور خاص یچیه-ایست

 ایست

 کرده نکارویبازکردن دختره ازسر خودش ا یکه گفت برا یدلم از کارش گرفت مخصوصا وقت دیکه  منو بوس نگیپارک تو

 میشیدخترهه حقش بود...نه؟!وارد رستوران م نیا شیخدا یرو نشکنه ول یدل دختر گهید کنمیم ی!کارایست گنیمن م به

 شهیکه گارسون جلومون سبز م

 نییبفرما نیخوش اومد یلیخ-

که به لبم  یپر پر شده...لبخند یشده بت گل ها نیتزئ زیم هیمن  ی...خدامیر یو به طبقه باال م میشیهمراه م باهاش

 مونهیدور نم یرعلیام یاز چشما نهیشیم

 خوشت اومد؟-یرعلیام

 که بدونه خوشم اومده  خوامینم

 !ستیبد ن-

به  یخودش انتخاب کنه نگاه کنمیکه اشاره م رهیگیو طرف من م رهیگیحرف منو رو از گارسون م یو ب زنهیم یشخندین

 شمیم رهیبهش خ پرسهیازم م یرعلیکه ام یاما با سوال ندازمیم میگوش

 هست؟ تیتو زندگ یکس ایست-یرعلیام

 زنمیم یمصلحت لبخند

 ؟یهست ی!معلومه پس تو چهیچه سوال نیا-

 کنمیکه متعجب نگاهش م زنهیم یپوزخند
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 دهیم رییتغ یرو به لبخند پوزخندش

 واقعا؟-

 یرعلیام

 واقعا؟-زنمیم یلبخند کنه،بالجباریکه با متعجب نگاهم م زنمیم یپوزخند ناخوداگاه

 ندازمیم ایبه ست ینگاه زارمیدهنم م یتو یاز ماه یکه تکه ا یدرحال

 اومده شیسوال برام پ هی-

 زنهیم ییتو دل برو لبخند

 جونم؟!-ایست

کردم  دایپ میبا ماه یدیجد یریکه در گ یدرحال زهیریقلبم م کنمیچرا حس م دونمیو من نم"جونم" گهیبار  که بهم م نیاول

 گمیم

 !؟ینسبت به من دار یتو چه حس-

 کنهیم یملوس ی خنده

 ست؟یمعلوم ن-

 دارم حستو از زبون خودت بشنوم دونم،دوستینم-

همش دوست دارم کنارت  یاصال،ول ستین فیقابل توص "انتقام"نسبت به تو دارم یحس خاص هی ریام یدونیم-ایست

 !رهیدلم برا اخمات م یگاه یحت بهیم دوست دارم،عجلبخنداتو دوست دارم،راه رفتنت یدونی!میباشم،کنارم باش

 گرم شد! یلیهوا خ کنمیحس م یچرا ول دونمیحرفاش دروغه نم یهمه  دونمیم خوب

 ؟یخب تو چ-ایست

 ندازمیباال م طنتیبا ش ابرمو

 !؟یمن چ-

 ریا ...لوس نشو ام-ایست

 کنمیم یخنده ا تک

 خب سوالت کامل بپرس-

 کنهینگاهم م یحرص

 !ه؟یبپرسم که حست نسبت به من چ تونمیم یرعلیام-

! یبکن یهرکار یباشه که بخاطرشون حاضر باش زایچ یلیهدفت خ دیبهت دارم،خب تو شا یحس خوب ایست یدونیم-

 که با تو بودن و دوست دارم! کنمیواقعا حس م ،ومنیدار یتو دل پاک ستین یچی....خب تو دلت هیول

 ایست

از  یرعلیام دیکننده ست! که چرا با جیوسط گ نیا یزیچ هی یخوبه ول یلیخ نیشه،ایداره وابسته م م یرعلیام کنمیم حس

 باشه؟! ینظر من جذاب و دوست داشتن

 "یکه وابسته ش شد یدونیبس کن دختر خودتم خوب م"من که دنبال انتقامم ینه برا یواقعا جذابه ول میاز حق نگزر خب

 شمیکه باعث مرگ خواهرم شده نم یکس یت وابسته وق چیمعلومه که نه...من ه-

که سه شب  ندازمیم میبه ساعت گوش ی!نگاهشمیم ونهی!آخرش من دزنهیروبا خودش حرف م یشدم،کدوم ابله رمیدرگ خود

!انگار ستمیسرد گذشته ن یایاون ست گهیکه واقعا چرا من د ،کنمیو باز فکر م خوابمیو به پهلو م کشمیم ی. پوفدهیو نشون م

 یانقدر مغرور باق یرعلیبعد از اونم ام نمیبب خوامیدارم!م یدیجد یفکرا ال،فردایخیب یکه...هع شیبرگشتم به دو،سه سال پ

 .مونهیم

 یشیمتر پارچه تو دوختش به کار نبردن لباس خواب قرمز آت میاز ن شتریب دمیکه پوش یلباس شمیم رهیب خودم خ نهیآ تو

!به ساعت دنیخودشونو نشون م یعیاشکام کامال طب زمیریکه تو چشمم م یقطره ا اره،بایرو به زانو در م یکه هر مرد یرنگ

ساعت هشت شب بود که اومد خونه و من از ساعت نه به بهونه  قایدق یرعلیده،امیکه دو نصف شبو نشون م ندازمیم ینگاه
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وقتشه و مطمئن شدم که خوابه با حالت دو از اتاقم نفس  گهیاالن د جلوه بده! یعیاومدم اتاقم که نقشم طب ادیخوابم م نکهیا

چقدر چهره  ده،توخوابیچقدر آروم خواب که ندازمیبهش م یو نگاه کنمی!درو باز میرعلیبه سمت اتاق ام رمینفس زنون م

 یکه بازه...با دلسوز ورهخیاتاقش م یلحظه چشمم به پنجره  هی دهیرو بغل کرده و بدون پتو خواب یش آرامش بخشه!بالشت

 نو همزما دمیتکونش م رمُیو آروم به سمتش م افتمینقشه م م ادی دفعهی یکه ببندمش...ول دارمیبه سمت پنجره برم یقدم

 شهیم زیخ میبا هول ن دفعهی...یول کنهیو نگاهم م کنهیخمار خوابشو باز م ی!چشماکنمیصداش م

 شده؟! یزیچ-

 ...تر...سم!ی...من...مریام-

روشن اتاق دل  هیسا ریکه ز رشینظ یب کلیه دنیکه لرزشش از رو نقشه نبود...از د خورمیقسم م ی!!! ولدیلرزیم صدام

 تو بغلش دیرو روشن کرد و با محبت منو کش یچراغ خواب رو عسل یرعلیصدام که سهله!ام دیکردم همه تنم لرز برد،حسیم

 !؟یدیخواب بد د زدلمیچرا عز-یرعلیام

 دمیواقعا ترس ریوحشتناک بود ام یلیکابوس بود،خ-

 یکه بخواب نمیشیمن باال سرت م میبر ایب-یرعلیام

 به شدت تکون دادم سرمو

 نه!-

 !؟یپس چ-یرعلیام

 ...بندمیچشمم م ،تایباش شمیپ خوامیمن م-

  کنهیقطع م حرفمو

 ابمخویتو رو تخت بخواب...منم رو کاناپه م زمیباشه عز-یرعلیام

 کشمیو همزمان دراز م کشمیتخت دونفره ش م یگوشه  خودمُ

 گوشه بخواب!!! نیهم ایاوم تختت که دونفره س ب-

 دهیو آب دهنش و با سرو صدا قورت م ندازهیبهم م ینگاه یرعلی!امدمیتخت و نشون م ی گهید یبا دست گوشه  و

 پتو رو بکش روت! ایست-

 ندازمیباال م ییابرو طنتیذره باال رفته باش هیلباس خواب کوتاهم  دونمیکه م یدر حالمن و

 راحتم!-

 شیشونیپ یو دستشو رو کشهیاز من به پشت دراز م کشه،بافاصلهیموهاش م نیدستشو ب یکه با کالفگ ندازمیبهش م ینگاه

 .زارهیم

 ریام-

 گمیکه دودل شدم و وجدانم به جونم افتاده م یدر حال یآروم یکه با صدا گهیلب م ریز یهوم

 !؟یبغلم کن شهیترسم،میمن م-

  یرعلیام

 گمیم یگرفته ا یکنم!با صدا ترسه،بغلشیکه م گهیم یآروم یکه با صدا کشمیبا فاصله ازش دراز م یکالفگ با

 بغلم کوچولو ایب-

!به خاطر هیکه چقدر بغل کنمیفکر م نیو ناخوداگاه به ا کنمیو بغل م کشیو کوچ فیو همزمان اندام ضر چرخمیبه پهلو م و

نفس  نهیشیلخته م م ی نهیس یلختم در تماسه،دستش که رو یلختش با پاها یکه به تن دارم کامال پاها یشلوارک کوتاه

  کنهیم یزیر ی ه!خندکنمیو موهاشو نوازش م کشمیم یقیعم

 !رهیگیخوابم م ،دارهیچه حس خوب-

 زنمیلب م یچرا ول دونمیو نم شمیم رهیچشماش خ تو

که  کنهیم م نهیش شروع به نوازش س کیکوچ یو با دستا گهیم ی!چشمرهیپس توام منو نوازش کن که منم خوابم بگ-

و نگاهم از چشماش رو لباش سر  شهیدستم تو موهاش محکم م ی!انگشتاشمیداغ م شتریهر لحظه ب کنمیاحساس م
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بهش  یمحکم کیو م کنمیوبه سرعت زبونشو شکار م ارمینمکه طاقت  کشهیهمون موقع زبونشو رو لباش م قایدقو  خورهیم

 یو داغ کنمیمانند نوازشش م رهیدا دموی!دستمو از تو موهاش به سمت کمرش سر مکنمیو با لذت طمع لباشو مزه م زنمیم

باهام  تبه شد امیکه ست شهیبه لذتم افزوده م ی!درست وقتکنمیهم حس م دهیکه پوش یاز رو لباس نازک یبدنشو حت

 !کنهیلبم م دنهیو شروع به بوس زنهیم یکیبه زبونم م کنهیم یهمراه

 یرعلیام

 دمیبه سمت شلوارش سر م کشم،انگشتامویو کمر لخت و داغش آروم دست م کشمیلباس خوابش م ریو نوازش وار ز دستم

 و....

 ایست

.ناخوداگاه با آوردن اسمش شمیمواجه م یرعلیام هیخال یکه با جا کنمیو کنارمو نگاه م کنمیچشمامو باز م دینور خورش با

بکارتم هم عذاب بکشه هم  دنیبا بخش خواستمیو م خواستمینم نویمن دخترم!درسته ا یول میداشت افتم،رابطهیم شبید ادی

 ،تونمیراحت م یلیمطمئنم به شدت وابسته م شده و من خ دمید شبیکه د ییرعلیمقدرشم خوب بود.ا نیهم یوابسته تر ول

به  ینیس یرعلیام شهیکه در اتاق باز م کنمیکه دارم تنم م یو با درد ی...لباس خوابمو به سختیبعد یبرم سراغ نقشه 

درد دارم  دونهیکه م دونمیکرده!م هکه برام صبحونه آماد شمیمتوجه م زارهیم یعسل یرو رو ینیس ی!وقتشهیدست وارد م

که با اخم  گمیم ی!آخکشهیم ریکه باسنم ت نمیشیتخت م یو گوشه  شمیکرده! با درد از جام بلند م نکارویا نیبخاطر هم

 ادیم نوریاو دوباره از اونور به  رهیاتاق به اونور اتاق م نوریکه از ا ریبه ام"لعنت به من"گهیم یلب حرص ریو ز کنهینگاهم م

 ارهی!دلم طاقت نمکشهیو محکم م کنهیو دستشو تو موهاش چنگ م کشهیم ییحرص کنم،پوفینگاه م

 !؟یناراحت ر،چرایشده ام یطور-

 گهینم یزیوچ کنهیبهم م یچپ نگاه

 ایست

 کشمیم یپوف

 شده مگه؟! یخب چ-

 !شهیکلمه منفجر م هیواقع یحرفم به معنا نیا با

 !!!یتو چرا گزاشت اوردمیمن طاقت ن یلعنت-

 زنهیکه بلند تر از قبل داد م گمینم یزیچ ندازمویبهش م یوار گرد شده نگاه کیکه اتومات ییچشما با

خودتو  ای نویا یفهمیم یخودمو کنترل کنم تو االن دختر نبود تونستمینم شبیاگه من د یاز کارات خسته شدم لعنت گهید-

 !!!؟یبه نفهم یزد

 گهیو بلند تر م کنهیو زبونم قفل کرده!!!با خشم نگاهم م دمیخاطر اخم وحشتناکش ترس کنم،بهیشُک نگاهش م با

ته؟!فکر نکن از  ،نقشهیکردیم کمیتحر تیکه خوب با زبون صد متر شبی!دیزدیکه خوب زر م شبی!دیچرا الل شد هیچ-

 بدن پدر پدر سگت تو گور بلرزه! کنمیم یکار یایب یپدر ینازو غمزه ها واسه هر ب نیاز ا یا،بخوایخبر ندارم ست یزیچ

 گمیم هیو با داد و گر زنمیبهش م یمحکم یلیس شمویم کشینزد یدلخور با

 

 آشغال یخودت ،هرزهیکن نیبه پدرم توه یحق ندار-

منم و  نیو ا ندازمیخودمو رو تخت م کنموی!در اتاق قفل مکنمیخشک زده نم ریبه ام یتوجه رمویبا دو به اتاق خودم م و

 بلندم! یهق هقا

 ایست

به  ی!نگاهرونیب رمیاز اتاق م رمویگیچمدونو م یلباسام دسته  دنهیو بعد از پوش زارمیمانتو رو هم داخل چمدونم م نیآخر

چمدونم چون  رسمیبه پله ها که م"هنوز تموم نشده منتظرم باش یباز"گمیلب م ریز ندازمویم یرعلیاتاق ام یدر بسته 

 یکه صدا رمیبه سمت در سالن م رمویگیچمدون م یدوباره از دسته  رسمیپله ها که م نیی...به پاکنمیبلندش م کهیوچک

 سرجام خشک شم! شهیباعث م یعل ریام
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 !؟یکجا به سالمت-

 گمیبرگردم آروم م نکهیا بدون

 خودم! یخونه -

 طرفش ،گردمی...با اخم بر مرینچ گفتن ام یو صدا شهیم دهیکه چمدون از دستم کش دارمیقدمو بر م نیاول و

 گرفته؟!بده چمدونو... تیشوخ-

  ندازهیپاش م یو پا رو نهیشیخونسرد رو مبل م یرعلیام

 شده! یمیقد گهید ایبچه باز نیتو اتاقت ا نیبرو بش-

 طرف خودم کشمیم رمویگیچمدونو م یبا حرص دسته  رمویکه گزاشتتش م یبه طرف چمدونم که کنار مبل یعصب

 !ره؟یجلومو بگ تونهیم یاونوقت ک-

 من!-یرعلیام

 زنمیم یزیتمسخر آم پوزخند

 !؟یباش یشما ک-

 شوهرت!-یرعلیام

 کنمیگردو شده نگاهش م یکه مطمئنم اندازه  ییچشما با

 یستین گهیلحظه به بعد د نیکه از ا یآقا!شما دوست پسرم بود یهه شوهر،توهم زد-

 کنه؟یمشخص م یک ونیو ا-یرعلیام

 گمیمحکم م یلیخ

 ادامه بدم! دونهیکه منو هرزه م یبا کس ادیخوشم نم گهیمن!!! د-

 ؟یباش یاونوقت شما ک-یرعلیام

 !یرو نشناخت ایمن؟ هه پس هنوز ست-

بود تو  ییهویو چون  شمیم دهیکه به شدت از پشت کش زارمیدر م ی رهیدستگ ی...دستم رورمیبه طرف در سالن م وبعد

و بعد از قفل کردن در  رهیگیو چمدونمو ازم م گهیم ینچ"ولم کن"گمیم کشموی!با حرص کنار مرمیفرو م ریآغوش گرم ام

 رهیباال م یسالن چمدون به دست به طبقه 

 !یبر زارمینم یزنم ؟یکه چ یفکر کرد-یرعلیام

 زنمیم یغیحرص ج ده،بایبعد سوت زنان راهشو ادامه م و

 !ستمی!من زن تو ن؟یگیچرا مزخرف م-

 !ی...لعنتنمیبیدستش نم یو من چمدون نییپا ادیپله ها م از

 !یزنم یعنی یبا من رابطه داشت یوقت یاز نظر من هست-یرعلیام

 ...شبید یکه من دخترم و رابطه  یدونیمزخرف نگو،خوب م-

 کنهیقطع م حرفمو

که قلم  یبزار رونیخونه ب نیپاتو از ا یحق ندار یبکن،ول یکنیم یهر غلط یعالجناب نهی...آخر حرفم اایست یکالفه م کرد-

 !کنمیپاتو خورد م

 شدن در اتاقش... دهیکوب یبعد صدا ی هیو ثان رهیکنه دوباره به سمت پله ها م یبه من توجه کهنیبعد بدون ا و

 یرعلیام

حرف  ایبا ست یاونطور دیبه خودم،نبا گمیم ی...لعنتشبیکه د یهمون تخت رمیو به طرف تختم م کوبمیاتاقمو با حرص م در

بره البد  خوادی!خانمم از خدا خواسته چمدنشو جمع کرده و مزنمیم یچه زر دمیفهمیبودم و نم یعصب یمن لعنت زدمیم

بره  زارمیدارم،نمکه دوسش  دمیکور خونده.حاال که وابسته ش شدمو فهم یول نهولم ک خواستینقشه ش تموم شده و حاال م

 یول مینداشت یکامل یرابطه  نکهیمعرکه س با ا ایست شبیبه د رهیبه من داره!ناخوداگاه فکرم م ییحسا هیمطمئنم که اونم 
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رو دوست دارم.از همون روز اول  ایاگه بگم به خاطر رابطه وابسته ش شدم،نه!من خود ست دهیدختر تکه.حماقتمو نشون م نیا

 پدر در اومدم ازش خوشم اومد... یب یکه جلو اون پسره 

نکردم!درسته  نکارویمن ا یول دونمیبشم و همون روز بهش بگم که نقشه شو م الشیخ یب تونستمیم دمیو فهم قتیحق یوقت

شده بود خوشم  کیانتقام به من نزد یکه برا ایستاول از  یکه من از همون روزا کنمیبه خودم اعتراف م یرعلیاالن...من ام

اثراته  یریفکر کنم خود درگ زنمیم یبلند یقهقه  امیدخترم!به خودم که م نیا اشقکه من ع گمیو حاال با افتخار م ومدیم

 دختر... ونتمید ایادستیرو لبم م یخل شدن باشه،لبخند

 ایست

که دارم به  نطوریهم بندمویردو بدل نکردم!در اتاقمو م یعل ریحرفم با ام یکلمه ا یو من حت گذرهیم هیاز اون قض یروز دو

ادامه  خوادیو م گهیم یچشم"اتاقم ادیب نیبگ یمضفر یبه اقا" کشمیم ی...پوف کالفه ادمیسرتکون م یمنش یها یوراج

 "االن نیهم"رهیهاشو بگ یوراج ی

به در  یبعد تقه ا یا قهیدق رهیم رونیو از اتاق ب گهیم یخانوم نتونسته حرفشو کامل بگه مجددا چشم نکهیاز ا دیناام

مبل  یو با اشاره من رو دهیم یسالم شیشگیو با لحن طنز هم شهیموقرانه وارد م یبا لبخند یمضفر انیو شا خورهیم

  گمیم میشگیلحن خشک هم مون.با هکنهیال مانند اتاقم جا خوش م هیراحت

 درمورد واردات دارو...-

 کنهیقطع م حرفمو

 دنیبهتون بگم امروز داروها رس خواستمیبله اتفاقا خودم م-

 خوب بود! شهیخوبه،کارت مثل هم-

  زنهیم یبامزه ا چشمک

 پدرشون بوده باشه! کیمثل من ندارن که اَد کارمنده هم پسر شر یشرکتا که کارمند باحال یهمه  گهیبله د-

 ادیبم مبه ل یلبخند

 !کنهینم یاز شرکتم فرق رونیهرچند که ب یندار یمن فرق یبرا هیباش،تو شرکت تو با بق یجد-

قلب  رسهیبه من که م یکه خوب دهیاون طاها و دالرامه ورپر شه،بایدار م شیزبونش ن رسهیاوه بله خانم تا به ما م-انیشا

 !تپه؟یآسمون م

 کنمیم یا خنده

 تو؟! یشیم یجد یک شییخدا انیشا-

  زنهیم یچشمک

 !رمیهروقت زن بگ-

 من؟! یبرا انیبهتر از شا یو چه کس گرفتمیآدم مطمئن کمک م هینقشه م از  یادامه  یبرا دیبا

 انیسرو گردن از شا هی یرعلی،امیرعلیام ینه به اندازه  یداره ول یمردونه و خوب ی...چهره ندازمیجذابش م یبه چهره  ینگاه

 سرتره!

 شدم! انیشا دیجد یسوژه  دونمیچون م کشمیم یپوف کردمینگاهش م رهیخ نطوریهم شمیکه متوجه م کنهیم یا سرفه

رو  گهید یکی یلقمه  یکنه که دار ریتو گلوت گ ی!خوبم خوشت اومد؟!ول؟یخانم،حاال پسند کرد یدیخوشگل ند-انیشا

 !یخوریم

 زنهیم یکه قهقه ا گمیم ییشو خفه

 به آدم! یپریو تموم چرا م یتلخه خانمدبگو عاشق شد قتیحق-انیشا

 از دست تو! کشنیم یبدبخت دوست دخترات چ یزنیچقدر زر م انیخفه شو شا-

 کنهیم یا خنده

 !!!شهیش مین،گاهیهروئ-

 شهیکه خفه م رمیبهش م یغره ا چشم
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 ندازمیبهش م ینگاه

 دارم!!! اجیبه کمکت احت یکار هیواسه -

 کنهیم زیر چشماشو

 !جانمیمن عاشق ه-

دوسم   یرعلیمطمئن شم که ام خوامیبهش گفتم که من م ه،فقطیباهام چ یهدفم از همکار قاینگفتم که دق انیشا به

فکرام  نیطاها!تو هم یتو جبهه  رفتیو م شدیم چیسه پ ریخاله زنکا گ نیا نیع گفتمیو بهش م تیداره!مطمئنم اگه واقع

سبز رنگ و با انگشت  زنه،فلشیکه اسم دالرام روش چشمک م ندازمیمبهش  ینگاه کنهیشروع به زنگ خوردن م میکه گوش

 !دمیجوابشو م کنمیاشاره م لمس م

 الو؟-

 زنده م؟ ایمن مردم  ینیبب یزنیزنگ نم هیمن زنگ نزنم تو  ،تایسالم خانوم-دالرام

 !؟یدل یچرا ناراحت-

 ؟یگفت یبگو،تو چ گهیبار د هی! ؟یچ-دالرام

 ؟یدل یگفتم چرا ناراحت-

 !یصدا کرد یتو بعد سه سال دوباره منو دل ی! وا؟یدیمنو پرس یناراحت لیتو واقعا دل-دالرام

برام مهم نبود و دست از مخفف کردنه  یکس هیناراحت ای یخوشحال لیکه دل شدیم یمحضه سه سال قتیحق گفتیم راست

 که تعجب کنه.... دادمیش حق ما سما برداشته بودم! کامال به

 !یشیخودت م یدار کنمیحس م ایست-دالرام

و خونسرد  ارمیخودم ن یبه رو کنمیم یسع یول ستمیمثل قبل سرد و خشک ن گهینداره خودمم حس کردم که د یتعجب

 گمیم

 شام مهمون تو رستوران آفتاب!-

  شهیم دهیاز اونور خط شن فشیخف غیج یصدا

 ستین یزیچ گهیشام که د دمیفدات تو جون بخواه،تو اخالقت دوباره مثل قبلنا بشه من جونمم برات م یدل یآخ االه-دالرام

 دلم زیعز

 !شمیو غرق لذت م زنهیبرق م یدوست نیو چشمام از داشتن همچ نهیشیرو لبم م یمحو لبخند

 م هیتو تنب شییندارم خدا ا،بودجهیگرون سفارش ند یغذا ایست-دالرام

 ندازمیباال م ییابرو

 !؟یشد هیکه تنب یزد یباز چه گند-

 ونیزده شو م خیو با لجاجت دست  کنمی!نگاهش مگهینم یزیو چ دزدهیونگاه غرق اشکشو ازم م نهیشیبه اشک م چشماش

 رمیگیداغم م شهیهم یدستا

 شده؟! یزیصدات ناراحت بود،چ یکه زنگ زد میچت شده؟!ظهر یگینم یدل-

 !شهیم ریچشمش سراز یاز گوشه  یکه قطره ا دوزهیلرزونشو بهم م یچشما گمیم نویا تا

 دمیم یکیدستم فشار کوچ ونیدستشو م مهیکه منشأش همون عوض شدنه ناگهان یبا محبت "..ایست"گهیم یلرزون یصدا با

 جونم؟-

 انقدر نامرده؟ دیچرا من انقدر بدبختم؟!چرا سع ایست-دالرام

 رهیگیو که نگاهش و ازم م کنمیو با خشم نگاهش م افتمیستنا م ادیتوهم و  رهیاخمام م ناخوداگاه

 الیخیب گمیم ونیدارم هذ-دالرام

 گمیم شهیبودنم خش دار م یکه بخاطر عصب ییصدا با

 ادامه بده!-

 اخه...-دالرام
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 یاونم بخاطر واژه  شنیدارن نابود م یدست یو دست یکی یکیخواهرام  نکهیاز ا نم،متنفرمیآدم بگو بب نیاخه ع یاخه ب-

 !یبه اسم عاشق یمزخرف

 قول بده! ،توروخداینش یقول بده که عصب یول گمیم-دالرام

 ...حاال بگو!دمیخب قول م لهیخ-

بودمش و به شدت دلتنگش  دهیند شدیم یهفته ا هیکارم داره خب من  شیگفت برم خونه مجرد دیسع شیدو شب پ-دالرام

 خوادیدوسم داره!م گفتینامرد بهم گفته بود عاشقم شده م دی...!اخه سعدونستمیقبول کردم من خر چه م نیبودم بخاطر هم

 !میخواستگار ادیب

که  ندازمیو دستمو دور شونه ش م نمیشیم شیکنار هیو رو صندل رمیم افتهیبه هق هق م رسهیحرفش که م ینجایا به

 دهیو با ناله ادامه م دهیم فشار م نهیصورتشو رو س

شروع  زشیشهوت انگ یو نوازشا چسبوندیبهم م شتریخودشو ب یساعت ه هیبعد  یخوب بود...ول یمن رفتم...اولش همه چ-

و از  دهیدر نرس ی رهیکه دستم به دستگ"برم دیمن با"حرکت بلند شدمو هل زده گفتم هیازش با  دمیشده بود!!!بخدا که ترس

منو به سمت اتاقش کشوندو بالفاصله  کمیریستیه یغایهق هقامو ج هاموتوجه و به تقال یپشت خودشو چسبوند به من و ب

 لباسامو تو تنم پاره کرد!

 نگاه لرزونشو تو چشمام دوخت و گفت دیحرفش که رس ینجایا به

شوم تو سرش  یکه فکرا کردمیفکرشم نم یاصال حت...اون به من گفته بود دوسم داره من ستمیبخدا...من مقصر ن ایست-

 !ستمیبخدا من هرزه ن ایداشته باشه...ست

بازوهام بدن لرزونشو  نیدوست و خواهرم شده محکم ب نیکه به بهتر یرحمانه ا یبخاطر تجاوز ب نهیشیبه چشمام م اشک

 !زمیریو بعد از سه سال پابه پاش اشک م دمیفشار م

که با  رمیبه طرف پله ها م میمستق زارمیخونه م کیتار یو پامو به فضا کنمیدوازده شبه که در سالن و باز م یحدودا ساعت

 ...شمیسرجام خشک م یرعلیخشن ام یصدا

 ؟یبود یکدوم گور-یرعلیام

 گردمیدر ظاهر خونسرد به طرفش برم یول دمیکه واقعا ترس کنمیم اعتراف

 !رونیب-

رو  شهیکه تو دستش دود م یگاریخوب س یلیعادت کرده و حاال خ یکیچشمام به تار شهیم کیزدبهم ن یقدم یرعلیام

 !نمیبیم

 وقت شب؟ نیاونوقت؟! اونم تا ا یبا ک-یرعلیام

 با دالرام!-

!ساعت از دوازده گذشته...اونوقت ؟یدیو د ؟ساعتیندازینگاهم بهش نم هی یوقت یدیخر یالمصبتو برا چ هیاون گوش-یرعلیام

 پالسه! ابونیاحتشام تا نصفه شب تنها تو خ یرعلیزن من...زن ام

و داد  دمیصورتش تکون م یوار جلو دیو انگشت اشاره مو تهد دارمیبه سمتش بر م یو قدم رهیحرفش اخمام توهم م نیباا

 زنمیم

 حرف دهنتو بفهم!-

 گمیشمرده شمرده م یو بلند ول گردمیبه طرف پله ها برم دمیکه دستمو رو هوا تکون م یحال ودر

 !؟یبه نفهم یخودتو بزن یخوایم ای یفهمی...مستمیمن...زن...تو...ن-

 منه یبلندتر از صدا یلیدادش خ یصدا زنهیو بازومو از پشت چنگ م رسونهیخودشو بهم م تند

و  نیخودت ا شیصد بار پ یروز ،پسیشیبازم زن من حساب م یاگه دختر باش یحت یبا من رابطه داشت یاوال وقت-یرعلیام

 شهی! من همیزنیبارته که سر من داد م نیآخر ایست کنمیبارت باشه تکرار م نی! دوما آخرینکن یتکرار کن تا زر زر اضاف

 .ستمیانقدر آروم ن

 ؟یفهمیم یچی،هیستین یچیتو ه ریانقدر منم منم نکن ام-
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 ندازهیچنگ م یو به موهاش با کالفگ کنهیبه شدت ول م بازومو

بودم  یمتاسفم خوبه؟عصب خوامی! باشه،باشه....من معذرت م؟یبودم زدم ناراحت یعصب یکه وقت یتو چته؟ بخاطر زر-یرعلیام

 گفتم! یزیچ هی

 گمیرحم م یب یلیخوش رنگشم خ یسبز عسل یتو چشما رهیکه خ یمن در حال و

 یول کنمیم یجا باهات زندگ نیشه؟همیجمعش کرد م شهیشده رو نم ختهیکه ر ی!آبخوامتینم گهیر،دیام یاز چشم افتاد-

خوب حس  یلیمُرده !خورد شدنشُ خ ایمن مُرد پس توام فکر کن ست یبرا یرعلی،امیمن دخالت کن یتو کارا یحق ندار گهید

بود خودمُ آروم  نیفکر که از اولم هدفم ا نیبا ا یول شمیمون میو همزمان خودمم به شدت از حرفام پش کنمیم

 زنهیبا بُهت لب م ندازهیتو چشمام م ی!نگاهکنمیم

 !یگیدروغ م-یرعلیام

شدن  دهیکوب یبعد صدا یا هیو ثان رهیبا حالت دو از پله ها باال م دهیسرشو به چپ و راست تکون م یکه با ناباور یودرحال

 !شکنهیدر اتاقشه که سکوت خونه رو م

مغزم  یو تموم کنم ول فیکث هیباز نیا گهیافتاده دلم م میگوش نیکه رو اسکر انیبه اسم شا رهیو من خ خورهیزنگ م میگوش

با  مویچرم مشک یو هوا نسبتا سرد... پالتو میتوماه اول زمستون ،شمیم رهیخودم خ پیبه ت نهی!تو آدهیهمچنان فرمان ادامه م

اصلم و چرم یمشک دیسف فیست کردمـک میمشک دیبا شال سف مویمشک دین خز دار سفیو بوت دمیپوش میشلوار تنگ مشک

 توجهم. یب زنهیشدم زنگ م لنتیسا هیکه به گوش انیهمچنان به شا دارمیبرم

 یروبه رو یکاناپه  یدرست رو یرعلی...امرمیم نییازش پا یعجله ا چیآهسته و بدون ه یو با قدم ها رمیسمت پله ها م به

در  یلنتیپله ها از سا یکه باال ییشه،گوشیبلند م میگوش یکه صدا ندازهیبهم م ینگاه میقدمم ن ینشسته با صدا ونیزیتلو

 دمیو جوابشو م کنمیم یآخر مکث یپله  یرو ارمیدرم فمیاز داخل ک نهیآوردم رو با طمام

 !گهید امیدارم م زمیعز یزنیچقدر زنگ م انیاوه شا-

!به سمت در سالن کنمیقطع م انیشا یرو رو یگوش"فعال امیدارم م"هیو همزمان با  ندازمیمات شده م یرعلیبه ام ینگاه مین

 شهیبلند م یرعلیخشن ام یدرم که صدا هیقدم هیدرست تو  رمیم

 !؟یکجا بسالمت-

 دمیبرگردم جوابشو م کهنیا بدون

 !!!رونیب-

 ه؟یخر ک انیشا-یرعلیام

 گردمیشده به سمتش برم یش مثال عصبحرف نیا با

 یکن نیتوه انیبه شا ی!حق ندار؟یچ یعنی هیخر ک ریدرست حرف بزن ام-

 !رونیب زنمیتوجه کنم از خونه م شیشونیپ یزده  رونیچشماش و رگ ب یبه قرمز کهنیبعد بدون ا و

 یرعلیام

 یاعتمادشو جلب کنم...ول تونمیو من م میشیم کیبهم نزد شتریب نیریش یول یبعد از اون رابطه هرچند اجبار کردمیم فکر

از حد  گهیکار امروزش...د یول دادیحرصم م یلیخراب کرده،کاراش خ زویجام همه چ یحرف نامربوط و ب هیانگار فقط 

که مثل قبل خوب  خوادی،دلم چقدر مخطاب کنه زشیقرار بزاره و  اونو عز یپسرمن با  هیتو چند قدم قایکه دق نیگزرونده ا

راه  هیبرام نزاشته جز  یا گهیراه د گهید ایست یخاطره ها بود ول نیاز بهتر یکیبگم که اون رابطه برام  تونستمیو م میبود

...پشت چراغ رمیبه سمت کارخونه م زنمویم رونیمشغول از خونه ب ی!با فکرکنمیم شیتو سرمه که به موقع عمل یفکر

!با لمس فلش سبز رنگ صداش سکوت افتهیم یگوش نیاسکر یرو الیو اسم دان شهیبلند م میشزنگ گو یقرمزم که صدا

 یپر انرژ شهی...مثل همشکنهیو م نیماش

 انا؟یاح نیغضنفر کار دارم!شما غضنفر هست یالو؟!من با آقا-الیدان

 !شهیکه غر غرش بلند م گمیم"ییخفه شو"خنده  با
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خفه  یگیابراز عالقه م یبه جا زنمیمنم که زنگ م یکنینم ادی...خودت که ماه تا ماه تیترب یب یچ یعنیخفه شو -الیدان

 شو؟؟؟

 کنهیدر ادامه صداشو نازک م ادشه،بعدیحرف زدن ز یکه نشونه  کشهیم یقیعم نفس

 !!!خوامتینم گهیبرو گمشو د-الیدان

 کنمیپارک م نگیتو پارک نویو همزمان ماش کنمیم یبلند ی خنده

 کارتو بگو مسخره!-

 دنتیاومده د یکیبگم که  خواستمیمکه یندار اقتیل-الیدان

 کنمیم تعجب

 ؟یک-

 !یحاج صادق ینوه -الیدان

 نوه اش؟-

 مستند از کارخونه بسازه حاج صادقم زنگ زد سفارششو کرد لمیف هیهنرستانش قراره  یپروژه  یبرا کهنیاره مثل ا-الیدان

 !کنمیرو قطع م یش گوش گهیو بدون توجه به مزخرفات د گمیم یآهان

مورد عالقه شو  الیکه رو کاناپه نشسته و سر ایبه ست افتهینگاهم م زارمیو پامو تو سالن م کنمیدر سالن و باز م یخستگ با

 نیبره تو اتاقش توا خوادیم دونمیره،میراست طرف پله ها م هیو  دهیم یلب ریمن اومدم سالم ز فهمهی... اما تا مکنهیمنگاه 

دو،سه روزه اول همش سرش بحث  نهیشیکنارم م قهیپنج دق ینه حت زنهی.نه باهام حرف ممیشد سردهفته به شدت باهم  هی

 یو ب ندازمیباال م ی! شونه ایالیاسم خ هیباشه  ینقشه هاش دروغ ی هیمثل بق نمیا دیبعدش فکر کردم که شا یول میکردیم

 زارمیم زیم یمخلوط مو رو تزایپ یجعبه  کنهیکه به شدت داره وسوسه م م یا یقرمه سبز یرو گاز و بو یبه قابلمه توجه 

با  تزارویپ یمونده  یباق خورموی.دوقاچ مکنمیشروع به خوردن م نمیشیم زیخودمم سر م ینوشابه ا وانیل ختنیو بعد از ر

با حالت  کنهیآروم م بموواقعا اعصا گاری!االن سرونیب زنمیحوصله از آشپز خونه م یو ب کنمیمجعبه ش تو سطل آشغال پرت 

 !کنمیدود م یگاریو س زارمیپا به تراس اتاقم م کوبمویاتاقمو بهم م رم،دریدو از پله ها باال م

 ایست

به  کشهیم گاریس یلیخ ایپس تو اتاقشه تازگ ستیتو سالن ن یرعلی...امنییپا رمیو از پله ها م رونیب زنمیاز اتاق م یبا کالفگ 

 شهیشکستن ش یکه صدا خورمیم یآب خنک وانیل رموی!به طرف آشپزخونه مدهیشب نشون م کیکه  کنمیساعت نگاه م

بودم  یی!به شدت دختر ترسوشهیشکستنش بلند م یکه صدا کنمیو ول م وانیل لبا هو کشمویاز سر ترس م یغی...جادیم

افتاده بود  واریروکه رو د یآدم ی هیکه سا رمیم رونیاز ترسم خبر نداشت،باترس و لرز از آشپزخونه ب یر اخالقم کسبخاط یول

 قبل بلندتره! یکه نسبت به دفعه  کشمیم یا گهید غی!ناخوداگاه جنمیبیروشن خونه م هیتو سا

 دهیپاهاش از پله ها شن یشدن در اتاقش و بعد صدا دهیکوب یکه صدا کنمیصدا م غیرو با ج یرعلیبا ترس و لرز اسم ام

 ...ندازمیخودم تو بغلش م اد،بااسترسیهول به سمتم م شه،بایم

اومدم خونه و  یتو تراس بودم و هدفون تو گوشم بود وقت ؟منیدیکش غی!آروم باش گلم! چرا جزمیعز ستین یزیچ-یرعلیام

 شده؟یچ یگب شهی!میکنیکه صدام م دمیهدفون و برداشتم شن

 ی...عل...ری...امیام-

 زم؟یعز شدهی!بگو چ؟یرعلیجون دلم خانومم،جون ام-یرعلیام

 !دمید واریمرد و رو د هی  ی هیبرگشتم نگاه کنم سا یاومد وقت شهیشکستن ش یصدا خوردمیداشتم آب م-

 بوده! یچ نمیبب رمیاالن مآروم باش!من ستین یزیباشه چ-یرعلیام

 !اونوقت...؟یشد؟چیم شیزیو چ رفتیاگه م زنمیو ناخوداگاه بازوشو چنگ م کنمیترس نگاهش م با

 چه خبره بعد تو... ستیمعلوم ن رونی!اون بیبر زارمینه نم-

توام  الیتا خ نمی...بزار برم ببستین یکه خونه خال دهیفهم گهیبوده د یالاقل هرک اینبوده! یزیمطمئنم چ زمیعز-یرعلیام

 راحت بشه!
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 گیبا ترس روبهش م دمیرو تو دستم فشار م یرعلیام یکه بازو یو در حال ندازمیم یبه اطراف نگاه جانیه با

 !امیپس منم م-

و به طرف در سالن  رهیگیم بزرگ و داغش یدستمو تو دستا یحرف چیبدون ه کنهیبه چشمام نگاه م یاما وقت کنهیم یمکث

 !رهیم

 حیمن فرار و ترج غیاگرم بوده با اون ج اینبوده  یکس ای ری...به قول اممینکرد دایپ یمشکوک زیاماچ میجارو گشت همه

نگاه  هینیکه سنگ یجدا شدم و به سمت اتاق خودم رفتم در حال یرعلیاز ام یحرف چیداخل خونه بدون ه میبرگشت یداده!وقت

که شش و  کنمینگاه م وارید یساعت رو به زنهیبهم زنگ م یکه فور زنمیم انیبه شا ی...تک زنگکردمیخوب حس م رویام

 کنمیم کیرو به گوشم نزد یو گوش کنمیرنگ و لمس م !فلش سبزدهیعصرو نشون م مین

 !!!سیخس ایگرفت ادیخوب -انیشا

 و؟یچ-

 !یدیخساست به خرج م نطوریتک زنگ زدنو!خوبه خطت دوازده ست و وضعتم توپه ا-انیشا

 تو باز؟ یدیتو آب نمک خواب شبید-

 !دمیخواب ارشوریخ یتو دبه  یجات خال-انیشا

 ــــــانیشـــــا-

 !شهیخودتو حفظ کن...حرص نخور پوستت چروک م یباشه...خونسرد-انیشا

  کشمیم یپوف

 نه؟! ایحرفمو بزنم  یزاریم-

 حرفتو بزن! یعنیبله،بله.شما ز ر تو...اوووم -انیشا

 !کنهیکه دوباره اون دهن گشادشو باز م کشمیم یا گهید یکالفه  پوف

 تو!!! یلنگه  هیکی میعل ریکه معلومه ام نطوریتو خونه تون؟!ا نیکولر ندار هی سی!گرمته؟!خو خسیکشیپوف م یه هیچ-انیشا

 دمیاجازه بدم دوباره حرف بزنه ادامه م نکهیو بدون ا کنمینصارش م ییشو خفه

 !یرعلیخونه ام ایبلند شو ب-

 ؟یبه کشتنم بد یخوایچرا؟م-انیشا

 !یستیتو ن نیبعد ا گهیآخرشه!د نی...اایبلند شو ب-

 آخر نقشه ته؟! یعنی-انیشا

 د،بدبختیفهم زویهمه چ انمیکه از صدقه سر  دالرام شا افتهیم یبه روز ادمی!کنمیرو قطع م یو بالفاصله گوش گمیم"یآره ا"

 یلیخ شهیباهام همراه نم نکاریگفت تو ا یپا داشت.وقت هیمرغ من  یو دعوا کرد ول دادیکرد...چقدر داد و ب حتمیچقدر نص

و من فحش  رتشیزد...چقدر به خودش و غ یکه چه داد بلند ادمهی!گهید یکیرم سراغ یم ادهیمن ز یخونسرد گفتم آدم برا

که به چشم بد نگاهت  ینر یرتیغ یهر ب سراغ کهنیفقط به خاطر ا کنمیکمکت م"سرد رو بهم گفت یلیدر آخر خ یداد...ول

 آوردم... برحم! باالخره دلشو امیمن ست یول کردیتا چند روز بعدشم باهام سرد برخورد م"کنه!

 یرعلیام

 یس!دوسش دارم،ول ایست شی...همش فکرم پیفکر هیریطرف درگ هی ،ازیکار یها یریطرف درگ هیشدت خسته بودم...از  به

مشغول در سالن باز  یپرستمش!بافکر یکه من عاشقشم و م یوجودش پر از نفرته در حال ایکنم ست کاریچ دونمینم گهید

رو لبم  ی...ناخوادگاه لبخندایست یدلبرانه  یخنده ها یصدا دو بع خورهیبه گوشم م میمال کیموز یکه صدا کنمیم

 ی...با خشم درو به آهستگادیابروهام م نیما ب یو اخم شهیلبخندم رفته رفته خشک م یمردونه ا یکه با صدا نهیشیم

کلمه منو  هیواقع یبه معنا ای...ستدمیدیوقت نم چیصحنه رو ه نیو ا مردمیمن کاش م یکه...خدا شمیم کیو نزد بندمیم

 لب تو لب گهید یکیحاال با  میکردیم یکه باهم عشق باز یمن درست رو همون مبل یخورد کرد،چطور تونست تو خونه 

زدم که هردو با هل از جاشون بلند  یآنچنان داد دیلرزیم تیباشه. صورتم از خشم گر گرفته بود و دستام از شدت عصبان

 شدن
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 ...ستیتو خونه من ن اتونیهرزگ ی! جان؟یکنیم یچه غلط نیچه خبره؟! تو خونه من دار نجایا-

 گهیصدا تکون خورد د یپسره لباش ب یدر کنترل خودم داشتم که نزنم هردو رو آش و الش کنم! ول وقت یشدت سع به

 کنترلم دست خودم نبود داد زدم

 ناموس! یب فتویببند دهن کث-

ادامه بدم که  خوامیم شهیم نیو پخش زم نهیشیچشمش م یمشت محکمم رو شمیم کیبهش نزد یبلند یبا قدم ها و

که چون  زنمیتو گوشش م یمحکم یلیو س چرخمیبه سمتش م ی...عصبکنهیتو جام خشکم م ایست یزده وحشت  غیج

 کنهی...با بهت نگاهم مشهیم یلبش خون جار یرو مبل و از گوشه  شهیپشتش به مبله پرت م

 ...ریام-

 گمیکه برگردم روبه پسره م نیبدون ا"خفه شو" زنمیو بلند داد م گمیم یا دهیکش"ــــــــــــــــسیه"

 !رونیگمشو از خونه من ب-

بسته  یبعد صدا یا هیو ثان ومدیاز پسره در ن یی...صداشمیکه م یعصب شناسمیبرگردم و دوباره بزنمش و...خودمو م ترسمیم

 شدن در سالن!

 ایست

امروز فقط  خواستمینبود...من م نیمن ا یمن اصال نقشه  ی...خدالرزمیشدت ترس گلوم خشک شده و دارم به وضوح م از

که پشتشو بهم کرده و نفس  شمیم رهیخ یعصبان ریشد!به ام یو چ کردمیفکر م یچ یبوده،ول یباز یبهش بگم که همه چ

 گردهیبر م دفعهیکه  کنمی!دوباره بهش نگاه مدمیرو هم فشار م اموکه با ترس پلک گهیم یبلند"یلعنت"هاش تنده هنوز

که  کشمیمبل م یخودمو گوشه  کشمویاز سر وحشت م یغیکه ناخوداگاه ج شهیم رهیقرمز شده بهم خ ی طرفمو با چشما

 به حرف زدن کنمیو شروع م کنمینگاه م شهیتر م کیکه هر لحظه بهم نزد یعل ری!با ترس به امخورمیگاهش م هیبه تک

 تو اشتباه... نی...ببریام-

و آب دهنم و پر سر و صدا  کنمیقطع م کنه،حرفمویسرشو به سمتم خم م دفعهی ستادهیا میقدم هیتو  که یدر حال یرعلیام

 زنهیم یکه پوزخند دمیقورت م

 خفه شو!-

 دهیشده! ادامه م رهینجاست خ کهیت هیکه به  اره،انگاریاالنه که روم باال ب نیهم کنمیکه حس م کنهینگاهم م یجور

 هرزه شدم! یخودم متاسفم که عاشق تو یبرا-

نگاهم کنه  نکهیو بدون ا گردهیبه طرف منه شوک زده ازحرفاش بر م ییهوی رسهیپله که م نیبه اول رهیبه طرف پله ها م بعد

 گهیم

 یجابه  قایخواهرتو دق ،منیدوست دارم بدون یلیهست که خ یزیچ هی یبهت بگم گورتو از خونه م گم کن نکهیقبل از ا-

که  دمیاون اتفاق افتاد و فهم نکهیکه اون به من داشت خبر نداشتم تا ا یوقت از حس چیخواهر نداشتم دوست داشتم و ه

من بود از برادر من حامله بود و اومده بود تا  یکه اونروز خونه  یکه اون زن یبهتره بدون شیعاشقم بوده...و اما درمورد خودکش

که من  ی!!!فقط خواستم بدونکنمیبرادرمو بزرگش م یو خودم بچه  کنمیم تشیمن بکنه که منم گفتم حما شیپ تشویشکا

رو  یعاشق اقتیکه امثال تو ل یدر حال یپاک کردمیمسخره ت خبر داشتم و عاشقت شدم چون فکر م هیباز نیا یاز همه 

 ندارن...

گورتو از خونه من گم "گهیم یفوق العاده سرد یبا صدا رهیشون باال مکه از یو در حال کنهیدوباره به سمت پله ها م روشو

 "لعنت به من"کنمیو هق هق م افتمیم نیرو زم هیمن به شدت شوکه م...با گر یخدا"کن

و  رمی...به طرف پله ها منیهر لحظه ممکنه که آوار بشم رو زم کنمیکه حس م یرمق در حال یسستم آهسته و ب یقدم ها با

بودم  یدنبال انتقام از مرد لیدل یکه ستنا اشتباه کرده باشه و من ب شهی!باورم نمشهیاشک چشمام خشک نم رمیازش باال م

قلقلک  یو نا خوداگاه خاطره  افتهیبه تختم م شم،نگاهمیو داخل م کنمیاتاقم و باز م ربود.د یا گهیکه پاک تر از هر مرد د

هق  ندازمیکه خودم و روش م یو در حال رمیشل به طرف تخت م ی!با قدم هاارهیهنم هجوم مبه ذ یرعلیدادن من توسط ام

که وجه  ینه به شکل گهید یول رمیبگ نتقامازش ا خواستمیمن درسته که م ی.خداشکنهیخَفَمه که سکوت اتاق و م یهقا
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و  یرعلیرو دست ام زمیرو بر یمن باالخره آب پاک...اومده بود تا نکهیا ینه برا یاومده بود ول انیخراب کنم.شا شیخودمم پ

رو  هی...قضریام یول رمیکرده بودم ازش انتقام بگ چهیهمه مدت اونو باز نیشکل که ا نیبه ا خواستمیو بهش بگم،من م تیواقع

شده خم شده بود طرف  یچ نهیبب نکهیا یبرا انمیخورد و نشستم رو مبل شا چیلحظه پام پ هی!من فقط دید دیکه نبا یاونطور

صحنه فکر کنه که منو  نیا دنیبا د ریکه ام کردمیفکرشم نم یمزخرفش بود!حت یایخنده هامم دوباره مزه پرون لیمن،دل

 !ارمیبه زبونم ب اسمشو ادیعارم م یدر حال...حت انیشا

بفهمه با  ریام نکهیبدون ا نی!بخاطر همرهینم رونیخونه ب نیزنده از ا گهیبمونه د شتریب قهیاگه پنج دق انیشا دونستمیم

کرد و با حرص به  یاخم دیمنو د یچشم غره  یوقت یول رفتیبه در کردم و با ابرو بهش فهموندم که بره. نم یدست اشاره ا

 ینگاهم به گوشه  شمیم رهیبه خودم خ نهیو تو آ نمیشیم شمیآرا زیم یصندل یو رو شمیطرف در رفت...از رو تخت بلند م

حاال "کنمیو زمزمه م کنمیلبمو لمس م ی!با انگشت اشارم گوشه نهیشیبوده م یکه ازش جار یلبمو رد خونه خشک شده ا

رو دوست دارم!!!و  یرعلیام دمیهست که فهم ی...چند روزگهیآدم که به خودش دروغ نم"کنم من؟ کاریقلب المصب چ نیبا ا

از نقشه  نکهیگفت با ا ریرو خراب کردم! ام یکردم همه چ انتیبهش خ کنهیفکر م ریکه ناخواسته زدم و ام یگند نیحاال با ا

 یزیبهم زده!تنها چ ریکه ام یتهمت ایکه خوردم  یناحق یلیاز س یحت ستمیناراحت ن یچیعاشقم شده.از ه یم خبر داشته ول

 از دست دادم!راحت  یلیرو خ یرعلیام نکهی...ازهیچ هیفقط  کنهیم میکه به شدت ناراحت و عصب

تا بزارم  ارمیتو کمدمو در م یو لباسا رونیب کشمیتخت م ریچمدونمو از ز شمویکه دارم از جام بلند م یبد یلیحسه خ با

رو  یزیچ هی یمن دوسش دارم و دوست ندارم از دستش بدم.ول میعذاب بدم...از طرف رویام نیا شترازیتوش!دوست ندارم ب

تو دستمو تو  یشکل ممکن!با حرص مانتو نیتر فیو کث نیاونم به بدتر دمافتا ریکه من از چشم ام دونمیخوب م یلیخ

خودم کردم که "گمیلب با حرص م ریز سوزهیکه توش جمع شده م یکه چشمام به خاطر اشک یحال کنم،دریچمدون پرت م

ه نکنم...تو همون حالت یکه گر کنمیم یو سع شمیم رهیبه سقف خ کنمیکه سرمو بلند م یو بعد در حال"لعنت بر خودم باد

 کنمیزمزمه م

اونم  دمیرو ول کنم حاال که فهم یرعلیام تونمیبار دوم نتونم؟!من نم یبار تونستم با کارم وابسته ش کنم...برا هی یچرا وقت-

 کنم و دوباره اعتمادشو جلب کنم... یجا زندگ نیهم نکهیراه داره ا هیدوستم داشته...پس 

 گمیبلند تر از زمزمه م یو کم نهیشیرو لبم م تیاز رضا یحاک یلبخند

 !!!زمیعز گردونمی...خودم از خودم روندمت خودمم دوباره برت مخورمیوقت شکست نم چیم ه ایمن ست-

و فرق وسط باز  کنمیو شونه م وهامکنم،میقرمز و شلوارک ستش عوض م یحلقه ا نیآست شرتیتو تنمو با ت لباس

 دیبه ام"رو به سقف زنمیم نهیبه خودم تو آ یکه لبخند یو در حال زنمی...عطر آبان ماهمو رو مچ دستامو گردنم مکنمیم

که رو کاناپه نشسته و به  یرعلیو چشمم به ام رمیم نییپا یآروم یها دم!از پله ها با قشمیو از اتاق خارج م گمیم"ییتو

 یکار دی...باکنمیم یاخم گاریس دنیانگشت وسط و اشاره ش روشنه.با د نیماب یگاری...سافتهیشده م رهیخاموش خ ونیزیتلو

به دست به  وانیکنم،لیراهمو به سمت آشپزخونه کج م ستیفعال امکانش ن یالاقل کم بکشه،ول اینکشه  گاریس گهیکنم د

در  زارم،یرو سرجاش م شهیو ش کنمیو پر م وانیل دارمیآب و بر م ی شهیو ش کنمیو باز م خچالیدر  رمیم خچالیسمت 

 رمیگیلبمو به دندون م یو گوشه  کشمی!!!خودمو عقب مکنمیبر خورد م یو با کس گردمیهمزمان برم بندمیکه درُ م یحال

فوق العاده  یبا چشما"دیببخش"گمیم یلرزون یآروم با صداو  شمیم رهیتوسط خودم خ یرعلیشده ام سیخ ی نهیو به س

 زنهیدستش کنارم م کیمنو با  زنهیم یو همزمان پوزخند صدا دار کنهیم میابیارز نییسردش از باال تا پا

 ؟یدیراحت توش جولون م یلیمن گم کن!بعد تو خ یگفتم گورتو از خونه -یرعلیام

و  کنهیم سیدهنمو سرو زنهیدهن به دهنش بزارم که م دی...فعال نبازنمیم رونیو آروم از آشپزخونه ب ندازمیم نییپا سرمو

که با  ندازمیم یرعلیبه ام یو نگاه نمیشینفره م هی یکاناپه  هی یکشم!رو یلبه پاره شدم م یهمزمان انگشتمو به گوشه 

 یباالخره همه چ"کنمیلب زمزمه م ریو ز کشمیم یدر اتاقش!پوفشدن  دهیکوب یصدا تقو بعد  رهیحرص از پله ها باال م

 ی!از سر بهیا هیترک الیسر کنمیم ستیشبکه ا هی...تو کنمیم نییو شبکه هارو باال پا کنمیو روشن م ونیزیتلو"!شهیدرست م

...اس ام اس دارمیبرش م یفور ادیکه م میگوش امکیتک زنگ پ ی...صداکنمیبا نگاه کردن بهش خودمو سرگرم م یحوصلگ

 "زنگ به من بزن! هی!نگرانتم دختر ا؟یست یخوب"مضمون که نیبا ا افتهیم میگوش نیرو اسکر انیشا
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 دهیبوق کامل نخورده که جواب م هی.کنمیم کیرو به گوشم نزد یو گوش کنمیلمس م انیو اسم شا نهیشیرو لبم م یلبخند

 !حرف بزن دردت به جونم!یحالت چطوره؟حرف بزن ابج زمی!عزا؟یست یخوب-انیشا

 نهیشیرو لبم م یقیو لبخند عم کشمیم یقیعم نفس

 !ادیخوبم داداش!خوبم نگران نباش که اصال بهت نم-

 نکرد که؟ تیکار-انیشا

 نه من خوبم...-

 نی!با وجود همچکنهیاس و قطع مکه مواظب خودم باشم و باالخره تم گهیبهم م دیو بعد با تاک گهیلب م ریز یشکر خدارو

 برام بهشته...! یکه دارم واقعا زندگ ییدوستا

کرد و به پرو  رمیکم مونده بود زار بزنم انقدر که تحق گهیپووووووووف!د زنهیم رونیاز خونه ب هیو کنا شیاقا با هزار تا ن باالخره

دارم که با  ازیاز حد ن شیب ندازمیم میبه گوش یعزم رفتن به کارخونه رو کرد...نگاه شیساعت پ میکه آخرش ن دیچیبالم پ

از سه  کنم،بعدیم کیرو به گوشم نزد یو گوش کنمیبهتر!...با انگشت اشاره م اسمشو لمس م الراماز د یحرف بزنم و ک یکی

 گمیو با هق هق م شهیزمراه گلوم با یچرا ول دونمیگفتنش نم"الو"وبا دهیرو جواب م یبوق گوش

 یدل-

 گهیم یشده فور هول

 اخه؟ شدهیفدات چ یدل-

 ایفقط ب-زنمیم زجه

 !ام؟یکجا؟!کجا ب-دالرام

 یدل ایزود ب یرعلیخونه ام ایب-

 امینکن...من االن م هیگر-دالرام

 !کنهیرو قطع م یگوش یبدون حرف وبعد

 یم کهیکه هزار ت نهیبه ا کوبمشیدارم محکم م یادکلنمو بر م تیناخوداگاه از شدت عصبان رمیم نهیشم و به سمت ا یم بلند

 نهیاز ا کهیت هیکف دستم با  کدفهیزنم که  یهاشو جمع کنم و با حرص غر م کهیتا ت شمیو خم م گمیم یلعنت رلبیشه...ز

از  ی!!به خون جارنیکنم رو زم یشکسته شده رو پرت م ی نهیا کهیهمون ت رصگم و با ح یم یبلند"عه "شه... یم دهیبر

 یندازم و م یباال م یشونه ا یالیخی!اما با غم و بقهیکه عم دهیبهم نشون م ادشیو خون ز ادیشم و سوزش ز یم رهیدستم خ

زارم روش و از  یکنم و سرمو م یم خم,زانوهامو رو مبل نمیشینفره م هیمبل  هیرم و رو  یم نییگم به جهنم!!!از پله ها پا

شم  یبلند م یحس یشه با ب یبلند م فنیزنگ آ یکنم...صدا ینگاه م زهیر یم نیکه رو زم یچشمم به دستم و خون یگوشه 

 یدعوا م یداره با ک ستیکه معلوم ن یدالرام در حال یکه صدا نمیش یسر جام م یحس یکنم،دوباره با همون ب یو درو باز م

 رسه! یکنه به گوشم م

  یرعلیام

باعث شده سرم  از سردرد در حاله منفجر شدن  الیرم ,فکرو خ یزنم و به سمت کارخونه م یم رونیبا حرص از خونه ب 

 یدور م  لترشویکنم و ف یم یرسه!پوف یم لتری:هه سر سه کام به فرمیگیکنم و محکم ازش کام م یروشن م یگاریباشه...س

رم و در  یبه سمت اتاقم م میشم و مستق یوارد کارخونه م یمحکم یهاا قدم کنم،ب یپارک م نگیتو پارک نویندازم...ماش

 یکن از ب یم"سالم "شه و  یاز جاش بلند م یدم منش یتکون م یسر یحوصلگ یکارکنام با ب یگفتنا"سالم "جواب 

 گم... یحوصله م

 رو راه نده... یکس-

 ایشدن ست دهیبوس ریبار تصو نیهزارم یزنم و دوباره و برا یم شیات یگاریکوبم,س یم زیبندم و با مشت رو م یم چشمامو

زنم...کف دستمو نوازش وار به گردنم  یم گاریبه س یو با حرص پک محکم گمیم "یلعنت"....ادیتوسط اون پسر جلو چشام م

 ینترل مسوزه!بانگاه کردن به سقف خودمو ک یم بیبشه!!!چشمام عج عکه بهم دست داده رف ییحس خفگ نیکشم تا ا یم

 کنم... یخاموش م زیرو م گارویکنم و س



Roman-City.ir 
 آرامش چشمان تون رما

 

https://telegram.me/romancity 39 

 

 یاز جام بلند م کشمویم یاز کالفگ یشه!پوف یاتاق بلند م رونیاز ب یمنش دادیداد و ب یتو فکرم که صدا قهیچند دق دونمینم

در اتاق  یکه با صدا فتهیم یانیکنم و نگاهم به شا یحرکت درو باز م هیرم.با  یمحکمم به سمت در اتاق م یشم و با قدم ها

 گمیم یو رو به منش کنمیم یدندون قروچه ا رصگردونه...با ح یسرشو به سمتم برم

 ....رونیبندازنش ب انیزنگ بزن ب-

تونم خودمو کنترل کنم و  ینم ارهیرو م ایاسم ست یوقت یشم...ول یداخل اتاق م انیتوجه به شا یکه ب گهیم "یچشم" یمنش

 گهیو م رهیگ یکنم که بادستش دستمو رو هوا م یگردم مشتمو بلند م یبه سرعت به طرفش برم

 رو مشخص کنم! ییزایچ هیکه داغ دلت تازه بشه...اومدم  اوردمیاسمشو ن-انیشا

 !!!اینه حرفات ونه ست ی....نه خودت برام مهمرونیمن بکش ب هیپاتو از زندگ-

 خُب؟ قهیدق ۵.فقط زود برم.. یلیبعد تموم شدن حرفام خ دمیقول شرف م-انیشا

زنم  یبه شونه ش م ینسبتا محکم یکه با کف دستم ضربه  یو درحال رونیکشم ب یحرص دست مشت شدمو از دستش م با

 کنمیشدم زمزمه م دیکل یدندونا یاز ال

 قهیدق ۵فقط -

 گم  یندازم و با تحکم م یمبهوت م یبه منش ینگاه

 رو راه نده یکس_

نگاه  نمویش یم میصندل یتازه داخل شده بکنم رو انیبه شا یتوجه نکهیشم...بدون ا یکه داخل اتاق م گهیم" یچشم"

 .ندازمیبهش م رمویخ

 ایست

 !کنهیبحث م دیو داره با سع هیشم که به شدت عصبان یم رهیخ یحال خرابم به دالرام با

 زنه یبلند داد م یکه وقت شمیبودنش م یحرص متوجه

 دوروبرم نباش! گهید مهیپس فردا هم نامزد نی!هم؟یفهمیم دیسعدست از سرم بردار...ازت متنفرم -

متوجه من و حال خرابم و  کنمیکه م یندازه...با سرفه ا یمبل م یکنه و با حرص رو یرو قطع م یلرزونش گوش یدستا با

 گه: یم یلرزون یبا صدا ادیکشه و با هول به سمتم م یم یخفه ا" غیج"شه... یشده م ختهیکه رو پارکتا ر یخون

 !؟یسر خودت اورد ی!چه بالشده؟یمن...چ یخدا-دالرام

هم فشار  یخمارمو رو یره...چشما یم یبهداشت سیشه و به سمت سرو یبا حرص از جاش بلند م نهیبیسکوت منو م یوقت

 شم؟؟ یم رهیکنم و بهش خ یکه دارم دستمو بلند م یا جهیاعتنا به سرگ یدم و ب یم

 ؟!! یکرد کاریبا خودت چ نیکنم...بب ی...اخرش من  از دستت دق منمیبب دستتو بنیپا اریب-دالرام

به  یکنه...نگاه یشروع به پانسمانش م نیکنه و بعد از شستن دستم با بتاد یمبل باز م نییرو پا هیاول یکمک ها ی جعبه

 گه یو اروم م ندازهیداغون و پف کردم م یچشما

 !شده؟یچ یبگ یخوا ینم-دالرام

 بانیکه گر یا جهیسرگ نیدم تا بلکه ا یو چشامو روهم فشار م رمیگ یندازم...دستمو به سرم م ینگرانش م یبه چشما ینگاه

 :گهیکشه م یدستشو رو بازوم م یبا نگران شهیشده بهتر بشه،دالرام که تازه متوجه حال خرابم م رمیگ

 !یت دادمن چقدر خنگم من اصال حواسم نبود که تو خون از دس یخدا-دالرام

به دست  وانیبعد ل یا قهیو دق رهیبه سمت اشپزخونه م یتند یاز جانب من باشه با قدم ها یمنتظر حرف نکهیبدون ا وبعد

 یو اروم اروم اب قند نهیش یم نیزم یکنار پام رو زنهیو هم م وانیداخل ل یمحتوا یکیکه با قاشق کوچ ی...درحالادیم رونیب

 گهیو م ندازهیده...نگاه مهربونشو تو چشمام م یرو به خوردم م زنهیدلمو م ینیریکه از ش

 !شده؟یبگو چ زمیعز-دالرام

 :گمیم یلرزون یو با صدا نهیش یحرفش اشک تو چشمام م با

 من عاشقشم! یدل-

 گه: یشه و م یلرزونم م یلبا ی رهیزده خ بهت
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 کنم؟ کاریمن حاال من چ ی!خداایست ی!بهت گفته بودم مواظب باشیشد یعل ریاوه!! تو عاشق ام-دالرام

 زاره... یسرشو رو پام م یشونیپر وبا

 یرعلیام

رفته باشه  ایست نکهیخونه : از ترس ا زیکنم و به خاطر سکوت خوف انگ یدر سالن و باز م انیشا یاز حرفا جیو گ یخستگ با

 یم یی ایکنم که نگاهم به ست یرو به شدت باز م ایرم...در اتاق متعلق به ست یکوبم و با دو  از پله ها باال م یدرو محکم بهم م

 یاز تخت م یشم و گوشه ا یم کشیاروم و بدون سرو صدا نزد یناز به خواب رفته!با قدم ها یبچه  هی نیفته که ع

رو  یا یطوالن یشم و بوسه  یشم و اروم خم م یصورتش م یخشک شده رو یبسته ش و اشک ها یبه چشما رهینم،خیش

ندازم و پتورو رو  یم یکه به تن داره نگاه یشم،به لباس خواب نازک یخوره که از جام بلند م یم یزنم...تکون یگونه ش م

کنه که نگاهم به  یره. دستشو دراز م یخوابه که دوباره پتو از تنش کنار م یخوره و به پهلو م یم یکشم،تکون یتنش باال م

 :گمیلب م ریو ز رهیم !!!ناخوداگاه اخمام تو هموفتهیپانسمان دستش م

 !؟یدختر با خودت چه کرد -یعل ریام

بزرگه شکسته  ی نهی!اوفتهیم ششیارا زیکه چشمم به م چرخونمیزنم و نگاهمو کالفه تو اتاق م یبه کف دستش م یا بوسه

 یگونه  یرو یا گهیپر مهره د یکرده...بوسه  یخال نهی!دختر کوچولوم تموم حرصشو سر ازهیگواه همه چ زیرو م یشده 

 زنم.... یم رونیب اقزنم و بعد از خاموش کردنه اباژور از ات ینرمش م

کشم...با  یم یقیندازم,نفس عم یم کیبه اسمون تار یزنم...نگاه یم شیات یگاریرمو س یبه تراس جادار اتاقم م میمستق

 هیتنب نیکنم که ا یفکر م نحالیبا ا یگفت؟!واقعا اشتباه و قضاوت از من بوده؟!ول یراست م انیشا یعنی: کنمیخودم فکر م

 :گمیو م زنمیم یلبخند یثیخب تیخوب باشه...با نها ایست یبرا یلیخ

 نکرده! تمیدختر کوچولوم کم اذ -

 ای رهیم شیخوام پ یکه م یبه بعد اوضاع اونطور نیاز ا دید دیطرفه بود!با هینداشت و دوست داشتنم  یاالن که محبت جواب تا

...پوک اخرمو ارمیاز دلش در ب دیبا یدونم چه جور یدوستم داره م دمیفهم نکهیبهش بدهکارم که اونم بعد ا یعذر خواه هینه؟

 میالیخ یلبخندام و ب نیدونم که ا یکنم...خودم خوب م یاز تراس پرتش م رونیرو لبمه ب هک یزنم و با لبخند یم گاریبه س

 گم: یکنم و م یم یزهرم کنه زبون دراز مویداره خوش یبرا وجدانم که سع ه؟؟پسیمنشاءش از چ

 به خزعبالت تو گوش بدم.... گهیدر کار نبوده...عمرا د یانتیخ دمی!!!!حاال که فهمیکور خوند-

 ایست

 یبه ساعت رو یدم،نگاه یبه بدنم م یکنم و کش و قوس یبسته م افتاده چشمام رو باز م یکه پشت پلکا ینور هیروشن با

از  ریشه!!!سابقه نداشته که انقدر د یده! چشمام از شدت تعجب گرد م یصبح  رو نشون م ۶۶ندازم که  یتخت م کنار یعسل

رو با شلوار  دمیسف یبلند مشک یرم،مانتو یاتاقم م یبهداشت سیسمت سرو بهشم و  یشم،با غرغر از جام بلند م داریخواب ب

که  یزارم طور یکنه،شالمو اروم رو موهام م یم لیرو تکم پمیت  دمیست سف فیکنم وشال و ک یست م میدمپا و کفش مشک

از حد به صورتم  یادیدارم ز هک یمیمال شیندازم,ارا یم ینگاه نهیباشه،به صورتم تو ا دایکه زدم کامال پ ییقایبافت افر

ان فلش سبز رنگ رو لمس بندم و همزم یشه!در اتاق و م یبلند م میزنگ گوش یزنم صدا یم رونیکه از اتاق ب ی:درحالادیم

 رم یم نییکه از پله ها پا یکنم و در حال یم

 دییبفرما-

 گه: یشه و بعد اروم م یدالرام بلند م زیر یخنده  یگم.صدا یم یپشت خط به

 !!!!زم؟؟؟یعز یتا حاال تو با من مودب شد یک از—

 گم: یکنم و م یم یاروم یخنده  تک

 به اسمت نگاه کنم جوابتو دادم! نکهی! بدون اونهید-

 :گهیم یهول زده ا یدفعه با صدا هی

 نجاتم بده! یول کن،ست ناروی:ادالرام

 گم: یزده م جانیه
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 شده مگه؟! یچ-

 :گهیکه خنده توش معلومه اروم م ییرم،با صدا یو به سمت اشپزخونه م امیم نییاخر پا یبعد از پله  و

 !نیو بب ایراه انداخته که ب یشرّ هیمن  هیفکر کرده واقعا فردا شب نامزد دیسع نی:بابا ادالرام

 یکنم و پارچ پر از شربت و برم یو همزمان باز م خچالیکنم و در  یدالرام م یبچه گانه  هیتالف نیبه خاطر ا یا خنده

 گم: یدارم،م

 .نیایفهمم که چقدر شما دوتا بهم م یکنم م یو حاال که بهش فکر م نیاندازه خنگ هیهر دوتون به -

 یبرم نتیاز کاب یوانیزارم و ل یم زیم یدم و پارچ شربت و رو یرو از گوشم فاصله م یکشه که با خنده گوش یم یغیج

 کنه. یروحمو شاد م  شیمن در اورد یشنوم که با فحش ها یپر حرص دالرامم م یصدا نیح نیدارم،در هم

رو پر از شربت خوشرنگ  ینسبتا بزرگ وانیکنم و ل یرو قطع م یو پنج سالش گوش ستیب یباال یتوجه به فحش ها بدون

 یگشت م میتلگرام یاز چَن ال هیکنم تو  یکه شربتم رو مزه مزه م یکنم.در حال یم کیو به لبم نزد وانیکنم.ل یپرتقال م

 گهیدست د یکنم متوجه  یلب متن داخل چنل و زمزمه م ریکه ز یحال درزارم و  یم زیم یرو یو با حواس پرت وانیزنم,ل

رو به روم  یشوک زده  یعل ریکنم,با نفس نفس به ام یرو ول م یکشم و گوش یم یفیخف غیشم!!؟با هول ج یم زیم یرو یا

 شم و اروم و باخجالت یم رهیخ

 متاسفم-

از اشپزخونه  یتند یزنم,با قدم ها یچنگ م زیرو م رو از فمیدارم ک یرو پارکت افتاده رو برم یکنم.به سرعت گوش یم زمزمه

شم و در  یم نیدم و با حرص سوار ماش یبه خودم م یمعروف دالرام یاز همون فحش ها یزنم.فحش یم رونیو بعد از خونه ب

 کنم. یحرکت م رکتکه هنوزم در حال غر زدنم به سمت ش یحال

 یرعلیام

بلند  ی.تازه اون موقع ست که صداشنومیها م زهیسنگ ر یرو رو نشیماش ری تا یکه صدا امیدر م ایاز شوک کار ست یوقت

 یدهن وانیخوبه.ل یلیخ نیو ا ادیدر م یمن داره از اون حالت خشک یایدخترم.ست نیمن عاشق ا ای.خدارهیخنده م به هوا م

 یحس م بیکشم.عج ینفس شربتُ سر م هیکنم و  یرژ لبشُ  رو با لبم لمس م یکنم و جا یرو دوباره از شربت پر م ایست

رم و  یم رونیکه رو لبمه از اشپز خونه ب یبوده که به عمرم خوردم!!! با لبخند سرخوش یشربت نیکنم که خوش طعم تر

کنم که طبق  یو با انگشت شصتم لمس م الیدان یکشم:شماره  یم رونیب یتنگم به سخت یشلوار ل بیرو از ج یگوش

 !دهیورده جواب مبوق کامل نخ هیمعمول 

 !؟یچمبره زده بود یرو گوش-

 که زود جواب دادم. نهیا یگفت که قراره بهم زنگ بزن یبهم م یحس هی یول زمی:نه عزالیدان

 صداتو نازک نکن مزخرف.-

 ...!استیدن ییالال نیصدام بهتر یگفت یم شهی!تو که هم؟یصدام رو دوست ندار گهی! ده؟ی: اوا خاک عالم! چالیدان

 گم: یم زنمیچنگ م یرو از رو عسل چیکه سوئ یزنم و در حال یم یپوزخند

 نه تو؟! اخه مگه قحط الرجال شده!!! یشکیهه.ه-

 گم: یم الیرو به دان نیبا باز کردن در ماش همزمان

 کارخونه کار واجب دارم. ایب نیاب دستته بزار زم-

 م.رون یکنم و به سرعت به سمت کارخونه م یرو روشن م نیماش

 .امی! نمیمن عشق و حال؟! از اولم حسود بود یامروزم چشم ت نگرفت تو سرکار باش هیبودما!  یسرم امروز مرخص ری: خالیدان

 !!!یکارخونه ا گهیرب د هی!تا یایکه نم یکنیتو غلط م-

 اخراجم کن؟! یجرات دار یرد کرد ممیبابا تو برگه مرخص ی!اامیخوام نم ی:نمالیدان

 وگرنه حقوق دو ماه ت پَر!!! یکارخونه ا گهیرب د هیتا -

 کنمیرو قطع م یبعد بالفاصله گوش و
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 یفقط سر دنیکه بهم سالم م یجواب کارکنان زارم،دریبزرگم م یو پامو تو  کارخونه  کنمیپارک م نگیتو پارک نویماش

 ندازهینگاهشو تو چشمم م و شهیمن با عجله از جاش بلند م دنیبا د یمنش رمیو به طرف اتاقم م دمیتکون م

 سالم اقا-

 ادیبرم تو اتاقم که دوباره صداش م خوامیو م دمیتکون م یسر

 زنگ زده بودن یاحمد یاقا-

 گردمیبرم یخونسرد با

 خب؟-

 ندازهیم ریترس سرشو ز با

 خب...گفتن که کار اون بوده-

 یکه به خاطر اون مدارک ب یمن دم در آورده انقدر یبرا میحاال احمد شهیپر از خشم م پره،وجودمیابروم باال م ناخوداگاه

...دندونامُ کنهیجمع م زیکه با ترس خودشو پشت م رمیم یمشت شده به سمت منش یمن با دستا یخونه  ادیارزش شبونه ب

 دمیهم فشار م یاز حرص رو

 گفت؟ یچ گهید-

 ...باهاتون حرف بزنهدیگف..گفت با-

 !کوبمیو درو بهم م رمیبه سمت اتاقم م یبدون توجه به منشو  کنمیم یقروچه ا دندون

 یمشت یناکرده...عصب یاگه خدا دیکشیکه م یعصب یغایمن با ج یایکنه،ستیترم م یعصب ایاونشب وترس ست ادی میعصب

مثل مته مغزمو سوراخ  یزنگ گوش"حروم زاده رو! زدمیم ششیزنده آت کشتمش،زندهیم"گمیبلند م کوبمیم زیم یرو

 الیو دان شهیدر باز م شهیم کهیو هزار ت خورهیم واریبه د محکمکه  کنمیو با داد پرتش م دارمیحرص برش م کنه،بایم

 ادیبه سمتم م یمحکم یو بعد با قدم ها گردونهی. نگاه نگرانش و تو اتاق مشهیهراسون وارد م

 داداش؟ شدهیچ-الیدان

 ارمیپدرشو در م-

  زارهیشونه م م یرو دستشو

 میکنیم یفکر هی...بعدا براش ییاروم باش،االن عصب-

 پدرسگُ زدمیم ششیزنده زنده آت ومدیم ایسر ست ییاگه اونشب بال یگیم یچ یفهمیم-

 آروم باش -الیدان

و منو با خودش  رهیگینجمو مآر"!اریآب ب وانیل هی"گهیم یبا داد به منش گردونهیکه سرشو به سمت در اتاق م یبعد درحال و

که  کشهیم ریسرم ت دمیم هیبه دستم تک میشونیو پ زارمیزانوم م یآرنجمو رو شونهیم یراحت یمبل سه نفره  هی یرو

دستشو رو شونه  الیدان رهیم رونیاز اتاق ب"یبا اجازه ا"و بعد با دهیم الیبه دست دان و ارهیم یآب وانیل ی!منشبندمیچشامو م

 !کنهیحرارت درونمُ کم م یکم شیکه خنک کشمینفس سر م هی...رمیگیو آب و ازش م کنمیبلند م زاره،سرمویم م

و به  زنمیبهش م یپک محکم کنم،یو با فندک طالم روشنش م ارمیم رونیازتوش ب یگاریو س دارمیبرم گارمویس پاکت

 زنمیتو دستم م گاریبه س یا گهیو پک د کنمیحرکت باز م هیاتاقمو با  ییکشو ی. پنجره رمیطرف پنجره م

مبل روبه روش  یو رو گردمیبرم الی. به طرف دانکشمیم یقیو نفس عم ندازمیم رونیرو از پنجره ب دهیرس لتریبه ف گاریس

 نمیشیم

 ...ای!دادن مدارک به اون ه؟یکار چ نیبه نظرت بهتر-

 ؟یدیبهتره چرا خودتو عذاب م ینه و براش مهم،بدداداش اون مدارک متعلق به او-الیدان

کنم  انتیبه برادر خودم خ تونمیبرادرمه من چطور م هی! اون مدارک عل؟یفهمیچرا نم ینیبب یعذاب،هه تا عذاب و تو چ-

 هوم؟

که برادرتو از  یمن...برادرت به اون دختر تجاوز کرده اغفالش کرده اون دختر حامله ست در حال زیاخه داداش من،عز-الیدان

 کرده! یشونه خال یبزرگ نیبه ا تیبار مسئول ریز
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 نیبهتر شیپ برمشیم ینگفتم؟!من که به اون دختر گفتم حت رمیگیبرادرمو به عهده م یمن که گفتم بزرگ کردن بچه -

 پزشک زنان!

کار  نیبا ا خوادیشق برادرته و فقط مکه اون دختر عا یبهتره باور کن یول فتهیداداشت تو هَچَل ب یخواینم فهممیم-الیدان

 !فتهیبراش نم یبرادرتو مال خودش کنه،پس مطمئن باش اتفاق

 یرعلیام

که برادرم  دونمیم نمیا یاون دختر عاشق برادرمه و از طرف دونمیم ی...از طرفایدرسته،لو دادن کار برادرم  یچه کار دونمینم

و مدارک و  رمیگیم مویکدوم راه درسته. باالخره تصم دونمیکردم و نم ریگ یبد هیدوراه هیبه اون دختر نداره تو  یحس چیه

کارت من  میس یول الهیکه متعلق به دان یبگذره!با زنگ خوردن گوش ریخداکنه که بخ ،فقطیدببره بده احم الیدان دمیم

 دمیشو مطرف نگاه کنم جواب یشماره  ایبه اسم و  نکهیو بدون ا امیم رونیداخلشه از فکر ب

 سالم!-ایست

 گمیم یسرد یباصدا کنمیعوض نم ایآرامش و با دن نی. و من ایچ یعنی رامشݪکه  فهممیصداش تازه م دنیشن با

 ؟یداشت یسالم کار-

 ؟یخب...خوب-ایست

 که صدام هنوزم  سرد باشه! کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نه،نفسیشیرو لبم م یلبخند

 خوبم...-

خوش  یلبا دنیی. با حرکاتش کامال آشنام مطمئنم که االن با حرص در حال جودهیم رونیو آه مانند ب کشهیم یقیعم نفس

 فرمشه!

 !گمیم ی...اومدالیخیخب ب-ایست

 ایست

  کنمیلبم م دنییشروع به جو دم،باحرصیم رونیب یو همراه با آه بلند کشمیم یقیعم نفس

 گمیم ی...اومدالیخیخب ب-

 امیم ریامشب د-یرعلیام

 گمیو با شَک م فتهیتازه اصالح کرده م م یابروها نیماب یاخم

 چرا؟-

  شهیفوق العاده سرد م صداش

 بدم؟! حیتوض دیبا-

  کوبمیزانوم م یبا حرص رو دستمو

 ینه...هرجور راحت-

 خوبه،پس کارتو بگو-یرعلیام

 زنهیطاها خودش بهت زنگ م ،گمیم الیخیب-

 رهیخ وتریباز به کامپ یبه دست با دهان یکارش گوش نیاز ا کنه،شوکهیرو قطع م یگوش یو بدون خداحافظ گهیم"یهوم"

 دهیجواب م یپر عشوه ا یباصدا یدارم،منشیتلفن و برم یگوش کشمویم ی!پوف کالفه اشمیم

 !ن؟ییبله بفرما-

  کشمیم یحرص پوف

 ه؟یمتعلق به بق یکینه و اونتلفن متعلق به اتاق م نیکه ا یدونیتو هنوز نم-

 "خنگ پرحرف"کنمیلب زمزمه م ریز گهیم "یدیببخش"هول با

 آب خنک وانیل هی-

 !کنمیبعد با حرص مکالمه رو قطع م و

 ایست
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 گم: یکه پشت در م یو خطاب به کس رمیگ یم مینگاهم رو از گوش یخوره که با کالفگ یبه در م یکوتاه ی تقه

 تو ایب-

 گم: یو با اخم رو بهش م رمیگ یازش م یآب و با بدخلق وانیشه،لیوارد مبه دست وانیل یشه و منش یباز م در

 به من؟؟؟؟ یو زُل زد یستادیوا یچ یبرا رونیبرو ب-

کشم و با  ینفس آب خنک و سر م کیشه.  یگه و به سرعت از اتاق خارج م یم یبا عجله با اجازه ا ندازهیبهم م یکوتاه نگاه

بتونه با اون زبون چرب و نرمش  دیزنگ بزنه. باالخره شا یرعلیکه بهش بگم خودش به ام رمیگ یطاهارو م یشماره  یکالفگ

کرد و شروع  یقبول نم ارهیحرصم رو درب نکهیا یبهش نگفتم چون مطمئنا برا یزیچ نرو بزنه؟؟همون بهتر که م یرعلیمُخ ام

 گم: یبهش م یده،با لحن شاک یده و جواب م یطاها افتخار م یاپیبوق پ نی. باالخره بعد از چندهیو کنا شیکرد به زدن ن یم

 پشت خطم؟؟؟؟ هیاز ک یدون ی؟؟؟؟مییمعلومه کجا-

 زنگ نزدم بهت خبر بدم ییسر برم دستشو هی نکهیکه قبل ا دی:ببخشطاها

 خب حاال توام.-

 زده تو پرت خواهر من؟ ی,باز کیکنیم ی:حاال چرا همه حرصت رو سر من بدبخت خالطاها

 کشمیم یقیعم نفس

 !ه؟یبگو برنامه چ یرعلیخودت زنگ بزن به ام-

 کنم. یرو قطع م یمنتظر اعتراضش باشم گوش نکهیبعد بدون ا و

بزرگ المان ک قرار برامون دارو صادر کنه  یاز شرکت ها یکیراجع ب  قاتمیاز تحق یترکه و هنوز نصف یاز درد داره م سرم

 رهیخ وتریتوجه به سوزش چشمام به کامپ یب یشتریو دوباره و با دقت ب دمیم یهم فشار یهم کامل نشده!چشمامو رو

فقط المان رفتنم کم بود  تیوضع نیا کشم،تویم یو پوف خونمیکه از طرف شرکتشون برام فرستاده شده رو م یلیمی. اشمیم

 یقیدم و آه عم یم یبا انگشت شصت و اشاره م هر دو چشممو فشار یدا رو صد هزار مرتبه شکر اونم اضافه شد.با کالفگکه خ

شرکت حتما در  ی ندهینما نکهیا یبا محتوا یلیمیخودم بفرستم. ا یبه جا ندهیو به عنوان نما انیبتونم شا دیکشم. شا یم

 یکیکه  دمیرس جهینت نیبه ا وتریشدن به کامپ رهیره براشون فرستادم. باالخره بعد از دو ساعت خ یکه گفتن اونجا م یخیتار

به بدن خشک  یدم و کش و قوس یم هیتک یصندل یکنم،به پشت یکه دارم باهاش کار م هییشرکتا نیو موفق تر نیاز بهتر

 که... ارهیقهوه ب یبخوام برام فنجون یدارم که از منش یتلفن و برم یدم،گوش یشده م م

 یغره ا شه،چشمیکنه وارد م یم یکه بلند بلند سالم و احوال پرس یشه و دالرام با سروصدا در حال یباز م کبارهیاتاق به  در

 میو بالفاصله شال ن نهیش یم زمیمبل به م نیتر کینزد یکنه رو ینازک م یپشت چشم ییکه با پرو یرم.در حال یبهش م

 گم: یم یو به منش رمیگ یتلفن و کنار گوشم م یندازه!گوش یسرشُ دور گردنش م یبند رو

 اریدو فنجون قهوه ب -

 گم: یندازم و با غُر رو بهش م یبه دالرام م ینگاه 

 !البته بالنسبت گاو!؟یتو ک چ یاومد نییپا یگاو سرتو انداخت نی!ع؟یدر بزن یستیتو بلد ن-

بهم  جانیدفعه دستاش رو با ه هیزنم، یم یشخندیده که ن یلب بهم م ریز یفحش ره و یبهم م یوحشتناک یغره  چشم

 زنهیم غیو ج کوبهیم

 مسافرت توپ،سفر شمال و چه شود! هیاخ جون -

 کوبهیبا ذوق دستاشو بهم م گهید کبارهی و

 .گذرهیمطمئنم خوش م-

 یرعلیام

 ینگاه گمیم ییبا حرص خفه شو  الیبه دان کنمیشه رو مو م یبلند م میزنگ گوش یکه صدا المیحال سروکله زدن با دان در

بهش گفته که بهم زنگ بزنه با عجله رنگ سبز  ایست نکهیا یاداوریبا  ندازم. یو اسم طاها که روش افتاده م میگوش نیبه اسکر

 .کنمیم یبا طاها احوال پرس ییکنم و با خوش رو یو با انگشت شصتم لمس م

 رو به راهه؟ یجان؟ از کارخونه چه خبر همه چ یرعلیام ی:خوبطاها
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 ؟یخوبه. چه عجب،آفتاب از کدوم طرف در اومده که بهم زنگ زد یخدارو شکر همه چ-

 کارش تموم شد... روزیدستم بود که خدارو شکر د یوکالت یپرونده ا هیجون تو  رکارمی:خجالتم نده داداش. درگطاها

 که؟ ی! موفق بودیخسته نباش-

 ازت بکنم یدرخواست هیرفت،راستش زنگ زدم  شیخداروشکر به نفع من پ اره-طاها

 گم یبهش م یکنم و جد یم یاخم یبا کنجکاو ناخوداگاه

 ومده؟ین شیکه پ یجونم داداش؟ مشکل-

 یب نکهیا ح،خالصهیشمال استراحت و تفر میبر یچند روز هیکه  میقرار گزاشت هیمنو بچه ها  نکهیا ست،فقطین ی:نه مشکلطاها

 یایب دیکه حتما با نهی. ایرعلیتو صفا نداره ام

بدون  یبه چونه  یباز شده دست شیطاها شده بود. با ن یحرف ها یکه ظاهرا متوجه  الیاعتراض باز کردم دان یدهن برا تا

 صدا لب زد یو ب دیکش ششیر

 !اری:جون من نه نالیدان

و طنز  زیبا لحن التماس ام دیکش یکه دوباره دستش رو به چونه ش م یبگم که در حال یا "نه"بهش کردم و خواستم  یاخم

 گفت یالود

 ای: مرگ من! نه اصال جون ستالیدان

 به طاها گفتم که: یحوصلگ یرو به طرفش پرت کردم و با ب زیم یبهش کردم و خودکار رو یخشم اخم وحشتناک با

 از دوستام یکیمنتها با  امیم-

کنه به سوت زدن.  یو شروع م رهیگ یکنم که سرشو به سمت سقف م یم الیبه دان یکنم همزمان اخم یرو قطع م یگوش

باهاش برخورد کنم بچه پررو رو،پس  یکنم جد یم یکنه. سع یاز اون استفاده م استیدونه نقطه ضعف من ست یم شعوریب

 گم یم یکنم رو بهش با لحن به ظاهر عصب یم یمصلحت یتک سرفه 

 ؟یقسم داد یبه جون کتو منو -

 گه یم یکه با انگشت اشاره ش در حال خاروندن سرشه با شرمندگ یکنه و در حال یبهم م ینگاه مین

برم بگردم بابا  یشد نزاشت تیبهم اونم حسود یداده بود یروز مرخص هیکارخونه درندشتت، نیتو ا دی:خو دلم پوکالیدان

 گم یزنم و با تمسخر م یم یافسرده شدم. پوزخند

 یکنیکار م یلینه که توام خ-

 گه یکنه و با حرص م یگردو م یبرام اندازه  چشماشو

 من نباشم کارت لنگه یدون یبشکنه دستم که نمک نداره خودتم خوب م ی:االیدان

از  یمین بایگه تقر یراست م نویکنه خب از حق نگذرم ا یلوس برام پشت چشم نازک م یدختر بچه  هیدرست مثل  و

 هی هیکارش حرف نداره کاف یتختش کمه ول هیزنه و  یم شیذره ش هیخُل و چله،درسته  نیکارخونه به گردنه ا یها تیمسئول

 شه. یجا بند نم هیتا اون کارو تموم نکنه  یبهش بسپار یکار

 ادیهم به سمتت ب ایست یکن یکار یتون یم ینطوری:خب خره االیدان

 ه؟یمنظورت چ-

 یاریدر ن ی!البته اگه خنگ بازیاریرو به دست ب ایکامل ست یتون یسفر م نیا گه،توید ی:خنگالیدان

 داستیکه تا دندون عقلشم پ یکنه به طور یرو باز م ششیرم که ن یبهش م یغره ا چشم

 که واال گمینم نم،دروغیبینکن شب خواب بد م ی:حاال چشماتو اونطورالیدان

 گم: یشم م یکه از جام بلند م یکشم و در حال یم یپوف

 خوشحالم کن. یخداحافظ هیبا -

 گه؟یبرم گمشم د یعنی نی:االیدان

 برو گمشو ه،پسیحرف نمیا-
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رو از  نیماش چیو سوئ یشه،گوشیکنه و بعد سوت زنان از اتاق خارج م ینصار روح پر فتوحم م یزنه و فحش یم یخند شین

شمُ پامو رو پدال گاز  یم نیشم سوار ماش یبلند و منظم از اتاق و بعد از شرکت خارج م ییدارم و با قدم ها یبر م زیم یرو

 یتنگ شده و حاال که فکر م یمغرورم حساب یخانوم کوچولو یرونم،دلم برا یم نهسرعت به سمت خو تیدم و با نها یفشار م

 یم رییحرکتمُ تغ رینه،مسیش یرو لبم م یطونیزنه و لبخند ش یبه سرم م یشه که حرصش ندادم. فکر یم یکنم چند روز

و برام حرص خوردنش لذت  بشمدروغگو  دیپس نبا"خونه امیم ریشب د"رونمبه خانوم گفتم یم الیدان یدم و به سمت خونه 

 یرو قطع م یدم و گوش یبهش خبر م"تو شیپ امیشام م"و با گفتن زنمیم الیبه دان ی! زنگتیشدنش در الو هیبخشه و تنب

 کنم

 ایست

جوشه دلشوره اَمونَمو  یو سرکه م ریس نیدلم داره ع ومدهیندازم،دوازده شب،تا االن خونه ن یبه ساعت م یا گهید نگاه

 خونه امیم ریگفت شب د یده،وقتیبر

تو  ییاز تنها رک،منیستیه یغایدونست از بعد اون شب و ج یکه م یرعلی. امادیساعتم خونه ن نیتا ا گهیکردم د ینم فکرشم

افته و کاسه چشمام پر  یبه تنم م یخونه تنها بزاره؟ ناخوداگاه لرز نیساعت منو تو ا نیتا ا دیترسم،پس چرا با یخونه م نیا

لب خشک  یکنم؟ زبونمو رو کاریدل زبون نفهمم چ نیحاال من با ا ایدوستم نداره خدا گهیواقعا د یشه،اره انگار یاز اشک م

 کنم یکشم و اروم زمزمه م یشده م م

 یرعلیام ارمیم دوباره به دستت م ایمن ست یباش تیاهم یهر چقدرم نسبت بهم ب-

 کوبم. یرم و در اتاقم رو با تموم حرصم محکم م یبلند و به سرعت از پله ها باال م یشم و با قدم ها یاز جام بلند م مسمم

 یم میبه ساعت گوش یاتاق نگاه هیکیتارزنم و تو  یم یندازم،غَلت یتخت م یکشم و با حرص خودم رو رو یم یپر حرص نفس

 مخاطبام دنبال اسم ستیو تو ل نمیش یشم .با ُهل رو تخت م یدارم واقعا نگرانش م گهیمن د یصبح،خدا میندازمسه و ن

- My Love 

 .گردمیم 

 با حرص ستیاسمش ن یکنم ول یو رو م ریز یبا هواس پرت ستُیدو بار ل کینزد

گشتن  نقدریا یرفت بجا ادمیهُل شدم که اصال  یکنم. به قدر یو نگاه م ستیبار سوم با دقت ل یگم و برا یلب م ریز یلعنت

بهم  اطیرو سنگ فرش ح نیماش ریتا یزارم که صدا یکنم و رو گوشم م یفقط تو جستجو سرچش کنم،شماره ش رو لمس م

کشم نگاهم رو به سقف اتاق  یراحت رو تخت دراز م الیکنم و با خ یگه که اومده. پس بدون فوت وقت تماس و قطع م یم

 کنم: یزمزمه م یو ناراحت یدلخور تیدوزم و اروم و با ک نها یم

و  ییاز تنها رمیم ینباشه م میرعلیام یدونیخدا،خودت م رینگ گهیرو د یرعلی!امیبرام مونده ستنا رو ازم گرفت یرعلیام دونهی-

 یکس یب

از خواب جواب  یخش دار ناش یبسته وصدا یشمُ بدون نگاه کردن به شماره با چشما یم داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 دم یم

 الو؟؟-

 گهیکوفت کن،دو ساعت د یزیچ هیهاتو جمع کن, لهی! بلند شو وس؟یدیسنگ قبرتو بشورم دختر هنوز کپ یااله ی:ادالرام

 .میوفتیراه ب میخوا یم

 کنم یزمزمه م یبه اروم 

 ور ور ور! یالاقل ه رینفس بگ هی,یدل یریخفه بم-

 ؟یداریکوفت,االن ب-دالرام

 اد؟یم میرعلیاره...ام-

 ادشیم الیبا دان نکهیکرده مثل ا شیاره طاها راض-دالرام

 بخورم بعدش چمدونم رو جمع کنم یزیچ هی,قطع کن برم یاوک-

 خدافظ-دالرام
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شم بعد از شستن صورتم با همون  یتخت بلند م یاز رو کنم و یرو قطع م یرو بدم گوش شیجواب خداحافظ نکهیا بدون

داخل  هیرعلیو مطمئنا کار ام ادیکه از اشپز خونه م ییرم. بدون توجه به سرو صداها یم نییپا یبه طبقه  پورمیلباس خواب گ

 کنم. یو باز م خچالیدر  یلب ریسالم ز هیشم و بعد از  یم

 یم یناهار خور زیم یبندم،رو یم خچالُیدارمُ با ارنجم در  یصبحانه بر م کیشربت پرتقال و به همراه بشقاب ک پارچ

چرخه و  یلختم م یاُفته که نگاهش رو پاها یم یرعلیدارم و ناخوداگاه نگاهم به ام یبرم یوانیل نتیزارمشونُ از کاب

ده و دستشو  یو محسوس قورت مافته اب دهنش ر یم رونمیب بایتقر ی نهیکه به س اره،نگاهشینگاهشو به باال م یهمونطور

از اشپزخونه  یبلند یندازه و بعد با قدم ها یبهم م نییاز باال تا پا یا گهیکشه،نگاه د یخوش حالتش م یموها نیب یبا کالفگ

 یخورم و تکه ا ینفس شربت و م هی یکنم،با سرخوش یو پر از اب پرتقال م وانمیکنم و ل یم ییتو گلو یره خنده  یم رونیب

 یرو لبم م یوفتادم،لبخندیهم از چشمت ن نیکه معلومه همچ نطوریعشقم ا میزارم حاال بچرخ تا بچرخ یتو دهنم م کیک

کنم و به سمت  یرم و در اتاقُم باز م یکنم از پله ها باال م یلبم زمزمه م ریرو ز یکه آهنگ یدر حال یو با سرخوش نهیش

 رم یکمدم م

کشم و شروع  یم رونیتخت ب ریندازمشون چمدونم رو از ز یتخت م یدارم و رو یرو بر مشه  یسفر الزمم م یکه برا ییلباسا

 زیم یصندل یشم،رو یتخت بلند م یو از رو کشمیچمدونم رو م بیشم ز یم میضرور یها لهیبه جمع کردن لباسا و وس

رو  یندازم و لبخند یم نهیبه خودمم تو آ ینگاه تیکنم با رضا یافه م میشروع به سر و سامون دادن به ق نمُیش یم شمیآرا

رو صورتم خوب نشسته،موهامو فرق وسط باز کردم و  یول ستیمعلوم ن ادیکه ز یحیکامال مل شیاوم خوشم اومد،آرا ادیلبم م

رو کامل  پمیت دمیسف یمشک شو کف فیکنم شال،ک یست م دمیمو با شلوار قد نود سف یکُت دیسف یآزاد رهاشون کردم مانتو

ندازم و بعد از  یبه خودم م یا گهیکنم،نگاه د یم یزارم و عطر آبان ماهم رو خودم خال یبند رو سرم م میکنه،شالمو ن یم

 زنم یم رونیو از اتاق ب رمیگ یچمدونم م یاز دسته  میبرداشتن گوش

رو  یلیخ یزده ول یساده ا کامال پیت نکهیپسر معرکه س،با ا نیمن ا یشه. خدا یاز اتاقش خارج م یرعلیبا من ام همزمان

 شم یچشماش م خیکه با صداش م رمیگ ینگاهم رو ازش م نیاون اندام فوق العاده ش خوب نشسته با تحس

 ؟یعروس یریم یدار-یرعلیام

 گم یچپ و رو بهش م یعل یخوش اب و هوا یزنم به کوچه  یخودم م یشم ول یمتلکش م ی متوجه

 کجا بود؟ یشمال؟ عروس میر یواااا...مگه نم-

 گه یکنه و با اخم م یبهم نگاه م یجد یلیخ

 داد! ادیچپ و به همه  یعل یکه راه کوچه  یلعنت به اون کس-

از چشمت  یگ یم یچرا الک یعشقم تو که منو دوست دار رتتیغ یگه فدا یم یچ ستیبچه م از حرصش معلوم ن یاخ

 افتادم

 !ریام دمیمنظورت و نفهم-

و همونجا ول  کشه،چمدونمیک ش تنبون م نیمنو ع ی چارهیدست ب نیو ا ادیم کیش یلیبهم بده خ یجواب نکهیا بدون

 زنمیتو اتاق خودم غر م شمیم دهیو دنبالش کش کنمیم

 !شیدر رفت دستم ا-

و  دارهیبرم زمیم یاز رو یمرطوب شم،دستمالیارا زیم یصندل یرو شونهیکنه من رو م یبه غرولند من توجه نکهیا بدون

توجه به منه مبهوت به  یدوتا از تار موهام معلومه،ب یکیکه فقط  یجلو طور کشهیشالمو م لکسیر یلیرو لبم،بعد خ کشهیم

بلندم  یصندل یکنارم و از رو ادیدوباره م ارهیم رونیب یکیفوق العاده ش یول دنسبتا بلن یو مانتو رهیطرف کمد لباسم م

 گمیکه با بهت م ادیمانتوم م یستش به طرف دکمه ها کنهیم

 ر؟یام یکنیم کاریچ-

 همه به اندام تو باشه زینگاه هوس انگ یبا من یفقط دوست ندارم وقت کنمینم ی:کار خاصیرعلیام

 لباسم مگه چشه.-

 .داستیبدنت پ یها یهمه برجستگ یتنگ تر نداشت  نی!مانتو از استی:بگو چش نیرعلیام
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که  ترسمیبه خاطر اخم فوق العاده ترسناکش م ندفعهیمانتوم ا یرو دکمه  زارهیاره دستشو مدوب یبا حرص و اخم وحشتناک و

و خودم  زنمیو دستشو پس م زارمیدستش م یرو متیکه دهنمو بسته نگه دارم دستمو با مال دمیم حیبگم پس ترج یزیچ

 گمیو اروم م ندازمیم یرعلیبه ام یو بعد از درست کردن شالم نگاه زنمیرو تن م یرعلیام هیانتخاب یمانتو ارمیمانتومُ در م

 خوبه؟!-

 شهیبهم بده از اتاق خارج م یجواب نکهیا بدون

 یرعلیام

 الیخیاز موهاشو نپوشونده بود نزاشت که در مقابلش ب یچیکه اصال ه یتنگ و اون رژ پررنگش،شال یتو اون مانتو ایست دنید

 هیببره، یبه اشتباهاتش پ دیبا یول امیخود دار باشم من هنوزم عاشق ست شتریب دیسفر با نیصوصا تو ابه بعد مخ نیباشم،از ا

مونم  یمنتظرش م نیزنم و تو ماش یم رونیدارمُ از خونه ب یرو برم ایخودم و ست مدونچ ستیبراش اصال بد ن هیخورده تنب

به  رهیرون،خیب ادیاز خونه م نهیخانم با طمام قهیباهم،باالخره بعد از پنج دق انمیدالرام و طاها و شا میباهم الیو دان ایمنو ست

شم ،به سمت  یکنم و از خونه خارج م یباز م اطُیدر ح موتیشه با ر یم نیشم تا سوار ماش یداره م یکه با ناز برم ییقدم ها

 شکنه یکه حکم فرما شده رو م یتشدم که باالخره صداش سکو رهیکنم تو سکوت به جلو خ یحرکت م الیدان یخونه 

 م؟یگزاشت یکه خونه رو خال ستی...خطرناک نزهیاوم،چ-ایست

 جواب شو بدم یکنم به سرد یم یسع

 چند روزه هواسش به خونه باشه نیبه نگهبان کارخونه سپردم که ا-

 اهان-ایست

زنه چمدون  یم رونیاز خونه ب دهینکش قهیزنم که به دق یبهش م یدارم و تک زنگ ینگه م نُیماش الیدان یدر خونه  یجلو

شه  یم ادهیپ یفور ایکه ست نهیخواد عقب بش یشه و بعد از گزاشتنش تو صندوق عقب م یم کینزد نیبه دست به ماش

که سرشو به طرف  یده و درحال یبه من م یسالم نهیش یجلو م الینه،دانیش یگه و بعد خودش عقب م یم الیبه دان یزیچ

 گه یم گردونهیبرم ایست

 .گهید نشستمیمن عقب م ایست-الیدان

 نگران نباش. الیمن پشت راحت ترم دان-ایست

 یاخ که چقدر دلم برا نهیش یابروهام م نیماب یشه،ناخوداگاه اخم یم رهیزنه و بعد به جلو خ یم ایبه ست یلبخند الیدان

 یرونم قرار شده که همگ یطاها م یه سمت خونه و ب ارمیرو به حرکت در م نیتنگ شده!ماش ایحرف زدن با ست یمیصم

 میبد ودمونهم به خ یاستراحت هیراه  نیو ب میباهم حرکت کن

 چه خبر؟-الیدان

 تو چه خبر؟! یسالمت-ایست

 گفتم بگو خب؟ یم بود م دهیدوست دختر جد نیدست رو دلم نزار که خونه ا یهع-الیدان

 خب؟!-ایست

 کننیرو کولشون و فرار م زارنیکه بعد دو روز دُمشون رو م هیدونم چه حکمت ی!نمدیخب به جمالت اونم پر-الیدان

 یاز بس خنگ-ایست

و به  نیکن عیهردوتون دوتا موجود مزخرف ادم ضا یرعلیتو و ام نکهیدم،ایرس یا جهینت هیبه  یتازگ ایست یدون یم-الیدان

 نیاینظر بهم م نیشدت از ا

هر دو شروع به  یبلند یندازه و با صدا یرو به شدت به خنده م ایکارش من و ست نیشه ا یم رهیبعد با حرص به جلو خ و

 میکن یم دنیخند

 ایست

نه  دید یوقت یمثال که قهر کرده ول میدهن مبارکش و بست و اجازه داد ما تو ارامش کامل باش یا قهیپنج دق کهینزد الیدان

 یم یاون دهن مبارک و باز کرد و شروع کرد به مزخرف گفتن وقتدوباره  میکن ینم شیمحل یبه ب یتوجه یرعلیمن و نه ام

 یکرد و م یوسط ولش م هویزد  یرو که م یحرف هیگفت،مثال  یمزخرف م قعاچون وا ستین میادب یبر ب لیگم مزخرف دل
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دونم اون  یبراش،البته م میمزه ش انتظار داشت که ما قهقه بزن یفوق العاده ب یو با اون جُک ها گهیبحث د هیرفت سراغ 

 افهیق هیباطل من که با  الیخ یزه یلبخندونه و قهیدق کیکنه که ما دوتا رو الاقل  یخواد کار ینداره فقط م یم گناه چارهیب

گره خورده  یبا ابروها رغضبیم نیهم که ع یرعلیزُل زده بودم ام رونیبه ب شهیاز ش الیدان یتوجه به حرفا یسردوخشک ب ی

 یحواسم هست تو ادامه بده وپشت بندش دستش و م یعنیداد که  یبه سرش م یتکون هی میبود هر از گاه رهیروش خ به روبه

به خودش بده  یاستراحت هیکه  رسهیم جهینت نیبه ا الیبه خودش بده باالخره دان یحرکت هی ییجلو نیزاشت رو بوق که ماش

 دراخر با گفتن یول

 هم ساخته! یاخه،الحق که خدا دروتخته رو خوب برا خیانقدر -الیدان

 شهیم رهیجلو خ ینایبه انبوه ماش یرعلیو اونم مثل ام رسونهیبه اتمام م حرفشو

  هیبا گفتن  الیدان میشیخالص م کیساعت از شَّر تراف کیبعد از حدود  باالخره

 گمیو م نهیشیرو لبم م یلبخند دهینشون م جانشویبلند ه شیآخ

 ؟یدان-

 :جانم؟ چه مخففم کرد اسمموالیدان

 !شدهیخب حاال توام انگار چ-

 صدا کنه! یحق نداره منو دان میجز عشق زندگ ی:نه جانم ،کسالیدان

 گمیباال رفته م یزده با ابروها بهت

 عشق؟-

 گهیشم د یم رشیگ بانیگر ندهیکه در آ یعشق-الیدان

 !؟ی:باز تو جو زده شدیرعلیام

و نگه داشته  نیطاها ماش یدر خونه  یکه جلو شمیمتوجه م کنمیبه اطرافم که نگاه م دارهیو نگه م نیشپشت بندش ما و

 اندازهیبا اخم ابرو باال م ندفعهیکه ا کنمیمتعجب کارشو تکرار م اندازهیو ابروشو برام باال م اندازهیبه من م نهیاز آ ینگاه

 کنهیم یپوف دمیتکون م "هیچ"یو سرمو به معن کنمیم یاخم

 انینم نیزنگ بزن بب هی-یرعلیام

 زنمیلب غر م ریز

  ؟یدادیرو تکون م تیمثقال هیشد که از اول اون زبون  یازت کم م یزیچ ینیبب ریخ یااله-

 گه یاجازه بده من حرف بزنم م نکهیکه بدون ا رمیگ یدالرامو م ی شماره

 میاومد-دالرام

 کنه یرو قطع م یبعد گوش و

االن فقط  یول زدنیداشتن در مورد کارخونه حرف م شیساعت پ میتا ن یرعلیو ام الی. دانمیکه راه افتاد شهیم یساعت هی

 گم: یم یرعلیرو به ام یلحن دلبرانه ا هیکشم و با  یم یحوصلگ یاز ب یهمه مون حکم فرما شده،پوف نیسکوته که ب

 !ر؟یام-

 گه: یم یسردچشمام و با لحن  یشه تو یم رهیخ نهیآ از

 :هوم؟!یعل ریام

 یبه من م شیحقم بود. ا"بله"گهیگفت د ینم"جونم"اسمش الاقل اگه  یکه من اومدم تو اَدا یناز نیره توهم،با ا یم اخمام

 گم یگردونم و با لحن خودش م یچشمام و با حرص م"هوم!"گه

 آهنگ بزار هی-

. آهنگ فوق العاده قشنگ کنهیبه اهنگ مورد نظرش و استپ م رسهیگشتن م یو بعد از کم کنهیحرف ضبطُ روشن م یب

کنم  یم یو سع نییندازم پا یکامال جور ،سرم رو م ریمنو ام تیاهنگ االن با موقع نیشه. واقعا ا یتتلو پخش م ریام "نوازش"

 ریام ی رهیم به نگاه خکنم که نگاه یسرم رو بلند م ینگاه ینیحس سنگ دم،بادر خفه کردنم داره رو قورت ب یکه سع یبغض

 شم یم رهیخ رونیبه ب ُ رمیگ یمو ازش م فتهیزنم و نگاه ش یم یبا حسرت پلک وفتهیم یعل
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 یکه خودم با ندونم کار رمیم یم یفهمم چرا دارم واسه کس ی,خودمم نمرهیگ یوقتا واقعا از دست خودم حرصم م یگاه

 شه یبلند م الیاعتراض مانند دان یکشم که صدا یم یناخوداگاه آه وفتمیباعث شدم از چشمش ب

و آه  نیش یم رهیخ رونیبا غم به ب نیمسافرت اونوقت همچ میریم میمنو شما،مثال دار نیچتونه شما دو تا؟!خُل کرد-الیدان

 مجلس عزا رهیکنه داره م یکه آدم فکر م نیکش یم

 کنهیشو شروع م یدوباره سنخنران یقیو همراه با نفس عم کنهیم یا هیچند ثان مکث

 میذره شاد ش هیاهنگ از حامد پهالن بزار  هیاصال؟!  نید یگوش م هیاهنگا چ نیا-الیدان

 گم یو با تمسخر م زنمیم یپوزخند

 حامد پهالنه. گنیباز م شیو با ن شنیکه چشم تو چشم غَما م یهست ییتو از اون ادما الیدان یدونیم-

 گه یزنه و م یم ییدندون نما لبخند

 مثل خودتون افسرده باشم؟! نیداشت ،انتظاریپس چ-الیدان

 به ما دوتاست؟! یازیچه ن گهید یزنیهر سه نفرمون فَک م یتو به جا یوقت یدون یاخه م-یرعلیام

 گه یم یکوبه و با لودگ یم ریام یبه بازو یبا حرص مشت الیدان

 عجقم. یشد امیپر حرف نیدونم که عاشق هم یخوب م-الیدان

 کنم. یم زیمن خودمو حلق او یگمشو بابا تو عشق من باش-یرعلیام

 کنه. یم شتریاهنگ و ب یباشه صدا الیاز دان یمنتظر جواب نکهیبعد بدون ا و

 الشیو کیبزرگ و ش اطیح یو تو نیماش یرعلی. اممیرسیساعت حدود شش عصر  که به مقصد م ریساعت تاخ کیبا  باالخره

به بدن خشک شده م  یو کش و قوص شمیم ادهیپ نیداخل. از ماش ارنیو م نیهم پشت سرش ماش نایو دالرام ا دارهینگه م

توجه به اطراف چمدون هارو از صندوق عقب در  یب یرعلی. امکنمیم ی. به شدت احساس ک سلکشمیم یا ازهی. خمدمیم

و  زنمیم شهیاروم چند تقه به ش نیهم ی. براسوزهیدلم براش مخوابه, نیکه همچنان تو ماش افتهیم یالی. نگاهم به دانارهیم

که با انگشت  ی. در حالکنهیم زو با نیدر ماش افتهینگاهش به من م یو وقت کنهیبه اطرافش نگاه م جی,اول گ کنمیصداش م

 گهیو بعد م کشهیم یا ازهیخم خارونهیچشمش رو م یاشاره ش گوشه 

 م؟یدیرس یک-

 چشمات قرمزه ی...دانیبخواب الیتو و یکنم بر دارتیب ،گفتمینطوریا یریممکنه گردن درد بگ دمیاالن. د نیهم-

 قرمزه! نیکنه فکر کنم بخاطر هم یسرم درد م-الیدان

 برات. ارمیمسکن هست م فمیدراز بکش تو ک نیم مین هی الیاهان...برو تو و-

 گفت یطونیزد و همراه با چشمک ش یلبخند قدر شناسانه ا 

 .یابج یمرس-

. ال  یبه من و دان رهیشده خ زیر یکه با چشما افتهیم یرعلیکه چشمم به ام الیطرف و گردمیو برم زنمیم یلبخند متقابال

 یو فکر م نهیش یرو لبم م ی,لبخندادیبدش م زونیآو یاز دخترا ریخودش باشه,ام نیرفتارم ع دی. باندازمیباال م یشونه ا

 کنم که

 .یکه فقط مال من یدونیدلم خودتم خوب م زیعز-

 یرعلیام

رم.  یم یو به طرف در ورود امیم  نییبکنن از پله ها پا یاستراحت هیدم تا  یاتاق بچه ها رو بهشون نشون م نکهیاز ا بعد

به جز من  یکه به هر جنس مذکر یدلبرانه ا یلبخندا دنیکنن,از د یکه دارن باهم صحبت م فتهیم ایو ست الینگاهم به دان

شم که با لبخند مشغول حرف زدن  یم یالیو دان ایست ی رهیشده خ زیر یاشم. با چشم یناخوداگاه حسود م زنهیم

 یم یبا نگاه موشکافانه م طالق شییایگرده که نگاه در یبر م الیحرکت به طرف و هیبا  ایکنن. ست یهستن,باالخره از هم دل م

زنه و  یکنارم م کیش یلیراستش خ ترسه با دس یبهم م ی. وقتادیبه سمتم م یاروم یها زنه و با قدم یم یحیکنه,لبخند مل

تو موهام  یکشم. با کالفگ یم یقیشه. ناخوداگاه نفس عم یم الیمن وارد و یگرد شده  یندازه در مقابل چشما یباال م ییابرو

 امیریوسط خود درگ شهیم تیپاراز الیدان یکشم که صدا یم یندازم و پوف یچنگ م
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 تو. امیب یداداش اگه اجازه بد-الیدان

 یتو هم و م کشمی. اخمام و مفتهیقرمز شده ش م یندازم که چشمام به چشما یبهش م یکشم و نگاه یدر کنار م یاز جلو 

 گم

 !گر ن؟یبازم م-

 اره-الیدان

ده. کنارش  یش رو ماساژ م قهیده و با انگشت شصت و اشاره ش شق یلم م یمبل یرو یحوصلگ ی. با بشهیاز کنارم رد م و

 یاب وانیکنم. ل یچشمام و باز م ایست یدم که با صدا یم هیمبل تک یو همزمان با بستن چشمام سرم رو به پشت نمیش یم

 گه یم رهیگیم الیرو طرف دان یکه قرص یو در حال نهیش یبه ما م کینزد یمبل تک نفره  یدستشه. رو

 یقرص و بخور بعدشم دراز بکش تا بهتر ش نیا ایب یدان-ایست

 گه یم یبا لبخند رهیگ یکه قرص رو ازش م یکنه و درحال یم ایبه ست یکنه و با تشکر نگاه یسرشو بلند م الیدان

 .یتو به فکر من باش نکهی. مگه ایابج یمرس-

 گه یندازه و م یبه من م یخانوم نگاه باالخره

 کجان؟! هیپس بق-ایست

 رفتن استراحت کنن.-

 اهان-ایست

 گه و با گفتن یم 

 اطیتو ح رمی:من مایست

 ندازه و با گفتن یبهم م ینگاه الیره. دان یم رونیب 

 عرضه ت کنم! یخاک تو سر ب-الیدان

 یم. تکنم خودم و اروم کن یم یکشم و سع یم یقی. با حرص نفس عمرهیمن به طرف پله ها م یبهت زده  یمقابل چشما در

 یم رونیب الیاز و دنیکش گاریس یکنم. به بهونه  یم نییماهواره رو باال پا یشبکه ها یحوصلگ یکنم و با ب یرو روشن م یو

 شیات یگاریندازم و س یبهش م یزنه,با حسرت نگاه یبه آسمونه قدم م رهیخ هک یفته که در حال یم ایزنم که چشمم به ست

 کنم یلب زمزمه م ریو ز رمیگ یم گاریاز س یزنم. کام یم

و  مُیکه عاشق  یکرد اونقدر یچشمات رو کور نم یاون انتقام لعنت ،کاشینبود. کاش توام دوسم داشت نیکاش وضعمون ا-

 !ینینب

و من  میسرده. تو ماه اسفند بایشم. هوا تقر یم رهیباال سرم خ یزنم و منم به اسمون پر ستاره  یم گارمیبه س یا گهید پک

 نیزم یزنم و در اخر رو یم گاریبه س یا گهیمال خودم و خانوم خونه م بشه. پک محکم د ایست دیارزو دارم تا ع دوارانهیام

 ایتوهم   دونمی. نمنمیب یبه خودم م کیرو نزد ایکنم که ست یکنم و سرمو بلند م یم شپام له یکنم ...با پاشنه  یپرتش م

 گهیکه م شنومیرو م ایاروم ست یانگار زمزمه  یول تیواقع

 !یبکش گاریس ادیخوشم نم یدونستی:کاش مایست

 گم یلب م ریکشم و ز یپشت گردنم م ی,دستشهیم الیوارد و یعیسر یبا قدم ها ایکه ست امیبه خودم م یوقت

 داشت و توهم نبود تیکاش واقع-

 شم یم الیوارد و یبعد با کالفگ یا هیثان

 ایست

و  یرعلیچند روزه. ام نیا یبرا یخوراک یسر هیبخرن و  تزایشام  پ یبرن و برا انیدالرام قرار شد که طاها و شا شنهادیپ به

و  میرفت نیدوتا دختر خوب و مت نیکنن. منو دالرامم ع یکه باز اطیگرفتن دستشون و رفتن ح بالیتوپ وال هی الیدان

 به ما گفت : الیدان یوقت که نجاستیا شیزدنشون. جالب دیبه د مینشست

 یباز می: برالیدان

 گفت: یلحن خانومانه ا هیزد و با  یلبخند موقرانه ا هی دالرام
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 میما راحت نیکن ی:شما بازدالرام

دختر  نیا یعنیکنارم. جلل خالق  یموجود ناشناخته  نیغار حرا شده زُل زده بودم به ا یدهن اندازه  هیبا  یگ یمنو م یعنی

بود که نگو. اخرشم  زونیمحو دالرام شده بود و اب از لب و لوچه ش او نینگو همچ گهیو که د الیباشه؟!دان نیبلده سنگ

 کنه صداش کرد... یکه معلوم بود به زور داره خنده ش رو کنترل م یبا لحن یرعلیام

من  یاومد و جلو سهیکبا چند تا  انیو سرو صداشونم پشت بندش. شا اطیطاها اومد داخل ح نیگذشت که ماش یرُب هی

 زد و گفت: یشخندین "! ؟یگیم یچ" یعنی. با تعجب نگاهش کردم و ابرومو باال انداختم که ستادیا

 ...وندرالی:درود بر ملکه سانیشا

 شد گفت: یتر م ظیکه غل شخندشینداخت همزمان با ن یبه دالرام م یکه نگاه چپ یدر حال و

 ایآناستاز-

به من نگاه کرد و بعد  ضیخنده که...دالرام اول با غ ریزدم ز یکه رو دالرام گزاشت خنده م گرفت و ناخوداگاه پق یاسم نیا با

 ترک برداشت. الیو یکه فکر کنم در و پنجره  دیکش یغیج

 شوووووریکشمت ب یم-دالرام

و انداخت کنار من و با شروع به هار سهیسرش,با هول ک یدالرام برابر با کچل کشمت یم نیدونست ا یکه خوب م انمیشا

 یم نی. همچشهیپ قهیدالرام همون دختر موقر و خانوم چند دق نیمرده بودم از خنده,نگار نه انگار ا گهیکرد. من که د دنییدو

 گفت: یم شترشیحرص دادن ب یبرا دیخند یبلند م یصدا اب انمیکرد که نگو!؟شا یم غیج غیج دییدو

 !یندار امیکم از آناستاز شیی:خداانیشا

 زیر یو چشما یجد یچهره  هیو با  دیتفکر رو چونه ش کش یدستشو به نشونه  یشیوبا حالت نما ستادیوا یبعد لحظه ا و

 شده گفت:

 از تو خوشگل ترم بود ایکنم اناستاز یاالن که فکر م-

رو هم  هیکرد. منو و بق شتریو سرعتشو ب دیکش یا گهیبنفش د غیدالرام و گرفت ج یچشما یخون جلو گهیکه گفت د نویا

جا که دالرام داشت از  هی,میشده بود نیپخش زم ادیکرد از بس از خنده ز یجمعمون م نیومد از زم یم یکی دیبا گهیکه د

 گفت: یلحن با مزه ا هیبغلش و با  دیحرکت دالرامو کش هیبا  الیبود دان انیاش کهینزد گهید بایشد و تقر یرد م الیکنار دان

 خفته! یبایاستراحت بنما. بعد دوباره شروع کن نفست گرفت بابا. اصال تو ز ی!دخترکم کمزمیعز یبرف دیسف-

انداخت. با  میکه از خنده کبود شده بود هیبه من وبق یشده بود با خجالت نگاه الیو دان یرعلیام یکه انگار تازه متوجه  دالرام

 الیو با شرم به داخل و دیکش یبنفش غیکه ج دیام نکش هیثان هیکرد اما  میقا الیدان ی نهیصورت سرخ شده سرشو تو س

از خنده حرکت دالرام واقعا جالب بود. با  میمنفجر شد یبلند یبا صدا دفعهیو  میختاندا گهیبه هم د ی. همه نگاهدییدو

 حیفرار و بر قرار ترج الیجز دان ستین یکه پناهگاهش کس دیفهم یوقت یکرد ول میقا الیدان ی نهیخجالت سرشو تو س

باال رفتم,در تک تک اتاقا رو باز کردم تا  اکه رو لبم بود از پله ه یداخل. با لبخند میرفت یخنده همگ ریدل س هیداد,بعد از 

د و دلم. خودشو رو تخت انداخته بو زیعز یکردم اخ داشیکنم. باالخره پ دایکه در حال حاظر دالرام توش ساکنه رو پ یاتاق

 نیا اب شهیعمق خجالت دالرام,هم یعنی نی, ادیکشیم قیبود,سرشو تو بالشت فرو کرده بود و نفس عم زونیپاهاش از تخت او

 تر شد  قی. لبخندم عمکردیروش خودشو قانع م

 شام میبر ایب یدل-

کردم و به دنبالش از اتاق  یحق به جانب جلو تر از من از اتاق خارج شد,تک خنده ا ی افهیق هیمکث از جاش بلند شد و با  با

 رفتم. رونیب

گوش دادم. خدا  رسوندیکه خودشو به ساحل م یموج یو به صدا دمیچیدور خودم پ شتریهوا پالتوم رو ب هیاحساس سرد با

 رهیخ ایهست که تنها نشسته م و به در یرب هین شب گذشته و م ازدهیرو دوست دارم,ساعت از  ایچقدر ارامش در دونهیم

. که فکر کنم به نبودن ستنا. به نبودن مامان. زایچ یلی. که فکر کنم به ختمداش اجیتنها بودن احت نیسکوت. به ا نیشدم. به ا

که به  یخورد کرد. به پدر یهر زن شیکه بارها مادرم و پ یکرد. به پدر انتیکه بارها و بارها به مادرم خ ییبه نبودن بابا. بابا

بابام به پاش موند. به  یایکثافت کار یبا همه  ونهکه چه عاشق یداد. به مادر یم تیاهم یا گهید زهیاز هر چ شتریدلش ب ریز
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که پشتمون بود و  ییکنم. به حرفا یبابام نشد. به گذشته فکر م یدنایهرز پر میکه به خاطر من و ستنا ادامه داد و تسل یمادر

بابا  مشروعنا یگفتن منو ستنا حاصل رابطه ها یچرتشون که م یمزخرف مردم,به حرفا یها عهیهنوز هست. به شا دمیشا

حالل  یرابطه  هی, از  میما کامال حالل بود یول اشهیمشغول هرزه باز الیخیگفتن دوتا توله حروم پس انداخت و ب ی,ممیبود

 شیپ میشد یم خیو سنگ رو  میعام و خاص بود یشرمنده  شهیگرفت هم یبابا دامن مارو م یایکثافت کار شهی. هممیبود

 .یهر کس و ناکس

به دست اوردم لب  ایکه بخاطر در یهوا تو ارامش هیتوجه به سرد یشم. ب یم رهیباال سرم خ یبه اسمونه پر ستاره  ناخوداگاه

با  کنمیکنم درد و دل م یشکستنم داره. لب باز مدر  یکه ذره ذره سع ییکه تو دلمه. از دردا ییاز دردا گمیکنم م یباز م

 داره یدرد و دل خالق و مخلوق چه لذت دمیخالقم. و چه خوبه که فهم

 چیذاشت ه یسرم بود خدا, نم ی هیبازم سا یبود ول یبابام ادم بد دیخدا. تنها موندم حواست هست؟؟؟شا ینیب یمنو م-

الاقل بود. مامان رفت!بابا رفت!هضمش سخت  یدوسم داشت. اگه بود بود ول یبود ول انتکاریخ دیبهم چپ نگاه کنه,شا یپسر

چرا  گهیاخه د یول خیادم خشک و  هیو پا گزاشتم رو دلم. شدم سنگ. شدم سرد . ستادمیبه خاطر ستنا رو پام وا یبود برام ول

اون بنده  شیحواست فقط پ اینو خدا؟م ینیب یازم؟!انصاف بود؟ستنا عشقم بود. جونم بود. همه کسم بود. م یستنا رو گرفت

خدا تو خوب  یول فتمیتو م ادیگله دارم  وکه ناراحتم  ییمن فقط وقتا دیشا ی. حقم دارشهیخوباته؟!همونا که نمازشون قضا نم

 باش و منه بد و تنها نزار

 "تو رو خدا! یگیکه به خود خدا هم م رهیگیوقتا انقدر دلت م یگاه"

کشه. سبک شدم , حس  یم رونیکه توشم ب یشه منو از حس خوب یم دهیکه از پشتم شن یمحکم کس یقدم ها یصدا

 یم نهیش یکه کنارم م یکس یشم که متوجه  کیم یقیشونه م برداشته شده. نفس عم یاز رو ینیسنگ یلیبار خ هی کنمیم

 رو داره! یقعا ارزش عاشقمرد وا نیکنم که ا یبار اعتراف م نیهزارم یدلم برا ی. توشمیم رهیشم. به اون شخص خ

جور  هی!انگار خدا ستیدست خودشونم ن ننیدلنش یبیجور عج هیان! یدوست داشتن یخاص یلیجور خ هیهستن که  ایبعض"

نگاه  ایصداشون  دنیاز شن یش ینم ری. اصال سیش یو خسته نم ینیش ی...مثال ساعت ها کنارشون مدتشونیآفر یا گهید

. اسمشو عشق یموند یم شتریکاش ب یگ یو ته دلت م رهیگ یم لتد هوی یکه وقته خدافظ ییکردنه به صورتشون!مثال همونا

 زیعز ایزارم. بعض یبودن م یدل کس زیممکنه حسش کنه!من اسمشو عز یکه هر کس بهیدوست داشتن عج هی دیزارم. شا ینم

 "دلت قرصه که تا اخر عمر کنارتن! شهیکه هم ییدلتن. همونا

 شدم رهیخ ایتفاوتش گرفتم و به در یفوق العاده ب یبه خودم اومدم نگاهم رو از چهره  یرعلیام هیسرد و جد یصدا با

 رونیساعت شب تنها ب نیدختر تو ا هیاجازه نداد که  رتمیفکر نکن اوضاع فرق کرده ها. به دلت صابون نزن فقط غ-یرعلیام

 باشه

 "خاص خودشو داره! یایمهربون یطیهر شرا یتو گهید هیرعلیام" نهیش یرو لبم م یلبخند خوادگاهنا

 باشه.-

که باهاش  ینیریکشم و به خاطرات ش یم یشه. آه یم رهیامواج خ یندازه و بدون حرف دوباره به مسابقه  یبهم م ینگاه مین

 امونیباز ونهیاوردن د ادیاز به  نهیش یلبم م یرو ی. لبخندکنمیداشتم فکر م

 بک به گذشته... فلش

 یم دمیسمتم و با داد تهد دارهیبرم زیکنه و خ یم یا یشم. اخم تصنع یم رهیخ ریام هیزنم و به صورت شکالت یم یقهقه ا"

 کنه.

 دستم بهت نرسه دختره. نکهیمگه ا ایست-یرعلیام

 .ستمیمیوا خیزنه که سرجام س یم یندازه. داد یو با عجله به ساعت نگاه م ستهیمیبا شُک سر جاش وا دفعهی

 شد. رمیادیست-یرعلیام

 یکنه و همزمان با پرت کردنم رو یحرکت منو تو بغلش حبس م هیو با  ادیبه سمتم م زیخ هیندازم که با  یباال م یا شونه

 "کنهیمبل شروع به قلقلک دادنم م
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 یرعلیام هیو دوست داشتن نیریش یاوردن لبخندا ادی. ناخوداگاه با به نهیش یرو لبم م یاتفاقات گذشته لبخند هیادآوری از

 زنه. یاز اشک تو چشمام حلقه م یهاله ا

بلند خودم و به  یشم و با قدم ها یخورد نشم از جام بلند م یرعلیام یجلو نیاز ا شتریب نکهیا یرسوا نشدنم. فقط برا یبرا

سرو صدا  جادیکنم و بدون ا یرم. اهسته در و باز م یکه به منو دالرام تعلق گرفته م یبه طرف اتاق میرسونم. مستق یم الیو

ندازم.  یم ینگاه یکنم و به گالر یرو کم م میکنم. نور گوش یدالرام خوابه پرت م فشطر هیکه  یخودم رو تخت دونفره ا

 یکنم. خدا م یم یشم و رفع دلتنگ یشماش مبه چ رهیکنم و خ یزوم م یرعلیام ری. رو تصوارمیرو م یرعلیخودمو ام یعکسا

 یکشم. کاشک یم یتوجه بهمه چ یکه ازم سرد شده و ب یچند روز نیدونه که ا یدونه که نفسم به نفسش بنده،خدا م

 کاش. یگفتم ا یوقت نم چیه ی. کاشکنهیشدم نه از رو ک یباهاش اشنا م گهیجور د هیشد. کاش  ینم ینطوریا

 "!میکه فکرشو بکن یزیشه،زودتر از اون چ یم ریزود د یلیخ شهیهم"

 یرعلیام

 یم رهیخ ایکشم و به در یم یقیثابت شدنمون به هم. نفس عم یبرا هیخوب یلیراه خ نیا یول شیشم از ناراحت یم ناراحت

 یرو م میشلوارم گوش بیندازم. از ج یشکنه. با تعجب ابرو باال م یم میکالم زنگ گوش یاهنگ ب یشم. سکوت شب و صدا

با اون  یشم،برادرم!کس یم رهیخ نیرحسیشم. به اسم ام یخشک م فتادها یگوش نیکه رو اسکر یاسم دنیو با د رونیکشم ب

حامله شد از  نیرحسیکه از ام یبود. دختر یخارج یدوستانه ش به سفرا یگردشا یپ یالیخ یدختر رابطه داشت و بعد با ب

به  لشیکرده فقط دل تیگه اگه اون دختر شکا یکه م یالیکرد. اونم به جرم تجاوز!دان تیاحتشام شکا نیرحسیبرادر من. از ام

کشه که دوباره شروع به  ینم هیشه اما به ثان یباالخره قطع م یچون عاشقه برادر من شده. زنگ گوش نهیرحسیدست اوردنه ام

دلم  یکرده ول یشونه خال یبزرگ نیبه ا تیسئولم ریکه از ز یخوام که جواب بدم دلخورم از برادر یکنه. نم یزنگ خوردن م

 یشه و پشت بندش صدا یکشم و تماس برقرار م یعالمت سبز رنگ م یحرکت انگشت شصتمو رو هیزنه. با  یمساز مخالف 

 .نیرحسیسرد ام شهیهم

 .یبهم زنگ بزن یکه زد یحرفا بخاطر گند نیکردم زودتر از ا یفکر م-

 !؟ی: دلخورنیرحسیام

دونستم االن زنگ زده که  یخونوادش پر از احساسه. م یسرد باشه برا یهرک یرو نداره. برا میدونستم طاقت دلخور یم

 کنه. یخودش شروع به حرف زدن م نهیب یبده. سکوتمو که م حیتوض

 .یرعلیام هیانصاف یب تیدلخور یول ی:پس دلخورنیرحسیام

 .ینیبب یرو تو چ یدلخورم؟!تا دلخور یگ یم یانصاف یب یگ یم یچ یفهم یم چیه-

 دم. یکشم و ادامه نم یم یقیعم نفس

 ...مویریتقص یبدم ب حی: بگو داداشم،بگو تا بعدش برات توضنیرحسیام

 گشت و گزارت؟! یپ یزن و شکم باال اومدش رفت هیو بعد از چند روز بدون فکر به  یدختر تجاوز کرد هیتو به  نیرحسیام-

 یخورده بودم ول یادینباشه ز اشیخوام دن ی. مست بودم به جون مامان که مستین یکن یکه فکر م : اونطورنیرحسیام

انقدر اونشب برام عشوه  دیاحد و واحد که خودش نزاشت اناه یبه خدا ینکنم ول یکه نامرد دمیفهم یم یبودم اونقدر اریهوش

 اومدو خودش چسبوند بهم که...

 ده:  یادامه م یمونیپش یکشه و با صدا یم یقیعم نفس

دونستم که  یاصال نم یرعلیکه خورده بودم بجون تو ام یشم مخصوصا با اونهمه مشروب یم کیخب منم مردم باالخره تحر-

 !؟یدونستیکرده م تیاز من شکا دیاناه یرعلیبهم زنگ زد و گفت، ام لشیوک شیحامله شده از من تا چند روز پ دیاناه

 !؟یکن کاریچ یخوا یاره،م-

بهش ندارم و  یحس خاص چیرو که ه یزن خوامیکه حروم باشه نم ی. من بچه ایرعلیام دهیقد نم یی: فکرم به جانیرحسیما

 .خوامینم

 دونستم. یکشم،م یم یپر حرص پوف

 !؟یاون دختر فکر کرد ی ندهیبه ا چیفقط به خودت و احساست فکر نکن...ه نیرحسیام-
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 دم: یتوجه ادامه م یکنه که ب یم سکوت

نکن.  گهیحماقت د هی نیرحسی. امستیدختر ن گهیکه بخاطر حماقتتون د یشکم باال اومده و زن هیپاک و  یشناسنامه  هی-

 روش گذاشته. رشویدونم که حرفام تاث یخوب م نویشنوم و ا یکشه از پشت تلفن م یرو که م یقینفس عم

 رسونم اونجا. یپرواز خودم و م نیهفته با اول نی:تو انیرحسیام

به سمت  یاروم یگم و با قدم ها یم یلب خداروشکر ریکنم. ز یتماس و قطع م یخداحافظ هیو با  نهیش یرو لبم م یلبخند

شم و بعد از روشن  یسروصدا وارد اتاقم م جادیشه. بدون ا یداره کامل م گهیما هم د هیکنم انگار پازل زندگ یحرکت م الیو

خواد و  یکنم. دلم ارامش حضورش رو م یاشت ایبا ست میینجایکه ا یتا وقت دی. بازنمیزُل م رنیه باز پنجره ب یگاریکردنه س

 دونه که چقدر دلتنگشم. یفقط خدا م

 ایست

 گم یم یخش دار یکنم با صدا یچشمام رو باز م یکردنم داره کم داریدر ب یکه سع یدالرام یصدا با

 !؟یچه مرگته سر صبح-

 !یمون یخرس م نیظهره ع ی!پاشو لنگه ه؟یسر صبح چ-دالرام

 خفه شو-

 گه: یکوبه و با حرص م یبه بازوم م یبندم که مشت محکم یگم و پشت بهش دوباره چشمام رو م یلب بهش م ریز

 گم خرس گنده. ی: د  بلند شو مدالرام

 ییره. با چشما یم رونیاتاق بشه از  یشدن من مطمئن م داری. دالرام که از بنمیش یتخت م یکشم و با غر غر رو یم یپوف

به خودم  نهیزنم و تو ا یم یلبخند تیرم. با رضا یم یبهداشت سیدر باز نگه داشتنشون دارم به سمت سرو یکه به زور سع

 رونیخورم و از اتاق ب ی. لبخندم رو مستین یخبر شیپ قهیاز اون دختر شلخته و عجق وجق چند دق گهیندازم د یم ینگاه

 زیدم و سر م یم یبهشون سالم یسرحال و پر انرژ یرو برداشته،با صدا الیو دالرام کل و الیدان یکل کال یرم. سروصدا یم

 کنم. یشدنم شروع به خوردن م داریب ریبر د یمبن هیبق یتوجه به متلکا ی. بنمیش یصبحونه م

نشسته و  نیزم یفته که رو یم الیدان به ام،نگاهمیاز فکر در م یزیافتادن چ یدالرام و پشت بندش صدا جانیپر ه یبا صدا

ندازم. اوه  یباال م ییخجالت زده ش ابرو ی افهیق دنیندازم که با د یبه دالرام م یمشغول ماساژ دادنه سرشه،با تعجب نگاه

خنده  ریزنم ز ی. ناخوادگاه منییپا وفتهیکه انگار تو فکر بوده از مبل م الیدالرام دان یا دفعهی غیکه به خاطر ج نهیموضوع ا

 گه : یم الیافتاده رو به دان نییپا یکنن. دالرام با سر یم میهم همراه الیخود دان یحت هیکه بق

 خوام. یعذر م دیببخش-

 !الیخیسرت اشکال نداره ب یفدا-الیدان

 گه: یدفعه آروم م نیزنه و ا یم الیبه دان ییلبخند مکش و مرگ ما دالرام

 جنگل؟! میبر-

تو  یاضاف یمدل مردونه  راهنیپ هی. بر حسب عادت میجانانه رو اماده کن کیکنیپ هی ی لهیوس میقرار شد که بر هیبق دییتا با

 یکمتر یسرما شیپ یهوا به نسبت روز ها میاخر اسفند یکنه،چون تو روزا ینم بیع یزارم. کار از محکم کار یکوله م م

کنم و بعد از برداشتنه کوله م از اتاق  یم یخودم خال یآبان ماهمو رو . عطرمیکن یم داینجات پ یزدگ خیاز  یعنی نیداره و ا

 رم. یم رونیب

 یرعلیام

نداره،از  شویفکر فرو رفته. دلم طاقت دور ینشسته و به شدت تو یدرخت ریتوجه به اطراف ز یکه ب وفتهیم ییایبه ست نگاهم

 ی. با اخم هارهیگ یاجازه رو ازم م نیا میکالم زنگ گوش یاهنگ ب یدارم که صدا یبه طرفش برم یشم و قدم یجام بلند م

 کنم: یبدون فوت وقت تماس و وصل م وفتهیم نیرحسیبه اسم ام مکه نگاه ارمیدر م بمیرو از ج یدرهم گوش

 !ن؟یرحسیجانم ام-

 من فرودگاهم. یرعلی:امنیرحسیام

 فرودگاه؟؟؟-گمیتعجب م با
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  رانمی: اره داداشم من انیرحسیام

 .فتمیاالن راه م نی!من شمالم. همن؟یرحسیام یچرا زودتر بهم نگفت-

 .یمسافرتت بش الیخیخواد به خاطر من ب یمن،نم زیشد عز یا دفعهی:نیرحسیام

 نه اصال اتفاقا دلمم برات تنگ شده،برو خونه م تا من برسم.-

 پس فعال. یاوک-نیرحسیام

 گم: یبه همه شون مکنم. رو یبه بچه ها م یکنم و نگاه یقطع م تماسُ

 االن برگردم تهران. نیهم دیاز خارج از کشور اومده و من با د،برادرمیببخش-

 داداش. میایماهم م-الیدان

 !ا؟ی. ستنیمنم خوش بگذرون یبه جا نینه شماها بمون-

 : بله؟ایست

 !میبلندشو بر-

 : اخه...ایست

 که گفتم،زود باش! نیهم-

 .شهیو به سرعت از جاش بلند م گهیم یگره خورده باشه ا یاز سر اجبار و با ابروها نهیبیرو که م میپافشار

ندازم و  یبه ساعت م یچمدونامونم بردارم. نگاه الیاز و دیشم. با یم نیسوار ماش ایکنم و جلوتر از ست یم یبچه ها خدافظ از

حرص دادن  یزنم و برا یم یکوبه. پوزخند یم مشه و درو محکم به یم نیزنم که با حرص سوار ماش یم ایست یبرا یبوق

 گم: یم شترشیب

 شه. یخشک م رتیحرص نخور ش-

 الیو یجلو نویگم. ماش ینم یزیزنم و چ یم یشخندیگه،ن یلب بهم م ریز  یکنه و پررو ا یدرشت شده نگاهم م یچشما با

 گم: یم ایدارم و رو به ست ینگه م

 .میچمدونامون رو بردار میشو بر ادهیپ-

 گم: یم ایکنم و همزمان با ورودم به ست یاتاقمو باز م در

 .یباش نییپا دیبا گهید قهیتا پنج دق-

شه به شدت تو دل  یم یعصب یشم که وقت ینم نیبندم،خُب منکر ا یتوجه به صورت کبود شده از حرصش در اتاق و م یب و

کنم.  یکه  پخش و پالشون کردم م ییها لهیبه جمع وسدم و شروع  یسر م یبلند یشه. ناخوداگاه خنده  یم یبرو و خوردن

سرتقم خودش  یشم. امکان نداره بزارم دختر کوچولو یم الیوارد و گهیدزارم و بار  یم نیصندوق عقب ماش یچمدونم رو تو

 کنم که... یو بالفاصله در باز م زنمیبه در م یحمل کنه. تقه ا نشویچمدونه سنگ

که هست پاشو از پاچه  یخواست به هر زور یش شده و م گهید یپا ریراستش رو از شلوار در آورده بود و درگ یپا ای!ستاوپس

باز و  مهیبه من،بادهن ن زنهیزُل م دهیخم یشُک زده و همونطور کنمیکه درو باز م ی. وقتارهیتنگش در ب یلیشلوار خ ی

به آسمون  شمیم رهیخ حیو با تفر ادیبُهت زده ش رو لبم م ی افهیاز ق یاز حد معمول گرد شده. لبخند شتریکه ب ییچشما

به  یا گهیو با صورت سرخ شده نگاه د کنهیخودش م تیبه وضع ینگاه مین ادیکه انگار تازه به خودش م ایچشماش. ست یآب

بلندش. به  یاز صدا لرزهیکنم خونه م کرکه ف کشهیم یبنفش غیو ج کنهیدهنشو تا حد امکان باز م دفعهیکه... ندازهیمن م

 زنمیبهش م یزیچشمک ر یکنترل شده ا یخنده  ره،بایگیشدت خنده م م

 .دمیرو د ایدنیعشقم؟!من که قبال د یچ یبرا غیج-

 ریرو ز یکه آهنگ ی. سرخوش درحالکوبمیدرو بهم م زنمیم رونیتخت به سرم بخوره از اتاق ب یبالشتک رو نکهیقبل از ا و

 .زنمیبه در م یا گهید یکنم تقه  یلب زمزمه م

 شهیپر حرصش بلند م یصدا

 !ه؟یچ گهید-

 چمدونتو بده ببرم.-
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در معلومه. چمدون  یمن فقط دستش از ال یخجالت یکوچولو ی. آخشهیبعد در اتاق آروم باز م یا هیثان یول زنهینم یحرف

 کنمیم ونطیدرو ببنده که لحنمُ ش خوادیده،میهل م رونیرو از اتاق به ب

 اصال! ینبود یخجالت ،قبلنایحرص نخور خانوم-

 زنهیو پر حرص داد م کشهیم یغیج

 یـــــرعلـــی:امایست

جا  نیرو تو صندوق عقب ماش ایست نی. چمدونه سنگرمیم نییو چمدون به دست از پله ها پا دمیسر م یبلند ی خنده

 دهیجواب م یخش دار یبوق با صدا۴از  زنم،بعدیم نیرحسیبه ام یو زنگ دمیم نیمو به در ماش هی. تکدمیم

 : جونم؟!نیرحسیام

 !ن؟یرحسیام یخواب بود-

 شده؟ یزی:اره...چنیرحسیام

 خونه؟ یدیرس ینه...ک-

 .دمیاومدم تو اتاقتو خواب دمیکه رس نیشه هم یم یساعت مین هی:نیرحسیام

 فتهیابروهام م نیما ب یاخم

 چرا؟ یتو اتاق من رفت نیرحسیام-

 کنهیم یشده تک خنده ا اریکه انگار تازه هوش نیرحسیام

 .ینبود رو تخت حساس ادمیاوه -نیرحسیام

 .امیتا من ب گهیاتاق د هیگمشو برو -

 .کنمیرو قطع م یگوش نیرحسیبلند ام یتوجه به خنده  یبعد ب 

  ایست

 یم قیزارم و چند بار پشت سر هم نفس عم یشم.وبا خجالت دستامو رو گونه هام م یم رهیخ نهیصورت سرخ شده م تو ا به

شم.بدون  یخارج م الیاز و یاروم یبه دست با قدم ها فیکنه که از اتاق خارج بشم،ک یمجبورم م نیبوق ماش یکشم. صدا

 شم. یم نیماش ارسروصدا سو یکنم و ب یحرف در سمت شاگرد و باز م

حکم فرماست باالخره  نمونیکه ب یکشم و خسته از سکوت یم یندازه. پوف یراه م نیگه و ماش یلب م ریز یچه عجب یرعلیام

 گم: یم

 من بمونم؟! یچرا نزاشت-

 نداشت. یچون لزوم-یرعلیام

 دم نه تو. یم صینه خودم تشخ ایکه موندن من الزمه  نی!ا؟یچ یعنی-

 یباش ستمیکه من ن ییجا یخانوم شما حق ندار یمورد و اشتباه گفت هی نی: ایرعلیام

 گم: یکنم و با حرص م یگرد شده نگاهش م یچشما با

 !؟یباش یاونوقت شما ک-

 شما فکر کن همه کست-یرعلیام

 ریچرت نگو ام-

 چرته؟! یبمون ییجا یگم بدون شوهرت حق ندار یکه م نیا-یرعلیام

 .یستـــیتو شوهر من ن-زنم یم غیحرص ج با

 گه: یشده م زیر یزنه و با چشما یم یلبخند یرعلیام

 هستـــــــــم-

 رفته؟! ادتی ینباش ی. خودت خواستیستینه ن-

 ادینم ادمی یزیمن که چ-یرعلیام
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به  یکنه و با خونسرد یکه صدا به صدا نرسه بلند م یآهنگ تا حد یتوجه به صورت قرمز شده از حرص من صدا یبعد ب و

 ده. یادامه م شیرانندگ

کنم منبأ  یکشم توهم. حس م یکنم و اخمامو م یحفظ ظاهار م یول ارمیباهاش دارم بال در م یاز ذوق هم صحبت نکهیا با

بندم. چند  یکشم و با ارامش چشمامو م یم یقیعم م،نفسیعاشق ریمس یادامه  یقوا برا دیتجد هیشده، قیبهم تزر یانرژ

از توجه ش هر  یکشم. لبخند یعطرشو نفس م صانهیو من حر نهیش یتنم م یرو یرعلیگذره که کاپشن ام یم یا قهیدق

 یرعلیام یرم. با نشستن سر انگشتا یشده به خواب م قیکه به روحم تزر یو با حس ارامش نهیش یرو لبم م کیچند کوچ

 گه: یم هشنوم ک یارومش و م یدارم. زمزمه  یچشمام رو همچنان بسته نگه م یشم ول یم داریگونه م از خواب ب یرو

 !ارمینفس کم م یستین یکه وقت یکرد کاریتو با من دختر؟!چ یکرد کاریچ-

 یادامه  دنیشن یشه گوش برا یوجودم م یکنم و همه  یرو با هزار زور کنترل م نهیخواد رو لبم بش یکه م یلبخند

 .شنیصورتم برداشته م یبعد از رو یا هیو ثان ستنیمیباطل! انگشتاش از حرکت وا الیخ یزه یحرفاش ول

 .یموش میدی! بلند شو رسا؟یست-یرعلیام

 زنم تو چشماش. یکنم و با اخم زُل م یچشمام رو باز م یا ازهیخم دنیدم و بعد از کش یبه بدنم م یو قوس کش

انقدر خوشگل  یوقت کرد یاخه المصب تو ک یگیو تو دلت م ینداز یبهش م نیینگاه از باال تا پا هی یزنیتو چشماش زُل م"

 '!یبش

 !ده؟ی!!لقب جد؟یاز کجا در اورد گهیرو د یموش-

 .یکه دار هیاز هزاران لقب یکی نیا یاره خانوم-یرعلیام

 گم: یکنم با حرص م یگرد شده نگاهش م یچشما با

 !؟یبرام گزاشت ییچه لقبا گهید-

 گفت: یشخندیشد با ن یم ادهیپ نیاز ماش یکه با خونسرد یدر حال یرعلیام

 اگه بخوام اسم ببرم شب شده. زمیعز ادنیز-

 نیاز ماش ضیکنه. با غ یکوبه و چمدونا رو از صندوق عقب خارج م یتوجه به دهن باز شده از بهت من درو بهم م یبعد ب و

و با  ندازهیبهم م یکوبمش،نگاه یکنم و با تموم توانم محکم بهم م یم یخال نشیشم و تموم حرصم و سر در ماش یم ادهیپ

 گه: یم طنتیش

 !شه؟یخشک م رتیچند بار گفتم حرص نخور ش-

 میشم و مستق یکشم و با حرص وارد خونه م یم یبنفش غیشه پس ج یبرام سخت م تیحجم عصبان نیکنترل ا گهید واقعا

م و به شه که فُحشش ندم. در اتاق ینم لیمنحرف. هر چقدرم دوسش داشته باشم دل یرم،پسره  یبه سمت اتاق خودم م

کشم که بنده  یم یا گهیبلند د غیاز ترس ج نهیب یپادشاهُ م تکه رو تختم خوابه هف یپسر دنیبا د یکنم ول یسرعت باز م

 کنم. یم یرعلیپشت سر هم شروع به صدا کردن ام غیپسره با ج یتوجه به حالت شوک زده  یپره. ب یخدا دو متر از جاش م

 یرعلیام

لحظه  نیخودم رسوندم باال. ا یدونم چطور ینم گعیبلند شد،د ایست غیج دفعهیباال بودم که  یبردن چمدونا به طبقه  درحال

 یکشم تو بغلم و تو گوشش پچ م یحرکت م هیرسم با  یبهش م یشده باشه،وقت شیکنم که نکنه طور یفکر م نیفقط به ا

 زنم:

 خانومم. ستین یزیزم،چیآروم عز سیه-

 گم: یزنم و م یم شیشونیبه پ یبوسه ا رمیگ یدستم متو  سرشو

 !؟یخوب-

و آروم و پچ  نهیش یرو لبم م ی. لبخندنمیخوشگلش بب یتونم تعجب و تو اون چشما یخوب م یلیشده تو چشمام و خ رهیخ

 گم: یپچ وار م

 .ستماینگام نکن خانومم وگرنه من مسئول اتفاقات بعدش ن یاونطور-

 گه یباز م مهیو با دهن ن شهیمتعجبش گرد م یچشما
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 ها-

مانع ام  ادیم ایکه از اتاق ست یسرفه ا یسر به سرش بزارم که صدا شتریکنم تا ب یکنم و دهن باز م ینگاهش م حیتفر با

رو کم داشتم که  نیشم. خُب فقط هم یرو به رو م نیرحسیخندون ام یندازم که با چشما یبه داخل اتاق م ی. نگاهشهیم

 هی. دستامو به معنامیداره که به خودم م یبه سمتم برم ی. قدمرهیدست بگ امتخص تا از فردا بر نیرحسیدست ام بدم به یسوت

 کنم که... یبغلم باز م ایب نکهیا

 :گهیزنه  و زمزمه وار م یکنه و با دستش دو سه بار به پشتم ضربه م یحرکت خودشو تو بغلم جا م هی با

 دلتنگت بودم داداشم.-

 گم: یم یزنم و با شوخ یبه شونه ش م یعوض کردن جو ضربه ا یبرا

 .یجمع کن خودتو خرس گنده!خوبه فقط چند ماه نبود-

 یم یشخندیمنو با ن یزنه تو چشما یدوزه و بعد زُل م یم ایشه!نگاه بدجنسش رو به ست یکنه و ازم جدا م یم یخنده ا تک

 گه:

 .یرعلیام یکرد شرفتی: پنیحس ریام

 گم: یرم و م یم نیرحسیبه ام یندازم چشم غره ا یم ایکه دستم و دور کمر ست یکنم و در حال ینثارش م یلب ریز ییگمشو

 .ایکنم نامزدم ست یم یمعرف-

 گم: یبه خانوم م ینگاه میمتعجبش رو از روم برداره و بعد با ن یتا چشما ارمیم ایبه کمر ست یفشار

 که بهت گفته بودم. نیرحسیو برادرم ام-

 رهیگ یم نیرحسیگه دستش روهم به طرف ام یکه م یو همزمان با خوشبختم نهیش یخوش فرمش م یرو لبا یحیمل لبخند

رو تو اغوشش  ایکه ست یکشونه. در حال یرو به طرف خودش م ایزاره و با لبخند ست یم ایبا دستشو تو دست ست نیرحسیام

 گه: یندازه و م یبه منه حسود م ینگاه رهیگ یم

 .یاریدل اقا داداش ما رو به دست ب یکه تونست یهست ی: تو دختر فوق العاده انیحس ریام

 زنه. یبه من م یطونیچشمک ش و

 ایست

 :گمیکشم و آروم م یم رونیب نیرحسیلبخند خودم رو از اغوش ام با

 اقا داداش شما هم کم دل منو نبرده! یول یلطف دار-

 گه: یندازه و م یبه اتاق من م ینگاه میگه،نیم یلب ریاوهوم ز هیده و  یسر م یبلند یخنده  نیرحسیام

 ناخواسته باعث ترست شدم متأسفم. نکهیبابت ا-

 خونه. میاومد یتو برگشت نکهیرفت که بخاطر ا ادمیاز دست اقا داداش شما حرص خوردم که اصال  ینداره.من انقدر یاشکال-

 گم: یم شخندیزنم و با ن یم نیرحسیبه ام یچشمک رهیگ یاز بازوم م یرعلیکه ام یشگونیتوجه به ن یب و

 دبش مهمون من! یقهوه  هیمن برم لباسمو عوض کنم و بعدش  یحاال اگه اجازه بد-

 یرن. لباس تو یم نییاز پله ها پا یرعلیکشه کنار همراه با ام یدر اتاق خوابم م یگه و خودشو از جلو یم یدار اریاخت هی

 یاز اتاق خارج م شونمیپر یو بعد از شونه زدن به موها کنمیعوض م یرنگ یر مشکو شلوا شرتیتنم و با ت

 یخودم رو به دستم م یقهوه  نیرحسیو ام یرعلیرم و بعد از تعارف قهوه ها به ام یم منیبه دست به سمت نش ینی. سشم

توجه به منه  یشه وب یدور شونه م حلقه م یرعلی.دست امنمیش یروش نشسته م یرعلیکه ام یمبل دونفره ا یو رو رمیگ

 گه: یم نیرحسیشوک زده روبه ام

 !؟یصحبت کن دیقراره با آناه ی:کیعل ریام

 یابروهاش نشسته م نیما ب دیکه با به اسم بردنه آناه یکشه و با اخم یصورتش م یکف دستش رو رو یبا کالفگ نیرحسیام

 گه:

 .رهیرو پس بگ تشیگم  شکا یو م زارم یجا قرار م هی: شب باهاش نیحس ریام

 !؟ی:بعدش چیرعلیام
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 کنم. ی: عقدش منیرحسیام

 گه: یو م ادیلبش م یرو یلبخند یرعلیام

 .هیخوب یلیکردم دختر خ قیتحق دیمن راجع به آناه ن،یرحسیام هیخوب می: تصمیعل ریام

 دم. یاومدن بچه طالقشو م ایچون بعد به دن ستی: خوب بودنش برام مهم ننیرحسیام

 زنهیداد م یبه تند شهیبه شدت درهم م یرعلیام یاخما نیرحسیاتمام حجت ام نیا با

! اون زن با ؟یگ یم یچ یفهمیم چی!ه؟یدو ماه عقدش کن یفقط برا یخوا یتو م ینی:اون زن االن هفت ماهشه،نیحس ریام

 شهر پر از گرگ! نیکنه تنها تو ا کاریبچه چ

 امکان نداره ولش کنم. یشه هرچند که اومدنش دست خودم نبود ول یخودم بزرگ م شی: بچه؟! بچه من پنیرحسیام

 نه. دویآناه یکنه ول یبحث تمومه، بچه رو قبول م یعنیحرفش  نیدن،ایناخوداگاه باال پر ابروهام

 کنه؟ یاون بچه شو ول م ی! فکر کرد؟یچ دیپس آناه نیرحسیکنم ام ی: درکت نمیرعلیام

 کنم که ول کنه ی: متقاعدش منیرحسیام

 گه: یشه با داد م یمبل بلند م یکه از رو یده و همزمان یتحملش و از دست م یرعلیام

 اون دوست داره نفهم.-

 گه: یسته م یم یوا یرعلیام یکنه و درست رو به رو یم یط یچند قدم یاما با خونسرد نیرحسیام

!خودش خراب ؟یچ میه به خاطر خراب کردن آرامشم از دستش شاکک ی!من؟یکه دوسش ندارم چ یداداش؟!من یپس من چ-

 .نهیلرزشم بش یپا دیخوره با یکه خربزه م یکرد. خودش خواست،هر ک

 شه. یبعد از برداشتن پالتوش از سالن خارج م یرعلیام یتوجه به اخما یبعد ب و

شونش  یشم. دستم رو رو یم کیندازم و اروم بهش نزد یزنه م یتو صورتش موج م تیکه هنوزم عصبان یرعلیبه ام ینگاه

 یاز گرما به بدنم منتقل م یکنم که هُرم یبعد حس م یا هیثان یشه ول یچشمام م ی رهیکنم که خ یزارم و صداش م یم

کشه و  یتو گردنم م یقیدم که نفس عم یبهش فشار م شتریب روکنم و خودم  یشه. با مکث دستم رو دور کمرش حلقه م

 گه: یمزمه وار مز

 .زمیاالن آرومم عز-

 یم یمبل تک نفره ا یده و رو یمنو از خودش فاصله م یندازم،کم یبه چشماش م یو نگاه نهیش یلبم م یرو یلبخند

 گم: یدم و آروم م یم هیش تک نهیشونه. سرم رو به س یپاش م یو منو رو نهیش

 .یرعلیام یزد یکاش سرش داد نم-

 گه: یکشه و م یبازوم م یرو ییفرض یناخن انگشت اشاره ش خط ها با

 لحظه کنترلم رو از دست دادم. هی-

 .رهیسختو بگ میتصم نیتا خودش ا ستایگود وا رونیپس حاال ب یدلم تو راه درست و بهش گفت زیعز-

 گه. یم یزنه و اوهوم یبه سرم م یا بوسه

 گم: یو آروم م نهیش یلبم م یرو یلبخند

 !ر؟یما-

 : جونم؟!یرعلیام

 !؟یستیازم دلخور ن گهید-

 .یش هیخورده تنب هیخواستم  یرفت ول ادمی زیهمون روز اول همه چ یدونی: میرعلیام

 ریسخت بود ام یلیخ-

 کنم واقعا دلم تنگت بود ی:اعتراف میرعلیام

کشه،با  یم یقیکنه و نفس عم یموهام فرو م نیسرشو ب یرعلیکنم. ام یبندم و تو دلم خدارو شکر م یآرامش چشام رو م با

 گه: یم یآروم و بم شده ا یصدا

 !؟یدونی: میعل ریام
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 رو؟! یگم: چ یم یبه آروم متقابال

 .یعشقم نکهیا ،یهمه کسم نکهینفسم به نفست بندها نکهی،ایمیزندگ نکهی: ایرعلیام

 زنم: یتو چشماش لب م رهیکنم،خ یموهاش فرو م نیکنم دستمو نوازش وار ما ب یبلند م سرمو

 !؟یدون یم یتو چ-

 رو؟! یچ-زنه یو مثل خودم لب م نهیش یرو لبش م یلبخند

 چهیبدون تو ه میکه زندگ دمیفهم یتا سرد شد یتا قهر کرد یشروع شد ول یدونم از ک ی،نمیامیدن نکهیدوست دارم،ا نکهیا-

 .یرعلیام

تونم برق  یخوب م یلیکه حاال خ ییزنه و با چشما یلبم م یبه گوشه  یکنه و بوسه ا یتر م قیلبخندش رو عم یرعلیام

 گه: یشه و م یچشمام م ی رهیخ نمیتوشونو بب

 خانومم؟! یدیبهم م یقول هی:یعل ریام

 که به آخر اسمم اضافه کرده. یتیمالک میکنم که از ذوق رو به مرگم از م یزنم و حس م یم پلک

 !زم؟یعز یچه قول-

 !؟ید یم ،قولیفکر تنها گزاشتنمم نکن یوقت حت چیه نکهی: ایرعلیام

 تونم بدون نفسم زنده بمونم؟! یمگه م یرعلیام یزاره،تو نفسم یرو تنها نم شیآدم که تموم زندگ-

 زنه: یزنه و لب م یبه چشمم م یزنم که بوسه ا یبهش م یچشمک

 ایناز نکن ست-

 گه: یم طونیو ش رهیگ یبرجسته م م یاز گونه  یزنم که گاز یم ییدندون لبخند

 د  ناز نکن دختر تا کار دستت ندادم-

 گم: یشم و با خنده م یپاش بلند م یزنم و از رو یم یا قهقه

 بزارم؟! یحاال شام چ-

 گه: یم طنتیزنه و با ش یم یچشمک

 .رونیب میر یم ایدم  یسفارش م رونیاز ب یخواد بزار ینم ،شاممیشیگم م رونیب ایچپ شلوغه خانوم ب یعل یکوچه -

سابق شده. با  نیع یرعلیمنو ام نیب یکنم که دوباره رابطه  یبود،خدارو صد هزار مرتبه شکر م یموندن ادیشب به  واقعا

کنه راه درست و  یدخالت نکنه فقط سع نیرحسیام یتونستم متقاعدش کنم که تو کارا بایصحبت کردم و تقر یرعلیام

 انیغرق در فکر شا یکنم که نگاهم به چهره  یو سرمو بلند م زنم یقرار داد م یآخر و پا ینشونش بده،باالخره امضا

 یو م ارهیصورتم م یبا مکث نگاهشو تا رو ادیب رونیزنم که از فکر ب یم زیبه م یو ضربه ا نهیش یرو لبم م یوفته،لبخندیم

 گه:

 :تموم شد؟!انیشا

 همش؟ ی!چند روزه تو فکر؟یاره ،تو خوب-

 رم ی،خب من م رهیخورده فکرم درگ هیفقط  تسین یزی: چانیشا

 گم: یم انیدارم رو به شا یو برم فمیکه ک یشم و در حال یجام بلند م از

 رم یم گهیمنم د-

 : اهانانیشا

زنم، به شدت  یم رونیاز شرکت ب انیشا ریشه. متعجب از رفتار اخ یکنه و از اتاق خارج م یم یلب ریز یگه و خداحافظ یم 

که معلومه قرار  نطوریندارم. ا یم یبه آسمون ابر ی. نگاهارهیدوش آب سرد بتونه حالمو جا ب هیکنم که  یخسته شدم و فکر م

دختر  یلیخ دیگذره. آناه یم یمیماه و ن هیبرگشته حدود  نیرحسیکه ام یاون روز ش،ازیشگیهم ی. بهاره و باروناادیبارون ب

دوهفته  یرعلیفکر کنه. منو ام دیرو آناه یرو کنار بزاره و جد یلج باز نیرحسیکه ام دوارمیو من خودم به شخصه ام هیخوب

. میرو فراهم کن مونیعروس ی نهیحل شه بعد زم نیرحسیتا مشکالت ام میو فعال منتظر موند میشه که عقد کرد یم یا

به  یگه توجه یم نیرحسیما نقل مکان کرده. درسته ام شیشه که پ یم یچند روز نیو بخاطر هم دیآناه هیآخر باردار یروزا
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بچه  البتهو  دیآناه یاز روز خونه نباشه و برا یوقت هی دیترس یکناره ما م ادیوادار کرد تا ب دویبه زور آناه ینداره ول دیآناه

شم  یده وارد خونه م یرو نشون م میکه اوج خستگ یآروم و سست یکنم و با قدم ها یپارک م اطیح یتو نویخطرناک. ماش

. راهمو لیدوش گرفتن فعال تعط یعنی نیا وفتهیابروهام م نیب یگره ا شم،ناخوادگاهیحرف زدنه دالرام م یصدا یکه متوجه 

شونم و  یلبام م یرو یلبخند خسته ا شن. یمن م یکفشم متوجه  یپاشنه  یکنم که بخاطر صدا یکج م منیبه سمت نش

 یم دیبه آناه یکنم. نگاه یم یتشکر دشونیدم در جواب خسته نباش یبهشون م یو سالم نمیش یروشون ممبل روبه  یرو

 گم یندازم و م

 ؟یخوب-

 گه: یو م دهیزنه و سرشو به عالمت مثبت تکون م یم ینیریش لبخند

 :ارهدیاناه

 فندوق زن عمو چطوره؟-

 منو ترسونده. یصب چهار بار لگد زده و حساب ،ازی: عالدیاناه

 گم: یندازم و م یبه دالرام م یشه، نگاه یتر م قیفندوقش عم هیطونیلبم از حرفش و ش یرو لبخند

 نورا؟یچه خبر، از ا-

 پالسم! نجایا ونیروز در م هیدر ضمن من که حداقل  اده،ی: خبر که زدالرام

 .هیانداختن بود نه گال کهیمنم قصدم ت-گم یزنم و م یم یشخندین

 :گمشودالرام

 گه: یم جانیکنه و بعد با ه یلب نثارم م ریز 

 خبر دارم برات در حد باقلوا! ایست یوا-

 گم: یکنم و م یباال رفته نگاهش م یابروها با

 چه خبر شده؟-

 کرد!!! یاز من، خواستگار الیامروز صبح دان یدونی: خب، مدالرام

 !وفتهیدلقک به فکر ازدواج ب الینکرد دا یفکرشو م یواقعا دست خودم نبود اخه ک ادمیز تعجب

 دروغ؟؟؟-زنم یبهت لب م با

 یکیتا  یحت یو گاه میتر شده بود یمیاز مسافرته شمال به بعد باهم صم یدون یگه: خب م یزنه و اروم م یم یخجل لبخند

 .میزدیدو ساعت باهم حرف م

 گم: یزنم و م یم یشخندیکردنه دالرام ن تیاذ یه،برایجد هیقض نکهیندازم،مثل ا یبا بهت باال م ابروهامو

 تختتون کمه. هیو  نیلیشما دوتا، خدا خوب چ فتتون کرده بهم الحق که هردوتون از مُخ تعط نیبش یچه در و تخته ا-

کشم تا کوسن به  یکه خودمو کنار م یکنه، در حال یمبل رو به سمتم پرت م یزنه و با حرص کوسن رو یم یغیج دالرام

 گم: یره با خنده مکله م نخو

 باشه. ریانتقاد پذ دیتلخه خانوم،آدم با قتیحق گهیبله د-

شم و خودم و  یشه. شُک زده از جام بلند م یباعث متوقف شدنش م دیآناه هیا دفعهی غیشه که ج یحرص از جاش بلند م با

که دستم  یزنه و در حال یم یا گهید غیکنم آرومش کنم که ج یم یکنم و سع یرسونم. با هول اسمش رو صدا م یبهش م

 گه: یقفل شده از درد م یده با دندونا یرو محکم فشار م

 ادیداره م اد،بچهیداره م-

 زنم: یکنم و رو به دالرامه خشک شده داد م یبهت نگاهش م با

 باش ارمش،زودیرو روشن کن تا من ب نیبرو ماش-

گردم. مانتو رو با  یبر م ییرم و با شال و مانتو یم دیمت اتاق آناهزنه با سرعت به س یم رونیکه از خونه به حالت دو ب دالرام

از زور  یآروم و سست یکنم تا از جاش بلند شه. با قدم ها یکنم و کمکش م یکنم شال و ازاد رو سرس ول م یزور تنش م
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کنم و کمکش  یباز مرو  نیکنه با گاز گرفتن لبش خودشو آروم کنه. در عقب ماش یم یکنه و سع یدرد شروع به حرکت م

 گمیاز ترس  و اضطراب م یلرزون ناش یشم و رو به دالرام با صدا یکنم تا سوار شه. با هول خودمم سوار م یم

 تند برو-

شم  یم ادهیپ نی. با سرعت از ماشمیرس یم مارستانیکه بود به ب یبه هر زور دیوحشتناک و مکرر آناه یغایبعد از ج باالخره

 گم: یم هیبا ترس و گر ستادهیوا شخونیکه پشت پ یشم و رو به پرستار یم مارستانیو وارد ب

 .ادیم ایبچه ش داره به دن نیتو رو خدا کمک کن-

کنه. در اتاق عمل  یحرکت م نیشه و بعد از خبر کردن برانکارد پشت سر من به سمت ماش یبا هول از جاش بلند م پرستار

 یو بهش خبر م رمیگ یو م نیرحسیام یشه. لرزون شماره  یم دیو دردآلود آناهترسناک  یغایج دنیشه و مانع شن یبسته م

 دم که با داد:

 خدا ای -

 کنه. یرو قطع م یآدرس گوش دنهیو بعد پرس گهیم 

 یقدماش رو به طرفم تند م نیرحسیرم،ام یدم و به طرفشون م یم یلرزونم حرکت یقامت دو برادر تو راهرو به پاها دنید با

که  ییو با صدا ارهیبه بازوم م یندازم که فشار یم یو پر استرسش نگاه شونیپر ی. به چهره رهیگ یکنه و بازومو تو دستش م

 گه: یزنه م یترس توش موج م

 د؟ی:آناهنیحس ریام

 اتاق عمل-

 گه: یشنوم که م یرو م شیرلبیز یو زمزمه  رهیگ یکنه و سرش رو تو دستاش م یاخم و ترس بازومو ول م با

 :لعنت به من که تنهاش گزاشتمنیحس ریام

 گم: یزنم و زمزمه وار م یبه بازوش م یدست

 دعا کن براش-

 یندازم و با قدم ها یم یرعلیبه ام ینگاه. گهید  یقطره ها یشه و شروع کننده  یم ریسراز یزنم که قطره اشک یم یپلک

 یم دنیبار ی. به اشکام اجازه دمیش فشار م نهیو سرمو به س چونمیپ یرسونم،دستمو دور کمرش م یخودمو بهش م یعیسر

 زنهیصدا لب م یکنه که آروم و ب یم یبا نگاهش تالق نه،نگاهمیش یسرم م یرو یرعلیدم که دست پر محبت ام

 سی: هیعل ریام

 گم: یفته با بغض م ویکه رو گونه م م یا گهیدوزم و همزمان با قطره اشک د یرو به گردنش م میاشک نگاه

 بشه. شیاگه طور-

  هیکه با گفتن  یرعلیپر تحکم ام یصدا

 نه-

 یپر خواهشش و نفس گرمش باهم تو یکنه زمزمه  یبخشه،دستش رو دور بازوم حلقه م یم یدیبه جونم نور ام محکم

 چنیپ یگوشم م

 یرعلیام زینترس عز-

 زنم: یب مو ل نهیش یرو لبم م یو دل نگران اهویه نیتو ا یلبخند

 نداره یترس معن یتا تو هست-

 نیرحسیام شیدختر،برم پ زی:زبون نریعل ریام

 یم ارهیکه به بازوم م یزاره و با فشار یهم م یکه به وضوح لرزش بدنش معلومه،چشم رو وفتهیم یبعد نگاهش به دالرام و

 گه:

 دهیتوأم برو دالرامو آروم کن،معلومه ترس-

پر  یندازه و صدا یبا ترس خودش رو تو بغلم م وفتهیرم،نگاه لرزونش به من م یگم و به سمت دالرام م یم یلبخند چشم با

 گه: یشه که التماس وار م یبغضش بلند م
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 مگه نه؟ گهید شهیخوب م دیآناه-

 زنم: یشده تو گوشش پچ م قیبهم تزر یرعلیکه از وجود ام یکنم و با آرامش یم ینوازش سرشو

 ادیم ایخوبه هم بچه ش سالم به دن دیاهنترس. هم آن-

 یرو لبم م یگرده. لبخند موز یرسونه و برم یندازم که خودشو به در اتاق عمل م یمضطرب م نیرحسیبه ام ینگاه گهید بار

 کیو ک ستهیا یکه تو دستشه کنارم م یلونیبا نا یرعلیشه.ام یکامال ثابت م نیرحسیاز طرف ام دیو دوست داشتن آناه نهیش

کنم از  یبار خدامو شکر م نیهزارم یمونه و برا یم رهیخ مینگاهم به مرد زندگ زاره،یتو دستم م ارهیاز توش در م یا وهیو آبم

زنه  یو لب م زارهیم میبه صندل دهیچسب هیرو هم رو صندل وهیو آبم کیک نیشکر کنم بازم کمه، دوم یداشتنش که هر چ

بخوره،  یزیچ هیکردنش که  یراض دیره به ام یم نیرحسیزارم که به طرف ام یباشه م هیرو هم به معن ن،پلکیبخور

 رونیب یو دکتر شهیزنه که همزمان در اتاق عمل باز م یرو پس م یرعلیندازه و دست ام یباال م یسر یبا ناراحت نیرحسیام

که پشت سرهم  نیرحسیلرزون ام یکه صدا میر یرسونه و پشت بندش ما به سمت دکتر م ی. با سرعت خودشو بهش مادیم

شونه  یرو یو دست نهیش یلبش م یرو ی. دکتر لبخنددهیصحبت نم یکدوممون برا چیاجازه به ه پرسه یو م دیحال آناه

 گه: یزنه و با خنده م یم یرعلیام

 جوون،هم خانومت سالمه هم بچه ت یدوسش دار یلی: معلومه خدکتر

 گه: یزده م جانیه،هیمطمئنا از خوشحال نهیش یم نیرحسیام یکه تو چشما یاشک

 نم؟یتونم خانوممو بب ی: منیحس ریام

 گه: یزنه و م یم یچشمک دکتر

 شدن خانومت تو اتاق ریتا جاگ ینیبب یتون یبچه رو م یول هوشهی: االن بدکتر

 نیرحسیشه که ام یافتاده خارج م هوشیزرد روش ب یبا رنگ و رو دیکه آناه یشه و تخت یبار دوم باز م یاتاق عمل برا در

 یبار م نیلب چند ریزنه و ز یم یبوسه  دیآناه یو گونه  یشونیرسونه و عجول به پ یحرف دکتر خودشو به تخت م الیخیب

 گه

 یدیببخش که بخاطر اشتباه من عذاب کش زمیخانومم، ببخش عز دی: ببخشنیحس ریام

 گه: یزنه و دوباره م یم شیشونیبه پ یا گهید ی بوسه

 دلم زیعز یکه بهم داد یا هیبه خاطر هد ی: و مرسنیحس ریام

کنم. پرستار  یم ییدعا شونیخوشبخت یکنم و برا یتو دلم م یرو شکر اده،خدایز هیاز خوش نهیش یلبم م یکه رو یلبخند

و با قدم  وفتهیکه بچه به بغل داره م یا گهینگاهش به پرستار د نیرحسیکنه،ام یم تیبا لبخند تخت و به سمت راهرو هدا

و لرزش آشکار صداش  جانیندازه و با ه یبه ما م ی. نگاهرهیگ یتو بغلش م وبچه ر اطیره و با احت یبه طرفش م یعیسر یها

 گه: یم

 کهیچه نازو کوچ نینیبب نیایبرگ گلم رو ب نینیبب نیای: بنیحس ریام

 گه: یو م رهیگ یم یرعلیکه صورت بچه رو رو به ام میر یو دالرام به سمتش م یرعلیو همگام با ام نهیش یرو لبم م یلبخند

 دخترم چه ناز  نی: ببنیحس ریام

 گه: یم یزنه و با شوخ یم نیرحسیبه پشت ام یزنه،دست یم یلبخند یرعلیام

 مامانش شده هی: خداروشکر شبیعل ریام

 گه: یکنه و م یم یخوشحال یخنده  نیرحسیام

 داد. یمامانش نداره که اگه داشت مامانش دل به دل باباش نم یو دلبر یاشم کم از خوشگل:بابنیحس ریام

کنم  ینثارش م یا فتهیکوبه و من بالبخند خودش یده و با مشت به بازوش م یسر م یبلند یخنده  یرعلیحرفش ام نیا با

 گه: یم نیرحسیندازه و با لبخند رو به ام یبه بچه م ینگاه یرعلیام

 نمشیپدر سوخته رو بب نیبده من ا-

 گه: یم یده و با چشمک یم کیکنه به من نزد یتو بغلش جا به جا م اطیکه بچه رو با احت یدرحال

 وقتش نشده؟! یخانوم-
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 کنم: یرم و زمزمه م یبهش م یکنم چشم غره ا یکه تو صورتم م یحس حرارت با

 ی...بعد از عروسایح یب-

 گه: یو مزنه  یم ییدندون نما لبخند

 .میو ماهنوز نامزد نیدار فیتشر زهینبود شما هنوز دوش ادمی: اوه یعل ریام

 دیبه آناه یبا دلهره نگاه نیرحسیزنم. ام یبرادر شوهرم م یبه دست دختر کوچولو یکنم و بوسه ا یلب نثارش م ریز ییپرو

 گه: یندازه و م یم هوشیب

 اد؟یپس چرا به هوش نم-

 گم: یندازم و با آرامش م یباال م ابرومو

 . خسته سنیرحسیصبر داشته باش ام-

 !اد؟ی: برم به دکتر بگم بنیرحسیام

داشته  ،تحملیدیبارم از پرستار پرس هیدنبال دکترش و  یدو بار رفت قهیدق ستیب نیتو ا نیرحسیمارو ام ی: کشتیرعلیام

 باش خب

 گه: یم یرعلیزنه و رو به ام یم یلبخند خسته و نگران نیرحسیام

 بندازم داداشم. کهیشه که بهت ت ینوبت منم م-

 یشه و م یخم م دیبا هُول رو صورت آناه نیرحسیم،امیگرد یبرم دیشه هر سه به طرف آناه یکه بلند م یزیآخ ر یصدا با

 گه:

 !زم؟یعز یمرگت بشه درد دار شیپ نیرحسیام یخانومم؟! االه شدی: چنیحس ریام

 گه یبهت زده م یفیخش دار و ضع یبدم،با صدا صیکه داره تشخ یاون همه درد نیب یتونم حت یو م دیآناه تعجب

 !؟ی!تو خوبن؟یرحسیام ی: خودتدیاناه

 گه: یتو چشماش با لبخند م رهیزنه و خ یم دیآناه ی دهیرنگ پر هیشونیبه پ یبوسه ا نیرحسیام

 .یبهم داد یو خوب یبزرگ نیبه ا هیخانومم ممنونم که هد یخودمم. مرس زدلمیآره عز-

 گه: یم یبم شده ا یزنه و با صدا یبه گونه ش م یا گهید یا بوسه

بسته به نفساته  زدلم،نفسمیعز یشد دمیروز چشم باز کردم و د هی یول یاز ک دونمید،نمیاعتراف بهت کنم؟!آناه هی خوامیم-

 خانومم.

بلند  یرعلیام یپر خنده  ی. صدانهیش یلبم م یرو یو لبخند نمیب یرو من به وضوح م نهیش یم دیآناه یکه به چشما یبرق

 گه: یم طنتیشه که با ش یم

 ن؟یریو قلوه بگ نیراحت دل بد الیبا خ رونیب میما بر نیخوا یوقت؟!م هی نیخجالت نکش-

 زنم که: یبهش با خنده تشر م رو

 ر؟یام-

 گه: یزنه و با لبخند م یم یچشمک

 کارما. یتو دلت م یفسقل نیاز ا یکینکرده  یصدام نکن که عروس ینطوری!ار؟یجان دل ام-

 گه یزنه و م یبهم م یلبخند دیشه و آناه یدو برادر بلند م یهمزمان خنده  ارهیبه صورتم حجوم م حرارت

 جان؟ نیرحسیام نمیتونم دخترمون رو بب ی: مدیاناه

 گه: یکنه و م یم یگونه شو با انگشت شصتش نوازش نیرحسیام

 زمیعز یبد ریبهش ش ارنشیاالنه که ب-

 یکنه م یم میتنظ دیکه بچه رو تو بغل آناه یشه درحال یبچه به بغل وارد اتاق م یخوره و پرستار یبه در م یتقه ا همزمان

 گه:

 گرسنشه. یحساب غوتیج غیدختر ج نیبده بهش که ا ریش-

 گم: یم جانیکنه که با ه یدادن بچه م ریبا ذوق شروع به ش دیآناه
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 !ن؟یبزار یفندوق کوچولو رو چ نیحاال قراره اسم ا-

 گه: یم تیندازه و با جد یم یرعلیبه ام ینگاه مهربون نیرحسیام

 که عموش براش اسم انتخاب کنه. میدوست دار دیمن و آناه-

 گه: یکنه و م یتر م قیلبخند رو لبشو عم یرعلیام

 نیخودتون انتخاب کن یشما ول نیزیعز-

 گه: یهمراه با لبخند م یآروم یندازه و با صدا یم یرعلیبه ام ینگاه دیآناه

 یرعلیام یتو انتخاب کن میما دوست دار ی: ولدیاناه

 یزیر یزاره و با صدا یپلک رو هم م زنهیبه سر بچه م یره بوسه ا یم دیندازه و بعد به طرف آناه یبه من م ینگاه یرعلیام

 گه: یم

 ا.زارم ستن یستنا، اسمشو م-

 

 جان آمدنت به قلب من دست خودت بوداما رفتنت...!"کسیا"یآقا

 !دهمیبه خود خدا هم پس نم یتو را حت من

 !دهند؟یمگر کادو را هم پس م آخر

 من. یاز طرف خدا برا یهست ییکادو تو

 

 .انیپا

 

 

*** 


