
 

 گفتارپیش
 یباسمه تعال

ه خوانند یبرا یکم دیباشه و شا یمتفاوت تر از هر رمان یکم دیموضوع رمان شا
 جوان جذاب.. یها

 
 نیوع ترکه ممن شهیم یانتظار" عاشق پرنسس نیکه "رام شهیشروع م ییاز جا داستان

 .. استیممنوع دن
خودش و در سطح خودش  یخودشم غرور داره و حت ییتنها یبرا یکه حت یپرنسس

 ..دونهینم
 

 در نظر گرفت.. دیمعجزه ی عشق و با یول
 

 در نظر گرفت.. دیعاشق و با یچشم ها ادیفر
 

 ..شهیم بیغ یکی شنیکه هردو غرق عشق و نگاه هم م یزمان قایدق
 

 ..شهیم محو
 

 ..شهیم کیتار
 

 ماند. یچشمانش" م ادیو " رهیم خودش
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 چشمانش دای

 یباسمه تعال
 

 نیلیآ

 

 ....ـــــنـــــــیــــلـــــی_آ
و با  رونیاز حموم اومدم ب عیکه از پشــت در اتاقم اومد ســر یداد یصــدا با

داشــتم بدنم و بشوشـــانم تند تند  یکه ســع یکوتاه یو حوله  سیخ یموها
 گفتم:بخدا مامان من فقط رفتم که 

 
... 

 _بـــــــــــــســـــــــه!
خ*ت ل* مهیگرفته بودش و ن نییشدم حوله از باال ول شده بود و از پا فهخ کال

ــتادهیا ــب دارم م یبودم نگاه س ــم بهم انداخت و گفت:من امش  رمیپر از خش
  یوا نیلیبه حالت آ یوا هیترک
 

نه و ســم به نگ بزنم خو لت اگر ز  ریتا د رونیب یبگن رفت هیو عط هیحا
 شــبیمثل د یگرد یت ده برماعســ تا قبل از یول یریم یوقت،هرجا خواســت

  نیپاورچ نینشه صبح پاورچ
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 ؟؟یــدیفــهــمــ ییایب
 من برم بــ.. شهیگفتم:م تیمظلوم یو تکون دادم و با کم سرم

 _نــه!
 کردنیم خیو فقط از جلو نگه داشته بودم و  از پشت کمرم و پاهام داشتن  حوله

. 
ــت بشوش  هیتوهم  رمیدارم م گهی_من د ــلباس درس ــو تخاس ر هم نرو گفتم آبش

 عوض کنن.
 _باشه.

شکن یسمت در ول رفت ست یبا ب سمتم و گفت:را شت   ادمین اال یکه زد برگ
انتظار" ازش اطالعات کامل  نیبه اســم" رام یکیشــرکت  یاومد عصــر که رفت

 شرکت  یبرا نمیبب ریبگ
 

 ...انهی خوبه
سع یتوجه چیمن ه حاال شتم فقط  شتم ن یبه حرفاش ندا  یااله تا بک نهت میدا

تا رو ینافم بود و بشوشــم و دامن مدل ماه به خوب یتنگش که   یزانوم بود و 
 و بشوشم  دادیم شیبدنم و نما

 
 و مرتب کردم دشیســف میرنگم و بســتم ون دیدامن ســف یمخف پیز یوقت و

 مامان؟ یگفت یگفتم:چ
 .زارمیم اداشتیولش کن برات  یچیحرص گفت:ه با

 .ی_اوک



wWw.Roman4u.iR  8 

 

شک یموها صا کم نگر یفر م صو صورت یو با روغن مخ  یچربش کردم و رژ 
ه به خودم با دقت نگاه کردم ب نهییآ یو تو دمیو پوش دمیزدم ،صندل سف یمیمال

 لطف باشگاه رفتن 
 

سته  یلیخ انداختم شتم  یخوب و برج س یعنیدا  یلیکه خ نمیب*ا*س*ن و 
 ادیز یدیفســ لیپرم به دل یو کم کیبار یو پاها کمیفرم بودن و کمر بار یرو

 باعـث خوش اندام بودنم 
 
 ..شدنیم

 لباس اندامم فوق العاده جذاب بود البته من کال خوش لباسم.. نیا یتو
شما س یچ رفته و دماغم که  کمیکوچ یکه به خاله  یغنچه  یدارم و لبا یطو

 ..خورمیپره خوب از بس شکالت م یعمل کردم و البته گونه هام کم
 رفتم و شیخوب چند روز پ یم هســتن ولشــون نییپاکال ل*خ*ته و تا  موهام

 همه و فر کردم به مدت شش ماه..
 نیآسانسور و نداشتم آخر یرفتم حوصله  نییرفتم و از پله ها پا رونیاتاق ب از

و پنج سـاله هسـت و خدمتکار خونه  یسـ یکه زن هیاومدم سـم نییپله و که پا
 هست اومد طرفم و 

 
 ن؟براتو ارمیب یچ یدنی:نوشگفت

 .یچیه بهش رفتم سمت سالن و گفتم:هتوج یب
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 رفت.. اونم
با  زدم و رفتم سمتش یسال ازم بزرگتره لبخند کیداداشم که  امکیس دنید با

سته بود  یصدا ش سمتم و با ژست خاص خودش که ن شت  صندلم برگ شنه  پا
 براندازم کرد و گفت:روز 

 
 .نمیبب نجایا ایب یشیروز خوشگل تر م به

ــت یرو ــس ــتم م پاش نش و دور گردنش حلقه کردم و گفتم:چون به داداش و دس
 خوشگلم رفتم.

و گفت:اوه اوه اگر  صـــدد بدونه تو االن  دیکه خند دمیو ب*و*ســ گردنش
 ...یکرد کاریچ

ند ما ب دمیخ ـــت داره پول  شــتریو گفتم:بهش بگو خواهرم از شــ منو دوس
 و پول دنبالشن( افهیپرست.)کال دخترا بخاطر ق

 میرسیبه هم م یوقت یول  میو من و مغرور هست کامیچقدر سهرخنده، ریز زد
 هستن.. یبه شدت مغرور یهم پدرم هم مادرم آدما م،البتهیشیدوتا خنگول م

پام گذاشــتم و  یپاش بلند شــدم و رفتم روبه روش نشــســتم و پامو رو یرو از
 ؟یریم یگفتم:جا

 "نایشرکت "طالچ رمیوگفت:آره م دیکش متشیبه کت گرون ق یدست
و  الیمامان کل و غیج یکه صدا یکجا بود شبیون دادم که گفت:دو تک سرم

 پر کرده بود؟
 سام بود . یو گفتم:مهمون دمیل*خ*تم کش یپاها یو رو دستم

 ؟یوقت اونجا بود ری_پس تا د
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شده بود ،رفتم اونجا  گهی_آره د ساعت پنج  شون آخه  شم با الهه رفتم خون بعد
 .دیمنو د نه که سرهنگخولباسام و برداشتم و اومدم 

 سمتش.. میسرهنگ هردو برگشت یزد که با صدا یلبخند
 ؟یبامن گه؟نکنهید هی_سرهنگ ک
 دانشگاهم. یاز استادا یکیجونم با  ی_اوه نه مام

 .یبا رمیم گهیخوب  من د یلی_خ
 .یمام ی_با

 _خداحافظ مامان.
 .میشد رهیخ یو یبه ت امکیو من و س رونیرفت ب مامان

 نم؟یبچو  زی_م
 نن؟یو بچ زیم نیلیگفت:آ امکیخدمه س یصدا ای

 .نهیبودم گفتم:بچ رهیخ یو یکه به ت همونجور
مبل گذاشتم و  یبرداشتمش پاهام و رو زیم یخم شدم و رو میگوش یصدا با

 نایصفحه نگاه کردم:ال یبه اسم رو
 ه؟یدادم:چ جوابش

 ؟یی_سالم کجا
 _خونه.

 _بگو درو باز کنن.
 دروباز کن. هیو گفتم:عطم و قطع کرد یگوش

 _چشم خانوم.
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صدا قهیسه دق حددا ش یبعد با  شنه کف ش یپا سمتش و با لبخند دا شتم  ت برگ
سوت کمیسمت و نزد ومدیم شد  سردت  یکه  شما  زد و گفت:اوه له له،خانوم 
 و  یپاها و ل*خ*ت کرد نیا ستین

 
 رون؟یب یگذاشت نجوریو ا کیکمر بار نیا

 .نمیبب نیبش حرد نزن نقدری:اجمع کردم و گفتم پاهامو
 ؟ییو کت زرد رنگش و در اورد و گفت:تنها امکیس یجا نشست

 تاقش .رفته باال ا امکیگفتم:نه س کردمیم نییهمونطور که شبکه ها و باال و پا 
 ستن؟یو ددت ن ی_مام
 .هیهم ترک یماما کایآمر ی_دد

شک یموها شو ک براش زد و بود و باز یزرد یها شهیرنگش و که ر یم رد و پا
 با میریپاش گذاشت و گفت:عصر م یرو
 

 گه؟ید ییایهاتوچال م بچه
 کوتاه بود  یادیبود کردم ز دهیکتش پوش ریکه ز یشرتیبه ت ینگاه
 _نه .

 _ِاِاِاچرا؟همه هستنا
 کار دارم . یعصرم کم رسمیشرکت م ی_فردا به کارا

 ...خـی_اووود لوس نشو بابا شرکت و ب
 ر.هانا دیی_خانوم بفرما

 زرزر نکن. نقدرمیناهار ا ایگفتم:پاشو ب شدم و بلند
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 ه؟یعقب و نشستم :عط دمیو کش یو دنبال من اومد صندل بلندشد
 _بله خانوم.

 .زیساالد بر ی_کم
 _چشم.

 زم؟یو گفت:برنجم بر ختیبشقاب ر یساالد تو از
 .گهی_نه!برو د

 .اشتو باه یزنیخم شد و گفت:چقدر بد حرد م نایکه رفت ال نیهم
خانوم شــرمنده بخدا  هیبگم "عط یخوایو گفتم:م دمییخوب جوکاهو و  برگ

 . فشهیبانو" وظ دیکنیثواب م دیساالد به من بد یکم شهیاگه م
 ...یتو کم یول فشهی_خوب درسته وظ

 .امکیو گفت:سالم س دیو عقب کش شیساکت شد و صندل امکیاومدن س با
 ؟ نایال یباهاش دست داد و گفت:چطور امکیس

 _خوبم.
وب خ دمیگفت:با ختیبشــقابش ر یکنار من نشــســت و از برنج تو امکیســ
 .ایخوب چاق شد یباش

 یزدم و همونجور که با برگ کاهو تو یلبخند بدجنســ امکیحرد ســ نیا با
ــقاب باز ــبز نایبه ال کردمیم یبش ــق برنج و قرمه س و  شینگاه کردم به زور قاش
 قورت داد و 

 
 ...یبهم نگفتچرا  نیلیآ یاااچاق شدم؟و نقدری؟ای:جدگفت
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س لبخند شونه  امکیکمرنگ  ستم و دراز کردم و کم ین  یحرد دروغش بود د
سبز شقاب روبروم ر یتو یقورمه   و طعمش یبو خوردم،ازیو کم کم م ختمیب
 واقعا لذت 

 
 باشن.. یرانیا یحق دارن که عاشق غذاها ایبردم،خارجیم

 ؟یدیو د لتیمی_ا
 _نه.

 .ینیب_مامان گفت حتما ب
 .کنمی_ظهر چک م

 نوش جان. رمیم گهیبلند شد و گفت:من د زیپشت م از
 و رفت.. دیشد و گونم و ب*و*س خم

 یدستمال پارچه  ی...قاشق و روخوردینگاه کردم ساالدش و کم کم م کایال به
شه  شتم و تک یگو شقابم گذا صندل میب س یو به  ست خ امکیدادم و گفتم: وا

 کنه تازه الغر ترم  تتیاذ
 
 .یدش

 ؟یگیم ید و گفت:جدبرق ز چشماش
 تر. یو هم استخون ی_آره تو هم الغر تر شد

 ؟ییایم نییبرم سالن پا خوامیمن م نایشدم و گفتم:ال بلند
 ممنون بابت گهیمنم برم د زمیو با دســتمال پاک کرد و گفت:نه عز ل*ب*ش

 ناهار.
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 .نمتیبیدست دادم و گفتم:م باهاش
 _فعال.

شتم سور و طبقه  نرویاز در رفت ب یتوق رونیبره ب گذا سان سمت آ و  کیرفتم 
ــ ــا میزدم...گوش ــالن انداختمش...تو یکردم و رو لنتیو س ــه س  یمبل گوش

 خوب  یبودم ول یباشگاه خونگ
 
ــالن بزرگه که پارکت ها هی نجایا ــف یپهن یس ها  روایداره و دورتادور د یدیو س

کردم  ز...کمد و باســتین انجیا یوارایاز د یرد چیه یعنیبزرگه  یها نهییفقط آ
 تنه  میو شورتک و ن

 
سشورتم شدم و با گ ی..موهادمیو دراوردم و پوش ا  یلپ یباال زدم و دکمه  رهیفر 

صدا تو شد..خوب یو زدم...  سالن پخش  صدا ب نیا شیکله   رفتینم رونیبود 
 بره  رونیالبته اگرم ب

 
 مختص به ورزشه... نجایچون ا ستین یمشکل

اســم گروه  دنیگشــتم که با د یخوب م کیموز هیم و دنبال ردو کم ک صــداش
صدا و بلند کردم و رفتم روبرویهورمون یفتی}ف  کیا موزو ب ستادمیا نهییآ ی{ 

 هماهنگ شدم..از بس 
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 دیاز جاها با یجورواجور داشتم که همه نوع ر*ق*ص بلدم...بعض یها یمرب
 ...کردمیتند حرکت م هویخوردم و  ینرم تکون م

ود و جو داده ب کیبلند موز ی...صداادیکشش بدنم زتند تر شده بود و  ماتحرک
شت تندتر م کیموز یآخرا نکهیبخاطر ا ضربه شدیبود دا   کیآخر موز ی...با 

 کمرم و صاد کردم و 
 
مچ پام بود..کمرم و صاد کردم  یرو مهیکه کلم تا ن یپشت خم شدم جور از

و  کیموز واســتم برم بازم همونخ و با دســتم پاک کردم میشــونیپ یو عرق رو
 } یبا صدا یبزارم ول

 
 دمیر*ق*صیآهنگش فوق العاده بود اونقدر تند م نیبول{منصرد شدم..ا تیپ

ساس م نیاول یباهاش که برا شد و کنهیبدنم درد م کردمیبار اح ...آهنگ تموم 
  یمن از حرکات تند بدنم کم

 
 کیتم و خشک کردم..موزوربود..رفتم و صداش و کم کردم و با حوله ص خسته

با حوله خشـــک کردم اگر  عی عیو خاموش کردم و ســر دوش گرفتم ،موهامو
 ممکن  دمیکش یسشوار م

 
سرم ردمیموهامو چرب ک یبرگرده... با روغن کم شیبازم ل*خ*ت بود  و بعدش 

 شرکت. رفتمیم دیو رفتم باال با دمیمو و زدم ،لباسام و پوش
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نگ که بخاطر ر یاســم با کت کوتاه بازم و لبردنگاه ک نهییآ یخودم و تو خوب
 یم،روسرومدیچشم م یتو شتریب یلیبودم خ دهیتضادش با کت و شلوارم پوش

  یو موها دمیپوش یبلند
 

 ه..فرق باش یکمرم بمونن و از جلو کم یرو یو گذاشتم از پشت روسر فرشدم
 یورنش هام کف لیو وســـا فیماتم و انجام دادم و بعد از برداشــتن ک شیآرا

 ...رونیو رفتم ب دمیرنگم و پوش یطوس
اومد بازم  ادمیدرو باز کنم که  موتیشـــدم و خواســتم با ر نمیماشــ ســوار

 ..وردمشین
و  نکمیو ع رونیدروباز کرد..با ســرعت رفتم ب عیســر یبوق زدم که نهگبان دوتا

 ساعت راه بود... کیزدم به چشمم ساعت چهار عصر بود و تا خود شرکت 
دراوردم و همونجورکه  فمیک یاز تو و میو بلند کردم و گوشــ کیزمو یصـــدا

 و چک کردم. لمیمیفرمون و نگه داشته بودم و ج
gmail:MOMi=saat : "Ramin Entezar" baray estekhdam  miad  form behesh  

bede  
 

por kone . 
 دیدج لیوک هیحتما بازم  دمیکشـ یزده بود برام پوف یکه مام یلیمیخوندن ج با
 !!خوانیهم م ینکنه سوم میدار لیما دوتا وک خوان،یم
 

 به پرونده ها کردم و ینگاه
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 و زدم:بله خانوم. کیحساب و چک کردم.. تلفن و برداشتم و شماره  صورت

 انتظار اومدن؟ ی_آقا
 وقته. یلی_بله خانوم خ

 .ادی_بگو ب
ش ش یگو شدم کتم و پو سرجاش و بلند  شتم   نیود اب ربهت ینجوری،ا دمیو گذا

 بخاطر رنگ روشنش. کنهیب توجه مجل ادیز شرتیت
 .اتویدر گفتم:ب یهفته بود که با صدا ینوشتن نکته و خالصه کارها مشغول

 یو تند تند مشغول نوشتن بودم...همونجور که م دمیشن یو م یقدم ها یصدا
 .دیینوشتم با دستم اشاره کردم :بفرما

 _ممنون راحتم.
راوردم و سرم و باال اوردم با و از چشمم د نکمیاشت .عد یبم و مردونه  یصدا

ص دنید سع یبا کم یکه روبروم بود اولش جا خوردم ول یشخ  یفکر و منطق 
 کردم آروم باشم 

 
 خوب بازم.... یول
 .دییدادم و گفتم:بفرما هیتک یصندل به

ــفحات دیکوب یمحکم م قل*ب*م ــ یازش فقط ص ــف اهیس اونم  ادمهی یدیو س
 تار.. یکم

 .راحت ترم ینجوریگفتم که ا_
 گوشه ل*ب*م نشست:منظورم کارتون بود. یپوزخند
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ستش و کم یتو یحرفم جا خورد وکاغذا از صندل ید شت   یتکون داد و از پ
شت رو سابقه کار نایو گفت:ا زیم یها دور زد و اومد گذا منه  هیتمام مدارک و 

 ...ــیو ا
 ادامه بده.. نذاشتم

 .ستی_محکم ن
 .دیو گفتم:خودتون بگ دجا خور بازم

 .یخانم شاکر شمیرتون متوجه نم_منظو
ستم زدم ز با ش رید شت نجایکه ا یها زیو تمام چ دینیکاغذا و گفتم:ب شده و نو ه 

 که؟ دیشی..متوجه مدیخودتون بازگو کن
بد از که تمســخر  فت و نفس  زدیتوش موج م یحرد آخر  اخمش توهم ر

 ها :من قبلــ.. یندلصاز  یکی یو نشست روبروم رو دیکش یقیعم
 ون.از خودت دیباال اوردم که حرفش متوقف شد گفتم:از اول شروع کن و دستم
 نیداد سرش و تکون داد و گفت:رام صیتشخ شدیم یشدنش و به راحت یعصب

ستم ب شگاه دولت ستیانتظار ه ستم، از دان سالمه  و متولد تهران ه شت   یو ه
 )....( مدرکم و گرفتم و 

 
قبل  کردمیه نام آرمند کار مب یکیشرکت کوچ یتو یشیآزما لسا کیمدت  به

 مشغول به کار بودو.... یشرکت ساالر یتو نجایاز ا
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ــت با اخم رو یتیاهم چیه حرفش ــونیپ یبرام نداش ــ میش ــردرد  یکه ناش از س
و  نمکیدارم به حرفاش گوش م الشیو اونم به خ کردمیبود بهش نگاه م دمیشد

 ..دادیم حیتوض قیدق
شب ها  بهیعج یلیمن خ یطرفه برا کی ییناشآ نیا سال تمام  سه  من مدت 

و  هیک نیفکرش بودم که ا یتو یادیز دم،مدتیدیفرد روبروم و م نیخواب ا
 خواب منه  یچرا همش تو

 
 مهربونه... نقدریخوابم ا ی...چرا تو

 د؟یو گفتم:مشخصات خانوادتون بد دمیحرفاش پر نیاومدم و ب رونیفکر ب از
ـــاس کردم ینبود ول یبیعج زیچ حرفم جب کرد ...دســتش و  یکم احس تع

 ندارم. یپاش و گفت:من خانواده  یگذاشت رو
 دیگفت و دیگرفت یزدم و گفتم:حتما قهر با پدرو مادر و بعدشم خونه  یپوزخند

 .. الیخیخانواده و ب گهید
 طرد.. هیفرد  نیبودن ا یطرد و عصب هیمن  یحرفا تمسخر

 مادرم ندارم. ممن هم پدر و ه ری_خ
 سرد شده بود خوردم و گفتم:فوت شدن؟ یکه کم زیم یرو ی روقهوهیش از

 ندارم. ی_اطالع
 روز ثبت شما. یاونم تو دیریگ یوقت من و م دیمحترم شما دار ی_آقا

ش یقیعم نفس شمش و رو یلحظه  یو برا دیک شار داد و گفت:من  یچ هم ف
 ارم.داز خانوادم ن یاطالع چیهستم و ه یپرورشگاه

 بگم... یچ دونستمینم
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 .میدیسه شنبه بهتون اطالع م دیفرم و پر کن نیخوب ا یلیخ_
 و از دستم گرفت و شروع به پر کردنش کرد.. کاغذ
 لباســـاش یبود ول کلی..خوش هدادینم یادکلن یبو چیه گهید یپســرا مثل

ساعت رو کیش ادیمارک و ز ستش چرم بود و خ ینبود...  شا یلید  دیارزون 
 بود... متشیق یتومن ستیب

 بودن. زیتم یود ول دهبیپوش یسشرت و کهنه ا یکفشا
 .نیبهتون.خوش آمد میدیو گرفت سمتم ازش گرفتم و گفتم:اطالع م فرم

 _ممنون.
 نیالع بط هی شیفکرش و کردم اگه برم پ یلحظه  یبرا رونیاز در رفت ب یوقت

 چطوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 اصال! الیخیب

 انتظار ... نیدم :رامرو برداشتم و نگاش ک فرم
ــد با ــ یاص ــرم و از پرونده ها و  میگوش ــتیس و  نکمیاوردم،ع رونیها ب ادداش

ستامو از  شده بود د ستم  ساژ دادم،واقعا خ شمم و آروم ما ستم چ دراوردم و با د
 هردوطرد باز کردم و به 

 
 در باز شد و خانم فالح اومد تو هویدادم  یکش بدنم

 د؟یدیمو جواب ن تونی_خانم چرا گوش
 د داد؟به شما اجازه ورو ی_ک

 بـ..بله؟-
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 به شما اجازه ورود داد؟ ی_ک
 _آخـ...

 .ـــرونی_بـــ
 خانــ.. ی_ول

 .ـــــرونی_گفتم بــــ
شم سر یآروم چ نفر بدون اجازه وارد  کی نکهیواقعا از ا رونیرفت ب عیگفت و 

ــه بدم م ــرکت با ه یکه تو یلیدل اد،تنهایبش ــاز کارمندام  چکدومیش  یمیمص
  بود که ازت نیا شدمینم
 

 !نیگرفتن!هم یم یکول
 به شماره انداختم !بابا! یو برداشتم و نگاه میگوش

 و گرفتم و هنوز بوق اول کامل نشده بود که جواب داد شمارش
 ی_سالم بابا

 ؟یدادی_سالم عروسک بابا چرا جواب نم
 _مشغول کار بودم حواسم نبود.

 دخترم. ی_موفق باش
 شده؟ یزیونم.چجبابا ی_مرس

ـــب دا_آره عروســکم، بت م ییامش ها یبرا ادیســهرا نده  شــرکت  یپرو
 شماره دوازده بهش بده. ی"سهام"پرونده 

 سهراب. ییدا یکردم:پرونده مشاره دوازده برا ادداشتیدفترچه  یتو عیسر
 .ی_چشم بابا
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 _قربون دختر عاقلم بشم.
 ؟یگرد یبرم یو گفتم:ک دمیخند

 .گردمیبر م هسه شنب ندهیآ ی_هفته 
 ؟ییایزودتر ب شهی_چقدر بد.نم
و  لشیمیبگو ا امکیبه ســ یشــرکتم انجام بدمراســت نیا یکارا دی_نه دخترم با

 چک کنه.
 _چشم حتما .

 اومده. نیو چک کن بب تیگوش ختمیاالن به حسابت پول ر نی_هم
 لحظه. هی_

 به صفحه انداختم. یو از گوشم دور کردم و نگاه یگوش
 .ییبابا یسمر_بله اومده.

 ؟ یندار یمن برم کار گهیب ددخترم.خو ی_فدا
 _نه باباجون .

 _پس خداحافظ.
 .یی_خداحافظ بابا

ش سابم ر یو قطع کردم و مبلغ یگو شش  ختهیکه به ح بودم و چک کردم مبلغ 
 کرده. زیقدر وار نیهم هم امکیبه حساب س ون،حتمایلیم

 یت مشرک یکه تو یو شالم و مرتب کرد میو روسر دمیشدم و کتم و پوش بلند
 .ونریو جمع کردم و رفتم ب لی،وسایصندل یو دراوردم و گذاشتم رو دمیپوش
 بلند شد و گفت:خانم بخــ... دمیکه رس یمنش زیم کنار
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 ا.چراغ ه ریواسه تعم انیقراره ب انیکارمنداها بگو فردا ساعت ُنه ب یبه همه -
 _چشم.

 ریماس بگتآقا فردا  نیه و گفتم:به اترکه پرت بگم به زشیم یو گذاشتم رو فرم
 .ادیو بگو با استخدامش موافقت شده و سه شنبه ب

ــونیکه امروز اومدن؟اما ا ی_آقا ــرکت ما نم ش ــاده  یلی!خخورنیکه بدرد ش س
 پوش و فقــ..

سرش و انداخت ز زینگاه تندوت با شده و  ساکت  شدم طرفش  یکم ریمن  خم 
 .یخوریو گفتم:توهم بدرد شرکت مــن نم

با اخم گفت ســتادمیا ســـاد ب یرو ادهیرفتارو ازت،ز نیا نمیم:نبو  د نکن که 
 .ینیبیم

 خانم من بخدا مـ.. دی_ببخش
 _بــســه.

 و زدم... نگیپارک یو فورا دکمه  رونیشرکت رفتم ب از
ست یکیشرکت حداقل پنج تا مهندس و هرکدوم  یتو شتنی ارید  کیته و الب ادا

ش شرکتیوک کیو  یمن س یزیو برنامه ر یوتریعات کامشقطساخت  ل، خت و 
  نیترینرم افزار که بزرگ

 
ــرکت ــعبش و تو کیبود و البته من فقط  رانیکل ا یتو ش ــتم دارم و یش به  دس

 یهستن و خود شرکت اصل ایو آنتال کایآمر یتو گشید ینامم شده و شعبه ها
 اداره  امکیتوسط بابام و س
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 .شهیم
ش سوار س نیما شتمشدم و کمربندم و ب شت یو رو می،گو  نایه الم و ببلندگو گذا

 جواب داد. میدیکه رس یاصل ابونیخ یزنگ زدم ،تو
 _جــــانــــم.

باش م یکلمات و نکشــ نیا نقدری_کوفت و جانم.اگر ا که چه  گنیمطمئن 
 داره. یفیظر یصدا

 ؟ یهان یداشت کارمی_خوب بابا ،حاال چ
 اون سامان چلغوزته. ی_اوهوع!هان
 ــاد؟یمت _نگوووو،دل
 شدش)نامرتب( کشنبهیشنبه و  یاون دندونابا  ادی_چرا دلم ن

 طفل معصوم نده. نیبه ا ریگ نقدریا نیلی.آ ی_واااا
 معصومه. دهیتو خواب یکه شب تا صبح رو نیمعصومه ا نی_هه!ا

 بخدا. کشمتی_م
 ؟ییکردم و گفتم: حاال شب کجا یصدا یب ی خنده

 ؟ییایم رونیشام برم ب خوامی_م
 رون؟یب یجا_ک

 .یکره ا ینیرستوران چ هی_
 .امی_حله.حاضرشو ب

 ؟یینجایا گهی_چقدر د
 .کمیتراف یساعت فعال تو کی_
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 _باشه .
 _فعال.

 و قطع کردم و منتظر حرد اون نشد. یگوش
 خونشون! گردنیباهمم برم رونیب انیهستا مردم همه باهم م یکیتراف عجب

 
 **نیرام

 !یبهم...لعنت دمیو کوب نیدر ماش ادیز تیحرص و عصبان با
 رسما خوردم کرد... رهدخت
 کرد... کمیکوچ

 ...دیبارینگاهش غرور و تکبر م از
 ...یمشک یپورشه  هیبرگشتم سمت صدا ، ینیماش یها کیالست یصدا با

 نگاه کردم !خودش بود! یشتریکردم و با دقت ب زیو ر چشمام
سوار دوهه ست دوم م شیش ستی!ما  صد  هیسوار  نایو ا میشید شه چهار پور

 بدونن.. متشمیفکرنکنم ق یحتکه  یونیلیم
 ...پووود

 ...رونیاومدم ب نگیوروشن کردم و از پارک نیماش
 یکرد انگار یتظاهر م ی...جوردیپرس یازم سوال م یبه چهرش افتاد وقت ادمی

 ....ستمین نیو من همون رام ستین نیلیهمون آ نیا یشناسه،انگاریمن و نم
من  هیاز کل زندگ یبودن که انگارتنها  دنینگام کرد موقع شنت با حقار یجور

 خبر نداره...
 .. ستادمیبزرگه سر کوچه ا یمحله مون که شدم کنار سوپر کینزد
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 من به یو شمردم حدود چهل تومن بود و بده بمیج یتو یشدم و پول ها ادهیپ
و هم  مردکیم دیکل پول  هم خر دیتومن بود و حاال با ستیسوپرمارکت ب نیا

 و حساب  ایپول قبل
 
 ..کردمیم

نمک و خورد کردن  یکم ختنیشکوندم و بعد از ر تابهیماه یمرغ ها و تو تخم
مه ز فل دل جه و فل تا گو ند مه و رو مروین ریچ خاموش کردم و ه  نیزم یو 

  یگذاشتم و نشستم...لقمه ها
 

 .گاو وبخورم.. یکله  هیگرفتم اونقدر گشنم بود که بتونم  یم گنده
شتم باال روها و جمع کردم و گ روزنامه شقاب خال تابهیماه نکیس یذا و  یو ب

شتم رو ستم رو ونیزیتلو یو رفتم روبرو نکیس یگذا ش به  یمبل و نگاه ین
 کاغذ ها کردم،کاغذ و 

 
 و برداشتم... زیم یرو کیکردم گوشه و قاب عکس کوچ پرت

 اشــت،کمرش ود ینیداشــت و دامن پرچ یبلند ینایکه آســت یلباس مشــک هی
ــبونده بود به ــتم رو هیمن و  چس کمرش بود و هردو  یپاش و باال اورده بود دس

 ...میلبخند زده بود
ــما ــ یچش ــبز رنگش برق خاص ــت،برق یس  چیمن ه دنیکه امروز با د یداش

 نشون نداد... یواکنش
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 نیلیو لمســش کردم،کاش هنوزم همون آ دمیصــورتش کشــ یو رو دســتم
فتیکه م یونمن،هم یپول یو ب یریراش فقب که مهم نبود یبود،همون ول پ گ
  یکه تو یاره،همونینم یخوشبخت

 
دختر بانمک و  هیبود و واسه من  نیو جذاب تر نیواسه همه مغرورتر دانشگاه

 ...نیریجذاب با لحن ش
 حاال... اما
 ...شناسهیمنو نم یحت
 واسم ارزش نزاشت ... یحت

 کرد... مسخرم
 کرد... رمیتحق
 ...یلعنت

 لم کردن...که منو و یبه پدرو مادر نتلع
و دراز  دمیخودم کشــ یپام و رو رینازک ز یگذاشــتم و پتو زیم یو رو عکس

 سرم گذاشتم به سقف ُزل زدم... ری..دستم و زدمیکش
 ؟یمیقد نیلیهمون آ شهیم یعنی

 ...میشونیپ یدستم زدم تو با
 ...یلعنت
 قش بشم...اشنه بازم ع رمیبود ازش انتقام کارش و بگ قرار

شم ول یمن هرکار گرچه شق سال  یتالف دیخوب با یهم کنم بازم عا کار چهار
 ...ارمیو سرش درب ششیپ
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 چشم قشنگ.. ی دختره
 
 ه؟؟یچ یصدا گهید نیا َاه

گهش که زور باز ن یو برداشتم و با چشم میمبل گوش نییو دراز کردم و پا دستم
 بود! اسشماره ناشن هیداشته بودم به صفحش نگاه کردم 

 د گفتم:الـو.که گرفته بو یصدا با
 انتظار؟ ی_همراه آقا
 .دیی_بله بفرما

 دام.استخ یبرا دیاریب فیفردا تشر رمیگی_از شرکت )...(باهاتون تماس م
 موافقت شد؟ یعنیمبل و گفتم: ینشستم رو عیموند و سر مهین ازمیخم

 _ظاهرا بله.
 د؟یقرار بود سه شنبه اطالع بد ی_ول

 .دیاریم فیبه تشرشن_شما سه 
 _ممنون.

 .خدانگهدار.کنمی_خواهش م
 شدم ... رهیمبل انداختم و با لبخند به عکس روبروم خ یو رو یگوش

و و ...پتیکنیهنوزم مثل ســابقت با کارات آدم و متعجب م طونیشــ نیلیآ یاِ 
شو ست سمت د شدم رفتم  شتم و  ییکنار انداختم و بلند  سط راه حوله و بردا و

  ی قهیو دقد دوش هیرفتم 
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 ...گرفتم
ب زده چس نهییکه به گوشه آ یبه عکس نهییآ یبا حوله خشک کردم و تو موموها

 انتقام گذشــته و ادیبودم نگاه کردم،زل زدم بهش و گفتم:آخه آدم چطور دلش م
  ییتو ره؟ازیاز تو بگ

 
 بعدشم... یمن شد ییایمن و دن زیهمه چ که

 !یهـــــــــ
 لت دادم...بهش حا یامو شونه زدم و کموهو م دمیلباس پوش عیسر

تم دســ هیاومدم و همونجور که با  رونیب نگیو بســتم و از پارک یمنیا کمربند
 فرمون و نگه داشته بودم با اون دستم شماره پرهام و گرفتم ..

 _الو جونم داداش.
 ؟یبود دهیخواب تیگوش یرو ی_هووو

 بود. دهیمن خواب ی_نه داداش اون رو
 ؟ییتم:خفه فعال کجاگفو  دمیخند

 _خونه
 .امی_دارم م

 تخمم داداش. ی_قدم رو
 ؟؟؟یــــــــی_چـــــ

تخم چشــمم بخدا  یبود که قدمت رو نیبا خنده گفت:منظورم ا هویداد من  با
 کالمم جابه جا شد. خاروندمیداشتم چشمم و م

 _خفه .
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 کنم. یرانندگ یشتریکردم با سرعت ب یو قطع کردم و سع یگوش
پرهام پدرش  نیهم شیکیان هســتم  تهر یمن ازبچه پولدارا یتاوســد نصــف

مغز و اعصــاب داره و مادرش اســتاد دانشــگاه هســت و خودشــم کل  یدکترا
  یارزه کل خونه  یاتاقش م

 
 ...من

 بود... ناینگووو...اون نامرد از بهتر گهیکه د نیلیآ
 د...ش در باز عیزدم که سر فونیخونشون نگه داشتم و آ یو جلو نیماش
 وسط شهرم.. یتو یمن با هزار جور بدبختباال شهر و  یتو اونا

 که بهشته... ستیخونه ن المصب
 _جوووون داداش شل*خ*ته بودنت و عشقه.

شدم  کینزد ست حرد بزن یشیزدم پس کلش و گفتم:تو آدم نم یکیکه   یدر
 ...یپسرا نیمثله ا

 ؟یچ یگفت:پسرا خاروندیکه کلش و م همونجور
 تو. ایب الیخی_ب

 بفرما.شما اول  کنمی_خواهش م
 اتاقش.. یرفتم تو عیو از کنارش رد شدم و سر دمیخند

 و.ر لهیطو نیا یجم کرد یزدم و گفتم:چه عجب کم یاتاقش لبخند دنید با
 عیاز لباس فرو رفتم سـر یخروار یتخت که احسـاس کردم تو یرو نشـسـتم

 تاسف خوردم براش..س اون همه لبا دنیبلند شدم و پتو زدم کنار که باد
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 اون... یچون ندارم ول رمیازش لباس قرض بگاومدم  من
 راحت باش. نایهم یرو نی_شرمنده داداش بش

 ؟ی_جد
عقب و گفت:بخدا  دیبا دســتش کشــ یو از در گرفت و موهاشــو کم شیتک

 خواستم جمع کنما ولــ...
 _خفه خفه.

ــتش همه و ر دیخند ــر نییپا ختیو اومد با دس ه نوکر نیا گمیم یو گفت:عص
 ع کنه.و جم نایا ادیب

 ؟یتو شعور ندار یچ یعنی_خاک تو سرت پرهام نوکر 
 نه !مگه قراره همه شعور داشته باشن.-

 کارت دارم. نیشو بش الیخیگفتم:ب کالفه
 مونیم هیتخت،کال حرکات شب یو خودش و پرت کرد رو دمیباال کش دماغشو

 هاست!...
 شده؟ ی_خب چ

 م بشم.دا_قراره فردا استخ
 _کجا؟

 .نیلیشرکت آ ی_تو
 ؟؟؟؟؟؟ی_چـــــــــــ

 ...ی_مرض ،کثافت گوشم و درد اورد
 گوشم و تکون دادم و گفتم:حاال کجاش تعجب داشت؟ یانگشتم کم با
 .. یکه رفت روزیتو د یعنی_
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 _آره
 ...دیتورو که د یعنی_

 شــتبود همش دا یجور هی هیچ یدونیخودش و زد به نشــناختن ،م ی_آره،ول
 ...دهیباره من و د نیاول یکه انگار یجور هیکرد  یمن و با حقارت نگاه م
 .ی_خودش و زده به نفهم

 هم منو هم کاراشو. ادیب ادشی دیبا ی_آره درسته ول
د نشــســته بو میشــونیپ یکه رو یبه کت و شــلوار تنم کردم و با عرق ینگاه

اون لباس عوض  و لباس نیا یُمردم از گرما از بس ه گهیگفتم:پرهام بســـه د
 .گهیه دخوب نیهم یکرد

 .کیمتفکر بهم انداخت و گفت:آره کامال مناسبته،هم اسشورته هم ش ینگاه
کنار  یصــندل یو نشــســتم رو یو از تنم دراوردم و گذاشــتم گوشـــه  کت

ــمت تلفن و دکمه  زش،رفتیم ــار داد و گفت:دوتا آب پرتقال با ک یس  کیفش
 .اریب

ش ش یگو سرجاش و  شت   گهید زیآب پرتقال چ یجا ی هیگفت:پا ونطیو گذا
 م؟یبزن ی

 و حالت بروبابا تکون دادم و گفتم:گمشو. دستم
 و اون... ادیبدم م زایچ نیاز ا من

شد و  شرتیت سا یکیتنش و دراورد و خم  شت و بو  نیزم یرو یاز لبا و بردا
 غر زد:چقدر بوش گنده. یکرد و بعدشم با پرتش کرد گوشه 

 ...نیچه شده اب بهش واقعا دمیخند
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و از دختر جوون گرفت و با لبخند  ینیدر و باز کردم و س عیسردر اومد  یصدا
 ا؟یپر یخودت آبشونو گرفت یبهش گفت:وااا یمسخره 

 .یگرفت شبیهم نه گذاشت و نه برداشت گفت:نه آقا پرهام شما د دختره
 .حالت و بد گرفت یخنده گفتم:اَ  ونیخنده و م ریرفت... زدم ز بعدشم

تره دخ نیسگ خور،من حال ا ریو گفت:بگ زیم یو با حرص گذاشت رو ینیس
 .نیحاال بب رمیگ یو م
 بلن

 
 شدم و د
 

ــتم و کم کت ــلوارش و برداش رم ب گهیاز آب پرتقال خوردم و گفتم:من د یو ش
 .هیخال هیخونه خال یکنم برا دیخر یکم دیبا

 لحظه. هیصبر کن  خوادیگفت:نم عیسر
اومد  عیگذشت سر ی قهیتخت،پنج دق یمنتظر نشستم روم اتاق رفت و من از

بد پالســت یکه تو یو بزرگ کیکوچ یو ظرفا ود و معلوم ب یرنگ یب یکیســ
 گذاشت کنارم و گفت:پنج نوع 

 
 هفتت خوبه. هی یهست ببر برا نیا یخوشمزه تو یغذا

 وقت اضافه نباشه؟ هی یکاراش زدم و گفتم:ممنون واقعا ول نیبه ا یلبخند
نه نازنب _ مادرش(همشــو منیخدا جون  جاق بودن و هنوز  یکه رو یوقع) ا
 .روزهیبودن خودم جدا کردم برات همشم مال د دهینکش
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 .بازم ممنون.ی_اوک
 _خواهش داداش.

چرت و پرت گفتناش  نیا ونیم یدم در باهام اومد و چرت و پرت گفت ول تا
 نیلیآ یبرا یش یکن باز ساز ی:سعزدیذهنم اکو م یاز حرفاش خوب تو یکی

  دایمطمئنًا بازم م
 

 .سمتم
ش در سع نیما شتم کنارم ، ستم و ظرد و گذا  یکردم فکرم و آزاد کنم ول یو ب

 ...شدیمگه م
 ...ره؟؟یگ یم دهیچرا من و ناد اصال

 پرسه؟؟... یخبر داره بازم م میاز تمام زندگ نکهیبا وجود ا چرا
 بود؟؟... یخینگاهش  چرا
 ......چرا

 یداباص یپدال گاز فشار دادم ول یفرمون و با حرص پامو رو یور دستم زدم با
 تف فرستادم به پدرم... ومدیکه م یریآژ

 شدم.. ادهیکنار و فورًا پ زدم
 حدودا... دی_سرعت مجاز داشت

و  نداشت فقط مدارکم و ازش گرفتم یتیروبروم برام اهم سیپل نیا یحرفا هیبق
 ...بمیج یتومن بود و گذاشتم تو ارروش حدود پنجاه هز یکه نوشته  یکاغذ
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ــرعت دو دق هیبخاطر  فقط ــم بخاطر آ دیبا ی قهیس  نیلیپنجاه تومن بدم همش
 شد...

ــا به پرهام نگاه کردم و غبطه خوردم،کاش  متیخوش دوخت و گرون ق یلباس
 بازم خداروشکر یپرهام بودم  ول یمن جا

ست کی یکیغذا و  یظرفا سبد پال سمت ق یکیاز  در  ت بودسمکه داخلش ق
روزنامه روبه روم،دلم  یشــون و باز کردم و گذاشــتم رودر یکی یکیآوردم و 

 همشون و باهم  خواستیم
 

ز پس فقط فســنجون و با زاشــتمیهم م گهید یفردا و روزا یبرا دیبا یول بخورم
وســه وســ نیاز ا شــتریخود ســبد و درش و بســتم تا ب یتو دمیو چ هیکردم و بق

 نشم...
راه دستم خشک شد...برگشتم  یود که تو دهبیبه دهنم نرس شققا نیاول هنوز

ــدا ــمت ص ــاعت از  یمیکهنه و قد لیموبا یس ــته  ازدهی،س ــب گذش  یعنیش
 ه؟؟؟؟یک

 دنیبه شــماره انداختم  و با د یمبل برداشــتمش و نگاه یشــدم و از رو خم
 تامل جوابش و دادم: یبا کم دمیکش ی"آهـیصفار یاسم:آقا

 یصفار ی_سالم آقا
 پسرجون. کمیم و علال_س
 نیتماس گرفت یعصب یموقع شب اونم با صدا نیا باشه ری_خ

چه خ تا  ینکرد زیماه و چرا وار نیپســرجوون شـــارژ ا یری_ خه منم هزار  آ
 خودم. یدارم واسه  یبدبخت
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 به حسابتون. زمیریگذشته من فردا م یروز هی_شرمنده فقط 
 ...ــیبشه من د ینجوری_از دست تو..بازم ا

 یه توک یچهارسال نیا یتو دیمن و تحمل کن نیتون ینم گهید دونمیبله م له_ب
 خونه شما هستم کامال متوجه شدم.

هزارتا  منم زیخوب ببخش اگه صدام و باال بردم فردا و پول و بر یلی_پووود،خ
 دارم. یبدبخت

 _چشم چشم حتما.
 _خدانگهدار.

 _خداحافظ.
صبان با ش تیحرص و ع ن م یشد زندگ نمیبل،آخه ام یو پرت کردم رو یگو

 ..یکیمردک خ نیسرم داد بزنه ا دیم...واسه خاطر ششصد تومن پول بادار
با یگیداره راســتم م یهزارتا بدبخت یگیم بده ا دیچون  به مردم   نویپول نزول 
 سه زنه... کهیمرد ستین یزیوگرنه ششصد تومن پول که براش چ یگیم

ه ب مشغول خوردم شدم و همش میلرحا و برداشتم و با بسم الله الرحمن قاشق
 کردم. یفردا فکر م

 م،خدادیمبل دراز کش یدونه پتو برداشتم و رو هیشستم و همون  عیو سر ظرفا
ــال من مبل نم یبده بابا ریخ ــدس  یپرهام که خونش و ازش گرفت وگرنه تا ص

 ..رمیتونستم بگ
ستم ت یو.عکس و تدمیو از تنم دراوردم و باز خواب شرتمیشدم و ت بلند کون د

 بهش نگاه کردم... یشتریدادم و با دقت ب
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 داداشش بود... امکیشب تولد س اون
 باغ... یتو

 با شکوه و بزرگ... یلیباغ خ هی
 دعوت کرد... منم

 دیبود که راه راه کمرنگ ســف دهیخر یتولدم کت و شــلوار مشــک یبرا پرهام
 داشت...

 بود... کیش
 ...جذاب شده بودم به چشمش یلیخ اونشب
 کرد... یول نم دستمو

 زد... شییدختر دا یصدا
 بود... یاز بس لباسش کوتاه و الک ومدیل*خ*ت م تونستیاگه م شییدا دختر
 ...رهیدستش ازمون عکس بگ یتو نیگفت با دورب بهش
 ...الیخیب گفتم
 اصال فکرشم نکن... گفت
 و کمرش و با دستم گرفتم... ستادمیسرش ا پشت

 ...ختیه ل*خ*تش رشون یباز و حالت دارش و رو یهاموپاشو باال اورد  هی
 گرفت... عکس
 ..میریهم بگ گهید یکی گفت

 اعتراض کنم... نتونستم
 برده بودم... درمقابلش
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ستش شونم حلقه کرد و ط د شت  یحرکت ناگهان هی یو دور  ل*ب*ش و گذا
 ل*ب*م.. یرو

 چشماش بسته بود و من شوکه از کارش چشمام باز بود... اون
 یرسزد و گفت:رها م یبرام چشمک یطونیازم فاصله گرفت و با لبخند ش عیرس

 بعدا عکسا و بهم بده.
 و برد... دیو کش دستم

 اومد... رمیگ نیاز اون دوتا عکس فقط هم من
 و بهم نداد... اون
 نگفتم بده... منم

*سش و بازم دلم ه*و وفتهیبه حرکتش ب ادمیاون عکس  دنیبود با هربار د ممکنه
 نه...ک و

 کنیم نهوویدونه عکس داره من و د هی نیهم
 
 ...ه
 ید
 
 نیلیآ
و بلند تر کردم و  کیموز یصــدا امکیو جذاب ســ یحرکات عضــالن الیخیب

 دنیشروع به ر*ق*ص کیموز تمیو دور ب*ا*س*نم بستم و با ر یپولک ریزنج
 کردم حرکاتم نرم و  یم یکردم،سع
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 پاهامو و حفظ کنم...و حال لرزش  تند و خشن ب*ا*س*ن  نیع در
پذ تمیر با طاد  به هم ضــرب زدم و  کیآخر موز رینرم و انع هامو محکم  پا

 صورتم... یجلو ختمیر ییهوی یموهامو با ضربه 
ل*ب*م  یرو یقشــنگ بود که لبخند شــمیکه از بس حرکت آخرم پ خودم

صدا ست،با  ش ست زدنا ین ستشو  امکیس ید سمتش و از دور برام د برگشتم 
 ...تکون داد

صدا و باز کردم و انداختم  یپولک ریزنج سرو و همونجور که با  نیزم یروو پر 
ــک م یحوله عرق رو ــونه و گردنم و خش ــالن و رفتم  رونیرفتم ب کردمیش از س

 سمت باشگاه و 
 

 ..یا چهیکل بدنت شده ماه گهی:بسه دگفتم
شت و همونجور که نفس نفس م نیزم یها و رو وزنه سمتم و ا زدیگذا ز اومد 

 مینکرده بشــ ییخدا یآب و برداشــت و گفت:اگه زمان یبطر نیزم یکنارم رو
 عضله ها  نیا ریفق ریفق
 

 ..کننیو جذب م دخترا
 زدم و گفتم:پوله که حالل مشکالته.. یطرز فکرش پوزخند به

 کرد و گفت:البته ... کیو به دهنش نزد یبطر
م ســمت فتر*ق*ص شـــدم و ر الیخیزمزمه کرد اما متوجه نشـــدم،ب یزیچ

 کردن باهاش شدم..کردم و شروع به ورزش  میو تنظ مشیدوچرخه و تا
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خوش نام دست از حرکات جذاب بدنشون  نیلیکوچک آ یشده که بانو ی_چ
 کوچک ما؟؟ یبرداشتن و قدم رنجه فرمودن به باشگا

پا همونجور قدر حرد م زدمیم دانیکه آروم آروم  دوش  هیبرو  یزنیگفتم:چ
 ضا و گرفته.ف عرقت کل یبو ریبگ

 ؟یرفت یه کو سرش و تکون داد و گفت:آخه تو ب دیخند
 بره سمت حمام... خواستیو مطمئنًا بعدشم م رونیب رفت

 دادم و رفتم طبقه باال... چیدور موهام پ یو حوله و هند دمیو پوش لباسام
 اتاقم که شدم حوله و باز کردم و مشغول خشک کردن موهام شدم... وارد
 ند شد ،رفتم سمتش و فورًا جواب داد:بل میگوش یصدا

 نام. _سالم خانم خوش
 .دیی_سالم بفرما

 هستم . یدهدشت ی_من آقا
 _امرتون.

اومده و به  شیبرام پ یکارمهم یعنی امی_خواســتم بگم من جلســـه فردا و نم
 بهتره. یلیخودم شخصًا بگم خ اد،گفتمیمن پسرم فرزام م یجا

 ر نباشن.کافقط پسرتون تازه  ستین ی_مسئله 
    کاره     نیهم ینه نه اصال پنجساله که تو-

 کاراشه. یکار هست مهم سابقه  نیا یچند ساله تو ستی_مهم ن
 کارش و خوب بلده. ی_ِا ..ِا بله خوب درسته ول

 اگر کارش خوب نبود معامله فسخه. یول ادیب دیخوب بگ یلی_خ
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 انم خوش نام.خ .فعال با اجازهدی.به کارش شک نکن ادیب گمی_حتما م
 .نی_همچن

فن و برداشتم و شماره دو و گرفتم:فورًا مسکن تخت و تل یو انداختم رو یگوش
 .اریب

هم  یرو دم،چشــمامویتخت دراز کشــ یو رو یپاتخت یو انداختم رو یگوشــ
 نم دارم دورم باز گذاشتم... یگذاشتم و موها

 یبزارش روم:اومد،همونجور با چشم بسته گفت یقدم ها یشدم و صدا درباز
 .زیم

صدا بعد شدم و از یاز  شدن بلند  سته  نگه ر دیسف کیکوچ یلیخ زیم یرو ب
 رنگ و قورت دادم... یو برداشتم و کشسول آب وانیکنارم ل

 باشه.. دیشد جمیسردرد و سرگ یلیهست که خ ییکشسول مال زمان ها نیا
ــمامو رو مهین یپاها یو رو پتو ــتم به یل*خ*تم گرفتم و چش ود ب ترهم گذاش
 بخوابم تا قبل از شام... یکم

 ...ادهیز یلیکردم پووود خ لمیمیا یتو یها لیبه فا ینگاه
س بلند شتم و رفتم اتاق  شدم ک امکیشدم و لپ تاب و بردا ه زدم به درو منتظر 

 خودش درو باز کرد
 .اتوی_ب

 یلیرام خکن ب یچک هیو  نیا ایتختش نشــســتم و گفتم:ب یرو میو مســتق رفتم
 .ادهیز
صفحه و پ ومدا شماش ن دیچیو   کردیگاه مسمت خودش و همونجور که با چ

 ؟یکنیکارو نم نیبه صفحه گفت:چرا خودت ا
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 هنکیهم گذاشــتم و گفتم:با ا یو چشــمام و رو دمیتخت دراز کشــ یرو حالیب
 هنوزم سرم درده. یول دمیخواب یساعت کی

 .یخوردی_قرص م
 _خوردم.
 .ادی( بیگادتوانا)دکتر خانو یآقا زنمی_زنگ م
 سردرده. هیفقط  خوادی_نه نه نم

 ._الزم نکرده
 گفتمیم یبود تا کم ینجوریهم شـــهیدم،همیشـــدم و همونجور خواب الیخیب

 ...دونمیاصال نم لشمیدل کردنیخودشون و گم م یحالم بده فورًا دست وپا
ــ پتو ــدا دمیو روم کش ــتیگفت:ب یآروم یو با ص ــتیا گهید قهیدق س تو  نجاس

 بخواب.
 .امکیس برهیم نماب_خو

 .برهی_تو بخواب خوابت م
صال صله ب ا شتم نمحو  میمال یصدا ایپتو بود  یاز گرما دونمیحث کردن ندا

 خوابم برد.. یول شدیاتاق پخش م یکه تو یکیموز
شتم رو پرونده سر زیم یها گذا ش ستمیس عیو  صل کردم و تما میو به گو م مت

 ...میوشگ یتو ختمیمربوط به شرکت ها و ر یها لیفا
 ..توایدر اومد و همونجور که مشغول بودم گفتم ب یصدا

 روبروم شدم بدون نگاه کردن بهش گفتم:بگو.. یحضور کس متوجه
 و پرونده ها.. دیگرفتن مطالب جد یبرا امیب می_گفته بود
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 شده بود.. پیصداش سرم و بلند کردم اووه خوشت با
 چند لحظه. دینیبش دیی_بفرما
ست و من روبروم ش ضافه ها و پاک م کردمیم یها و کش لیتندتند فام ن  کردمیو ا

شد ع یوقت شتم کنارم و گفتم:ا نکمیتموم  ه پرونده ها و هم نیو دراوردم و گذا
 و در  دیبرنامه ها  چک کن

 
 ..ضـ
که نگاهم بهش افتاد جاخوردم بدجور ُزل زده بود بهم و مطمئنًا از ده تا  نیهم

 کلم
 
 حرفم ه

 
 ..زدید پلکم نمبو دهینفهم شمیکی

و  دیزدم که پر ی(محکمیندقبشــکن )ف هیشـــدم و دســتم و دراز کردم  خم
اره نه محل ک نجایو بهش نشون بدم گفتم:ا تیداشتم عصبان یکه سع یچشما

 انتظار. یآقا یزبازیه
 .خوامیگفت:بـ..بله عذر م جیبه خودش داد و کامال گ یتکون

 .دیون برسبه کارت دیگفتم:برو نشستم  زمیبلند شدم و رفتم پشت م الیخیب
 _بله.
 نده ها و با خودش برد...شد و تمام پرو بلند
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م به چشمش نگاه کرد یوقت بیعج یکارم ول یکردم کامال تمرکز کنم رو یسع
 ...دمید یقبال اون و جا یانگار

 یآدم الک یهســت منم که در روز کل یلیرنگ چشــما خ نیاز ا الیخیب اصــال
 ...نمیبیم

 م...رها و تند تند انجام بدم که زودتر کارم تموم بشه و برکاکردم  یسع
دوس  یدونش برا هی یکیسهرابم هست،پسر  ییسشهر پسر دا یمهمون فرداشب

 ...ییدا ییالیو یدخترش تولد گرفته اونم تو
ــرو داره دا کی نیهم ــره کل دارا ییپس ــهراب حاض ــویس  نیهم یبه پا زهیبر ش

 یهم هست دستشو گذاشته رو یعاقل و خوب یلیپسر خ میپسر،از حق نگذر
 خوب و  یلیدختر خ هی

 
 و البته خانواده دار... یبینج

نم باز ت یمانتو لمیساعت سه بود که بلند شدم و بعداز جمع کردن وسا حدودا
ــ نییمرتب کردم و تاپم و پا یو کم ــال و از اتاق ریو موهامو زدم ز دمیتر کش  ش

 ...رونیرفتم ب
م:بده و گفت زشیم یو پروند ها و گذاشتم رو ستادمیاد که ش یمنش زیم کینزد
 فرهمند و انتظار. یآقا

 _چشم خانوم.
 کنارش رد شدم و اونم فورا نشست... از
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 دیخر ادیاالن کجاست بامن ب نایکه ال کردمیفکر م نیآسانسور داشتم به ا یتو
 ...یبه جلسه فردا افتاد...لعنت ادمی هویکه 

سر آقانجو ا دایکل خر دیبا امروز سه دارم با پ شت یام بدم فردا جل  گهید یدهد
 ...کنمینم دیروقت خ
سر یمنیا کمربند ستم  ش عیو که ب شتم رو میگو سش یو دراوردم و گذا و  کریا

 و زدم و حرکت کردم... نیدستگاه پخش گذاشتم و استارت ماش یروبروم رو
 پخش شدم. نایخواب آلود ال یبوق چندم بود صدا دونمینم

 و...ــ_الــــ
 ؟ی_هنوز خواب

 ؟ییتو نیلی_آ
 .دیخر می_حاضر شو بر

 دنبالم. ایحاضرم ب ی قهیو گفت:ده دق دیکش ی ازهیخم
 انگشتم صفحه و لمس کردم و قطع شد... با
 بود... دیکال عاشق خر نایال
 قهیبهش زدم که حدود سه دق یساختمان بزرگ روبروم نگاه کردم و تک زنگ به

پا و ناد و مچ  پیت هیبا  رونیبعد اومد ب جذاب و پســر کش و البته ســـاق 
  یینمادستاش خود

 
 ...فشیکث یزدنا پیت نیبدم از ا نقدری..اکردنیم

 ؟یدیخر دیعطر جد ادیم یخوب یو گفت:اووووم چه بو دیو کوب نیماش در
 !رونیب ینداختیم شتریدستم به سرتاپاش شاره کردم و گفتم:ب با



wWw.Roman4u.iR  46 

 

شه مگه!از هم ند تنه بل مین یمثل خودت دکمه هام باز ول مهتو تن یمانتو نی_چ
 کوتاه تر بعدشم هواگرمه.. یپاچش کم یوارمم مثل خودته ولو شل دمیپوش

 _خب موهاتو ببند که گرمت نباشه.
 شنیو با لبخند گفت:رفتم اکست دیبلوند و ل*خ*تش کش یموها یو تو دستش
 ..رونیب زمیبر خوامیکردم م

 .ندی:کمربندتو ببتموحرکت کردم و گف دمیکش یپووف
 .ی_اوک

 خوشگل من؟ یهست یبرزخ نقدریبست و گفت:حاال چرا ا کمربندشو
 .ستمی_ن

 .یهست شنیسبزت قرمز م یچشما نیا ی_وقت
 .ی_طوس

شمات طوس م اونم رنگ فکرکن یسبزه،البته تو به عمت رفت ستین ی_نه بابا چ
 .ستیچشماش درست معلوم ن

 خوب بس کن سرم درده. یلی_خ
 ؟یریاشه بابا،حاال کجا مب _اووود

 .دی_مرکز خر
 ...گمی_م

 .موهاش شد.. ختنیر رونیمشغول ب نهییآ یمن ساکت شد و تو یره چشم غ با
 کن. یکار هی ایب نایال گمی_م

 کار؟ی_چ
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 .رفتیبا موهاش ور م همونجور
 ریمن موهامو رنگ کردم بگ ســمیبزرگ بنو دیســف یمقوا ایتابلو  هی یرو ای_ب

 .نظرت؟ یزینر رونیموهاتم ب نقدریا گهین دهمدستت مردم بف
 ــــــــــــــــــــو._خفه شـــــــ

 کاپوت و  ترمز زدن من همانا... یبلند رو یهمانا و صدا نایال دنیکش غیج
فس و اون ن دیکشیمن گوشم سوت م میکردیبه روبروم با ترس نگاه م هردومون

 ..زدینفس م
 شد؟ یچ نیلیآ ی_وا

 ..ـمیکر..د ریز وی..کـِـی_د...فکر کنم 
 که پهن آسفالت شده بود... ید اونطر میو رفت میشد ادهیپ عیسر هردو

 نگاه کردم که حال و روزش بدتر از من بود.. نایترس به ال با
 گفتم :زندست. یشدم و نبضش و گرفتم و با خوشحال خم
 نایلا هو ب نیماش دنیبهش نزدم تا رس یدست چیزنگ زدم به آمبوالنس و ه عیسر

م سوار آمبوالنس شدم شده خودم یبگه چ امکیدادم و گفتم ببره خونه و به س
 و همراهشون 

 
 ...رفتم

قد  ساله کیو  یمرد حدودا س هیفقط دستش شکسته و پاش در رفته ... ظاهرا
ــکار یداره ول یخوب کلیبلند و ه ــتین یورزش ــت  س ــ شهیخوش  ی،لباس ورزش

 بود ظاهرا داشته دو  دهیپوش
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 که من زدم ناقصش کردم... شدهیپارک خارج م یو از تو هزدیم
 شنیبرد ایبلند شــدم و گفتم:حالش چطوره زندســت  عیومدن دکتر ســرا با

 سردخونه؟
بار  نیو گفت:دخترم ا دیبداخالقشــون مهربون خند یبرعکس پرســتارا دکتر

دست زن یشرسیم نویا شمیتا من از اتاقش خارج م یشرسیم نویا یسومه که دار
 وشکر بهت گفتم که ارخد

 
 شکسته و پاش در رفته... دستش

 ره؟یم ینم یعنی_
قه اول آبم حاال هم برو اونجو طب نه جونم  گت پر یزیچ ی وهی_  دهیبخور ن

 .مایکن یتوهم بستر میشیمجبور م
 _ممنون.

 ســتادمیســرش ا یرفتن دکتر رفتم در اتاق و آروم باز کردم و رفتم تو...باال با
گاش کردم از یکم بد نبود ..خن ن که  ـــتیدلم م یلیظر چهره  نگ  خواس ر

 خم شدم و آروم  نمیچشماش و بب
 

نوک  آروم یلیپلکش و باال بکشم خ یدستم و بردم سمت چشمش که کم آروم
ــ ــتم و به پلکش زدم و کش ب*م ل* یرو یرنگش لبخند دنیباال با د دمیانگش

  یباشه! تو یمشک دینشست چشم با
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محکم گرفته شــد،از ترس نفســم حبس شــد و م خودم بودم که مچ دســت حال
ند م ند ت کامال چشــم تو ه زد،یقل*ب*م ت که خم بودم نگاش کردم  مونجور 

 و  فاصله  دیدستم و جلو تر کش میچشم بود
 
 متر شد... یلیصورتمون م ی

 _دستمو ول کن.
 بهم زل زده بود.. قشینافذ و عم ینگفت فقط با چشما یچیه

 ر گرفت...ت محکم یول دمیعقب کش دستمو
 _ول کن دستمو...

 _تو...
 ؟ی_من چ

ل*ب*م حس  یل*ب*شــو رو یلحظه گرم هی یشـــد ول یچ قایدق دونمینم
انگشــت اشــارم و طرفش گرفتم و  تیو با عصــبان دمیعقب کشــ عیکردم ســر

  یتو یکه بر کردمیم رتیز یجور دیگفتم:با
 

 دیاصــال باه نه ن ای یبشــ یکه مرگ مغز کردمیم رتیز یجور دینه نه با ُکما
 هـــــــــــه..نه نه ....َاَاَاَااَ  ای یکه فلج بش کردمیم رتیز یجور

با  که دمیو داغ درو محکم کوب یو کالفه و عصــب رونیاز اتاقش زدم ب غیج با
و  یبهداشــت سیرفتم ســمت ســرو عیپرســتار روبرو شــدم ســر یچشــم غره 
  نکهیشستم هم ا زیصورتمو تم
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شه هم یداغ نیا شتم و  ادمی نیار اک ازم دور ب بره و هم ل*ب*مو پاک کنم انگ
د ثابت مون نهییآ یلحظه نگاهم از تو هی یول دمیکشــکردم و به ل*ب*م  سیخ

 دلم  یزدم و تو یبه ل*ب*م ...پوزخند
 

زن  دی:همونقدر که از کارش بدم اومد همونقدرم خوشم اومد ...اصال شاگفتم
ـــا ایداره  ـــا ای فهیکث یاز مردا دیش ها نیا از دیش باز  فه ا یدختر  ای یحر

 ...اوووود لعنت دیشا
 

 ...بهش
ــتم ــو محکم ک دس ــ دنیکه با د رونیبه ل*ب*م و اومدم ب دمیش  انیو ال امکیس

م و محکم ب*غ*ل دنمیبا د امکیرفتم سمتشون و س عیستادم،سریراهرو ا یتو
 ؟یکرد و گفت:خودت خوب

 _آره فقط زدم اونو داغون کردم..
 ده؟یسرت صدمه ند یخودت خوب باش شیکشت یم یدزی_به درک اصال م

 نشده.. میچی_نه بابا ه
 لی)وکیطارم یو گفت:خوب خداروشــکر آقا دیمحکم ب*و*ســ و میشــونیپ

 .گرفتم اصال نگران نباش تیواسه رضا رهیتوان م ی(اومدن دنبال کارایخانوادگ
 زی_اوووم چ

 یداداش ه
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 زه؟ی_چ
 کرده باشه؟ تی_فکرنکنم شکا

 اتاقشه؟ نیکرد و گفت:ام نگا مشکوک
 _اوهوم.

 .امیمن م نیبش نجایخوب تو برو ا یلی_خ
 اتاق و درو بست. یتو رفت
 تو؟ یو گفتم:خوب نایسمت ال رفتم

 نکرده هنوز؟ تیناناز چرا شکا نی_خوب بودن من به درک ا
 نجاست؟یکه ا شهیزدم که گفت:چندساعت م یبدجنس لبخند

 _حدودا سه ساعت،چرا؟
 .نیلیآ نیآفر ی_پس مخشو زد
 .تیبرق یدندونا نی_گمشو بابا با ا

شما یکه داره ول یانیبخاطر نگ یمن برق ی_دندونا  ارکیناز دو رنگ تو چ یچ
 کرده ...

 بخورم گشنمه. یزیچ نییپا میبر ایشدم و گفتم:ب بلند
 چشمت. یتو یفانتز یرنگا نیبا ا یکرد کاریچ دونمیخوب م یول می_بر

 خر شرک. وفتیب اهو گفتم:ر دمیکش دستشو
ر ه  وروخوردم و بدون توجه ب یبشقاب کم یتو یسرخ کرده ها نیزم بیس از

به گارســون فهموندم که  یدوغ کم وانیاز ل نایال یکردنا با اشـــاره  خوردم و 
 صورت حسابو 
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 ...ارهیب
 ...رهیم نییفکش باال و پا زنه،چقدریخستمو بهش دوختم،چقدر حرد م نگاه

نقدر کرده بود او دیسف دیاش دندوناشو دکتر براش سفونرفت سمت دند نگاهم
ــف یکه انگار پر  ونیدوتا دندون بزرگ باالش  پاپ یبهش رو یزد بود دیرنگ س

  یبود که وقت ینینگ
 
البته موقع حرد زدن هم معلوم بودن از ورور کردنا  شدنیمعلوم م نایا دیخندیم

 خودش یچه جور هدونیو خوب م هیدختر خوشگل میخفنش بگذر یها پیو ت
 جا کنه  هیدل بق یو تو

 
 یت که آدم حســابش نکنه ولاونقدر غد و مغرور و ســرد هســ امکیســ نیهم
 ...زارهیو سربه سرش م کنهیم یاوقات باهاش شوخ یگاه

 خفه شو. نای_اووود ال
شت کرد ؟؟یدی_خوب چرا جوابمو نم شماتو در ـــثه خرگوش چ بهم زل  یمـ

 فقط. یزد
 میبشــقاب گذاشــتم و بلند شــدم و گفتم:بر یپول و توو به کاغذ کردم  ینگاه

 کرد.. کاریچ امکیس مینیبب
س میراهرو بود یو تو میشدو اومد طرفم...از پله ها باال رفت ندبل  یتکه گفت:را
 ؟یشناسیپسره که تازه به شرکت اومده و م نیا
 و برگشتم سمتش و گفتم:کدوم پسر؟ ستادمیا
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 باشه. نیش رامسمِمن ِمن کردو گفت:فکرکنم ا یکم
 ش؟یشناسیچرا؟م شناسمی_آها نه نم

 ادیب یدکه قبول کر یبشناس دینا بود گفتم شاچهرش برام آش ی_نه نه اصال کم
 شرکتت.

 ســتیخوب ن شیمال تیکه وضــع نیگفتم:ا رفتمیافتاد و همونجور که راه م راه
صال برا شرکت اهم یا شون م یتیمن و  شه که فعال خوب ن  و دهینداره مهم کار

 آشنا بودنش  نیالبته ا
 

 یوگرنه آدم خاصــ هیها شــب نگیبه مانکن و مدل لشیکه اســتا نهیبخاطر ا برات
 .رسهیبه خودشم نم ادیز هیمعمول یلیخ ستین

 ....نهیبخاطر هم دیهاشو بامن هماهنگ کرد و گفت:آره خوب شا قدم
مه کرد ول ریز یزیچ مه حرفش زمز ـــدم و برامم اهم یلب ادا جه نش  یتیمتو
 اشت...ند

 به در زدم و وارد شدم... آروم
شمم بهش افتاد اخم نیهم سکردم و رف یکه چ سمت   یو آروم جور امکیتم 

 شد؟ یکه فقط خودش بشنوه گفتم:چ
 .کنهینم تینشده شکا یزی_چ

 گفتم:ممنون. یو عاد یمعمول یلیسمتش و خ برگشتم
 رنگشو تنگ کرد و گفت:بابــت؟ ینافذ مشک یچشما

 .ونتتی_بابت رضا
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 تیگذاشــت و گفت:من که شــکا شیزد و چال گونشــو به نما یکج لبخند
 نکردم.
 ....ــساوپـــ

 نکردنتون. تی_بابت شکا
 نداشتم. یتیهمون لبخندو زدو گفت:از اولشم شکا بازم

که چ از باز کردم  که ســ یزیحرص دهنمو  مکیبگم  فت و  ا دســتمو گر
 .نمتونیب یبعدا م یوهاب یممنون آقا یلیگفت:خ

 خوش نام . یآقا نیچن_هم
 یول*ب*ش بود دســتمو از ت یرو یلبخند کمرنگ میکنارش که رد شـــد از

 .امیو آروم گفتم:تو برو من م دمیکش امکیدست س
 تکون داد و رفت.. سرشو

س از ست به  صله د شک گفتم:فکرنکن کارت  یلیو خ ستادمیا نهیهمون فا خ
به و از خود ب یچقدر ب ینشــون داد رهیم ادمی و در ضــمن پول  یخود یجن
  نکهیو ا کنمیحساب م مارستانویب

 
ستم سمو  نزن به نتون سابت بر ساب چ به ح ساب ا ی گهید زیح  نکهیبزن به ح

 .یوهاب یآقا ،خداحافظیتخت افتاد نیا یاالن بخاطر من ناقص رو
شک یب   اومدم و درو محکم رونیرنگش ب یتوجه به نگاه تند و به نظر جذاب م

سم به هم و رفت دمیکوب ش ناباهمیو ال امکیسمت  ش و قبل میشد نیسوار ما
 و  مارستانیکل پول ب امکیس
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 کرد... بحسا

س نیهم ش دمیکه به خونه ر ش یدو رد تُ  یبا کلوچه ها یداغ ی رقهوهیگرفتم و 
ــب ب دمیخوردم و خواب ــت کنه  ادیقبلش به مرجان زنگ زدم که ش موهامو درس

  یخستم شد از موها گهید
 

 و کوک کردم به هشـــت و ش،ســـاعتیبرگرده به حالت قبل یکمبهتره  میفرفر
خاموش کردم زدم شارژ،کولر  مویختم و گوشکنار ت کیکوچ زیم یگذاشتم رو

 تند تر کردم و  یو کم
 

 ... دمیخواب
با یخوابم برد ول یبس خســتم بود زود از مام و  عد از ح در نظر  دیآرامش ب

 گرفت....
ــدا با ــ یص ــدم و ن میآالرم گوش ــاعت انداختم بار دوم بود  یهگابلند ش به س

تخت و بلند  یاختم روو اند یو من هنوز خواب بودم گوشــ زدیداشــت زنگ م
  سیشدم رفتم سمت سرو

 
شت صورتم و تم یبهدا ست   ستام زدم،با  زیو د ستم و کرم نرم کننده و به د ش

 و زدک کیحوله صورتم و خشک کردم و تلفن و برداشتم و شماره 
 م.خانو نیلی_بله آ

 _مرجان اومده؟
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 _بله منتظر شما هستن.
 باال. اریو ب ییرایپذ لیباال خودتم وسا ادی_بگو ب

 _چشم خانوم.
سرجاش و رو تلفن شتم  ستم و کرم نرم کننده و  شیآرا زیم یصندل یو گذا ش ن

در اتاق اومد  یبه پاهام زدم،همونجور که مشــغول پهن کردن کرم بودم صــدا
 .اتویبلند گفتم:ب

سمتم و ک ردباز ک درو شت رو فیو اومد  شو گذا سالم  نیزم یبزرگ و گفت:
 ؟یجون خوب نیلیآ

 تا کارم تموم بشه. نیبهش گفتم:خوبم بش ینگاه مین بدون
 _بده خودم برات بزنم.

 .شهیدستت چرب م خوادی_نم
 یزود ادینشــســت،کال عادتشــه خوشــش م یصــندل یحال گرفته رفت رو با

 ...هه...ومدهیق من دستش نالبشه بعد از سه سال هنوز اخ یمیصم
 یه تا باالباال تر ک مدیشلوارک و کش نییوِکش پا زیم یبستم و گذاشتم رو کرم

 موهامو درست کن. یزود ایبهش زدم و گفتم:ب یکیکوچ یگره  ادیزانوم ب
 حالت بدم؟ ایشد و گفت:اتو بزن که صاد بشه  بلند

 برگردون. یکم نشویی_ل*خ*تش کن پا
 _باشه.

چراغ  هیدراورد و زد به برق،دستمو دراز کردم و بق لشویوسا فشویکسمت  رفت
 هم کن برام. شیآرا هیفتم:بعداز مدل ها و روشن کردم و گ
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 ؟یشی_چجور آرا
 باشه. حینباشه مل ظیغل ادی_ ز

 .برهیوقت م یکم ادهیچون فر موهات ز نی_چشم حاال صاد بش
 .ی_گردنمو نسوزون

 _نه حواسم هست.
شد مشغول شیدوبار محکم اتو م یه تره  و موهام   میساعت و ن کی دیشا دیک

ش هیشد که کل موهام  صاد  ست  ستگاه د هید و با د فر  هیموهامو  نییپا گهید
 براق  یدرشت زد و با اسشر

 
براق کرد و بعد از اتمام کارش گفت:تموم شــد  یموهامو کم نییفقط پا کننده

 کنم. شتیحاال برگرد سمت من تا آرا
 کم رنگم خوشگل شده بود...  یقهوه  یه مووهام نگاه کردم موهاب نهییآ یتو

 کن. شیبا لوازم خودم آرا اینکن ادیز شیآراسمتش و گفتم: برگشتم
 لهیوســ یکل یشــلوغ و مرتب زیانداخت و لبخند زد و گفت:چه م زیبه م ینگاه

 .ایدار نجایا
ــ ــ شیگوش ــون داد و گفت:ا یو در اورد و عکس ــم و ب نیبهم نش ت راخط چش

 روزمه؟یبکشم کار د
 _آره فقط زود باش.

 یمدت چشــمامو بســته بودم...خوبو من تمام  دادیآروم کارش و انجام م آروم
ش و کار هیچون عال یاعتراض بذار یتونیکارش نم انیکه بعداز پا نهیکارش ا

  یهرچقدر که عجله کن
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 ...دهیبا حوصله کارش و انجام م بازم

 _تموم شد.
مت آ برگشــتم با د هنییســ ند کمرنگ دنیو  ند شـــدم و  یخودم لبخ زدم و بل
 .هیگفتم:عال

 وشحالم خوشت اومده.زدو گفت:خ یپهن لبخند
شــمرد گفت:صــدو پنجاه تومن  یســمت کمد و پولش و بهش دادم و وقت رفتم

 صــ... شهیکاًل م ادهیز
 خودت. یبرا خوادی_نم

 زدو گفت: ممنونم. یخوشحال لبخند
 .گهیگفت:بهتره برم د و خورد یکم کیشربت و ک از
 جون. نیلیو برداشت و گفت:خداحافظ آ فیک

 _خداحافظ.
و  میمشک-دید کمدم و باز کردم و تاپ مدل پاره سف عیدرو بست سرکه  نیهم

ش شک دمیپو شلوار تنگ م ش میو  شوییپا پیو ز دمیو پو ش ن  و پابند باال دمیک
 چشم بستم و از  یو به م پا دمیسف
 

 یلیخ مشــیو زدم از آرا کیســانســور باز بود رفتم تو طبقه آ در رونیرفتم ب اتاق
سا صوصا  شک هیخوشم اومده بود خ ش ریکه ز یرنگ کمرنگ یم شمم ک  هدیچ

 بود و رژلب صورت 
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ــور ببراقم ــانس ــالن پذ رونی..از آس ــمت س  ییدا دنیبا د ییرایاومدم و رفتم س

شم پر شو از گردنش آو دمیسرو شحال زونیب*غ*ل  ی:بگفتم یشدم و با خو
 تو؟ یمعرفت کجا بود

 هی یولبودم  رانیو محکم گرفت و بعدش جدا شـــدم و با لبخند گفت:ا کمرم
 رفته بودم.. یجذاب یمنطقه 

ستش ش د ش دمیو ک ستم که با حالت چند ش  یسمت مبل دونفره و کنارش ن
ش گهید هیچ نیگفت:ا  رونیب یختیر تویسگ بهت حمله کرده کل زندگ یدیپو
  رشیز یکمش یتنه  مین نیحاال ا

 
 تو؟! یکشیخجالت نم یچیه

 یبلند ی ازهیخم یبا صداو موهامو کنار زدم خواستم جوابشو بدم که  دمیخند
صدا،با د سمت  شتم  زدم که خواب آلود  یشل*خ*ته لبخند امکیس دنیبرگ

  شهیسگ م ایکاًل  نیا ییگفت:دا
 
 ...رهیگیگازش م ادیسگ م ای شرهیمردم م به

اال زدو گفت:ح یسوت ییخودش و ولو کرد که دا ییدا به کیمبل نزد نیاول یرو
 ..پیخواب نبرتت خوشت

 بسته دستشو بلند کردو گفت:نوکرم.. یچشما خواب آلود یصدا
 گفت:چاکرم اوستا... یتر ظیبا لحن غل ییدا
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 تویشــماه گو هیکجا بود که  رانیجذاب  ا یجا نیا ینگفت ییو گفتم:دا دمیخند
 ؟یخاموش کرده بود

 فت:رفته بودم بوشهر...گ ذوق با
ونم ا یکرد دایپهم  تیاون گرما جذاب یو که گفت بلند گفتم:َاَاَاَاههه تو نیهم
 ...یمرداد رفت یتو

شق ا یعنی گهیجذاب بود د نشیو گفت:هم دیخند ب ل رفتمیشهرم من م نیعا
ــدمیعرق م سیخ ایدر ــدمیجذاب م ش  عرق سیخ دیخر رفتمیدخترا،م یبرا ش
  یبرا مشدیجذاب م شدمیم
 

 هاشو نگووووو.... یها تازه سنا و جکوز فروشنده
 عرق کردنش حرد زد برامون.درباره  یه گهی_خوب بابا بسه د

 ...دیاریب یدنیو گرفتم و گفتم:نوش کیو برداشتم و شماره  تلفن
 ؟یخوریم یگفتم:چ ییدا روبه

 _بگو الکل نداشته باشه.
 و برداشتم و گفتم: دستم

 .دیاریالکل ب یب
ــه  ییدا هوبر ــتم که گوش ــس ــ ینش  نمکینگات م ییو گفت:خدا دیتاپم و کش

شمیخجالت م شو  یزدشلوارتم که  ک ست بشوش لباس عط زیچ هیباال پا  هیدر
 خانوم از تو قشنگ تره...

 _ولم کن توروخدا..
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 یدخترا انیواســت جر ایپاشــو ب یو گفت:هووو امکیزانو ســ یپاش زد رو با
 ...گمو ب ایو تشل مشل بوشهر دیسف
سف امکیس شق دختر  شو ت عیسر دیشن نویتشله تا ا دیعا ست شد و د  یوبلند 

 فت:بگو بگو بگوگ دویموهاش کش
 .گمی_خوب بابا م

شت رو هیعط شربت ها و گذا س زیم یخانوم اومد و  ازش  یکم امکیو رفت 
با لبخند بچگونه  رگ نما  دیتشل بودن ســف یلیخ گهیگفت:بگو د یخورد  و

 اصن  رگ یب دیسف ایبودن 
 

 ...گهیبگو د یجیخل یها اهیس نیاز ا ای یدید برنزم
 کرد... دیتشل و سف یکردن از دخترا فیبا خنده شروع به تعر ییدا
ــ ییدا ــن س ــال از من بزرگتره دل یعنی امکهیهمس ــم نیا لیدوس  تیمیهمه ص
 ...میستین ینجوریسهرابم اصال ا ییوگرنه با دا نشهییهم بخاطر سن پا نمونیب

 و؟و گفتم:مرض چته ت دمیگفت از فکر پر امکیکه س یبلند یوااااا یصدا با
 کدوم هتل برم؟ یگفت ییبوشهر ،دا رمیهفته م نیمن هم نیلی_آ

هم  یلیخ دنیپا نم یداره ول یناز یهم خدمتکارا هی_هتل)...( هم هتل خوب
 بد اخالقن...

 ...تاز نجابتشونه نجــــابـــــ ییگفت:خوب دا یشتریبا ذوق ب امکیس
 جنبه. ینجابت نجابت راه انداخته ب یداد نزن بابا ه نقدریا ی_واااا

ـــت ـــــرب ـــــ ش ـــرداش ـــو ب ـــن ـــد داد م ـــن ـــل ـــورد و ب ت و خ
 .ـــــــــــــــــــهیزد:عـــــــــــــــــطــــــــــــــــــ



wWw.Roman4u.iR  62 

 

 افتاده؟ یشده آقا؟اتفاق یاومد و با ترس گفت:چ مهیخانم سراس هیعط
به عط با  دونمیفرودگاه نم یکه تو یبه پســرت عل زنگفت:زنگ ب هیلبخند رو
 شهر باشه.مقصدشم بو رهیبگ مایهواپ طیبگو برام بل کارستیچ

شت رو هیعط شو گذا ست سوند یخانم د شم آقا منو تر شو گفت:چ  نیقل*ب*
 .گمیاالن بهش م نیهم

 .ی_مرس
 ؟یبر یخوایگفتم:واقعا م امکیس روبه

ــت قبال آرت اهامینرم دختر رو یگی_آره م ــهر اناونجاس حرد زده  ایدرباره بوش
 بودا باور نکردم بقران.

 بگو! یزیچ هیتو  ییتم:داگف دیخندیم زیر زیکه داشت ر ییدا روبه
 یلودگتازه تنفس کنه از آ ییبذار بره آفتاب بزنه پس کلش و هوا ییبگم دا ی_چ

 هاش هیمشــت خاک و وارد ر هیتهران داره  نیا یتو هیچ نهیبب ایدور باشــه و در
  ییبرو دا هکنیم
 

 اون امامزاده هم که گفتم برو... یول جون
 بود؟ ی_اسمش  چ

 .نگیبهت م یاز شهرستان هاست بشرس یکی یتو میابراه_امامزاده شاهزاده 
 و جمع کنم لمیبلند شدو گفت:من برم وسا امکیس

 ها؟؟! رهیداره م یجد ی!جد یی_واقعا که دا
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ش خورد و گفت:بگو برات بتبه مبل داد و از شــر شــویتمام تک یخونســرد با
 عکس بفرسته...

 یــــــــی_دا
سرفه کردن یتو دیپر شربت سرفش تمام یافتاد و وقت گلوش و به  شد  خوب 

 ...یاصال من برم که تو با پوشش لباست حالمو بد کرد ییگفت:مرض و دا
 داشت اصال!! ی_چه ربط

 اد؟یم یگفت:مامانت ک دویتکون داد و بلند،کتشو پوش دستشو
 ته؟یظورت آبجمن_

 _آره بابا
 پس فردا ایفردا  دونمی_نم

 ؟ییایرضا م هیمهمون ی_اومد خبرم بده راست
 _رضا؟

 هیاره د یهوشیپسره که مدل شرکت)...(شده باباش تخصص ب نیهم گهی_آره د
 پاش آلمان مامانشم مرکز خــ... هی رانهیپاش ا

 . دمیفهم گهی_بسه د
 ؟ییای_خب حاال م

 .امیب نایال با دیشا امی_آره م
 برم. گهی_خوبه .من د

 رفت... یو بعداز خداحافظ دیو ب*و*س گونم
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رضــا و داد که اونم گفت با  یخبر مهمون نایو به ال میگوشــ رفتم ســمت عیســر
وضـع  لهیو خوش اســتا پیخوشــت ســتیچلغوز ن ییاد،خدایســامان چلغوز م

  نهیشیبه دلم نم یول هیعال شمیمال
 

ــا ــا نایز الا که قبل نهیبخاطر ا دیش ــته که ا گهید ییبا کس  زیچ هی منیرابطه داش
 ....هیعاد

 یراب ادی" گرفتم و ازش خواستم فردا بیخانم"الهو روشن کردم و شماره  یو یت
 سفارش لباس...

ا باشــه اونج دهیپوشــ یکم دیبازن با یادیز یلباس هســت ول یکمدم کل یتو
 خطرناکه! ارنیمشروب م یو کل انیپسرا م ادیز

شتم و به عط و تلفن شام ب هیبردا شتم ب ارهیخانم گفتم برام  سالن حوصله ندا رم 
 ...نمیبب یو یناهارم و بخورم و ت نجایهمبهتر بود  یناهارخور

 اون لباس دارم ... یسشهر افتاد که فردا شبه ...خوبه برا ی هیبه مهمون ادمی
 . ..ــهیرضا...عــالــ هیسشهر جمعه شب مهمون هیفرداشب مهمون حاال

 نیرام
فحه ص دیکشیانداختم تا شب طول م ستمیس یرو یبه تمام صفحه ها  ینگاه

شدم که  میکردم و با استفاده از ربات شروه به دستور گرفتن و تنظ اول و باز یا
  میگوش غامیپ یصدا
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باز  و برداشــتم و میگوشــ کردمیدســتور م پیشــد همونجور که تند تند تا بلند
حاال  کنهیم یآور ادیجمعه شــب و  یدارم که مهمون امغیاز "رضــا"پ دمیکردم د

 مونده تا جمعه از االن  یکل
 

 ...گهیم داره
 !!هیالکچر اشیهاش شلوغه و به قول "پرهام" :مهمون یمهمون شهیهم

 ...کنهیپولدارو دعوت م یتمام بچه ها یعنی
 ....خورمیچون اصال به اونا نم کردیمنو دعوت نم میاگر دوست نبود مطمئناً 

 ... ایمهمون نجوریا یدارم برا کیکت و شلوار ش هی خوبه
و دختر  ایب یعنیرضـــا  یها یفت:مهمونبه حرد پرهام افتاد و خندم گر ادمی

شگل و پولدار انتخاب کن  ض البته نیو بچ نایبهتر یتونیتا م یعنیخو شونیبع  ا
  هیکرم دارن که اونم با 

 
 ..هه.. شهیحل م شب
 باشه... دمیبود ...با زایچ نیپرهام هم هیدلخوش تنها

 یاز آقا دمیچیســوم و باز کردم و همنوجور که با ربات برنامه ها و م ی صــفحه
 که برام اورده بود تشکر کردم... یبابت چا یمیسل

شتامو ستگ یتو یکم انگ شه از بس تند تا یهوا تکون دادم تا خ  پیازش دور ب
 دستم خسته هستن... یانگشتا شهیکه هم کنمیم
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ــ منگاه ــمت منش  یادیز شی،آرا شیالغر و خوش آرا یلیدختر خ هی یرفت س
 یلیخ یموها یبود ول دهیپوش یمشک ینعه خوشگل شده بود مق یکرده بود ول

 مدل زده  بیو غر بیعج
 

با من  کردمیبداخالق بود . احســاس م یلیداشــت خ یبد رون،اخالقیب بود
 ....رهیداره مدام بهم چشم غره م یمشکل
 !!!شیشتر ی...با لباگهید نیا هیچه انترک به در اصال

 ابونیکدوم خ امیخوب پرهام بگو ب یلی_خ
 دنبالت امیم نیبا ماش ایب ادهی.(پ)..ابونی_خ
 خب. یلی_خ

ش شتم و قدم هامو تند تر کردم،م بمیج یتو ویگو ستیگذا ه و از لباس بخر خوا
خرم ب تشریپول اوردم تا چند دست ت یباهاش برم،با خودم کم خواستیمن م

 کم کم فصل زمستان تو 
 

 و من سه ماه فقط با چهارتا لباس سر کردم... راهه
 سوار شدم.. عیدو زدم و سر نیماش دنید با

 که نکردم؟ ری_سالم داداش د
 ...کیانداختم ...چه ش نیبه داخل ماش ینگاه

 ده؟یجد نی_ماش
 مامانه... هی_نه بابا فرار
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 سالم. ی_راست
 من. پیخوشت هشیسالم داداش هم کی_عل
 .گهید وفتیخوب راه ب یلی_خ

 چشم. یبه رو ی_اِ 
 خوشمزه بودن. یلیذا خبابت غ یظرد غذا مرس نمیا ی_راست

 پشت .. هیو گذاشتم صندل سبد
 بشیهاست د یفست فود نیاز ا شتریب ی_نوش جونت داداش برات اوردم ول

و   ایزانالو  تزایدارن پ کیکوچ یمامان گفت چون بچه ها میمهمون داشــت یکل
 درست کنن  زایچ نیا

 
 و جدا کردم . زایبود برات تم ادیز یلیخ گهید

 .خواستیم ایوقت بود دلم الزان یلی_دمت گرم،خ
 _چاکرم دادا.

 _درست حرد بزن َاه َاه.
 ؟یبخر یخوایهم یزیحاال چ الیخیو گفت:ب دیخند
 .میبزار برس دونمی_نم

 _باشه.
 هیو بابت  یپول ها نیبودن...عمرًا همچن ها کردم واقعا گرو متیبه  ق ینگاه

 دست کت و شلوار بدم،اصال ندارم که بدم!
 چطوره؟ نی_داداش ا
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شلوار خوش رنگ با طرح ها به شک یمنظم چهارخونه ا یکت و  یلیکه خ یم
 ..دادنیکت و قشنگ تر نشون م هیکمرنگ  بودن و رنگ خاکستر

و شلوا  درباره کت زدیم فروشنده که داشت تندتند حرد حاتیتوجه به توض یب
 بردار. گهید یکی هیجور تکرار هیگفتم:

 ...گهیتوهم انتخاب کن د ایب نیسرجاش و گفت:داش رام گذاشتش
 رسه؟؟یپسر شعورش نم نیا واقعا

 !!کثافت
 کت و شــلوار اونم بخاطر هیبابت  ارمیب ونیلیم کی یمن از کجا  باال دونهینم

 دختراهستن...ش که از صددرصد هشتاد درصد یمهمون هی
 زدم و گفتم:اول تو انتخاب کن. یمصنوع لبخند

 ...نشیبب داایبه تو م یلیخ نیداداش ا گمی_م
به  نجایا یخنگه...خوب معلومه که تمام کت و شــلوار ها نی...چقدر ااووود

 !!!لمیو خوش استا پی!!!!از بس خوشت انیمن م
 .گهید میانتخاب کن بر ی..زوددونمی_نم

 یکل یزیفروشــنده که بابت هر چ یزحمت و چرت و پرت هاو هزار زور  با
 رون برداشت...گ یلیدست کت و شلوار خ هی دادیم حیتوض

 ...یسمت چرم فروش میو رفت میاومد رونیمغازه ب از
ـــاژ بزرگ کالً  ها یپاس غازه  ته  یلیداخلش خ یبود و م باکالس بودن و الب

 اجناسشون واقعًا گرون بود!!!!
 _پرهام.
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 _جونم.
 گه؟؟؟؟یخونه من د امیب م_ش

 _آره حوصله خونه خودمون ندارم.
که داده بود و گرفت و  یو کمربند چرم فیک یسفارش ها میمغازه که شد وارد

ساب کرد از مغازه ب شو ح ش هی یکه روبرو میاومد رونیپول و  ادمستیا یگلفرو
  یچ گهیگفتم:د

 
 ؟یبخر یخوایم

 .میریبگ رهنیو پ رتشیچندتا ت میتمومه بر دامیخر گهی_من د
 طبقه باال. میبه شونش و گفتم: پس بر زدم

 داداش. می:برمتقابال زد به شونم و گفت اونم
ساب کنه هم رهنیپ دوتا شنده و گفتم ح ست فرو شو دراز  نیو دادم د ست که د

تا برداره ســـه  هام و  گهید یکرد  پر مت  برگشـــتم ســـ تاد روشـــون  ف ا
 ؟یکنیکارمیگفتم:چ

 حساب کنه.ا و جد نای_داداش بگو ا
 !شعور؟یب یکنی_خب چرا پرت م

 حده.. نی_شرمنده شعورم درهم
 یه جاب شهیون دادم و روبه دختره)فروشنده(گفتم:اگه مسرم و تک ادیتاسف ز از

 !!!د؟یو حساب کن نایلبخند ژکوند ا
سا از شد و تند تند لبا ستشاچه   شت و ق یتو یحرفم د چک  و متیپاکت گذا

 کرد...
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 تو؟؟ یکنیکارمیو گفتم:چم سمت پرها برگشتم
 هی...ســرشــو بلند کرد و گفت:داداش  گشــتیلباس ها و م یالبه ال همونجور

 .خوامیم یمشک رهنیپ
 ؟ی_واسه چ

 _الزم دارم.
 و گفتم:اوناها اون خوبه؟ یمشک رهنیاشارمو گرفت سمت پ انگشت

 _آره دادا دمت گرم.
 .شهیه تره متاداداش گفتنات روز به روز داره کو نیو گفتم:ا دمیخند

 .شهیپاکت و گفت:بهتر م یو گذاشت تو رهنیپ
 .رونیب میو اومد میو حساب کرد همه

 _داداش.
 _بله.

 ؟یبخر یخوایم گهید زیچ ای می_بر
 ؟یکفش بخر یخواست یمگه نم ی_نه من تمومم.راست

بابا از آلمان واسم کفش اورده بود واسه توهم جفت همونا و  ی_خوب شد گفت
 بدمت. نیماش یتو رایب ادمیاورده 

 ا!درسته ه یلیگفتم:کار بابات خ نگیسمت پارک میرفتیکه م همونجور
 و باز کرد و گفت:اگه درست نبود که االن منو نداشت. نیو در ماش دیخند

ه چرت ب شتریالبته من ب میو تا خود خونه حرد زد میشد نیخنده سوار ماش با
 ...دمیخندیپرهام م یو پرت ها
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 خونه پخش شده بود... یتو ایالزان یبو
 دســتم جابه جا کردم و گفتم:دســت بابات درد یخوردم و کفش و تو  ی تکه

 قشنگه. یلینکنه خ
 دهن پر گفت:دادا مارکه... با
 داد من که گفتم:بـــبـــند دهــنــتـــو.... با

 موند. مهین حرفش
 ایزالزانا پاکتش و با قاشق و چنگال ی..گذاشتم توهیمتیبود کفش گرون ق معلوم

شتم و خوردم ل شد و بطر وانیبردا شابه  شابم پر از نو صدا ینو پرت  یبد یبا 
 طل شد سمت س

 
 ...زباله

و قاشــق با حرص پرت کردم ســمتش که  دمییدهنمو جو یتو یغذا تندتند
 سرش... یخورد تو

 نه دکتر مغزو اعصاب. گستید زیمن دکتر چ ی_آخـــــــخ...دادا بقرآن بابا
 ؟یکنیپرت م یار_مگه مرض د

 کردم. یکارو نم نی_اگه مرض نداشتم که ا
 مطمئنم. یکنیم ادی..تو باالخره شفا پدونمیم دونمی_م

 .یکه به من داد یمثبت یبابت انرژ ی_مرس
 کوفت اون غذاتو. گهی_خفه د

ــقاب دوم و خال ــکر بب یاله یکردم منتظرم تو بگ ی_بش ــ یزیچ نمیش افت اض
 من بخورم. کنهینم
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 .میباهم بخور ایب ریبگخدا  یاِ -
 خنده اومد کنارم نشست و باهم تمومش کردم... با

 فتم:پرهام.شستم و گ عیو سر ظرفا
 کرده بود زونیو پاهاش و از مبل آو کردیم نییکه شــبکه ها و باال پا همونجور

 گفت:جونم داداش.
 ارم؟یب ی_چا

 خجالتم نده. نقدریا نیبش ای_نه نه ب
 _هه تو و خجالت.

 ؟یدیند_به من خ
 مارمولکه. نی_نه به ا

نده که آشــشزخونه و به مارمولک چاق و گ یمبل بلند شــد و اومد تو یرو از
 دادا... گمیکرد و گفت:م یهم داشت نگاه یاهیپوست س

شتم شو تو برگ ستا ش بیج یسمتش منتظر نگاش کردم د گادش  یشلوار ورز
 رضا؟؟ یمهمون میببر نویفرو کرد و متفکر گفت:به نظرت ا

 ؟یگفتم:چ دهخنبا
 رضا. یمهمون ادیباما ب دیبا نی_ا

 ؟یکارکنیچ یخوایهنوز ادامه داشت گفتم:م خندم
 دخترا ؟ یبهت انداخت اونم جلو کهیت هیروز  هی ادتهی_

 .میشد یمیمن جوابش و دادم و بعدشم باهم دوست صم ی_آره خوب ول
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شد ست  سته دو  اون ادی نتدیو حتما با د یمهمون انیاون دخترا م یول  دی_در
 ...وفتنیماجرا م

 پرهام قهوه درست کنم؟ الیخی_ب
 نیقهوه جوش که گفت:ا یتو ختمیر درشــت و یو قهوه ها یســمت کتر رفتم

 ...ادیب دیبا دهیو پوش شیکت و شلوار مشک پیخوشت
 _پرهام قهوت سرد شد بخورش.

ند خورد با لبخ یتکون بد چارهیدســتش و تکون داد و مارمولک ب یتو شــهیشــ
 ؟یو بهم بد دیخر یها سهیک شهی:دادا مفتگ
و  رونیب دیت کشــپاک هیبزرگه  ســهیک یها پرت کردم کنارش و از تو ســهیک

منه  هیبا مارمولک بود گفت:هد یگذاشــت کنارم،همونجور که مشــغول باز
 .ادیخوشت م نیبازش کن بب

شغول  یکنجکاو با شتم کنارم و م ستکان قهوه و گذا شدم با د ازیا  دنیکردنش 
 ؟یگرفت نویا یون پاکت گفتم:کدر

 ....گهی_حاالد
 من خودم... یممنون ول یلی_خ

 ..گستید زیمن چ هیهد یول یکت و شلوار دار یکل خودت دونمی_آره م
 _ممنون داداش.

 .ستین یزیکه چ زایچ نیخودم ا یدادا شهی_خواهش م
 داره.... یمحکم یکنارم و محکم ب*غ*لم کرد...المصب بازوها اومد
تشـکر کردم فقط بگو خواهش  گهیلوس نشـو د نقدریا شـدم و گفتم:اجد ازش

 را خوبه نه من.تو واسه دخت یبازوها نیا کنمیمچ



wWw.Roman4u.iR  74 

 

 خرجش کردما؟!! ی_دادا کل
ن باشــن نه م گهید یکیواســه  یآغوش گرم دیبا نایو گفتم:به من چه ا دمیخند

 که خودم آغوشم.
 مثل تو داشتم. یگفت:کاش داداش دویخند

 ؟ی_مگه ندار
 .گستید زی_هم خون بدون چ

درم و من که نه پدرو ما میهم داداش ینجوریهم میکه همخون باش ستی_قرار ن
 هیمونده  یتو که پدرومادرت و دار انهیدارم  یپدرو مادر دونمینه م هیک دونمیم

 داداش که منم 
 
 .گهید

 خدا جون کرمتو شکر. ی_ِهـــــــ
ش بلند شت تو اممارمولکش و با احتر ی شهیشد و  ا و ه سهیاز ک یکی یگذا

 بخوابم. خوامیم اریگفت:بشر پتو ب
 .اریب اتاق واسه منم ی_خودت برو تو

 خداست. بی_باشه به هرحال امهمون حب
 .نمی_با خنده گفتم:گمشو بب

شمم و با حرص باز کردم و بلنداد زدم:ا هی لیموبا یصدا با واب ج ویلعنت نیچ
 بده...
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شتم رو دوباره شت و پتو تا روب یسرم و گذا ش یال هنوز  یباال ول دمیچونم ک
شت رژه م لیزنگ موبا یصدا صابم دو یرو رفتیدا  ویلعنت نیباره داد زدم:ااع

 جواب بـــــــــده...
ش یو رو پتو صورتم ک شما دهی...فادمیکل  شدم و با چ شت... بلند  ه به ک یندا

سمت موبا سم  لشیزور باز بودن رفتم   اطب جوابمخو بدون نگاه کردن به ا
 داد:الــــو...

 _سالم پرهام هستش؟
 _نــــــه

 .دیظاهرًا خواب بود دی_ببخش
پرهام  یو گفتم:بله ول ادیب رونیب ید کردم تا از حالت خواب آلودگصا صدامو

 .ستشیاالن ن
 _آخه به من گفته بود بهش زنگ بزنم.

 !!...!زارهیساعت شش صبح قراره م یبشر کاًل مغز نداره آخه ک نی_ا
ع به رب هیکه ساعت  ستیو گفت:ساعت شش ن دیخند یکامال نازک یصدا با

 ُنه هست.
 ؟؟؟؟؟؟یـــــــــ_چــــــــــــ

و  دمیپوش یالک زیچ هیو پرت کردم و رفتم سمت لباسا و تند تند  یگوش عیسر
داقل و ح دمیرس رید دونستمی.....م رونیاز خونه زدم ب یبا برداشتن فلش ممور

  قهیدق ستیده و ب
 



wWw.Roman4u.iR  76 

 

شم که ن مهیجر کردمیکه فقط دعا دعا م کردمیم یاونقدر تند رانندگ یول شرکتم
 شدم...خداروشکر ن

 آسانسور شدم که شلوغ بود... الیخیدو از پله ها رفتم باال و ب با
ــدم همونجور که نفس نفس م نیهم ــمت م زدمیکه وارد ش ــ زیس رفتم و  یمنش

 گفتم:خانــ..م خوش نــ..ام هســ..تن؟؟
 ..ومدینفسم باال نم صالا

ستن چراا شما  گرفتن؟!! دیدونیم دیاومد رید نقدری_بله ه سراغ   یودزچندبار 
 ..دیدکمه هاتونم درست کن شونیاتاقش ا دیبر

 _چشم چـ..شم..
رفتم سمت اتاق و در زدم و با  کردمیو درست م رهنمیپ یکه دکمه ها همونجور

و آروم  وردمایو بستم سرم و باال ندر یوارد شدم وقت یقیبا نفس عم اتویب یصدا
 آروم رفتم سمت 

 
شتمیم یل حرفذهنم دنبا یشکل و تو یبزرگ و انحراف زیم دنم و اوم ریکه د گ

ــرم و باال اوردم با د یکنم وقت حیتوج ال ل*ب*ش ک یلبخند رو مهین دنیکه س
 رفت چشماش به  ادمیحرفم 

 
 خاطرات اون موقع"" به گردوندیو لبخندش من و برم زدیبرق م یبیعج طرز

 بخند.. نیلی_آ
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 چه اصــال خندمیکه به گردنش داد گفت:نم یکیخورد و با قر کوچ یبســتن از
 من ... دنیبه خند یداد یریگ

ــه  یخندیم ینکن بخند وقت تی_اذ ــ یگوش ــمت کش ــهیم دهیچش  یلیو خ ش
 ...یشیخوشگل تر م

 االن زشتم؟؟ یعنیکرد و گفت: زیر چشماشو
 ...یماه شهیدل من تو هم زیعزو گفتم:نه  دمیخند

 ...نیزد و گفت:رام یلبخند
 گرفتم و گفتم:جونم.. زیم یو از رو دستش

شده فکرکن ش ی_تا حاال  شنا  زدمیبهت نم نیاگه من اون روز با ما عمرًا باهم آ
 م؟یشد ینم

ــتباه ی...حتیزدی_اگه اون روز به من نم  ی...حتومدمینم یاگه من کوچه و اش
اگه تو عجله  ی...حتامیب ادهیشـــد و مجبور نبودم پ ینمخراب  نمیاگه ماشــ

  یشد یو مجبور نم ینداشت
 

 ...میگرفتیقرار م گهیبازم ما سر راه د یو شمارت و بد ینبا دعوا دورک منو
:راست گفت کردیتر م وونهیکه منو د یچونش گذاشت و با لبخند ریو ز دستش

 ؟یگیم
 .گمیبه تو دروغ نم چوقتی_من ه

 .نیلیگفتم:آو کردم  یمکث
 _جانم.

 چشمات زندم؟؟؟؟ ادیمن با  یدونستی_م



wWw.Roman4u.iR  78 

 

 فقط چشمام؟؟ یعنیکرد و گفت: ی خنده
ما نیا_ که م یچشــ حت بخوابم فقط  ذارهیتو  بدون تو را با   ادیمن شــ

 چشمانت.."""""
 _باشماهستم!!

 من نــ... خوامیعذر م رمیگفتم:بابت تاخ عیاومدم و سر رونیفکر ب از
 د؟یکارتون و تموم کن دیتتونس ستین ی_مشکل

که خواســت زشیم یجلوتر و فلش و رو رفتم  دیگذاشــتم و گفتم:همونطور 
 دادم. انجامش

 انتظا یزد و گفت:آقا یکمرنگ لبخند
 
 شما چند سالتونه؟ ر

 گفتم:سال دارم چرا؟ دادیبه دستش بود که داشت فلش و تکون م نگاهم
 د؟یار بودبه کمربوط به رشتتون مشغول  ریغ یشرکت ی_شما تو

 .دیپرس ی_نه چرا م
 .دیبه کارتون برس دیبر یچیو بلند کرد و گفت:ه خودکارش

 ال._بله.فع
تاق ب از با ســالم بلند رونیا تاق کارو  به اون دونفر  یاومدم و رفتم ســمت ا

بود و  مستیس یکه رو یدیجد یو پروژه  ستمیمشغول به کار نشستم پشت س
 باز کردم و مشغول به کارم 

 



 79 چشمانش ادی

 ...مشد
نگاهم و  یب*غ*ل زی)همکار(میصدر یچقدر گذشته بود که باصدا دونمینم

 گرفتم : توریطوط مانرنگ پر از خ یآب یاز صفحه 
 د؟یکش ی_شما نم

 . دیشبک رونیدستش کردم و با اخم گفتم:نه،لطفا ب یتو گاریبه س ینگاه
 _باشه.

 برخورد و رفت سمت آبدار خونه... بهش
ــو قوآخر کش  یزدن دکمه  با ــ یس ــدم و فلش و کش  مدیبه بدنم دادم و بلند ش
 بود... دنشیره ددوبا یبرا یخوب ی...بهونه دادیم لشیتحو دیبا رونیب

 یدراتاق و زدم و منتظر صداش شدم ول ستین دمیکه د یمنش زیسمت م رفتم
ول دروباز کردم و قدم ا زیم یگرفتم برم بذارمش رو میتصم ومدین یصدا یوقت

  دنیبا دو که برداشتم 
 

ــحنه ــتش گرفته بود و  یکت و تو یرفت...لبه  ادمی زیروبروم همه چ ی ص دس
...حالم دشیب*و*ســیم دســتاش و محکم گرفته بود و معقب اون دادیُهلش م

  گهی...غرق هم د شدیداشت بد م
 

ه که از گوش یقطره اشک دنیکردن...با د یو اصال حضور منو احساس نم بودن
کار افتاد و حجوم اوردم ســمتش محکم عقب  م بهافتاد مغز نیلیچشــم آ ی

 و با اون دستم  دمشیکش
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که نثار صــورت پســره کردم به خودش  یمشــت نیوهل دادم عقب و با اول نیلیآ
ردن ک کهیت کهیبودم که جز ت یاومد و با تعجب بهم نگاه کردم ،اونقدر عصــب

  یفکر نم یچیپسره به ه
 

که بهش زده  یپشت سر هم یاه یلیو بخاطر س ومدیاز دماغش خون م کردم
 و نیزم یپرتش کردم رو زدمینفس نفس م تیبودم گونش کبود بود...از عصبان

 و خبر  سیگفتم:تا پل
 

 گمشو... نکردم
 که زده بودمش کم بود براش... ی...کتکارونیزور بلند شد و دو زد ب با

 یکه از بغض م یو چونه  شیاشــک یچشــما دنیو با د نیلیســمت آ برگشــتم
 دمیخودم و باختم،لعنت به قلب من رفتم طرفش و بازوش و آروم کشــ دیلرز

 آغوشم بود و  یسمت خودم،تو
 

صــدا  یو ب دیلرز یم د،بدنشیترســیهنوز م یدســتم و گرفته بود انگار کممح
 ..ختیر یاشک م

 .بره. یدختر چینتونه طرد ه گهی،اونقدر زدمش که د گهی_آروم باش رفت د
کرده  هیمن گر شیبار پ هیقبال  ختیریشک بود که مقط او ف ومدیدر نم صداش

 بود برام... بیهاش بلند بود..عج هیگر شهیبود اونم با صدا هم
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ه دستم گرفتم و زل زدم ب یو تو سشیخ دیو صورت گرد و سف دمشیکش عقب
 رفت. ستشین نیبب گهیو گفتم:نترس رفت د شیآب یچشما

کردم  شکیگفت گوشم و نزد یم چزمزمه کرد،نتونستم بفهم یزیزد و چ یپلک
 و گفتم:دوباره بگو

 ..امک زنــ...گ بـ...ــی_به س
 .نیبش نجایا ایآروم باش بخب تو  یلیخب خ یلی_خ
 مبل نشوندمش و کتم و انداختم روش وگفتم:موهاتو باز کنم؟ یرو

 موهاشو باز کرد و عیسرش و تکون داد و سر کنهیاالن سرش درد م دونستمیم
 برام. یگفتم:هنوزم همون رلبیو ز دمیکش شیشمیابر یموها یو رو دستم

 اموش بود...زنگ زدم که خ امکیبه س زشیم یبا تلفن رو عیسر
 خونتون. برمتیطرفش و بلندش کردم و گفتم:پاشو من م رفتم

 گذاشت تعجب کردم!! نمیس یسرش و رو ستادیکه ا نیهم
ــتم ــتم و با همون حالت از اتاق خا یو رو دس ــکمرش گذاش و  م،کتمیدرج ش

 ...هیمعلوم نبود کردوم گور یمحکم گرفته بود خداروشکر منش
خوابوندم و کت و از گرفتم  یو براش کم یدلکردمش و صن نیسوار ماش عیسر

 دستاش مشتش کردم یتو عیکه سر
 خودت بمونه. شی_باشه باشه پ

 یراه مدام به چشما یو بستم و با سرعت رفتم سمت خونشون...تو کمربندش
ــتش ب ــکا کردمینگاه مس ــدت ناراحت  یو به اش  د،پاموکریو چنربرابر م میکه ش

 پدال گاز فشار دادم  یرو
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سره ک دی،با سال ستیبود خورد حدود ب یبفهمم پ شه..کثاف یو دو شته با ته دا
 آشغال..

سرعت م اونقدر ست اروی گفتیم دیدیکه مطمئن بودم هرکس م روندمیبا   ایه م
 داره!!! یزیچ یماریب

شماط هی از شکاش و چ سته بود و از طرف یرد ا سش  یکه ب سو لرزش نامح
 بود پس چرا االن...ن یفی!!اون دختر ضعبیواسم عذاب اور و عج

ش سر یو روبرو نیما شت و  شون نگه دا  ونفیاومدم و آ نییپا عیدر بزرگ خون
 و اوردم حالش بده. نیلیآ دیگفتم:دروباز کن یزدم و فور

سر دروباز ش عیکرد و  ش دم وسوار  سط ح نیما شونیو بردم تو و و  ستادمیا اط
ست نیشدم رفتم طرد در و هم ادهیپ شت مچم و یکه بازش کردم د م گرفت برگ

 سمتش که گفت:خودم 
 
  ارمشیم
 .ــــامــــکی:ســــ دمیدندون غر ریز دهیو کش تیعصبان با

 دستم و محکم تر گرفت و گفت:برو کنار. مچ
ب*غ*لش کرد  یصندل یو اومد از رو کنار دمیو محکم پس زدم و کش دستش

ستا سمت د د و وکه محکم کت منو گرفته ب نیلیآ یو بردش تو ...نگاهم رفت 
 ...کردیزمزمه م ییزایچ

س ی قهیدق چند بروم رو یبایبزرگ و ز یبود روم و از خونه  امکیبود که منتظر 
 گرفتم و زل زدم به درختا و گال...
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 خاطرات"" سمت رفتم  یچوب یها یصندل دنید با
 نکن.. نی_ِاِا رام
سط درختا کار ختهیصداش ر یناز تو اونقدر  یبود که هر لحظه ممکن بود و

 یگردنش فرو بردم و با نفس عم یدست خودم و خودش بود...سرم و تو
 
ش یق شو وارد ر یو بو دمیک ست کنند شو رو هیخوب و م ستا  یهام کردم....د

شیگردنم م شیم یتند یو نفس ها دیک و  میشونی...پکردینو کالفه تر مو م دیک
 و زل  شیشونیچسبوندم به پ

 
 بود... دهیبود و چسب سیارون خدو رنگش ..موهام بخاطر ب یچشما یتو زدم

 رنگم؟! یمشک یعاشق چشما یدونستیزد و گفت:م یلبخند
 .دونستمی_م
 دوست دارم؟! یلیخ ویکن ینگام م ینجوریکه ا نیا یدونستی_م
 .دونستمی_م

 ..میهم ُزل زده بود یو همونجور به چشما دمیکشیموهاش م یو رو دستم
 رو رنگه؟! بایتقر نیهم رنگ چشمام به عمم رفته و بخاطر یدونستی_م
 .دونستمی_م
 چقدر دوست دارم؟! یدونستی_م
 ..اوردیبود که به زبون م یبار نیخوردم! اول جا

 .دونستمیزدم و گفتم:نم یلبخند
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*م کمرش و از درخت جدا کردم و غرق ل*ب یرو کشیکوچ یاحساس لبا با
که  بود نشیریو ش کیکوچ یلبا دنیشدم،اونقدر غرق ب*و*س دنشیب*و*س

  ومدیکه م یبارون تند متوجه
 

شــنه ت نقدریبود که ا یبار نیو اول دمشیب*و*ســیبود که م یبار نینشــدم،اول
قدریبودم و ا لبیوحشــ ن ندون کشــ نشــوییپا ، با نفس عم دمیبا د  یقیو 

 ؟یکنیم کاریچ یرم:داگفت
 کنم. وونهیتو رو هم د خوامیکه گفت:م دمیل*ب*ش کش یو رو زبونم

ـــه  لیتحو ریبا زنج دیبا ینجوریل*ب*ش زدم و گفتم:ا یرو ی ب*و*س
 .یبد مارستانمیت

 .رتیزنج شمیو گفت:من م دیگردنم کش یداغشو رو انگشت
 .میباهم بجنگ دیو گفتم:اونوقت با دمیب*و*س چونشو

 میدیکش یم یتند و داغ یس هانف هردو
 .نهیریکه با عشق باشه ش یو گفت:جنگ نمیس یتا رو دیو نرم کش انگشتش

 جنگم. یعشقم م ین واسه و گفتم:م دمیب*و*س گردنشو
 .رمیم یو گفت:منم واسش م دیل*ب*م کش یو اورد باال و رو انگشتش

هاشــو به  پا به ل*ب*م، شــروع کردم  ند  ند کرد و ل*ب*ش و چســبو بل
سب* شت عذاب عشق و تو یدختر دنیو*  دکریم خت،تشنمیریدلم م یکه دا

 و من داشتم  کردیو من بدجور تشنه بودم،داغم م
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 وونهیو من د ختیریچشماش م هیخاکستر یرگه ها یو تو گرفتم،عشقیم آتش
ش نیا ی شما بودم...ل*ب*ش و ک شوییو لب پا دمیچ شنهدمیمک ن  ...اونقدر ت

 با  تونست یکه بارون نم میبود
 
 کردن مادوتا و جدا کنه.. سیخ

 یمشــک یموها میزدیجدا شــدم و همونجور که هردومون نفس نفس م ازش
گفتم:مـــن   یآروم یمرده  و با صداو زدم پشت گوشش و شمرده ش شییخرما

 ، مـــــــن   ــونــــــتــــــمید
 

 ـــــهــــــــــــــوونـی،مـــــــن د  عــــــــاشــــــقــــــتــــــم
 چـــشــــمــــــام... ـــــــنیا

ون چ فهممیهم م یاگر نگ یو گفت:حت دیبلند کرد و چونم و ب*و*س پاهاشو
 ...ننزیچشمات دارن داد م

ــردمش  یو تو دمیخند ب*غ*لم گرفتمش و اونقدر زورش کردم و به خودم فش
 که صداش دراومد:آاآاآاآخـــخ کــمــرم.

 ند شده ها؟ت ونم؟باریو گفتم:بر دمیخند
 نیا نیوگفت:ب دیل*ب*م کش یبهم چسبوند و  انگشتش و رو شتریو ب خودش

 چشم غره بره. خوادیم یه امکیتو س میاگه بر نهیب یمارو نم یدرختا کس
ند مت و دمیخ به زور هولش دادم ســ تاشــو محکم گرفتم و  الیو  و و دســ

 بسته وروجک. یطونیگفتم:ش
 .میریعکس بگ هی ای:بگفت هوی میرفتیراه م همونجورکه



wWw.Roman4u.iR  86 

 

 .گهید یکیگرفت و گفت: یعکس سلف هیو باال اوردم و  شیگوش
ــبوندم به ل*ب*ش و  نیهم ــفحه و لمس کنه ل*ب*م و چس ــت ص که خواس
افتاده  یو عال تیفیقشــنگ بود با ک یلیم،خیبهعکس ناه کرد میجدا شــد یوقت
 عاشقونه + یعکسا نیمثله ا میبود

 کشتت. یم نهیبب امکیس نیرام یو گفت:واااا دیخند
 یطونیو شت گمیو  و گفتم:منم م دمیل*ب*شو کش ندونمیو با د دمیو کش شینیب

 .یکرد
 """الیسمت و میو با خنده رفت میاومد رونیدرختا ب نیب از
صورت طلبکارش نگاه کردم و  رونیاز خاطرات ب امکیس یصدا با اومد و به 

 ؟یرراض دااعت یه؟انگاریکردم و گفتم:چ بمیج یدستامو تو
 نباش. نجاین،ایاخم گفت:برو رام با

 ترد شدنمو بدونم. لیدل دی_من با
 .ستیاالن موقعش ن نی_رام

ـ داد ـ ـس ک ـ ـ ـ ـ ـ ـال؟یزدم:پ ـ ـ ـای ؟دوس ـ ـال؟  ـ ـ ـ ـ ـ ـه س ـ ـایس ـ ـ  ـ
 چــــــــهــــــــار ســـــال؟

 .مشی_آروم باش با دوتا آرامبخش خوابوند
 یانصـــافه؟من با چ نیک؟اامیســ یو گفتم:پس من چ دمیتر خند یعصــب

تر ه ب هارســـال از  چ من  بم؟ خوا ها نیب ندگ یســـال  با آ میز  نیلیو 
 نداشتم،من  یزیگذروندم،چهارسال جز عشقش چ
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ندگ بشیغ هوی ی؟وقتآروم بشــم یچ با خت چ یزد و من از ز ندا  ی؟وقتیا
 یچیسه سال رفت خارج و من و ه  یدوروبرش نباش وقت گهید یو گفت یاومد

  دیبا ؟من؟یرد چحساب نک
 
 .امکیس رمیجواب قانع کننده بگ هی

ز امرو خواســتمیموهاش فرو کرد و گفت:من م یدســتش و تو یو عصــب کالفه
 برم بوشهر ولــ...

 نداره جوابم و بده. یبط_به من ر
 و فرامــ... یکرد بهتره بر رییتغ ییهوی زیهمه چ نی_رام

ا و کار ه نیا لیدل دیم بامرگم بر یمطمئن باش شـــده تا پا کنمی_فراموش نم
 .داکنمیپ

صبان با ش تیع صب یشدم و ب نیسوار ما از  امکیس یتوجه به نگاه کالفه و ع
 ریخونه بود و مســ رمی...مســکردمیم یو با ســرعت رانندگ رونیزدم ب الشــونیو

 فکرم معلوم نبود...
 ...دیچیاستخوان دستم پ یتو یمحکم زدم به فرمون که درد بد یمشت

که نســبت به من داشــت،به خاطرات  ید به چهرش،به عشــقافتا مادی دوباره
س عک هیاونم فقط با  ادشمیبه  شهیکه من هم یچشماش،چشما نمون،بهیریش
 ه ک یاون همه عکس ونی،م
 

 دهیکرده بود عکس فا ویمن ذهنم تورو ســِ  یفقط همون و بهم داد ول میداشــت
 نداره.
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.. 

و  زیهمه چ لیو دل یشیل من مخره مازدم و با خودم زمزمه کردم:باال یپوزخند
 .نیلی،آیگیم

ــوختیم گلوم ــوزش معدم ل یو ب س ــ وانیتوجه به س ــرکش و گفتم:حقمه  دمیس
 حقمه... ادیبال سرم ب یحقمه هرچ

شو ازم گرفت و ل پرهام شت رو یتو وانینگاه ستش و گذا سه و گفت:ب زیم ید
 .شهیحالت بد م یخورینخور بار اوله م ادیداداش ز

 یکه واسه  یبد شده از روز زیوقته بد شده از همه چ یلیخ حال من_خفه شو 
ــم کردن،از روز یجفت کفش نو تو هی ــون  یکه بچه ها یاتاق حبس ــنش که س

 خاطر بود ب شتریازمن ب
 
 یکه حت ی،از روز گفتنیو بهم م کردنیمن لباســام پاره بود مســخرم م نکهیا

فت ر دشیو مادر جد با پدربهم نارو زد و  یدوست اون پرورشگاه لعنت نیبهتر
 وقته حالم بهم  یلیمن خ

 
 ....خورده

سوندن پرهام بهش  وانیل ش هیو پر کردم و تا قبل از ر سرک وم معده و گل دمیجا 
 تشل بود... یبود ول یکیکوچ انویسوخت،ل

 بوده؟ یاسم من چ یدونی_آهـــــ پرهام م
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ا ب زدیموج م رنگش که غم توش یعسل یچشما ینگاه کردم و زل زدم تو بهش
 کتاب هی یهشــت ســالم تو یگفتم:من اصــال اســم نداشــتم وقت یتک خنده 

 از بچه ها که  یکی یداستان
 

موفقه و همه  یلیطرد خ نه،گفتیرام تیگفت اســم شــخصــ خوندیم داشــت
سر و  ستش دارن،گفت زن داره و دوتا پ شگله من یلیدختر،گفت خ هیدو م خو

 خودم گفتم بذار اسم خودم  شیپ
 
 ینشد...گندتر اون یبشه ...هه ...ول نیهم هیشب میکه حتما زندگ نیمارم رابذ و

 شد... کردمیکه فکرشو م
ستم شت و گفت:مطمئن و شهیش عیسر یول زمیو دراز کردم که بازم بر د  بردا

 خراب بشه. تیبخاطر اون دختره زندگ ذارمینم کنمیباش من کمکت م
اومد تو  یام با مهربوندر پرهدر ما مبهیشـــد رهیاتاقش باز شـــد و هردو خ در

 جان حالت خوبه؟ نیگفت:سالم رام
ــتم نازن ی_هه خوب؟عال ــال من روز نیهس ــممو  ایکه دن یجون اص اومدم اس

سـالم بودم البته  شـهیبس خنده رو و خوش شـانس و هم گذاشـتن ماشـالله از
 انتخاب مادرم بود پدرم اصرار 

 
 .گهید دییخوب مادرم منو زا یاسمم جعفر باشه ول داشت
 شو. الیخیفعال ب ستیخوش ن یلی:مامان حالش خپرهام
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 شــمیپ ایجان هروقت حالت بهتر بود ب نیجون جلوتر اومد و گفت:رام نینازن
 کارت دارم.

 بانو. نیو به نشونه اطاعت باال بردم و گفتم:چــــشـم نازن دستم
شو اداداش  پ یخورد ادیکه رفت بلند شـد و گفت:ز نی،پرهام هم رونیب رفت

 رمت حموم.بب
ش جیگ سرم وش د ریشلوار ز هیبه خودم اومدم که فقط با  یکم وقت میاریو هو
شم از  خیآب  ش آب...دو یسردبودم و دهنمو باز کرده بودم که بتونمنفس بک

 و بست و حوله و انداخت 
 

 .ایب گهیسرم و گفت:بسه د یرو
ــتم ــ دس ــمت کمدش و دیو کش ــلوار و دنبال خودش برد تو اتاقتش،رفت س  ش
 سیبشوش شلوارت خ ریو مارکش و ا زش کند و گفت:بگ دیکش رونیب یورزش

 .امیشده من االن م
گش بزر نهیم سمت آرفت کردمیو همونجور که بدنم و خشک م دمیو پوش شلوار
نه فقط پرهام  هیعال کلمیگفت ه یم شـــهیبه خودم انداختم پرهام هم ینگاه

  نیلیگفتن،آیهم م گمید یدوستا
 

 ...دید شهیتو م یمرد و تو هی تیجذاب گفتیم شهیهم
 و کرد؟ نکاریچرا ا پس
 نه؟یبیم یچیچرا من و ه پس
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 چرا..... یپ
 ر.داد دستم و گفت:بخو یوانیش کردم لاومدم و نگا رونیورود پرهام از فکر ب با

 بمخوایم یخوردم و گفتم:پرهامکم گهید یبود کم نیریخوردم طعمش ش ازش
 .رمیبعدش م

 .کنمیم دارتیبخواب واسه شام ب داداش _راحت باش
 چشمم و گفتم:پرهام؟ یو ساعدم و گذاشتم رو دمیتختش دراز کش یرو

 _جونم داداش.
 ؟یتیسین نمینشم بب داری_ب

 .شتیپ امیباهاش دارم بعد م یمامانم کار شیپ رمیبابا هستم االنم م _نه
 _حله.

 وز...مت امررفت س رون،فکرمیرفته ب دادیبسته شدن در نشون م یصدا
 ...کردیم تشیاذ شتریاتاق ب یرفتم تو یبود اگر من نم ممکن
 ترشیشدم از حدش ب ینم نیلیو متوجه حال آ کردمیبود اگر در و باز نم ممکن

 رفت... یم
اون صــحنه  دنیاتاق با د یتو رفتیمن م یجا ی گهید یبود اگر کســ ممکن

 ...دیکشیعقب م عیسر
قل*ب*م حس اون چند  یمیناه نه من پب ینجوریبود اگر امروز ا ممکن آورد 
 ...نمیس یتو دیکوب ینم جانیباح یو نداشت اونجور شیسال پ

 ...یلعنت
و  داکنمیاون پســر و پ دیبا یولو کردم که بخوابم و موفق شــدم  میســع تمام

 سرجاش. ارمیحالشو ب
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 نیلیآ
 .یاز بلند ترسمیو محکم تر گرفتم و گفتم:من م دستش

 .شتمیکرد و گفت:نترس من پنوازش انگشتش گونم  با
 بلنده. یلی_آخه خ
شدم،نم محکمتر ستش و گرفتم و باهاش هم قدم  ستمیاز قبل د شخ تون  صیت

 نشسته بودم. میشونیپ یور یعرق سرد یول هیبدم هوا چجور
صد که ق یو همزمان شد با صدا نییکوه افتادم پا یبزنم که از باال یحرف اومدم

شت،از  داریب ستمو با ب ی..رودمیرخواب پکردنم و دا ش مام ت یحال یتخت ن
 گفتم:گرممه.

و سروش و سامان  زدیو برم و خوب نگاه کردم مامان داشت با دکتر حرد م دور
ــون و نم یول گفتنیبهم م ییزایکنارم بودن و چ ــداش ــن یص  نگاهم رفت دمیش

  یسمت همون مرد تو
 

کردم  م پاکشت دستو با پ میشونیشد....عرق پ بیغ هویزدم که  یپلک خواب
 و گفتم:اون کجاست؟

 ه؟یجون "اون"منظورت با ک ییدا نیلیشدن بهم،سروش گفت:آ رهیخ هردو
 هو؟یبود که کجا رفت  نجایاالن ا دونمی_نم

شم "لعنت مانما س یرون،آقایگفت و از اتاق رفت ب ی"بلندیبا خ متم توانا اومد 
ُرمت تموم بشــه  نیاومده ا نییو گفت:دخترم تبت پا قط الت خوبه فح گهیدســِ

 دارو هاتو به موقع بخور.
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 دکتر. ی_چشم آقا
 رفت بدرقش... یبلند شد و بعد از خداحافظ سامان

 ادتیوب فکر کنم چهرش خ نیلیدســتم و محکم گرفت و گفت:آ ســروش
 اد؟یم

 .ادمهیسروش، از کل چهرش فقط چشماش و لمس دستاش  یی_دا
 م.داشت یبیبغض حرفم و تموم کردم ترس عج با

ستن ه نجایسامان و مامانت ا یتا وقت _پس م کن ینگو خودم کمکت م یچیه
 .یکن دایاون شخص و پ

 _اما...
 موند. مهیورود سامان حرفم ن با

 .نییش گفت:اوردنش طبقه پاروبه سرو سامان
 .ایتو بعد ب رمیبلندشد و کتش و برداشت و گفت:پس من م سروش
 ؟اوردن و یو تماشا کردم و گفتم:سامان ک رفتنش
 کرده. تتیکه اذ ی_همون

 د؟یکن کاریچ نیخوای_م
شــرکت  یبر خوادیبخواب و اســتراحت کن فردا هم نم یتو زمیعز یچی_ه

 تو. یبه جا رهیسروش م
 ی. بانگاه مهربون دیتخت خوابوندم و گونم و ب*و*ســ یگرفت روو  شــونم

 .امیگفت:بخواب تا ب
 بهش زدم و گفتم:باشه. یلبخند
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ست  یوقت شدر و ب ستم کالفه به مرد رو به روم خ یدم و روبلند  ش  رهیتخت ن
 شدم.

 ؟یریم یه ییایم یاز من ؟چرا ه یخوایم ی_چ
 گفت. ینم یچیزل زده بود بهم و ه فقط

 ؟یزن ینم _چرا حرد
 بود شیفقط نگاه نافذ مشک بازم
 ؟یمنو بترسون یخوای_م

 .دیلرز یو چونم از بغض م دنیلرز یم دستام
 دستش گرفت. یم و توشد و دست کمینزد
 جذابش یمشک یمردونه و قشنگش نگاه کردم و بعد به چشما یدستا به

 ؟یحرد بزن یخوای_هنوزم نم
 شد... نیغمگ نگاهش
 ؟ی_ناراحت

 .دیصورتم غلت یرو اشکم
 ؟ی_از من ناراحت

 تر. نیو بغضم سنگ شدیتر م دیداشت شد میگر
 اد؟یمن خوشت م ی_از اشکا

 .دیچشمش غلت یز گوشه که ا یموند به اشک رهیخ نگاهم
 نکن. هی_گر
 .تونمی_نم
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 و گفتم:چرا؟ میدیخند نمیبغض سنگ ونیم
صله  یچیه س ینگفت فا کنم  فکر یول دیصورتمون و کم کرد و گونم و ب*و*

 چون حسش نکردم. دیروهوا  ب*و*س
 گفتم:نرو. عیبلند بشه ک سر خواست

 .مکنیو محکم تر گرفتم و گفتم:نرو ازت خواهش م دستش
 . امیزم م_با
 که رفت در باز و سروش اومد تو. نیهم

 گفتم:سروش. هیو به سروش دوختم و با گر میاشک نگاه
ستش و گرفتم و م عیسر سمتم و ب*غ*لم کرد د هق هق گفتم:دارم  ونیاومد 

 سروش،تو کمکم کن. شمیم وونهید
ــع کردینوازش م موهامو ــت آرومم کنه ول یو س ــت،خودمم  دهیفا یداش نداش

 چم شده... مدونستینم
***** 

 نبود. یکامال آروم شده بودم و از اشک و بغض خبر گهید
 یه کسقول بده ب یبهت بگم ول یزیچ هی خوامیسروش و گرفتم و گفتم:م دست

 .ینگ
 .گمینم یبه دستم وارد کرد و گفت:به جون خودت به کس یشارف

دستام   ارمه وکن کنمی،مدام حس م رهیو م ادیذهنم م یتو یمرد هی_سروش من 
شما یتو شه،همش چ ست شک ید شممه،خ یجلو شیم  خوابم یوقتا تو یلیچ
  یوقته وقت یلیو خ ادیم
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 کنارم. تنهام
ت نه مادر یول یکن داشیپ کنمیزد و گفت:من کمکت م یپلک محکم سروش

 ماجرا با خبر بشن. نیاز ا دیو نه سامان نبا
 _چرا ؟

 بزنن نابودش کنن. کنهونن،ممدیتو م ی_چون اونا اون مرد و باعث نابود
 ...ییدا ی_ول

 .ینیو بب یمیقد یکن عکس ها ینگو و سع یزیچ ی_تو فقط به کس
 ؟یمی_عکس قد

کن همه جا ن یو با اتاقت ط نییپا باشگاه طبقه ریخونه فقط مس ی_آره بگرد تو
 و بگرد.

 و گنگ بودم... جیکرد هم گ یخداحافظ یوقت یبودم حت جیحرفاش گ از
 ؟کنم؟؟؟؟ داشیپ ذارنیو نم کننیم یوده که دارن از من مخفب یزیچ هی یعنی

 .نویبکش کنار ا شهیداره حالم بد م گهی_اووود سامان د
 ترت گفته.دک یبخور دیو کنار گذاشت وگفت:با قاشق

 لباسم عوض کنم. خوامیم رونی_دکتره غلط کرده،پاشو برو ب
 ...ـی_نه بب

 .گهی_پــــــاشـــــو د
 .رونیبلند شد و رفت ب عیزدم سرکه  یداد از
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 یفش مشکو ک یو شال مشک دمیپوش یرنگ یکالباس کیتند مانتوشلوار ش تند
سر دمیپوش شتن ک یحیمل شیآرا هی عیو  سا فیکردم و بعد از بردا رفتم  لمیو و

  نیو سوار ماش رونیب
 

 .شدم
 ادینم ادمی یدرست زیبرم شرکت،سه روز بود که نرفته بودم،من که چ خواستمیم

سره م یسامان گفت که موقع یول سته اذ یکه پ س تمیخوا ورده و منو ا دهیکنه ر
 خونه ،خداروشکر به 

 
 .دیرس موقع
 ...نگیادم راننده ببره پارکو د چییو پارک کردم و سو نیشرکت ماش یرو روبه

بهش کردم و رفتم ســمت  یســالم کوتاه هیبلند شـــدم و  یورودم منشــ با
شد و با اجازه ورود من اومد تو شده بون قهیاتاقم،هنوز پنج دق د که در اتاق زده 

  نی"رامدنیبرگشتم سمتش و با د
 

 انتظار؟ یآقا دیی"گفتم:بفرماانتظار
 _سالم .حالتون خوبه؟

 م خوبه.کارتون؟_ممنون حال
شک از شت  یخ کالمم چهرش توهم رفت و با اخم فرم و کاغذ ها و جلوم گذا

 .دیدکه خواسته بو ییزایچ نمیو گفت:ا
 .دمیممنون چک کردم خبرتون م_
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 .زدیم جیگ ییجورا هیتکون داد و رفت سمت در  سرشو
 انتظار؟ ی_آقا
 گفت:بله. یبرق خاص هیبرگشت سمتم و با  عیسر
 .ستیحالتون خوب ن ادیاهرا زشده؟ظ یزی_چ
 گفت:ممنون خوبم.با اجازه. یبینگاه عج هیاخمش توهم رفت و به  بازم

 !!!!!شهیم شیزیچ هی نیا ت کالً و در و بس رونیب رفت
 نیابزرگ روبه روم زدم .... نهییبه آ یلبخند زینشستم و از پشت م یصندل یرو

 ...زهیبرام عز لیدل یسهرابه ب ییدا هیهد نهییآ
 میگوش یچقدر گذشته بود که با صدا دونمیپروژه ها شدم ،نم یبررس شغولم

هر اسم سش دنیردم و با دو درآو نکمیروبه روم باال گرفتم و ع یسرم و از کاغذا
  میشونیپ یبا دستم رو

 
ــکازدم ــروش ن تی!حاال زنگ زده ِگله و ش ــامان و س  نیومدیکنه که چرا تو و س

بودم و سامان و  ضیمر یبخاطر شوک عصبسشهر من  هیشب مهمون قایآخه دق
 سروش هم  ییدا
 

 !نرفتن
 و داد: جوابش

 خانوم احوال بهتر؟ نیلی_بــه بــه آ
 !ایبد بود ِگله نکن یلیحالم خ ا سشهربخد-
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 .شده یتو برام عاد یه یمعرفت یب نیا گهیدارم آخه من د ی_نه بابا چه ِگله 
 دیحرفش خند یادامه  خودشم

باور کن  خودتم م _ســشهر بخدا حالم  یکه من چقدر مهمون یدونیبد بود 
 دوست دارم.

سروش فهم یلی_خ م زنگ شده من یچ دمیخوب حاال خودتو جر نده از عمو 
 شناسمت. یکردن چون خوب م تیشکا ینزدم برا

 _خوب خداروشکر.
 ؟یاالن شرکت نیلیآ گمی_م

 _آره چطوره؟
 .نمتیبب امیخواستم ب ی_آخه م

 اومدم . شهیم یساعت مین بای_تقر
 اونجا. گهیساعت د کی_خوب پس 

 منتظرم. ی_اوک
 _فعال.

لحظه  هیدم،کارم شــو زدم به چشــمم و مشــغول  نکیو قطع کردم و ع یگوشــ
 کرد... تمیفکرم رفت سمت اون پسره که اذ

 شده؟ یچ ادینم ادمی قیدق چرا
 بود؟ یک ادینم ادمی اصال

 اد؟ینم ادمی چهرشم
 چم شده؟ من
 !یلعنت
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 لمیتمام ف ریبگ یگفتم:به نگهبان یو روبه منشــ رونیشــدم و از اتاق رفتم ب بلند
 دم.فقط  اتاق خو یول اریسه شنبه و برام ب یها
 دفترش و گفت:چشم. یشد و خودکارش و گذاشت رو ندبل

 برم سمت اتاق که نگاهم رفت سمت اتاق شماره "" خواستم
 انتظار. نیلب زمزمه کردم:رام ریو ز اسمش

 مش قشنگه هم خودش!!اس هم
 مدل ساخت... هیازش  شهیبه خودش برسه م شتریب کمی اگر

اش و انگشت یخاص ا مهارتنشسته و ب ستمشیتمام پشت س تیاخم و جد با
 ...دهیبه سرعت حرکت م دیصفحه کل یرو

 ستش؟یاتاق ن یچرا تو ی"فرزاد فرهمند"ول شهیم همکارش
داد  و فشار گارشیس زشیم یرو یبه دست اومد تو گاریبالکن باز شد و س در

 نشست... زشیخاموش شد شد رفت پشت م یتا خوش بشه وقت
ــ دهیم مانجا ریکارش معموال با تاخ نکهیا لیدل پس ــ گاریس ــهیکش  دیبا...دنش

 بهش اخطار بدم...
 تو. ایدر فورًا گفتم :ب یها شدم با صدا لمیاتاق و منتظر ارسال ف یتو رفتم
 خانوم؟ دیالزم ندار یزیت:چگذاشت و گف زیم یو رو فلش

 _نه برو درم ببند.
 _چشم.

 یول بودم لمیو ساعت دنبال اون ف خیبه تار عیفلشو زدم به لپ تاب و سر عیسر
 نبود!
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 د؟یدار یو گرفتم:سالم خانوم امر یو برداشتم و شماره نهگبان تلفن
 ستن؟یسه شنبه همشون ن لمیچرا ف یمحمود ی_آقا

ستن البته به جز  شون ه سه روز یکه تو ییچندتا_هم  تونییدا دیکه نبود یاون 
 شما وهمشون بردن. یاومدن شرکت جا

 سروشه. ییدا کاره
 ممنون. یلی_خ
 که تلفن زنگ خورد:بله. رمیاشتم و خواستم شماره سروش و بگو گذ یشگو

 دارن؟ یبا شما قرار قبل گنیاومدن م ی_آقا
 تو . ادی_بگو ب

 !دیچقدر زود رس سشهر
بلند شدم و با لبخند رفتم طرفش و باهاش  زیرد اتاق شد از پشت مکه وا نیهم

 ؟یچشم گربه ا یدست دادم:چطور
 .نجایا نیش جدا شدم گفتم:بشاز نکهیکرد و بعد از ا ب*غ*لم

 مبل نشست و منم روبه روش نشست یرو
 ؟یخوریم ی_چ

 خنک. زیچ هی_
 .دیاریو برداشتم و گفتم:دوتا شربت آلبالو ب تلفن

 خوب بود؟ یر آقا سشهر؟مهمون_خوب چه خب
 د.حالم گرفته ش یلیخ دیشما سه تا نبود نکهیاز ا ییخدا یکه آره ول ی_مهمون
 شد. ییهوی گهید دی_ببخش
 کردن؟ دایپسره و پ گمینداره حاال ،م ی_اشکال
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 _کدوم پسره؟

 کنه. تتیاذ خواستهیکه م ی_همون
 _فکر کنم اره.

 بهت یچ انیسـروش از ُکل جر ییسـروش گفتم:سـشهر دا یحرفا یآور ادی با
 گفت؟

 ؟یشی_بگم ناراحت نم
 _نه بابا بگو.

ومده ا یشرکت و وقتاومده  گفت که سامان گم،یم می_ خوب پس کاماًل مستق
بد  تو حالت گهیو بعدش د ب*و*سهیپسره داره تورو به زور م هی دهیاتاق د یتو

 خونه. ارتتیبوده م
 .پسره قصدش.. یعنیب*و*سه؟ یگفتم:م یجیگ با

 حرفم و کامل کنم که گفت:تعارض بوده. نذاشت
 یزیشــربت ها و اوردن،چرا من چ یک دمیو گنگ بودم که نفهم جیگ اونقدر

 ؟ ستین مادی
 _سشهر.

 _بله.
 اون روز و برداشته؟ لمیسروش ف ییچرا دا یعنیچرا سروش  یدونی_تو م

 پرسم برات. یم یاگه بخوا یکلوچه خورد و گفت:نه ول از
 ؟یحاال بشرس نیهم یکنی_لطف م
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شت رو شیشربت خورد و گوش از سروش و گرفت و گذا شماره   یو دراورد و 
 پسر؟ کیجواب داد:جانم کوچتا بوق بعد از خوردن چند کریاسش

 عمو؟ کیکوچ یی_کجا
 ؟یدار کاریشرکت چ رمی_دارم م

 ؟یو جمع کرد نیلیشرکت آ یها لمیف یگفت یاون روز گمی_م
 _خوب؟

 شد. ریذهنم درگ ییهوی؟یردجمعشون ک یچ ی_برا
 .ادیب ادشی یزیو چ نهیو بب لمیف خواستمی_نم

 اد؟یب ادشی شهیم ی_خوب مگه چ
 یچشمم به گوش هیچشمم به لب و  هیچونم زده بودم  ریز دستم و جور همون
 بود..

ــتمی_چون نم ــره نجات دهندش بوده گرچه من از  خواس بازم بفهمه که اون پس
وتا  از د نیکه ا کنهیم شویسع تینها یشناسیو که مشهناز  یتو آبج یخدامه ول

  الشیهم دور بکنه به خ
 

 .کنهیم یدرست کار
 کدوم پسره؟دم بگو:سشهر اشاره کر به

 ؟ی_عمو با کدوم پسره هست
 .میکشیازش حرد م میدار دهیحتما فهم دمیترس یدادش پشت گوش یصدا با

 برو. کردن سشهر گمشو ممیجر ی_َاَاَاَاَاَاهــــــه لعنت
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کدوم  یدونیو گفتم:ســشهر نم دمیکشــ یبوق آزاد نفس راحت یصـــدا با با 
 پسرست؟

ــشهر ــورتش چ س  یزیاگر چ ی:نه ولگهید زیچو خودش گفت  یم ی گهید زیص
 .گنیباشه خودشون بهت م

صابم سرم خ یلیخ اع سول قو نیاز ب کردیدرد م یلیخورد بود و  صام کش  یقر
 و با شربت خوردم. دمیکش رونیب

 ؟یبرام انجام بد یکار هی خوامیم  نیلی_آ
 ؟ی_چه کار

 .یبکن یقیتحق هی خوامیم یآدم دار یلیخ قاتیتحق ی_تو تو
 ؟یک یه _دربار

سمش پر نی_هم ستم ا ستیدختره که باهاش دو سن منه فام ا  هیلطف شمیلیهم
 گه؟ید یتونی.م

 یوق یباباست که فوق العاده  یاز دوستا یکی)یو برداشتم و به صدر میگوش
 " .یلطف ایکامل بکنه از "پر قیدادم که تحق غامیداره (پ

 .یفهمیم زشویهمه چ گهی_سشهر حله دو روز د
 ن برم واقعا ازت ممنوم.و گفت:پس م شد بلند

 _منم از تو ممنونم.
باز کرد و خواســـت چ در گاهش رو یزیو  که ن گه  نار م نیرام یب ظار ک  زیانت

 ثابت موند.. دهیم حیو توض یزیکه معلوم بود داره چ یمنش
 .نیلی_آ
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 _بله
 پسره... نی_ا

 هی یبود ول گهیموند نگاه هردوشــون به هم د مهیانتظار ن نیبا نگاه رام حرفش
 بود.. یجور خاص

 خبرم کن. گهیکرد و گفت:من برم د یپوف
 _باشه.

ــت بره ب یوقت ــتادیانتظار ا نیرام یروبه رو رونیخواس  یقیو بعد از نگاه عم س
 ...یو دستشاچگ یعصب یلبته با حالت کم...ارونیرفت ب

 و؟هم دیشناخت یو گفتم:م ستادمیاز در اتاق گرفتم و روبه روش ا مویتک
 م؟یفت:قبال دوست بودزد و گ یخندلب

 د؟ی_پس چرا بهم سالم نکرد
 .میزد و گفت:سالم کرد یکننده  جیگ یپوزخند

و و دراتاق  ینشــســت،با حرص رفتم تو زشیکنارم رد شــد و رفت پشــت م از
 ...دمیکوب

 و بشقاب کلوچه و ببرن... وانیل ینیس انیگفتم ب تیعصبان با
 .کننیم جیگ دارن منو ای جمیگ یلیمن خ ای کال

ستامو از هم باز کردم و  نگاه شده قهوم دوختم ... د سرد  ستکان  ستمو به ا خ
ــ ــده کم یبه بدنم دادم...از قهوه  یکش و قوس ــرد ش و از  نکمیخوردم و ع یس

 به  یاوردم،نگاه چشمم در
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و جمع کردم،حتما همه  لمیســاعت : بلند شــدم  وســا دنیکردم و با د ســاعت
 رفتن... گهید

رنگم و پر رنگ تر کردم...در و باز  یرژ صــورت یو کم ادمســتیا نهییآ یرو روبه
ــرم تو ــو فمیک یکردم و همونجور که س ــتمیم چییبود و دنبال س ادم راه افت گش

 که  یمنش زیسمت م
 
س دونمیمن س ایخوردم  یمن به ک  کیبه من خورد و کف هم که تمام موزائ یک

 یند لحظه ... چوارید یشــه بود  محکم پرت شــدم عقب و ســرم خورد به گو
  دیدیبودم و چشمم تار م جیگ
 
ست یول شدم ا یبا کمک د شو م ستادمیبلند  صدا ضح م دمیشنی،نه   میدینه وا

 مبل ها و محکم منو گرفته... سمت دهیفقط متوجه بودم داره منو هل م
سرم و ب یرو ستم  ش سع نیمبل که ن ستام گرفتم و  س یکردم با کم ید اژ درد ما
 هم گذاشته بودم... یو کم کنم،چشمامو رو دیچیشیسرم داشت م یوکه ت یبد
 یحت میدیهنوزم واضح نم یدستم سرم و باال اوردم ول یرو یاحساس دست با

 ...هیحدس بزنم ک تونستمینم
تا با با خوردن آب  یآب و ازش گرفتم و کم وانیل یلرزون یدســ خوردم...

شد ول ساس کردم حالم بهتر  سوزش ناگهان یاح شه  یبا   یغیصورتم ج یگو
 و با خشم برگشتم  دمیکش
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 ...سمتش
 ؟یکنیم کاریانتظار":چ نی"رامدمشیدیواضح م حاال

 _صبر کن سرت و پا ک کنم خون اومده.
 ن باشه مشغول کارش شد...منتظر جواب م نکهیا بدون

ش یحت ستین چکسیه ستیسکوت معلوم ن از م اومد از ادمی ستیهم ن یمن
ست که منم شتم  ی..بازم جاگفتم برو. عیسر اجازه خوا سوخت که برگ زخم 

 سمتش و گفتم:آروم تر لطفا.
 بود.. یبیجور عج هی نگاهش
 و که زد گفت:تموم شد. چسب

 _ممنون.
 ـ..من حواسم ن خوامی_معذرت م

 دمیگشتم شما و ند یم چییدنبال سو فمیک یداشتم تو خوامی_نه من معذرت م
 .زهیل یلیخ کیتازشم موزائ

 جهیبگم که با سرگ یزیبلند شدم و خواستم چ هوی یول دنمیزمشو نشزم یصدا
 مبل آروم نشوند و گفت:صبر یسرم گذاشتم بلند شد و باز منو رو یدستمو رو

 حالتون بهتر  کنمیم
 

 .بشه
 تموم بشه... خواستینم جمیو تکون دادم...سرگ سرم
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شما سرم صورتش نگاه کردم"چ شک یو باال آوردم و با دقت به  ش و یم  هدیک
شگل شت،دماغش خوب بود و ل*ب*ا*ش مردونه بود نه پهن بود و نه د یخو ا

  هی تیکال خوشگله جذاب کیبار
 

 و داره" مرد
ــرش ــنگ ریز س ــرش باال اورد ینیبود...از س ــمم  یو ُزل زد تو نگاه من س چش

 یخوشـگل یزدم و صـادقانه به چشـمش اشـاره کردم و گفتم:چشـما یلبخند
 .یدار

 ...دونستمیرنگ و نم نیا ید و من اصال معننگاهش عوض ش رنگ
 ؟یازش گرفتم و گفتم:چند تا دوست دختر دار نگاهم

 .نشد. مینص یزینگاه تلخ چ هیجز  یُزل زدم و منتظر جوابش شدم ول بهش
 کردم مــ... یرو ادهیاصال ز الیخی_ب

 .یچی_ه
 ؟ینامزد هم ندار یحت یعنیحرفم کامل بشه گفتم: نذاشت

 و گفت:نه. زد یتلخ لبخند
 ؟_چرا

 گول بزنم. ویکس خوامی_چون نم
زدم  چونم ریپام گذاشتم و چون ب*غ*ل دستم نشسته بود دستم و ز یرو پامو

 ؟یگول بزن ؟چرایو گفتم:گول بزن
 ..زدیپلکم نم یگس بودحت تلخ و شیمشک نگاه
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 قلب. یساق هیمنم بشم  خوامی_نم
 .یزنیکننده حرد م جیچقدر گ یقلب؟وااا ی_ساق

 بگم عاشقتم و بعدش ولش کنم بره. یکسبه  یالک خوامیم_ن
اشــق ع دیگفته فقط با یخودش ُزل زدم به چشــماشــو گفتم:خوب نگو. ک مثل
 .یدوست بش یکیبا  یتا بتون یباش

 ؟یدونینشست و گفت:واقعا تو نمتر  کینزد اومد
 ؟یچ و؟دربارهیو گنگ گفتم:چ جیگ

 قلب بودن! ی_درباره ساق
ــتمو ــتم و گفتم:مچونم ب ریز دس ــاق ین حترداش هم  یگیکه م یقلب یمنظور س

 .دونمینم
 د؟یکج شد و گفت:شما تا حاال عاشق شد یل*ب*ش کم ی گوشه

شم س یو در اوردم و چهارزانو رو کف شستم و گفتم:را شو بخوامبل ن  یه ولن یت
م نفر که اون هیواسه  کردمیم یعاشق یادعا شیچند سال پ گهیسامان داداشم م

 پسش زدم.
 ؟یعاشق یگفت:ادعا کرد و زیر شماشوچ

 .ستین ادمیاز اون روزا  یادیز زی_آره آخه چ
 _پس فقط ادعا بوده؟

 بوده. یک ادینم ادممیاصال  دونمیمن نم یول گهی_سامان م
 یبه خودم اومدم و بلند شــدم ول هویبود  شیبراق مشــک یبه چشــما نگاهم

ش نکهیبخاطر ا سر خورد زیپام ل هویبودم  دهیجوراب پو شمم و  عیو  سچ تم و ب
 منتظر افتادنم شدم که با 
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 یمشـک یچشـما دنیدور کمرم آروم چشـمم باز کردم و با د یدسـت احسـاس

 صورتش!!! یو فوت کردم تو دمیکش یقیروبه روم نفس عم
 چرا فوت کردم اصال!!! دونمینم
 هم گذاشت و بازش کرد.... یچند لحظه چشمش رو یبرا

 بازوش گذاشته بود... ینم دستام و رومحکم گرفته بود و م کمرم
 برام جذاب بودن..محو چشماش بودم ... یمشک یچشما نیچرا ا دونمینم
ساس نفس ها با صورتم م یاح ستم خوریداغش که به   به خودم اومدم ...خوا

 فاصله هارو کم کرد ... عیعقب بکشم که سر
 کرد فقط ل*ب*ا*شو چسبونده بود به ل*ب*م... ینم یحرکت چیه
 ...و بسته بود شماشچ
 سردم بود... یلبا یحرکت رو یداغش ب یلبا

شمم صورتش نزد چ ستم و آروم حرکت دادم و به  ستم و د  یکردم و رو کیو ب
 گردنش و صورتش ثابت نگه داشتم...

 بدنش شدم... ییهویتکون  متوجه
 ...دادمینوک انگشتم قلقلکش م با
 دادم...بهم فشار  شتریحرکت ل*ب*ش چشمم و ب نیاول با

 ص یم ل*ب*ش دستمو رودو حرکت
 ثابت نگه داشتم... ورتش

 سوم منم همراهش شدم... حرکت
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بود که نرم نرم  یزیو جواب من حرکات ر دیب*و*ســیو پر حرارت م محکم
 ...کردیحرکت م

تا نوین داغ بود ،ابدنمو هردو که رو یاز دســ ـــت گردنم بود  یداغش  پوس
 بفهمم... تونستمیم

 ...دیب*و*سمت خودش و محکم س دیکشیم ل*ب*مو
ــو ــورتش وجه به ت ی...بمیگرفت...غرق هم بود یبه باز نموییکج کرد لب پا ص

ــی...فقط همو متیتوجه به موقع یها و ب نیدورب د ...حرکاتمون تنمیدیب*و*س
 و تشنه...

 ...گرم ولذت بخش...ینشدن ریرحرارت...تشنه و سو پ محکم
شد یلحظه  یبرا سرم زمیزدی..هردونفس نفس ممیجدا  بود و تنم داغ از  ری...

 نگاه گرمش...
شو ست ش رونیب نیزم یشالم که حاال افتاده بود رو ریاز ز د وم و چونم و آر دیک

شما شمادیخندیجذابش نگاه کردم...م یآورد باال،به چ شک ی...چ  االح شیم
  نیریتلخ نبود...حاال ش

 
 ...بود

 _گرمته؟
 "نه" تکون دادم... یبه نشونه  سرمو

 ؟یکشیجالت م_خ
 و باال انداختم... مشون
 ؟یحرد بزن یخوای_نم
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 بگم... تونستمیم یبگم...اصال چ یچ دونستمینم
شو سه  سر شو به  یو نرم یقیعم یجلو آورد و ب*و* به ل*ب*م زد و ل*ب*

ه ب ینخند اونم وقت یکســ یبرا چوقتیفت:هگوشــم چســبوند و نجواگونه گ
 .یزنیچشماش ُزل م

گرمش پوســتم و  یا حرم نفس هات دمیعقب کشــ یکمزدم و ســرم و  یلبخند
 نسوزونه...

 دو طرد صورتم گذاشت و گفت:حاال بخند. یرو دستاشو
 بهش زدم... یکه به چشماش ُزل زده بودم لبخند همونجور

ر بود که لبخند منم پهن ت قیو عم نیریزد ،اونقدر لبخندش شــ ینیریشــ لبخند
 شد...

 برم. دی_با
 نتوم...ما یزد به دکمه توهم رفت و ُزل  اخمش

 گذشته. ازدهی_ساعت از 
 مانتوم ُزل زده بود. یبا اخم به دکمه  هنوزم

شو ست ش د شالمو از رو دمیآروم عقب ک ش نیزم یو  شتم و پو شیبردا  مودم،کف
 ؟یبر یخوایو گفتم:تو نم دمیپوش

 به شالم دوخت و با اخم اومد سمتم و گفت:اول شالتو درست کن. گاهشون
 ...!!!شهیوو مزودم پر چه
ــ ــت کردم و گفتم:فردا  الموش ــ لمیف دنیبنداز تا قبل از د ادمیدرس ون ها پاکش

 کنن.
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 بهت زنگ بزنم؟ یزاریزد و گفت:م یلبخند
 اخم گفتم:نه! با

 جمع شد. هوی لبخندش
 .زنمیگفتم:من زنگ م عیسر

آغوشــش به  یطرد خودش و محکم تو دیبرگشــت و دســتم و کشــ لبخندش
 فتم :ولم کن کمرم شکست.ولم نکرد..که نگ یتا زمان خودش فشارم داد و

شدم و کمربندم و بستم سرش و از  نیسوار ماش یباهام اومد و وقت نگیپارک تا
 .کهیتار یلیاورد تو گفت:آروم برو هوا خ شهیش یتو

 دیکش شهیو سرش و از ش دیل*ب*م و ب*و*س عیکه سرجوابشو بدم  خواستم
 داد برام... و با لبخند دستش و تکون رونیب

 کارش خندم گرفت... از
 ...رونیزدم ب نگیسرعت از پارک با

 فکر بودم.. یهم تو کردمیم یرانندگ هم
 دوست شدم؟ نییآدم سطح پا هیبا  یچجور من

 ویکی یحاالتا مرز خفگرابطه نداشــتم  چکسیهمه ســال با ه نیکه ا یمن اونم
 !!دم؟یب*و*س

 انتظار"؟ نی"رام اونم
 ادرش؟نه م هیمعلومه ککه نه پدرش  یکس

 !پوووود
 ...ستیخوب ن شیبه درک که وضع مال اصال
 ...هیک ستیبه درک که پدرومادرش معلوم ن اصال
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 دوست شدم... یکیباره با  نیبه درک که اول اصال
 ...دیوبک یآغوشش گرفتم قل*ب*م محکم م یتو یوقت

 ...دیلرز یم دستام
ش کف ستم عرق کرده بود....ما ش نهییآ یارک کردم و توو ب*غ*ل پ نید  نیما

 به صورتم نگاه کردم...
 خمار بود ... یکم چشمام

 ل*ب*م؟؟؟؟
به ل*ب*م  دمیرژم و در آوردم و محکم و پر رنگ کشــ عیل*ب*م ســر دنید با

 ممکنه بفهمه... زهیت یلی،سامان خ
من  یحساسه رو یلیو خ بیعج یاخالقش کم گمیمن یزیبه سامان چ اصال

 ..کنه. تمیممکنه اذ
ش شن نیما شاد یکردم و با لبخند و رو سمت  جانیه دیشا ای یاز  سرعت  با 

 کردم... یخونه رانندگ
سر وارد شدم و  س عیخونه  شتمکیگرفتم و تند تند قدم بر م شیاتاقم و پ ریم  دا

 .ستادمیسروش ا یبا صدا
 _کجا ناقال؟

 ؟یسمتش و گفتم:تو خونه ندار برگشتم
 شده؟ یاد گفت:نه.سرت چموهاش حرکت د یو دستشو تو دیخند
 .زیخورده به م کهیزخم کوچ هی یچی_ه

 ز؟یگفت:م مشکوک
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شدم خودکارم بلند کنم از رو یز،توی_اره م سرم خورد به  نیزم یشرکت خم 
 .زیم یلبه 
 شام بخور. ایخوب حاال برو لباست عوض کن و ب یلی_خ

 .رمیس خورمیخم نم_شا
ستم...نگاه هاس عیسر سمت اتاق و درو ب  یود انگارب یجور هیسروش  رفتم 

 .شنوهیمنو م یو داره دروغ ها دونهیم زویهمه چ
 حموم ... یسبد رخت چرکاو رفتم تو یمانتو و شلوارم انداختم تو عیسر
و نفسـم ادیز یداشـت با خنک یو سـع کردیم سیبا فشـار کل صـورتمو خ آب

 نه...حبس ک
 افتاد... شیساعت پ کیبه  ادمیبستم و  چشمامو

 دونمیل*ب*م زمان متوقف شد...اصال نم یرو داغشو گذاشت یهالب  یوقت
سش نزدم...چرا مثل روز شدم...چرا پ ست  س ستانیب یکه تو یچرا منو  ا ب مار

 دعوا  نیپسره دعوا کردم با ا
 

 ...نکردم
ست قل*ب*ش تند م یوقت شو ب شما شده  قیعم ی...نفس هازدیچ تر از من 

 ...بود قیعم یلیش خبود...بدنش داغ تر از من بود... اون حس
 زدم ... یدندون ل*ب*مو گاز گرفتمو لبخند پهن با

اتش محو حرک نقدریلذت بردم...ا نقدریبود...ا نیریبرام شــ نقدریبود ا بیعج
ـــدم...وقت باز یش به  ـــاژ  یبا ل*ب*ا*ش...وقت گرفتیم یمنو  ماس گردنمو 

 داغش نوازشم  یبادستا ی...وقتدادیم
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 ومن سست سست بودم... کردیم

و نم و موهام دمیلباس پوش عیدورخودم...سر دمیچیحوله و پ آب و بستم و ریش
تخت پرت کردم و با خنده به ســقف ُزل  یدار گذاشــتم بمونه ...خودم و رو

 زدم...
 با ارزشو به دست اوردم... زیچ هی یدارم....انگار یحس خوب چه

شگ یصدا با سمتش و با د عیسر دمیاز جا پر میو شناسشماره  دنیرفتم   نا
سه کار زنگ زده،وقت یکیدم حتما ش الیخیب شد دوباره زنگ خوردم  یوا قطع 

 خواستم خاموشش کنم که 
 
 افتادم...قرار بود من زنگ بزنم. نیبه رام ادمی

 گوشم. یو گذاشتم رو یو لمس کردم وگوش صفحه
 !ی_قرار بود تو زنگ بزن

 رفت. دمای گهیو گفتم:رفتم حموم د دمیو پاهامو باال کش دمیخند
 بکنم. یاعتراف هیم خوا ی_م

 حرفش گوش دادم. یبه ادامه  منتظر
ند م  یکه نتونســتم بخوابم اومدم تو زدی_امروز بخاطر تو قل*ب*م اونقدر ت

 .ابونیخ
 چرا؟ ابونیخندم گفتم:خ ونیو م دمیبلند خند یصدا با

 فکرم آزاد بشه. یکنم و دو بزنم تا کم یرو دهایوگفت:اومدم پ دیخند
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 .ی:نخند لعنتدمیزمزمشو شن یو صدا دیکه اونم خند دمیخند
 ومدیو م رفتینفس هامون بود که م یو فقط صدا میبود هردوساکت

 .نیلی_آ
 یتخت نشـسـتم و دسـتمو رو یحرفش قل*ب*م ضـربانش باال رفت...رو با

شتم...چرا ا س ینجوریقل*ب*م گذا صدا زد؟چشدم...فقط ا  ی گهید زیممو 
 ه؟لرز ینگفت؟چرا دستم م

 .نیلی_آ
 .بله._بـ.

 تو؟ یشده؟خوب تیزیلرزه؟چ ی_چرا صدات م
م که بگ ایباعث شــده صــدا و دســتم بلرزه؟ جانیه گفتمیگفتم؟میم یچ حاال

 شدم؟ بیجور عج هی یاسممو صدا زد یوقت
 ؟یپشت خط ؟هنوزیخوب نیلی_الو آ

 سردمه. یم کم_آ..آره خوبم رفته بودم حمو
 هت بگن؟!هر دفعه ب دیبا نویگرم بشوش ا زیچ هی_خوب برو 

 یلیخ ردکیکه فکر م یتیبلندش بلکه بخاطر حساس یگرفت ،نه از صدا خندم
 وقته بهم داره.

 ؟یبگ یخواستیم ی.چستیسردم ن گهی_نه د
 .گهید یچی_پــــووود ه

 _من بگم؟
 _بگو جونم.

 ؟ییکجا قای:االن دقطرز صحبت کردنش خندم گرفت گفتم از
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 ستم.نش اشیصندل یرو شاپ بازه اومدم یکاف هی_
 ام؟ی_منم ب

 خلوته . یلیخ ابونایوقته بعدشم خ ری_نه د
 _آخه مــ...

 خوبه؟ رونیب میریباهم م گهیچند شب د ایفردا شب  ییایب خوادی_نم
 .هیو گفتم:عال دمیداشت کنترلش کنه خند یکه سع اتشیبه عصبن 

 .شهیداره تموم م میع کنم شارژ گوشقط دیبا گهی_د
 کن من زنگ بزنم؟_خوب قطع 

 .شهیداره تموم م شی_شارژبرق
 .شمی_باشه مزاحمت نم

 ...یتو مزاحم باش شهیآخه...مگه م هی_مزاحم چ
قل*ب*ش بود... هیچرا حرفش  دونمینم  یقاط یجور حس خوب هیجور از 

 حرفاش بود....
 .میحرفیشرکت م یفردا اومد کنمیقطع م گهی_پس د

 م؟یفقط حرد بزن ی_چشم ول
 مــ... یستگفتم:لوس نشو راو دمیخند

جفت پا کنار در اتاقم حرفم کامل نشد آروم آروم از پاهاش رفتم باال تا  دنید با
 .دمیسروش رس یبه صورت سرخ وعصب

 هو؟ی یرفت ن؟کجایلیشد آ ی_چ
 .زنمی_بعدا بهت زنگ م
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 تخت. یقطعش کردم و پرت کردم گوشه  عیسر
 ازه بـ...ما ت یدونیآخه ماالن  یخواستم بهت بگما ول ی_بخدا سروش م

 نگو. یچی.هـــــــسی_هــــــــــــ
حرد  تونســتمیاومد ســمتم..از ترس نم یاتاق و محکم بســت و عصــب در

با  نیبزنم...اول که  س عک تونســتمیاصــال نم زدمیحرد م یپســر هیبار بود 
 العملشو بدونم..

 ُزل زد بهم و گفت:چند وقته؟ شیعصب یشماتخت نشست و با چ یرو
 ؟یــ..چ_چ

 د وقـــتـــه؟_چــــن
ــدا با ــک تو یص ــر یدادش اش ــمم حلقه زد و س ــه  عیچش گفتم:بخدا فقط س

 ساعته.
 ه؟یچ فشی_اسم کث

 نداشته باش تقــ... شیجون کار یی_دا
 _اســـــــــمــــــــش؟

 .نیاز ترس:رام ومدیداشت در م اشک
د بلن یبا صــدا یاشــکموگرفتم ...ول یگذاشــتم و جلو صــورتم یرو دســتمو

 نگاش کردم... عیقهقهش سر
 تخت من ولو شده بوده.. یکه رو دیخندیبلند م اونقدر

 زدم:مــــرض گ غیحرص ج با
 

 .ـــرونیبـــ ـــمـــــشو
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 ..د ـیحــ..حتما با یباحال بود یلیخنده هاش گفت:خ ونیم
مم کنم...چش کاریچ دونستمیاز حرص نمحرفشو ادامه بده از خنده... نتونست

ــرکنار ت وانیبه لافتاد  ــورتش خ یبلندش کردم و کل آب و رو عیختم س  یالص
 کردم...

 ...دیخندیهنوز م یآب به نفس زدن افتاد ول یخنک از
 .گهی_بس کن د

شد گفت:خدا یوقت سیم یوقت ییخندش خوب تموم   یشیم زیعز یلیخ یتر
 .هکنیده داره با چشماش التماس کمک مکر ریتله گ یکه تو یموش هی،شب

 شو سروش._خفه 
با  ینجوریکه ا هیگذشــته پســره ک یکنترل کرد و گفت:حاال از شــوخ خندشــو

 ؟یزدیعشق باهاش حرد م
 _کدوم عشق آخه تازه سه ساعته باهاش دوست شدم.

 ه؟ی_حاال اسمش چ
 .نی_رام

 کنه؟ی_کجا کار م
 شرکت خودمه. ی_تو

گاش م منتظر ند خوادیم یچ نمیبب کردمین که لبخ گه  فت:پس  یب ه بزد و گ
 که؟ یدونیو فعال اخالقشو منگ یزیسامان چ

 توهم نگو باشه؟ یی_دا
 بخواب. ریهم بگ گم،حاالی_باشه جونم نم
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 خوبم. ییدا یزدم و گفتم:مرس شیبه مهربون یلبخند
س زونیگردنش آو از شو ب*و* سررونیبا خنده رفت ب دیشدم و گون تم رف عی..
باز کردم:ف یامیو و پپت ریز  یردقطع ک هویردا بهم بگو چرا که بهم داده بود و 

 تو فکرم. یلیخ
 .رینبود.شب بخ یخاص زیجوابش دادم:چ عیسر

 من. زیعز ریتوهم بخ ری_شب بخ
 تم.نفرو دوست داش هیجمالت  نقدریبار بود ا نیخوندم...اول امشویلبخند پ با

شمم سر چ ستم و با فکر به پ منو جذب خودش کرده بود خوابم  که امروز یو ب
 برد.

گاه کر زیم به نه ن حا نه رو یخوراک یدم کلصــب حا به صــب  زیم یمختص 
 خورد،مامانیم شیبدنســاز میبه ســامان کردم که با وســواس به رژ یبود،نگاه

  شهیچاق نم نکهیهم که بخاطر ا
 

ــبی،د خورهیچقدر بخواد م هر  اومده بود کایمن خواب بودمبابا از آمر یوقت ش
 فت.قربون صدقم ر یکل ظاهرًا سامان ماجرا و بهش گفته بود چون

 ؟یخوری_چرا نم
سامان،خودش و مامان هم نگاهم سمت  ستن و هم شهیرفت   شهینگران من ه

 .رنیقربون صدقه نم یو کل ستنین الیخیمراقبم هستن مثل بابا ب
چا از که  به روم  کان رو با  نیریشــ یاســت مه کره مر تا لق ند بود خوردم و چ

ش شمار نیداد اومد ...با میگوش غامیپ یکه صدا دمیجویخوردم،داشتم لقمم م
 باز  غامیزدم و پ یلبخند کمرنگ
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به  دیاریب فیزودتر تشــر شــهیم س،اگهییبه خانوم ر ری:ســالم و صــبح بخکردم

 قرار چشمان شما. یو ب میشرکتتون ما دلت تنگ شما هست
 ساعت کیتا  خورمیصبحانه مسالم.فعال دارم  کیو جوابش  دادم:عل دمیخند

 نگ چشمام باش.م شما هم کمتر دلتشرکت هست گهید
 شلوارم گذاشتم و بلند شدم و گفتم:نوش جان. بمیج یو تو یگوش

 .نیلیگفت:آ عیمامان سر یو سامان سرشون و تکون دادن ول بابا
 _بله مامان.

 داد؟ غامیبود بهم پ ی_ک
 یول دیببخشــ یلیم با اخم گفتم:خحرفش نگاه ســامان و بابا اومد ســمت نیا با

 .هیخصوص
عوض کردم و  یگوشــ یو تو نیم و اســم رامازشــون دور شـــد عیســر

 اد گلم..هه..چه بانمک. یب یعنی" ی.جیگذاشتم"ب
*** 

 به در بسته اتاق انداختم. ینگاه
 خانوم؟ دیالزم دار یزی_چ

 کردم و با اخم گفتم:نه. ششیبه صورت پر از آرا ینگاه
 یکردم و دکمه  یاســچوب لب زیو آو فمیق و در و باز کردم...کســمت اتا رفتم

 .دیاریب ریسه و فشردم و گفتم:قهوه وش
 روشن کردم... ستمینشستم و س یصندل یشارژ زدم و رو یو تو میگوش
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ها  نیبه دورب ادمی هویبهش انداختم که  یو برداشــتم و نگاه ادداشــتمی دفترچه
 افتاد.
ــر ــماره  عیس ــتم ش و  زروید یها لمیتمام ف یو گرفتم و گفتم:فورتلفن و برداش

 .دیاریب
 .اتویگفتم:ب عیدر سر ینشستم و با صدا منتظر
 گذاشت ..  زیم یتو و بعداز سالم فلش و رو اومد
 پاک شدن ؟ ستمیس ی:از توگفتم

 فلش. نیهم یتو ختمی_بله ر
 .دیبه کارتون برس دی_خوبه.بر

 _چشم.
 زد... ستمیس یفلش و تو عیو رفت سمت در سر برگشت

 خانوم. ی_راست
 ه؟یچمشغول بودم گفتم: که همونجور

 هم ناینظر دارن و از ا ریشــرکت و ز یها لمی"تمام فنی"راســت یشــما آقا یی_دا
 دارن. یکش
ــما با ــده بود بهش نگاه کردم بدون پلک  یچش ــرخ ش که از ترس و تعجب س

 زدن..
 دستــ..ور و دادن. نیا دیکــ..ه شما نـ..ـبود یگفت:آخــ..ه اون روز دستشاچه

 .ــــــــــدیـلـــــــــ کــــــردغـــــــــ یــــلــی_خـــــــــ
 کرد،یعق رفت و با ترس بهم نگاه م یداد من چند قدم با
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ــر ــبان عیس ــدم و با حرص و عص ــ رونیرفتم ب تیبلند ش ــمت منش ند و بل یس
 زوووود. ریبگ نویگفتم:شماره سروش راست

که  در اتاق شدمشماره و گرفت، متوجه  عیبود و سر یهگبانتر از ن دهیترس اون
 ز شد البته هر سه اتاق..با

 .خورهیو گرفت سمتم و گفت:داره بوق م تلفن
شتم رو یگوش صب یو گذا شوم و منتظر و ع  یرو دمیکوبیو پامو م ستادمیا یگ

 ...با صداش داد من هوا رفت:ســـــــــــــرووووووووووش.نیزم
 ؟یه؟؟ورشکست شدشد یزی_چته؟؟چ

 _خــــــفه شـــــــــو.
 .گمینم یچیوب هخ یلیخوب خ یلی_خ

 :سروش.زدمینفس نفس م تیعصبان از
 .نیلی_جانم آ
 ؟یدی.فهمیاریها و م لمی_تمام ف

ه باحال بود ،ناقال نگفت شبید یلیخ ییخدا ی_اوهوع.پس بگو خانوم چشه !ول
 کردن خوبه. یدلبر یبود

 ؟یـــــــــدی_فـــــــــمـــــــــ
 داد نزن. نقدریا دمیفهم ی_باشه لعنت

 .ییایحاال م نیهم _منتظرم
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ش صبان دمیو کوب یگو سر تیسرجاش و با ع رفتن  عیبه کارمندا نگاه کردم که 
 تیتیمســئول یاتاقشــون ،نگاهم رفت ســمت نهگبان و گفتم:بخاطر ب یتو

 .یبرو حساب دار یاخراج
ــت ندادم حرف گهید ــت که پ دمیاتاق درو محکم کوب یوبزنه و رفتم ت یفرص ش

 شد. سرم باز
 دشیگرمم م شدمیم یعصب یو انداختم و شالم و در اوردم ،وقت مبل خودم یرو
 ...کردیم میعصب شتریو ب

ستم شما یاز رو د شتم و نگاهمو دوختم به چ شک یصورتم بردا  یمهربون م
 ه؟یروبه روم و گفتم:چ

 مترســیم ای شــمیم یعصــب یوقتکه  یباال انداخت و ُزل زد به دســتا شــونشــو
 ترل کردنش سخته..که کن شهیم ادیر زلرزششون اونقد

روم بزرگش گرفت و آ یدستا یشد اومد کنارم نشست و جفت دستم و تو بلند
ساژ م سرش ز داد،نگاهشیآروم ما ستم نگاه م ریکردم،  کرد،نگاهمویبود و به د

 ازش گرفتم و دستمو 
 

 ...دادیفت و محکم تر از قبل ماساژ مدستش گر یدستم و تو عیکه سر دیکش
 .شهیم یخون تیبهار یچشما یشیم یعصب یت_وق

ثابت بود رو ســرمو  یچرخوندم ســمتش و بهش نگاه کردم،هنوزم نگاهش 
 دستام.

 .گهی_ول کن د
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ــتم ــ دس ــ دمیعقب کش ــتم  کش ــم که دس ــتم بلند بش  یو افتادم تو دیو خواس
ــارم داد و گفت ــتاش به خودش فش :حاال هم تو آروم ب*غ*لش،محکم با دس

 هم من. یشیم
 بفهمم... تونمیکالمش و اصاًل نم یمش و احساس خوب توآرا نیا

کارو  نیچسبوندم و گفتم:چرا ا نشیدستم گرفتم و سرم و به س یکتش تو ی لبه
 ؟یکنیم

شمامو صدا چ سم به  سته بودم و تمام حوا ضربان قل*ب*ش که محکم  یب
 بود. دیکوبیم

 .ارمیو به دست ب شمیند سال پبازم آرامش چ خوامی_چون م
_ 

 ن توش باشم؟که م ی؟آرامشیرامشآ چه
 یکت،حرفایکوچ یکه وجود تو و چشمات باشه،عطرت باشه،دستا ی_آرامش

 تمام وجودت باعث آرامش من باشه. خوامیمست کنندت،م نت،نگاهیریش
 مــ... ی_ول

 موند.. مهین لمیموبا یبا صدا حرفم
 یورمحکم تر منو به خودش فشرد و دستاشو بلند بشم که نذاشت و  خواستم

 شته بود.کمرم محکم گذا
 تمام وجود من. یبر خوادیگوشم زمزمه کرد:نم در

به من داد،دســتم و  یبیگفت و احســاس عج یقیآخرشــو با نفس عم ی جمله
 فشار دادم... شتریب نشیس یگذاشتم وسرم و رو نشیس یرو
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 .نی_رام
 _جونم.

 ؟یاگر خودت ناراحتم کرد ی؟حتیب*غ*لم کنهروقت ناراحت شدم  شهی_م
 .کنمیناراحت نم مویزندگ چوقتی_من ه

 ؟یوقته ناراحت شدم چ هی_حاال اگر 
 بره. ادتیبد  یفکرا یکه همه  ب*و*سمتیو م کنمی_اونقدر ب*غ*لت م

 زدم و گفتم:خوبه. نشیمهربون و دلنش یبه حرفا یلبخند
 . دیو محکم ب*و*س گونم
شدم و و یصدا سر یقتدر اومد ازش جدا  شم  ستم بلند ب سه ب هیخوا  ی*و*

 .اتویل*ب*ش زد و با لبخند گفتم:ب یرو ینرم
ذابش روبه روم لبخند ج نییآ یبود چون تو یعکس العملش چ نمیبب برنگشتم

 ..دمید
سر با سروش  شدن  سر عیوارد  سمتش که  گفت:غلط کردم به  عیهجوم بردم 

 موال.
 همه و پس بده. عیو گفتم:سر ستادمیراه ا وسط

بدر اورد ه بشیج یو تو دهار گاهش  که ن بود داد دســتم و  نیه راممونجور 
 ن؟یگفت:حال شما آقا رام

 داره. نهیازش ک یانگار کردینگاه م نیبه رام یبیجور عج هی
خوب  میتونیگفت:اگه بذارن م ومدیکه اصال بهش نم یبلند شد و با اخم نیرام
 .میباش

 ذارن؟ی_هه!که نم
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 _درسته.
 نیشب ایب نیامو گفتم:ر کردمیه مبهشون نگا شونیرمز یها از حرد و اخم جیگ

 .نی،سروش توهم بش
 .رمیُزل زده بودن سروش با همون اخمش گفت:نه م گهیبه هم د هردو
سمت رام یزیو محلت نداد چ رونیاز اتاق رفت ب عیسر شتم  و  نیبگم...برگ

 رو؟ گهید دهمیشناختیگفتم:م
 فرستم. یو برات مسرد بهم انداخت و گفت:پروژه ها  نگاه

 رفت.داد و یفیفشار خف دستمو
 به بقرآن قسم. کننیم یمنو روان نایبود..ا جیگ واقعا

 ستمیرفتم پشت س جیدرد و گ یسردردمو خوردم و با سر یاز کشسول ها یکی
 و مشغول به کار شدم.

*** 
ساعت حدودا س یدو  شغول به تر س میبود م و نرم افزار ها بودم با  ستمیخطوط 
ــتراحت مزیم یرو یاز قهوه  یکم خوردن ــبه خود یاس به  یم دادم و کش و قوس

 بدنم دادم...
تموم  پروژه نیا عیسر دیفرصت دارم و با گهیساعت د کیساعت نگاه کردم  به
 ...شدیم
شتن آخر با سم و نو شحال از ا نیر شدم و رفتم  نکهیکارش خو شده بلند  تموم 
ارمند ها کاز  یگفتم:کس سهینو یم یکه معلوم نبود داره چ یو روبه منش رونیب

 رفتن؟
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 باال اورد و گفت:نه خانوم. رشوس
 همه هستن؟ یعنی_

 _بله هر پانزده نفرشون هستن.
 همه رفتن برو. نکهی_خوبه برو بگو کار و تموم کنن و برن خودتم بعد از ا

 _چشم حتما.
 مشــبزدم:ا نیام به رام یپ هیوجمع کردم و  المیوســا عیاتاق و ســر یتو رفتم

 .میا شب برفرد یگفت شبیگه؟دیشب د ای رونیب میبر
صفحه  یرو منتظر ستم و به  ش ستم نگاه کردم که جواب یتو فونیآ یمبل ن  د

 کنم. لیپروژه و تکم نیکه منم ا میداد:فرداشب بر
 .یگرفته جوابشو دادم:اوک یحال با

ت رفتم ســم یو بعداز ســفارش کردن کار ها به منشــ رونیشــدم و رفتم ب بلند
رکت بدم ح نیبستم و خواستم ماش یمنیشدم،کمربندا نیو سوار ماش نگیپارک

  یرو یتقه ها یکه با صدا
 
 ه؟یوگفتم:چ دمیکش نییو پا شهیبرگشتم سمتش...ش شهیش

 ؟یرسونیکرد و گفت:منم م زیچشماشو ر یخاروند و با حالت بامزه  کلشو
 و گفتم:بشر باال. دمیخند

 .سییخانوم ر میبست و گفت:بزن بر یمنیکمربندا یسوار شد فور یوقت
 .نییکاغذ و پوشه ها بزار پا نیا _اول
 ... نیو گذاشت کف ماش همه
 و روشن کردم و گفتم:آدرستو بده. کیموز
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 آدرستو بده. گمیه؟میگفتم:چ یجیمن با گ یبهم رفت ول یغره  چشم
 اومد؟ ادتیپالک  حاال   ی)...(کوچه  یو برو محله  ابونیخ نی_هم

 و؟یگفتم:چ یجیگ با
 اصال. الیخی_ب

 ؟یکنیم یبه جا کردم وگفتم:تنها زندگو جا  دنده
 _آره.

 خودته؟ ی_خونه 
 :نه.زشیت یهمون نگاه سرد و چشم غره  بازم

 ازت سوال نشرسم؟!! ادیتو؟اگه بدت م یکنیم ینجوری_چرا ا
صبان با شار دادم و ب یپامو رو تیع س یپدال گاز ف نش خو ریتوجه به حرفاش م

 گرفتم. یو در پ
نار ـــدم ول_ حت نش مه چ یدار یادیز کمی یکنیفکر نم یا و فراموش  زیه

 من چندساله تنهام؟تو... یدونینم اد؟واقعاینم ادتیآدرس منو  ؟واقعایکنیم
اکو  مغزم یســروش و ســشهر بود که تو یفقط حرفا دمیشــن یحرفاش ونم هیبق
 :دادیم

 نگو. یچی_به سامان ه
 .کننیم یمخف ازت ویزیچ هی_دارن 
 .نیو بب یمیقد ی_عکسا

 ست؟ین ادتی یزیچ روزیاتفاقات د_چرا از 
 کردن؟ میها و قا لمی_چرا ف
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 ارم؟یدکتر سر در نم ی_چرا من از حرفا
 باهات باشه. شهی_اون قرصاهم

 که زدم به خودم اومدم. یزیترمز ت با
 پر از اشک بود. چشمام

 من چم شده؟ واقعا
 زنه؟ینم یحرف چکسیه چرا

 به من حساسه؟ نقدریچرا مامان ا اصال
 ـــــس کن._بــــ

ه گرفتم ک یزینگاه پر از اشــکمو بهش انداختم و ترمز ت نیداد رام یصـــدا با
 ینشد...با ترس به چشما یزیبخاطر کمربند چ یول میهردو به جلو پرت شد

  یسرخش نگاه کردم عصب
 

ــ نیبه اربگ ماش یمشت ـــ ـــ ــط کـ ـــ ـــ ـــ ــلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــردم زد و داد زد:غـ ـ
 ــه؟خـــــــوبـــــــ

 ب دستام
 
 نه! من یول شناسهیپسر منو خوب م نیتار بود...ا دمیعرق کرده بودم دشدت  ه

تامو به روت  یتو دســ فت:غلط کردم گفتم،غلط کردم  فت و گ دســتش گر
خه چرا ا ته زدم آ گذشــ منو  یخوای؟میکنیم ینجوریاوردم،غلط کردم حرفاز 

  نیاز ا شتریمنو ب یخوای؟میبکش
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 ؟یشد ینجوریا ؟چرایعذاب دادن من آروم بشبا  یخوای؟میکن نابود
 ب*غ*لش یو خودم و تو هیگر ریبلند زدم ز رمیهقهقم و بگ یجلو نتونســتم

 گفتیدر وشــم م یپرت کردم محکم منو به خودش فشــرد و زمزمه ها قشــنگ
 از حرفاش نبود ،از  میمن گر یول
 

ط و و غلو گنگ بودم که درست  جیچم شده اونقدر گ دونستمیبود که نم خودم
 .دونستمینم
 .نیرام_

 _جونم.
 .ی_کمرم شکوند

شن یصدا شو دوطرد  رونیو از ب*غ*لش ب دمیخنده آرومش  ستا اومدم...د
 رونکایگفت:ا یآروم و مهربون یچشمم وبا صدا یصورتم گذاشت و ُزل زد تو

  نکارویا دمینکن،قسمت م
 

 نکن. نکارویا گهید یبردتا مرز جنون  دیکر وونهیبار د هی نکن،منو
 هی یول دونمیو با بغض گفتم:درســـت و غلط و نم دمیگز با دندون ل*ب*مو

 من درسته. یغلطه و برا گرانید یافتاده که فکرکنم برا یاتفاقات
و  دینافذش نگاه کردم...خودشــو جلو کشــ یقورت دادم و به چشــما بغضــمو

 .ییمن تو هیهمون فاصله گفت:درسته زندگ یو تو دیل*ب*مو نرم ب*و*س
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ــله حرفش دوباره قل*ب نیا با ــروع به تند زدن کرد،فاص و  یمتر یلیم ی*م ش
با صــورتشــو کج کرد و نرم  به ل*ب*ش  ندم  کم کردم و ل*ب*مو چســبو

 و،دستاش هنوز قاب  گهیهم د میدیب*و*سیم
 

ش صورتم ستمو رو یزیو مک ر دیبود ل*ب*م باالمو ک شونش  یبهش زد،د
شار آروم شتم و ف ش شنییبهش دادم،لب پا یگذا اونم  سمت خودم و دمیو ک

 توهم  میغرق بود دیلب باالم و کش
 

ــیم جانی....اونقدر نرم و پره ــنه تر م دیب*و*س  ی لحظه یکرد،برایکه منو تش
شد شنگ یول میجدا  سمت ل*ب*ا*مو ان بار با ت  یشتریب یبازم هجوم اورد 

 با خشونت و نفس  دیب*و*سیم
 
 ...دیب کشد و عقز یکیتند...ل*ب*مو با دندون گاز کوچ یها
 دارم. یادیز یسرخش نگاه کردم و گفتم:امشب کارا یشماچ به

 ...میزدینفس نفس م هردو
 ؟ی_چه کار

 ..کردیصورتم گذاشته بود و با نوک انگشتش پوستم نوازش م یرو دستشو
 مهم. یول یالک یکار ها یسر هی_

 ونجورمسرم ، ه ریو اونم دستشو گذاشت ز یصندل هیدادم به پشت هیتک سرمو
 ...کردینوازشم م با نوک انگشتش

 ؟یمهم هی_چه کار الک
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 که خوب مطمئن شدم. گم،بعدای_بعدا بهت م
 ؟یستی_مگه االن ن

 ؟ی_از چ
 _از کارت.
 نه. لشویدل ی_هستم ول

 گرفتم و گفتم:تو برو منم برم. یصندل یو از پشت میتک
رد ح دستش گرفت و گفت:شب زنگ بزن یو چونم و تو دیب*و*س میشونیپ

 .میبزن
 .دیل*ب*مو محکم ب*و*س عیدم و خواستم جوابش و بدم که سرز یلبخند

 .شهیل*ب*م داره کبود م گهی_آآآآخ.بخدا د
 بشه. شتریبذار  ب شهیو گفت:اگه از من کبود م دیکش لشمو
 .شعوریبه بازوش زدم و باخنده گفتم:ب یمشت
شو به نما دیخند شت و گفت:پس برم که با شیو چال گون ص دیگذا احب پول 
 دم.نم و بخو

 _برو به سالمت.
 .ینره زنگ بزن ادتی_خداحافظ 

 برو. گهی_نه د
ست انگار در شو اورد  ادشی یزیچ یو ب صف بدن رفته دوباره در باز کرد و تا ن

 ها اگــ... یبرد لتوی؟وسایگردیم یتو گفتم:دنبال چ
 ...خواستهیم یبدجنس چ دمیحرکتش فهم با
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ــ نیهم ــو عقب کش ــورتش هت لب چقدر ب هیکبود نی:بببا خنده گفت دیکه ص
 .ادیم

 .گهیو گفتم:گمشو د دمیل*ب*م کش یرو دستمو
 بلند در وبست و دستشو برام تکون داد... یخنده  با
هم عقل درســـت و  چارهیب نیو روشــن کردم راه افتادم...ا نیلبخند ماشــ با

 نداره... یحساب
سگ یصدا دنیشن با سمیم دمیکنارم از جا پر یپارس  رم  بباال ،از پله ها خوا
داشتم  یکه سع یقدم به عقب برداشتم و با صدا هیجلومو گرفت با ترس  یول

 لرزشش کنترل کنم داد 
 

 :آقا اردالن ،آقا اردالن.زدم
شــده  یشــده گفت:چ یاز ســمت باغ اومد ســمتم و با صــورت خاک عیســر

 اومده؟ شیپ یخانوم؟مشکل
 دورش کن. نویاانگشتم به سگ اشاره کردم و گفتم: با

 انوم شــ...خ یل_و
 .گهی_دورش کنه د

ش یتو قالده شه  دیگردنش و ک ستش و اومد طرد من و  اطیح یو بردش گو ب
 د؟یبامن ندار یگفت:کار

 نجا؟یاورده ا یسگ ک نی_ا
 اوردن . کای_آقا سامان از آمر

 خب. یلی_خ
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 دنیبا د فتم تو ور دمیپوش ییکفشم و در اوردم و دمشا یپله ها باال رفتم و وقت از
باکس هســتن بلند  کسیبا ا یان و ســروش که ســخت مشــغول بازســـام

 گفتم:ســــــــلــــــــــام.
بود اصــال برنگشــت  یَجو باز یتو یلیســروش خ یول دیاز جا پر ســامان

 جلو زد. یادامه و داد غر زد:لعنت شیسمتم....سامان با اخم به باز
 کرد .. یطانیش یخنده  سروش

ش وصل بود به لهیه گوشه افتاده بود و سه تا وسک اریس دنیشون و با دسمت رفتم
ضربه  سردم زد...با پام  س یمحکم یفکر به  صل یزدم که هرچ اریبه   بهش و

 بود در اومد و 
 

دستشون نگاه کردن و بعدش  یتو یقطع شد ...هردو اولش به دسته  ونیزیتلو
 دمت دادم و دســتامو برل*ب*م قور یدندون رو دنیبه من...لبخندمو با کشــ

 هم گره زدم و  یپشتمو تو
 

 :سالم کردما.گفتم
شما دنید با سر یبرزخ یچ سالن پذ دمیدو عیهردو  و از پله ها  ییرایسمت 

 باال رفتم ...
 .ومدیهردو پشت سرم م یصدا

 سالم کنه. دیبا یکنم چه جور شیمن حال رشی_سروش تو بگ
 .رشی_سامان گوه نخور تو بگ
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 دینی...رفتم پشت مبل و گفتم:ببدنیدویمن و دنبال م کردنیل مجور کلک نیهم
 .میو برقرار کن یو صلح و آشت میزیها را دور بر نهیک دیایب

 زدم... ییحرفم لبخند دندون نما ی ادامه
 

 چشم قشنگ. یو گفت:خفه شو دختره  دیخند سروش
 و دمیمبل پر یاز رو عیکه هردو از دو طرد هجوم اوردن ســمتم ســر نیهم

ــتم دو بزنم که تم خودم گف شین،پیزم یخورد و محکم افتادم رو زیام لپ خواس
  خندنیاالن بهم هرهر م

 
 .گفتینم نویصداشون ا یول

 حالت خوبه؟ نیلی!آ ی_لعنت
 .ادیزنگ بزن به دکتر ب عی_سروش سر

ــرم ــامان بود با ب یپا یرو س ــرم کم خوادیگفتم:خوبم نم یحال یس  یفقط س
 .جهیگ

 سروش زنگ بزن...داد زد:خفه شو  تینبا عصبا سامان
 ی برهیلرزش و یول شدیتر م نیو سرم سنگ شدیداشت کم کم بسته م چشمام

 ...کردمیو حس م میگوش
 کال تار شد. دمید گهید میبلند شدن ناگهان با

**** 
ُرم تو ینگاه ــِ ــماره و گرفتم که با اول یبه س ــتم انداختم و دوباره ش وق ب نیدس

 م؟چندبار بهت زنگ زد یدونی:مدمیصداشو شن
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 _به خدا حالم خوب نبود.
ستم م صدام ستمینم دیلرزیگرفته بود و د ش تون س یو تو یگو ستم در ت نگه د

 دارم.
عت رفت با ســر نه  لت خوب نبود؟چرا؟نک حا االنم  یتصـــادد کرد ی_

 هیخورده افتاده؟ِد  زیاز اون پله ها پات ل ؟نکنهیدعوا کرد ؟نکنهیمارســتانیب
 .یبگو لعنت یزیچ
 د افتادم.خور زیبودم که پام ل ییخونه با دمشا یگفتم:تو و دمیخند یحال یب با

 ن؟ی_هم
 _آره.

 لرزه؟یدستت م یتو ی_پس چرا صدات گرفته؟چرا گوش
 لرزه؟ یدستم م یتو یگوش یدونی_تواز کجا م

 که داره. یخش خش ی_از صدا
 یممحک یکرد و گفت ضربه  نهیو دکتر اومد معا نی_راستش سرم خورد به زم

 .ت خورده به سر
 .ـــــــنیهــــــــــمــــــــــ یگی_اونوقت م

ــدا با ــ یداد بلند یص ــتم  یکه زد گوش ــله دادم و بازم گذاش ــم فاص و از گوش
شم و گفتم:توروخدا ا سردردم بهتر  نقدریدرگو سول خوردم تا  سه تا کش داد نزن 

 بشه.
 خونتونه؟ ی_ک
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پا یکولر و برداشــتم و کم کنترل ماش و   ســروش و ییااوردم و گفتم:د نیید
 سامان.
 برات؟ شهیبدم امی_اگه ب

 سامان آره. ی_از طرد سروش فکر نکنم ول
 .امیمن م یداریاگر شب ب یو گفتم:ول دمیشن شیپوووود عصب یصدا
 ؟ییای:مدیچیگوشم  یخوشحالش تو یصدا

 خوبه؟ امی_اره ساعت دو م
 . ابونیخ یتو زهیریمآدم مست و هرزست  یاون موقع هرچ الیخی_نه نه ب

 !!ارهیجوش م ی!!کاًل زود
 دنبالم. ای_خوب تو ب

 نگفت و منم منتظر بودم. یچیه
 ؟ییایم نی_رام

 .کنهیحتما قبول م ختمیصدام ر یکه تو یناز با
 حواست باشه نفهمن ازت. یول امی_م

 فرستم. یآدرس و برات م ایب یاز در پشت ای_حواسم هست ساعت دو م
 خودم بلدم. یبفرست خوادی_نم

 ؟یبلدا _از کج
 . امی_پوووود..ولش کن آدرس بفرست ساعت دو م

 _باشه منتظرتم .
 _مراقب خودت باش.

 .ینطور،بای_توهم هم
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 _خداحافظ.
 خداحافظ هه! گهیاون م یبا گمیو کنارم گذاشتم ...من م یگوش

 منو از کجا داره؟ یخونه  آدرس
 شرکت آدرس و ندارن که؟ یتو چکسیه

 کردم و براش فرستادم. پیتا ی.فور..ال گفت براش بفرستمکن اص ولش
ــدا با ــ یص ــ یدر گوش ــتم و به س ــروش نگاه  یتو ینیو کنارم گذاش ــت س دس

 ؟یاریِسُرم در م نیا یکردم:ک
 _دکترت گفته هروقت  تموم بشه.

شت ، با د یو رو ینیس سر یبادمجون تو میحل دنیپام گذا سه  شق با ق عیکا ا
 .و مشغول خوردنش شدمدستم گرفتم  یکاسه و تو

 .نیلی_آ
 ه؟یدهن پر گفتم:چ با

 .ی_َاَاَاه حالمو بد کرد
ــره رام نیا یزدم که ادامه داد:مطمئن یلبخند ــر خوب نیپس ورم منظ یعنیه؟یپس

 ؟یهست یکه از اخالقش راض نهیا
 فکر کردم اخالق یو کم ینیس یو گذاشتم تو کاسه

 
 من بوده.آب لبو کردن  شیبق دمیو د شیکه فقط مهربون ش

 خوبه.چرا؟ قش_آره اخال
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پا کرد و گفت:خوب شـــا نیا یکم باشـــه؟تو از کجا  دیپا واون  دنبال پولت 
 ؟یدونیم

 که؟ یدونینابودش کنن خودت م گمیم هینجوریاگر بفهمم ا یباشه ول دی_شا
 خبر دارم. ثتیخب ی_البته البته کامال از اون رو

شه چون اگر بود  ینجوریا کنمیفکر نم ی_ول ست توبا تم کشر یاون دختره ه
ل خوشگ یلیخوبه اونم هست تازه اون خ یلیکه وضعش خ یبهادر یدختر آقا

 تره.
 .یشرکت سیی.بعدشم تو ری_تو از همه خوشگل تر

 یلیو خود دختره وضعش خ هیکله مرکز خدمات سییر یپدر فاطمه بهادر ی_ول
 خوبه.
خوب  یه ولدرســت یتو بگ یخوب هرچ یلیقانع شـــده بود گفت:خ یانگار

 کن بهش. معحواستو ج
 .یی_حواسم هست دا

 نگو. یزی_به سامان و مامانت اصال چ
 _چشم.
 مارو. یکشت یو کوفت کن که امشب از نگران نایا یزود رمیم گهی_حاال د

 الزمه. یکباریمانوور هرچند وقت  گنیو گفتم:بهش م دمیخند
 زد وگفت:از دست تو. یلبخند

 . رونیشد و رفت ب بلند
 مونده که تموم بشه... شیم که هنوز ُکلردبه پاکت ِسُرم ک یهنگا
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شتن تو نیزم یو رو ینیس شغول گ شتم و م ستایا یگذا که  یکاریشدم از ب ن
 بهتر بود.

س یانداختم و وقت یباال نگاه از شدم ک  یآرو آروم رو ستین یکاماًل مطمئن 
ــمت در خروج ــنه پام راه رفتم به س ــدا یپاش ــروص انگوتان دوتا اور یکه با س

 مون حالت ه یهمونجا تو
 
 .ستادمیا

 .ادی_رد کن ب
 ؟یطلبکارم هست ی_ِد آخه نامسلمون جر زد

 بده به من. ی_خفه شو من از تو بزرگتم جلد
ساعت اختالد بوده که ا یبزرگتر ویچ یچ- سه  شه  یآج نمیهمش  شما که ب

 بوده. مانیبد زا یمادر ما کم
 .ادیکن بزد پس کلشو با خنده گفت:خفه رد  یکی

سروش و گفت:اله یفندک نقره رنگ بشیج یتو از ست  باهاش عمرت  یداد د
 .یبزن شیو آت

 خوب خوب کنم. یباهاش کارا خوامیکرد و گفت:م یبلند یخنده  سرش
شون گوش نکردم تند تند راه رفتم و آروم از در زدم ب گهید  عیسر و رونیبه حرفا

ص سمت در که با  شدم و رفتم  شتب ئمیسگ از جا پر یدااز کنار باغ رد  م رگ
 بسته  دمیسمتش د
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 ... رونیدر و باز کردم و رفتم ب ادیآقا اردالن ب نکهیتا قبل از ا عیاست،سر
ش دنید با ست نشیما شدم و پال شتم رو کیسوار  شبورد و  یداروهام و گذا دا

 .وفتیراه ب یگفتم:زود
 و آروم حرکت داد و بعدشم با سرعت حرکت کرد... نیماش

 ت:حالت خوبه؟گفو  دیگونم کش یو رو دستش
 _آره بابا.

 ی)ادا یگیم ی)باز داد زد(رنگ به روت ندار؟یزنیراحت حرد م نقدری_چرا ا
 منو در اورد(آره بابا..

 داد نزن بخدا سرم درده. نقدریو گفتم:تورو خدا ا دمیخند
 ؟یخورد خوام،شامیو گفت:معذرت م دیکش یقیعم نفس
 _نه.
 بخرم؟ ی_چ
 .مهی_ق
 مه؟ی_ق

 .مهی_آره ق
 خوب. یلی_خ

 ینرم یدستش گرفت و ب*و*سه  یو جابه جا کرد و همزمان دستم و تو دنده
با لبخند مهربون بهم نگاه کرد جواب لبخندش و دادم و  یپشـــت دســتم زد و

  تیگفتم:حواست به رانندگ
 

 .باشه
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 خمار وخسته.. یچشما نیبا ا ،اونمیذاری_مگه تو م
 

ـــدینم باورم نه  نیهمچ یتو ش ندگ یخو نهیم یز خلوت بود و  یادی.ز..ک
زدم  مبل پتو و کنار ی...رویبود و نه تخت یزیاتاق داشــت نه م هیفقط  کیکوچ

 و نشستم...
 ازش کند ... کهیسفره و باز کرد و ت کیو جمع کرد و پالست روزنامه

 شدم و گفتم:بدش به من. بلند
 وانیاشق و چنگال و لگرفتم و خودم مشغول پهن کردن شدم...نوشابه و ق ازش

 ؟یو گذاشتم و گفتم:ظرفا و کجا برد
 .ارمیآششزخونه داد زد:االن م یتو از
به اون  زیو ســاده بود..هه..م رانهیکردم چقدر فق یروبه روم نگاه یســفره  به

که  یکیکوچ یســفره  یو ول کردم و نشــســتم پا یرنگ یو  پر از غذاها یبزرگ
 سرد و  نیزم یرو
 

 فرشه... بدون
 از شام. نمی_ا
 باال... دمیکش میر یغذا و تو ینگاه کردم و بو بشقاب به

 و برداشتم و شروع به خوردن کردن .. قاشق
 ؟یقرصات و بخور دی_ساعت چند با

 .دونمیو گفتم:نم دمییتند غذام جو تند
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شق شو م یو تو قا شت و همونجور که غذا سمت  دییجو یدهنش گذا رفت 
 ت ها و خوند..پاک یکی یکیقرص ها و  کیپالست

 و با ترس بهش نگاه کردم. دمیکه زد از جا پر یداد یصدا با
ـ ـ ـ ـ ـوز ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ه ـ ـ ـ ـ ـ ـچی_ت ـ ـ ـدوم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

 ؟؟؟؟؟ینـــــــخــــــورد
و  دیظرد و بلند شدم که برم...دستمو کش یقاشق و پرت کردم تو تیعصبان با

 .. دیببخش دیبا التماس گفت:ببخش
 .یزنیرت باشه داد م_بار آخ

 از کوره در رفتم . هوی خوامیخوب ،معذرت م یلیخ_
ور بخ نیگفت:بشــ کردیو همونجور که با چشــماش التماس م دیو کشــ دســتم

 .شهیغذاتو حالت بد م
تش اشتهام کور شده بود...دس یدستم گرفتم ول یحرص نشستم و قاشق و تو با

 .گهیو پشت کمرم گذاشت و گفت:بخور د
 .نیامبود گفتم:ر ریه سرم زک همونجور

 _جون دلم.
 موهام زد .. یرو یب*و*سه  همزمان

 خودته. یافتاد پا یهر اتفاق یداد بزن گهی_بار د
نگام  رهیکالمم بود که متوجه شــد و چند لحظه خ یتو یو ســرد تیجد انقدر

 شناسم. یطرد مقابلم و اصال نم شمیم یعصب یکرد...من اصواًل وقت
 .دیش_باشه گفتم که ببخ

 خوردم و گفتم:خونت سوسکم داره؟ یوشابه کمن نگفتم و از یچیه
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ــح د لبخند ــت به ا هی یگفت:نه ول دمیکمرنگش و واض )با یبزرگ نیاژدها داش
 دستش از انگشتش تا آرنجشو نشون داد(پرهام گرفت بردش.

 ه؟ی_پرهام ک
 گفت:دوستم. دمینفهم لشیبهم کرد که اصال دل یبد نگاه

 _چرا بردش؟
 دوستامونه برده واسه اونجا. از یکی یمهمون گهیشب د _چند

 کنه. یکار نیریباهاش ش خوادی_حتما م
 .یخیتار یکار نیریش هی!اونم قای_دق

 زد. یطونیبند حرفش لبخند ش پشت
 خوشمزه بود.ممنون. یلیبشقاب و گفتم:خ یو گذاشتم تو قاشق

شا با هت هنراتم و ب از یکینکردم که فقط  یباد کرده گفت:نوش جان کار یل
 .ادنشون د

تو مانتوم و در اوردم و  میاومد ی...وقتدیمبل دراز کش یو بلند شدم رو دمیخند
ا صــد نیا یکه خونه تنم بود واســه خودم جلو یاســی دیســف شــرتیبا همون ت
 چرخم... یقشنگ م

شمردم که داغ شدن گونم  یو م زشیر یو ترک ها کردمیبه سقف نگاه م داشتم
شماصورتم و چرخون ش یدم طرفش..به چ صله  یکه تو شیکم ز ا یکم یفا

 صورتم بود با دقت نگاه 
 

 ..یاهیاون س یتو ستیمردمک چشمش معلوم ن ی..حتکردم
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ش صورتم س دمیو جلو ک شما از ک نیو گفتم:ا دمیو چونش و ب*و*  بهت یچ
 ده؟یارث رس

 بفهمم. تونستمیزد و گفت:کاش م ینیغمگ لبخند
ستمو شرد و گ یتو د ستش ف شمات ا یفت:وقتد ل حا یار و بخم ینجوریچ

مه دلم م ما خوادیجلو جا ول ارمیخودم و در ب یچشــ رنگ  فیح یبذار اون
 حالت و همه  بیتو،ترک یچشما

 
 نابه. زشیچ
ــونیپ ــات و نخورد نمیبیم یو داغ کرد و ادامه داد:وقت میش ــاعتش یقرص  واز س

 قرص خوردن کرده وکه تورو مجبور به  یاون یباعث و بان خوادیگذشــته  دلم م
 م.بکش

 و گفتم:خودم باعثشم. دمیندخ
از ته دلش  یبســته و هر حرف یبه ل*ب*م زد با چشــما یکوتاه ب*و*ســـه

 و بکشه. شیزندگ لیکه آدم دل شهیگفت:نم
نرم م ل*ب*م نوازش م دیب*و*ســـیو  هامو آروم   ی...صـــداکردیو مو

.با ولع و .. شــهیخونه پخش شــد و هردو تشــنه تر از هم یتو دنمونیب*و*ســ
 ...اون نشسته و زدیک ممنوم یو لبا دی*سب*ویمحکم م

 
ــو رو یرو دهیخواب من ــتش ــ یمبل...دس ــت داغمو داغ تر  دیگردنم کش و پوس

 دی...زبونم و کشــزدیمن و مک م یلبا یشــتریکرد...ســرش کج کرد و با ولع ب
 ...با دندونش دیدهنش و مک یتو
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ا چشــمم و ب یه گرفت...ُزل زد توازم فاصــل یو با آه خفه  دیو کشــ نمییپا لب

 ...ینمون نجایا نیاز ا شتریقرمزش گفت:بهتره ب یرفته و چشماگ یصدا
ند تند که ت نشیس ینشستم روبه روش و سرمو رو نیزم یشدم نشستم رو بلند

 بمونم؟ گهید کمیگذاشتم و گفتم: شدیم نیباال و پا
و گفت:تا  دیگوشــم و ب*و*ســ یبا دســتش زد پشــت گوشــم و الله  موهامو

 بمون. یاخویهروقت م
**** 

 
که حال راه  ومدیاونقدر خوابم م یول یاز خســتگ ایاثر قرص ها بود  دونمینم

 رفتن نداشتم...
ششزخونه م یصداش از تو سرو سنگ یول دمیشن یآ شت  شمام دا  یم نیچ

ــد،بو ــنگ یخوب و آرامش بخش قهوه و حس کردم ول یش  نیاونقدر پلکام س
  یبفهمم بو نتونستم یبود که حت

 
 شکالت... ایو*ست قه* خود

 نیم*را
 ها سرد شده بودن قهوه

 خواب بود هنوزم
 بود زونیآو دستش
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 ...دمیدستم گرفت و نوک انگشتاش و ب*و*س یو تو دستش
 خوبه که هست... چقدر
 خوبه که بازم کنارمه... چقدر
 ...رهیگیخوبه که دستم و م چقدر
 ...یدونیم یخوبه که بازم منو آغوش خوب چقدر

 ... دمیمبل،پتو و باالتر کش یو کنارش گذاشتم رو دمیسو ب*و* دستش
 ...شیرفت سمت گوش نگاهم

 !سروش!
 توهم رفت... یلعنت ییدا نیاسم ا دنیبا د اخمم

 اتاق. یو دادم و رفت تو جوابش
 ن؟یلیتو آ ی_کجا

 منه. شهی_پ
 صدام چند لحظه سکوت کرد ... با

 کنه؟یم کاریتو چ شهی_پ
 نداره. یتو ربط _به

 ش؟یمراقبت بشه،چرا برد ازش خوب دیبا ضهیق اون مر_احم
مشت آدم  هی شیپ نکهیمن باشه بهتره تا ا شیمتقابال مثل خودش داد زدم:پ منم

 و پست باشه. اکاریر
 ..دیشد کامال فهم ینفس تندش م یاز صدا نویبود!ا یعصب
 خبر دار نشدن برش گردن. هیخوب تا بق یلی_خ

 .ارمشیشد م داریواب رفته ب_فعال خ
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 ...نـی_رام
 اگر فردا صبح باشه. یحت ارمشیشد م داری_ب

 خاموشش کردم.. عیو قطع کردم و سر یگوش
 به ساعت انداختم...:بود. یو نگاه رونیاتاق رفتم ب از

ل*ب*م نشست...چقدر  یناخواسته رو یرفت سمت صورتش،لبخند نگاهم
 دختر... نیب نهیریش
 تش و کنار زدم...صور یتو یو موها دمی*و*سو ب شیشونیپ

 بود که فقط نیکار ا نیچونم گذاشــتم ، بهتر رینو زدم و دســتم و ززا کنارش
 بهش نگاه کنم...

 جبران بشه... دیسال ها شا نیا یها یدلتنگ
 ..کیکوچ یصورت گردش و لبا به
 موج دارش... یسبزش و موها یچشما به
 ...دشیپوست سف به

 ...دمیکش یدارصدا  قیعم نفس
 .نیاه کرد و گفت:راماز کرد و خمار اطرافش و نگو ب چشماش

 خواب آلوش زدم و گفتم:جونم. یبه چهره  یلبخند
 زد... ینیریاومد سمتم و لبخند ش نگاهش

 ریشــدم رفتم کنارش نشــســتم و موهاشــو زدم پشــت گوشــش و گفتم:ســ بلند
 ؟یشد

 ؟یاز چ ریدستش چشمش و خاروند و گفت:س با
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 خواب._از 
چشــمم ُزل زد و  یتود،یرفتم و صــورتش و باال کشــدســتم گ یو تو چونش

 ؟یکنیکنم دعوام نم یکار هیگفت:اگه 
 ؟یو کنجکاو گفتم:چه کار مشکوک
 ل*ب*م... یو داغشو گذاشت رو کیکوچ یلبا دیو باال تر کش صورتش

 ...دادیهم م زهیبهش جا نهیکارش ا دونستمیم اگه
ش ل*ب*ش شبا لبخ دیو عقب ک م که بگ یزیستم چنگام کرد ،خوا یطونیند 

 ...دیو کش نمییو با دندونش محکم لب پا دیلو کشبازم خودش و ج
 .هیچه طور شهیکبود م یوقت نی_بب

 شتریاز عشقت باشه ،بذار ب یکبود یبا خنده گفتم:وقت یدردم اومدم ول نکهیا با
 باشه.

 بفهمه.سامان  ترسمیبرم؟م ستیبهتر ن نیزد و گفت:رام یلبخند
 باشه. دهیفهم_ممکنه تا االنم 

 .گهی_آره د
 اشو حاضر شو._تو پ
 چقدر الغر شده... کنمیکه دقت م د،حاالیشد و مانتوش و پوش بلند

 که استخوان شونش کامل معلومه... یاونقدر
 ازش خوب مراقبت بشه.. دیبا هیبه حرد سروش افتاد:اون مر ادمی

 ضه؟یمر
 ؟یضیمر چه

 ه؟یبد زیچ نکنه
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 م؟یر_ب
 .میو گفتم:بر دمیاومدم و بلند شد و گونش و ب*و*سصداش از فکر در  با
 ..دستم. ی..دستش و محکم گرفته بودم تومیخود خونشون باهم حرد زد تا

 کنهیسروش داره با اخم نگامون م شییدا دید نکهیبشه با ا ادهیپ خواستیم یوقت
 و با خنده رفت تو... دیل*ب*م و ب*و*س عیسر یول

 و ترک خورده خونم نگاه کردم... دیسف و به سقف دمیباال تر کش و پتو
 الغر شده؟ نقدریا چرا
 بشه؟ زشیهمش حواسشون بهشه که مبادا چ چرا

 مشکوکه برام؟ اشمیو حواس پرت اخالق
 افتاده؟ یاتاق چه

سم سروش و گرفتم ول نف شماره  ستم و  ش شدم ن  یو با حرد فوت کردم و بلند 
 .نمتیبب حتما دی. بانمیدادم:رام غامیردش کرد ...بهش پ

 زنگ زد: یفور
 _الو.

 .میباهم حرد بزن دیا_سروش ب
 .گهید ایدختره اومد:سروش ب هیاز  یپر ناز صدا

 .شهیاالن نم زنمی_فردا بهت زنگ م
 _خبرم کن.

 نجس.. کهیالسه...مرد یو قطع کردم...هه...هنوزم با دخترا م یگوش
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 یاز صدا ونیود اب دهیخواب نیلیخوابم...آگرفتم ب میو کوک کردم و تصم ساعت
 ...بخوابه رهیم دم،گفتیفهم میزدیحرد م میاشتخمارش پشت تلفن که د

و  کیاون  مبل تنگ و کوچ یغلت زدن رو یبعد از کل یکردم بخوابم ول یسع
 حرص خوردن... یکل
 

 .نگیرفتم سمت پارک عیگوشم بود در و بستم و سر یرو لمیکه موبا همونجور
 .اینکن ریشب د نی_بب

 طع کنم.ق دیشده با رممیکار دارم د یلیرهام خ_باشه پ
 _خوب برو به کارت برس.

 _خداحافظ.

 _خداحافظ.
 ...نرویاومدم ب نگیو روشن کردم و از پارک نیکمربندم و بستم و ماش هیسر

ــت ــمار نگاه م هیچراغ قرمز بودم و با حرص به ثان پش ــدا یش  یکردم که با ص
 درش اوردم. بمیجاز  عیسر میگوش

 ؟یومدیوز ن_چرا هن
 چراغ قرمزم.لبخند جوابش دادم:پشت  با

 برم. دیبا گهیساعت د کیمن تا  ای_زود ب
 جوابش دادم:کجا؟ یفور

 .ایب ی_کار دارم.زود
 که چراغ سبز شد با سرعت حرکت کردم... نیهم
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ــو نگیپارک یرو روبه ــتم و س ــ چیینگهداش و  نیو دادم نهگبان که خودش ماش
 ره...بب

جه به تو یاقش و برفتم سمت ات زدمیمونجور که نفس نفس مو باز کردم و ه در
ــدا ــ یص انتظار چرا بدون  یاومد تو و گفت:آقا یدر و باز کردم که فور یمنش

 اطــ...
 .رونیقطع شد:خودم اطالع داشتم برو ب نیلیخشک آ یبا صدا حرفش

 در و بست.. عیگفت و سر یچشم
 ؟یبر یخوا یمسمتش و گفتم:کجا  رفتم

که زده بود  یمشــک نکیعاورد و با  رونیپرونده روبه روش ب یوو از ت ســرش
 .نیبرم.بش دیدعوتم با یگفت:امشب جا

 شده؟ فیو گفتم:چشمت ضع کشیمبل نزد یرو نشستم
 وقته. یلیبود:آره خ یاخم مشغول بررس با

 _من برم به کارام برسم.
 .نیشدم که گفت:رام بلند

 نم.نگاهش به پرونده بود:جا کردم،هنوزم نگاهش
 ؟یبد لیتحو ندهیم تا هفته آکه بهت داد یتمام پروژه ها شهی_م

 تا چهارشنبه. ی_آره ول
 .ستین ی_مشکل
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و در اورد و بلند شـــد...خوب  نکشیو از پرونده گرفت و بســتش،ع نگاهش
س زینگاهش کردم،مانتوش و آو ست رهنیپ هیو  یکرده بود به چوب لبا بلند  نیآ

  یا روزهیف یگ آبکه رن
 

 ....دادینشون م یه خوبکه بدنش و ب یبود و شلوار تنگ دهیپوش داشت
 ؟یپوش یو جلو همه م نایاخم گفتم:ا با

 وادخیم یکس یبست گفت:نه وقت یمانتوش و م یکه داشت دکمه ها همونطور
 پوشم. یتو مانتوم م ادیب

 .گهی_پس من برم د
ــ رفتم ــورت یلبا دنیبا د یول دمیطرش و گونش و ب*و*س گونه  الیخیب شیص

سبوندم به ل*ب*ش  شدم...با شدم و ل*ب*م و محکم چ با خنده ازش جدا 
 اخم گفت:دور لبت و پاک کن.

 .یدار یدستمال دور ل*ب*م و پاک کردم و گفتم:رژ خوشمزه  با
 زد... یکه بهم رفت لبخند یبا چشم غره ا همزمان

 زنم. یهت زنگ مگفت:شب ب یآروم یسمت در با صدا میرفت هردو
 ردم و گفتم:منتظرم.فش دستشو

 ...یسمت منش سمت اتاق و اونم رفت رفتم
 ...ومدیم یلعنت گاریس یبو بازم
 بگم آسم دارم... یمن به چه زبون آخه
 دیبکشــ گاریســ نجایا یرفتم و پنجره و باز کردم و با اخم گفتم:بار بعد عیســر

 .کنمیاعتراض م
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 شد...بهم زد و مشغول کارش  یشخندین
 معتاد... ی کهیمرد

سه  دیکه زده بودم حتما امشب با یشیآسانسور به خودم نگاه کردم،با ت نهییآ یتو
 ..دمیخونه...هه...از فکرم خند اوردمیچهارتا دختر و م ای

 یپرهام بود تنم بود و موهامم خودش کم هیکه هد یکیو شلوار و کفش ش کت
 حالت داده بود...

 رهام؟پ هیک نیشدم و گفتم:ماش رنگ یمشک یپورشه  سوار
 فرهادمه. ییدا نید ماشو روشن کرد گفت:دادا کمربندت ببن نیماش

 .یشد پیخوشت یلیو بستم وگفتم:خ کمربند
 اوستا. یکنیبه گلوش داد و گفت:شرمنده م یزد و با باد یلبخند

 ؟ییدادم:کجا امیپ نیلیخنده روم و ازش گرفتم و به آ با
 بهش وصله... شیوشگ کنمیوقتا فکر م یبعض

 ؟یی.تو کجایواسه مهمون شمیاب دادم:دارم حاضر مجو یفو
 جشن مسخره دوستم. رمیو دادم:منم دارم م جوابش
 خنده فرستاد و گفت:چرا مسخره؟ شکلک

 خوشگل اونجاست. یاالن پر از دخترا ستیمسخره ن ادمی_ز
 که ارسال شد زنگ زد،باخنده جواب دادم:سالم عشقم. نیهم

 بخــ... یزنم جواب ندبهحالت زنگ ب یعشقم و وا_مرض و 
 نگاه کنم. یه کسب تونمی_مگه من جز تو م

 طعم تو خاص تر از همه باشه. یپرهام گفتم:اونم وقت یتوجه به عق زدنا یب
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 ؟یداد زد:موهامو نسوزون هوی یشده بود ول ساکت
 _چشم حواسم هست.

 کنارت؟ هیزنه گفتم:ک یصدا با
 جواب نـ... بخدا اگه زنمیبهت زنگ م نیولش کن.رام یچی_ه

ند نا نیبه ا بل ن یحرص خورد گه جواب  دمیدنازش خ و گفتم:تو زنگ بزن ا
 پرهام منو بکشه خوبه؟ نیندادم ا
 خودم بکشمت. دی_نه با
 صداش بود. یخنده تو موج

 ؟یکشی_واقعا منو م
 زجر کش بشه نه بکشنش. دیخ*ی*ا*ن*تکنه باکه  ی_کس

 بود.. یاصخ تیجد هیصداش  یتو
 ؟یآدم عاشق و گول بزنه چ هیکه  یکس پس
 ؟یبزاره چ یخبر یب یو توعاشق  هیکه سال ها  یکس
 ؟یکه قولش فراموشش بشه چ یکس
 ؟یچ شیریبگ دهیو بعدش ناد یکه عذابش بد یکس

 صداش از فکر در اومدم .. با
 .زنمیبهت زنگ م نی_رام

 گذشته. ادیگرفته شده بود،هم از حرد خودش هم از  حالم
 .زمی_باشه عز

 ال._فع
 و قطع کرد... یگوش
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 شدم... رهیروبه رو خ به
 رفتن.. یم یسمت هیها هر کدوم به  نیماش کهیابونیخ هب
 ..وونهید یکیعاقل بود و  یکی
 مست.. یکیبود و  اریهوش یکی
 نجس... یکیپاک بود و  یکی
 بدبخت... یکیخوشبخت بود و  یکی
 ...سیصورتش خ یکیل*ب*ش خنده بود و  یرو یکی
 با عشقش... یکیو  زدیغضش سر و کله مبا ب یکی

 !لعنت
 نداره.. یقانون چیکه ه یزندگ به لعنت
 ...یریبگ میخودت تصم یبرا یتون یکه خودتم نم یبه زندگ لعنت
 ..نیرارزش ت یو حرد قلبت ب نهیبا ارزش تر گرانیکه حرد د یبه زندگ لعنت
 ..یو آخرش با نابود هیکه اولش با بدبخت یبه زندگ لعنت

 هش فکر نکن._ب
شتم صورتم و بمشیدیسمتش...تار م برگ سمت پنجره...دنده و ... رگردوندم 

که  ،حاالیشــیم تیاذ شــتریب یبهش فکر کن شــتریب یعوض کرد و گفت:هرچ
 برگشته سمتت از نوع 

 
 .بساز
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ن و جبرا امیبتونم دلتنگ دی.شاتونمیچشمم فشار دادم و گفتم:نم یو رو انگشتم
ب کنم و خو ضمیبازم حال قلب مر دنشییو بو دنی*سبتونم با ب*و دیکنم،شا

 بزارم اونم راحت  تونمیمن یول
 

و برادرش مثله ســـگ کتکم زدن و انداختنم  شییدا یوقت ش،اونمیزندگ یپ بره
ستان،اونمیب یجلو شم،اگه تو  یکار یوقت مار شرکت اخراج ب کردن که از اون 
  چکسیه ینبود

 
 تونستینم چکسیکنه،ه دایبا اون حالم پاونم  مارستانین و جلو بم تونستینم

 زارمیو م ..دستمرمیانتقام بگ دیتنم هم از تو دارم.با یلباسا یکمکم کنه من حت
 نقطه  یرو
 

نقطه ضــعفشــون آزارشــون بدم که به گوه خوردن  نی..اونقدر با همضــعفشــون
سط هم آ نی..اوفتنیب ستن و هم من  یوراطرافش چه ج یآدما فهمهیم نیلیو ه
 چرا چهرسال ولم  دونمیم
 

 خودش انشمیاطراف یتقاص تمام کارها دی..باشهیعشقش م یو حاال ادعا کرد
 پس بده.

من فقط ســرش و تکون داد و گفت:کمکت  هیجد یتمام جواب تمام حرفا در
 داداش تا آخرش باهاتم. کنمیم
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سیچ زیم ی...رواوردیدخترا گوشم و درد م غیو ج کیموز یصدا شت یش م بر دا
 .زمیبر یگفت:برات کم یبلند بایتقر یپرهام در گوشم با صداو خوردم،

 دستش نگاه کردم و با سر گفتم نه! یتو هیسکیو به
سر که دختر دمیپا یحال خودم و اطرافم و م یتو شمم خورد به دوتا پ  یکه چ

 وسطشون نشسته بود...
 توسر جفتشون بکنن.. خاک

ستم برم  بلند شینزد یسمت بار ها ،وقتشدم و خوا و  نیلیآ دنیشدم با د ونک
 سروش و سامان تعجب کردم!

 ه؟؟یمهمون رهیگفت م نیلیآ
 ..شنیدعوت م ناهمیخودم خندم گرفت! خوب معلومه که ا یایباز جیگ از

شد و چ سروش سامان گفت و رفت تو یزیبلند   یبار...منتظر رو یدر گوش 
صندل کی سامان بلند  یاز  ستم تا  ش شه بره...ولها ن ص یانگار یب شت د ندق

 داشت از  یبلند بشه...دختر
 

نارم ـــدیرد م ک فت  یل*خ*تش و تو یزوبا ش جب کرد و  هویدســتم گر تع
 ؟یکنیم کاریگفت:چ

 ؟یانجام بد یبرم کار تونمیگفتم:م یژست کامال مغرور با
ستش و رو یکنم منظورم و بد گرفت ..با لبخند رو فکر ست و د ش رون  یپام ن

 برات . کنمیم یبخوا یو در گوشم گفت:هرکار دیپام کش
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شو رو یها نفس ست یداغ شم فر شد...ولالله گو شم  مجبور  یاد...وقاعا چند
 بودم!

ستم شردم و گفتم:برات طعمه  یو رو د شتم و تنش و به خودم ف  یکمرش گذا
 دارم. یخوب

 بهتر از خودت. یو گفت:چه طعمه  دیگوشم کش یالله  یو رو زبونش
 .مکردیه بود و داشتم عرق مگرفت حرصم

 هت بدم.ب خوامیبهترش و م هیو گفتم: دمیگردنش کش یو رو دستم
 و مماس با صورتم کرد و گفت:کدوم؟ صورتش

 دستم اشاره به سامان کردم و گفتم:وضعشم خوبه. با
ل*ب*م فشار داد  یهمون فاصله ل*ب*ا*شو رو یبهش انداخت و تو ینگاه

 ن داد و رفت سمتشون..و بلند شد..دستش و برام تکو
س ش یو محکم رو تمد هم  یبود..زود ی..َاه چه دختر ه*ر*ز*ه دمیل*ب*م ک

 داغ کردم انگل خانم..
ش با سامان و با چند کلمه حرد ک سامان  دیدقت نگاه کردم که  سمت بار ...

ـــهیخودش هم بال دخترا بودد برا ش که کســ نویترس ا نیهم یدن ـــت   یداش
 گول  ایکنه  تیخواهرش و اذ

 
 ستادمی...پشت سرش انیلیستفاده کردم و رفتم سمت آاز فرصت ا عی...سربزنه

ستم و رو شگر یو د سمتم و با د دمیدنش ل*خ*تش ک شت  شم برگ  دنمیبا خ
 خشکش زد!
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شد و لبخند دندون نما با  یلبخند بهش نگاه کردم کم کم لبخندش پر رنگ تر 
 صورتش و گرفت... یپهن

 ؟یکنیم کاریچ نجایگفت:توا یلندب یشد و در گوشم با صدا بلند
 ود؟ب یخوب زیدستم گرفتم و در گوشش بلند گفتم:سوپرا یو تو بازوش

 بود. یلبخند گفت:عال با
 بار؟ میو دور گردنم حلقه کرد و ازم جدا شد و گفت:بر دستاش

خاموش کردن و نور آب همون ها و   یکم تو یلیاونم خ یرنگ یموقع چراغ 
 .میدر گوشش گفتم:بر سالن بود دستش و گرفتم و

 میرفت یم میو خنده داشــت غیتند و ج کیبلند موز یو صــدا یکیاون تار یتو
 مت بار..س

 زم؟یبر یروبه روش گفتم:چ مینشست یصندل یرو
 ..ومدیبدم م یسکیاشاره کرد..َاه من از و یسکیدسشت به و با

 ... ختمیخودمم ر یو دادم ، دستش برا ختمیر یکم
 ...میدیسرکشجا  هیبه هم و  میا و زده وانیخنده به ل با
 گلوم زهر بست... شیتلخ از
 .یدم و در گوشش گفتم:خوشگل شدها و خور ینیاز بادام زم یکی

ــگونیبلندش بازوم و ن یناخون ها با ــدا یش ــ یبلند یگرفت و با ص م در گوش
 ؟یکردیفکر م یبه چ یزدیو م پیت نیا یداشت یگفت:وقت

 امشب. یرنگ یبلند گفتم:به دافازدم و در گوشش  یطونیش لبخند
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شونش و گرفتم و تو ی گهید زیت شگونین شردمش... یگرفت..  یوبب*غ*لم ف
ــت کننده بود..همونطور که تو ــونه  یعطرش واقعا مس ــر ش  یب*غ*لم بود س

 تا  دمیو ل*ب*م و کش دمیل*خ*تش و ب*و*س
 

 و مدیپاش کش یبدنش شدم...دستم و رو ییهویگردنش...متوجه لرزش  یرو
 زم؟یبر یکسیدر گوشش گفتم:بازم و

ــرش ــر نیو تکون داد...ا س ــتش...نگاهم ب وانیل یس ه ها و پر کردم و دادم دس
ش هیپر و  وانیصورتش بود و ل سرک ش دم اونمیجا  سرک صورتش دیبا من  از  و 

 توهم رفت...بادام  شیتلخ
 

به ل*ب*ش نزد ینیزم باز کردنش ل*ب*ش دســتم و عقب  کیو  با  کردم و 
و زبونم  دمشیوندم و محکم ب*و*سل*ب*ش چسب یو ل*ب*م و رو دمیکش
  شدیم نییباال پا نشیس ی...قفسه دمیل*ب*ش کش یرو
 

ستم و روجدا  ازش شش گفتم:و یشدم و د شتم و در گو  و یسکیکمرش گذا
 خورد. ینجوریا دیبا
کمرش نوازش گونه  یو دســتم و رو دمیدر گوشــش کشــ یقیعمد نفس عم از
 ..دمیکشیم

 ؟یزیری:بازم مگفت یجیو با گ دیعقب کش و کمرش
 هیو  وانی...لختمیخودم کمتر ر وانیل یو پر کردم و تو وانشیل یثیخنده خب با

 م؟یبر*ق*ص میو در گوشم گفت:بر دیجا سرکش
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 . میو در گوشش گفتم:فعال نشست دمیانگشتم  و صورتش کش نوک
روم زبونم و آ دنشیب*و*ســ یصــورتش گذاشــتم و به جا یو رو ل*ب*م

 .نیو گفت:نکن رام دیکش یقیفس تند و عمپوستش...ن یرو دمیکش
 یارپاش گذاشــتم و با فشــ یدســتم و رو یکیعقب بکشــه که اون  خواســت

وب خ یو با بو دمیگردنش کشــ یبه پاش نگهش داشــتم..زبونم و تا رو یآروم
 تر شدم...پوست  یعطرش جر

 
 ت تر؟خلو یجا هی میو در گوشش گفتم:بر دمیو ب*و*س گردنش

 گفت. یفی..آره ضعدیلرز یدستاش مبسته بود و  چشماش
کردم  ازاتاق و که ب نیبردم سمت اتاق ها و در اول دمیشدم و دستش و کش بلند
 دمیدر و بستم..دستشو کش یپسره فور یدوتا دختر کامال ل*خ*ت رو دنیبا د

  نیبردم سمت آخر
 

 ...کتمدیلرز یبود و دستاش م جی..سرش گاتاق
 
ب*غ*لم گرفتمش و با خودم راهش  یو توشــونش  یاوردم انداختم رودر  و

ــتم... نگاه میرفت یدادم تا اتاق در و باز کردم و وقت داختم هش انب یتو در و بس
 و  زدی...نبض گردنش تند م

 
 عرق کرده بود.. شیشونیپ
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 دادمکحواست به سامان و سروش باشه. امیبه پرهام پ عیسر
 گفتم:حالت خوبه؟ و زیم یو گذاشتم رو یگوش

..رفتم سمتش و کتش و از روش دور کردم و در گوشش دیصدام و نشن یانگار
 ؟یگفتم:خوب یآروم یبا صدا
 یابه چشــم هیچند ثان یدســتم گرفتم و برا ی...چونش و توو تکون داد ســرش

 سبزش ُزل زدم..واقعا جذاب بود...
وش پهل ی...دســتم و رودمشیچونش گذاشــتم و ب*و*ســ یو رو ل*ب*م

 خمارش یکج کرد و نفسش و فوت کرد و با چشما ی...صورتش و کمدمیکش
 گفت:نکن.

ب یو رو ل*ب*م نش  تریگرد ـــ تش و  ش ـــ پوس نم  ندو با د فشـــار دادم و 
 "آخ"گفت...دمیکش

ها یو تو دســـتم  دمیل*خ*ت و آزادش بردم...گردنش و ب*و*ســـ یمو
 زدم.. یقی...ل*ب*ش و مک عم

مرش و  هی ک تم  ـــ با دس فت... قب ر ع تم و آروم روقدم  ف خت  یگر ت
 خمار سبزش ُزل زدم... یچشما یو تو دمیداختمش...روش خوابان

 چشمم... یثابت بود تو نگاهش
 نگاه معصومش و نداشتم... طاقت

 ...تونستمینم
 ...رهیتقص یاون ب یخودشه ول ریتقص زیهمه چ نکهیا با
 دستم و کنارش گذاشتم که کل وزنم روش نباشه... هی

 حال بود.. یبود،ب  داغدمشی*ب*ش گذاشتم و ب*و*سل یو رو ل*ب*م
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 و حرکاتم آروم بود... دمشیب*و*سیم نرم
 ...دمشیب*و*س یو کج کردم و م صورتم
 موهام... یرفت ال دستش

شدم،همراهحر از شنه تر  شد،ت گاه حرکاتم تند  ستش ناخودآ و  ردکیم میکات د
 ...خواستمشیحاال واقعا م

 و باز کرد... رهنمیپ یو دکمه  دیگردنم کش یرو دستش
 از ل*ب*ش جدا شدم...ل*ب*ا*ش سرخ شده بود... یلحظه  یابر

 به دندونم گرفتم... نشوییپا لب
 گفت... یزیر آخ

 شده بود... گرمم
اوردم  و در رهنمیو باز کرده بود..پ رهنمیپ یباال یشستم،دکمه هاشدم و ن بلند

 ...دمیل*خ*تش کش یپاها یزدم..دستم و رو مهیو روش خ
 !دیلرز

 ...دمیو*سو محکم ب* چونش
 ..ومدیدلم نم واقعا

 ..تونستمیحال خرابم نم نیا با
 ..تونستمینم میداشت ازیهردو بهم ن نکهیا با
 ..ستمتونینم خواستیخودشم م نکهیا با

 و کنارش خودم و پرت کردم... دمیو ب*و*س گونش
 سمتم.. برگشتم
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 بودم.. کالفه
 بودم.. یعصب

 .میجلو نر نیاز ا شتریبش و در گوشش گفتم:بهتره ب*غ*لم فشردم یتو
 هنوز بسته بود... چشماش

ـــدا دیعرق کرده و ل*خ*تم کشــ نهیســ یو رو ســرش با ص ته  یو   یگرف
 گفت:ممنون .

 ؟یو گفتم:بابت چ دمیب*و*سنرم و ل*خ*تش و  یموها
 خودمم گرفته بود.. یصدا

 .یبه فکرم نقدریا نکهی_بابت ا
 زدم.. شیسادگ نیبه ا یلبخند

ستم ما کمرش شقه  یساژ دادم و به خودم زورش کردم و گفتم:آدمو با د که عا
 صالح عشقشه. کنهیکه خوب فکر م یزیبه تنها چ

 ... دیگذاشت و ب*و*س نمیس یداغشو رو یلبا
 .نییپا میریبعدش م میببخوا ی_کم

 و تکون داد... سرش
 .میدیپس کش میداشت ازیکه واقعا به هم ن یلحظه  یتو هردو

 !نه
 !دمیپس کش من

 بود برام.. تیموع نیبهتر
 ..شدیانتقام م نیبهتر
 ..شدیعمرم م یلحظه  نیبهتر
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 ..شدیرابطه با عشقم م نیبهتر
 که چهارسال منو نابود کرد... یعشق

 شدن... میاش باعث نابودخانود چهارسال
 ...دمیلحظه نفس کش نیروز و ا نیبه عشق ا چهارسال
 داشته باشم... خاطره خوب هیکه با عشقم بودم  نیمنتظر ا چهرسال

 رابطه خوب... هی
 .نیرام یبا دستش صاد کرد و گفت:وااا موهاشو

ستش و به لبه  با سمتم و د سمتش..اوممد  ت:رژم کتم زد و گف یترس برگشتم 
 لباست خورده. به
 منو دختر. یخنده گفتم:ترسوند با

 _آخه رنگ رژ گرفته.
 خوب گرفته باشه.و گفتم: دمیدستم ل*ب*شو کش با

 ...نییپا میو دستش و گرفتم و رفت دمیشو پو کت
 باال حواسم بود سامان نبود...حتما دختره کارش و ساخته..هه.. از
 کنار پرهام نشسته بود ... یسروش عصب یول

ند شــ پرهام جام تو یرو یطانیلبخ دســتش مزه مزه  یل*ب*ش بود و از 
 ...کردیم

 گرفته بود...و آهنگ کل فضا و   غیج یها روشن بود و هنوزم صدا چراغ
 سروش نشستم... یمبل روبه رو ی..رو دمیو گرفتم و با خودم کش دستش
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ستش و توهم گره زده بود و رو یپرتش کرد ...تو ینیبادام زم نیلیآ  یفکر بود!د
 پاش گذاشته بود..

 صورتش نگاهش اومد سمت ما... یرو ینیخوردن بادام زم با
 کنارمون..اومد  یکرد و عصب یم اخمکنار نیلیآ دنیباد
 د؟یودب یپخش شده بود گفت:کدوم گور کیاون موز یکه تو یبلند یصدا با
 .میازش خوردم و گفتم:باال بود یو از پرهام گرفتم و کم وانیل
 ش به پهلوم زد...با ارنج نیلیآ

 غــ... یلی_خ
 دیزدم که با باهات حرد یاالن کل نیحرد پرهام حرفش نصفه موند:ِاِاِا هم با

 رفت؟ ادتی یشبا یپسرخوب
گفت و بلند شـــد  یزیچ نیلینگاهش کرد و در گوش آ نیخشــمگ ســروش

 رفت...
 گفت؟ ی_چ

 تا موقع برگشتمون. نجاستی_گفت سامان رفته خونه خودشم ا
 ...دمیو سرکش وانیکون دادم و لو ت سرم

 .ادیداره م زمیگفت:دادا سوپرا پرهام
خترا ...همه داوردنشیخ مبود که داشتن با چر یزرگب کینگاهش و گرفتم..ک رد

 ..کردیاز همونجا نگاش م نیلیدورش جمع شده بود..آ
صدا هی ضا اومد باال و  شد و گفت:خ کیموز یدختره با ر  ممنون که یلیقطع 

من و ســارا  ی...امروز تولد و ســالگرد دوســت دیا حضــور داشــتجشــن م یتو
  نی)دوست دخترش(هست..ا
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 شما یو همکار یدهم با شا کیک
 
 .میبریم

 ...نیبرد کیاز ک ی کهیچاقو و برداشتن و ت هردو
دم و بلند ش عیستاد،سریا هویاز ترس  نیلیهمه  دخترا آ یناگهان غیج یصدا با
 ...یسمت در خروج فتنریم غیباج ستادم،تمامدخترایا

ش کیک متوجه سطا شهیشدم..همون مارمولک که پرهام   یکرده  بودش از و
ــت مدا کیک ــمتش و گفتم: دمی..خندرونیب ومدیش ــتم س ف تو ت یعنیو برگش

 روحت.
ــرا ه بایتقر ــبان چکسیجز پس ــا با عص زد و  کیبه ک یبا پاش لگد تینبود رض
 رفته... ی..دختره هم که معلوم نبود کرونیرفت ب یفور

چقدر  یبه اون قشــنگ کیف،کیگفت:چقدر کث یدر هم رفته  یبا چهره  نیلیآ
 چندش شده.َاه.

و  یعال کیک هیش انداختم و گفتم: خودم برات و دســتم و دور گردن دمیندخ
 .خرمیم زیتم
 ؟یگیچشمام ُزل زد وگفت:راست م یتو
ــ با ــتم گردنش و کش ــبوندم دمیدس ــمت خودم ...دماغم و به دماغش چس و  س

 .خرمیبرات م یتو بخوا یگفتم:هرچ
 ر.بخ یخونگ کیک هیل*ب*م زد و گفت:پس برام  یل*ب*شو رو خودش
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 ل*ب*ش زدم وگفتم:با قهوه ترک؟ یمن ل*ب*م و رو نباریا
 زد و گفت:با قهوه ترک. یدلبر لبخند

 جمع شده بودن .. اطیح یتو همه
 رفت و کمک رضا مارمولک گنده و کشت... پرهامم

سر یول میهمه رفتن و ماهم رفت بایقرساعت ت کیاز  بعد و  لنیلیآ عیسروش 
 .شعوریکنم ب یبا دختره خداحافظکرد و برد ،نذاشت  نشیسوار ماش

 .نییپا دمیو کش شهیپام و ش یو کتم و انداختم رو میشد نیماش سوار
 و بکش باال. شهیدادا ش ی_ا

 _خفه گرممه.
 .ایخورد یلی_امشب خ

اون روز مامانت  ی:راستدمیون مست کردن پرسکه خونش یاون سر یآور ادی با
 داشت؟ کارمیچ

 رس.ازش بش یهروقت اومد دونمی_نم
 برم حموم. دیتند تر برو با کمی_

ـ یرو پاشو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـ ـ ـم ع ـ ـ ـش ـ ـ ـ  یپدال فشار داد و گفت:چ
 جـــــــنــــاب.

ــکر و خداحافظ یخونه ترمز تند یرو روبه ــتم و بعد از تش  یزد..کت و برداش
 یوکه پام و گذاشــتم ت نیخوردم،همیبود و تلو تلو م جیگ یرفتم تو...ســرم کم

 باسم و در ل عیخونه سر
 



wWw.Roman4u.iR  172 

 

ــلوار رفتم توو با  اوردم ــرد و باز کردم و رفتم ز یش ــمیحموم..آب س  رش،نفس
 سیآب و بســتم و همونجور خ ریو بعدش شــ ســتادمیا ی قهیچند دق یرفت ول

 اتاق و   یرفتم تو یسیخ
 

 یبا صــدا یو چشــمم و بســتم ول  دمیمبل خواب یوض کردم...روو ع لباســام
 بود. نیلی...آخسته و ناچار بلند شدم میگوش

 ...ـلی_جانم آ
 .نی_رام

 ده؟ش یمبل و گفتم:چ یجاخوردم...نشستم رو شیپر از بغض و گر یصدا با
 _َد..دعوام شد.

 ؟ی_باک
 _ُسـ..روش.

 ؟ی_سرچ
 .یچی_هـ..

 ه؟یچیسر ه تیگر نیاعصاب منو خورد نکن ا نیلیآ
 _آر..ره.

 ؟یلرزه پس چ یم هیدات که از بغض و گر نصی_ا
 .نی_رام
 نم._جو

 شت؟ی..ام پـی_فردا ب
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 .یکه تا شب باش ای_آره صبح زود ب
 ...ومدیکردنش م نیف نیف یصدا

 _سـ..اعت چند؟
ــع نقدریا چرا ــده بود؟قبال حت فیض ــتیاگر م یش ــ یخواس  هیهم گر شیبکش

 درست حرد بزنه. تونهینم ی؟حتیجوریا کرد؟اونمینم
 .ای..اصال االن بایب ی_هر موقع خواست

 .یلعنت.ومدیتند م ینش و نفس هاکرد نیف نیف یصدا
 نکن. هیگر نیلی_آ

 ُکـ..نم. ینم هی..ـی_گر
 _پس بغضم نکن.

 _بغضم نــ..ندارم.
 .ـــنیـــلـــیو کنترل کنم پر تحکم گفتم:آ تشیعصبان تونستمیکه نم یصدا با
 هقهقش جا خوردم! یصدا با

 ..هیگر ریزد ز بلند
 از دستش افتاده بود... یگوش
 ده؟ش ینجوریا چرا

 شده؟ فیضع نقدریچراا
 !کردینم هیگر ینجوریا چوقتیه اون
کهیبا وجود ا یحت قه  ن مادر بزرگش داشـــت ول یادیز یعال مرد  یوقت یبه 

 نکرد... هیبراش گر ینجوریا
 ؟پسره بد باهاش حرد زده نیا دیشا
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 .میسروش و بزن میبر ایبود بگه ب یبودم که کاف یعصب اونقدر
 .نیلی_آ

 .شتیپ مایگفت:فردا صبح م شیرپر از بغض و گ یو با صداو برداشت  یگوش
 و قطع کرد! یگوش
 خاموش بود.. یبهش زنگ زدم ول یعصب
 ..یلعنت

 به سروش... لعنت
 و در اورده. شیگر ینجوریکرده که ا کاریچ ستین معلوم

 خودم گرفتم... یو پتو رو دمیخواب یدرد و عصب یسر با
 و بستم ... چشمم

 امشب افتاد...به اتفاقات  ادمی
 بود برام... یخوب یزد بهش چه شب یگند نمسروش  اگه

 نبودم. شیگر یو صدا نیلیفکر آ یهمش تو حاال
ستش ...بو لمس س ییپو ستاش...نفس دنشیخوب تنش...ب*و* ...نوازش د

شق هی ی...اونم براایحس دن نیبود...بهتر یش...عالتند و تب دار یها که  یعا
 بت هم فکر انتقامه هم فکر مح

 
 ...عشقش

 کمرم... ریعادت کرده بودم به مبل خشک ز گهیخواب ...دکردم ب یسع
 قبل چهارسال
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له ب با ماشــ رونیعج به  با ذوق  مدم و  گاه کردم، نیاو ـــتیدو هین شــش  س
 انجیداز تونســتم بخرمش،با ذوق و هکار کردن و پس ان ی!بعد از کلیمشــک

 به فرمونش  یسوارش شدم و دست
 

 بودم... خوشحال یلیدم،خیکش
 موتورش زدم... یبه صدا یبخند پر رنگکردم و ل روشنش

 ..یرفتم که مبادا بزنم به کس یم اطیبا احت ابونیخ یتو
شدم که ب یرو روبه شونی...به در بزرگ حادیخونش ترمز زدم و منتظر   گاهن اط

 کردم پر از درخت بود...
 ...ادیشدم و لباسم و مرتب کردم...منتظر شدم ب ادهیپ

 ..بردم. هیدختر  نیق العاده اومد...من در مقابل افو پیت هیباز کرد و با  و در
نداخت و گونم و ب*و*ســ یکه شـــدم خودش و تو کمینزد و  دیب*غ*لم ا

 گفت:مبارکت باشه عشقم.
و ل*ب*ش و چســبوند به ل*ب*م و  تشــکر کنم که پاشــو بلند کرد اومدم

نده که یکار ها نی...اگر ادیب*و*ســ خودش  وونهیمنو د لوســش و انجام 
 ...کنهینم

 ..میسوار شد هردو
 م؟یو روشن کردم و گفتم:کجا بر نیماش
 .میخوریشام م میریو بکنم بعدش م دامیاول من خر می_بر

 .دیکنب شما امر یدنده گذاشتم و گفتم:هرچ یدستم و رو یگرفتم تو دستشو
**** 
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 شدایخر کردم یپول داشتم تا خودم حساب م خواستیم د،دلمیخر زیچ یکل
ــجف هیفقط  یو ول ــاب کنم...لبخندش  دیکه خر یت کفش ــتم حس  هیو تونس

 صورتش دور  یلحظه هم از رو
 
ــتو منو محکم گرفته بود و با خودش م ینم ــد ،دس ــ یش ه نگاهم ب ید،وقتیکش

 من... وونهی..دلبر دزدمیم یدافتاد ناخواسته لبخن یلبخندش م
 یول نردکیر و برمون بهش نگاهمدو یپسرا و مردا یوقت شدمیم یعصب نکهیا با

ست منو محکم تر م دادیکدوم نم چیمحل ه یوقت شکل حل م گرفتیو د  یم
 شد!
 .نی_رام
 .نیناز سبزش انداختم و گفتم:جون رام یبه چشما ینگاه

 مغازه. نیا یتو ایزد و گفت:ب یاز سر لوس یلبخند
 .یمغازه نقره فروش یبرد تو دیو کش دستم
تآقا دوتا دســتبند ســت بود گف یو متشــخصــ ادیســن زفروشــنده که مرد  روبه

 .میخوایم
 ؟یطرح ای یزد و گفت:اسم یلبخند

 .یباال انداختم ..گفت:اسم یسمتم،شونه  برگشتم
 .دی_چند لحظه به من اجازه بد

 .مغازش رفت باال.. یتویپله ها یرو از
 .خوامیخودت بخر من نم یطرد خودم و گفتم:واسه  دمیو کش دستش
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 .گهینکن د تمیاذ کرد و گفت:ِاِااِ  یغنچه  ل*ب*ا*شو
 دستم کنم. ادی_من خوشم نم

 _بخاطر من حال.
 ...ـی_اصال بب

رفت ســمتش و دســـت منم  نیلیاومدن فروشــنده حرفم کامل نشـــد..آ با
 کلمه بود... هیهرکدوم  یروکه  یچرم ی..نگاهم افتاد به دستبند هادیکش
 ن.و اوردم که آقاتون بتونن دستشون کن نای_ا

 ل*ب*ش بود... یرو یدم که لبخند کمرنگبهش کر یچشم ریز نگاه
 .دیزحمت حساب کن یو برداشت و گفت:ب دوتا

ــاب کنه ول فشیک نیلیآ ــر یو باز کرد که حس ــتم و در  عیمن س کارتم و گذاش
 .کنمیگوشش گفتم:من حساب م

 ._آخه.
 فروشنده و گفتم:رمز. یو دادم دست آقا کارت
فتم:حاال و گ میشد نیماش رنگ،سوایسمت پارک میو رفت میتبند ها و گرف دست
 م؟یکجابر
 یپهن داره با لبخند دمیجواب نداد برگشتم سمتش که د یجوابش شدمول منتظر

 و گفتم:چته؟  دمیو لشش و کش دمی..خندکنهیبه دستبند ها نگاه م
 خوشگلن مگه نه؟ یلی_خ

 _نـــــــه.
 .نی_راااااام
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ــو گرفتم و گفتم:هرچ دمیبلند تر خند غشیج با ــتش ــگله خ یتو بگ یو دس وش
 تکه. ییایدن یحتما تو
 _چرا؟

 .دمیکه د یهست یفرد نی_چون تو خوشگل تر
 عیرو به دستش بست و س یکیو  دمیکش رونیزد و دستش و از دستم ب یلبخند

 بود... نیلیست..بهش نگا اول حرد آو به دست من ب یکیاون 
 .رتمیگیم بیغر و بیعج یسردرد ها هی هی_چند روز

 ب؟یو غر بیگفتم:چرا عجشدم و  نگران
 تونمیمکه ن هیجور رمیگ یوحشتناک م جهیسرگ هی رهیگ یسرم درد م ی_آخه وقت

 چشمم و باز کنم.
 دکتر؟ ی_رفت

 فتن.اسکن گر یت یو س شی_با سامان رفتم فقط چندتا آزما
 اد؟یجوابشون م ی_ک

 درست. دونمی_نم
 شده؟ شیزیه چخورد شده بود...نکن اعصابم

 .نی_رام
 _جانم.
 خونه؟ یبری_منو م
 ؟یشام بخور میبر یشلوغ گرفتم و گفتم:مگه نگفت ابونیو از خ نگاهم

 قرصامم خونه هستن. رهیگی_نه ببرم خونه داره بازم سرم درد م
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 _باشه.
 برم.. یشتریبا سرعت ب یاون شلوغ یکردم تو یسع
س یوقت ستینم میدیر سامان  تون شه،گفتم   ادهیکردم پ شن،کمکییپا ادیببلند ب

 حال گفت:نرو. یب*غ*لم انداختم و ب یبشه..خودش و تو
 عشقم. شهیو محکم گرفتم و گفتم:نم کمرش
شهناز خانم)مادر آ همون سامان  سرنیلیلحظه  سامان ب*غ*لش  عی( اومدن..

 م با اخم گفت:امشب سامان باهات کار داره.کرد و بردش..شهناز خان
 

 ؟یدم و گفتم:چه ساعتکر بمیج یو تو دستم
 آدرس. نیا ایب ازهی_

.باشه بود یبیو غر بیو از دستش گرفتم و به آدرس نگاه کردم ،آدرس عج کاغذ
 رفتم.. یگفتم و بعد از خداحافظ ی

 زنگ زدم جواب نداد... نیلیبه آ یهرچ
ش یدیسف رهنیسرد بود...پ یلیخ هوا ستر هیو با  دمیپو  یدکمه  هیبافت خاک

 روش..
 نوشته بودن..که  یشدم و رفتم به آدرس نیشما سوار

بزرگ بود درش و باز کردم  رفتم تو سامان اومد سمتم و دستش و  یلیانبار خ هی
 .یدراز کرد و  گفت:خوش اومد

 .نیبش ایدست دادم گفت:ب باهاش
 سرده. یلیمان زود باش که خنشست و گفتم:سا یچوب یصندل یرو

 د..نگران بو ییجورا هیداشت و  یبد اخم
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 وقتچیه کنمیم دیی!تاک چوقتیه گهیروز به بعد دسر اصل مطلب از ام رمی_م
 نباش. نیلیدور و بر آ

 ؟یو خشم باهم سراغم اومدن:چ تعجب
 خط بکش. نیلیدور آ ؟گفتمیدی_نشن

االن  یبعد از سه سال دوستو گفتم:اونوقت چرا  دمیخند ی_بلند شدم و عصب
 اومده؟ ادتی

وش گفت:بهتره به حرفم گ یکامال جد افهیق هیو با  تادسیشد و روبه روم ا بلند
 .یکن

 گفتم:خفه شو بابا. یهوا تکون دادم و عصب یتو دستمو
 بسته شد.. یوحشتناک یبا صدا یبرگشتم سمت در که برم ول عیسر

 .ستادنیگنده ا یلیخ سروش با دوتا مرد دمیسمتش که د برگشتم
 :ســـروش.دمیغر یعصب

ف الیخیب یلیخ ســروش بدم نمگ خاطر ا ادیت: کهیب دختر خواهرم و  یه ن
 .رمیحالت و بگ کمی یچزوندیم
سمتم حت نیا با سرعت اومدن  شت ریفرصت ندادن و ز یحرفش اون دتا با   م

 و لگد هاشون لهم کردن...
قدر تک م هرچ تهیک مک  گفتمینم یچیو منم ه شـــدنینم زدنخســ و ک

 ...خواستمینم
ــدا اونقدر ــ یزدن که با ص ــروش عقب کش ــمم باد کردهب ود و دمیس ...چش

 .تانمارسیجلو ب نشیبنداز دی:ببردمیشن یصداشون و م یول میدیست نمدر
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 ب*غ*لم و گرفتن و بلندم کردن تمام تنم از کتکاشون درد بود... ریز
ــ یتو ــر درد ز نیماش ــدم و وقت یب ادیاز س ــمم یهوش ش  یو باز کردم تو چش

 بودم. مارستانیب
 .ارــــرســــــــتــــــــــــ؟پــــــیداداش خوب نی_رام

 _داد نزن.
 ..رونیرفت ب یو فور دیو نشن صدام

 منو اورده بود؟ ینجا؟کیبودم..اصال چرا ا مارستانیب یتو
 هفته دگه بمونم. هی دیکرد و گفت:با نمیاومد و معا دکتر

 زنگ نیلیادرش زنگ زد و گفت و روبه من گفت:به آبه م یا خوشــحال پرهام
 دادم. امیش بود بهش پخامو یزدم ول

 نیلیاز آ دی..چرا منو کتک زدن؟اصــال چرا گفتن باگفتیم یچ دمیمفه ینم
 دور بشم؟

تمام  دمیبا کمک پرهام و پدرش اومدم خونه که د یهفته مرخصــ هیاز  بعد
 کرده بود.. رونمیگذاشته ،ظاهرا ب نگیپارک یتو لمیوسا

 ..نشدم یراض یاصرار کرد برم خونشون ول یلیخ پرهام
 هفته بهم زنگ نزده.. کیکه بعداز  ینیلیگرفته بود! از آ دلم

ــرار و حرفا با ــون بودم و بعدش به  کیپرهام  یپر تحکم بابا یاص هفته خونش
 کنه.... هیکرا ایپرهام پول دادم بره واسم خونه اجاره 

 کردم. دایگفت:پ یدرهم ی افهیاومد با ق یوقت
 _خوب خوبه که حاال چته؟

 کرد.. نگاهم
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 _چته؟
 .شهیهم یاونم برا رانیرفته از ا نیلی_آ
 ...آخه چرا؟دمیخندیم یشوک بودم که الک یتو نقدریا با

 .دیبار یکه موج عشق از کالمش و چشمش م ینیلیآ اونم
 ه.رفت نایبه اسم آل یبا دختر دمیاز دوهفته پرس و جو فهم بعد

 شرکت اخراجم کرده بودن..کار سروش بود. از
 فقم  هم شدنکنن از همشون متنفر بشم و مو یکار خواستنیم

 حال زمان
*** 

 نیلی*آ
ــتمال گرفتم ، رو با ــکام و با دس ــتمال دماغم و پاک کردم و رد اش تخت  یدس

سرم کم یول دمیخواب ستم...دوتا آرام بخش خورده بودم و  شمام و نب  جیگ یچ
 بود...

 خورد شد شتریسروش اعصابم ب یداد زدن و حرد ها یآور ادی با
ولت پ ای ادیاز تو خوشــش م یدونینم ی،حتهیاون پســره ک یدونینم یتو حت_

سشرد ی،زودیخودت و باخت یکه زود ی،اونقدر احمق آخه  ،یخودت و بهش 
  نقدریا دیدختر خوب تو نبا
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ــ باهاش ــتت و م یراحت باش ــتی،م رهیگی،کمرت و م رهیگی، دس  یه ب*و*س
اونوقته که حســاب کار  گمیم امکی...فردا به ســنیریو پس نم گمینم یچیه

 ...ادیدوتون مدست هر
 .کردیتر م دیو سردرد منو شد زدیداد م زدیکه نم حرد

ش پتو س دمیو باالتر ک س گفتیم امکی، اگه به  سا حتما  ادشیز تیبخاطر ح
 ..زدیحرفا بهم م یکل

 دی"با گفتیو فقط م دادینم تیصــال اهمبه ســروش گفتم نگو بهش ا یهرچ
ــه ه نیبگم! ا ــره نقش ــرش داره" ،جور یتو یبد یاپس  یانگار زدیحرد م یس

 ...شانسشیخوب م
سل یرو وانیل شتم و کم یع صال گور بابا یو بردا سروش که  یآب خوردم...ا
ابت ...منم به وقتش حسشعوریبکنه...ب خوادیم یپدربزرگم  ، بذار هرکار شهیم

 .رسمیو م
 رفته بودم ... یخوب یمهمون هیحاال  زدیسروش گند نم اگه

 زدم... یکمرنگ هم خوب بود...لبخند یلیخ رچهگ
 گرمش چقدر آرامش بخش بود... یحس دستا چقدر

 حس بود برام... نیبهتر دناشیب*و*س نرم
کهیا ـــتیم ن مار یمســت یتو دونس با یو خ حدمون ب دین  میرفتیم شــتریاز 

 ..کنهیو م زیفکر همه چ کردی، معلوم م کردیخوشحالم م
 ..زدم و چشمام و بستم. یلبخند
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م تا موقع نرســ ریزودتر بلند بشــم که د دیبا نیمبرم خونه را خواســتمیم صــبح
 فکر کردن، به خونه  ی...ولشــهیراه م یســاعت کینخورم  کیاونجا اگه به تراف

 عشقت رفتن چه حس 
 

 داره...  یخوب
 ودن...ب نیسنگ نیاز زور قرصا پلکام سنگبودم  ،  حیخوبام گرفته بود و گ 

***** 
 جمع کردم و رفتم سمت کمد...سرم  یباال ی رهیدارم و با گنم  یموها
 بود ... یسبز یتاپ طرح ها ی،  تو دمیبرداشتم و پوش یدیسف تاپ

م باشه که مچ پام معلو دمیساقش و باال کش پیو ز دمیو پوش دیتنگه سف شلوار
ش رونیب یسبز ی، مانتو  یول دمیتاپم بود و پوش یرنگ طرح ها قایکه دق دمیک

 هاش و  دکمه
 

 ...نبستم
 زیبند هاشو گره زدم ، رفتم سمت م دمیپوش یساده دیل استار سفآ یها کفش

ــم گربه  یو رژ آلبالو شیآرا ــ یپهن یزدم و خط چش ــر دمیکش پهن و  یو روس
 سرم کردم... یدیسف

 یر پشتگذاشتم و از د یدیسف یستد فمیک یپولم و تو فیو ک چییو سو یگوش
کل ماجرا  گهیکه د نای، به ال  انیالن گفتم بگه رفتم خونه الو به آقا ارد رونیرفتم ب

  یو خبر داشت زنگ
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سوت هیو گفتم که  زدم ش یوقته  سوار ما شنش کردم و رفتم  نینده... شدم و رو

 .رونیب
ــرعت نم ادیز ــبح بود و خ رفتمیبا س ــاعت : ص وت خل بایها تقر ابونیچون س

ه بکنم البته اگر  زشیســوپرا خوامیمهم خبر ندادم حتما خوابه  نیبودن به رام
 قول معرود صبح 

 
 سگ اخالق نباشه خخخ... ها
ــوپر یکی از ــا یاز س ــبحانه  هی لیها وس ــر دمیخوب و خر یص ــوار  عیو س س

 شدم... نیماش
خانومه چادر  رونیاومدن ب یکه در باز شد و مرد و زن فونیو بردم سمت آ دستم

ش یحجاب کرده بود...لبخند یسرش بود و کل در و  هشیم دیزدم و گفتم:ببخ
 د؟یندنب

 زمیگفت:البته عز یبه خانم نگاه کرد و خانمش به من و با لبخند مهربون آقاهه
 د؟یکار دار یبا خونه ک یول

 انتظار. ی_آقا
 .یببر تمنیاز اون در برو که ماش زمیکرد وگفت:برو عز یکوتاه ی خنده
 .ی_مرس

 رفتم الها و برداشتم و از پله ها با لیو و وسا نگیپارک یو بردم تو نیماش عیسر
 ظاهرًا آسانسور خرااب بود...
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 نیو گذاشتم زم کینفسم بند اومده بود پالست دمیدر خونش که رس یرو روبه
 یقیعم یزانوم خم شـــدم و نفس ها یزنگ گذاشــتم و رو یو دســتم و رو

  یچقدر ب یاااا...ودمیکشیم
 

 سخته... یآسانسور
شد و با  در شل*خ*ته اوم دهیکامال ژول افهیق هیباز  ستم روو   زنگ ید هنوز د

 زانوم خم بودم.. یبود و رو
 ؟یاومد یو برداشتم و گفت:ک دستم

 .اریها و ب کیزدم و رفتم تو و گفتم:پالست کنارش
شت تو همه ششزخونه..رو یو اورد و گذا سر یآ ستم و  ش مانتوم و در  عیمبل ن

 اوردم از بس گرم بود...
 ؟ی_نگفت

 یزرشک یشلوار ورزش  هیه کردم، ش برگشتم سمتش و با دقت بهش نگاصدا با
سشورت پهن شت و  یکه بند ا شک شرتیت هیدا شاد م شو که درهم  یگ و موها

  یگریبرهم بود...چه ج
 

 ..شده
 م؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا ه؟ی_چ

 .یتو دل برو شد بی_عج
 .یخنده اومد کنارم نشست  و گفت:توهم تو دل برو شد با
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 نویود همتنش ب نایاالن مثل من ا یخوب هرکسو گفتم:آره  دمیو باال تر کش پمتا
 .گفتیم

ند که  یتو هویو  دیخ به خودش  قدر فشـــارم داد  ب*غ*لش منو گرفت و اون
ــتخوان کمرم درد گرفت..رو ــ یمبل خوابوندم و رو یاس و گفت:تو  دیدراز کش

 هم تنت باشه  یاگه گون ینجوریهم
 

 .یشیو خوشت خوشگل
 .گنیهمه م دونمیبه چشمام دادم و گفتم:م یزنا

 ؟نه هینجوریمحوش گفت:ا یو خنده  قیبا فس عم  دیبا دندون گز ل*ب*شو
 ...نجــیهم قایگفتم:دق تیچشماش با  جد یتو
و  دیعقب کشــ یل*ب*ش کامال خفم کرد..با خنده همراهش شــدم ...زود با

 :بازم بگو.گفت
 و؟ی_چ

 و نشونت بدم. یدلبر جهینت نیااز  شتریب خوامی_حرفت و بگو م
 اوردم یفشار نشیدستم به س اب

 
 داره. یخرس گنده صبح زود چه انرژ نمیگفتم:پاشو بب و

ــد از روم و ت بلند ــرتشیش ــ یو مرتب کرد و گفت:وقت ش  یاتم یانرژ یتو باش
 دارم.

 ذوق کردم ... یحرفش کل از
 ..دمیکش و تاپم و درست کردم و شلوارمم باالتر ستادمیم اشد بلند
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اده بزن به دست و صورتت تا صبحانه و آم یفتم:برو آبآششزخونه و گ یتو رفتم
 کنم

 
نداختم و لبخند ینگاه  یســفره  هیبهش زدم ، چقدرناز بود،  یبه ســفره ا
ــت کهیکوچ ــقاب خ هی کهیپالس ــکر ر یو گوجه ها اریبش  زیتکه تکه منظم و ش
  یخور یو دوتا قاشق چا کیکوچ

 
ره و هم ک یکیو  ریپن کیبشــقاب کوچ هی یو تو یدســت ریزاســتکان و  ،دوتا

 ناز بود... شمی...چقدر پیکیکوچ یمربا یکنارش کاسه 
اومد و  دیکشــیصــورتش م یکه داشـــت رو یو حوله  سیصــورت خ با

 تو. یکرد کاریگفت:هووو چ
ــت و گفت:خب  مبل و یگردنش و انداخت رو یرو ی حوله ــس روبه روم نش

 م؟یکن کاریحاال چ
 .یکنیگفتم: فقط نگاه م یاهر کامال جدظ با

گفت:حاال  یحالت مسخره  هیخودم و خودش و با  یبرا ختیر یو چا دیخند
 صبحانه؟ ای میخجالت بخور

 .فنیح نایمنو بخور ا ایمثل خودش گفتم: ب منم
ند حاال  یو دســتش و تو دیخ فت: هاش فرو کرد و گ عدا ممو  یخودت و ب
 .میخور
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 خودم و خودش یازدم و از شکر بر ینداخت ، لبخندباال ا طنتیو با ش ابروش
 .تیترب یو گفتم: ب ختمیر
صبحانه و خورد یکل با  مید، بر میو جمعش کرد میخنده و چرت و پرت گفتن 

نداره و بعدا خودم  ییظرد شــو عیآشــشزخانه خواســتم بشــورم که گفت ما
 ...شورمیم

 نکن. ییپا شبکه ها و باال و نقدریبل کنارش نشستم و گفتم:ام یرو
 م؟ید وکنترل و انداخت کنار و گفت: حرد بزنو خاموش کر ونیزیتلو

 .میگذاشتم و گفتم:بزن زیم یقهوه و رو استکان
 .نیبش نجایا ایپاشو انداخت کنارم گفت:ب یرو بالشت

تش و دس دیامو کشپاش نشستم ...کش موه یپاش زد، بلند شدم رفتم رو یرو
 م؟یبگ شبیدموهام فرو کرد و گفت:از  یو تو

 و گفتم:از کجاش؟کردم  طونیو ش چشمام
گفت:از ساعت  کردیزد و همونجور که با دستش موهامو نوازش م یکج لبخند

 دو به بعد.
 که سروش باعثش شد.. ییهام بود همونا هیبا گر منظورش

 .مین و خراب نکنروزمو ایب الیخیو گفتم:ب دمیکش یقیعم نفس
هامو رو ی تره عد از نفس عم دیکشــ شینیب یاز مو فت: روزم یقیو ب ون و گ
 خراب کنه. تونهینم چکسیه

 _آخه مــ...
 گف؟ ی_سروش چ

 هم تو. شهیبخدا هم اعصاب من خورد م الیخیب نی_رام
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 یاخم یروزمون خراب بشه ...ول خواستیالتماس بهش نگاه کرد ... دلم نم با
ــونیپ یرو ــتش موهامو منو لمس م شیش ــکوت کردیبود و با دس  تمیه اذک یو س

 ...کردیم
 .گمیم خب حاال یلی_خ
سم بود یتو یکردم و گفتم: وقت یمکث شالم و داد و ب هوی میمرا ا اومد و مانتو و 

صبان سر دهیکه تا حاال ازش ند یتیع سر عیبودم گفت  شپ عیبشوش منم   دمویو
  نیگفتم برم از رام

 
ــکنم ک یخداحافظ ــتمو کش ــ یو با خودش برد تو دیه گفت نه دس  یلک نیماش

صاب منو ب سر و نم نیکه تو ا ختیهم رچرت و پرت گفت و اع سیپ و  یشنا
  یدونیازش نم یچیاصال ه

 
س گفت شه ،  امکیس گمیم امکیبه  هم اگر بدونه ممکنه عکس العملش بد با

بد  یلیخ گفتیســروش م یبرخورد کنه باهام ول یچه جور دونمیراســش نم
 برام. شهیم

مدت یتو باز یتو ریجبا زن زدمیکه حرد م یطول   نمو او کردمیم یگردنش 
موهام..ســرم و باال اوردم و بهش نگاه کردم ، نگاه  ایبه من زل زده بود  دونمینم

 چشمم  یتو مشیمستق
 

 .بود
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 ؟یکردیم هیگر نی_بخاطر ا
صابم خ ریزنج بازم ستش اع شتم لمس کردمو گفتم: را شده خو یلیو با انگ رد 

 .هیگر یبود برا یبود و بهونه 
و به  میشونیجلو پ دیم و با دستش کش...گردنکردیم تمیاذ یکم مشیمستق نگاه

سه  شیشونیپ سبوند و گفت: وا م که ه ینکن ، هر کار هیگر یالک زیهرچ یچ
  کنمیبکنن من تورو رها نم

 
 اهام.کارو نکن ب نیا کنهیم تیتو هم اعصاب و هم روحم و اذ هیگر ،

ت و بردم پش دمیگوشش کش ی الله یو از حرفاش بستم ...دستم و رو چشمم
ــا یحرفا و بهم زد نیقبال ا کنمیچرا حس م دونمیو گفتم:نم گردنش  یتو دیش

  یتو دیشا ای دمیخواب د
 

 ..یبچگ ییایرو
و ل*ب*ش و به گوشم چسبوند و  دیگردنم و ب*و*س ریو ز دیکش یداغ نفس

 .رهیم ادمیخودمم  یزندگ یه گاهگفت: اونقدر غرق توام ک
سا از شمم و از رو یغش و حرفادا ینف شنگش چ شق و لذت رو یق هم  یع

 گذاشتم...
 بخواب. ریو گفت:حاال بگ دیو ب*و*س گردنم
سرم و رو بازوم سمت خودش و  شت و گفت:هم نشیس یو هول داد   نجایگذا

 .یشد داریپنجم ب یدیساعت سه خواب شبیبخواب د ریبگ
 .ینیفتم:بهترو گ دمیباال و گردنش و ب*و*س دمیکش یو کمسرم  دمیخند
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 کن. دارمیم:خستت شد بو بستم و گفت چشمم
 .شهیفشار داد وگفت:خستم نم یدستش کمرم و کم با
 .گهیگفت:بخواب د دیو ب*و*س میشونیپ

شه صدا ی با منظمش که به  یضربان قل*ب*ش و نفس ها یگفتم بهش..از 
شبردمیلذت م خوردیموهام م سه  ینیری..چه حس   ایدن یکه تو یمن یبود...وا
 و تجربه کردم جز  زیهمه چ

 
آســمون ها  یو لذتش  ینیریبود...از شــ نیریشــ یلیو محبت عشــق خ عشــق

 بودم...
ستم شت و رو یرو د ستم و بردا شت..لبخند کمرنگ نشیس یپام بود د  یگذا

 شد. نیزدم و با حس نوازش دستاش پلکام سنگ
 

ــرم  گردنم ــده بود ...س ــک ش ــماخش و بود که خواب ال یو بلند کردم و با چش
 .نیگفتم:رام

 پاش بودم.. یخواب بود و منم رو یدم ، طفلکر ینگاه بهش
و  یبهداشت سیبه گردنم دادم و رفتم سمت سرو یشدم و با دستم ماساژ بلند

و  ردمکیدست و صورتم و با آب شستم ، داشتم با دستمال صورتم و خشک م
  دستم موهامو یکیبا اون 
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ــم که نم زدمیم ــت گوش ــت د ریود زب یچ دونمیپش و   ادمپام که کنترل و از دس
 یفرصت نکردم آخ یداد ، حت یبد یلیخ یکه صدا نیزم یمحکم خوردم رو

 بگم...
و اصــال  دمیشــن یصـــداشــو نم یدســتم و گرفت ول ریز یکیکردم  حس

 نیزم یحال بود...از رو یو دست و پام ب دیدیم اهی..چشمام کاًل سدمشیدینم
  بایتقر یجا هی یبلند شدم و تو

 
 ...دمیشن یو نه درست م دمید یم گذاشته شدم...نه درست یخشک
 ...کردیجون بود و سرم درد م یو پام ب دست

صورتم خورد تقر یحس آب خنک با شد ...چدتا پلک زدم دمید بایکه به   بهتر 
از آب   مدیو د نینگران و درهم رام یخوب واضــح شـــد چهره  دمید یو وقت

 بهم داد خوردم... یکم
ستم به ک با شاره کردم فور فمید سمت کر یا  یالخ نیزم یو همه و رو فمیفت 

ستم تا دیسف یکرد...جعبه  شونم داد که با د با  کردم دوتا ازش گرفتم و دییو ن
  جیآب خوردم...سرم گ

 
 ..دمیشن شوی...صدا بود

 _تورو خدا بگو.
 _خوبم.

 ..دیزمزمه بود نشن یول
 ؟یندار یصقر گهی،دیتو رو خدا بگو خوب نیلی_آ
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 . نی_خوبم رام
 یدستش گذاشتم ، محکم دستم و فشرد و پشت دستم و چندبار یرو و دستم

 دکتر؟ میو گفت:بر دیب*و*س
 و گفتم:نه باو. دمیخند

 نخند ممکنه حالت بدتر بشه ، اصال دستت و ببر باال. نیلی_آ
ستم سرم بردم و اوردم پا د ساژ دادم و گفت یو گوشه  نییو باال   کمی:مسرم و ما

 آب بده بخورم.
ازش خورد و که بازم  یداد دســتم و کم یآب خنک وانیشـــد و لبلند  عیســر

 ؟یدستشاچه و نگران گفت:بهتر
 قشنگش کرد و گفتم:خوبم . یبه نگران ی خنده
 ؟یدیبازوش گذاشتم و گفتم:ماساژ م یو رو سرم

 پام بذار. ی_آره جونم سرت و رو
ستا یو رو مسر شتم ، با د ساژ مم یپاش گذا سرم و ما  ،  جهت دادیردونش 

 ؟یو گفت:خوب دیصورتش برعکس من بود خم شد و چونم و ب*و*س
 .نی_خوبم رام

 ..دیباریازش م یکردم..نگران یو باز کردم و به صورتش نگاه چشمم
ل*ب*م  یبرداشــتم و رو قمیمچ دســتش گذاشــتم و از کنار شــق یرو دســتمو

ذاشتم گ نمیس ی، دستش و رو دمیانگشتش و ب*و*س یکی یکی  گذاشتم نرم
  نیاول نیکردم و گفتم:بب کشیقلم نزد و به
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 ؟یکنیشده ، حس م ی گهیجور د هیحس خوب و دارم قل*ب*م  نیا باره
 لیبخاطر افتادنم بود؟ دل شیناراحت یعنیناراحتش نگاه کردم... یچشــما به
 نداره.. ی گهید

ستش شد ج د شتم و خم  س یاو بردا ستش و ب*و* سرش دید شت و  و  و گذا
 .زنهیمن م یقلب که داره واسه  یصداگفت: پس بذار بشنوم 

 قلب شروع به کار کرده؟ نیهفته ا هی نیهم یو گفتم:اونوقت تو دمیخند
 یول دیو گفت:قلب تو شا دیل*ب*م کش ینخورد ، انگشتش و رو یتکون چیه

 شده اونم چهارسال. ضتیقلب من مر
ــر در نم ادیحرفاش ز از ــتش و رو..انگاوردمیس ــیل*ب*م م یش  یو باز دیکش
 کنمیمن آدم و خسته م گهیم امکیو گفتم: س دمی...انگشتش و ب*و*سکردیم

  گهیاخالقم و عوض کنم ، م تونمیچون نم
 

 ته.دلشکس یهم کم شهیرفتارم هست که هم آدم وابستش م یتو ییزایچ هی من
 غلط کرده. امکی_س
 .یورنجیداداشم نگو اکردم و گفتم:به  یخنده  تک

 اخالق عشقمم. نیق من  من عاشق همبه عش ینجوری_داداشت نگه ا
 یوسکردم و ل یباز شینسبتا بلند و مشک یموهاش بردم و با موها یتو دستمو

 .نیزمزمه کردم و گفتم: رام
صــورتم و لمس  یبود و انگشــت تک تک اعضــا نمیســ یســرش رو نوزم

 :جونم.کردیم
 ؟یهست ی_اصالتن کجا
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 .یم تهران. فکرکندونمی_نم
 ؟یدونی_چرا نم

ستم شتم الله پ د شش بود و دا شتم  لمس م یشت گو شش و با انگ  کردمیگو
ــرگ یخبر گهید ــردرد و س ــتاش تو جهیاز س  ینبود حاال فقط حس نوازش دس

 موهامو صورتم بود.
 هستم. ییو نه مادرم از کجا بدونم کجا شناسمی_چون من اصال نه پدرم و م

 ...یو از کجا اومد یهست یک یبود ندون یبدحس  واقعا
 بخرم. یبلند کرد و گفت :واسه ناهار چ و سرش

 بلند بشم که شونم و گرفت و نذاشت . خواستم
 .ستمیبلد ن یراستش منم آششز دونمی_نم
 گفتم.. یبا انگشتش ، دردم اومد و آخ دیو کش نمییو لب پا دیخند

 رم؟یبگ ی_قورمه سبز
 .ریبگ_نه خورشت بادمجون 

 _چشم.
ــ مباز ــه با دندونم ک نیهم نباریو ا دیل*ب*م و کش ــتش و بکش ــت دس ه خواس

 زد... یلبخند داد ونیمحکم انشگتش و گاز گرفتم که م
 و گفتم:حقته. دمیخند بلند

 نشست و گفت:حقمه آره؟ یحالت هجوم با
 شدم نشستم و گفتم:آره. بلند

 شد. یباهم قاط  غمیخنده و ج یحمله کرد سمتم که صدا هوی



 197 چشمانش ادی

 نیرام
عقب و  یشدم ...غذا و گذاشتم صندل نیغذا و حساب کردم و سوار ماش ولپ

 .نیجواب داد:بله رام نباریدوباره شماره و گرفتم که ا
 بود. تیپر از حرص و عصبان صداش

 سروش؟ یی_کجا
 _شرکتم.

 منه. شهیپ نیلی_آ
 .دونمی_م

 ..ین دستم گوشدستم فرمون و گرفتم و با او هیو روشن کردم  با  نیماش
 .فهمهیو م زیهم همه چ نیلیبفهمه آ یزی_بهت زنگ زدم بگم اگر سامان چ

 و قراره بفهمه ؟ ی_چ
نجات دهنده و نابود  یجذاب و تو و داداشــش که مثل مرد عنکبوت ی_کار ها

 .دیکننده شد
 ..یلـــــعـــــــــنــــــتـــــ ی_لعنت

 نخورم. سیپل وقت به هیو حواسم بود  رفتمیسرعت کم م با
 شت تلفن حرد زدن و داشته باش.داد نزن ، حداقل شعور پ نقدری_ا
 .شدیو لبخندم پر رنگ تر م دمیشن یو م شیعصب ینفس ها ی

 ...ـیشو ا الیخیب ایب نی_رام
 .دینیبیوگرنه بد م دیبش الیخی_بهتره تو و پسر خواهرت ب
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ش تماس صندل یو قطع کردم و گو سرع یو انداختم   یشتریت بب*غ*ل و با 
ــما ــال دلم نمخونه ب نیلیو حرکت دادم...آ نیش ــتیود و منتظر اص بازم  خواس

 رنگش  یاونجور وفتهیب
 

 ...بشره
شن یصدا یوقت سمتش و بلندش کردم ول دمیافتادنش و   یتکون پاهاش یرفتم 
ود و معلوم ب کردیو چشماش سرخ سرخ بود ، گنگ به اطرافش نگاه م خوردینم

  یمنو نم یصدا
 

 یم یلید و دسـتاش خبو دهی...رنگ صـورتش بدجور پردمی..واقعا ترسـشـنود
 ..دیلرز

ــ ــتم و رفتم باال ..کل نگیپارک یو تو نیماش در  یوو ت دیبردم و غذا ها و برداش
لحظه چشــمام و بســتم  هیکه به دماغم خورد  یچرخوندم و رفتم تو ، با بو

 عطرش بود  یو نبی...ا
 

 ...کنهیم وونهیکه منو د یعطر یهمون
 ؟یریو بگ نایا ییایتم و بهش نگاه کردم و گفتم:نمو بس در

بازش و زد پشت گوشش و گفت:ببر بذار  یگرفت و موها الیو از سر نگاهش
 .گهیآششزخونه د
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ست یبا تعجب بهش نگاه کردم ول یکم اولش  یرو ها و کیبعدش با خنده پال
 لباسم و عوض کنم. رمیاپن گذاشتم و گفتم:م

 بود.. یترک الیحواسش به سرم کنه تمام برنگشت نگا یحت
نارش  یپوف مدم ک باســم و عوض کردم و او نده رفتم ل با حرص و خ کردم و 

ــتم...با دقت بهش نگاه کردم ماه ها ــس هم  یتو زدیکه م یبلندش  با پلک ینش
 رفتن و بازم از هم جدا  یم
 
 ...شدنیم

 ؟یذاریو دور گردنش حلقه کردم و در گوشش گفتم:محل نم دستم
 در گوشم وزوز بکن. ایبعد بتموم بشه  نیه داد و گفت:بذار او فاصل سرش

 یواقعا حق داشــت بگه ول امکیخنده ، ســ ریزدم ز ینگاش کردم و پق یکم
 لذت بخشه.. ستیرفتارش خسته کننده ن

و کمرش به خودم  دمیو گردنش و ســمت خودم کشــ دمیو ب*و*ســ گونش
 ...کردینگاه م الشید و به سربو دهیمن خواب یچسبوند...حاال از پشت رو

 کنم؟ تیدختر و اذ نیا ادیم بچطور دل آخه
 خوردش کنم؟ چطور
 و خودش و بزنم به نامخودش؟ هیتاوان بق چطور
 کنم؟ یکرده باز هیکه به من تک یبا کس چطور
 ؟ییکمرش و خورد کنم از بار گ*ن*ا*هداداش و مامانش و دا چطور

 ... دمینرم و خوشبوش و ب*و*س یموها
 کنم؟ ونیقشنگش و گر یماچش ورچط
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 کنم؟ یکه عاشقشم باز یکس با چطور
 !تونمینم

 تونم..! ینم واقعا
 !سخته
 سخته..! واقعا

 مال خودم باشه.. خوادیم من
 و بب*و*سمش.. رمیراهت دستاش و بگ خوامیم

 هام باال بکشم... هیر یموهاشو تو یبو
 سبز و قشنگ زل بزنم... یچشما یتو
 ..مشنیبب ونیگر خوامینم
 ..نمشیشکست خورده بب خوامینم
 خورد شدن عشقم و بشنوم... یصدا خوامینم

 ..دمیدستم گرفتم و سر انگشتش و ب*و*س یو تو دستش
 پرهام بتونه کمکم کنه.. دیشا
 راه درست و بهم بگه... دیشا
 .نیلی_آ

 _جانم
 .می_پاشو ناهار بخور

ــر نگاهش ــتا الیبه س ــتش و تو یبود و انگش ــتم تکون م یدس  یازو ب دادیدس
 .کردیم
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 . میوم بشه برتم نی_بذار ا
 _باشه.
ــ گونش ــ دمیو ب*و*س ــردم...گوش ــتم و به پرهام پ یو به خودم فش  امیو برداش

 دارم. یباهات کار مهم شتیپ امیدادم:داداش خنگ من فردا م
ــ ــتا یمبل و نگاه یو پرت کردم رو یگوش ــتاش که آروم حرکت  یبه انگش دس

 کردم... کردنیم یدست من باز بزرگ یو با انگشتا کردنیم
 ی..هرچ. دمیحرکت نگداشتم و پشت دستش و ب*و*س یو گرفتم و ب تشدس

 ی گهید راه دیدختر و ناراحت کنم با نیا تونمیو نم شـــهینم نمیبیم کنمیفکر م
 کرد.. دایپ

 ناهار. می_بر
 .گهیو خاموش کرد و گفت:پاشو د ونیزیشد و تلو بلند
 م...اختشدم و کمکش سفره اند بلند

اصــرار  یر کم که اصــال انتظارش و نداشــتم و هرچکم غذا خورد اونقد یلیخ
 ..رمیس گفتیکردم م
 بخدا... ضهیمر دختره

شک کردم و اومدم ب صورتم ستش الرونیو با حوله خ شت با دو د حر نای....دا
 ..زدیم

 .نیو قطع کرد و گفت:رام یگوش
 و گفتم:جونم.دم باال ز یو موهام و با دستم کم نهییا یجلو رفتم

 .گهی_من برم د
 .دیوشپ یحرفش حالم گرفته شد برگشتم سمتش،داشت مانتوش و م نیا با
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 _کجا؟
 که بودم. یمانتوش بود گفت:همونجا یکه مشغول بستن دکمه ها یهمونجور

 .یودکه نب ییبرو جا نباریشدم و گفتم:ا کشیدوشم و نزد یو انداختم رو حوله
 ا؟و باال اورد ر گفت:کج سرش

 _ب*غ*ل من.
نده به خودم  ید وخودش و توکر ینیریی شــ خ خت...محکم  ندا ب*غ*لم ا

 ..خوامشی... واقعا سخته...با تمام وجود متونمیفشردم...من نم
شت غر م یب صداش که دا سرش رو شتریب زدیتوجه به  شردم...  یبه خودم ف

نرم و  چونش ریو ز دمیبه پوستم.. عقب کش خوریمنظمش م یبود و نفسا نمیس
 و  دمیب*و*س یوالنو ط

 
 .ای:بازم بگفتم

 بازم. امیزد و  گفت:م یلبخند
ــا یرو ــب ــــد و ل ــد ش ــن ــل ــاب ــه پ ــــن ــاش ــش و رو یپ ــرم ل*ب*م  ین

...حرکات آروم قی...تشنه و عمی...محکم و پر انرژدمشیگذاشت...ب*و*س
 و گفت:بهتره  دی.. آروم عقب کشکردیل*ب*ش حالم و بدتر م

 
 .برم

 گفتم:برو.  محکم از حرص زدم و پلک
 .زنمیت:بهت زنگ مو برداشت و گف شفیک
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 و تکون دادم...کالفه بودم..  سرم
ب*غ*لم زورش  یو تو دمیکشــ عیکه دســتشــو ســر رونیاز در بره ب خواســت

 گفتم:دوست دارم. نانیکردم...کمرش و به خودم فشردم و در گوشش  با اطم
 .نیگذاشت و عقب رفت و گفت:رام نمیس یو رو دستش
 گفتم:جونم.و  دمیورتش کشپوست نرم ص یو رو انگشتم

 و امکیمجبورم برم تو که ســروش و ســ شــمینکن ،بخدا ناراحت م ینجوری_ا
 ..یشناسیم

 و سروش برن به درک. ایو گفتم:اون س دیب*و*س نشوییپا لب
  ایشیم یخطر یوگفت :دار دیخند

 _شدم.
 خدافظ  گهی_اوه اوه پس د

 ..نییرفت پا از پله ها عیو سر دی*سجوابشو بدم که گونم و ب*و اومدم
 ...یلعنت

 ...رفت
 ...رفتینم کاش
 ..ذاشتیتنهام نم کاش
 موند تا آرامش بهم بده.. یم شمیپ کاش
 تو و درو بستم... رفتم

 و سروش بودن.. امکیورد زبونش س شهیهم ادیم ادمی یوقت از
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هر دو فقط دوســال ازش بزرگتره چون پدر و مادرش نوه اول بوده از  امکیســ
سم  سر ا شون مخانواده  سامان که  گهیو پدره م امکیس گهیمادرع م شهیدعوا

  رنیگیم میباالخره تصم
 
داش سامان ص شتریب یشناسنامش بمونه ول یصداش بزنن و سامان تو امکیس
و پسر من نیسامان... اصال به درک هم گهیاوقات م یهن گاه نیلیا یحت زننیم

  ریله کرد ز
 

 ....پاش
ش مبل یرو سر دمیدراز ک م صورت یمبل بود و رو یکه رو یرنگ یلبهگ یو رو

شتم....اووووم بو شق...بو ی....بویعال یگذا  نیا کنهیم کاری....چیزندگ یع
  هیدختر قصدش نابود

 
 با قلب من... یباز ایمنه  قلب

 
و  به زبونش زدیانگشتش و م یحوصله به مرد چاق روبه روم نگاه کردم...ه یب

 ..گرمم بود.شمردیپول ها و م
 شد؟ _تموم
گاه ندشــ ین ند چ خت و لبخ ندا نا یبهم ا ندو ما یزد و د به ن  شیزردش و 

 .یپول سه ماه و داد دتیرس نمیگذاشت و گفت:ا
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 و گرفتم و گفتم:پس خدافظ. دیرس
 روش بستم... درو

 خوردم... نیلیمونده ا یاششزخونه و از غذا یتو رفتم
 بلند شد! سروش! بود. میگوش یصدا

 و ندادم ... ابشجو
 و نداشتم... یکی نیا حوصله

ش بلند سم و عوض کردم و به پرهام زنگ زدم،گو ش یرو یشدم رفتم لبا م گو
 بستم یو م رهنمیپ یبود و با شونم نگهش داشته بودم داشتم دکمه ها

 _چته؟؟
 گه؟ید هیدستم گرفتم و گفتم:چته چ یو تو یها تموم شد گوش دکمه

 .وشهیردختره مهوش پ تیکردم اکه فکر  یی_ااا دادا تو
 ؟یونه ا_خ

 .ای_اره ب
 نیبنز  نمیو قطع کردم... درو قفل کردن و به آژانس زنگ زدم.. ماشــ یگوشــ

 نداشت و مجبور بودم با آژانس برم...
 در جلو و باز کردم و ادرس و گفتم... عیپام ترمز زد سر یجلو نیماش

شن کرد،فور گارشیس ش شهیش یو رو سم و نییپا دمیو ک ت صورتم و گرفتم 
 ... شهیش

 و بکش باال کولر روشنه. شهیش یاج_ح
 .. رهیوقت اسمم نگ هیگرفته بودم که  رونیب دماغم

 _تو اونو خاموش بکن اول.
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 .کنمی_شرمنده االن خاموش م
پول و  عیباال....سر دمیو کش شهیبعد ش یو منم کم رونیپرتش کرد ب شهیش از

 شدم.. ادهیحساب کردم و پ
 

 شیرفتم سمتش،سگ گنده و مشک اطیه حگوش دنشیدباز بود،رفتم تو و با  در
 کنارش بود.. 

 ؟یاومد ری_د
ست یصندل ش یکیپال ش دمیزرد و ک ستم روبه روش و گفتم:ما ش  نیبنز منیو ن

 نداشت.
 ..دیخندیحرکات سگ بهش م ایو  کردیم یسگش باز با

 _پرهام
 _جونم دادا..

 کن برام. یفکر هی_
 اره کرد و گفت:ببرش.بونشون اشگرفت و با دستش به باغی سگ و  قالده
 ؟؟یبا دستش تکون داد و گفت:درباره چ یو کم شیمشک لباس

شک به صدمه بب خوامی.من نمنیلینگاه کردم و گفتم:آ شیکالس م سم  نهیاون  ح
 خبره. یافتاده که اون ازش ب یاتفاقات هی گهیم

ــم رنگ نی_آخه ا ــر تو در اورده نیکرده که ا کاریچ یدختره ی چش من  بال و س
 .دونمیمن یکی
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ستم ش یو کالفه تو د شدن  یلیخ دم،موهامیموهام ک شه برم کو ادنیبلند  تاه با
 کنم.

 دارم  یفکر هی گمی_م
 ؟ینگاه کردم و گفتم:چه فکر بهش

  گمیو در اورد و گذاشت سر من و گفت:بعد شام بهت م کالهش
 .مخوب دربارش فکر کن دیاب گمینم یاعتراض کنم که گفت:حرد بزن اومدم
 مونم با... یواسه ی شام نم یکاله و در اورد و گفتم:باشه ول کالفه

بهش  گهیداشــته منو کالفه کرده از بس م کارتیمامانم چ نمیتو بب می_پاشــو بر
 .یتو خودت کالفه تر گمیم یکارش دارم منم ه ادیبگو ب
 دارم.  کارمیچ نمیببب میشدم و گفتم:خوب بر بلند
ه فعال خون میپرس یازش م ادیم گهیساعت د کیکه گفت: میهم قدم شد مباه

 . ستین
 و تکون دادن و باهاش رفتم تو...  سرم

 ... ومدیم اسیخوب عطر  یبو
 ...یکن یزندگ یخونه بزرگ و خوشبو نیهمچ یداره تو یلذت چه

 
 خدا.... یه
 تو؟؟ یکنیم کاریقهوه خوردم و گفتم: چ از

 ه. داغون شد گهیدت:اعصابم و گف زیم یانداخت رو تیو با عصبان لشیموبا
 گذاشتم و گفتم:چرا؟؟ زیم یتخت نشست ،فنجون و رو یزو
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 دختره نی: ادیتخت دراز کش یو در اورد و با همون شلوار مدل لش رو رهنشیپ
 . دارهیدست از سرم بر نم سایپر

 خودته. ری_تقص
 کردمین فکر ممنه؟!م ریتقصــ ویتخت نشــســت و گفت:چ یرو تیعصــبان با

 خونش شبا بساط داره. یبود نگو خانوم تو یاهاش جدقصدم ب هیدختر خوب
 ؟یدادم و گفتم:چه بساط میشونیبه پ ینیچ
 . ه*ر*ز*گ*یگفت: یالیخیب با
 "گفتم... یتعجب "اوه از

 ؟یشدم رفتم کنارش نشستم و گفتم:حاال تو چرا ل*خ*ت شد بلند
ست و لبه  یزد و رو یلوس لبخند ش صورتش و  رهنمیی پتخت ن  هب و گرفتم و 

 .نیرام خوامتیکرد و ل*ب*ا*ش و غنچه ی کرد: من م کیصورتم نزد
داشت واقعا غنچه بشن با دستن هولش دادم  یکه سع یزنونش و لبا یصدا با

تاد و پق یکه رو خت اف ناز ریزدم ز یت چه  فت  ثا نده... ک ماش  یخ به چشــ
 ...دادیم

ز کردم که در اتاق اومد با خنده رفتم و با یکه صــدا دمیخند یم میداشــت هردو
 د؟؟ی.. درو تا اخر باز کردم و گفتم:سالم خاله خوب هستدمیمادر پرهام و د

پســر  هی کنمیخاله ؟احســـاس م یگیو گفت:پســرم چرا  م دیخند مهربون
 روبه رومه. یرستانیدب
 پشت سرم و خاروندم.. یخجالت موها یکم با

 داد؟یم شنهادین پاالن داشت به م نیهم  نی_نازن
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ه ک یجان کســ نیســف تکون داد و روبه من گفت:بنظر تو رامتا یاز رو یســر
 باشه؟ ینجوریا دیکرد و دکتر و استاد هستن پسرشون با لیپدرو مادرش تحص

داشــتم که حداقل  یکاش منم پدر و مادر یبگم ا یو گفتم: والله چ دمیخند
 .شمیپ زنیعز نقدریپدرم رفتگر بود بخدا رفتگر ها ا

 باهات صحبت کنم  یمسئله ی مهم هیدرباره  ایو گفت:بعد از شام ب دیخند
 
 خوان حرد بزنن.. یبابا چرا همه بعد از شام م یا

 رفت درو بستم...  نکهیگفتم و بعد از ا یچشم
 .نی_رام
 ه؟یگفتم:چ نمیبش رفتمیبهش انداختم و همونجور که م ینگاه

 بده. ادیبهم ادب  ای_ب
شت جد یسع صورتش که به شونش بدم گفتم:ا یدا  یریبگ ادی خوادیدب نمن

 و برداشته.  نجایعرقت کل ا یفقط پاشو برو حموم بو
 اومد و نییتخت پا یرو از
 

ــ  سهیپشتم و ک ایو برداشت و گفت:صدات زدم ب حوله ـم ـ ـق ـ ـ ـش ـ ـ بکش ع
 اووومــ آرعـــ.

ند یحرکات ب*ا*س*نش موقع رفتن تو به ند یو گمشــو دمیحموم خ  یبل
 نثارش کردم..
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و  در اومد رفتم در و باز کردم یو گرفتم ،صدا نیلیم و شماره آاشتو برد میگوش
 و ازش گرفتم و روقهوهیو شــ کیک ینیدختر خدمتکارشــون ســ ایپر دنیبا د

 کردم..  یتشکر
 _جااانم.

 .؟؟یزنی_چرا داد م
 اومد. یزیخاموش کردن چ یصدا

 زدم. حواسم نبود داد کردمی_داشتم ورزش م
 بهت نگفت؟ یزیچ ایسام س نیخونه ا ی_رفت

که دوتا اســم  یدونیو گفت:تو از کجا م دیکه به داداشــش دادم خند یلقب از
 داره؟

 . یزنیصداش م امکیبار هم س هیسامان و  یسر هیکه  ییاونجا از
 .. دمیخندش خند یاز صدا دیچیگوشم پ یخنده ی بلند و قشنگش تو یصدا
 باحاله..  یلیخ ایسام س نیرام ی_وااا

 _قربون شما.
 ه؟؟یچ ی:صدادیپرس نیاواز خوندن بلند رام یصدا با

 .کنهی_پرهامه رفته حموم داره عرعر م
 .کنهیم ایحموم بلند داد زد:داداش عرعر اون سام س یتو از
 . دمیو جوابش خند زیگوش ت به

ــم ا ــنوم  یپرهام و م نی_هروقت اس ــگل م کیبه اون ک ادمیش ه افته ک یخوش
 .زد..عق رونیمارمولک از وسطش ب
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 اگه...  یدیاز کاراش و د یکیو گفتم:خوبه فقط  دمیندخ
شو ب رونیو از حموم ب سرش شه؟؟پا ا حموم ت یتو ایاورد و گفت:مگه کارام چ

 نشونت بدم.
 در و بست.  عیو از پام دراوردم و پرت کردم سمتش که سر ییخنده دمشا با

 شدم.  یبرم حموم کنم کال عرق نی_رام
 .زنمیشب بهت زنگ م میحرد بزن میپسره نتونست نی_از دست ا

ـــدا حالش تو یص ند محو دیچیگوشــم پ یخوشــ ل*ب*م  یرو یو لبخ
 خوابم. ینم یتا زنگ نزن اینشست:باشه پس حتما زنگ بزن

 _چشم دختر چشم قشنگ ،چشم عشق چشم قشنگ من.
 .شمیم یجور هینگو  ینجوریا نیرام ی_وااا
 . هومدی:پس قطع کنم تا پرهام باز نو گفتم دمیخند

 . اینره زنگ بزن ادتی یباشه ول_
 _چشم .خدافظ

 .ی_با
 بود... نیری..چه شدمیکش یقیو قطع کردم و نفس عم یگوش

ــبز بوط با رگه ها ادمی ــماش س ــ یافتاد به چش ــدنیم یآب یگاه یول یطوس  ش
فتیخودش م ته ول گ به عمش رف ماش  ما یلیاون خ گهیم یچشــ  یچشــ
 فکر  یداشته...گاه یترخوشگل 

 
 سبزه...  میدیبعط م یول هیاب چشماش کردمیم

 زدم...  یلبخند
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ــانس ن یتو ــق اوردم اونم  یتو یول اوردمیپدرو مادر که ش ــق پر از  هیعش عش
 ..نیریدردسر و ش

 
ستم سر یو جلو د سم و فوت کردم...  یرفتم تو عیدماغم گرفتم و  بالکن.. نف

 رفته بود من آسم دارم.. شادی یلحظه نفسم رفت،انگار هی
 ایبزن از اتاق ب نویاومد ســمتم و ماســک و داد دســتم و گفت:ا عیســر مادرش

 .رونیب
 ... رونیرفتم ب عیاتاق و سر یدستش گرفتم و از بالکن رفتم تو از
ستم و نفس عم نیاول یرو ش ش یقیمبل ن سک و در اوردم و تک دمیک به  و میما

 مبل دادم..
 .یشیبخور بهتر م نوی_ا

 خوردم ، حالم بهتر شد.. یو کم و ازش گرفتم نیریخنک و ش شربت
ش رونیپرهام از حموم اومد ب یوقت سشر دنیموقع پو سش ا  هویبدنش و زد  یلبا

 بود. رید گهید یجمعش کرد ول عیاومد و سر ادشی
 شرمندش کنارم اومد:بخدا شرمندتم دادا حواسم نبود. یصدا

 .ادیم شیپ الیخیگفتم:بشونم بود و گرفتم و  یکه رو دستش
 ؟یتر_االن به

 نبود که. یزی_اره بابا چ
 کالفه ی کرد و گفت:فکر کنم بابا اومد . پود
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لحظه در باز شد و باباش اومد تو جلوش بلند شدم و باهاش دست دادم  همون
 رفت لباسش و عوض کنه.. یو بعد از سالم و احوال پرس

 _آقا پرهام شام حاضره.
 .یر گفت:باشه مرس کرد ایبه پر ینگاه

 پرهام رفت... یار خوب و بدون شوخز رفتمتعجب ا ایپر
 ؟یاومد وگفت:بهتر شد مادرش

 و تکون دادم و با لبخند جواب محبتش و دادم  سرم
 .. میشام بخور میبر دی_پس بلند بش

 یلیول خنگاه ا یبود...تو ی..پدر پرهام آدم شوخمینشست زیپشت م میرفت باهم
 اشتباهه.. یدیفهم یکم کم م یلبود و یغد و جد

 منو پرهام بود...  یجون حواسش به غذا نیازنن ادرم
 ؟یخوریپرهام زدم و در گوشش گفتم:چرا درست غذا نم یبه پا یپام لگد با

 گرفته بود...  حالش
 بشم.  نیسنگ ادیز خوامیگفت:نم یفیظر یگوشم با صدا در
 در کنترلش داشتم گفتم:چرا؟ یکه سع یلبخند با
 . .شهیبشم رابطمون سخت تر م نینگزد و گفت:آخه اگه س یناز پلک با
سع زیم یدوغ و رو وانیل شتم و تمام   یلخنده و ریو کردم که بلند نزنم ز میگذا

و ســرش و  خندهیمادر پرهام افتاد که اونم داره م نیبه صــورت نازن یتا نگاه
  یاز رو دهیتکون م

 
 خنده.  ریم خودش همراهم زدن زخنده،هم مادرش و ه ریزدم ز یپق تاسف
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با نیا قطف با خاص خودش م یوســط  نده ی  با خ فت:چتون  یپرهام بود  گ
 منم بخندم..  دیشده؟بگ

 گفت... شدیمگه م یول
 

ونه کتاب خ ایجان ب نیمادر پرهام گفت:رام میشام بلند شد زیکه از سر م نیهم
 باهات حرد دارم.

 همراهش رفتم..  یمعطل چیه بدون
 .. کردمیش مر نگاو منم روبه روش نشستم..منتظ شستزنیم پشت

 بهت کنم. یکمک هیخوام  یچشمش زد و گفت:م یو رو نکشیع
 

 ؟ی_چه کمک
 کنم. دایو گفت:پدر و مادرت و پ دیکش یقیعم نفس

کردم آروم باشم ،خنده ی  یسع یشدم ول ی...عصبدیتعجب ابروهام باال پر از
 ناشــودیپ دیکنم؟اصــال چرا ما با ونداشــیپ دیکردم و گفتم:چرا من با یعصــب

 بچشون و دو  م؟اونایکن
 

م منن اونوقت من بر یعمر بدبخت هیپرورشــگاه دادن اونا باعث  لیتحو یدســت
 دنبالشون؟.
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ر آروم ت یجون من و کم نیچهره و کالم نازن یخونسرد یتند شده بود ول نفسام
 . کردیم

ــ ــکالت شیزندگ یتو ی_هرکس ــپرهام  نیداره ،هم یمش  یدیتاحاال ازش پرس
 یموجه لیکه پدرو مادرت تو رو رها کردن دل نیا ه؟یورت چطرابطتت با پدر
  داشونیداره پس بزار پ

 
 ردن.گ یدنبال تو م شیوقت پ یلیهم اونا از خ دیشا میو ازشون بشرس میکن
 
ــتم ، با ا نکهیمرد بودم ، با ا هی نکهیا با ــدمیبد اخالق م یگاه نکهیغرور داش  ش
 ض نکردنم سخت بود...بغ یول

 کردم... بغض
 که باد کرده از بغض به  ییگلو با
 

 جون نگاه کردم... نیرنگ نازن یعسل یچشما
 

 ...دادمیهم فشار م یو رو دندونام
 

 ...زدمیم قیمحکم و عم پلک
 

مادر دوستم که مهربون و  یبود و چشمم به چشما زیم یمشت شده رو دستم
 من و درست کنه..خراب  یزندگ خواستیدلسوزانه م
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ــتش ــ  یو رو دس ــدس ــت مش ــت و خودش و جلوتر کش ــدم گذاش و  دیتم  ش

ــا ــرا دیگفت:ش ــا رییتغ یلیخ طتیش ــال ش اوناهم دربه در دنبال تو  دیکرد اص
 هستن.

 
 کردم.. یسع

 
 نشه... ریسراز میکردم بغض کودک یسع

 
 ...گهیراست م پرهام

 
 مرد دل نازکم.. هیواقعا  من

 
ــرا ی_فعال نه! تا موقع ــه نم نیلیبا آ طمیکه ش  یدیدغدغه ی جد مخوایبهتر نش

 بشه. ریدرگ شتریبازم فکرم ب خوامیبشه ،نم میوارد زندگ
 

رات ب یو اراده کن یمهربونش و زد و گفت:پس من منتظرم ، هر وقت بگ لبخند
 .کنمیم داشونیپ

 
 خاله. دیزدم و گفتم:شما واقعا مهربون و خوب هست یزور لبخند
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ــمش و نما زیر یها نیو چ دیخند بلند ــه چش  ید و گفت:بازم گفتدا شیگوش

 خاله... 
 ... خوردیخنک به صورتم م باد
 

 اومد.  شیخاموش کردن گوش یصدا
 _بگم حاال؟

 
 یلیخ شیگذاشتم و گفتم:پرهام خونتون جدا از قشنگ زیم یو رو یچا استکان

 .دایتهران به چشم نم یپراز درخته اصال آلودگ اطشیارامش بخشه ح
 

 قشمو؟ن گم؟؟بیکنیگفت:چرا فرار م کالفه
 دوختم و گفتم:بگو. یو به چا نگاهم

 
 شــتریاون مال تو باشــه اونا ب یمال تو باشــه وقت نیلیکه آ یکن یکار دیبا نی_بب

چون اون دختر و  کشنیکنارت باشه اونا عذاب م نیلیآ ی، وقت خورنیحرص م
 پرستن. یم
 

 و بگو. شیبود:خب بق ینگاهم به چا هنوزم
 

 ازدواج کن. نیلی_با آ
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 ده بهش نگاه کردم!!!!!ز وکش

 به سرش... زده
خال یچیکه ه ؟؟منی_چجور ندارم خونم  قت  هیخال هیاز خودم   هیاونو

 و کجا ببرم؟ رونیپرنسس و از قصرش بکشم ب
 
فت:تو فقط ب نانیاطم با هت  رونیب ارشیگ مه نقشــم و ب از قصــرش من ادا
 ...گمیم
 ...دیچیپ یگوشم م یتو پرهام یحرفا یو صدا زدمیها م زهیپام به سنگ ر با
 

و هم انتقامم و  ارمیانجام بشــه هم من عشــقم و به دســت م گهیکه م یکار اگه
 ...اهشونیاز سروش و سا س رمیگیم
 

 .نیلیپارک نگاه کردم:جانم آ یگوشم گذاشتم و به مردم تو یو رو یگوش
 .یدشد زنگ نز کیساعت  یزنیزنگ م ی_مگه نگفت

 
ساعت  شون ب ازدهی_ ستم رو ادهیمدم و پاو نرویاز خون ش  یاومدم تا پارک ، ن

 ها پاهام خستش شده. یاز صندل یکی
 

 _مگه اون پرهام مارمولک شعور نداره تو و برسونه؟
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 و گفتم:قربون صفت دادن تو بشم من. دمیخند
 

 .نی_رام
 .نیگفتم:جان رام دمیکه کش یآه با

 شت؟؟یپ امی_ب
 _نه. 
 ا؟_چر

 بلند شدم برم.  گهیمنم د هادیزخراب  یمعتاد و آدم ها نجای_ا
 

 زنون از پارک خارج شدم.. قدم
 .نیلی_آ

 _بله..
 ؟یدیبخوام انجام م یزی_اگه من ازت چ

 آره. یبگ ی_هرچ
 .گهید یچی_پس ه

 .گهینکن بگو د تی_اا اذ
 نه.  ای یدیبدونم انجام م خواستمیو گفتم:فقط م دمیخند
 .یبد یلیخ نی_رام

 من.  ینی_باشه ن
 .؟یندار یارک ادی_خوابم م
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 .نمتیبیشرکت م ی_نه برو بخواب فردا تو
 _باشه خدافظ 

 _خدافظ .
 شلوارم گذاشتم...  بیج یو تو یگوش

 
 ...زدیحرد م شتریب کاش

 خونه و اشتباه رفتم.. ریبود که  مس ریذهنم درگ اونقدر
 کنم.. یو راض نیلیبتونم آ دیکنم شا دایپدر و مادرم و پ اگه

 
 ...رهامبه نقشه پ یراض

 
 به مال من شدن... یراض

 
 کنارش... دنیبه نفس کش یراض

 
 گرفتم و رفتم خونه... یپاهام توان راه رفتن نداشت تاکس گهید
 

 کار هست... یبرم شرکت و کل دیبا فردا
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دوتا کار و باهم شــروع  دیمن با یروزا نیفکر و ذهن خراب ا نیا ای اونوقت
 نم...ک
 

 ...یلعنت
 
 کردم و در جواب سالمش سرم و تکون دادم... یگاه گذراوم ندختر روبه ر به
تازه  نیلیآ به روم و اخراج کرده بود و  و جاش اســتخدام کرده  یکیهمکار رو

 بود...
 

و در اوردم و بلند شدم رفتم سمت اتاقش  تقه ی به در زدم و وارد شدم....  فلش
 بود... یرسمشغول بر تیبا اخم و جد

 ..زنهیم نکیحاال ع یول نبود فیچشماش ضع قبال
 

 _اهـــــم اهـــــم.
 

 لبخند خسته ی زد... دنیو باال اورد و با د سرش
 مبل نشستم...  نیتر کینزد یلبخندش و دادم و رفتم کنارش رو جواب
 .دمیدستم گرفتم ، محکم پشت بستش و ب*و*س یو تو دستش

 
 ؟؟یدی_دختره و د
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 به نشونه اره زدم.. یکممح پلک
 
 ..زیم ید و گذاشت رودراور و نکشیع
 

س ی_اون قبل ش گاریبخاطر  م بهش تذکر داد یاخراجش کردم چندبار دنشیک
 ..کردیحرد گوش نم یول
 

ستق دادمیبه حرفاش نم یتیاهم شما میفقط به طور م  یاسبزش و رگه ه یبه چ
 ..کردمیقشنگ توش نگاه م

 
 شده؟؟ یزی_چ

 
 شده...؟ یزیچ کردیفکر م چرا

 
 ..؟شده. یزیچ مگه

 
 شده...! رهآ

 
 هم خستم هم عاشق....  من
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 و هم عاقل.... میروان هم
 

 متعجب قشنگش گرفتم.... یتر شدم و نگاهم و از چشما کینزد بهش
 

 گذاشتم... نشیس یو دور کمرش حلقه کردم و سرم و رو دستم
 

 ؟یکنی.چرا نگرانم من؟؟یشده رام ی_چ
 

 شم.آروم ب خوامیدستم فشردم و گفتم:فقط م یو تو دستش
 

 حلقه کردم... کشیدستم و دور کمر بار دوباره
 

 گردنم و موهام گذاشت... یو رو دستش
 

 ... دیو ب*و*س موهام
 

 ...دیگوشم و ب*و*س الله
 

 ...دیو ب*و*س گونم
 

 ...دیو ب*و*س چونم
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 تر کنه... وونهیمنو د خواستیم
 
 آروم کنه...اعصاب داغونم و  خواستیم

 رداشتم.... ب نشیس یو از رو سرم
 

 و نشونه گرفتم... ل*ب*ش
 

 بود... داغ
 
 قرار بود... یب

 
 بخش بود... لذت

 
 ...دادیو به قل*ب*م م آرامش

 
 نرم ل*ب*ش... حرکات

 
 موهام... یدستاش تو حرکات
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 داغ و تندش به پوست صورتم... یها نفس
 
 

 من بود...کردن  وونهیفقط واسه د نایی ا همه
 

 ازش جدا شدم.. آروم
 سرخ شده بود.. *ب*شل
 

 من بود...! یبخاطر تند دیشا
 

 داغش زدم... یلبا یرو یشدم و ب*و*سه ی نرم خم
 

 همون فاصله نگه داشت.. یبا دستش صورتم و تو یعقب بکشم ول خواستم
 

 ؟یبگ یخوای_نم
 
 چشماش نگاه کردم.. به
 

 سبز...؟ یو گاه هیآب کردمیفکر م یگاه چرا
 

 .؟چرا چشماش درشته.. اصال
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 تمیشرکت با رفتار سردت اذ یبگو از صبح که اومد یزیچ هیتورو خدا  نی_رام

 ..یکنیم
 

 ..!هه
 ...کنمیم تشیاذ
 
 ؟؟یک
 

 !!!من؟
 

 ب*غ*لم فشردمش... یتو محکم
 
 خودم زورش کردم... به
 

 خراب بود... اعصابم
 

 داغون بود... قل*ب*م
 

 ...کردیورمور مم دیاز درد شد سرم
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 نوازش کردم...دستم کمرش و  با
 

 گرفته بود  یدجور ذهنم و به بازپرهام ب یحرفا
ــه قبول م ــته باش ــتت داش ــت ازدواج بده ،اگه واقعا دوس  هکنی""_بهش درخواس

 یگبهش ب دیقبلش با یول دیشــیماه از تهران دور م کیو  دیکنیبعدس عقد م
  دیخانوادت و بزن ،با دیق

 
ــاونا  یبگ ــتنین یراص بول بهش که راحت ق یبت کنخودت و ثا دی،قبلش با س

 وار عاشقت باشه..."""  وونهید دیباکنه 
 
 فاصله بهش دادم...  یخودم کم از
 
 لبخند به چهره ی نازش نگاه کردم.... با
 

ستم ستم لب پا یو رو د ش شت  شتم و با انگ شوییچونش گذا سمت پ ن  نییابه 
 ...کردمیو ول م دیکشیم
 

 ....!. مدیخند
 

 ...!دیخند
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 ..هگید زیچ هیو اون  گهید زیچ هیمن از  یول
 
 
 نگاه کردم...  نشیغمگ یچشما به
 

 و باز کردم بگم...  دهنم
 
 منصرد شدم... یول
 

 دوطرد صورتم گذاشت... یو رو فشیو ظر کیکوچ یدستا
 

 هم من.. ی_بگو.. بگو هم تو راحت بش
 

 بگم...  خواستم
 
 ه... بگ یزیچ ترسمیم یول
 
 بشه .. یزیچ ترسمیم
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 بهم بخوره...  زیچ همه
 

 ... گهی_بگو د
 

 دستش گذاشتم و از رود صورتم برداشتم...  یو رو دستم
 

 خورد... یتکون
 

 شد... ناراحت
 

 بگم.. ترسمی_م
 
شمت با شنگش گفت:نترس ، تو بگو حت یچ شم اگه ناراحت هم ب یدرشت و ق
 .نمونیب شهینم یزیچ
 

 باالش زدم..به درک  یلبخند
 
 ...هیدختر عال نیا

 
 بخاطر من از خانوادت بگذر؟؟ یحاضرو گفتم: تو  دمیکش یقیعم نفس

 ؟؟یداره و نه مادر یکه نه پدر یآدم بخاطر
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 عشقه ؟؟؟ هیکه داره  یزیکه تنها چ یآدم
 که در مقابل تو گداست؟؟ یآدم

 ؟؟یو با من باش ییایب رونیاز اون قصر ب یحاضر
 ؟؟یول کندلش داره و قب یعشق تو هیکه فقط  یکس یتونیم تو
 

 ...!زدینم پلک
 
 تمام طول صحبتم ساکت بود...! یتو
 
 بود به من...! رهیخ
 

 بدون مقدمم...! یبود از حرفا شوکه
 
 کردنم...! یخاستگار از
 

 ...شیاومدن از قصر زندگ رونیو  ب یبه شرط نابود اونم
 
 شدم... رهیچشماش خ به
 

 زد... پلک
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 اورد... دیچشمش پد یشک و توا موج

 
 ...دیلرز شچون

 
 زد... پلک

 
 پوست صورتش غلت زد... یره اشک از روقط هی

 
 انگشتم گرفتمش... با
 

 زده ی صورتش....  خیاشکش و لمس کردم هم پوست  هم
 

 ...ــی_رام
 

 ...دیخند
 

 از ترس زدم... یلبخند
 

 بازم پسم بزنه ... اگه
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 قشنگش... یکشم بابت نقشه  یو م پرهام
 

 _تو... 
 کرد... یمکث

 
 ؟؟ی_تو از حرفات مطمئن

 
 بودم... ئنمطم

 
 _مطمئنم.

 
 ..دیخند بازم

 
ــک ــمش و پاک کرد و گفت: اش ــه ی چش ــتگار یعنیگوش  یاالن از من خاس

 ؟؟یکرد
 

 به صورت خوشحالش زدم... یلبخند
 

 ..شدینم باورم
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 بود...؟ خوشحال
 

 ؟؟یراحتپس چرا نا یکرد ی_اگه از من خاستگار
 

 ...؟؟؟؟ناراحتم
  .ستمی_ن
 

 .ی_هست
 

 _ناراحتم.
 

 ؟؟ی_از چ
 

 ..ریخ یکیبله و  یکی یی که قراره انتخاب کن نهی_از دوتا گز
 

 انداختم.. ریو ز سرم
 

 زانوم گذاشتم... یشدم و ارنجم و رو خم
 

 ؟؟یشیم ؟؟خوشحالیباشه چ کی نهی_اگه گز
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 سمتش.. برگشتم
 
 شوک!! با
 
 !!جانیه با
 
 ...یخوشحال اب

 
  پر از اشکش زل زدم... یچشما یو گرفتم و تو دستش

 
 ؟؟یتو قبول کرد یعنی؟؟یگفتم:مطمئن یناباور با
 

 و تکون داد.. سرش
 

 ..ختیاشکش ر بازم
 
شما با شحال یچ شت تر  یکه هم از خو شت هر لحظه در و هم از تعجب دا
 م..ندار یچیکه ه یمن ؟؟اونمیکنیگفتم:چرا؟؟؟چرا قبول م شدیم
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ستم شرد و گفت:هم د سمقلب پاکت مال منه ، بخاطر من که  نیو ف  ناراحته وا
 ..رنیو م انی،پول و ثروت و خودشون م هیکاف

 
 زبونم بند اومد.. یخوشحال از
 
 ب*غ*لم فشردمش.. یتو
 

 کردم... زورش
 

 آخ گفتنش گم شد... یخندش تو یکه که صدا یاونقدر
 
ستم و رو از شکش و پاک کردم و یخودم جداش کردم و د شتم و ا  گونش گذا

 کنم... ینم ..سخته...باورشهیگفتم:باورم نم
 

 ...دیخند
 
 ...یدلبر یاون خنده ها از
 
 کننده ها.. .. وونهیاون د از
 

 و اورد جلو.. صورتش
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 ...یکم یلیفاصله ی خ یتو
 
 چشمام زل زد... یتو
 

 نامزدم و بب*و*سم. تونمیراحت م الیبا خ گهی_حاال د
 

 .به واژه"نامزد"بزنم. یلبخند استمخو
 
 .شدم. الیخیبا احساس ل*ب*ا*ش ب یول
 

 بود... نیریل*ب*ا*ش ش حرکت
 

 راحت تر بودم... حاال
 
 ...دمیل*ب*ش و مک یآروم به
 

 من بود... مال
 
 دختر با تمان وجودش مال من بود.. نیا
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 دستم بلندش کردم.. با
 

 پام نشاندمش... یرو
 
 شونم... یرو یکیبود و  گردنم یدستش رو هی

 
 همو... میدیب*و*س یقرار م یبو  محکم

 
 ... داغ

 
 ...تشنه

 
 عشق... پر
 

 جدا شدم... ازش
 
له ی کم گفتم:کمکم کن...نم یتو فاصــ که خودت قبول  خوامیهمون  حاال 

 ی مانع بشه... گهید زیچ یکرد
 

 و کج کرد..  سرش
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 ...دیداغ و عرق کرده ی گردنم و ب*و*س پوست

 
 مانع باشه. تونهینمجز خدا  چکسیمن خودم بخوام ه یقت_و
 
 زدم... یلبخند شیحرد پر از تحکم و کد به
 

 ...دمیکمرش کش یو رو دستم
 
 چشمانت باشم.. ادیهمش به  خوادی،نم یمال من گهیلبخند گفتم: پس د با
 

 کردم و دستش و دور گردنم حلقه کرد... یی سرخوش خنده
 

 ...دمیکش یقیعم نفس
 
 حل شد... نمیا

 
 بر طرد شد...  میزندگ یاصل یها یریاز درگ یکی

 
 ... شترهیچون قدرتش از اونا ب رنیلوش و بگج توننینم خانوادش
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 بره.. تونهیاراده کنه بره م یچون وقت توننینم
 

 کننده... وونهید یدختر دلبر و جفت چشما هیفقط منم و  حاال
 
 ... ردمکیم پیلبخند تند تند برنامه ها و تا با
 

 سخته... فشیتوصخوشحال بودم که  اونقدر
 
 ممنون. یلیذاشت با لبخند گفتم:خگ زمیم یو رو ییچا یاحمد یاقا
 

 گفت...  یجان خشک نوش
 

 رفت ... ینم نیلحظه هم از ب هی لبخندم
 

 اومد.. میگوش یصدا
 

تاد و اف رشیاز بس هول بودم که زدم ز یزدم سمتش کنارم بود ول رجهیش عیسر
 ...زیم ریفت زر
 



wWw.Roman4u.iR  240 

 

سر دنیباال و با دشدم و اوردمش  خم سم پرهام  سالم عیا داداش  جواب دادم:
 من.

 
 موند.. ساکت

 
 ؟؟یروز مست کرد یتو نیاهسته گفت:رام یصدا با
 

 و گفتم:مست بابات کنه. دمیخند
 

 خورده به سرت. یزی_پس چ
 

 .گهی_خفه شو د
 

 _حله.. حالت درست شد.
 

 ر خوب و بهت بگم.و گفتم:بزار خب دمیخند
 تم:قبول کرد.کردم و گف یمکث

 
 ..ومدیم دنینفس کش یصدا
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 .رمیپس من برم کت و شلوار بگ ــــــــولیا ـولـــی_ا
 
 ..دمیخنده هاش خند یصدا از
 
ها هی غذ کا به  گاهش  گاه کردم ، ن به روم ن کار رو تازه  به روش و  یدختر  رو

 من.. یحواسش به حرفا
 

 .مید بزنخونه حر ای_پرهام شب ب
 

 .ماین شهی_چشم چشم مگه م
 

 _خب پس فعال خداحافظ
 

 _خدافظ داداش گلم.
 

 و قطع کردم..  یگوش
 
 وقت تموم بود.. گهیساعت نگاه کردم د به
 

ش بلند سمت من شتم رو یشدم و رفتم   دیدو فردا ب نای: ازشیم یو فلش و گذا
 .یصفر یاقا



wWw.Roman4u.iR  242 

 

 
 و تکون داد.. سرش

 
که حتو برداشــ میرفتم گوشــ الیخیب کار  تازه  به دختر   اســمشــم یتم و رو

 گفتم:خداحافظ. دونستمینم
 
 خدانگهدار.لبخند گفت: با
 

 و در و زدم و بعد از صداش رفتم تو.. ریسمت اتاق مد رفتم
 
 ؟؟یریم یزد و گفت:دار یلبخند دنید با

 سمتش و دستش و گرفتم و گفتم:اره. رفتم
 

 م؟یحرد بزن یبه دستم انداخت و گفت:ک ینگاه
 
 بخونم..  متونستیچشماش نم یو تو یزیچ چیه
 

 .رونیب میریو فشردم و گفتم:فردا م دستش
 

 _باشه.
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ستم سمش ول خوا شد و ل*ب*ش و برا یبب*و*  یخودش محلت نداد بلند 

 ..دیچونم گذاشت و با لبخند عقب کش یرو یچند لحظه ی طوالن
 

 یلیخ یخندیم یگفت: وقت دیصورتم کش یو باز کرد و دستش و رو چشماش
 ، ناراحت نباش.اخم نکن یشیخوشگل تر م

 
 شد؟؟یم مگه

 
 ناراحت نباشه؟؟ مثل من یادم شدیم مگه

 
 بودم.. مرد

 
 ... دمیخندیم یول
 

 بودم... مرد
 
 ...دادیو نم گرانیغرورم اجازه له کردن د یول
 

 بودم...  مرد
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 کرد.. یمرد و با نگاهش آب م نیدختر داشت ا هی یول
 

 فشردم.. نمیس یگردنش گذاشتم و سرش و رو و پشت دستم
 

 ...دمیب*و*س موهاشو
 
 دماغم لمس کردم... یموهاشو با پره ها ییبو
 

 بستم.. چشمامو
 
 خونه خودم ب*غ*لش کنم...  یکه تو یروز رسهیم
 

 .میحرد بزن یکل دیجدا شدم و گفتم: فراد با ازش
 

ــرش ــب زنگ م س  رفت من ادمی یبازم نگ گه؟؟ید یزنیو تکون داد و گفت:ش
 زنگ بزنم!! 

 
 که خوابت ببره پشت تلفن. یتا زمان زنمیو گفتم:زنگت م مدیخند

 
 زد و گفت:خوبه. یسرخوش لبخند
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 برم. دیبا گهیو گفتم:من د دمیب*و*س دستشو

 
 _به سالمت.

 
 ..رونیرفتم ب یتوجه به نگاه منش یرفتم و ب رونیدر ب از
 

 . اخونهیزدم:ساعت ب مایی اسانسور و زدم و به پرهام پ دکمه
 

 گرفتم... یخوراک یشدم و رفتم از فروشگاه کل نیماش سوار
 مبل.  ینشستم رو یشلوارک مشکهمون  با
 

 ... یدید هوی ینیراحت جلوم بش یتونی_هــــو داداش فکر نکن من مردم م
 
شو با پفک با شد و ادامه ی حرف ساکت  شم غرم  شت تو یچ  دهنش یکه گذا

 خورد.
 

کارپرهام قبول کرد...بخدا قبول  شـــهینم_باورت   یکرد گفت بخاطر تو هر 
 واسش مهم نبود.. یانواده اشرافاون ثروت و خ یحت یعنی کنمیم
 

 ی نم دار و دور گردنم برداشتم.. حوله
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 تو ظرد خورد.. یروشو ازم گرفت و از پفک ها الیخیب

 
 برداشتم و پرت کردم سمتش.. یپرتقال

 
 ؟یو نکن مگه انگل دارکارا  نی_آخ داداش ا

 
پفک  زنمیواست دارم از عشقم حرد م رونیب دمیذوق از حموم پر همه با نی_ا

 .یکنیکوفت م
 

 .خوامیم یواسه چ هینشته بق نجایا یعشق هیزد و گفت:تا  یچشمک
 

 _گمشو بابا.
 

ششزخونه و گفت:حاال موندم چجور یشدم رفتم تو بلند ص میعقد کن یآ ال ، ا
 ..ادیباهامون م ی، ک میعقد کن یک
 

 و من کردم...  نای_دادا فکر ا
 

 برگشتم سمتش... یجد
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ضر با  نیری_م شک هیمح شلوار م ست کت و  سه ی تو و  ید ست گل با هیوا  د

و بعدش  دیکنیعقد م مییواســـه دختره من و مامان و بابا هم ما دیســف یگال
 سر خونه و  دیریم
 

 ..تمام..تونیزندگ
 

 مزه ی.  یب یلی_خ
 

ال لنج اصــ ای یریتاالر بگ ای یکنباغ رزرو  یخوایگفتم تو که نم یجد _بخدا
س یریبگ سه عرو شن پس اقرا تیوا  روش نیره پدر و مادر دختره هم خبر دار ن

 .دهیبهتر جواب م
 
 
 یم هرچحرد بزن نیلیقبلش با آ دیو گفتم:با دمیو پوشــ یگشــاد طوســ رهنیپ

 نباشه قراره از پرنسس بودن برکنار بشه.
 

 ی کارا.حرفات و بزن بعد خبر من بده واسه  _پس
 

 برام. یهست ی_باشه واقعا داداش خوب
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 .دونمی_م
 

 . ادیبهش انداختم لبخند زد و گفت:اخن بهت نم یبد ینگاه
 

 شام  بخور زرزر نکن. ای_پاشو ب
 

 ؟یگرفت یکیو باز کرد و گفت:مکز تزایروبه روم نشست و جعبه ی پ اومد
 

 _.واسه تو اره .
 ت گرم._دم

 
 هم گذاست و خورد.. یو روو دوتا تکه ی  ختیسس ر یکل
 
 ..ستیپسر بزرگ بشو ن نیا

 
 و جارو کردم و گفتم:پرهام.. نهخو

 
 اششزخونه داد زد:هـــــــان چـــــته؟؟ یتو از
 

 سمتش و با دقت بهش نگاه کردم.. برگشتم
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 ..یچیعقلم نداشت ادب که ه یحت افهیق جز

 
 لهیچند تکه وســ دیاتاق و گفتم:با یکردم و گذاشــتم توو جمع  یبرق  جارو

 بخرم.
 
ستکش زردکرده بود.. یها و همه کف وانیل شت ظرفا و م ی.د ستش بود دا  ید

 شست..
 

 ؟؟ی_مثال چ
 

مد، دادم و گفتم:مثال تخت خواب، ک نتیو به کاب میتک ستادمیا نهیبه س دست
 ..گهید زی،مبال و عوض کنم و چندتا چ شیآرا زیم
 
که  یزایدوست بابام همه چ یسام شیپ میریب ایو گفت:فردا ب دیو آب کش رفاظ

 .رمیگیهم م هیازش نس رمیگیم فمیداره تخف یبخوا
 

 به شونش و گفتم:دمت گرم داداش. زدم
 
شم نگام کرد و با غرغر گفت: از شه ی چ ک بهم و پف ششیچ یو کم تزایپ هیگو

 دستا نباشه. نیا فیشورم آخه ح یچقدر دارم ظرد م نیبب یداد
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 . یبشور خودت گفت ایکه نگفتم ب و گفتم:من دمیخند

 
 زنگ بزنم؟؟ یداریدادم:ب امیپ نیلیاتاق و به آ یتو رفتم

 
 جوابش شدم.. منتظر

 
 اپن گذاشتم و رفتم مسواک بزنم.. یو رو یگوش

 
 زنگ گهید قهیدق ســتیحواب داده:ب دمیانداختم د ینگاه یو رو رونیب اومدم

 بزن.
 

حق ورزش نداره  گهیچاقه...اصــال د هم یلی.. خکنهیبازم داره ورزش م ماحت
دســتاش تشل  دیلپ داشــه باشــه... با دیباشــه...با چاق دیورزش کنه زن با

 که همش  نیباشه...ا
 

 ..استخونه
 

 _دااااااادااااااش.
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 ؟؟شده؟؟چت شده یباال و از ترس گفتم:چ دمیکه پشت گوشم زد پر یدادا با
 
 بشورم.  اریظرفا و ب گفت:تو قدت بلنده برو اون یی مظلوم افهیق با
 
 رفت.. دیتو سرش که دو دستمو بلند کردم بزن تیعصبان با
 

 ..احمق
 
 ...شعوریب

 
 ..زدیتند م قل*ب*م

 
 ...ختیبدجور بهم ر اعصابم

 
 ...دمیخند تشیوضع دنیسمتش و با د برگشتم

 
و  وندخیم یو ناز پر اددیبه سرش بسته بود و ب*ا*س*نش و تکون م یدستما

 ...دیر*ق*ص یم
 
 ... وونستید
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 ی منه... وونهیداداش د یول
 

 چرخوندم و با دقت به چشماش سبز دو رنگش نگاه کردم..دستم  یو تو عکس
 

 منه... عشق
 

 منه... یزندگ
 

 کردم... یچهار سال زندگ نیا یچشماش تو ادیبه  من
 
 .. واسم جذابه.. دنشمینفس کش یدختر که حت هی

 
 زدم به عکسش... یلبخند

 
 .. کردمیو عوض م میبا وجودش زندگ داشتم

 
 ...زدمیخونم م یاه واریبه د یرنگ شاد داشتم

 
 ...کردمیو دور م اهیرنگ س داشتم
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 ...کردمیتجربه م میزندگ یو تو یعشق پاک داشتم
 

 ...خالص
 

 ...ناب
 

 ...تک
 

 ...پاک
 
 حس قشنگ... هی

 
 اسوده... یها دنیکش نفس

 
 بهش زدم... یلبخند بازم

 
 .. کنمیو حس م نیریش یل من بشه طعم زندگما یوقت
 
 ادچشمانشی
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 پرهام نگاه کردم..  ستیبه ل کالفه
 

 جا نذاشتم. یزیچ نمیبب خوامی_دادا بلند بخون م
 

 کردم و شروع به خوندن کردم  یپووف
سه تا ،م سلیآرا زی:تخت خواب دونفره ، کمد   زی،وان ،ممبل  ضی،.تعو یش،ع

 .کیکوچ یناهارخور
 

 .میحاال بر نیهم یزنگ بزنم به سام ایشکر جا ننداختم دادا ب_خدارو
 

 و گذاشتم کنارم و گفتم:ساعتشبه.  کاغذ
 

 .نباشه فقط برو بشوش تیو در اورد و تماس گرفت و گفت:تو کار شیگوش
 

مه هاشو دکو  دمیپوش یبا راه راه کمرنگ طوس یمشک راهنیپ هیشدم رفتم  بلند
 ..دمیپوش یمشک یبستم ،شلوار ل

 
 از اتاق... رونیو برداشتم و رفتم ب کارتم

 شد؟؟ ی_چ
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 اون مغازشو بازکرده. میشد و گفت:تا برس ندبل
 

 ...می.پرهام  شدنیسوار ماش باهم
 

 ..دادمیو من فقط سرم و تکون م زدیحرد م اون
 
 ..ادیپولم کم ب دمیترسیم
 

 ...رهیآبروم م ادیکم ب اگه
 

 ابرومو حفظ کن.. ایخدا
 
 " میدیشو رس ادهی"پ یصدا با
 شدم..  ادهیپ

 
 ...میدو وارد فروشگاه شد هر
 
 بزرگ بود... یلیخ
 
 هم گرونن.. یمطمئنم کل یبود ول کیخواب ش سیمبلمان و سرو یکل
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کرد و گفت:هواشو داشته باش  یپرهام رفت سمتش و منو معرف یاومدن مرد با
 کنه.. دیخر یسواسه عرو خوادیم
 

 ییگفت و منم جوابش و با خوشــرو یکیو تبر دســـت دادم و ســالم باهاش
 دادم...

 
 تا آششزخونه گفتم..  وارشیدادم از متر د حیامل توضو ک خونه

 
شک چهار ست مبل زر ش ید سه خونه خوب  کیانتخاب کردم هم  بود و هم وا
 بود...

 
ــرو ــتیو م گهید یکیدلم  نکهیخواب با ا سیس ــتم و  یمجبور یول خواس دس

شامل م از ارزون هاش یکی یرو شتم که  سل شیارا زیگذا و دوتکه کمد  یو ع
 بزرگ  نهییا هی بزرگ بود با

 
 ..ییسرپا

 
ــتیدلم م یلیخ یناهار خور زیم ــتیکم بود فقط دو یلیپولم خ یول خواس  س

 بدم... تونستمیتومنش و م
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 ه... و بهش دادم و قرار شد پس فردا بفرستن خون دمیکش یچک
 

 ...میج شدو با پرهام خار میتشکر کرد ازش
 

 ناراحت... یکم یخوشحال بودم و هم هم
 

شحال ساا یخو فقط  کخ یاز پول یو ناراحت دمیخر نیلیآ یکه باذوق برا یلیز و
 تومن خونه...  صدیتومنش موند و س ستیدو
 

در اوردم  و میگوش نیلیافتاد قرار بود زنگ بزنم به آ ادمی هوی میشد نیماش سوار
 :الــــــــودیچیگوشم پ یاب آلودش توخو یزنگش زدم که صدا یو فور

 
 ؟؟یدیو گفتم:خواب دمیخند

 
 و روشن کرد.. نیو ماش دیدر و محکم کوب پرهام

 
 شدم. جیگ گهیقرص خوردم د کردیدرد م یلی_آره سرم خ

 
 ...!کردیدرد م سرش

 
 ...؟رهیگیتندتند سرش درد م نقدریروزا ا نیا چرا
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 .نیلی_آ
 

 _جانم.
 
 خونمون. نه ایخونه  یبرا دمیخر لهیوس یو گفتم:رفتم کلکردم  یحرفش ذوق با
 

 .؟؟یرفت یبا ک ؟؟یدیخر ای؟؟چیو گفت جد دیخند
 

ــ یو کامل بهش گفتم ، اونم کل ماجرا ــد نفس ز ا یذوق کرد و حرفش باعث ش
 "نمیبیخونمون و م لیوسا امیبکشم" فردا م یسر آسودگ

 اشت..لذت د چقطر
 

 خونه رمیدارم مبخواب منم با پرهام  گهی_برو د
 

 ..دمیو شن ازشیخم یصدا
 

 .یریبعدش باهم م نمیو بب زیهمه چ امیت من خودم مشرک ای_باشه صبح ن
 

 .یخوریبامن م ییایبه حرفش زدم و گفتم:چشم صبحانه هم م یلبخند
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 قطع کن. گهیوگفت:باشه حاال د دیخند

 
 _اول تو قطع کن.

 
 .ریبخ_شب 

 
 .ری_شب توهم بخ

 
 م گذاشتم... پا یو رو یگوش

 
ــمت پرهام و گفتم:ازت ممنون با ــتم س ــاد نیم تو باعث البخند برگش من  یش

 .یشد
 

 به جاده بود... نگاهش
 

 نسبت به داداشم انجام دادم.. فمویوظ یدار اری_اخت
 

 ..کنهیکار ها و نم نیا ی_هرکس
 

 .میستین یونه ی گفت:ما هرکسدستم گذاشت و با فشار مرد یو رو دستش
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 یلندپام که دســت پرهام بود اونم آخ ب یمحکم زدم رو یزیاوردن چ دایبه  با

 گفت..
 

 شد؟؟ یچ یدی_د
 

 .یکرد یتشکر کامال احساس هی_اره 
 

 یفردا م اونا پس یول نهیو بب لیوســـا ایگفتم فزدا ب نیلیو گفتم:من ا دمیخند
 فرستن.

 
 .نهیو بب لتیاصال وسا نهیتورو بب ایاال بکرد و گفت:ح یشیتمسخر ا با
 
 .تیترب یبازوش و گفتم:خفه شو ب یزدم تو یکیدستم  با
 

 رفتم درو باز کردم...  عیکردم و سر یجوش و خال آب
 
 .ریگفت:سالم صبح بخ یلبخند پهن با
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 . ریو اوردم تو و گفت:سالم صبح توهم بخ دمیکش دستشو
 

 صبحانه بخور. ایب یو گفتم:زود دمیو ب*و*س گونش
 

 ...کردیباز م کت بلندش و یها دکمه
 

 ها؟؟ لهیکنجاوش و چرخوند و گفت:پس کو وس نگاه
 

 .ارنی_پس فردا م
 
ــرتیت هی با ــف ش ــت رو دیدخترونه س ــس  یدیخر ایو گفت:چ نیزم یاومد نش

 حاال؟؟
 

 دت.خو ینیبیلقمه گرفتم و گذاشتم کنار استکانش و گفتم:بعدا م چند
 

 دکتر؟؟ میباهم بر ییایم نیرام گمیرد و گفت:مخو یکم یازچا
 

 و از ل*ب*م دور کردم و گفتم:دکتر چرا؟؟ استکان
 

 شــمیپ ییرفته آنکارا تنها ناهمیبرم دکتر ال دیو گفت:با دییتندتند جو و لقمه
 باهام؟ ییاینخوشه تو م
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 ؟؟یبر یخوای_آره ساعت چند م

 
 اونجا باشم. دی_:با

 
 ند براش لقمه گرفتم گذاشتم کنارش...ی گفتم و تند ت باشه

 
 چاق باشه... دیاب زن
 

 .نیرام ی_راست
 

 _جانم.
 

ستش من فکرامو  یلیسخته خانواده ی من خ یقبول کردم ول نکهیکردم با ا _را
 .کننیم تمونیاذ
 

 و کردم. زیمن فکر همه چ توننی_نم
 
 

 نه.ک تمونیاذ تونهینم چکسینگرانش زدم و گفتم:ه یبه چشم ها یلبخند
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 ..دیکش یکالمم نفس راحت نانیاطم از
 

 دکتر؟؟ ایاول شرکت  میصبحانه جمع کردم و گفتم:بر سفره
 
 .میاینم گمیم زنمیدکتر زنگ م میاومد و گفت:بر رونیب ییدست شو یتو از
 

 وقت؟؟ هی_بد نشه 
 

 .. یگیو رژل*ب*ش و در اورد و گفت:چرا مثل دخترا م دیخند
 

 ..فشیک ید و گذاشت توو پر رنگ تر کر رژل*ب*ش
 

 که برگشت محکم خور به من.. نیهم دمستایپشت سرش ا رفتم
 

 _ااا برو کنار .
 

 صورتش و گفتم:کم رنگش کن. یوشدم ر خم
 

 _نوچ.
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 ی باال انداختم محلتش نداد..  شونه
 

 ... دادمیو نرم حرکت م ل*ب*م
 
 بود... نیریش
 

 بخش بود... لذت
 

 آروم بود.. حرکاتش
 

 ..دیگردنم کش یروو  دستش
 

 تر زدم .. قیب*و*سه و عم نیو آخر دمیکش یقیعم نفس
 

ش عقب ستم و رو دمیک ش شت  ش یو  انگ و گفتم: حاال خوب  دمیل*ب*ش ک
 شده.

 
 نمونده خوب شده...؟ شیچیهم فشار داد و گفت:حاال که ه یو رو ل*ب*ش

 
 واسه من خوب باشه . دیاتاق و گفتم:با یو رفتم تو دمیخند
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ــف یخال خال یدکمه  رهنیو در اوردم و پ مرهنیپ ــکیس ــ یدمش و کت  دمیپوش

 ...دمیاسشورتم و روش پوش یمشک
 

 حالت زدم ... یو موهامو کم مدیپوش یجذب مشک شلوار
 

 ایرفتم ســمتش و گفتم:دکترت زنه  زدمیباال م یکت و کم نیکه آســت همونجور
 مرد؟؟

 
 گرفت .. شیاز گوش نگاهشو

 
 نوک پام تا موهام.. بهم نگاه کرد از قیدق
 

ستفاده منم ش یکت و کم یکردم و لبه  از فرصت ا  یو گفتم:چطوره؟؟م دمیک
 ؟؟یپسند

 
 ؟؟یکارو کرد نی_واسه دکتر ا

 
 . کنهیم ینشسته باز نمیو گفتم:پاشو بب دمیخند

 
 رونیب میو باهم رفت دمیو کش دستش
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... 
 

 ت رل..پش نیو پرت کرد سمتم و گفت:تو بش چشییشد و  سو نشیماش سوار
 
 

 سوار شدم.. دستم چرخوندم و یو تو چییسو
 

 بود..! ینیماش عجب
 
 ..یمشک یام و یب هی

 
 نبود..!! نیا نشیماش قبال

 
 و روشن کردم و گفتم:کمربندت و ببند. نیماش

 ..یبداخالق یلیبود و خ ادیزن سن ز هیانداخت  یبه منش ینگاه
 

 .نی_رام
 

 تو؟ ییایوشم گفت:توهم مکج کردم طرفش، در گ شتریو ب سرم
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 ؟؟یزنیحرد م واشی_اره .حاال چرا 
 
 اروم حرد زد. دیبا نجای_ا
 

 ر برد..گوشم کنا یکیو  از نزد سرش
 

 تو. دیی_خانم خوش نام بفرما
 

 اتاق.. یتو میرفت میبلند شد باهم
 

 ... کنهیخشک رفتار م یلیخ گرانیبا د نیلیا شمیمتوجه م حاال
 

 جان. نیلی_سالم آ
 

 الم خانم دکتر._س
 

 . .مینشست کشینزد یصندل یرو
 
 نامزد من هستن. شونیگفت:ا نیلیا

 
 اشه.ب ؟؟مبارکیگفت:جد یبا خوشحال دکتر
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 و طرفم دراز کرد.. دستش

 
 ؟یو تور کرد یزیو گفت:خوب چ دیگفتم ، خند یسالم

 
فکر  یتک خنده ی کرد و گفت:پس چ نیلیا یول نیلیا ایبا من بود  دمینفهم
 . دیکرد

 
شت م دکتر ست پ ش صا یکیو گفت:حاال  زشین صو و خوبش و بگ اتیز خ

 .یگیبا غرور م نقدریا نمیبب
 
شاهده  نیگفت:هم یلبخند کج و غرور کم ایرد و به من ک ینگاه نیلیا االن م

 . دیکرد
 

 بود که بهش ندادم... یبا دست منظورش
 

 دردت چطوره؟؟مسائل ، سر  نیو گفت:اره واقعا حاال دور از ا دیخند دکتر
 

 _افتضاح.
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 ازش نگاه کردم.. صورت الغر و ن به
 
 ره؟؟یگیهرشب سرت درد م یعنی_
 

اعصابم  یمک ایبلند بشنوم  یصدا هی هیراستش کافو گفت: دیکش یقیعم نفس
سرگ شه  سردرد از پا درم م جهیخورد ب سه غذا خوردن هم  ارهیو  شتهام وا کال ا

 کوره..
 

 . کنمیقرصات و عوض مسرش و تکون داد و گفت: دکتر
 

 شروع به نوشتن کرد.. و داد دستش و دفترچه
 

 به صورتش زدم...  یو گرفت و لبخند دستش
 

شوهر کرده  یلیدکتره خ نیخندم و داد و آروم گفت:الب جواب سه بار  سوده  ح
 تو و کنار من نداره. دنیچشم د

 
 ؟موهاش و هفت رنگ کرده؟ نیو کنترل کردم و گفتم:واسه ی هم خندم

 
 .دهی_اره بابا تازه پوستشم کش
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ن دارو اال نیدسـتش و محکم گرفتم:هم یسـمتش ول میدکتر برگشـت یباصـدا
 و مصرد نکن. ایقبل گهید ریهات و بگ

*** 
 
 شرکت؟ میو گفتم:بر میاومد رونیداروخانه ب از
 

 رفتم. باز دستش و گ یول دیدستم کش یو ازم گرفت و دستش و از تو پالستک
 

 شرکت باو. الیخیی تو ب خونه می_بر
 

 برام. یکن یو گفتم:پس امروز ناهار درست م دمیکشو گونش و  دمیخند
 

 ..؟؟ایخوریردم مدرست ک یهرچ ی_باشه ول
 

و دور گردنش انداختم و به خودم چســبوندمش و همونجور که از پله  دســتم
 قبلش یول خورمیم یدرســت کرد یگفتم:هرچ میومدیم نییداروخانه پا یها
 .. دیخر میبر
 
 میریفاصله داد و گفت: نمیس یسرش و از رو نییپا میومدیپله ها اروم اروم م از

 ی.. ؟؟ رهیفروشگاه زنج
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هرچ با تم: ف گ به ی زدم و  ـــر غش ض ما به د تم  ـــ نگش گ یا ب ما  ـــ  یش

 خـــــانــــــــومـــــــم.
 

 تا حاال کشته بودمت. یگفت یو نم نایو گفت:اگه ا دیخند باذوق
 
 .. میو سوار شد میدیهم خند با
 

 رفت.. یم رونیهم ب نیبلندش از ماش یو روشن کردم  صدا کیموز
 

ستش ستم گرفتم و ب یو تو د  میزدیو تند  حرد م یخارج کیبه موزتوجه  ید
 ..دیخندیو م

 
 ... زدیقل*ب*م تند م زدیاون حرد م یوقت
 

 کشم.. یدفعه م نیازم جدا بشه ا یروز هیاگه  خورمیم قسم
 

 هم خودش... خودم و هم
 
 نه فقط خودم...  یول
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 کنه.. یدگزن اون
 
 

د و که ســب ســبد... همونجور یو بســتم و بســته ی قارچ و انداختم تو زیریف در
 شد؟؟ یجلو گفتم:چ دادمیهلش م

 
از  توهم امیگفتم من نم یچیکتش گذاشــت و گفت:ه بیج یو تو شیگوشــ

 .یقبل اطالع داد
 

 ؟؟یو هل داد و گفت:قارچ برداشت سبد
 
 سبد اشاره کردم... یتو به
 

 خوبه؟؟ تیتو آششز نیبرداشت و گفت:رام یشکل یارونی ماک بسته
 

 اره.  شیم:کم و بهم قدم شدم و گفت باهاش
 

 ..دیدستش نرس ی.. پاهاشو بلند کرد ولستادیقسمت سس ها ا یرو روبه
 سبد.. یو برداشتم انداختم تو یکیو بلند کردم و  دستم
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 ؟؟یپز یغذا نم_واسه ی خودتم 
 

 کم. یلیو هل داد ، گفتم:خ سبد
 

 ... دیکش یپوف
 

 ؟؟یکشیکمرش گذاشتم و گفتم:پود م یو رو دستم
 

  _اوهوم.
 

ســبد چرخدار و با خودش  رفتیچرخوند و راه م یقفســه ها م نیو ب نگاهش
 .. دادیهل م

 
 _چرا؟؟

 
رم هخواســت شــو یدلم م شــهیبرداشــت و گفت:اخه هم تزایپ ریی از پن بســته
 بلد باشه واسم غذا بشزه. یاششز

 
 شلوارم کردم.. بیج یو دستم و تو مدیخند

 
 ... رفتمیسرش راه م پشت
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 ؟رسهیدستم نم یبد نویا یتونیو گفت:م ستادیقفسه ها ااز  یکی روبه

 
 .. ستادمیا کنارش

 
 شدم... رهیچشمش زل زدم و با لبخند بهش خ یتو
 

کهیا بدون گاهم و ازش بگ ن پا ینیزم بیســ خالل رمین و دادم  نییو اوردم 
 دستش..

 
 .یگفت:روان یلب ریزد و ز ینیریش لبخند

 
 سبد.. یو انداختم تو برداشتم یی شکالت تخته ی تلخ بسته

 
 ؟؟ی_تلخ برداشت

 
 و تکون دادم و بادستم شونش و گرفتم و به خودم چسبوندم... سرم

 
 ..داشتیداشت و برم که الزم ییزایو از قفسه ها چ میزدیاروم قدم م اروم
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 صندوق.. میو باهم گذاشت همه و حساب کردم رفتم
 
 

 .. نیو بست و گفت:رام کمربندش
 

 نگاهش کردم و گفتم:جونم. و زدم و استارت
 

 ..ترسمیم یلی_راستش من خ
 

 داشت... حق
 

 ..میاروم نداشت هیزندگ هی گهید میکردیازدواج م اگه
 

 ..سروش
 
 ...امکیس
 

 مادرش... شهناز
 
 عذاب ما.. شدنیم نایا
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 دستم گرفتم.. یفرمون برداشتم و دستش و تو یراستم و از رو دست
 

 رس. و گفتم:نت دمیدستش و ب*و*س پشت
 

 م؟؟یکنیشروع م ی_ک
 

 .ی_هروقت تو بگ
 

 شنبه خوبه؟؟ ندهیو گفت:هفته ا دیکش یقیعم نفس
 

 کردم... فکر
 

 تولدشه...!  شنبه
 
 هم روز عقدمون و هم روز فرارش از خانه...خواست هم روز تولدش باشه  یم
 

 . هیو فشردم و گفتم:عال دستش
 

 .دیبرم خر دی_پس با
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 هم ترس...حرفش هم ذوق بود و  یتو
 

 خوبه؟؟ میریپس فردا باهم م ارنیها و م لهی_فردا وس
 

 .ینکن مونمیپش چوقتیه دوارمیزد  گفت: ام یلبخند
 

 که من مردم. هی:اون روز روزگفتم دیو فشردم و انگشتش و ب*و*س دستش
 
 ... ومدیم زاتیپ ریپن یبو
 
 بود... یخوب یبو
 

 و با حوله خشک کردم... سمیخ یموها
 
 شوار بخرم... س هی دیبا
 

 سمتش.. رفتم
 

 ..کردیها و تکه تکه م ارشوریخ داشت
 
 پشت دستم و دور شکمش حلقه کردم... از
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 .. دمیو شن دنشیکش ـــنیه یصدا

 
 ونش گذاشتم..ش یو رو سرم

 
 خوبه... چقدر

 
 ...دمییبوگردنش و  پشت

 
 ...هیعطرش عال یبو
 

 ..ینی:بهترو محکم تر دورش حلقه کردم و در گوشش گفتم دستم
 

 ..!دیلرز
 

 .ی_عشق من
 

 و حبس کرد.. نفسش
 

 ..یمن دی_ام
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 کرد... فوت

 
 ..ونمیبه تو مد می_من واسه ی لحظات خوب زندگ

 
 و انداخت...  چاقو

 
 سمتم.. شتبرگ
 
 چشمم زل زد.. یقرار تو یب

 
 چشمش زل زدم.. یقرار تو یب

 
 و دور گردن حلقه کرد.. دستش

 
 .شونم گذاشتم. یو رو سرش

 
 حلقه کردم.. کشیو محکم و با زور دور کمر بار دستم

 
ست س خی پو صدا دیزده ی گردنم و ب*و*  وونهیرفته گفت:منو د لیتحل یو با 

 ..ارمیطاقت ب گهیروز د بزار تا پنج نیتر نکن رام
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 قرار بودم... یب

 
با همون صـــدا کمرش به خودم فشــردم و  اروم گفتم:ســختمه ، نگفتن  یو 

 سختمه..
 

 ؟یکن یم ینجورینم دارش گفت:چرا ا یا شد و با چشماجد ازم
 

ــتم ــ یو رو دس ــق تو  ایدن یمثل من تو چکسیو گفتم:ه دمیموهاش کش عاش
 ... ییفش تواطرا ییبایز یعاشق که حت هی ستین

 
 چکسیتر کردم و گفتم:ه کیتن و بهش نزدو صور دمیو رود اشکش کش دستم

 حست کنه..  یستین یوقت یمثه من حت تونهینم
 

 ل*ب*ش گذاشتم... یو رو ل*ب*م
 
 حرکت... یب

 
 اول و شروع کرد.. حرکت
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 ...دمشیب*و*س
 
 قرار تر ... یب شهیهم از
 

 تر... داغ
 

 تر... دلتنگ
 

 ..دمشیب*و*س
 
 گونش.. یوجود اشک رو با
 
 ...شیخوشحال ی هیوجود گر با
 
 وجود حس ضربان تند قل*ب*م... با
 

 جدا شدم.. ازش
 

 سرخ شده بود... ل*ب*ش
 

 ..دیو عقب کش دمیل*ب*مو چسبوندم و ب*و*س نرم
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 .شهیپنج روز هم تموم م نیلبخند گفتم:ا با
 

 ..شهیشروع م یو هم بد یو گفت:اونوقت هم خوش دیخند
 

 ...دمیخند
 

 شناخت... یم خوب
 

 .. مادرش
 
 ..رادرشب

 
 ...شییدا

هاش ثل م هیوجود بق میکن ی. زندگمیبخوا یم یو لمس کردم و گفتم:وقت مو
 مونه.. ینخاله م

 
 

 ها و تکه تکه کن..  ارشوریخ نیا ایو فوت کرد و گفت:ب نفسش
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 اپن خوردشون کردم.. یرو ستادهیو ازش گرفتم و ا چاقو
 
ــت نیاول یتو ــتم اومد با یفرص  بخرم ، فردا زنم یخور ناهار زیم دیکه پول دس

 ... والله... ستادنیاز ا رهیگیپاهاش درد م
 

  ـــــنیرامــــ ی_واااااا
 
 رفتم سمتش..   عیرس
 

 کردم دستش سوخت.. فکر
 

 ذوق کرده... ایپخته شده و الزان یها یریقارچ پن دنیبا د نگو
 
 صورتش نگاه کردم.. به
 

 ..دمیدخن
 

 کرده...  یذوق چه
 

 ...هزنیپلکم نم یحت
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 سفره و پهن کنم. رمی_م
 

 _نـــــــــــــــــــــه
 
 ترس برگشتم سمتش.. با
 

 شده باشن ؟؟ ترسم بد ی_اخه م
 

 ی بهش گفتم.. وونهیو د دمیخند
 

سبز عیسر ستر و  صل و خ یسفره و انداختم و دوغ و دل ساالد ف شوریو   و ار
 .. .دمیگوجه ها و چ

 
 و قاشق و چنگال هم گذاشتم  بشقاب

 ..گهید ای_ب
 

 ظرد و گذاشت..  دوتا
 

 و برداشتم و گذاشتم وسط سفره.. سس
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 خوشمزه هستن.. یلیبود خ بو و شکل هر دو غذا معلوم از
 

 ز؟؟یبرام بر شهیو دادم دستش و گفتم:اگه م بشقابم
 

 ؟؟یازش بخور یخوای_واقعا م
 

 .گهی_اره د
 

 .. میماست بخور میبر اینسبت بهش ندارم اصال ب ی_اخه حس خوب
 

ــــــش بود که ک ادیز رشیاونقدر پن ختمیبشقابم ر یکردم و از قارچ تو یپوف
 ...ختمیهم کنارش ر ای...الزانومدیم
 

 که غرق سس بود کردم و خوردم...  ایو پر از الزان قاشقم
 

تم رف عیفت ، سراونقدر تلخ شد که عقم گر هوی یداشت ول یطعم خوب اولش
 بد بود.. یلیکردم... خ یسمت دستشوو و دهنم و خال

 
 و چندبار آب زدم.. دهنم
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نگاه کردم و گفتم:حســـت  نیلیو به چهره ی نگران و شــرمنده آ رونیب اومدم
 کامال درست بود . اینسبت به الزان

 
 _اووود گفتم که...

 
 گر... لهیمکار و ح ییایشد به الزان رهیاخم خ با
 اهر خوبش گولمون زد ...ظ با
 

 ..هیچ نمیبب میقارچ ها بخور نیاز ا ای_حاال ب
 

 و ازش خوردم... ختمیتو قاشق ر یکم
 ..کردینگاهم م منتظر

 
 بخدا. ــــــهیش دادم گفتم:عالــــــــقورت یوقت
 

 ؟؟یزد و گفت:جد یلبخند
 

 ..خوشمزه بود. یکی نیو تکون دادم و شروع به خوردن کردم واقعا ا سرم
 

 ..ادشیز یرهایپن خصوصا
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 ..یکه تلخ بود لعنت ایالزان یبود تو ختهیر یچ دونمینم
 
د و نابو ایالزان که درســـت کرده بود طعم یریبه جاش خانومم با قارچ پن یول

 کرد....قوربونش برم...
 
 
 در و باز کردن و گفتم:حل شد.. یخوشحال با
 

 ..شستیدستکش بود و داشت ظرفا و م یتو دستاش
 
 نم.ک یره فردا اسباب کشگفتم:قرا یب*غ*لم فشردمش و با خوشحال یتو
 
 ؟؟؟یگفت:جد ینیریلبخند ش با
 

نن کارش ک انیب گفتمید خورد مبودم خور دتیکاره خر مهیخونه ن هی_اره قبال 
 تموم شده.. دمیاالن رفتم د

 
 ب*غ*لم فشردمش.. یبا ذوق تو بازم

 
 ..میی زندگو برکت اورده واسه  ریخ ومدهین هنوز
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شدم و گفتم:د ازش سا گمیم گهیجدا  دوتا  یکیها و فردا ببرن اونجا فقط  لیو

 ..دمیاز قبل خر نویبخرم که ا دیفرش با
 

حال ند خوشــ ف دیخ به فکر پو گ با  رهنیت:اول  که  باش  نت  خوش رنگ ت
 ..دیرنگ پر تسکیوا
 
ت دس یداشت نگاه کردم.. جا یرنگم که طرح مردونه ی مشک یاسی رهنیپ به

 ...! فید..حشده بو دیرنگش و برده بودم و سف شیکف
 
 .الیخی_ب
 

 و عوض کردم.. رهنمیو رفتم پ دمیگونش و ب*و*س عیسر
 

 نگ زدم.. مبل نشستم و به پرهام ز یرو
 اول جواب نداد بار دوم جواب داد: بار

 _جونم دادا.
 

 تو؟؟ یی_کجا
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 باقلوا.. ینعیاوردن  یها نیچه ماش نیو بب ایب ی_اومدم بنگاه
 
نم و فردا بفرسته به اون ادرس خو لین بگو وسابه سام زنگ بز نیماش الیخی_ب

 تموم شد.
 

 بهت دادا.. یکم امیب هیچ تیبابا گروه خون ی_خونت تموم شد؟؟ا
 

 اونجا.. رمیم گهیو گفتم:خفه کار خونه تموم شد د دمیخند
 

 . قی_آهان. مبارک باشه رف
 

 _ممنون. 
 

 نباشه.  تیفرستم تو کار یادرس و م _االن واسه سام
 

 ؟؟یندار یدرد نکنه. کار_دست 
 

 _نه دادا خدافظ.
 

 _خدافظ.
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 مبل پرت کردم و برگشتم سمتش.. یو رو یگوش
 

 سته بود کنارم..نش تازه
 

 شستن ظرفا تموم شده.. حتما
 

 بافت و حواسش به نگاه من نبود.. یداشت با دستش م موهاشو
 

 رش و محکم به خودم فشردمش..و حلقه کردم دو دستم
 

 .یو گفتم:خسته نباش دیب*و*سو محکم  گونش
 

 شدم بختک که افتادم روت.  قایو باال اورد و گفت:االن دق سرش
 

 ..دمیخند
 

 ب*غ*ل خودم گرفته بود.. یباز کرده بودم و اونو تو اموپاه
 

سبوندم و گفتم:من بختک پاهامو شما یبه پاهاش چ اره د یقشنگ نیبه ا یکه چ
 ..هوفتیهرشب روم ب خوامیپرستم ازش م یو م
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 ...دیخند

 
 گردنم بود. یرو قایدق صورتش

 
 پوستم. هی خوردیم نفسش

 
 بخوابم. یکساعتی هی خوامی_م
 
 بخواب. نجایو گفتم:هم دمییفشردمش و موهاشو بوخودم  به
 

 .. نمیگذاشت وسرش و چسبوند به س نمیس یرو دستاشو
 

 زدم.. لبخند
 

 بود برام... زیچ نیبهتر
 

 ه..آغوش خودم بخواب یتو عشقم
 
 *نیلیآ
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 و باز کردم و موهامو با دستم زدم عقب.. چشمم
 

 مماس صورتش بودم.. قای.. دقدمیو باال کش صورتم
 
 بودم اونم خوابش برده بوده.. دهیصورت دمرو  روش خواب به
 

 موهاش فرو کردم.. یو آروم تو دستم
 

 ... دمینرم و آروم ب*و*س ل*ب*شو
 

 بود.. یحس خوب چه
 

 وار عاشقته...  وونهیکه د یو بشنو یردتشش قلب م یصدا
 
 عشق پاک.. هی

 
 تکون خوردم و بلند شدم..  آروم

 
 رفتم صورتم و با آب شستم.. با کش مو بستم و  موهامو
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 .. ادیساز و زدم برق و گذاشتم آب جوش ب یچا
 

 یخشک و در اوردم و کم یدم و چاها رو باز کر نتیسروصدا در کاب یو ب آروم
 ...ییالکس چاتو ف ختمیر
 

 یذاشتم توو گ یخال بایگذاشتم و قندون تقر یکیکوچ ینیس یاستکان تو دوتا
 ..ینیس
 

شتم خوب جا بگجوش اومد ، گذ آب کردم و در فالکس و  شیبعدش خال رهیا
 بستم.. 

 
 ... ییسمت دستشو رفتم

 
 و برداشتم..  یچاو فالکس  ینیشستم و س زیو تم دستم

 
 ..نیزم یرو گذاشتم

 
 نگاه کردم..  بهش

 
 نشستم...  نیزم یرو کنارش

 



wWw.Roman4u.iR  294 

 

 با نوک انگشتم لمس کردم.. موهاشو
 

 مهربون.. مرد
 

 ...یاحساس مرد
 

 عاشق.. مرد
 

 ..یدوست داشتن مرد
 

 ساده... مرد
 

 .. پیخوشت مرده
 
 ..دید شدیاز صورتش م گهیصفات د یکل و
 

 کمبل خشــ نیا ؟؟یشــینم داریو در گوشــش گفتم:ب دمیو ب*و*ســ گردنش
 کمرت و درد اورد..

 
 و باز کرد و برگشتم سمتم.. چشمش
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 طرد صورتم..  هیو دراز کرد و گذاشت  دستش

 
 به دست چسبوندم و با دوتا دستم مچ دستش و گرفتم..  یشتریبو با لذ  صورتم

 
 چشمام.. ریز دیکشیشستش و نرم م انگشت

 
 خوبه؟؟ یلیخ یچ یدونی_م
 

 ؟؟یزدم و گفتم:چ یپلک
 
شما یشیم داریب یقتو نکهی_ا شقت و بب یجفت چ  یفهمیم ینجوری، ا ینیع

 خدا چقدر دوست داره.. 
 

 ... دمیخند
 

 ..دشیسبوندم و ب*و*سدستش و به ل*ب*م چ کف
 

 دوست دارم.  یلیو گفت:خ دیل*ب*م کش یو رو انگشتش
 

 قل*ب*م تند شد.. ضربان
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 ت دارم. دوس یلیخ یلی_خ

 
 آروم شد و قل*ب*م تند تر.. نفسم

 
وســت د یکه فکر کن یاز اون شــتریو گفت:ب دیچونم کشــ یو تا رو انگشــتش

 دارم..
 

 مبل بلند شد..  یو از رو دیو آروم عقب کش دستش
 

 ؟یدرست کرد ییانداخت و با لبخند گفت:چا یچا ینیبه س ینگاه
 
 ..گهیم یضربان تند قل*ب*م اجازه نداد بفهمم چ یول
 

 .. ییشد و رفتم سمت دستشو بلند
 
ش یو رو ستمد سرخو شردم با لبخند  ستم داره ،  یقل*ب*م ف زمزمه کردم:دو

 اونقدر که باور ندارم..
 
 خونه..  برنیو م لیوساو گفت:.فردا  رونیاومد ب سیصورت خ با
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 و برداشت و صورتش و خشک کرد.. حوله

 
 لحظه..  هی

 
دارم... ن هیزیمن که جه میردم که اگه قراره ازدواج کنفکر ک نیلحظه به ا هی فقط
 ؟؟؟

 
 میســطل و گفت:اول بر یو انداخت تو یکیشــده از ذرت مکز یخال ظرد

 .میبخر دایچ نجوریظرد و ا
 

 .. یبزرگ لوازم خانگ یمغازه ها از یکیسمت  میرفت باهم
 

 هم داره چندتا بخر. یبرق لهیگفت:ببدن وس نایال میوارد شد یوقت
 
 ی گفتم و اونم رفت سمت فروشنده.. اشهب

 
سمتمون و با کل شندهفرو ض یاومد  ست م حیتو ثال ، م کردیبرامون انتخاب دو

 حاال بهمون نندازه..!!
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فت قابلمه ی و گ یکیی و  شهیش یکیظرود  سیکارتون بزرگ الزم سرو دوتا
 .. نیماش یکمک دست هاش ببرن بزارن تو

 
 .. رونیب میو اومد میو حساب کرد پول

 
 م؟؟یبخر یحاال چ نای_ال

 
 . یفکر کنم پتو و رو تخت _اووووم

 
ــور رفت با ــانس ــت کامل و د یطبقه باال و چهار تا پتو و دوتا روتخت میاس وتا س

 .. میدیچراغ خراب خر
 

 همراهم بوط دوتا کارتمم با خودم اورده بودم.. ادیپول ز شکرخدارو
 
 .. میو برگشت میگذاشت نیماش یتو دایکمکم کرد و باهم خر نایال
 

 م؟؟یبخر یچ گهیو گفت:د ستادیا یوشلباس فر یرو روبه
 
 تو..  ایلباس مردونه ها نگاه کردم و گفتم:ب به
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 و بردم تو...  دنیو همراه خودم کش دستش
 
 ..کردیداشت و خوب کمکم م یخوب قهیسل نایال
 

شلوار با دوتا کراوات خر دوتا شک یکیسرمه ی جذب و  یکی دمیکت و   یم
 .. کیش یلیخ دیسف
 
 ؟؟یچ گهیخشک و تشنه گفتم:د یو با گلو میاومد رونیمغازه ب از
 

 چند دست لباس واسه خودت بخر. می_بر
 

با  یدار تو لباس نو و مارک یاز لباس ، کل خوامینم یچی_ه خونه دارم هم و 
 .. برمیخودم م

 
 بخر.. یبرق لهیدوتا وس می_پس بر

 
 ؟؟یگفتم:مثال چ میرفت یمکه باهم راه  همونجور

 
 .چالخی،  ی_جارو برق

 
 هواپز.  هیو  میخریم یوگفتم: فقط جارو برق ستادیمغازه ا یرو روبه
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 تو.. می_باشه بر

 
 .. میگذاشت نایخونه ی ال میدو همه و بر میپول خرج کرد یکل هیخالص

 
درد  و گفتم:دستت دمیجا سر کش هیآب و از گرفتم و  وانیتشکر کردم و ل ازش

 .یزحمت افتاد یتو یلینکنه امروز خ
 
 یبه پدر و مادر بگ شــهینم دونمیم نیلیدر خونشــون نگاه کردم که گفت:آ به
د اون مر ننکیم یچون حتما کار یازدواج کن فیمرد از قشر ضع هیبا  یخوایم

 محو بشه  نیزم یاز رو
 
سابقه ا الیق شو ول نیدوبار  شتن ، ناراحت ن  یکین و تو خانواده ی م یکار و دا

ــمیم نیهمس از ا یول ــ ترس ــ مونیآخرش پش ــت چیاونوقت ه یبش  یراه برگش
 .یندار

 
گد وانیل پام ل با  نگ ز یو دادم دســتش و  ن م نایپام زدم و گفتم:ال ریبه ســ

 یکسل کننده ی داشتم ول هینداشتم ، قبال زندگ یخوبحس  نیهمچ چوقتیه
  یناخواسته لبخند نمشیبیحاال تا م
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سته قل*ب*م تند م نه،یشیل*ب*م م یرو ستش  نای، ال زنهیناخوا من واقعا دو
ست داره ا شما یاز تو نویدارم اونم منو دو شک یچ ، اگه  دید شهیبراقش م یم

 خودشو  خوادیسرم درده م یبگم کم
 

 .. بکشه
 

 .یخوشبخت بش دوارمیو گرفت و گفت:ام تمدس
 
تولدمه و هن هم روز  فرستمیب*غ*لم فشردمش و گفتم:ادرس و واست م یتو

 عقدم. 
 

 گفت:هم فرار از خانه.  کرد  و یی کوتاه خنده
 

 . گهیو گفتم:بهتره برم خونه د دمیخند
 

 شدم و استارت و زدم..  سوار
 

 زش دور شدم..ا یو براش تکون دادم و با سرعت اروم دستم
 
 اونم با سرعت کم.. کردمیم یرانندگ ادیفکر ز با
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 یلیخ دی..بامیقرار بود شــنبه بر رونیاز اتاق ب شــارژ زدم و رفتم یو تو میگوشــ

 ..کردمیو جمع م لمیوسا یرکیرزیز
 
 
 بابا رفتم سمتش.. یاومدم و با صدا نییپله ها پا از
 

 موهامو ینشستم ، دستشو رو کنارش
 . یزنیاصال به ما سر نم یکارات کرد ریخودت و درگ یلیت:خو گف دیکش

 
 .شهیم رشیادم خود به خود درگ هگیو گفتم: خوب کاره د دمیخند یزورک

 
 خودت و خسته نکن. ادیز یزد و گفت:خوبه ول یبونمهر لبخند

 
 از بابا فاصله گرفتم.. یکم
 

 ؟؟یکجا بود روزید نیلیاومد نشست و گفت:آ مامان
 
فتم سفرش و درست کنه ر یکارا خواستیبودم ، م نایال شیگفتم:پ یعاد یلیخ

 . دیخر میکمکش امروزم رفت
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 ؟بره؟ خوادیباور کرده بود ،گفت:سفر کجا م اظاهر

 
 _آنکارا.

 
 بره آنکارا. خواستیم کشنبهیدروغ نبود واقعا  گهید یکی نیا

 
 یها و م لپرتقا یبرداشتم و مشغول پاک شدنش شدم ، داشتم تکه ها یپرتقال

ــر ــر کردم،ینگاه م یرانیا الیخوردم و به س  گهید نمیبیم یترک یها الیاز بس س
 رفت.. ادمیا ه یرانیا

 
 ن تو که مارو گا****.کارا و نک نی_اه باو سروش ا

 
 زد به بازوش و اومد تو..  یکی سروش

 
 رمیگفت:م امکیکرد و روبه ســ یکه نگاهش به من افتاد ســالم ســرد نیهم

 اتاقت.
 
 بخور. وهیم ایگفت:سروش ب عیسر امانم
 

 .خورمیفت:نمدستش و تکون   داد و گ رفتیکه از پله ها باال م همونجور
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سروش کله و کمر واسه ما  نیا یعنیند و گفت:به ما رسو یاومد و دست امکیس

 بکسشم. سهیمن ک الشیبه خ زنهینذاشته از بس م
 

 باشه. از خودت بد تر داشدیپ یکیو گفتم:خوبه  دمیخند
 

 مبل نشست. یغره ی بهم رفت و کنارن رو چشم
 

خونه  ییاینم یوقته درست وحسابچرا چند  نمی_تو حرد نزن خواهشا ، بگو بب
 چشم قشنگ؟

 
 نداره. یگذاشتم، پامو رود پام انداختم و گفتم:به تو ربط زیم یرو یدست شیپ

 
قد ما ختمیکالمم ر یتو تیجد اون با اون چشــ با  با فت:برو   نیرنگ یکه گ

 کمونت.
 

 رفت.. عیشد و سر بلند
 

 .. دینیبیم نمها و ه دنیکم د نیهم گهیدلم گفتم:کم کم د یو تو دمیخند
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 ترسم گرفت...  بازم
 

 .! .سروش
 

 .. زنهیم یماجرا و بفهمه دست به هرکار یوقت سروش
 
 ...کنهیم یفقط فکر نابود امکیس
 

 ..کنهیفکر نم یزیجز من به چ گهید مامان
 

شحال ازدواج حاال ستم که خ یمن هم خو ست  یلیه صدا سرو اروم و بدون 
و تنها فکرشــون  زنیکه برام عز یدشــمنااز  دهیبا عشــقه و ناراحت و ترســ یول
 مرد  تیازار و اذ شهیم
 

 ..!من
 

 ..دمیتخت دراز کش یتلفن و قطع کردم قرصام و خوردم و رو نکهیاز ا بعد
 

 حرد زد..  یلیخ نیرام
 
 و کمتر کنه.. ترس من خواستیم
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 در انتظارمونه.. یزیچه چ فهمهیخوشم م شدیحرفاش معلوم م نیا یول
 
 .اتوینگاهمو از سقف گرفتم و گفتم :بدر  یصدا با
 

 بود.. سروش
 

 نکرده بود.. اخم
 

 تخت نشستم..  یرو
 

 و نشست..  کمیو اورد نزد دیو کش یصندل
 

 . کردمینگاهش م منتظر
 

 ؟ی_قرص خورد
 

 ادم و گفتم:اوهوم.و تکون د سرم
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با خودت ا ه اگ یدونیتو که م زهیبهم بر زینذار همه چ ؟؟یکنیم نکاروی_چرا 
 .شهیم یبفهمه چ امکیس
 

س صبان ینف سر ع ش تیاز  سع دمیک ص یدر کنترل حرفا یو همانطور که   میبع
ها نم ما  باال  ارهینم ی! پول خوشــبختدیفهمیداشــتم گفتم:چرا شــ قام  ، م

 روش تو ...  سارهینم یخوشبخت
 

 رگیکنار همد ی..!  اونا حتســتنیپدر و مادر من خوشــبختن ؟ ن یکن یم فکر
 حرفاشون در باره ی کاره...  ، کل خوابنینم
 

کردم و دســتش و  کترشیچشــمم و پاک کردم و خودم و نزدگوشــخ ی  اشــک
 گرفتم. 

 
خونه با  نیبفهم...  باور کن ا یشــناســیکه منو م ی_ســروش تو بفهم... تو

 نداره...  یخوش چیه یارامش چیه شیبا بزرگعظمتش 
 

 ... دیو از دستم کش دستش
 
ده که وب نینگفتم واسه ی ا یزیفت:من تا االن که چچشمم و پاک کرد و گ ریز

صا و نخور هیتو چقدر فرق داره ، تو اگه  یزندگ یحس کن یکم  یشب ادن قر
  یصبح با چشما
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سه مان ی، تو اگه اخر هفته ها نر یشیبلند م یخون سردگ کوریوا  یناخونت اف

 ..یریگ یم
 

 ده.ش تیاهم یمدل مو و ناخون واسم ب گهیوقته د یلی_من خ
 

 ..دیلرز یم چونم
 
 من بشه. یواسه ی زندگ وید هی تونستیسروش مهربون م نیا

 
سش سکوت م نف شه ، بازم   گمینم هیبه بق یزیو چ کنمیو فوت کرد و گفت:با

 کن. باشه؟؟راه درست و انتخاب  نیلیآ یول
 

 و فشرد ، سرم و تکون دادم و گفتم:باشه. دستم
 

بخواب فردا پنج شــنبه ســت اســتراحت  ریو پاک کرد و گفت: حاال بگ اشــکم
 کامل کن.

 
 زدم و گفتم:باشه.  یزور لبخند
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 شد و کتش و مرتب کرد و رفت..  بلند
 

 پنجشنبه بود...! فردا
 

 مونده..! دوروز
 

 ..!شنبه
 

 ...!میوسفرار و هم عر هم
 

 ... دمیخند
 

 .. شهیم جالب
 

 تولدمم هست.. تازه
 

 ...دمیخند بلندتر
 

 کن.. شریخودت بخ ایخدا
 

 آب خوردم.. یکم یعسل یرو وانیو قورت دادم و از ل بغضم
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 ..کننیخواب م جیقرصا کال ادم و گ نیا

 
 

کمد چمدون و  یچمدون گذاشــتم ، تو یها و تو ریو  لباس ز یخونگ لباس
 خانم؟ هیعط هیم  و رفتم سمت در ،در و باز کردم و گفتم:چجا داد

 
 ..کردیذوق م یهم کل یطفل روزا باهاش خوش اخالق بودم اون نیا

 
ما  یگردنم )چه عجب یتا شب ساعت ده بر نم رونیتون رفتن ب_مادرتون و پدر

آقا  دیببخشــ ییباهم خلوت کنن( آقا ســـاما...واا یپدرومادرمون کم میدید
 با آقا سروش هم  امکیس
 

 .رونیرفتن ب تازه
 

 .دیبه کارتون برس دی_ممنون شما بر
 

 ..رفت عی" گفت و سر ی"چشم
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شتم و با دمیدو صندوق  سمت کمد و چمدون و بردا شتم  هزار زور بردم گذا
 .. نیماش

 
 بود.. نیچقدر سنگ ی...وااااادمیمبل دمرو خواب یرو دهیکمر خم با
 
م جواب دادم:خان عیلوارکم نشستم و سرش بیج یتو میگوش دنیحس لرز با

 من چطوره؟؟؟
 

 دوم ســتنیهنوز خانم شــما ن نکهیدهنم گذاشــتم و گفتم:اول ا یو جلو دســتم
 فته.. کمرم گر نکهیخونه هستم زنگ نزن سوم ا یبودم تا توبهت گفته  نکهیا

 
 نی:قربونت برم من چرا کمرتو گرفته ؟!من با ادمیو شــن زشیخنده ی ر یصــدا
 .. میو پهن کرد دمیخونه جا داد یتو لهیوس یارگر بدبخت کلدوتا ک

 
 ؟؟یدی_خونه و چ

 
 _اره نفس من..

 
 ارم؟؟یهامو ب لهیوس تونمیپس امشب م_
 

 .نمیتا بچ اریب_اره 
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 و جمع کنم. هی_باشه پس قطع کن من برم بق

 
 _باشه خانومم..

 
 _باز...

 
 کرد...! قطع

 
بود  یو حالت دهنده و مو و هرچ یشیارا یاه لهیپله ها باال رفتم و تمام وس از

ــتم و با دقت  یدوتا جعبه و بازم هردو و رو یتو ختمیو جمع کردم ر هم گذاش
 صندوق  یبردم تو

 
ش شتم ، همونجور که از پله ها باال م نیما س امیپ نایبه ال رفتمیگذا ها  لهیدادم: و

 ببر خونه .. نتیو با ماش
 

 و براش فرستادم..  آدرس
 

 ید مشکبلن یعطر زدم روسر یو کم دمیپوش یتنگ یانتو و شلوار زرشکم رفتم
 . زدم. یمات گردیو رژ ج دمیپوش
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 یتو یایانه و همونجور که از توت فرنگآششزخ یاومدم و رفتم تو رونیاتاق ب از

 بگو. هیبه بق امیتا ساعت ده نم رونیب رمیگفتم:من م خوردمیظرد  م
 

 ..دیفهم و رونیبرم ب خوامیلپ مطلب که م یگفتم ول یچ دیکنم کال نفهم فکر
 

 شدم.. نیرفتن سوار ماشباد کرده  یبرداشتم و با لشا گهید یتوت فرنگ دوتا
 

 اهن اهن کرد تا حرکتش تند شد.. ید کمشده بو نیسنگ یطفل
 
 نگاه کردم...  یقران یکار یکاش ای دیآمان نما سف به
 

 خوب بود .. یلیخ جاش
 
پارک از به رامر نگیدر  که خواســـت حرد بزنه  نیزنگ زدم و هم نیفتم تو و 

 .. نگیپارک ایب یگفتم زود
 
 نایال نیماش اطیحشدم و صندوق عقب و باز کردم که از در باز  ادهیپ نیماش از

 ... دمیو د
 
 زد.. یزیبا سرعت اومد تو و ترمز ت دنمید با
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 تو؟؟ یاومد یبرگشتم سمتش:ک نیرام یصدا با
 

 ... دیو خند دیو کش لشم
 

 ..؟؟یکشیم یمن لپ دارم ه اخه
 
 میاریدرب و نایکمکم ا نییایخواست حرد بزنه گفت:ب نیشد و تا رام ادهیپ نایال
 .دراومد. نیماش غیج
 

م ها اخ لهیوســ دنیبا تعجب اومد کمکم و باد نی... رامیطفل گفتیم راســت
 جمعش کرد...  یزود یکرد ول یزیر
 
 دنشون... وقت برد باال بر یساعت کی

 
 ...!دونستمیو نم لشیدلخور بود و من دل نیرام
 

 شرمنده.. ایخسته شد یم:المبل خودم و انداختم و گفت یرو خسته
 

 . یلیو گفت:اره خ باز کرد یو کم شالش



 315 چشمانش ادی

 
 اصال.. فتهیخنده ی کردم و گفتم:وظ تک

 
 شدم و با دقت به خونه نگاه کردم..  بلند

 
 .. بودن. ییطال یو پرده زرشک مبل

 
 بود..  یو خاکستر یبا طرح مشک یپام زرشک ریز فرش

 
 اتاق ها و بازکردم..  در
 

 ییالط یه زرشــکک شیآرا زیم هیبزرگ دونفره و  بایتخت تقر هیو تا کمد  ســه
 بودن..

 
 زدم.. یلبخند

 
 خوبه..  قشمیسل
 

 که محکم خوردم بهش.. رونیبرم ب برگشتم
 

 نگاه کردم.. بهش
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 _چرا؟؟

 
 چرا؟؟ یفتم:چگ یجیگ با
 

 ؟؟یدیواسه خونه خر زی_چرا اون همه چ
 

ستم ه کمم که تاز امیب هیزیبدون جه هشیو دور گردنش حلقه کردم و گفتم:نم د
 هستن ..

 
 ...نجـــیا یکرد دیخر یلیخ یکمرم گذاشت و گفت:ول یرو شودستا

 
 و گفتم:کمه...  دمیو نرم ب*و*س چونش

 
 و به ل*ب*ش چسبوندم...  ل*ب*م

 
 ـــــــــــــــم_اهــــــ

 
 ... نایترس برگشتم سمت ال با
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 جدا شدم و گفتم:چته؟؟ نیاز رام عیسر
 

  ..دیاون اتاق خلوت کن یتو دیبر نمیاتاق و بب یتو خوامی_برو کنار م
 

 کنار زد و رفت تو.. منو
 

 حال..  یبرد تو دیو دستم و کش دیخند نیرام
 

 .. میمبل نشست یرو
 

 ده واقعا دستت دردنکنه..خونه خوشگل ش یلی:خگفتم
 

شت س پ ستم و ب*و* خرج  نایاز او با ارزش تر  نایاز ا شتریو گفت:برات ب دید
 ..کنمیم
 

 ..میبه هم زد یلبخند
 

 ..نیلیآ گمی_م
 

 سمتش.. میبرگشت
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شو ب ستادهیکه ا همونجا ساتو بچ ایبود گفت:پا ست  و تخت زیو م مینیلبا و در
 .میکن
 

ــر نیرام ــما زح عیس ــگفت:نه نه ش ــب ب دیمت نکش همه و  کارمیمن خودم ش
 .کنمیدرست م

 
 بهتره.  مینیگفت:نه ما بچ نایال
 
 شـد و منم شیآرا زیو م اتاق.. اون مشـغول تخت یتو میشـدم و باهم رفت ندبل

 لباسا..
 

 ناز بود.. شمیپ یلیبودم خ دهیکه خر یدیجد یتخت رو
سف نهیزم شت و گل ها دیی  شت  زیر یدا سیو در شت ر یا شترنگ دا  یو بال

 بودن.. ینجوریهاشم هم
 

 تموم شد بلند شدم و به پنجره نگاه کردم.  یوقت
 پرده بخرم..  هی دیبا
 

 _تموم شد.
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 ها گذاشته بود..  یعسل یبود و دوتا چراغ خواب و رو هدیو چ شیآرا زیم
 

 م؟؟یبزار یاتاق چ یکیاون  یتو نیو گفتم:رام رونیب میرفت
 

 اتاق بود.. دوتا
 

 ..زنمیبراش م یپاالز موکت هیبعدا  رمیفقط م نیبزار خوادینم یزی_چ
 
ــ کیکه کوچ یناهار خور زیم به  خابتو انت نمیبود نگاه کردم و گفتم:ا کیو ش

 خوشگله؟! یلیخ یکرد
 

 ونمتینم دیفهم دمیو خر نایا شــشیکه پ هیی همون هیســمتم و گفت:نه هد اومد
 گفت. کیداد و تبر هیهد نویبخرم ا

 
 ..میو گرفت یعروس ییکادو نی_پس اول

 
 به دماغم زد و با لبخند گفت:اره.  یی آروم ضربه

 
 نتیکاب یتوداشت ظرفا و  نایسمت ال میهردو برگشت ومدیخش مخش  یصدا

 ...دیچیم
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 لبخند رفتم طرفش و گفتم:خودت و خسته نکن ولشون کن.. با
 

فت:خ یکی یکی دیچیکه م همونجور قاشــق و  یحت یظرد کم دار یلیگ
 چنگال هم کمه ...

 
 ..دمیخر یم گهید یچند تا  رفتمیامشب م دینگفتم ..با یزیچ
 

ش زیو از م یصندل شغول بود گفت:اقا که  یو رفت باال و همونجور دیکنار ک م
 ..دیامتحان کن دیاریکارتونش در ب یو از تو یاون جارو برق نیرام
 

ــه  نیرام ــ یباش ــد منم کمکش کردم و وس ــغول ش و  یبرق یها لهیگفت و مش
 ..دمیچ
 
 ؟؟یدیو چند خر ونیزیخوردم وگفتم: تلو تزایپ از
 
 ی پرهامه. هیگذاشت و گفت:هد نییای نوشابه و پ شهیش
 
 و بدم. میو گفت:پس منم هد دیل*ب*ش کش یرو یتمال کمبا دس نایال
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شک یتو از  یکیکاور بودن  یرنگش دوتا لباس در اورد... هردو تو یکوله ی م
سف یکیکت مردونه بود و  شلوار  س دیکت و  شت و ک ییی طال نهیکه گل  یمدا

 چروک شده بودن..
 

 واقعا ممنونم. یخوب یلیو گفت:تو خکردم  ب*غ*لش
 

که مطمعنم  نیکت و شلوار اقا رام دمیت:واسه ی روز عقدتون خرو گف دیخند
 یروســر یراســت یهســت یکی بایبا خودم تقر یاندازشــه تو هم که از نظر اندام

 تم توش.هم گذاش دیسف
 
 بشقابش خورد.. . یتو ی تزایپ از
 

شکر نیرام ستم بازم ت شکر کرد خوا سه د ازش ت  گهیبار د هی گهیکنم که گفت:ب
 .برمشونیم با خودم یبگ
 

 و مشغول خوردن شدم.. دمیخند
 
 .. دمیکشیم یخطوط محو تزایپ یچنگال رو با
 

 .نی_رام
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 _بله.
 

 کرد.. و منتظر بهم نگاه دیو دور دهنش کش دستمال
 

 محضر؟؟ میبر دی_ساعت چند با
 

 محضر.  میری_ساعت شش م
 
 نجا؟؟یا دیایدش مگفت:بع عیسر نایال
 

ل شما میریبعد از اونجا هم م رازیش میری:نه مسرش و تکون داد و گفت نیرام
 از...  میشیدور م یماه عسل و هم کم شهیهم م

 
 ی حرفش و خورد..  ادامه

 
 ؟؟یگفتم:تاک بشقاب گذاشتم و یو رو چنگال

 
 نداشتن..  یهردو اشتها گهید یانگار

 
 ماه.  کی_تا 
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 .دیمراقب باش یلیخ یلیخ دیمراقب باش یلیو گفت:خ دیکش یآه نایال
 

 دستش گرفت.. یدستم و تو نیرام
 

 شده.. یگرم یبه دستم بود که قفل دستا نگاهم
 

 ..کنه تیمارو اذ تونهینم چکسیجز خدا ه میهردو پشت هم باش ی_وقت
 
 

 و فشرد و گفت:تازه ساعت نه شده بمون. دستم
 

زود برم  امخویم شهیمحکم تر گرفتم و گفتم:نمکردم و دستش و  نایبه ال ینگاه
 کنم. یخداحافظ یجور هیحداقل بتونم  که
 

ــتش ــت گردنم و ط دس ــت پش اغوش گرمش منو فرو  یحرکت تو هی یو گذاش
 برد..

 
از  شتریب یکم خوامیشب صبر کنم...متا فردا  خوامی_پس امشب زنگم نزن...م

 دلتنگت بشم... شهیهم
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 قیبدنم تزر یم آرامش و به تک تک ســلول هاموها یی گرمش رو ب*و*ســه
 کرد..

 
دا تا فر تونمیمن نم زنمیزنگت م یاون پناهگاه آرامش دور شـــدم و گفتم:ول از

 صبر کن.
 

ند بل از خور یزد و چونم و تو یتلخ لبخ فت:پس ق ن ددســتش گرفتم و گ
 خوابت نبره. یقرصات زنگ بزن که زود

 
 بهش زدم.. یو تکون دادم و لبخند سرم

 
ــا ــه ی  ی*و*س کوتاهپاهامو بلند کردم و ب یپرو بودم ول یادیز دیش به گوش

 دستم بود و حس کردم.. یلحظه لرزش دستش که تو هیل*ب*ش زدم.... 
 

 شدم.. نیفاصله گرفتم و سوار ماش عیسر
 

 و بعدش من.. رونیب و برد نشیماش نایال اول
 

 لحظه نگاهم و بهش انداختم..  نیاخر
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 ..زدینم یود و پلکب ستادهیا سرجاش
 

 رود ل*ب*ش بود.. یمحوحرکت بود و لبخند  یب دستش
 
 و کم کردم.. نیو سرعت ماش نییپا دمیو کش شهیش
 

 _بزن کنار کارت دارم.
 

 تکون داد بلند تر گفتم:بزن کنار. یو به معناب چ دستش
 

 و جلوتر از من پارک کرد...  نیماش
 
 شدم.. ادهیپ

 
سر یبگه ول یزیز کرد چشد دهن با کمیکه نزد نیهم  یوت عیمحلتش ندادم و 

 غ*لش کردم..ب*
 

 کردم... بغض
 

 ؟؟یخوب نیلیکمرم گذاشت و گفت:ا یو رو دستش
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باهمون صـــدا با  .. تویخوب یلیلرزونم گفتم:خوبم...تو خ یهمون بغض و 
خاطر یبود نیواســم بهتر شـــهیهم کات...ب خاطر کم ..ممنونم ازت ...ب

  یهست نکهی.. بخاطر ااتیمهربون
 

 ..یخواهر
 

فشرد و گفت:لوس نشو..مگه من جز تو دوست بغض کرده منو به خودش  اونم
 به جز تو دوست باشم.  گهید یکس ای تونمیی هم دارم؟! اصال م گهید
 

 جدا شدم و دستاشو گرفتم.. ازش
 

 گونم. یرو اروم افتاد اشکم
 

کهیبا ا یکمکم کرد یلی..تو خدونمی_م ماجرا ن ع یاز  بل و ب  ید خبر دارق
 ..یو بازم کمکم کرد وفتهیب یتفاقاتقراره چه ا یدونی... تو میکمکم کرد

 
  دیگونم کش ریو ز دستش

ــروش با پدر من فرق نیلی_ا ــتتم... س ــبخت ی...من پش  یوو ت ینداره اونا خوش
شون ب... اونا ناننیبیثروت م س شتن آدما وا شه.. یبود کردن و ک رفته ن ادتیارز

 بودن  ایماف یکه اونا زمان
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کاال  و از پول همونا شــرکت کشــتنیادم م یکل قاچاق مواد و  زدن...از پول 

 ...دنیشرکت زدن و بعدش کنار کش
 
ش یآه  ارستکیمن چ یبابا دونستهیم نکهی.. مادرمن با ادونمیو گفتم:م دنیک

شبازم باهاش ازدو سش ارز شت که ا یاج کرد وا دارن  یپوال از چه راه نیندا
 واسه  ی...اونا حتانیم
 

شونم سستنیارزش قائل ن خود سرش م..اون با دو  به بهمونه ی کایامر رهیت پ
المان بازن بهونه ی  رهیماه م کیی که داره  غهیکار و شــرکت اونم با زن صــ

 ما  کننیشرکت فکر م
 
 ..میفهمینم
 
که از کنارمون رد  نیبوق چندتا ماشــ یمن و صــدا یه اشــکاتوجه ب یب نایال
ض شدنیم شک م یگفت:بع مام تپدرم چون  نیکه من واقعا دختر ا کنمیوقتا 

 پدر و مادر و  یکارها
 
 ...نمیبیم
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ازدواج کن خوشــبخت  گهینکن د هیو قورت داد و گفت:گر نشیســنگ بغض
ــو.. هراتفاق ــو حت نیهم افتاد از رام یش  یتو یل*خ*ت با دختراگه  یجدا نش

 بفهم کار  یدیخونت د
 

 ... اوناست
 
 ..نمکی..تحمل متونمی.. مدونمیزدم و گفتم:م یلبخند هیبغض و گر ونیم
 

 مارو نکشتن. ابونیتا وسط خ میو فشرد و  گفت:بهتره بر دستم
 

 زدم..  یلبخند
 

 .دمیو گفتم:ادرس محضر و بهت م دمیگونش کش ریو ز دستم
 
 شدم و با سرعت ازش دور شدم.. نیسوار ماش عیفرصت ندادم سر گهید
 

 ... دیترک بغضم
 

 ترس... از هم
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 از عشق.. هم
 

 ..ییاز تنها هم
 

  دیرکت بغضم
 
 خ*ی*ا*ن*تشدرم.. از
 
 خ*ی*ا*ن*تمادرم.. از
 
 سروش.. یکارا از
 
 تار شد.. دمید
 

 فرمون گذاشتم...  یو گوشه ی نگه داشتم و سرم و رو نیماش
 
 ند هق هق کنم..بل تونستمینم چوقتیه
 
 حاال... یول
 

 سخت بود.. تحمل
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 ...ینیخودت و بب یندگز تیواقع یوقت
 

 ساخته شده...  یاز چ تیزندگ و اساس هیپا یبفهم یوقت
 
 نه..! یول
 

 قراره عوضش کنم.. من
 
 ..شهیاز عشف و محبت م میو اساس زندگ هیپا
 
 . ..ارهیکه عشقم م شهیم یاز پول حالل میو اساس زندگ هیپا
 
 برام.. زارهیکه سر سفره م ینون داغ از
 

 .و پاک کردم. اشکم
 

بود: ســالم خانم  دیجد لیوک یداشــتم از صــالح امیپ هیو چک کردم  میگوشــ
شــب من  کشــنبهیخوش نام تمام کار ها انجام شــد طبق خواســته ی خودتون 

 .دمیخانوادتون م لیمدارک و تحو
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 ..هه
 

 ..شدیتموم م داشت
 
 برگشت شرکت به پدرم انجام بشه..  یدم کاراقبل گفته بو از
 
ا ماه به ه بابک یخودم نه پول ها یابم برداشته بودم فقط پوالتو حس یپول ها از

 به حسابم.. ختیریماه م
 
 ..کردمیفکر همه جا و م دیبا گهید
 
 ؟؟یخور ینم یزیچرا چ نیلی_آ
 
 از غذا خوردم..  یزدم و کم یمامان لبخند زور یصدا با
 
 ..!بهیگفت:عج کامیس
 

 !به؟یعج یکردم و گفتم:چ نگاهش
 
 امروز. ومدهیاورد و گفت:سروش ن نییپا دوغش و وانیل
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ساعتیو گفتم:بزار حداقل  دمیشک یپوف شه ا ک  گهیسه دپال نجایهمش ا نینبا

 ...ـــیخونه ی خودشم 
 
س دنشید با سر  شت  ضربه ب دمیموند ...خند مهیحرفم ن امکیپ شتم  ه و با انگ
 اومد. ایزدم: ب یم زیم
 
 ؟لبخند اومد نشست و گفت: اگه تنگه برم؟ با
 

 ؟؟یکردم و گفتم:چ زیر چشمامو
 
 ز دوغ کرد و گفت:جات..ظاهرا من جات و تنگ کردم.و پر ا وانیل

 
 شدم و گفتم:نوش جان. بلند

 
 اتاقم.. یدور شدم و رفتم رفتم تو ازشون

 
 نشستم.. یصندل یو بستم و رو در
 

 به نت وصل شدم... عیشن کردم و سرتاب و رو لب
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 خارج شدم.. تیریو مد تیاز عضو شرکت رفتم و تیسا یتو عیسر

 
ش یصدا ش یلب تاب و با خودم بردم رو ومدیم میگو ستم و گو ش  یتخت ن

 برداشتم و صفحه و لمس کردم:الو.
 

 ن؟یلیآ ی_کجا
 

 گفتم:خونه چرا؟؟ گشتمیها م تیسا یکه تو همونجور
 

 ؟؟ییایم _فردا ساعت چند
 

 ...؟فرا
 

 جمعه بود...!  فردا
 

 عجله داشت..! چقدر
 

 سه. ایساعت دو  امی_شب م
 

 . دمیو شن قشینفس عم یصدا
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 . ای_باشه ب

 
 محضر. امیم گهیعصر د نایال شیپ رمی_م
 

 ..یزیچ هیفقط  یشما بگ یو گفت:هرچ دیخند
 

 شدم بگه..  منتظر
 

 شد.. یطوالن مکثش
 

 ن؟؟یشد رام ی_چ
 

 . گمیبهت م یاومد الیخیب یچی_ه
 

 ؟؟یرندا یکار کنمیقطع م گهی_باشه پس د
 

 .ادیم نمدل یبرم بخوابم ول خوامیم ادهی_کار که ز
 

 اد؟؟؟ی_دلت نم
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 تخت بخوابم. یبار با عشقم رو نیاول خوامی_اخه م
 

 و حبس کردم و محکم فوتش کردم ... نفسم
 
 ؟؟یخوابیمبل م یرو یعنی_
 

 .متونیمبلم نم یرو ی_حت
 

 ؟؟یخوابیم نیزم ی_نگو که رو
 

 .خوابمیم هیکه خال هیاتاق ب*غ*ل ی_تو
 

 نداشت... یچیکه فرش و ه اونجا
 

 تخت بخواب. یبرو رو یشد وونهید نیم_را
 

شمم باز م یوقت خوامی...مخوامی_نم شتبالش با رو ب هینه  نمیتورو بب شهیچ  یال
 یگلگل دیسف
 

 .وونهید یاقا ریو گفتم:شب بخ دمیکرده خند ذوق
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 کننده ی من.  وونهید ری_شب خ
 

 .. دمیکش یقیذاشتم و نفس عمقل*ب*م گ یو رو یگوش
 

 شدم.. رهیخ یو با لبخند به گوشباز کردم  چشمامو
 
 صفحه لب تاب ناخواسته لبخندم رفت.. یعکس رو دنید با
 

 ..دیعروس سف لباس
 

ش ازهیخم شو یحال یو با ب دمیی ک ست به  یاهنگ رونیاومدم ب یوقت ییرفتم د
 حمام انداختم.. یوان تو

 
 فتم وان و حاضر کردم... صبحانه شدم و ر الیخیب

 
 حمام..  یبا خودم بردم تو و روشن کردم و میگوش

 
 ...دمیوان دراز کش یو لبه ی وان گذاشتم و تو یگوش

 
 آب داغ آرامش گرفتم... یگرما از
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 هم گذاشتم.. یو رو چشمم
 

 کردم.. زونیوبازم و از لبه ی وان آ یموها
 

 دستم گرفتم و فوت کردم.. یاز کف و تو یکم
 

 ...یآخــــــــــ
 
 از فردا وان ندارم.. گهید
 
 ..رمیگیخونه ی پر از عشق م هی یتو یجاش دوش آب گرم به
 

 ..کردمیباال و فوت م ختمیریو م ادیز یو کف ها دمیخند بلند
 

 حمام باز شد.. در
 

 سمتش..  برگشتم
 

 دستم و فوت کنم.. یتو یکف ها خواستمیغنچه بود و مهمونجور  دهنم
 

 ؟؟یکنیم رکای_چ
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 ؟؟ینیب یو گفتم:نم دمیتر کش نییپا یکردم و خودم و کم فوت

 
 ؟؟یخند یبلند بلند م یتو و گفت:حاال چرا ه اومد

 
 کرد.. یجز صورتم نگاه نم یبود البته اون طفل ادیکف ها ز خداروشکر

 
 .رونی_سروش خواهشا برو ب

 
 تا سه شنبه. لندیبرم تا خوامیم ای_اومدم بگم با س

 
 .؟نیبر نیخوایخوشحال شدم و گفتم:چه خوب،حاال چرا م یکم
 

 .میری_افتاب بگ
 
شــرکت ســهام و درســت  یو گفت:کارا دیچشــم غره ی که بهش رفتن خند با
 .میمون یتا پنج شنبه اونجا م یالبته تا سه شنبه تمومه ول میکن
 

 م کردم و گفتم:چرا؟موها یو تو دستم
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صدا یبگه ول یزیباز کرد چ دهن سم رو میشگو یبا  سمت ا  ینگاهش رفت 
 عشقه منه.. نیامر یعنی" R.emoصفحه"

 
 صورتش نگاه کردم.. به
 

 رفت..  لبخندش
 

 برم. خداحافظ. گهیشلوارش کرد و گفت:من د بیج یکرد و دستش تو اخم
 

 و برداشتم و گفتم:خداحافظ. یگوش
 

 ..ییرفت جواب دادم:سالم آقا رونیکه ب نیهم
 

 م شاد حـــــال شما؟؟_بــــــــه سالم خانو
 

باال تر کشــ بدنم ها و دنیو  خار  گاه کردم و گفتم:امروز  زیر یبه ب  هیآب ن
 . نایال شیپ رمیشب م یحالم خوبه راست ییجورا

 
 یارابرن دنبال ک دیخاموشه با می_باشه خانومم منم زنگ زدم بگم تا شب گوش

 سفرمون.
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 _باشه مراقب خودت باش.
 

 .زنمیگ م_چشم خانومم شب بهت زن
 
 ..زنهیزنگ نم دمشیمطمعن م دمیشن یم نویهروقت ا گهید
 

 _باشه زنگ بزن.
 

 _پس خداحافظ.
 

 _خدانگهدار.
 

 دوش.. ریلبه ی وان گذاشتم و بلند شدم رفتم ز یو رو یگوش
 

 ..رونیمدم باو دمیچیو خوب شستم و حوله و دور بدنم پ بدنم
 
 ..یی پاکساز بفرسته واسه یکیزنگ زدم و گفتم  شگریآرا به
 

ط بهتره بگم فق دمیداشــت و پوشــ ینپه یبایکه ج یگشــاد  یمشــک شــلوارک
 خونه بود... یشلوار تو هی نیهم
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 دمیوشپ رشیز یتنه اسشورت مشک میو ن دمیپوش یریدکمه ی حر دیسف رهنیپ

 تنه معلوم باشه..  میکه ن
 

 با حوله خشک کردم و نم دار گذاشتم آخه سشوار نبود.. وموهام
 
 !ه؟یخال هید که خالمن نش شیآرا زیاتاق متوجه م یسروش اومد تو گمیم
 
 اصال..! الیخیب

 
 کردم...  دنیبدنم و دراوردم و شروع به مال نیتخت نشستم و لوس یرو
 

 در اومد..  یصدا
 
 تو. ای_ب
 

 اومد تو. یبزرگ فیبا ک یجون دختر
 

 خانم.  نیلی_سالم آ
 
 تا هروقت بهت گفتم. نیم بشبهش انداختم و گفتم:سال ینگاه مین
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 نشست.. زیم یلصند یگفت و رو یچشم
 

و بدنم اصــال فکر کن  یکن یصــورتم و پاکســاز خوامیشــدم و گفتم:م بلند
 ..دیکن یعروس ها م یکه برا یعروسم کارا

 
 مهربوند زد و گفت:چشم . لبخند

 
 و حاضر کن. لتیتوهم وسا ارنیخوردن ب یبرا یزیگم چ_پس تا منم ب

 
 . نیرایخانم دوتا شربت خنک ب هیو برداشتم و گفتم:عط تلفن

 
 و گذاشتم و برگشتم سمتش.. یگوش

 
 زدم.. یلبخند

 
 ..میعروس که دار یول میندار یعروس درسته

 
 
 *نایال
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 شده..چم  دمیفهم یبا ذوق و تند تند دوش گرفتم که خودمم نم اونقدر
 
 

 فردا عقده من از امروز هل کردم. خوبه
 
 و گفتم:مامان و بابا کجان؟؟ رونیفتم باتاق ر از
 
 .ستنین چکدومیخشک جواب داد:ه یلیپسر خدمتکار(خ) ریام
 

 پس؟؟ یو گفتم:کجا نیلیزنگ زدم به آ عیاتاق و سر یتو برگشتم
 

 راهم . ی_تو
 

 تخت.. یو قطع کردم و انداختم رو یگوش
 

 ..دمیکش بودم دهیکه خر یدیمد و باز کردم و دستم و به کت شلوار سفک در
 
 نه ! ایسادست  هیعروس هی نکهیا با
 .مطمعنم!شهیخاندان خوشبخت م نیا یتو یکیباالخره  یمراسم ساده ول هی

 
 ه؟؟یدر کمد و بستم و گفتم:ک عیدر سر یصدا با
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 اوردن. فیبود:دوستتون تشر ریام یصدا

 
 ... ونریرفتم ب عیسر

 
 و به صورتش نگاه کردم.. ستادمیپله ها ا یرو
 

 و استرس کامال مشخص بود.. یحالخوش
 

 خونتونه؟؟ یک ی_سالم ال
 

 ن؟؟از اومدنت با خبر نشد ی..کس ستین یکس ایو گفتم:ب دنیو کش دستش
 

سم و بب دیخند شان سروش رفتن تا اممیس نیو گفت: فتن مامان و بابا ر لندیو 
 . شیک
 

 اتاق. یتو ایدم و گفتم:بز یلبخند
 

 و دراورد ... دشیسف ینخ یتخت نشستن و مانتو یرو
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 . شگاهیآرا یبر دیبا نیلی_ا
 

 _چرا؟؟
 
 رنگش و مرتب کرد .. یصورت پیتا
 

 .یبه خودت برس شتریب یکم دیبا تهی_به هرحال فردا عروس
 

و  یکیخونه  یتو نجایا امیب نکهی. قبل از ادمیزد و گفت:رســ یطونیشــ لبخند
 کرد. زیاوردم و کل بدنم و صورتم و تم

 
 رنگ کنم! یکم دیگفتم:پس فقط موهاتو با ی زدم و لبخند

 
 با سشوار خشک کردم.. وموهاش

 
 ..خوردیبشقاب م یسرخ شده ی تو یها ینیزم بیاز س داشت

 
 ...خوردینم زدیمثله جوجه نوک م کال

 
 _ تموم شد.
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زرد و قهوه ی کردم که خوشگلم  یکم نشویینذاشت کامل رنگ کنم پا موهاشو
 شد.

 
 واقعا. یزد و گفت:مرس یلبخند

 
 ش واقعا.کشو و گفتم:خواه یو گذاشتم تو سشوار

 
 و داد دستم و گفت:ممنون. بشقاب

 
 بشقاب نگاه کردم.. به
 
 بود.. پر
 

 کرده بود... شیقاط یکم فقد
 

 بخدا... ضهیمر
 

 .دیتخت دراز کش یشد رفت رو بلند
 

 .امیبدم و ب ونی_من برم ا
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 هاشون بزارم بهتره...زنگ بزنه... تن نیبه رام خوادیم دونستمیم
 

 ششزخونه.. آ یو بستم و رفتم تو در
 

 ها نشستم.. یاز صندل یکی یگذاشتم و خودمم رو زیم یو رو بشقاب
 

 بود.. ریام کاش
 

 که باهام قهر کرده.. فعال
 
 پسرخدمتکارمونه..  ریام
 

 االنم ترن آخره وکالته..و  هیعلوم انسان رشتش
 
 ... زنهیبه مادرش سر م شهیهم یوضعش خوبه ول نکهیا با
 
 دوست داره..منو مثله خواهرم  گهیم
 
 غلط کرده.. یول
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 ..شعوریب
 
 زدم ... یبرداشتم و گاز زیم یسبد رو یتو بهیس از
 

 بود... نیریش چه
 
 مامان کجاست؟؟ یعنی

 
 کجاست؟؟ بابا

 
 ..! هه
 

 . معلومه.. خوب
 

 یدوســت پســرا شیپ و زدن و رفتن کوریبا دوســتش فرحناز بهونه ی مان مامان
 پولدارشون.. 

 
 ب*غ*لش.. یتو یره و دخترکه سرکا باباهم

 
 دار نشم صلوات.. داداش
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 زدم و بلند شدم.. یآخر گاز

 
 بوده تموم شده.. یهرچ گهیبود د یحرف چه

 
 ..ردکیم یسمت اتاق و درو باز کردم داشت خداحافظ رفتم

 
 ؟؟یفتم:چطوردادم و گ هیتخت کنارش نشستم و به تاج تخت تک یرو
 
 و گفت:خوشحالم.. دیکش یآه
 

 ؟یزدم و گفتم:چرا خوشحال یلبخند
 

 ..گمید یکیتو کنار  یکرد و گفت:فردا شب به جا طونیش چشماشو
 

ــت ــارمو جلو انگش ــب ا یاش  نیدماغش تکون دادم و گفتم:نچ نچ نچ فردا ش
 .دیاریاون تخت خوشگل و در م غیج گهیکه با هم د یشستموقع کنارش نن

 
 و زد به بازوم..  دیندخ
 
 ..ارهیدتم در مخو غیج یگفتم:راست هوی
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ــو ــماش ــ چش ــمت موهام که عقب کش ــتش و اورد س ــت کرد و دس و  دمیدرش

 منم اهلشم. ارمایدر ب غتوینکن امشب من ج یگفتم:کار
 
 .یتیترب یب یلیو  گفت:خ دیخند نباریا

 
 بود؟؟ یچ یبرا یدیکه کش ینشستم و گفتم:آه ارشکن
 

 د و گفت:استرس دارم.کر یپوف
 

 گفتم:چرا ؟؟خواهرم من چرا استرس داره؟؟ دستم گرفتم و یو تو دستش
 

شما سبزش با اون رگه ها یچ شد و گفت:هرچ یناز  شنگ نم دار  بود اونا  یق
 دشمن شدنشون و تحمل کنم. تونمیخانوادم بودن نم

 
 نشد. ینجوریاصال ا دیو گفتم:شا دمیچشماش کش ریو ز دستم

 
 .. دیلرز یم چونش
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سمی، عمه  ستین ادتی شه،ی_م شوهرشین دتای  نیا شگاه  ست؟؟ ستاد دان ا
آخرن شــوهره کنار همون  ابونیفروش کنار خ گاریکردن که شــد ســ یبود کار

  رشیمست ز یکی ابونیخ
 
 کرد.. یو عمه با شکم حامله که سه ماهش بود خودکش کنهیم
 
 اون روز ها حالم گرفته شد.. یآور ادی با
 

 داشت.. حق
 

 .کنمیم فکر نکن من کمکت زایچ نی_تو فعال به ا
 

 . یخطر یزد و گفت:تو خودتم تو یتلخ لبخند
 

 .. دیو خواب دیکش رونیو از دستم ب دستش
 

 هم گذاشت..  یو رو چشماش
 

 از گوشه ی چشمش سر خورد.. یی اشک قطره
 

 و پاکش کردم.. دمیشو ک دستم
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شما با صدا یهمون چ سته و  گفت:بخواب  دیلرز یشدت بغض مکه از  یب
 و هم تولدمه.. مهیآخه هم عروس یبزار شمیوقت صرد آرا یلک دیفردا با نایال
 

 دستش گذاشتم. یو سرم و رو دمیدراز کش کنارش
 
 رفت روز فرارتم هست. ادتی_
 

 ..دمیو منم خند دیخند
 

 کردم براش.. یخوشبخت یدلم آرزو یتوبستم و  چشمامو
 

 بود.. یآدم مغرور درسته
 

 د.. کر یو جز خودش آدم حساب نم چکسیه درسته
 

 ها وشکوند ..  یلیخشکش دل خ یبا حرفا درسته
 
 ..ضهیآدم مر هیحاال از شدت ترس و عشق شده  یول
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 .نیبسته گفتم:آم یو با چشما دمیکش قیعم ینفس
 

  دمیآهستش و شن یصدا
 

 .نی_آم
 
 

 نفس هاش زود منظم شد.. یصدا
 

 د..بر یخوابش نم یزود نیوگرنه به ا خورهیاست که ماون قرص ه بخاطر
 

 تخت بلند شدم.. یو روش انداختم و آروم از رو پتو
 

 سرما بخوره .. ترسمیکولر برداشتم و چند درجه کمترش کردم م کنترل
 
 و در و آروم بستم.. رونیاتاق اومدم ب از
 
 نشستم... ونیزیتلو یمرتب کردم و رفتم روبه رو یو کم تمشریت

 
 !حواسم نه.. یچرت کره ی بود ول لمیبه ف نگاهم
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 .. دمیبرداشتم و پوستش و کش ینیریش زیم یرو از
 
 ..کردمیدهنم گذاشتمش و  به سقف دهنم زورش م یتو
 

 از آدم باشه .. یخال یبزرگ نیبه ا خونه
 

 ..مسخرست
 
 ..یه مادرهست و ن یپدر نه
 

 ..هه
 

 ؟؟یدی_نخواب
 
 . ..ستادمیا عیسر دمیکش یغیت اومد جاون سکو یکه تو یصدا با
 

 ..؟هویگفت:آروم باش چته شد  عیجا خورد و سر ترشیب خودش
 

تادهیکه ا همونجور گد ســ گه ا زیبه م یبودم ل نه ب نیزدم و گفتم:م  یخو
 تو؟؟ یایم یهوی ست؟؟چرایخونه خودش ن یصاحابه؟؟مگه مادرت تو
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صبان نیا از شده گف یب تیهمه ع شوکه  شسابقه از من  ستمدوینم دیت:ببخ  ن
 ..یفکر یتو
 

ــ ــفت تو ینیریش ــب یدهنم و تف کردم تو یس ــطل زباله و عص  مبل یرو یس
 نشستم ..

 
 ؟؟یکنارم نشست و گفت:خوب آروم

 
 زانوم گذاشتم خم شدم و گفتم:خوبم. یمشت کردم و آرنجم و رو دستامو

 
 صه._کامال مشخ

 
 حوصله ندارم. ریو گفتم:ام دمیکش یقیعم نفس

 ؟؟یو چرخوندم سمتش و گفتم:اصال چرا االن اومد صورتم
 
 نجایا ادیب یخوایبهت بگم اگه م امیبه ابروش داد و گفت:مامانم گفت ب ینیچ

 بخوابه؟؟
 

ــقاب رو نگاهمو ــم؟؟بهشیدوختم و گفتم:چرا؟؟فکر کرده م زیم یبه بش  ترس
 . هیخوب زیکوت چبگو عادت دارم..س
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 رون؟؟یب میبر یخوایو گفت:م رونیو محکم داد ب بازدمش

 
 ..!هه
 

 _کجا مثال؟؟
 

 .یرو ادهیپ می_بر
 

 شبه. کی_ساعت 
 

 _من باهاتم.
 
 

 کردم.. نگاهش
 

 نشد.. یبزنم ول یلبخند خواستم
 

 شد براش.. پوزخند
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 بشوشم. یزی_صبر کن چ
 

 و تکون داد .. سرش
 

ــدم رفتم تو بلند ــف کیتون اطیتاق و احتا یش ــ یکوتاه دیس ــلوار  و دمیپوش ش
 ..دمیو پوش یو کفش اسشورت مشک دمیپوش یمشک یورزش

 
 .. رونیو رفتم ب دمیپوش یلشا
 

 .می_بر
 

 شد و اومد سمتم... بلند
 

 باز گذاشته بود و کتش و از تنش دراورده بود.. شیمشک رهنیپ یی باال دکمه
 

 .می_بزن بر
 

 ..رونیب میرفت میحرکت کرد باهم
 
 ..میرفتیراه م ابونیسکوت گوشه ی از خ یتو
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 _خستت شده؟
 

 . میگفتم:تازه راه افتادبرگردم بهش نگاه کنم  نکهیا بدون
 

 کسل کننده خستت شده؟؟ یزندگ نی_از ا
 

 سکوت کردم..  یول دمیو فهم منظورش
 

 هام و تند تر کردم..  قدم
 
 .ومدیشت سرم راه مشلوارش کرد و پ بیج یدستش و تو یلکسیر با
 

 ...یشروع کن دیحرفات با یکجا از یدونینم یعنی یکن یسکوت م ی_وقت
 
 ..مستادیحرکت ا از
 

 مانتوم کردم و برگشتم سمتش.. بیج یو تو دستم
 

 روم بود.. روبه
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 شد. رهیشلوارش در اورد و منتظر بهم خ بیج یو از تو دستش
 

 یعنی مکنیســکوت م یگفتم:وقتاز من بلندتر بود ســرم و باال گرفتم و  قدش
بودن حرفام  ادیز لیغصـــه بخورم دل یش الکارز یب یزایبخاطر چ خوامینم

 .ستین
 
 قدم اومد جلو.. هی

 
 ادکلنش به دماغم خورد.. یبو
 

 نکن. هیارزش گر یب یزای:پس بخاطر چدیچشمم کش ریو باال اورد و ز دستش
 

 !!ـــــــــه؟؟یگــــــــــر
 

 و حس کردم.. یسیخ دمیکشچشمم  ریو ز دستم
 

 ..میکردم و گفتم:برگرد یپوف
 

و اوردم همون ســمت و  دیبرگشــت و گرفتم برم که بازوم و کشــ ریمســ عیســر
 .میگفت:ادامه بد
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 بازم راه رفتم...باهاش هم قدم شدم.. یادامه بدم ول خواستیدلم نم نکهیا با
 

 اش بود..به ج گهید یکیپنج سالم بود خدمتکار خونمون مرد و  یوقت
 

 شد مادرم..  ریاگه بگم مادر ام مسخرست
 
 شد برادرم.. ریام
 
 جون.. یداد...پر ادی رینداد... مادر ام دایبهم  یچیمادرم ه ینه سالگ یتو
 
موهام معلوم باشـــه...گفت نذار دســتت و  دیمردا نبا یبهم گفت جلو ریام
 ..رنیبگ
 
ش ریام سال رفت  شد و پنج  شگاه ...وق رازیبزرگ  شت د یتدان مرد  هی گهیبرگ

 بود..
 
 ذوق کرد.. یجون کل یپر
 
حون قربون  یپر ید بگه ولخوش آم ومدین یاومدم حت کایاز آمر یمن وقت ادرم

 ..کردیو اسشند دود م رفتیصدقه بچش م
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 حق داره فرار کنه. نیلیدلم گفتم:ا یو خفه کردم و تو آهم

 
 گرم شدن دستم نگاهم از کفش باال رفت.. با
 
 .بود و دست منو محکم گرفته بود. رهیاده ی که ساکت بود خج به
 

 و حبس کردم...  نفسم
 

 فوتش کردم.. آروم
 

 و فشرد.. تمدس
 

 زدم .. یلبخند
 

 آرامش.. عمق
 
 
 و تجربه کرده.. یخوب یزایچ نیلیآ

 
 و پاک.. دیجد یزایچ



wWw.Roman4u.iR  362 

 

 
 به حالش.. خوش

 
 .ری_ام

 
 _هوم.

 
 بخوام؟؟ یزیچ هیازت  شهی_م
 

 اهش به جاده بود... نگ هنوزم
 

 _آره.
 

 ؟ییایمراسمش تو همراهم م یتو ستین ی_فردا عصر عقد دوستمه کس
 

 ست؟ینام ن_مگه خوش 
 

 ..یلیفام نیبه ا لعنت
 

 فرار کرده.. یجورا هی ی_چرا ول
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 ..دمیکج گوشه ی ل*ب*ش و د لبخند

 
 .. ستادیداد و ا یو فشار کوچک دستم

 
 از قصرش فرار کرده؟؟ سمتم و گفت:چرا؟؟چرا پرنسس برگشت

 
بودن  با لقب پرنسس خواستیگفتم:چون نم و رونیب دمیو از دستش کش دستم

 بسوزه.
 

 . امیدور چرخوند به اطراد و گفت:م هی نگاهشو
 

 م؟؟یزدم و گفتم:برگرد یمحو لبخند
 

 ..میانگشتام فرو کرد و گفت:برگرد نیو ب انگشتش
 

 ..میقدم شد هم
 

 مس کرد..پوست صورتم و ل یخنک باد
 

 زدم.. یلبخند
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 ر دستم و گرفت..و تکون داد و محکم ت انگشتش

 
 .با سرعت ازمون رد شد. ینیماش

 
 خورد به صورتم. یتند و گرم باد
 
 .یگفتم:چه روز نحس یآروم یصدا با
 

 نحسش کردن. ستیبه دستم داد و گفت:نحس ن یفشار
 

 !!دیشن
 

 ادهیو گفتم:ممنون بابت پ دمیکشــ رونیدســتم و ب میدیخونه که رســ یرو روبه
 بهت بگه. گمیجون م ی.ساعت و به پر یرو
 

 .ریو تکون داد و گفت:شب بخ سرش
 

 ..ری_شب بخ
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 ..یسمت آمان ب*غ*ل رفت
 

 هست که منتظرش باشه. یمادر دونهیم خوبه
 

 و دراوردم و رفتم تو.. کفشم
 

 در اتاق و بازم کردم.. آروم
 
 زدم.  یلبخند دنشید با
 

 د.بو خواب
 

 خوابه اعصابش آرومه.. یوقت
 

نارش  و دراوردم و کیتون با همون شــلوار رفتم ک نداختمش و  ـــه ی ا گوش
 ..دمیخواب

 
 .رهیخوابم بگ یمنظمش باعث شد منم زود ینفس ها یصدا

 
 
 بار دهم پتو از روم کناو رفت.. یبرا
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 نگاه کردم.. نیلیپراز خواب به آ یشدم نشستم و با چشما بلند

 
 مشکل داره.. دنشیهنوز خواب یشوهر کنه ول خوادیمعصر  نیا

 
 نگاه کردم... وارید یساعت رو هب

 
 هشت بود.. ساعت

 
ش لندب سر یشدم رفتم حمام و دو ر و همونجو دمیل*ب*ا*ش پوش عیگرفتم.. 

ــک م ــرش و گفتم:آ یرفتم باال کردمیکه با حوله موهامو خش ــودیب نیلیس  ارش
 اومده. نیرام
 

 رود تخت نشست.. چشماشو باز کردم  عیسر
 
 .میکار دار یدختر کلو گفتم:پاشو  دمیصورتش خند به
 

 ؟یو خاروند و گفت:مرض دار سر
 
 گفتم و سشوار و زدم به برق.. یخنده اوهوم با
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 صبحانه؟ میبر نیلیکامل خشک کردم و گفتم:آ موهامو

 
 . میکرد گفت:بر یکه بهش داده بودم صورتش خشک م یزیبا حوله تم داشت

 
 ..مینشست زیو پشت م رونیب میرفت باهم

 
 ستن؟؟یبات ن_مامانت و با

 
م و گفتم:کانون خانواده ی ما به برداشــت یکیزدم و از نون تســـت  یپوزخند

 خود گرم هست. هیخود
 

 زدم که باعث لبخند اون شد.. یپوزخند
 
 .یال الیخی_ب
 
صر که رفت یکم یچا از ستش پرهام  میخورد و گفت:بنظرت ع ضر جز دو مح
 اد؟؟یم ایک
 

 .ریگفتم:من و امو  دمییدهنم و تندتند جو یی تو لقمه
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 برگشته؟؟ ریامبشقاب خورد و گفت: یگوجه ی تو از
 

 وقته. یلیو تکون دادم و گفتم:خ سرم
 

 .ری_سالم دخترم صبحتون بخ
 

 سمت صدا.. میدو برگشت هر
 
 .ریجون صبح توهم بخ یلبخند گفتم:سالم پر با
 
 گفت... کال عادتشه..  یخشک ریصبح بخ نیلیآ

 
 درست کنم؟؟ یناهار چ یرم براجلو اومد و گفت:دخت یکم
 

 سبک. زیچ هیدستم نگه داشتم و گفتم: یماده توو ا رینون و پن لقمه
 

 _چرا سبک دخترم؟؟
 
م اشاره کرد خوردیو گوجه ها م اریکه داشت مثله جوجه با چنگال از خ نیلیآ به

 .شهیو گفتم:امشب عروس
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شما نیلیو آ دیجون خند یحرفم پر نیا با سه ی د یاون چ سم کا شتش و وا ر

 کرد.. دیسف
 

 ها. شهیواست بد م یباش نیدر گوشش گفتم:سنگزدم و  ییدندون نما لبخند
 

 _خفه شو فقط.
 
 .کنمیبراتوت درست م یمقو زیچ هی یجون:پ یپر
 

 جون. ی_دستت طال پر
 
 اجازه ی گفت و رفت.. با
 

 نگاش کردم.. برگشتم
 

 خوردنش.. نیبا ا زدیآدم و بهم م حال
 

 .نیلیگرفتم و گفتم :آ یرین و پنی نو لقمه
 

 _بلـــ....
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 دهنش و گفتم:مثله آدم بخور. یی چشوندم تو لقمه

 
 مشخص نبود.. یول گفتیم ییزایچ هی

 
و کارات میخوردم و گفتم:زود بخور بر یو از چا دمیباد کردش خند یلپ ها به

 .میانجام بد
 
 ؟؟ یقورتش داد و گفت:چه کارا زور به
 

تو اگفتم:مثال الک بزنم برات،موه دمیمال یبه نون تســـت مو  ریپن همونجور
 ..ازیچ نی، لباست و اتو کنم و از ا یبدنت و بزن نیمرتب کنم ، لوس یکم
 

 _حاال وقت هست.
 

 نباش. لکسیر نقدریبهش رفتم و گفتم:ا یغره ی تند چشم
 

 تمومم. .میشد و گفت:پاشو بر بلند
 

 کامل نخورده... شمییچا یحت احمق
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 ش. بشو یینو تاپ یکشو چهارم یاتاق و گفتم:برو از تو یتو میرفت باهم

 
 _چرا؟؟

 
 .گهیبزن د نتویلوس خوامی_م
 

 ؟یزنی_خوب بابا چرا داد م
 

 پیو دراورد و گفت:تا شــرتشینشــســت و ت شیآرا زیروبه م یصــندل یرو
 . خوادینم
 

 لب بهش گفتم.. ریز ییایح ینگاه کردم و ب بهش
 
 ود..نشسته ب ریلباس ز با
 

 و کرم مرطوب کننده زدم...  نیبدنش و لوس کل
 

 هست.. دمیچقدر سف کثافت
 

 خشک بشه. یتموم شد گفتم:حاال ناخونت و الک بزنم که زود یوقت
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 . بلندش زدم.. یبرداشتم و به ناخونا یگذاشت و الک قرمز زیم یو رو دستش

 
ــکخوب خ وقتد ــد الک طرح زرد و مش ــک ش ــتم و گل ها یش و  زرد یبرداش
 .دمیگوشه ی ناخونش کش یمشک

 
 
 

 بزار خشک بشه. ینجوریناخونم سوخته هم ویماکروشدم و گفتم: بلند
 

 ی گفت.. باشه
 

 باز کردم و با اتو کامل صافش کردم.. موهاشو
 
ــتم و رو عیما ــتگاه کم یحالت دهنده و برداش و  نشیپا یموهاش زدم و با دس
 دادم که موج دار باشه.. چیپ

 
 ..اریماسک صورت ب خچالی یبرم از تو نیگفتم:بش تموم شد یوقت
 
 اشه._ب
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شتم و وقت خچالی یاز تو عیسر سک و بردا ستم برم ب یما رم و لپ ن رونیخوا
 لب گفت.  ریز یزیکه  با لبخند چ دمیجون و ب*و*س یپر زونیآو یکم
 
 باشه. دیبا قهیدق ستیصورتش زدم و گفتم:ب یماسک رو از
 

 کردم و انزیآو یاتو کردم و به چوب لباس اطیبا احت شویطال دیو شلوار سف کت
 گفتم:تموم شد.

 
 تمومه.  گهیو با آب خنک شستم و گفتم:د صورتش

 
 گفت:ممنونم ازت. دیزد و گونم و ب*و*س یلبخند

 
 .شتریو گفتم:من ب دمینم دارشو ب*و*س یلپ ها منم

 
 زنگ زد.. نیو دراورد و به رام شیتخت نشست و گوش یرو
 

ــ اون ــلوارمش ــغول اتو زدن مانتو و ش که عصــر  یغول حرد زدن بود و من مش
 بشوشم. خواستمیم
 
 در رفتم در و باز کردم..  یصدا با
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 .زمیعز ایو گرفتم جلوم و گفت: ب سیجون د یپر
 

 جون.  یپر یتکه شده انداختم و گفتم:مرس یها وهیبه م ینگاه
 

 لحظه. هی ستایه که  گفتم: وابر خواست
 

 م؟یاونجا باش دیو گفتم:ساعت چند با نیلیم سمت آبرگشت عیسر
 
 و از گوشش فاصله داد و گفت:پنج. یوشگ
 

 .میتا بر ادیبگو ساعت چهار ب ریجون گفتم:به ام یپر روبه
 

 _باشه دخترم.
 

 .دیزنیچقدر حرد م گهیتخت و گفتم:بسه د یو گذاشتم رو سیو بستم و د در
 

 گفت:تا چشمت دراد.زد و  یتوت فرنگ یو برداشت و تو چنگال
 

 .. دمیخند بهش
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 امه داد..حرد زدنش اد به
 

 ..یعاشق باش خوبه
 
 ..یباش وونهید
 

 ..یباش احمقش
 

 همش باهاشه.. فکرت
 

 کنه.. تتیاذ تونهیجز عشقت نم یکس
 
 
 ؟؟یصورت پر از استرسش نگاه کردم و گفتم:استرس دار به
 

 .ادیزد و گفت:نت ز یزور لبخند
 

 گفت.. یم دروغ
 
 کرده بودمش.. یمیمال شیآرا
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 فوق العاده خوشگل شده بود.. دشیسف یروسر اون کت و شلوار با یتو
 

 فرق ساده بود.. هیبودم و از جلو  ختهیر رونیاز پشت ب یکم موهاشو
 
 
 .میحاضره بر نیاومد و گفت:ماش ریام
 

 ؟یاسترس دار نقدریرا اانداخت و گفت:چ نیلیبه آ ینگاه
 
 ت:ندارم.. دستشاچه گف لدنیآ

 
 .گهید میبلند شد و گفت:بر عیسر

 
 نگران.. یکم دیاونم تعجب کرده و شا دمیفهم ریاه امنگ از
 

 ..میشد نیماش سوار
 

 دســتم گرفتم و گفتم:نترس یعقب نشــســتم و دســتش و تو نیلیهمراه با آ من
 .شهیتمون م
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 .دوارمیو گفت:ام دیکش یقیعم نفس

 
 نگفت..  یچیبه محضر ه دنیرس تا
 
 ..دیلرز یباال..دستش م میو از پله ها رفت میشد ادهیپ

 
سرمون  رمیشالم زدم و همراهش رفتم تو ام ریصورتم و ز یتو یموها شت  پ
 بود..

 
 ..دادیتکون م یمنتظر نشسته بود و پاهاش و عصب نیرام
 
 . دیا لبخند گفت:اومدبلند شد و ب یصندل یاز رو نیلیسالم آروم آ با
 

 هی یتن و پرهام..رفتم با مادر پرهام دســت دادم... ناســالمزن و مرد بود دوتا
 باهم... میدور دار یلیفام
 
 

 ..دنیکش یقیمبل نشستند و با اومدن عاقد نفس عم یرو
 

 ..کنیجبران م یارزشه ول یب یلیحلقه در اورد و گفت:خ بشیج یاز تو نیرام
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 د..و باز کر یمشک یاون جعبه ی مخمل ی.. وقتدمیو د نیلیآ یچشما یتو برق

 
  برام با ارزشه. یلیزد و گفت:خ یلبخند

 
 دستش کرد..  یتو
 

 به ما انداخت. یاومد و نگاه عاقد
 

 به خوندن کرد.. شروع
 

 ..خوندنیپاشون نم یاز اون قران رو چکدومشیبودم ه مطمعن
 
 ..کردیها نگاه م هیفقط به آ نینگاهش به حلقه بود و رام نیلیآ

 
 لم؟یخانم وکاول که گفت:عروس  بار
 

 خودم بله. یو اراده ی قلب لیگفت:با م عیبگم که سر یزیچ خواستم
 

 .. میدست زد همه
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گذاشت  پاشون یبزرگ و رو یکه عاقد دفتر کیبرم سمتشون واسه تبر خواستم

 .دیامضا کن دیو گفت:با
 
 رشون برداشت..امضا زدن تا باالخره عاقد دست از س یکل
 

 ..ستادنیدو بلند شدن ا هر
 

 گفتم..  کیطرفشون و تبر رفتم
 

که  یباشــ یتو دوم نفر دیو در گوشــش گفتم:شــا دمیو*ســو ب* نیلیی آ گونه
 ..چشهیعشق و م نیریخاندان  طعم ش نیا یتو
 

 و فشرد.. دستم
 
ست فیک یتو از ست دهیکه خر یست مین مید عبه ی به ج یبودم و بهش دادم.. د
 و گفتم:مبارکت باشه. دمیقرمز کش یخملم
 

 ..دمیچشمش و د یزد و نم اشک تو یلبخند
 
 ر شدن پدر و مادر پرهام عقب رفتم.. ت کینزد با
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 گفتن و کادو دادن .. کیبهشون تبر اوناهم

 
 گفت.. کیدست داد و به هردو تبر نیبا رام ریام
 

 ..دنیخندیدو مکه هر گهیداره م یکه معلوم نبود چه چرت و پرت پرهامم
 
 دستاشون زل زدم.. به
 
 دستش و محکم گرفته بود.. نیامر

به حرفا کردیو لمس م نیلیدســـت آ نوک انگشــتش پوســتش با  پرهام یو 
 ..دیخندیم
 

 ..هیخوب زی_عشق چ
 

 کنارم.. یبرگشتم سمت صدا عیسر
 

 که پاک باشه خوبه. ینگاه کردم و گفتم:عشق بهش
 

 گفت:معلومه. شلوارش کرد و بیج یو تو دستش
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ما بار سوم ب*غ*لش کردم و گفتم:حت ی.. برامیبش نیسوار ماش میخواست یوقت

 .. ایزنگ بزن بهم
 
 حرد بزنه.. تونستیبغض نم از
 

و دســتش و فشــرد و گفت:آروم باش  رونیبازدمش و محکم فرســتاد ب نیرام
 ..گهید
 

 .شمینگرانت م ینجوریا نیلینکن ا هیو گفتم:گر دمیگونش کش ریو ز دستم
 

 .خداحافظ.دیشگفتم:شما مراقبش با نیرام روبه
 

 _حتما. خداحافظ.
 

 .میگفتم:برشدم و  نیماش سوار
 
 .دیو روشن کرد و گفت:دوستتم پر نیماش ریام
 

 .دی_خواهرم پر
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 خوشحال بودم و هم ناراحت.. هم

 
 ..زدیم غیسرم ج یداشت تو یکرد و هم خوشحال یبغض داشت خفم م هم

 
 که به دستم اومد بهش نگاه کردم.. یفشار گرم با
 
 دستش گرفته بود.. یو تو ستمد
 

 .دنده گذاشته بود. یرو
 

 یو آرو م دستش باال اورد ب*و*سه ی محکم دمیکش رونیو از دستش ب دستم
 به پشت دست مردونش زدم..

 
 و نگه داشت.. نیماش

 
 .دمکر رمیآغوش گرمش اس یحرکت محکم تو هی یو باز کردم و تو کمربندش

 
 دوست دارم.. یلی:خبازوش گذاشتم و گفتم یو رو دستم
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 ..دیلرز یاز بغض م صدام
 

 ..دیو ب*و*س گونم
 

 هی.. گرتمیپرستمت.. من روان یو گفت:من دوست ندارم م دیو ب*و*س چونم
 ..زینکن.. وضع و بهم نر

 
 ..دیفشردم و گفتم:باشه ببخش نشیس یو رو سرم

 
ستش ش یو رو د  بعدش میخونه چمدون ها و بردار میریو گفت:م دیکمرم و ک

 .رازیش میریم
 

 ی گفتم و ازش فاصله گرفتم.. باشه
 

 بردم و پخش و زدم..  یطرد پل دستم
 کرد.. یکه شروع به خوندن کرد قطعش کردم... سرم بدجور درد م نیهم

 
 کن. دارمیب میدیدادم و گفتم:رس هیتک یو به پشت سرم
 دستم حس کردم.. یدستش و رو یگرما

 
 ..دیکشیم ریبدجور ت رمس
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صام و مق دیبا ضا آب ندا فمیک یتو یخوردم ول یر تا  دیشتم پس بابود و از ق

 کردم.. یبه خونه صبر م دنیرس
 

 هم گذاشتم..  یو رو چشمم
 

شتا یباز حس ستا یبا انگ ستت اونم توسط د رامش حس آ هی تونهیمردنه م ید
 زن باشه.  هی یبرا یروح

 
 قه..که عاش یزن  یبرا اونم

 
 
 همراهش از پله ها باال رفتم.. که داشتم یبد جهیسرگ با
 

ــمتم و چ اومد ــن یگفت ول یزیس ــونم گرفت و تکونم داد ولدمینش ازم ب ی.. ش
 ..گهیم یچ دمینفهم

 
 ب*غ*لش منو گرفت.. یکردم و تو بلندم
 بود..  نشیس یرو سرم
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ساس سنگ هیم  کردیم اح ست که م یتو ینیوزنه ی  ی  جمجمه خوادیسرم ه
 سرم و بشکنه.. 

 و با دستم گرفتم..  ی کتش لبه
 

 شد.. یداشت تار م دممید یحت
 
 فرو اومد.. ینرم یجا هی

 
 و دراورد...  میروسر عیسر

 
کت جون حر ی..دستم و باال اوردم که به چشمم بکشم ولدمیکش یقیعم نفس

 دادنش و نداشتم.. 
 

 ه..کارم حالم بهتر بش نیکردم با ا یو بستم و سع چشمم
 
 پوست گردنم و صورتم چشمم و باز کردم..  یرو یزیچ یاحساس خنک با
 

 ..دمیدی..حاال خوب مـانآهــــــ
 
 زبونم ل*ب*م و تر کردم و گفتم:قرصام. با
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 ؟؟ یدستش گرفت و گفت:چ ینگرانش و از پارچه ی نم دار تو نگاه
 

 _قرصام.
 

 رگشت..اب ب وانیل هیبا  رونیو انداخت و از اتاق رفت ب پارچه
 

آب داد دســتم و  وانی..لنمیذاشــت و کمکم کرد بشــو پشــت کمرم گ دســتش
 ندتا؟؟گفت:چ

 
 _دوتا.

 
 کرد..  کیو به ل*ب*م نزد دیکش رونیرنگ ب دیسف یقوط یاز تو دوتا

 
 و با آب خوردم..  هردو

 
 دستش گذاشتم.. یهم گذاشتم و دستم و رو یو رو چشمم

 
 ؟؟یبخواب یکم یخوا ی_م
 
 کردم.. نگاه شونشیو پر یز نگرانصورت پر ا به



 387 چشمانش ادی

 م؟؟یبر میخواستیه نمطرد صورتش گذاشتم و گفتم:مگ هی یو رو دستم
 

 حالت بده. یدستم و گفت:نه تا وقت یو باال اورد و گذاشت رو دستش
 

 .میبعدش بر میبخواب یکم ای_پس ب
 

ــته ی زد و کتش و دراورد انداخت رو لبخند ــاعت کیو گفت: نیزم یخس  یس
 .میخواب یم
 

ــتم ــم که  خواس ــم و عوض کنم ولبلند بش ــرگ یلباس رفتم گ هویی که  جهیبا س
 .. وفتمیبود ب کینزد

 
 تورو خدا. نیبش ریگرفت و گفت:بگ عیو سر دستم

 
ستم ش شتمش رو یو دکمه ها ن سل یکت و باز کردم و آروم گذا .. به تاج یع
 دادم و گفتم:خسته ی؟؟ هیتخت تک

 
 . ستمیسته نشکمم گذاشت و گفت:خ یرو و سرش و دیتر کش نییو پا خودش

 
 ه؟یجور هیچشمات  موهاش بردم و گفتم:پس چرا یو تو دستم
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 . کردمیم یموهاش باز با
 

 ت..!چشما یتو یناراحت ای امیبه دست اوردنت کنار ب یبا خوشحال دونمی_نم
 

هاشــو  فقط گهید یبشــ داریب یبخواب وقت ریو گفتم:بگ دمیب*و*ســ مو
 .یخوشحال

 
 ت..اال اورد و دستم و گرفو ب دستش

م و شدم اون غ داریا بت خوابمیپشت دستم زد و گفت:پس م یی نرم ب*و*سه
 ..نمیبینم
 

 ..دمید یشکمم بود و صورتش و نم یرو سرش
 

 ناراحت بودم... واقعا
 

 نبود.. یکه جز دوستم کس یبخاطر مراسم ناراحت
 

 ..سرم نگرفتن یباال یقند و تور چیکه ه یبخاطر عقد ناراحت
 

 ماه عسل... میکه اسمشو گذاشت یاربخاطر فر ناراحت
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 بگه...  کیمادرمم زنگ نزد تبر یکه حت یز تولدبخاطر رو ناراحت

 
 انگشتم نگاه کردم.. یحلقه ی تو به
 

 بهش زدم.. یلبخند
 

 من بسه.. یبرا نیهم
 
 محبتم بسه.. یقلب ب یبرا
 
 بسه.. دهیکه محبت ند یروح یبرا
 
 بسه.. دهیعشق و نچشکه طعم  یکس یبرا
 

 دستم نگاه کردم.. یاوردم و به دست بند تو رونیموهاش ب یو از تو دستم
 

 پرهام بهم داد.. مادر
 

 و ننداختم... گردنبندش
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 و گذاشتم موهام باز بمونه.. دمیموهامو کش کش
 

 ..دمیکش یقیعم نفس
 
 ممه..شک ی!!نه نه شوهرم سرش رو نیو رام دمیخواب یتاپ نازک صورت هی با
 

 خوبه.. چقدر
 

 ..دهینگاهش آزارم نم یحت
 

 ..شهیبدجور خمار مچشماش  شهینگران م یوقت
 

ش یکم سر دمیخودم و باال تر ک سرش و رو عیکه  شد و  شت کنار یبلند  م بال
 ب*غ*لش..  یتو دیحرکت منو کش هی یگذاشت و تو

 
 بگم.. یزیفرصت نداد چ یحت
 
 قه کرده بود..ب*غ*لش بودم و دستاشو دورم حل یپشت تو از
 

 ..ومدیو قلقلکم م خوردیداغش به گردنم م نفس
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 زدم..  یلبخند

 
 .گهیحس خوب د هی نمیدلم گفتم:ا یبستم و تو چشمامو

 
 گرمم شده بود... به زور حلقه ی دستش دور کمرم و باز کردم.. بدجور

 
 ..ییدستشو یاومدم و رفتم تو نییتخت پا از
 
  به خودم نگاه کردم.. نهییآ یتو
 کرده بود..خوشگل شده بودم.. شمیخوب آرا نایال
 

 ..پاکت صابون و برداشتم و بازش کردم..بود دیجد زیچ همه
ستم و از دوتا حوله ی که آو زیو تم صورتم صورت یکیبود  زیش شتم  م و و بردا

 اتاق.. یخشک کردم و برگشتم تو
 
تاق خونه ی قبل نیا تاق از ا بازبزرگتر بود کال خونه ی بزرگ ت یا  یتر ر و دل 

 بود..
 

 به چهره ی خوابش انداختم.. ینگاه
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 ...کردیم تمیلمس موهاش بدجور داشت اذی  وسوسه
 

 .. بهتر بود بزارم بخوابه..رونیاز اتاق اومدم ب عیسر
 ییو مواد غذا یخوراک دنیو باز کردم.. با د خچالیآشــشزخونه و در  یتو رفتم

 زدم...  یکه اون تو بود لبخند یها
 
 و روپوشش و باز کردم.. دمیکش رونیو ب رینپ

 
ــت یتو از ــده بود... چندتا ن کیپالس ــک ش ــتم و با تمام  یکیون خش و برداش

 بهش...  دمیو کش ریپن شیخشک
 

 ..خوردمینون سنگ شده م نیگشنم نبود عمرا از ا اگه
 

 مبل نشستم.. یدندوت هام رفتم رو یصدا چیکر چیبا کر همونجور
 

صال به خوبه قشیسل ییخدا سه چ قشیسل ادید نممر هی..ا  نقدریخونه ا دنیوا
 قشنگ باشه..

 
 برگشتم سمتش.. عیپوست صورتم سر ییهویگرم شدن  با
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 _دندونات نشکستن؟؟
 
 گشنم. یلیخواب آلود نگاه کردم و گفتم:آخه خ یچشما به
 

 ..ختیموهام برد و همه و بهم ر یو تو دستش
 
ــم به کارش عقب ر با ا برم نون تازه بخرم دوتفت و گفت:تا من خنده از اعتراض
 .امیدرست کن ب مروین

 
 باز کرد و رفت.. و در
 

 ..!اوا
 

 ..!!ستمایبلد ن من
 

 آششزخانه .. یشدم رفتم تو بلند
 

اجاق گذاشــتمش... ســه تا تخم مرغ  یبودم..رو دهیخر تابهیماه خداروشــکر
ـــت از  چالیدرش حاال اول روغن بردمیکشــ رونیب خ خم مرغ و ت ای زمی... 

 .بشکنم.
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 گفتم..  یاووف یکالفگ با
 
ــ هی ــه ی بزرگ برداش ــه تا تخم مرغ و  ختمیروغن و نمک ر یتم و کمکاس و س

 شکوندم..
 
 که کف کرد.. یچنگال خوب همش زدم.. جور هی با
 

.. ییوظرد ش یتو ختمی.. همه و رکننیکار و م نیپختن ا کیک یکنم برا فکر
باره روغن ر مک و تخ ختمیدو بدون هم زو ن بهیماه یدنشــون توم مرغ   تا

 ..ختمشیر
 

 زرده و پهن کردم..  یا قاشق کمو روشن کرد و ب اجاق
 

 تا بشزه.. برهیوقت م یساعت میکنم ن فکر
 

 ..دادنیجلز و ولز م ینگاه کردم که بدجور صدا بهش
 

 سفت شده بودن.. یکم
 در برگشتم سمت در.. یتو دیکل دنیچرخ با
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 ..رونیبود بکتش رفته  ریز دیسف رهنیهمون پ با
 

 ..دمیش محکم گونش و ب*و*سسمت رهیسمتش و تا اومد نون و بگ رفتم
 

ستش ش یو رو د ص هیو با  دیگونش ک شماش گفت:ا یتو یبرق خا ارو ک نیچ
 نکن عروسک..

 
 و خاموش کردم.. تابهیماه ریرفتم ز عیازش گرفتم و سر نون

 
 .یکرد کاریچ نمیبب ادینشست و گفت:ب زیم یرو
 

سو ادینکنم ز فکر ستم بلندش کنم که با  شه... اومدم با د ستم زش بد دداغ با
 گفتم..  یآخ
 

ستم و تو عیسر سمتم و د سوزوند یاومد  ستش گرفت و گفت:  خودتو ، ید
 کوفت بخورم من.

 
 گفتم:خدا نکنه.. عیسر

 
باز کرد و خم خچالیدر  عیزد و ســر یلبخند شیهمون نگران با دندون  ریو 
 .زنهیتاول نم گهیو گفت:د دیتا انگشتم کش سه یکرد و رو باز یینو
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 حواسم نبود.  دینشستم و گفتم:ببخش یلصند یرو
 

 .یکن یبا قلب من باز ادیزد و گفت:فقط خوشت م یلبخند
 
 زیم یوو ر تابهیماه یچوب یها زیبود آو زیکه آو یشــکل یبیی ســ رهیدســتگ با

 گذاشت..
 

 .یچاق بش دیور که باذاشت و گفت:بخدهنم گ یگرفت و تو یی بزرگ لقمه
 

 بهش کردم.. یاخم
 

 باشه. یگوشت دیبا ه؟؟زنیدهن خودش گذاشت و گفت:چ یی تو لقمه
 
ــته دیو به زور لقمه و قورت دادم و گفتم:مردم با دمیحرفش خند به ــکم داش  ش

 باشه.
 

پک  کسیس دیدهنم و گفت:مردت با یگرفت و به زور چشوند تو گهیی د لقمه
 باشه.
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 باش. یبارب دیبا خنده گفتم:زنم با و دمییجو لقمه
 
 ا دهن پر نزن زن!خنده گفت:ب با
 
 

 ...دی... اونم خنددمیخند
 

شده بود  ییخدا شمزه ی  شمزه بنظر  یبخاطر خنده ها ایتخم مرغ خو ما خو
 .. ؟؟؟!!دیرس یم
 
 
 با خوردم و به چمدون ها نگاه کردم.. یکیقرص  از
 

 ..!میشد نر یم کــــاش
 
 الزمه..! یول
 
 تمومه. گهیببرم د نمی_ا
 
 کردم.صورت عرق کردش نگاه  به
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مه ی زده بود باال و چند دک ناشویکشتش تنش بود ، آست ریز دیسف رهنیپ همون
 اولش و باز گذاشته بود...

 
 ؟؟یدیآب م وانیل هی نیلی_آ
 
 و دادم دستش... ختمیخودم براش آب ر وانیل یتو
 
 ؟؟یو گفت:بازم قرص خورد دیشو به ل*ب*ش ک و دستش دیجا سر کش هی

 
 توهم بود.. یکم اخمش

 
 _آره مجبورم. 

 
 . میاپن گذاشت و گفت:حاضر شو بر یو رو وانیل

 
 م؟؟یریم نیو گفتم:با ماش دمیو پوش دمیسف کت

 
 گرفته.  مایهواپ طیو گفت:نه پرهام بل دیی کفشش و باال کش پاشنه

 
 مم. جله کن خانودستش آروم زد پشت کمرم و گفت:ع با
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 کیکوچ یآب معدن یبطر هیاه و. گفتم:سر ر دمیو پوش دمیپاشنه بلند سف کفش

 .یبرام بخر
 

 .یگفت:چشم خانوم کردیکه در و قفل م همونجور
 

در  هویســمتم و دســتم و گرفت و با اون دســتش چمدون و گرفت که  برگشــت
 باز شد. ییواحد روبه رو

 
 ..کردیاشت نگاهمون مد یاخم بد هیکه با  یسمت مرد میدو برگشت هر
 

 بود و جا افتاده.. پیوشتخ یداشت ول یکنم چهل سال فکر
 

 افتاده آقا؟ یجلوتر رفت و گفت:اتفاق یکم نیرام
 
 نجا؟؟یا دیاهم گلوش و ساد کرد و گفت:شما تاز ساکن شد با
 

 کی و هنوز میکرد یبه من زد و گفت:بله. راستش ما تازه عروس یلبخند نیرام
 . میومدز هم نشده ارو
 

 ..دیانشالله خوشبخت بشباز شد و گفت:به به پس مبارکه پسرم  اخمش
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 کرد..  یدست و خودش و معرف نیرام با
 

 ..میشد نیربع سوار ماش هیاز  بعد
 

 ... مینزد یبه فرودگاه حرف دنیآب گرفت و تا رس یبطر هی برام
 

 ؟؟یدنده گذاشت و گفت:خوب یو فشرد و رو دستم
 

 بود..به جاده  هشنگا
 

 _اهوم.
 
 ؟؟یزنیگفت:پس چرا حرد نمانگشتش پشت دستم و نوازش کرد و  با
 

 .ادیکه زل زده بودم بهش گفتم:حرفم نم یهمونطور
 

 اد؟؟یزد و گفت:خوابت م یکج لبخند
 

 _نه.
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 _پس باهام حرد بزن.

 
 ..میبرس رتریبود و ممکن بود د کیتراف متاسفانه

 
 .گمینم یچیبعدش ه گمیم یزیچ هی_
 

 .کرد و گفت:بگو ... برگشتم سمتم و بهم نگاهمیستادیچراغ قرمز ا پشت
 

 دوست دارم. یلیصورتش و گفتم:خ ی_دستم و بلند کردم و گذاشتم رو
 
 ..دیلحظه پلکش لرز هی

س یلبخند ستم و ب*و* شت د ساکت باش چون  گهیو گفت:پس د دیزد و پ
ــ خوامینم ــحنه ه ادجیبه فرودگاه به جرم ا دنیقبل از رس ــتگ یاص  نرموی+ دس

 کنند.
 

 !هیبه ک یک کیتراف نیا یگفتم:تو و دمیو دستم  عقب کش دمیخند
 

 ..!!ادیبدتم نم یو باال انداخت و گفت:نه انگار ابروش
 

 که شوهرمه. ستین بهیغر ادیو گفتم:چرا بدم م دمیخند
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 و فوت مرد و گفت:از دست تو دختر. نفسش

 
 د..باز ش کیحرکت داد... کم کم تراف و نیو ماش دیانگشتش دماغمو و کش با
 
 .نیکردم و گفتم:رام اتوبان نگاه به
 

 . نیکه نگاهش به جاده بود گفت:جانه رام همونجور
 

 م؟؟یکجا بر یسفر خارج دوست دار میبر میخواست ی_اگه زمان
 

 .نیفکر کرد و گفت:اوووم چ یکم
 

 ن؟؟ی_چرا چ
 

 یقیدق یلیخ شیآزما هی با نیچ یوت دمیکرد و گفت:راســتش شــن یزیر اخم
 دوتا نامرد و بشناسم.. نیا خوادیدلم مخوب منم  هیپدرو مادرت ک گنیم
 

 ..دیکش ریت قل*ب*م
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 مرد... هیبده از  یلیخ
 

 ...یمه انتظارش و ندار یو بشنو یزیچ تیمرد زندگ اونم
 

. نشیم دایروز پ هیدستش گذاشتم و گفتم: یپامو برداشتم و رو یو از رو دستم
 ن باش.مطمع

 
شو ص نگاه ش یا وقتگفت: ت یاز جاده گرفت و با لبخند خا و الزم  هیبق یتو با

 ندارم..
 

 کرد.. وونهیچند کلمه منو د هیبا  بازم
 

 حس خوب و بهم منتقل کرد.. هی بازم
 

ــتم ــتا یو محکم تو دس ــاس گرما یدس ل*ب*ش  یمردونش گرفت و با احس
 .میرسیگفتم:سالم نم

 
 سشر بالت. شمیمن م یتو هست یوقتت:نه و فشرد و گف دستم

 
 بستم و گفتم:خدانکنه. لحظه ی چشمم و یبرا
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 نیربهت نجاشــمیرفت و گفت:خدا تا هم شــتریبا ســرعت ب یزد و کم یلبخند
 لطف کرده بهم.

 
 

کمک چرخ  یو محکم تر گرفت و چمدون هارو با خودش اورد و تو دســتم
 گذاشت..

 
 شلوغ بود... یلیخ داشت حق کردیلحظه هم دستم و ول نم هی

 
ــد یوقت ــوار ش ــ میس ــتم.. هممن کنار پنجره نش ــت  نیس ــس که اومد کنارم نش

 و خاموش کن. لتیکمربندم و بست و گفت:موبا
 

 .نی_رام
 

و  خط بخر اون خط هیو بست و منتظر نگاهم کرد گفتم:بعدا واسم  کمربندش
 انداختم دور..

 
 بود.. یکمرنگش نشانه ی خوب لبخند

 .ادیش گذاشتم و گفتم: حاال خوابم مشون یو رو سرم
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ن.  م یایو نوازش کرد و گفت:بخواب خانم من.  بخواب دنانگشــتش گونم  با
 من و زنده نگه داشته.. ادچشمانشیکه  یبخواب کس

 
 .. شدیبرام کمتر م صداش

 
 فرصت ذوق کردن حرفاش و نداشتم. یخوابم گرفته بود که حت اونقدر

 
ست با ساس د شمامو باز کردم با د دادیونم مشت تککه دا یاح و د دنیآروم چ

شک شد بود رو یجفت م ستم  یصورتم لبخند یروبه روم که خم  زدم و با د
 هلش دادم عقب.. یکم
 

تا صبح  متونیخونه نم مینخواب رفت نقدریو باز کرد و در گوشم گفت:ا کمربندم
 باشما.. داریب

 
 لحظه گر گرفتم.. هی

 
 ..!مدونیمنه و ن ای دمیکش خجالت

 
 گونم و حس کردم.. یاحساس داغ یول
 

 .. ستادمیحرکت ا هی..با دمیو باال کش و گرفت دستم
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 ..میگرفت لیو چمدون ها و تحو میرفت رونیب باهم

 
 و گفت.. یادرس هیو  میشد یتاکس هی سوار

 
 دستش عرق کرده بود.. یتو دستم

 
 م؟؟یریم می_کجا دار

 
 .میبمونونجا و داده ا الشونیو دی_پرهام کل

 
 هست.. یو تکون دادم...پرهام پسر بامرام سرم

 
که خورد به کلم آفتاب تندش بود... بدجور داغ  یزیچ نیاول میشــد ادهیپ یوقت

 بود..
 

 اما نذاشت.. ارمیاز چمدون ها و ب یکیکمکش کخ  رفتم
 
 در اورد  و در  باز کرد..  دیکل
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 نگاه کردم.. یرنگ یبزرگ و گل ها یدرختا به
 

 بود.. یقشنگ یجا چه
 

 تو.. میخونه و باز کرد و رفت در
 
 قشنگه. نجایچقدر ا نیرام یوااا_
 

شت و گفت:آره خ یکی یها رو تو چمدون  هفته کی ی.. تویلیاز اتاق ها گذا
 .میگزرونیخوش م یحساب میهست نجایی که ا

 
 لبخندش و با لبخند دادم..  جواب

 
 ؟؟یاستفاع داد یگفتم:راست هوی

 
 بم کردم..ه حسا_ار

 
 حتما.. شنیر مخبر دا دنمیتا فردو از کنار کش گهی_منم د

 
ــت و گفت: خودم  یرو کنارم ــس ــش  کنمیم دایکار خوب پ هیمبل نش تو غص

 نخور..
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سرم و رو کیو نزد خودم شتم و گفتم:ارزش نداره  نشیس یترش کردم و  گذا

 واسه ی غصه خوردن.
 

سه ست عوض کن منم شو موهام زد و گفت:پا یرو یی کوتاه ب*و* برو لبا
 .رمیدوش بگ

 
ــدم و گفت ازش ــو ک یتو نمیچیمنم لباس ها رو م یریم:تا تو دوش بگجدا ش ش

 ها.
 

 و رفت.. دیزد و گوشه ی ل*ب*م و ب*و*س یلبخند
 
 

ــورت رهنیپ هی دمیهمه ی لباس ها رو چ یوقت ــ یدکمه ی ص .. پارچش دمیپوش
 حلقه ی بود.. شمنیداشت و آست یزیر یسنگ دوز قشیبود و دور  ریحر

 باال زدم .. یپاچش و کمو  دمیپوش یراسته ی تنگ دیسف شلوار
 

 زدم..  یبستم و رژلب صورت یدم اسب موهامو
 
 ؟؟یتموم یک نیرفتم و دو تا ضربه به در حمام زدم و گفتم:رام رونیاتاق ب از
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 ..دیبود حتما صدامو نشن ادیآب ز یصدا

 .ــــــــنیـبه در زدم و گفتم:رامــــــ دوباره
 

 اورد و گفت:جانم.  رونیبدر  یو سرش و از ال دیعقب کش یو کم در
 

 ؟؟یتموم یک گمی_م
 

 چرا؟ امیم گهی_االن د
 

 گرسنمه.. یلیخ خچالی یتو ستین یچی_آخه ه
 

ست ش رونیو اورد ب سشیخ د  تیسکویو گفت:چندتا از اون ب دیو دماغم و ک
 .امیها بخور تا ب

 
 .. دمیشده بود کش سیخ یکه کم دستش یجا یو رو دستم

 
 دوتاشو خورد.. کیالستپ یتو یها تیسکویب از
 
 بس گرسنم بود که همه رو خوردم..  از
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ــاد مونده بود ول کیدونه ک هی ــتم برا یهم اض  یلیحتما االن خ نیرام یگذاش
 گرسنشه..

 
 

 ..کردیم نییمبل نشستم و همونجور شبکه هارو باال پا یرو
 
هاشــو خشـــک مماو رونیحوله ب با با کاله حوله مو که   کردید و همونجور 

 .میشام بخور میخانم خوشگل من حاضر شو برگفت:
 

 _باشه تو لباست عوض کن من برم بشوشم.
 
 ..دمیو نفهم شیمعن ینگاهم کرد ول یجور هی

 
 رفت و در اتاق و بست.. یخاص بالبخند

 
 ..! زنهیبا لبخند و چشم حرد م کال

 
 .میزدم به دستم و گفتم :بر یو ساعت مچ دمیپوش یخنک ینخ مانتو
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بهت  ترشیب یبشوش یاورد و گفت:روسر رونیشلوارش ب بیج یتو از دستشو
 ..ادیم
 
 ..ستادمیلحظه ا هی

 
 ..!!!ومدیبدش م دنیشال پوش از
 

 هم رنگ مانتوم سرم کردم و گفتم:خوبه؟؟ یبرگشتم و روسر عیسر
 

 ... دیزد و گونم و ب*و*س یلبخند
 
 خانم خوشگل من.. میو دور کمرم حلقه کرد و گفت:بر ستشد هی

 
 .میرفت یو بعدش با تاکس میرفت ادهیپ یکم
 
 .. مینشست یفست فود هی یها یصندل یرو رونیب

 
 کردن.. ریچرا د نمی_برم بب

 بدن.. ادیبلند بشه گفتم:بگو سس هم ز خواست
 

 زد و رفت.. یچشمک
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 رفتنش نگاه کردم...  به
 

 ...کردمیم یباز زیم یم گذاشتم و با نمک دون روچون ریو ز دستم
 

 خودش نبود. یاومد برگشتم سمتش ول شیشدن صندل دهیکش یداص
 

 نم؟یچند لحظه بش شهی_م
 
سن خودم بود ول هی ستخون یدختره بود که فکر کنم هم صورت ا  شیو آرا یبا 

 .. یظیغل بایتقر
 

  د؟؟یدار یو گفتم:کار دمیخودم و سمتش کش یکم
 

 ننشته... یخال یبود مطمعن بودم واسه ی جا ادیز یو صندل زیم نچو
 

 .نمیو باد کرد و گفت:اره چند لحظه ساکت شو ب آدمسش
 
 نگاهشو گرفتم...  رد
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 ..!نیرام
 

 بودم.. یگرفته و عصب خندم
 
 شدم... نیمنتظر برگشتن رام نهیدادم و دست به س هیتک یصندل به
 

 صابم بود..اع یترق ترق آدامسش بدجور رو یصدا
 
 گذاشته بود.. زیم یوبرگشتم سمتش...بشقاب ها رو ر یصدا با

 شده؟؟ یو گفت: چ دیکنارم و عقب کش یصندل
 
 دستم به دختره اشاره کردم و گفتم:با شما کا دارن. با
 
 اخم به دختر نگاه کرد.. با
 

ا شــم یزد و گفت:من ســاناز هســتم ، راســتش وقت ییلبخند دندون نما دختره
 ازتون خوشم اومد..  یلیخ مدید
 
 داد و کنارم نشست و گفت:خوب ادامش.. همون اخمش سرش و تکون با
 

 .میباهم آشنا بش شهی_گفتم اگه م
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چاقو از پ با گال و  که م یها تزایچن که ز دیچیو م کردیمن ت نار هم  داغ  ادیک

 نباشن.
 

 .ادیم مبد که مثه انگل باشن یاز آدما نکهیمن زن دارم و دوم ا نکهی_اول ا
 

 دم..کر یکردم و گوش م یگاه منشسته بودم و فقط ن نهیدست به س همونجور
 

 خوشحال تر هم شد.. یحرد انگار نیبا ا دختره
 

 تماس دیو گفت: هروقت خواســت زیم یگذاشــت رو فشیک یو از تو یکارت
 .دیریبگ
 

 شد رفت. بلند
 

روش و  م ولب گفت..کارت و برداشــت ریز یزیکرد و چ یپود عصــب نیرام
ــته بود "پاتوق  ــماره تلفن بود و نوش الهه" کارت و پرت کردم و گفتم: خوندم ش

 . یمغز پوک
 

 بخور.  تزاتیکرد پ خیزد و گفت: یکج لبخند
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گال به خوردن کردم...نم چن هام کور  دونمیو برداشــتم و شــروع  چرا اشــت

صال  شماره داد حقش بود کتکش بزنما... ا شوهرم  سما به   چراشد..دختره ر
 نشستم نگاه کردم.. ؟؟

 
 ..ارمیبکنه جفت چشماشو در م یغلط نیخواست همچ یکیبعد که  یسر

 
 ... ترکمیاز حرص دارم م اوووود

 
 رفتم...دستام گ نیبشقاب پرت کردم و سرم و ب ی..چنگال و تودیکش ریت سرم

 
 ..!یلعنت

 
 چت شد؟؟ نیلی_آ
 

 ..دادیو تکون م دستم
 
 اعصابم خورد شد. ستین یزیسردرد گفتم:چ مونخوردم و با ه یدوغ کم از
 

 ..هیبود اعصابم چه جور دهیفهم گهیدکنم  فکر
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دســتش و دور کمرم حلقه کرد و با اون دســتش گونم و نوازش کرد گفت: تو  هی
 ؟؟یکن یم تینگاهشم نکردم چرا خودت و اذ یمن حت یدیکه د

 
 خورد.. یچشماش...نفسش به پوست صورتم م یزدم تو زل
 
صله گرفتم و گفتم: تو یمک ست یمکان عموم یازش فا ش شم از خب مین ودم عد

 که چرا نشستم نگاه کردم. رهیگیحرصم م
 

 شامت و بخور. ایب گهیو گفت: ولش کن د دیو عقب کش دستش
 

 خوردم و گفتم:ممنون.  کیچند تکه کوچ یخواست بخورم ول یدلم نم اصال
 

 کرده بود.. یخودش و خال بشقاب
 

 بود؟ نیهم یشنمه گشنمه راه انداخته بودگ ین؟؟هی_هم
 

 جا ندارم.  گهی_بخدا د
 

 خوب حداقل از ساالدتم بخور.  یلی_خ
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 یوت ختمیو با چنگال گوجه هارو جدا کردم ر ختمیساالد ر یرو دیسس سف از
 و تمام کاهو هارو خوردم.. نیرام یبشقاب خال

 
 ..دیدهنم ماس ید توحر حالتش دنیتموم شد سرم و باال اوردم که با د یوقت

 لبخند خاص.. هیزل زده بود به من اونم با سرش گذاشته بود و  ریو ز دستش
 
 

 یبدنم م یو رگ ها زنهیقل*ب*م تند م کردمی...حس م دمیکشــ یقیعم نفس
 لرزند...

 
 گه؟؟ید میدورتا دور چرخوندم و گفتم:بر نگاهمو

 
 برم حساب کنم. نیزد و گفت:بش یلبخند

 ..نکردم نگاهش
 
دش ..قصدمیکش یقیقل*ب*م گذاشتم و نفس عم یکه رفت دستم و رو نیمه
 کردنم بود.. وونهید
 

 و دستم و گرفت و بلندم کرد..  برگشت
 سکوت..  ی.. اونم تومیزدیدستش بود و قدم م یتو دستم
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 ؟؟یخوریم ی_بستن
 

 وغ بود.. شل یکه کم یفروش یبه برق چشماش نگاه کردم و بعدش به بستن اول
 

 .خورمیم یرازیالوده ش:فگفتم
 

 همونه. خوادیخانم من م یو گفت:هرچ دیو کش گونم
 

 ..میو فشرد و باهم رفت دستم
ش یتو دیبا ظاهرا ش یکم مینوبت با ستن هی یول دیطول ک سته ب  هیو  دیخر یب

 بسته فالوده..
 
 . ادهیهمه ز نیخنده ازش گرفتم و گفتم:ا با
 

 .شنیونه آب مخ میبر میریبگ نیماش هی ایب ستین ادی_ز
 

 ی گفتم...  باشه
 

دستش  یبهم نداد دستم و تو یول رمیدستم بگ یو تو کیپالستخودم  خواستم
 .هیکاف یریدست منو بگ نیگرفت و گفت:تو ا
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 به صورت مهربونش زدم..  یلبخند
ستیشـدن دلم م ادهیکه موقع پ میدیخند یراننده تاکسـ یاز حرفا اونقدر  خوا

 . .میبزن گهیدور د هیبگم 
 

ــ دیفهم یوقت ــر اونم فقط میکرد یما تازه عروس ــ یمحض  یاز خاطرات عروس
 یحرفا زد ول یلی، خ نهیشــیم لچریو یزنش االن رو گفتیخودش گفت ، م

 پسر داشته که  هیگفت  یوقت
 

 معتادشد و مرد دلم گرفت... اونم
 

 به کشورن.. زایچ نیورود ا یخانواده منم عامل اصل یناسالمت
 

 . نیو موهامو باز کردم و گفتم:رام ستادمیا نهییآ یرو روبه
 

 بود گفت:جانم. شیگوش یتو سرش
 

 . یدنبال کار بگرد دی_با
 

 .کنهیکار و م نیاالنم دارم هم دونمی_م
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 ود..ب تیسا ینگاه کردم ، تو شیرفتم کنارش نشستم و به گوش کنجکاو
ــتش ــا هیو دور گردنم حلقه کرد و گفت: دس ــتخدام تیس ــ هیاس  یم ماالن اس

 ..انهی کننیقبولم م نمیبب نمکیفرم پر م رمیتهران م میرفت یوقت سمینو
 

 .دمیکش یی بلند ازهیبگم که خم یزیو تکون دادم و خواستم چ سرم
 

 .ادیب رتیگ یشونش گذاشتم و گفت:انشالله کار خوب یو رو سرم
 

 موهام برد و گفت:انشالله. یکه دورم حلقه بود و تو شیدست
 

 خواب بشم..  جیتش باعث شد گنرم دس حرکات
 
 اتاق بخوابم . یو گفتم:برم تو زور بلند شدم به
 

 یچیاد؟؟هیو گفتم:توخوابت نم ســتادمیا یرفتم ول یشـــدم و چند قدم بلند
 ..ایدینخواب

 
 .امیزد و گفت:تو برو بخواب منم م یمهربون لبخند

 
 تخت پرت کردم.. یی گفتم و رفتم خودم و رو باشه
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 خوابم برد . یبود که زود نیسنگاونقدر  پلکم

 
 .نی*رام

 
خواب  جیکه اصــال کنترلش و نداشــتم به راه رفتنش نگاه کردم... گ یلبخند با

 ..رفتیبود و تلو تلو م
هاشو به تخت کش مو دهینرس نمیاتاق و بب یجلوتر که تو دمیخودم و کش یکم
 تخت.. یموهاش باز شد خودش و پرت کرد رو یوقت دیکش

 
 بلند شد.. یکم خندم یاقد
 
 .بستت. یمن قربون اون چشما یآ

 
ش شن کردم و با دقت به ل یگو ته مال هف ستینگاه کردم... ل ستیو دوباره رو

شه وگرنه با شیی پ شته با سه ی من جا دا پرهام  یبازم به بابا دیبوده خداکنه وا
  یلیخ ینجوریبگم.. ا

 
 ...شهیم سختم
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مبل  یشــدم رو دییتمام کردم منتظر تاو  زیچ اســمم و وارد کردم و همه یوقت
 شدم... رهیخ یو به صفحه ی گوش مدیدراز کش

 
 مبله؟؟! یبو یعنی.. ومدیم یخوب یبو هی

 
 ...نیزم یافتاده رو یمشک دیسف یلحظه چشمم خورد به روسر هی

 
گاه رو یلبخند  ل*ب*م اومد.. یناخودآ

 
ستم  هیر یبوش و تو نداختمش وصورتم ا یو دراز کردم و اوردمش باال.. رو د

 ..دمیهام کش
 

سر ش نییاپ یو کم یرو ش دمیتر ک نم.. بو و حس ک نیهم دنمیکه با هرنفس ک
 نفس..  یتنگ الیخیب

 
 شدم.. رهیبهش خ عیاومد سر یکه از گوش یکیت یصدا با
 

 ..!یلعنت
 

 پره.. فتیظر
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 و گذاشــتم زیم یو رو یبود و با خط خودم رفته بودم.. گوشــ نیلیآ یگوشــ

 . نشستم.
 شونم انداختم..  یو رو یروسر

 
 ..خرمیم دیخط جد هی براش فردا

 
 شدم در هال و قفل کردم و رفتم سمت اتاق.. بلند

 
 شدم... رهیدادم و بهش خ هیچارچوب در تک به
 

 بسته بود... چشماش
 

 بود.. ختهیبود و دورش ر شونیپر موهاش
 

 شکمش جمع کرده بود.. یتو پاهاشو
 

 ..ستادمیلحظه ا هی یتش ولتم برم سمبرداش قدم
 

 برداشتم و روش انداختم.. یپتو کمد یاز تو عیسر
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 جعبه ی قرصش گذاشته بود..  یعسل یرو
 

 شد.. ظیبدجور غل اخمم
 
 خوان تموم بشن... ینم یلعنت یقرصا نیا

 
 و آروم گذاشتم روبه روش..  یصندل

 
 به صورتش شدم.. رهینشستم و خ برعکس

 
 زدم..غنچش  یبابه ل یلبخند

 
 ..دیپلکش لغز پشت

 
 زد.. یغلت و دیکش یقیعم نفس

 
 ینازک یکه دســتش و باال اورد و با صـــدا نمیشـــدم برم اونطرفش بشــ بلند

 بخواب.. ایب نیگفت:رام
 

 ..دمیخند
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 ..زنهیتو خوابم قشنگ صدام م دختره

 
 ... دمیگونش و ب*و*س آروم

 
 نوک انگشتم پوست نرمش و لمس کردم.. با
 

 فوت کردم و موهاشو لمس کردم... و آروم نفسم
 

 عشقته!! ؟ یتر از لمس موها نیریش یزیچ چه
 
 

ــتم تکون یاز پتو و رو یو کم دمیکنارش خز آروم رم که بخو یپام گرفتم خواس
 نمیســ یآبه دهنش و قورت داد و ســرش و رو هوی یجام درســـت بشـــه ول

 گذاشت...
 

ــرم ــت نبود..اگه تکون م یرو س ــرش کمممکن بود  مخوردیبالش جابه جا  یس
 بشه..

 
ش آروم سر دمشیعقب ک ش دمیخواب عیو  شونش و ک  یسمت خودم و تو دمی، 

 ب*غ*لم گرفتمش... 



wWw.Roman4u.iR  426 

 

 
 هم گذاشتم.. یاز لذت رو چشمامو

 
 خوبه.. یعطر موهاشو حس کن نکهیا

 
 بزاره خوبه... نتیس یسرش و رو نکهیا

 
 کنه خوبه... هیبهت تک نکهیا

 
ها یم توو دســتم و آرو دمیکشــ یقیعم نفس فرو  یخوش رنگ و نرم یمو

 کردم..
 

شمم ستم ال چ صورت غرق خوابش بود و د  ی ندهیآ شیموهاش و فکرم پ یبه 
 ..کینزد یلیخ
 

 .. دمیموهاشو ب*و*س یرو آروم
 

 با صداش نشد. یو بستم که فکرم و آزاد کنم بخوابم ول چشمم
 

 . نی_رام
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قط ف دمیدیتش و نم، صــور نییبود پابرده  یلینگاه کردم.. ســرش و خ بهش

 ود..ب دهیکلش به من چسب
 
 ..! داریب ایخوابه  دونستمینم
 

 .نی_رام
 

 _جانم.
 
 ؟یداری_ب
 

 ؟یاری. چرا سرت و باال نم  نی_آره نفس رام
 

 _آخه.... 
 

 و بگو. شی؟؟بقی_آخه چ
 

 سرش و باال اورد.. آروم
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قل*ب*م  به درد  دیلرز یکه از بغض م یســرخش و لبا یچشــما دنید با
 ومد..ا

 
ستم شتم د صورتش گذا و با  رنکایچرا ا ؟؟یکنیم هیو گفت:چرا گر و دو طرد 
 آخه؟! یکن یمن م

 
 بود.. نیسنگ ادیبعضش ز یبگه ول خواست

 
 کنه... یو ب*غ*ل کردم و گذاشتم خوب خودش و خال سرش

 
 افتاد... یچشمم به جعبه ی قرص کوفت بازم

 
را من ، بس کن چ نیلیم:بسه آو نوازشش دادم و گفتموهاش بردم  یو تو دستم

 آخه؟ یکنیم ارونکیا
 
 

 .. دمیچشمش کش ریچشمم.. دستم و ز یو باال اورد و زل زد تو سرش
 و نداشتم.. شیبلور یاشکا دنید طاقت

 
 ؟؟یشی_اگه بگم ناراحت نم
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 گم. ینم یزی_توبگو اگه ناراحت شدم چ

 
  و سروش.. امکیواسه س شهی_دلم تنگ م

 
 شدت متنفرم.. دو اسم به نیا از
 

 ..!یناراحت شد یدی_د
 

 شدم .. یعصب ی_ناراحت نشدم ول
 

و  من جلوت دنشونیو پاک کردم و گفتم: هروقت دلت تنگ شد برو د اشکش
 .رمیگ ینم
 
 ؟؟یگ یزبونش ل*ب*ا*ش و تر کرد و گفت:راست م با
 

 زدم و گفتم:اره.  یزور لبخند
 

 ال ولش کن. اص زننیاونا پسم م ی_ول
 

 تخدامت چطور بود؟؟.اس یدستش پاک کرد و گفت:کارا و با اشکش
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 بگم.. حداقل فعال.. یزیچ خواستینم دلم

 
 هنوز خونه ی یتو فکر کرد نمیبب ســایکردم و گفتم:اصــال وا یمصــنوع اخم
تنگ  منو یجا یکنیو لنگاتو باز م یخوابیم ییایکه بدون شــوهرت م یبابات

 !؟یکنیم
 

 ؟؟یفت:االن شعر گفتو گ دیخند
 

 .یدر رفتو گفتم:خوب  دمیو آروم کش اغشدم
 
 ب*غ*لم گرفتمش و محکم فشردمش..  یتو

 از خودتم نترس. یحت یکنار من یگفتم:تا وقت درگوشش
 

 خورد.. یزیتکون ر شونش
 

 بود.. نمیس یرو سرش
 

س سرش س هیو گفت:تو  دیو باال اورد و گردنم و ب*و*  یستون محکم و مقد
 برام.
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 حرفش؟؟ ایغ کنم ل*ب*ش دا یاز داغ دونستمینم
 
 موهاش؟؟ یبو ایاز عطر پوستش داغ کنم  نستمدوینم
 
 کوچولو.. طونیو گفتم:بخواب ش دمیو ب*و*س شیشونیپ

 
 

و حس ب*غ*ل کردن تن  دنیگرم خواب بود... از لذت کنارش خواب چشــمم
 ..دادیآرامش بهم م فشیو ظر فیلط
 
 ... دمیاز خواب پر نیم به زممحک زیافتادن چ یصدا با
 

 سمتش... شتمبرگ
 

 کرد.. یو جمع م یزیو داشت چ نیزم یه بود روشد خم
 

 شده؟؟ یتخت و گفتم:چ نییرفتم پا عیسر
 
 نمـــ... دیتوروخدا ببخش یکردم؟؟وااا دارتی_ب
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 شده؟؟ ی. حاال بگو چ ستیل*ب*ش و گفتم:مهم ن یو گرفتم جلو دستم
 

ــوییپا لب ــتم قرص بخورم تارو گف دیگز نش ــتم از د یبود قوط کیت:خواس س
 شدن. نیش پخش زمافتاد هم

 
 _مگه باز سرت درد گرفت؟؟

 
 ... ای کشهیکردم خجالت م یتکون داد...حس م سرش

 
 ..کنمیتخت بخواب من جمع م ی_تو بلند شو برو رو

 
 _نه خو...

 
 .گهی_برو د

 
شه ستای گفت و رفت.. تند تند همه و جمع کردم... آخه  با  دیکه مثله ب یبا د

 و جمع کنه.! ! زیر زیقرص رهمه  نیا خوادیم یلرزه چجور یم
 

 خواب سرت درد گرفت؟ یو بستم و گفتم:تو یقوط در
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 ...گهیسرم خورد به تاج تخت بعدش د دمیپر هوی دمی_نه خواب بد د
 
 حرص به تاج تخت نگاه کردم.. با
 

شت یکنارش رو رفتم شو زدم پ ستم و موها ش شش و گفتم:حاال  تخت ن گو
 .؟؟یخوب

 
 زد و گفت:خوبم.  یلبخند

 
 ل*ب*ا*ش سخت بود... دنیی ب*و*س وسوسه

 
 اجازه.. دیشا ایاشاره  هی.. منتظر ستادمی... منتظر ادمیصورتم و جلو کش یکم
 
 داغش اجازه داده شد.. یلبا دنیچسب با
 
 ..شویمرد بترسه زن زندگ هی نکهیا

 
 قل*ب*شو.. زن
 

 خونشو.. زن
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 که عشقشه...  یزن
 

 بدزدن سخته...  ازش
 
 نشه سخته... خودیلمسش از خود بموقع  نکهیا

 
 ..دمشیب*و*س یتخت خوابوندمش و م یرو
 

 ..دیپوست داغ شده و عرق کرده ی پوستم کش یو رو دستش
 
 لحظه ازش جدا شدم.. هی

 
 سوختم..  یم داشتم

 
 و در اوردم و انداختم گوشه ی.. رهنمیپ

 
 و لذت بخش ل*ب*ا*ش شدم.. نیریطعم ش دنیول چشمشغ بازم

 
 ..زدیم یزیر یو لبخند ها کردیم یزبا
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 ..دادیو قلقلک م قل*ب*م
 

 ...دمیل*خ*تم کش یبازو یو رو دستم
 

 جدا شدم..نفسام تند بود و تب دار... ازش
 
 سرخش نگاه کردم.. یچشما به
 

 از شدت فشار من سرخ شده بود.. ل*ب*ا*ش
 

 شش چسبوندم..و به گو ل*ب*م
 

 پهلوم گذاشت... یو رو دستش
 

 پوست داغم حسم و داغ تر کرد.. یش روسرد یدستا تماس
 

 ..دیلرز یو دستش م دیلرز یم ل*ب*م
 

 باهم.. می_اجازه هست؟؟اجازه هست غرق بش
 

 ..خوردیبه گوشش م نفسام
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 شد.. شتریپهلوم ب یدستش رو فشار

 
 ..میدنکر دایفقط همو پ میوقته غرق یلی_ما خ

 
 زدم.. یلبخند

 
 ... دمیی گوشش و ب*و*س الله

 
 ..دمیو ب*و*سگردنش  ریز

 ..دمیو ب*و*س ل*ب*ش
 

 ..دمیو ب*و*س چونش
 ...میچونش و ب*و*س ریز
 
 

 ..دمیو ب*و*س نشیقفسه ی س یرو
 

 خمارش بود.. یبه چشما چشمم
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 ..کردیم وونهیکه منو د یچشما
 

 ...دمیپلکش و ب*و*س پشت
 

 ..رهنشیپ رفت سمت دستم
 

 باال... دمشیکش آروم
 

 ب*و*سش کردم... غرق
 

 تشنه ترم کنه.. منو تونستینفس تندش م هر
 

 و پرت کردم گوشه ی..  شلوارش
 

 ..دمیکش دشیخوش تراش و سف یپا یو آروم رو دستم
 

 بود..؟ فیضع صداش
 
 ..؟دمیشن یم فیمن ضع ای

 
 تند من شروع شد.. یقطع شد..نفس ها صداش



wWw.Roman4u.iR  438 

 

 
 بودم.. کرده عرق

 
 و کنارش پرت کرد.. خودم

 
 *لم گرفتمش..ب*غ یتو  یخستگ با
 

 من... بخواب. _بخواب خانوم 
 

 تندش آروم شد.. ینفسا
 
 اشکش و پاک کردم.. رد
 

 بخاطر فشار دندونش سرخ شده بود.. ل*ب*ش
 

 ..دمیو ب*و*س گونش
 

 زدم.. یلبخند
 

 شب عمرم.. نیبهتر
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 که عشقم مال خودم شد.. یشب
 

 ..کردیکه با هر حرد و صداش منو تشنه تر وجودش م یشب
 

 بسته بود..  ماشچش
 
 ..دیلرز یم دستش هنوزم یول
 

 ...دمیبدنش باال  کش یرو   پتو
 
 ..ادیبدم م خورهیکه م یقرص ها نیاز هم یسرما بخوره به اندازه ی کاف دینبا
 

 ..نیلیآ شیتنم خسته بود و روحم و پ یبرم حموم ول خواستیم دلم
 
 . نازش و نوازش کردم. یب*غ*لم آروم گرفتمش و موها یتو
 

 مال منه.. گهید حاال
 
 
 .نیلی*آ
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 .. دمیو صورتم و به پوست سفت بدنش کش دمیکش یقیعم نفس

 
 تخت نشستم ... یرو
 

 پلکم و باز کردم..  یال آروم
 
 پام عقم گرفت.. ریخون ز دنید با
 

ستم شدت در خوا شم که ران و پام به   غمیج یحت ادشید گرفت از درد زبلند ب
 خفه شد..

 
 بدنم و بشوشونم.. یباال تر که رو دمیو کش پتو
 

 ...کردیدر اومده بود کمرمم بدجور درد م اشکم
 
 تند تر شد.. میبلند گفتم و گر یآخ دیدلم کش ریکه ز یریت با
 

 .؟؟ارمیقرص ب ؟؟برمیدار ؟؟دردیشد؟؟خوب ی_چ
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 گفتم:ببرم حموم. دستم و تکون دادم و میگر ونیم
 

 _باشه باشه.
 

 حموم.. یو رفت تو مدیشلوارش و پوش عیسر
 

 مشتم فشرده بودم که دستمم درد گرفته بود.. یو تو یرو تخت اونقدر
 

 گوه بخورم شوهر کنم.. گهید من
 
 ارزه... یدردش نم به
 

 شدت گرفت... میگر
 

 بود.. یبد درد
 

 کردن.. یبس مو نفسم و ح دنیکش یم فیخف ریو دلم ت کمرم
 

 توان تکون دادنشون و نداشتم.. پاهامم
 
 ..دمیخودم کش پتو و با نیبلند شدنم توسط رام با
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 تورو خدا..  واشیگفتم: هیگر با
 

 _باشه قوربونت برم من. 
 
 در.. یوان آب گرم گذاشتم..پتو و انداختم جلو تو
 

 از درد پامو کم تر کرد.. یکم
 

 ..ختمیر یصدا اشک م یو ب آروم
 

 چقدر زشته..  یواااا
 

 .!!!!یشوهرت بگ بعد به رهیو دلت درد بگ کمر
 

 بازم زشته... یهم هست ول یو مقصر اصل درسته شوهرمه خوب
 

 پاهامو حرکت دادم.. آروم
 
 بخور.. نیاز ا یکم ای_ب
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 ..میدیم ریش یعسل و تو  ییدستش نگاه کردم رنگ طال یتو وانیل به
 

 عسله؟؟ ری_ش
 

 ..گهینکن د هیشم گر_اره فدات ب
 

 ..دیگونم کش ریو ز دستش
 
اونجا که  یخواستم بشرسم چرا رفتو داد دستم و بلند شد رفت پشت سرم  وانیل

 نگفتم... یچیکمرم ه یبا حس ماساژنرم دستاش رو
 
 کردم. ینم هیگر گهید
 

 کرد.. یو از درد بدش کم م دادیو ماساژ م کمرم
 

 ..گهیبخور د ری_از ش
 

 چرخوندم و ازش خوردم.. ریش یو تو قاشق
 

 ؟؟ی_بهتر
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 حموم کن. ایوهم به و خواب آلودش نگاه کردم و گفتم:تخست یچشما به
 

 خورد..! جا
 
 ..دمیاز چشماش که درشت شد فهم نویا

 
 وان. یتو ای_ب
 

 ..کردیبا شوک نگام م هنوزم
 
 خوب.  هیو نصفه گذاشتم لبه ی وان و گفتم:چ ریش وانیل

 
 وان.. یسبد و  اومد تو یو لباساش و کند و انداخت تو ستادیشد ا بلند

 
 تر شد بود.. ادیوان ز کف

 
 پاهاش نشوند. یت سرم نشست و منو روپش رفت

 
 .. دیکش یشکمم م یو رو دستش
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 ؟؟ی_بهتر

 
 _آره.

 
 اد؟؟یگذاشتم و گفتم:خوابت م نشیس یو رو سرم

 
 _نه خانم من.

 
 ..دادیشکمم و آروم ماساژ م همونجور

 
 داغ بود.. یوان کم بآ

 
 ؟؟یجب کردوان تع یتو ایگفتم ب ی_چرا وقت

 
ند فت:چو یمحو لبخ ماه نزار گهید کردمین فکر مزد و گ ند   مکتینزد یتا چ
 بشم..

 
 و گفتم:اونو که شک نکن. دمیپوست گردنش کش یو رو ل*ب*م

 
 ..ستادیو حرکت دستاش ا دیکش یقیعم نفس
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 حموم؟! ارمتینکن بازم مجبور بشم ب ی_کار

 
 .میومحم یکردم و گفتم:فعال که تو زیبراش ر چشمامو

 
 و به گردنش چسبوندم..و ل*ب*م  دمیکش نشیس یو رو دستم

 
ستش رو با سوس بدنش و حرکت د شکمم  لبخند یلرزش نامح ز ا یکمرم و 

 زدم.. تیسر رضا
 
 انه؟؟یحموم کنم  یزاریدوش اومدم اون طرد تر و گفتم:م ریز از
 
 من حموم کنم؟  یمگه تو گذاشتخنده گفت: با
 

 _نه که بهت بد گذشت!!!
 

 خوش گذشت.  ییزد و گفت:نه خدا یلبخند
 

 ییگفتم:خدا شــســتمیدوش و همونجور که موهامو م ریگفتم و رفتم ز ییپرو
 رون؟؟یب یبر یخواینم
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 _نوچ.

 
نار و رفتم  ریز از مدم ک هارو دور خودم پ یکیدوش او له  و  دمیچیاز حو

 . یوان کور خند یدوشم بشه مثله تو ریز یتظار داشتگفتم:اگه ان
 
 کرد..  یخنده ی بلند کت

 
 و در و بستم. نرویرفتم ب عیسر

 
 که .. رسهی_دستم بهت م

 
 داد زدم: بزار برسه. بلند

 
 دمیپوش یکوتاهه تنگ دی،  دامن سف  دمیبرداشتم و پوش  یتاپ سبز  تنگ عیسر

 و پاهامو کرم براق کننده زدم.. 
 

 که ارمیباس بهم ل نیبا حوله خشــک کردم برگشــتم برم واســه ی رام هامومو
 محکم خوردم بهش.. 
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شک طونهیش یشماچ یتو ستم چ رهیخ  شیم ه ک نیبگم  هم یزیشدم ، خوا
 ل*ب*م.. یرو دیاز موهام چک یل*ب*م و فاصله دادم قطره ی آب

 
 ل*ب*م.. یاز چشمم سر خورد رو نگاهش

ازم ب میهمون فاصله گفت:برو تا مجبور نشد یتوو  دمیشد و نرم ب*و*س خم
 وم.حم میبر
 

 ...رونیم بدور زدم رفت عیو همونجا انداختم و سر حوله
 

 ..دمیل*ب*م کش یاز مبل ها نشستم و دستم و رو یکی یرو
 

 ..نهیریش چقدر
 

و بازم حس  نیریحس شــ هی تونمیاز بدنم بزارم م یهرجا یدســتم و رو االن
 کنم..

 
 ..یبدنم و گرفت از خوشحال یزلحظه لر هی

 
 .. مکردیم یبد یگشنگ احساس

 بود.. یخال هیز کردن خالو با خچالیآششزخونه و در  یشدم رفتم تو بلند
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 ...یلعنت اه
 

 ..خورنیم یخونشون چ یتو رازیش انیم ناینبود پرهام ا معلوم
 

 دور گردنم حلقه شد.. یو بستم که دست خچالی در
 

 کوچولو گشنشه؟؟ طونیت و گفت:ششونم گذاش یو رو سرش
 

 گفتم:اوهوم.و  دمیو جلو کش ل*ب*م
 
آش  هیگفت:تا من برم و  دیفرصـــت اســتفاده کرد و ل*ب*م و ب*و*ســ از
 .کنه. دایپ زیکوچولو هم ظرد تم طونیبا نون گرم وتازه بخرم ش یرازیش
 

 زدم و گفتم:چشم استاد. یلبخند
 

 بازم برگشت..  یول رونیو از آششزخونه رفت ب دیو کش دماغم
 
 شده بود.. رهیپام خ به
 

 ه؟ی_چ
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 .یچیه_
 
 " ..یچی" ه نیلبخندش کامال معلوم بود ا از
 
 ندش رومو از جگر گرفتم.. چ با
 
ــاعت من ا میبابا ن ی_ا ــت باد زدم حداقل  نارویس ــویت هیواس بخور بخدا  کش

 خوشمزست.
 

 زدم...  یعق ناخواسته
 

ــر ــتش عیس ــت یتو با نونش جمع کرد و گذاش جمعش  بابا ایو گفت:ب کیپالس
 کردم.. 

 
دم ب از جگر یبهش نگاه کردم و گفتم:شــرمنده بخدا من از بچگ یلحا یب با
 .ادیم
 

ستم ش زیم یو از رو د شرمنده با شرمندم که ذائق یگرفتم و گفت: چرا تو  ه من 
 . دونمیی زنمو نم
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 زدم..  یکلمه ی زنم لبخند به
 
 داشتم..  یعف بدض یگشنم بود و از طرف یلیخ
 

 آش زدم و خوردم...  یو تو قاشق
 
 بوشم خوبه.. یحت وووماو
 

 خوردم..  یکاسمو خال یآش تو کل
 

 جلوش گرفتم و گفتم:پرش کن. کاسمو
 
 ..ختینگاه کرد و با خنده بازم برام ر یتعجب به من و کاسه ی خال با
 
جدا کردم و زدم تو از قدر غل ینون داغ  که وقتو پر مال ظیآش.. اون  یت بود 

 ..ومدیکش م یدیکش یو م یزدینون م
 

 خوشمزست.. شهیهم یرازیش آش
 

 کرد..  یکل ظرد و خال هویود که مونده ب گهیدوتا قاشق د بایتقر
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 ؟؟یخوری_مگه خودت نم

 
 شدم تو بخور. ریگفت:من س یلبخند مهربون با
 

 ..یرازیبانون افتادم به جون آش ش بازم
 

که خب یبار نیکنم دوم فکر لد ال هیخوردم..  یلیود  که تو  ایانبود الز نایبار 
 خوردم و بار دومم که االن.. یلیخ
 

سه و خا یوقت ش یلخوب کا شکمم ک ستم و به  صندل دمیکردم د  هیکت یو به 
 دادم.. 

 
 ریاونم دســتش ز خوردمیکه من داشــتم م ینگاه کردم ، تو تمام طول مدت بهش

ــم بر نم کیو  کردیچونش بود و به من نگاه م ــتیلحظه چش و اون لبخند  داش
  نیکج و قشنگش از ب

 
 .رفتینم
 

 خانومم؟؟ یشد ری_س
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 ..ترکمی_دارم م

 
 .ایجمع کنم ب نارویمنم ا رونیو گفت:پس تو بلند شو برو ب دمیخند

 
تا  نیاشــم یگفتم:بزار تو رونیب رفتمیشــدم و همونجور که از آشــشزخونه م بلند

 شسته بشن.
 

 که.. ستین شتریسه و قاشق بدوتا کا خوادی_نم
 

 شدم. ونیزیرفتن تلو نییل باال و پامبل نشستم و مشغو یرو که
 

س رونیششزخونه اومد ببعد از آ قهیدق چند رد ، سمتم پرت ک یقرمز بزرگ بیو 
 بهش زدم..  یهوا گرفتمش و گاز بزرگ یتو
 

 رون؟یب می_عصر بر
 

 . پر بود سرم و به نشونه ی "آره" تکون دادم. دهنم
 

 ردنم جا خوردم..دور گ یزیکه با حس بستن چ زدمیو گاز م بیس داشتم
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شــد  یچ دونمینم یبهت بدم ول میکه عقد کرد یهمون روز خواســتمیم نوی_ا
 .دمتیرفت حاال هم به مناسبت خانوم من شدنت م ادمی

 
 یســنگ آب یچشــم زخم بود که کل هینگاه کردم ،  فیلبخند به پالک ظر با

 داشت..
 

 یلی، تو خو گفتم:واقعا ازت ممنونم  دمیسـمتش و گونش و ب*و*سـ تمبرگشـ
 .یخوب

 
ستش سه ی کوتا د به ل*ب*م زد و گفت:تو  یهو دور کمرم حلقه کرد و ب*و*

 منم شده. یکه باعث خوب یخوب
 

 زدم..  ی...لبخنددمیکش یقیگذاشت و نفس عم نشیس یو رو سرم
 

 کمرم فشار داد.. یو رو دستش
 

 م؟یبر میخوایگفتم:عصر کجا م جدا شدم و ازش
 

 .چرا مگه؟؟یدنید یجاها میریم دونمی_نم
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 .ینجوری_هم
 
پاهاش نشوند ، دستش و دورم حلقه  ینو رولحظه بلندم کردم و م هیدستش  با

 خانم من. مینیبیم لمیشکمم گذاشت و گفت:حاال باهم ف یکرد و رو
 

 ..میردکینگاه م  یرکت الیزدم و کنترل و برداشتم و سر یاز خوشحال یلبخند
 
 

 *سروش
 
 ..رونیو رفتم ب دور شدم یسروصدا کم از
 

 ..یاریکه منو م ییایمهمون نیبا ا امکیتوسرت س خاک
 
 که دور بازوم حلقه شد برگشتم سمتش.. یحس دست با
 
 ..یآب یو چشما ییطال یبا موها یلندیتا لیدختر اص هی

 
 نار.ازش گرفتم و با زبون خودشون گفتم:برو ک رومو
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ستم کم با  یفت:چرا؟؟نکنه از دختراکرد و گ یهولش دادم.. خنده ی دلبر ید
 اد؟؟یخوشت نم یلندیتا
 

 نیلیآ ادینداشت فقط منو  یتیجذاب چیرنگش ه یآب یچشماسمتش... برگشتم
 انداخت... یم
 
 و ارزش داره...  زهیبرام عز نقدریکه ا هیتنها دختر نیلیآ

 
مغرور  یکیاز  یکیکه  یاونم دخترا لیفام یدخترا ی هیبق ونیکه م هیدختر تنها
 من جذابه... یجذاب ترن برا تر و

 
ستم محکم گردنم بدج یی ل*ب*ش رو هیحس گرم با شد ، با د شم  ور چند

 ..یپسش زدم که پرت شد عقب و از کمر خورد به صندل
 
 نیه از بدختر ونیگر یچشما دنیو با د شیو تلخ دمیدستم و سر کش یتو وانیل
 ردم...ب

 
 زدم...  یلبخند

 
 ی دختره اومد.. هیگر دنیکه با د یلبخند اونم
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 ه به کمک گفتناش..توج یاز کنارش رد شدم ب الیخ یو ب لکسیر یلیخ
 
 نکنه.. ه*ر*ز*گ*ی خواستیم
 

 .گهید میگفتم:بهتره بر ینسبتا بلند ینشستم و با صدا یهمون صندل یرو
 
 بهمون. ذرهگیخورد و گفت:تازه داره خوش م یشسیچ
 

 د حلقه کرد.. که کنارش نشسته بو یو دور کمر دختر دستش
 

 .امیتو بعد ب رمیکردم و گفتم:پس من م یپوف
 

 ..رونیو رفتم ب شدم بلند
 
 باشه.با هیشب قای... دقشهینم الیخ یپسره تا به گند نکشه خودش و ب نیا

 
 کافه..  هیشدم و به راننده گفتم:بره به  نیماش سوار

 
 مخصوص خورد.. هیشکالت کیقهوه و ک دیبا لندیات یتو
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 ها بخرم..  کیهم از ک نیلیآ یراب دیبا
 

 ...ونریدوختم به ب نیماش شهیاز ش نگاهمو
 

 ندارن..  یدرک باال ادیز نجایا مردم
 

 ..ادشونهیز هیآزاد نیبخاطر ا دیشا
 
خانوادگ کی ایباشــن  ابونیخ یتو کارا کننیهمو ب*غ*ل م یجمع   یو 

 ..کننیم یچندش
 

 امروز صبح.. نمونش
 

س یوقت س یم امکیبا  از اتاق  یکیدر  یروبه رو میصبحانه بخور میبر میتخوا
 ..یفیاونم به طور کث دنمیب*و*س یر همو مدختر و پس هیهتل  یها
 
 احمق متوجه نشد. یکمر پسره ول یانداخت رو یتف امکیس
 
 آقا.  دییراننده که گفت: بفرما یصدا با
 .شدم. ادهیپ
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 نشستم..  رونیب یها یو صندل زیاز م یکی یرو
 
صندل زیم ش هی یزیو رود هر م یقرمز و آب یو رنگ ها یچوب یها یو   دیخور

 مهدکودک بود.. هیشب ییجورا هیبودن.. دهیبزرگ کش
 

 و به گارسونش دادم و منتظر نشستم.. سفارش
 

 خورد آرامش بخش بود.. یکه به صورتم م یخنک مینس
 

 ها پر بود.. زیام متم بایتقر
 

 نم؟؟یبش نجایا شهیم دی_ببخش
 
 نگاهمو بردم سمتش...  زدیحرد م یرانیکه داشت ا یکس یصدا با
 
 سرش بود و بدجور عرق کرده بود.. یرو یه کشدختر که کال هی

 
 نگفت.. یزیچ
 

 همه پره.  ستی_اخه جا ن
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 ..نهیبهش انداختم و با دستم اشاره کردم بش موینگاه خال فقط

 
 گفت.. یخسته ی زد و روبه روم نشست و ممنون لبخند

 
 درسته؟؟ دیهست یرانیدر اورد و خودش و باز زد و گفت:شما ا الهشوک
 

 کون دادم..و ت سرم
 

 از اطراد گرفتم و بهش انداختم...  نگاهمو
 

 بود..  یرانی..ایو پوست گندم یمشک ی، چشما یل*خ*ت مشک یموها
 

 _من مونا هستم. 
 
 راز شده ی سمتم نگاه کردم.. دست د به
 

 بود.. فیظر
 

 رد و گفتم:سروش.و فش دستش
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 .ادهیاز فشار دستم گفت و با خنده گفت:زورتونم ز یآخ
 
 
 زدم.. یمحو خندلب
 

 د؟؟یکنیم یزندگ نجای_شما هم
 
 که تازه گارسون اورده بود نگاه کردم و گفتم:نه. زیم یو قهوه ی رو کیک به
 

 د؟ی_پس واسه ی کار اومد
 

 از بخار قهوه گرفتم و گفتم:درسته. نگاهمو
 

 زد و گفت:من واسه ی درسم اومدم. یلبخند
 

گه اتمخیقهوه ر یتو یشــکر زدم و کم یو تو قاشــق  یتونســت ینم رانی: م
 ؟یبخون

 
شکر شربت یت سون کرد بابت  ستمیکه براش اورده بود گفت:چرا م یاز گار  تون

 خوب بخاطر مادرم اومدم. یول
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ــهیمزه کردم و ادامه داد:آخه مررو  قهوه ــتتویکه م یو اون دکتر ض درمانش  نس

 .کنهیم یزندگ لندیتا یکنه تو
 

شت یاگه منم مادرم و تو دیشا ست نم یسالگ سن ه  یضیاالن مر دادمیاز د
 بود.. تیاهم یمادرش برام ب

 
 ؟؟یضی_چه مر

 
 رل*ب*ش و پاک کرد و گفت:بخاط یو با دستم رو دیشربتش و سر کش وانیل

 نه. ادیل*ب*ش زق یبهتر شده ول یکم سشیوار نجایو قل*ب*ش ، ا سیوار
 
 ..دمیو بر کیچاقو وسط ک با
 

 باال اومد..  شیداغ بخار
 

 کرد..  یبشقاب روبه روش تشکر یو گذاشتم رو کشیت هی یزدم توو  چنگالم
 

 .دنیادامه نم گهیدرمانش بهتر نشه د گهیماه د کی_اگه تا 
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 .. زدیتوجه به من ادامه ی حرفش و م ی..  بزدیحرد منگاه کردم... بهش
 
 ران؟؟یا یگرد یبرم یعنی_
 
نج پ ی:نه ولو دســتش و به بافت موهاش زد و گفت دییدهنش و جو یتو کیک

 .میگردیبر م گهیبمونم تا درسم کامل تموم بشه بعدش د دیبا گهیماه د
 
 قهوه ی نصفه شدم نگاه کردم .. به
 

 ه؟؟ی_شما شغلتون چ
 

 دختر..! نیا زدیحرد م چقدر
 

 _مهندس.
 
 باال انداخت و گفت:اوووم پس معلومه وضعتون خوبه.  ابروش و یتا هی

 
ساب و  بلند صورت ح شتم روشدم و پول  سون با زبون  زیم یگذا و روبه گار

 .دیخانم هم  حساب کن نیخودشون گفتم: ا
 

 کرد.. یگفت و تشکر یچشم
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 .کردمیمن خودم حساب م یبلند شد و گفت:ممنون ول دختره

 
 ..دشیشد د یبود بهتر م ستادهیکه ا حاال

 
 ..کردهیداشته ورزش م پس

 
 ور کمرش بسته بود..که د یشرتیبا تاپ و شلوارک اسشورت و سو اونم

 
 _خدانگهدار.

 
 خوشحال شدم آقا سروش. تونیو آشنا دنی_از د

 
 .. نیزدم و رفتم سمت ماش یلبخند

 
 سوار شد..در و باز کرد و  راننده

 
 رداشت.. ب زیم ینگاه کرد و کالهشو از رو نیماش به
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از گارســون ها تکون داد و  یکی یو خورد و دســتش و برا کیی ک کهیت نیآخر
 فت.. ر
 
 بود..! یبیدختر عج نمیا

 
 پرونده ها رو کنار زدم و بلند شدم..  یخستگ با
 

 .دمیو انجام م شی_سروش تو برو من بق
 

  سمت پنجره.. رفتم
 

 ؟؟ی_به رحمان و مصعود زنگ زد
 

 ..شنیا فردا پخش م_آره تمام جنس ها ت
 
شت گر یصورت فیدختر بچه ی که با ک به شت کولش دا ه کردم گان کردیم هیپ

 و گفتم:خوبه .
 

 و گم کرده.  یبود کس معلوم
 

 !ختن؟یپول و ر نی_سروش بعدا حسابت و چک کن بب
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 ونیلیستم و گفتم:مگه هفتصد مروبه روش نش یصندل یسمتش و رو برگشتم

 نبود؟
 

 _اره.
 

 .نختی_پس ر
 

 ماساژ؟؟ میی بر هیو گفت:پا زیم یو گذاشت رو خودکارش
 

ند مدبهش زدم و گفتم یپوزخ کار او با دخترا ای ی:تو واســـه ی   یالس زدن 
 ؟؟یلندیتا
 

 هردو. یپوزخندم و داد و گفت:برا جواب
 

 .امیو منم ببگ یبر یشدم و گفتم:اگه ماساژ خواست بلند
 

 با بسته شدن در گفت:دمت گرم. همزمان
 
 پام گرفتم..  یدستم چرخوندم و لحاد و رو یو تو یوشگ
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 م.. نگاه کرد جیپ یتو یعکس ها به
 

 ..دیصفحه پر هویکردم که  کیاز عکس ها کل یکی یرو
 

 باز نشد.. یول جشیپ یرفتم تو دوباره
 
 اکانت زد.. تیلید
 

 .و پاک کرده. جشیپ حتما
 
شنگ  یتله بهش پ یتو شم ق سراغ هیام زدم:دختر چ شت و  ییدا وقت  و دادا
 برات. شهیبد م ایرینگ
 

 نشد. یبشه ول نیشدم آنال منتظر
 

 هم نداشت... لیپروفا عکس یحت
 

صب یلیخ یوقت معموال ش یع شه گو امه هاش نه برن نهییآ ای کنهیو خورد م شیبا
 و پاک کن..
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 ..الیخیب
 

ساعدم و روو پرت کردم  یگوش سقف زل  میشونیپ یگوشه ی و  شتم و به  گذا
 م..زد
 
 ..نیذهنم رفت سمت رام هویچرا  دونمینم
 

 ...ارهیو ب نیلیاسم آ ید حتکر یجرعت نم گهیاون بود د یجا یهرکس
 

شد  یبخاطر اون اتفاق حافظش و کال از دست داد وگرنه نم نیلیآ نهیا شیخوب
 کرد... یکار

 
 بود.. یز تلخاون روز چه رو ادمهی

 
 کجاست؟؟ نیلینشستم و گفتم:سامان آ یصندل ی"رو

 
 .رونیپسره رفته ب نی_با ا

 
 م؟؟یدورش کن ستی_بهتر ن
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 ..میکنی_امشب حلش م
 
هنازم ش ی، آبج رونیرفت ب عیاومد سامان سر اطیح یکه تو ینیماش یصدا با

 ..جون یحال بود و ب یب یلیو اورد تو خ نیلیبعد سامان آ یرفت.. کم
 

 و به سامان داده بود..  شیتک
 

من ب*غ*لش  دینفهم یم.. اونقدر حالش بد بود که حتو ب*غ*لش کرد رفتم
 تخت گذاشتمش.. یاتاقش و رو یبردمش تو عیکردم.. سر

 
 برگشتم.. زشیناله ی ر یکه با صدا ارمیو آب ب رونیبرم ب خواستم

 
 ؟؟ یگیم یگفتم:چ دمیشن ینم صداشو

 
 نرو. نیکردم: بگورام کینزدو به ل*ب*ش  گوشم

 
 رفته بود..  نیرام ینره " ول نی" رامگفتیم
 

 .امیو گفتم:بخواب االن م دمیموهاش کش یو رو دستم
 

 ..زدیحرد م نیشهناز داشت با رام یآبج .نییرفتم پا عیسر
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 پسره متنفرم.. نیا از
 

س اومدم صدا یبده ول یلیبگم که حالش خ امکیبه  د شکه اومد ن یبلند یبا 
 بگم..

 
 .. میدیسمت اتاقش دو هرسه

 
 اطرافش حالم بد شد.. یبا اون خون هااونم  دنشید با
 

 شکسته.. میزندگ یتو یبا ارزش زیچ کردمیم احساس
 
 سرش.. یکمدش افتاده بود رو یباال  ینیتزئ لدونگ
 

مد و به ک زنهیدســتش و م رهیم جیو وقتد ســرش گ رونیب ادیب خواســتهیم ظاهرا
 تاده..ه افرود لبه بود ینیگلدون تزئ نکهیبخاطر ا یبه کمد ول دهیو م شیتک
 

منتقل  یو مخف یاهمون لحظه جوابش کردن و به صــورت کامال عجله دکترا
 ..کایشد آمر
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 ..مینرفت امکیمن و س یول
 

 در اوردم... نیو سر رام تمیتمام حرص و عصبان شبش
 

ن و خو یود و لکه هاتنش پاره ب هیبود و بافت خاکســتر یصــورتش خون کل
 جذب کرده بود..

 
 تم بندازنشلحظه که گف همون

 
 اشه..نداشته ب یچیکنن که بشه مثله روز اول ه یگفتم کار مارستانیب یجلو

 
 بانکش و از دست داد.. یتو یو کارش و تمام پول ها نیو ماش نهخو

 
 .."کردینبود حاال اوضاع فرق م یاگر اون پرهام عوض یول
 
 ..رونیه اومدم بفکر گذشت از
 
 ب جور کن.ام زدم:ماساژ و واسه ش یپ امکیس به
 

 ..مینجایدو روز ا یعنی میدو روز فرصت دار فقط
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 همون کافه... رمیبازم م امشب
 

 خوردم.. یآب رود عسل وانیو خاموش کردم و از ل میگوش
 
 چراغ و زدم چشمم و بستم.. دیکل
 

ابم خورد اعص یر اون پسره ی عوضبا فکر حضو نکهیبخوابم تا ا یبود کم بهتر
 تر بشه..

 
 هم گذاشتم.. یش و خواب چشمم و روحس آرام با
 

 ..دادیم کمرم آروم ماساژ یرو یگرم عیداغ و با ما یسنگ ها اون
 

 دستم گذاشتم... یو رو سرم
 

 آزاد آزاد بود.. فکرم
 
 ..میایکرد ب یحق داشت اسرار م امکیس
 

 ...دادیش ماساژ مهارو برداشته بود و با دست سنگ
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 وابم نبره..مراقب بودم خ یهم بود ول یرو چشمم

 
 بود برام.. ییکالم هم مثل الال یب کیموز یصدا

 
 .گهیگفتم:بسه د یلندیتا و به زبون دمیکش یقیعم نفس

 
 .رونیرفتم.. بلند شدم و گفتم:برو ب عقب

 
 ..وشو انداختم همون گوشه و رفتم سمت د دی.. لحاد سفرونیرفت ب عیسر

 
 ..دمیگرفتم و لباس هام و پوش یدوش کوتاه هی عیسر

 
 خندم و کنترل کردم.. امکیس تیوضع دنیو با د رونیب اومدم

 
سه ت یرو شسته بود و  سمت راست و مبل ن ستش بودن دوتا  ا دختر ب*غ*ل د

 سمت چپ.. یکی
 

 بدش معلوم بود.. تیفقط ن گهیم ینبود چ معلوم
 

 .می_پاشو بر
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ــروش ب گفت:ا دنید با ــون م نیبب نارویا ایس ــام دعوت کردن خونش  ییایمنو ش
 م؟؟یبر
 

 حاضر شو. کنمیو گفت:تا پول و حساب م  دمیموهام کش یو تو دستم
 

 .. دمیشن یغرغرش و م یصدا
 

 پول و حساب کردم و برگشتم سمتش.. رفتم
 

و اومد ســمت و گفت:حاال  دیگونه ی دخترا و ب*و*ســ یکی یکی عیســر
 ..نایا شیپ میشام بر یریمیم
 

 ..وفتی_راه ب
 

 .. میشد نیماش سوار
 
 هتل؟؟ یریم_
 

 .میریبعدش م میخوریم یزیچ هیکافه اونجا  هیبه  میری_نه م
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 دختره بزنم. نیزنگ به ا هیت:بزار و دراورد و گف شیگوش

 
 بود. رونیبه ب نگاهم

 
 _کدوم دختره؟؟

 
 _چشم قشنگ.

 
 ت.اخمش توهم رف هوی یولو چسبوند به گوشش  شیسمتش...گوش برگشتم

 
 _خاموشه.

 
 زنگ بزن. نایگفتم:به ال عیسر

 
 و گرفت و منتظر شد جواب بده.. شمارش

 
 .کریاسش ی_بزن رو

 
 زد. کریاسش یرو
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 ـــــــو._الـ
 

 . امکمیس نای_سالم ال
 

 ..؟؟یی_ا تو
 

 شته؟؟یپ نیلی_آره منم آ
 

 گهیتخر خونه ی ما داس یافتاد تو یعنیخاموش کرده  شمی_نه رفته شمال گوش
 .خرمیگفت برگشتم تهران م

 
 رفته؟؟ یکردم:بگو با ک یم اشاره کردم و لب خوندست با
 

 رفته؟؟ یبا ک یدونیم نای_ال
 

 کارداشتم. یدانشگاهمون به منم گفتن من کم یدوستا_با چندتا از 
 
 با اون پسره نرفته... نهیراحت شد..حداقلش ا المیخ
 
 ش قطع کرد..حرد زد و بعد یکم امکیس
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 .. ستادیا نیکافه ماش روبه

 
 ..میکه نشسته بودم نشست یقبل زیهمون م یرو میو رفت میشد ادهیپ هردو

 
 
 ..یو قهوه ی قبل کیمنم همون ک موز سفارش داد و یسویترام امکیس
 

 و بده بهم. تیلحظه گوش هی_سروش 
 

رمزشم خبر  کتم دراوردم و دادم بهش... خداروشکر از بیج یو از تو میگوش
 داشت..

 
 .. کردینگاه م زیم یده روش ینقاش یکمان ها نیبه رنگ داشتم

 
م تکرد ، بازم عطســه کرد برگشــ هیاومد ، دوباره عط یفیعطســه ی ظر یصــدا

 کرد..  هیسمت صدا فکرکنم چهارتا  عط
 

 .. زدیحرد م یلیکه خ یدختره بود ، همون همون
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 ..دیکش یقیفس عمدهنش گذاشت و ن یو جلو یدستمال کاغذ 
 

 د..بسته بو یرنگش و دم اسب یمشک یموها
 

 کرم.. تیسکویبا ب یقهوه سفارش داده بود ول اونم
 
 ... نهینو نبروم و ازش گرفتم ، بهتر بود م الیخیب

 
 .ای_ب
 

 توش؟؟ یخواست یم یو ازش گرفتم و گفتم:چ یگوش
 

 کنم. دایخواستم پ یو حفظ نبودم اونو م دمی_شماره جد
 

 خر خودشه.. یتکون دادم ول دنیفهم یو به معنا سرم
 

 از من دور تر رفت.. یجواب داد و بلند شد کم عیزنگ خورد سر شیگوش
 

 ریچاقو سراز یداغ وسطش از رو یالت هازدم...کرم و شک کیو وسط ک چاقو
 شدن...
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 کردم.. یبا لذت بهش نگاه م داشتم

 
 هم سفارش بدم.. نیلیآ یاومد برا ادمی هوی

 
 گارسون تکون دادم.. یو برا ستمد
 
 ارسون اون دختره متوجه شد..گ یبه جا یانگار یول
 

 د؟؟ی_اا شما
 

 ..مکایس یصندل یرو قایشد اومد روبه روم نشست دق بلند
 
 چونم زدم و گفتم:بله منم. ریزدم و دستم و ز یحرص لبخند از
 

 درسته؟ خوشتون اومده باشه یلیخ نجایزد و گفت: فکر کنم از ا یلبخند
 

به صــورتش زل زدم بب جوابش ندادم فقط   یتو یجذاب زیتونم چ یم نمیو 
 !انه؟یکنم  دایصورتش پ

 



wWw.Roman4u.iR  480 

 

ستش منم تو سال نیا ی_را صر ها و  نجایا امیم شهیهم نجامیکه ا یسه  هم ع
 ورزش .. امیهم شب ها که م

 
 .ی_سرما خورد

 
خنک  یاون هوا یعرق کرده بودم بعدشــم که تو یلیخ شـــبی_آره ظاهرا د

 سرماخوردم. گهینشستم و بعدش هم حمام کردم د
 

 و باال اوردم.. کیی ازک کهیچونم برداشتم و با چنگال ت ریو از ز تمدس
 

باز کرد نیهم گه ک یزیچ که دهنش و  گذاشــتم و فور یو تو کیب  یدهنش 
 حرد نزن. ادیگفتم:ز

 
 بگه.. یزینتونست چ کیک هیبزرگ بخاطر

 
 خوردم. کیعوض کردم و از ک مکایچنگال و با چنگال س اون

 
فقط واسه ی خوردن بد دلن شماهم  یعنیبد دلن  یلیخ یرانیا ی_معموال پسرا

 ..دیهست ینجوریا
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واد خ یدلمم نم یول ســتمیو گفتم: بد دل ن زیم یقهوه و گذاشــتم رو اســتکان
 سرما بخورم..

 
ــت م یو رو ل*ب*ش ــار داد و گفت:راس ــ دیگیهم فش ــال  دیببخش واقعا اص

 اسم نبود..حو
 

 برخورد؟؟؟!! بهش
 

 . خدانگهدار.گهیو گفت:بهتره برم د دیوشو پ شرتشیشد و سو بلند
 

 _به سالمت.
 
 د..دراورد و از کنارم رد ش بشیو از ج نکشیع
 
 سرم بود.. یباال قایلحظه مچ دستش و گرفتم...دق هی

 
 شده؟؟ یزی_چ

 
 زنگ بزن.بهم  رانیا یو گرفتم سمتش و گفتم: هروقت برگشت کارتم

 
 ل*ب*ش نشست.. یرو یمحو لبخند
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 _حتما.

 
 رفت.. عیو ول کردم..اونم سر شدست

 
 بود؟؟ یک نی_ا
 

 نشست..  یهمون صندل یرو
 

 ؟؟ میببر نیلیآ یبرا کیک نیگفتم:بنظرت از ا و دمیو کامل سر کش قهوم
 

 .کهیاون عاشقه ک یدونی_آره تو که م
 

 _پس من برم سفارش بدم.
 

ش هم برا زیچندتا چ میشقابش و برداشت و گفت:فقط زود برگوشه ی ب قاشق
 .میبخر

 
صدا سرم شدم.. شن یوتکون دادم و بلند  چنگال  هیاحمقا  نی:ادمیغرغرش و 

 نذاشتن.
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 .میبخر دوتا کفش هم اینگاه کردم و گفتم:ب امکیدست س یی تو سهیتا کدو به
 

 .هی_آره آره فکر خوب
 

 به نرده بود و خودم درحال باال رفتن..دستم  هی...میرفت یپله برق سمت
 

 م؟؟یبخر یچ_بعد از کفش 
 

ــه تا ت یدیتو دوتا پالتو خر دونمی_نم ــرتیو س ــه  ش مارک دار همون کفش بس
 .گهید
 

 شــرتیاون چقدر از ســو یدونیبخرم تو که م یمدل شــرتیســو یر برا_نه بزا
 .ادیخوشش م

 
 به االن هوا گرمه. واسه ی زمستونش خو نایا یکردم و گفتم:بخر ول یپوف
 

 .میخر ی_چندتا تاپ و شلوارکم م
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 خوب. یلی_خ
 
 تو.. میرفت یمغازه ی کفش فروش نیو اول نییپا میرفت یپله برق از
 

 ..کردمیشنگ بود و من رنگش و انتخاب مدونبال کفش ق اون
 

شنده سف رزنیپ هی فرو  یگلبه رهنیپ هی یبود ول دیبود که موهاش به طور کامل 
 بود..به چشمش زده  نکیع هیبود و  دهیزانو پوش یتا رو یامنرنگ با د

 
 .. یصندل مشک هیو  دیکفش اسشورت براش خر دوتا

 
شون فرق دا دیخر شرتیسو دوتا  یشت باهم و با وجود غرغراکه اونم مدال

 ..دیمن رفت و دوتا تاپ و شلوارک خر
 

 هتل؟؟ میو گفتم:بر میگذاشت نیماش یها رو تو دیخر
 

 خستم شده. یلی_آره خ
 

 .امیمن االن م نی_پس تو بش
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 ..یطال فروش یمجتمع و رفتم تو یتو رفتم عیسر
 

 بود.. دیطالها سف تمام
 

  و برداشتم و بهش نگاه کردم.. یپالک
 
 بود.. یو آب دیسف یرنگ که دوتادورش سنگ ها یچشم آب هی

 
 گذاشت..  یجعبه ی چرم مشک هی یو حساب کردم و تو پولش

 
نه ام فکر کخو ینم ی.. درسته چندروز ازش گذشته ولدمیتولدش خر یابر نویا

 فراموشش کردم.. نکهیا ایبخاطر اون پسره باهاش قهرم 
 
 

 .یدار لیمی_سروش ا
 

گوش دادم و گفتم:ولش  ســشیپ یاســتکان انداختم و به صــدا یوت گارمویســ
 کن.

 
 ؟؟میریفردا م ینگاه کردم و گفتم: به هتل گفت ونیزیصفحه ی تلو به
 



wWw.Roman4u.iR  486 

 

 _آره. 
 
 ؟؟یننده هم گفتی برداشتم و گفتم:پس به را گهید گاریس
 

 مارو. ینکش بابا سوزوند نقدری_آره گفتم. ا
 
 .هریدهنت و بگ یبخور تلخ تشسیبهش زدم و گفتم:تو از چ یشخندین

 
 افتاده.. یاتفاق هیکنم  یهمش فکر م دونمیو نم میهمه نگران نیا لیدل
 

 خاموش بود.. یزدم ولزنگ  نیلیآ یبرا دوباره
 
 طبق معمول در دسترس نبود.. شهناز زنگ زدم که اونم یآبج به
 

ــ یقیعم پک ــماره بابات و یخال امکیزدم و دودش و روبه س  کردم و گفتم:ش
 .ریبگ
 
 ؟؟یدار کارشیو از دهنش دور کرد و گفت: چ وانیل

 
 شهناز کجاست. نیزدم و گفتم:بب گهید پک
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 باباش و گرفت..و دراورد و شماره  شیگوش

 
 جواب نداد.. بوق خورد و یول میصبر کرد قهیدق چند

 
 سبز انداختم و بلند شدم.. یهمون استکان چا یو تو گاریس تیعصبان با
 
 

 ؟_چت شده تو؟
 

 زنگ بزن. نای_به ال
 

 _چــ...
 

 _گفتم زنگ بزن.
 
صبان تیدادم جد یصدا از شتش  عیسر دیو فهم تمیو ع شماره و گرفت و گذا
 .کریاسش یرو
 

 _الــــــــو
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 کجاست؟؟ نیلیگفتم:آ و دمیدستش کش یو از تو یگوش
 

 ؟ی_چ
 

 کجاست؟؟ نیلیآ گمی_م
 

 _گفتم که ر...
 

 _دروغ نگو..
 

 ..شهیحنجرم داره پاره م نایزدم که حس کردم جدا از گوش ال بلند داد اونقدر
 

 یو نگ یاگر جاش و بدون یدختره ی عوضــ گمیم یچ نی_خوب گوش کن بب
 .ییکنم تو یمحو م ایو که از دن یکس نیاول
 

 ..ومدیتندش م یس هانف یصدا
 

 کجاست..؟ نمی_حاال بگو بب
 

 _سروش من... 
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 _جواب سوالم و بده.

 
 حتم داشتم گوشش درد اومده. گهید نباریا

 
 .دیدونم از خودش بشرس ینم یزی_من چ

 
 و قطع کرد.. یگوش

 
 بزن به سشهر زود باش. و از گوشم جدا کردم و گفتم:زنگ یگوش

 
 شهر زنگ زد..من و به س یرفت سمت گوش عیسر

 
 خاموش بود.. یو دوباره گرفتم ول نایال شماره

 
 ..!نایال
 

 احمق بسوزن. نیبا رام دیکه با یکسان ستیل یتو یرفت توهم
 

 _الو سشهر.
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ش ستم و انداختم رو یتو یگو سر ید ش عیتخت و  ستش گرفتم و  یگو و از د
 ؟؟ییکجا گفتم:سشهر

 
 ؟؟یی_سروش تو

 
 ؟؟یی_گفتم کجا

 
 لواسون چرا؟؟ یعموم تو_اومدم باغ 

 
 .میدار اجی_به کمکت احت

 
 ؟؟ی_چه کمک

 
 ..میافتاد ری_ گ

 
 .کنمیاالن حلش م نیمهست بگو ه ی_هرچ

 
 

 .. رهیگ یم شیداره آت نمیکردم قفسه ی س یم حس
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 کوتاهه  ...خاموش کردم و گفتم:دستمون  یگاریرسیز یو تو گارهیس
 

 یچه اتفاقات ســتیرده پســره معلوم ن_بدجورم کوتاهه ، حاال تنها خواهرم و ب
 هفته..  کی نیا یافتاده تو

 
 گفته بودم.. امکیدلم گفتم:کاش زودتر به س یتو
 

 .گذرهیهفته م کی یشده ول گهیچهارساعت د ی_پرواز برا
 

 گفت؟ یبه نقطه ی نامعلوم بود و گفت:سشهر چ نگاهش
 

ت تم: سشهر گفگف دمیکش یبا دستم موهامو م یو عصب زدیکه قدم م نجورهمو
ــنبه  ــم غ نیلیروز تولد آ قایدق یعنیش ــدن حت بیعقد کردن و بعدش  یوت یش

 هم  یداخل یپرواز ها
 

 نبود.. اسمشون
 

 _کاره پرهامه..
 

 ..دونمی_م
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 بلنده. یادیزد دمش ز شیبه پرهام ن شهینم فی_ح
 

 زدم..  یپوزخند
 

ــ ــن کردم و گفتم:به جاش م گهید گاریس ــهیی روش ــت عز ش و  شزیحال دوس
 گرفت.

 
 زنش شده؟؟ گهیاالن د یعنیحالش چطوره؟؟  نیلیاالن آ یکن ی_فکر م

 
 داشت بغض مردونش و قورت بده.. ی.سعچشماش.. یزدم تو زل
 

 کردم: اون االن زنشه. زمزمه
 

 کشم. یپسره و م نی_سروش من ا
 

 !شهیگفتم: نم زدم و گاریاز س یمحکم پک
 

 ..یزاریت حاال تو نممامان نذاش یسر شه؟؟اونی_چرا؟؟چرا نم
 

 فقط دوست پسر خواهرت بود حاال شوهرشه.. ی_احمق اون سر
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 ..میزدیداد م هردو

 
ــوک نگاه کرد بهم و گفت:  با ــت میبزار یعنیش ــت یدس ت خواهرم و بدبخ یدس

 کنه؟؟
 

 بشه.خواهرت ازش زده  میکن یکار میتون یم ی_نه ول
 

 کاش. ی_کاش زودتر بهم گفته بود
 

 پاش زد.. یرو یعصب یمشت
 
 

 که شده. هی_کار
 

زدم و گفتم: ســشهر گفت از  گارمیی به ســ گهینشــســتم و پک د یصــندل یرو
 اومده.. رونیهم ب تیاز سا یرکت استفا داده حتش
 

صب ست بازم  نیا ی؟؟ چطور یسرش و تکون داد وگفت:چطور یع سر تون پ
 ..خوندهیکجا درس م اشیبچگ ادینم ادشی یاون حتخرش کنه ؟؟ 
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ـــار دادم وگفتم: اون رگ خوابش و  یگاریرســیز یو محکم رو گاریســ فش
 ..دونستهیم
 

 د.کر دایرگش و پ شهیداره نم یالق نا متعادلاخ نیلیزد و گفت:آ یپوزخند
 
 .دیکش یسخت یکم دیفقط با شهیدادم و گفتم:م هیتک یصندل به
 
 
 .نیلی*آ
 

 م؟؟یبخور خونه یغذا و تو شهیتر کردم و گفتم:حاال نم دهیم و کشچشم خط
 

 با خانومم ناهار بخورم. خوامیدستم و ازم گرفت و گفت:نه م یقرمز تو رژ
 

 االن هوا گرمه.. میاشتم و گفتم: خوب شام بربرد یصورت رژ
 

 یاج برمیدســتم و گفت:من تو رو م یگذاشــت تو یو ازم گرفت و برق لب رژ
 .یخنک

 
 و رفت سمت کشو.. دیو ب*و*س ونمگ
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 و بشوش. دتیسف رهنی:پلب و زدم و گفتم برق

 
 داره؟؟ یکه راه راه کمرنگ طوس ی_همون

 
 _اره.

 
 ..دیمن گفتم پوش که یو در اورد و همون رهنشیپ

 
 تهران.. میبود فردا برگرد قرار

 
 هارو جمع کنم.. لیشب تمام وسا دیبا
 

 خودم مشغول بستن دکمه هاش شدم... سمتش و دستش و کنار زدم و رفتم
 

 م؟؟یگذاشتم و گفتم:بر دکمه و باز نیآخر
 
 خانومم. میو گفت:بر دیچونم و ب*و*س ریز
 

 ..رونیب میو گرفت و باهم رفت دستم
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 باشه.. یرازیخط برام بخره که شمارش ش هیبود  قرار

 
 یش ماز لبخنداش و خفه گفتنا نویزنگ خورد معلوم بود پرهامه..ا شیگوشــ

 ..دمیفهم
 
 ...ختیبهم ر هویبهش گفت که  یچ دونمینم
 

 و قطع کرد برگشت سمتم..  یگوش نکهیاز ا بعد
 

 شد؟؟ یچشماش نگاه کردم و گفتم:چ یتو منتظر
 

 پشت کمرم گذاشت منو به خوش فشرد.. دستشو
 

 شده؟؟ یچ یگی_نم
 

ستم و گرفت و گفت:تو فقط با من باش، همراهم باش  ازم شد و د رم ، کناجدا 
 بشه. تیباعث ناراحت یزیچ زارمیباش من نم

 
 ..دیدستم و ب*و*س تپش
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 داشتم...  یحس خوب هی

 
 داشتم... یحس ترس هی

 
به  یآدرس و میآژانس شد هیفل کرد.. سوار و در و ق رونیب میرفت دمینشرس یسوال

 راننده داد..
 

 کرد.. یلحظه هم ول نم هیو  دستم
 

ساکت م هی یول دمیخند یمو  میزدیباهام حرد م مدام  یم میشد یلحظه که 
 فکر.  یتو میرفت
 
 ..میشد ادهیراننده پ یصدا با
 

 تو... میو حساب کرد و دستم و گرفت و باهم رفت پول
 
 باغ بود.. هیشب شتریبود که برستوران  هی

 
 .. کیوچندتا تخت بزرگ و کوچ رونیداشت و هم ب زیداخل م هم
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 .. از تخت ها نشستم. یکی یرو
 

 له..خوشگ نجایبه حوض وسطش زدم و گفتم:چقدر ا یلبخند
 

 .میایبهم آدرسش داد گفت ب شبیپرهام د یلیو فشرد و گفت:آره خ دستم
 

 اومد و سفارش خواست.. گارسون
 

 ..میخواست دهیکوب خیکباب برگ و چند س هردو
 

سرم و رو رفتم ستم و  ش شتم و گفتم:م یکنارش ن ستیشونش گذا  یلیخ یدون
 ؟یخوب

 
 .هینجوریو گفت: بخاطر تو ا دیگونم کش یو رو  انگشتش

 
 باهام؟؟ یشیاگه من بد باشم بد م یعنی_
 

بازم عاشــقتم، تو بازم باهات خوبم ،  یاگر منو اعدامم کن ی_نه خانومم.. حت
 . ینفس من
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 ..وونتمیو گفت: من د دیو ب*و*س گونم
 
له و ب یتو فاصــ ما یهمون  به آد جه  ماش و  یتو اطراد زل زدم یتو چشــ

 ..ونتمیگفتم:من د
 

رم ت وونهیچشمم و گفت:د یرو دیانگشت شستش و کشو باال اورد و  دستش
 نکن..

 
 ، فقط زل زده بود.. زدینم پلک

 
 ازش فاصله گرفتم.. یاومدن گارسون کم با
 

کم خوردم  یلیصبح خ نکهینتونستم بخورم..با ا ادیکله پاچه ی صبح ز بخاطر
 باعث اخم و غرغراش شد.. نمیشتم هماشتها ندا ادیز یول
 

ستفاده م دمیخندیش مبه غرغر کردنا من صت ا  یلقمه م هیو  کردیو اونم از فر
 دهنم.. یچشوند تو

 
 
 صورتم جمع شد.. ادشیز هیدوغ خورد از ترش وانیل هی
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 ..دیو همزمان با خندش لشم و کش دمیو شن دنشیخند یصدا
 

 .نی_چقدر ترشه ا
 

 ...دیخند یپر بود ول دهنش
 

عوا داششن د یو پسر جوون دختر هیپشت سرم  ،   یسمت سروصداها برگشتم
و د ای کیو  ســتیدختره فکر کنم هفده ســال داشــت و پســره حدود ب کردنیم

 وصدا سر یلیبود..خ
 
ــونیاز محافظ ها اومد و ب یکی.. دادنیم ق اتفا نیکرد و روبه همه بابت ا رونش

 کرد.. یعذرخواه
 

 مسخره..! چه
 
 ..کننیم یعذر خواه نایاونوقت ا کنهیدعوا م گهید یکی

 
 شد؟؟ ی_چ

 
 گفتم:هان؟؟ یجیگ با
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 اخمت توهم رفت. هویزدو گفت: یکمرنگ لبخند

 
 ا.گرم شده ه گمیبابا.. م یچی_ه

 
 باز تر کردم...  یو کم میروسر

 
 .امیتا من برم حساب کنم ب نیتو بش می_آره گرم شده غذامون و خورد

 
 و درست کرد.. مید جلو و روسرو اور دستش

 
 گارسون تکون دادم.. یم و برابلند بشه که دست خواست

 
 تعجب برگشت سمتم.. با
 

 .دیاری_لطفا صورت حساب و ب
 

 _چشم.
 

 ت.. رف عیسر گارسون
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 کارو نکن..  نیا گهیکرد و گفت:د یکمرنگ اخم
 

 .گهید فشونهیوظ نای_چرا؟؟خب ا
 
 ..یکنیکارت جلب توجه م نیا تو با یول دونمیخودمم م نوی_ا
 

 ..دمیفهم یو نم منظورش
 

کن  یداد و گفت:سع یدستش و فشار آروم یپام بود و گرفت تو یکه رو دستم
 نگات کنه.. یرجو هی یهرکس خوادیمن دلم نم یبفهم

 
 ..دیسرم و تکون دادم و گفتم:ببخش یول دمینفهم بازم

 
 ..دیکش یقیو نفس عم دیانگشتم و ب*و*س نوک

 
 میبر دهایپ یکم میتاولش خواســ رونیب نیو اومد میپول و به گارســون داد یقتو

ش یول ش میشد مونیبعدش پ  یول زونهسویتنده ، پوستت و م رازیازبس آفتاب 
  یدر کنارش باد خنک

 
 ..ادیم



 503 چشمانش ادی

 
 _تموم شد.

 
 چمدون و بستم و بلند شدم. در
 

 .یخانوم ی_خسته نباش
 

 ؟؟یکن یم کاریزدم و گفتم:چ یلبخند
 

ست و گفت:پرهام چندتا فا لب ستخدام لیتاب و ب شتم م فرستاده بود دبرا یا ا
 .کردمینگاه م

 
 موند.. یشد لب تابم و با خودم اوردم وگرنه از کاراش عقب م خوب

 
 از کدوم شرکت ها؟ یاستخدام لی_فا

 
کمرم و گرفت و بلندم  هویپاش زد و بلند شــد ، اومد ســمتم و  یو رو دســتش

و  مدیتخت گذاشتم خند یرو یوقت یگفتم ول یــــــنیهــــــکرد... اولش 
 !وفتم؟یم ینگفت وونهیگفتم:د

 



wWw.Roman4u.iR  504 

 

من هســتم چرا  یزد و دســتش و کنار ســرم گذاشــت و گفت: تا وقت مهیخ روم
 ؟؟یوفتیب

 
س میشونیپ صدا دیو ب*و* ضح یو در گوشم با  من  یگفت: تا وقت  یکامال وا

ستم ، من م صدمه بزنه  چکسیه زارمیسشر بالت ، نم شمیه  ایجز خدا بهت 
 دلت و بشکونه..

 
 ..دیلرز مقل*ب*

 
 داغ کرد.. پوستم

 
 ل*ب*م گذاشت.. یو رو ل*ب*ش

 
 شوک بودم..  یهنوز از حرفاش تو من

 
 ه کردم و همراهش شدم..و دور گردنش حلق دستم

 
 

 ؟؟یو جا نذاشت یزیچ نی_فکر کن بب
 



 505 چشمانش ادی

 و چک کردم.. زیمه چکرد گفت:نه جونم ه یکه در و قفل م همونجور
 

بر عطســـه پس  تم: ف گ کردم و  ـــ هگید میی  ته  کی نیماش ع ســـا
 .ـــعیمنتظــ...هـــــچــــ

 
 

ــت ــمتم و با دلخور برگش ــبا با  گهیگفت:من د یس  نرهیپ هیغلت کنم بزارم ش
 .ینازک بخواب

 
ت دوســ ینجوریمن ا یدور بازوش حلقه کرد و گفتم با ناز گفتم: ول دســتمو

 دارم.
 

 ..خوردیل*ب*م و چشمم تاب م نیب نگاهش
 
 .طونیش وفتیماغم و گفت:راه بانگشتش آروم زد به د با
 

 شدم.. نیبرداشتم و رفتم سوار ماش فمیو ک دمیخند
 

 فرودگاه. میریراننده گفت:م و روبه نیهارو گذاشت صندوق ماش چمدون
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اشه ب تا تهران فکر کنم شش ساعت راه رازیاز ش نیکه راه افتاد گفتم:رام نیماش
 م؟؟یبر مایبا هواپ یگیچرا م  شتریب دیشا
 

 حلقه برات نیدســتم و چرخوند و گفت: بب یو باال اورد و حلقه ی تو دســتم
 گشاده.

 
 جواب منو بده. نی_رام

 
بل بل ته بود حت طی_پرهام از ق گه تو  یبرا یگرف لد م ته بود و هد هم گرف مشــ

 ..ارتیز میبر یگذاشت
 

 فرار؟ ای ارتی_ز
 

 .. گمیم کرد و گفت: بخاطر خودت منگا دلخور
 

نا خوشــبخت خوامی.. مخوامی_نم فکر کنن دارم فرار  خوامینم ننیمنو بب یاو
 ..کنمیم
 

 زد و گفت:باشه خانومم آرومم باش. یپلک
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ضم  نباریا یول شنیموفق م شهی... اونا همهیچ یدونیدم و گفتم:مو قورت دا بغ
 موفق بشن..  میبزار دینبا
 

 تو آروم باش. زمیتش گرفت و گفت:باشه عزدس یو تو چونم
 
 یواسه  برو اونجا دمیآدرس م هیتهران بهت  میدادم و گفتم:رفت هیتک یصندل به

 کار .
 

 ه؟؟ی_چه کار
 

 .هیوتریشخوره نرم افزار کام ی_به رشتت م
 

 من. یو فشرد و گفت:چشم خانوم عصب دستم
 

 !دهیتا حاال آدم ند یراننده هم انگار نیبهش زدم و گفتم: ا یکج لبخند
 

 ت ...گف یبا حرد من استغفراله راننده
 

 ..دمیخند زیر هردو
 

 .. اومد پرهام بود ! شیگوش یصدا
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 ؟؟یو انداخت دمیکه برات خر یقطع کرد و گفت:خط روش

 
 ندازمش. یتهران م میرفت_نه 

 
 خب. یلی_خ

 
 .. مینزد یبه فرودگاه حرف دنیشونش گذاشتم و تا رس یو رو سرم

 
 
 ایکرد و گفت:ب کیزدگرفت و به ل*ب*م ن مایشــربت و از مهماندار هواپ وانیل
 .یبخور بهتر بش کمی

 
 نتونستم جوابش و بدم.. یاونقدر خشک بود که حت گلوم

 
 بدم.. هیتک خوامی:ماز شربت خوردم و گفتم یکم
 

 ؟؟یتر اورد و گفت:چ کیو نزد سرش
 

 شونش گذاشتم.. یو رو سرم
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 زمزمه کرد.. یزیو چ دیگونم کش یو رو نشست و دستش درست

 
 ..دمیشن یصداش و نم یول
 

سرم ت هویشد  یچ دمیخودمم نفهم یحت شد... ش ریحالم بد  شمم  دیک و چ
 رفت.. یاهیس
 

 ..دادیشار مو آروم  ف دادیو ماساژ م دستم
 
 چشمم و باز نکردم...  یکردم ول یتازه و حس م یچا یبو
 

 گفتم: قندت و بده به من.شونش برداشتم و  یو از رو سرم
 

ماش ند ینگران بود ول چشــ ند و تو یلبخ به ل*ب*م  شیچا یزد و ق زد و 
 چشمم کمتر شد.. یاهیدهنم آب شد... س یکرد... قند تو کینزد

 
 بهتر شد.. یحالم کم کال

 
 ؟؟ی_بهتر
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 ترسوندمت.. یالک دیتکون دادم و گفتم:اره..ببخش نییو باال و پا سرم
 

 .خهبشم آ یو گفت: من نگران تو نباشم نگران ک دیم و کشزد و لش یلبخند
 

 کوه قند بود. شدیدلم آب م ینبود که تو قند
 
صورتم نگاه کردم ، حس م نهییآ یتو شدم..هه باحال م کردمیبه   دشیچاق تر 

 چاق بشم.. اگه
 

 ؟؟ می_بر
 

سرو عیسر شک کردم و از  ستم و خ ستمال د شت سیبا د زنونه اومدم  یبهدا
 بگم؟؟ یزیچ هی یکی ینجا؟نگفتیا یگفتم:چرا اومد و رونیب

 
 نیســوار ماشــ رونیب میو دور بازش حلقه کردم و باهم از فرودگاه رفت مدســت

 و آدرس و بهش داد...  میشد
 
 ؟؟یفتم:جواب منو نداددستم زدم به بازوش و گ با
 

 ..چنیه هیباشه بق یزنم جا یو گفت:تا وقت دیو کش دماغم
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 کشتت. یزبون چربت آخر سر م نیدادم و گفتم: ا ماساژ یکم دماغمو

 
 ..یگفت یبه چشمات م نویو گرفت و به خودش فشرد و گفت:کاش ا شونم

 
 

 یور یرنگ کردم...دست یبه تخت زرشک یتخت نشستم و نگاه یرو خسته
 ..دمیکش یگلگل دیسف یرو تخت

 
 تخت بخوابم..  نیا یاز امشب با شوهرم، عشقم رو قراره

 
ــف وارید به ــت هیبود..کاش  دینگاه کردم..چقدر س به  زدمیم میعکس دونفره داش
 ..نمیو بب میعکس خوشبخت شمیم داریصبح ها از خواب ب یکه وقت وارید نیا

 
 .میریگ ی_م
 
 ..دمیکش یخفه  غیترس ج از
 

 داده بود.. هیهم گره زده بود و به در چارچوب در تک یتو دستاشو
 ..میریگ ید سمتم و گفت:عکس هم مو از چاوچوب برداشت و اوم شیتک
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 عکس دونفره.. هیچونم گذاشت و گفت: ریش و زتخت و دست یرو نشست
 

 م؟یریبگ یزدم و گفتم:مگه قراره دطت جمع یلبخند
 

 و خم شد دیل*ب*م و کش یت شستش و روهنوزم زدر چونم بودانگش دستش
 .میریگ یهم م یو گفت:عکس دست جمع دمیب*و*س قیکوتاه و عم

 
 .یکاریکه ب یهمون فاصله ی کم گفتم:نه تا وقت یتو
 

ستش شت و جا د ستش دق یو بردا س یرو قاید و گفت:فردا  دیچونم و ب*و*
 دنبال کار. رمیصبح م

 
 نه .داغش پوستم و نسوزو یعقب تر رفتم تا نفسا یکم
 
 به اونجا هم برو حتما.. دمیآدرس بهت م هی_
 

  .رمیو باز کرد و گفت:م رهنشیپ یها دکمه
 

ــدم چراغ ها بلند ــب میود بخواباتاق و خاموش کردم و گفتم:پس ز یش ح که ص
 .یزود بر
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 شــوهرت و ایو گفت:قبلش ب دیو دســتم و کشــ نیزم یو انداخت رو رهنشیپ

 خواب کن..
 

 _فکرشم نکن.
 

 و گفتم:آخه...  دمیراز کشد کنارش
 

 خانم من. ری_شب بخ
 

 رفت..ب*غ*لش منو گ یکمرم گذاشت و تو یو رو دستش
 

 شد نذاشت ادامه ی حرفم و بزنم.. خوب
 

 . یخور یی ل*خ*تش گذاشتم و گفتم:سرما م نهیس یروو  دستم
 
 .خورمیبسته گفت:نم یچشما با
 

 .. دمیکش یپوستش م یاشارم و رو انگشت
 

 .کنمیم ادیدرجه ی کولر و ز شهیگرمم م هویبشوش من  یزیچ هی_پاشو 
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 .یزدم و گفتم:شکوند نشیبه س یکه به شونم اورد مشت یفشار با
 

 انه؟؟یبخوابم  یزاریکرد و گفت:م زد و چشماشو باز یلبخند
 

 _نوچ.
 

 حموم. می_پس تا آب سرد نشده بر
 
سر زیخ مین ش عیشد طرفم که  سرم ک  یابم مخو ینه مو گفتم:نه  دمیپتو و رود 

 خوابم.
 

 یاز روخندش زدم..پتو و  یبه صدا ی..لبخنددمیخنده ی بلندش و شن یصدا
 ب*غ*ل آقات بخواب. یتو ایسرم دور کرد و گفت:ب

 
 ؟؟یکن ینم تی_اذ

 
ــتمو ــ دس ــفت گرفتم و گفت:تا وقت یطرد خودش و تو دیکش  یب*غ*لش س

 .خوامینم یزیجز ب*غ*ل کردنت چ یخودت نخوا
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 ..یکن یب*و*سمم نم ی_حت
 

 اما کوتاه. دیبلند خند یبا صدا بازم
 
 کشمت. یم یکه اگر ند نوی_ا
 

 ..کردیفکر مکردن لذت حرفاش  یهم گذاشتم و داشتم به تجز یو رو ممچش
 
 موهام.. ینوازش دستش تو به
 
 منظمش.. ینفس ها یصدا به
 
 دستم بود.. ریتشش قل*ب*ش که ز به
 

 خواب شدم..  گرم
 

 خوب خوابم برد.. یم حس هاو بستم و با تما چشمم
 

 سردرد.. بدون
 

 استرس... بدون
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 ترس.. بدون

 
 نی*رام

 
 ..رفتیبازم نم زدمیبا دستم پس م یهرچ

 
 کجا بوده اول صبح.. یپشه ی لعنت نیا تسین معلوم

 
نشــســتم که ســرم محکم  عیکنه ســر تیخواب اذ یهم تو نیلیفکر که آ نیا با

تم سرم گذاش یبرگشتم و دستم و رو هیاز دردش به حالت اول یزیچ یخورد تو
 گفتم...  یو آخ بلند

 
 نشستم و درد خودم فراموشم شد.. عیی که اومد سر ناله یبا صدا یول
 

 ..دیچیپ یبود و از درد به خودش م شیشونیپ یدستش رو ادوت
 

 جوابم و بده.. نیلی؟؟آیخوب نیلیو گرفت و گفتم:آ دستش
 
 د..افتا یگوشه ی چشمش قطره ی اشک از
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 ..ستیاون پشه ن دمیبه من که نفهم لعنت

 
 کار دختره.. یگند زدم تو ومدهیعاشقانه به من ن یکارها اصال

 
 زور بلندش کردم..  با
 

به زور از رو دســتش  دهیبر دهیزد و بر یجدا کردم هق هق شیشــونیپ یو 
 ترکه. یگفت:داره م

 
 کنم...  کاریچ دونستمینم تیترس و عصبان از
 

 بهش دادم..  یآب وانیند شدم جعبه ی قرصش و اوردم و با لبل دستشاچه
 

 ..از قرص خورد دوتا
 

 ..ختیر یصدا اشک م یب هنوز
 

 ؟؟یو گفتم:خوب دمینرمش کش یموها یدستم و رو تخت خوابوندمش و یرو
 
 .ترکهیداره م یانگار کنهیدرد م یلیبغض گفت:خ با
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 :لعنت به من..و گفتم دمیتشک تخت کوب یسرم و رو یو عصب کالفه

 
 .نی_رام

 
 ؟؟یخوایم یچ نیگفتم:جانه رام دستشاچه

 
 م بده.هژلوفن ب هی:  دیلرز یگذاشته بود..چونش م شیشونیپ یرودستش و  هی

 
 .ارمی_باشه باشه االن م

 
ششزخونه و خداخدا م یرفتم تو عیسر شه و  یقرص ها یتو کردمیآ خودش با

 خداروشکر بود..
 

 آب دادم خورد.. وانیکردم و با ل کیل*ب*ش نزدژله ی قرمز و به  کشسول
 

 ..دیلرز یبدجور م دستش
 

 سرخ شده بود.. چشماش
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 ؟؟ی_بهتر
 

 زد.. یمحکم پلک
 

 ؟؟یزنی_حرد نم
 

 بازم بست.. یباز کرد ول یو کم دهنش
 

 خوام ببخش ، حرد بزن باهام .. یو گرفتم و گفتم:معذرت م دستش
 

 زنگ در اومد.. یصدا
 

 ..نیو سنگ شدیم فیعزدناش داشت ض پلک
 

 رفتم در و باز کردم .. یو عصب دهیترس
 
نم داره ، ز دیزن و مرد روبه روم گفتم:کمک کن دنیبا د یپرهامه ول نکهیفکر ا با
 ..رهیم یم
 

 اومد تو و گفت:کجاست؟؟ عیسر زنه
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 دستم اشاره کردم سمت اتاق و گفتم:اونجا اونجاست.. با
 

سردیاتاق دو سمت شوهرش تعارد کنم ب ادمی یحت رفتم عی.. منم   ایرفت به 
 تو..

 
 ؟؟هیو گرفت و گفت:اسمش چ نبضش

 
 ..نیلی_آ..آ

 
صبان یها رگ شدت ع شت مو ترس  تیبدنم از  شه ب شیزیاگه چ رونیب زدیدا

 کنم.. کاریمن چ
 

باال  ینشست و دستاشو کم نیلیآ دمیزنه نبود فقط فهم یحواسم به حرفا اصال
 ..زدیبود و چشماش دودو م جینوزم گه یگفت ول یزایاورد و چ

 
سمت آمن ف یگفت ول یزیاومد طرد و چ خانومه بود و ذهنم  نیلیقط نگاهم 

 قفل بود..
 

 تم.._باشما هس
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 د؟؟یگفت یزیبلندش برگشتم سمتش و گفتم:چ یصدا با
 

و  دمیکه م ییما و داروها یخونه  دیایکرد و گفت:شـــب ســـاعت ده ب یپوف
 شوهرم بده به شما.. مدیبراش اسمارو م دیبخر

 
 ..رونیو تکون دادم و از اتاق رفت ب سرم

 
 ؟؟یتخت نشستم و گفتم:خوب یم رورفت عیسر

 
 نمیطرد صــورتم گذاشــت و گفت:نب هی یدســتش و روزد و  یکم جون لبخند

 آقامون بغض کنه..
 

 ب*غ*لم گرفتمش.. یو تو دمیو کش دستش
 

 ..دمیهام کش هیر یخوب موهاشچ تو یو بو دمیکش قینفس عم چندبار
 

 ییبال خوادیم افته دلم یم شیگر یبه صـورت کبود شـدش و صـدا ادمی یوقت
 ...ارمیب یکیسر 

 
 کنارش باشم. خوامیچون م ارمینم سرخودم
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 ؟؟یو گفتم:خوب دمشیکش رونیب*غ*لم ب یتو از
 

خدا ، فقط نم بازم فت:خوبم ب ند کم جون و زد و گ اون  هوی دونمیهمون لبخ
شتناک چه شتم با موهام قلقلکت م یتو دیچیپ یجور درد وح  دمدایسرم ، دا

 .در. هی هوی یول
 

بده و اعصـــابم و متشــنج تر کنه پ نذاشــتم  یو نرم و طوالن شیشــونیادامه 
 م؟یصبحانه بخور میو گفتم: بر دمیب*و*س

 
و اون لرزش  ییهویرنگ  ریداشــتم....اون تغ ینگرانش بودم و ترس بد هنوزم

 بود.. نیبرام سنگ یلیرمق شدنش خ یبدنش و ب
 

دش زانوش بردم و بلن ریم و زمن زودتر بلند شدم و دست یبلند بشه ول خواست
 کردم.

 
 ..ونهوید یندازی_منو م

 
همون فاصله  یگذاشتمش...تو یصندل یزدم و رو یخندش لبخند یصدا به

 .شهیمن تیزیو گفتم:اگه من تورو گرفتم مطمئن باش چ دمیگونش و ب*و*س
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 یورتش بردم و با انگشت شستم گوشه ی ل*ب*ش که لبخندو طرد ص دستم
 لمس کردم..اورده بود و 

 
 جا خوردم.. زیم دنیبا د یبزارم ول یشدم که چا بلند

 
ست کرده بودم اومدم ب صبحانه در سرم زد  دارتی_من   تتیاذ کمیکنم که به 

 کنم...
 

 ..که زدم برنامه ی دختره و خراب کرده ادینداشتم ب یتو روح بابا تف
 

سه  یرو شدم که م یکن یکار ها و م نیزدم و گفتم:هم یموهاش ب*و*  هین 
 ..وونهید
 
 ایفت:حاال برو دســت و صــورتت بشــور بزد و گ ینیلبخند کمرنگ و دلنشــ هی

 کار. یواسه  یبر دیبا
 

 ..ونریرفتم دست و صورتمو شستم و اومدم ب عیبهش گفتم و سر ی باشه
 

آششزخونه... سرش و  یرفتم تو کردمیمکه با حوله صورتم و خشک  همونجور
 بود مطمئنم هنوزم سرش درده.. شیشونیپ یرو یمگذاشته بود و اخ زیم یرو
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 .مارستانیب میمبل و گفتم:پاشو بر یانداختم رو تیبا عصبان و حوله
 

 خو... خوادینشست و گفت:نم عیسر
 

 .گمی_بلند شو بهت م
 
 ساکت شد. میداد عصب یصدا از
 
 
 ..دمیدیقشنگش م یچشما یزل زد...نم اشک و توتعجب بهم  با
 

 ...ریو انداخت ز سرش
 

 منو نبخشه باز خراب کردم.. خدا
 

ــر ــم عیس ــتش و تورفتم س ــتم گرفتم و گفتم:ببخش، معذرت  یتش و دس دس
بد تورو بب تونمیبخدا کنترلم و از دســـت دادم...نم خوامیم منو  نیلیآ نمیحال 
 .نیبب
 

 به روش زانو زده بودم..و آروم اورد باال...رو سرش
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 نداشتن... ختنیقصد ر چکدومیپر اشک بود و ه چشماش

 
ــک دلم ــتم و  یومحکم ت اوردیو ن شیطاقت نگاه اش ــردمش..دس ب*غ*لم فش
خواســتم داد بزنم ، از  یو گفتم:غلط کردم ، بخدا نم دمیموهاش کشــ یرو

 کنم معذرت  کاریچ دیفهمم با ینم ینگران
 
 . خوامیم
 

 آره؟؟آره؟؟؟یبخش یتم و دستم و قاب صورتش کردم و گفتم:مفاصله گرف ازش
 
 تونم نه بگم. یمگه م_
 
ضش لبخند یصدا به از  یقیدوباره ب*غ*لش کردم و نفس عمزدم و  یپر بغ

 زدم.. یسر خوشحال
 

 .شهیم رتید نی_رام
 

 بر... دیقبل با ی_باشه ول
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 گیم دده به کلکله خور هی شـمیبهتر م خوابمیم رمیم یتو بر ی_حالم خوبه وقت
 نبوده که.. یپز میحل
 
آب  وانیو ل ختمیر یخودم چا یو برا یصندل یه روش رواجبار نشستم روب به
 یکم خون یکه اومد اعتراض کنه گفتم: چا نیرتقال و گذاشــتم جلوش ، همپ
 .ارهیم
 

 گرفت.. یو مربا ریغره ی رفت و از آب پرتقال و برام لقمه ی پن چشم
 
 ..ادیمربا خوشم م و ریاز پن دونستیم
 

ــتش ــتم گرفتم و  م یتو زیم یو رو دس ــتش و دس ــت دس حکم و از ته دل پش
 ممنون بابت وجودت. ایدن هیو گفتم: دمیب*و*س

 
 
 خونه ی تنهاش بزارم.. یتونستم تو ینم
 

 ..شدیناراحت م گفتمیموردم نیاگه کلمه ی در ا یتونستم فردا برم ول یم کاش
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ــت به ه گهی_د ــفارش نکنما دس خرم  یم یزیناهار چ ینزن خودم برا یچیس
 حالت بد شد بهم زنگ بزن.. یکم یدیاب اگه هم دتو برو بخو ارمیم
 

ـ ـ ـ ـود.رام_پ ـ ـ ـ ده  یساعت هشت شده تا برس یمغزم خورد گهیبرو د نیـ
 . شهیم
 

 . امیزود ب کنمیم یو گفتم:سع دمیگونش و ب*و*س عیسر
 

 تکون دادم که در بسته شد.. توس اسانسور و دکمه ی زدم دستم و براش رفتم
 
 .. زنهیهم بهم زنگ نم هریاگه بخواد بم دونمیم
 

و گرفتم...هنوز بوق دوم نخورده بود  نایره الو دراوردم و شــما میگوشــ عیســر
 جواب داد..

 
 _الـــــو

 
 موقع الو گفتن  کنهیصداشو نازک م نقدریچرا ا دونمینم من

 
 .نیمنم رام نای_سالم ال
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 د؟؟یشما نیآقا رام ـعــــی_هـــــ
 

 شده؟؟؟ ی_آره مگه چ
 
 دنبالتونن. دنیاجرا و فهمم نای_ا
 

 کردن.. دیپرهام و تو و تهد دونمیم یم حتخبر دار زی_خودم از همه چ
 
 شدم.. نیو سوار ماش رونیآسانسور اومدن ب از
 

 . انیدو نفر مدام دنبالم م فهممیمن نم کننیفکر م نایتو رو خدا ا دینگ ی_واااا
 

 _چه بد شد.
 

 _چرا؟؟
 

ــتم و گفتم: یمنیا کمربند ــتمیمن مو بس ــما م ییبرم تا جا خواس  دیتونیگفتم ش
 . نیلیآ شیپ دییایب

 
 االن. امی_خوب م



 529 چشمانش ادی

 
 شــهیدســتم جابه جا کردم و گفتم:نم یو تو یاومدم و گوشــ رونیب اطیح از

جرا و ما نایبفهمه که ا نیلیآ خوامینم یممکنه آدرس خونه و بفهمن فعال تا مدت
 .دنیفهم

 
و داداش و پدر و  ییاون دا دیمطمئن باشــبدونه  دیبا نیلیآ ی_باالخره که چ

 که االن دنبالتونن.. دونهیم شناسهیهتر از شما ممادر خودش و ب
 
 . ابونیخ یتو دیچیکوچه پ یتو از
 

و خاطره اون عمش که معلوم  ادیبا  شــمینجوریاون هم ی_درســته خوب ول
 .. کشهیراش افتاد داره آه مب یچه اتفاق ستین

 
 .نیلیآ شیپ رمیم چونمیپ یو م ناین االن ام دیحرفا و ول کن نی_ا
 

 .دیمراقب باش یلی_پس خ
 

 بشه. یزیچ زارمی.نمدی_نگران نباش
 

 ممنون فعال خداحافظ. یلی_خ
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 _خدافظ.
 

 کردم.. یرانندگ یشتریداشبورد انداختم و با سرعت ب یو رو یگوش
 
ل بوق نهیلیمعرفم آ دمیکه فهم نی... همرونیشــرکت اومدم باز  یخوشــحال با

 خوشحالم شدن.. یحت گهیشوهرشم د دنید یکردن و وقت
 

 زود باهام قرار داد بستن اونم دوساله..  میسابقه کار بخاطر
 
 فتم ..و گر نیلیو برداشتم و شماره آ میو بستم و گوش نیدر ماش یخوشحال با
 

 _جانم.
 
 خوب یبال برات خبرا یزدم و گفتم:جانت ب یندســرحالش لبخ یصـــدا با

 دارم.
 

 حدس بزنم. تونمی_م
 

 بخرم. ی_پس خودت بگو چه مدل
 



 531 چشمانش ادی

 .هیکه روشون خرگوش نایووم چندتا نون خامه ی و چندتا از ا_او
 

 قربونت بشم من.. یو گفتم:آ دمیخند
 

 _خدانکنه..
 

 بخرم؟؟ ی_واسه ی ناهار چ
 

 ته..برامون غذا پخ ناینخرم ال یزی_چ
 

 اتو؟؟یپخته  نای_ال
 

 پخته.. نای_بخدا ال
 

 یها ینیریو زدم و گفتم:چشم خانم خوشگل من پس فقط ش نیماش ارتاست
 بخرم. ینوشابه مشک هیو  یسفارش

 
 _نه دوغ بخر.

 
 بانو؟؟. یی ندار گهی_چشم امر د
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 .ای_زود ب
 

 _بازم چشم.
 

 _حاال خدافظ.
 

 _خداحافظت قشنگ من.
 

 ناراحت... یوشحال بودم و هم از طرفبخاطر کارم خ هم
 
 ..نمشونیبب ادیقرار داد داره و ممکنه در روز ز نیلیآ یکت باباشرکت با شر نیا

 
 به اونا نداره.. یادیخوب کار من ربط ز یول
 

حلقه شــدش و دور گردنم باز کردم و گفتم: آخر منو  یو دســتا دمیخند بلند
 تو.. یکشیم
 

 ه..آششزخون یو ازم گرفت و رفت تو ینیریزد و جعبه ی ش ینیریش لبخند
 

 کجاست؟؟ نای_پس ال



 533 چشمانش ادی

 
 .نجامی_ا
 
 کرد.. یه داشت شالش و مرتب مک یاومد درحال رونیاتاق ب یتو از
 

 _حالتون چطوره؟؟
 

 تحملش کرد.. شهیکرد و گفت:فعال که م نیلیبه آ یکج نگاه
 
 بلند داد زد:خفه شو. نیلیآ

 
ند نایال ـــدا دیخ با ص به زور  نیلیکه آ یرجو یآروم یو  فت:  مه گ نفه
 .چوندمشونیپ

 
 ده؟؟ینفهم یزیتکون دادم و گفتم:چو  سرم

 
 اشاره کردم که سرش و به نشونه !نه! تکون داد.. نیلیدستم به آ با
 

 بده. ایهم از خرگوش نایبه ال نیلیسمت اتاق و گفتم:ا رفتم
 
 .مهیدهن پر گفت:اون رژ با
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 . یمیزد: خودت رژ غیج اونم

 
 و لباسام و عوض کردم... دمیخند اشیطونیش به
 
 زدم.. یلبخند ومدیاتاق م یکه تو یطرع یبو به
 

 وبم..خ یبو نیا عاشق
 

ــدا یو باز کردم و انداختمش تو رهنمیپ یها دکمه ــبد.. با ص ــتم یس  در برگش
ــمت در..با د ــت رو کمیزدم.. اومد نزد یلبخند دنشیس ــو گذاش ــتاش  یو دس

 رد..شونم و دور گردنم حلقه ک
 

 دوست دارم؟؟ یلیخ یدونستی_م
 
 ل*ب*ش نگاه کردم و گفتم: نه! یگوشه  یخامه  به
 

 و ازش جدا شدم.. دمیب*ش  ب*و*سبگه که ل* یزیچ اومد
 

 بود.. یخوشمزه  ی_اووووم خامه 



 535 چشمانش ادی

 
 زد و گفت:پرو. نمیبه س یمشت

 
 دردم کرد بعدشم چرا پرو؟؟ یلیو گفتم:االن خ دمیخند

 
ستش و تنگ تر کر ی حلقه صورتم کرد و گفت:چون د صورتش و مماس  د و 

 .یل کردنصفه و
 

ــتم  زینرم و داغش همه چ یلبا لبخند کمرنگم و پر رنگ تر کنم که حس خواس
 برد.. ادمیو 
 

 .. دمیو غنچه ی ب*و*س نیریش یلبا نرم
 سرش و عقب برد و گفت:حاال درسته.. آروم

 
نده چونش و ب*و*ســ با تا  ونمیو گفتم: د دمیخ بدو برو   دهینفهم نایالنکن 

 شد. انیجر
 

ستش ش د س یو رو دیو عقب ک ست  س نمیپو و گفت:اون خودش  دیو ب*و*
 تاد..منو فرس

 
 ..خورمایتورو م امیگرسنمه م یلیو گفتم:برو که خ دیکش دماغشو
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 ...رونیو رفت ب دیخند بلند

 
 ...کردیم دایپ انیرگام داشت جر یحس خوب تو هی

 
 رگ به رگ بدنم بود.. یتوحس خوب  نیده روز ا نیا یتو دیشا
 

فتم و ر دمیپوشــ یگشــاد یمشــک شــرتیو ت دمیپوشــ یاســشورت یراحت شــلوار
 ..رونیب

 
 ...گهینکن د نای_اا ال

 
 خودته.  ری_تقص

 
 یندوناد نیبا ا یو گفت:تمام کبودم کرد نایال یبازو یزد تو یکیدســتش  با
 .زتیت

 
همه اون شــوهرت  نیو گفت:حاال ا دیچ زیم یو بشــقاب و رو دیخند نایال

 بازوت و گاز گرفتم. فیظر یلیمن که خ رتیگیگازت م
 



 537 چشمانش ادی

 :اون فرق داره حسود.اورد و گفت رونیو ب زبونش
 
نشــســت و گفتم:  یصــندل یکردم و رو یاومد جوابش و بده که اهم بلند نایال

 به زن من نداشته باشه. یکار یکس
 
 نگاه کردم.. نیلیو زبون دراوردن آ نایال یبه حرص خوردنا یچشم ریز
 

 .زیم و گفتم: کم برگرفت نیلیو سمت آ بشقابم
 

 ..ختیهم ر نایال یابرام و بر ختیر سید یاز تو برنج
 

 فرق داشت.. نیلیبا آ نایال ظاهرا
 

 ..خوردیم ادیماشالله ز نایخورد ال یکم م نیلیکه آ یاونقدر
 
 .همش نخور یو گفتم:برنج خال نیلیبرنج آ یرو ختمیر یخورشت کم از
 

سم به آ تمام شده  تو یها ازیبود که پ نیلیحوا وشه و گ دیچیساالد و م یحلقه 
 ..ختیر یی بشقابش م

 
 _بده من درستش کنم.
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هاشو جدا کردم و سس  ازیسمت خودن و تند تند پ دمیساالدش و کش بشقاب

 و گفتم:حاال بخور. ختمیر
 

 باهم اومد.. نایخودش و ال لبخند
 

 .گهینروو د نای_ال
 

 یلندارم و تیاهم یه ی کسباال و گفت:درسته واس دیی کفشش و کش شهگو
شم نم یدونیخودت م شبا جا ظهر ادیخو شاده  یو  شم فردا تولد فر شم تاز با

 .دیعصر برم خر خوامیم
 

 . ممنون.یدیزحمتت کش یلیو از چارچوب گرفتم و گفتم:خ میتک
 

 تو بهش بگو نره. نیگفت:رام نیلیبگه آ یزیچ اومد
 

ساله که وقت یود مثل بچه هاب شده ضا خ شونییدا ایخاله  یچهار  یلیکه از ق
شون دارن م ست  یلو کننیم هیگر یبرن کل خوانیم یشون و وقتخون انیهم دو

 من االن  یکوچولو نیلیآ
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 کرده بود.. زونیو آو کشیکوچ یکرده و لبا بغض
 

 .. زنمیو گفت:شب بهت زن م دیگونش و ب*و*س محکم
 

 در بسته شد.و دکمه و فشرد.. دستش و تکون داد که سمت اسانسور  رفت
 
 

 و بستم و گفتم:کجا؟؟ در
 

 بلندش کردم و رفتم سمت اتاق.. عیسمت خودم و سر دمیو کش دستش
 

 رفت. یگذاشت و گفت:کاش نم نمیس یو رو سرش
 
شــد که نره ،  یو گفتم:نم دمیو ب*و*ســ شیشــونیهمون فاصــله ی کم پ یتو

 ت داره..چقدر مشکال دونهیخودتم م
 

 تخت آروم گذاشتمش..  یرو
 .نیبالشت گذاشت و گفت:رام یو رو سرش

 
 ..نیو گفتم:جان رام دمیوردم و کنارش دراز کشو در ا شرتمیت
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 ؟؟یباف یو گفت:برام موهامو م دیو جلوتر کش خودش
 

 ی چشمم از لبخندم جمع شد.. گوشه
 

 دادم.. هیشدم نشستم و به تاج تخت تک بلند
 

شو از ز یو رو سرش شت و موها  یباال ختیجمع کرد و رگردنش  ریپام گذا
 سرش..

 
 .. دمیبلع یر خوب موهاشو مبافتم و عط ینرم م براش

 
 ..شدیم نیداشت سنگ پلکش

 
 من رفتم بازم سرت درد نگرفت؟؟ نکهیبعد ا نیلی_آ
 

 و زدم کنار..  شیشونیپ یتو یموها
 

 خدا از دست من.. یباد کرده بود..ا یکم
 

 برده بود.. شخواب



 541 چشمانش ادی

 
 ..دمیو روبه روش خوابجابه جاش کردم  آروم

 
 نیرکمت یتو یدســتم گرفتم..حت یوب*غ*لم گرفتمش و دســتش و ت یتو

 حسش کنم.. شتریب دیفاصله هم با
 
 پام قفل کردم.. نیپاشو ب هی

 
 به صورتش زدم.. لبخند

 
 چشماش گذشت.. دنیاز وسوسه ی ب*و*س شدینم
 

 ..دمیکش یقیو نفس عم دمیچشمش و ب*و*س پشت
 

 .برهیم مبهتر خواب حاال
 

 یداکه ص شدمیتم گرم خواب م...داش خوردیمنظم و داغش به پوستم م ینفسا
 مانع خوابم شد. میگوش

 
 برداشتمش و جواب دادم یعسل یاز رو عیسر

 _الو.



wWw.Roman4u.iR  542 

 

 
 ؟ییکجا نی_رام

 
 _خونم چرا؟؟

 
 .رونیبلند شدم رفتم از اتاق ب آروم

 
 . هیگاهبن شی_امروز رفته بودم پ

 
 _خوب.

 
 خواستن .. یر اومده بودن و آدرس تو و م_ظاهرا دونف

 
 ه بود..مشت شد دستم

 
صال یپولم دادن ول شنهادیبهش پ ینداده حت هیبنگاه ی_ول  اون نداده و گفته ا

 شناسه. یتورو نم
 

 ..زنیر یو بهم م نیلیکنن بدجور اعصاب آ دایخونه و پ نای_پرهام ا
 



 543 چشمانش ادی

 اورده بودن؟؟ نایسر ال ییبالچه  یدونی_تو اصال م
 

 ده؟؟شیتم:نه مگه چاتاق گف یآهسته که نره تو یمبل نشستم و با صدا یرو
 

بان دوتا ماشــ یتو شی_چند روز پ جلوش ترمز  چنیپ یاز دو طرد م نیاتو
 گهید کننیباز حرکت کنه که چهار تا چرخش و باچاقو پاره م خوادیو م کنهیم

 اتوبان بوده فقط  یتو
 

 .. رنیاونا و نتونستن بگ یکمکش کردن ول سایورده بود پلا شانس
 

 ._حاال خوبه چرخ فقط بوده
 

 دارن. یبد ینقشه ها نایا رونیبره از خونه ب نیلیاجازه نده آ نی_رام
 

 کردم و با دستم گردنم و ماساژ دادم و گفتم:لعنت. یپوف
 

 .زنمی_دادا من فعال برم بعدا بهت زنگ م
 

 _باشه ممنون.
 

 تم سمت اتاق..و خاموش کردم و بلند شدم رف یگوش
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 ..و زل زدم به صورتش. دمیکنارش خواب نشه داریوقته ب هیو آروم بستم که  در
 

 ی از موهاش و لمس کردم.. تره
 
 . رنتیازم بگ زارمیخودم زمزمه کرم:نم با
 
 
ستام و از هم باز کردم و کش و  یول ومدیهنوزم خوابم م نکهیا با شدم و د بلند 

 به بدنم دادم.. یقوس
 

 حمامه.. یآب معلوم بود تو ینبود از سروصدا کنارم
 

ــدم بلند ــتم چا رونیرفتم از اتاق ب ش ــاز و بزنم برا یخواس  دمیکه د یچا یس
سته و با ب یچا ستم موهامو بهم زدم و  ینیس یتو تیسکویدر شته...با د گذا

 به کارش زدم.. یلبخند
 

 د..وبل نشستم.. بدجور گرمم شده بم یصورتم و شستم و رفتم رو همونجا
 
 م..بازم عرق کرده بود یتنم نبود ول یزیچ نکهیا با



 545 چشمانش ادی

 
 ؟؟یشد داری_ب
 
 صداش نگاهم رفت سمتش.. با
 

 ..کردیموهاشو و خشک م یکیبا حوله ی کوچ داشت
 
 ..نجایا ای_ب
 
 پام.. یدستم زدم رو با
 

دوش  یبر یخوا یپام و گفت:نم یمبل انداختم و نشــســت رو یو رو حوله
 ؟؟یریبگ
 

 .رمینم دارش بردم و گفتم:بعدا م یموها یو تو دستم
 
 نرم و نم دارش و لمس کردم.. یل زدم و موهاچشماش ز یتو
 

شت و گفت: ا نمیس یو رو سرش  یحس خوب هی یکنیکه نگام م ینجوریگذا
 .دهیبهم دست م
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 موهاش پوستم خنک شد. یخنک از
 

 ؟؟ی_چه حس
 

 .یبخو یلیحس خ هیو گفت: دینم کشپوست گرد یو رو انگشتش
 

 ..دیانگشتش و ب*و*س یجا
 

 ینم هگید یکنیو هم ناز م یکنیم یطونیفتم:هم شــو محکم گرفتم و گ کمرش
 ..یاز دستم فرار کن یتون
 

 .نیکرد و گفت:اا نه رام زونیآو ل*ب*ا*شو
 
 میدارن نیسمت اتاق گفتم:نه رام بردمشیکمر بلندش کردم و همونجور که م با
 .یسه ناز و دلبرب گهید

 موهات و خشک کنم. ایو گفتم:ب دمید لباسام و پوشتن تند
 
بود اومد نشست...رفتم پشت سرش نشستم..از  دهیچیحوله ی که دورش پ با

شک کردن موهاش دیچک یموهاش آب م شغول خ شوار و زدم به برق و م س ..
 شدم



 547 چشمانش ادی

 
 حموم؟ یریم یواشکیبدون من اونم  ادی_واقعا چطور دلت م

 
 خوب حمام کنم.  یزاری، تو اصال نم ادیدلم م _خوبم

 
 ؟؟یبر یواخ یبار سوم م یاالن برا یعنی_
 

 گفت:اصال. دیو د طونمیبرگشت سمتم و تا نگاه ش یکم
 

 درجه تند تر زدم.. یو با شونه موهاشو ساد کردم و سشوار و رو دمیخند
 

و خوش بوش  یموها عیکارم تموم شــد ســشــوار و خاموش کردم و ســر یوقت
 شد خانوم خوشگل من. و گفتم:تموم دمیب*و*س

 
از اونجا بده موهامو  کیکوچ شسیکل هیو گفت: دیموهاش کشــ یو تو دســتش

 جمع کنم.
 
ــو  یتو از ــو باال جمع کردم و  کیکوچ شسیکل هیکش ــاده در اوردم و موهاش س

 گفتم:تمومه پاشو.
 

 شد و رفت سمت کمد.. بلند
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بازم  شــه وگرنهارم لباســش و راحت بشو..حداقل بزرونیبلند شــدم و رفتم ب منم
 ��حموم.. میبر دیبا
 
 
 و هرکدوم دوتا حبه قند انداختم..  ختمیر یچا هردو استکان یتو
 
 و کنارم نشست.. رونیاتاق اومد ب از
 
سف هی شلوارک  سک دیتاپ و  ش یعرو شده بود مثله دختر بچه ها دهیپو  یبود..

 سه ساله.. 
 

س لشش شا نیو چونش و ب دمیو محکم ب*و* ست و ا ش شت  رم گرفتم و انگ
 من. یکوچولو طونیش یگفتم: ا

 
 تو؟؟ ای طونمیگفت: من ش زد و یلبخند

 
 و پشت گردنش گذاشتم و گفتم:تو. دستم

 
 اتاق. تو یبریکه به زور منو م یطونیو چسبوند به سرم و گفتم:تو ش سرش
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 .یکنیخودته که ناز م ریو گفتم:تقص دمیخند
 

 نروشن ک یو یخورد و گفت:ت هارو تیسکویاز ب یکیزد و  ینیریش لبخند
 

 ونه؟؟یزیم:منظورت با تلوو دادم دستش و گفت کنترل
 

درســت  یخوایم یو گفتم:واســه ی شــام چ دمیغره ی بهم رفت ..خند چشــم
 ؟؟یکن
 

 و بردم سمت دهانم.. یچا
 

 _تازه ساعت پنج عصره.
 
 از یانرژ یکل قورت دادم و گفتم:خوب باشــه من االن یو با چا تیســکویب

 دادم.دست 
 
 بود برام.. نیری..شزدم  یلب گفت..به حرص خوردناش لبخند ریز یزیچ
 

 زنگ در اومد.. یصدا
 

 سمت در.. میبرگشت هردو
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 ه؟؟یک یعنی_
 
 ..دهیصورتش نگاه کردم..حس کردم ترس به
 

روبه  ی هیزن همســا ینگاه کردم وقت یچشــم یشــدم رفتم ســمت در تو بلند
 .ستیتم:همساگف دمید ییرو
 

 .نیگفتم:تو بش عیکه سر ادیب خواست
 

 ..نتشیاون لباس بببا  خواستیدلم نم اصال
 

 خواســتیســالم کرد ..جوابش و دادم ظاهرا م یو باز کردم ...با لبخند گرم در
و بشرسه که گفتم خوابه و حالش خوبه اسم چندتا قرص و بهم داد و  نیلیحال آ

 گفت اگه حالش بد شد 
 
ز ازش کردم و بعد ا یمعلوم بود دکتره..تشــکر که ینجوریرم براش ابخ نارویا

شدم بشرسه زنه چ رفتنش در ستم منتظر  ش ستم و رفتم کنارش ن شت  کاریو ب دا
 نگفت.. یچیه یول
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 سرکار؟؟ یریگذاشت و گفت:از فردا م زیم یو رو شیخال استکان
 
 دقت بهش نگاه کردم.. با
 
 !ست؟ینجکاو نفضول و ک گهید یچرا مثل دخترا نیا

 
 با توام. نی_رام

 
 .رمی_از پس فردا م

 
 ..ونیزیشد به تلو رهیو تکون داد و خ سرش

 
 داشت؟؟ کاریخانومه چ یشرسینم نیلی_ا
 

شو شت رو یتو پاها صورتش و  یشکمش جمع کرد و ارنجش و گذا زانوش 
 داد به دستش و گفت:نه.  هیتک
 

 _چرا؟؟
 

 ..گهید یگفتیم مهم بود خودت ادیز کرد و گفت:اگه شتریو ب ونیزیتلو یصدا
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 اعتمادش زدم.. نیبه ا یلبخند
 

 خوب بود که بهم اعتماد داشت.. چقدر
 
 خوردم.. میاز چا یرینظ یب یخوشحال هیلذت و  با
 

 تونستم حضمش کنم.. یاونقدر برام ارزش داشت که نم حرفش
 
 شدم.. رهیبهش خ یلبخند با
 

 ..کنهیو فراموش م زیمه چه گهید نهیبب ونیزیتلو خوادیم یوقت
 

 ..دمیگونش و کش آروم
 

 .نمیو بب لمیکرد و گفت:بزار ف ینوچ
 

گاز  هی ومدیدلم نم ی... حتشدینم فیح یدرسته قورتش بدم ول خواستیم دلم
 ...رمیاز بازوش بگ
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ستم س د شش و ب*و* و گفتم:تو همه  دمیو دور گردنش حلقه کردم و کنار گو
 .یمن زیچ
 

 .دونمیزد و گفت:م لبخند
 

 درسته قورتت بدم؟؟ خوادیاالن دلم م یدونی_پس م
 

 .نمیو بب لمیبزار ف نی_رام
 
 ب*غ*ل من باش. یخودم چسبوندمش و گفتم:پس تو به
 

 ..لمیشد به ف رهیگذاشت و خ نمیس یو رو سرش
 

 خوبش. یموها یصورتش و مست از بو مرخیبه ن رهیخ منم
 
 .نیلی*آ
 

 ..میشده که عقد کرد کماهی حدود
 

 ..گهیبه من نم نیرام یشده ول یزیمطمئنم چ من
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تا د هوشی یاز اخم ها نویا  کنهی...تظاهر مفهممیموندناش م داریوقت ب ریو 
 من ندونم.. خوادیمعلومه که م ینشده ول یزیچ
 

ند ـــت رام یبدجور تو هیروز چ خاطر  گهیم نیدهنم طعم قرص آهن هس ب
 ..خورمیکه م یقرصا

 
 ..رتمیگ یم یخواب سردرد بد یتوشبا  هیچند روزهم بخاطر همونه  احتماال

 
خوره  یخودم داره حالم بهم م گهیو هم د شهینگران ترم م روز به روز نیرام هم
 قرصا.. نیاز ا

 
چار شده ..نا یخال یقوط دمید یکه سرم درد گرفت بلند شدم بخورم ول شبید

صبح از دردش داریو ب نیرام ومدی...دلم ن دمیخواب ش یب کنم تا خود  ک صدا ا
  کردمی..حس م ختمیر یم
 

 ..ترکهیداره از درد م چشمام
 
بدم و د داریب نیرام یقتو به  نکهیا یجا دیشـــد و حال  با من دعوا کنه مدام 

 ..دادیخودش فحش م
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ششز کتابچه ساالد الو یی آ شتم کنار و با دقت به  ست کر هیو گذا ده ی که در
ه دوست داشت هیوداکنه ساالد الدرست بود فقط خ زشیبودم نگاه کردم همه چ

 باشه..
 

وهامو .. میبا شلوارک مشک دمیپوش یمز مشکقر پیو عوض کردم و تا لباسام
 و رژ دمیکشــ یســرم گوجه ی بســتم.. خط چشــم بلند و مشــک یبا کش باال

 عطر زدم  یزدم..کم یقرمز
 

خاطر فتیخودش م یول زدمینم ادیز نیآســم رام ب ـــاس  گ به عطر من حس
 ..ستین

 
به  تکبلندم  یناخونا یو الک قرمزم و با خودم بردم...رو ونریاتاق رفتم ب از

 کردم تا خشک بشه..  یتک الک زدم و با دهنم فوتش م
 

شتم و رفتم  یاون طعم بد تو بازم ست از فوت کردن ناخونام بردا دهنم اومد د
 یکار و کردم ول نیدهنم زدم.. چندبار ا یو آب جا یبهداشــت سیســرو یتو

 نداشت  دهیفا ادیز یرانگا
 

شتم و تو ینیریش هی..رفتم  شدهنم چرخوند یبردا عم اون ط نشیریمش..طعم 
 برد... نیگس و بد و از ب
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 رفتم سمت در.. عیسر دیچرخش کل یصدا با
 

..در و بست و بهم نگاه ستادمیاخمش ا دنیبرم ب*غ*لش کنم که با د خواستم
 کرد.

 
 ؟؟یب*غ*لم کن یخوای_نم

 
 شده؟؟ ی_چ

 
 ..زدیام موج مصد یتو یاننگر

 
و به خودش فشارم داد و گفت:قراره و اومد طرفم..ب*غ*لم کرد  دیخند خسته

 شده باشه؟؟ یزیچ
 

 !ی_آخه اخم کرد
 

ش دیخند شگل من تا من برم دوش بگ دیو گونم و ک و  زیم رمیو گفت:خانم خو
 . نیبچ
 

 ی گفتم.. باشه
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 اتاق و در و بست.. یتو رفت

 
 .گهینم به من یلشده و یزیچ مطمئنم

 
 نشستم.. یصندل یو رو دمیو چ زیم
 
شه ادمی صر به ال با شده  یلو هیهفته بره ترک هیزنگ بزنم قرار بود فقط  نایع االن 

 خونه.. یتو دمیدوهفته من پوس
 

 _خانوم من چطوره؟؟
 

 کنارم.. یصندل یو نشست رو دیو ب*و*س گونم
 

 خونه.  یحوصلم سر رفته تو نی_رام
 

 .رونیب میریو گفت:شب م زد سید یو تو قاشق
 
 .ادیهم بگو ب نایاصال به الخورد و گفت: هیساالد الو از
 

 ، به پرهام بگو. هیرفته ترک نای_ال
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روزا ســرش  نیزد و گفت:پرهام ا یلبخند یلحظه اخمش توهم رفت ول هی

 .میریم ییخودم و خودت تنها کاریچ میخوایشلوغه اصال سرخر م یلیخ
 

 نم و باز کردم و خوردم..رفم دهو اورد ط قاشقش
 
که خواســتم واکنش نشــون بدم  نیهم یباال ول لحظه حس کردم معدم اومد هی

 درست شد.
 

 ؟؟یخور ی_چرا نم
 

 خوردم. ادیز ارشوریخ رمیی گرفت طرفم.. ازش گرفتم و گفتم: س لقمه
 

 نخور .. یزیبگم هرچ یکرد و گفت:اخه من به چه زبون یپوف
 

 ..رمیاز دست تو لقمه بگ امخویه مو گفتم:اخ دمیخند
 
 ..طونیش یو گفت:ا نگاهم کرد یلبخند خاص با
 

 .گهیپاشو د نی_رام
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 _بقران تازه رفتم !!

 
 خورد.. یحالم داشت بهم م دادیکه م یبو از
 

 ؟؟یدیم یچه بو نی_پس ا
 

 حمام بازم. رمیشد و گفت:باشه م بلند
 

 حمام و در و بست.. یتو رفت
 

 ..دادیبالشتم بو م یحت..دمیشتخت دراز ک یرو
 

 سبد .. یاختم توو در اوردم و اند یبالشت یرو
 
 الغر تر شدم.. شهیاز هم کردمیچرا حس م دونمینم
 

 رفتم سمتش و جواب دادم. عیاومد سر نیرام یگوش یصدا
 

 ؟؟ییکجا نی_الو رام
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 نگران پرهام بود. یصدا
 

 شده؟؟ یزی_اقا پرهام چ
 
 د؟یخانم خوب نیلی_ا
 
 شده؟ یزیچ گمیم_
 
 کامال مشخص بود. یصداش دستشاچگ از
 

کنم  دایپ نیماش هیگفته بود براش  نی....آهان رام یعنی...زهی.راستش ...چ_اا ..
 .دتشیخر گهید یکی دمیکردم د دایحاالهم که پ

 
 .دی_تورو خدا راستش و بگ

 
ــ نیلی..اگهیبود د نی_هم ــارژ گوش ــهیداره تموم م میخانم من ش ومد ا نیرام ش

 زنگ بزنه بهم. دیبگ
 

 و قطع کرد.. یگوش
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 ن قل*ب*م تندتر شد..ضربا کردمیم حس
 

 افتاده؟؟ یاتفاق نکنه
 

 ..رونیبرم ب زارهینم نیکه رام افتاده
 

 ...زنهیم یزورک یکه لبخند ها افتاده
 

 ..زنهیبار از سرکارش زنگ م هی یساعت کیکه هر  افتاده
 

 ..کنهیم یمن باز یبا موهافقط و  دارهیوقت ب ریکه شبا تا د افتاده
 

 مشــیپ شـــهیهم گهیبا خواهش و تمنا م نمیشــیم پاهاش یرو یکه وقت افتاده
 بمون..

 
 افتاده..  یاتفاق حتما

 
 

 قهوه ی زل زدم.. یتخت نشستم و به پارکت ها یرو
 

 گن؟؟یبه من نم یزیچ چرا
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 ه؟؟یرفتم ترک گهیبه دروغ م نایال چرا

 
 ده؟؟یپرهام دروغ م چرا

 
زدن من در آروم کردن خودش و گول  یو فقط ســع هیهمش عصــب نیرام چرا

 داره؟؟
 

 همش نگران منه؟؟ چرا
 

 ..؟؟گنیو نم قتیحق چرا
 

 محو شدن.. دمیها از د پارکت
 

 ..شدیافتاد و نفس من باز تر م یهر کدوم م یاشکم رو یها قطره
 
 کردم و سرم و باال اوردم... سیزبونم ل*ب*م و خ با
 

 ش و بگو..سترا نی_رام
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 .نشست کنارم. دیچکیکه اب ازشون م یموها با
 

 ..یبازم نگران و ناراحت باش خواستیانداخت و گفت:نم ریو ز سرش
 

 محو شد.. شتریب دمیاز د حاال
 

 شدن.. شتریب اشکام
 

 ..دیچرخیسرم م یخبر بد تو یندا
 

با چشــما ســرش باال اورد و  بده زدیتوش موج م یکه نگران یو   گفت: قول 
 ؟؟ینکن تیودت و اذخ
 

.. آب دهنم و قورت دادم و گفتم:تو دســتش گرفت و فشــار داد یتو دســتامو
 بگو..

 
 شده.. یبستر مارستانیب یتو نایزد و گفت: ال یمحکم پلک

 
 نشون بدم.. یچه عکس العمل دونستمینم
 

 ...یمغز یکماست ، کما ی_تصادد کرده حاال هم تو
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 ..یمغز یکما

 
 ..یمغز یکما

 
 ..ستادمیشدم ا دبلن

 بلند شد.. عیسر
 

 ..ومدیصداش نم یول گفتیبهم م یزیچ داشت
 
 پلک بزنم.. تونستمینم
 

 ..یمغز یکما
 

 ..یمغز یکما
 
 ..دیچرخ یسرم م یکلمه تو نیا

 
 ..شدنیداشتن کمرنگ تر م چراغا

 



 565 چشمانش ادی

 اطرافم..؟؟ ای دمیچرخ یداشتم م من
 
 دستم چشمم و باز کردم... یتو یسوزش بد با
 

 چشمم گرفتم.. یخورد به چشمم دستم و جلو میه مستقک نور
 

 به اطراد انداختم.. یاهنگ
 
عروســک که گوشــه ی  یی بودم و کل روزهیف یآب ونیاتاق با دکوراســ هی یتو
 بودن.. ختهیر
 
 ؟؟یشد یداری_ب
 

 که دکتره.. مونیبود!همسا یزمان خانم
 

 کجاست؟؟ نیو گفتم:رام نشستم
 

شت رو ینیس سل یو گذا شت به گر گهیاز ترس د یگفت:اون طفلو  یع  هیدا
 د.افتا یکردن م

 
 دستم سه تا قرص گذاشت و گفت:بخور. یتو
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 ..دمیآب و سر کش وانیل یدهنم انداختم و فور یو تو قرصا

 
 رم.ب دیبا یبغض کردم و گفتم:خانم زمان نیتموم رام مهیحرفاد ن یاور ادی با
 

 صبر کن بعدش برو. گهید قهیدق ستیبه سرم انداخت و گفت:ب ینگاه
 

 .دیایب دیتونیم نیو باز کرد و گفت:آقا رام در
 

 ..رونیرفت ب خودش
 

 سرخش اومد تو.. یبا چشما میرام
 

 شد محکم ب*غ*لم کرد.. کمیکه نزد نیهم
 

 کمرم و حس کردم.. یرو دیلرزیکه م دستاش
 

شد و گفت:چرا ا ازم شدم..چرا ب ؟؟بقرانیکنیم ینکاریجدا   امنمردم و زنده 
 ..نیلیآ یکنیو م نکاریا
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 از اشک بود.. یرد کمرنگ هیچشماش  یتو
 

 توروخدا. نایال شیمنو ببر پ نی_رام
 

 چند نفر و گذاشتن اطرافش. شهی_نم
 

 و گفتم:آخه من جز... هیگر ریز زدم
 
 حرفم و ادامه بدم.. تونستنینم هیشدت گر از
 

 خدا اروم باش...تورو نیلیقاب صورتم کرد و گفت:اروم باش..ا دستاشو
 

فت:تو ارو نشیســ یو رو ســرم ـــت و گ باش من تورو مگذاش خدا  برمیم  ب
 ..برمتیم
 

نکنم... اشکام و پاک  هیجدا شدم و ل*ب*م و با دندون فشار دادم که گر ازش
 م؟؟ی.بر.کنمینم هی..گرایگفتم:ب دیلرز یکه از شدت بغض م یکردم و با صدا

 
 .ینو بکشم یخوایزد و گفت:تو فقط م یتلخ لبخند

 
 تو؟؟ یکنیم هیگر یاومد تو و گفت:باز دار یزمان خانم
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 .؟؟شهیتموم م ی_ک
 

 ..ارمیدرش ب خوامیتمومه م گهی_االن د
 
 گذاشته بودم و موهامو باال بسته بودم.. یدقت نگاه کردم..لنز مشک با
 
م که شـکمم بسـته بود یو رو یمسـافرت یپتو هیبودم و  دهیپانچ گشـاد پوشـ هی

 حامله بشم.. یازن هیشب
 

شک یزده بودم و تو یپر رنگ یگریج رژلب ش یابروهام مداد م ر بودم و پ دهیک
 ترش کرده بودم..

 
 ؟؟ی_تموم

 
 سمتش.. برگشتم

 
 ..ادایزد و گفت:مامان شدنم بهت م یلبخند

 
 زود باش ترو خدا.. نی_رام
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 لباساش و عوض کرد.. عیسر

 
 نفس هام تند شده بود.. ینگران از
 
 بشه..کمتر  یدرد سرم کم دیو ماساژ دادم تا شا میشونیم پستد با
 

 خانومم. می_بر
 

 ..رونیب میو گرفتم و رفت دستش
 

 ..میپرهام شد نیماش سوار
 
ناراحت ینگران از ند تکون م یو  هامو ت فا یحت دادیپا هم ارومم  نیرام یحر
 ..کردینم
 

 چرخ بخوره وم اشــکم و گرفتم ...ممکن بود لنز یجلو یگرفت ول میگر بازم
 ..وفتهیب

 
 ز دست بدم..تنها دوستم و ا دینبا ایخدا
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 برام نداشتن.. یتیاهم چیو پرهام ه نیو رام یحرفا
 

 دردسر افتاد.. نیا یفکر دوستم بودم که بخاطر من تو من
 

 ... هیچ دوست
 

 بود... خواهرم
 

 کنارم بود.. یبود که از بچگ یکس تنها
 

 ..یمغز یکما یرفته تو حاال
 
 ...هیچه زهرمار گهید یمغز یکما خها

 
 ه..تصادد بود گنیم
 

 ..یبوده اونم با برنامه قبل یعمد گمیم من
 

 مییایب میتون یدستم و فشرد و گفت:ما نم نیترمز کرد..رام مارستانیدر ب یجلو
 تو... 
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 نگاه کردم.. بهش

 
 ..دهیرنگش نگران بود و ترس یمشک یچشما

 
 .امیم ی_زود

 
 شدم..  ادهیپ و باز کردم درو

 
 شکمم گذاشتم.. یتم و رودستم و به کمرم گذاشتم و اون دس هی

 
 صیخنتونن خوب تش دیکه داشتم شا یکم میکه لنز گذاشته بودم و با گر حاال

 ..فهمنیحتما م ننیبب امکیس ایاگر سروش  یهستم ول یبدن که ک
 
صات ال یکیپله ها رفتم باال و روبه  از شخ ستار ها م  دادم... از بس و نایاز پر

ــتم و رو زدمینفس نفس م یالک ــکمم بود مپ یو دس ــیتو که مثال ش که  دمیکش
 خودم  ایپرستاره گفت :ب

 
 .یبر کنمیم کمکت

 
 ..شدیتر م دیبغضم شد میشدیم کترینزد شتریب یباال... هرچ میاسانسور رفت با
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 ؟؟؟یمغز یکما یرفته تو واقعا

 
 کننیاشتباه م نای؟؟؟ا هیی مغز بههم هست؟؟اون ضر یمغز یمگه کما اصال

 وم؟؟شن یمن اشتباه م ای
 

 ..ستادمیا شهیش پشت
 
تا مرده ه یب به دو جه  گام م کلیتو که داشــتن ن نده ی   ریزدم ز کردنیو گ

 برم تو؟؟ شهیو گفتم:نم دمیکش شهیش ی..دستم و روهیگر
 

ستار ستم و گرفت و گفت:اروم باش چرا ا پر سه ی یکنیم ینجورید  اخه... وا
 .. ستیچت خوب نب

 
 م تو.._تورو..خدا.. ت..تورو خدا بزار بر

 
 ..میبر ایب شهیبه دوتا غول پشت سرم انداخت و گفت:بخدا نم ینگاه

 
قم و هق ه هیگر ونیاز زور کمم تعجب کرد..م دیمنو کش ی..وقتدیو کش دستم

 تورو خدا.. قهیگفتم:فقط دو دق
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 کرد و گفت:باشه.  یدوتا غول نگاه به
 

 و دستم و محکم گرفت.. ستادیا رمکنا
 

 انداختم.. یکارام نم یتو و تو چوقتیه کاش
 

 ..ینبود نجایاالن ا اونوقت
 

 بسته نبود... ینجوریسرت ا االن
 

 همه ادم مراقب نبودن.. نیا االن
 

 نبودن.. نجاینبودن و دوتا ا رونیپنج نفر ب االن
 

 .گهیو گفت:زودباش د دیو کش دستم
 

 .من شد. ریتقص یو گفتم: منو ببخش خواهر دمیکش هشیش یو رو دستم
 
 
 اومدم. نییاز پله ها پا دنید یکه تار م یو چشما یحال یب با
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 تن؟؟کجاهس گشونید یبودن نگاه کردم.. سه تا الیخ یکه مثال ب یدوتا مرد به
 

 به درک... برن
 

 ..هیگر ریزدم ز یحرف چیه یشدم...ب نیسوار ماش رفتم
 

 ..دمیپرهام و شن یپود عصبان یصدا
 

 ارومم کننه.. کردیم یبود و سع نیی رام نهیس یرو سرم
 
 شد.. ینم یول
 

 ...یمن نم نیپتو و در اوردم و انداختم کنار و گفتم:رام اون
 

 نگو.. یچی.هـــــسی_ه
 

 منو به خودش فشرد... بازم
 

 هق هقم و خفه کردم.. یصدا
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 و محکم گرفتم..  دستش

 
 وندم..سبچ نشیس یو رو صورتم

 
 کنه... یپرهام اروم تر رانندگ کاش

 
 ...کردیدادن سکوت م ینوازش کردن و دلدار یجا نیمرا کاش

 
 ...بردمیم نیدهنم از ب یبود تا طعم گس آهن و از تو ینیریش زیچ کاش

 
 خوب بشه.. نایکنم ال یتونستم کار یم کاش

 
 ..یول
 

 کاشه.. یا  همش
 
ست نم چوقتیکاش ها ه یا ز ا گهیکه د یسرزبونت تا جا انیمط فق شنیدر

 .یبندیچشماتو م و یشیگفتنش خسته م
 

 دستم و چشمم گذاشتم و گفتم:چراغ و خاموش کن. ساعد
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تخت نشست..دستم و برداشتم و بهش نگاه  یو خاموش کرد و اومد رو چراغ

 .که پره اشک بود. یاونم با چشما دمید ینم یدوست زیچ یکیتار یکردم..تو
 

 رون؟؟یب میبر یخوایو گفت: م دیموهام کش یوو ر دستش
 
 گرفته گفتم:ساعت سه شبه. یصدا با
 

 .میری_خوب باشه باهم م
 

رص ق هیهم گذاشتم و گفتم: قبلش  یموهام برد..چشمم و رو یو تو انگشتش
 .میبخورم بعد بر

 
 تخت.. یطرد خوش..نشستم رو دیگرفت و کش دستمو

آب و داد دســتم و قرص و گذاشـت  انویچراغ و روشــن نکرد..ل یشــد ول بلند
 زبونم.. یرو
 

 دهنم همش مزه ی آهنه. یتو نیرص و خوردم گفتم:رامق یوقت
 

 .یزنینخور زنگ م ادیو گفت:اب ز دیصورتم کش یو نوازشگونه  رو دستش
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 .نگیییییییخنده ی بلند کردم و گفتم:ز تک

 
 گفتنتم قشنگه. نگیو گفت:ز دیخند

 
 م؟؟یبر ادهیو گفتم:پ دمیب*و*سو صورتم بود  یکه رو دستش

 
ــکرد و گفت یزیر اخم ــام نخورد میبر نی:نه با ماش  خوب زیچ هی خوامیم یش

 برات بخرم.
 

 .ستیمن گرسنم ن خوادیشدم رفتم سمت کمد و گفتم: نم بلند
 

 و دکمه هاش و باز گذاشتم..  دمیپوش یمشک دیسف ینخ یمانتو
 

 .ستیمن گشنمه گرسنم ن ی_ول
 
 نمک نشاش. ادیم چشم غره ی بهش رفتم و گفتم:زمرنگلبخند ک با
 
 کوه نمکم چرا نشاشم. شیپ یو گفت:وقت دیانگشتش چونم و کش با
 
 ..رونیاتاق رفت ب از
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 یاومد ســراغم..بغضــم و قورت دادم و خط چشــم نایادالیخندم بازم  ونیم

 یدیسف یشل بستم و روسر یلیزدم.. موهامو خ یلیو برق لب پر اکل دمیکش
 ردم..رم کس
 
 و گفتم:حاضرم.. رونیاتاق رفتم ب از
 

 ..بلنده یلیسرتاپم ونگام کرد و گفت:اوووم فکر کنم شلوارت خ تبادق
 
 اتاق.. یو رفتم تو دمیکش یغیل*خ*تم ج یپا دنید با
 

 ..دمیخندش و قوربونت برم گفتنش و شن یصدا
 

 ..دمیپوش یشلوارک کوتاهم و دراوردم و شلوار پارچه ی تنگ عیسر
 

تاق رفتم ب نیهم فت و  یجلو یشــکالت ینیریشــ رونیکه از ا صــورتم گر
 گفت:بخور تا طعمت عوض بشه.

 
 نگییز یدســتش خوردم و گفتم:شــکالت که صــدا یلبخند شــکالت و تو با

 اره؟؟یگفتنم و در نم
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نشــو  طونیو پشــت کمرم گذاشــت و هولم داد ســمت در و گفت:شــ دســتش

 من. طونکیش
 

 فلفل زده.. یلیو گفتم:خ دمیشه ی دهنم کشم و گوو مچاله کرد دستمال
 

 ..دمیکش یاوردم و نفس تند رونیو ب مزبون
 

 .گهید هیبندر چیو گفت:ساندو دیخند
 

ــاندو ــفه ی تو چیس ــمتش و گفتم:بگ ینص ــتم و گرفتم س من  بخورش ریدس
 ..گهید تونمینم
 
 ..دمیو پر دوغ کردم و سر کش زیم یرو یکیپالست وانیل

 
 ..زیزد و با دستش اشارع کرد واسه ی منم دوغ بر چیوه ساندب یبزرگ گاز

 
 ..ختمیروبه روش دوغ ر وانیل یتو
 

 ها.. نجایا یاریمنو ن گهیبرداشتم و گفتم:د زیم یو با اکراه از رو دستم
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 و گفت:چرا؟؟ دیدوغ و سر کش وانیل
 

 .هیچرک یلیگفتم:خ یو جمع کردم و با حالت چندش ل*ب*م
 

 . طونیش یو گفت:از دست تو دیکش ل*ب*ش یرو یو دستمال دیخند
 

 هارو حساب کرد..  چیو رفت پول ساندوشد  بلند
 

 میکن یرو ادهیپ یکم ایقبل از بستن در گفتم:ب یول میبش نیسوار ماش میخواست
 .میریم نیبا ماش میایبعد م

 
 چرا رنگ نگاهش عوض شد.. دونمینم
 

 ..میشتم قدم بردای گفت و اومد سمتم دستم و گرفت و باه باشه
 

هم گره خورده بود و  یو دســتمون که تو میرفتیرو  م ادهیپ ریمســ ینجوریهم
 م؟؟یگفتم:اهنگ گوش بد میدادیتکون م

 
 .میخنده گفت:گوش بد یم دادیکه نشون م یچشما با
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 یکه اومد و پل یاهنگ نی..اولمیدراوردم و زدم به گوشــ بمیج یو از تو هدفون
 کردم..

ـــدم و اون  ی. روخودم زدم. گوش یو تو یکی ندش پا بل  یهم تو یکینوک 
 شش زدم.. گو
 
 انگار هیحس هیتو  یچشما تو
 

 کشه هر دفعه صدبار یمنو م که
 

 ..کنهیم وونمیتکرار و د شهیم یماجرا ه نیا باتو
 

 پارک( یتو میبه دستم اورد و رفت ی)فشار
 

 کنه  یم وونمید منو
 
 یدار یچشمات حالت یتو تو
 

 یاریم به زانو دردلمو  که
 

 ..کنهیم وونمیو د یضربه ی کار زنهیم نگاهت
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 کنهیم وونمید داره
 

ست یصندل ی)رو ش صدا مین صداها میدادیخواننده گوش م یوهر دو به   ینه 
 اطراد (

 
 عاشقم چه کنم دلم آخه

 
 گهید نهیب ینم رتویغ ویکس

 
 ییهمه کسم تو ییتو نفسم

 
 گهیداره م نیچشام نگاه کن بب تو
 
 

 ..دیگوشش دراورد و هدفون منم کش و از هدفون
 

ته گرف یشونم گذاشت و با صدا یعتراض کنم به کارش که سرش و روا اومدم
 .. کردیمنو تکرار م یگفت: داشت حرفا

 
 هم گذاشته بود.. یرو چشماشو
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 ..دمیدستش بود و باال اوردم و پشت دستش و ب*و*س یکه تو دستم

 
شمات ن تمام وجودت دلمو به زانو در  ارهیمو به زانو درکه دلم ستی_تو فقط چ

 ..دنتینفس کش یصدا یحت ارهیم
 

ستم شمات خ یوقت ،یکنیم هیگر یو فرد و ادامه داد:وقت د  یقت، و شهیم سیچ
که اون بالها  نهیا خوامیکه از خدا م یزیتنها چ ردتیگ یم یاون ســردرد لعنت

 ، من دلم  ادیسر من ب
 
 .نمیو ببعطسه کردنت  یحت خوادینم
 

شم ول یسع شحال از حرفش ب ضم و ق یکردم خو ورت دادم و گفتم: ظاهرا بغ
 . یکنیم وونهیمنو د یتو دار

 
 چشمام.. یشونم بلند کرد و زل زد تو یو از رو سرش

 
 ..زدینم پلک

 
 .ومدیو م رفتیدوتا چشمم م نینگاهش ب فقط
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 من  ستی_تمام هست و ن
 
 اون چشمات یفدا ییتو
 
 منو ینک یم وونهید
 

 برات رمیم یکه م منو
 

  چشمام نمیب یکه م تورو
 

 کنهیباور م ارویرو
 

 نگات نیریش یایرو
 

 .کنهیو بهتر م حالم
 

 زد. یمحکم پلک
 
 

 زمزمه وارش ادامه داد: یو  با همون صدا دیچشمم کش ریو ز دستش
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 عاشقم چه کنم دلم آخه
 

 گهید نهیبیتو نم ریغ ویکس
 

 ییهمه کسم تو ییتو نفسم
 
 .گهیداره م نیاه کن ببچشمام نگ تو
 

 هیهم گر یاز خوشــحال ینکن ، حت هیو گفت:گر دیکشــ پلکم یو رو دســتش
 نکن.

 
ــدا یو تو خودم ــم گفتم: وقت یب*غ*لش انداختم و با ص  یرنجویا یپر بغض
و  چشــمات نم اشــک یتو ینکنم ، وقت هیانتظار نداشــته باش گر یخونیبرام م

  هیگر انتظار نداشته باش نمیب یم
 

 .نکنم
 

 یرو می تو هیگر یرد و گفت:وقتکمرم گذاشت به خودش منو فش یرو دستشو
 . یدار یچه انتظار نمیب یحال بدت و م ی، وقت نمیب

 
 کنم. ینم هیجدا شدم و گفتم:پس منم گر ازش
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با ا یمهربون لبخند غ نیکنم؟با ا کاریســر دردت چ نیزدو گفت:پس  ذا کم 

 چشمات؟؟ هیبا ناراحت؟؟ تیوقع عصبانخوردنت؟ با لرزش دستات م
 

 ضعفم.. نیاز ا دمیکش یتم.. خجالت مانداخ ریو ز سرم
 

 یگیو م یانداز یب*غ*لم م یخودت و تو یباال و گفت:وقت دیو کشــ چونم
 ..شهیبد فراموشم م یزایکه چقدر منو دوستم داره تمام چ

 
 بهش زدم. یلبخند

 
 مهربونش.. یچشما به
 
 ل*ب*شه.. یرو شهیکه هم یلبخند به
 
 ...رهیگیدستمو محکم م شهیکه هم یدست به
 

ــتم ــم برا خواس ــ یخودم و جلو بکش  یوت نکهیا هیادآوریبا  یول دنشیب*و*س
ــت یمکان عموم ــتم خ میکرد یرو ادهیپ یلیفقط لبخند زدم و گفتم:خ میهس س

 شد.
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 .اتمیباز طونیش نیو  گفت:عاشق ا دیو  گونم کش دیخند

 
 ..دیکششد و دست منم  بلند

 
 ... میاشتقدم برد باهم

 
 ..میبار حرد زد نیا

 
 نه !!! میبود زاریکه هردو ازش ب یگذشته  از
 
 ..میحرد زد میکه هردو عاشقش بود ی ندهیآ از
 
  یجلو دیبا گفتیکه م یتا جا زدیکه با عشــق ازش حرد م یدختر بچه  از

 پشت موهاشو ببندم.. یکوتاه کنم و خرگوش یموهاشو چتر
 
 
و  وفتهید که نکنه ببخره با زانو بن یش دوچرخه ی آبخواست برا یکه م یپسر تا

 زانوش زخم بشه..
 
 که قرار بود سه تا اتاق داشته باشه..  میخونه ی حرد زد از
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مام بزرگ از نه وان متوســط یح مام یتو یکه قرار بود برام وان بزرگ بزاره   ح

 ...  کمونیکوچ
 
 خونمون بکاره.. یه باغچ یتو خواستیکه م یگل ها از
 
 بزرگش ... یچه با باغ ییالیبزرگ و و یخونه  هی

 
 
قاشــق بســتن جیآب هو از با  نک خوردم و  قاط یخ کردم و  یداخلش و 

 گفتم:دستت درد نکنه. 
 

 و گفت:نوش جان خانمم. دیو محکم ب*و*س گونم
 
 هیتصــف یبرا یلیبخور خ نیاز ا یکم ایخورد و گفت:ب نشیریآب انار شــ از

 ت خوبه..خون
 

 .ادیانار بدم م _نه نه از اب
 

 ..دیجا سر کش هیو همشو ی گفت  باشه
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 و باال اوردم و باقاشق همش زدم.. یبستن

 
 ؟؟یزنیخوردم و گفتم:چرا استارت نم ازش

 
 نگاه کردم.. بهش

 
 و به فرمون زده بود و زل زده بود به من.. ارنجش

 
 ؟؟یزل زد ی_به چ

 
ــماش و د برق ــش ودمیچش ــتاد ب ..نفس ــو ب رونیمحکم فرس  یا لبخند خاص

 .شهی:زود بخور گرم ماستارت زد و گفت
 

 تموم بشه. یزود ترسمیخوشمزست.م یلیخوردم و گفتم: اخه خ ازش
 

 ارمتیو گفت:از فردا هرشب م ابونیخ یتو دیچیو دنده و جابه کرد و پ دیخند
 خوبه؟؟  خرمیم یبستن جیو برات آب هو نجایا

 
 .دمیو سر کش وانیو لتکون دادم  سرموو
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 ؟؟یکنیم یاروم رانندگ نقدریچرا ا_
 

 خونه.  میتر بر رید یکم خوامیی کولر و سمت من زد و گفت:م چهیدر
 

 برم حمام کنم. خوامی. ممیخنک که به صورتم خورد گفتم: نه زود بر باد
 

 برام؟؟ یبکش فیل امیبرگشت سمتم و گفت:منم ب عیسر
 
بورد داش یشدم و رو یخال یکیپالست وانیو ل نگاه کردم طونشیش یچشما به

 خوب حمام کنم. یزاریشما نم ریگفتم: نه خگذاشتم و 
 

 ...گهینکن د تی_اذ
 
 و گفتم:حاال بزار فکرامو بکنم. دمیلحنش خند به
 

 من دارم.  یدوخت و گفت:عجب خانم ابونیزد و نگاهشو به خ یلبخند
 

 و گفتم:چشه مگه؟؟ دمیخند
 

 !!کنهیم یدور یه یشوهر نیچچرا با وجود داشتن هم مدنیفقط نم یچی_ه
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 برو باباب توام._
 

 ..نهیریناز کردناتم ش نیو گفت:هم دیخند
 

 زدم... یلبخند
 

ستم برا دیشا ساعت ال یتون سرش اومده و  فراموش کنم  یو اتفاق نایچند  که 
 مغز. قیکما رفتنش و حضم کنم.. اونم از طر یتو تونمینم یول
 
 

 آب دهانم قورت دادم..  و با بغضم
 

 احت باشه..نار نیبازم رام خوادینم دلم
 

 … یو دوست داشتن نیریش یهمه لبخند ها و حرد ها نیبعد از ا اونم
 
 به گردنم .. دمیحرص کرم و مال با
 
بدم م یهرچ از جاادیســرم م ادیکه  با  حاال من  گردنم  یرو یکبود نیا ی..
 کنم آخه.. کاریچ
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 ؟؟یادستی_تو چرا هنوز ا

 
 و حوله ی دورش نگاه کردم..حرص به خودش  با
 
 تو خونه. زهیآب نر نقدریزود موهاتو خشک ا_
 

 !؟یعصبان نقدری_حاال چرا ا
 

سر یطرد من که از تو اومد شو لباس ببره  سا عیک ش یلبا ته  که براش کنار گذا
 ..نیبودم و انداختم سمتش و گفتم:بخاطر ا

 
 کردم..اشاره  یکبود یانگشتم به جا با
 

 شگله. چقدر خو ی_وااا
 

 م:ساکت شو.نگاش کردم و گفت یعصب
 
 ارم؟؟یبرات ب یخور یو گفت:آب م دیخنده لباساش و پوش با
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 سرم. یبزارم باال اریب یگفتم:نه ول کردمیپهن م شتریکه کرم و ب همونجور
 

 !گه؟ی_منظورت کنار سرت د
 

 یزی:جز آب چموهاش برد و گفت یغره ی بهش رفتم..دســتش و تو چشــم
 ؟؟یخواینم
 

 _نه.
 

 باز گذاشت.. و در اتاق و رونیب رفت
 

 تخت نشستم... یرو یو رفتم تو زیم یو گذاشتم رو کرم
 

 بهتر بشه... نایکنم ال یتونستم کار یم کاش
 

 شکست... یدست و پاش و م حداقل
 

 ..ومدیبهوش م یجور هی کاش
 

 اشکم و پاک کردم..  عیسر
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 ..خودم گرفتم یو پتو و رو دمیتخت دراز کش یرو
 

 _خاموش کنم؟؟
 
 گذاشت..  یعسل یو رو ینیریدونه ش هی آب و وانیل

 _اره خاموش کن.
 

کنم چشــمام  هیگر یکه کم نی...همنهیچشــمم و نب یو بســتم تا قرمز چشــمم
 ..شهیقرمز م

 
 هارو خاموش کردم و چند درجه کولر و کمتر کرد.. چراغ

 
 هردومون گرفت.. یروو پتو  دیتخت کنارم خواب یرو
 

 .ریب بخ_ش
 

 جوابش بودم..  منتظر
 

 ؟ینکن هیگر گهید ی_مگه قول نداد
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 بود..!! دهیفهم
 

 ..دمیکش یقیعم نفس
 

 . شهیببرم اصال نم ادیو از   نایتونم ال یو بهش کردم و گفتم:نم پشتم
 

ــتش و رو خودش ــبوند و ب*غ*لم کرد..دس ــت و  یو بهم چس ــکمم گذاش ش
 .ینکن هیگر یتون یکه م هنیگفت:حداقلش ا

 
 .دی_باشه ببخش

 
 .ریو گفت:شب بخ دیو*سو  ب* شونم

 
 کردم بخوابم.. یو بستم و سع چشمم

 
خورد بازم  یکه به پوســـت گردنم م یبا وجود نوازش موهام و نفس ها یحت

 خوابم نبرد..
 
شــکمم بود و  یدونســتم که کامال خوابش برده.. آروم دســتش که رو یم گهید

 و بلند شدم..برداشتم 
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 ا بستم...صد یو در اتاق و ب رونیب اتاق رفتم از
 
 یآشــشزخونه و از تو یرفتم تو عیدهنم ســر یحس اون طعم گس و بد تو با
 خوردم.. ریپن یکیکوچ کهیت خچالی

 
 طعم و ازم دور کنه.. نیا تونستیم شیشور حداقل

 
 خاموش شدم. ونیزیبه تلو رهیمبل نشستم و خ یرو
 

 کردم.. یکار و نم نیا تچوقیه دیبود شا یمن آدم خوب یبابا اگه
 

همه ترس و  نیاالن من ا ذاشــتنیمردم اطرافشــون م یبرا یخانوادم ارزشــ اگه
 داشتم.. یقل*ب*م نگه نم یتو
 

 یکمتر ازشــون متنفر م یشــدن کم یاگر اون زمان باعث مرگ عمم نم دیشــا
 شدم..

 
 ..شدیم تیاز من اذ شتریب نایال
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پدر و  یکار ها بودن حت نیهم یومادرش خالد کار بودن.. هردو تپدر و  اون
س یمادر خودم حت  یکه برا یبا لجن زار نایپدر و مادر ال یول امکیسروش و 

 خودشون ساختن 
 

 دختر هم نابود کردن.. اون
 

 ... شتریو پدرن ب کردیخ*ی*ا*ن*تممن مادرم  دیشا
 آشکارا نبود.. نقدریا یول
 

 ..دمیچشمم کش ریرداشتم و زب زیم یرو یدستمال
 

 آهم و خفه کردم.. یصدا
 
 در بسته ی اتاق نگاه کردم.. به
 

به من  حداقلش کارا یمرد هیخو مام  گاه پر محبتش ت با ن که   فیکث یو دارم 
 دردم و بفهمه و آرومم کنه. تونهیکه اون م نهیا شیاطرافم و پاک کنه ، خوب

 
 دستم مچاله کردم.. یو تو دستمال

 
 !!ستیمن ن یواقع ییاد سروش
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 ..گستیزن د هیاز  اون

 
 ناخواسته  زدم..  یپوزخند

 
 بابا بزرگم بود .. یساق مادرش

 
 ..ینیبیم یساق هیها  یاز مهمون یکی یفرانسه تو رهیبابابزرگم م یوقت
 

 ارشیو م دارهیخود نگه م شیکه تمام اون زمان  اون زن و  پ شهیخراب م اونقدر
 ... رانیا

 
 ..رهیم ایاز دن هاریب ایسروش و به دنو مهربونم  زیعز ییخواد دا یکه مهم  یوقت
 

 ..!هه
 

 بود.. یناز یادیز خانم
 
 

 روشن کردم.. یو یبرداشتم و ت زیم یو رو کنترل
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 چشمم.. ریز دمیدستم و کش بازم

 
 ..ادیزود اشکم در م نقدریبه من که ا لعنت

 
 نگاه کردم.. یو یصفحه ی روشن ت به
 

 ....ههارهیم پاپ کرن بو صدا بزنم برا هیتونستم االن عط یم کاش
 

 و در اوردم.. شسیتنها بسته ی مونده ی چ نتیکاب یشدم رفتم تو بلند
 
 در اتاق نگاه کردم...  به
 

 .. رونیب ومدیبود هنوز خوابه وگرنه م معلوم
 
 ..ختمشیر یکاسه ی نسبتا بزرگ یآروم بازش کردم و تو یچیق با
 

 .. ردموخیم  شسیکردم و ازچ یفقط نگاه م هیچ لمیموضوع ف ستمدونینم اصال
 

 خواستم..  یکمک نم نایاز ال چوقتیزمان برگرده عقب ه اگر
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 .رمیم یاز عذاب وجدان م دارم
 

 منه.. ریتقص زیچ همه
 

 ..دادمیو دخالت نم چکسیجز خودم ه کاش
 
 از فکر دراومدم.. میروشن شدن گوش با
 
 موقع شب ..!! نیا

 
 ناشناس نگاه کردم.. برداشتم و به شماره زیم یو رو یشگو
 

 جواب دادن.. یدل بودم برا دو
 

 ..!شهیپنج صبحه هوا گرگ و م ساعت
 

 و به گوشم چسبوندم.. یو لمس کردم و گوش صفحه
 

 ..ومدیپشت خط م یها دنینفس کش یصدا
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 .نیلی_آ
 
 از کل بدنم رد شد.. یتند انیجر هیصداش  با
 
 ..ستادمیب اشوک و تعج با
 

 مم و صدا بزنه..بودم بازم اس منتظر
 

 دهنم اومده بود.. یتو *ب*مقل
 
 .نیلی_آ
 

 .. دمیخند
 

 ..دمیدهنم گذاشتم و خند یو رو دستم
 ..شدمیم وونهید داشتم

 
 .. نایو آروم زمزمه کردم:ال اسمش

 
 _جانم..
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 ..دمیخند
 

 بود.. دهیوقت بود ترک یلیخ بغضم
 

 ؟؟یی_کجا
 

 داشت..بغض  صداش
 
 داشت.. یبیترس عج هی

 
 .مارستانیب ای_ب
 

 شهین نم_اال
 .ارهی..منو ب گمی...صبح که خواست بره شرکت.. م دهیتازه خواب نی.. رام

 
 باهات حرد بزنم. دیبا ایکرد و گفت:باشه فقط تنها ب یمکث

 
 از پشت خط اومد. یصدا

 
 شته؟؟یپ ی_کس
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 _نه نه پرستار بود..

 
شک شه مو پاک کردم و گ ا  نیا نای..الیبهم بگ و زیهمه چ دی.توهم باامیفتم:با

 معجزست بخدا.
 

 ..دمیو شن دنشیآه کش یصدا
 _اره معجزست..

 
ـــداش و نم نیغمگ بادمیفهیبودن ص ـــه چرا  دی.. اون االن  باش حال  خوشــ
 نه؟؟یغمگ

 
 .امیمن برم صبح ساعت هشت م ی_ال

 
 ..یعجله کن ادیز خوادی_باشه نم

 
 د..از کنارش اوم یصدا

 
 _پس خدافظ.

 
 ..دمیچسبوندم خند نمیسو به  یگوش یوشحالکردم و با خ قطعش
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 دهنم برداشتم و رفتم سمت اتاق.. یو جلو دستم

 
 ..دمیتخت دراز کش یکه نم داشتن رو یباز کردم و با موها اطیو با احت در
 
 صورت غرق خوابش نگاه کردم.. به
 

 خوشحال بودم.. یلیخ حاال
 

 رفت.. ینم نیهم از ب لحظه هی لبخندم
 

 ..دمیموهاش کش یگشتم و روکردم و ان کترینزدو بهش  خودم
 

 و بستم لبخندم و پهن تر کردم.. چشمم
 

 بود بهم زنگ زد.. نایال نیا شهینم باورم
 

 هوی باشه بعد یمغز یکما ینه پنج روز تو ایفقط دو روز  یکی شهیمگه م اصال
 بهت زنگ بزنه؟؟؟
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 ...شهیبابا م اره
 
 ..ادیخدا همه کار برم از
 
 

 کرم رنگ و سرم کردم.. یرباز گذاشتم و روس موهامو
 

 م؟؟ی_بر
 

 اخماش توهم بود.. هنوزم
 
 مطمئن نبودن.. نایال یظاهرا هردو از حرفا یحرد زد ول یپرهام تلفن با
 

ستم ش هردو مون  هیکنه که باعث ناراحت ینم یکار نایال نیکنارش و گفتم:رام ن
 بشه.. 

 
 ..زدیچشماش موج م یتو یو نگران تیانعصب

 
 .میپرس یو از دکتر م زیهمه چ ییایب یخوا یهمراهم م _اصال خودتم که

 
 تخت و بلند شد. یدستش و فشرد و انداختش رو یتو یگوش
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 .میبخور تا بر یزیلقمه ی چ هی_برو 

 
ت نون تست شکال یآششزخونه.. رو یتو دمیدو یی گفتم و با خوشحال باشه

 و خوردم.. دمیکش
 

 حالت خوبه؟؟ ی_مطمئن
 

ن از او یاز ســردرد هســت و نه خبر یگفتم:اره بخدا نه خبرو  دمییتند جو تند
 آهنه.

 
 ..وفتیو محکم فوت کرد و گفت:پس راه ب نفسش

 نوک پا بلند شدم.. یرو جانیو ه یدستم نگاه کردم و از خوشحال یگل تو به
 
 منتظرتم. نجایرو منم همبخش ، تو ب یتو امیمن ب زارنینم نیلی_آ
 

 زارن؟یچرا نم ی_باشه ول
 

 چرت.  یها لیگفت:دل یو عصب فهکال
 



 607 چشمانش ادی

 دوستت دارم. یلیو گفتم:خ دمینوک پا بلند شدم و گونش و ب*و*س یرو
 

 .نکردن رمونیو  گفت:برو تا دستگ دیگونش کش یو دستش و رو دیخند
 

 پرستار رفتم...  دنبال
 
 .ستادمیدر بودن ا یجلواون دوتا غول که  یاور ادی با
 
 

 ؟؟یستادی_چرا ا
 

 رستار کردم و گفتم:هنوزم محافظ اونجاست؟؟به پ ینگاه
 

 رفتن.  شبی_نه بابا د
 

 و دنبالش راه افتادم.. دمیآسوده ی کش نفس
 

 ..ستادمیدر اتاق ا یجلو
 

 برگرد. یتوهم زود رمیم گهی_من د
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 رفت.. پرستاره
 

 و آروم باز کردم.. در
 

 کرد.. یم هیشسته بود و گرتخت ن یرو
 
 بهش وصل نبود..  گهید یزایچ ای یباند یتح ای یدستگاه ای یسرم چیه
 

 تو.. رفتم
 

 بلند تر شد.. شیگر یصدا دنیو باال اورد و با د سرش
 

 انداختم رفتم سمتش و ب*غ*لش کردم.. نیزم یو رو گل
 

 ..یرانز نگا یمنو کشت یکرد وونتیبه خودم فشردمش و گفتم:تو منو د محکم
 

 م.. تخت نشست یجداشدم و رو ازش
 

 نکن..  هیدستم گرفتم و گفتم:گر یتوو  دستش
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 .. ببخش.. نیلیهق هق بلندش گفت:ببخش آ ونیم
 

 بالهات شدم.. نیو گفتم:چرا؟؟تو منو ببخش که باعث ا دمیخند
 

 زد:نـــــــــه..تو ببخش منو....منو ببخش.. داد
 

 آخه؟؟ یکرد کاریرا؟؟مگه چو پاک کردم و گفتم:چ اشکم
 

 کرد. یباز لمیف یمفقط ک یچی_ه
 
 شد.. خیبدنم س یکه از پشت سرم تمام مو یصدا با
 
 زل زدم... نایال به
 

 کردن.. مجبورش
 

 ..مطمئنم
 

 _حالت چطوره پرنسس خانوم؟
 
 صورتش نگاه کردم... به



wWw.Roman4u.iR  610 

 

 
 ..زنهیکردم نبضم نم یم حس

 
 خراب بشه.. سرم یرو ایکردم قراره تمام دن یم حس

 
 لوارش کرد...ش بیج یو دستش و تو دیخند

 
 ..کنمیزمزمه کردم:سروش ازت خواهش م یول دیلرز یم صدام

 
 نگاهش عوض شد.. رنگ

 
 ..دیلرز یبرداشت سمتم چونم از ترس م کیقدم نزد هی  یکه وقت یاونقدر

 
 یکه پدرش و مادرش عامل بدبخت یبا کســ ،ی_تو با دشــمن من ازدواج کرد

 .. منه یکه تنها هدفش نابود یمنم ، با کس یها
 

 ..._سروش گو
 

 _خـــــــفــــــــه شـــــــــو.
 



 611 چشمانش ادی

 ..دمیترس یم
 

 هست و نگفته؟ یک نیپدر و مادر رام دونستیم سروش
 

 کنه.. یبا نقطه ضعف من باز زارمینم گهی_از االن به بعد د
 
 حرفش وحشت کردم..نگاهش کردم.. از
 

ــه باهاش باز نقطه یوقت زارمی_نم ــتش ــم دس ــاس بخنده ،  کنه و به من یی حس
 اون سگ حروم باشه.. شیپ میتنها فرد با ارزش زندگ ارمزینم
 

 ..دمیترس
 

 ..شدمیم وونهید داشتم
 

 رفت.. جیسرم گ یبلند بشم ول خواستم
 
 دهنم تلخ شد.. یتو
 

 _سروش خوا...
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 بزن. نای.الــــــــسی_هــــــ
 
 دستم و سوزش بعدش یتو یزیچ یبا حس سرد از حرد آخرش بودم که جیگ

 ...نایلبرگشتم سمت ا
 

 دستم زد.. یتو یآمشول
 

 نگاه کردم.. بهش
 
 ناست؟؟؟یهمون ال نیا

 
 ...نه
 

 نداره.. امکان
 
 .نای:الدمینال
 
 مجبورم.. یپره اشکش گفت:مجبورم خواهر یچشما با
 
 ..دونمیاثر آمشول نم ای.. از اشک بود شدیداشت تار م دمید



 613 چشمانش ادی

 
 شدم... بلند

 
 منتظرمه.. اون نیرام شیبرم پ دیبا
 
 ...ستادمیپام ا یبا حس از کار افتادن استخون ها یلو
 
 با حس سقوط چشمم بسته شد. یبدم ول صیتونستم تشخ ینم
 
 تورو هم مثل اون نابود کنن.. خوامی:من نمدیچیگوشم پ یصداش تو یول
 

 نی*رام
 
 ...زدمیم وارینوک کفشم به د با
 
 ... گنیچرت م زیچ هی گمیکه مبخش به پرستارم  یساعت شده که رفته تو کی

 
 یزانوم گذاشتم و دستام و تو ینشستم.. خم شدم و آرنجم و رو یصندل یرو

 هم گره زدم..
 
 ...دادمیتکون م یسمت راستم و به تند یپا
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 تونستم ترسم و کنترل کنم.. ینم
 

 داشتم.. یبیجور ترس عج هیبود و  یعصب
 
 خوب بود..  میماه بود زندگ کی

 
 فتم خونه..ر ید با عشق مماه بو کی

 
 ..دمیچش یو م یخوشبخت نیریماه بود داشتم طعم ش کی

 
 دستم انداختم.. یبه ساعت رو ینگاه

 
 ساعت و ربع شده بود.. کی

 
 ..دمیشدم برم سمت پرستار که پرهام و د بلند

 
 ..ستادمیحالتش ا دنید با
 

 گفت:دختره... دختره گولمون زده. دیکه به من رس نیهم



 615 چشمانش ادی

 
 ..گهیم یچ دمیفهم یبود ، اصال نم جیگ
 

 دروغ گفته .. نایال نی_رام
 
 سمت بخش.. دمیبه پام دادم و دو یتموم شدن حرفش سرعت با
 
 نگهبان و پرستار رفتم تو.. یتوجه به صدا یب

 
 اتاق و باز کردم.. در
 
 تنها بود.. نایال
 

 کجاست؟؟؟ نیلیسمتش و گفتم:آ رفتم
 

 ..دمیترس یو م دیلرز یم دستام
 

 و باز کرد و اومد تو...در  پرهام
 
 ی مانتوش و گرفت و بلندش کرد.. قهی نایال یتوجه به هق هق کردنا یب
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 کجاست؟؟ نیلیآ نای_ال
 
 داد بلندش به خودم اومد.. یصدا با
 
 بخشم.. یخودم و نم ادیسرش ب ییاگر بال یسر نیا

 
 لندش گفت:بردنش..ب یها هیگر ونیم

 اومد..بردش.. سروش
 
 تخت.. یش کرد رومحکم پرت رهامپ

 
 ..رونیاتاق رفت ب از
 
 آروم بودم.. نقدریاز ترس ا ایشوک بودم  یتو دونمینم
 

 نه؟؟ گه؟؟مگهیدروغه د نای_ال
 
 شدم.. رهیپر اشکش خ یچشما به
 

 ـــه..پاش فرو کرد و داد زد:نـــــه...بخـدا نـ یبلندش و تو یناخونا



 617 چشمانش ادی

 
ــتم ــت و با تم دس ــونش گذاش ــب ام قدرتم زورشو روش ش داد  یکردم و عص

 ؟؟چــــــرایچـــــرا ســــــاکـــــتـــــ ؟؟یزدم:پــــــس چـــــ
 ؟؟یو کــــرد ـــــنـــــکاریتــــــو ا

 
 ...دیکش غیکل اتاق و برداشته بود.. ج شیگر یصدا

 
 ..غیو ج هیگر یتوجه به صدا یب

 
 شیرگ یصدافشار دادم که و اونقدر شونش و  ختمیدستم ر یرتم و توقد تمام

 ..دیکش غیقطع شد و ج
 

 دهنش.. یتو دمیو برداشتم و با پشت دستم محکم کوب دستم
 

 شد.. ریسراز یاز دهنش با حرکت آروم خون
 

 ..ختیصدا اشک ر یدهنش گذاشت و ب یو رو دستش
 

س شت و بخاطرش کل ی_تنها ک شک ر یکه بهش اعتماد دا ،  یتو بود ختیا
 .یارزش یب یلیخ یول
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 رهام؟؟شد پ ی_چ

 
 ..ستین یلعنت ستی...ن ستی_ن
 

 سرم بود.. یرو ایکه داشتم آوار شدن دن یلحظه تنها حس اون
 

 سرم گذاشتم و نشستم... یو رو دستم
 

 ...اینه.. نه خدا یسر نیا ایخدا
 
 
 شدم.. ادهیپ نیماش از
 

 ضعفش بود.. زیچ نیمرد بدتر کیی  واسه
 

 ..شهینابود م یبزارنقطه ی ضعفش  یدست رو یوقت
 

 دادم و رفتم تو آسانسور.. واریو به د دستم
 



 619 چشمانش ادی

 ...شدیپرهام داشت برام تکرار م یحرفا
نه... ک یو مجبور کرده بودن نقش باز نایبوده..ظاهرا ال نایپدر ال مارســتانی_ب

 هی یکشــمت حت یم کرده بوده که دشیهمون منصــور خانه.. تهد نایپدرو ال
 وده پهلوش زده ب یگلوله تو

 
سر ، سبا  س یتو رهیم نیلیکه آ یو وقت ننیچ یبرنامه م امکیوش و  روش اتاق 
ــرنگ ب هی نایو ال ادیم ــ یس ــ قایدق دونمینم ناروی.. حاال ازنتشیم یهوش ت راس

  نکهیا یدروغ ول ایباشه 
 

 و سروش بوده مطمئنم که راسته.. امکینقشه ی س همش
 

 شد.. یه مبار سوم بود که در آسانسور باز و بست دیشا
 
 .. رونیب تمرف
 
 در زدم و رفتم تو و در و بستم.. یو تو دیکل
 
 خونه نگاه کردم... به
 
 تو سخته... یب دونمیم
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 ...برهیزمان م یکنم کل داتیتا بازم پ دونمیم
 
 تو حرومه ... یسقف ب نیا ریز دنینفس کش یحت دونمیم
 
 تونم حست کنم.. یکه م نهیحداقلش ا یول
 

 تم..تخت نشس یرو
 
 رنگش که افتاده بود گوشه ی تخت نگاه کردم... یاسی نرهیپ به
 

 باشه براش.. شیزندگ زیچ نیتر نیمرد سنگ هیبغض  دیشا
 
 کردم.. کیو به دماغم نزد رهنیپ

 
 و بستم.. چشمم

 
 اشک و داشتم.. دنیجوش حس

 
 بالشتش گذاشتم.. یو رو سرم

 



 621 چشمانش ادی

 بود.. یرش عالعط یبو
 
 ..هکنیم وونهیبو منو د نیا

 
 هم فشار دادم.. یو رو دندونام

 
 صورتم گذاشتم.. یو رو رهنیو پ دمیبالشتش کش یو رو دستم

 
 کشم بوش و حس کنم..  یکه م یبا هر نفس خوامیم
 

 ..نی_رام
 

 ..شدمیم وونهید داشتم
 

 ..ــــــــنی_رامـــــــ
 

 تخت نشستم.. یرو عیسر
 

 آششز خونه بود.. یز توا صداش
 

 .. دمیشدم و دو بلند
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 ..هیخواستم به مغزم ثابت کنم صداش واقع یرفتم و م یت مسرع با
 
 فرستادم.. رونیآهم و پر صدا ب یخونه ی خال دنیبا د یول
 

 ..گفتیراست م مغزم
 

 مبل نشستم.. یرو
 

 دستم گرفتم.. یو تو شسیی چ کاسه
 

 ..رهیو ماست موس شسیچ عشقه
 

 م؟؟ینداشت ریموس تماس
 

 ...میداشت دیشا
 

 ...دمیشا
 

 ..دمیصورتم کش یو کالفه رو دستم



 623 چشمانش ادی

 
 خونه.. نیسکوت ا ای کنهیبغضم منو خفه م ای امشب

 
 

 دونستم ساعت چنده..  ینم یحت
 

ــتم از وقت یم فقط ــه ی  یاومدم رو یدونس ــتم و همون کاس ــس همون مبل نش
 دستمه.. شسیچ
 

 روشن شده بود.. هوا
 

 ..ومدیم میگ خورد گوشزن یصدا
 

 اق..اون ات یرم توخواست ب ینم دلم
 

 لحظه ست... نیآور کوچک تر ادیکه هر ذره ذره وجودش   یاتاق
 

 گرفتم.. ونیزیتلو اهیاز صفحه ی س نگاهمو
 

 ..؟نهیسرم سنگ نقدریا چرا
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 تاره..؟ دمید چرا
 

 دسته ی مبل گذاشتم.. یو رو سرم
 

 شکمم گذاشتم.. یو رو بالشتک
 
 االن خوبه؟؟ یعنی

 
 کنه؟؟ یدرد نم سرش

 
 ..! دهیم یدهنش طعم  بد یبازم  تو حتما

 
 بره و دستاش بلرزه.. جیبازم سرش گ دیشا
 
 

 مرد..! هی یبد بود برا دیشا
 
کرد قطره ی  یخونه و خاموش م نیســکوت ا ادیفر یکه صــدا یزیتنها چ یول

 اشکم بود.
 



 625 چشمانش ادی

 هم گذاشتم.. یو رو چشمم
 

 ..سوخت یم بدجور
 

 چشمم و هم قل*ب*م.. هم
 

که آرامش بخش  یقل*ب*م بخاطر نبود کســ دایشــدن ز رهیبخاطر خ چشــمم
 روحم بود...

 
 االن بود..  اگه

 
 ..کردمینرمش و نوازش م یب*غ*لم بود و موها یتو دیشا
 

 ..دمیبو یعطر موهاش و م دیشا
 

ــا ــتم م یوقت دیش ــش به پوس  یر مازم دو یدرد و عذاب لعنت نیخورد ا ینفس
 شد..

 
 ..ومدیدر م یصدا

 
 ..نمیو بب یخوام کس ینم یحت



wWw.Roman4u.iR  626 

 

 
شد: کل ب یحرفا ستانیپرهام برام تکرار  شت مار شون یاثر چیه میو گ نبود ،  از

ــن از ا میدیاحتمال م ــن پ یول رانیرفته باش آدما  نیکردن ا دایاگر هم نرفته باش
  یسخته خصوصا وقت

 
 .میباند فوق حرفه ی طرف هی با
 

 ..ومدیبه در م یمشت و لگد ها یداهم ص هنوز
 

  شدم.. بلند
 
 هام رفتم در و باز کردم.. ینیمام سنگت با
 

 ؟؟یکن وونهیمنو د یخوا ی_مردک م
 

 زد و اومد تو.. نمیبه س یمشت
 

 نشستم.. کنارش
 

 نشد؟؟ ی_خبر



 627 چشمانش ادی

 
 برات دارم.. یخبر خوب ی_نه ول

 
خونه بود اونم سـالمه  نیبه ا نیلیشـد به من داد اوردن آ یکه م یخبر خوب تنها

 سالمه..
 
 شدم.. رهیرم بهش خه و خماخست یچشما با
 

 . نیو سمتم گرفت و گفت:بب شیگوش
 
 !!!!شدیم یابیصفحه نگاه کردم...داشتم رد به
 

 گوشه ی ل*ب*م پهن تر شد. لبخند
 

 ؟؟ی_چه جور
 

که بر ی_وقت بالتون  مدم دن مدم  شیپ یچ دونمینم میاو خودم فکر کردم او
شتم ول نیلیکفش آ یو تو ابیرد سا یگذا شده  شن ن ازده ظهر عت دوهنوز رو

 ..شهیروشن م
 

 ..دمیکش یقیعم نفس
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 کمکم کن...  ایخدا

 
 کنم.. داشیکن پ کمکم

 
 ..ایخدا

 
 
 ..دادمیتکون م یسمت راستم و عصب یپا
 

 شه؟؟یساعت دوازده م یک پس
 
 در برگشتم سمتش.. یصدا با
 

 _هنوز روشن نشده؟؟؟
 

 کون دادم..و ت سرم
 

 وندم به مشتم..و چسب میشونیهم مشت کردم و پ یتو دستامو
 



 629 چشمانش ادی

 کنارم..  نشست
 

 ..یشیم تیاذ شتریکه تو ب ینجوری_دادا آروم باش ا
 

 خوام منم نباشم. ی_اون نباشه م
 

 یتو دار ی_اونا اونقدر اون دختر و دوســتش دارن که بهش صــدمه ی نزنند ول
 با خودت. یکن یبد م

 
 یمنو نمحاال حرد نزن تو  نقدریدســتم و به شــونش زدم و گفتم:ا با  کالفه

 .یفهم
 

 بالکن روشن شد صدام بزن. یتو رمیو گفت:م دیکش یپوف
 

 ..رونیو برداشت و رفت ب گارشیس پاکت
 
 

ــر نیا ایخدا ــم م یس ــات که از  یهم بهم برگردونش قس خورم به تمام مقدس
 ازش مراقبت کنم.. شتریجونمم ب

 
 ... دمیچش یو م یطعم خوشبختداشتم  تازه
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 ردن..و نابود ک زیچ همه

 
 بلند شد.. یگوش یصدا

 
 رفتم سمتش.. عیسر

 
 انن.تهر یزد و گفت:تو ینگاه کرد..لبخند یو به گوش رونیبالکن اومد ب از
 

 تهران؟؟ ی_کجا
 

 مرکز تهران. قای_دق
 

 خوشحال بودم.. ادمیبودم..ز خوشحال
 ..میشد نشیو سوار ماش رونیهردو رفتم از خونه ب عیسر

 
 صه بهش گفت..و خال انیزنگ زد و جر یکی به
 
 ..میستادیزده بود ا ابیکه رد یهمونجا قایدق
 



 631 چشمانش ادی

 .. فیو کث کیخونه ی کوچ هی
 

 باز بود. اطشیح در
 

 دیپرهام دستم و کش یبرم تو ول خواستم
 

 خونه هست. یتو یخبرا هی_نرو مطمئنم 
 

 دادم..هولش  یشک کردم ، در و کم خودمم
 

 ..ومدی یرفت و م یبچه ی داشت با دوچرخش م پسر
 

 _آقا پسر؟
 

 برگشت سمت پرهام.. پسره
 
 ه؟؟یخونه ی ک نی_ا
 

 شونش و باال انداخت.. پسره
 

 تو؟؟ یبر یتون ی_م



wWw.Roman4u.iR  632 

 

 
 گفتم:نه پرهام.  عیسر

 
 .ارشیمن گفت:برو تو دوتا کفش گذاشته برام ب الیخیب

 
 نه..خو یشد و رفت تو ادهیپ عیسر پسره

 
 .یکرد یکار و م نیا دی_پرهام نبا

 
 .شهینم یزی_چ

 
 و گرفت سمت پرهام.. نیلیآ یو کفشا رونیاومد ب پسره

 
 ..امکیدلم لعنت فرستادم به سروش و س یتو
 

 ..ایزدن لعنت گولمون
 
 

 بود.. نیسنگ سرم
 



 633 چشمانش ادی

 ..رمیگ یم شیکرده و از درون دارم آت خیکردم بدنم  یم حس
 

 دادم.. هیتک نیو به بالشتک ماش سرم
 

 ..؟ییکجا آخه
 

 ..؟یلعنت ییکجا
 
 تونم.. ینم
 

 تونم... یهمه حست کرده بودم نم نیکه ا حاال
 

 تونم... یکنارت تحمل کرده بودم نم دنیکه به نفس کش حاال
 

 تونم... یکه به عطر موهات عادت کرده بودم نم حاال
 

 .؟؟بدبخت. ایو بعض انیم ایاز اول خوشبخت به دن ایبعض چرا
 
 ..ستیانصاد ن نیا

 
 ...میپسرمون بخر یبرا یبود دوچرخه ی آب قرار
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 خودش باشه.. هیدخترم شب یبود رنگ چشما قرار

 
 و نشنوم... یزیخنده هاش چ یجز صدا گهیبود د قراره

 
 من برام بشه تمام عمرم.. هیبود تمام زندگ قرار

 
 ..!کماهیفقط  یول
 
 تموم شد... کماهی

 
 رفتن...منو ازم گ یزندگ

 
 بدون حس نوازش دستاش.. حاال

 
 کنارم...هاش  نفس بدون

 
 کنم..؟؟ کاریرنگ عشق چشماش چ بدون

 
 باشم و بسوزم؟ ادشیبه  فقط



 635 چشمانش ادی

 
 چشمانش... ادی به
 

 ...دمیکه سه سال انتظارش و کش یچشمان
 

 ..دیلرز یگرفت قل*ب*م م ینم اشک م یکه وقت یچشمان
 
 

 عوض شود.. نیآسمان و زم یجا کاش
 
 

 آدم ها عوض شود.. تیذات و ن دیشا
 

 ار دوم فشار دادم..ب یو برا کشسول
 

 حبس شدم برگشت.. نفس
 

 پرهام نداشتم... یبه تف و لعنت ها یتوجه
 

 .. هینفس حبس شده ی من ناراحت و عصب بخاطر
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ساعت نبود زندگ ستیب نیا یتو دونهینم یول سم برا میو چهار  سال  یمن نف
 شود.. یها حبس م

 
 ..دمیحلقه کش یبار صدم رو یشستم و برا انگشت

 
 گرفتم.. یدستم م یتا دستات و تو یدبو کاش

 
 ..دمیکش یآه
 

 نتونست خودش حلقه انتخاب کنه.. یحت
 

 و نداشت.. محلتش
 

 ...زیبه همه چ لعنت
 

 از تهران خارج نشدن.. ی، حت راننیا یتو نایمن مطمئنم ا نی_رام
 

 یبکشم و با سوختن کبد هام صدا گاریونستم ست یآسم و نداشتم م نیا کاش
 تم و خاموش کنم..سکو ادیفر
 



 637 چشمانش ادی

خارج کی نیا یتو نیرام نی_بب ته هم فرودگاه   یعنی یرفتم و هم داخل یهف
 ..میکن داشونیپ میتون یپس م راننیا یتو نایا یو چک کردم ول زیهمه چ

 
 ..ونابیخ یتو یها نیو از پنجره ی خاک خورده دوختم به ماش نگاهم

 
 ..دمیپرهام و شن یعصب دنیپود کش یصدا

 
 شده... فتهه هی

 
 گذره... یهفته بدون تو م هی

 
 گذره... یسخت م یول
 
 و خاطره... ادیاز  پر
 
 ...یاز درد و سخت پر
 

 ...یبود کاش
 
 شدم.. یآرام م تیبا حس نوازش موها تا
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 ..یبود کاش
 
 شدن.. یک مسب میکوله بار شانه ها  تیلبخند ها دنیبا د تا
 

 ..یبود کاش
 
 
 نیلی*آ
 
 چشمم و باز کردم.. دیچیم پسر یکه تو یدرد با
 

 و تار کرد.. دمیاشک د ظیی غل حلقه
 

 ..دمیو نشن یزیرعد و برق چ یجز صدا یکردم ول ناله
 

 زد.. یبدنم صدمه م یداشت به تمام سلول ها دردش
 
 تخت نشستم.. یزور رو به
 

 دوتا دستم گرفتم. نیو ب سرم



 639 چشمانش ادی

 
 م دور کنه.. از درد و نیکنم ا یاون لحظه فقط از خدا آرزو م یتو
 

 زانوم گذاشتم.. یو رو سرم
 

 ..دمیشن یو م زمیر یناله ها یصدا
 

 ..دمیشن یهق هق خفم و م یصدا
 

 ..! نیرام
 
 ..یتا بهم قرص بد یستین

 
 ...یو سرم و ماساژ بد یبا دستت موهامو نوازش کن تا
 
 ..یبد و ازم دور کن یتمام حس ها میو ناراحت دنیکه وقت درد کش یستین

 
 ..یبود کاش

 
 .نیلی_آ
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 زانوم بلند کردم.. یو از رو سرم
 
 شدم به مرد روبه روم.. رهیخ
 

 بد یلیبد بود...خ یبود ول پیخوشت دیشا
 

 ؟؟ی_خوب
 

 تخت نشست و نگاه کنجاوش و بهم دوخت.. یرو
 
 رنگش..  یسرمه  یچشما یشدم تو رهیخ
 

ــت بگه تو با ارزش تر تونهیآدم م هی مگه  یبم ، من فقط خوبرا ینیمدام در گوش
 .. خوامیتورو م

 
 ذره ذره نابودت کنه.. یول
 
 چت شده؟؟ نیلی_آ
 

 تر اومد..  کینزد



 641 چشمانش ادی

 
 صورتش.. یدهنم و جمع کردم و تف کردم تو یتو بزاق

 
 

 .. ونریبلند شد و رفت ب یگوشم ول یو بست..منتظر شدم بزنه تو چشمش
 

 و محکم بست و قفلش کرد.. در
 

 برادرم نبود.. اون
 

 ها هم ثابت کنن اون برادرته من قبولش ندارم.. نیاگر بهتر یحت
 

 و بچشم... ینذاشت من طعم خوشبخت اون
 

 ..کماهی فقط
 
 با ارزش.. کماهی

 
 بود.. کماهیهمون  یعمرم تو یروز ها نیارزش تر با
 

 قصعـ هاعـ اینعـ شروِع 
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 کیعـ همـ نیستبود و ی یکیعـ
 
 اول قصعـ روشن بود از

 آدم نیست...ع مالعِـ رسیدن
 

 بالشت گذاشتم.. یو رو سرم
 

 برد.. یم ادمیبارون داشت درد و از  یصدا
 

 سمت چشم و باال اوردم.. دست
 

 دستم و لمس کردم.. یی تو حلقه
 

 ی سرد و به ل*ب*م چسبوندم.. حلقه
 

 ناخواسته از  یو بستم.. اشک چشمم
 

 افتاد.. مچشم
 

 خوبه که دارمت... چقدر



 643 چشمانش ادی

 
 تونم حست کنم... ینت بازم مدبا وجود نبو یحت
 

 ..میزد یبودم باهم به بارون زل م شتیاالن پ اگه
 

 ...میخورد یقهوه هم م دیشا
 

 ..نیریتلخ و تو ش من
 

 ها به من.. وونهیو تو بازم مثل د شدمیم رهیبه بارون خ من
 

 کردم.. یدستم و حس م یره هاد بارون روکردم و قط یدستم و دراز م من
 
 ..یکرد یونه و بزرگت و دور شونم حلقه مدمر یدستا تو
 

 دهنم گذاشتم... یو رو دستم
 
 بشنومه... یهق هقم و کس یخواستم صدا ینم
 
 خوشحال ترشون کنم.. شونیخوام با وجود خوشحال ینم
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 بارون بود که منو آرومم کرد.. یصدا دیشا
 

 که حسش کردم کنارش.. ییایهم رو دیشا
 
 
 نگاه کردم.. ینیس به
 
 کرد.. یداشت حالم و بد م یسبد کوچک سبز یتو ینعنا یبو
 

 . نیلی_بخور آ
 

 نگاه کردم  ،نگران بود؟؟ بهش
 

 ...هه
 
 سرخ شده کنار ران مرغ زدم.. یها ینیزم بیس یچنگال تو با
 

 دهنم بردم.. یو باال اوردم و تو چنگال
 
 خورم.. یه دارم با التماس غذا مهفته شده ک کی



 645 چشمانش ادی

 
 خورم و کوفت.. یکوفت م طهفته شده که فق کی

 
 _از برنج هم بخور مرغم بخور..

 
 نگاه کردم.. بهش

 
 چشماش رنگ ترس و گرفت.. یکه رنگ نگران دید یدونم چ ینم
 
 .رونیپاش گذاشتم و گفتم:برو ب یو رو ینیس
 

 با شوک بهم زل زده بود.. هنوز
 
و به  مکمرم گرفت یهش شـــدم.. پشــتم و کردم بهش و پتو و تا رونگا الیخیب

 شدم.. رهیپنجره ی بزرگ اتاق خ
 
 قدم زد... دیباران با نیا یتو
 

 مردانه ی... یبا شانه ها همراه
 

 ...یبا دستان بزرگ و گرم همراه
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 عاشقانه ی... یبا نوازش ها همراه

 
 بسته شدن در اتاق اومد ، یصدا

 
 قفلش کرد.. و چرخوند و دیکل
 

 ..دادیتم ازارم مسباران قطع شده بود..حس نبض تند د یصدا
 
 اعصاب خرابم بود.. از
 

 زند.. یهمه تند نم نیا ینبض چیه وگرنه
 

 ..دمیکش یپر صدا نفس
 

 شکمم جمع کردم.. یتو پاهامو
 

 ..یکردیتا ب*غ*لم م یبود کاش
 

 گرفتم.. یارامش م دنیبود و از حس کنارت خواب کاش



 647 چشمانش ادی

 
 ..درکیمغزم اکو م یدوستت دارم تو یزمزمه ها یبود و صدا شکا
 

 پتو و بالشت نبودن.. نیا کاش
 
 آب کنار تخت و برداشتم و از آب خوردم.. وانیل

 
 شده بود.. گرم

 
 ..شدیهوا داشت سرد م یول
 

 سرما بخوره؟؟ نکنه
 

 رون؟؟یهوا بره ب نیا یتو نکنه
 

 هوا و حس کنه..؟؟ یمن سرد یب نکنه
 

 و بستم.. مچشم
 

 .نیکردم:رام زمزمه
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 .نی_جان رام
 

 دارم. _دوستت
 

 ..شتری_من ب
 

 _عاشقتم.
 

 ..وونتمی_من د
 

 حفظ شده و به خودم گفتم.. یزمزمه کردم و جواب ها بازم
 

 ..کردیو کمتر م یدرد دور یکم
 
 

 خستم و ازش گرفتم.. نگاه
 

 ..نهیزم یآدمه رو نیتر زی...نفرت انگخوردیازش بهم م حالم
 

 خور..غذاتو ب نیآدم بش لبه اون پنجره مث یهفته شده زل زد هی گهی_بس کن د



 649 چشمانش ادی

 
 یهام م هیر یخاک آب خورده و تو یتونســتم پنجره و باز کنم و بو یم کاش

 ..دیکش
 

 ..دمیشن یم شویعصب یصدا
 

 طرد خودش.. دیدستم و کش مچ
 

 کرد.. یاز فشار دستش درد م مچم
 

 بــــــس کـــــــن. نیلی_بس کن... بس کن.... آ
 

 ..دیچیگوشم پ یتو ادشیفر یصدا
 

 ی اشکم افتاد پشت دستش.. قطره
 

 نگاهش عوض شد.. رنگ
 

 خوام..  یو قاب صورتم کرد و گفت:معذرت م دستش
 

 اشکام و نداشتم...  کنترل
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 دلم تنگ بود.. من

 
 ی و نداشتم.. گانهیب یها ادیفر تحمل

 
 چند سال بود.. یانگار یشده ول هفته هی گفتیم
 

 گذاشت.. نشیس یو رو سرم
 

 .. دیکش یموهام م یو رو دستش
 
 ..ومدیعطر تلخش بدم م یبو از
 
 بالشت گذاشتم.. ی، سرم و رو دمیعقب کش میحال یتمام ب با
 

ست یهفته م کی نیا یکه تو یزیچ تنها ود پنجره ب نیخوب آرومم کنه هم تون
 ..رونشیب یو هوا

 
-------------------------------------------------

----- 



 651 چشمانش ادی

 
 برنج انداختم.. یسرخ شده رو یبه ماه ینگاه

 
 گرفت.. عقم

 
شد  پخش اتشی..تمام محتونیزم یو با دستم پرت کردم رو ینیزدم و س یعق
 ..نیزم یرو
 

 یچیبودن معدم ه یبخاطر خال یو عق زدم ول ییسمت دستشو دمیدو عیسر
 ..ماوردیباال ن

 
 ..دمیتخت دراز کش یاتاق و رو یبرگشتم تو جهیسرگ با
 

 شکمم جمع کردم..  یتو پاهامو
 

 اتاق نداشتم.. یکه اومده بودن تو یبه دونفر یتوجه
 
 ؟؟یخوب نیلی_آ
 

 ...!سروش
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 مثل تو نداشتم.. ییدا چوقتیه کاش
 

 و بستم..  چشمم
 

 جمع کردم.. شتریب پاهامو
 
 
 ...از دردش ل*ب*م و به دندون گرفتم..دیکش ریدلم ت ریز
 

 .ادیبگو دکتر ب امکی_س
 

 خواد. ی_نم
 
 اصــ... دهیحالت بده رنگت پر نیلینگاه کرد و گفت:آ همب

 
 خوام. ینم گمی_م
 

 بهش نکردم نه خودش و نه سروش.. یزد بهم..توجه زل
 

 ..دمیپام کش یوو ر پتو



 653 چشمانش ادی

 
 دلم گذاشت و آروم فشار دادم.. یو و رو دستم

 
 و بستم و پاهامو ساد کردم.. چشمم

 
 بود.. یبازم درد بد یدرد کمتر شد ول از
 
 نشده بودم...  ینجوریا چوقتیه
 

 قرص و بخور. نی_بلند شو ا
 

 شدم به دستش.. رهیو خو باز کردم  چشمم
 

خودم  یوقت یگذاشت که کمکم کنه ول شونم یکه دستش و رو نمیبش خواستم
 ..زارمیبرادر بودنشم ب نیاز ا دیکامال فهم دمیو عقب کش

 
و  آب وانیهنم گذاشتم  ، لد یدهنم اورد..از دستش گرفتم و تو کیو نزد قرص

 ازش گرفتم و قرص و خوردم..
 

 روبه روم.. نشست
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 ؟؟یرنگش و ساد کرد و گفت:خوب یمشک سلبا
 

 چشمم بود..  ریز رشیورتم ، مسو اورد سمت ص دستش
 

 ..دمیو باال اوردم و دستش و عقب کش دستم
 

 زد بهم..  زل
 

 ..شیرنگ یدوختم به چشما نگاهمو
 

 ودته؟؟_باور کن بخاطر خ
 
 احمقه.. یلیخ
 
 ...یلیخ
 

 ...از سروش از من.. رهیم بگخواد انتقا یاون م ،یاون باش شیخوام پ ی_نم
 

 ..رهیخواد ازشون انتقام بگ یهم م نیمهستن که را یبد یآدما چقدر
 



 655 چشمانش ادی

 ؟؟یریگ یانتقام م یاز ک یو گفتم: تو دار دمیچشمم کش ریو ز دستم
 
 نگاهم کرد.. جیگ
 

 تو...خوام از  ی_من م
 

 ؟؟یریگ یانتقام م یخواهرت از ک یبا نابود ی_تو دار
 

 ..زدینم پلک
 
 شد ... رهیخ
 
 من..؟؟ یبود از حرفا جیگ ایشوک بود  یتو
 
 
 
 

ــتم ــتم و گفتم: م یو رو دس  ای ینابود کن ؟؟منویکن کاریچ یخوا یدلم گذاش
 ؟؟یریانتقام بگ

 
 شد.. یم شتریهر لحظه داشت ب دردم
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 شوک بود.. یو توود ب رهیخ هنوزم

 
 گفتم.. یزیهم فشار دادم و آخ ر یو رو چشمم

 
 ..زدیپلکم نم ینشد..حت متوجه

 
 ناله کردم.. ادیدرد ز از
 
 خودش اومد.. به
 

 ..کردمیناله م هیتخت از درد ولو شدم و با گر یرو
 
 ..؟؟شهیتموم م یک
 

 ..شهیوقت تموم نم چیه درد
 

 شروع بشه.. دیکه نبا یزمان خصوصا
 

 و باالفاصله سروش اومد تو.. رونیرفت ب عیسر



 657 چشمانش ادی

 
ــروش و تو ادیونقدر زدلم ا درد ــط س ــتم موقع بلند کردنم توس  یبود که نتونس

 آغوش رفتنش اعتراض کنم..
 

 کردم.. یم هیبود از درد گر نشیس یرو سرم
 
 ..دمیو گرفت و کش رهنشیی پ قهی

 
و در  نیه به ماشبرسکرد زودتر  یم یکالفه بود و سع یول دمیشن ینم صداشو

 ..گفتیم یزایزمان به من چ نیهم
 

 بودم.. نیآغوش رام یاالن تو کاش
 

 کنار درد طاقت فرسا آرامش عشق و داشتم... حداقل
 
 
 
 

صدا امکیس یپا یرو سرم شون و م یبود و   یدردم اونقدر یول دمیشن یداد
 کرد.. یشد توجه یبود که نم ادیز
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 .. دمیشکمم کش یرو و دستم
 

 ..برهیداره نفسم و م یهست ول ینبود بخاطر چ معلوم
 

ندونم که طعم خون و حس  یو رو د قدر  گذاشــتم و زور کردم اون ل*ب*م 
 کردم..

 
 یدرد یداشت با حرفاش آرومم کنه ول یدستم بود و سع یسروش رو یدستا

 داد.. یو نم یچیبرد فرصت ه یداشت امونم و مکه 
 
 

دســتش و از  رفتیپاهامم داشــت م یه توک یاوردم و با تمام درد و باال دســتم
 شدم.. نشیموهام پس زدم... متوجه نگاه غمگ یرو
 

 هق هقم از درد بلند شده بود.. یصدا
 

ستم و رو یصدا سروش اومد ، د شت و م یداد  شم گذا هق هق بلندم  ونیگو
 تم:دادنزن.گف
 



 659 چشمانش ادی

ش متوجه س نیترمز ما شد و  شم ، هم ادهیکم کرد پکم امکیشدم ، در باز   نیب
 ... دمیکش یبلند غیگذاشتم از درد ج نیزم یکه پام و رو

 
 و نداشتم.. ستادنیو پاهامم درد و گرفته بودن و قدرت ا کمر

 
 

 بلندم.. غیبلندم کرد و همزمان شد با ج عیسر سروش
 
شی  قهی سروش و محکم ک صال دلم  دمیکت  سبوندم بهش..ا صورتم و چ و 

 و زیو دردم همه چ طیشــرا دیشــا نندیبب گرانیکردنم و د هیخواســت گر ینم
  هیبازم  یکردم ول یعوض م

 
 ضعف بود برام.. جور

 
که دســـتش و  یرو بره  گذاشـــتم...خواســـت  خت  گرفتم و ت محکم 
 :نرو...سروش نرو..دمینال
 

 ، کنارتم. نجامیهم رمیتش و اورد جلو و گفت:نمو فشرد ، صور دستم
 

لحظه  هیدســتم  یوســوزن ت یبا ســوزش و خنک یول ومدیاطرافم م یصــداها
 هم فشار دادم... یرفت و چشمم و از سوزش بدش رو ادمیدردم 
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ــمم ــخفه ی ک غیباز کردم و بازم از درد ج چش ــت  ی.. ولدمیش ــمام داش چش

 شد.. یم نیسنگ
 
 تار بود.. دمید
 

 ر..وش._س
 

 محو بود.. یول میدیو م صورتش
 

 .. میدیتند ل*ب*ش و م حرکت
 

 _سر...وش.
 

 شنوه..  یمطئن بودم اون م یول دمیشن ینم صداشو
 

ـی:  سر..وش نرو..اذدمینال یجیدرد و گ ونیم بازم ـتم نکن ..سر...وش ـ ـ ...
 مــ...

 



 661 چشمانش ادی

تم دس یول رونیب دمیچشمم و گرفت... دستم و از دستش کش ینیسنگ بخوا
 و گرفت.. 

 
 ..شدیاطرافم داشت کم تر م یو صداها سر

 
 لحظه ی قطع شد.. یود براکل بدنم ب یکه تو یبسته شد و درد چشمم

 
 
 
 

 _سرده.
 

 _هوا گرمه که!!!
 

 سرده.. نی_رام
 

 من هوا گرمه. خنده ی کرد و گفت:خانم  تک
 

 سرده ب*غ*لم کن. نی_رام
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 زیمه چه دیچیگوشم پ یکه تو یبا صدا یباز کرد که ب*غ*لم کنه ول دستاشو
 محو شد..

 
ستم شتم و به نور یو جلو د شمم گذا ستق یچ شت م شمم م میکه دا  یبه چ

 خورد لعنت فرستادم..
 
 ؟؟یخوب نیلی_آ
 

 عادت کرده بود.. گهیبرداشتم..چشمم د دستمو
 
 ت نگرانش نگاه کردم..صور به
 

 ..رهیرفته داروهات و بگ امکی؟؟سیدار اد؟؟دردی_برم بگم دکتر ب
 

 آب نگاه کردم.. یو ازش گرفتم و به بطر نگاهم
 

 _آب بده.
 

 ؟؟یشد و گفت:چ خم
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 .خوامیبا دستم ماساژ دادم و گفتم:آب م یو کم گلوم
 

و  ختیب رآ یکنارش کم یکیپالست وانیل یآب و تو یرفت سمت بطر عیسر
 دهنم اورد.. کینزد

 
 بده. شتریب کمیخوردم و گفتم: ازش

 
 

 .یآب بخور ادیز دی_دکترت گفته نبا
 
 االن؟؟ یسطل انداخت و گفت:خوب یو تو وانیل

 
 و گفتم: سرم درده. دمیکشسرم  یدستم و رو کالفه

 
 .گمیبه دکتر م _االن

 
بهم  یمکک هی یتون یکه رفت روبه پرســتار گفتم:م نی.. همرونیاتاق رفت ب از
 ؟؟ یکن
 

 و هشت ساله بود فکر کنم..  یزن حدودا س هیبود  یخوش اخالق پرستار
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 ؟؟ی_چه کمک
 

شوهرم زنگ بز خوامی_من م ش شهیم زارنینم نایا ینم ولبه  نگ ز یو بد تیگو
 بزنم؟؟

 
 دستم گذاشت و گفت:زود باش تا یسادش و تو ییاینوک هیگوشزد و  یلبخند

 .ومدهین
 

 و به گوشم چسبوندم.. یشماره و گرفتم و گوش عیسر
 باشد * ی*دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م

 
 شانس.. نیبزنن به ا گند

 
 :بله.ه بوق اول و نخورده بود جواب دادی پرهام و گرفتم ک شماره

 
 )...(باشــه خودت و مارســتانیفکرنم ب مارســتانمیب یاالن تو نمیلی_پرهام آ

 برسون تورو خدا.
 

 یو قطع کردم و دادم دســت خانمه و ازش تشــکر کردم.. گوشـ یگوشــ عیســر
 زنگ خورد و همزمان شد با اومدن سروش و دکتر..
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 ..رونیجواب داد و رفت ببودم پرهامه ، پرستارت  مطمئن

 
 هم ماها رو؟؟ یسوندو تر تییشده که هم دا یتر جون چ_خوب دخ

 
 ..!هه
 

 قشنگم.. هیمن گند زده به زندگ ییادن دا یندار خبر
 

 سوزه. یکنه.. چشمم و م ی_سرم درد م
 

له تو آپاند یو کم نکشیو ع دیخند ود و ب دهیترک ســـتیتکون داد و گفت:وال
 ه؟؟یو سوزش چشمت از چادن سردرد  یعمل شد

 
 عجب کردم و گفتم:عمل؟؟حرفش ت از
 

 .یهست یبستر نجایومد و گفت:اره دخترم االن سه روزه اا کینزد
 
 ..؟؟؟مارستانمیسه روز ب یعنی

 
 .کنهیکه سرت درد م تهیهوش یکرد و گفت:بخاطر ب یچک هیو  سرمم
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 ..رونیاز اتاق رفت ب بعدشم
 
 ؟؟یکن ینگاه م ینجوریا ؟چراه؟یسروش نگاه کردم و گفتم:چ به
 

 دن؟؟ید یچ شتیآزما یاالن تو یدون یاومد و گفت:م کمینزد
 

 ..دمیترس یکم
 

 ؟؟ی_چ
 

 _احتمال پنجاه درصد حامله ی..
 
 ؟؟یگیم یو گفتم:جد دمیحرفظ خوشحال شدم..خند از
 

 چقدر خوبه.. یواااا
 

 ..نیی من و رام بچه
 

 ..یییووو
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 دورش بگردم.. یاله
 

 گهیبوده االن د یزیم چاگر یو قطع کرد:ول میخندش خوشــحالپوز یصـــدا
 گهیاالن د یشــش ماهه هم داشــت نیاگه جن یکرد سیعمل آپاند چون ســتین
 ..ستین

 
 ذوقم.. یزد تو یرحم یب با
 
 صورتش نگاه کردم.. به
 

 اشکم و دراورد.. پوزخندش
 

 ..زندیانداختم و گذاشتم اشکام بر ریو ز سرم
 
 ود...مرد چقدر بد ب نیا

 
 پست بود.. چقدر

 
 بچم و از دست دادم؟من  یعنی

 
 پنجاه درصدم از دست دادم..؟همون  یعنی
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 ...نــــــــــــــــــــــه

 
 ...هیگر ریزدم ز بلند

 
 یغضپر ب یبا دستم زدم پشت دستش و با صدا یو اورد سمت کمرم ول دستش

شو...تو  ست هیگفتم:گم شبختخ یتون ینم...یانگل هی...تو..تویآدم رذل و پ  هیو
 ... ینیو بب گرانید
 

 کردم... هیو گرصورتم گذاشت  یو رو دستم
 

 ..رونیبره ب کاش
 

 نگاه خشک و سردش و ندارم... تحمل
 

 بودنش کنارم و ندارم... تحمل
 

 و ندارم... میزندگ یبخاطر نابود شیخوشحال تحمل
 
 : .. 
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 و در و محکم بست.. رونیاتاق رفت ب از
 

 و نرم و ب*غ*ل کردم.. دیسف بالشت
 
 بود؟؟ شمیپ نید االن رامش یم یچ
 
 گرفت؟؟ یشد دستم و م یم یچ
 

 ..خوامیو م نیرام من
 

 خوام.. یشوهر عاشقم و م من
 

 چشماش رنگ محبت بود... یکه تو یهمون
 

 ..کردیهم مکه با عشق نگا یهمون
 
 ... دیلرز یچونم م ادیبغض ز از
 

 ن پرستار اومد تو..اتاق باز شد و همو در
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 نگاهر کردم... بهش

 
 و سمتم گرفت و گفت:زود حرد بزن.  شیگوش عیسر

 
 و ازش گرفتم و به گوشم چسبوندم.. یگوش

 
 ...نیلی_آ
 
 ..هیگر ریزدم ز یصداش از دلتنگ دنیشن با
 

 نکن.. هینکن..توروخدا گر هی_گر
 
 مردونه و بغض کردش دلم گرفت.. یصدا از
 

 .نی_را...م
 

 .نین رام_جو
 
 .. منو ببر..ای_ب
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 ..توراهم..امی_دارم م

 
 ..نی_رام

 
 ..نی_نفس رام

 
 بچم و کشتن.. نای_ا
 

 نگو..  یچیه دمینگو.. قسمت م یچی_ه
 

 ..ای_زود ب
 

 نکن.. هیتو فقط گر انی..بخدا دارم مامی_دارم م
 

 تو.. ادیب هویممکنه  کنمی_قطع م
 

 نکن.. هی_باشه.. باشه.. من تو راهم تو هم گر
 
 تحمل صداش و نداشتم.. گهید
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 کرد.. یداشت خفم م یگدلتن
 

 ...هیگر ریو دادم دست پرستار..و زدم ز یگوش
 

 خواستم صدام بلند بشه.. یدهنم گذاشتم و زور کردم.. نم یو رو دستم
 

 ..نهکیآدم عاشق  و خفه م زیچ سه
 

 ...یدلتنگ
 

 ...ییجدا
 

 ..یدور اجبار
 
  ..: 

 
 

 سرم گذاشتم و گفتم:تورو خدا بهم آب بده. یو رو دستم
 
 .ایو گفت:ب یسمت بطر فتر



 673 چشمانش ادی

 
بازش م یبطر که داشــتم  کردم گفتم:ســروش  یو ازش گرفتم و همونجور 
 است؟؟کج

 
 .نییشلوارش کرد و گفت:رفت کافه پا بیج یو تو دستش

 
ــبونم گفتم: توهم م یبطر نکهیااز  قبل ــ یرفت یو به ل*ب*م بچس  یه ها، نقش

 نابود کردنم. شتریب یبرا دیبکش دیتونست یم یخوب
 
 ..دمیو به ل*ب*م چسبوندم و آب و سر کش یبطر نشیتوجه به نگاه غمگ یب

 
 یم یارک هیپشت دستم ل*ب*م و خشک کردم و گفتم:و بستم و با  یبطر سر
 برام؟؟ یکن
 

 و گفت:جون بخواه. زد یمحو لبخند
 

 ..!هه
 

 بخر.. یفندق کی_برو برام ک
 

 ؟؟ی_فندق
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 .ی_آره فندق

 
 گردم. یبر م یو گفت:زودبرداشت  یصندل یو از رو کتش

 
ــتم از اتا ادی..حاال من از فندق بدم مرونیاتاق رفت ب از  رونیق بره بفقط خواس

 ..ننشیاومد نب نیکه اگر رام
 

سم ستادم و خ رونیو محکم ب نف شحال از افر ا باز ب یول ادیم نیاالن رام نکهیو
 شدن در توسط سروش اخمم توهم رفت..

 
 ه؟؟یفت:چکج شد و گ یی ل*ب*ش کم گوشه

 
 ازش گرفتم.. رومو

 
 : .. 

 به تو..  لعنت
 
 پست و خودخواه.. یتو به
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 زنگ خورد..  شیگوش
 

 ه؟؟ی_چ
 

 تمام حواسم و دادم به حرفاش.. یسمتش ول برنگشتم
 

 .انی_تو حواست و جمع کن هروقت گفتم بزار ب
 

 کتش انداخت و اومد سمتم.. بیج یو تو یگوش
 

شتم ش برگ د.. از کر ستادنمیطرد خودش و مجبود به ا دیسمتش ، بازوم و ک
 فشار دستاش اخمم توهم رفت و گفتم:چته تو؟؟

 
 .. کنمیم تی قرمز گفت:حالکامال یچشما با
 

 گفتم.. ی.. آخ بلنددیدستم کش یو محکم از تو سرم
 
ش یتوجه به خون رو یب ستم کتش و تنم کرد و بازم و ک ز طرد خودش و ا دید

 ..دیکش رونمیاتاق ب
 

 نه..شک یورو خدا دستم داره م_ت
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 ..دیکش یرفت و منم م یتند راه م تند

 
 ..کنمینابودت م نجایهم یزیذره اشک بر هی_فقط خفه شو..

 
 پرتم کرد... یجلو یصندل یبردم و رو مارستانیب نگیپارک یتو
 

 کتش خورده بود.. نیبه دستم انداختم که تمام خونش به آست ینگاه
 د شد..خون ها حالم ب دنید از
 

د و خوابون یو فشار داد و محکم صندل یدکمه ی کنار صندلسوار شد و  عیسر
 ..یشیو گفت:بلند نم

 
 صداش باعث شد نتونم تکون بخورم.. یتو تیو جد تحکم

 
سرگ یخون رو دنید ضعف ستم و  شت همون  جهید سرم دا  یذره انرژ هیی 

 گرفت.. یتنم و ازم م یتو
 
 : .. 
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 ..زدیحرد م شیو با گوش ردکیم یسرعت رانندگ با
 

 کرد.. یم دیو تهد یکی داشت
 
 ینجوریو چرا داره ا هیشــدم ک یاونقدر حالم بد شــده بود که متوجه نم یول

 ..زنهیحرد م
 

از خون شـــده ...چشــمام هر لحظه  سیکت کامال خ نیآســت کردمیم حس
 ..شدنیتر م نیسنگ

 
 اشتم..ند ختنمیتوان اشک ر یحت یکنم ول هیخواست گر یم لمد
 

-------------------------------------------------
----- 

 
 بخور. نمی_ا
 
 ..دمییدستش و گرفتم و جو یحرص لقمه ی تو با
 
 دستم نگاه کردم.. به



wWw.Roman4u.iR  678 

 

 
 بسته شده بود..  یرنگ دیبانداژ سف با
 

 رگ دستم و پاره کرده بود.. یعوض
 
 دتا لقمه..جز چن ینخورد یچینگاه کرد و گفت:ه ینیبه س امکیس
 

تونم  ینم یچیه ینشــســت نجایتو ا یجره کردم و گفتم: تا وقتو طرد پن روم
 بخورم..

 
و گفت: پس اگه من برم  دیکشــ یانداخت و نفس صـــدا دار ریو ز ســرش

 ؟؟یخوریم
 

غذا ها  اون که دســتت به یخشــک گفتم:نه تا وقت یلینگاه کردن بهش خ بدون
 خورده..

 
 ..دمیشن زمزمه ی "لعنت"گفتنش و یصدا

 
 ..رونیتاق رفت بشد و از ا بلند
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 ..نمیو بب نیتونستم رام یاون روز م کاش
 

 از راه دور.. یحت
 

 ارهیب یبا پرهام اومده که اونم منو اونجور نیکه رام گفتنیبه ســروش نم کاش
 ..رونیب

 
 : .. 

4 
 
 ده روزه... قایدق
 
 که دلتنگم... روزه ده
 
 دارم... یروزه که حس خفگ ده
 
 ...نهیروزه که قل*ب*م سنگ ده
 
 روزه بغض دارم... ده
 
 روزه سردمه... ده
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 ..دمیپنجره کش یبالشت گذاشتم و دستم و رو یو رو سرم

 
 من سردمه؟؟ ایسرده  هوا

 
 خواد؟؟ یمن دلم آغوش گرم م ایسرده  هوا

 
 دستم و لمس کردم.. یتو ی حلقه

 
 ازم نگرفتن... نویخوبه که هنوز ا رچقد

 
 ... زنهیبازم برق م شیه که با تمام سادگخوب چقدر

 
 ..زنهیعشق م برق

 
 ...دمشیو به ل*ب*م چسبوندم و ب*و*س کشیکوچ نینگ
 

 سادتم دوست دارم.. یحلقه  یحت من
 

 ..ومدیآب م یقطره ها یصدا
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 باز باشه.. ییدستشو یآب تو طیباشه ، شا رونیاز ب دیشا
 
 ..ادیب زدمیو صدا م امکیس اشک
 

 ..کشهیم ریدلم ت کنمیشکمم جمع م یپاهامو تو یوقت هنوزم
 

 بخاطر عملته .. گهیم سروش
 
 ..دهیسروش دروغ م گهیم امکینگاه تلخ س یول
 

 ...؟؟چرا
 
 دونم.. ینم
 

 ندارم.. یدرباره ی خودمم اطالعات یحت من
 
 خوب اطالع داشت.. نیرام یول
 

 ه..هم اطالع دار ستین ادمیازش  یادیز زیکه چاز گذشته ی  یحت
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 زدم و با خودم زمزمه کردم: یلبخند
 

  یصبح خوشا
 زم یچون از خواب خ که
 
 آغوِش تو  به
 ...زمیبستر گر از
 
 : .. 

 
 

 *سروش
 

 صدامو از دست دادم کنترل
 ـــــه گفتم نـــــــــه._نـــ

 
نابود بشـــه.. نم زارمیو گرفت و گفت:نم مشــتم و  نهیبخاطر ک زارمیخواهرم 

 نابود بشه..تو خواهرم  هیدشمن
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ه تا ر اگر شددخت نی... اکهیو گفتم:خفه شو مرد نشیس یدست آزادم زدم رو با
 دور و برش.. ی... بدون آدمنیبمونه بدون رام  نجایهم دیصدسال با

 
ص ستش و تو دیخند یبع شتم و ول کرد.. د سبتا یموهاش برد و موها یو م  ن

داره ذره ذره آب  ینیب ینم ؟؟ینیب یو گفت:چرا؟؟ مگه نم دیبلندش و کشــ
  یستیکور ن شه؟؟یم
 

 ؟؟؟ی؟؟؟هست
 

سرم یصندل یرو ستم و  ش صندل یو رو ن سته ی  شتم و گفتم: نم ید  زارمیگذا
 .بشه تیاذ زارمیذره ی نابود بشه ، نم

 
نشــون  یخوا یم یتا ک ؟؟؟ینگهش دار نجایهم یخوا یم یتا ک ؟؟ی_تاک

  ؟؟یدلت نگهدار یتوو  ریعشق پ نیا یخوا یم یتا ک ؟؟یهست شییدا یبد
 

 نگاه کردم.. بهش
 

 کنه؟؟ یم هیمرد گر هی مگه
 

 چشماشه..؟؟ ینم اشک توچرا  پس
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ن درسته م شدم... یم دیشدم که نبا ی_درسته عاشقشم... درسته عاشق کس
 ..یدونه ول یخودش م ییدا
 

 و بگو.. ؟؟ادامشیچ ی_ول
 

 خنثم و بهش دوختم.. نگاه
 

شق ضرم ع سروش...بگو حا س یول رهیم بم_بگو  شه..بگو با و یکنار ک جود نبا
چه ی تو بازم بهش دروغ گ یب بچش و  یخوا یفتم...بگو مشـــکمش 

 ...بگو سروش خودت و یبنداز
 

 کن. یخال
 
 .: . 

 بد بود.. رونیب زنهیدستم داره از فشار مشتم م یتمام رگ ها نکهیا حس
 

 _سروش.. 
 

 قرمزم جا خورد.. ینگاه کردم ، از چشما بهش
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ــ کنهیقبول کنه؟؟ قبول م یکنیفکر م_ ــت دا یکس ــال هاس ش خود ییو که س
نهیم حاال  دو گه من دا ادیبو دوســتش داره  گه من  ســتم؟؟ین تیواقع ییب ب

 عاشقتم؟؟
 
 لب زمزمه کردم:خفه شو..  ریز
 

 باز کرد که ادامه بده..  دهنشو
 

تم ـــ کم زدم رو دس ح م ـــ یو  لدون ش ند داد  شـــهیگ ل ب نارم و  ک ی 
ـــه شـــــــــــو...خـــــــــــــفـــــــــــــه ــفـــــزدم:خـــــــ

 شــــــــــــــو...
 

 گاه نکردم..نفسام تند بود..ن بهش
 
 ..دیترک یو سرم داشت از درد م ومدیدستم داشت خون م از
 

 ..دمیشن یو م قشیعم ینفس ها یصدا
 

 اتاق منصرد شدم.. یهق هق تو یکه با صدا رونیبرم ب خواستم
 
 در چرخوندم و رفتم تو.. یو تو دیکل عیسمت اتاق ، سر میدو رفت ره
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 کرد... یم هیبلند گر یبود و با صدازانوش گذاشته  یو رو سرش

 
 و گفت:گمشو.. دیکش غیدستش و برد طرد شونش که ج امکیس
 

 بود.. امکیچهره ی س یتو یو نگران ترس
 

 ؟؟یکن یم هیجلو و گفتم:چرا گر رفتم
 

 ...شم.ی..ونه مـیگفت: دارم.. د کهیت کهیداد و ت نوش فشارزا یو رو سرش
 

 م..کتم گذاشت بیج یو تو میخون دست
 

 تخت نشستم و گفتم:چرا؟؟ یرو
 
 : .. 

 و باال اورد.. سرش
 
 قل*ب*م شکست.. شیاشک یچشما دنید با
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 عاشقشم.. درست
 

 ..زهیم عزبرا درسته
 

 بخاطرش. کنمیو نابود م زیهمه چ درسته
 
 
 ..ستمین یچیه نمیب یاشکش و م یقتو یول
 
 آغوشم گرفتمش.. یتو عیحرکت سر هی با
 

شردم و گفتم:آروم باش..حداقل برا یبره ول رونیکرد ب تقال  یمحکم به خودم ف
 چند لحظه آروم باش..

 
 هق هق بلندش قطع شد.. یصدا

 
 ؟؟یدیفشرد و گفت:چرا آزارم م نمیس یو رو سرش

 
 بدنم و لرزوند.. یصداش تمام رگ ها یتو بعض

 
 و گفتم:به نفع خودته.. دمینامرتبش کش یموها یوو ر دستم
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 نگفت.. یچیه
 

 ..کردمیداغش و حس م یاشکا یجا
 
 بود.. سیخ یکم رهنمیپ

 
 م؟؟یحرد بزن یخوا یو گفتم: م دمشیعقب کش آروم

 
 خسته بود.. نگاهش

 
 چشمش گود افتاده بود.. ریز
 

ش ل*ب*ش شبا ؟؟مثلینارم بخوابک ییایو گفت:م دیو جلو ک من و  هک یاون 
 ؟؟ییای..ممیدیخواب یتختت م یرو امکیتو و س

 
 زدم.. یلبخند

 
 ..خسته
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 حال.. یب
 

 ..باخته
 
 : .. 

 
 
 ..رونیفته بود بر امکیس
 

 برام مهم نبود.. یسوخت ول یم دستم
 

 .ایو گفتم:ب دمیتخت دراز کش یرو
 

 .بازم گذاشتم. یو دراز کردم و سرش و رو دستم
 

 بود.. یدستم خون فیح یموهاش و  نوارش کنم ول خواستیم دلم
 

 _سروش..
 

 بگم..  خواستیدلم م چقدر
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 سروش... جان
 

 سروش.. عمر
 

 سروش.. عشق
 
 له._ب
 
 ؟؟یسرم و ماساژ بد یشیم
 

 _نه.
 

 _سروش..
 

 ؟؟ ....ایصداش از نه گفتن من بود  یتو بغض
 

 ه؟؟ی_چ
 

 ؟؟یشنو یصدا و م نی_توهم ا
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 .._نه
 

 _سروش..
 

 تر شده بود.. نیسنگ بغضش
 

 _بگو.
 

 ؟؟یآرومم کن یکم شهی_م
 

 سبزش.. یچشما یزدم تو زل
 

 ..شدیم یطوس یکه گاه یچشما
 

 ؟؟ی_چجور
 
 ..دونمیم_ن
 

 حموم؟؟ یبر یخوایو فوت کردم و گفتم:م نفسم
 

 ..گرفت یرفت حموم خوابش م یم اگه
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شــکمش دفع  یاون بچه ی تو دیبخوره شــا دادمیمنم دارو هاش و م اونوقت

 و وجودش نبود.. نیاز رام یاثر چیو ه شدیم
 

 _نه. 
 

 _پس بخواب.
 

 موهاش بردم.. یتکون دادم..انگشتم و تو یسرش بود و کم ریکه ز یدست
 

 مرد. کی یحس برا نیبهتر دیشا
 

 ..اوست وانهیباشد که  د یموهاد زن نوازش
 

 زن.. کی یحس برا نیبد تر دیشا
 

 ..ستیی باشد  تصور دستان عشقش ن بهیان غردست نوازش
 
 : .. 

 و بستم.. چشمم
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 .!بود. خوب

 
 بود.. یحس عال هی

 
 ..یحس تجربه نشدن هی

 
 کرد.. یکاش خرابش نم یول
 
 کرد.. ینم سشیاشکاش خ با
 
 کرد.. یبغض و سکوتش خراب نم با
 
 کرد.. یلرزش دستاش نابودم نم با
 

 عشق دسته آدمه..؟؟ مگه
 

 شدن دست آدمه..؟؟ ینروا مگه
 

 دست آدمه..؟؟ گرانیتاوان گ*ن*ا*هد مگه
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 تونم بگم..؟؟ یچرا نم پس
 
 ..ستمیتو ن ییتونم بگم من دا ینم
 
 ..میپسر راه هیتونم بگم من  ینم
 
 تونم بگم اون زن مادرم نبود... ینم
 
 تونم بگم سال هاست عاشقتم... ینم
 
 ...سوختم یم دنتیتونم بگم که با هربار د ینم
 
 گرفتم... یم شیهربار ب*غ*ل کردنت آت با
 
 تونم بگم... ینم
 

 ..؟؟؟کنهیمباور  بگم
 

 اندازه؟؟ یصورتم تف نم یبگم تو اگه
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 اندازه... یم
 

 اندازه...!! یم مطمئنم
 
 : .. 

 از خودم جداش کردم.. آروم
 

 _سروش نرو..
 

 نگاه کردم... بهش
 

 یو قرمز و نم سیخ یچشما نیشدم و ا یتونستم بگم...کاش کور م یم کاش
 ...دمید
 

 رفتم...  یبود ول یرحم یب دیشا
 

 ..دمیو محکم کوب در
 

 م..کرد قفلش
 

 هق هقش بلند شد.. یصدا
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 دادم.. هیدر تک به
 

 سخته... یلیسخته... خ امکی_س
 

 خوردم.. سر
 

 و گرفت.. دستم
 

 ..یکه چرا نگفت یشینم مونیکن  ،  حداقل بعدش پش ی_سع
 

 گرفتم...دستام  نیو ب سرم
 

 یقلب منو م یصـــدا ؟؟؟یشــنو یهق هقش و م یصـــدا ؟؟یشــنو ی_م
 ؟؟؟یشنو یو م سکوتم ادیفر یصدا ؟؟یشنو

 
 دستم چرخوندم.. یو تو گارینخ س 

 
 مغزم.. یشد تو یدرد ریپک ت نیاول
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 پک گلوم و سوزوند.. نیدوم
 

 پک پلک زدم.. نیسوم
 

 نبود.. نیرام چوقتیه کاش
 

ست یم کاش شش بگم که چقدر م یونش و مگ یم وقتتون سم در گو  یب*و*
 خوامش..

 
 چقدر عاشقشم... که
 

 چقدر داغونم... که
 
 دستم له کردم.. یو تو گاریس
 
 کمک بخوام..؟؟ یک از
 
 کنه؟؟ یتونه کار ینم یاشک خواهرش بغض کرده ول دنیکه باد یبرادر از
 
 ست؟؟یکمک بخوام که پدر ن یپدر از
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 حاتشه؟؟؟یسرگرم تفرخوام که کمک ب یخواهر از
 
 کمک بخوام...؟؟ یک از
 
 کنه؟؟یخدا بخوام کمکم م از
 

 ..؟؟رهیگ یو م دستم
 
 دلش..؟؟ یتو زنمیو کنار م نیبلند شو! من رام گهیم
 
 کنم...؟؟؟ یدلش جا م یبلند شو! مهر تو تو گهیم
 
 ...!نه
 

 گه... ینم خدا
 

 کنه... یعمل م خدا
 

 ...کنهیم به نفعت باشه عمل هروقت
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 ..زنهیضررت باشه پست م هروقت
 

 دستم انداختم.. یبه رنگ خشک شده ی خون رو ینگاه
 

 ..قرمز
 

 قشنگه... چقدر
 

 منه.. مثل
 
 رحمه.. یب

 
 ...شکنهیم دل
 

 ...کنهیم نابود
 
 ...کنهیم کهیت کهیت

 
 ...کنهیکه داره خوردش م یبا وجود عشق یحت
 
 ... نهیگرده بب ینم بر
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 شنوه... یمکستنش و ش یصدا فقط

 
 : .. 

 
 
 نگاه کردم.. ینیس به
 

 بود که دوست داشت.. یغذا
 

 بادمجون و گوشت.. خورشت
 

زودتر از  یکه بلندش کنم ول ینیکه با دستمال بسته بودم و بردم طرد س یدست
 .برمیودم مو بلند کرد و گفت:خ ینیمن س

 
 و گفتم:الزم نکرده.. دمیو طرد خودم کش ینیس
 
و چرخوندم و در و باز  دیاتاق کلبه حرص خوردناش رفتم ســمت  توجه یب

 کردم..
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 ..ییآب معلوم بود رفته دستشو ریش یاز صدا یتخت نبود ول یرو
 
 گذاشتم.. یعسل یو رو ینیس
 

 _سروش.
 
 حالش جا خوردم.. یو ب فیضع یصدا از
 

 تخت گذاشتمش.. یدستم بلندش کردم و رو یرفتم سمتش..رو عیسر
 

 باال اورده. ید کلبو معلوم
 
 ..دیفهم شدیم شیصورتش و خستگ یدگیز رنگ پرا نویا

 
 _بلند شو شام بخور..

 
 ..خورم..یگفت:نم دهیتکون داد و بر دستشو

 
 میسمت خودم..از حرکت ناگهان دمیحرکت محکم کش هیو گرفتم و با  دستش

 خورد و چند لحظه با ترس بهم نگاه کرد. جا
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 : .. 
 اشتم و گفتم:بخور.پاش گذ یو رو ینیس
 
 ندارم. لیچشمام نگاه کرد و گفت:بخدا م یتو
 
تاد ول یبچش م ینجوریخدام بود نخوره چون ا از  منیتونســتم بب ینم یاف

آبش و خورشــتش دارو  وانیل یتو نکهیو ا شـــهیز به روز الغر تر مخودش رو
 سقط  یبودم برا ختهیر
 

 .. بچه
 

 _گفتم بخور.
 

 ..دیبلندم لرز یاز صدا چونش
 

 بدم..! نقدریبه من که ا لعنت
 

 خورد.. یبرنج زد و خال یو تو قاشق
 

 ..ختمیبرنج ر یو برداشتم و کل خورشت و رو کاسه
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 ؟؟یکن یکار و م نی_چرا ا

 
 _مثل آدم بخور.

 
 تر شد.. دیشد بغضش

 
 ت زد و خورد..شده از خورش سیبرنج خ یآب خورد و قاشقش و تو از
 
 ..دمید یو کامال م شیلیم یب

 
 تونم. ینم گهیو گفت:د دیکش یآه
 
 زدم و گفتم: آب بخور. وانیل یانگشتم رو با
 
 .گهیخورد و گفت:بسمه د یآب کم از
 
 م: حاال بغضت و قورت بده و بخواب.و برداشتم و گفت ینیس
 
 و در و قفل کردم.. رونیاتاق رفتم ب از
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 م..رحم بود یب دیشا
 

 ..زدمیزخم م دیشا
 

 ردم..ک یخورد م دیشا
 
 نفساش برام طال بود.. یول
 
 : .. 

 
 

 ؟؟یبه سشهر گفت مبل نشستم و گفتم: یرو
 

پرهام  یتونه بره طرفش آدما ینم یو خاموش کرد و گفت: کســ گارشیســ
 دورشن..

 
 به پرهام.. عنتل

 
 ..میباهاش حرد بزن یکم دی، با رنشی_بگو هر جور شده بگ
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 اشقانه؟؟ع ای یاحساس یزد و گفت: حرفا یکج پوزخند
 
س  شدم و نخ  شتم و  یگاریجواب پوزخندش و دادم و خم   یگفتم: حرفابردا

 عاشقانه..
 
 : .. 

 
 
 نیلی*آ
 

 باال.. انیچرخند و م یکردم تمام برنج و بادجون ها دارن م یم حس
 

 و همه و باال اوردم.. ییرفتم سمت دستشو عیسر
 

 م راه برم..تونست یمن جهیباال اوردم و عق زدم که از سرگ اونقدر
 
 برگشتم سمت تخت.. یحال یب با
 

 ... فیح یول هیحاملگ عوارض نایگفتم ا یعمل نکرده بودم م اگه
 

 دستم گذاشتم..  ریو ز بالشت
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 اورد.. یداشت سرم و درد م گاریس یبو حس

 
 کردن.. دایخونه و از کجا پ نیا ستین معلوم

 
 ..شدیتر م دیهر لحظه شد گاریس یبو
 
 بلند شدن نداشتم.. یبرا ینا گهید
 

 طرد خودم.. دمیزباله و با دستم کش سطل
 

 ترش کنم باال اوردم.. کیزدن یکه خواستم کم نیهم
 

 بودن معدم بازم باال اوردم .. یبا خال یحت
 

 تخت خودم و پرت کردم.. یبد بود.. رو حالم
 

 ..دمیکش یبلند نفس
 

 ..امکی_س
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 تونستم صدام و بلند کنم..  ینم
 

 حرد زدن.. یاشتم براند یجون
 
 : .. 

ستم و به د بلند سع واریشدم...د سرگ یزدم و  و فراموش کنم و برم  جمیکردم 
 سمت در

 
 ..امکیدر و گفتم:س یدستم زدم تو با
 
 عقب رفتم.. یدر کم یتو دیکل دنیچرخ با
 

 مد تو گفتم:حالم بده..که او نیهم
 

 تخت خوابوندم.. یو دور کمرم حلقه کرد و رو دستش
 
 سروشه.. دمیادکلنش فهم یبو از
 

 دهنم کرد..قرص و با آب خوردم.. کینزد یقرص
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 هم گذاشتم و گفتم:توهم سردته..؟؟؟ یرو چشمامو
 

 ونریرفته ب امکیو گفت:ســ دیموهام کشــ یو روم انداخت و دســتش و رو پتو
 ..رهیبرات دارو بگگفتم 

 
 گذاشتم..قل*ب*م  یموهام با دستم بلند کردم و رو یو از رو دستش

 
شماش یتو  هیار ...بزشهیم وونهی..داره دستی..منظم ننیزل زدم و گفتم: بب چ

 زنگ بزن..فقط صداشو بشنوم..
 

ــبان رگ ــنوم...فقط  یول دمیو د تیعص ــو بش ــداش بازم ادامه دادم: بزار فقط ص
 صداش..

 
 تو... نیلی_آ
 

 خورم فقط صداشو بشنوم.. ی_قسم م
 

 هم فشار داد. یو رو چشمم
 
  ..: 
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4 
 

 ..قهیشکمم گذاشت و گفت:فقط دو دق یو رو شیگوش
 

ــحال ــ خوش ــدم..گونش و ب*و*س ــماره و  یو ب دمیش توجه به نفس تندش ش
 گرفتم..

 
 خورد..بوق سوم جواب داد:بله.. بوق

 
 ..دمیخند

 
 ...ختیر اشکم

 
 _الو..

 
 ..دمیخند بازم

 
 خستم.. یداص نیا عاشق

 
 ..نیو گفتم:رام دمیچشمم کش ریو ز دستم
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 حرفم انداخت.. یتو یصدام لرز بغض
 

 ؟؟یخوب نینفس رام ؟؟یتو خوب نی، عمر رام نی_جون رام
 

 اشکم و نداشتم.. کنترل
 

  ؟؟یوبم...تو خوب_خوبم..خ
 

 خوب باشم؟؟ یچطور یستیتو ن ی_وقت
 

 ..دمیو گز ل*ب*م
 

 دم..و محکم و سخت قورت دا بغضم
 

 _دلم تنگه...
 

 هق هقم خفه کردم.. یصدا
 

 تو سخته..بخدا سخته... ی...برمیم ین دارم م_م
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ستم شتم و گفتم: رام یو جلو د ست دارم...خ یلی..من خنیدهنم بردا  یلیدو
 ..ادیز
 
 کردم.. یبم و مردونش حس م یصدا یتو غضب

 
ی عطرت و  هشــیشــ نی.اگر ارمیم ی..من دارم مچمیتو ه ی..من بوونتمی_من د

 نداشتم االن مرده بودم...
 

 کنم.. کاریمن چ ی.. تو نباش_نگو..نگو
 
 کنن؟؟یم تتیاذ نیلی_آ

 کنن؟؟یم شکنجت
 

 ..دمیخند
 
 ..شینوع عصب از
 

 قل*ب*م و... روحم و.. دنیجه مشکن ی..ولکننینم تی_نه..! اذ
 

 ..دمیآه بلندش و شن یصدا
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ــ بو ــورتم م یکه تو یگاریو دود س ــت حالت تهوع م خورد باز یص  اوردیداش
 سراغم.. 

 
 دماغم تکون داد و گفتم:چند روزه؟؟؟ یو جلو دستم

 
 _چهارده روزه که بدون توام..

 
 _چهارده روزه که صبح هام بدون توا..

 
 ..دمیخند

 
 ..دمینده ی تلخش و شنخ یصدا

 
 صورتم فرستاد.. یو تو گارشیس دود

 
 .... یمن م نی_رام

 
 خاموشش کرد.. و دیو از دستم کش یگوش

 
 ..قهی_شد پنج دق
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 ش نگاه کردم..به یدلخور با
 

 خوامیچون نم یآب انداخت و گفت: بهتره بازم بخواب وانیل یو تو گارشیســ
 قلبت و شکنجه کنم..

 
 ...رفت

 
 و در و قفل کرد.. رونیرفت باتاق  از
 

 بد بود... چه
 

 کنم... یخداحافظ نذاشت
 

 بازم بگم دوست دارم.. نذاشت
 
 ...کنارش تشکر کنم میلحظات زندگ نیبخاطر بهتر اشتنذ
 
 : .. 

 نوازش دستاش... بخاطر
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 ..قشنگش. یزمزمه ها بخاطر
 

 گرمش... یدستا بخاطر
 

 کرده بود... قیتک تک سلول هام تزر یکه تو یآرامش بخاطر
 

 ...مونیآفتاب یستاره و صبح هاپر  یشب ها بخاطر
 

 قلب پاکش... بخاطر
 

 ...کاش
 

 شدم.. یباهاش آشنا نم چوقتیه کاش
 

 دادم... یم و دستش نمقل*ب* چوقتیه کاش
 
 

 ..یبش مونیپش دارتیشق ناپاته خط که از ع یدیرس یفهم یم یوقت
 

 چشماش... یتو یکه زل زد یبه روز یبفرست لعنت
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 ..شهیم وونهیاسمش د دنیبا شن یکه حت یبه قلب یبفرست لعنت

 
 : .. 

4 
 

 دوختم... کیو به آسمان تار نگاهم
 

 و قشنگ بود.. یه کامل شده نورانما نیبازم ا فیپنجره ی کث نیا پشت
 

 یزیر یدم درد هاخور یاز اون شام زور ی، از وقت دمیشکمم کش یو رو دستم
 بدنم افتاده.. یتو
 

 گرم شده بود.. یلیاز آب خوردم خ یبرداشتم و کم یعسل یآب و ر یبطر
 

 زانوم گذاشت.. یو سرم و رو دمیپاهام کش یو رو پتو
 

 ..دنم و لمس کردمگر یتو پالک
 

 صدات قشنگ بود.. چقدر
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 مردونه و بغض کردت.. یصدا اونم
 

 کردم.. یاالن حست م کاش
 
 ...یکرد یتو اشکام و پاک م شکا
 

 ...شمیم وونهید دارم
 

 بده... یلیخ یدلتنگ
 

 _تحمل کن.
 
 ..دمیدیبرگشتم سمتش..تار م عیصدا سر با
 

 _تحمل کن هرچند سخت باشه..
 

 _چرا؟؟
 

 نکن.. هیو گفت:بغض نکن ، گر دیگونم کش یو رو دستش
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 _سروش چرا؟؟؟
 

 ه بودش..بست فیبا دستمال کث بود که دهیرفت سمت دستش ، حتما بر نگاهم
 

 خوام بگم.. ینم یقانع کنندست ول لمی_دل
 

 و کنار زدم و گفتم: پس بزار برم..حداقل چند روز.. نمیسنگ بغض
 

 چشماش عوض شد.. رنگ
 

 مرس توهم گره زدو از ت دستم
 

ــم م  گهیاونقدر بزنمت که د یحرد از رفتن بزن گهیبار د کیخورم اگر  ی_قس
 خت بشه..س دنتمینفس کش

 
 االنشم سخته. نی_هم

 
 ..شیقو یدستا یو محکم گرفت تو چونم

 
 هم فشار دادم.. یدردش چشمم و رو از
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 .یحـــــــق نـــــــــدار یازش حرد بزن یتو یحق ندار گهی_د
 

 عقب و رفت..هولم داد  محکم
 

 خورد به تاج تخت..دردم اومد ... سرم
 

 نره.. رونیب میگر یدهنم فشار دادم تا صدا یو رو دستم
 
 بالشت گذاشتم.. یسرم سرم و رو یهمون درد تو با
 

 از دردم کمتر بشه.. یشکمم فشار دادم تا مم یو رو دستم
 

 نشه.. ریزهم فشار دادم تا چشمه ی اشکم سرا یو رو چشمم
 

 ترم نکنه.. یتا لرزش چونم عصب دمیو با دندون گز *مل*ب
 

 شود.. یم تمام
 

 شوند.. یدرد ها تمام م تمام
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 سخت.. هرچند
 
 شود.. یتمام م یول
 
 : تمام شد.یکن یو با خود  زمزمه م یکن ینفست را فوت م تو
 
 : .. 

4 
 

دهنم گذاشــتم و با  یو دوتا قرص و باهم تو دمیل*ب*م کشــ یو رو دســتمال
 ..نییفرستادم پا یبطر یون آب گرم شده ی توهم

 
رم س یتو یدرد جنون اور یضربه ی که به سرم خورد ول ای هیاز ناراحت دونمینم

 افتاده..
 

 پتو گذاشتم.. یو سرم و رو دمیتخت خواب یرو برعکس
 
 شکمم جمع کردم.. یو تو هاموپا
 

 م..نمونده برا یاونقدر باال اوردم که شکم و معده ی باق امروز
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 چشمم و بستم.. تیاهم یب یول دیکش ریت دلم  ریز بازم
 

 گفتم.. ییهویاز شدت درد  یبلند آخ
 

 از درد کردم.. یدلم فشار دادم و ناله ی بلند یو رو دستم
 

 ..دمیدر و شن یصدا
 

شکمم درد  یداشتم با فشار دادن دستم رو یو سع دادمیفشار م یو رو چشمم
 و کمتر کنم.. 

 
 دستت و بردار.. ؟؟یخوب نیلی_آ
 

 عقب و نشست کنارم.. دیو کش دستم
 
 .. امکیناله گفتم:س ونیم
 

 و گفت:جانه سروش.. دیشکمم نرم کش یو رو دستش
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ــه روز د ل*ب*م ــروش نگفت فقط تا س رد دارم چرا و تر کردم و گفتم: مگه س
 شده پنج روز؟؟

 
 : .. 

 شهیگفت:تموم م دادیکرد و همونجور که ماساژ م میشکمم تنظ یوو ر دستش
 ..شهی، تموم م

 
 نبود و بچه بود..!! سیشد آپاند یم یدرد فرستادم...چ نیبه ا یلعنت

 
 ..شدیداشت کمتر م دردم

 
 .. امکیو بستم و گفتم: س چشمم

 
 ..امکی_جان س

 
 شد.. ینفس بلندش با جان گفتنش قاط یصدا

 
 رون؟؟یب یبر ی_منو م

 
 و برداشت و گفت:کجا مثال؟ دستش
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ــرم ــ یو رو س ــتم و گفتم: همون ش ــ ینیریپاش گذاش  یکه آبنبات رنگ هیفروش
 داره..

 
 ؟؟یخوا یو گفت: آبنبات م دیخند تلخ

 
 .شیاز جعبه ها یول دیخر یبرام م شهیهم هم نیرام_آره آخه 

 
 نگاهش عوض شد.. رنگ

 
 اتاق یو تو یتاالپ تولوپ یو گفت: شــده صــدا دیموهام کشــ یو رو دســتش

 ؟یبشنو
 

 خراب باش.. ییدستشو یآب تو ریفکر کنم ش یلی_آره خ
 

 .ستیزد و گفت: خراب ن یکج لبخند
 

 ه؟؟یچ یو بلند کردم و نشستم و گفتم:پس صدا سرم
 
 : .. 

4 
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 صــبر کن رونیخوام برم ب ی..من میچیاد و گفت:هفرســت رونیو ب نفســش
 .یکه گفت ییبره همونجا یاون تو رو م ادیسروش ب

 
 ،  در و قفل کرد.. رونیشد رفت ب بگم بلند یزیاومدم چ تا
 

 شدم.. رهیکوتاه و بلند لباسم خ یها شهیانداختم و به ر ریو ز سرم
 

 نبودم.. ختیر یکه داشت م یی اشکا متوجه
 

 رفت نبودم.. یکه داشت م یزمان متوجه
 

 فقط دلتنگم.. من
 

 یکرد و با عشــق تو یبزرگ و مردونه ی که موهامو نوازش م یدســتا دلتنگ
 ..زدیم زل مچشما

 
 عاشقانش... یزمزمه ها دلتنگ

 
 آغوش گرم و پر محبتش... لتنگد
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 به خودم فرستادم.. یلب لعنت ریز دمیچشمم کش یو رو دستم
 

 رد و از خودم دور کنم...تونم د ینم چوقتیه من
 

 درد عشق...  چه
 

 درد جسم...  چه
 

-------------------------------------------------
------ 

 
 : .. 

44 
 

 نی*رام
 
 و منگ بهش نگاه کردم.. جیگ
 

 اره واست بگم..و فوت کرد و گفت:بزار دوب نفسش
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بچه  یعنی ستین نیلیآ یاصل ییشد اومد کنارم نشست و گفت:سروش دا بلند
پدر بزرگش بوده ول که تو ســر  یی زن  به دروغ گفتن  پدر بزرگش نبوده و  از 

 ...یبود یراه
 مادیکنم ز یداره که من فکر نم نیلیبه آ یخاصــ یلیخ عالقه ی هی یطرف از

 خوب باشه..
 

 غلط کرده که عالقه داره اصال چرا... یلیو گفتم:ختر شد  ظیغل اخمم
 
 میاریو ب نیلیآ میتون یم میاریحرفم و گفت: امشــب اگر شــانس ب ونیم دیپر

 . رونیب
 

 ..جیخوشحال بودم از حرفش هم گ هم
 

 .رشای_قراره سشهر واسمون ب
 

 !!سشهر
 

 از اوناست؟؟ یکی_سشهر که 
 

با اون پســر خ دیخند با نه  ماجرا و بهش گفتم گفت  هیخوب یلیو گفت: من 
 ..کنهیکمکمون م
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 ..یهست یخوب یلیمحکم ب*غ*لش کردم و گفتم:تو داداش خ یخوشحال از
 

 ؟؟؟ یو گفتم:بعدش چ دمیموهام کش یو تو دستم
 

عدش ت ته م کیتا  نیلیو و آ_ب  یهران نمت نیبرگشــت یو وقت هیترک دیرویهف
 ..دیمون

 
 ه؟؟ی_منظورت چ

 
 .یخطر یتو تو نیلیاز آ شتریدرست باشه ب تو ذهن من ی_اگر حدس ها

 
 بده. حینکن واضح توض جمیگ نقدری_ا
 
ستش و خاروند و گفت:بزار بعدا برات بگم  با سمت را شم  شت چ شتش پ انگ

 ار دارم..االن با سشهر قر
 

 شب؟ یفت_ساعت پنجه تو گ
 

 فرشاد.. شیپ می_آره قراره باهم بر



 727 چشمانش ادی

 
 اسلحه دارن. شهیا هماون دیمراقب باش یلیشدم و گفتم:خ بلند

 
 و گفت:مگه من ندارم...! دیخند

 
 شیپ نجایا ادیب یبه خودت برس اون دختره طفل کمیســمت در و گفت: رفت

 بهش وصل شده.. کیکوچ نیرام هیکه  شهیدسته ر هی کنهیخودش فکر م
 
 کنم. یمن همه کار م ادیزدم و گفتم:بزار ب یخندلب
 
 : .. 

 ..یمبل نشستم و زل زدم به استکان خال یرو
 

 مونم.. یپرهام م ونیامشب کارا تموم بشه تا عمر دارم مد اگر
 

  یباش ینوران شهیو زمزمه کردم: کاش هم دمیو ب*و*س انگشتم یی تو حلقه
 قلب خاموش مردم روشن شود. دیشا
 
 

 به حلقه زدم... یلبخند
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 بچمون و کشتن!! گفت
 

 روز چقدر حالم بد شد.. اون
 
 دروغ گفتن بهش... میدیفهم دیپرهام رفت و پرس یوقت یول
 

 ... فهیضع یلیهفتشه و خ کیگفت تازه  پرستار
 

 .. نهیریش چقدر
 

صل شقت و ب*غ*ل کن حا س یشونیو پ یع شقت و بب*و*  نیبخاطر ا یع
 ..ینیریش
 
 ..!فیح یول
 

 ..ستشین ناال
 
 و بب*و*سم.. شیونشیکه پ ستشین

 
 و بلند شدم.. دمیکش یآه
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 ..نهیشکست خورده و نب نیبهتره رام ارنشیقراره شب کار و تموم کنند و ب اگر

 
 کنم...  یکاراشون کمک یتو زارهینم پرهام

 
 شب و درست کنم.. یبهتره کارا پس

 
 ..سفرو انجام بدم یاز کارا یبردارم و کم لهیوس دیبا
 

 ...دمیخوشحال خند بازم
 

 دورش بزارن.. یسخته که قراره برگرده البته اگر کفتار ها باورش
 

-------------------------------------------------
------ 

 
  ..: 

4 
 

 صندوق عقب و محکم بستم و گفتم:تموم شد. در
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 ؟؟یو برداشت زیهمه چ یوشش فاصله داد و گفت:مطمئناز گ کمیو  شیگوش
 

 _اره.
 
 و استرس داشتم... جانیه
 

 دهنم زدم تا راه نفسم باز تر بشه... یو دوباره تو یاسشر
 
 ..یاز خوشحال نمیم بشتونست ینم
 

 .نیبرو سوار ماش نی_رام
 

 رفتم و پشت رل نشستم... عیسر
 
 شدم..سشهر  نیکردم و منتظر ماش میو تنظ نهییآ

 
 خودت کمک کن..  ایخدا

 
 لحظه چشمم نم اشک گرفت.. هی نیماش دنید با
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 . نیشدم که پرهام با دستش هولم داد و گفت:بش ادهیپ عیسر
 

 ب..و برگشتم عق نشستم
 

 اورد.. رونیو ب نیلیآ نیشدم و از ماش ادهیپ سشهر
 
 حالم بد شد.. دنشید با
 
 ب*غ*ل سشهر بود.. یجون و خمار تو یب

 
 که بزارنش..  در ب*غ*ل دست منو باز کرد و کمک سشهر کرد امپره

 
ست و گفت:د یوقت سشهر ب ست کمربندش و  ش ش مراقب یلیخ دیبا گهین  یبا

 کارت سخت تر شد.
 

 بازم ممنون. یتونم لطفت و جبران کنم ول ینم نمدو ی_م
 

 زد و در و بست.. یلبخند
 

هردو زدم و با  یبرا یق..بورونیب میاومد نگیو روشــن کردم و از پارک نیماشــ
 گاه...سرعت رفتم سمت فرود
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 و صداش زدم.. دمیگونش کش یو رو دستم

 
 باز تر کرد.. یتکون نخورد فقط پلکش و کم چیه یول
 

 و با دستم شونش و تکون دادم.. دمیترس
 
 تونم.. ینم گهیگفت:سروش بس کن د یبغض دار یصدا با
 

 چشماتو باز کن.. نیلی...آنیرام پدال گاز فشار دادم و گفتم:منم یرو پامو
 

 بخوابم... نیو گفت:بزار دیچشمش کش یوو ر دستش
 

 ..دمیخند
 

 ..خوشحال
 

 ترس.. بدون
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 تمام وجودم و گرفته بود.. یفیکثزدم و باال اوردم..حس بد و  عق
 

 .. شدینم باورم
 
 ...یکار سروش شوکه بودم و عصب از
 

 کنه... یکار نیمن بود چطور تونست همچ ییدا اون
 

 ...یآشغال هیفتم:گمشو برو... تو...تو و گ دیل*ب*م کش یو محکم رو دستم
 

 رفت... ینم نیلحظه از ب هیقرمز نگاهش  رنگ
 

مد که خو کینزد او قب تر کشـــتر  و گفتم:ســـروش بس کن  دمیدم ع
 ..؟؟یکن کاریچ یخوا یتوروخدا...تو...تو م

 
 سمت خودش.. دینداد و دستم و کش محلت

 
 گردنم فرو کرد.. یانداختم و سرش و توتخت  یرو
 
 ی بلندم التماسش کردم..  هیگر یو با صدا دمیکش یبلند غیج
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 گرفته بودم...  دستامو
 

 کردم... یم هیو گر دادمیو به سرعت تکون م سرم
 

 بکشم... یبلند تر غیباعث شد ج زشیت یدندونا حس
 
 فاصله گرفت..  یدر اتاق کم یصدا با
 
ــتم بازم جکه خو نیهم یول ــم با دوندونش ل*ب*م و  غیاس  یگاز محکمبکش

 گردنم و داد.. ریز یگرفت و با ناخونش خراش بد
 
 و التماسش کردم.. دمیکش یغیهق هق ج ونیم
 

 ــــــــــــــــــس کـــــــــــــــــــن._بــ
 
 داد سشهر برگشتم سمتش.. یصدا با
 

 ند شد... پوست شکمم و ران پام برداشت و بل یو از رو دستش
 



 735 چشمانش ادی

سر نیهم شد  شکان عیکه ازم دور  ستم و با ا شد  یلحظه قطع نم هیکه  یش
 و درست کردم.. رهنمیپ

 
 : .. 

 
 

 ..زدمینفس م نفس
 

 باور کنم... یچجور
 

 !!!سروش
 
 من...!!! ییدا
 
 نه...خواست به من ت*ج*ا*و*ز ک یم
 

 ...دیب*و*س منو
 

 ...دیبدنم کش یو رو دستش
 

 ..عـــــــُـق
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 اوردم... یباال م یباال اوردم..با معده ی خال بازم

 
 خورد.. یبهم مداشت از خودم  حالم

 
 و اشکام و پاک کردم.. دمیچشمم کش ریو ز دستم

 
 ...هیبتیچه مص گهید نیا

 
 نفسام آروم تر باشه..کردم  یفشار دادم و سع نمیقفسه ی س یو رو دستم

 
 اومدم... نییتخت پا یرو از
 
 : .. 

 یدستم و رو هیخم شدم و   شکمم افتاد ، یتو یبرداشتم درد بد اول و که قدم
 شکمم فشار دادم... یزانوم گذاشتم و اون دستم و رو

 
 شد..تندم تند تر  یها نفس

 
 از ترس بود و هم از درد.. هم
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 کرد .. یدستش ران پام درد م یجا از
 

 لبه ی تخت گذاشتم.. ینشستم و سرم و رو نیزم یرو
 
 ..کرد یه ی کنارم داشت حالم و بدتر مسطل زبال یبو
 

 باز شدن در اومد.. یصدا
 

 جمع کردم.. شتریو بلند نکردم فقط خودم و ب سرم
 
 کنم.. تونم اعتماد ینم گهید
 
 تونم کارش و حضم کنم... ینم
 
 خواست ازم استفاده کنه.. یخودم م ییتونم باور کنم دا ینم
 
 ..نیلی_آ
 
 زانوم برداشتم.. یرو سشهر سرم و از یصدا دنیشن با
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 ..دمشید ینم واضح
 

 .. می_پاشو زود بر
 

 ..دیو فهم انیخودم و جمع کردم جر یوقت یو طرد بازوم اورد ول دستش
 
 : .. 

 
 
 ترس بهش نگاه کردم... با
 

 ..گهیخونه ی د هی یخوان منو ببرن تو یبازم م نکنه
 

 ..نیرام شیخوام ببرمت پ یو روم انداخت و گفت:زود پاشو م کتش
 

 زدم.. یلبخند
 

 برق زد... یشحالاز خو چشمام
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منو  یخوا یتو نم یعنی..ــــــــــی... یگیچنگ زدم و گفتم:راســت م و بازوش
 ؟؟ یبــ..ببر

 
ــر ــت و گفت:نت یو دراورد و رو بشیج یتو هیکاله بافتن عیس ــرم گذاش س رس

 نترس..  نیلیآ
 

 و گرفت و کمکم کرد بلند بشم.. کمرم
 

 دلم درد گرفت.. ریز بازم
 

 صبر کن .. ی_کم
 

تر از  عیداشــت هرچه ســر یبود و ســع قدم بودم..محکم منو گرفتههم  باهاش
 ..رونیاون خونه منو ببره ب

 
 ناله ی کردم و بازوش و چنگ زدم.. دیچیکمرم و شکمم پ یکه تو یدرد با
 

 ... نیلیوخدا تحمل کن آ_تور
 

ش یصدا یوقت شدن در ما شن نیباز  شدم و م دمیو  شحال  د لبخن هیگر ونیخو
 زدم.. یتلخ
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 و بست.. ینمیو کمربند ا نمیکرد بش مکمک

 
 ..دیچیگوشم پ یتو کایالست غیج یصدا دینکش قهیدق به
 
 محافظ ها هم نبودن... یو سروش کجا بودن حت امکیدونم س ینم
 

 نگاه کردم.. ابونیکردم و به خ و باز چشمم
 

 ..میرس یاالن م نیلی_بخواب آ
 
 : .. 

 ر بعضم  گفتم:سشهر... پ یپام گذاشتم وبا همون صدا یو رو دستم
 

 زارمیتموم شد...بخدا تموم شد نم گهیدستم گذاشت و گفت:د یو رو دستش
 ..کنمیلجن زار..خودم کمکت م هیبشه  تیم زندگتو ه

 
 تر...  نیشد و پلکم سنگ یبرام آروم تر م صداش

 
 شکمم قطع شده.. ریکردم درد ز یم حس
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 . .دمیفهم یو خوب م تیموقع یبود و منگ ول جیگ
 

 بلند شدم.. یدستا یلحظه حس کردم رو هیکه چشمم بسته شد  یوقت
 
 : .. 

 
 
 رنگش و داشتم..  یمشک یچشمت دنیحس د یداریخواب و ب یتو
 

 دلنوازش.. یصدا حس
 
 بودم که بخوام توجه کنم.. یتر از اون جیگ یول
 
 خواستم التماسش کنم... یلحظه از نظرم سروش اومد م هی

 
 ...نکنه تمیاذ گهید
 

 ..یهم روح یجسم هم
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ـــدا با با ص ظه آروم تر م یزبونم ل*ب*م و تر کردم و  ـــد  یکه هرلح ش
 تونم.. ینم گهیگفتم:سروش بس کن د

 
 ر از من بود..دورت یلیخ یانگار یول دمیو شن یصدا

 
 بخوابم.. نی_بزار

 
 همون لحظه چشمم و بستم و خوابم برد... یتو

-------------------------------------------------
----- 

 
 ..دیچیگوشم پ یتاالپ تولوپ تو یصدا بازم

 
 ..شهیتموم نم یلعنت

 
 ...امکیو باز کردم و گفتم:س چشمم

 
 ..بودم تعجب کردم نیماش یتو نکهیا از
 

 سمت راننده.. برگشتم
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 ..هیگر ریزدم ز نشیبغض مردونه و سنگ دنید با
 

 ر گردنش حلقه کردم...و تو ب*غ*لش انداختم و دستام و دو خودم
 

 ...ی..مال منیمن شیتب دارش گفت:پ یدور کمرم حلقه کرد و با صدا دستشو
 
 گذاشت... ینم میگر یخواستم حرد بزنم ول یم
 

 امیشدن تمام دلتنگ یلحظه هم قطع نم کیکه  یشکاکرده بودم و با ا سکوت
 گفتم.. یو م

 
 گفتم... یبازوم گذاشت که آخ بلند یو رو دستش

 
 از گرفته بود...که سروش گ یهمونجا قایدق
 

 ؟؟یردا ؟؟؟دردیفاصله گرفتم.. دستش و قاب صورتم کرد و گفت:خوب ازش
 

 و به طرد تکون دادم.. سرم
 
 : .. 
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 تلخش ازم دور نموند.. لبخند
 

 ..هیترک میری...ممیریم می_دار
 

 ؟؟ییایزد و گفتم:توهم م یلبخند
 
 ..امین شهیگفت:مگه م انگشت شستش رد اشکم و پاک کرد و با
 
 م؟؟یم؟؟کنارهمیبازم باهم یعنیزل زدم و گفتم: شیمشک یچشما یتو
 
.. تو فقط می...تا آخرش باهممیباهم شــهیش فشــردم و گفت:همآغوشــ یتو

 نکن... هیبغض نکن..گر
 

 ؟؟مییشونش گذاشتم و گفتم: تا چند وقت اونجا یو رو دستم
 

 .میریدشم از تهران مو گفت:تا دوما بع دیکمرم کش یو رو دستش
 

 گونش چسبوندم... یو رو ل*ب*م
 
 چند لحظه چشمم و بستم.. یبرا
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 کنم.. خواستم حسش یم
 
 واقعا کنارمه.. نکهیا

 
 ..دمشیب*و*س

 
 ...کوتاه

 
 ..نرم

 
باز کرد و زل زد تو لرزش چشــمام و  یشــونش و حس کردم ، چشــمش و 

 دل تنگت بودم.. یلیگفت:خ
 

ــتش ــمت ل*ب*م دس ــ و اوردم س ــتش و ب*و*س و با بغض  دمیو نوک انگش
 بودم.. ونتیگفتم:من دلتنگت نبودم ، د نمیسنگ

 
 ..دمیچشماش د یمشک یها لهیت یاشک و تو نم
 
 آغوش گرم و پر نوازشش فرو رفتم.. یتو
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 : .. 
 
 

 گونم خورد.. یتندش رو نفس
 

 مامکردن سوزش بد چش هیبا گر نیاز ا شتریکردم بغضم و قورت بدم و ب یسع
 نکنم.. شتریو ب
 

 روازه؟؟_ساعت چند پ
 

 ..گهیساعت د کیفاصله گرفت و گفت: ازم
 

و گفتم: چقدر خوبه که  دمیدســتش کشــ یزدم و دســتم و حلقه ی تو یلبخند
 همه جا باهامه.. حلقه نیا

 
 و جواب داد و گفت:چقدر خوبه که نشونه ی بودن تو برام.. لبخندم

 
 بهم.. میشد رهیلحظه خ چند

 
 ..میبش ادهیپ _بهتره
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 ..نییو رفت پاو باز کرد  در
 

 ..ایسمت من و باز کرد و گفت:ب در
 

 و به دوتا چمدان بزرگ نگاه کردم.. رونیب رفتم
 
 ..میم افتاد و گفتم: زود برتن یتو یهوا لرز هیسرد از
 
 ..میفرودگاه بود یروبه رو قایدق
 

 .خانومم میشونم انداخت و گفت:بر یرنگش و رو یمشک کاپشن
 

 ذوق دنبالش رفتم.. فشار دادم و با یو رو چشمم
 

 حرد زدنشم.. نیهم عاشق
 

-------------------------------------------------
------ 

 
 .: . 
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 ارن؟؟یب ینیریو برام بست و گفت:بگم برات ش کمربند
 

 و به نشونه ی نه! تکون دادم.. سرم
 

ستم شار آروم یو گرفت تو د ستش و ف س ید تم داد و گفت:رنگت بدجور به د
 ..دهیپر
 

شـــدم و  رهیخ مایی هواپ رهیشــونش گذاشــتم و به پنجره ی دا یو رو ســرم
 گفتم:خوبم.

 
 ؟؟یخوب ی_مطمئن

 
 خوبم.. شهیمن تا هم ی_تو فقط حالم و بشرس

 
 موهام.. یآروم دستش به دستم همزمان شد با ب*و*سه ی رو فشار

 
 بخونم؟؟ یشعر هیبرات  یخوا ی_م
 

 و بسته بودم  گفتم:هوم. بخون.  مچشم
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 کرد ینوک انگشتش پوست پشت دستم و نوازش م با
 
 

 چشمان تو وامروز و فردا کردنت _ناز 
 
 پا وآن پا کردنت نیآخر مرا ا کشدیم
 
 در آتش روز وشب  نمیتو بنش یب یپسندیم
 
  رفته با عاشق مدارا کردنت ادتیکه  ای

 
 به باد  یام را در شب مست یدلتنگ یدهیم
 

 ها را شکوفا کردنتباغ لب یهاغنچه
 

  کنمیم میکجا باشد دلم را با تو تقس هر
 

 و آنجا کردنت  نجایا نیاز ا شیندارم ب خوش
 

 با دلم  نیتوام ناچار بنش یرسوا گرچه
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 در بند رسواکردنت ستمین ینیبب تا
 

  نیرا بب را بدست آور نگاهم میهاچشم
 ماشا کردنتدر ت یحت هاستیمهر سرد

 
 : .. 

 کرد.. یگوشم زمزمه م یبودم که داشت تو یشعر غرق
 

 ..دیلرز یقل*ب*م م️♥
 

 ..دیلرز یم دستم
 

 ...دیلرز یم پلکم
 

 ...دیلرز یم ل*ب*م
 

 سوختن... یو م دنیلرز یوجودم از شعله هاش م تمام
 

 ️♥خواهد.. یشدن چه م وانهیعاشق جز د کی مگر
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 .من کنارتم میرسب یبخواب تا وقت ریبگ و گفت:حاال دیو ب*و*س گونم
 

ستم و بگ یشونش کم یو رو سرم که  نی، هم ریحرکت دادم و گفتم:تو فقط د
 برام بسه. یحس کنم کنارم

 
 ..دمینفس بلندش و شن یصدا

 
 ..دمیقانه اش را شنعاش ینجوا یصدا

 
 ..دمیلرزاند شن یزمزمه ی که وجودم را م یصدا

 
 شد..!! تمام

 
 تنگ..! عاشِق دل کی

 
 شد..! وانهید
 
 : .. 

 
 

 نشستم.. یصندل یبه خودم چسبوندم و رو شتریو ب  کاپشن
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 ..ادیب رهیبگ لیمدون هارو تحوبودم که چ منتظر

 
سرد تر بود  ،  دندان هام محکم به هم م هیترک شمم از  یاز تهرانم  خوردن و چ

 سوخت.. یمسوز هوا 
 
ــا کردم و وقت یتو ـــ ـــ ـــ ـــ چشمم  یگرم شد رو یمکف دستم ک یدستم هـ

 گذاشتم...
 

 ؟؟؟یشد ی_چ
 

 و برداشتم و بهش نگاه کردم.. دستم
 

شت یهارو کنار چمدون ست کنارم و گفت:خوب گذا ش چرا رنگت  ؟؟؟یو ن
 ده؟؟یپر
 

 نگاه کردم.. بهش
 
 چشماش نگاه کردم.. یدقت تو با
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 ؟؟؟یخوب نیلی_آ
 
 بود.. دهیترس یول دیچشمام د یتو یچ دونمینم
 

 ..مارستانیب میبر_پاشو 
 

ــتم ــ دس ــدم کنارش ا دیو کش ــتادمی، بلند ش  یلیمقدمه گفتم:خ یب یلیو خ س
 دوست دارم.

 
 سمتم... مبرگشت

 
شما مردمک شماش مثل آهن ربا فقط چ  یمنو نشونه گرفته بود و جذب م یچ

 کرد...
 

ــو ــتاش ــت و دس ــورتم گذاش ــت دارم ، من  یلیگفت: منم خ دو طرد ص دوس
 ی؟؟ چه جور یبگم دوست دارم کت باور کن یچه جور تمیعاشقتم ، من روان

 ثابت کنم ؟؟
 

 شده بود و شوکه بود.. هول
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 دیلرز ی...از دســتاش که مدمیزد فهم یخســتش که برق م یاز چشــما نویا
 ..دمیفهم

 
ـــدم و برا یرو ند ش پا بل ب هیثان ینوک  ندم  ه چونش و ی ل*ب*م چســبو

ام و چشــم یتو  یزنیکه زل م نی، هم  هیکاف یریگ یکه دســتم و م نیگفتم:هم
 .. هیکاف یگیم
 

 زد و فاصله ی لب هامون و کم کرد.. یمحکم پلک
 
 ..میدیب*و*س یافمون همو متوجه به اطر یب

 
 نبود.. رانیبود ا هیترک نجایا

 
 گنیکه م یلیاز دال یکیهمون فاصــله ی کم گفتم:  یجدا شـــدم و تو ازش

 ..نهیهم رانیا یتو ستین یآزاد
 

 نکهیبخاطر ا دیچســبونم و گفت: شـــا نمییلب پا یل*ب*ش و روو  دیخند
 گذره بهشون .. یخوش م یادیز
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و ل*ب*م و کبود  یســیوا نجایا یخوا یم یتا کو گفتم:ســردمه ها  دمیخند
 ؟؟یکن
 

 ..یخند یکه م یو رفت سمت چمدون ها و گفت: تا زمان دیو ب*و*س گونم
 
 : .. 

 ؟؟یبلد یتو زبان ترک هم گره زدم و گفتم: حاال یتو دستامو
 

 ؟؟یستیاال و گفت:تو مگه بلد نب دیی چمدون هارو کش دسته
 

 شه؟؟یواست سخت نم ینجوریا ی_چرا بلدم ول
 

 فرودگاه.. هیسمت در خروج میراه افتاد باهم
 

 ..گهید یبه هرحال تو بلد ادی_نه ز
 

 هتل. میریگفتم :م یو به زبان ترک میشد یتاکس هی سوار
 

 رفت.. یاز هتل ها م یکیسمت  خودش
 
 ...دمیکش یقیعمدادم و نفس  هیتک یصندل به
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 االن چقدر لذت بخشه.. دنیکش نفس

 
دوتا  دنیبا د یحواسش کجاست که ساکت نشسته ول نمیسمتش که بب برگشتم

 که زوم شده روم هول کردم.. یچشم مشک
 

 ؟؟یکنینگام م ینجوریزد و گفت: چرا ا یکج لبخند
 

ت رادلم ب یلیگذاشتم و گفتم: خ نشیس یش و سرم و روسمت دمیو کش خودم
 تنگ شده بود..

 
من خودم بدتر بود ، داغون تر  دونم،یو گفت: م دیپهلوم کشــ یو رو دســتش
 کردم.. یو داشتم رد م یدمرز نابو یبودم حت

 
 یحرد از نابود چوقتیو گفتم: ه دیو بلند کردم و گردنش و ب*و*ســ ســرم
 نزن.. 

 
 .رمیگ یتازه جون تازه م چیه شمیمن نابود که نم _تو فقط بغض نکن

 
 بودم... وشحالخ
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 داشتم... ذوق

 
 قل*ب*م باال بود... ضربان

 
 داشتم... جانیه
 

 ️♥...ی عاشق بودم وانهید هی حاال
 
 : .. 

 
 
ش از ست  نیرام یو راننده کمکون چمدان هارو اورد وقت میشد ادهیپ نیما خوا

 که امروز دیبود ینفر نیگفت: چون اولســـاب کنه ازش نگرفت و پولش و ح
 سوار کردم پول ازتون 

 
 ..رمیگ ینم
 

ــد چ نیرام ــالله که  یگفت ول یمتوجه نش من به زبان خودش جواب دادم:انش
 بشه. شتریبرکتتون  ب
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 زد و خداروشکر کرد و رفت.. یلبخند

 
 واد دهخ یکه هتلش م میبر ایو گفت:حاال ب دیحرفاش و گفتم.. خند نیرام به

 ..رهیبرار ازمون بگ
 

 هتل.. یتو میرفت باهم
 

 در اوردم و نشستم..از مبل ها نشستم و کاپشن  یکی یرو
 

 کرد.. یکردم و گرم م خیبود و پوست  یگرم یفضا
 

 _شناسمت و بده.
 

 خودته. شینگاه کردم و گفتم: پ بهش
 

هان فت:بگم برات چ یآ ها و گ مدان  مت چ فت شــ فت و ر  ارنیب یزیگ
 ؟؟یبخور

 
 و تکون دادم و گفتم:نه.  مسر
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 .ارنیب یسوخار گویبرات م گمیم دهی_رنگت بدجور پر

 
 .ارنیخودتم ب یبگو برا ی_باشه ول

 
 و رفت سمت مهماندار.. دیو لشم و کش دیخند

 
 پولش بشه.. یلیبنظرم خ یبود ول یکیبزرگ و ش هتل

 
 رونیو بمدارک  فیاز کردم و کو ب ششیاز چمدان ها و ز یکیرفتم سمت  عیسر
 ..دمیکش

 
 و گذاشتمش سرجاش.. دمیکش ینفس میکارت بانک دنید با
 
 : .. 

 همون مبل ... ینشستم رو برگشتم
 

 ...دمیپام کش یو رو دستم
 

 شده...و مطمئنم کبود  کردیسروش هنوزم درد م یدستا یجا
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 زدم.. یکوتاه غیو ج دمیاز جا پر نیرام یفکر بودم که با صدا نیهم یتو
 
 ..کردینگام م تعجب با
 

 ؟؟یزنیصدام م هویقل*ب*م گذاشتم و گفتم:چرا  یو رو دستم
 

 .یحواسم نبود تو فکر دی_ببخش
 

 نشست نگام کرد.. کنارم
 

 ه؟؟ینگاه کردم و گفتم:چ بهش
 

 ؟؟یدیترس ینجوریاکه  یکردیفکر م یبه چ ی_داشت
 

 دروغ.. ایدونستن راستش و بگم  یبود..نم یجور هی نگاهش
 

 نمه شده.دم و گفتم: گشی کر عطسه
 

 ؟؟ینگفت یاتاقمون ول ارنیداد دستم و گفت: گفتم شام و ب یکاغذ دستمال
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اد خالص گش یلباسا نیاز دست ا میپاشو بر الیخیعطسه کردم و گفتم:ب بازم
 ..نایا یبشم..بو گرفتم تو

 
ند نده دســتم و گرفت و کشــ بل با خ مت خودش ا دیشـــد و  تادمیســ  ســ

نارش...دســتش و دور  قه کردک عاشــق هم کمرم حل فت: من  عطرتم  نیو گ
 کوچولو.. طونیش
 

سور...حلقه  میرفت باهم سان ستش و دور کمرم تنگ تر کرد و دکمه  یسمت آ د
 ی آسانسور و زد ..

 
 ؟؟یاری_مگه چمدون ها رو نم

 
 .ارنیو گفت:خودشون م دیو ب*و*س میشونیپ

 
ما یتو ته بودم چشــ هت گف ماش زل زدم و گفتم: ب  یلیخ یمشــک یچشــ

 جذابن؟؟
 

 یهمون فاصــله گفت:چون به چشــما یگونم چســبوند و تو یو رو ل*ب*ش
 ..یخودت دقت نکرد

 
 محکم تر گرفتم.. یازش فاصله گرفتم ول یآسانسور بازشد.. کم در
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 تو.. میو باهم رفت دیو کش کارت

 
س به تو  رمیبودن نگاه کردم و گفتم:تا من دوش بگ دهیچمدون ها که قبل از ما ر
 ن؟؟اریشام و ب یگیم
 

 انداخت و گفت: اره. یعسل یو رو کارت
 
 : .. 

 
 

 رد و باز کردم.. آب س یآب داغ و باز کردم و کم ریحمام و ش یتو رفتم
 

 که گوشه گذاشته بود. یکیسبد کوچ یو دراوردم و انداختم تو لباسام
 
 به خودم نگاه کردم.. هنییآ یتو
 

 الغر تر شدم.. شهیکردم از هم حس
 

 پوست گردنم بود.. یرو یخراش یران پام کبود بود و جا یرو
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 ..یلعنت

 
 بگم.. یچ دیازم پرس نیرام اگر

 
 امو بستم.دوش و چشم ریز رفتم
 لحظه ی نفسم قطع شد و باز برگشت.. یکرد و برا سیکل صورتم و خ آب

 
 موهام زدم..  یرو یو برداشتم و کمکمد  یتو ییشامشو

 
 موهام شامشو برسه. یتابه همه جا دمیکه خوب کف کرد مال موهام

 
 ..دمیکش یکبود یو رو دستم

 
 بود.. ریبدجور درگ فکرم

 
 ..رهیاز سروش بگ یی بد نهیشدنش ک یا از عصبانبفهمه ممکنه جد نیرام اگه

 
 ..وفتهیخطر ب یبازم جونش تو ترسمیم
 

 دوش گرفتم و چشمامو بستم.. ریاسته از چشمم افتاد.. سرم و زناخو یاشک
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 ...گمینم
 

 ..!!هیچ یجا گمیبهش نم هرگز
 

-------------------------------------------------
----- 

 
 .: . 

 ..رونیمحکم تر کردم و اومدم بسرم گذاشتم و بندش و  یحوله و رو کاله
 
 تخت نگاه کردم.. یرو یلباس ها به
 

 .. رونیرفته ب حتما
 

 کردم...تخت نشستم و با دقت به اتاق نگاه  یرو
 

 بود و خوشگل.. کیش واقعا
 

 که اومد گذاشتم.. یآهنگ ترک نیو برداشتم و اول ونیزیتلو کنترل
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 ..مدیکه برام گذاشته بود و پوش یشدم لباسا بلند

 
 داشت .. یبلند یها نیبود و آست یاسک قهیرنگ که  یاسی هیبافتن هی

 
 .. یکلفت یمشک یسمباد شلوار

 ..!گهید المیخیته و منم بو نذاش ریلباس ز خداروشکر
 

 تا خشک بشه.. دمیچیدور موهام پ تخت نشستم و حوله و یرو
 

 بود که مجهز بود و کامل.. نیاتاق ا نیا هیخوب
 
 و کم کردم و برگشتم سمتش.. ونیزیتلو یتاق صدادر ا یصدا با
 
 .دادیو داشت هولش م یچرخدار زیم
 

 باشه.. تیبه من زد و گفت:عاف یلبخند
 

 ؟؟ی..توچرا اورد_ممنون
 

 د.مرد بو ارهیخواست ب یکه م یو گفت:اون دیچ زیم یهارو رو وانیو ل بشقاب
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ند ـــت دســتم و دور گردنش رتشیبه غ یلبخ قه کرد و  زدم و رفتم از پش حل

 کاراتم. نیگفتم:عاشق هم
 

 شکمش ثابت گذاشتم.. یو رو دیچیبلند کردم و دور کمرش پ پاهامو
 

 ... شام بخور ایکوچولو ب طونیو گفت:ش دیو کش و اورد عقب و دماغم دستش
 

 دارم.. یخوب یچ.جا_نو
 
 : .. 

 ؟؟یکنیفکر م یبه چ یو گفتم: دار دمیی گوشش و ب*و*س لهال
 

 کوآال. هیشب یکه االن شد نیکج کرد سمتم و گفت:ا یو کم سرش
 

 .یبد یلیو گفتم:خ دیخند
 

 ..نشستم یصندل یو رو نییو اومدم پا دمیکش یقیعم نفس
 

 نگاه کردم ، زل زده بود به من.. بهش
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 .گهید نیبش ایزدم و گفتم:ب گویم یو تو چنگال

 
 .دمشییدهنم گذاشتم و  بالذت جو یو تو گویم
 
 .یالغر شد یلیو گفت:خ ختیبرام آب ر وانیل یتو
 

 بود.. نیغمگ صداش
 

 گذاشت.. یقل*ب*ش نم یول کردیداشت غمش و پنهان م چشماش
 

 قاب گذاشتم و گفتم: از اولش الغر بودم..بش یو رو لچنگا
 

 ..ینبود ی_نه...استخون
 

 .میدربارش حرد نزن ایب نیو و گفتم:رام قمیسمت شقو بردم  دستم
 
 .دیو گفت:باشه..ببخش دیکش یبلند یآه
 

 زد و اورد سمت دهنم..بهش نگاه کردم.. گویم یو تو چنگالش
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 ... دیخند یم ل*ب*ا*ش
 
 نه!!رنگش  یمشک یچشما یول
 
 گذاشتم و با اون دستم چنگال و برداشتم.. زیم یو دستم و رو دمییو جو گویم
 

 دستش فشرد.. یو تو دستم
 

 کردم.. ینم درکش
 

 همه نگران بود..؟؟ نیکه کنارش بودم چرا ا حاال
 
 : .. 
  

 
 بخدا.. مدی_ترک

 
 بود.. گوی_همش هفت تا م

 
 گذاشتم و گفتم:درشت بودن. زیم یآب و رو وانیل
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 تخت نشستم و گفتم: خوابم گرفته.. یرو
 

 ..دیتخت دراز کش یو حوله و دور موهام باز کردم و رو دمیی کش ازهیخم
 
 سقف زل زدم.. به
 

 بود.. که داشت خنک ی، بخاطر نم دمیچیی از موهامو دور انگشتم پ تره
 

 ..دمیتقه ی در و شن یصدا
 

 .زنندیدر م نیکه نگاهم به سقف بود گفتم:رام همونجور
 

 چرخ گذاشت و برد داد بهشون.. یشد رفت سمت در ، ظرفا و تو بلند
 

 تخت نشست..  یرو کنارم
 

 پاش گذاشتم..  یو رو سرم
 

 موهام برد و حرکت داد.. یو تو دستش
 



wWw.Roman4u.iR  770 

 

 زدم به صورتش.. زل
 
 ؟؟یبزن یحرف یخوا یکمرنگش زل زد به من و گفت: نملبخند  با
 
 شدم به چشماش و گفتم: نه. رهیخ
 
 : .. 

 ؟؟یسکوت کن یخوا ی_پس م
 

 ..دیو ب*و*س میشونیشد و پ خم
 

 ودمخ یسرش و عقب بکشه که دستم و گذاشتم پست گردنش و کم خواست
 ..دمیو بلند کردم و گوشه ی ل*ب*ش و ب*و*س

 
 موهام متوقف شد.. یدستش تو حرکت

 
 گفت: گردنت.. یآروم یصورتم فوت کرد و با صدا یتو و نفسش

 
 خراش گذاشتم..  یرو عیرو س دستم
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 ه؟؟یچ ی_جا
 
 خط اخم و گرفته بود.. شیشونیکنجکاوش نگاه کردم ، پ یچشما به
 
 ه؟؟یچ یجا نیلی_آ
 

 خراشه. ی..جای_جا
 

 خراش داده؟؟ ی_ک
 

 ..دیو روش کش دستش
 

 بود برام.. بیعج یکم حالتش
 

 حواسم نبود خراش داد ، خواستم بخارونم..  _خودم
 

 چشمام.. یگرفت و زل زد تو و از خراش نگاهش
 
 ..دمیچشماش ترس هیلحظه از سرخ هی

 
 ..نی_بلند شو بش
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 و نشستم..  دمیکش یقیعم نفس

 
 .. نیگرفتم و گفتم:رام و با دندون گاز ل*ب*م

 
 اورد.. رونیشد رفت سمت کمد و جعبه ی ب بلند

 
 زخم.. یو باز کرد و آروم زد رو زخم چسب

 
 ..یکرد کاریچ نیباش ببمراقب  شتریب گهی_دفعه ی د

 
 و گفتم:چشم. دمیکش یراحت نفس

 
 .میو گفت:حاال بخواب دیشد پشت پلکم و ب*و*س خم

 
 یخوا یاغ هارو خاموش کرد و گفت: م...بلند شـــد چر دمیتخت خواب یرو

 و روشن بزارم؟؟ یکی
 

 _نه. 
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 ..دمیکرد و اومد خواب رو خاموش همه
 ب*غ*لش جا داد .. یو تو خودم

 
دوتا پاش قفل کرد و گفت:حاال  نیکمرم گذاشـــت و پان و ب یرو و دســتش
 بخواب .

 
 .شمیتا صبح خفه م ینجوری_ا
 

 بانو.. یشیو گفت:خفه نم دیو ب*و*س گردنم
 
ها با مه ی  یرو زشیر یحس ب*و*ســـه  مت دک گردنم دســتم و بردم ســ
 ....رهنشیپ

 
 : .. 

 
 
 گوشم چشمم و باز کردم.. یرو یحس قلقلک با
 
 بخوابم؟؟ یزاریزدم و گفتم:چرا نم یرنگش لبخند یمشک یچشما با
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شو ست صبحه هنوزم مدور کم د شت  ساعت ه  یخوا یرم حلقه کرد و گفت:
 ؟؟یبخواب

 
گه تو د یو تو صــورتم ـــبیمن از د یدیگردنش بردم و گفتم:م حاال  ش تا

 بخوابم؟؟
 

 ..ایکن یباز شروع م یو محکم فوت کرد و گفت:خودت دار نفسش
 

 و؟؟یو گفتم:چ دیو ب*و*سگردنش  پوست
 

 گفتم.. یی گوشم و گاز گرفت..آخ بلند الله
 

 .یکنیفعال م ی_حس گرم و دار
 

 ..گنیشد و گفتم:آدم پرو به تو م بلند
 

 اوردم و رفتم سمت حمام.. رونیو براش ب زبونم
 

 .. دمیخنده ی بلندش و شن یصدا
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ب دوش آ ریفتم زتنم کرده بودم و انداختم همونجا و ر شــبیکه د یبلند تاپ
 گرم..

 
 هیا چمدان ه یاز تو عیم سرعطسه ی که کرد نیبا اول شبیگرفته بود..د خندم

 ....بودمش دهیاورد و تنم کرد برعکس پوش یتاپ
 

که تنم کرده با ل*خ*ت  یتاپ نیمتوجه نشــد ا یهول شــده بود که حت اونقدر
 نداره... یادیبودنم فرق ز

 
 ..رونیرفتم بو بستم و حوله تنم کردم و  ریش
 

 د..کر یخودش و منو مرتب م یتخت نشسته بود و داشت لباسا یرو
 

 م؟؟یبخور نییپا میو گفتم:صبحانه بر دمیموهام کش یحوله و رو کاله
 
 

 .میریباهم م یاز لباس ها گرفت و گفت:تا تو لباس بشوش نگاهشو
 

 یکگ مشــتن نیو شــلوار ج دمیپوشــ یطوســ هیبافتن کیتون هیی گفتم و  باشــه
ش ستم و گفتم:به جا ی، پاچش و تا زدم باال و رو دمیپو ش به  نزل زد یتخت ن
 موهام و شونه کن. ایمن ب
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 ی کرد و سرش و تکون داد.. خنده

 
 ببافمش برات؟؟ یخوا یکرد گفت: م یکه موهام و شونه م ونجورهم

 
 : .. 

 ذوق گفتم:آره از دو طرد بشاد. با
 

 ؟؟ یهمه ذوق کرد نیو گفت:چرا ا دیخند
 

 بافتن موهام بوده. اهامیاز رو یکی شهی_آخه هم
 

 ت؟؟_حتما به دست عشق
 

 بافم. یو گفت: حاال برات م دیو تکون دادم ، خند سرم
 
 گرفت.. یحرکت نرم دستاش داشت خوابم م از
 

 .ایو تکون داد و گفت:خواب نر شونم
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 _نــــــــــــه..
 

 ه.خمارت معلوم یکرد و گفت: از صدا یخنده  تک
 
 تر کرد.. جیحرکت دستاش منو گ ازمب

 
 ..ومدیم ییایدر یمرغ ها یااتاق گرم بود و صد یتو یطرف از
 

 فضا خواب آور بود.. کال
 

 _تموم شد.
 

اون دوتا بافت ذوق کردم که  دنینگاه کردم..اونقدر از د نهییآ یشــدم و تو بلند
 ..دمشیتخت و خودم و روش انداختم و محکم ب*و*س یرو دمیپر
 

 تشکراتتم من. نیو گفت:عاشق ا دیخند
 

 گرفتم.. یگازو گونش و  دمیل*ب*ش و ب*و*س بازم
 

 .ایکن یفعال م یو گفت: بازم دار دیخند
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 و رفت سمت چمدان..  دمیخند
 

 و اورده باشه.. میبافتن یگرمم کال ها یاز لباس ها کردمیخدا م خدا
 
 .زدم یخوشحالرنگم لبخند  یمشک هیمدل کج هیکاله بافتن دنید با
 
 : .. 

 
 

بافتن یســرم گذاشــتم ، جور یو رو کاله معلوم  یزیموهام چ هیمه جز دوتا 
 نباشه..

 
 تو حاضر باش. امیب ییتخت بلند شد و گفت:تا من برن دستشو یرو از
 

 _چشم آقاهه.
 

 ..یبهداشت سیسرو یو رفت تو دیو کش لشم
 

 ..زدم ییو رژ آلبالو دمیی کش دهیچشم پهن و کش خط
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رژ لب و خط  هی نیاورده گرچه فقط هم میشــیلوازم آرا فیکه ک خداروشــکر
 بهتره.. یچیبازم از ه یبود توش ول ملیر هیو  عیچشم ما

 
 م؟؟ی_بر

 
 بست.. یدکمه ی شلوارش و م داشت

 
 .میو گفتم:برسمتش و دستم و دور بازوش حلقه کردم  رفتم

 
 .دیصورتم پاش یتو یپر مهر لبخند

 
-------------------------------------------------

------ 
 
 : .. 

 آخه؟؟ ادهینگاه کردم و گفتم:ز زیم یرو ریش وانیل به
 

 _بخور گفتم.
 

 ..دهیم یبو هیگفتم:جلو و  دمیکش یکم ل*ب*مو
 



wWw.Roman4u.iR  780 

 

 ل*ب*م بردم...  کیداشتم و نزدو بر ریش وانیچشم غره ی که رفت ل با
 
 گذاشتم.. زیم یخوردم و با چندش رو یزور ازش کم به
 

ــتم و  تا قبل از ا چنگال ــر یزیچ نکهیو برداش  نیب به ال گهیگفتم: د عیبگه س
 .زنمیبو گندو نم ریش
 

 ؟ر؟؟یپن ایو گفت:خامه  بزنم صورتم گرفت  یو نون تست و جلو دیخند
 

 شکالت.و ازش گرفتم و گفتم: نون
 

 ازش زدم. یو گاز بزرگ دمینون شکالت کش یرو
 

 ندارم. لیندارم م لی)ل*ب*ا*شو کج کرد (م یگیم یه گرسنت بود یدی_د
 
 االن من بودم؟؟ نیو گفتم:ا دمیکه از خودش دراورد خند یادا از
 

 تو.. یکم بود برا شیچاشن ی: البته کمتکون داد و گفت نییو باال و پا سرش
 

 رون؟؟یب میانداختم و گفتم: بعد از صبحانه بر یچا یتو و یی قند حبه
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 دهنش گرفت و با دهن پر گفت:هوا سرده. یو جلو دستش

 
 .میگرد ی_زود بر م

 
 .یشد ضیمر یو برداشت و گفت:نه به اندازه ی کاف دستش

 
 .ــــنیگفتم:رامـــــ یناز نازک و پر یکردم و با صدا زیر چشمامو

 
ــمم و با جد یزل زد تو ی هیثان یبرا ــه ا تیچش  ینجوریگفت: بار آخرت باش

 .یزنیصدام م
 

 ...گرفت دلم
 

 ..ییانداختم زل زدم به استکان چا ریو ز سرم
 

رتم که شوه یمن یگیم ینجوریا یچونم گذاشت و گفت: آخه وقت ریز دستشو
 .انیچه برسه به اطراف رهیدلم ضعف م

 
 

 قهر نکن....دیو گفت:ببخش دیل*ب*م کش یشستش و رو انگشت
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 _قهر نکردم.

 
 : .. 

 ه؟؟یچ یبغض برا نی_پس ا
 

 .ادیخوابم م میو بخور بر .صبحانتیچی_ه
 

 .رونیب میانداخت و گفت:باشه. پس زود بخور بر مییچا یحبه قند تو دوتا
 
 شده بود.. نیریش یادیخوردم..َاه.. ز مییاز چا تیاهم یب

 
 .ایب یخورد رمیی از کالباس خوردم و گفت:من م تکه

 
رگشتم بشدن مچ دستم وحشت زده  دهی..با کشرونیشدم و از سالن رفتم ب بلند

 سمتش...
 

 کردم. یکار و کرد که ضربان تند قل*ب*م و حس م نیا عیسر اونقدر
 

 کردم.. یکه معذرت خواه ؟؟منیناراحت شد_واقعا 
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 بود.. کیغم کوچ هیرنگش  یمشک یاچشم یتو
 

و گفت:بخدا  دیچیدور گردنش حلقه کردم  ...دســتش و دور کمرم پ دســتمو
صد شتم ، فقط دلم نم یق شن یسخواد ک یندا با  ینجوریصدات اونم ا دنیبا 

 ناز توجهش بهت جلب بشه.
 
 نگفتم.. یزیچ
 

 مردونش ؟؟ رتیغبه حساب  بزنم
 

 عشقش؟؟ تیبه حساب حساس بزنم
 
 ؟؟یعادت عاد هیفقط  ای

 
 ؟؟یو گفتم:پالتو برام گذاشت دمیو ب*و*س گونش

 
ل*ب*ش برد..محکم پشت دستم و  کیجدا شدم..دستمو و فشرد و نزد ازش

 و گفت:سه تا از پالتوهات و اوردم. دیب*و*س
 

 .گهید میزدم و گفتم:پس بر یلبخند
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 .. میحلقه کرد و باهم هم قدم شد و دور شونم دستش

 
 خانوم من. می_بر

 
 : .. 

 
 

ــ یپالتو تنم بود  پیتوش گرم بود..ک یلیبود و خ یرنگ ی..رنگدمیبلندم و پوش
 فرم تر نشون داد.. بستمش بدنم و خوش یداشت و وقت یمخف پیو ز

 
 ؟؟یدیو گفت:کالهم و م دیو پوش کاپشنش

 
 و دادم دستش.. شیمشک هیشدم و کاله بافتن خم

 
 دقت بهش نگاه کردم.. با
 

 ..لیجذاب بود و خوش استا یسادگ نیع در
 

 م؟؟یو گرفت و گفت:بر دستم
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 .میزدم و گفتم: بر یمحکم پلک

 
 ..یتاکس نیلسمت او میرفت ادهیو پ رونیب میهتل رفت از
 

  کافه.. هیو به راننده گفتم ببرمون به  میشد سوار
 

 ؟؟ی_دستکش نداشت
 

 داد گفتم:نه.  یدستش فشار یو تو دستمو
 

 .اریپالتوت درن بیج ی_پس دستت و از تو
 

 هوا. ستیسرد ن ادمی_ز
 

 صفرا. رهیدرجه ز-؟؟  ستی_کجاش سرد ن
 

 _باشه. 
 

 م.خانمم بش یو گفت:فدا دیو ب*و*س گونم
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 .مییآقا یو گفتم:فدا دمیه گوشه ی ل*ب*ش و ب*و*ستوجه به رانند یب
 

 .طونیش یو با خنده گفت:ا دیو کش لشم
 
 یندلو ص زیسمت م میو رفت می..پول و حساب کرد میشد ادهیراننده پ یصدا با

 .نیکنارم بش ایها نشستم و گفتم:ب یاز صندل یکی یها رو
 

  گرفت و اومد کنارم نشست..که روبه روم بود فاصله  هیازصندل
 

 _خوبه حاال؟؟
 
 .هیردم و گفتم:عاللبخندش نگاه ک به
 
 : .. 

 .هیچشماش آب نیبب نیدختر بچه ی روبه روم نگاه کردم و گفتم:رام به
 

 خودت که قشنگ تره. ی_چشما
 

 ست؟؟یداره.خوشگل ن یآب یو چشما هیموهاش مشک نی_نه بب
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 _نه اصال. 
 

 زد و دندوناش و نشونم داد.. یهنخند پسمتش..لب برگشتم
 

 هیداره و چشماش مشک یمشک یمامانش موها نیو ازش گرفتم و گفتم: بب روم
 داره. یآب یباباش بوره و چشما

 
ستش و ز الیخ یب یلیخ شونم حلقه کرد و  رید ستش و دور  چونش زد و اون د

 م؟؟یسفارش بدها  کیگفت: بنظرت از اون ک
 

 _واقعا که..
 

 .ارنیاز اونا ب گمی:خوب مو گفت دیخند
 

 خوام. ینم یچیازش گرفتم و گفتم: اصال ه رومو
 

ــتم ــ دس ــمونم برام  یحت یتو کنارم یو گفت:آخه تا وقت دیو ب*و*س ماه تو آس
 .ستیجذاب ن

 
 چشماش... یزدم تو زل
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 قند... بگم
 
 شکر... ای

 
 ..انباتی

 
 سنگ..  ای

 
 ..یچهر اصال

 
ـــ یتو یبزرگ زیچ هی ظه ی کوتاه یتنم و برا شینیرید و شــدلم آب ش  یلح

 لرزوند..
 
 

 یو با حرارت ل*ب*ا*ش داغ کرد و گفت:وقت میشونیی کالهمو باال زد و پ لبه
 یبه چ دیکنارمه با نشیتر بایز یخدا کنارمه ، وقت ینعمت ها نیاز بهتر یکی

 توجه کنم..
 

 .مکنیم بستم و گفتم: بسه ، دارم ضعف شونش گذاشتم  چشمامو یو رو سرم
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دست بزرگ و مردونش فشرد و گفت:تو ضعف  یکرد و دستم و تو یخنده  تک
 نکن بزار من ضعف کنم برات.

 
-------------------------------------------------

------ 
 
 : .. 

 
 

بلند  یبا صــدا نیذوق کردم که رام کیوســط ک یهاکارامل  دنیاز د اونقدر
 دنت بشم من.قربون اون شکمو بو یو گفت:ا دیخند

 
 کردم؟ ییشکمو یپهلوش و گفتم:من ک یآرنجم  زدم تو با
 

 االن. نیو اورد سمت دهنم و گفت:هم کیی از ک تکه
 
 ازش خوردم.. یشتم و کمو بردا رقهوهیو از دستش خوردم و فنجون ش کیک
 
ماچ محکم از  هیهوا  یهم فشــار دادم و ب یهردو چشــمم و رو یم عالطع از

 دم..کر نیگونه ی رام
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 گلوش و بعد از چندتا سرفه با تعجب نگام کرد.. یتو دیپر قهوش
 

 .ینکیم یریزد و گفت:آخر سر منو زنج یلبخند مهربون دیلبخندم و د یوقت
 
با چنگال اون مو من خوردم  کیک شــتریب تا  با چنگال  یکیو  خوردم ی، دو

 خودم..
 
 گفتم:تموم شد. زونیآو ینگاه کردم و با لبا کیشده ی ک یبشقاب خال به
 
 شکر. یداد و گفت: اله هیتک هیصندل هیپشت به
 

ــماش و با مظلوم ینگاه کردم ..زل زدم تو بهش  گهید یکیتمام گفتم:  تیچش
 ؟؟یخریم
 

ب*غ*لش فشردم  یوو دور شونم حلقه کرد و محکم تنگاه کرد و دستش  بهم
 هتل. میبسته با خودمون ببر هی یبزارن تو گمیو گفت: م

 
 ..دمیزدم و گونش و ب*و*س یلبخند خوشحال

 
 حس کرده بود.. یسرد دماغم و ب باد
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 کردم. خیچسبوندم و گفتم: نشیو به س صورتم

 
 .می_پاشو بر

 
 د کردم..و منم با خودش بلن ستادیبلند شد ا عیسر

 
 چقدر اطرافمون شلوغ بوده.. نمیبیم کنمیت مدق یکه کم حاال

 
 : .. 

گرمت  کمی نی.. توهم بشمیو حساب کن نایتو ا میبر ایو گفت:ب دیو کش دستم
 بشه.

 
 اونجا نشستم.. یاز مبل ها یکی یرفتم تو و رو باهاش

 
 چقدر گرم بود.. واقعا

 
 .امیزود م نیبش نجای_هم

 
 _باشه.
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زدم و با خودم زمزمه  یســفارشــات نگاه کردم..لبخند زیرفتنش ســمت م به
 ..یکردم: چقدر خوبه که هست

 
 هستن.. ایرانیبرعکس ا هیترک یکردم...مردمااطرافم نگاه  به
 

شون  نکهیا یشاپ به جا یمثل کاف یجا انیم یوقت س شه به اطراد باتمام حوا
 اگه تنها باشن.. یب*غ*لشون حواسشون فقط به خودشونه..حت یها زیو م

 
 ..ستادمیا عیسر یگرم عیحس ما با
 

 ..کشهیم ی طول قهیدق ستیب هیاومد طرفم و گفت: نیلحظه رام همون
 

 و قراره شلوارم و نابود کنه.. شهیم شتریداره ب عیهر لحظه ما کردمیم حس
 

 تو؟؟ یشد ی_چ
 

 کجاست؟؟ ییدستشو نی_رام
 

 .میبر ایو گفت:ب دیو آروم کش تمدس
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 رفتم.. ییدستشو نیاول یو تو یبهداشت سیرفتم سمت سرو همراهش
 

 کامال درست بوده...  حدسم
 

 ..هیشلوارم ، خداروشکر مشکگند زده شده به  بدجور
 

 بود و برداشتم.. ییدستشو یتو یدستمال کاغذ یهرچ
 

 مشکلم و حل کنند. از یکم توننیم نایا فعال
 

 نه؟؟یا تمیبگم که وضع نیبه رام یحاال چه جور یاواا
 

 بخر؟؟ یبگم برو برام نوار بهداشت یچه جور آخه
 

 مکشیمن بازم خجالت م یول ستیو دست خود آدم ن هیمسئله ی عاد هی گرچه
 مورد.. نیدرا
 

 گفتم.. یبلند یو لعنت نیزم یرو دمیبا حرص کوب پامو
 
 ؟؟ی؟؟؟خوبیشد یچ نیلی_آ
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 چند سال بود.. یانگار یته شده ولهف هی گفتیم
 

 گذاشت.. نشیس یو رو سرم
 

 .. دیکش یموهام م یو رو دستش
 
 ..ومدیعطر تلخش بدم م یبو از
 
 بالشت گذاشتم.. ی، سرم و رو دمیشعقب ک میحال یتمام ب با
 

ست خوب آرومم کنه هم یهفته م کی نیا یکه تو یزیچ تنها ود پنجره ب نیتون
 ..رونشیب یو هوا

 
 
 برنج انداختم.. یسرخ شده رو یبه ماه یگاهن

 
 گرفت.. عقم

 
شد  پخش اتشی..تمام محتونیزم یو با دستم پرت کردم رو ینیزدم و س یعق
 ..نیزم یرو
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 یچیبودن معدم ه یبخاطر خال یو عق زدم ول ییسمت دستشو دمیدو عیسر

 ..اوردمیباال ن
 
 ..دمیتخت دراز کش یو رواتاق  یبرگشتم تو جهیسرگ با
 

 شکمم جمع کردم..  یتو پاهامو
 

 اتاق نداشتم.. یکه اومده بودن تو یبه دونفر یتوجه
 
 ؟؟یخوب نیلی_آ
 

 ...!سروش
 

 مثل تو نداشتم.. ییدا چوقتیه کاش
 

 و بستم..  چشمم
 

 جمع کردم.. شتریب پاهامو
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 ...از دردش ل*ب*م و به دندون گرفتم..دیکش ریدلم ت ریز
 

 .ادیبگو دکتر ب امکی_س
 

 خواد. ی_نم
 

 اصــ... دهیحالت بده رنگت پر نیلینگاه کرد و گفت:آ بهم
 

 خوام. ینم گمی_م
 

 بهش نکردم نه خودش و نه سروش.. یزد بهم..توجه زل
 

 ..دمیپام کش یروو  پتو
 

 دادم..م گذاشت و آروم فشار دل یو و رو دستم
 

 و بستم و پاهامو ساد کردم.. چشمم
 
 بود.. یبازم درد بد یدرد کمتر شد ول از
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 نشده بودم...  ینجوریا چوقتیه
 

 قرص و بخور. نی_بلند شو ا
 

 شدم به دستش.. رهیو باز کردم و خ چشمم
 

م خود یوقت یم گذاشت که کمکم کنه ولشون یکه دستش و رو نمیبش خواستم
 ..زارمیبرادر بودنشم ب نیاز ا دیفهمکامال  دمیو عقب کش

 
و  آب وانیدهنم گذاشتم  ، ل یدهنم اورد..از دستش گرفتم و تو کیو نزد قرص

 ازش گرفتم و قرص و خوردم..
 

 روبه روم.. نشست
 

 ؟؟یرنگش و ساد کرد و گفت:خوب یمشک لباس
 

 چشمم بود..  ریز رشیصورتم ، مسو اورد سمت  دستش
 
 ..دمیستش و عقب کشو باال اوردم و د ستمد
 

 زد بهم..  زل
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 ..شیرنگ یدوختم به چشما نگاهمو

 
 _باور کن بخاطر خودته؟؟

 
 احمقه.. یلیخ
 
 ...یلیخ
 

 ...از سروش از من.. رهیخواد انتقام بگ یاون م ،یاون باش شیخوام پ ی_نم
 

 ..رهیخواد ازشون انتقام بگ یهم م نیامهستن که ر یبد یآدما چقدر
 

 ؟؟یریگ یانتقام م یاز ک یو گفتم: تو دار دمیم کشچشم ریو ز دستم
 
 نگاهم کرد.. جیگ
 

 خوام از تو... ی_من م
 

 ؟؟یریگ یانتقام م یخواهرت از ک یبا نابود ی_تو دار
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 ..زدینم پلک

 
 شد ... رهیخ
 
 من..؟؟ یبود از حرفا جیگ ایشوک بود  یتو
 
 
 
 

ــتم ــتم و گفتم: م یو رو دس  ای ینابود کن ؟؟منویکن کاریچ یخوا یدلم گذاش
 ؟؟یریانتقام بگ

 
 شد.. یم شتریهر لحظه داشت ب دردم

 
 شوک بود.. یبود و تو رهیخ هنوزم

 
 گفتم.. یزیهم فشار دادم و آخ ر یو رو چشمم

 
 ..زدیپلکم نم ینشد..حت متوجه
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 اله کردم..ن ادیدرد ز از
 
 د..خودش اوم به
 

 ..کردمیناله م هیتخت از درد ولو شدم و با گر یرو
 
 ..؟؟شهیتموم م یک
 

 ..شهیوقت تموم نم چیه درد
 

 شروع بشه.. دیکه نبا یزمان خصوصا
 

 و باالفاصله سروش اومد تو.. رونیرفت ب عیسر
 

ــتم موقع  ادیدلم اونقدر ز درد ــروشبود که نتونس ــط س  یوو ت بلند کردنم توس
 ض کنم..آغوش رفتنش اعترا

 
 کردم.. یم هیبود از درد گر نشیس یرو سرم

 
 ..دمیو گرفت و کش رهنشیی پ قهی
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و در  نیکرد زودتر برسه به ماش یم یکالفه بود و سع یول دمیشن ینم صداشو

 ..گفتیم یزایزمان به من چ نیهم
 

 بودم.. نیآغوش رام یاالن تو کاش
 

 سا آرامش عشق و داشتم...کنار درد طاقت فر اقلحد
 
 
 
 

صدا امکیس یپا یرو سرم شون و م یبود و   یدردم اونقدر یول دمیشن یداد
 کرد.. یشد توجه یبود که نم ادیز
 

 .. دمیشکمم کش یو رو دستم
 

 ..برهیه نفسم و مدار یهست ول یبخاطر چنبود  معلوم
 

ندونم که طعم خون و حس  یو رو د قدر  گذاشــتم و زور کردم اون ل*ب*م 
 کردم..

 



wWw.Roman4u.iR  802 

 

 یدرد یداشت با حرفاش آرومم کنه ول یدستم بود و سع یوسروش ر یدستا
 داد.. یو نم یچیبرد فرصت ه یکه داشت امونم و م

 
 

تش و از دســ رفتیهامم داشــت مپا یکه تو یو باال اوردم و با تمام درد دســتم
 شدم.. نشیموهام پس زدم... متوجه نگاه غمگ یرو
 

 هق هقم از درد بلند شده بود.. یصدا
 

س یصدا ستم و روداد  شت و م یروش اومد ، د شم گذا هق هق بلندم  ونیگو
 گفتم:دادنزن.

 
ش متوجه س نیترمز ما شد و  شم ، هم ادهیکمکم کرد پ امکیشدم ، در باز   نیب
 ... دمیکش یبلند غیاز درد جگذاشتم  نیزم یو روکه پام 

 
 و نداشتم.. ستادنیو پاهامم درد و گرفته بودن و قدرت ا کمر

 
 

 بلندم.. غیندم کرد و همزمان شد با جبل عیسر سروش
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ش قهی سروش و محکم ک صورتم و  دمیی کت  صال و  سبوندم بهش..ا دلم چ
 و زیو دردم همه چ طیشــرا دیشــا نندیبب گرانیکردنم و د هیخواســت گر ینم

  هیبازم  یکردم ول یعوض م
 

 ضعف بود برام.. جور
 

گرفتم و  یرو که دســـتش و محکم  بره  گذاشـــتم...خواســـت  خت  ت
 :نرو...سروش نرو..دمینال
 

 ، کنارتم. امنجیهم رمیو فشرد ، صورتش و اورد جلو و گفت:نم دستم
 

لحظه  هیدســتم  یســوزن تو یبا ســوزش و خنک یول ومدیاطرافم م یاصــداه
 هم فشار دادم... یرفت و چشمم و از سوزش بدش رو ادمیدردم 

 
ــمم ــ غیباز کردم و بازم از درد ج چش ــ ی.. ولدمیخفه ی کش ــت چش مام داش

 شد.. یم نیسنگ
 
 تار بود.. دمید
 

 _سر..وش.
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 ود..محو ب یول میدیو م صورتش
 

 .. میدی*ش و متند ل*ب حرکت
 

 _سر...وش.
 

 شنوه..  یمطئن بودم اون م یول دمیشن ینم صداشو
 

ـی:  سر..وش نرو..اذدمینال یجیدرد و گ ونیم بازم ـتم نکن ..سر...وش ـ ـ ...
 مــ...

 
دستم  یول رونیب دمیو گرفت... دستم و از دستش کش چشمم ینیسنگ خواب

 و گرفت.. 
 

 ..دشیم داشت کم تر ماطراف یو صداها سر
 

 لحظه ی قطع شد.. یکل بدنم بود برا یکه تو یبسته شد و درد چشمم
 
 
 



 805 چشمانش ادی

 
 _سرده.

 
 _هوا گرمه که!!!

 
 سرده.. نی_رام

 
 خنده ی کرد و گفت:خانم من هوا گرمه.  تک

 
 کن. لمسرده ب*غ* نی_رام

 
 زیمه چه دیچیگوشم پ یکه تو یبا صدا یاز کرد که ب*غ*لم کنه ولب دستاشو

 محو شد..
 

ستم شتم و به نور یو جلو د شمم گذا ستق یچ شت م شمم م میکه دا  یبه چ
 خورد لعنت فرستادم..

 
 ؟؟یخوب نیلی_آ
 

 عادت کرده بود.. گهیبرداشتم..چشمم د دستمو
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 صورت نگرانش نگاه کردم.. به
 

 ..رهیرفته داروهات و بگ امکی؟؟سیدار رداد؟؟دیدکتر ببگم _برم 
 

 آب نگاه کردم.. یو ازش گرفتم و به بطر نگاهم
 

 _آب بده.
 

 ؟؟یشد و گفت:چ خم
 

 .خوامیبا دستم ماساژ دادم و گفتم:آب م یو کم گلوم
 

و  ختیآب ر یکنارش کم یکیپالست وانیل یآب و تو یرفت سمت بطر عیسر
 دهنم اورد.. کینزد

 
 بده. شتریب کمیم:خوردم و گفت ازش

 
 

 .یآب بخور ادیز دی_دکترت گفته نبا
 



 807 چشمانش ادی

 االن؟؟ یسطل انداخت و گفت:خوب یو تو وانیل
 

 و گفتم: سرم درده. دمیسرم کش یدستم و رو کالفه
 

 .گمی_االن به دکتر م
 
بهم  یمکک هی یتون یرفت روبه پرســتار گفتم:م که نی.. همونریاتاق رفت ب از
 ؟؟ یکن
 
 و هشت ساله بود فکر کنم..  یزن حدودا س هیبود  یخوش اخالق رستارپ

 
 ؟؟ی_چه کمک

 
شوهرم زنگ بزنم ول خوامی_من م ش شهیم زارنینم نایا یبه  نگ ز یو بد تیگو

 بزنم؟؟
 

اش تا ود بذاشت و گفت:زدستم گ یسادش و تو ییاینوک هیزد و گوش یلبخند
 .ومدهین

 
 وشم چسبوندم..و به گ یشماره و گرفتم و گوش عیسر

 باشد * ی*دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م
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 شانس.. نیبزنن به ا گند

 
 ی پرهام و گرفتم که بوق اول و نخورده بود جواب داد:بله. شماره

 
 (باشــه خودت و)... مارســتانیفکرنم ب مارســتانمیب یاالن تو نمیلی_پرهام آ

 برسون تورو خدا.
 

 یانمه و ازش تشــکر کردم.. گوشـو قطع کردم و دادم دســت خ یگوشــ عیســر
 زنگ خورد و همزمان شد با اومدن سروش و دکتر..

 
 ..رونیبودم پرهامه ، پرستارت جواب داد و رفت ب مطمئن

 
 هم ماها رو؟؟ یو ترسوند تییشده که هم دا ی_خوب دختر جون چ

 
 ..!هه
 

 قشنگم.. هیمن گند زده به زندگ ییادن دا یندار خبر
 

 سوزه. یچشمم و مکنه..  ی_سرم درد م



 809 چشمانش ادی

 
له تو آپاند یو کم نکشیو ع دیخند ود و ب دهیترک ســـتیتکون داد و گفت:وال

 ه؟؟یادن سردرد و سوزش چشمت از چ یعمل شد
 
 حرفش تعجب کردم و گفتم:عمل؟؟ از
 

 .یهست یبستر نجایه ااومد و گفت:اره دخترم االن سه روز کینزد
 
 ..؟؟؟مارستانمیسه روز ب یعنی

 
 .کنهیکه سرت درد م تهیهوش یکرد و گفت:بخاطر ب یچک هیو  سرمم

 ..رونیاز اتاق رفت ب بعدشم
 
 ؟؟یکن ینگاه م ینجوریا ه؟؟چرایسروش نگاه کردم و گفتم:چ به
 

 دن؟؟ید یچ شتیآزما یاالن تو یدون یاومد و گفت:م کمینزد
 

 ..دمیترس یکم
 

 ؟؟ی_چ
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 احتمال پنجاه درصد حامله ی.._
 
 ؟؟یگیم یو گفتم:جد دمیدحرفظ خوشحال شدم..خن از
 

 چقدر خوبه.. یواااا
 

 ..نیی من و رام بچه
 

 ..یییووو
 

 دورش بگردم.. یاله
 

 گهیبوده االن د یزیاگرم چ یو قطع کرد:ول میپوزخندش خوشــحال یصـــدا
 گهیاالن د یاهه هم داشــتشــش م نیاگه جن یکرد سیچون عمل آپاند ســتین
 ..ستین

 
 ذوقم.. یزد تو یرحم یب با
 
 تش نگاه کردم..صور به
 



 811 چشمانش ادی

 اشکم و دراورد.. پوزخندش
 

 ..زندیانداختم و گذاشتم اشکام بر ریو ز سرم
 
 مرد چقدر بد بود... نیا

 
 پست بود.. چقدر

 
 من بچم و از دست دادم؟ یعنی

 
 همون پنجاه درصدم از دست دادم..؟ یعنی

 
 ...ــــــــهــــــــــــنــ
 

 ...هیگر ریزدم ز بلند
 

 یغضپر ب یبا دستم زدم پشت دستش و با صدا یکمرم ول و اورد سمت دستش
شو...تو  ست هیگفتم:گم شبختخ یتون ی...نمیانگل هی...تو..تویآدم رذل و پ  هیو

 ... ینیو بب گرانید
 

 کردم... هیصورتم گذاشت و گر یو رو دستم
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 ..رونیبره ب کاش

 
 خشک و سردش و ندارم...نگاه  تحمل

 
 بودنش کنارم و ندارم... تحمل

 
 و ندارم... میزندگ یبخاطر نابود شیخوشحال تحمل

 
 : .. 

 
 
 و در و محکم بست.. رونیاتاق رفت ب از
 

 و نرم و ب*غ*ل کردم.. دیسف بالشت
 
 بود؟؟ شمیپ نیالن رامشد ا یم یچ
 
 گرفت؟؟ یشد دستم و م یم یچ
 



 813 چشمانش ادی

 ..خوامیو م نیرام من
 

 خوام.. یشوهر عاشقم و م من
 

 حبت بود...چشماش رنگ م یکه تو یهمون
 

 ..کردیکه با عشق نگاهم م یهمون
 
 ... دیلرز یچونم م ادیبغض ز از
 

 اتاق باز شد و همون پرستار اومد تو.. در
 

 ردم...نگاهر ک بهش
 

 و سمتم گرفت و گفت:زود حرد بزن.  شیگوش عیسر
 

 و ازش گرفتم و به گوشم چسبوندم.. یگوش
 
 ...نیلی_آ
 
 ..هیگر ریزدم ز یصداش از دلتنگ دنیشن با
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 نکن.. هینکن..توروخدا گر هی_گر

 
 مردونه و بغض کردش دلم گرفت.. یصدا از
 

 .نی_را...م
 

 .نی_جون رام
 
 .. منو ببر..ای_ب
 

 وراهم....تامیرم م_دا
 

 ..نی_رام
 

 ..نی_نفس رام
 
 بچم و کشتن.. نای_ا
 

 نگو..  یچیه دمینگو.. قسمت م یچی_ه



 815 چشمانش ادی

 
 ..ای_زود ب

 
 نکن.. هیتو فقط گر انیم ..بخدا دارمامی_دارم م

 
 تو.. ادیب هویممکنه  کنمی_قطع م

 
 نکن.. هی_باشه.. باشه.. من تو راهم تو هم گر

 
 .تحمل صداش و نداشتم. گهید
 

 کرد.. یداشت خفم م یدلتنگ
 

 ...هیگر ریو دادم دست پرستار..و زدم ز یگوش
 

 ه..خواستم صدام بلند بش یدهنم گذاشتم و زور کردم.. نم یو رو دستم
 

 ..کنهیآدم عاشق  و خفه م زیچ سه
 

 ...یدلتنگ
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 ...ییجدا
 

 ..یدور اجبار
 
 : .. 

 
 

 سرم گذاشتم و گفتم:تورو خدا بهم آب بده. یو رو دستم
 

 .ایو گفت:ب یسمت بطر رفت
 

بازش م یبطر که داشــتم  کردم گفتم:ســروش  یو ازش گرفتم و همونجور 
 کجاست؟؟

 
 .نییرفت کافه پاشلوارش کرد و گفت: بیج یو تو دستش

 
ــبونم گفت یبطر نکهیاز ا قبل ــ یرفت یمم: توهم و به ل*ب*م بچس  یه ها، نقش

 نابود کردنم. شتریب یبرا دیبکش دیتونست یم یخوب
 
 ..دمیو به ل*ب*م چسبوندم و آب و سر کش یبطر نشیتوجه به نگاه غمگ یب



 817 چشمانش ادی

 
 یم یارک هیو بستم و با پشت دستم ل*ب*م و خشک کردم و گفتم: یبطر سر
 برام؟؟ یکن
 

 زد و گفت:جون بخواه. یمحو لبخند
 

 ..!هه
 

 بخر.. یفندق کیک برام_برو 
 

 ؟؟ی_فندق
 

 .ی_آره فندق
 

 گردم. یبر م یبرداشت و گفت:زود یصندل یو از رو کتش
 
ــتم از اتاق بره ب ادی..حاال من از فندق بدم مرونیاتاق رفت ب از  رونیفقط خواس

 ..ننشیاومد نب نیکه اگر رام
 

سم شحال از ا رونیو محکم ب نف ستادم و خو ا باز ب یول ادیم نیاالن رام نکهیفر
 شدن در توسط سروش اخمم توهم رفت..
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 ه؟؟یکج شد و گفت:چ یی ل*ب*ش کم گوشه

 
 ازش گرفتم.. رومو

 
 : .. 

 به تو..  لعنت
 
 پست و خودخواه.. یتو به
 

 زنگ خورد..  شیگوش
 

 ه؟؟ی_چ
 

 و دادم به حرفاش.. سماتمام حو یسمتش ول برنگشتم
 

 .انی_تو حواست و جمع کن هروقت گفتم بزار ب
 

 کتش انداخت و اومد سمتم.. بیج یو تو یگوش
 



 819 چشمانش ادی

شتم ش برگ د.. از کر ستادنمیطرد خودش و مجبود به ا دیسمتش ، بازوم و ک
 فشار دستاش اخمم توهم رفت و گفتم:چته تو؟؟

 
 .. کنمیم تیکامال قرمز گفت:حال یچشما با
 

 گفتم.. ی.. آخ بلنددیدستم کش یمحکم از توو  سرم
 
ش یتوجه به خون رو یب ستم کتش و تنم کرد و بازم و ک ز طرد خودش و ا دید

 ..دیکش رونمیاتاق ب
 

 شکنه.. ی_تورو خدا دستم داره م
 

 ..دیکش یرفت و منم م یتند راه م تند
 

 ..کنمینابودت م نجایهم یزیذره اشک بر هی_فقط خفه شو..
 
 پرتم کرد... یجلو یصندل یبردم و رو مارستانیب نگیکرپا یتو
 

 کتش خورده بود.. نیبه دستم انداختم که تمام خونش به آست ینگاه
 خون ها حالم بد شد.. دنید از
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د و خوابون یو فشار داد و محکم صندل یسوار شد و دکمه ی کنار صندل عیسر
 ..یشیو گفت:بلند نم

 
 نم تکون بخورم..تونصداش باعث شد  یتو تیو جد تحکم

 
سرگ یخون رو دنید ضعف ستم و  شت همون  جهید سرم دا  یذره انرژ هیی 

 گرفت.. یتنم و ازم م یتو
 
 : .. 

 
 
 ..زدیحرد م شیو با گوش کردیم یسرعت رانندگ با
 

 کرد.. یم دیو تهد یکی داشت
 
 ینجوریو چرا داره ا هیشــدم ک یاونقدر حالم بد شــده بود که متوجه نم یول

 ..زنهیمحرد 
 

از خون شـــده ...چشــمام هر لحظه  سیکت کامال خ نیآســت کردمیم حس
 ..شدنیتر م نیسنگ



 821 چشمانش ادی

 
 نداشتم.. ختنمیتوان اشک ر یحت یکنم ول هیخواست گر یم دلم

 
-------------------------------------------------

----- 
 
 بخور. نمی_ا
 
 ..دمییدستش و گرفتم و جو یحرص لقمه ی تو با
 
 ستم نگاه کردم..د به
 
 بسته شده بود..  یرنگ دیبانداژ سف با
 

 رگ دستم و پاره کرده بود.. یعوض
 
 جز چندتا لقمه.. ینخورد یچینگاه کرد و گفت:ه ینیبه س امکیس
 

تونم  ینم یچیه ینشــســت جانیتو ا یو طرد پنجره کردم و گفتم: تا وقت روم
 بخورم..
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و گفت: پس اگه من برم  دیکشــ یانداخت و نفس صـــدا دار ریو ز ســرش
 ؟؟یخوریم
 

ا که دســتت به اون غذا ه یخشــک گفتم:نه تا وقت یلینگاه کردن بهش خ بدون
 خورده..

 
 ..دمیزمزمه ی "لعنت"گفتنش و شن یصدا

 
 ..رونیشد و از اتاق رفت ب بلند

 
 ..نمیو بب نیونستم رامت یاون روز م کاش

 
 از راه دور.. یحت
 

 ارهیب یبا پرهام اومده که اونم منو اونجور نیکه رام گفتنیبه ســروش نم کاش
 ..رونیب

 
 : .. 

 
 



 823 چشمانش ادی

 ده روزه... قایدق
 
 روزه که دلتنگم... ده
 
 دارم... یگروزه که حس خف ده
 
 ...نهیروزه که قل*ب*م سنگ ده
 
 روزه بغض دارم... ده
 
 روزه سردمه... ده
 

 ..دمیپنجره کش یبالشت گذاشتم و دستم و رو یو رو سرم
 

 من سردمه؟؟ ای سرده هوا
 

 خواد؟؟ یمن دلم آغوش گرم م ایسرده  هوا
 

 دستم و لمس کردم.. یتو ی حلقه
 

 ..ازم نگرفتن. نویخوبه که هنوز ا چقدر
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 ... زنهیبازم برق م شیخوبه که با تمام سادگ چقدر

 
 ..زنهیعشق م برق

 
 ...دمشیو به ل*ب*م چسبوندم و ب*و*س کشیکوچ نینگ
 

 وست دارم..سادتم د یحلقه  یحت من
 

 ..ومدیآب م یقطره ها یصدا
 

 باز باشه.. ییدستشو یآب تو طیباشه ، شا رونیاز ب دیشا
 

 ..ادیب زدمیو صدا م امکیس کاش
 
 ..کشهیم ریدلم ت کنمیشکمم جمع م یپاهامو تو یوقت وزمهن
 

 بخاطر عملته .. گهیم سروش
 
 ..دهیسروش دروغ م گهیم امکینگاه تلخ س یول



 825 چشمانش ادی

 
 ...؟؟چرا

 
 دونم.. ینم
 

 ندارم.. یدرباره ی خودمم اطالعات یحت من
 
 خوب اطالع داشت.. نیرام یول
 

 طالع داره..هم ا ستین ادمیازش  یادیز زیاز گذشته ی که چ یحت
 

 زدم و با خودم زمزمه کردم: یلبخند
 

  یصبح خوشا
 زم یچون از خواب خ که
 
 آغوِش تو  به
 ...زمیبستر گر از
 
 : .. 
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 *سروش

 
 دامو از دست دادمص کنترل

 _نــــــــه گفتم نـــــــــه.
 
نابود بشـــه.. نم زارمیو گرفت و گفت:نم شــتمم و  نهیبخاطر ک زارمیخواهرم 

 تو خواهرم نابود بشه.. هیدشمن
 
ا دختر اگر شده ت نی... اکهیو گفتم:خفه شو مرد نشیس یدست آزادم زدم رو با

 دور و برش.. ین آدم... بدونیبمونه بدون رام  نجایهم دیصدسال با
 

صب شتم و ول کرد..  دیخند یع ستشو م سبتا یموهاش برد و موها یو تو د  ن
داره ذره ذره آب  ینیب ینم ؟؟ینیب یو گفت:چرا؟؟ مگه نم دیبلندش و کشــ

  یستیکور ن شه؟؟یم
 

 ؟؟؟ی؟؟؟هست
 

سرم و رو یصندل یرو ستم و  ش صندل ین سته ی  شتم و گفتم: نم ید  زارمیگذا
 بشه. تیاذ زارمیبشه ، نمذره ی نابود 



 827 چشمانش ادی

 
نشــون  یخوا یم یتا ک ؟؟؟ینگهش دار نجایهم یخوا یم یتا ک ؟؟ی_تاک

  ؟؟یدلت نگهدار یو تو ریعشق پ نیا یخوا یم یتا ک ؟؟یهست شییدا یبد
 

 نگاه کردم.. بهش
 

 کنه؟؟ یم هیمرد گر هی مگه
 

 چشماشه..؟؟ یچرا نم اشک تو پس
 

شدم... درسته من  یم دیشدم که نبا ی_درسته عاشقشم... درسته عاشق کس
 ..یول دونه یخودش م ییدا
 

 و بگو.. ؟؟ادامشیچ ی_ول
 

 خنثم و بهش دوختم.. نگاه
 

شقم بم ضرم ع سروش...بگو حا س یول رهی_بگو  شه..بگو با و یکنار ک جود نبا
چه ی تو بازم بهش دروغ گفتم...بگو م یب بچش و  یخوا یشـــکمش 

 ...بگو سروش خودت و یبنداز
 



wWw.Roman4u.iR  828 

 

 کن. یخال
 
 : .. 

 بد بود.. رونیب زنهیدستم داره از فشار مشتم م یتمام رگ ها نکهیا حس
 

 _سروش.. 
 

 قرمزم جا خورد.. ینگاه کردم ، از چشما بهش
 

ــ کنهیقبول کنه؟؟ قبول م یکنی_فکر م ــت دا یکس ــال هاس ش خود ییو که س
نهیم حاال ب دو گه من دا ادیو دوســتش داره  گه من  تم؟؟ســین تیواقع ییب ب
 اشقتم؟؟ع
 
 لب زمزمه کردم:خفه شو..  ریز
 

 باز کرد که ادامه بده..  دهنشو
 

تم ـــ کم زدم رو دس ح م ـــ یو  لدون ش ند داد  شـــهیگ ل ب نارم و  ک ی 
زدم:خـــــــــفــــــــه شـــــــــــو...خـــــــــــــفـــــــــــــه 

 شــــــــــــــو...



 829 چشمانش ادی

 
 نگاه نکردم..نفسام تند بود.. بهش

 
 ..دیترک یو سرم داشت از درد م ومدیخون م دستم داشت از
 

 ..دمیشن یو م قشیعم ینفس ها یصدا
 

 اتاق منصرد شدم.. یهق هق تو یکه با صدا رونیبرم ب خواستم
 

 در چرخوندم و رفتم تو.. یو تو دیکل عیسمت اتاق ، سر میدو رفت هر
 

 ..کرد. یم هیبلند گر یزانوش گذاشته بود و با صدا یو رو سرش
 
 و گفت:گمشو.. دیکش غیدستش و برد طرد شونش که ج امکیس
 

 بود.. امکیچهره ی س یتو یو نگران ترس
 

 ؟؟یکن یم هیجلو و گفتم:چرا گر رفتم
 

 ...شم.ی..ونه مـیگفت: دارم.. د کهیت کهیزانوش فشار داد و ت یو رو سرش
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 کتم گذاشتم.. بیج یو تو میخون دست
 

 را؟؟تخت نشستم و گفتم:چ یرو
 
 : .. 

 و باال اورد.. رشس
 
 قل*ب*م شکست.. شیاشک یچشما دنید با
 

 عاشقشم.. درست
 

 ..زهیبرام عز درسته
 

 بخاطرش. کنمیو نابود م زیهمه چ درسته
 
 
 ..ستمین یچیه نمیب یاشکش و م یوقت یول
 
 شم گرفتمش..آغو یوت عیحرکت سر هی با
 



 831 چشمانش ادی

شردم و گفتم:آروم با یبره ول رونیکرد ب تقال  یبرا ش..حداقلمحکم به خودم ف
 چند لحظه آروم باش..

 
 هق هق بلندش قطع شد.. یصدا

 
 ؟؟یدیفشرد و گفت:چرا آزارم م نمیس یو رو سرش

 
 بدنم و لرزوند.. یصداش تمام رگ ها یتو بعض

 
 ه نفع خودته..گفتم:بو  دمینامرتبش کش یموها یو رو دستم

 
 نگفت.. یچیه
 

 ..کردمیداغش و حس م یاشکا یجا
 
 بود.. سیخ یکم رهنمیپ

 
 م؟؟یحرد بزن یخوا یو گفتم: م دمشیعقب کش آروم

 
 خسته بود.. نگاهش
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 چشمش گود افتاده بود.. ریز
 

ش ل*ب*ش شبا ؟؟مثلیکنارم بخواب ییایو گفت:م دیو جلو ک من و  که یاون 
 ؟؟ییای..ممیدیوابخ یختت مت یرو امکیتو و س

 
 زدم.. یلبخند

 
 ..خسته

 
 حال.. یب

 
 ..باخته

 
 : .. 

 
 
 ..رونیرفته بود ب امکیس
 

 برام مهم نبود.. یسوخت ول یم دستم
 



 833 چشمانش ادی

 .ایو گفتم:ب دمیتخت دراز کش یرو
 

 بازم گذاشتم.. یش و روو دراز کردم و سر دستم
 

 بود.. یدستم خون فیح یموهاش و  نوارش کنم ول خواستیم دلم
 

 _سروش..
 

 بگم..  خواستیدلم م چقدر
 

 سروش... جان
 

 سروش.. عمر
 

 ش..سرو عشق
 

 _بله.
 
 ؟؟یسرم و ماساژ بد یشیم
 

 _نه.
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 _سروش..

 
 .... ؟؟ایصداش از نه گفتن من بود  یتو بغض

 
 ه؟؟ی_چ

 
 ؟؟یشنو یصدا و م نی_توهم ا

 
 _نه..

 
 _سروش..

 
 تر شده بود.. نیسنگ بغضش

 
 _بگو.

 
 ؟؟یآرومم کن یکم شهی_م
 

 سبزش.. یچشما یزدم تو زل



 835 چشمانش ادی

 
 ..شدیم یطوس یکه گاه یچشما

 
 ؟؟ی_چجور

 
 ..دونمی_نم

 
 حموم؟؟ یبر یخوایو فوت کردم و گفتم:م نفسم

 
 گرفت.. یرفت حموم خوابش م یم اگه

 
شــکمش دفع  یاون بچه ی تو دیبخوره شــا مدادیو م منم دارو هاش اونوقت

 و وجودش نبود.. نیاز رام یاثر چیو ه شدیم
 

 _نه. 
 

 _پس بخواب.
 

 موهاش بردم.. یتم و توتکون دادم..انگش یسرش بود و کم ریکه ز یدست
 

 مرد. کی یحس برا نیبهتر دیشا
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 اوست.. وانهیباشد که  د یموهاد زن نوازش

 
 .زن. کی یحس برا نیبد تر دیشا
 

 ..ستیی باشد  تصور دستان عشقش ن بهیدستان غر نوازش
 
 : .. 

 و بستم.. چشمم
 

 بود..! خوب
 
 بود.. یحس عال هی

 
 ..یحس تجربه نشدن هی

 
 کرد.. یش نمکاش خراب یول
 
 کرد.. ینم سشیاشکاش خ با
 



 837 چشمانش ادی

 کرد.. ینم وتش خراببغض و سک با
 
 کرد.. یلرزش دستاش نابودم نم با
 

 عشق دسته آدمه..؟؟ مگه
 

 شدن دست آدمه..؟؟ یروان مگه
 

 دست آدمه..؟؟ گرانیتاوان گ*ن*ا*هد مگه
 

 تونم بگم..؟؟ یچرا نم پس
 
 ..ستمیتو ن ییتونم بگم من دا ینم
 
 ..میپسر راه هیبگم من  تونم ینم
 
 نبود... تونم بگم اون زن مادرم ینم
 
 تونم بگم سال هاست عاشقتم... ینم
 
 سوختم... یم دنتیتونم بگم که با هربار د ینم
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 گرفتم... یم شیهربار ب*غ*ل کردنت آت با
 
 تونم بگم... ینم
 

 ..؟؟؟کنهیباور م بگم
 

 اندازه؟؟ یصورتم تف نم یبگم تو اگه
 
 ه...انداز یم
 

 اندازه...!! یم مطمئنم
 
 .. : 

 از خودم جداش کردم.. آروم
 

 _سروش نرو..
 

 نگاه کردم... بهش
 



 839 چشمانش ادی

 یو قرمز و نم سیخ یچشما نیشدم و ا یتونستم بگم...کاش کور م یم کاش
 ...دمید
 

 رفتم...  یبود ول یرحم یب دیشا
 

 ..دمیو محکم کوب در
 

 کردم.. قفلش
 

 ند شد..هق هقش بل یصدا
 
 دادم.. هیر تکد به
 

 سخته... یلیسخته... خ امکی_س
 

 خوردم.. سر
 

 و گرفت.. دستم
 

 ..یکه چرا نگفت یشینم مونیکن  ،  حداقل بعدش پش ی_سع
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 دستام گرفتم... نیو ب سرم
 

 یقلب منو م یصـــدا ؟؟؟یشــنو یهق هقش و م یصـــدا ؟؟یشــنو ی_م
 ؟؟؟یشنو یسکوتم و م ادیفر یصدا ؟؟یشنو

 
 ستم چرخوندم..د یو تو گاریسنخ  

 
 مغزم.. یشد تو یدرد ریپک ت نیاول
 

 پک گلوم و سوزوند.. نیدوم
 

 پک پلک زدم.. نیسوم
 

 نبود.. نیرام چوقتیه کاش
 

ستم وقت یم کاش شش بگم که چقدر م یگونش و م یتون سم در گو  یب*و*
 خوامش..

 
 چقدر عاشقشم... که
 



 841 چشمانش ادی

 چقدر داغونم... که
 
 ه کردم..دستم ل یو تو گاریس
 
 کمک بخوام..؟؟ یک از
 
 کنه؟؟ یتونه کار ینم یاشک خواهرش بغض کرده ول دنیکه باد یبرادر از
 
 ست؟؟یکمک بخوام که پدر ن یپدر از
 
 حاتشه؟؟؟یکمک بخوام که سرگرم تفر یخواهر از
 
 کمک بخوام...؟؟ یک از
 
 کنه؟؟یخدا بخوام کمکم م از
 

 ..؟؟رهیگ یو م دستم
 
 دلش..؟؟ یتو زنمیم رو کنا نین رامبلند شو! م گهیم
 
 کنم...؟؟؟ یدلش جا م یبلند شو! مهر تو تو گهیم
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 ...!نه
 

 گه... ینم خدا
 

 کنه... یعمل م خدا
 

 ...کنهیبه نفعت باشه عمل م هروقت
 

 ..زنهیضررت باشه پست م هروقت
 

 دستم انداختم.. یبه رنگ خشک شده ی خون رو ینگاه
 

 ..قرمز
 

 قشنگه... چقدر
 
 منه.. لمث
 
 مه..حر یب



 843 چشمانش ادی

 
 ...شکنهیم دل
 

 ...کنهیم نابود
 
 ...کنهیم کهیت کهیت

 
 ...کنهیکه داره خوردش م یبا وجود عشق یحت
 
 ... نهیگرده بب ینم بر
 

 شنوه... یشکستنش و م یصدا فقط
 
 : .. 

 
 
 ردم..نگاه ک ینیس به
 

 د که دوست داشت..بو یغذا
 

 بادمجون و گوشت.. خورشت
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زودتر از  یکه بلندش کنم ول ینیو بردم طرد س که با دستمال بسته بودم یدست

 .برمیو بلند کرد و گفت:خودم م ینیمن س
 
 و گفتم:الزم نکرده.. دمیو طرد خودم کش ینیس
 
دم و در و باز و چرخون دیتوجه به حرص خوردناش رفتم ســمت اتاق کل یب

 کردم..
 

 ..ییآب معلوم بود رفته دستشو ریش یاز صدا یتخت نبود ول یرو
 
 گذاشتم.. یعسل یو رو ینیس
 

 _سروش.
 
 حالش جا خوردم.. یو ب فیضع یصدا از
 

 تخت گذاشتمش.. یدستم بلندش کردم و رو یرفتم سمتش..رو عیسر
 

 باال اورده. یبود کل معلوم



 845 چشمانش ادی

 
 ..دیفهم دشیم شیش و خستگصورت یدگیاز رنگ پر نویا

 
 _بلند شو شام بخور..

 
 ...خورم.یگفت:نم دهیتکون داد و بر دستشو

 
 میسمت خودم..از حرکت ناگهان دمیحرکت محکم کش هیو گرفتم و با  دستش

 جا خورد و چند لحظه با ترس بهم نگاه کرد.
 
 : .. 

 پاش گذاشتم و گفتم:بخور. یو رو ینیس
 
 ندارم. لیچشمام نگاه کرد و گفت:بخدا م یتو
 
تاد ول یبچش م ینجوریخدام بود نخوره چون ا از  منیتونســتم بب ینم یاف

آبش و خورشــتش دارو  وانیل یتو نکهیو ا شـــهیخودش روز به روز الغر تر م
 سقط  یبودم برا ختهیر
 

 .. بچه
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 _گفتم بخور.
 

 ..دیم لرزبلند یاز صدا شچون
 

 بدم..! نقدریبه من که ا لعنت
 

 خورد.. یبرنج زد و خال یو تو قاشق
 

 ..ختمیبرنج ر یو برداشتم و کل خورشت و رو کاسه
 

 ؟؟یکن یر و مکا نی_چرا ا
 

 _مثل آدم بخور.
 

 تر شد.. دیشد بغضش
 
 شده از خورشت زد و خورد.. سیبرنج خ یآب خورد و قاشقش و تو از
 
 ..دمید یم و کامال شیلیم یب

 



 847 چشمانش ادی

 تونم. ینم گهیو گفت:د دیکش یآه
 
 زدم و گفتم: آب بخور. وانیل یانگشتم رو با
 
 .گهیخورد و گفت:بسمه د یآب کم از
 
 م و گفتم: حاال بغضت و قورت بده و بخواب.و برداشت ینیس
 
 و در و قفل کردم.. رونیاتاق رفتم ب از
 

 رحم بودم.. یب دیشا
 

 ..دمزیزخم م دیشا
 

 کردم.. ید مخور دیشا
 
 نفساش برام طال بود.. یول
 
 : .. 
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 ؟؟یمبل نشستم و گفتم: به سشهر گفت یرو
 

پرهام  یش آدماتونه بره طرف ینم یو خاموش کرد و گفت: کســ گارشیســ
 دورشن..

 
 به پرهام.. لعنت

 
 ..میباهاش حرد بزن یکم دی، با رنشیبگ بگو هر جور شده_
 

 عاشقانه؟؟ ای یاحساس یزد و گفت: حرفا یکج پوزخند
 
س  شدم و نخ  شتم و گفتم: حرفا یگاریجواب پوزخندش و دادم و خم   یبردا

 عاشقانه..
 
 : .. 

 
 
 نیلی*آ
 

 باال.. انیچرخند و م یادجون ها دارن مم تمام برنج و بکرد یم حس



 849 چشمانش ادی

 
 و همه و باال اوردم.. ییرفتم سمت دستشو عیسر

 
 تونستم راه برم.. ینم جهیباال اوردم و عق زدم که از سرگ اونقدر

 
 برگشتم سمت تخت.. یحال یب با
 

 .. .فیح یول هیعوارض حاملگ نایگفتم ا یعمل نکرده بودم م اگه
 

 . دستم گذاشتم. ریو ز بالشت
 

 اورد.. یداشت سرم و درد م گاریس یبو حس
 

 کردن.. دایخونه و از کجا پ نیا ستین معلوم
 
 ..شدیتر م دیهر لحظه شد گاریس یبو
 
 بلند شدن نداشتم.. یبرا ینا گهید
 

 طرد خودم.. دمیزباله و با دستم کش سطل
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 اوردم.. ترش کنم باال کینزد یکه خواستم کم نیهم
 

 دم بازم باال اوردم ..بودن مع یبا خال یحت
 

 تخت خودم و پرت کردم.. یبد بود.. رو حالم
 

 ..دمیکش یبلند نفس
 

 ..امکی_س
 
 تونستم صدام و بلند کنم..  ینم
 

 حرد زدن.. ینداشتم برا یجون
 
 : .. 

ستم و به شد بلند سع واریدم...د سرگ یزدم و  و فراموش کنم و برم  جمیکردم 
 سمت در

 
 ..امکیفتم:سدر و گ یدستم زدم تو با
 



 851 چشمانش ادی

 عقب رفتم.. یدر کم یتو دیکل دنیچرخ با
 

 که اومد تو گفتم:حالم بده.. نیهم
 

 تخت خوابوندم.. یو دور کمرم حلقه کرد و رو دستش
 
 سروشه.. دمیادکلنش فهم یبو از
 

 د..قرص و با آب خوردم..دهنم کر کینزد یقرص
 

 هم گذاشتم و گفتم:توهم سردته..؟؟؟ یرو چشمامو
 

 ونریرفته ب امکیو گفت:ســ دیموهام کشــ یم انداخت و دســتش و روو رو پتو
 ..رهیگفتم برات دارو بگ

 
 قل*ب*م گذاشتم.. یموهام با دستم بلند کردم و رو یو از رو دستش

 
شماش زل زدم و گفتم: یتو  هیار ...بزشهیم وونهی..داره دستی..منظم ننیبب چ

 زنگ بزن..فقط صداشو بشنوم..
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ــبان رگ ــنوم...فقط  یول دمیو د تیعص ــو بش ــداش بازم ادامه دادم: بزار فقط ص
 صداش..

 
 تو... نیلی_آ
 

 خورم فقط صداشو بشنوم.. ی_قسم م
 

 هم فشار داد. یو رو چشمم
 
 : .. 

 
 

 ..قهیشکمم گذاشت و گفت:فقط دو دق یو رو شیگوش
 

ــحال ــ خوش ــدم..گونش و ب*و*س ــماره و  یو ب دمیش توجه به نفس تندش ش
 گرفتم..

 
 .بوق سوم جواب داد:بله..خورد. بوق

 
 ..دمیخند



 853 چشمانش ادی

 
 ...ختیر اشکم

 
 _الو..

 
 ..دمیخند بازم

 
 خستم.. یصدا نیا عاشق

 
 ..نیو گفتم:رام دمیچشمم کش ریو ز ستمد
 

 حرفم انداخت.. یتو یصدام لرز بغض
 

 ؟؟یخوب نینفس رام ؟؟یتو خوب نی، عمر رام نی_جون رام
 

 اشکم و نداشتم.. کنترل
 

  ؟؟یخوب_خوبم..خوبم...تو 
 

 خوب باشم؟؟ یچطور یستیتو ن ی_وقت
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 ..دمیو گز ل*ب*م
 

 و محکم و سخت قورت دادم.. بغضم
 

 تنگه..._دلم 
 

 خفه کردم.. هق هقم یصدا
 

 تو سخته..بخدا سخته... ی...برمیم ی_من دارم م
 

ستم شتم و گفتم: رام یو جلو د ست دارم...خ یلی..من خنیدهنم بردا  یلیدو
 ..ادیز
 

 کردم.. یبم و مردونش حس م یاصد یتو بغض
 

ی عطرت و  شــهیشــ نی.اگر ارمیم ی..من دارم مچمیتو ه ی..من بوونتمی_من د
 م...نداشتم االن مرده بود

 
 کنم.. کاریمن چ ی_نگو..نگو.. تو نباش
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 کنن؟؟یم تتیاذ نیلی_آ
 کنن؟؟یم شکنجت

 
 ..دمیخند

 
 ..شینوع عصب از
 

 ل*ب*م و... روحم و..ق دنیشکنجه م ی..ولکننینم تی_نه..! اذ
 

 ..دمیآه بلندش و شن یصدا
 
ــ بو ــورتم م یکه تو یگاریو دود س ــت حال یص  اوردیت تهوع مخورد باز داش

 سراغم.. 
 

 دماغم تکون داد و گفتم:چند روزه؟؟؟ یو جلو دستم
 

 _چهارده روزه که بدون توام..
 

 _چهارده روزه که صبح هام بدون توا..
 

 ..دمیخند
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 ..دمیش و شنخنده ی تلخ یصدا

 
 صورتم فرستاد.. یو تو گارشیس دود

 
 .... یمن م نی_رام

 
 رد..و خاموشش ک دیو از دستم کش یگوش

 
 ..قهی_شد پنج دق

 
 بهش نگاه کردم.. یدلخور با
 

 خوامیچون نم یآب انداخت و گفت: بهتره بازم بخواب وانیل یو تو گارشیســ
 قلبت و شکنجه کنم..

 
 ...رفت

 
 و در و قفل کرد.. رونیاتاق رفت ب از
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 بد بود... چه
 

 کنم... یخداحافظ نذاشت
 

 بازم بگم دوست دارم.. نذاشت
 

 نارش تشکر کنم...ک میلحظات زندگ نیبهتر بخاطر نذاشت
 
 : .. 

 نوازش دستاش... بخاطر
 

 قشنگش... یزمزمه ها بخاطر
 

 گرمش... یدستا بخاطر
 

 بود...کرده  قیتک تک سلول هام تزر یکه تو یآرامش بخاطر
 

 ...مونیآفتاب یبح هاپر ستاره و ص یشب ها بخاطر
 
 قلب پاکش... خاطرب
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 ...کاش
 

 شدم.. یباهاش آشنا نم چوقتیه کاش
 

 دادم... یقل*ب*م و دستش نم چوقتیه کاش
 
 

 ..یبش مونیپش دارتیته خط که از عشق ناپا یدیرس یفهم یم یوقت
 

 چشماش... یتو یکه زل زد یبه روز یبفرست لعنت
 

 ..شهیم وونهیاسمش د دنیبا شن یکه حت یبه قلب یبفرست لعنت
 
 : .. 

 
 

 دوختم... کیو به آسمان تار نگاهم
 

 و قشنگ بود.. یماه کامل شده نوران نیبازم ا فیپنجره ی کث نیا پشت
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 یزیر یهاخوردم درد  یاز اون شام زور ی، از وقت دمیشکمم کش یو رو دستم
 ..بدنم افتاده یتو
 

 گرم شده بود.. یلیاز آب خوردم خ یبرداشتم و کم یعسل یر آب و یبطر
 

 زانوم گذاشت.. یو سرم و رو دمیپاهام کش یو رو پتو
 

 گردنم و لمس کردم.. یتو پالک
 

 صدات قشنگ بود.. چقدر
 

 مردونه و بغض کردت.. یصدا اونم
 

 کردم.. یاالن حست م کاش
 

 ...یکرد یکام و پاک متو اش کاش
 
 ...مشیم وونهید رمدا
 

 بده... یلیخ یدلتنگ
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 _تحمل کن.
 
 ..دمیدیبرگشتم سمتش..تار م عیصدا سر با
 

 _تحمل کن هرچند سخت باشه..
 

 _چرا؟؟
 

 نکن.. هیو گفت:بغض نکن ، گر دیگونم کش یو رو دستش
 

 _سروش چرا؟؟؟
 

 ه بودش..بست فیمال کثبود که با دست دهیرفت سمت دستش ، حتما بر نگاهم
 

 خوام بگم.. ینم یدست ولقانع کنن لمیل_د
 

 و کنار زدم و گفتم: پس بزار برم..حداقل چند روز.. نمیسنگ بغض
 

 چشماش عوض شد.. رنگ
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 و از ترس توهم گره زدم دستم
 

ــم م  گهیاونقدر بزنمت که د یحرد از رفتن بزن گهیبار د کیخورم اگر  ی_قس
 .سخت بشه. دنتمینفس کش

 
 االنشم سخته. نی_هم

 
 ..شیقو یدستا یفت توو محکم گر ونمچ
 
 هم فشار دادم.. یدردش چشمم و رو از
 

 .یحـــــــق نـــــــــدار یازش حرد بزن یتو یحق ندار گهی_د
 

 هولم داد عقب و رفت.. محکم
 

 خورد به تاج تخت..دردم اومد ... سرم
 

 نره.. رونیب میگر یدهنم فشار دادم تا صدا یو رو دستم
 
 بالشت گذاشتم.. یروسرم سرم و  یوهمون درد ت با
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 از دردم کمتر بشه.. یشکمم فشار دادم تا مم یو رو دستم
 

 نشه.. ریهم فشار دادم تا چشمه ی اشکم سراز یو رو چشمم
 

 ترم نکنه.. یتا لرزش چونم عصب دمیو با دندون گز ل*ب*م
 

 شود.. یم تمام
 

 .شوند. یدرد ها تمام م تمام
 

 سخت.. هرچند
 
 شود.. یتمام م یول
 
 : تمام شد.یکن یو با خود  زمزمه م یکن ینفست را فوت م تو
 
 : .. 
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دهنم گذاشــتم و با  یو دوتا قرص و باهم تو دمیل*ب*م کشــ یو رو دســتمال
 ..نییفرستادم پا یطرب یهمون آب گرم شده ی تو

 
رم س یتو یدرد جنون اور یضربه ی که به سرم خورد ول ای هیاز ناراحت دونمینم

 افتاده..
 

 پتو گذاشتم.. یو سرم و رو دمیتخت خواب یرو برعکس
 

 شکمم جمع کردم.. یو تو پاهامو
 

 نمونده برام.. یاونقدر باال اوردم که شکم و معده ی باق امروز
 

 ستم..چشمم و ب تیاهم یب یول دیکش ریدلم  ت ریز بازم
 

 گفتم.. ییهویاز شدت درد  یبلند آخ
 

 از درد کردم.. یدلم فشار دادم و ناله ی بلند یو رو دستم
 

 ..دمیدر و شن یصدا
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شکمم درد  یداشتم با فشار دادن دستم رو یو سع دادمیفشار م یو رو چشمم
 و کمتر کنم.. 

 
 دستت و بردار.. ؟؟یخوب نیلی_آ
 

 عقب و نشست کنارم.. دیو کش تمدس
 
 .. امکیناله گفتم:س ونیم
 

 و گفت:جانه سروش.. دیشکمم نرم کش یو رو دستش
 

ــه روز درد دارم چرا و  ل*ب*م ــروش نگفت فقط تا س تر کردم و گفتم: مگه س
 شده پنج روز؟؟

 
 : .. 

 شهیگفت:تموم م دادیماساژ مکرد و همونجور که  میشکمم تنظ یو رو دستش
 ..شهی، تموم م

 
 نبود و بچه بود..!! سیشد آپاند یم یدرد فرستادم...چ نیبه ا یلعنت
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 ..شدیداشت کمتر م دردم
 

 .. امکیو گفتم: س و بستم چشمم
 

 ..امکی_جان س
 

 شد.. ینفس بلندش با جان گفتنش قاط یصدا
 

 ون؟؟ریب یبر ی_منو م
 

 مثال؟و برداشت و گفت:کجا  دستش
 

ــرم ــ یو رو س ــتم و گفتم: همون ش ــ ینیریپاش گذاش  یکه آبنبات رنگ هیفروش
 داره..

 
 ؟؟یخوا یو گفت: آبنبات م دیخند تلخ

 
 .شیاز جعبه ها یول دیخر یام مبر شهیهم هم نی_آره آخه رام

 
 نگاهش عوض شد.. رنگ
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 اتاق یو تو یتاالپ تولوپ یو گفت: شــده صــدا دیموهام کشــ یو رو دســتش
 ؟یبشنو

 
 خراب باش.. ییدستشو یآب تو ریفکر کنم ش یلی_آره خ

 
 .ستیزد و گفت: خراب ن یکج لبخند

 
 ه؟؟یچ یو بلند کردم و نشستم و گفتم:پس صدا سرم

 
 : .. 

 
 
 صــبر کن رونیخوام برم ب ی..من میچید و گفت:هفرســتا رونیو ب فســشن

 .یکه گفت ییبره همونجا یاون تو رو م ادیسروش ب
 
 ،  در و قفل کرد.. رونیبگم بلند شد رفت ب یزیاومدم چ تا
 

 شدم.. رهیکوتاه و بلند لباسم خ یها شهیانداختم و به ر ریو ز سرم
 

 دم..نبو ختیر یکه داشت م یی اشکا متوجه
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 رفت نبودم.. یکه داشت م یزمان متوجه

 
 ط دلتنگم..فق من

 
 یکرد و با عشــق تو یبزرگ و مردونه ی که موهامو نوازش م یدســتا دلتنگ

 ..زدیچشمام زل م
 

 عاشقانش... یزمزمه ها دلتنگ
 

 آغوش گرم و پر محبتش... دلتنگ
 

 به خودم فرستادم.. یلب لعنت ریز دمیچشمم کش یو رو دستم
 

 د و از خودم دور کنم...تونم در ینم چوقتیه من
 

 عشق...  درد چه
 

 درد جسم...  چه
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-------------------------------------------------
------ 

 
 : .. 

 
 

 نی*رام
 
 و منگ بهش نگاه کردم.. جیگ
 

 ره واست بگم..و فوت کرد و گفت:بزار دوبا نفسش
 

بچه  یعنی ستین نیلیآ یاصل ییارم نشست و گفت:سروش داشد اومد کن بلند
پدر بزرگش بوده ول که تو ســر  یی زن  به دروغ گفتن  پدر بزرگش نبوده و  از 

 ...یبود یراه
 مادیکنم ز یداره که من فکر نم نیلیبه آ یخاصــ یلیعالقه ی خ هی یطرف از

 خوب باشه..
 

 اره اصال چرا...غلط کرده که عالقه د یلیگفتم:خ تر شد و ظیغل اخمم
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 میاریو ب نیلیآ میتون یم میاریحرفم و گفت: امشــب اگر شــانس ب ونیم دیپر
 . رونیب

 
 ..جیخوشحال بودم از حرفش هم گ هم

 
 .ارشی_قراره سشهر واسمون ب

 
 !!سشهر

 
 از اوناست؟؟ یکی_سشهر که 

 
با اون پســر خ دیخند با نه  ماجرا و بهش گفتم گفت  هیخوب یلیو گفت: من 

 ..کنهیم کمکمون
 
 ..یهست یخوب یلیکم ب*غ*لش کردم و گفتم:تو داداش خمح یخوشحال از
 

 ؟؟؟ یو گفتم:بعدش چ دمیموهام کش یو تو دستم
 

عدش تو و آ ته م کیتا  نیلی_ب  یهران نمت نیبرگشــت یو وقت هیترک دیرویهف
 ..دیمون
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 ه؟؟ی_منظورت چ
 

 .یخطر یتو تو نیلیاز آ شترین درست باشه بتو ذهن م ی_اگر حدس ها
 
 بده. حینکن واضح توض جمیگ نقدری_ا
 
ستش و خاروند و گفت:بزار بعدا برات بگم  با سمت را شم  شت چ شتش پ انگ

 االن با سشهر قرار دارم..
 

 شب؟ ی_ساعت پنجه تو گفت
 

 فرشاد.. شیپ می_آره قراره باهم بر
 

 اسلحه دارن. شهینا هماو دیمراقب باش یلیشدم و گفتم:خ بلند
 

 ت:مگه من ندارم...!و گف دیخند
 
 شیپ نجایا ادیب یبه خودت برس اون دختره طفل کمیســمت در و گفت: فتر

 بهش وصل شده.. کیکوچ نیرام هیکه  شهیدسته ر هی کنهیخودش فکر م
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 کنم. یمن همه کار م ادیزدم و گفتم:بزار ب یلبخند
 
 : .. 

 ..یمبل نشستم و زل زدم به استکان خال یرو
 

 مونم.. یپرهام م ونیامشب کارا تموم بشه تا عمر دارم مد اگر
 

  یباش ینوران شهیو زمزمه کردم: کاش هم دمیانگشتم و ب*و*س یی تو حلقه
 قلب خاموش مردم روشن شود. دیشا
 
 

 به حلقه زدم... یلبخند
 

 بچمون و کشتن!! گفت
 

 الم بد شد..روز چقدر ح اون
 
 دروغ گفتن بهش... میدیفهم دیپرهام رفت و پرس یوقت یول
 

 ... فهیضع یلیهفتشه و خ کی گفت تازه پرستار
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 .. نهیریش چقدر
 

صل شقت و ب*غ*ل کن حا س یشونیو پ یع شقت و بب*و*  نیبخاطر ا یع
 ..ینیریش
 
 ..!فیح یول
 

 ..ستشین االن
 
 و بب*و*سم.. شیشونیکه پ ستشین

 
 د شدم..و بلن دمیکش یآه
 

 ..نهیشکست خورده و نب نیبهتره رام ارنشیقراره شب کار و تموم کنند و ب اگر
 

 کنم...  یکاراشون کمک یتو زارهینم پرهام
 

 شب و درست کنم.. یبهتره کارا پس
 
 سفرو انجام بدم.. یاز کارا یبردارم و کم لهیوس دیبا
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 ...دمیخندخوشحال  بازم

 
 دورش بزارن.. یبته اگر کفتار هاسخته که قراره برگرده ال باورش

 
-------------------------------------------------

------ 
 
 : .. 

 
 

 صندوق عقب و محکم بستم و گفتم:تموم شد. در
 

 ؟؟یو برداشت زیچهمه  یاز گوشش فاصله داد و گفت:مطمئن یکم و شیگوش
 

 _اره.
 
 و استرس داشتم... جانیه
 

 دهنم زدم تا راه نفسم باز تر بشه... یو دوباره تو یاسشر
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 ..یاز خوشحال نمیتونستم بش ینم
 

 .نیسوار ماشبرو  نی_رام
 

 رفتم و پشت رل نشستم... عیسر
 
 سشهر شدم.. نیشکردم و منتظر ما میو تنظ نهییآ

 
 خودت کمک کن..  ایخدا

 
 لحظه چشمم نم اشک گرفت.. هی نیماش دنید با
 

 . نیشدم که پرهام با دستش هولم داد و گفت:بش ادهیپ عیسر
 

 و برگشتم عقب.. نشستم
 

 اورد.. رونیو ب نیلیآ نیشدم و از ماش ادهیپ سشهر
 
 حالم بد شد.. دنشید با
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 بود.. ب*غ*ل سشهر یجون و خمار تو یب
 

 سشهر کرد که بزارنش..  در ب*غ*ل دست منو باز کرد و کمک پرهام
 

ست و گفت:د یوقت سشهر ب ست کمربندش و  ش ش مراقب یلیخ دیبا گهین  یبا
 کارت سخت تر شد.

 
 بازم ممنون. یتونم لطفت و جبران کنم ول یدونم نم ی_م
 

 زد و در و بست.. یلبخند
 

هردو زدم و با  یبرا ی..بوقرونیب میداوم نگیو روشــن کردم و از پارک نیماشــ
 سمت فرودگاه... سرعت رفتم

 
 و صداش زدم.. دمیگونش کش یو رو دستم

 
 باز تر کرد.. یتکون نخورد فقط پلکش و کم چیه یول
 

 و با دستم شونش و تکون دادم.. دمیترس
 
 تونم.. ینم گهیگفت:سروش بس کن د یبغض دار یصدا با
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 چشماتو باز کن.. نیلی...آنیدم و گفتم:منم رامپدال گاز فشار دا یرو پامو

 
 بخوابم... نیو گفت:بزار دیچشمش کش یو رو دستش

 
 ..دمیخند

 
 ..خوشحال

 
 ترس.. بدون

 
 : .. 

 
 

 د..وتمام وجودم و گرفته ب یفیزدم و باال اوردم..حس بد و کث عق
 

 .. شدینم باورم
 
 ...یعصب کار سروش شوکه بودم و از
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 کنه... یکار نیمن بود چطور تونست همچ ییدا اون
 

 ...یآشغال هیو گفتم:گمشو برو... تو...تو  دیل*ب*م کش یو محکم رو دستم
 

 رفت... ینم نیلحظه از ب هیقرمز نگاهش  رنگ
 

مد قب تر کشـــ کینزد او که خودم ع بس کن  شو گفتم:ســـرو دمیتر 
 ..؟؟یکن کاریچ یخوا یتوروخدا...تو...تو م

 
 سمت خودش.. دینداد و دستم و کش محلت

 
 گردنم فرو کرد.. یتخت انداختم و سرش و تو یرو
 
 ی بلندم التماسش کردم..  هیگر یو با صدا دمیکش یبلند غیج
 

 گرفته بودم...  دستامو
 

 کردم... یم هیو گر دادمیو به سرعت تکون م سرم
 

 بکشم... یبلند تر غیباعث شد ج زشیت یدندونا حس
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 فاصله گرفت..  یدر اتاق کم یصدا با
 
ــتم بازم ج نیهم یول ــم با دوندونش ل*ب*م و گاز محکم غیکه خواس  یبکش

 گردنم و داد.. ریز یگرفت و با ناخونش خراش بد
 
 و التماسش کردم.. دمیکش یغیهق هق ج ونیم
 

 ـــــــــــــن.ـ_بــــــــــــــــــــس کـــــ
 
 داد سشهر برگشتم سمتش.. یصدا با
 

 پوست شکمم و ران پام برداشت و بلند شد...  یو از رو دستش
 

سر نیهم شد  شکا عیکه ازم دور  ستم و با ا ش شد  یلحظه قطع نم هیکه  ین
 و درست کردم.. رهنمیپ

 
 : .. 

 
 

 ..زدمینفس م نفس
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 باور کنم... یچجور

 
 !!!سروش

 
 !من...!! ییدا
 
 خواست به من ت*ج*ا*و*ز کنه... یم
 

 ...دیب*و*س منو
 

 ...دیبدنم کش یو رو دستش
 

 ..عـــــــُـق
 

 اوردم... یباال م یباال اوردم..با معده ی خال بازم
 

 خورد.. یداشت از خودم بهم م حالم
 

 و اشکام و پاک کردم.. دمیشمم کشچ ریو ز دستم
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 ...هیبتیچه مص گهید نیا
 

 کردم نفسام آروم تر باشه.. یفشار دادم و سع نمیسه ی سقف یو رو دستم
 
 اومدم... نییتخت پا یرو از
 
 : .. 

 یدستم و رو هیفتاد ، خم شدم و  شکمم ا یتو یاول و که برداشتم درد بد قدم
 شکمم فشار دادم... یو رو زانوم گذاشتم و اون دستم

 
 تندم تند تر شد.. یها نفس

 
 ..از ترس بود و هم از درد هم

 
 کرد .. یدستش ران پام درد م یجا از
 

 لبه ی تخت گذاشتم.. ینشستم و سرم و رو نیزم یرو
 
 کرد.. یمسطل زباله ی کنارم داشت حالم و بدتر  یبو
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 باز شدن در اومد.. یصدا
 

 جمع کردم.. شتریخودم و ب و بلند نکردم فقط سرم
 
 تونم اعتماد کنم.. ینم گهید
 
 ...تونم کارش و حضم کنم ینم
 
 خواست ازم استفاده کنه.. یخودم م ییتونم باور کنم دا ینم
 
 ..نیلی_آ
 
 زانوم برداشتم.. یسشهر سرم و از رو یصدا دنیشن با
 

 ..دمشید ینم واضح
 

 .. می_پاشو زود بر
 

 ..دیو فهم انیخودم و جمع کردم جر یوقت یولو طرد بازوم اورد  دستش
 
 : .. 
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 ترس بهش نگاه کردم... با
 

 ..گهیخونه ی د هی یخوان منو ببرن تو یبازم م نهنک
 

 ..نیرام شیخوام ببرمت پ یم انداخت و گفت:زود پاشو مو رو کتش
 

 زدم.. یندلبخ
 

 برق زد... یاز خوشحال چشمام
 

منو  یخوا یتو نم یعنی..ــــــــــی... یگیو چنگ زدم و گفتم:راســت م بازوش
 ؟؟ یبــ..ببر

 
ــر ــت و گفت:نترس  یورد و روو درا بشیج یتو هیکاله بافتن عیس ــرم گذاش س

 نترس..  نیلیآ
 

 فت و کمکم کرد بلند بشم..و گر کمرم
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 دلم درد گرفت.. ریز بازم
 

 صبر کن .. ی_کم
 

تر از  عیداشــت هرچه ســر یهم قدم بودم..محکم منو گرفته بود و ســع باهاش
 ..رونیاون خونه منو ببره ب

 
 دم و بازوش و چنگ زدم..ناله ی کر دیچیکمرم و شکمم پ یکه تو یدرد با
 

 ... نیلی_توروخدا تحمل کن آ
 

ش یصدا یوقت شدن در ما شن نیباز  شدم و م دمیو  شحال  د لبخن هیگر ونیخو
 زدم.. یتلخ

 
 و بست.. یمنیو کمربند ا نمیکرد بش کمکم

 
 ..دیچیگوشم پ یتو کایالست غیج یصدا دینکش قهیدق به
 
 ظ ها هم نبودن...محاف یو سروش کجا بودن حت امکیدونم س ینم
 

 ..نگاه کردم ابونیو باز کردم و به خ چشمم
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 ..میرس یاالن م نیلی_بخواب آ

 
  ..: 

 پر بعضم  گفتم:سشهر...  یپام گذاشتم وبا همون صدا یو رو دستم
 

 زارمیتموم شد...بخدا تموم شد نم گهیدستم گذاشت و گفت:د یو رو دستش
 ..کنمیم دم کمکتلجن زار..خو هیبشه  تیتو هم زندگ

 
 تر...  نیشد و پلکم سنگ یبرام آروم تر م صداش

 
 شکمم قطع شده.. ریکردم درد ز یم حس

 
 .. دمیفهم یو خوب م تیموقع یبود و منگ ول جیگ
 

 بلند شدم.. یدستا یلحظه حس کردم رو هیکه چشمم بسته شد  یوقت
 
 : .. 
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 رنگش و داشتم..  یمشک یچشمت دنیحس د یداریخواب و ب یتو
 

 دلنوازش.. یصدا حس
 
 بودم که بخوام توجه کنم.. یتر از اون جیگ یول
 
 خواستم التماسش کنم... یلحظه از نظرم سروش اومد م هی

 
 نکنه... تمیاذ گهید
 

 ..یهم روح یجسم هم
 
 
ـــدازبونم ل*ب*م و تر کرد با با ص ظه آروم تر م یم و  ـــد  یکه هرلح ش

 تونم.. ینم گهیگفتم:سروش بس کن د
 

 دورتر از من بود.. یلیخ یانگار یول دمینو ش یصدا
 

 بخوابم.. نی_بزار
 
 همون لحظه چشمم و بستم و خوابم برد... یتو
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 ..دیچیگوشم پ یتاالپ تولوپ تو یصدا بازم

 
 ..شهیتموم نم یلعنت

 
 ...امکیتم:سو باز کردم و گف چشمم

 
 بودم تعجب کردم.. نیماش یتو نکهیا از
 

 سمت راننده.. برگشتم
 
 ..هیگر ریزدم ز نشیبغض مردونه و سنگ دنید با
 

 و تو ب*غ*لش انداختم و دستام و دور گردنش حلقه کردم... خودم
 

 ...ی..مال منیمن شیتب دارش گفت:پ یبا صدادور کمرم حلقه کرد و  دستشو
 
 ت...گذاش ینم میگر یم ولخواستم حرد بزن یم
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شکا سکوت  امیشدن تمام دلتنگ یلحظه هم قطع نم کیکه  یکرده بودم و با ا

 گفتم.. یو م
 

 گفتم... یبازوم گذاشت که آخ بلند یو رو دستش
 
 که سروش گاز گرفته بود... یهمونجا قایدق
 

 ؟؟یردا ؟؟؟دردیگرفتم.. دستش و قاب صورتم کرد و گفت:خوبفاصله  ازش
 

 .و به طرد تکون دادم. سرم
 
 : .. 

 تلخش ازم دور نموند.. لبخند
 

 ..هیترک میری...ممیریم می_دار
 

 ؟؟ییایزد و گفتم:توهم م یلبخند
 
 ..امین شهیکم و پاک کرد و گفت:مگه مانگشت شستش رد اش با
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 م؟؟یم؟؟کنارهمیبازم باهم یعنیو گفتم: زل زدم شیمشک یچشما یتو
 
.. تو فقط میش باهم...تا آخرمیباهم شــهیآغوشــش فشــردم و گفت:هم یتو

 نکن... هیبغض نکن..گر
 

 م؟؟ییشونش گذاشتم و گفتم: تا چند وقت اونجا یو رو دستم
 

 .میریگفت:تا دوما بعدشم از تهران مو  دیکمرم کش یو رو دستش
 

 ..گونش چسبوندم. یو رو ل*ب*م
 
 چند لحظه چشمم و بستم.. یبرا
 
 خواستم حسش کنم.. یم
 
 واقعا کنارمه.. نکهیا

 
 ..دمشی*سب*و

 
 ...کوتاه
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 ..نرم

 
باز کرد و زل زد تو لرزش چشــمام و  یشــونش و حس کردم ، چشــمش و 

 دل تنگت بودم.. یلیگفت:خ
 

ــتش ــو ا دس ــتش و ب*و*س ــمت ل*ب*م و نوک انگش و با بغض  دمیوردم س
 بودم.. ونتینگت نبودم ، دگفتم:من دلت نمیسنگ

 
 ..دمیچشماش د یمشک یها لهیت یاشک و تو نم
 
 وش گرم و پر نوازشش فرو رفتم..آغ یتو
 
 : .. 

 
 

 گونم خورد.. یرو تندش نفس
 

مام کردن سوزش بد چش هیبا گر نیاز ا شتریکردم بغضم و قورت بدم و ب یسع
 نکنم.. شتریو ب
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 _ساعت چند پروازه؟؟
 

 ..گهیساعت د کیفاصله گرفت و گفت: ازم
 

ه قدر خوبه کو گفتم: چ دمیدســتش کشــ یزدم و دســتم و حلقه ی تو یلبخند
 حلقه همه جا باهامه.. نیا

 
 جواب داد و گفت:چقدر خوبه که نشونه ی بودن تو برام..و  لبخندم

 
 بهم.. میشد رهیلحظه خ چند

 
 ..میبش ادهی_بهتره پ

 
 ..نییو باز کرد و رفت پا در
 

 ..ایسمت من و باز کرد و گفت:ب در
 

 و به دوتا چمدان بزرگ نگاه کردم.. رونیب رفتم
 
 ..میتنم افتاد و گفتم: زود بر یتو یهوا لرز هیردس از
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 ..میفرودگاه بود یروبه رو قایدق
 

 خانومم. میو گفت:بر شونم انداخت یرنگش و رو یمشک کاپشن
 

 فشار دادم و با ذوق دنبالش رفتم.. یو رو چشمم
 

 حرد زدنشم.. نیهم عاشق
 

-------------------------------------------------
------ 

 
 : .. 

 ارن؟؟یب ینیریو برام بست و گفت:بگم برات ش کمربند
 

 و به نشونه ی نه! تکون دادم.. سرم
 

ستم شار آروم یو گرفت تو د ستش و ف ستم داد و گفت:رنگت بدجور  ید به د
 ..دهیپر
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شـــدم و  رهیخ مایی هواپ رهیشــونش گذاشــتم و به پنجره ی دا یو رو ســرم
 گفتم:خوبم.

 
 ؟؟یخوب یمئن_مط

 
 خوبم.. شهیمن تا هم یو فقط حالم و بشرس_ت
 

 موهام.. یتش به دستم همزمان شد با ب*و*سه ی روآروم دس فشار
 

 بخونم؟؟ یشعر هیبرات  یخوا ی_م
 

 و بسته بودم  گفتم:هوم. بخون.  چشمم
 
 کرد ینوک انگشتش پوست پشت دستم و نوازش م با
 
 

 ت _ناز چشمان تو وامروز و فردا کردن
 
 پا وآن پا کردنت نیمرا اآخر  کشدیم
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 روز وشب  در آتش نمیتو بنش یب یپسندیم
 
 رفته با عاشق مدارا کردنت  ادتیکه  ای

 
 به باد  یام را در شب مست یدلتنگ یدهیم
 

 ها را شکوفا کردنتباغ لب یهاغنچه
 

  کنمیم میکجا باشد دلم را با تو تقس هر
 

  و آنجا کردنت جانیا نیاز ا شیندارم ب خوش
 

 با دلم  نیتوام ناچار بنش یرسوا گرچه
 
 در بند رسواکردنت مستین ینیبب تا
 

  نیرا بدست آور نگاهم را بب میهاچشم
 در تماشا کردنت یحت هاستیمهر سرد

 
 : .. 

 کرد.. یزمزمه م گوشم یبودم که داشت تو یشعر غرق
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 ..دیلرز یقل*ب*م م️♥
 

 ..دیلرز یم دستم
 

 ...دیلرز یم پلکم
 

 ...دیلرز یم مل*ب*
 

 سوختن... یو م دنیلرز یوجودم از شعله هاش م تمام
 

 ️♥خواهد.. یشدن چه م وانهیعاشق جز د کی مگر
 

 .من کنارتم میبرس یبخواب تا وقت ریو گفت:حاال بگ دیو ب*و*س گونم
 

ستم و بگ یشونش کم یو رو سرم که  نی، هم ریحرکت دادم و گفتم:تو فقط د
 .بسهبرام  یحس کنم کنارم

 
 ..دمینفس بلندش و شن یصدا
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 ..دمیعاشقانه اش را شن ینجوا یصدا
 

 ..دمیلرزاند شن یزمزمه ی که وجودم را م یصدا
 

 شد..!! تمام
 
 عاشِق دلتنگ..!  کی

 
 شد..! وانهید
 
 : .. 

 
 

 نشستم.. یصندل یم چسبوندم و روبه خود شتریو ب  کاپشن
 

 ..ادیب رهیبگ لیبودم که چمدون هارو تحو منتظر
 

سرد تر بود  ،  دندان هام محکم به هم م هیترک شمم از  یاز تهرانم  خوردن و چ
 سوخت.. یسوز هوا م
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ــا یتو ـــ ـــ ـــ ـــ چشمم  یگرم شد رو یکف دستم کم یکردم و وقت دستم هـ
 گذاشتم...

 
 ؟؟؟یشد ی_چ

 
 اشتم و بهش نگاه کردم..و برد دستم

 
ست کنارم و گفت:خوب یهارو کنار چمدون ش شت و ن چرا رنگت  ؟؟؟یگذا

 ده؟؟یپر
 

 نگاه کردم.. بهش
 
 چشماش نگاه کردم.. یدقت تو با
 
 ؟؟؟یخوب نیلی_آ
 
 بود.. دهیترس یول دیچشمام د یتو یچ دونمینم
 

 ..مارستانیب می_پاشو بر
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ــتم ــ دس ــدم کنارش ا دیو کش ــتای، بلند ش  یلیمقدمه گفتم:خ یب یلیو خ دمس
 دوست دارم.

 
 سمتم... برگشتم

 
شماش مثل  مردمک شماچ  یمنو نشونه گرفته بود و جذب م یآهن ربا فقط چ

 کرد...
 

ــو ــتاش ــت و گفت: منم خ دس ــورتم گذاش ــت دارم ،  یلیدو طرد ص من دوس
 ی؟؟ چه جور یبگم دوست دارم کت باور کن یچه جور تمیعاشقتم ، من روان

 نم ؟؟ثابت ک
 

 شده بود و شوکه بود.. هول
 
 دیلرز ی.از دســتاش که م..دمیزد فهم یخســتش که برق م یاز چشــما نویا

 ..دمیفهم
 

ـــدم و برا یرو ند ش پا بل به چونش و  هیثان ینوک  ندم  ی ل*ب*م چســبو
ام و چشــم یتو  یزنیکه زل م نی، هم  هیکاف یریگ یو مکه دســتم  نیگفتم:هم

 .. هیکاف یگیم
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 و فاصله ی لب هامون و کم کرد.. زد یمحکم پلک
 
 ..میدیب*و*س یتوجه به اطرافمون همو م یب

 
 نبود.. رانیبود ا هیترک نجایا

 
 گنیکه م یلیاز دال یکیهمون فاصــله ی کم گفتم:  یجدا شـــدم و تو ازش

 ..نهیهم رانیا یتو ستین یآزاد
 

 نکهیبخاطر ا دیچســبونم و گفت: شـــا نمییلب پا یو ل*ب*ش و رو دیخند
 گذره بهشون .. یخوش م یادیز
 

و ل*ب*م و کبود  یســیاو نجایا یخوا یم یو گفتم:ســردمه ها تا ک دمیخند
 ؟؟یکن
 

 ..یخند یکه م یو رفت سمت چمدون ها و گفت: تا زمان دیو ب*و*س گونم
 
 .. : 

 ؟؟یبلد یتو زبان ترک هم گره زدم و گفتم: حاال یتو دستامو
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 ؟؟یستیباال و گفت:تو مگه بلد ن دیی چمدون هارو کش دسته
 

 شه؟؟یواست سخت نم ینجوریا ی_چرا بلدم ول
 

 فرودگاه.. هیسمت در خروج میافتادراه  باهم
 

 ..گهید یحال تو بلدبه هر ادی_نه ز
 

 هتل. میریگفتم :م یو به زبان ترک میشد یتاکس هی سوار
 

 رفت.. یاز هتل ها م یکیسمت  خودش
 
 ...دمیکش یقیدادم و نفس عم هیتک یصندل به
 

 االن چقدر لذت بخشه.. دنیکش نفس
 

دوتا  دنیبا د یت که ساکت نشسته ولحواسش کجاس نمیسمتش که بب برگشتم
 م شده روم هول کردم..که زو یچشم مشک

 
 ؟؟یکنینگام م ینجوریزد و گفت: چرا ا یکج لبخند
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رات دلم ب یلیگذاشتم و گفتم: خ نشیس یش و سرم و روسمت دمیو کش خودم
 تنگ شده بود..

 
ر تمن خودم بدتر بود ، داغون  دونم،یو گفت: م دیپهلوم کشــ یو رو دســتش
 کردم.. یو داشتم رد م یمرز نابود یبودم حت

 
 یحرد از نابود چوقتیو گفتم: ه دیو بلند کردم و گردنش و ب*و*ســ مســر

 نزن.. 
 

 .رمیگ یتازه جون تازه م چیه شمین نابود که نم_تو فقط بغض نکن م
 

 بودم... خوشحال
 

 داشتم... ذوق
 

 قل*ب*م باال بود... ضربان
 
 داشتم... جانیه
 

 ️♥ی عاشق بودم... وانهید هی حاال



 901 چشمانش ادی

 
 .. : 

 
 
ش از ست  نیرام یمکون چمدان هارو اورد وقتو راننده ک میشد ادهیپ نیما خوا

 که امروز دیبود ینفر نیپولش و حســـاب کنه ازش نگرفت و گفت: چون اول
 سوار کردم پول ازتون 

 
 ..رمیگ ینم
 

ــد چ نیرام ــمن به  یگفت ول یمتوجه نش الله که زبان خودش جواب دادم:انش
 بشه. شتریبرکتتون  ب

 
 زد و خداروشکر کرد و رفت.. یلبخند

 
واد ده خ یکه هتلش م میبر ایو گفت:حاال ب دیحرفاش و گفتم.. خند نیرام به

 ..رهیبرار ازمون بگ
 

 هتل.. یتو میرفت باهم
 

 از مبل ها نشستم و کاپشن در اوردم و نشستم.. یکی یرو
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 کرد.. یگرم م کردم و خیبود و پوست  یمگر یفضا

 
 _شناسمت و بده.

 
 خودته. شینگاه کردم و گفتم: پ بهش

 
هان فت:بگم برات چ یآ ها و گ مدان  مت چ فت شــ فت و ر  ارنیب یزیگ

 ؟؟یبخور
 

 و تکون دادم و گفتم:نه.  سرم
 

 .ارنیب یسوخار گویبرات م گمیم دهی_رنگت بدجور پر
 

 .ارنیخودتم ب یبگو برا ی_باشه ول
 

 و رفت سمت مهماندار.. دیو لشم و کش دیخند
 

 شه..پولش ب یلیبنظرم خ یبود ول یکیبزرگ و ش هتل
 



 903 چشمانش ادی

 رونیمدارک و ب فیو باز کردم و ک ششیاز چمدان ها و ز یکیرفتم سمت  عیسر
 ..دمیکش

 
 و گذاشتمش سرجاش.. دمیکش ینفس میکارت بانک دنید با
 
 : .. 

 همون مبل ... ینشستم رو برگشتم
 

 ...دمیپام کش یو رو دستم
 

 و مطمئنم کبود شده... کردیسروش هنوزم درد م یدستا یجا
 
 زدم.. یکوتاه غیو ج دمیاز جا پر نیرام یفکر بودم که با صدا نیهم یتو
 
 ..کردیتعجب نگام م با
 

 ؟؟یزنیصدام م هویو گفتم:چرا قل*ب*م گذاشتم  یو رو دستم
 

 .یحواسم نبود تو فکر دی_ببخش
 

 نشست نگام کرد.. کنارم
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 ه؟؟یکردم و گفتم:چنگاه  بهش

 
 ؟؟یدیترس ینجوریکه ا یکردیفکر م یبه چ ی_داشت

 
 دروغ.. ایدونستن راستش و بگم  یبود..نم یجور هی نگاهش

 
 ی کردم و گفتم: گشنمه شده. عطسه

 
 ؟؟ینگفت یاتاقمون ول ارنیدستم و گفت: گفتم شام و بداد  یکاغذ دستمال

 
اد خالص گش یلباسا نیز دست اا میرپاشو ب الیخیعطسه کردم و گفتم:ب بازم

 ..نایا یبشم..بو گرفتم تو
 

ند نده دســتم و گرفت و کشــ بل با خ مت خودش ا دیشـــد و  تادمیســ  ســ
عاشــق هم فت: من  قه کرد و گ نارش...دســتش و دور کمرم حل عطرتم  نیک

 کوچولو.. طونیش
 

سور...حلقه  میرفت باهم سان ستش و دور کمرم تنگ تر کرد و دکمه  یسمت آ د
 ر و زد ..سانسوی آ



 905 چشمانش ادی

 
 ؟؟یاری_مگه چمدون ها رو نم

 
 .ارنیو گفت:خودشون م دیو ب*و*س میشونیپ

 
ما یتو ته بودم چشــ هت گف ماش زل زدم و گفتم: ب  یلیخ یمشــک یچشــ

 جذابن؟؟
 

 یهمون فاصــله گفت:چون به چشــما یتو گونم چســبوند و یو رو ل*ب*ش
 ..یخودت دقت نکرد

 
 محکم تر گرفتم.. یرفتم ولازش فاصله گ یآسانسور بازشد.. کم در
 

 تو.. میو باهم رفت دیو کش کارت
 
س به تو  رمیبودن نگاه کردم و گفتم:تا من دوش بگ دهیچمدون ها که قبل از ما ر
 ارن؟؟یشام و ب یگیم
 

 و گفت: اره. انداخت یعسل یو رو کارت
 
 : .. 
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  آب سرد و باز کردم.. یآب داغ و باز کردم و کم ریحمام و ش یتو تمرف
 

 که گوشه گذاشته بود. یکیسبد کوچ یو دراوردم و انداختم تو لباسام
 
 به خودم نگاه کردم.. نهییآ یتو
 

 الغر تر شدم.. شهیردم از همک حس
 

 پوست گردنم بود.. یرو یخراش یران پام کبود بود و جا یرو
 

 ..یلعنت
 
 بگم.. یچ دیازم پرس نیرام راگ
 

 دوش و چشمامو بستم. ریز رفتم
 لحظه ی نفسم قطع شد و باز برگشت.. یکرد و برا سیصورتم و خ کل آب

 
 دم.. موهام ز یرو یکمد و برداشتم و کم یتو ییشامشو



 907 چشمانش ادی

 
 موهام شامشو برسه. یتابه همه جا دمیکه خوب کف کرد مال موهام

 
 ..دمیکش یکبود یو رو دستم

 
 بود.. ریبدجور درگ رمفک
 

 ..رهیاز سروش بگ یی بد نهیش کشدن یبفهمه ممکنه جدا از عصبان نیرام اگه
 
 ..وفتهیخطر ب یبازم جونش تو ترسمیم
 

 دوش گرفتم و چشمامو بستم.. ریزناخواسته از چشمم افتاد.. سرم و  یاشک
 
 ...گمینم
 

 ..!!هیچ یجا گمیبهش نم هرگز
 

-------------------------------------------------
----- 

 
 : .. 
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 ..رونیتم و بندش و محکم تر کردم و اومدم بسرم گذاش یحوله و رو کاله
 
 تخت نگاه کردم.. یرو یلباس ها به
 

 .. رونیرفته ب حتما
 

 دم...تخت نشستم و با دقت به اتاق نگاه کر یرو
 

 بود و خوشگل.. کیش واقعا
 

 که اومد گذاشتم.. یآهنگ ترک نیو برداشتم و اول ونیزیتلو کنترل
 

 ..دمیبود و پوش که برام گذاشته یشدم لباسا بلند
 
 داشت .. یبلند یها نیبود و آست یاسک قهی رنگ که یاسی هیبافتن هی

 
 .. یکلفت یمشک یسمباد شلوار

 ..!گهید المیخیو منم ب و نذاشته ریلباس ز خداروشکر
 

 تا خشک بشه.. دمیچیتخت نشستم و حوله و دور موهام پ یرو



 909 چشمانش ادی

 
 بود که مجهز بود و کامل.. نیاتاق ا نیا هیخوب

 
 و برگشتم سمتش.. و کم کردم ونیزیتلو یدر اتاق صدا یصدا با
 
 .دادیو داشت هولش م یچرخدار زیم
 

 باشه.. تیبه من زد و گفت:عاف یلبخند
 

 ؟؟یتوچرا اورد_ممنون..
 

 د.مرد بو ارهیخواست ب یکه م یو گفت:اون دیچ زیم یهارو رو وانیو ل بشقاب
 

ند ـــت دســتم رتشیبه غ یلبخ قه کرد و  زدم و رفتم از پش و دور گردنش حل
 کاراتم. نیگفتم:عاشق هم

 
 شکمش ثابت گذاشتم.. یو رو دیچیبلند کردم و دور کمرش پ پاهامو

 
 ... شام بخور ایکوچولو ب طونیو گفت:ش دیکش و اورد عقب و دماغم و دستش

 
 دارم.. یخوب ی_نوچ.جا



wWw.Roman4u.iR  910 

 

 
 : .. 

 ؟؟یکنیفکر م یبه چ ی: دارو گفتم دمیی گوشش و ب*و*س الله
 

 کوآال. هیشب یکه االن شد نیکج کرد سمتم و گفت:ا یو کم سرش
 

 .یبد یلیخو گفتم: دیخند
 

 نشستم.. یصندل یو رو نییو اومدم پا دمیکش یقیعم نفس
 

 نگاه کردم ، زل زده بود به من.. بهش
 

 .گهید نیبش ایزدم و گفتم:ب گویم یو تو چنگال
 
 .دمشییاشتم و  بالذت جودهنم گذ یو تو گویم
 
 .یالغر شد یلیو گفت:خ ختیبرام آب ر وانیل یتو
 

 بود.. نیغمگ صداش
 



 911 چشمانش ادی

 گذاشت.. یقل*ب*ش نم یول کردیت غمش و پنهان مداش چشماش
 

 بشقاب گذاشتم و گفتم: از اولش الغر بودم.. یو رو چنگال
 

 ..ینبود ی_نه...استخون
 

 .میدربارش حرد نزن ایب نیو و گفتم:رام قمیو بردم سمت شق دستم
 
 .دیو گفت:باشه..ببخش دیکش یبلند یآه
 

 نگاه کردم.. زد و اورد سمت دهنم..بهش گویم یو تو چنگالش
 

 ... دیخند یم ل*ب*ا*ش
 
 رنگش نه!! یمشک یچشما یول
 
 گذاشتم و با اون دستم چنگال و برداشتم.. زیم یو دستم و رو دمییو جو گویم
 

 دستش فشرد.. یو تو دستم
 
 کردم.. ینم رکشد
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 همه نگران بود..؟؟ نیکنارش بودم چرا ا که حاال

 
 : .. 
  

 
 بخدا.. دمی_ترک

 
 بود.. گوی_همش هفت تا م

 
 گذاشتم و گفتم:درشت بودن. زیم یآب و رو وانیل

 
 فته..تخت نشستم و گفتم: خوابم گر یرو
 

 ..دیتخت دراز کش یو حوله و دور موهام باز کردم و رو دمیی کش ازهیخم
 
 سقف زل زدم.. به
 

 که داشت خنک بود.. ی، بخاطر نم دمیچیهامو دور انگشتم پی از مو تره
 



 913 چشمانش ادی

 ..دمیتقه ی در و شن یصدا
 

 .زنندیدر م نیکه نگاهم به سقف بود گفتم:رام همونجور
 

 چرخ گذاشت و برد داد بهشون.. یو تو شد رفت سمت در ، ظرفا بلند
 

 تخت نشست..  یرو کنارم
 

 پاش گذاشتم..  یو رو سرم
 

 برد و حرکت داد..موهام  یو تو دستش
 

 زدم به صورتش.. زل
 
 ؟؟یبزن یحرف یخوا یلبخند کمرنگش زل زد به من و گفت: نم با
 
 شدم به چشماش و گفتم: نه. رهیخ
 
 : .. 

 ؟؟یسکوت کن یخوا ی_پس م
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 ..دیو ب*و*س میشونیشد و پ خم
 

ودم خ یعقب بکشه که دستم و گذاشتم پست گردنش و کمسرش و  خواست
 ..دمید کردم و گوشه ی ل*ب*ش و ب*و*سو بلن

 
 موهام متوقف شد.. یدستش تو حرکت

 
 گفت: گردنت.. یآروم یصورتم فوت کرد و با صدا یو تو نفسش

 
 خراش گذاشتم..  یرو عیو سر دستم

 
 ه؟؟یچ ی_جا

 
 خم و گرفته بود..خط ا شیشونیکنجکاوش نگاه کردم ، پ یچشما به
 
 ه؟؟یچ یجا نیلی_آ
 

 اشه.خر ی..جای_جا
 

 خراش داده؟؟ ی_ک
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 ..دیو روش کش دستش

 
 بود برام.. بیعج یکم حالتش

 
 تم بخارونم.. _خودم حواسم نبود خراش داد ، خواس

 
 چشمام.. یو از خراش گرفت و زل زد تو نگاهش

 
 ..دمیچشماش ترس هیلحظه از سرخ هی

 
 ..نی_بلند شو بش

 
 و نشستم..  دمیکش یقیعم نفس

 
 .. نیگرفتم و گفتم:رام و با دندون گاز ل*ب*م

 
 اورد.. رونیشد رفت سمت کمد و جعبه ی ب بلند

 
 م..زخ یزخم و باز کرد و آروم زد رو چسب
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 ..یکرد کاریچ نیمراقب باش بب شتریب گهی_دفعه ی د
 

 و گفتم:چشم. دمیکش یراحت نفس
 

 .میت:حاال بخوابو گف دیشد پشت پلکم و ب*و*س خم
 

 یخوا یچراغ هارو خاموش کرد و گفت: م...بلند شـــد  دمیتخت خواب یرو
 و روشن بزارم؟؟ یکی

 
 _نه. 

 
 ..دمیرو خاموش کرد و اومد خواب همه

 ب*غ*لش جا داد .. یو تو خودم
 

دوتا پاش قفل کرد و گفت:حاال  نیکمرم گذاشـــت و پان و ب یو رو دســتش
 بخواب .

 
 .شمیه متا صبح خف ینجوری_ا
 

 انو..ب یشیو گفت:خفه نم دیو ب*و*س گردنم



 917 چشمانش ادی

 
ها با مه ی  یرو زشیر یحس ب*و*ســـه  مت دک گردنم دســتم و بردم ســ
 ....رهنشیپ

 
 : .. 

 
 
 گوشم چشمم و باز کردم.. یرو یحس قلقلک با
 
 بخوابم؟؟ یزاریزدم و گفتم:چرا نم یرنگش لبخند یمشک یچشما با
 

شو ست صبحه هنوزم م د شت  ساعت ه  یخوا یدور کمرم حلقه کرد و گفت:
 ؟؟یبخواب

 
گه تو  یو تو صــورتم ـــبیمن از د یدیدگردنش بردم و گفتم:م حاال  ش تا

 بخوابم؟؟
 

 ..ایکن یباز شروع م یو محکم فوت کرد و گفت:خودت دار نفسش
 

 و؟؟یو گفتم:چ دیگردنش و ب*و*س پوست
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 گفتم.. یی گوشم و گاز گرفت..آخ بلند الله
 

 .یکنیفعال م ی_حس گرم و دار
 

 ..نگیشد و گفتم:آدم پرو به تو م بلند
 

 رفتم سمت حمام.. اوردم و رونیو براش ب زبونم
 

 .. دمیخنده ی بلندش و شن یصدا
 

ب دوش آ ریتنم کرده بودم و انداختم همونجا و رفتم ز شــبیکه د یبلند تاپ
 .گرم.

 
 هیا چمدان ه یاز تو عیعطسه ی که کردم سر نیبا اول شبیگرفته بود..د خندم

 ودمش....ب دهیاورد و تنم کرد برعکس پوش یتاپ
 

که تنم کرده با ل*خ*ت  یتاپ نیمتوجه نشــد ا یحت هول شــده بود که اونقدر
 نداره... یادیبودنم فرق ز

 
 ..رونیو بستم و حوله تنم کردم و رفتم ب ریش



 919 چشمانش ادی

 
 کرد.. یخودش و منو مرتب م ینشسته بود و داشت لباسا تخت یرو
 

 م؟؟یبخور نییپا میو گفتم:صبحانه بر دمیموهام کش یحوله و رو کاله
 
 

 .میریباهم م یفت و گفت:تا تو لباس بشوشاز لباس ها گر نگاهشو
 

 یگ مشــکتن نیو شــلوار ج دمیپوشــ یطوســ هیبافتن کیتون هیی گفتم و  باشــه
ش ستم و گفتم:به جا یزدم باال و رو ، پاچش و تا دمیپو ش ن به زل زد یتخت ن
 موهام و شونه کن. ایمن ب

 
 ی کرد و سرش و تکون داد.. خنده

 
 ببافمش برات؟؟ یخوا ید گفت: مکر یکه موهام و شونه م همونجور

 
 : .. 

 رد بشاد.ذوق گفتم:آره از دو ط با
 

 ؟؟ یهمه ذوق کرد نیو گفت:چرا ا دیخند
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 بافتن موهام بوده. اهامیاز رو یکی شهی_آخه هم
 

 _حتما به دست عشقت؟؟
 

 بافم. یو گفت: حاال برات م دیو تکون دادم ، خند سرم
 
 گرفت.. یحرکت نرم دستاش داشت خوابم م از
 

 .ایو تکون داد و گفت:خواب نر شونم
 

 _نــــــــــــه..
 

 خمارت معلومه. یکرد و گفت: از صدا یخنده  تک
 

 تر کرد.. جیحرکت دستاش منو گ بازم
 
 ..ومدیم ییایدر یمرغ ها یاتاق گرم بود و صدا یتو یطرف از
 

 فضا خواب آور بود.. کال
 



 921 چشمانش ادی

 د._تموم ش
 

اون دوتا بافت ذوق کردم که  دنینگاه کردم..اونقدر از د نهییآ یشــدم و تو بلند
 ..دمشیو خودم و روش انداختم و محکم ب*و*س تخت یرو دمیپر
 

 تشکراتتم من. نیو گفت:عاشق ا دیخند
 

 گرفتم.. یو گونش و گاز دمیل*ب*ش و ب*و*س بازم
 

 .ایکن یفعال م یبازم دارو گفت:  دیخند
 

 و رفت سمت چمدان..  دمیخند
 

 و اورده باشه.. میبافتن یگرمم کال ها یاز لباس ها کردمیخدا م خدا
 
 زدم. یرنگم لبخند خوشحال یمشک هیمدل کج هیه بافتنکال دنید با
 
 : .. 
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بافتن یســرم گذاشــتم ، جور یو رو هکال معلوم  یزیموهام چ هیمه جز دوتا 
 نباشه..

 
 .باش تو حاضر امیب یین برن دستشوتخت بلند شد و گفت:تا م یرو از
 

 _چشم آقاهه.
 

 ..یبهداشت سیسرو یو رفت تو دیو کش لشم
 

 زدم.. ییو رژ آلبالو دمیی کش دهیچشم پهن و کش خط
 

رژ لب و خط  هی نیاورده گرچه فقط هم میشــیرالوازم آ فیکه ک خداروشــکر
 بهتره.. یچیبازم از ه یبود توش ول ملیر هیو  عیچشم ما

 
 م؟؟ی_بر

 
 بست.. یدکمه ی شلوارش و م داشت

 
 .میسمتش و دستم و دور بازوش حلقه کردم و گفتم:بر رفتم
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 .دیصورتم پاش یتو یپر مهر لبخند
 

-------------------------------------------------
------ 

 
 : .. 

 آخه؟؟ ادهینگاه کردم و گفتم:ز زیم یرو ریش وانیل به
 

 _بخور گفتم.
 

 ..دهیم یبو هیجلو و گفتم: دمیکش یکم ل*ب*مو
 
  ل*ب*م بردم... کیو برداشتم و نزد ریش وانیچشم غره ی که رفت ل با
 
 گذاشتم.. زیم یخوردم و با چندش رو یزور ازش کم به
 

ــتم و  تا قبل از ا چنگال ــر یزیچ نکهیو برداش  نیب به ال گهیگفتم: د عیبگه س
 .زنمیدو نمبو گن ریش
 

 ؟ر؟؟یپن ایصورتم گرفت و گفت:خامه  بزنم  یوو نون تست و جل دیخند
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 و ازش گرفتم و گفتم:شکالت. نون
 

 ازش زدم. یو گاز بزرگ دمینون شکالت کش یرو
 

 ندارم. لیندارم م لی)ل*ب*ا*شو کج کرد (م یگیم یگرسنت بود ه یدی_د
 
 ن من بودم؟؟اال نیو گفتم:ا دمیکه از خودش دراورد خند یادا از
 

 تو.. یکم بود برا شیچاشن یتکون داد و گفت: البته کم نییو باال و پا سرش
 

 رون؟؟یب مید از صبحانه برانداختم و گفتم: بع یچا یو تو یی قند حبه
 

 دهنش گرفت و با دهن پر گفت:هوا سرده. یو جلو دستش
 

 .میگرد ی_زود بر م
 

 .یشد ضیمر یو برداشت و گفت:نه به اندازه ی کاف دستش
 

 .ــــنیگفتم:رامـــــ ینازک و پر ناز یبا صداکردم و  زیر چشمامو
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ــمم و با جد یزل زد تو ی هیثان یبرا ــه اگفت: بار آ تیچش  ینجوریخرت باش
 .یزنیصدام م

 
 گرفت... دلم

 
 ..ییانداختم زل زدم به استکان چا ریو ز سرم

 
رتم که شوه یمن یگیم ینجوریا یچونم گذاشت و گفت: آخه وقت ریز دستشو

 .انیچه برسه به اطراف رهیدلم ضعف م
 
 

 ...قهر نکن.دیو گفت:ببخش دیل*ب*م کش یشستش و رو انگشت
 

 _قهر نکردم.
 
 : .. 

 ه؟؟یچ یبغض برا نی_پس ا
 

 .ادیخوابم م می.صبحانت و بخور بریچی_ه
 

 .رونیب میانداخت و گفت:باشه. پس زود بخور بر مییچا یند توحبه ق دوتا
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 شده بود.. نیریش یادیخوردم..َاه.. ز مییاز چا تیاهم یب

 
 .ایب یخورد رمیکالباس خوردم و گفت:من می از  تکه

 
م شدن مچ دستم وحشت زده برگشت دهی..با کشرونیشدم و از سالن رفتم ب بلند

 سمتش...
 

 کردم. یو کرد که ضربان تند قل*ب*م و حس مکار  نیا عیسر اونقدر
 

 کردم.. یکه معذرت خواه ؟؟منی_واقعا ناراحت شد
 
 د..بو کیغم کوچ هیرنگش  یمشک یچشما یتو
 

و گفت:بخدا  دیچیدور گردنش حلقه کردم  ...دســتش و دور کمرم پ دســتمو
صد شتم ، فقط دلم نم یق س یندا شن یخواد ک با  ینجوریصدات اونم ا دنیبا 
 وجهش بهت جلب بشه.ناز ت

 
 نگفتم.. یزیچ
 



 927 چشمانش ادی

 مردونش ؟؟ رتیبه حساب غ بزنم
 

 ؟عشقش؟ تیبه حساب حساس بزنم
 
 ؟؟یعادت عاد هیفقط  ای

 
 ؟؟یو گفتم:پالتو برام گذاشت دمیو ب*و*س گونش

 
ل*ب*ش برد..محکم پشت دستم و  کیجدا شدم..دستمو و فشرد و نزد ازش

 و گفت:سه تا از پالتوهات و اوردم. دیب*و*س
 
 .گهید میزدم و گفتم:پس بر یخندلب
 

 .. میو دور شونم حلقه کرد و باهم هم قدم شد دستش
 
 خانوم من. میر_ب
 
 .: . 
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ــ یپالتو تنم بود  پیتوش گرم بود..ک یلیبود و خ یرنگ ی..رنگدمیبلندم و پوش
 بستمش بدنم و خوش فرم تر نشون داد.. یشت و وقتدا یمخف پیو ز

 
 ؟؟یدیو گفت:کالهم و م دیو پوش کاپشنش

 
 دادم دستش.. و شیمشک هیشدم و کاله بافتن خم

 
 دقت بهش نگاه کردم.. با
 
 ..لیجذاب بود و خوش استا یسادگ نیع رد
 

 م؟؟یو گرفت و گفت:بر دستم
 

 .میزدم و گفتم: بر یمحکم پلک
 
 ..یتاکس نیسمت اول میرفت ادهیو پ رونیب میهتل رفت از
 

 کافه..  هیو به راننده گفتم ببرمون به  میشد سوار
 

 ؟؟ی_دستکش نداشت



 929 چشمانش ادی

 
 داد گفتم:نه.  یدستش فشار یتو و دستمو

 
 .اریپالتوت درن بیج یو از تو _پس دستت

 
 هوا. ستیسرد ن ادمی_ز
 

 صفرا. رهیدرجه ز-؟؟  ستی_کجاش سرد ن
 

 _باشه. 
 

 خانمم بشم. یو گفت:فدا دیب*و*س و گونم
 
 .مییآقا یو گفتم:فدا دمیتوجه به راننده گوشه ی ل*ب*ش و ب*و*س یب

 
 .طونیش ینده گفت:او با خ دیو کش لشم

 
 یندلو ص زیسمت م میو رفت می..پول و حساب کرد میدش ادهیراننده پ یصدا با

 .نیکنارم بش ایها نشستم و گفتم:ب یاز صندل یکی یها رو
 

 که روبه روم بود فاصله گرفت و اومد کنارم نشست..  هیازصندل
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 _خوبه حاال؟؟

 
 .هیلبخندش نگاه کردم و گفتم:عال به
 
 : .. 

 .هیچشماش آب نیبب نیدختر بچه ی روبه روم نگاه کردم و گفتم:رام به
 

 خودت که قشنگ تره. ی_چشما
 

 ست؟؟یداره.خوشگل ن یآب یو چشما هیموهاش مشک نی_نه بب
 

 _نه اصال. 
 

 نم داد..زد و دندوناش و نشو یسمتش..لبخند پهن برگشتم
 

 هیداره و چشماش مشک یمشک یمامانش موها نیو ازش گرفتم و گفتم: بب روم
 .داره یآب یباباش بوره و چشما

 



 931 چشمانش ادی

ستش و ز الیخ یب یلیخ ستش و رید شونم حلقه کرد و  چونش زد و اون د دور 
 م؟؟یها سفارش بد کیگفت: بنظرت از اون ک

 
 _واقعا که..

 
 .ناریاز اونا ب گمیو گفت:خوب م دیخند

 
 خوام. ینم یچیازش گرفتم و گفتم: اصال ه رومو

 
ــتم ــ دس ــمونم برماه تو آ یحت یتو کنارم یو گفت:آخه تا وقت دیو ب*و*س ام س

 .ستیجذاب ن
 

 چشماش... یزدم تو زل
 

 ند...ق بگم
 
 شکر... ای

 
 ..انباتی

 
 سنگ..  ای
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 ..یهرچ اصال

 
ـــد و شــ یتو یبزرگ زیچ هی ظه یتنم و برا شینیریدلم آب ش  یی کوتاه لح

 لرزوند..
 
 

 یو با حرارت ل*ب*ا*ش داغ کرد و گفت:وقت میشونیی کالهمو باال زد و پ لبه
 یه چب دیکنارمه با نشیتر بایز یخدا کنارمه ، وقت ینعمت ها نیاز بهتر یکی

 توجه کنم..
 

 .کنمیشونش گذاشتم  چشمامو بستم و گفتم: بسه ، دارم ضعف م یو رو سرم
 

دست بزرگ و مردونش فشرد و گفت:تو ضعف  یتم و توکرد و دس یخنده  تک
 نکن بزار من ضعف کنم برات.

 
-------------------------------------------------

------ 
 
 : .. 
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بلند  یبا صــدا نیذوق کردم که رام کیوســط ک یکارامل ها دنیاز د اونقدر
 قربون اون شکمو بودنت بشم من. یو گفت:ا دیخند

 
 کردم؟ ییشکمو یپهلوش و گفتم:من ک یآرنجم  زدم تو با
 

 ن.اال نیو اورد سمت دهنم و گفت:هم کیی از ک تکه
 
 ازش خوردم.. یو برداشتم و کم رقهوهیخوردم و فنجون شو از دستش  کیک
 
ماچ محکم از  هیهوا  یشــار دادم و بهم ف یهردو چشــمم و رو یطعم عال از

 کردم.. نیگونه ی رام
 

 گلوش و بعد از چندتا سرفه با تعجب نگام کرد.. یتو دیپر قهوش
 

 .ینکیم یریخر سر منو زنجزد و گفت:آ یلبخند مهربون دیلبخندم و د یوقت
 
با چنگال اون م کیک شــتریب تا  با چنگال  یکیخوردم و  یو من خوردم ، دو

 خودم..
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 گفتم:تموم شد. زونیآو ینگاه کردم و با لبا کیشده ی ک یبشقاب خال به
 
 شکر. یداد و گفت: اله هیتک هیصندل هیپشت به
 

ــماش و با مظلوم ینگاه کردم ..زل زدم تو بهش  گهید یکیم گفتم: تما تیچش
 ؟؟یخریم
 

ب*غ*لش فشردم  ینگاه کرد و دستش و دور شونم حلقه کرد و محکم تو بهم
 هتل. میبسته با خودمون ببر هی یبزارن تو گمیو گفت: م

 
 ..دمیزدم و گونش و ب*و*س یلبخند خوشحال

 
 حس کرده بود.. یسرد دماغم و ب باد
 

 کردم. خیچسبوندم و گفتم: نشیو به س صورتم
 

 .میو بر_پاش
 

 و منم با خودش بلند کردم.. ستادیبلند شد ا عیسر
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 ن شلوغ بوده..چقدر اطرافمو نمیبیم کنمیدقت م یکه کم حاال
 
 : .. 

 ..دمیشن صداشو
 

 مسئله برام سخته.. نیبازم گفتن ا یشوهرمه ول درسته
 

نم گفتم او نایعادت ماهانه شـــدم به مادرم نگفت به ال نیاول یابر یوقت یحت
 کاریچ دیه و اونم گفت بات به خدمتکار خونش گفتدونســ ینم یزیچ یطفل

 ...میکن
 
 خوبم. ستین یزیو گفتم:چ رونیاومدم ب ییدستشو از
 

 ..زهیگرفتم تا روشن بشه و آب بر یآ ریش ریو ز دستم
 

 ؟؟یخوب ی_رنگت زرد شده مطمئن
 
 

 نجایا رونیخوبم.برو ب نیو پره آب کردم و زدم به صــورتم و گفتم:رام دســتم
 زنانست. ییدستشو
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 یم و دســتات دهیچت شــده که رنگت پر نمیبب ایگفت:پس زود بکرد و  یاخم
 لرزه.

 
 ..یلعنت

 
 زشته بگم عادت ماهانه شدم..! شمیبگم پ یبه چه زبون آخه

 
 ره؟؟یگ یچرا من دل و کمرم درد نم اصال

 
گرفت بعدش تا چند ســاعت ســر درد  یدلم و کمرم درد م ریاول ز شــهیهم

 رفتم..گ یم یوحشتناک
 
 نشده..؟؟ یزیگ زرد صورتم چچرا جز رن یول
 

 برداشتم و آبش قطع شد.  ریش ریو از ز دستم
 

 کلفت شده که نه سرم درد گرفته نه کمر و دلم. گهیپوستم د حتما
 
 : .. 
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 ..رونیخشک کردم و رفتم ب یو با دستمال کاغذ صورتم

 
 ..دادیپاش و تکون م یدستش بود و عصب یتو یپاکت

 
رش )س ؟؟یبلند شد و گفت:خوب عیکه شدم سرش و باال اورد و سر کشینزد

 ..یخوب شهیتو هم هیچه سوال گهید نیو کالفه تکون داد(ا
 

 .مارستانیب میریو گفت:م دیو گرفت و دنبال خودش کش دستم
 
 فقط.. ستین میزیدا چبخ نیاز کافه بودم که گفتم:رام رونیب گهید
 
 ؟؟یط چو برگشت سمتم و گفت:فق ستادیا

 
 معلوم نبود.. یچیچشماش..ه یزدم تو زل
 

 ..نی.. ببیعنی...زی_راستش من چ
 

 _ِد حرد بزن.
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 که همه نیهم نی..ببگهیشـــدم د زیم و گفتم:من چنفســم و فوت کرد کالفه
 ..شنیم
 

  شن؟؟یهمه م ویچ ؟؟یگفت:چ جیخم شد طرد و گ یکم
 

 ..گهیشدم د زی_اووود... خوب چ
 

 ه؟؟یچ گهید زیچ ؟؟یشد زی_چ
 
ت ماهانه تو... عاد یجیگفتم:چقدر گ  یدستم صورتم و پوشوندم و با کالفگ با

 شدم..
 
 .. نییم دستم و اوردم پاتموم شدن حرفم آروم آرو با
 

 زل زده بود بهم.. یجور هیبود فقط  یعاد یلیخ صورتش
 

 ه؟؟ی_چ
 

 ؟؟یستادیسرما وسط کوچه ا نیا یت توحال نی_تو با ا
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 _آخه..
 

 .وفتی_راه ب
 

 .دیو با خودش کش دیو کش دستم
 

 دستم و ول کن شکست. نی_رام
 
 .. دیکشیو دست منو م کردیخودش غرغر م با
 

 یم دی...دستاش مثل بستیصورتش ن ی...رنگ توستادهیسرما ا یتو_دختره 
 ..ستین میزیچ گهیلرزه..اونوقت م

 
 .دمیخند غرغرش به
 

 من برم؟؟ ای یریگ یگفت:خودت م میداروخانه که شد وارد
 
 : .. 

 ؟؟یری_خودت م
 

 ؟؟یریو گفت: چرا خودت نمکرد  زیر چشماشو
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 زشته. شمیاوردم و گفتم:آخه پ نییپا یو کم سرم

 
 یصــندل یبشــم من ، رو دنتیخجالت کشــ یمهربوند زد و گفت: فدا لبخند

 .امیتا من ب نیبش
 

 نشستم و بهش نگاه کردم.. یصندل یرو
 

 ..خوادیم یرستار  بگه چبه پ یسیداشت به انگل یسع
 

 گذاشته بودش.. یمشک لونینا یبود و تو دهیبسته خر دوتا
 

 خانومم؟؟ مینشست و گفت:بر کنارم
 

 توروخدا. دینگاه کردم و با خجالت گفتم:ببخش بهش
 

 ؟؟یکرد کاریکرد و گفت:چرا؟؟مگه چ یاخم
 

 ..گهید یبخر یبر یکه مجبور شد نی_بخاطر هم
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با مه یمحکم پلک  نکهیگفت: قربون چشــمات بشــم خانومم ا یربونزد و 
 ..ستیشرم ن عیو اصال ما هیعاد زهیچ هیاره خجالت ند

 
 و گفتم:آخه..  دمیو با دندون کش نمییپا لب

 
 رمیبگ نیماشــ هیتا من  نیبشــ نجایو گفت:تو هم دیو*ســدســتم و ب* پشــت

 سرده. یلیهوا خ رونایب یایب ی..بلند نشامیب
 

 _چشم.
 

 پام گذاشت.. یو رو سهیزد و ک یلبخند
 

سته قرص بود و ن سهیک یتو رونیرفت ب یوقت سکن  یکیگاه کردم که دوتا ب م
شکر ازش خر یکیبود و  سردردم.. خدارو  یقوط یتو یکیبود فقط  دهیقرص 

 برام مونده بود..
 
 بهش زدم.. یپرستار پشت باجه نگاه کردم و لبخند به
 
 : .. 
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 ؟؟یهست یگفت: ترک یرکدم و داد و با زبان تلبخن جواب
 

 هستم. یرانیو تکون دادم و گفتم:نه ا سرم
 

 .یزنیحرد م یت: خوب ترکزد و گف لبخند
 

 بودم. هیترک ی_آخه چندسال تو
 

 ؟؟یهست یی_کجا
 
 هستم هم من هم شوهرم. یرانی_ا
 

 ؟؟یهست یرانیاز تعجب درشت کرد و گفت:ا چشماشو
 

 د؟؟ی_بله.چرا تعجب کرد
 

 خودت نه. یجذاب ول هیرانیمرد ا هیباشه  یرانیا ادیم یلی_به شوهرت خ
 

 ستم؟؟یجذاب ن یعنیزدم و گفتم : پس  یلبخند
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 ادیبهت م دتیو پوســت ســف یرنگ یبود که تو با چشــما نی_اوه نه. منظورم ا
 .یچشم مشک هیرانیا هیباشه تا  یلبنان ایترک 

 
 دارن. یرنگ یچشم ها ایلی..خ ستندین یها چشم مشک یرانی_همه ی ا

 
شما یرانیما ا ی_درسته ول شک یهارو به چ ل*خ*ت و  یو موها یدرشت و م

 .میشناس یم یخرما ای یمشک
 

 .ستمین لیاص هیرانیا هیزدم و گفتم: پس من  یلبخند
 

شم و ابرو  شیزد و چال گونش و به نما یلبخند صالت به چ شت و گفت:ا گذا
 رگه.. یبه خون تو ستین

 
 موند. مهیحرفمون ن نیمدن راماو با
 

 .می_پاشو بر
 

 سمت خودش. دیو گرفت و کش دستم
 
ستار ستادمیا صالت و روبه پر ستگ یهم به خون تو یگفتم: هر ا نداره به  یرگ ب

 معرفت و اخالقه.
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 زد و گفت: کامال درسته. یلبخند

 
 ..میشد نیو سوار ماش رونیب میداروخانه اومد از
 

 به پرستاره؟ یگفت ی_چ
 

 هابود. یرانی_درباره ی ا
 

 بخرم برات؟؟ یخوا ینم یزیپام گذاشت و گفت: چ یو رو کیک پاکت
 

 _نه.
 
 خوام. ینم یزیشونش گذاشتم و گفتم: جز بودن تو چ یو رو رمس

-------------------------------------------------
----- 

 
 : .. 
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 ؟؟یدیآب و م یقرص خوردم و گفتم: اون بطر از
 
 اد دستم..و د تخیر وانیل یآب تو از
 
 .دهیبخواب بدجور رنگت پر کمی ای_ب
 
 گفتم: گرسنم شده. یحال یب با
 
 .اوردمیچرا شام و ن نمیتخت بلند شد و گفت:بزار برم بب یرو از
 

 _نـــــــه.
 
 تم..تعجب برگشت سم با
 
 بغض گفتم:نرو. با
 

 . نجامی..همرمیوگفت:نم دیموهام کش ینشست و دستش و رو کنارم
 

 ونش گذاشتم.. ش یروو  سرم
 
 چم شده.. دونستمینم
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 ..کردیبود داشت با بغضش خفم م یهرچ یول
 

 کردم.. یموهام آرومم م ینوازش دستش رو حس
 
 در گفت:شام اوردن. یصدا با
 

 و.ت ارنیگفت:ب یسیاشتم ، رفت دم در و به انگلشونش برد یو از رو سرم
 

 غور کرد و رفت..بل یزیچ هیو  دیچ زیم یبود ، شام و رو یجوون دختره
 

 نشستم.. زیپشت م یصندل یشدم رفتم رو بلند
 
 : .. 

 سوپ زدم و ازش خوردم.. یو تو قاشق
 

 هم هست. یگوشت قلقل نیش سوپ نخور بب_هم
 
 ست؟؟یسوپ خوردم و گفتم:گوشت خوک ن از
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 دونن. یگوشت خوک و حرام م هیمسلمانکشور  هی_نه بابا ترک
 

 کاسه.. یبه دهنم افتاد تو دهیکه قاشق نرس دیلرز یدستم بد م اونقدر
 
 عجز به قاشق نگاه کردم.. با
 

 .نجایا ای_پاشو ب
 

 پاش نشستم.. یشدم رفتم رو بلند
 

سته بود و حس م تنم ستخوان ها یبدجور خ بدنم خواب رفتن و  یکردم تمام ا
 ..کننیگزگز م

 
 .یشیدهنم اورد و گفت:بخور بهتر م کیو نزد قاشق

 
باز دهنم گوشـــت خوب بود و اون  یها یکردم و ازش خوردم ، طعم قلقل و 

 برنج کته ی کنارش خوب تر بود.
 

 سوپ بخور. کمی ایگفت:ب کمرم گذاشت و یو رو دستش
 

 خوام بخوابم. یشونش گذاشتم و گفتم: م یو رو سرم
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 .یکنیضعف م_نه بلند شو شام بخور..

 
 خوام.. ی_نم

 
 ..دهیرنگت پر نینکن بب ی_لجباز

 
ش یشدم رفتم رو لندب س چیو گفتم: باور کن ه دمیتخت دراز ک وردن به خ یح

 ها ندارم. یاون قلقل
 

 ..دیکش یقاب پرت کرد و پوفبش یو با حرص تو قاشق
 

ــتش ــ یو تو دس ا ب ارنیب یخوب حداقل بگم چا یلیو گفت:خ دیموهاش کش
 بخور. کیهمون ک

 
 .مشیو بستم و گفتم:نه بزار صبح بخور چشمم

 
 : .. 

ــو یرو از ــتش ــمت دس ــدم و رفتم س  ارنیب ییم: بگو چاو گفت ییتخت بلند ش
 حرصم نخور. نقدری..ا
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 و بستم ... ییدستشو در
 

*** 
 
 ..رونیمدم باو ییاز دستشو جهیحس سرگ با
 

 ..رهیازم م یادیو خون ز شهیکردم هر لحظه حالم داره بدتر م یم حس
 

 تخت خودم و پرت کردم.. یرو
 
 .اوردن. ییچا ای_ب
 
 اومد سمتم و گفت:چت شده؟؟ عیسر دنمید با
 

 نجایا قهیگفتم: بزار ده دق دیلرز یکه م یپاش گذاشــتم و با صــدا یو رو رمســ
 بخوابم..

 
 ؟؟یخوب نیلی_آ
 

 _خوبم.
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 هم گذاشتم.. یو رو چشمم

 
 ..دادیموهام برد و انگشتاش  و آروم حرکت م یو تو دستش

 
 کردم بلند شدم.. دایپکه  یبا حس بد یول شدمیآروم م داشتم

 
 _کجا؟؟

 
 ..یی_دستشو

 
 ..ییدستشو یبگه رفتم تو یزیچ نکهیاز ا لقب
 
 شلوارم حالم بد شد.. یرو یخون ها دنید با
 
 نشستم.. یسنگ توالت فرنگ یرو  یفگو کال یسست با
 
 .. رونیشلوارم رفتم ب ضینشده بودم ، بعد از تعو ینجوریا چوقتیه
 

 ؟؟ی_خوب
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 .. دمیتخت دراز کش یچراغ هارو خاموش کردم و رو و ندادم جوابش

 
 بازوش گذاشتم.. یو رو سرم

 
 ؟؟یخوب نیلی_آ
 
 شــهیم و بشرس من همزبونم ل*ب*م و تر کردم و گفتم:خوبم...تو فقط حال با

 خوبم.
 
 .. دیمحکم ب*و*س میشونیپ

 
 .بخواب نجایگذاشت و گفت:هم نشیس یبازوش برداشت و رو یو از رو سرم

 
 جا.. نیو گفتم: بهتر دمیکش یقیمع نفس

 
موهام و ماساژ   یام حواسم و دادم به حرکت انگشتاش توو بستم و تم چشمم

 کمرم.. ینرم دستش رو
 
 .: . 
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 تخت.. یبرداشتم و نشستم رو نشیس یو باز کردم و سرم و از رو چشمم

 
 تهوع داشتم.. حالت

 
ــاب یکیتار یتو ــت و حس م دل یکه تو یرد کم..با ددمید یاطراد و نم یدرس
 دستش.. یمکث کردم و بلند شدم رفتم تو یکم دیچیپ

 
 شلوارم عق زدم.. دنید با
 

 خورد.. یاون همه خون داشت بهم م دنیبا د حالم
 

 ..دمیو پوش یمشک نیشلوار و در اوردم و شلوار ج عیسر
 

شت شت م یصندل یخورد ، رو یحالم از خودم بهم م دا سرم و  زیپ ستم  شت ن
 گذاشتم و چشمم و بستم.. زیم یرو
 

 ..ستنین دنیقابل پوش گهیبندازم دور د دیشلوار و با هردو
 

 برداشتم و زل زدم به صورت غرق خوابش.. زیم یو از رو سرم
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 عادت کرده بود.. یکیبه تار چشمم

 
 گذاشتمش. زیم ی، بلند شدم اوردمش و رو کیرفت سمت پاکت ک نگاهم

 ..دادیوصدا نمبود و  سر یپاکت مقوا رخداروشک
 

 د...بو یطعمش عال بازم یسرد شده بود ول نکهیو خوردم ، با ا کیاز ک ی تکه
 
 : .. 

ه ک دمیدلم گذاشــتم و ل*ب*م و گز ریدســتم و ز دیچیدلم پ یکه تو یدرد با
 ..نکنه دارشیصدام ب

 
 ..دمیچیگذاشتم و از شدت درد به خودم پ زیم یو رو سرم

 
 .. ییشدم رفتم سمت دستشو بلند

 
 ؟؟یریکجا م_
 
 خمارش برگشتم سمتش.. یصدا با
 

 شده؟؟ یچ ؟؟یکرد هیها و روشن کرد و گفت:گر چراغ
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 و کالفه اومد سمتم.. نگران

 
شو یتو رفتم ست شلوارم و عوض کن یو وقت یید شدم بازم   دنیم و بادمجبور 

 .. هیگر ریشده نوار زدم ز یخال لونینا
 

 .رونیاومدم ب ییدستشواز  دهیدلم گذاشتم و خم یو رو دستم
 
 : .. 

 چت شده؟؟توروخدا بگو..  نیلیبازوم و گرفت و گفت:آ نگران
 
 ...حالم بده..ستیگفتم: حالم خوب ن هیگر ونیم
 
 گمیتخت گذاشتم و گفت:االن م یرو عیو سر دیهق هق بلندم ترس یصدا با

 ..دایدکتر ب
 
 گذاشــت از یو حالت تهوع نم جهیتونســتم تکونم بخورم...ســرگ ینم گهید

 که گند نزنم به تخت.. نییپا امیتخت ب
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ــکم بود و خون کردمیکه حس م یزیچ تنها ــت پام  یکه از رو یقطرات اش پوس
 خورد. یم زیل

 
-------------------------------------------------

----- 
 
 .. : 

 
 

ستن سمتم  یب شت کمرش و هولش دادم  شتم پ ستم و گذا ستش و د و دادم د
 ا.. ه یصندل

 
 رده بود دور کاسه.. بود و دستاشو گرد ک یحواسش به بستن کل

 
 .میبر ینزد خیو گفتم: زود بخور که تا  مینشست یصندل یرو
 

 یو زل زدم به بســتن یصــندل یدســتم و گذاشــتم کنارم رو یی تو کاســـه
 خوردنش..

 
 تند تر بخوره.. کردیم یو سع زدیلبخند م هی خوردیکه م یقاشق هر
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 کرد. خیگفت:َکَلم  یسرش گذاشت و آخ یوو ر دستش
 

 ب*غ*لم زورش کردم..  یخنده و با ذوق تو ریز زدم
 

 ؟؟یخند ی_کوفت چرا م
 

 کاراتم. نیق او گفتم: عاش دمیخند بازم
 

ــدم و محکم گونه ی  خم ــ خیش ــت ایو گفتم: ب دمیکردش و ب*و*س نم م نهیبس
 بخور.

 
سه ستن کا سه ی ب شدش و ازش گرفتم و کا صفه  ستش و  یی ن خودم و دادم د

 ر.روشم بخو یها تیسکویگفتم: ب
 
 : .. 

 .خوردمیهم م یگفتیفت:نمدهن پر گ با
 

 زبون. نیریلب گفتم:ش ریو ز دمیو کش گونش
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سه شت کنار و  کا صفه گذا شو  یخودش و تو هویو ن ست ب*غ*لم انداخت و د
 .. نمیس یدور بدنم حلقه کرد ، صورتش و چسبوند رو

 
 هو؟؟ی یشد یچ_
 

 .....خی خی خیکردم...  خیخنده ی کردم که گفت: تک
 

 .ینکن یسرما ه*و*س بستن نیا یتو یباش و گفتم:تا تو دمیخند
 
 : .. 

 
 

 فشار داد و گفت:غلط کردم...غلط غلط غلط.. شتریو ب صورتش
 

 ؟؟یکنیتکرار م یو گفتم:حاال چرا ه دمیر خندت بلند
 

شه ش گو ستش و تو دیی پالتو و ک شت و گفت:تا خودپا بیج یو د  لتوم گذا
 هتل ب*غ*لم کن.. 

 
 خورن.. یدندوناش به هم م کردمیم حس
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ب*غ*لت  ایتا ته دن یو گفتم: اگه بخوا دمیکاله ســرش و ب*و*ســ یرو از
 ..ستین یزیهتل که چ کنمیم
 

 ؟؟یگیچشمام و گفت: راست م یو زل زد تو دیقب کشصورتش و ع آروم
 
 روغ گفتم؟؟د یو گفتم:ک دمیو ب*و*س شیشونیپ

 
دستمو  یخوام ب*غ*لم کن یهم فشار داد و گفت: نم یو محکم رو چشمش

 .ریبگ
 

صا ا تمیزدم و گفتم: روان شیکم توقع نیبه ا یلبخند صو شما نیبقران خ  یچ
 کنندت. ونهید
 

-------------------------------------------------
----- 

 
 : .. 

 
 
 نیلی*آ
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 .یچاه و پر کرد گهیگفتم: بسه دو  دمیچیو دور خودم پ پتو
 
سرو رونیلبخند کجش اومد ب با شت سیو در  ست ، پ یبهدا روش  و رهنشیو ب

 تو هنوز سردته؟؟و گفت:  دیشلوارش کش
 

 .دم و گفتم:اوهومتکون دا نییجلوتر و سرم و باال و پا دمیو کش نمییپا لب
 

ــت و گفت:حاال ب چراغ ــس غ*ل عمو ب* ایهارو خاموش کرد و اومد کنارم نش
 گرمت بشه.

 
 دارم من. یگرم یب*غ*لش و گفتم:چه عمو یباز کرد ، رفتم تو دستاشو

 
مون گرفت و گفت: عمو فدات ، هردو یو پتو و رو میدیتخت دراز کشــ یرو

 ؟؟یقرصات و خور
 
 وفت کردم.حرص گفتم: آره عمو ک با
 

 کیموهام برد و گفت:دکترت گفت فقط تا  یخنده ی کرد و دســتش و تو تک
 ماه مصرد کن.
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 خواب آلودم گفتم: غلط کرد.. یصدا با
 
عادت م دمیو کشــ مینیب نشیســ یرو دیخار یم مینیب  کنمیو گفتم: نکن ، 
 خواب برم. یورنجیا

 
به ، ا یانگشــتاش تو حرکت منم بهتر  یورنجیموهام نرم تر شــد و گفت:خو

 .رمیخواب م
 
 : .. 

 نداشتم... به حرفاش یو توجه شدیم نیداشت سنگ گهید پلکم
 

-------------------------------------------------
----- 

 
سا یرو یجیگ با ستم ، کالفه موهامو زدم کنار و به  ش  عت نگاه کردم  ،تخت ن

 ساعت :صبح بود..
 

 ..!هیسروصدا بخاطر چ نیا ستین معلوم
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ــتم و خ کش ــتم و موهامو بس  و نییتخت اومدم پا یآروم از رو یلیمو و برداش
 باز کردم.. و در و دمیو پوش نیکت رام یچوب لباس یرفتم سمت در ، رو

 
 نگاه کردم.. به زن و مرد روبه رو یشتریدوتا مامور با دقت ب دنید با
 

 اتاقتون. یتو دییکردن و گفتن : شما بفرما یعذر خواه دنیبا د مامورا
 

 کردم.. زیآو یچوب لباس یو آروم بستم و کت و در اوردم و رو در
 

 کردم.. نیو پشتم و به رام دمیتخت دراز کش یرو
 

 شدم به پنجره.. رهیسرم گذاشتم و خ ریز دستم
 

اال ب یبا ســرعت کمتر دیخورشــ ومدیکه م یفبود و بخاطر بر شیگرگ و م هوا
 ..ومدیم
 
 یرو یلبخند یبزرگ و قو یافتادن پتو روم و قفل شــدن پاهام توســط پاها با

 ل*ب*م اومد ..
 
 : .. 
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ا گفت: چر یخواب آلود و خمار یو چسـبوند به صـورتم و با صـدا تشصـور
 نفس عمو؟ یخواب ینم
 

ــرم و به طرفش کج کردم و گفتم: چون عادت کردم تو یکم ب*غ*ل عمو  یس
 خواب برم.

 
وره نفســت بخ دیو گفت:پس با دیچیزد و دســتش و دور کمرم پ یکج لبخند

 پوست عمو که به طور کامل حست کنم.
 
 گذاشت.. نشیس یسمت خودش و سرم و رو دیچیت منو پحرک هی با
 

 تو. یکن یگفتم: آدم و لوس مو  دمیخند
 

ستش شت و رو د شت گردنم گذا سه ی زد و گفت: بخواب  یو پ موهام ب*و*
 .میکار دار یلیکه فردا خ

 
 ؟ی_چه کار

 
 و گفت:حاال تو بخواب.  دیی کش ازهیخم
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 کنه. رشی: خدا به خردملب زمزمه ک ریهم گذاشت و ز یو رو چشمم
 
 : .. 

-------------------------------------------------
------ 

 
 
 بود؟؟ یخوردم و گفتم: ک ییچا از
 

 ...یجمع کرد و گفت:پرهام بود م یلبخند کامال مصنوع هیو با  اخمش
 

 شده باز؟؟ ی_چ
 

 ..میاب نکنروزمون و خر ایب نیلیو فوت کرد و کالفه گفت:آ نفسش
 

 گفت؟؟ ی_چ
 

 ؟؟یبغض نکن یو گفت: مگه به من قول نداد دیلغز پلکش
 

 گفت؟؟ یچ نی_رام
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 بود. نایو آروم باز کرد و گفت: درباره ی ال مشتش
 
 ..دمیترس نایاسم ال دنیشن با
 
 .ستین یخاص زی:نترس چو گفت دیاز حالت چشماگ فهم نویا

 
 لرزش صدام نداشتم.. یرو یکنترل

 
 شده؟ ی.ــ_چــ..

 
 ده.فقط ازدواج کر ستین یبد زیدستش گرفت و گفت:بخدا چ یو تو مدست

 
 رفتم.. وا
 

 جون شد.. یبدنم شل و ب یصندل یرو
 

 پره آب کرد و کالفه و دستشاچه بلند شد اومد سمتم.. وانیل عیسر
 

 ؟؟ی_باک
 



 965 چشمانش ادی

  ؟؟یگیم یتر و گفت:چ نییورد پاو ا صورتش
 

 ؟ی_با ک
 
 آب بخور. انویل نیاول از ا ای_ب
 
بار کم هب باک یاج ازدواج  یاز آب خوردم و بغضــم و کنترل کردم و گفتم:

 کرده؟؟
 
 : .. 

 ..کننیبهم نگاه م یهتل دارن با نگران یشدم دوتا از خدمه ها متوجه
 
 ؟؟یبا ک نیالتماس گفتم: رام با
 

 .ایشرد و زمزمه کرد: با ارشو ف دستم
 

 ..!!ایارش
 

 اسلحه... یایماف
 

 ...ییپولشو
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 واد...م کارگاه

 
 ..شدنیاطرافم آروم تر م یو صدا ها دیلرز یم دستم

 
 کردن.. بدبخت

 
 و بدبخت کردن.. خواهرم

 
 خواست... یو م ریام اون

 
 خواست... یو م ریام یچگب از
 

 ...کردیش مو پرست ریام شیرنگ یدوست پسرا باوجود
 

 انگل هرز شده.. هیزنه  حاال
 

 حس.. یشده بود و بدنم ب نیسنگ چشمم
 
 بلند شدم... یدست یور



 967 چشمانش ادی

 
 : .. 

 بخره...بود برام لباس عروس کرم رنگ  قرار
 

 بخرم... یمدل ماه دیبود من براش لباس عروس سف قرار
 

 بود من واسش الک قرمز بزنم و عطر خوشبو به بدنش بزنم... قرار
 

 بشه.. ییایماف هینبود به زور زنه  قرار
 
 نابودگر... هی

 
 ..مردم. یگره جوان ها نابود

 
 ....میست کنو قند عروس در میبخر یتور رنگ شیک میباهم بر میگذاشت قرار

 
 ..ومدی یدر نم میگر یصدا

 
 ..دمیشن یو م نیرام ادیداد و فر یصدا

 
 ..کردمیو حس م دادیم نمیو فشارکه به قفسه ی س نشیسنگ یدستا حس
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 ...رمیبگ انیداشتم اکس یو باز کرده بود و سع دهنم

 
 ت کردن...و بدبخ نایال
 

 ...شدیو نفسم کم و کم تر م رفتیم یاهیداشت س چشمام
 

ـــتـــــــــــــــــ_لــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــنـــــــــــــ
 .ی
 
 ..دمیکش یقیکه حس کردم نفس عم یانیاکس نیاول با
 

 ...زدیگوشم اکو م یداد بلندش تو یصدا
 
 دن افتاده بودم..تند تند به سرفه کر ینفس ها از
 
 : .. 

 
 

 ..دمیشن یقربون صدقه هاشو م یصدا



 969 چشمانش ادی

 
 التماس کردناش.. یصدا

 
اژ شونم و ماس  گشیدست د هیدستش کمرم و با  هیکردم و اون  با  یسرفه م من

 ..دادیم
 

 شد؟؟ ینجوریا چرا
 

 ه؟؟ینجویسرنوشت ما ا چرا
 
 شه؟؟ینم میخواه یکه م یاون چوقتیچرا ه 

 
 واد...؟؟خ یخدا نم یعنی

 
 هام قطع شد.. سرفه

 
 ..ختمیر یصدا اشک م یب

 
ــور دوتا دختر جوان باال یاون هوا یتو ــرده بالکن با حض ــرم ، خودم و  یس س
 آغوشش انداختم و دستمو دور بدنم حلقه کردم.. یتو
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 کمرم قسمم داد.. یشونم گذاشت و همراه با نوازش دستش رو یو رو سرش
 

..بازم شــهینکن..بازم چشــمات ســرخ م هی جون من گر_جون خودت ، اصــال
 سوهان روحم.. شهیم دنتیآه کش یصدا

 
با صـــدا یو رو دســتم گذاشــتم و  لرزون و پر بغضــم گفتم :  یگوشــش 

 ..یدیهم شــ...ـــکست...کشتنش..تو..تو صداشو شن نایشکست...ال
 

 شتاز خودش جدا کرد و دستاشو دو طرد صورتم گذاشت... با نوک انگ منو
 بهش زنگ بزن.. ایپاک کرد و گفت: ب یچشمم و کم ریشستش ز

 
 : .. 

 شدم.. خوشحال
 

 و گفتم:زنگ بزن..زنگ بزن. دمیخند
 

 نکن.. هیتو گر زنمی..بخدا زنگ مزنمی_زنگ م
 

 .کنمینم هیگر ایو گفتم:ب دمیچشمم محکم کش یو رو دستم
 



 971 چشمانش ادی

 تخت.. یرو نیشد و منو با خودش برد تو و گفت:بش بلند
 

 م ..تخت نشست یرو
 

 باال .. دیپر یو نبض گردنم م زدیتند م قل*ب*م
 

 ...رونیرفتن ب یزیگفت که هردو با گفتن چ یزیخدمه ها چ روبه
 

 گفتن.. یچ دمیو منگ بودم که نفهم جیگ اونقدر
 

 خوره. یگفت:داره بوق مو سادش و داد دستم و  یمیقد هیگوش
 

 ..دیلرز یبدجور م دستم
 

 ..دمیکش یقینفس عموشم چسبوندم و و به گ یگوش
 

دستش و  یآب تو وانیو اورد روبه روم گذاشت و نگران بهم زل زد و ل یصندل
 محکم تر گرفت...

 
 زدم... یمصنوع لبخند
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 ....دیچیگوشم پ ینازک و خستش تو یصدا
 

-------------------------------------------------
------ 

 
  ..: 

 
 

 نای*ال
 

 ..دمیکشگونم  یو آروم رو دستم
 

 گفتم و کرم پودر و برداشتم.. یزیر آخ
 
 ..کردمیکمتر م یو کم یکبود یجا دیبا
 
 باز شدن در برگشتم سمت در  یصدا با
 
 بشوش. ناروی_ا
 



 973 چشمانش ادی

 تخت انداخت.. یو رو لباسا
 

 م.. دار ی_شب مهمون
 
 ..دیو در و کوب رونیاتاق رفت ب از
 

 ..دیچیدنم پکل ب یتو یلباس ترس دنیبلند کردم...با د لباسو
 

 ر*ق*ص!!!!! لباس
 
 بودم... جیگ
 

 داشتم... درد
 

 بودم... منگ
 

 داشتم... زخم
 

 بودم... کالفه
 

 داشتم... ترس
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 از شدن در با ترس برگشتم سمتش..ب با
 

 گفتم؟؟ یچ یدی_مگه نشن
 
 به عقب برداشتم و گفتم: آخه.. یشدنش قدم کینزد با
 
 ..نیزم یپرت شدم رو شیلیبرق س با
 

 ..کنمیمحوت م نیزم یکه از رو اریاسه ی من آخه و اگر ن_و
 

 ..رونیبه شکمم زد و رفت ب یلگد
 
 ..دیچیدرد به خودم پ از
 
 قل*ب*م..؟؟ ای امیم کنار بدرد تن با
 
 : .. 

 تخت نشستم.. یبلند شدم رو آروم
 



 975 چشمانش ادی

شق از دن نیا کردمیفکرش و نم چوقتیه ساس و ع  میدخترونگ ییایهمه با اح
شم رقاص مردا امیب رونیب ستمال کاغذ فیکث یو ب  که یردم یشبانه برا هیو د

 مثال شوهرم 
 

 ...هه..!بود
 
 .برگشتم سمتش. میگوش یصدا با
 

 توجه به شماره جواب داد:الو.. یو دراز کردم و ب دستم
 
 ..دمیکش یمثل قبل صدامو نم گهید
 

ستگ اونقدر شده بود و درد و خ شت که حت یصدام نازم  ش یدا  نششد دهیک
 کرد.. یو ثابت نم یزیچ یپشت خط یبرا
 

 .نای_ال
 
 آشنا و پر بغضش شوکه شدم.. یصدا دنیشن با
 

 چشمم جمع شد.. یتو اشک
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 لحظه دردم و فراموش کردم.. هی
 
 ..نیلی_آ
 

 ..نیلی_جان آ
 

 ..هیگر ریبند حرفش زد ز پشت
 
 کنم.. هیخونه حق نداشتم گر نیا یتو
 

ستم شتم و  یو رو د ستم بازم تن یبا تمان توانم زور کردم..نمدندونم گذا م خوا
 کبود بشه..

 
 ؟یخوب ی..خواهرنایال_
 
 هی کرد و شــتری.فشــار دندونام و بتر شــد. نیبغض صــداش بغض منم ســنگ از

 ..یخواهر ستمی، خوب ن ستمیلحظه رها کردم و گفتم: خوب ن
 

 به دندون گرفتم...  بازم
 



 977 چشمانش ادی

 درد کمربندش.. ریتا جون دادن ز پاره شدن و زخم شدن دستم بهتر بود درد
 
 : .. 

 ؟؟ی..تو خوبتو. نای_ال
 
 ..دمیفهمیم
 
 اوضاعش خرابه.. یعنیطرز حرد زدنش  نیا

 
 ..دهیاز قل*ب*ش و از دست م کهیت هیبا گفتن هرکلمه ی داره  یعنی

 
 خوبم. یلی_خوبم..خ

 
 _د..دروغ نگو.

 
قاطع اشــکم با   میخوبم زندگ یلیمن خ گمیگفتم:دروغ نم تیو پس زدم و 

 ه.. دوستم دار هیپسر خوب ایخوبه ارش یلیخ
 

 ..ی_ول
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ــته آ ــته ها گذش ــ ی، من االن تو نیلی_گذش ــرش...  ی،تو امیخونه ی ارش قص
 کردن باهاش خوبه. یزندگ یول هیادمه بد کمیدرسته 

 
 و خوشبخت کن * دهیم نیریداره با بغض دروغ ش یدیهرکس و د ای*خدا

 
 ؟؟یستیناراحت ن یعنی_
 

 تموم شده بود..  بغضش
 

 کردم. دایدست اون پدر و مادر ه*ر*ز*ه نجات پ خوشحالم از میلی_نه تازه خ
 

 .گمیم کی_پس تبر
 

 مشتم فشار دادم و گفتم: ممنونم..  یو تو یتخت رو
 

 ..میدو سکوت کرده بود هر
 
 : .. 

 
 



 979 چشمانش ادی

ش یصدا و همدمم لذت بخش  که دلتنگ خواهرم یمن یهاش برا دنینفس ک
 بود..

 
 منو ببخش.. نیلی_آ
 

 .دمی_بخش
 

با ســرعت ازش درخواســـت کردم و به همون ســرعت  یلیزدم..خ یلبخند
 ..دیبخش

 
 خوبه؟؟ نی_رام

 
 سوال مسخره ی.. چه

 
 دستشه خوبه.. یتو نیلیآ یدستا یوقت تا

 .ترکهیاز حرص م _اره فقط االن داره
 

 خنده ی کردم و گفتم:چرا؟؟ تک
 
 ... ینکنم ول هیگر گهیخه بهش قول داده بودم د_آ
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 هم فشار دادم.. یو محکم رو چشمم
 

 مشتم زور کردم.. یو تو  یو قورت دادم و روتخت بغضم
 

 من هنوزم نگرانتم.. نای_ال
 

 خوبه. یلی_نباش..من حالم خ
 

 _خوب خداروشکر..
 

 .برم دیفعال با زنمیبعدا بهت زنگ م نیلیکردم و گفتم:آ و فوت نفسم
 

 ..؟ایبزن _باشه ..حتما زنگ
 

 .فعال خداحافظزنمی_چشم زنگ م
 

 .زمی_خدانگهدارت عز
 

 دهنم گذاشتم... یو گذاشتم کنارم و دستم و رو یگوش
 



 981 چشمانش ادی

 بره.. رونیب میگر یصدا دینبا
 

 ..شمیدارم خفه م کردمیم حس
 

 نده بودن...کل صورتم و پوشو اشکام
 
 .. زدیاد...بدجور چشمک ماشک و آه و بض چشمم به لباس افت ونیم
 

 بشه؟؟ یمن قراره چ سرنوشت
 

 .. کنهیتمام ازم استفادش و م یو با خشونت و سرد شمیمن زن عقد یوقت
 

 براش... یدستمال کاغذ هی شمیم یوقت
 

ــتا هیمن و رقاص و هم باز یوقت ــر کنهیتر از خودش م فیکث یدوس ــتس  نوش
 نداره.. یجا گهید
 
 ..چکهیم قصر خون نیا واریدر و د از
 

 مردم.. یجوان ها خون
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 افتادن.. ادیدام اعت یکه تو یپسر و دخترا خون
 

و  ایارش یاز سگا یکیپول و ظاهر و خوردن و شدن  بیکه فر یجوان ها خون
 بعدش کشته شدن..

 
 شدم و رفتم صورتم و شستم.. بلند

 
باور  ،  حرفش و کامال ارهیســرم م یبد یبال نهیبب هیاز گر یبود اگر اثر گفته

 ..دمیکنجش و ددارم چون اتاق ش
 
 : .. 

 
 

 و زل زدم به سقف.. دمیتخت دراز کش یرو
 

شکبود او یچ دونمیازش گرفت نم یپدرم منو عقدش کرد کاغذ یوقت  نقدر ا
 ..دمیبه اون کاغذ و دلبخندش  یول هیچ دمیچشمم بود که نفهم یتو
 

 ..هیچه آدم دمیشب اول فهم همون
 



 983 چشمانش ادی

 آشغال...  هی
 
 قاتل... هی

 
 هرز... هی

 
...هدفش فقط هیبا خباثت و بد دارهیکه برم یکجه... هر قدم رهیکه م یراه هر

 خودشه و جمع کردن پوله... هیخوش گذران
 

 قل*ب*م گذاشتم... یو رو دستم
 

 نداشتم... یخوب هیبچگ درسته
 
 نداشتم... یخوب ینوجوان  رستهد
 
 و داشته باشم..! یخوب جوان ییایتونستم رو یم یول
 
 : .. 

 تخت نشستم.. یرو عیباز شدن در سر یصدا با
 

 ..زدیاز ترس تند م قل*ب*م
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 هستم.. ییآدم ترسو کنمیم اعتراد

 
 ؟؟یاضر نشد_چرا هنوز ح

 
 سرد بود.. شهیمثل هم چشماش

 
 _مــــ...

 
 ؟؟یبه حرفم گوش کن یخوا ی_نکنه نم

 
 . ادیو م رهینفسم فقط از راه دهانم م کردمیقل*ب*م تند تر شد..حس م تشش

 
 تر اومد و گفت:چته؟؟ کیزدن

 
... هنوزم طعم دیچرخ یترس زبونم نماز  یباز کردم که بگم ول یو کم دهنم

 ..کنمیبسته بهم زد و حس م یکه با دستا یاون کتکا
 

 چهرش و وحشتناک کرد و گفت:بــــــــــــاتـــــــــــــــوام.. اخمش
 



 985 چشمانش ادی

ستم و رو یصدا از ش یدادش هق زدم.. د شت و چ هم  یمم و رودهنم گذا
 فشار دادم..

 
 _چشمت و باز کن..

 
 ..دمیترس یدادم ...مپلک و فاصله  آروم

 
تناک وحش یلیمثل من خ ییآدم ترسو یده بودم و واسه بار بود کتک خور نیاول

 بود..
 

نه ســبز  یعســل ایباشــه  یمشــک دیمرد با هی یتخت نشــســت..چشــما یرو
 ..یوحش

 
 ..میدیچشماش م هیدیسف یقرمز و تو یها رگه

 
 _دستت و بردار..

 
 ل*ب*م فشار دادم.. یدستم و برداشتم و دندونم و رو آروم

 
 روم اثر داشت.. دشیتهد
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شنوه زبونم و قطع م میگر یصدا ایکنم  هیگر گها سه کنهیو ب مثل  یآدم ی...وا
 ..هیکاره آسون نیحتما ا ایارش

 
 ..دیاز ترس لرز شونم

 
 شونم.. یسر خورد رو شیعصب نگاه

 
 لبت بردار... یدونت و از رو_دن

 
 ونم و برداشتم..هم فشار دادم و آروم دند یو رو چشمم

 
  ..: 
 چشماش.. یزل بزنم تو دمیترس یم
 

و با  دمیدســتم و روش کشــ عیکه ســر خوردن اشــک و حس کردم ســر نیهم
 نم.ک ینم هیگر گهیکنم بــ..بخدا د ینم هیگر گهی..دــیالتماس گفتم: د

 
صدامو  یتوبغض  یپاک کنم ول عیتونستم کنترل کنم و سر یاشکم و م دیشا
 نه!!

 



 987 چشمانش ادی

 .یایب نییخواد پا یبخواب نم ری_بگ
 
 ..دمیکش یتخت نفس راحت یبلند شدنش از رو با
 

 و بلند کردم و بهش نگاه کردم.. سرم
 

شــلوارش کرده بود و زل زده بود به من با همون اخم و  بیج یتو دســتاشــو
 ..یهمون سرد

 
 برن.زبونت و ب دمتیم یکن هیگر ی... بار بعدیچیه ندفعهی_ ا
 

مشتم  یو تو یتخت یهمون ترس اومد سراغم آب دهنم و قورت دادم و رو بازم
 فشار دادم..

 
 تخت انداختم.. یبا صورت خودم و رو دیدرو کوب یوقت
 

 تخت فشار دادم.. یو رو صورتم
 

 ..شمیشکنجه م دارم
 

 ...شمیمکار پدر و مادرم دارم شکنجه  بخاطر
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 مادرم... یالیخ یبودن پدرم و ب رتیغ یب بخاطر

 
 ..فمیآدم ضع من

 
 ..ستمین شجاع

 
 ..ستمین نترس

 
شتم ول نیلیشهامت کار آ دیشا ش نیهم یو ندا  نیریکه کمکش کردم هم برام 

 بود..
 
 نگرفتم.. ادیبزرگ بودن و  یاز کس چوقتیه
 
 : .. 

 
 
 ..رمیبگ ادینتونستم درک باال و  چوقتیه
 

 اتاق .. هیمن بودم و  شهیهم
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 ..یبزرگ قد نهییآ هیبودم و  من

 
 تنها تر از خودم.. نیلیبودم و آ من

 
 هم گذاشتم.. یو رو چشمم

 
 فکر هارو از سرم دور کنه... نیا یبتونه کم دنیخواب دیشا
 

 ..شهیکمتر م یشدست کم نیتخت نفر نیا یرگم روم نکهیا فکر
 

 ..شهیبودنمه کمتر م فیترس و ضع من بخاطر هینابود نکهیا فکر
 

 سرم.. ریو دراز کردم و بالشتم و برداشتم گذاشتم ز دستم
 

 تخت.. یخوابم رو یم یکج
 

به ول ینم یتخت کج یرو یآدم چیه درســته  گهید یمن مثل آدم ها یخوا
 ...ستمین

 
 متفاوت بودن حس کردم... یهمون بچگ از من
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 بابام برام لذت بخش تر بود.. یهامعلمم از پول دادن  ینوازش دستا یوقت
 

شتم ول دمید یبعد از چندماه مادرم و م یوقت  یو انتظار در آغوش گرفتنش و دا
 .ادیخوشم نم ایلوس باز نیخستم ، از ا یلی: خ گفتیتمام م یبا سرد

 
ستن دل ت چطور شک شش ماز   شحال کردنش یول ومدینها دخترش خو  از خو
 نه..؟؟

 
لذت بخش بود و در آغوش گرفتن  بهید غردر آغوش گرفتن مر چطور براش 

 ..؟؟یمسخره باز هیدخترش 
 

 و بستم.. چشمم
 
 گذشته.. یخوام بازم آه  و حسرت بخورم  برا ینم
 

 حالم بهتره از قبل.. زمان
 

 ..هیکاف نشدم نییمست پا یکه رقاص مردا نیهم
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 : .. 
 
 
 نیلی*آ
 
 یغربت بهتر از زندگ یتو یخونه نگاه کردم..هنوزم سـر حرفم هسـتم "زندپ به
 غصه هست" یتو
 
 ؟؟یمطمئن نیلی_آ
 

وشگل خ میبخر کیش لهیوس کهیو دور بازوش حلقه کردم و گفتم: چند ت دستم
 ..شهیم
 

 بود.. یمونیاز پش یدنبال رد دی.شا.کردیچشمم نگاه م یتو کنجکاو
 

 تر... یتو یاگر مخالف زندگ نی_رام
 

 نم هستم.م یراحت باش ی.. هرجا توستمی_نه ن
 

تم: و گف دمیبلند شدم و گونش و ب*و*س ینوک کفشم کم یزدم و رو یلبخند
 دش؟؟یواسه ی خر میپس بر
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 .هیگاهبن رمی_ خودم فردا م

 
 هتل؟؟ میسرم و گفت: بر ینداخت رودستش کاله خز دار پالتوم و ا با
 

 م؟یبخور کیک هی میقبلش بر یول می_بر
 

 خوشگل من بگه.خانم  یو بست و گفت: چشم. هرچ در
 

 ک؟؟یو گفت: از همون ک دیو ب*و*س گونم
 

 انگشتام برد.. نیو دور بازوش باز کردم بالفاصله انگشتش و ب دستم
 

 که کارامل داغ وسط بود.. یکیمون ک_از ه
 
 تا تموم نشدن. میزد  و گفت: پس بر یمهربون خندلب
 

 یو من به ترک میهردو سوار شد یزرد تاکس نیسمت ماش میقدم زنان رفت باهم
 آدرس کافه و دادم..
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س کل شد پول خر میو حرد زد ریم شه  دیدرباره ی خونه و قرار  خونه با من با
 بزنن. که به نام خودت یبول کرد و گفت به شرطکه باهزار التماس ق

 
 : .. 

هر ش نییپا یبود که خداروشکر چون تو ونیلیحساب من چهل م یپول تو کل
 ..شدیالبته به پول ما م ونیلیو هشت م یس میکرد دایاستانبول خونه پ

 
 

دم و گفتم:من  مونگذاشتم  نیی ماش چهیدر یو رو دمیکش نییپا یو کم دستم
باس هاشــونم گرم  یســرد چجور یهوا نیا یتو تازه ل پاهاشــون ل*خ*ته 

 ..؟ستین
 

 .گهیزد و گفت: عادت کردن د یکج لبخند
 

ستم شده بود و رو د صور یکه خوب گرم  شتم و گفتم: اگه دو طرد  تش گذا
 .میکه پول ندار لهیوس دیخر یراب ارهیاضاد م ونیلیدو م میپول خونه و بد

 
 دستت داغه؟ نقدریکه ا یکرد کاریدستم گذاشت و گفت:چ یو رو شدست

 
 اشاره کردم. رونیب زدیم یی کولر که حاال باد گرم چهیدر به
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 یعنی یبهش و ندارکه حق دســت زدن  ارهیاز پولت اضــاد م ونیلی_تو دو م
 .خرمیخونه م یبرا لهیمن وس یکنیخرجش نم

 
 ..._آخه

 
 شنینم ارکیدنبال کار ب رمیهست بعدشم مپول  ونیلیم  ستیحسابم ب ی_.تو

 تو خونه.
 

ــدیخوب م یغنچه کردم و گفتم: ول یکم ل*ب*مو  یم کاریخونه ب یاگه تو ش
 ..اینشست

 
 .ایشد طونیش یو گفت:ا دیکه خند دمیران پاش کش یو رو دستم

 
سر دمیخند ست عیکه  مام صبح زنگ زد ح انیرفت بگم بهت ال ادمی یگفت: را
 بهت بگم..رفت  ادمی یبود

 
 .زنمی_شب بهش زنگ م

 
دستش  یزد ، دستم و تو یلبخند میشدیم کیبهش نزد میکافه که داشت دنید با

 گرفت ..
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-------------------------------------------------

------ 
 
 : .. 

 
 

بود که  قهوه ی نیو گفتم: بهتر دمیی تلخم و سر کش تموم شد قهوه کیک یوقت
 خوردم.

 
 کج کرد و گفت: مثل زهرمار بود..  یکم ل*ب*شو

 
 م؟؟یو گفتم: بر دمیخند

 
 .امیتا من ب نیگذاشت و گفت: تو بش زیم یقهوش و رو وانیل

 
 .زنگ بزنم نایباشه امشب به ال ادمیحساب کنه.. رفت

 
 بانو؟؟ می_بر

 
 .پادشاه من میو گفتم: بر ستادمیاشدم و کنارش  بلند
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 ..رونیب میو دور بازوش حلقه کردم و از کافه رفت دستم

 
 کرد...  ادهیو مسافرش و پ ستادیا یتاکس هی خداروشکر

 
 یزیظاهرا چ یبهش گفت که مارو هم ببره ول یسیتند راه رفت و به انگل نیرام

 باال.. دیایبهش گفتم که گفت ب یمن به ترک دینفهم
 

 نبال کار؟؟د یریی کرد و گفتم :  فردا م سهعط
 

سر من گذاشتش و همونجور که شال  یسرش برداشت و رو یو از رو کالهش
زبان  ترشــیبانک هاشــون ، اونا ب رمیگفت:  اره م دادیم چیو دور گردنم پ میبافتن
 دارن.  ازین یسیانگل

 
 .نیرام و تکون دادم و گفتم: سرم

 
 : .. 

 نیگفت:  جان رامشال برداشت و  یو از رو دستش
 

 دارم.. یبد یلیحس خ یخوشبخته ول یلیخ گفتیم نای_ ال
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 و دور شونم حلقه کرد و گفت: حس بدت و بزار کنار.. دستش

 
دت حس ب یفکر کن یمنف یزیبه چ ادیز یبه خودش فشار و ادامه داد:  وقت منو

 .شهیاز حس خوبات م شتریب
 

 .. میخورد یکونبا سرعت رفت باال هر دو ت یمانع یرو نیماش
 

سته ، پ یلیاون خ یشناس یو نم ایشونش گذاشتم و گفتم:  تو ارش یو رو سرم
 ...وونهیح یلیخ
 

شــونم اورد باال و با نوک انگشــت پوســت صــورتم و لمس  یو از رو دســتش
 .. کردیم
 

 کرده باشه. رییتغ دی_شا
 

و  آدمه*و*س بازه و سرده.. چشماش  یلی..خکنهینم رییتغ چوقتی_نوچ.اون ه
 .. کنهیذوب م

 
 خوشبخت بود؟؟ ریبا ام نای_بنظرت ال
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 یکم شیوضــع مال نکهیبود با ا یاز همه نظر عال ری_خوب معلومه که اره..ام
 بود. یرتیبود و با منطق بود غ یآدم احساس یبد بود ول

 
 نایو ال رازیت شرف یبا مادرش نم بود که یرتیو گفت:  اگه غ دیو ب*و*س گونم

 گذاشت. یو تنها نم
 

 بود.. یتلخ حرد
 
 بود.. قتیحق یول
 
 : .. 

 
 

 ..میشد ادهینگه داشت پ نیماش یوقت
 

سمت خدمه ها رفتم  رفتیکه داشت م نیتوجه به رام یو من ب میهتل شد وارد
 سمت آسانسور..

 
 ی طبقه و زدم...  دکمه
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 رت؟؟یغ
 
 ت؟؟ریغ
 

 ..زدیگوشم زنگ م یتو ودم زدم داشتکه خ یحرف
 
 بود.. رتیغ یب ریام
 

 بود.. رتیغ یب سروش
 
 بود.. رتیغ یب امکیس
 

 بود.. رتیغ یب بابام
 

 بود.. رتیبا غ سشهر
 

 بود.. رتیبا غ پرهام
 

 بود.. رتیبا غ نیرام
 هستن... رتیمن فقط سه نفر با غ هیزندگ یتو
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 ..ارهیم رتیغ یادیمعرفت ز دیشا
 

 ..هیاتذ دیشا
 
 دیشرفتم و کارت و ک رونیبار سوم درش باز و بسته شد ب یکه برا یسناسورآ از

 و رفتم تو..
 
 : .. 

 بودم.. جیگ
 

 بود.. ریدرگ فکرم
 

 ..کریاسش یو گرفتم و زدم رو نایو برداشتم و شماره ال یگوش
 

 تخت .. یانداختم رو دراوردم و عیو شال و کاله و سر پالتو
 

 .نیلیا_الو 
 

 ؟یخوب یو برداشتم و گفتم: سالم ال یشگو
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 ؟؟ی_آره خوبم.تو خوب
 

 رتهیدستم گذاشتم و گفتم: فکرم بدجور درگ ریتخت نشستم و بالشت و ز یرو
 ..یال
 

 ..دمیو شن دنشیآه کش یصدا
 
 نکن. تیمنو اذ نقدریمن خوبم ا نیلی_آ
 

 _باور ندارم.
 

 .سوال دارم هیاصال ازت  الیخی_پوووود. ب
 

 نم._بگو جا
 

 ..میقدم زد اطیح یتو میرفت ایبا ارش شبی_ راستش د
 
 وسط حرفش..  دمیپر

 _خوب.
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مد که او عد  تاق وقت یتو می_صــبر کن دختر.. ب دنم ب میبخواب میخواســت یا
شد.. شک  ستخوان ها یوقت یعنیخ ستش و بهم زد کل ا شد  ید شک  بدنم خ

 بدم..به زور  تونستم حرکتشون ینم
 

 ه؟؟یچ یبرا یدونی.تو نمن خوب شدم.و روغ ماساژ
 
تم: تخت نشستم و گف یباز کردم و رو نیرام یتقه ی در رفتم در و برا یصدا با
 .. هیبیعج زیچ
 

 بود. یکالفم حس بد یلیخ ی_ وا
 
 : .. 

 
 

 یکینکنه ترس از نزد ؟؟یدیرست دیبود گفتم: شا نیکه نگاهم به رام همونجور
 ؟؟یدار

 
 کرده بود.. سکوت

 
 ؟؟ی..هستبا توام نای_ال
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 بازم. زنمیمن برم ناهار بخورم بهت زنگ م نی_آ..آ..آره هستم.بب

 
 ..دیچیگوشم پ یبوق آزاد تو یصدا

 
 بشوشم؟؟ نویا نیلی_آ
 
 گفتم: آره. جیگ
 
 شد؟؟ یدستش تکون داد و گفت: چ یو تو رهنشیپ

 
 به سرم چسبوندم..و  یگوش

 
 که از اولش بده واست.. هیزندگبه  لعنت

 
 ...ترسهی( منای)الدختره  نیا

 
 ..زنهیترسشه که حرد نم از
 

 باشه. کیپرده و بکش اتاق تار نیو گفتم: رام دمیتخت خواب یرو
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 ؟؟یبخواب یخوا یو گفت: م دیو کش پرده
 

 _اوهوم.
 

 ؟یحتو بستم..کنارم نشست و گفت: بازم نارا چشمم
 
 .. : 

 دارم. یبد یلیحس خ ی_نه ول
 

 یریباهاش تماس تصــو یخوا ی: مو گفت دیموهام کشــ یو رو دســتش
 ؟؟یریبگ
 

 بخوابم.  خوامی_نه.فعال م
 
 .رمیدوش بگ هیو گفت: پس منم برم  دیو ب*و*س میشونیپ

 
 هوا.. نیا یتو یخور یو گفتم: سرما م دمیی کش ازهیخم

 
 چشمم و بستم ... زدیکه داشت م یجه به حرفتو یب
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 ..دادیو بهم م دنیابخو شتریاتاق لذت ب یگرم تو یاتاق و هوا هیکیتار
 

-------------------------------------------------
------ 

 
 : .. 

صندل زیبه م ینگاه ست دوم خونه کردم و گفتم:فعال تا مدت یو  از  میونتیم ید
 ..میاستفاده کن نایا

 
شت رو چمدون ست و گفت:اره ز نیزم یهارو گذا  ستنیکهنه ن ادمیو در و ب

 بودن . نجایفقط سه ماه اگفت  هیمشاورامالک
 

 ؟؟خونه  و نگفت نیرفتنشون از ا لیپالتوم و باز کردم و گفتم: دل کمربند
 

ونه خ نیا یهم که تو ینشست و گفت: نه فقط گفت اون سه ماه یصندل یوو
 بوده. بودن روزاش خوب

 
داشت و مرتب کردم  یفیظر یها یرنگم که سنگ دوز یدکمه ی مشک رهنیپ

 ا؟؟و گفتم:چرا روز
 

 .دونمی_نم
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 نشست...  یبه دل م بیعج یبود ول کیکوچ نکهیا با
 

 .میبخواب نیزم یرو دیو از اتاق ته راه رو گرفتم و گفتم: ظاهرا با نگاهم
 
 یب*غ*ل من م یما که توشــد و اومد ســمتم و گفت: شــ مبل بلند یرو از

 .میدوتا پتو داشته باش دیبا یول یخواب
 

 کمرم گذاشت یردنش حلقه کردم ، دستش و روسمتش و دستم و دور گ رفتم
 چشمام زل زده بود.. یو تو

 
 ؟؟یخند یم یل*ب*ش نگاه کردم و گفتم:  به چ یلبخند رو به
 

 .کنهیم وونهیکه منو د یبه چشما گونم زد و گفت: یرو یی کوتاه ب*و*سه
 

 ..میخورد یتکون م یآهنگ چیپخش ه بدون
 
 ..میدیر*ق*ص ینرم م یآهنگ فرض هی با
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سبوند و گفت:  د شتریو ب کمرم شم چ شار داد ...ل*ب*ش و به گو ی  هوونیف
 چشماتم جادوگر. نیا

 
 و کمتر کن. کیموز یصدا کمیو گفتم:  دمیخند

 
ــ الله ــم و ب*و*س ــه دل وونهید دکه بخوا یآدمو گفت:   دیی گوش  جز یلیباش

 من... ینداره ول یناتوان بودن ذهن
 
سرم و کم یمکث با شعق یکه کرد  تم: تو و گف ستادمیحرکت ا یو ل دمیب تر ک
 ؟؟یچ
 

ــتش ــتش و رو دس ــس ــت ش ــ یو اورد باال ، انگش  ی...زل زدم تو دیگونم کش
 ؟؟یچشماش و گفتم:توچ

 
 نی..با ایکردن من نهوویتو عامل دچشــمام و گفت: تو... یدوخت تو نگاهش

 .. کنهیم وونهیچشما و نگاه منو د
 

ند جه ی داغ کردمی..حس مدمیخ قدر زب یدر مام داره  ادهیدنم اون که چشــ
 ..سوزهیم
 

 نوک پا بلند شدم و فاصله و کم کردم.. یرو
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 سوزوند.. یتندش پوستم و م ینفسا یتر از من بود...آروم بود ول تشنه

 
 جدا شدم.. ازش

 
 بخاطر فشار سرخ شده بودن.. گهیکه االن د یلب ها شد به رهیخ
 

 وونهیمحبت کردنات...د نیا وونهی.د.وونتمیو گفتم: منم د دمیکش یقیعم نفس
 تب دار و قشنگت.. ینگاه ها نیا

 
 داد.. دیمردونه و مهربونش بهم ام لبخند

 
 کمه برات... یلیخ زایچ نیو گفت: کمه..ا دیو محکم ب*و*س گونم

 
 : .. 

 یشما از گشنگ هیوونگیبخاطر د میو ازش دور کردم و گفتم : فعال که دار خودم
 .میریمیم
 

کنم توهم  دیموهاش فرو کرد و گفت: تا من برم خر یدســتش و تو و دیخند
 کشو. یتو نیلباس هارو بچ
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 کنجکاوم و به اتاق دوختم و گفتم: مگه کمد هم داره؟؟ نگاه

 
 یکم یزیو گفت:اره فقط قبلش با چ دیو با دستش باال تر کش ی کفشش شنهپا

 پاکشون کن.
 

 _باشه.
 

 .ردمگیو گفت: زود برم دیو ب*و*س گونم
 
 

 رفت قفل در و چرخوندم و رفتم سمت اتاق ها.. یبهش زدم و وقت یلبخند
 

 دلباز بود.. یداشت ول یکیی کوچ پنجره
 

تکون دادم و رفتم  یم کمنم دار یموها یو دســتم و تو دمیموهامو کشــ کش
 سمت چمدان ها.. 

 
باال  و زدم نشیتا زدم..آست یی بلندش و کم قهیو  دمیپوش یدیسف هیبافتن لباس

 بافتم.. یموهامو م شدمیو همونجور که بلند م
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 در اومد.. یبافت موهام تمام شد صدا یوقت
 

 ه؟؟یگفتم:  ک یآروم یپشت در و با صدا رفتم
 
 کن.گفت:دخترم درو باز یکه پشت در بود به ترک یونا یتم ولگف یفارس به
 
 .دییرمافتم: بفگ یزدم و به ترک یدرو باز کردم و لبخند یخانوم یقدا دنیشن با
 
 جلوم گرفت و گفت: بفرما دخترم. ینیس
 
 ؟؟ هیبابت چ ناینگاه کردم و گفتم: ا ینیس به

ه محل نیا ازه واردبا شــوهرت ت دمیو گفت: د دیجلو تر کشــ یو کم شیروســر
 .ارمیگفتم براتون غذا ب دیشد

 
 ازتون ممنونم. یلیگذاشتم و گفتم: خ زیم یو رو ینیس
 

شت یاگر کارزد و گفت:  یلبخند ستم م ییمن خونه روبرو یدا  یایب یتون یه
 .شمیپ

 
 ممنونم. یلی_خ
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 دخترم. فعال خدا نگهدار. کنمی_خواهش م

 
 _خداحافظ. 

 
 ..ینیمت سرفتم س عیوارد خونش شد سر یوقت
 

 و سوپ جو و کباب گوشت بود.. دلمه
 

و خوردم و برگ  یدونه از دلمه ها هیو گذاشتم و  ینیس زیم یداغ بودن..رو داغ
 بود..  ی..عالدمشییبا لذت جو

 
موندم اونجا همش و  یلباس ها شدم ،اگر م دنیسمت کمد و مشغول چ رفتم

 .ادیب نیتا رام کردمیصبر م دیبا خوردمیم
 
 : .. 

-------------------------------------------------
------ 

 
 بخوابم. نیزم یوباره قراره ر نیبه تشک ها انداختم و گفتم: اول ینگاه

 



wWw.Roman4u.iR  1012 

 

 ؟؟یبخواب ییایو در اورد و گفت:چرا نم رهنشیپ
 

 _راستش... 
 

 ..کردیمنتظر بهم نگاه م همونجور
 

جک  میخوابب نیزم یتشک نشستم و گفتم:اگه رو ینشستم روو  کترینزد رفتم
 سراغمون ؟؟ انیو جونورا نم

 
ن نم مســراغ خا انیب کننیغلط م یلیکرد و گفت:اوال خ یخنده ی بلند تک

شت و پتو انداخت یکه رو میدینخواب نیزم یدوما رو شک و بال سوما  میفرش ت
 گفت قبل از  نجایصاحب ا

 
 .هختینفت ر وارید یما گوشه ها ورود

 
 و گفتم:خداروشکر. دمیکش یقیعم نفس

 
 شدم که با تاپ بخوابم. رهنمیپ یباز کردن دکمه ها مشغول

 
 .یخوریسرما م اریو در ن رهنتی_پ
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شتم و گفتم: تو یبافتن نرهیپ شتم کنار بال  رهنهیپ نیا یو از تنم در اوردم و گذا
 گرمه.  یادیز گهید
 

ستم و تو موهامو شم یباز کردم و د کم مح یلیکه خ ی.. بخاطر بافتدمیوهام ک
 شده بود.. یزده بودم موج موج

 
 . گهیعامل د هی نمیو زمزمه کرد: ا دیموهام کش یو رو دستش

 
ی  نهوویو گفتم: مرد د دمیخودم باال کشــ یو پتو و رو دمیخوابزدم و  یلبخند

 دنبال عامل نباش. نقدریبخواب ا ایمن ب
 

نارم  نشیســ یکردم و ســـرم و رو رکتیش نزدخودم و به دیدراز کشـــ ک
ــتاش و تو ــتم...انگش بود جنس  دی...بعدادیموهام نرم و آروم حرکت م یگذاش

 ..ادیکار بدش ب نیاز ا یمونث
 

 ..شدیت گرم خواب مداش چشمام
 

 تر.. نیلحظه ی داغ شد و پلکام سنگ یبرا گونم
 

*** 
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  دم..نگاه کر یبرق هیبه بخار یجیچشمم و باز کردم ، با گ یحس گرما با
 

 سه نصفه شب بود... هیو روشن کردم ساعت به ترک نیرام یی گوش صفحه
 
 بلندش نســبتا یموها یخودش که غرق خواب بود نگاه کردم...دســتم و تو به

 ..دمیکش
 
و به صــورتش نگاه  دمیبود..روبه روش دراز کشــ دهیخواب از ســرم پر گهید

جذاب فوق العاده بود  یلی ساده وچهره  نیمرد داشتن ا هی یبرا دیکردم... شا
 زن  ایدختر  هی یو برا

 
 بود.. نیتر رینظ یب نیا

 
 به سروش افتاد.. ادمی ناخواسته

 
 بد بود.. یلیبد بود..خ یجذاب بود ول اونم

 
داشت و  یسرمه ی درشت یخوشگل بود چشما یلی( اونم خامکی)ساوشیس

 ..رده بودنک زیبراش دندون ت یادیز یکه مغرور بود دخترا نیهم
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 اونا کالفه شدم.. یاداوری از
 

 زل زدم... ینشستم و به دوتا چراغ بخار بازم
 

 تنگ شده بود... دلم
 
 ..نایخواهرم...ال یبرا
 
 بود.. یمصنوع شهیکه هم یها خنده یبرا
 

 شه؟؟یمادر و پدرم تنگ نم یمن دلم برا چرا
 

 ..شهینمشون تنگ مسلما منم دلم برا شهیمن تنگ نم یاونا دلشون برا یوقت
 

 باال.. دمیو پتو و کش دمیخواب بازم
 
اتن  تاپ دکلته دو بنده س هیزمستان با  نیا یسردم شده بود..تو یوجود بخار با

 ظار گرم شدن هم دارم..انت دمیخواب
 

 ..خوردیمنظمش به صورتم م ی.. نفس هادمیتر کش کیخودم و نزد یکم
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 بود.. خوب

 
 نه...  نه
 

 بود.. یعال
 
 گذشت و پهن شد.. یل*ب*م از کمرنگ یرو خندلب
 

 و بستم.. چشمم
 

 خوابم واسه ی من بسه.. یکه با حس و نوازش نفس هاش م نیهم
 
 : .. 

 **چهار ماه بعد 
 
 نگاه کردم.. دیخر یها سهیک هب

 
ستم و به دزدمیباال اومدن از پله ها نفس نفس م بخاطر م خ یزدم و کم واری..د

 ..دمیکش یم قیتند و عم یزانوم و نفس ها یشدم رو
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نگاه کردم ،اومد سمتم و  سانیباز شدن در اومد..سرم و باال اوردم و به آ یصدا

 ؟؟یرفت ییتنهاو برداشت و گفت:  بازم  دیخر یها سهیک
 

هارو  دیو سمتش گرفتم در و باز کرد و گفت: توبرو تو من خر دیشدم و کل بلند
 .ارمیم
 

 م..پره آب خنک  کردم  خورد وانیآششزخونه و ل یرفتم تو مایمستقاال و ب رفتم
 خش خش برگشتم سمتش.. یباصدا

 
 ؟؟یسرما خورد دهی_رنگت پر

 
 ..میزک نارنجزدم و گفتم: نه بابا من کال نا یلبخند

 
ششزخونه رفت هردو  نیخوب بود که آخر هم یلیدختر خ هی سانی..آرونیب میاز آ

 یرانیا دیفهم یداشت..وقت یروشن یآب یود و چشمابور ب بود.. شیهفته عروس
  یلیخ میهست

 
 هدیدست نم نیهارو دوست دارن..با رام یرانیا هیشد ظاهرا مردم ترک خوشحال

..به هر حال ادیم دهیخونه هســـت با لباس پوشــ یاون تو فهمهیو هروقت م
 مسلمانه..
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 .یتخت نشست و گفت: لباسات و عوض کن عرق کرد یرو
 
و رنگش سبز  نافم بود یتا باال شیتنم بود که بلند یسه ربع ساتن نیتآس رهنیپ

سانت شلوار نود ش یبود ،  سبز پو بودم و تره ی از موهام و بافته بودم و  دهیهمون 
  یتل رو هیمثل 

 
بودم و پشــت موهامو با  ختهیموهام و کج ر یگذاشــته بودمش و جلو ســرم

 حالت فر درشت زده بودم..
 

 ..دمیپوش یو شلوارک قرمز دمینک پوشخ شرتیت هی عیسر
 
شد و لباس هارو از رو سانیآ شد که گفتم:کجا  نیزم یخم  شت و بلند  بردا
 ؟؟یبریم
 

 .نیماش یتو زمی_بر
 

 مو با کش بستم..و تکون دادم و موها سرم
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 نهییآ یوت قتیحق ایبود  نیرام یبه صــورتم نگاه کردم..بخاطر حرفا نهییآ یتو
شده و از قبلم ز یم کمصورت مکردیحس م یول شا بایپر تر  شدم  خاطر ب دیتر 

  هیترک یتو یزندگ
 

 که دارم.. یخوب یروح طیو شرا هست
 
 .امیتوهم قهوه درست کن تا ب ارمیبورک ب رمیم نیلی_آ
 

 .ای_باشه.زود ب
 

 .زارمی_در و باز م
 
گاز  یو رو کیآشــشزخونه و قهوه ســـاز کوچ یرفتنش منم رفتم تو با جاق  ا
 توش.. ختمیدرشت و ر یو قهوه هاذاشتم گ
 

 نیل، درش باز کردم او رونیب دمیو کش یکیو باز کردم و ظرد پالست خچالی در
 بهش زدم.. کیداخلش و برداشتم و گاز کوچ یتوت فرنگ

 
طبقه  هیبه لطف همســـا میماهش دنبال کار بود کیچهار ماه که  نیهم یتو

 ی...با هزار زور و زحمت زبان ترککرد دایکار پ یبانک یتو نیرام یبرا مونیباال
 دست  نمیگرفته ا ادیو 
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 پا شکسته.. و
 
شدم و همزمان  گهید یتوت  فرنگ هی شغول هم زدن قهوه  شق م شتم و با قا بردا

 .. مخوردیاز توت م
 
 چهار ماه از خانوادم نشده.. نیا یتو یخبر چیه
 
س نیشدن خانواده رام دایخبر پ یول  یمگفته بود که ن نیرام نمیکه ا دیبهمون ر

با نشــونیخواد بب  یخواهر داره..مادرش تو هی..ظاهرا فقط پدرش زندســـت 
  کنهیکه فوت م یهمون بچگ

 
شگاه و بعد چندسال ازدواج پرور یتو زارهیو م نیرام ادیز یریبخاطر فق پدرش

 .پرورشگاه نبوده. یاون تو گهیکه د گردهیکه دنبال پسرش م ی..زمان کنهیم
 
 . امیبلند گفتم: االن م یبرداشتم و با صدا گهید یتوت فرنگ هیدر  یصدا با
 

 ..تمخیو تشل ر کیدوتا فنجان کوچ یگذاشتم و قهوه و تو خچالی یو تو ظرد
 

 ..زدیحرد م یسیانگل یگاه نیرام یود ولب یحرد زدن ما به ترک کل



 1021 چشمانش ادی

 
ها بود یوقت فارســ میباهم تن  ونمانیچون ممکن بود اطراف میزدیحرد م یبه 
 ذب بشن..مع
 
 ؟؟یریبگ شگاهینوبت آرا یگذاشتم و گفتم: رفت زیم یو رو ینیس
 
لب خوند و فوت کرد  ریز یریقهوه من انداخت و چ یحبه قند تو هی ســـانیآ

 صورتم .. یرو
 

 ؟؟یخونیم ی_چ
 
مادربزرگم م هی_  یبرات قهوه اورد و زل زد تو بایدختر ز هیاگر  گهیورده ،

ند حبه ق هیسوره حمد و بخون براش و  یدور کن و ازش بال نکهیا یچشمات برا
 قهوش که  یبنداز تو

 
 باشه. نیریش شیزندگ

 
 و گفتم : امان از دست شما ترک ها. دمیخند

 
 دارم. یازت خواسته  نیلیزد و گفت: آ ینیدلنش لبخند
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 .زمیجلوم و گفتم: بگو عز دمیقهوه و جلوش گذاشتم و مال خودمم کش استکان
 

 .شمیتو آرا میعروس یبرا شهی_اگه م
 

 _چرا؟؟
 

شرمنده  هیانداخت و با  ریز یو کم سرش ستش دلم نم یحالت   دایگفت : را
 هی یش خبر دارتو که از کار یول دهیگرچه بگم م رمیبگ شــگاهیپول آرا یاز عل
 .ستین شتریب یکیمکان

 
 کم توقع و قانع هست... چه

 
ــانیآ ییبایز یرانیا یاز دختر ها یکیاگر  حاال ــتن کم تر از دکتر قبول س  و داش

 ..کی..چه برسه به مکان کردنینم
  

 تشــیآرا یجور هیجلو تر و گفتم: من  دمیزدم   بشــقاب بورک و کشــ یلبخند
 راسم نکشه.به باغ م وندتونیکه پ کنمیم
 

 حرفا و نزن. نیا نیلیزده گفت: آ خجالت
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 یم یا وقتد خصوصبو ی..واقعا دختر خوشگلدیکه اونم با خندم خند دمیخند
 خنده..

 
ند یم یتو وقت نیلی_آ قا رام یشــیناز م یلیخ یخ  ینجوریحق داره ا نیآ

 نگاه نکنه. یعاشقت باشه و به کس
 

 بابا. وونستید هی نیرام و از ل*ب*م فاصله دادم و گفتم: استکانم
 

 ..وووووونتمی_آره د
 
قهوه  از ی..کممیجا خورد سانیهم من و هم آ شیهویدادش و  ورود  یصدا با

 ..ختیپام ر یداغم رو
 

 _اوود سوختم ..
 اومد سمتم و به پام نگاه کرد... عیسر

 
 : .. 

 داغ بود؟؟ ؟؟قهوهیو گفت: خوب دیپام کش یو رو دستش
 
و برو تا من جون ت سانیگفتم: آ یبه ترک کردیبهمون نگاه م یجیکه با گ سانیآ به

 .رمیبگ نویحال ا
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 بخرم. ایچ یروز عروس یبهم بگو برا ایو گفت:باشه فقط شب ب زد یلبخند

 
 _باشه گلم.برو به سالمت.

 
 رفت و در و بست برگشتم سمتش.. یوقت
 

شل کرد و لبخند دندون نما کراواتش شگلت  یازد و گفت:ظاهرا پاه ییو  خو
 خوبن.

 
هامو کشــکشینزد رفتم هام بردم و کم یو دســتم و تو دمی... کش مو  یمو

چشماش و  یتکون دادم ..دستم و دور گردنش حلقه کردم و زل زدم تو هامومو
  هیگفتم: بنظرت من االن با 

 
 کنم؟؟ کاریچ ستهیا یفال گوش م دایفضول که جد مرد

 
ت: کمرم و گف یگود یهلوم برد روو دستش و از دو طرد پ دیکش یقیعم نفس

 .یکن کشیت کهیت دیبا
 

 بهش زدم...  یکج لبخند
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پانو یرو به نفس یگرفتم و  ب یزیچونش و گاز ر ریبلند شـــدم و ز ک   توجه 

 کنم  .... کشیت کهیخوام ت یمن نم یتندش گفتم:ول
 

 ..ایشیم طونیش یو گفت: دار دیو نرم ب*و*س گونم
 
و باز  رهنشیزدم... دکمه ی پ یزیب*و*ســه ی ر هی و گردنش و دمیناز خند با

 ودم..ب طونیشونم  گفتم:ش سر یب*و*سه هاش رو یتوجه به گرما یکردم و ب
 

-------------------------------------------------
----- 

 نی*رام
 

شک م همونجور سر ب*غ*لش کردم و  کردمیکه با حوله موهامو خ شت  از پ
 .. دمیگونش و ب*و*س

 
 ..ایخوری_ برو لباس بشوش خانم من سرما م

 
 ..ستادمیروش اروبه  ازش جدا شدم و رفتم ستادهیحرکت ا یب دمید یوقت
 
 کردم.. یبعضش اخم دنید با
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 چونش گذاشتم ، آروم سرش و باال اورد. ریو ز دستم

 
 ه؟؟یچ یبغضت برا نی؟؟ ا نیلیشده آ ی_ چ

 
ست ظرد ستش و تکون دادم و ل یتو هیکیپال شو کمد و  جمع تر کرد ی*ب*ا*

 گفت:  تموم شدن. یآروم یبا صدا
 

 برات. خرمی؟؟خوب بازم متموم شد یو از دستش گرفتم و گفتم:چ ظرد
 

داده بود تمام  جهیکه خاله خد یایانداخت و گفت: توت فرنگ ریو ز ســرش
 شدن.

 
 بهش زدم.. یلبخند

 
 ..دمیکش سشیخ یموها یو رو دستم

 
 بود.. یخوب حس

 
 !..!نه
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 بود.. یعال

 
 بود.. یکردناش عال ناز
 

 العاده بود.. فوق
 
با هدور زدم و رفتم ســم زیپشـــت م از  یتنش محکم تو یمون حوله تش و 

توجه به اعتراضش الله ی گوش سمت راستش و گاز  یب*غ*لم فشردمش و ب
 گرفتم و به خودم فشردمش و 

 
خد رمی:مگفتم له ی  ده ب ایتوت فرنگ نیبازم از ا گمیخانم و بهش م جهیمح

 .خرمیواست م رمیاصال م
 
و پاش هیرتش...صو یزدم تو زدم و زل زیدستم و به م هیخودم جداش کردم و  از

ش نیزم یرو دیکوب شو ک صل توت گهیجلو و با غرغر گفت:د دیو ل*ب*ا*  ف
  نیریبزرگ و ش یایفرنگ

 
 شده. تموم

 



wWw.Roman4u.iR  1028 

 

ارم ت شست و اشو چونش و با انگش دمیخند ینتونستم کنترل کنم ول خندمو
 لوس من.  یو گفتم:ا دمیکش

 
شوار و زدم برق و تند تند مو رفتم س شک کردمسمت اتاق و   رهنی..پهام و خ

س شک یطو ش یبا راه راه م ش دمیپو سته ی مردونه پو شلوار را ش دمیو  تم و برگ
  پیسمتش..داشت ز

 
 یتیپهلوش بود و معلوم بود بخاطر حساس یرو ششیباال..ز دیکش یو م لباسش

 یکشه باال..به شورتک مشک یو م پیداره ز تیپهلوش داره با حساس یکه رو
 رنگش نگاه کردم و 

 
 پات نسوخته؟؟ یطمئنم نیلی:آگفتم

 
 .ختیمبل ر یرو شتریو مرتب کرد و گفت:نه بابا قهوه ب رهنشیپ

 
 ..نهیبش ادیتخت نشستم و با دستم بهش اشاره کردم ب یرو
 

نشــســت..دکمه ی ســشــوار و زدم و با شــوق   و به من کرد و روبه روم پشــتش
 مشغول خشک کردن موهاش شدم..

 



 1029 چشمانش ادی

شــده بود و با حالت موج دارش منو  ییکردن ها طال تیکه بخاطر ال یموها
 ..کردیم فتهیش شتریب

 
 و گفتم:تموم شد. دمیفرق سرش و ب*و*س یرو
 

 بانک؟؟ یبر یخوایزد و گفت:م یلبخند
 

 :آره.شدم و کتم و برداشتم و گفتم بلند
 

 و گفت: باشه ، برو به سالمت. دییی ل*ب*ش و با دندون جو گوشه
 

 م..حال گرفتش شد متوجه
 

 اتزیشــامم درســت نکن پ امیو گفتم:شــب زود م دمیب*و*ســو محکم  گونش
 .خرمیمخصوص م

 
 هم بخر.. یزد و  با ذوق گفت:پس دوغ محل یناز لبخند

 
 به چشم بانو. یخنده ی کردم و گفتم:ا تک
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که حرد من براش ارزش داره و  نیبچگونش بودن..هم یکارا نیهم عاشــق
 ..گهیرک م یلینظرش و خ

 ..خونمیخوب و محس  هیهر نگاهش  یتو نکهیا
 
 یروشــف وهیدنبالم از م ادیبانک ب سیســرو نکهیو قبل از ا رونیخونه اومدم ب از

سته بزرگ توت فرنگ شاگردش که  دمیخر یدوتا ب س هیو دادم به  سر ده  ه بود الپ
 و به گفتم بره بده به 

 
 من.. خانم

 
 شدم..  سیسرو نیماش سوار

 
سخت بازم ب یو بلد کرده بودم ول یکاداره بودم و زبان ترروز  شتریب نکهیا با رام 

 کننده.. جیبود و گ
 ..زدیخوب حرد م یلیخ نیلیحال آ نیا با
 
 ل*ب*م نقش بست.. یرو یلبخند شیآور ادی با
 

 به عاشق...  لعنت
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 است.. نیریش شیبرا  ارشیهر لحظه فکر کردن به  که
 
 تلخ است.. اریفکر  یهرلحظه ب  و
 

 وبست...خ چه
 

 ... اریق و ب*و*سه ی از عش یشو داغ
 

-------------------------------------------------
------ 

 
 : .. 

 گرفتم..  توریو از صفحه ی مان نگاهم
 انگشتم چشمم و ماساژ دادم.. با
 نگاه کردم ، ساعت :بود.. میصفحه ی گوش به
ــدم حو یکردم و وقتبانک نگاه  ریمد به ــش به من نمطمئن ش ــتیاس ــر س  عیس

 و گرفتم..  نیلیشماره آ
 ..دیچیگوشم پ یتو نشیدلنش یاول کامل شد که صدا بوق

 
 _جانم.
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 یکنیم کاریجانت چ یل*ب*م نشــســت و گفتم:جانم به فدا یرو یلبخند
 خانم من ؟؟

 
تا چند میومدو االنم ا میناهار خورد میرفت ســانیکرد و گفت: با آ یی ناز دهخن

 .میبخر لهیوس کهیت
 

 ؟یچ یبرا لهی_وس
 

 خورد یکار نم نیهام بدرد ا لهیکنم وس ششیآرا شی_ قراره من واسه ی عروس
 و حساب کرده. زیخودش پول همه چ یمات بودن.. طفل یادیز
 
شه ی رو به ساعت د نگاه کردم و زیم یپو شه خانمم ، من دو  امیم گهیگفتم :با

 دارم. کار یلیخونه فعال خ
 

 فعال خدافظ.  میشد یوار تاکسس گهی_چشم ، ماهم د
 

 _خدافظ خانم خوشگل من.
 

شت گردنم  یگوش ستم و از هم باز کردم و بردم پ و با لبخند قطع کردم و دوتا د
 به بدنم دادم..  یو  کش و قوس
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و به  دمیخند کردیم ستمشیشماره ها رو وارد س یخستگ فرهاد که داشت با به

 وقت؟؟ هی ی: از حال نرگفتم یترک
 

ترک ها % مرداشــون چشــم  یرانیا یداشــت..برعکس مردا یســبز یاچشــم
 هستن. یرنگ

 
 .یاالنه که تشنج کنم از خستگ نی_رام

 
و ســرم و به دوطرد تکون دادم  ،  بلند شــدم رفتم کنارش و در مقابل  دمیخند

به  متعجبش شــونه هاشــو ماســاژ دادم ، همونجور که مشــغول بودم یشــماچ
 و  زدم یلبخنده خستش لبخند

 
 ازت ممنونم..  یلیخ یکه کمکم کرد ی:  بابت وامگفتم

 
بود داداش من ، تنها  فهیو گفت: وظ دیکشــ شیجوگندم یموها یو تو دســتش

 بود که تونستم برات انجام بدم. یکار
 

شار ستام رو ف شد ، به م یها شونه ید و  دادم هیروبه روش تک زیمردونش قطع 
ازم  یلیخ شیکمکم کرد ، اول میندگز یکه تو یهســت ینفر نیو دومگفتم: ت
  شیتو که دوم یدوره ول
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 .یکینزد شمیپ یهست

 
 خورد و گفت: پس قدرم و بدون. یکم زشیم یرو یزد و از چا یلبخند

 
با کفشــم  رو تک  یخودم..ب زیو رفتم طرد م زانوش زدم یخنده ی کردم و 

 خندش شدم.. یصدا الیخ
ــر موقع خرارم و زودتر تموم کنم که بتبود ک بهتر  شیهارو کنم و برم پ دیونم س

 خانم چشم قشنگم..
 
ش یعکس رو به ش دنشینگاه کردم..لبخندم با د میصفحه ی گو د  پر رنگ تر 

شماش و د تیجذاب شدیعکس هم م یتو ی، حت ضربان تندیچ د نبض ... از 
 و  جانیه شدیمن م

 
 ...دیفهم

که  یاتند تند کار یوقت،  زدیبا من حرد م ید ، وقتحرفاش بو یکه تو یعشق از
ــم م دادیطول روز انجام م یتو ــدی، م گفتیو واس که  دیاون لحظه فهم یتو ش

  وانهیچقدر عاشق و د
 
 فرشته ام... نیا ی
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 ی که اول از همه چشماش..  فرشته

 
 صورتش... جذاب یاجزا بعد

 
 اوقات ناز کردنش.. یحرکات بچگونش و بعض بعد

 
 .. نشیریش یحرفا دبع
 
 ....و
 

 بود..! بس
 
 بود.. یقشنگش کاف یچشما دنینرمش و د یبو کردن موها یمن حت یبرا
 

 بود.. ینازش کاف یخنده ها یو کارا نشیریش یحرفا
 

 تر شدنم..  وانهید یبرا هی"باشم کاف که"  نیهم
 

-------------------------------------------------
------ 
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 : .. 

 نیلی*آ
 
ش به سه ی  ستم و رو یی که پر بود از دون انار ها شهیکا  یقرمز نگاه کردم..د

 بود.. ی..رسم جالبدمیکه کنار کاسه کش یانار بزرگ
 
الم ، گفته دنب ادیم نیرام گهید قهیدق ستیانداختم ب ینگاه میصفحه ی گوش به

 ..میبرگرد و زود ییجا میخودش قراره برخودم و  یقبل از شروع عروسبود 
 
فت:  زدم که گ یکرد لبخند پهن یکه داشـت با لبخند بهم نگاه م سـانیمادر آ به

 .یدلش و شاد کرد یلیازت ممنونم ، خ یلیخ یکه به دخترم کرد یبابت کمک
 

 .چهیه هکه برام انجام داد ینکردم ، در مقابل کار ها ی_من کار خاص
 
ه متم و گفت: ان شا  الله کبرداشت و گرفت س یدستش انارسبد کنار  یتو از
 دخترم. ینیو بب یخوش زندگ یرو
 

 و ازش گرفتم و گفتم: ان شالله.  انار
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سته ی خودش آرا سانیدر اتاق به آ یال از م کم کرده بود شینگاه کردم..به خوا
شت رنگ کنم ، خوا صال نذا شو که ا شوهرش با خوش روبراش ، موها  ییهر

 ربان قرمز رنگ و تمام 
 

ست و دامن پف کمرش دور سش و کم هیب ش یلباس عرو  یتو تر.. از نییپا دیک
به ی چوب فشیک با زنج هیدر اورد و  یقرمز یجع مد "   رشیپالک " الح

 انداخت گردنش و در گوشش 
 
ــتم و رفتم رو یزیچ ــندل یبهش گفت  ،  در و بس ــتم.. کاش منم  یص ــس نش

سعر شادمیپوش یعروس مگرفتم..حداقل لباس  یم یو تر ها دخ هیقمثل ب دی..
  یکه سنگ دوز یپف دیلباس سف

 
شت و م یزیر یها ش یدا شادمیپو شتم و هم  سانیمثل آ دی...  هم بغض دا

 ...دیخوشحال بودم..شا
 
 .. دمیکش یآه
 
 به خودم نگاه کردم.. ناییآ یتو از
 

،  دادین موگ بود و بدنم و قشنگ تو نشبودم ، تن دمیپوش یساده ی مشک لباس
 زانوم بود.. ریز یتا کم شیبلند
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شته  سانیخود آ هیکه هد یحالت فر داده بودم و تاج گل یکم موهامو بود و گذا

 کم بود.. یلیخ شممیبودم..آرا
 

 ..یچ یعنیعروس شدن  دمیفهم دمید سانیتن آ یاالن که لباس و تو دیشا
 

وشگل و اون لباس خنگرفتم  یعروس دیگفتم: شا دلم یو فوت کردم و تو نفسم
 که خوشبخت شدم. نهیحداقلش ا یول دمیو نشوش

 
 تکون دادم .. یدستم کم یو تو انار

 
از فکر در اومد و با لبخند جوابش و دادم که فرصــت حرد  میگوشــ یصــدا با

 زدن و ازم گرفت.. 
 

 .نییپا ای_خانم خوشگل من بدوو ب
 

..خدا دمیو پوش میکمش ی..بلند شدم و صندل هادیچیگوشم پ یبوق تو یصدا
 نده.. ریل*خ*تم گ یاهاکنه به پ

 
 دم.. ز یلبخند دیسف نیماش دنی، در و باز کردم و با د نییپله ها رفتم پا از
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 و ازش گرفته بود. یعل نیماش بازم

 
 بانو. دییشد و در و برام باز کرد و گفت: بفرما ادهیپ نیماش از
 

ش زدم و از یلبخند سوار ما شدم و  ش یقیشدم..نفس عم نیکنارش رد   و دیک
 بست و خودشم سوار شد. در و

 
 م؟یبر میخوا یو بستم و گفتم: کجا م یمنیا کمربند

 
 ؟؟یدیچرا جوراب نشوش نکهیدستش و گفت:  اول ا یو گرفت تو دستم

 
 _خوب لباسم بلنده.

 
 .یبه مقصد حق حرد زدن ندار دنیتا رس نکهی_دوم ا

 
شم با شده نگاش کردم که  یاچ شاد  شلوغه منو ابونیگفت: چون خگ  جیگ ها 

 .میرس یسالم نم یکنیخودت م
 

 ؟؟یو ازش گرفت یعل نیو ازش گرفتم و گفتم: اصال چرا ماش نگاهم
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و قرض  نشیمنم ازش ماش یخواستن برن عروس ی_چون اونا با اتوب*و*س م
 گرفتم.

 
 داشتم..  یبد جهیداشبورد گذاشتم.. حس سرگ یو رو انار

 بخوابم. کمی میسبر یگذاشتم و گفتم:  پس تا وقت و روی سرم دستم
 

 به دستم داد و گفت:  بخواب خانوم من. یفشار
 

شمام سع یو رو چ شتم و  شار دادن پلک هام رو یهم گذا هم از  یکردم با ف
 ..شدیداشت بدتر م یانگار یکمتر کنم ول جمیسرگ

 
 ؟؟یخوب نیلی_آ
 

 _هوم
 

 .نمیز کن بب_چشمات و با
 

 بزار بخوابم.  جهیگ کمیو گفتم: سرم  رونیب دمیتش کشو از دس دستم
 

 _باشه. 
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 دستش گرفت .. یو دوباره تو دستم

 
 تموم شده بود. شیسر درد لعنت نیبا خودش گفت: تازه ا یآروم یصدا با
 

 جهیسرم گ کمی،  ستیبه خنده کج شد گفتم: سردرد ن یی ل*ب*م کم گوشه
 فقط.

 
 ب.وابخ ریو گفت: باشه خانوم من. تو بگو فشرد و دنده و جابه کرد  دستم

 
 شدم.. نیمتوجه آهسته شدن سرعت ماش یول ومدیخوابم م نکهیا با
 

*** 
 
 : .. 

 نجا؟؟یا میساختمون روبه روم نگاه کردم و گفتم: چرا اومد به
 

 میربرد و گفت: اول ب فمیظر یانگشــتا نیمردونش و ب یزد و انگشــتا یلبخند
 و.ت
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سرمون در میرفت باهم شت  ست.. خانم تقر تو و پ  میرساله ی با گ یس بایو ب
ــالم کرد و روبه رام یلیخ ــر نیحرفه ی اومد جلومون و س ــما تش  فیگفت: ش

 طبقه باال. دیببر
 

 زد و رفت.. یمتعجب من لبخند یکرد و به چشما یتشکر نیرام
 .نیبش نجایا ایگفت:  ب یبا زبان ترک خانمه

 ..شگاههیومه آراسالن هم معل نیبود و از ا یه تجارک نساختمو
 

 .دیلباس و آماده کن دیاز دختر ها گفت: بر یکینشستم که روبه  یصندل یرو
 

 نیبش و راحت یبده به صندل هیتک زمیگفت: عز یبه من کرد و با مهربون ینگاه
 و چشمات و ببند.

 
ســرم و  یرو یج گلتا که ازم خواســت و انجام دادم.. اول از همه یکار همون

 برداشت.. 
 

ــورتم م یزیحس کردم داره چ یوقت کرده  شیگفتم: من قبال آرا یفور زنهیبه ص
 بودم.

 
 .کنمیدارم پاکشون م دونمی_م
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 چشمات و باز کن. زمیشده که گفت: تمومه عز یساعت میکنم ن فکر

 
 و دبو یفیظر یلیخ شیزدم.. آرا یخودم لبخند دنیو باز کردم و با د چشــمام

 بیتر باشــه.. رژلب قهوه ی زده بود و ترک یعیکرده بود که طب میگر ییجورا هی
  یکمرنگ یصورت

 
بود  زده یکمرنگ یسبز و خاکستر یها هیکار برده بود..دور چشمام و سا توش

ماهام  ینذاشته بود برام ول یچشم بود..ماه مصنوع یتو شتریو رنگ چشمام ب
 حرفه ی فر  یلیو خ

 
 بود.. زده

 
 خوشگل شدم. یلیزدم و گفتم: خ یندلبخ

 
 نیخودت ، من کمتر یی دســتگاه کنارش و زد و گفت: خوشــگل بود دکمه

 و به کار بردم. شیآرا
 

 ؟ دیحالتش بد دیخوایو گفتم:  م دمیو به موهام کش دستم
 

 .ینیکامال ساد بش دی_آره ، فقط با



wWw.Roman4u.iR  1044 

 

 
 نشستم و اومد پشت سرم.. ساد

ــاگردهاش ما یکی و اتو کرد و همزمان موهام و  زدیام مو به موه یخنک عیاز ش
 داشت.. یخوب یلیخ یبو عیاون ما

 
شد با لبخند گفت:  م یوقت ستمیکارش تموم   جهیخوشگل بودن خودت نت دون

 .کنهیکارم و بهتر م
 

ــت جمع کرده بود و گره ی روبه داخل موهامو ــاده و  یاز پش داده بود.. مدل س
 بود.. یخوشگل یلیخ
 

ها یجلو خاطر گره محکم بو یبود ول یرق کجف یمو  یادید و حرکت زب
 .. کردینم
 

 رفت.. ادمیلباس پشت سرم حرفم  دنیبا د یسمتش که تشکر کنم ول برگشتم
 
ســمت ق ینداشــت و باال تنش تور بود که رو نیلباس کرم رنگ بود که آســت هی

 ت..داش یبلند ساتن کرم رنگ بایبود و دامن تقر دیسف یها یدوز یگل نشیس
 
 ؟؟ی:کمکت کنم بشوشدختر کنارش نگاه کردم که گفت به
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 .شمیزدم و با ذوق گفتم: ممنون م یمات لباس بودم..لبخند هنوزم

 
اشتم ، د یبه خودم نگاه کردم ، حس خوب نهییآ یکرد لباس و بشوشم..تو کمکم

 ...یقابل وصف شدن ریحس غ هی
 

ل به من بود ز رهیکه خ هنییآ یگرفتم و به مرد تو نهییآ یو از خودم تو چشــمم
 زدم..

 
ش تنش خو کیبود  ،  کت و شلوار ش تشیل*ب*ش نشانه از رضا یرو خندلب
 جذاب ترش کرده بود.. یو حالت موها دادیتر نشونش م کلیه
 
 فاصله گرفتم و رفتم سمتش.. نهییآ از
ــتم و دور گردنش حلقه کردم ، خ یتوجه به دوتا فرد تو یب ــالن دس ود به ب رهیس

 شم روبه روش بود..دو چ نیو مردمک چشمش در حال گردش ب شممچ
 

 ؟؟ میچشم مشک یعاشق مردا یدونستی_م
 
ــتش و دور کمرم حلقه کرد و گفت: من د از ــوالم جا خورد..دس  نیی ا وونهیس

 نازتم. یچشما
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 ؟؟یعروس میو از دور گردنش باز کردم و گفتم:حاال بر دستم
 

 .میهم دار گهیکار د هیو فشرد و گفت: نه  دستم
 

جازه خانم آرا ا باس قبل شــگرینداد از  کارش تشــکر کنم و ل و  میو هم
 آسانسور و دکمه ی فشرد.. یتو میبردارم..رفت

 
 و برگشت سمتم.. دیکش یقیعم نفس

 
صورتم و نگاه کرد و گفت: از هم تک شد شهیتک اجازه ی  شگل تر  ،  یخو

 .یمن یفقط هم برا
 

 ..رونیرفتم ب سورزدم و همراهش از آسان یلبخند
 

 نیخم شـــد و زم میاتاق که حاظر بشــ یتو میرفت ی، وقتبود  هیکه آتل ظاهرا
 .ارینشست و گفت:  کفشاتو در ب

 
 ؟؟یگفتم: چ متعجب
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رنگم و پرت  کرد  یمشک ی.. صندل هایصندل یافتادم رو عشیحرکت سر از
ــه ی و  ــندل طال هیگوش ــنه ها ییجفت ص ز ر اپام کرد ، پ یمبل یرنگ با پاش

 بود و  ییطال یسنگ ها
 

 روش بود.. یمشک چرم ونیپاپ
 

 بود.. یعال قشیسل
 
ابت ب یو من کل میمختلف گرفت یعکس با ژســت ها یدســتور عکاس کل به

ها ذوق کردم خصــوصـــا وقت فت:  ا یعکس  جبران عکس  نمیدر گوشــم گ
 .میکه نگرفت یعروس

 
شد هر دو ا یوقت ش دیم بزارخانکه دختره گفت:   ستادمیعکس ها تموم  ما از 

 .رمیبگ یچندتا تک
 

 نیا یتو دییاینه! ب نجایکه گفت :ا یقبل یســر جا ســتادمیزدم و رفتم ا یلبخند
 اتاق.

 
 کرم رنگ با طرح یواریبود که کاغذ د وارید هی.. میوارد اتاق شد نیبا رام همراه

سته ی خودش کج ا یها شت..اول به خوا که از  ستادمیگل قهوه ی کمرنگ دا
 و بعدش  رهیبگ مرخین
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ــتادمیا یعاد یلیخ ــم و کم هی یول نیروبه دورب س  یپامو کج کرد و دامن لباس

سته  شدن ینگاه کرد و گفت: عال نشیباال تر دادم ، دختره با لبخند به دورب ،خ
 .دینباش

 
 میاومد نیی..از پله ها که پارونیب میبا لبخند دســتم و گرفت و باهم رفت نیرام

 .یورخ یوشم و گفت :شونه هات ل*خ*ته سرما مد یکتش و انداخت رو
 
 : .. 

 ه؟یچ گهی_هوا گرمه سرما خوردن د
 

و برام باز کرد و گفت: به هرحال شونه هات ل*خ*ته و ممکنه سرما  نیماش در
 .یبخور

 
 بهونه بوده پس.. ی،سرما خوردگ دمیخند تشیحساس به
 
ــتم و رو یتو یحس درد با ــوا یمعدم دس ــتم.. س ــد و گفت: معدم گذاش ر ش

 و...  کمربندت
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ناشــ دنید با که  فت: چ یاخمم  عدم بود حرفش و قطع کرد و گ  یاز درد م
 ؟؟یشده؟؟خوب

 
د ترش معدم در یو برداشتم و گفتم: فکر کنم بخاطر خوردن اون انار ها دستم
 گرفته.

 
من  تی؟؟ از حســاســ یترش و خورد یکرد و گفت: آخه چرا انار ها یاخم

 ..؟ادیخوشت م
 

 یخوشمزه بودن ، معذرت م یلیم و گفتم: بخدا خدستش گذاشت یو رو تمدس
 ... گهیخوام د

 
 بخور واسه معدت خوبه. خرمیکاسه ماست م هیخوب ، االن برات  یلی_خ

 
 ؟؟یزدم و گفتم: االن قهر یلبخند

 
 ؟با نفسش قهر کنه.. یکی شهیچشمام و گفت: مگه م یکرد و زل زد تو نگاهم

 
ه ی واســ نمیو گفتم: ا دمیب*و*ســ هرانی*م گونش  و غافلگتوجه به رژل*ب یب

 آقامون.
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 کاراتم. نیزد  و گفت :عاشق هم یمردونه و جذاب لبخند
 

 ... دمیمعدم کش یو زد..دستم و رو نیماش استارت
 

 عالمه نمک...  هیترش بخورم اونم با  یتوبه کنم از انار ها گهید من
 

*** 
 
 : .. 

 ه کردم..نگا نیزم یرو یخون ها به
ــتم ــتم تا عق نزنم.. بره ب یو جلو دس ــتن که مثال  چارهیدهنم گذاش و زدن کش

 باشه..  یقربون
 

 دنیر*ق*صیبودن و مردا و زن ها دورشون م ستادهیو داماد وسط کوچه ا عروس
ســکه ی به  ای پول هیی بزرگ زده بودن و هرکس  رهیدا هی،  دنیکشــ یو کل م

  زونیلباس عروس آو
 
 ..کردیم
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 یلصند هیسالن ،چشم چشم کردم دنبال  یرد شدم و رفتم تو تیکنار جمع زا
 .. دمیند یزیبلند چ هیپا یها زیجز م یبگردم ول

 مبل گوشه ی سالن نشستم..  یرفتم رو ناچار
 

 ساکته .. نجایچقدر ا ـــــــشیآخــــــ
 نداختم..به در گوشه ی سالن ا ینگاه
لباسم و باال زدم و تند تر راه رفتم ، در ن از دام یشدم و رفتم سمتش ، کم بلند

 بزرگ چشمام از حدقه در اومد..  زیدوتا م دنیو باز کردم و با د
 

 بود.. یدنیو نوش یغذا و دسر و خوراک یپر بود از غذا ، کل زیهر دو م یرو
و  یکیبرگ  یز دلمه هاا خواســتیها بدجور دلم م زیاز م یکیســمت  رفتم

 بود..ت زش ینجوریا یبردارم ول
 
، از  یو صورت دیسف یکردم ، پر بود از دون انار ها ینگاه کیکاسه ی کوچ به

 اون ترش ها بود..
 

 ختمینمک ر یاز ظرد ها برداشتم و کم یکی یاز تو یو برداشتم و قاشق کاسه
 دونه انار ها.. یرو

مبل نشــســتم و با ولع مشــغول خوردن  همون یاز همه جا رفتم رو الیخیب
شد ظهشدن..هر لح ترش  یدل کندن از انار ها یول شدیتر م دیسوزش معدم 

 سخت بود..  یلیخ
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سه تقر یوقت س نکهیشد قبل از ا یخال بایکا شقش اند ادیب یک اختمش تو با قا
شمم و از درد رو یتو ستم و رو یسطل زباله و چ شار دادم.. د معدم  یهم ف

 ..فشار دادم 
 

 ؟ کنهی_ بازم معدت درد م
 
.. با اعتراض بهش نگاه کردم که گفت: ستادمیو ا دمیز جام پرا نیرام یصدا با
 .دهیرنگت پر ؟؟یخوب نیلیآ

 
با توهم ه یزدم و گفتم: ا یزور لبخند بد من ، از  یدیم ریگ یبا به خوب و 

 اومدم تو. ومدیبدم م نیزم یرو یخون ها
 

 هم فشار دادم..  یونم و از درد روبهم نگاه کرد ، دند مشکوک
 
 ..کنهیبه دونه ی انارم م لیهمه انار خوردم تبدبف یسر نیا

 
 پشت کمرت ل*خ*ته ؟؟ نیلی_آ
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شلوغ یرو ستم و همونجور که به  ش شاد یمبل ن  از پنجره نگاه رونیمردم ب یو 
 دامنش ل*خ*ته.. یگفتم: آره پشت کمرش تا رو کردمیم
 

جلو روم گرفت و  یکتش کرد و آدامســ بیج یکنارم و دســتش و تو نشــســت
 .ییبجو نعنا نویا ایب گفت:

 
ــتم.. حس م یگرفتم و تو ازش ــوراخ م کردمیدهنم گذاش ــهیمعدم داره س و  ش

 .. دهیپس م دیاس
 

 دکتر ؟ میبر یخوایو دراورد و گفت: م کتش
 

 _نه بابا.
 

 بهونست ؟؟ نیزم یخون رو ای_بازم معدته 
 

 ..! ینگران بود و اخمش عصب نگاه کردم ، چشماش بهش
 

گفتم:   و دمیکش یشتریمعدم با فشار ب یختم و دستم و رواندا ریسرم و ز ناچار
 بهونست.

 
 _پـــــــــــــود.
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فه فت:  کال گاهم کرد و گ مل کن م گهید کمین متیتح  نیا انیدکتر ، م بر

 رد شد. شهینم تیجمع
 

 تکون دادم..  نییو باال و پا سرم
 

ا چندتا چند ت سالن و یهمه اومده بودن تو گهیکه د شدیم یعتسا کی حدودا
 جمع شده بودن..  یزیدور م

 
 ( نگاه کردم..  ی)زن علروزیبه ماه ف نیو رام یعل یتوجه به حرفا یب

 ..فهممیهاش با خودم و نم یبداخالق نیا لیدل
 ..کردیو با نفرت نگاهم م ومدیکه شناختمش از من بدش م یروز از
 

 رمیگفتم: م نیرامگذاشتم و در گوش  یدستمال کاغذ یدهنم و رو یتو آدامس
 .ییدستشو

 
 .. یبهداشت سیو تکون داد ، رفتم سمت سرو سرش

 
س هنوز ستم و جلو یسالن عق یالکل تو یبودم که با بر دهیبه در نر  یزدم.. د

 باال اوردم.. یها کل ییاز دستشو یکی یرفتم تو یدهنم گذاشتم و فور
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سر خوردم و کنار یزدم و باال اوردم که بعق  اونقدر  یوالت فرنگسنگ ت حال 

 نشستم.. 
 ..کردیداشت حالم و بد تر م طیبد مح یداشتم و بو یبد جهیسرگ

 
 .. ستادمیزدم و ا واریو به د دستم

 رسوندم..  رونیب ییخودم به روشو جمیپام و سرگ فیوجود لرزش خف با
رفت ، دســتم و به ســنگ  یاهیچشــمام ســ یآب و باز کنم ول ریشــ خواســتم

 .. ستمیپاهام با یکردم رو یو سعدادم  هیتک ییروشو
 
 .نیلی_آ
 
 برگشتم سمتش.. یآشنا و ترسناک یصدا با

 شده بود.. شتریو از شدت تعجب سوزش معدم ب سوختیم چشمام
 
 ؟ کردیم کاریچ نجایا

 
 ...دمیترسیازش م هنوزم

 
 قهوه ی رنگ ... ییاون چشما از
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 بم و ترسناکش... یصدا اون
 
 اون نگاه خشک...  از
 

 و گلوم خشک شده بود... دیرزل یم مدست
 

 یشــد و پاهام ب نیبردارم پلکام ســنگ یکه خواســتم قدم نیســمتم ، هم اومد
 جون...

 
 : .. 

 شدم..  یمتوجه بلند شدنم توسط دست یول یبودم و سست یجیگ یتو
 یو..دستم و ردیکش یاشتم معدم و به سمت باال مادکلن تلخ و گسش د یبو
شتم و وقت نشیس شدم توم یگذا سم ب یطمئن  شم تر ، بازم  شد شتریب*غ*ل
  یسر نیکنن.. ا تیخوان منو اذ یم
 
 تونم..  ینم گهید
 

*** 
واب خ نیپلکام سنگ یدستم چشمم و باز کردم.. هنوز کم یتو یسوزش بد با

 حس کنم..  ترشیو ب تمیکردم موقع یسع یبود ول
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شدم و یرو یسر دنید با شوکه  ستم اولش   مطمئن نهیرام دمیفهم یوقت یلد

 خوابم بوده.. یسروش تو دنیشدم که د
 

 ..نی، رام نیگفتم: رام یآروم یبردم و با صدا نیرام یموها یو تو دستم
 

. تو .نیو بلند کرد و با پشت دستش چشمش و خاروند و گفت: جان رام سرش
 .. یکه منو کشت

 
 مارستان؟؟یب ی_ چرا منو اورد

 
 مامان کوچولو. یاز حال رفتو گفت: چون  دیدستم و ب*و*س پشت

 
 کوچولو!!!!!!!!!  مامان

 
تره دک نیزد و با ذوق گفت: ا یشـــد.. لبخند پهن جمینگاه متعجب و گ متوجه

 گفت احتمال هفتاد درصد حامله ی.. 
 

 شدم..  خوشحال
 

 نزنم..  غیدهنم گذاشتم ج یکه دستم و جلو ادیز اونقدر
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 ..میدوتا مهمان دار هی ی_ول

 
ــتم ــحال یرو و از دس ــتم و با همون خوش ، با  هیگفتم: عال ادمیز یدهنم برداش

 ..میریگ یمهمان هامون جشن م
 

 کردم..  یی از سر شاد خنده
 ..یبش تیاذ دنشونیاز د کمیو فشرد و گفت: ممکنه  دستم

 
 سروش خواب نبوده.. دنیکه درسوند  نیقیحرفش منو به  نیا

 
 اهستن ؟گفتم: االن کج یلحن سرد با
 

 خانوم  من ، اگه تو... نی_بب
 

 _االن کجان؟؟
 

 . رونیفشرد و گفت: ب یدهنش و قورت داد و دستم و به آروم آب
 

 کنم.. یریچشمم جلوگ یاز جمع شدن اشک تو نتونستم
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 نکن..  هیبره گر گمیبره ، بخدا م گمی_م

ه زهرگز اجا ارهیســرم در ب ییچه بال خواســتهیســروش م دونســتیماگر  دیشــا
 ..دادیمورودش و ن

 
 و گفتم: تنها اومده؟؟ دمیچشمم کش یو باال اوردم و رو دستم

 
 .. کردیم شتریو ب شینگران نیبود و هم ادیصدام ز لرزش

 
 برن. گمینکن م هیدختره باهاشه فکر کنم نامزدشه..تو گر هی_
 

 و در و بست..  رونیرفت ب یادیز شد و با سرعت بلند
 

 دستم نگاه کردم ... یبه ِسُرم تو و باال اوردم و  دستم
 واقعا حامله بودم...؟؟ یعنی

 
 شکمم...؟ یبچه تو نیپنج ماه بعد از سقط شدن اول اونم

 
 بردم.. نیو از ب یسیو خ دمیچشمم کش ریزدم.. دستم و ز یلبخند

 بود مادر بشم..  قرار
 ..نیامبچه ی ر مادر
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 زدم..  یاز سر خوشحال یلبخند
 بچمون.. یرو وفتهیاون م یلیفام

 ،خداروشکر موهام باز بودن.. دمیموهام کش یو دستم و تو دمیخند
 

 ؟؟یبهم گفت: خوب دهیاومد تو ، هنوز نرس نیباز شد و رام در
 

 _اره. رفتن ؟؟
 

ندل یرو معدت درد  ؟؟یکنارم نشــســـت و گفت: اره رفتن ، تو خوب یصــ
 کنه؟؟یمن

 
ستش و گرفتم و گفتم: خوب خوبم ، فق دمیخند  شمیب آزماط منتظرم جواو د

 .. ادیب
 

ــحال لبخند ــحال یخوش ــرد و گفت: توهم خوش ــتم و فش من که  ؟؟یزد و دس
 صبر کنم..  گهیتا دوساعت د تونمینم
 

ــحال و بلند خنده ــت یی خوش ــ  یتو میکرد و ادامه داد: نتونس ــانیآ یعروس  س
 خبر و بهمون دادن. نیبود که بهتر نیحداقلش ا یول میشرکت کن
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 .ر رنگ تر شد.پ لبخندم
 حیاحتمال صح نیو گفت: به جون خودت قسم اگر ا دیدستم و ب*و*س پشت

 . دمیم یباشه قربون
 

 ... دمیخند
 
 . یمن نیو گفت: بهتر دیو ب*و*س میشونیبلند شد و پ 

 
*** 

پام ب ینگاه کردم و رو میدســـت گل مر به لند شـــدم و گردنش و انگشـــت 
 .. دمیب*و*س

 
 خونه. ی، بزار برسم تو رم نکنت ونهیداخل تر و گفت: د اومد

 
 .یکن وونهیبچمم د زارمینم یرفت ول یشد وونهیو گفتم: توکه د دمیخند

 
 صورتم دستشو برد پشت کمرش و گفت: بـــچــــت؟؟؟ یشد رو خم

 
 ه ی عمت.گفتم: نه بچ تیو با جد دمیخودم و باال تر کش یکم
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ــه ــد ول یی ل*ب*ش کم گوش ت: ش گفو اخم تیبازم با همون جد یکج ش
 فقط بچه ی تو ؟؟ یمطمئن

 
ردنش پوست گ یو بردم تا انگشتم و تا رو دمیکش رهنشیی پ قهی یو رو دستم

 و جذابم داره. پیخوشت یبابا هیو گفتم: نه  دمیکش
 

رتم خم صو یود و روب واریو با دستش گرفت.. همونجور که پشتم به د انگشتم
 ؟؟یدیچشم و ابرو ند ه؟؟تاحاالیشده بود گفتم: چ

 
 .دمیانتها ند یجذاب و ب نجوریرفته ی گفت: ا لیتحل یصدا با
 

ش یزدم ، کم یلبخند س دمیخودم و باال تر ک  همون یو تو دمیگلوش و ب*و*
 هی ایدن نیا یتو یزیگفتم: هر چ خوردیکه نفسم به پوستش م یفاصله و درحال

 من  یداره ، انتها یینتهاا
 
 .ییتو
 

قه کرد و طســتتنش و حس کردم ...د ییهوی لرزش  هی یش و دور کمرم حل
ــتم و دور گردنش حلقه  یبلند کرد و تو ییهویحرکت  ب*غ*لش گرفت ،  دس

  یکرد و نگاهم و به چشما
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 . ستمیمنم ن ی، تو نباش ییمن تو یدوختم که گفت:  انتها شیمشک

 
 لحظه ی چشمم و بستم..  ی، برا دیو پر حرارت ب*و*سو داغ  میشونیپ

 
 اق و حس کردم و چشمم و باز کردم.. اتکردنش سمت  حرکت

 
 زدم.. یاز سر شاد یلبخند

 
 عشق دو نفره.. یعنیخوب  یزندگ

 
 ..نهینفرت و ک یب

 
 عذاب و درد... یب

 
 گذشته... یاداوری بدون

 
 و خودش.. یخودت باش فقط

 
*** 
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 ق در چشمم و باز کردم...تق ت یصدا با
 هوشیکه ب ستیشکر خواب نروکه غرق خواب بود نگاه کردم...خدا نیرام به

 شده..
 
 : .. 

 و رفتم دمیلباس هام و پوش نیزم یو از رو رونیب*غ*لش اومدم ب یاز تو آروم
 سمت در..

 
 ه؟؟یگفتم: ک دمیدر که رس پشت

 
 گفت: آشنا هستم. گفتم و طرد یزبان ترک به
 

 در..  نیدم ببرام آشنا بود ، در و باز کردم و سرم و اور یکم صداش
به روم از خوشــحال دنید با زدم و خودم و پرت  یبلند غیج جانیو ه یفرد رو

 ب*غ*لش.. یکردم تو
 تو . امیو دورم حلقه کرد و با خنده گفت: بزار ب دستش

 
ش رونیب*غ*لش اومدم ب از ستش و ک  بلند جانیوردم تو و با ذوق و ها دمیو د

 .ـــــــــــنیداد زدم: رااااااامـــــــــ
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و  دیصــورتش ،  دســتم و ب*و*ســ یو زل زده بودم تو کردمیو ول نم دســتش
 بشر بشر نکن. نقدریگفت: قربون خواهرم بشم آروم باش ا

 
 و گفتم: من قربون تو بشم . دمیلشش و ب*و*س دمیهوا پر یب

 
 کن بابا. داریرو شوهرت و بو گفت: ب دیخند

د وب دهیپوشــ که شــلوارش و برعکس نیرام دنیســمت نگاهش و با د برگشــتم
 .نجایا ایب نایو گفتم: ولش کن ال دمیخند

 
ــتش ــ دس ــ یبردم تو دمیو کش ــوندمش و خودمم  نیاول یو رو منینش مبل نش

 کنارش نشستم.. 
 

نگ کرد به هات و ر گاه کردم و گفتم: چرا مو هاش ن نگ  ؟؟تویمو با ر که 
 ..؟یمخالف بود

 
ست و نش دیسف یمشک تاپ راه راه هیزد و کت اسشورتش و در اوردم با  یلبخند

 شده بود.  ادیز گهیهاش د یدیگفت: سف
 
 نگفتم.. یزیچ
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ــتمیم ــه کم یلیخ یوقت دونس ــف یناراحت باش ــهیم دیاز موهاش س نه  یول ش
 که رنگ کنه..  ینقدریا

 
 ؟؟ی_خوب نگفت

 
 و؟؟یو گفتم: چنگاه کردم  بهش

 
 ! یشیمادر کوچولو م یدار نکهیو گفت: ا دیو کش لشم

 
 هت؟؟گفت ب نی_رام

 
 پاهش و گفت: سروش گفت..  یانداخت رو وپاهش

 
 .کماهی_تازه 

 
 کماهته؟؟یاالن  یعنیو گفت:  دیخند اقیاشت با
 
 ر؟؟یا ام؟؟ب انیشا ؟؟بایکرد کاریگفتم:تو چ اقشیتوجه به سوال و اشت یب

 
 .ستین یو گفت: بزار سر وقت بهت بگم ، االن موقع خوب دیاشو کشموه کش



 1067 چشمانش ادی

 
 ..میاکت شدس نیاومدن رام با
 
 ی بود.. گهید زیمن حواسم به چ یحرد زدن ول یدست داد و کم نیرام با
ناراحت بود ناخواســته دســتش و  ی، هنوزم وقت فیهنوزم الغر بود و ضــع نایال

شـاد  یپوشـاند و لبخند ها یم غصـه هاشـو شیآرا ری، هنوزم ز کردیمشـت م
 ..زدیم
 
 ..نیلی، آ نیلی_آ
 
 
 متش..برگشتم س نیرام یصدا با

 ده بار صدات زدم ؟؟ یزد و گفت: حواست کجاست خانوم یدلبخن
 
 گردم. یدستم موهامو زدم پشت گوشم و گفتم: االن بر م با
 
 توجه به نگاه هردو رفتم سمت آششزخونه.. یب

 یو تو یکیقرصم و دراوردم و  یدر اوردم.. قوط الخچیشربت البالو از  یبطر
 نیاخم رام دنیبا د یش بدم ولشربت قورت دهنم گذاشتم ، خواستم همزمان با

 منصرد شدم..
 شد و گفت: تفش کن. کمینزد
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 صورتم نگاه کردم.. یدستش  جلو به
 داشت کنترلش کنه.. یبود و سع یعصب

 سطل زباله تف کردم. یو تو قرص
 ..زیم یو گذاشتم روشربت  وانیل

 
صال چرا  یدونی_مگه نم صرد اون قرص ها چقدر زرر داره؟؟ ا صب وهیم  یع

 تو چت شده؟؟  نیلیشه؟؟ایگره اخمت باز نم ؟چرایشد
 
 . .. بخدا خستم.نینگاه کردم و گفتم: خستم رام شیپر از نگران یچشما به
 
ض یصدا با شت یپر بغ شحال میادامه دادم: تازه دا شبخت یخو  و حس یو خو
س ادیسروش م هوی کردمیم صب ستمی، تمام  سم و بهم م یع نم .. االزهیریو تر
 حالش زاره  اومده ، نایال
 

 .. نمیتونم بب ی،خورد شده.. نم ،داغونه
 

کن  یچسبوند و گفت: سع نشیو پشت گردنم گذاشت و سرم و به س دستش
 اون خواهرته؟؟ بزار کنارت باشه..  یگی، مگه نم یاروم باش
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 یوشحالخ ننیبیم یتونم... وقت یدستم مشت کردم و گفتم: نم یو تو اسشلب
 .. شمیاهره آب مو لبخنداش تظ

 
 هفته کیفاصــله گرفت و دســتاشــو قاب صــورتم کرد و گفت: اون فقط  از
ستیا ... دیانجام بد گهید یکار ها یو کل دی، حرد بزن دیخر دی، باهم بر نجا

 اون بخاطر تو اومده..
 

 .ارمیم ینیریو گفت: حاال تو برو من شربت و ش دیسو ب*و* گونم
 
 یراب یکنارم شــهیکه تو هم نیمفتم: هل*ب*ش نگاه کردم و گ یلبخند رو به

 خوشبخت کردنم بسه.
 

 و کنارش نشستم.  رونیاز اششزخونه رفتم ب عیسر
ــ با ــورتم نگاه کرد و با لبخند بدجنس ــاخته  یدقت به ص گفت: ازدواج بهت س

 ها.. 
 

 ادب. یزدم به مچ پاش و گفتم: خفه شو ب یو با پام لگد دمیخند
 

 .میحرفم بزن؟؟ رونیب میزد و گفت: عصر بر یلبخند
 

 .میریاومد سمتمون که گفتم: حتما م یبزرگ ینیبا س نیرام
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 بخدا. هیفرستاده بود خوردم و گفتم: اوووم عال یبرا سانیکه ا یها ینیریش از
 

 .شدیم اششز دیبا سانیا نیا یی_اره خدا
 
 یترک ی؟؟غذاهایبنظرت برم کالس اشــشز نیبرداشــتم و گفتم: رام گهید یکی
 .رمیگ یم ادی

 
 اومد . ایبچمون دن ی_نه بزار وقت

 
 . رمیم ندهی_نه نه. از هفته ا

 
 بهش بگو. یزیچ هیخانم شما  نای_ال

 
 ن.برو ثبت نام ک رونیب میل*ب*ش گفت: عصر که رفت یبا لبخند رو نایال
 
 منون.م یلیرفت و گفت: خ ناینگاه کردم که چشم غره ی به ال نیه به رامخند با
 

 .کنمیو گفت: خواهش مورد از شربتش خ اونم
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ور و گفتم: حرص نخ دمینشستم ، گونش و ب*و*س نیو رفتم کنار رام دمیخند
 .رمیم یهر زمان تو گفت

 
ثبت  میریچشــماش گفت: باهم م یچشــمام و با برق خاص تو یزدم تو زل

 نامت کنم.
 کنم. دیو گفت: برم خر دیدستم و ب*و*س پشت

 
 : .. 

 . کنمیحاضر م نایال یو برا ینم اتاق ب*غ*ل_باشه.م
 

 ؟د؟یالزم ندار یزیکنم چ دیبرم خر خوامیخانم من م نایشد و گفت: ال بلند
 
 گذاشت و گفت: نه ممنونم. زیم یشربتش و رو وانیل

 
 خدافظ _پس من رفتم.

 
ست ال یوقت شروع  نایدر و ب ست و گفت: خب... حاال از کجا  ش اومد کنارم ن

 کنم ؟؟
 

 تره.به یکنیکه فکر م ییجا_از هر
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 زد و گفت: باشه. یتلخ لبخند
 

 هم گره زد و شروع کرد به گفتن یو تو دستش
 

اوقات خود به خود تب  یو داشــتم که گاه یبا مرد یکی"اونقدر ترس از نزد
 ... ریآدم ترسو و گوشه گ هی، شده بودم  کردمیم

شم ب یسراغم ول ومدیکم م یلیخ انیشا  شدن شتریاعث بهمون کم اومدن ها
 ..شدیعذابم مترس و 

 
که  یهه آخه جز اتاق…اتاق بودم  یکه روز جمعه ی بود و من تو ادمهی قایدق

 .. رفتمینم ییبهم داده بود جا
.. تب کردیه بود و کل بدنم درد مکرد تمیبا بودنش کنارم اذ یقبلش کل شـــب

حس  که کردیمکرده بودم و گوشه ی تخت نشسته بودم ، کمرم به اندازه ی درد 
 مام استخوان ت کردمیم
 

 .. شهیداره از هم جدا م هاش
 

ــتم  قدرت ــ…راه رفتن و نداش ــتم پاهام م یبخاطر ترس م و بدن دیلرز یکه داش
بخاطر اشــک تار بود و   دمیدهمون لحظه در باز شــد...  ی...توشــدیمنقبض م
  یاز بو یول دیدیدرست نم
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 یدیشـــدظه دندون هام به طور همون لح ی.. توانهیشـــا دنیادکلن فهم گند

 بدنم و گرفته بود.. یفیخوردن و لرزش خف یمحکم به هم م
 

دهنم ، بدون آب خوردمش و از حس  یبه زور گذاشت تو یسمتم و قرص اومد
 ..شدیت حالم بدتر مدستاش بهم خوردن داش نکهیا

 
ستمال شت و رو ید ش یبردا شمم ک نکن!  خوب گوش کن  هیو گفت: گر دیچ

ا ت یمون یهمونجا م ییجا هی یریمحافظ هام م... با ســه تا از گمیم یچ نیبب
  یدنبالت ، هرکس امیخودم ب

 
 ؟؟یدی..فهمکشنشیمن اومد اونجا م جز

 
 .ادیتا صداشون در ن دادمیهم فشار م یهام و رو دندون
 لب گفت..  یزیپام و چ ریو انداخت ز دستش

ازم ازش ب یب*غ*لش بودم ول یتو نکهیاز خونه..با ا رونیکردم و منو برد ب بلند
س یم س دمیتر ست داده بود از قدرت تکلمم کمتر کرده  یو حس لم که بهم د

 بود..
ش هی یتو شد و پ نیما شت ، خم  س میشونیمنو گذا  کارش نی...همدیو ب*و*

 دستم فرو کنم..  یتو یشترید ناخونام با قدرت بباعث ش
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ستش ش یو رو د شک یو کاله بافتن دیموهام ک شت و گفت: سر یرو یم م گذا
 دکتر. برمتیخودم اومد دنبالت م یقتو
 

 .. دیو ب*و*س میشونیپ دوباره
ص فکر سنگ یکنم بخاطر قر  هیبه  شدن و نیبود که بهم داده بود ، چون پلکام 

 رفتم. یقیخواب عم
 

تاق ا ونیبزرگ بودم که دکوراســ یلیاتاق خ هی یچشــمم و باز کردم تو یوقت
 ..دادیو به آدم م یآرامش خاص

 ..دیسف یبودن و تعداد یاسیاونجا رنگ  یها لهیوس کل
 

ستم و رو یرو ستم و د ش ش یتخت ن شمم ک شتم و نم گهی.. ددمیچ  یتب ندا
 کرد.. یکمرم هنوزم درد م ی، ول دمیلرز

ستان بود  نییومدم پاتخت ا یرو از سمت کمد و درش و باز کردم.. زم و رفتم 
 و هوا سرد بود..

 یخز دار مشک یپالتو هیشدم.. کمد خوشحال  یوچند دست لباس ت دنید با
 سرم و در اوردم..  یو کاله رو دمیبود اون و پوش

. .ادیکمرم ن یرو ی، قدم هام آروم بود که فشار رونیاتاق و باز کردم و رفتم ب در
هجده  ای.. فکر کنم هفده دمیجوان و د یلیدوتا دختر خ منیبه نش دمیرس یوقت

 سالشون ..هردو با 



 1075 چشمانش ادی

 
 اومدن سمتم..  ییو خوش رو ندلبخ

 خواهرن..  دمیداشتن که بعدا فهم گهیبه هم د یبیعج شباهت
 هردو نشستم..  نیمبل ب یرو
 

 ...واقعا حق داشتهدییمارو برده شما انیکه دل شا ی_پس اون
 

 د؟؟یسته یگفتم: شما ک یفیضع ینگاه کردم و با صدا ششیپر از آرا صورتش
 
 ..زنهیبه ماهم م یو سر ادیاوقات م یگاه میدوستاش لبخند جواب داد: ما از با
 
 کرد..  یکرد و خنده ی مرموز  یکیبه اون  ینگاه هی

 
 ؟؟یبخور ارمیب یزیچ یبرا ستی_گرسنت ن

 
شد و گفت :االن برات الزانجوابش و بدم که خودش ب اومدم ازه ، ت ارمیم ایلند 

 داغ داغه. میدرست کرد
 

ازش  یکنارم بود کردم و کم که یکیبه اون  یاشــشزخونه نگاه یرفت تو یوقت
 بهشون نداشتم .. یخوب ادیفاصله گرفتم ..حس ز
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 ؟؟یکن کاریچ یخوایماجرا تموم بشه م نیا ی_وقت
 

شاخون یکه تو یاز ماجرا و اتفاقات من شتم یخبر چیافتاده بود ه انیه   یول ندا
 خواهرم. شیپ رمیحال گفتم : م نیبا ا
 

دوتا  یدونی..ماینکن هیگفت:گر یانحس کرد با نگر صـــدام و یبغض تو یوقت
ــل کرد ُرم بهت وص ــِ ــ  ییایتا بهوش ب میس ــنج کرده بود یو خوب بش و  ی، تش

 چشمام متورم شده بودم ، 
 

 نکن. هیخدا گر تورو
 
 .. گهیراست م دمیچسب زخم ها فهم دنیر دو دستم نگاه کردم ، با دمچ ه به
 

 . میقبت باشمرا میخوایقط م، ف میکن تتیاذ یخوا ی_بخدا ما نم
 

 نگاه کردم و گفتم: باشه. بهش
 

،  میدوسـت باشـ ایگونش نگاه کردم که گفت: پس ب یزد ، به چال رو یلبخند
سم خواهرم مهنازتورو از سانازه و ا سمم  سیقبل م من ا خواهرت  یحت میشنا

 همون  میشناسیرو هم م نایال
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 داره. یشنگفوق العاده ق یمغروره و چشما یلیکه خ دختره

 
 شیگلوم و قورت دادم و گفتم: فقط چشــماش قشــنگ بود ، زندگ یتو ضبغ
 قشنگ نبود. ادیز

 و تمام ایکل الزان یرفت وقت ادمیکه به دماغم خورد حرد زدن و  ایالزان یبو
 دمکر
 
 : .. 

 شدم..  دمیشد یگرسنگ متوجه
حمام  برو یشد ریند گفت: حاال که سهردوشون نگاه کردم که ساناز با لبخ به

 . کشمیم فیبرات ل امیمنم م یخواستکن 
 
 یتو یبدنم و حس کردم... ترس حت ییهویلرزش  یکرد ول یشــوخ نکهیا با

 جونمم بود.
 

کمد حوله و لباس و شــلوار برداشــتم و از اتاق رفتم  یاز تواتاقم و  یتو رفتم
 ..رونیب

 
مهناز بود گفت: حمام اخر راهرو ، از  که فکر کنم شــونیکی دنیمنو د یوقت

 داره. یخوب یکه رنگش بنفشه بزنه بو یشامشو
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 کردم و رفتم سمت حمام..  یتشکر یلب ریز
 

به مهناز و ســاناز عادت کرده  گهیاون خونه بودم ، د یســه ماه بود که تو حدودا
سخره باز صبح با م شب  شدمیم داریساناز ب یها یبودم.. هر روز  حرد  ایو 

 اهنگ  ای میزدیم
 
شتنیم ص یو م زا ستگ میکردیم یباز هی ای ندیر*ق*  میرفت یم یو بعدش با خ
 .. میدیخواب یم
 
 شــونیکیاز خونه و نداشــتم.. هروقت  رونیعنوان من حق رفتن به ب چیه به
 موند ... یمن م شیپ یکیاون  رونیب رفتیم
 
شا هیاز همون روز ها  کی یتو که نوشته بود برام  انینامه ی برام اومد از طرد 

 .. هیترک یکیآلمان و  یکیگرفته  طیدوتا بل
عدش برم و ب نمیمن تورو بب خواســتهیبه گفته ی خودش م هیترک امیب دیبا اول

..من مجبورم کنهیم تشیالمان داره حما یتو کیشــده و  یفرار انیالمان.. شــا
 باهاش باشم اگر نباشم پدر 
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اثبات کنه.. من هنوزم  یچجور دونهیمن ی..دوســتم داره ولکشــهیمادرم و م و
 .. " دونمی، هنوزم اون و باعث مرگ جوون ها م دونمیقاتل م هیاون و 

 
شکم و پاک کرد و گفت: وقت حرفش ستمال ا شد با د گفت  بهم ریام یکه تموم 

شحال  یلیحامله ی خ یکه تو دهیتو با نامزدش و فهم دنیسروش اومده د خو
  شیشدم ، هم بخاطر نامزد

 
 هم حامله بودن تو..  و
 

ستم صداو دور گ د شردمش.. د کردنم بلن هیگر یردنش حلقه کردم و به خودم ف
 نیا یتو خوامیگفت: م ینیکمرم گذاشت و با بغض سنگ یشد.. دستش و رو

 که کنارتم  هفته ی کی
 

ت بچ یبرا میکن دیخر میخوام بر یم یگرچه هنوز زوده ول… میباش خوشحال
 .. میریکس بگع یباهم کل خوامیم…
 

، ازش فاصله گرفتم  دمشیوندم و محکم ب*و*سگونش چسب یو رو ل*ب*م
 ؟؟ یهفته بمون کیاز  شتریب شهیو گفتم: نم

 
 ردم.سر موقع برگ دیه بامنتظرم انیو گفت: نه ، شا دیچشمم کش ریو ز دستش
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 دنبالم. ایو گفتم: ب دمیی گفتم و بلند شدم ، دستش و کش باشه
ــ با ــمت دمشیخودم کش  کی نیا یتم: توکنار اتاق خواب و گف یاتاق خال س

و  خودمون تخت یشرمنده تخت و کمد نداره به زور برا گهیاتاقته ، د نیهفته ا
 .میدیکمد خر

 
شما با شبخت یکه دار نیگفت: هم شد بهم و رهیسبزش خ یچ  و یطعم خو
 .. چهیه یپول یخداروشکر کن ، ب یچش یم
 

 ویزیچغصـــه  گهیکه د نهی، بخاطر هم ونمدیبه روش زدم و گفتم: م یلبخند
 .میخور ینم
 

-------------------------------------------------
----- 

 
 ماه بعد شش

 
  نی*رام

 
ــردرگم ــ یدر نگران بودم و مبه دکتر نگاه کردم.. اونق س ــتمخوایکه م دمیترس  س

 مرد و بجوم.. ریخرخره ی پ
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 حامله ی من.. قراضش زده به زن  یخرد با تاکس رمردیپ

 
ــ نگران ــدهیبود و ترس  یو خاموش کردم تا کمتر زنگ بخوره ، پامو تو می..گوش

ـ یو عصب دمیکوب وارید ـ ـ ـ ـس ک ـ ـ ـوم  یداد زدم: پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ت
 ؟؟ ــشــــــــهـــــیمـــــــ

 
 گفتم..  یمن چ دنینفهم چکدومیخنگ ه یاحمقا

 
 وب؟؟خ ش؟؟حالشیدی؟تو دشد؟ یاز پرستار ها گفتم : چ یکیبه  یترک به
 
و عقب رفت.. اومدن ســرش داد  دیترســ یول دینگاه من د یتو یچ دونمینم

ــدا ــمت دکتر و گفتم:چ یبزنم که با ص ــتم س ــدن در اتاق عمل برگش  یباز ش
 خوبه؟؟بچم خوبه. شد؟؟حالش

 
 هست..  یمشکل هیو گفت: فعال حال هردو خوبه فقط  ستادیروم ا روبه

 
 ؟؟ی_چه مشکل

 
 .دیب کنو انتخا یکیدن همسر و فرزندتون ب دیبا
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 سرم..  یخورد تو یحرفش حس کردم پک محکم نیا با
 
 و انتخاب کنم ؟؟؟؟؟؟ یکیعشقم و ثمرش  نیب

 
 ه.._زنم.. خانم دکتر زنم و نجات بد

 
 د؟؟یزد و گفت: ظاهرا شما متوجه نشد یلبخند

 
 . فرزندهاتون و همسرتون  ،  همسر شما دو قلو باردارن. نیب

 
 بود.. یکی یول
 
 و پسره.. هیکیگفت  یسنوگراف یتو
 
 فرزندانتون و همسرتون کدوم ؟؟ نی_ب
 

 من سر حرفم هستم..  بازم
 

 _زنم.. فقط زنم.. 
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 گفت بهشون.. یزیاز پرستار ها و چ یکیو تکون داد و رفت سمت  سرش
 

*** 
 

 ساعت بعد   شش
 

 بود..  هوشیب رونیاز اتاق اوردنش ب یوقت
 ..ممردیداشتم م تمیاون وضع یتو دنشید با
 

 دستم گرفتم.. یسرش نشستم و دستش و تو یباال
 

 شه؟؟یم یچه حال ستیو بفهمه بچه ی در کار ن ادیبه هوش ب اگه
 

 ... دهیوق براش اتاق چبا شوق و ذ یوقت اونم
 

 بود براش... دهیخر لهیوس
 
مرگ بچم شـــد و خودم خفه کنم که باعث  یکور و با دســتا رمردیاون پ دیبا

 زنم.. هیناراحت
 
 نگشتم سمتشون.. یاتاق باز شد ول رد
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 انتظار.  ی_آقا

 
 سمت دکتر.. برگشتم

 
 .دینیبچتون و بب دیتون یم دیزد و گفت: اگر خواست یلبخند

 
 اومد؟؟ ایشدم.. مگه نگفت مرده به دن کهشو

 
 : .. 

شما دو قلو باردار بودن گفت :همونطور ک دیمن و د یجیگ یوقت سر  ه گفتم هم
 خوشبختانه سالمه و یکیاومد و اون  ایاز بچه ها مرده به دن یکیمتاسفانه  یول
 اتاق مخصوصه  یتو
 
 اومده.. ایه به دنهست ، چون هفت ماه شهیش یتو یول
 

 .. دونستی.. اونقدر خوشحال شدم که خدا مدمیخند
 

 بود نگاه کردم.. دهیروش خواب نیلیکه آ یزدم و به تخت واریو به د دستم
 ..ومدیدر م داشت اشکن یخوشحال از
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 و گفتم: اتاق نوزادان کجاست؟؟ رونیاتاق رفتم ب از
 
 ... کرد میاز پرستار ها که منو شناخت راهنما یکی

دلم ضعف رفت براش...دستم و  دمشیرنگ د یبا نور آب شهیاون ش یتو یوقت
 کوچولو بود.. نقدریهاش رفتم که او قربون صدقه پا دمیکش شهیش یرو
 

 ... دمیترس دورش یدکتر و پرستار ها دنیبا د یول نیلیق ااتا یبرگشتم تو عیسر
 

 ل*ب*م پاک شد.. یرو لبخند
 

 ل*ب*ش بود.. یرو یبودن و ماسک کنار تختش گذاشته یکشسول
 
 هیدلم گرفت..من خوشــحال بودم بخاطر ســالمت تیاون وضــع یتو دنشید با

 کم شده بود  دنشینفس کش نجایا نمیلیآ یبچمون ول
 

 زدم تا سر نکنم.. هیتک واریو به د دستم
 رفتیبود و داشت خواب م نیازش دور شدن رفتم سمتش..پلکاش سنگ یوقت

 م گذاشت و پلکاش بسته شد..دست ی، دستش و رو
 

 کنم.. هیخنده گر انینذار م ایخدا
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رم و ترس س ینگران ، از شدت کردیخس خس م یمنظم بود ول دنشیکش نفس
 و چشمام خسته بودن..  کردیدرد م

 
احمق فرمون و کج کنه و  رمردیببره و اون پ نیترمز ماشــ ییهوی دیچرا با آخه

 رو..  ادهیپ یتو ادیب
 

 منو زده..  نیلیچرا آ اصال
 

 لعنتت کنه..  خدا
 

 ..زیبود برام مهم بود و عز شهیش یبچه ی که تو اون
 

 شد..  فیح یبود ول زیاومد عز ایدن بچه ی که مرده به اون
 بود.. ثمره ما بود.. نیلیمن بود ، بچه ی آ بود بچه ی یهرچ

 
 .. دیانگشتش و ب*و*س نوک

 
به و باعث بدحال مارســتانیتخت ب یرو دیبا شـــهیهم یانگار  یو ب یبخوا

 من بشه..  یاعصاب
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ــتیمرد د نیا گهیخودش نم شیپ ــقه... روانوونس ــتی... هر دفعه بهی... عاش  رش

 و داغون تر.. شهینگران تر م
 
س ، تمام ک میدار یینه آشنا ی، نه دوست درست و حساب بیرکشور غ هی یتو

شوهرشه که رفتن "ازم سانیو کارمون آ سادت زنش هم ب ی" ، عل ریو  خاطر ح
 با ما سرد  نیلیبه آ

 
 شده..  تر
 

 ..کننیم یحسود شیبایهم همجنس خودشم به ز یبشم حت فداش
 

 در اوردم و روشنش کردم..  بمیج یو از تو میگوش
 
 .. امکیپاسخ بود و پ یاس بتم یکل
، گالبم  اســتقبالم ای، با زنت ب میاز پرهام بود " داداش من فردا ترک امکیپ نیاول

 گهیکه م ارتیرفته بوده ز ی،انگار دمی" به جمله ی اخرش خند اریا خودت بب
 گالبم با خودت 

 
 .. اریب
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ش چکدومیبود که ه نایاز ال هگید یها امکیپ  شیونشیدم و پو باز نکردم ، بلند 
 .. ستادمیو پشت در ا رونیو رفتم از اتاق ب دمیو آروم ب*و*س

 ق بخوره.. و گرفتم و منتظر شدم بو نایال شماره
 .. دیچیگوشم پ ینگران و پر بغض تو یاول که خورد صدا بوق

 
 .. تورو خدا بگو.. بگو حالش خوبه..نی_رام

 
 حرد زدنش..  نیکرد با ا شتریو ب میالفگک
 

 ، حالش خوبه..  نایال _خوبه
 
 ..کنهیم هیداره گر دمیکردنش فهم نیف نیف یصدا از
 

 کن.. دعا  نیکردن بش هیگر یبه جا نای_ال
 
 حالش بده؟؟ یعنی_
 

 کردنش بلندتر شد .. هیگر ی..گند زدم ، صداپــــــــــــــــود
 ..دیچیگوشم پ یتو انیشا هیعصب یصدا از دستش گرفته شد و یگوش
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 از دست رفت..  نمیخبر و بهش بده ، ا یدرست و حساب یب_مرد حسا
 

ــتم و تو کالفه ــ یدس  بهش بگو ، یجور هیو گفتم: پس خودت  دمیموهام کش
به فقط کم نیلیاومده و ا ایبگو بچه به دن  نمیه انفس داره ک هیتنگ یحالش خو

 .شهیخوب م
 

 خب. یلی_خ
 

 متنفر باشه..  مرد نیحق داشت از ا نیلیو قطع کرد... واقعا ا یگوش
 
 دادم: ساعت نشست پروازت و بهم بگو. امیپرهام پ به
 

شدم  رهینشستم و خ یصندل یرواتاق..  یصدا کردم و برگشتم تو یو ب یگوش
 به صورتش..

 
 .. دادیم یبهم دلدار یو کم ومدیبود م یکی کاش

 
 .. کردیهام کمتر م ینگران از
 

کردم با تمام  یبســتم و ســع ، چشــمام و دمیمبل خواب یشــدم رفتم رو بلند
 هام بخوابم..  یهام و نگران یخستگ



wWw.Roman4u.iR  1090 

 

پاها ادمی تار کشیوچک یبه دختر کوچولوم افتاد.. اون دســـت و  ... اون دوتا 
 نازکش.. یموها
و الغر بود ممکن  کیکوچ یلیخ یب*غ*ل کردنش ضعف رفت ، ول یبرا دلم

ــم کنارمه ب*غ*لش نمیلیهروقت آ دی...باوفتهیببود از ب*غ*لم  م کنم... چش
  هی دیشدم بهش...با رهیو باز کردم و خ

 
 .. .رمیب*غ*لش کرد ازشون عکس بگ یداشته باشم که وقت نیدورب

 دخترمون و ب*غ*ل کنه..  یوقت شهیم یدنید یلیمن خ یکوچولو مامان
 

*** 
 
 : .. 

 شدم.. داریسرم ب یار ها باالاز پرست یکی یصدا با
 چشمم و مالش دادم..  یم و با دستم کمغذا نگاه کردم ، نشست ینیس به

 به تخت دوختم پـــــــود ! نگاهمو
 شدن نداره.. داریقصد ب ی.انگارخوابه . هنوزم

 
 ؟ ادیبهوش م یگفتم: ک کردیپرستار که داشت چکاب م روبه
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شیخاطر بگفت: بهوش اومدن ، ب ینگاه مین بدون شون تزر یها یهو  قیکه به
 هستن..  جیگ یشده کم

 
 ..دیلرز یپلکش م ینگاه کردم ، چشماش بسته بود ول بهش

 
س یصندل یرو رفتم ستم و به د ش سوزن روش زخمش کرده کنارش ن تش که 

 بود نگاه کردم..
 ...!کردیدست منو زخم م کاش

 
 یردم و با صــدادســتم گرفتم ، با اون دســتم موهاشــو نوازش ک یو تو دســتش

 صداش زدم..  یآروم
 
 ... نمیلیمن... آ نیلی... آنیلی_آ
 

سر پلکاش صله گرفتن ،  ستم و از رو عیاز هم فا موهاش جدا کردم گرفتم  ید
 نکنه.. تشیاتاق اذ یچشمش تا نور تو یباال

 
 ..نی_رام

 
 بود و خش دار..  فیضع صداش
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 .. نی_جان رام
 

فه ی کرد و گفت: حاله پســرمون دهنش برداشــت و ســر یو از رو ماســک
 خوبه؟؟

 
شــتباه ا تیجنســ صیگفتن مردن پســرمون بگم تشــخ یبهتر بود به جا دیشــا

 بوده..
 

 _آره خانم من.. حال دخترمون خوبه..
 
 یدهنش گذاشت و نفس یبه نور چشماش عادت کرده بود.. ماسک و رو گهید

 پسرمون دختر بوده ؟؟ یعنیگرفت و گفت: 
 

 شــهیشــ یاشــتباه بوده االنم تو صیتم: آره خانم من ، تشــخزدم و گف یلبخند
 .. دهیخواب

 
 کردمیحس م گرفتیدهنش گذاشــت..هربار که نفس م یماســک و رو دوباره

 ..هشینفس من کمتر م
 و سالم باشم...؟ نمیشدنش و بب تیاذ شهیمگه م اصال

 ..رهیکشسول گوشه ی تخت نفس نگ نیاز ا ینفس خودم و بدم بهش ول حاضرم
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 نمش؟یتونم.. بــ...ـرم بب ی_م
 

شر  دی_فعال نه.. با سول نجات پ نیااول از  ست به زور میکن دایکش و  ادی.. نف
 .. رهیم
 

 .اریبرام ب ریس بگ_خب..خب تو برو.. از...ازش عک
 

با چشــماش التماس کرد نتونســتم نه! بگم..  یوقت یمخالفت کنم ول خواســتم
 بود مادر شده بود.. یهرچ

 
 .امیو گفتم: االن م دمیب*و*سو  دستش

 
 ..شدنیم یکه نگهدار یرفتم سمت همون بخش و رونیشدم از اتاق رفتم ب بلند

 شیادیبودن ز کیر کوچفقط چهارتا بچه اونجا بود اونم بخاط خداروشــکر
 .. دادمیم شیراحت تر تشخص

 یو زوم کردم و ازش چندتا عکس گرفتم ، گرچه ب نیدورب شــهیپشــت شــ از
بد بو تیفیک تاق و  یدن ولو  خل ا به دا جازه ی ورود  بازم خوب بود...چون ا

 نداشتم مجبور بودم از پشت 
 
 .. رمیازش عکس بگ شهیش
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 اتاق.. یگشتم توبر عیکوتاه هم گرفتم و سر لمیف هی

سک تند تند باال   نشیس قشیعم یدهنش بود و بخاطر نفس ها یهنوز رو ما
 ..رفتیم نییو پا

 
که  ارهیو به من دوخت ، خواست ماسکش و دربنگاهش  عیسمتش سر رفتمیم

 نذاشتم..
 
  ..: 
صدا یکی یکی شونش دادم.. با  صودیخند یکوتاه یعکس هارو ن  رتش.. به 

ستم و رو ش ینگاه کردم ، د شحال دمیگونش ک شک خو و پاک کردم و  شیو ا
 نکن..  هیگفتم: گر

 
..با هر خندش چند قطره اشک از  دیدستش چرخوند و بازم خند یو تو یگوش

 ..خوردیچشمش سر م
ــک ــت و ب یو از رو ماس ــتدهنش برداش  یا بغض و لبخند گفت: تو..تو تونس

 ؟؟ یب*غ*لش کن
 
*غ*لش ب تونمینم یو گفتم: نه فدات بشم.. فعال کس دمیو*سو ب* شیشونیپ

 کنه.. 
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 من ؟؟ یگرفت و گفت: حت نفس

 
 داشت دلش بخواد بچش و ب*غ*ل کنه..  حق
شت ول میبود رامیاگر ا دیشا  سخت یلیخ نجایا یاجازه ب*غ*ل کردنش و دا

 ..رنیگ
 

 .میری_بزار دکترت که اومد ازش اجازه بگ
 

 _باشه.
 

 شه گفتنت بشم. با ی_من فدا
 

 بهت زنگ نزد؟؟ نایبه روم زد و گفت:  ال یلبخند
 

 گفت.. کیشوهرشم تبر یخوشحال شد ، حت یلی_چرا زنگ زد خ
 

 و خر بکنه..! آدم دروغگو  خدا
 
 شوهر بشه. یگفت: ب یلب ریز
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 تو ؟ یمردم دار کاریو گفتم: اخه چ دمیخند
 

ــ...ـگو دک نی: رامو بازم برداشت و گفت شینیب یو گذاشت رو ماسکش تره ب
 گرفتم. ی، بابا من خــ...ـفه شدم از بــ..ـس نفس مصــ...ـنوع ادیبــ...ـ

 
 حرفش حالم و بدتر کرد.. نیا با

 از پرستار ها گفتم:  دکتر کجاست؟؟ یکیاز اتاق رفتم و به  عیسر
 

 ؟؟_کدوم دکتر
 

 داره.. یفر مشک ی.. همون که موهاگهی_دکتر زنم د
 

 ی همسرتون. نهیمعا یبرا ارنیم فید االن تشر_دکتر احم
 

 سمت اتاق با خودم فکر کردم.. رفتمیکه م همونجور
 
 مد..اح لشیو فام هیش نازاسم شیباز فیو ظر تشیدکتره با اون شخص نیا

 
 ..مسخرست
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 .ادی_ گفتن االن م
 

ستم و  در سک رو کشیرفتم نزدو ب ستم ، اون ما ش  یدهنش با اون لوله ها ین
 ..کردیم یبدجور بهم دهن کج کشیبار
 

*** 
 

عد از عملش مرخصــش کردن ول دوروز با کشســول  یب چه و همراه  بدون ب
 ..کردیدرد م یلیه کمرش خ.. بخاطر ضــربه ی که بهش خورده بودانیاکســ

  چیتخت خوابوندمش و پ یرو
 

 دهنش گذاشتم..  یم و ماسک و روو باز کرد کشسولش
 
نه م یو ه کردیم یقرار یب ـــت.. دلش بچشــو م یبهو فت... حق داش  یگر

 خواست..
 

 گمیم اگه شد مارستانیب رمیروس تخت نشستم و گفتم: امروز عصر م کنارش
 خونه. ارنشیبا دستگاه ب

 
 بسته بود و بغض کرده بود.. ماشوچش
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ستش هنوز کامل  یول نمشیبب خوادیمنم دلم م، بخدا  نمیلیو گرفتم و گفتم: آ د
 ؟؟ هیم تر از دلتنگاون مه هیسالمت یعنینشده 

 
 مارستانیب یبریمنو نم یگفت: تو حت یپربغض یو برداشت و با صدا ماسکش

 .. نمشیبب
 

خانوم من ، چجور خه  لت  نیبا ا ی_آ مت ؟ حتحا راه رفتنتم واســـت  یببر
سه بخوا سول به ا هیو  یباال براز اون پله ها  یدردناکه.. چه بر با  یگگند نیکش

 ..یخودت ببر
 
که ب هیگر ریز زد فت: من دخترم و  ختیریصـــدا اشـــک م یو همونجور  گ
 ...نمشیبب یبر ی.. تو منو نمخوامیم
 

چشمش  یو روبهش نگاه کردم ، ماسکش و گذاشت و ساعد دستش  یعصب
 ..ردکیوسط اشکاش بود که داشت اعصابم و خورد تر م نیگذاشت... ا

 
 برات ؟ آره؟؟برم ؟؟ رمیازش عکس بگ مارستانی_برم ب

 
 به نشونه ی نه!  تکون داد.. و سرش

 اتاق.. یتو زدمیو کالفه قدم م یتخت بلند شد و عصب یرو از
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 .شر به پا کرده .. یکل ومدهیدختر من ، هنوز ن نیا

 
 داداشش و کشته...  اول

 
 زده نفس مادرش  قطع کرده... بعش

 
 ... نمیمادرش و نب یاشکا نیخونه من ا ادیب شهیکه پا نمهم  حاال

 
 م .در و باز کن رمیدر نگاهمو از پنجره گرفتم و بلند شدم و گفتم: م یصدا با
 

 نگاهمم نکرد.. یحت
 

 م ...در و باز کرد یچشم یتونگاه کردن از  ای هیسمت در و بدون گفتن ک رفتم
 . شدم. رهیفرد روبه روم شوکه بهش خ دنید با
 

 ؟؟ اری_مگه نگفتم با خودت گالب ب
 

با خوشــحال یو زدم روب*غ*لم گرفتمش  یتو محکم گفتم: تو  یبازوش و 
 ؟؟ییهوی یکجا بود
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 . گهید نمیبه بازوم زد و گفت: اومدم اون پسر تولت و بب یمشت
 
 ..یتر شد یکلیو گفتم: ه رونیب ب*غ*لش اومدم یتو از
 
 . دونمیگرفت و گفت: م یگوریف

 
 زد و اومد تو...  ارمکن
 

 داد زد  یبلند یسمت اتاق با صدا رفتیکه م همونجور
ـی_آ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 الله. ایخــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــوم. 
 

 ینگران نگاهم کرد و گفت: چ دیو د نیلیآ سهیو صورت خ وارد اتاق شد یوقت
 کنه؟؟یم هیشده؟؟چرا گر

 
 دیلرز یبغض بود و م که پر از یبا صــدا یبگم ول یزیو باز کردم که چ دهنم

 .. نمیبرم بچم و بب زارهیگفت:  نم
 

 ست؟؟یتولتون خونه ن نیاتاق و گفت: مگه ا یتر رفت تو کامل
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اومده فعال  ایاوردم تو و گفتم: چون هفت ماهه دن دمیو از دم در کش چمدونش
 .گذاشتنش شهیش یتو
 

ه ک نتشیبب شیبرینشــســـت و گفت: خب چرا نم شیآرا زیم یصــندل یرو
 نشه؟؟ ینجوریا

 
ستم و  گفتم:  نم یرو ش صدمه د تونهیتخت ن  هی،  هدمیراه بره ، کمرش بدجور 

رد س یهوا نیا یکنم؟؟ تو کاریچ یگیهم مدام بهش وصله م انیکشسول اکس
 کجا ببرمش ؟؟

 
بزنم  بهش یسر هیو بده من برم  تانمارسیو گفت: حداقل ادرس ب دیکش یپوف

 نکنه . یبیبچه غر
 

 م منم ببر با خودت._اقا پرها
 
 بگه.. یچ دیبا دیکه به پرهام کردم فهم ینگاه با
 
 : .. 

طفلتون  ینعیتولتون  نیبا دستگاه اشدن  یراض دیخانون بزار من برم شا نیلی_ا
 .میاریو ب
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ستش و رو یلبخند ش یزد و د شکش  دیگونش ک سک و از و ا و پاک کرد ، ما
 ؟؟یگیو گفت: راست م برداشت شینیب یرو
 

 ساخت خرخرش و بجوم.. یکه داد دلم م یدروغ نیا بخاطر
 

 شما باشه. شیپ نمیرام هیاوضاع چجور نمی_اره من برم بب
 

گفتم: بار اخرت  یاروم ینوشتم و دادم دستش و با صدا یکاغذ یو تو ادرس
 ..یدیم ینجوریباشه دروغ ا

 
 یطفل نیتو مجبور شــدم ، اتر اورد و گفت: داداش جون  کیو نزد ورتشصــ

 کردن..  هیاز گر رهیداره آب م
 

 سرما.. یتو ینش تیآمان برو که اذ نییپا هیخب تو برو فقط با تاکس یلی_خ
 

خانم من رفتم.. داداش  نیلیســرش گذاشــت و گفت: ا یپشــنش و روکا کاله
 خدافظ.

 
 و بگو..  انیکترش جرسرش رفتم و گفتم: به د پشت
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شش ش کف ش دیو پو شنش و ک ستش پا تخت  تالیباال و گفت :تو خ دیو با د
 داداش ، تو فقط حواست به زنت باشه گ*ن*ا*هداره.. 

 
 بهش زدم و گفتم: دمت گرم داداش. یلبخند

 
 و گفت: نوکرتم. دیخند

 
 ..رونیو در و باز کرد و رفت ب نییپله ها رفت پا از
 

ستم و رف در شو ب سمت اتاق.. گو ستش گرفته یتو میتم  س زل بود و به عک د
 زده بود..

 
 ؟؟یبزار یاسمش و چ یخوا یدادم و گفتم: م هیچارچوب در تک به
 

 .یبزار دیو برداشت و گفت: دختر توئه تو با ماسکش
 
 .. دادیاز دستم دلخور بود بازم حق و به من م نکهیا با
 

 .. ارمزیدخترمون م یاسم خوب برا هی_ پس من 
 

 رنگ مظلوم تر شده بود.. یآب اون ماسک ریز یمهربون لبخند
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 .یبخور ارمیب یزیچ هیبرات  رمی_ م

 
 . ستی، گرسنم ن خوامی_نم

 
 .. یدنخور یزیچ روزیداز  ینجوریا شهیو از چارچوب گرفتم و گفتم: نم میتک
 

 ..ستیکه گرسنم ن گمی_ م
 

 ..یبخور یزیچ دی؟؟با یبد ریبعدا ش یخوای_ تو مگه نم
 

 بود..  یی خوب بهونه
 
 .اریاشه پس ب_ب
 

*** 
 

ــاعت حدودا ــه س ــونه کردن  یس ــده بود که پرهام رفته بود.. با حرد زدن و ش ش
ــ دیموهاش و خر ــک و ش ــرش و گرم م گهید یزایو چ ریپوش تا بهونه  دمکریس

 هاش کمتر بشه.. 
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سر یصدا سمت در و باز کردم عیتق تق در اومد..  شدم رفتم   عیرس یول بلند 

 گفت: برو کنار که مهمون کوچولومون اومد.با دستش هولم داد کنار و 
 

 یسـیاومد باال  و به زبان انگل یبه پرســتار و دســتگاه نگاه کردم.. دختر شــوکه
 گفت: اتاق بچتون کجاست؟؟

 
 ب*غ*لش بود نگاه کردم..  یدخترم که تو به
 

 گفتم: اون..اونجاست. یو هول هولک عیسر
 

س نیلیب*غ*ل آ ریاتاق و ز یتم تورف عیسر شه و گرفت یعکه  شت بلند ب م و دا
 .. ستهیکمکش کردم با

 . وفتهیت نراه برو ماسک اطیدستم گرفتم و گفتم: با احت یو تو انیاکس کشسول
 
ــلوار و پ با ــع رهنیاون ش ــادش س درد کمرش و  یتند تر راه بره ول کردیم یگش

 گذاشت.. ینم شینیب یماسک رو
 

 دن بودن..و وصل کر طنیسمت اتاق.. در حال چ میرفت هردو
 گمیم نیپاش و گفتم: بش ریو گذاشتم ز یو صندل نیزم یو گذاشتم رو کشسول
 .ارهیبچه و ب
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ستار به شک کوچ یپر ستش بود نگاه کردم و گفت یکیکه ت ، لطفا  دیشم: ببخد

 به من . دیبچه و بد
 

 سمتش دراز بود.. دستم
 

 شه.ب شیزیچ فهیبدنش ضع دیممکنه تکونش بد،  ریکرد و گفت: نخ یاخم
 

 .نمیبچم و بده بب ی_هـــــــــــــــــــو
 

 دکرینصاب گوش م حاتیکه داشت به توض یمن و هم پرستار و هم پرهام هم
 ..نیلیسمت آ میبرگشت

 
 و گفتم: خانوم من آروم باش.  دمیخند

 
بونه گل بامثل  ی، چ گهید ارشیگرفت و ماســک و برداشــت و گفت: ب ینفســ

 .اریبچمو ب یستادیاونجا ا
 

شن یصدا سرم و به دوطرد تکون دادم دادم و با خنده  دمیخنده ی پرهام و  و 
 مادرش.  شهیپ دیگفتم: پس خودتون بچه و ببر



 1107 چشمانش ادی

 
 .. نیلیرفت سمت آ اطیبا احتاخم نکرد ، بلند شد و  نباریا

 
 بهت ؟؟ گهیم یچ نیسمت پرهام و گفتم: ا رفتم

 
 .دهیم حیتولت توض نیگاه ازد و گفت: داره درباره کار با دست یبدجنس لبخند

 
 ؟؟یدیهم فهم یزی_حاال چ

 
ــرش ــمارش و  س ــه ش و خاروند و گفت: اره داداش ، منتظرم حرفاش تموم بش

 . رمیبگ
 

 کلش..  زدم پس یکیو  دمیخند
 ازه.چقدر ن نیو گفت: بب دمیچشمش کش ی، دستش و رو نیلیسمت آ رفتم

 
و گفت: اخه  کمونینزد و خواســتم جوابش و بدم که پرهام اومدزدم  یلبخند

ــتن ، دوتا تار مو داره که اونم  نیا ــته هس ــماش که کال بس کجاش نازه ؟؟ چش
 تشل  دینازکه ، نوازد دختر با

 
 شکمش جمع کرده .. یره و سبزه ، پاهاشم کال توالغ نیباشه که ا دیسف و
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 یماه ها یکرد و گفت: ول یاهم دیدو  نیلینگاه تند من و چشــم غره ی آ یوقت
 داره..  ینگقش
 

ــم غره ی آ بازم ــتش و برد پشــت  نیلیبا نگاه کج منو و چش ــد.. دس روبه رو ش
 .. انهیکار دستگاه تموم شده  نمیگردنش و گفت:  من برم بب

 
 . یزدم و گفتم: عمرا اگه بزارم دخترم و ب*غ*ل کن یدپوزخن

 
 ی..  کارهیل راه و ب*غ*لش کردم تو چزد و گفت:  من ک یصدا دار پوزخند

 
اه کردم نگ کردیکه غرق دخترش بود و با نوک انگشت صورتش و ناز م نیلیا به

 ه؟؟یو گفتم :باباشم... حرف
 

 ..یاریو گفت: نه جونم صاحب اخت دیخند
 

ند به آزد یلبخ گاهمو دوختم  حاالیلیم و ن  یدختر کوچولو هیجز خودش  ن،
 از قبل مراقبشون بودم... شتریب دیبود که با گهید
 
 : .. 

 جونم بود و دخترمون نفسم.. خودش
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 بهم زد.. یاون ماسک نحس لبخند دلگرم ریو باال اورد و ز سرش
 

گفتم: دوست دارم.. هم خودت  یآروم یو با صدا دمیگونش کش یو رو دستم
 ..یداد هیکه بهم هد یو هم چشمات.. هم خودت و هم دختر

 
 نازش..  یچشما یبودم تو رهیخ
 
 که دور بازوم حلقه شد برگشتم سمتش..  یحس دست با
 

بهم چسبوند و گفت: پس من  شتریکرد و خودش و ب زیبود ، چشماشو ر پرهام
 ؟؟یتوام هــــــانــــ هیچ
 

 نشست. نجایو گفتم: خجالت بکش زنم ا دمیخند
 

 .زمیعز یمنو مشخص کن فیتلک دیو گفت: با دیبازوم کش یو رو سرش
 

زار نگاه کردم و گفتم: پس ب کردیکه داشت با خنده نگامون م نیلیو به آ دمیخند
 شــهی، هم یمنم هســت دینور ام یکه داداش من نیو بگم ، تو جدا از ا قتیحق

  یدو پشتم بو ینجاتم داد
 
 .ونمیبهت مد یلیخ
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 هفینده همش وظ لمیزد به بازوم و گفت: چرت و پرت تحو یشد و مشت یجد

که ب یروز نیشــیبچه دار م نیدار دمیشــن یبوده ، از وقت ل از قب شــترینبود 
  شیدلتنگتون بشم ، هر روز پ

 
ــور م خودم ــره  هی گفتمیبخرم.. م یاومد براش چ ایبچت دن یوقت کردمیتص پس

خودم  شیدختره پ دمید یوقت یول دمیم ادیبهش  زایچ یو کل ادیم رتیگ یرتیغ
 بعد از خودت  دیگفتم با

 
شم لم براش د دنشیبدجور با د یول کهیکوچ یلیخ نکهی، با ا محافظ دخترت ب

 .. رهیضعف م
 
سکش و از رو نیلیآ شت و گفت: بابت همه چ یما ممنون ، اگه  زیدهنش بردا

 .میبود یبد تر تیوضع ین توما اال دیکرد یشما کمکمون نم
 

ستش و تو دیخند سر بیج یو د ز من ا شتریب یشلوار کرد و گفت:  اون باال 
 اها کرد.. کمک شم

 
 و گفتم:  بازم بابت بودنت کنارم خوشحالم.  دمیکش یقیعم نفس
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 که مرد نگو..  یدرباره پسر یزیکردم و در گوشش گفتم: چ ب*غ*لش
 

 _حواسم هست.
 

 دستگاه.  یبچه و بزارن تو دیفتم: فکر کنم باجدا شدم و گ ازش
 

 دستگاه..  یگرفت و گذاشت تو نیلیبچه و از ا پرستار
 

 ن؟یبزار نیخوایم یامس دخترون چ یگفت: راست مپرها
 

 ور.ن امیچشماش و گفتم:  ت یدستم گرفتم و زل زدم تو یو تو نیلیآ دست
 
 ؟؟ یچ یعنی_
 
 نور چشم. یعنیبا لبخند گفت:  نیلیا

 
س شیشونیشد پ خم شم د هیو گفتم: حاال   دمیو ب*و* ضاف گهیجفت چ ه ا

 شدن.
 

  زد.. یبه روش زدم و لبخند یلبخند
 خودش کرده... وونهیکه چقدر منو د دونهینم چوقتیه اون
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 به روم...  زنهیبا اون چشماش لبخند م یوقت اونم
 

 "انی"پا
 
 :کمند.رسندهینو
 

 // انیپا خیتار
 

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز کمند.ربا تشکر از 


