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   خطرناک من تیکبر
  

   اخرت باشه دخترم غم
  

   دی که اومدممنون
  

 شهی همی باباهی غم بود ؟ خنده داره هی من ی واقعا مرگ بابام برایعنیسر تکون دادم ....  اخرت باشه غم
 که مادرتو دق یی باباهی...  غم نداره گهی فروخت که دی داشت دخترشو می بار از زور خمارهیکه  نشئه 

 رو واسمون جهنم یزندگهم خودش راحت شد هم مارو راحت کرد ....  نداره ی ناراحتگهی که ددهیم
بگم خدا  ... امرزتشی بگم ؟ بگم خدا بی چدونمی بود مثال بابا بود نمی خب باالخره هر چیکرده بود ول

  ... تموم شد گهی بود دیولش کن بابا هر چ... راه داد فی کثیای دننیلعنتش کنه که ما رو تو ا
  

   اقدس خانم کارت داره یآبج .. یآبج
  
 دستشو فهمهی دور و برش چه خبره خوش به حالش که نمدی فهمی بهش انداختم هنوز بچه بود نمی نگاههی

   میراه افتادگرفتم و به طرف اقدس صاحبخونه 
  
   ؟ی داری بله اقدس خانم کار-
  
   ارمی بدی مستاجر جدای ی بدهی پول کرایتونی بدونم مخوامی م-
  

 مث شکششی داشت لطافت زنونه که پی خشنی نچسب روزگار بود چهره ی صاحبخونه از اون ادمااقدس
   دعوا داشتشهی حرف بزنه همتونستیادم هم نم

  
   که حاال نتونم ؟ دادهیم اتو هی کرای مگه تا االن ک-
  
  ی گفتم که بدون-
  
   ی خب دونستم هررریلی خ-
  

 تا متوجهش بشم  نگاش کردم که دی بهم کرد و رفت مه گل با اون قد کوتاهش مانتومو کشی چپ چپنگاه
   ؟ می کنکاری چدی حاال بایابج: گفت 

  
   میکنی همون کارو منمی ؟ بعد از امیکردی مکاری تا االن چیچی ه-
  
   ؟می مامان و بابا ندارگهی د-
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 االنش نی از همی بود درشت و عسلدهی کشامرزمی کردم تو چشاش زل زدم چشماش به مادر خدا ببغلش
  ... ؟ ادی ها مچارهی بری به چه کار ما فقی ؟ خوشگلدهی چه فای ولادی از اب درمیمعلومه دختر خوشگل

  
   ؟ یدی دیریال بابا چه خ مثنی ؟ تو از امی تا االن بابا داشتیکنی فکر م-
  

   کردی می وقتا با من بازیبعض:  اشک جمع شد گفت توچشاش
  

   کنمی می به بعد خودم باهات بازنیقربونت برم از ا:  اشو بوس کردم و گفتم گونه
  
   سرکار یری وقتا شبا هم می بعضی تو که از صبح تا شب سر کار-
  
 سر نقدری بچه امی برای ب- ....یدزد .... یاونم عجب کار پوزخند زدم اره خب هی گفت سر کار به خودم تا

   به دو هم نکن کهیبه سر من نذار  
  
   کشهی و موهامو مزنهی همش منو مای پو-
  
    کنهی جرات نمگهی دارمی خودم امروز پدرشو درم-
  
 تا 20 دورش و  تا اتاق دور تا20 بزرگ با اطی حهی ... لهیطو....  بگم ی البته خونه که چمیدی خونه رسبه

 فضول ی شدم زنااطی داخل حی وقتمی اتاق بودهی اتاق من و بابام و خواهرمم تو هی هر کدوم تو هیهمسا
 از الی خی شد بوع من بازم پچ پچاشون شردنی مشغول ظرف شستن لب حوض بودن که با دهیهمسا

 موکت کهنه کف هیقمون شدم  وارد اتارمی برم بمدی بدم که باتی اهمنایکنارشون رد شدم اگه به حرف ا
 مشت ظرف و هی گوشه اتاق و چند تا تشک و بالش هم کنارش و یمی قدی نفتی بخارهیاتاق پهن بود و 

 ها چارهی بری سرنوشت ما فقی وقتخه اخوردی بهم می زندگنی طرفش حالم از اهیظروف و خرت و پرت هم 
 ی تو رو جون هر کنهی ببدنمونوی عذاب کشخوادیم خدا هم استغفراهللا دلش م؟یای مای اصال چرا به دننهیا

 رو ندارم اگه مهگل ی نکبتی زنگنی حوصله اگهی ورمون دار دنی شو از رو زمالیخی ما رو بیدوس دار
 موی پولفیرفتم طرف تشکا الشو باز کردم و ک...  اون مجبورم رنبود خودمو تا حاال خالص کرده بودم بخاط

 ی اگهی دی چاره ی دزد بشم ولخواستی دلم نمی دزمی بری با اسدیبا تومن بازم 200برداشتم همش 
 می هم با هزار جور قاپلمی هم که نداشتم تا دی نکردم سواد مواد درست و حسابدای پی کارچینداشتم ه

 خاموش و ی که من حتبودمی بلد موتری کامپدی بارفتمی هم که میی هر جاذروندم و دردسر گیموشک باز
   هی پولی بنی از دست اکشمی می بلد نبودم هر چروشن کردنش هم

  
   ؟ ی ابج-
  
   هوم ؟ -
  
   مدرسه ادی گفت به بابام بگم برمونی مد-
  
   ؟ ی چرا ؟ درس نخوند-
  
   شدم ی خوب و عالیلی چرا خوندم اتفاقا همشو خ-
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   داره ؟ کاری پس چ-
  
   دونمی نم-
  
   می ما بابا نداری بگیخواستی م-
  

   گفتم
  
  خب ؟ -
  
   ادی بزرگتر بگم بهیگفت به  -
  
   داره کاری چنمی ببرمی خب فردا میلی خ-
  

 بلک اخه ی اسگفتنی بهش مدی کشی بلک می اسگاریاز بس س..  ؟ ی هستی کدوم گوریاس....  بلک ؟ یاس
 نطوری نشده همداشی امروز پی بود ولدونی سر کوچه تو مشیشگی بود پاتوق هملیاسم خودش هم اسماع

 طرفش رو سرت ؟ سرمو به ی تو ؟ کوچه رو گذاشتیگی میچ:  پشت سرم گفت یکی که کردمیصداش م
  گردوندم 

  
   کنمی دوساعته دارم صدات می هستی کدوم گور-
  
   یگی می چنمیبنال ب....  سر گور تو -
  
   می کنشی خالمی بری مورد ندارهی ... هی -
  
   یکنی نمی دزدگهی دی ِا ؟ تو که گفت-
  
   نه ؟ ای ی زدم حاال داری چه زردمی نفهم کله ام داغ بود-
  
   اصله شی است باال شهره همه چقهی مورد توپ دارم خونه اش پر عتهی اره -
  
  می امشب بر-
  
   ؟ ی حاال چقدر الزم دارمیری می اوک-
  
 چارهی مهگل بی روپوش هم براهی خونه بخرم و ی کم خرت و پرت براهی خونه و هی کرای تومن برا200 -

   مدرسه دوست ندارم بچه ها مسخره اش کننرهی پاره و وصله میاره با مانتوگناه د
  
   ؟ یخوای مشمهی تومن پ300 -
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   رمی نمگهی دیکی تو نی دری الزم نکرده زری نخ-
  
   ها نکهی مث امی همکا-
  

   ندارم ی که چاره افی حمیکاش نبود:  دادم و گفتم شی تحولیپوزخند
  
   باش نجای ا11 ساعت یای بی خواست-
  
   ی اوک-
  

 موهامو کامال جمع کردم شهی از کنارش بلند شدم مثل همواشی دی بود که مهگل باالخره خواب10 یحدودا
 و اومدم دمی هم پوشی و شلوار مشککی تونهی هم رو سرم گذاشتم ی باال بستمش و کاله مشکرهی گهیو با 

 رانمی ای شبکه هازاین چی مث ماهواره و ا نداشتنی سرگرملهی ها خواب بودن آخه اکثرا وسهی همسارونیب
 و نیی اتاق اومدم پای اروم از دو تا پله کنهی پخش نمی درست و حسابزی چهی چوقتیکه قربونش برم ه

 و ظلمات بود کی گذشتم کوچه تاراطی از حنی پاورچنی و پاورچدمی کهنه امو پوشیای شدم کتوناطیوارد ح
 از کوچه عی سردی توش شنشدی گربه ها رو می دعوایب فقط صدا موقع شنی که اکی کوچه تنگ و تارهی

 ی خبرری نخی ولستادمی اقهی چند دقدمی رو ندی کسدمی رسی برسونم وقتیگذشتم تا خودمو به پاتوق اس
 کنارم ترمز دمی موتورشو شنی که صداکردمی دادم و با نوک کفشم سنگا رو پرت مهی تکواریازش نبود به د

 کاله کاسکت دی باگفتی مشهی همی ولذاشتمی کاله سرم منکهی اباوت وقت سوار شدم کرد و منم بدون ف
 تو صورتم دست چوقتی هنکهی با اگفتی راست میی جوراهی  خب ی متوجه نشه دختری سرت تا کسیبذار

 اندامم هم کردی شک نمی کسکردمی صدامو کلفت می ام دخترونه بود البته وقتافهی بازم قینبرده بودم ول
 پسر هی شدمی که اون موقع تازه مپوشوندمی بدنمو می های دنگ و فنگ برجستگزار با هیوپر بود ولت

 و درشت بود و ی چشمام مشکی هستیپی پسر خوش تگفتنی به خاطر صورتم بهم مشهی هر چند همپیخوشت
 یوهامم کمون ابری و دماغ معمولی لب گوشتهی بود با ی بلند و فر داشت پوستمم گندمیمژه هامم خداداد

 الی وهی ی تا باالخره جلوروندی می ساعتمی نهی کردی بهم شک نمی حال پر بود کسنی با ایوسته بود ولیو پ
   داره ری صد در صد دزدگنجای ؟ بابا ای کرددای رو از کجا پنجایا:  دهنم باز موند گفتم دنشیترمز کرد با د

  
  وردم  خراب شده امارشو در ارشی دزدگهی چند روزهی نچ -
  
   توش ؟ می بری چطور-
  
   کنمی باال درو باز مرمی من م-
  
  امی منم از باال می باز کنخوادی نه درو نم-
  
   برو باال رمیگی خب پس برات قالب میلی خ-
  
  ؟یای میخودت چطور-
  
   امی می جورهی -
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   که فرزتر از توام یدونی مامی تو برو باال من خودم ممیریگی من قالب مخوادینم-
  
   ی هستی چه مارمولکدونمی اره م-
  

   گهی دایتو هم ب:  باال دستم داغون شد که از اون باال گفت دی قالب گرفتم و با لبخند پربراش
  

 از جام که بلند شدم دهنم از تجب باز موند نیی پادمی گذاشتم و از در باال رفتم و پرواری لبه دی روپامو
 بزرگ و سنگفرش شده که کناره هاش اطی حهی ؟ یذاریات فرق م بنده هنی بنقدری انصافه انی اخه اایخدا

 هم ی بلند گازهی پای هااغ چردونستمی بود که اسمشو نمی بلندی هم درختانشی شده بود و بیچمن کار
 خواستی بودم چقدر دلم مدهی دلمای خونه ها رو تو فنی اشهی همون باغو روشن کرده بود همای اطی حیفضا

 یلی استخر خهی میدی ساختمون بزرگ رسهی تا باالخره به  می رفتادهی پقهی دق5 نمیرو بب ی خونه انی همچهی
 به هر حال شنا هم بلد می وقت نداشتی ولنمی ببکی از نزدم برخواستیبزرگ هم کنار ساختمون بود دلم م

 هستما انگار ی ای بابا منم عجب دزد ناشی کجا؟ تو حموم ؟ ای ولرمی بگادی دوست داشتم شنا شهینبودم هم
 هی خب منم خواستی دلم می خونه انی  همچاهامی تو روشهی اما خب به هر حال همیاومدم شنا نه دزد

 مهسا برو ومدهی خزعبالت به تو ننی ها رو چه به ما اای رونی بابا ببند فکتو ازنمی مخنددخترم به خودم پوز
 خدم و حشم نداره ؟ نگهبان ی بزرگنی به ایه  که گفتم خونمی رفتی بکن آروم به طرف ورودتویافتابه دزد

   ؟ اونم نداره ؟ یچ
  
 ی اون ساختمان اخری نفر هم خدمتکار داره که تو3 ی نگهبانش رفته مرخصی خب معلومه که داره ول-
   رنیم
  
   ؟ ی پس صاحبش چ-
  
   دونمی من چه مگهی ددهی مرد مجرد و تنهاست حتما تو اتاقش تمرگهی دمی صاحبش هم شن-
  

 یلی معلوم بود که خی بود ولکی تارکیتار...  داخل سالن می رفتنی پاورچنی پاورچمی اروم باز کرددرو
 اصله پر از شی مونده بود المصب معلوم بود همه چلی وسایبزرگه چراغ قوه رو روشن کرد چشام رو بعض

 فی حی ولزدنی مچشمک ی دستباف بدجوری امده فرشانیتری بودن انگار تازه از وزی از بس تمی ولقهیعت
 هم مشغول بود که کنجکاو شدم برم ی و اسسهی برداشتم و گذاشتم تو کلهی وسکهی چند تشونی ببرشدیکه نم
 نمی بار برم ببهی رو ندارمحداقل یی خونه هانی اومدن به همچتی که موقعشهی همنمی باال رو هم ببیطبقه 

 ی کرده بود به انتهاکی تارمهی رو شن بود و فضا رو ن هاوارکوبی از دی گذشتم بعضچی مارپی تا پله 20از 
 خواستی دلم منمی تا اتاقو بب7 در تونستمی راهرو برخوردم از همون اول راهرو مهی به دمیپله ها که رس

 اتاق هی رو که باز کردم با ی بود در اولدی درا به رنگ سفی دارن همه ی چنمی باز کنم ببیکی  یکیهمشو 
 اتاق مواجه ی هم گوشه ری تحرزی مهی تا قفسه بزرگ کتاب و 4 توش پهن بود کی کوچچهیلبزرگ که دوتا قا

 داخل اتاق نبود ی کسی نفره بود ولهی تخت هی هم زی مث کتابخونه درست کرده بودن کنار میی جاهیشدم 
 ماه هم نور ی بودن و حتدهی بود و پرده رو کشکی اتاق کامال تاری رو باز کردم فضایدرو بستم و در بعد

 کدوم نبود فقط در چی صاحب خونه تو هی رو هم باز کردم ولی بعدی درو بستم و چند تاومدیداخل نم
 ی کوب روشن بود بوواری دهی روشن تر بود هی اتاق نسبت به بقی مونده بود درشو اروم باز کردم فضایاخر
 تو اتاق بود گهی خورد دو تا در دچشمم که به یزی چنی بود اولی بزرگیلی بود اتاق خدهیچی تو اتاق پیخوب
 بودن مث همون دهی بزرگ بود که دورشو تور کشیلی تخت خهی اتاق ی باز کردنشون شدم انتهاالی خیکه ب

 زی مهی بودن دهی دست مبل هم تو اتاق چهی هم قشنگ تر بود هم بزرگ تر یکی نی ایپشه بند خودمون ول
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 رفتم روش پر بود از یشی ارازی به تخت نگاه کنم به طرف منکهیتوالت هم کنار تخت گذاشته بودن بدون ا
 بازشون یکی یکی عطر و ادکلنا رو گرفته بود یانواع و اقسام و ژل و تافت و عطر و ادکلن چشمم بدجور

 ری سدمیکشی عطرشو که باز کردم مدهوش شدم هر چقدر بو مهی اما زدمی به خودم مسی پهی و کردمیم
 سرد و ی بدزدم بودی عطره رو هم بانی انکهی مث اری نخدمیکشی بو منطوری بودم و هم چشامو بستهشدمینم

 ی بود ولی چه عطردونمی بودم نمی به حولی بهش داشتم حالی خوبیلی احساس خی داشت ولیتلخ
 ورش دارم ما که دی نداره بادهی بود فای چدونمی احساس گرم داشتم نمهی ام کرده بود وونهی دیبدجور

 هی ینی که سنگدمیکشی بو می چشمامو بسته بودم و هگهی عطر هم روش ددونهی نی امیبری ممی دارمه هنیا
 پشت گهی نفر دهی متوجه نهی چشمامو که باز کردم از تو انهی چشمتون روز بد نبینگاهو احساس کردم وا

 و بازو رو گذروندم تا نهی سی تنه لخت ابروهام خود به خود رفت باال رفت عضله هامی مرد با نهیسرم شدم 
 منگال فقط نی تازه به خودم اومدم منه احمق دو ساعته دارم عی به صورتش و دو تا چشم عصباندمیرس

  .... ؟ یکنی می تو خونه من چه غلطیپسره عوض:  زد ادی که فرکنمینگاش م
  
 یه به طرف در برم ول کدمی شد و افتاد از روش پرری ضربه لگد با پام زدم که غافلگهی معطلش نکردم گهید

 نی لگد زدم تو صورتشو از جام پا شدم اهی دوباره نی مچ پامو گرفت که با صورت افتادم زمشیری سکهیمرت
   می بدو بریسا:  و داد زدم نیی د بدو که رفتم با عجله از پله ها رفتم پاگهیبار د

  
   تو ؟ ی رفتی کدوم گور-
  
   شد داری صاحبش بمی بدو بر-
  
   ی کردی خرابکاریر سرت کنم رفت خاک بی ا-
  
   حرف نباشه بدو -
  
 دادی داد و بی صدامی زدم به کولم و با دو از ساختمون خارج شدمی گذاشته بودسهی تو کی عجله هر چبا

 و حرکت می و سوار موتور شدرونی بمی ساختمون روشن شد از در رفتیمرده هم بلند شد و همه چراغا
   .....میکرد

  
 ؟ خنگ ی کرددارشی رو باروی ی ؟ رفتمی که عطر و ادکلن بدزدمی همه راه اومدنیل ما ا عقی د اخه ب-

   می استفاده اشو ببریخدا دست رو گنج گذاشته بودم نذاشت
  
   جا ننداشت نی از اشتری بمی رو پر کردسهی کی زر نزن به اندازه کافنقدری ا-
  
 نی خواب ادونستمی کردم خب چه منکاروی غرغراشو نداشتم انگار ازعمد ای نزد حوصله ی حرفگهید

 کم عطر زدم و هی من که اصال سرو صدا نکردم فقط ی در ثانشهی مداری سبکه زود از خواب بنقدری اکهیمرت
 من بود خدا رو شکر از دستش در رفتم ی دو تاکلشی شد هداری بعیسر!  بودا یزیبو کردم عجب ادم ت

 ها بود که باالخره سهی دستم بند کخوردی و باد تو صورتم ممیود سوار موتور بشدمی مچارهیگرفته بودم ب
  ابشون که کردم نصف نصف :  شدم که گفت ادهی به کوچه مزخرف خودمون پمیدیرس

  
   رهی بدون سر من کاله نمی خب ولیلی خ-
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   حاال برو دونمی م-
  

 نی همی برم خونه ولدیشده با نداری نصف شب بود حتما االن مهگل خوابه تا ب3 ی نگاه کردم  حدوداساعتو
 مهگل رو پله ها نشسته و دمی اتاقمون شدم جلوتر که رفتم دی رو پله هاهی ساهیکه از در وارد شدم متوجه 

 اشک بود سی صورتش خردپاهاشو تو شکمش جمع کرده به طرفش رفتم که متوجه من شدو سرشو بلند ک
   یای نمگهی و دی کردم تو هم منو تنها گذاشت فکردمی ؟ ترسیکجا بود: بغلش کردم اخم کرد و گفت 

  
   مهسا تا اخر عمر نوکرت هم هست غصه نخور ی ؟ ابجهی حرفا چنی ازمیعز .... ی نه ابج-
  
   دمی ترسیلی اخه خ-
  
   می بخوابمی برنجامی اگهی نترس حاال که د-
  

در و مادر نداشت  سالش بود و پ7 نداشت تازه ی حرف زدن خوابوندمش بچه گناهی بعد از کلخالصه
 تا توله داره 4 و خودش کنهی می خاله هست که شهرستان زندگهی می درست و درمون هم که نداشتلیفام

 مگه از ترس ی ولکنهی می اونورتر زندگابونی که دو تا خمی عمو هم دارهی ما رو نداره ی حوصله گهید
 گهی دی نکبتی شبای اون شبم مث همه دهید به خودش نای که دنهی اطهی سلهی اونجا ؟ می برمیتونیزنش ما م

 ادامه بدم ینجوری ادی بای تا کدونستمی نمشدی و نکبت خالصه می من همش تو بدبختیامون گذشت زندگ
 کنم بخاطر ی برم کلفتدی به فکرم رسیت ؟ حدنی کار مپلمهی دختر دهی کجا به ی دنبال کار گشتم ولیلیخ

 کار رفته بودم که پسره ی خونه براهی وردمی اونجا هم دووم نی ول اسم نوشتمیابی موسسه کارهی تو نیهم
 لگد زدم تو دهنش که دو تا از دندوناش خرد شد از اون به بعد هی داد منم با ی هرزگشنهادی اشغال بهم پی

 هر ذاشتمی مدی نداد انگار من مقصر بودم که از عفتم محافظت کردم باکار جا بهم چی هیابیهم اداره کار
 کنم ی دزددی شناس از اون موقع به فکرم رسفهی ادم وظهی شدمی باهام بکنه اونوقت مخوادی دلش میکار

 ی بابااوردمی ام در می هر چموندمی اونقدرا پول نداشت تو خورد و خوراک روزانه هم مکردمی میهر کار
 پیری داده بود باهاش تری بهم گی اشنا شدم چند باری روز با اسهی نکهی هوا تا ارفتی مکردی دود ممخمار

 تو کار خالف و دونستمی مشدمی رد مکردمی بارش میزی چهیالو بردارم و دوست بشم و هر دفعه هم 
:  کنار و گفتم دمشی حرفا کشنی و ای داد به دوستری روز که بازم گهی نی خرده پاست بخاطر همیایدزد

   نه ؟ ای ی باهات همکار بشم نه دوست حاال هستخوامیم
  

   ؟ هی دزدیمنظورت تو:  داد و گفت لمی لبخند تحوهی بعدش ی تعجب کرد ولاولش
  
   ی پ ن پ تو نقل و نبات فروش-
  

 نداشتم مادرم که تو ی اگهی دی و خالف چاره یهمکار دزد....  همکار می شدی از اون روز من و اسبعد
 ی کارهی نشئه مجبور بودم خودم هشی ادم معتاد و همهی از دست بابام دق کرد و مرد بابام هم که ی سالگ16

 اخرش هم دیخوابی مشنه وقتا گیلی به فکرش نبود خچکسی بره مدرسه هخواستیکنم به هر حال مهگل م
   افتادم ی به فکرش مدیخودم با

  
 شکل ریی که تونستم تغیی تا اونجانی واسه همارمی کار خودمو به شکل پسرا دربی گرفتم تومی بار تصمنیاول

 ی های الغر کنم و واقعا هم شد برجستگی خودمو کردم که حسابی سعی بودم ولیختر توپردادم کال د
 ذاشتمی و کاله مبستمی باال مشهی بلند بود همیلی موهامو هم که خپوشوندمی می جورهی هم که داشتم یکم



   خطرناک منتی    کبر

  
 

 

9

 پسر گفتنی مرفتمی هم که می تو هر جمعشدی پسرونه می تا قسمتی ام کمافهی قزدمیچون به صورتم دست نم
 که من اصال پسر دونستنی نمی ولرفتی نمنی دخترونه ام از بی ته چهره نکهی اونم بخاطر ای هستیخوشگل

 نصف به می اما کم کم شدکردی ممی تقس40 به 60 اوالش .... ی کار من شده بود دزدگهی بعد از اون دستمین
 تا االن داشتی دود و دمش برمی برارشوشتی نشئه بکهی مرتی ولارمی دربتونستمینصف خرج خودم و مهگلو م

 دنده هام حس ی رو رویزی چهی ی زدم که سفتهغلتی شدم تو جام ی دزد حرفه اهی واسه خودم گهیکه د
 به مشامم خورد چشمامو بستمو فقط ی خوبیلی خی درشو که باز کردم بورد عطر خوشهیکردم دستم به ش

 ازش دل تونمی عطره هست که نمنی تو ای چه سردونمیم نشدمی نمری بازم سکردمیبو کردمهر قدر بوش م
 ی روی نره غولنی افتادم چطور متوجه همچاروی اون ادی کرده مونیی امشب هواهی چگهی دنی بابا ایبکنم ا

  ...... مرگمو بذارم ی کپه گهی اگه گرفته بودم کارم ساخته بود خدا رحم کرد خب دی ؟ وادمتخت نش
  
   رهی تو رو بگشهی حاضر می اخه کدوم خری قبول کنادموشنهی دختر جون بهتره پ-
  
   باشه بهتر از االغ شماستی هر خر-
  
   ی دختر ممد مفنگی بهتره اندازه دهنت حرف بزن-
  
   هی تو که خودش مفنگی توله یول ...... ی من دختر ممد مفنگ-
  

 خونه ی به هم و رفت زنادی بده در اتاقشو محکم کوبی جوابنکهی سرخ شده بود بدون اتی از عصباناقدس
   محل ی فضوالدی که با تشر گفتم چتونه ؟ به کارتون برسکردنی و منو نگاه مشستنیکنار حوض ظرف م

  
 قرار بود برم مدرسه مهگل رونی انداختن مشغول ظرف شستن شدن منم از خونه زدم بری سرشونو زعیسر

 وارد ی مقنعه هم سرم کردم و رفتم وقتهی و دمیش مانتو شلوار کهنه داشتم همونو پوهی دارن کارمی چنمیبب
   کجاست ؟ ری گفتم دفتر مدشونیکی مدرسه شدم بچه ها مشغول ورزش بودن به اطیح
  
 یکی به اتاق چند تقه زدم دمی راهرو اشاره کرد  از پله ها باال رفتم تا رسهیبه طرف ...  اونجاست خاله -

 داره کاری چدمیفهمی مدی به هر حال بای نداشتم ولیخوش جماعت دل ری داخل شدم از مددییگفت بفرما
   در خدمتم دییبفرما:  که سرشو بلند کرد و گفت نوشتی میزی چهیداشت 

  
   هستم یی سالم من خواهر مهگل رضا-
  
   دیی اوه بله بفرما-
  
   ؟ نی داشتی خب با من کار-
  
 احساس هی من چند وقتیول .... ین ول کامال خوب و اگاه هستیراستش خواهر شما از نظر هوش...  بله -
 همش دوست داره زودتر زنگ خونه رو بزنن دائم از ستی عوض شده حواسش تو کالس نیی جوراهی کنمیم

 خوامی برسه مهاضطراب داره و خالصه دوست داره هر چه زودتر به خون...  ساعت چنده پرسهیمعلماش م
   داره ؟یلتو خونه مشک....  بدونم رشوی رفتار اخنی الیدل
  
   دونمی بگم ؟ منم نمیخب چ.... خب -
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   ؟ستنی پدر و مادرتون ن-
  
   ای فوت شدن بابام هم تازگشی سال پ6 نه متاسفانه مادرم -
  
 هیاون احتماال ....  مسئله باشه نی همتونهی مه گل مری اخی رفتارالی دلکنمی فک می متاسفم ولیلی خ-

   ترسهی مییجورا
  
   ؟ ی از چ-
  
 که در هر دی بدنانی بهش اطمی جورهی دیبا.....  شما رو هم از دست بده نکهیاز ا... ساده است  یلی خ-

   ؟ دیریسر کار هم م ... دی رو باهاش بگذرونیشتری بی وقتادی کنارش هستیطیشرا
  
  اره سرکارم ... اره ... هان ؟ -
  
   دی باهاش بگذرونشتری رو بیکاری بی پس وقتا-
  
  اال درسش چطوره ؟ حکنمی می باشه سع-
  
   کنهی مطمئنا افت مدی خوب بمونه اگه مراقبش نباششی روحطی اگر شرای ولهیدرسش خوبه در واقع عال-
  
   باشه مواظبش هستم -
  
 دلم به حال خودمون کردمی کردم و به طرف خونه راه افتادم تو راه به حرفاش فکر می خداحافظری مداز

 دنبالم راه خوادی مرمی دستپاچه است و هر جا مشهی و همترسهیل مسوخت خودمم متوجه شده بودم که مه گ
 رو فقط ی چند روزهی دیبا هم متوجه بشن رشی حد باشه که معلم و مدنی ترسش تا اکردمی اما فکر نمفتهیب

 هی خونه منتظرم بود به طرفم اومد قدش تازه دمی رسی بره وقتادشی روی اخی اتفاقانیبا مهگل باشم تا ا
   داشت ؟ کارتی شد ؟ مدرسه چی چیابج:  نگام کرد و گفت دیرسی زانوم میالوجب با

  
   گوشتو بکشم دی بای شدیبهم گفتن بچه درس نخون:  خنده نگاش کردم و گفتم با
  
 تازه خانم رمیگی می خوب و عالیلی درسام هم خی همه خونمی مشهی من که درسامو همیول .... ی ول-

  ه  تا ستاره بهم داد2معلممون 
  
   رمی تپل واست بگی زهی جاهی دی خوبه بایلی نگفتن فقط گفتن درسات خیزی چزمی کردم عزی شوخ-
  
   ؟ی برام گرفتیچ ... زهیجا...  هورا -
  
   ستی نی بهت بدم لمسخوامی که می ازهیجا....  اوم -
  
   ؟ی چیعنی -
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   خوب ی جاهی ببرمت گردش خوامی میعنی -
  
   ؟میبریکجا م...  گردش ولی ا-
  
   که ببرمت ؟یکجا دوست دار....  هوم -
  
   ی نبردیی تا حاال منو جاستمی رو بلد نیی من که جادونمی نم-
  

 نی پارک ببرم بخاطر همهی بچه رو تا نی بچه اخه من احمق تا حاال به خودم زحمت ندادم اگفتی راست م
  تو رگ  میزنی تپل مچی ساندوهی بعدش هم ی شهربازای پارک میریاول م: گفتم 

  
  ....  هورا-
  
   پس بدو برو حاضر شو -
  

 هی دمی پوشمویشگی باشه مانتو و شلوار همی کافکنمی مقدار پول برداشتم فک مهی طرف صندوقچه و رفتم
 پوالم ینجوری ای ولی قصد داشتم ببرمش شهربازمیلباس به نسبت خوب هم تن مهگل کردم و راه افتاد

 سال یلی خی شهربازمی بکنم گناه داره بچه خالصه رفتنکاروی همدیبا پول ی ولش کن گور باباشدیتموم م
 باالخره ی کردن شروع شد ولسهی سر کشی هم نگذشته بودم از همون اول ورودی از کنار شهربازیبود حت

 کرد ی سوارنی دور ماشهی ادی دو نفرو هم کف برم پول امشب درمفی خوشه کزای چنیبچه است و دلش به ا
 حالت تهوع بهم جهی از سرگگهی اما دشت خوش گذیلی خمیدی کشغی جمیر سوار شدم تا تونستو باهاش رنج

 ی رفت بچه هاادمونی فراموشم شد مونی نکبتی زندگی همه قهی دقهی یدست داد اون شب اگه شده برا
 رو تو  هنوز رد خندهمی شدادهی پی وقتمیزنی دست و پا می پولی رفت تو فقر و بادمونی می هستیممد مفنگ

 هی ی نشوندمش رومی رو نداشتی کسگهی مه گل جز همدو پس بهش خوش گذشته بود من دمیدیصورتش م
   ای نریی باشه ؟ جامی بخوررمی بگی مشتی بستنجی اب هوهی برم نجای انیبش:  و بهش گفتم مکتین

  
   ی باشه ابج-
  

ره کنارش نشسته و داره باهاش حرف  پسهی دمی که دگشتمی و داشتم بر مدمی خرجی اب هووانی دو تا لرفتم
 برق به بدنم وصل کرد یکی راه انگار مهی نی به سمتشون رفتم ولعی سری اخمام تو هم شد با قدم هازنهیم

 داره با کاری با مه گل چنمیستادم ببیهمونجا ا ... اروئهی همون نکهیا ... نیا .... نیاز جام تکون نخوردم ا
 باشه ی مشکلدی پس نبادنیخندی بود هر دوشون مادمی چهره اش یدمش ول بودهی ندشتری بار بهی نکهیا

 و از دی بوسشویپسشون.  اورد و داد دست مه گل رونی مث ابنبات بیزی چهی کتش کرد و بیدستشو داخل ج
   بود ؟ی کاروی نیا:  گل رفتم و با اخم بهش گفتم هجاش بلند شد و رفت بعد از رفتنش به طرف م

  
  دوستم بود  ی ابجیچکی ه-
  
   هم قد بابام بود نکهی ؟ اهی کدوم خرگهی دوستت د-
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 خوشگلم و مامان و بابام کجان ؟ منم بهش گفتم مامان وبابا ندارم با خواهرم اومدم یلی نه بهم گفت خ-
 منم بهش رهیگی که بخوام برام میاونم گفت پس حاال که بابا و مامان ندارم باهاش دوست بشم اونم هر چ

 یلی دوستم داره و خیلی به خواهرت بعدم بهم گفت خنی اونم گفت افرخرهی برام میواهرم همه چگفتم خ
   میدوست داشتن

  
   حرفا رو به تو زد؟نی پررو اکهی مرت-
  
   ی نزده که ابجیحرف بد...  اره -
  
   ها حرف نزن بهی با غرگهی د-
  
   بود ی چرا ؟ فرزاد که ادم خوب-
  
   اسمشم به تو گفت ؟ -
  
  خب منم گفتم ... ره  ا-
  
  زی نرهی واسش رو دارتوی اومد زندگی هر کگهیدفعه د-
  
   ؟ ی چیعنی -
  
   حرف نزن ی ابهی غرچی با هیعنی -
  
   بود من دوسش داشتم ی اما فرزاد ادم خوب-
  

 اب گهی خب بسه دیلیخ:  با دوکالم حرف خواهرمونو جادو کرد کهی مرتنی از حرفش گرد شد اچشام
    بخورجتویهو
  
   ؟ ی ابجی ناراحت شد-
  
   نکن فی ازش تعرنقدری ایشناسی رو نمی کسی وقتی ولی نه ابج-
  
   ؟ شیشناسی مگه تو م-
  
 عطرش که ادی هنوز ی واگهی کردم دی ازش دزدشناختمشی امشبو زهرمون کرد اره مکهی مرتنی ایوا
 ی المصب بورهیاصال بوش نم ی ولزنمی عطره رو به خودم منی از ای کمهی رهی هوش از کله ام مفتمیم

   ادی خوشم نمی هم از کسی الکی ولشناسمشینه خواهر من نم:  داره یبیعج
  
 خونه اون شب از می و رفتمی خوردچی ساندوهی می نزد و مشغول خوردن شد اخر شب هم رفتی حرفگهید

مه گل بغلم بود از  که ی شدم در حالادهی پی راه خوابش برد بغلش کردم و از تاکسنیبس خسته شده بود ب
  ... جلوم ظاهر شد ی اسهوی که دمی کوچه رسچی به پشدمیکوچه رد م
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   ی جلو ؟ زهر ترکمون کردیای بیتونیمث ادم نم .... نیی ه-
  
   ؟ ی هستی بعدی دزدهیپا....  خب حاال یلی خ-
  
  کجا ؟  ... یک.... اره -
  
   شهیالبته نه مث هم...  فردا -
  
   ؟ ی چیعنی -
  
   یقاپی و مینیشی من سوار موتور تو هم ترکم مابونیتو خ یعنی -
  
   صرفهی نمادهی خطرش ز-
  
 جنسا ی کمینی تا ببی منتظر بمونخوادی نمادی هم راحتتر پول دستمون ممیشی کاسب مشتری هم بینجوری ا-

   شنیاب م
  
  بده بغلش کنم :  مهگلو تو بغلم جا به جا کردم که گفت کمی....  بذار فک کنم -
  
   مینی الزم نکرده بزن کنار ب-
  
   گهی خواهر زنم دشهی مهگل هم می خب زن من بش-
  
   موقوف یادی زر ز-
  

   یشی زن من نمیعنی:  کرد و گفت زی جغدشو رنی عیچشما
  
   ؟ رهی نباشه تو کله ات نمیادی گفتم حرف ز-
  
   ؟ خوامتی بت بگم مدی بای چجور-
  
   ی اگهی دزی قرار ما فقط کار بود نه چی اس-
  
   شمی همکار نمی دخترچی من با ه-
  
   پس بسالمت -
  
   خبرشو بهم بده 8 فردا تا ساعت خورهی خب بابا چه زودم بهش بر میلی خ-
  
   باشه فعال شرتو کم کن -
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 خونه رو هی ی اسشهی نکرده بودم همنکاروی سوته رفته بود که منم به طرف خونه راه افتادم تا حاال اسه

 هی نکرده بودم اگه ی و پشت موتور دزدینجوری تا حاال ای ولمیکردی مشی با هم خالمیفتری و مکردیسوژه م
اره از پسش ...  که بتونم هستم تر و فرز ی فک نکنم اونقدری سابقه دار ولهی شدمی مکردمیلحظه غفلت م

 ممکن بود ادیب شی پی قراره چدونستمی معلوم نبود و نمیچی هنوز هی ولدمی فکر خوابنی اونشب با اامیبرم
  ....... در انتظارمه ی که چدمی و نفهمکردمی مسکی داشتم ری ولادیهمه محاسباتم غلط از اب درب

  
   کاله کاسکتو سرت بذار نی اری بگ-
  
   قلمو انجام ندادم هی نی من تا حاال اایری تند مگهی گرفتم دفوی کی وقت-
  
   خب ترسو نباش بپر باال یلی خ-
  

 پسرونه زده بودم و موهامو تو کاله جمع کرده بودم کاله پی تی دزدمی برمیخواستی م کهیی وقتاشهی هممث
 بشه داشی مورد نظر پی تا سوژه میموندی دم بانک ها منتظر ممیکاسکت هم رو سرم گذاشتم و حرکت کرد

 : دمین رو کنار گوشم شیاس ی صدامیگشتی دم کلفت می دنبال ادماشتری بمی نداشتی ها کارچارهی بریبا فق
 کنمی و تندش مدمی گاز می که گرفتفوی طرفش کرمی مواشی اول رونی از تو بانک اومد باروی ؟ اون یحاضر

   ری منو سفت بگایفتیحواست باشه ن
  
   دارمی خودم خودمو نگه مرمی الزم نکرده تو رو بگ-
  
   رمای مدمی گاز مسمی واتونمی من نمیفتیاگرم ب .... ایفتی نکن می لجباز-
  
   دارمی خودمو نگه مسیهم ن م-
  
  از ما گفتن بود -
  
   رفت اروی زر نزن نقدری اگهی برو د-
  

 سامسونت هم دستش بود فی کهی و اصال حواسش نبود زدی حرف ملشی داشت با موبامیرفتی به طرفش ماروم
ون  باشه به جز موتور ما چون سرش طرف اسمتونهی میی مطمئن بودم حواسش هر جامی بودکشی نزدگهید

 فی و دسته کشدم کم خم هی دمی رسشی قدمهی که به نی همی کنهی گردی االن بای آخدیخندیبود و داشت م
 از دستش افتاد اما تا به خودش بجنبه زود لی مرده متوجه شد و موبادمشی لحظه کشهیتو دستم اومد در 

  گاز بده ....  بدو یاس:  گفتم یبه اس
  

 گوشه نگه داشت و در هی سی دنبالمون نی کسمی تا مطمئن شدمیدر رفت اونقمی و رفتمی گازشو گرفتخالصه
 که درش باز شد چشمام از تجب گرد شد چند دسته اسکناس درشت همون اول نی هممی باز کردفویک

 نیم تا حاال ای رو زده بودی خوب کسفی کنکهی بود مث ای دسته هم فقط تراول پنجاههی کردی مییخودنما
 کهی چند تا تدنی من دزددی از دکردمی منکاروی ادی نباگفتی بودم اما بازم ته دلم مدهیهمه پول با هم ند

 گهی دهی دزدی به هر حال دزدی نظر من بود ولنی بود البته انکاری پولدارا بهتر از ای خاک خورده لهیوس
   ذاشتمیداشتم سر خودمو کاله م
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   ؟ی بودهدی همه پول با هم دنیتا حاال ا:  نگام کرد و گفت یاس
  

   رد کارمون می کن برمی زود تقسی بوددهی فک نکنم تو هم دی ولرینخ:  بهش کردم و گفتم یاخم
  
 ی بازم احساس خوبی من اومد ولری گونیلی م2 می پوال رو شمردی کردن شد وقتمی حرف مشغول تقسیب

   بود شتریاب وجدانم هم ب عذیی جوراهی ی بود ولشهی از همشتری پولش بنکهی پول نداشتم با انینسبت به ا
  
   ؟ی با من نداری کارگهی خب د-
  

 ادهی بلند پی شاسنی ماشهی مرد که از هی بود و جواب منو نداد امتداد نگاهشو گرفتم به ابونی به خنگاهش
   می کاسبنای از اشتریصبر کن فک کنم امروز ب:  برم که گفت خواستمی مدمیشد رس

  
   ؟ ی چیعنی -
  
   افتاده رمونی گی اون خرپوالسات خوب طعمه ا ازاروی معلومه -
  
   نه گهی امروز د-
  
   یدی روزه انجام مهی کار چند ماهه رو کنهی می چه فرق-
  

 دلم ی بود ولهینی ماشنی چشمم دنبال ای بود برا خودش خودمم بدجوریطونی شکردی وسوسه ام مداشت
 به هر ی ولخورهی جاشون برنمجی به های دزدنی پولم و اونا پولدار و با ایدرسته که ب .... شدی نمیراض

   مجبور باشم نکهی کنم مگه ای دزدخواستیحال دلم نم
  
   ؟یگی می خب چ-
  
   نه حوصله دردسر ندارم -
  
   ؟ پول دراوردن که دردسر نداره هی دردسر چ-
  
   گهی امروز بسه دی برا-
  
   میخر عمرمون راحت تا امی بزننی از اون خرپوالس از ااروی نی بابا ؟ ایگی می چ-
  
 به وجدانم اجازه جولون نی از اشتری بنکهی فک کردم وسوسه اش بدجور افتاده بود به جونم بدون اکمی

  بدم گفتم باشه 
  
   به تو مهسا خوشگله ولی ا-
  
   پررو نشو صد بار بهت گفتم به من نگو مهسا خوشگله گهی د-
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   پسر هیه  نی دختر خوشگلهی بازم ی بکنمی د اخه تو هر کار-
  
   ی بغلم گذاشتری برو بابا دستم افتاد بس که هندونه ز-
  
   ی بعداتی عملی بسوشی پس پ-
  

 نفر هی بود که انگار اروی اون نی حواسم به ماشمیدادی مکی در بانک کشی هایکی و نزدمی موتور شدسوار
 ی  ولفتنیدر صد دنبالمون م چون صد می در برعی سردی بامی زدفوی کنکهی هم توش نشسته بود بعد از اگهید

اماده باش :  که گفت دمی رو شنی اسی صدامی خودمونو گم و گور کنمیتونیاز تو کوچه پس کوچه زودتر م
   رونیاومد ب

  
   خب برو یلی خ-
  

 بره جلومو درست نشی به طرف ماشخواستی بود و مابونی نگاهش به اونطرف خمیرفتی به طرفش ماروم
 باهاش ی فاصله اگهی دستش بود دی توفی گرفته بود فقط چشمم به کدموی دی کاله کاسکت جلودمیدینم

 دستش ه مث چسب انگار بیول ...... ی خورد ولفی دستم به کرمی بگفوی خم شدم که کعی سرمینداشت
   ....ینه اس:  گاز بده که داد زدم خواستی می بود اسدهیچسب

  
 اخ که چه درد فتمید و همن باعث شد از ترک موتور ب کامال جمع بود دستشو دور مچم حلقه کراروی حواس

 گاز داد و رفت عی هم سری شد اسری تمام بدنم خرد و خاکشنی رو دنده هام خوردم زمدیچی تو جونم پیبد
 رو شدی هنوز دستمو محکم گرفته بود استخونام داشت خرد مکهی ترمز هم نزد مرتشی نهی ینامرد حت

 نی اای خدای چشام گرد شد ضربان قلبم باال رفت وادنشی بلندم کرد با دهویاسفالت داغ افتاده بودم که 
 ی با چشاهی بخورم همش هم که عصباننی به تور ادی کردما همش بایری عجب گاروئهی نیکه بازم ا

   جوجه ؟ ی کنی از من دزدیخواست:  که گفت کردیغضبناکش نگام م
  
 االن نی همدی واقعا هم جوجه ام بایابونی غول بنیبرابر ا جوجه البته در گهی مکلمی قد و هنی من با ابه

 از دی کشری ام تنهی سری زهوی ی که برم ولدمی وگرنه سابقه دار شدن تو شاخشه دستمو کشکردمیفرار م
 و کشون دی کشدستمو کهی مرتی کنم ولی حرکتتونستمی چه مرگم شده بود نمدونمیدردش خم شدم نم
   کردی هم بلغور مییزای چهی رفت و نشیکشون به طرف ماش

  
   .... هی دست کای دنیفهمی می ؟ حاال که بردمت کالنتری کنی دزدیخوای از من م-
  

 ای زودنی خام من به االی ؟ خکنمی ولت میفکر کرد:  تندتر حرکت کرد و گفت ی که برم ولدمی کشدستمو
   گذرمی از دزد مالم نمای راحتنی مطمئن باش به اکنمیولت نم

  
احسان حرکت :   گفت یی و به مرد جلونی بود که در عقبو باز کرد و انداختم تو ماشدهی رسنشیبه ماش گهید

   یکن برو کالنتر
  
   ؟ هی کنیا....  شده فرزاد ؟ ی چ-
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   یبرو کالنتر....  دزد -
  

 : که چشاش گرد شد و گفت دی تو صورتم دی چدونمی کاله کاسکت سرم بود که از سرم درش اورد نمهنوز
تو از جون :  و گفت دی شد اخماشو تو هم کشی عصبانهوی.... تو .....  اس ی همون پسر اون شبنکهیا ... نیا

 یهه تونست....  ؟ ه اری اومدزی همه چی بیاز طرف محمود...  ؟ ی هستی ؟ دنبال چیخوای میمن چ
 آتو ازم یالف باشم نتونس که تو کار خستمی نتی عوضسیی ؟ معلومه که نه من که مث اون ری کندای پیزیچ
   از فرزاد بدزده تونهی گنده تر از توام نمیچی ؟ تو که هی ازم بدزدیخوای میریبگ
  

 ی شد و کاله روی عصبانهوی شد که ی چدونمی بود نمدهی درد امونمو برکردمی فقط نگاش مزدمی نمحرف
  ...... حرهی ؟ ی گرفتید اخه چرا اللمون:  و گفت دیسرمو با شدت کش

  
   ؟ ی دخترهیتو .... تو :  چشاش گرد شد و دستش تو هوا موند و گفت هوی شد که ی چدونمیمن

  
 ؟ دوستش هم برگشت به پشت و با تعجب دی کلمه خودمم چشام گرد شد و تعجب کردم از کجا فهمنی ابا

   ؟ ی که دوباره تکرار کرد تو دخترکردینگام م
  

 االن ی تو کاله ولچپوندمی از بس بلند بود مختهیم دورم ر و موهاستی متوجه شدم که کاله روسرم نتازه
   شم ادهی پخوامی ؟ بزن کنار میدخترم که چ... اره :  گفتم تی بود که با عصبانرونیکال ب

  
 ات کنم تازه االن مطمئن شدم از طرف ادهی پتونمیمنم نم .... ی ؟ تو دزدیکنی می ؟ شوخی شادهی پ-

 من ادم خوش دونهیمگه نم....  پس چطور تو رو فرستاده ؟ میچطور ادم من دونهی اون می اومدیمحمود
   یای دختر به حساب نملیبی و سشی رنی ؟ تو که با امی اقهیسل
  

 پس ی هستی نه تو کدوم االغهی کدوم خری محموددونمینه م:  گفتم تی تو هم رفت و با عصباناخمام
   رد کارمون می ما شو برالیخیب

  
  ها با تو کار دارم  نچ من حاال حاال-
  
.....  دلم هم همان دنی کشری داد زدن همانا و تیول ... ینگه دار عوض:  گفت که داد زدم ی لحن چندشبا

  چت شد ؟ : از درد خم شدم که دستشو دور شونه ام حلقه کرد و گفت .... ااخ 
  

 داشت تا حاال یوشگل خی رفت المصب چه چشاادمی صورتم بود درد از ی سانتهی بلند کردم چشاش سرمو
 یلی روشن بود نه خیلی نه خزدی می و خاکستری و سرمه ای ابی هاهی تو مایزی چهی بودم دهی ندی رنگنیا
 نکهی ای برابودم تو هپروت گهی می چدونستمی نمی ولزدی بابا خل شدم رفت داشت حرف میا ... رهیت

مو گرفت و بلندم کرد چونه امو گرفت و  نشه بازم خودمو خم کردم و اخ و اوخ دراوردم که بازوعیضا
   کنهی شد ؟ چته ؟ کجات درد میچ: خودش هم جلو اومد و گفت 

  
 احساس کردم خجالت می بار تو زندگنی اولی براخوردی و نفسش تو صورتم مزدی صورتم داشت حرف متو
 کهی مرتیکنی مکاری حواست باشه چیهو:  سه نکنم با دست هلش دادم عقب و گفتم نکهی ای کشم اما برایم

   شم ادهی پخوامیبزن کنار م..... 
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   ی اومدی بدونم از طرف کدیمن با....  نشد گهی نه د-
  
   االغ ی منو نفرستاده سراغ توی خرچی بابا ه-
  

بهت اجازه :  و چونه امو محکم تو دستش گرفت و گفت دی کردم که اخماشو تو هم کششی عصبانظاهرا
 کدوم چی که من هی بدوندی بای ولیشناسیتو منو نم .... تی خاصی دزد بیبزن حرف ینطوری با من ادمینم

   ذارمی بدون جواب نمناتوی توهنیاز ا
  

   یولم کن روان:  تونستم بگم ی به سختشدی فشار دستش داشت خرد مری ام زچونه
  
   .....ی کالنتری برخوادیاحسان نم:  عقب پرتم کرد و رو به همون رانندهه گفت به
  

   خونه برمشیم... برو خونه :  ادامه جمله اشو گفت کپ کردم ی وقتی راحت شد ولالمی گفت خنوی ایوقت
  
   ای فرزاد کوتاه ب-
  
   اومده ی مطمئنم از طرف محمودهی دختره کنی بدونم ادی که گفتم بانی هم-
  

 در رهیگ حرف نزد حواسم به دستی کسگهی عوض کرد و درشوی احسان کله اشو تکون داد و مسدوستش
 کردی دنده ام درد می استخونابی عجی ولنیی بپرم پانی فرصت مناسب از ماشهی سر خواستمی بود منیماش

 کوچه هی تو لوتر جی کمهی ادی بود دستم بکی خوب بودم که باالخره نزدتی موقعهی حال منتظر نی با ایول
 قبل از ی ولدمی رو کشرهی دستگمیبود چی به پکی بردم نزدرهی  دستمو اروم به در دستگدیرسی مچی پهیبه 

 ی کمهی روم افتاد که از درد نفسم بند اومد چشمامو بستم که ینی سنگزی چهی کامل درو باز کنم نکهیا
 دنی که با دکردی بود و با تعجب نگام مفتاده غول روم ای کهی کم شد و چشامو باز کردم اون مرتینیسنگ
 چون من کامال حواسم به تو ی کردینچ نچ کار بد.....  ؟ ی بپرنیش مثال از مایخواستیم:  بازم گفت یچشا
  بود 

  
   از رو من برو کنار خفه شدم یابونی غول ب-
  

 ی روبای و تقردی دستمو کشی اخم داشته باشه از روم بلند شد ولشهی همدی بابا انگار بای اخم کرد ابازم
   ستی نیبه تو اعتماد: پاش نشوند و گفت 

  
 کم تقال کردم از هی نکنه ی نبودم اونقدرا راحت نبودم که برام فرقکی پسر نزدهی حد به نی حاال به اتا

 که اونم دمی کشغی دستشو دور شکمم انداخت و سفت و به خودش چسبوندم از درد جی ولرونی بامیبغلش ب
   ؟لمتهی فنمیا:  خورد و گفت یتکون

  
   ولم کن ی عوضهی چلمی ف-
  
   کنمی ولت میومدی نیف کس مطمئن شدم از طری وقت-
  
  ولم کن درد دارم ...  اخ -
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 رسما تو بغلش نشسته بودم ی معذب بودم ولنکهی فقط فشار دستشو کمتر کرد منم با اکردی بهم نمیتوجه

 نداشتم ی حسنی تا حاال همچومدی و قلقلکم مخوردی نفسش پشت گردنم می گرمای ولمیزدی نمی حرفچیه
 ها وونهی دنی کرده بودم از دست ایری عجب گکردی بخندم دلم درد مخواستمیا م تیخنده ام گرفته بود ول

  کالمو بده بذارم رو سرم :  که تو صدام بود گفتم یناچارا با خنده ا
  

   ؟یخندی میبه چ : نکهی نگفت تا ایزی چهی ثانچند
  

   دمی اصال نخندیچی لج کنه کاله رو نده گفتم هدمیترس
  
  یدی خندی به چیدیخندی می دروغ نگو داشت-
  
   بابا یچیه : ستی ول کن ننمی بابا ایا

  
   دمی کاله رو نمی تا نگ-
  

   ادی قلقلکم میزنی حرف میوقت ... یوقت:  که با خنده گفتم ومدی بدتر قلقلکم مزدی حرف میوقت
  
؟  ادی قلقلکت مزنمی حرف میوقت:  وحشتناکش گفت ی با شدت منو به طرف خودش گردوند و با اخماهوی

  مگه من دلقکم ؟ 
  
   ومدی به گردنم قلقلکم مخوردی نفست میزدی از پشت حرف می که وقتنهی نه بابا منظورم ا-
  
 حرف کاله رو داد دستم  ی و بکردی دوستش احسان قهقهه اش رفت هوا و خودش هم با تعجب منو نگاه مهوی

 فقط ی ولشهی میش گفتم االن عصبان دسته از موهام خورد تو صورتهیموهامو خواستم جمع کنم که با ضرب 
 ستمی نی من از طرف کسغمبری په بریاقا به پ:  موهامو با کاله پوشوندم و گفتم عی نگفت سریزینگام کرد و چ

   شو المونی خی بمیبذار ما بر
  
   شهی نم-
  
 یتفاق کنم باور کن اون بارم ای روز روشن ازت دزدومدمی بودم که نمی اگه از طرف کسکهی د اخه مرت-

   ی تو دزدی خونه میاومد
  
 خودم مجازاتت ی خونه برمتی دارم می ببرمت کالنترنکهی ای و به جای دزدهی حرف نباشه تو االن فقط -

  کنم 
  

  ..... مجازات ....  خدا رحم کنه اوهو
  
   گردونمی بهت برمدمی ازت دزدی بابا هر چ-
  
   ی هستی بدونم کدی بای اونو که البته ول-
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   یفهمی که نمزنمی حرف می مگه دارم ترکشناسمی رو من نمی محموداروی نی بابا ا-
  
   صداتو ندارم دنی شنی حوصله ی بهتره کال حرف نزن-
  

   سی نی محمودیفرزاد ولش کن از ادما:  دوستش احسان در اومد و گفت یصدا
  
 زبون دراز یدختره  نی سر اشوی تالفدی باستی ننی همش بخاطر ای در ثانسی اوال که هنوز معلوم ن-

   ادبش کنم دی بایی جوراهی.  … لنگ و لگد به من پرت کرده تا االن دمشی که دی از اولارمیدرب
  
   ادابدون ی تو برو خودتو ادب کن اقا-
  
 گهی االن دی ولکردی فرق مهی قضدی شای کرده بودی دختر اون زبونت سرتو به باد داد اگه ازم عذرخواه-

  نه 
  
   کنم ی درصد فک کن من از تو عذرخواههی.... ماد به سقف  برو بابا اعت-
  

 دمیلرزی مدی از داخل مث بی اومدم ولی فقط قپیی جوراهی نگام کرد و سرشو برگردوند انهیموذ
 هی رسما تو بغلش نشسته بودم از کردی لحظه ولم نمهی نره غول هم که نی اادی بشی پی قراره چدونستمینم

 و من خونه ادی طرف هم نگران مهگل بودم که االن از مدرسه مهی از درد از دیکشی مریطرف دنده هام ت
   ستمین

  
  اخ دلم  ..... ترسهی مستمی ننهی ببادی بابا ول کن تو رو خدا خواهرم االن از مدرسه م-
  
   شده شی طوردی فرزاد شا-
  
   لمشهی ف-
  
  ردم االن زنده ام  هنر کیلی خی که تو منو از موتور پرت کردی اونطورشعوری اخه ب-
  

 هیتو :  کردم چون دستشو دور گردنم حلقه کرد و فشار داد در همون حالت گفت شی عصبانیلی کنم خفک
 از کوپنت شتری بکشمت و اب هم از اب تکون نخوره پس بتونمی االن منی همیستی نشتری سر و پا بیدزد ب

  حرف نزن
  
 و دهی کشی از نفس هانوی اهی عصبانیلی خدونستمی میل ودمشیدی درسته که نمدمی واقعا ترسگهی دندفعهیا

 در خود به خود باز شد و می در سبز رنگ بودهی ی ترمز کرد جلونی باالخره ماششدمیبا حرصش متوجه م
 کارینه بابا مگه چ....  ؟ ی چارنی سرم بیی بکنم اگه بال مالی حاال چه غلطایخدا....  برد داخل نویماش

 نکهی چه برسه به اکنهی به من نگاه هم نمافهی قنی با ای در ضمن کسگهی دیببرنم کالنتر دی باتایکردم ؟ نها
   ای مهسا تو هم اعتماد به سقف کاذب دارارهیبال مال سرم ب
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 ی که واقعا بزرگ و قشنگه انمیبی االن که هوا روشنه می اونجا شدم ولی متوجه بزرگمی شب که اومداون
 شد ادهی باز کرد و پنوی در ماشینطوریاونم ا ... نجای دوباره ادنی نه دواستمخی مگهی دزی چهیکاش از خدا 

   کرد ادهیمنو هم کشون کشون پ
  
   ؟نجای ای منو بزور اوردی ؟ مگه ازار داری دارکاری ؟ چی چته وحش-
  
   حرف نزن نقدری انیی پاای ب-
  
   دارما حواستو جمع کن ی من کمربند مشک-
  

   من بگم ی هر چی اما اگه باختی بریتونی می اگه بردمی مبارزه کنای دارم بمنم:  زد و گفت یپوزخند
  

   ؟ی داشته باششوی که مشکی تو اصال کمربند داری حرف بود زدنمی ایری الل بمی امهسا
  
   مبارزه کنم تونمینم .... عی فجکنهیاوم االن دنده ام درد م....  اوم-
  
   یشی می زنداننجایموقع ا حالت خوب بشه تا اون میکنی باشه صبر م-
  
  اما ولم کن  .... ی بابا منو ببر کالنتر-
  
   ی نری تا اخر عمرت سراغ دزدکنمی می کارهی ... سی ناینجوری مجازات فرزاد ا-
  
 نی تو ای چشاتو باز کردی ؟ از وقتی چیعنی ی پولی بیفهمی احمق چه میاخه تو:  زد باال رتمی رگ غگهید

 که از ی متر5 اتاق هی مادر کتک خور داشتم با هی خمار و ی باباهی ؟ من که ین چ اما میکاخ درندشت بود
   .....شدمی ممی تشکاش قای وقت منو نفروشه گوشه هیترس بابام که نکنه 

  
 که کردنی اون دو تا هم فقط نگام منیی پازهی نذاشتم بری اشک تو چشمم جمع شده بود ولاری اختیب

   ؟ ی دختره دارنی به اکاریش کن چول.... فرزاد : احسان گفت 
  

 نداشت جلو اومد دستمو گرفت و کشون کشون با خودش برد هر دنی شنی انگار اصال گوش براکهی مرتاما
 همه جا یی االن که تو روشنامی نداشت وارد سالن شددهی فاارمیچقدر تقال کردم که دستمو از تو دستش درب

 ما دست از دنی که با دن تا خدمتکار در حال رفت و امد بود3 دیرسی خونه قشنگ تر به نظر مدمیدیرو م
 زن مسن که ظاهرا هی از پله ها باال بره که خواستی مکردنی نگامون مدهی ورقلمبی و با چشادنیکار کش

   افتاده ؟ ی شده ؟ اتفاقیاقا ؟ چ:  خدمتکار بود گفت یی جوراهیاونم 
  
  سی نی جون طوری بی نه ب-
  
   کرده کاری مگه چیکشی دنبال خودت مینجورینو ا جوونی پس چرا ا-
  
   دختره ستنی پسر نشونی در ضمن ایچی ه-
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   دختره ؟ نیا....  وا خاک عالم -
  
  .... اقا بذار من :  که گفت دمی لحظه خجالت کشهی واسه کردی گرد شده نگام می چشابا
  
   شما دخالت نکن ی بی نه ب-
  
 رو باز کرد و به ی اتاقهی و در می با خودش برد از پله ها باال رفت ودی صاحابو کشی دست بنی دوباره او

   ی تا ادم بشیمونی منجای انقدریا: داخل هلم داد و گفت 
  
   بمونم نجای اتونمی نمیخواهرم تنهاست عوض....  برم خونه دی من بای روانی وونهی د-
  
   نداره ی به من ربطزای چنی ا-
  
   بذار برم گهی حاال دخوامیه بابا جهنم و ضرر معذرت مباش...  تو رو خدا بذار برم -
  
   ادی به کارت نمگهی االن دی معذرت خواهنی ا-
  
   ؟ خورمی ؟ اصال من به چه دردت می دارکاری اخه به من چی عقده ا-
  
   یخوری می دردهی باالخره به -
  
 افتادما اتاقو نگاه کردم راه ی اوونهی و دشیری عجب ادم سری بابا گی اتاق خارج شد و درو هم قفل کرد ااز

 پهن کرده ی بود کفش قالی که پنجره اش هم قفل بود اتاق قشنگ و بزرگنجاستی ایدررو نداشت بدبخت
 ی اشهی کمد شهی بود زونی اوواری گوشه گذاشته بود چند تا قاب شعر هم به دهی تخت بزرگ هم هیبودن  و 

 روش نبود فک یزی بزرگ چنهی اهی هم بود که البته جز یشی ارازی مهی گوشه گذاشته بود و هیبزرگ هم 
 تخت نشستم و تازه وقت کردم به درد ی اوردتم که عطر نداره رویی من عطر دوست دارم جادهیکنم فهم

 دنده هام ی روی هاله بزرگ کبودهی چشام گرد شد دمی که دیزیدنده ام فکر کنم لباسمو دادم باال و از چ
 حداقل ترک ای دلم بذارم ؟ فک کنم شکسته ی کجاگهی دنوی ای ورم کرده بود وای شده بود بدجورجادیا

 نی بکنم اتونمی هم نمی کارمی فعال که زنداندمی تخت دراز کشی روکنهی درد منقدری انیبرداشته بخاطر هم
 نهی لحظه دلش به حال من نسوخت ببهی هم ی عوضی بود اون اسی روز گندجب عدهیدرد هم امونمو بر

 کی کردم ی عجب غلطای خداکارکنمی چدی بادونستمی و نمدمیچیپی از درد به خودم مادی به سرم میچ
 کاری شد ؟ چی مهگل چای ازم نگرفت خدای سراغیچکی نگفت خرت به چند من هی و کسدمیساعت درد کش

  ........ خوابم برد ی کدمی که نفهمدمی کردم و درد کشرکنم ؟ اونقدر فک
  

   باز کردن چشامو نداشتم ی اونقدر خسته بودم که نای ولدمیشنیافم م رو اطرییصداها
  
   ای واسه خودت دردسر درست کردنی فرزاد بب-
  
   بشه ینطوریدر هر حال من باعث شدم ا...  خفه حرف نباشه -
  
   گهی بره دیکردی بابا خب همون موقع ولش م-
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   دختره کار دارم نی نچ من حاال حاالها با ا-
  
 تو روش نگاه کنم تونمیمن نم...  بابا پسر الیخیب .. ی هست که واسش نقشه هم بکشی چنیحاال ا فرزاد -

   ؟ یکنیاونوقت تو از اون فکرا در موردش م
  
   گفته از اون فکرا در موردش دارم ؟ ی کی در ثانیستی نی اوال که تو گوهر شناس خوب-
  
   ی ثواب کنیخوای پس م-
  
   تو فک کن اره -
  
   ی که دنبال ثوابش باشیستی نی تو ادم-
  
   خفه شو پسر حوصله اتو ندارم -
  
   هی بسترنجای روزه که ا3 ؟ شهی نمداری حاال چرا ب-
  
دنده ام ....  نبود اما نه میزیمن که چ...  مهگل ی ؟ وامی روز بستر3 ؟ مگه من کجام که گفتنی می چنایا

 سرم بودن و با نگاه یامو باز کنم فرزاد و احسان باال چشدمی بهتر دگهی درد داره دیلی االن هم خنیهم... 
 من برم خواهرم االن نی ؟ بابا بذارنیدی؟ ادم ند.چتونه : طلبکارشون زل زده بودن من اخم کردم و گفتم 

   نشیاریدق کرده تو رو خدا ب
  
و به طرفم  همان فرزاد هول شد دنشی کشغی و جدنی از جام بلند شدم که بلند شدن همانا و درد کشهوی

 بخواب بگو خواهرت کجاست برم ری خب بابا بگیلیخ:  تخت و گفت یاومد اما با خشونت خوابوندم رو
   ارمشیب

  
   نره یی ها جابهی بهش گفتم با غرادی اون با تو نم-
  
   باهاش حرف بزن زنمی زنگ مششی خب هر وقت رفتم پیلی خ-
  

   بدم ؟ تی فراریخوایم: ست و گفت  ادرسو بهش دادم و اونم رفت احسان کنارم نشخالصه
  
   اره -
  
 ی جورهی بهتره خودت ختهی برات ری فرزاد چه نقشه انی ادونمی نمی ولمی از شرت خالص شخوادی دلم م-

   گذرهی می تو مغز خراب فرزاد چسی وگرنه معلوم نیدر بر
  
   جا به جا بشم تونمی که نمینیبی منو ببر می جورهی خب -
  
   کنمی کردم به وقتش کمکت منکاروی من افهمهیفرزاد م چون شهیاالن نم-
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   احسان زنگ خورد ی گذشته بود که گوشی ساعتکی
  
   بله ؟ -
  
  ش؟یشناسی ؟ می جد-
  
   بهش دمی رو می خب االن گوشیلی خ-
  
   باهات حرف بزنه خوادی خواهرت مگهی فرزاده م-
  

  الو ؟ :  رو از دستش گرفتم یگوش
  
  ی الو ابج-
  

   زمی ؟ سالم عزیجونم ابج: دار بود گفتم  هی گرصداش
  
   ؟ ی دنبالت گشتم کجا بودیلی روز خ3 نی من ای سالم ابج-
  
   ای که اومده دنبالت بیی تو هم با اون عمومارستانمی من بزمی عز-
  
   که همون دوستم فرزاده نی ای ابج-
  
   من منتظرتم ای با فرزاد بی اره ابج-
  
   خدافظ شتی پامی االن م-
  

   انی قطع شد و منم منتظر موندم تا مهگل و فرزاد بیشگو
  

 چشام رو هم نرفته بود که در اتاق باز شد و مهگل تو ی اقهی خواب بودم چند دقجی بهم زده بودن و گمسکن
 از درد چهره ام تو هم رفت که فرزاد مهگلو دور کرد و ی بغلش کردم ولدیدرگاه ظاهر شد به طرفم دو

   بغلت کنه تونهی نمضهیگل جان خواهرت مر مهنوری اایب: گفت 
  
   ؟ ی شده ابجی چ-
  
   تصادف کردم زمی عزیچی ه-
  
   تصادف کرده اونم با من تی اره ابج-
  

 برات ی ؟ کی کردکاری چند روز چنیا:  بهش رفتم و رو به مهگل گفتم ی که چشم غره اکردی نگام مانهیموذ
  د ؟  نون دست تو داکهی تهی ی ؟ اصال کسپختیغذا م
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 فرزاد اومد ی اورد وقتی میزی چهی جون برام نی وقتا هم مهی شدم بعضری سمی کم نون تو خونه داشتهی

   همه پز دادم گفتم فرزاد دوستمه ی جلوامی باهاش بذاشتیدنبالم اقدس نم
  
 یدی بددی ندی هاهیچه همسا:  که گفت خندهی معلوم بود چشاش می ولدیخندی فرزاد نگاه کردم نمبه
   ی به اون خونه برگردی هم بتونی اگه بخواگهی در ضمن فک نکنم دیردا
  
   چرا ؟-
  
   کننی در موردت نمی خوبی هات فکراهی چون ظاهرا همسا-
  
  کننی در مورد من خوب فک نمچوقتی اونا هی مهم ن-
  
اوردم  ی داشتی بدرد بخورزی منم هر چرونی بختی رلتوی صاحبخونه ات وساکنهی فرق مهی اما االن قض-
 نکردم ی البته من کاری شدم بخاطر جنابعالری هم که ظاهرا خواستگارت بوده درگی پسره مفنگهی با رونیب
   نی افتاده بود زمکردمی فوتش مهی
  
   پسر صاحبخونه اس-
  
 واسه خودت ی فکرهی تو ی خودم چون دوستمه ولشی پبرمیمن مهگلو م ... ی خانمان شدی پس بی اخ-

   تی خواستگار مفنگ همونشیبکن برو پ
  
   ادی جا با تو نمچی مهگل خواهر منه و هی غلط کرد-
  
   باهاش یای می تو هم اگه دوسش دارادی چرا م-
  
   برو رد کارت گهی بس کن دی ساقطم کردی بابا از هستیخوای از جونم می چ-
  
   مونهی مشتی پ خواهرت همی من بمونی پس به نفعته زندانی که بری رو نداریی در حال حاضر تو جا-
  

   توئه فرزاد ؟ یخواهر من زندان:  نگاش کرد و گفت مهگل
  

 یای تو هم مکنهی من کار می به بعد برانینه خوشگل خانم فقط خواهرت از ا:  بغلش کرد و گفت فرزاد
   یدی من بهش دستور میخونه 

  
 بهش دست نیو بذار زممهگل:  گفتم تی دستش به مهگل بخوره با عصبانخواستی تو هم رفت دلم نماخمام

  نزن 
  

 ؟ خب تو هم برو با یکنی می داره  ؟ تو حسودیرادیخب دوستمه چه ا:  زدو گفت ی امهی نصفه نلبخند
   ات ؟ هیهمون دوست موتور
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   کننی با هم کار مستی با خواهرم دوست نی نه فرزاد جون اس-
  
   بهت گفته ؟ ی ک-
  
   گهی مهسا خودش م-
  
   کردم یخ منم شوزمی عزدونمی م-
  

   خودتو تو هچل ننداز یدر ضمن الک....  برم دی کم کم باگهیفرزاد من د:  گفت احسان
  
   ی نگران باشخوادی تو نم-
  
   خب خدافظ یلی خ-
  
   بسالمت -
  

   کمکت کنم ای ی لباس بپوشیتونی میدکترت گفته امروز مرخص:  از رفتن اون فرزاد گفت بعد
  
   فقط شرتو کم کن ری نخ-
  

 حرف رفت ی اونم بوردمی خودم نی به روی کنم ولسی بود خودمو خکی بهم رفت که نزدیره ا غچشم
 خودم ی به روی از جام بلند شدم هنوزم درد داشتم ولی و به سختدمی به کمک مهگل لباسامو پوشرونیب

   می انجام دادم برصتوی ترخیکارا:  اوردم که فرزاد وارد شد و گفت ینم
  

 شد از درد اشک تو چشمام جمع شده ی انگار ته دلم خالیروم قدم اولو گذاشتم ول تکون دادم و اسرمو
 و دستشو دور شونه ام ستادی بهش بگم کنارم ایزی چنکهی بدون ای ولنهی که نبنیی سرمو انداختم پایبود ول

   ای وزنتو بنداز رو من با من راه بیهمه : انداخت و گفت 
  

 درد داشتم المصب بازم از اون عطره زده بود هم یلی نبود خزی جا تعارفگهی دنجای کارو کردم انیهم
 نه بابا ی حاال با خودش بگه چه سواستفاده گره ولدمیترسیحالم بد بود هم دوست داشتم فقط بوش کنم م

 عطره بود نی ای توی سرچه دونمی رفته بود نمادمی درد از رفتمی چشامو بسته بودم و کنارش راه مفهمهینم
 از خودش دورم کرد و نتونستم خودمو نگه هوی تو حال خودم بودم که شدمی مخودی از خود بیورنجیکه ا

 پس یظاهرا که درد ندار:  که همونجا گذاشته بودن نگاش کردم که گفت ی صندلهی یدارم افتادم رو
   یای بیتونیخودت م

  
 مارستانی بی در خروجکینزد گهی نکردم مهگل کمکم کرد دی من که کاریری زنجوونهی چش شد ؟ دنی اوا

   می برری بگی تاکسهی...  فرزاده فک کنم رفت اروی نیا:  که کم کم خودم رفتم و به مهگل گفتم میبود
  
   منتظر ماست ستادهی اون روبرو ای نه ابج-
  
   ها هیشیری عجب س-
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 شتر بشم ؟ نی سوار اتونستمی دنده هام چطور منی اخه من با انی طرف ماشمی برمی مجبور شدخالصه

   ؟ ی سوار شیتونینم:  و گفت دی که ظاهرا عقل ناقصش رسکردمی بودم و نگاش مستادهی اینجوریهم
  
   گنی م-
  
 نی چند روز انی پامو گرفت و بغلم کرد از تعجب چشام گرد شد تو اری زعی سریلی به طرفم اومد و خ-

  ولم کن  ... نی بذارم زمیکنی که منو بغل می چیعنی:  دلش خواست کرد گفتم یپسره هر کار
  
   یستی هم نی اش دهن سوزنی حرف نزن همچنقدری ا-
  
   ی رفتار کنینجوری با من ای باشم به خودم مربوطه حق نداری هر چ-
  
   رو دارم پس خفه ی من حق هر کار-
  

حاال  دی جلو خوابوندم و درو محکم بهم کوبی صندلی که رومیکردی و غضبناک به هم نگاه می دو عصبانهر
   خودشه نیخوبه ماش

  
   خونه خودت ؟ یبریفرزاد ما رو م:  از پشت سر گفت مهگل

  
  اره خوشگله :  زد و گفت لبخند

  
   خونه ات بزرگه ؟ -
  
   ی کنی باهاش بازیتونی تاب هم هست که مهی ... یلی اره خ-
  
   می دوست شد ؟ همون شب که با همادتهی .... ی بار رفتم شهربازهی دوست دارم فقط یلی من خ-
  
   ادمهی اره خوشگل خانم -
  
   حرف نزن ینجوری با خواهر من ا-
  
  از تو خوشگلتره..... گهی ؟ خب قبول کن دشهی متی حسود-
  
   نبود نی منظور من به ا-
  
   گرفتم نی من به ای ول-
  
   ی گرفتخودی ب-
  
   ی خودمیلویبی حاال ناراحت نشو تو هم س-
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 زده ی حرفگهی تا پررو نشه ددمی نخندی خودمم خنده ام گرفت ولشیی خدادی حرف خندنی به اخودش
 شدم ادهی که پنی پارک کرد از ماشی و کنار ورودنی شد و ماشاطی به خونه اش وارد حمیدی رسنکهینشد تا ا

 حالت بد بود یلیحالت خوبه مادر ؟ اون روز که اقا بردت خ: همون خانم مسن به طرفم اومد و گفت 
   ی اقا رو هم دستپاچه کردیفتگی مونیهمش هذ

  
  من ؟:  با تعجب گفتم -
  
  ی راه بری جون نداررمی بغلتو بگری زای مادر بگهی اره د-
  

 سوار ای اسانسور هم هست بنجایاتاقتو اماده کردم ا:  گرفت و کمکم کرد وارد سالن شدم که گفت بازومو
  اسانسور شو 

  
   نی واسه دو تا پله اسانسور گذاشت-
  
 از فرزاد که پرسیدم گفت حالت خیلی بد بوده تب ی راه بریتونی نمزمیده ات ضرب بدی دیده عز تو دن-

   تا پله اس 22 ستی روز زیر سرم بودی در ضمن دو تا پله ن3ولرز هم داشتی 
  

 یسادی چرا واگهی دای گفتم تو هم بگهی نمیزی مهگل هم بهم زل زده و چدمی سوار اسانسور شدم که دخالصه
  ؟ اونجا 

  
   اومد تو اسانسور و به زنه گفت من تا حاال سوار اسانسور نشدم دی دوی خوشحالبا
  

 اگه ی ولدمیترسی خنده اش گرفت خودمم خنده ام گرفت راستش منم تا حاال سوار نشده بودم اولش مزنه
ن خانمه  شدم  اوی وارد همون اتاق اونروزمی شدادهی و از اسانسور هم پمیدی بود زود رسعی گفتم ضایم

   حموم ی کمکت برامیدخترم االن م:  که گفت دمیکمکم کرد و دراز کش
  
  سی االن حال و حوصله اش نی دستت درد نکنه ول-
  
 نی عی ؟ شدی خودتو نگاه کردنهیی تو ای به خودت برسشهی همدی بای دخترهی وا مادر خجالت بکش تو -

  گردنی تر از تو مزیواال پسرا هم تم.... پسرا 
  

 ادی بنی بخوابم به مهگل هم بگخوامیول کن خانم م:  واقعا خسته بودم گفتم ی ولدمی خجالت کشیکمی خب
   من شیپ

  
   اتاق جدا گذاشته هی مهگل ی اقا برا-
  
   نجای اارشی کرده بخودی ؟ بی چ-
  
   زمی حرف زد عزشهی رو حرف اقا نم-
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   ؟ کنهی مفی تکلنیی اس که واسه خواهر من تعکارهی چزنمی من حرف م-
  
   به بعد همه کاره نی از ا-
  
   خودم باشه شی پخوامی ؟ می اتاق جداگونه بردهی خواهرمو تو ی تو واسه چ-
  
   ؟ نهی مشکلت فقط هم-
  
   خودم شی پارشی اره ب-
  
   ادی بگمی مخواستی منوی خب چون خودش هم همیلی خ-
  
   یکنی ؟ چرا ولم نمیخوای می بابا تو اصال از من چ-
  
   ؟ی که بری رو دارییل حاضر جا در حا-
  
   نداشته باش ی کارزاشی چنی تو به ا-
  
   مونهی هم توش نمی حرفیمونی منجای که من بگم ای تا زمان-
  
 یلی لباس خهی شمی بعد مهگل هم اومد پقهی من نکرد چند دقی هم به حرفای راحت رفت و اصال توجهیلیخ

:  که گفت کردمی نگاش منطوریبراش بافته بودن هم عروسک هم دستش موهاش هم هیخوشگل تنش بود و 
   ؟ یخوشگل شدم ابج

  
  ی خوشگل شدیلیاره خ.... اره ....  هان ؟ -
  
  دهی همشو فرزاد برام خر-
  
   نگو فرزاد بگو عمو فرزاد گهی مهگل جان دنی بب-
  
   چرا ؟ -
  
   شهی مشی چون خواهرت حسود-
  

 به بزرگتر از خودش دی و مهگل بایسال از مهگل بزرگتر 20 چون شما حداقل رینخ:  کردم و گفتم نگاش
   ؟ یاحترام بذاره باشه ابج

  
  اشکال نداره بهت بگم عمو فرزاد ؟ :  باشه و به فرزاد نگاه کرد و گفت -
  
 کمکت انی بگمی نورا مای هی مرضی بی حموم برو به بهی بگو عمو فرزاد تو هم ی اگه دوست دارزمی نه عز-

  کنن 
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  و رو جون جدت  ول کن ت-
  

   که گفتم ینیهم:  کرد و گفت اخم
  

   اه رهی و مزنهی زورگو حرفشو مکهیمرت
  

 دختر و همون خانم مسن وارد اتاق شدن و کمکم کردن وارد حموم هی هم نگذشته بود که قهی دقهی هنوز
:  و گفتم  که بهش اخم کردمارهی لباسامو دربخواستیبشم خدا رو شکر اتاقه خودش حموم داشت دختره م

 زور که نهیخب دوست نداشتم تن و بدنمو بب ... ارمی خودم درمرونی ؟ برو بیمگه خودت خواهر مادر ندار
   دیتونیاخه خودتون نم:  زد و گفت ی لبخندهیدختره  .... ستین

  
   کنمی مشی کارهی الیخی ب-
  
   نگاتون نکنم دمی قول م-
  
 خودت نی ؟ نورا هم عهی اداها چنیدختر جون ا: و گفت  کرد ی خنده ادیدی که داشت بحث ما رو می بیب

 ندارم بتونم وگرنه خودم هی داره ؟ بذار کمکت کنه مادر من خودم زور و بنی چه اشکالگهیدختره د
   کردمیحمومت م

  
   تا حاال لخت نشدم یشکی تو رو خدا من جلو هالیخی حاج خانم ب-
  

   نداره دنی همه خندنی حموم کردن که اهیچه خبره ؟  که فرزاد هم وارد شد و گفت دنی دوشون خندهر
  

   ارهی لباسشو در نمکشهی مادر از ما خجالت مستی نیزیچ:  گفت ی بی بی خنده اشو خورد ولنورا
  
   شما ؟ چطوره خودم حمومت کنم ی ؟ اونم جلوکشهیخجالت م....  ا -
  
   ی کردیادیتو غلط ز:  گفتم دی از دهنم پرهوی
  
 و اونا رو دی که زهره ام ترکدی و نورا کشی بی سر بی دادهی و سرخ شدن فرزاد همان  جمله همانانیا
 جی ؟ به ترهیهان ؟ چ:  خودمو از تک و تا ننداختم ی کرد و در حموم هم بست وحشت کرده بودم ولرونیب

   حمومم کنه مگه زوره ؟ ی ؟ خب دوس ندارم کسمی من کیقباتون برخورد ؟ فکر کرد
  
 و کاله رو به شدت از سرم دی رسمی قدمهی اب دهنمو قورت دادم که ومدی جلو منطوریمن هم توجه به یب

از ...ا:  با ترس سرمو بلند کردم و گفتم ختی هم تو صورتم رشی کمهی که موهام دورم پخش شد و دیکش
   کنمی خودم حموم مرونیبرو ب ... ترسمی که نماریواسه من درن....  اداها نیا

  
   کنمیاما من خودم ادمت م ....شهی نمتی حالزادین ادم نه تو زبو-
  
   ی باشی برو بابا سگ ک-
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   ی حرف بزنینجوری با من ایندار... حق ...  تو -
  
 حرف بزنم که تونستمی نمگهی و ددی لرزی بلندم کرد تمام بدنم از ترس منی امو تو دستش گرفت و از زمقهی

   یزنیم حرف ینجوریبار اخرت باشه با من ا: گفت 
  

 خواستی موونهی دنی پامو گرفت و بلندم کرد شوکه شدم اری زهوی امو به نشونه باشه تکون دادم که کله
 وان گذاشتم ی اب گرم فرو رفتم با همون لباسا توهی ناگهان تو ی ولنی کنه ؟ تقال کردم که بذارتم زمکاریچ

 ی عضله های چشام رواری اختی شد و ب چشام گردنکارشی دراورد با اراهنشویدوش اب هم باز بود که پ
تموم شدم :  که گفت کردمی چقدر نگاش مدونمی نماسینگیلدی بی بادنی معلومه از اگشتی و بازوش منهیس

   گهیبسه د
  

تو با :  جمع و جورش کنم و گفتم مویزبازی هنی صورتش بود اخم کردم تا ای کردم رد لبخند رونگاش
   ؟ ی لخت شدی کیاجازه 

  
  شدم  لخت ن-
  
   رونی ؟ برو بهی چنی پس ا-
  
   اوردمی درش مدی باشهی مسی حمومت کنم لباسم خخوامی مای ثانگنی نمنی اوال که لخت شدن به ا-
  
   باورت شده نکهی برو بابا مث ا-
  

 ماساژ نطوری و همختی کم شامپو روش رهی به طرف شامپو رفت و موهامو تو دستش گرفت و ی جدی جداما
   رونی برو بکنمی بابا مگه من بچه ام ؟ خودم حموم م که گفتمدادیم
  
 بار بهش گفتم برو حموم اونم رفت کامل حمومشو کرد و اومد هی ی تو از خواهرت مهگل هم بچه تر-
   ی اما تو پدرمو دراوردی نق زدنچی بدون هدی لباساش هم پوشرونیب

  
   ول کن یاخ موهامو کند .. یشیری من که نخواستم خودت س-
  
   نق نزن نقدریموهات دستمه ها پس ا -
  

   اریحاال لباساتو درب:  دوش شستشون و گفت ری موهامو ماساژ داد و زخوب
  
   ؟ ارمی تو درمی جلواوردمی در نی بی بی ؟ برو بابا من جلویکنی می ؟ شوخی چ-
  
   ذارمی برات لباس مرونی و حموم کن باری پس بدون نق و نوق خودت درب-
  
   رونیهشا ب باشه فقط خوا-
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 مهی اندام ندنی بود و با دستادهی نگران پشت در ای بی درو باز کرد بی وقتی جاش بلند شد و رفت ولاز
   فرزاد ؟ی کردکاریخدا مرگم بده چ:  و گفت دی کشیفی خفغی فرزاد جیبرهنه 

  
   کنهی نکردم سرتق خانم داره حمومشو میکار .... یچی ه-
  

 دادنی می خوبی داشت چه بوییامو دراوردم و خودمو شستم عجب شامپوها لباسی از رفتنشون به سختبعد
 حوله هی رونی خودمو شستم از وان اومدم بی درست و حسابنکهی بعد از ادادی عطر میکل حموم بو

 هی تا نهی ساز تر بود فقط نی سنگدمیپوشی که اگه نمدمیچی بود که همونو برداشتم و دور خودم پزونیاو
 تی لباسا فی تخت لباس گذاشته بودن همه ی اومدم رورونی بسی خی با موهاپوشوندینو م باسنییوجب پا

 گذاشته دی و شلوار سفدی سفراهنی پهی با ی سارافن ابهی ؟ دنی منو فهمزی سایچطور ! زنایتنم بود عجب ت
 ای ی خاکستر بلوز و شلوارشهی دخترونه همنقدری اونم ادمیپوشی وقت بود که لباس رنگ روشن نمیلیبود خ

 لباسارو نی نکردم در کمدو باز کردم پر از لباس بود ادای و شال پی گشتم روسری هر چدمیپوشی میمشک
 دنبال مهگل رونی کردم و گذاشتم سرم و از اتاق اومدم بدای پی روسرهی ؟ دمی اوردن که من نفهمیک
   ؟ یی کجایمهگل ابج..... مهگل ؟  : گشتمیم
  
   خورهی داره ناهار م-
  

   یای بیتونی مث ادم نمییه:  دستمو گذاشتم رو قلبم ازترس
  
  ی با من صحبت کنی چطوردی بایدی تو هنوزم نفهمنکهیمث ا:  غضب جلو اومد و گفت با
  
   ناراحت نشو دمیچرا چرا فهم....  هوم ؟ -
  

 دنیچرخیهگل م خدمتکارا مث پروانه دور می رفتم همه نیی پای نگاش کنم با دو به طرف طبقه نکهی ابدون
 داشتن یادی بچه زهی واسه ذاشتی ساالد و پلو میکی ختیری براش سوپ میکی ذاشتی براش بشقاب میکی

 به طرفش رفتم و شه بد عادت بترسمی مدهی رو ندزای چنی بچه هم که تا حاال انی اکردنی میخوش خدمت
   می بردی باگهی پاشو ما دیمهگل جان ابج: گفتم 

  
  ار اوردن من گشنه امه  برامون ناهی ابج-
  
 ی گوشه اهی سق زده منم یروزه که فقط نون خال3 نداشت یبچه گناه...  خب پس ناهارتو بخور یلی خ-

   غذا زی سر مایدخترم پاشو ب:  گفت ی بی که بکردمینشستم و نگاهش م
  
   هم گشنه ام بودا یحاال بدجور ... ستی نه دستت درد نکنه گشنه ام ن-
  
 یزی چهیپاشو ....  ؟ پاشو ستی بهت ندادن چطور گشنه ات نیزی از سرم چری روزه غ3 ؟ شهی وا مگه م-

  بخور 
  
  .... اخه -
  
   غش و ضعف بعدتو ندارم ی دستوره حوصله هی ستی خواهش ننی پاشو غذا بخور ا-
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 هی ستیش ن خواهنیا....  انگار از من طلب داره کهی مرتومدی منیی فرزاد بود که داشت از پله ها پایصدا

   سی هم نیریکبی اشییخدا ... یریکبی اریبرو بم.... دستوره 
  

 جر و بحث کردن باهاشو نداشتم کنار مهگل نشستم ی غذا حوصله زی حرف رفتم سر می اخم کردم و ببهش
اقا شما :  با تعجب گفت ی بی من نشست که بی اومد و سمت چپ مهگل درست روبروزیکه اونم به طرف م

   دیخوریذا م غنجایهم ا
  
   ؟ هیمشکلش چ...  اره -
  
   اری اقا بی بشقاب و قاشق و چنگال براهی زود باش الی لیچیه... ی ه-
  

 بودم و با دهی خودم نکشی برایزی رفت و با بشقاب و قاشق و چنگال برگشت من هنوز چعی سرخدمتکار
 هی یزده بودن و هر کس اخه همشون دورش حلقه کردمیتعجب رفتارهول هولکی خدمتکارا رو نگاه م

 ذارن بست فقط مونده بود با قاشق بی دستمال به گردنش میکی دی کشی غذا میکی کردی براش میکار
   ؟ یخوری ؟ چرا غذا نمهیچ:  فقط مات اون بودم که گفت ینطوریدهنش هم

  
   شما بخور -
  
   پس بکش ی باشی تعارفادی بهت نم-
  

 پسر هی من اون فقط دی به دکردمی نرفت و فقط نگاش مریگ کنم بازم دستم به کفتشی داشتم اذدوست
 شروع به ی با خونسردی که در کمال ناباورکنهی مکاری چنمی ببخواستمی مشتری لوس بود نه بیلیپولدار خ

  خوشمزه هست عزیزفرزاد ؟ : خوردن کرد و رو به مهگل با لبخند گفت 
  
   خوشمزه اس یلی خی بی اره عمو فرزاد دستپخت ب-
  
 نی بابا ای مال مهگل اشی کرد و بازم مشغول بود خاک بر سر اخم و تخمش مال منه خنده و شوخی اندهخ

 فکر نی معرفت تو همی بکنهی اصال منو نگاه هم نمگهی ددیمهگل هم کرده طرف خودش دختره چش سف
 زهیریبشقابم برنج م فرزاد داره تو دمیبودم و اخم کرده بودم که بشقابم برداشته شد سرمو که بلند کردم د

   یشی می اتاقت زندانی روز تو3 وگرنه تا شی بخوردی بای اقهی دق10: و گفت 
  
  ..... غلتو
  

 نیی دهنم بسته شد و سرمو انداختم پاگهی رفت دی اساسی چشم غره هی حرفمو کامل نکرده بودم که هنوز
هم بودا فک کنم تا حاال  یزی حرف مشغول خوردن شدم انصافا عجب چیکه بشقابو جلوم گذاشت و ب

 کنهی چونه اش گذاشته و منو نگاه مری فرزاد دستاشو زدمی نخورده بودم سرمو که بلند کردم دری سنقدریا
   ؟ هی ؟ مشکلهیچ:  هم تعجب زده ان گفتم هیبق
  
   سی نه تو بخور من فک کردم گشنه ات ن-
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   خوشمزه اسیلی خی بی نشه گفتم اخه دستپخت بعی ضانکهی ایبرا
  
   ارمی بازم هست برات می خواستیریبخور مادر جون بگ:  حرفم گل از گلش شکفت و گفت نی هم با ای بیب

  
   شدم نی دستت درد نکنه سنگگهی نه د-
  

   ....رمیمن دارم م:  از جاش بلند شد و گفت فرزاد
  
   اعالم کردن نداره گهی دنکهی خب برو ا-
  

 تا یای هم نمرونی تو اتاقت بیری مرمیر ضمن االن که دارم م تو اعالم نکردم دیبرا:  کرد و گفت یاخم
   باهات کار دارم امیشب ب

  
   ی مثال چه کار-
  

   یفهمیاونو همون شب م:  انداخت و گفت ی اانهی موذنگاه
  
 هم قهی دقهی وگرنه سی ها خدا رو شکر کن حالم خوش نهی خبرگمی بهت نمیزی فک نکن چاروی ی هو-
   موندمی نمنجایا

  
 یدختره :  سریع به سمتم اومد که بی اختیار سرمو عقب کشیدم و اونم با عصبانیت تو صورتم داد کشید -

 داده ی کالنترلی فعال باهات کار دارم وگرنه همون روز تحوی بموننجای تو استمی مشتاق ننیاحمق منم همچ
  بودمت 

  
 بگم هر چند یزی چتونستمیت نم هم داشی جذبه اهی انصافا دمی ترسشی سرخ شده و عصبانی چهره از
   ...دی حرف از سالن خارج شد و درو محکم بهم کوبی بگرفتمی زبونمو نمی جلوچوقتیه
  
 هم رزنیسر من پ ... هینطوری همشهی اقا همریدخترم به دل نگ:  به طرفم اومد و گفت ی با لبخندی بیب

   شهی ممونی بعدش خودش پشزنهی وقتا داد میبعض
  
   یره عوض پسرهی بره بم-
  
 دوسش دارم تو هم به حرفش یلی حرفو نزن اقا مث پسرمه خودم بزرگش کردم من که خنی نه دخترم ا-

   به کارت نداره ی کاریگوش کن اگه به حرفش باش
  
   برم نی نگه داشته تو رو خدا بذارنجای بابا منو بزور ا-
  
   شناسهی اقا تو رو چطور میاستر ... ی برمی اقا تو رو دست ما سپرده گفته نذارزمی عزشهی نم-
  

  باهاش تصادف کردم :  کردم گفتم ی بگم ازش دزدشدی نمروم
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 ی وقت فرار نکنهی بهت جمع کنم ی ازت طلبکاره تازه بهم گفت حواسمو حسابنقدریپس چرا ا....  وا -
  درسته ؟  ... نکهی مث ای بموننجای ای چند وقتهیقراره 

  
   تو رو خدا نیل کن بمونم ؟ چرا بمونم ؟ بابا و-
  
   میدی نقشه کشیلی واسه ات خالی دختر جون من و لای ب-
  
  . ؟ یچه نقشه ا...  وا -
  
 اره ی خودتو شکل پسرا دراورده بودنی و بخاطر همیکنی می خودت تنها زندگدمی که از اقا شنینطوری ا-
  ؟ 
  
  البد دیگه... خب ...  خب -
  
 بگرده اونم ینجوری ؟ زشته دختر ای خودتو نگاه کردنهیی تو ایش شکل پسرا باستی الزم نگهی االن که د-

   دوره نیاالن تو ا
  
 که من ی بود البته نسبت به اتاقیکی اتاق برد اتاق کوچهی که دستمو گرفت و به طرف دمی خجالت کشیکمی

 ادین م االالی تخت نشوند و گفت لی توالت منو روزی مهی کمد و هی نفره داشت و هی تخت هیتوش بودم 
  کارشو خوب بلده 

  
 نی کنن ؟ نکنه اکارمی چخوانیم...  کارشو خوب بلده ی چیعنی ؟ گفتی می چنی ارونی اتاق رفت باز

   حالم بد شد شی بهشون گفته پوست مغزمو بکشن و مغزمو بپزن اون بخوره ؟ ایروان
  
   درد نداره ادی ؟ زیاماده ا:  زد و گفت ی که وارد شد لبخندالیل
  

   ما رو بکشن خوانی می جدی جدنکهیمث ا رینخ
  
   درد نداره ؟ ی چنمی خانم برو کنار ب-
  

   کنم زی صورتتو تمخوامی کم مهی فقط زمی عزیچیه:  زد و گفت یلبخند
  
   ؟ نی دارکاری ؟ صورتمو ؟ به صورت من چی چ-
  
   می بکننکاروی ما خودمون ای روت نشه بگدی نوع نظافته گفتم شاهی نمی اخه ا-
  
   .خوادی نه بابا دستت درد نکنه نم-
  
   نکن نکاروی اگهی دومدی بکنم بعد اگه خوشت ننکاروی بار اهیحاال بذار  ... شهی وا مگه م-
  
   بکن یخوای می خب بابا هر کاریلیخ : نیشیری سی هم عجب ادمانای امی کردیری بابا عجب گیا



   خطرناک منتی    کبر

  
 

 

36

  
 نی کاغذ و همچکهی کرم و چند تا تیث جعبه  جعبه مهی رفت و یشی ارازی به سمت معی گفتم سرنوی اتا
 ندارم خودش قشنگه دخترونه اس ی لحظه است به ابروهات کارهیدردش :  برداشت اورد و گفت یزیچ
   مو داره یلی صورتت خیول
  
 عی و اون کاغذه هم روش گذاشت و سردی مث قاشق پشت لبم کشیزی چهی ماده چسبناک برداشت و با هی

 که مهگل با دو خودشو تو دمی کشیغی جهی گرفتم از دردش اشک تو چشمم جمع شد و شی اتیوا .... دیکش
   درد گرفت یلی شد ؟ خیخانم چ:  دستپاچه شد و گفت الیاتاق انداخت ل

  
   شماها ؟ نیکنی مینجوری بود ؟ چرا ای چه کوفتنی گرفتم اشی خدا اتی وا-
  
   درد داره ی کمهی گفتم که اولش -
  
  ولم کن  بابا نخواستم -
  
   گهی دشهی تحمل کن تموم می کمهی خانم -
  

 ابرو باال هی هم بعد از تموم شدن کارش الی لسوختی اون روز مردم و زنده شدم تمام صورتم مخالصه
   ؟ی خوشگلنقدری ای وقتی نکرده بودی کارچیچرا تا حاال ه: انداخت و گفت 

  
   ؟ یکنی شکنجه ام می دارنقدری پس چرا ا ؟یری جون منو بگیتو اومد .... لیی اخ ولم کن عزرا-
  

   ی خودتو نشناسبندمی شرط مارمی منهیاالن ا:  کرد که من دلم واسش رفت گفت یحی ملی خنده
  

   ؟یشناسی چته ؟ خواهرتم نمگهیتو د:  گفتم کردی اومد کنارم و با تعجب نگام ممهگل
  
   ؟ ی شدی شکلنی چرا ای ابج-
  
   مگه چه مرگم شده ؟ -
  
 رو داد دستم نهی کنارم نشست و االی لدیکشی دستشو رو صورتم ماطی و با احتکردی فقط نگام مگفتینم یزیچ

 ی تا مهساکردمی انگار من نبودم مث منگال نگاه منهی ای توریتصو..... بالفاصله خودمو توش نگاه کردم 
 زدی برق میزی از تمیل وبود صورتم سرخ شده دمیدی رو می مامانشیتی تنی فقط ای ولنمی رو ببیشگیهم

 ی وستهی و پی ابروهام همون حالت کمونکردی میی لبام خودنمای بود برجستگشهیچشام درشت تر از هم
 ری از تصویی جوراهی بودم واسه خودما ی اکهی عوض شده بودم منم تیلی حال خنی با ای بود ولیشگیهم

 شده بودم که نهی دخترم اونقدر محو اهیه منم  کودم بدهی بود انگار تازه فهمی جورهی شدمی نمری سنهیتو ا
   یخودت.... بابا دل بکن ازش :  که خنده اش هوا رفته بود و گفت یی تا اونجادمیشنی رو نمالی لیصدا

  
   بزن که التهاب صورتت بخوابه اروی ماسک خنی که گفت انیی رو اوردم پانهی ادمی کشخجالت

  
   رونیب امی بینجوری اادیمن خوشم نم...  من -
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   یکنی ات هم عادت مافهی قنی اولشه به ا-
  
   نبودم ی شکلنی من تا حاال اهی جورهی اخه -
  
 لیبی و سشی رنی با ای دخترهی بازم ی هم کنی هر کاری دخترهی تو زمی عزنیبب .... ی به بعد هستنی از ا-

   یخودتو فقط گول زد
  
 شکل نی امو چرا خودمو به اکارهی من چدونستیم بگم به هر حال اون نی چدونستمی نمیعنی نگفتم یزیچ

 به دمی کم از اون ماسکو مالهی بعد از رفتنش الشیخی رو بگه بزای چنی ادادی به خودش حق ماوردمیدرم
 مشغول ی هر کسرونیب هم رفتم شستمش و از اتاق اومدم قهی بهم داد بعد از چند دقیصورتم احساس خنک

 مث دادی سرشون دستور می هم باالی بی بدنیسابی طرفو مهیر کدوم  تا زن بودن که ه3 بود ی کارهی
 دختر یتو کجا بود .... یبه به چه لعبت:  زد و جلو اومد ی لبخنددنمی بزرگ همه بود با دیی جوراهی نکهیا

   ؟ میدونستی و ما نمی بودی؟ چ
  

 ات تازه رنگ دخترا به هافیق:  و گفت دی خندطنتی و خوب نگام کرد و با شدی کرد و صورتمو بوسبغلم
   ؟ یدیکشی خودت خجالت نملیبی و سشی بود اون همه ریخودش گرفته چ

  
   ای ما رو گرفتی بی بابا بی ا-
  
   ی هستیزی خوب چشمی مدواری تازه دارم بهت امیبینه جون ب:   بود گفت دی که ازش بعیطونی لحن شبا
  

 ی کاری بی بی باشم ولی تو اتاقم زنداندیود با گفته بنکهی خوش گذشت با ایی جوراهی اون روز خالصه
 طرف خواستمی ممی کردی تاب بازاطی خونه رو گشتم و با مهگل تو حی سوراخ سنبه هایباهام نداشت همه 

 شده بود و کی تارهوا گهی شدم دالشی خی بود منم که شنا کردن بلد نبودم بادی عمقش زیاستخر برم ول
 ی خوابش برد همونجا رو مبل خوابوندمش و خودمم نشستم جلویستگ داخل ساختمون مهگل از خمیرفت
 مگه ماهواره چند تا کانال رفتی مجی داشت سرم گگهی کردن کاناال شدم دنیی و مشغول باال پاونیزیتلو

 نی ؟ ادهی نشون مهی چنای به سرم اخاک چشام گشاد شد هوی جلو که زدمی منطوری همشهیداره که تموم نم
 از یکی که ی عشوه و اه و ناله دختره بلند بود طوریهم مگه نشون دادن داره ؟ صدا ایخاک بر سر

 انکرو االصواتشو ی جمع شد هول شدم خواستم کانالو عوض کنم که صداونیزیخدمتکارا هم حواسش به تلو
  گرمم شدهوی دادمی خودم بطور زنده بهت نشون موگرنه ی عالقه دارزای چنی به ادونستمینم : دمیشن

 دختره هم صداشو نی مبل و اری بود که رفت زنجای ایاونقدر هول شدم که کنترل از دستم افتاد حاال بدبخت
 ری رفتم خاموشش کردم و کنترلو از زونیزی به سمت تلوعی سربردی منو میانداخته بود سرش داشت ابرو

 روز هی نیماش نگاه کنم ا تو چشتونستمی نمستادمی و روبروش اونیزی کنار تلوشمبل دراوردم و گذاشتم
 داره دمی خدا منو بکش راحت شم سرمو که بلند کردم دامی بازجی گنی از دست ادمیمن چقدر خجالت کش

...  ؟ یخودت.... خو:  چشاش گرد شد گفت دنمی هم زده که با دی و لبخند نامحسوسکنهی نگاه مطنتیبا ش
  همون دختر دزده ؟  ... مونه
  
 هم ی خاک بر سری کاناالدونستمی هم مردشورشو ببره من چه مونیزی تلونیا....  بچه پررو ی دزد خودت-

   گهی ؟ هول شدم دیدار
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دنبال :  و به فکر فرو رفته بود که به طرف مهگل رفت و بغلش کرد و گفت کردی فقط نگام مگفتی نمیزیچ
   ایمن ب

  
 چته ؟ مگه ادم یهو : دمید که بهش توپ بورهی هنوز به صورتم خستادمی اسانسور شد منم رفتم کنارش اوارد

   ؟ یدیند
  

 ادا و اصولش از اسانسور که نی با ادی پشت چشم نازک کرد و نگاهشو گرفت من که کفم برهی دخترا مث
   اتاق من کارت دارم می برایب:  تخت خوابوند به منم گفت ی به سمت اتاق رفت و مهگلو رومیخارج شد

  
   دارم ینزنه من کمربند مشک خام به سرت الی خاروی ی هو-
  

 هنوز اخم داشتم که بازومو ی قدم عقب رفتم ولهی به طرفم اومد از ترس هوی کرد و ی قروچه ادندون
تو هنوز .....  ؟ ی بکنیتونی می داشته باشم چه غلطیالیمثال اگه خ: گرفت و صورتشو جلو اورد و گفت 

   ی باهام حرف بزندی بای و چطورمی من کیدینفهم
  
   باش یخوای میهر خر.... ه-
  
 بلندم کرد و گذاشتم رو نی از رو زمشدی شد بازوم تو دستش داشت خرد می واقعا عصبانگهی بار دنیا

   ؟ ی بکنی چه غلطیخوای منیمنو بذار زم:  با مشت زدم تو شونه اش دمیکولش ترس
  
   یکنی مداری زر نزن خواهرتو بنقدری خفه شو ا-
  
   ی عوضنیی بذارم پا-
  

 ی جورهی نشی با اون دست سنگهوی ی ولدمی محکم تر کشکردمی انگار داشتم نازش می ولدمی کشموهاشو
   ؟ یبری ؟ منو کجا مشعوری بیکنی مکاریچ:  گرفتم شیزد به باسنم که ات

  
 اومده بودم انداختم رو ی دزدی که اون شب برای وارد اتاق خودش شد همون اتاقنکهی تا اگفتی نمیزیچ
 شد زیمخی تخته خواستم بلند شم که خودشو رو تخت انداخت و روم نی رودمیرم نگاه که کردم د نی جاهی

 ؟ از ی هستی چطلمع ... ی داری کمربند مشکیگفت.... خب:  که گفت کردمی گرد شده نگاش میبا چشا
  خودت دفاع کن 

  
پسش بزنم رفتم جلوتر تا  نکهی ایمث منگال بجا .... دادی اون عطره رو می نگفتم المصب بازم بویزیچ

 چرا دونمی نمکردمی نگفت چشام خود به خود بسته شد گردنشو بو میزی چیعطره رو بو کنم تعجب کرد ول
 نی بود پاهامو بشده شد کامال روم خم شتری بشینی سنگکنهی نمی انگار مطمئن بودم کاردمیترسیازش نم

....  شد خانم پاک و طاهر ؟ یپس چ : دمین نکردم که صداشو کنار گوشم شی توجهیپاهاش قفل کرد ول
   می حال و حول با هم داشته باشهی نداره امشبو یرادی پس ای هستی مطمئن شدم از طرف محمودگهید
  

 ی اش و تقال کردم ولنهی برخورد دو تا دستامو مشت کردم و گذاشتم رو سرتمی به رگ غدمی که شننویهم
 کردمی سانت بود با اخم نگاش مهی فاصله امون فقط کردی نگام م سانت که تکون بخوره خونسردهی از غیدر
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 باهات ی کارهی ی ولیستی نی محمودی که از ادمادمی تقال نکن خودم فهمنقدریا....  خب یلیخ: که گفت 
  دارم 

  
   کار ؟ ی چ-
  
 که ی برام بکنی کارهی به جاش دی بای ولدمتی نمی کالنترلی تحوی که ازم کردی به جبران اون دزد-
   ستی هم سخت نیلیخ
  
   ؟ ی چه کار-
  
   ی مدت نامزدم باشهی ی به طور صوردی با-
  
   ؟ ی چ-
  
 ی واقعی و زندگی تصادف با من اشنا شدهی تو ی بگدی و تو هم بانتتیبی مادی که گفتم مادرم منی هم-

   معتاد بودن بابات و دزد بودن خودتی البته به استثنایخودتو بگ
  
   کنمی نمی کارنی همچ-
  
   شهی مهگل خوشگله هم که اواره می کالنترلی که گفتم وگرنه مجبورم بدمت تحوینیهم .... یکنی غلط م-
  
   یکنی چرا ولم نمیخوای از جونم میچ:  شدم و گفتم رهی بهش ختی عصبانبا
  
 یتونیم انتخاب کنم نه نکاری واسه اتونمی چون تو واسه من کبریت بی خطری و تنها گزینه ای هستی که م-

 دردسر هم نمیتونی درست کنی چون ی رو ندارنکارای عرضه ادونمی چون مشمی نه من جذبت میجذبم کن
   دمی تومن بهت م50 نباشه مزدی کارت هم بنکهی ایخودم قبلش میکشمت برا

  
 دو برابر شه حالشو نهی ای تومنت رو بذار جلو50برو :  فکر کرده من گدام کهی تو هم مرتدمی کشاخمامو

   یببر
  
   تومنه ونیلی م50 خنگ احمق منظورم -
  

 بود از ی وسوسه کننده اشنهادی پدمی رو ندی پولنی تو خواب هم همچی ؟ حتونیلی م50....  کردم کپ
خب .... خب :  دهنمو بستم و گفتم ی هم تو دهنمه زودکهی مرتنیتعجب دهنم باز مونده بود و حواسم نبود ا

   روش فک کنم دیبا
  
   متر باز شده بود کی االن جواب مثبتت مشخصه البد دهن من نی از همای نی قوپ واسه من-
  
   هی زندگهی اما واسه من ستی نی پوال واسه تو پولنی خب ا-
  
   پس قبوله -
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  خفه شدم ....  اره ی اگه از رو من پاش-
  
 بودم مث دهی ندیگ بزرنی بودا تخت به ایی بلند شد و لبه تخت نشست تازه متوجه اطرافم شدم عجب جا-

 حالت هی بودن و تاج تخت هم دهی بود و اطرافش هم تور کشیی روش ساتن طالی بود مالفه لمایتو ف
 خودمم وام پررکردی فکر مشدمی پا نمی از روش پاشم ولومدی داشت از بس نرم بود دلم نمیخوشگل

   برو گهیخب د: دنبالشم از جام بلند شدم و کنارش نشستم که گفت 
  
   بکنم نکاروی ادی چرا بادمیوز نفهم هن-
  

 یمادر من اصرار داره ازدواج کنم ول ... گمی خب بهت میلیخ:   دستی تو موهاش کشید و گفت کالفه
 دخترو برام در نظر گرفته که اصال هی بدون که نوی نداره فقط ای به تو ربطلشی بکنم دالنکاروی اخوامینم

 که مادر من فکر ستی نیزی و اصال اون چزونهی اویلی خدمیزش شن که اییفای برخالف تعرادیازش خوشم نم
 نداره به شرط ی نفر نامزد کردم اونم گفت حرفهی و خودم با خوامشی بهش گفتم نمنی بخاطر همکنهیم
 و از دمی از همه بریلی به دالشی چند سال پهی انتخاب کرده باشم مادر من زن ساده ای دختر خوبنکهیا

 اون پسر شیدی جز احسان که اون روز دندارم ارتباط چکسی با هنجای و اومدم ارونی زدم بیخونه پدر
   خبر داره ی که از همه چهیخالمه و تنها کس

  
   ؟یدی چرا از همه بر-
  

   نداره ی به تو ربطنیگفتم ا:  بهم کرد و گفت ی وحشتناکنگاه
  
   خطرم ؟ ی بتیبر که من کی مطمئننقدری حاال از کجا انمیبب....  خب بابا یلی خ-
  

   ی دزدهیچون تو :  نگام کرد و گفت انهیموذ
  

   کردمی مکاری بود چیدزدم که دزدم از رو ناچار : دمی توپبهش
  
   کارا یلی خ-
  
   مثال ؟ -
  
   یاصال مستخدم .... ی گری منش-
  
اتو از اب  نکردمی که کار میی صاحبکار جاای رفتمی رو نکردم ؟ اما نشد هر جا منکارای ایکنی فکر م-

 ساله چه 20 دختر هی یدونی تو چه مادی تو زرد از اب درمکردمی می که توش کلفتی خونه اای ومدیدرم
   منتظرشه ییزایچ
  
   سی نی هم کار بدرد بخوری اما دزد-
  
   بود ی دزدنی که دخترم همدی هم نفهمی که تونستم انجام بدم و کسی اتفاقا تنها کار-
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   شمی مث تو نمی وقت جذب دخترچی چون مطمئنم هی خطریب در هر حال تو واسه من -
  
   شوم بهت ندادم تی به درک حاال منم نامه فدا-
  
  حتما من بودم به قصد بوسه جلو اومد  ... یگیتو که راست م...  ِا : ابروشو باال انداخت و گفت هی
  
   نیرتو بو کنم فقط هم خواستم عطهیبی غربی جور عجهی عطرت ی خام نکن بویاالیخ...  برو بابا -
  
   ادیعطر خوشت م .... نی عطر ؟ تو از ا-
  
   گهی ددمشی اون شب ازت دزدنی ؟ واسه همهی خب اره مگه چ-
  

اما من از ...  بود فقط اومد عطرمو برد یگفتم عجب دزد .... یپس عطر منو تو برد:  زد و گفت یلبخند
   عطر متنفرم نیا

  
   یکنیاصال پس چرا استفاده م ... یی خوشبونی به اعطر ... ی اوونهی وا پس حتما د-
  

   رونیحاال هم برو گمشو ب....  از همتون متنفر باشم دی نره که باادمیتا :  و گفت دی تو هم کشاخماشو
  
   ؟ یشی می جنهویچته ....  مردشورتو ببرن شی ا-
  
 که از همون جا دیمحکم بهم کوب انداختم و درو رونی بازومو گرفت و بلندم کرد و از اتاقش بتی عصبانبا

  ... سراغت ؟ انی دعا بهت بدم از اون جن خوبا بهی یخوای مستنی هم بد نای جن و پریبابا همه : گفتم 
  

 یلیخ:  و گفتم دمی گره کرده نگام کرد ترسی حرفم تموم نشده بود که دوباره درو باز کرد و با اخماهنوز
   فتهی چروک متیشونی هم اخم نکن پنقدریواب ابرو بخ ... یخوای دعا نمدمیفهم... خب 

  
   ؟ یزنی چرا مرمیباشه خب م.... من برم ؟ .... اها :  گفتم کردی نگام مهنوز

  
 هیلی کار دستمون نده خای اوونهیاوف عجب د....  زدم رجهی قدم عقب رفتم و بدو بدو به طرف اتاقم شچند

 نی بهم بده ؟ اولخوادی مونیلی م50 یعنی خدا یوا.. .. خو چه بهتر شهی به قول خودش به من جذب نمیول
 ذره اش هی و می بانک سودشو بخورذارمی پول هم مهی بقنایی مانیی خونه رهن کنم البته اون پاهی که نهیکار ا

 ی واادی بدم می از دزدگهی خودمم دشیی بشم خدای تا بتونم برم حداقل منشوتری برم کالس کامپذارمیم
 بپوشم در یزی چهی ی گرمکنهی بخوابم شالمو دراوردم و به طرف کمد رفتم تا رمی بگکه چقدر خسته ام

 بود ی وجبمی دسته لباس که همشون نهی به دمی انداختم تا رسی نگاههی لباسا یکمدو که باز کردم به همه 
دم زده بودن لباس  بودهی مغازه دهی نیتری اومد قبال تو وادمی لباس ؟ اها گنی هم منای ؟ به اهی چگهی دنایا

 به جنس ساتنکه دو تا بند داشت و تا زانوم بود ی لباس مشکهی دراوردم شویکی لباس خوابه نایخواب پس ا
 به طرف دمی بار واسه امتحان دوست دارم بپوشم لباسامو دراوردم و همون لباس خوابه رو پوشهی لحداق

 چه ی عوض شدم ؟ چه از نظر ظاهرنقدریروزه ا هی من یعنی ای رفتم و خودمو توش نگاه کرد خدای قدنهیا
 بودم پاهام دهی ندین شکلی بارم خودمو اهی نبودم تا حاال سهی چند روز قبل قابل مقایاز نظر لباس با مهسا
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 من ساخته کلی انگار واسه هومدی بهم میلی کرده بود خجادی ای لباس تضاد قشنگاهی بود و با رنگ سدیسف
 کنمی مفی دارم از خودم تعرنهی جلو استادمی ای بکنه نصفه شبی نکنم کفی تعردرنقیبودن خودم از خودم ا

امروز از ...  خواهر خوشگلم دمی تخت کنار مهگل خوابی بخوابم که بهتره رورمی شدم برم بگوونهیمنم د
 ی بشه ؟ روزای قراره چیعنی دمی خوابش برد بغلش کردم و خوابی کرد خسته شد و از خستگیبس باز

 راه گهی بار دنی کمکم کن ای برات نبودم ولی خوبی وقته بنده یلی خای ؟ خدافتهی ممکنه بی چه اتفاقهگید
  .....درستو برم 

  
   ؟ عمو فرزاد باهات کار داره ی شداری بیخوای نمیابج....  ؟ ی ابج-
  

   بخوابم خوامی مولم کن:  نبود ی گرم و نرم کار راحتی خواب بودم از اون گذشته دل کندن از اون جاهنوز
  
   اخه عمو فرزاد باهات کار داشت -
  
   به درک -
  

 ی نشده بود که دوباره برگشت با همون چشاقهی دقهی که از اتاق خارج شد و هنوز دمی قدماشو شنیصدا
   فک کنم سرماخوردم دارشمی کن مهگل حال ندارم بیبرو باز: بسته گفتم 

  
 فرزاد باشه من خاک برسر هم که لباس نی نکنه ایشدم وا لحظه شوکه هی ی شد برادهی از روم کشپتو

 بود پاهامو جمع کردم و تا سادهی سرم وای فرزاد باالدمی جهش از خواب پرهی با دمی نپوشیدرست حساب
   ؟ ی حروممون کردو خوابی چه مرگته اول صبحهیهان ؟ چ:  و گفتم دمی کشنیی لباسو پاشدی که مییاونجا

  
نه ...  ؟ التی تعطی اومدیکنینکنه فکر م:  تخت نشست و گفت ی و جلو اومد رودی تو هم کشابروهاشو
   نتتی ببادی پاشو امروز قراره مادرم بسی خبرا ننیجونم از ا

  
   کنم ؟ کاریخب من قراره چ...  ؟ مادرت ؟ ی چ-
  
پدر و  و ی اموزشگاه بودهی ی نبوده تو منشی رفتار کن در ضمن شغل تو دزدنیفقط مت .... یچی ه-

   ؟ یدی و خواهرت فهمی و خودت هستی تصادف از دست دادهی یمادرتو تو
  
   ستمی خنگ که ن-
  
 تی تربیب:  چشماش و گفتم ی جلو رفتم و دستمو گذاشتم رواری اختی از سر تا پام کرد که بی نگاههی

   کن شیچشماتو درو
  

....  جنبه ی بدونم بزتویط خواستم سافق:  شد و گفت دای پدشی سفی دندونافی و رددی بار خندنی اولیبرا
   ی خطری بتیگفتم که تو کبر

  
   ؟ کاری چی بدونیخوای منو مزی با جنبه سای اقا-
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 که گفت رونی بامی از بغلش بکردمی و رو پاش نشوندم هنوز دستم رو چشماش بود و تقال مدی بازومو کشهوی
   ی کمبود لباس دارنکهی مث ارمی برات لباس بگدیبا: 
  
   کاری چخوامی لباس مگهی دی همه لباس گذاشتنیا... :  ؟ گهی می چنی اوا
  

در ضمن الزم : دستمو از رو چشاش برداشت و تو چشام گفت .....  اصالسی تنته لباس ننمیبی که مینی اواال
   یستی نی عددگهی که تو ددمی دی اونقدریری منو بگی چشاینکرده جلو

  
 بد بود یلی ختمونی وضعنیکنی می ای غلط کاریلدارا بالنسبت همه  خب معلومه شما پویریکبی اکهیمرت

 ی بی بهوی بود که گهی همدی وجبهی رو پاش نشسته بودم و صورتامون هم ی لباس خواب دو وجبهیمن با 
 ی دارکاری مردم چدختر ؟ با هی چه کارنیفرزاد مادر ا:  ما چشاش گشاد شد گفت دنیوارد اتاق شد و با د

  ؟ 
  

 جون تو که بهتر از همه ی بی نداشتم خودش اومده تو بغلم بشیمن که کار:  نگام کرد و گفت هانیموذ
   گهی دستی نی دختره هم مستثننی اشنی همه عاشق فرزاد میدونیم
  
   سوسول نشم ی عاشق توی کنم ولکهی تکهیمن حاضرم خودم خودمو با چاقو ت .... ی برو بابا توهم-
  
   ....یزنی حرف میر دایادی خب حاال زیلی خ-
  

 بود که نی فقط بخاطر اغمی رفت هوا البته جغمی کولش که جی انداخت دور کمرم و گذاشتم رودستشو
 ی نبود جلوشی اصال حالشعوری بنی پاهام هم که لخت اما اپوشوندیلباسم مناسب نبود و فقط تا باسنمو م

 که با نینسور رفت تو اسانسور گذاشتم زم از اتاق خارج شد و به طرف اسای بی بی شده دهی ورقلمبیچشا
 ؟ اسانسورو بزن دوباره بره رونی بی از اتاق اوردینجوری منو ای چی براوونهید : دمی بهش توپتیعصبان

  باال 
  
   می صبحونه بخورمیری الزم نکرده م-
  
 نی ا- صبحونه کوفت کنم ؟ نمی بشینجوری ازتی هی چشای جلوی صبحونه کوفتم بشه من چطورنی ا-
   مجازاتشه نمی ای کنی لجبازی و خواستی شدای ی نشدداری بار صدات کردم ب3 ستی مشکل من نگهید
  

 ری غی کسنجای اایب:  و گفت دی و خواستم به طرف پله ها برم که دستمو کشمی شدادهی پستادی ااسانسور
  سیخودمون ن

  
 ی بنیلباس عوض کنم بابا من تا حاال از ا رمی واسه خاطر تو دارم مشتری ؟ من بی قاقنجای مگه تو انمی بب-

   نکردم ایناموس
  
   برات مهمه نقدری ای بگیخوای میعنی:  زد و گفت دی سر تا پامو دی خونسردبا
  
 نمی ببدمی رفتم پوشدای بددی ندنی انی هم عشبی لباسا نداشتم که بپوشم دنی د اخه االغ من تا حاال از ا-

   یشی صبح رو سرم هوار میابونیل ب غوی تودونستمی چه مشمی میچه شکل
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 به هر حال من تو رو در ی بهت بفهمونم در ثانگهی جور دهی شمی اوال که حرف دهنتو بفهم وگرنه مجبور م-

   زی سر مای بسی مهم نگهی ددمیهمه حال د
  

 مدوی خوشم مگرفتی رفت و کنار مهگل نشست و براش لقمه مزی به طرف ملکسی ریلی خهی کگهی دنی ابابا
 شانس گند اوردی لج منو درمنقدری چرا ادونمی نمی انگار بچه اشه ولکنهی رفتار مینطوریکه با مهگل ا

 رفتم زی ناچارا سر م- بخور ای به ما زل نزن تو هم بنقدریا:  که گفت کردمی نگاشون منطوری همگهیخودمه د
 هیچ:  که گفت کردمیم نگاش م بود و منریو کنار مهگل نشستم فرزاد مشغول درست کردن لقمه نون پن

   ؟ یخوای ؟ تو هم میکنی میحسود
  
 واسهگنده تر از تو هم یچی تو که هاری ادا اصوال درننیواسه من از ا:  اخم سرمو برگردوندم که گفت با

   که دوسش دارم مگه نه عمو ؟ هی دوست خودمه و تنها دخترکنهیمهگل خوشگله هم فرق م.... لقمه نگرفتم 
  
   اوهوم -
  
   اخ قربون حرف زدنت برم -
  
 قراره چند روز بعد دونستمی ازش خوشم اومد نمی شهربازی و گفت از همون شب تودی بوسشویشونیپ

   نمشیدوباره بب
  
   حاال اگه قربون و صدقه رفتنات تموم شده برو رد کارت -
  
   منه ها ی خونه نکهی ؟ مث ای کردکاری تو به من چ-
  

 نزدم و ی حرفگهی دکنمی می اونه من دارم بهش امر و نهی خونه گهی دگفتی م خوب بچه راستدمی گزلبمو
 روشن بود یی رنگش هم خرمادی رسی بلند شده بود تا باسنم میادیخودمو مشغول نشون دادم موهام ز

 موهام هوی انداختم و مشغول خوردن شدم اما نیی و سرمو پاختمیچون بازوهام لخت بود موهامو دورم ر
   ؟ ولش کن ی دارکاریموهامو چ:  موهام دست فرزاده گفتم دمی اطرافمو نگاه کردم دکنار رفت

  
   تو دهنت رهی مو میخوری غذا می دار-
  
   تو دهنم رهی صاحابو نمی بنی ول کن ا-
  
   ادی باز خوشم نمی از موبافمی برات م-
  
   بافمی مرمی ول کن خودم م-
  
   بافمیبه خوردنت ادامه بده خودم م رو دوبار تکرار کنم یزی چهی عادت ندارم -
  
   ی به حالت موهامو بکشی به درک فقط وا-
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  ی عقده ای دارکاری من چی به موهایروان:  رفت هوا غمی که جدی موهامو کشی جورهی لحظه همون
  
 ومدی و قلقلکم مخوردی بافت دستش دائم پشت گردنم می دسته کرد و اروم برام م3 توجه به من موهامو یب

 و بدتر خنده ام خوردی بود و نفسش به پوستم مکمی حساس بودم مخصوصا که نزدیلیپشت گردنم خبه 
 ینجوریچه مرگته ؟ چرا ا:  خنده که تو جاش تکون خورد و با تعجب گفت ری زدم زی پقهویگرفته بود 

   یخندی میاصال به چ.....  ؟ ی مث ادم بخندیتونی ؟ نمیکنیم
  
 پشت یکنی نفستو فوت می خب تو هم هرهیگیپشت گردنم حساسم خنده ام م بابا من که بهت گفتم به -

  گردنم 
  
   خدا شفات بده -
  
 و هی مادر من زن محجبه ای بهتره خودتو اماده کننجای اانیامشب پدر و مادرم م:  جاش بلند شد و گفت از

 پس خودتو هیه مدل چی دخترنی همچیدونی حتما می تو خودت دخترگردهی مبی و نجنی دختر متهیدنبال 
   ری هم کمک بگی بیخوب اماده کن از ب

  
   بهشون بگم ؟ ی چ-
  
 اگه باب ی بهشون گفتم مادرم ممکنه اولش خوب رفتار نکنه ولزوی خودم همه چی بگیزی چسی الزم ن-
 خالص شدن از دست ی فقط براهی صوری نامزدنی نره که اادتی در ضمن شهی عوض می همه چی باشلشیم

   هیریکبی ایه اون دختر
  
   ستمی چاک تو ننهی باشه بابا حاال منم عاشق س-
  

 کم کم داشتم به مهگل گهی و رفت ددی مهگلو بوسیشونی رفت فقط پی حرفچی بدون هی از خود راضی پسره
 کنارم نشست و ی بی ؟ بعد از رفتنش بادی از مهگل خوشش منقدری ای بابا واسه چی اکردمی میحسود

 پسره نیستم ای نی به خدا من دختر بدی بیب:  گفتم عی که سرهی اخمش بخاطر چدمی بهم کرد فهمیاخم
 فقط ادی تو بغلش باور کن اونم از من خوشش نمدی منو کشهوی دونستمیبدون اجازه اومد تو اتاق خب منم نم

   کنهی متمیداره اذ
  
 هی چجور ادمدونمی می ول خودم دوست دارمی بچه نیمادر من فرزادو ع:  اخماش باز شد و گفت ی کمهی

 ی ولیستی نی دختر بددمی شناختم فهمدمی اول که دی قهیتو رو از همون دق... حواست به خودت باشه 
 و نیشی مدهی هم فرزاد کم کم به هم کشی هم تو جوون و خوش اب و رنگانی کنار هم جور درنمشیپنبه و ات

   فتهی مدی که نبای نکرده اتفاقیخدا
  
 راحت التی خی بینه ب : ی خودخواه از خود راضی پسره نیام گرفت تصور کن من و ا حرفاش خنده از

   میزنی مری همو با تی هی پسره سانیمن و ا
  
   دی با هم نامزد کندیخواهی اما فرزاد گفت م-
  
   بابا هی الک-
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   ؟ ی الک-
  
   فهمهی نمی بی بیعنی وا
  
   نی از فرزاد بپرسدونمی من نمگهیم نشه د ممکنه همی ممکنه با هم نامزد کنیعنیخب ...  خب -
  
   فرزاد موهاتو بافته ؟ -
  
   هوم ؟ اره -
  
   رو نبافته ی دخترچی هی موامرزشی بعد از خواهر خدا ب-
  
   خواهرش ؟ -
  
   مهگلو دوست داره ؟ نقدری چرا ایدونیم...  شد و مرد ضی مرشی خواهر داشت بچگهی اره فرزاد -
  
   چرا ؟ -
  
 سالش بود فرناز هم 16فرزاد اون موقع ..  البته دور از جونش امرزهی فرناز خدا بهی شببی چون عج-

 پر چارهی گرفت و دختر بعالجی درد بهی چشمش کرد و یلی کدوم ادم بخدونمیهمسن االن مهگل بود اما نم
   تعجب کردم یلی شباهت شدم خنی متوجه ادمی که مهگلو دی بود روز اولیپر شد الحق دختر خوشگل

  
   مهگلو دوست داره نقدری انیواسه هم .... نطوری پس که ا-
  
 رو با خودش ی و شب کسخورهی غذا منجای اقا انمیبی باره که منی اولنی شما اومدی اره مادر از وقت-
   ارهینم
  
   ارهی موی شب ؟ مثال ک-
  

  برم به کارام برسم گهیمن د:  نزد و از جاش بلند شد ی حرفگهی گفت و دی تکون داد و اسغفراللهسرشو
  
 لباس مناسب هی فکر کنم تو کمد دنبال ی بی بی داشتم وقت نداشتم به حرفایادی اون روز استرس ز-
 شدی من  و مهگل عوض می پول زندگنی تومن پول بود با اونیلی م50 صحبت موندمی مدی من باگشتمیم

 می هم تصمخرش بود اختهی تخت ریرو ازلباس ی انبوهزنهی ادمو نمی شانس ها در خونه نی که از اشهیهم
 شال هی بستم و پسی سرم با کلی و موهامو باالدمی پوشی بلوز و دامن شکالتهیگرفتم کامال ساده باشم 

 ی افهی نه قنهی خودمو ببدی هم نکردم اگه قراره منو بپسنده بایشی اراچی هم سرم انداختم هیچروک خردل
 هم ی اکهی بد تنی همچی نداشته باشم ولی افسانه ای خوشگلدی شده امو مگه خودم چمه ؟ حاال شاینقاش

 نظر ری نشده مهگل کنارم نشسته و با تعجب رفتارمو زداشی بعدازظهر بود و فرزاد هنوز پ6 ساعت ستمین
 به حالش بکنم در اتاق باز ی فکرهی دی فرصت بانی چند روز مدرسه نرفته در اولنی بچه هم تو انیداره ا
   خانم اومدنستهی ؟ شایزود باش مادر اماده شد:  گفت اظطراب عجله اومد تو و با  بای بیشد وب
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   هی کگهی دستهی ؟ شاستهی شا-
  
   گهی مادر اقا فرزاد د-
  
   ومدهی ؟ نی فرزاد خودش چ-
  
   زود باش ای بننیی چرا مادر همشون پا-
  

 استرس می زندگی تونقدریبار ا نی اولی برارونی رفتم و مهگل هم پشت سرم اومد بی بی دنبال بعیسر
 ی نشن وقتمی دستپاچگی انداختم تا متوجه نیی سرمو پامی و سوار شدمیداشتم هر سه به طرف اسانسور رفت

 سالن بودم محکم و با یو افراد تدی کامال تو درفتمی سالن مشخص نبود اما چند قدم که جلو ممی شدادهیپ
 نقطه نی افراد سالن چشم به همیم حدسم درست بود همه قدرت قدم برداشتم و به سمت سالن حرکت کرد

 بلند سالم کردم ی زن و مرد مسن و فرزاد جلو رفتم و با صداهی نبودن فقط یادی زیداشتن البته ادما
 زد و یزی مسن لبخند ری که اون اقازدیم نی هم حرفی که صدام اکو داد اخه سالن بزرگ بود کسیطور

   نی بشنجای اایسالم بابا ب: گفت 
  
 افهی قکردی شدم همون موقع مهرش به دلم نشست نگام به زن افتاد که مشکوک نگام می جورهی لفظ بابا از
 جوون ی چند سالش بود ولدونمی روشن نمی و موهادی و پوست سفرهی تی ابی داشت چشمای خوشگلی
  ؟  ی پسر منیشما دختر مورد عالقه :  پدر فرزاد نشستم که مادرش گفت زدکناریم
  
 به شما گفته ی فرزاد چیعنی .... نی ادونمیواال من نم:  گفتم الی خی بزنهی چقدر لفظ قلم حرف منی اوا
   می قسمت شددی و نظرت نسبت به من خوب باشه شای خب اگه قابل بدونیول
  

  و اگه قبول نکنم ؟ :  زد و گفت یلبخند
  
   رد کارمون میریمام م ... یی خب شما سرور ما-
  
   حرف بزنه ینجوری دختر اهی ستی خب ن-
  
   می مث شما نداشتی خودت ببخش اخه ما که بابا و مامان با کماالتی شما به بزرگ-
  
  چند سالته ؟ :  زد و گفت ی بار لبخند بزرگ ترنیا

  
   22 من ؟ -
  
   سالشه ؟ 32 پسر من یدونی م-
  
   32شه نه  سالش با28 خوردی متشی پسره نهانی تعجب فرزادو نگاه کردم به ابا
  
   یدونستی پس نم-
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   خورهی بهش م28 تشی پسره نهانی خب ا-
  
   پسره ؟ یگی به پسر من م-
  
  هنوز به اسمش عادت نکردم  .... دی خب ببخش-
  
   ؟ دی مگه چند وقته اشنا شد-
  

 و من خودم بعد از تصادف می ماهه اشنا شدکیمادر من گفتم که :  وسط حرفمون اومد و گفت فرزاد
   می نذاشتم بره بعد هم که به هم عالقمند شدگهی و دنجای ااوردمش

  
   پدر و مادرت فوت شدن دمی شن-
  
   اره عمرشونو دادن به شما -
  
  امرزتشونی خدا ب-
  
   امرزهی خدا رفتگان شمارم ب-
  
   ؟ ی فرزادو دوست دار-
  
ب من به عشق بعد ازدواج خ... خب .... هوم ؟ من ؟  : کردمی سرمو بلند کردم و مث منگال فقط نگاش مهوی

  اعتقاد دارم 
  

 ی عالقه هی ی حرفتو قبول دارم ولنی ایی جوراهیمنم  ... نیافر:  انداخت و گفت یزی امنی تحسنگاه
   قبل از ازدواج باشه درسته ؟ دی هم باکیکوچ

  
  هست ...  خب بله -
  
   دادم گهی دختر دهی من قول فرزادو به ی خوبه ول-
  
   دوسش نداره هگیفرزاد م...  خب -
  
 ی خالدونوی که می کنی کارهی خودت دی اون دختر عاشق فرزاده و تو بای به خودمم گفته ولنوی درسته ا-

 طرف هی و چند ساله امه از نی چون اون دختر دوست چندخوادتشی به اون بگم که فرزاد نمتونمیکنه من نم
 من پول و ملک و امالک ی براین مدیی مورد تانمیبی به تو عالقه داره و االن هم که دارم مگهیهم فرزاد م
اما  ... ی خواهر دارهی دمی شنیراست ... دمی تو دی تو چشمانوی فقط نجابت برام مهمه که استیاصال مهم ن

   نمشیبینم
  

   ؟ یی کجایمهگل ؟ مهگل ابج:  صداش کردم ستی مهگل ندمی نگاه کردم ددورمو
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  سالم کن مهگل :  اروم بهش گفتم گفتی نمیزی بود و چنییپا اومد سرش رونی مبل بهی از پشت مهگل

  
  سالم :  رفت جلو و گفت اروم

  
 مهگل زانو زد و به صورتش ی مادر فرزاد به لرزش افتاد جلوی پدر و مادر فرزاد گرد شد دستای چشماهوی

  فرنازم :  شده بود و گفت رهیخ
  

 زدی فرزاد لبخند مدمیمم از عکس العملش ترس راستش خودخوردی بود و تکون نمدهی کرد مهگل ترسبغلش
 پاش ی بغلشون بود که مادر فرزاد روقهی تا چند دقدیبوسی مهگلو میکه پدرش هم جلو اومد و دستا

 ی خودمه حتز لحظه فکر کردم فرناهی ی به فرناز من شباهت داره برایلیخواهر تو خ: نشوندش و گفت 
   شدی باورم نمیته بود ول اونه فرزاد بهم گفهیصداش و لحنش هم شب

  
   امرزتشی خدا ب-
  
   یای عروس خانواده ما به حساب مگهی در هر حال تو دمشی با خودمون ببری گاهیدی اجازه م-
  

   اگه خودش دوست داشته باشه چرا که نه نی داراریاخت:  خانواده شدم نی عروس ای جدی چه جداوه
  

 شیی به پدر و مادر فرزاد انس گرفت خب خدایلیهم خ و مهگل می اون شب همه دور هم شام خوردخالصه
 ها اون از فرزاد هی مهگل هم عجب خرشانسنی اکردنی و بهش محبت مگشتنی دور و برش میلیاونها هم خ

ش شد من برم ی کرد و گفت مادر عروست حسودی که فرزاد خنده اکردمی نگاش مینجوری همنای از انمیا
مد کنار من نشست و دستشو دور شونه ام حلقه کرد و ور دلم نشست   کم کمتر حرص بخوره و اوهی ششیپ

 رفتار ینجوری استیفرزاد مادر درست ن:  چشم غره رفتم که از نگاه مادر فرزاد دور نموند و گفت هیبهش 
   سی مهسا هنوز به تو محرم نیکنیم
  
   شو الیخی مامان بی وا-
  
 خونده بشه نتونی بتی محرمغهی صهی دی امشب بانیم هستی نی مهسا هم ظاهرا راضستیدرست ن...  نه -

   نداشته باشه ی اشکالنی داشتی برخوردایکه اگه دستتون به هم خورد 
  
 هر وقت شاالی اگهینه مادر جون د:  اش هم بشم گفتم غهی صنکهی به ای فرزاد نخونده مال بود وانی بابا ایا

   میخونی عقد دائم ممیری ممی کنی عروسمیخواست
  
 هی دله است پس بهتره یلی که خدونمی مشناسمیمن پسرمو بهتر از تو م ... ی معذبدونمیم... ه مادر  ن-
   نداشته باشه ی بخواد ببوستت اشکالای بغلت کرد ی وقتهی خونده بشه که اگه نتونی بغهیص
  
 ین شب بابا نگفتم خالصه اویزی چگهی و ددمی لبمو گزفهمهی پسره خرابه که ننه اش هم منی چقدر انیبب

 تونستمی و نمخوردی خون خونمو متی اقا از عصبانهی اغهی زن صمی رو برامون خوند و رسما شدغهیفرزاد ص
 ی بمونن گفتن خونه می کردن و رفتن هر چقدر هم بهشون اصرار کردی بگم که باالخره خداحافظیزیچ
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 ولو کردم که فرزاد کنارم  و خودمو رو مبلدمی نفس راحت کشهیخودشون راحت ترن بعد از رفتنشون 
   ی مخ مادرمو بزنی بتونکردمیفکر نم: نشست و گفت 

  
   درسته رو گفتم کردمی که فکر می رو نزدم هر چی من مخ کس-
  
 خصوصا رهی سخت گیلیمادر من خ .... قهی بابام در نگاه اول ازت خوشش اومد مادرمم بعد از چند دق-

   اید زنم شی الکیاما الک....  مورد نیدر ا
  
   هم زنم زنم نکن نقدری همش معامله اس انایا....  خام به سرت نزنه ها الی خی هو-
  
   نگاه بهشون بندازم هی دخترا ارزوشونه ی هیبق....  از خدات هم باشه -
  
   همونا ی تو برو ارزون-
  
   داداش شی پنجای اای مهگل خودم چطوره ب-
  
  داداش ؟ ....  شد ی چدمی ؟ نفهمی چی چ-
  
   مهگلو دوست دارم چون مث خواهرمه نقدری چرا ایدی حاال که فهمگهی اره د-
  
   گهی دشمی حساب منم خواهرت محسوب منی پس با ا-
  

   من ؟ ی برایشی محسوب می تو چیدونیم:  گوشم گفت ری اشو اورد جلو زکله
  

   ؟ یچ:  گفتم گهی می شدم بدونم چکنجکاو
  
   خطر ی بتی کبریشی کلفت خونه ام محسوب متشی تو نها-
  

منو داشتن  ... یبرو گمشو عقده ا : دمی بهش توپتی تو هم رفت و با دست هلش دادم عقب با عصباناخمام
   خوادی ماقتیل
  

 تخت ی وارد اتاق شدم خودمو روی سر داد که تحمل نکردم و به سمت اسانسور حرکت کردم وقتی اقهقهه
 تند شده تی ضربانم از عصبانکردی کم درد مهیدم ته قلبم  ناراحت شکردمی چرا احساس مدونمیانداختم نم

 بودم شیتیه دختر پولدار تی اگه من می بدبختنقدری ارایچرا ما فق....  کنم هی گرخواستیبود انگار دلم م
از  ... ی خوبنی کرده ؟ مرد به اینه باباش چه گناه.....  ؟ ولش کن گور باباشزدی حرفو منیبازم ا

شالمو دراورم و  .... الشی خی نداره پسره اسکل باقتیل .... دهی بعی پسرنی همچیر پدر و مادنیهمچ
 که مهگل بغلش یقه نگذشته بود که فرزاد در حالی هنوز چند دقدمی با همون لباسا گرفتم خوابیهمونجور

ت و  تخت کنارم نشسیبود وارد اتاق شد و کنارم خوابوند خودمو به خواب زده بودم که احساس کردم رو
اما در کمال تعجب ....  منو بکشه ؟ خوادی کنه ؟ نکنه مکاری چخوادیوا م... دستش به سمت گردنم رفت 

 که دستمو کردی دوم هم داشت باز می دکمه اولو باز کرد دکمه شد لباسم یمشغول باز کردن دکمه 
  ؟  یکنی می چه غلطیدار:  نشه گفتم داری که مهگل بی دستش و اروم طوریگذاشتم رو
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   ؟یزنی حرف می و دارستی پس چطور چشات خواب نیتو که خواب بود:  زد و گفت ی اانهی موذلبخند

  
   ؟ نجای ایکنی می چه غلطگمی نداره می به تو ربط-
  
   ؟ هی کار بدکنمی دارم لباس زنمو عوض م-
  
 تو هم پاتو از میبساز می اومد مجبورشی پی هم اتفاقهی قضنی اشمی زن تو نماهیمن صد سال س:  اخم گفتم با
   خودت درازتر نکن میگل
  

:  چند لحظه بعد نفس گرمشو کنار گوشم حس کردم که اروم گفت دمی پس زدم و پتو رو خودم کشدستشو
 از یتونیتو نم...  روبروت کردم تی نداره عوضش با واقعیاشکال...  ؟یبخاطر اون حرفم ناراحت شد

  می تحمل کنمی فرار کنم پس مجبوری نکبتیدگ زننی از اتونمی منم نمیخودت فرار کن
  
 حرفش نی ؟ بعد از اگهی می چگهی دنی ای ولهی من نکبت و بدبختی ؟ حاال درسته که زندگگفتی می چنیا

   رونیبلند شد و از اتاق رفت ب
  

 رونی شدم و لباس عوض کردم و دست و صورتمو تو اتاق شستم و اومدم بداری اون شب صبح زود بیفردا
 از ی بی بنیی طبقه پادمی رسی هنوز خواب بود حوصله پله ها رو نداشتم به طرف اسانسور رفتم وقتمهگل

صبحت ....  جونم ی بیب:  که صداش کردم کردی متوجه من نشد و فقط با خودش غر غر میجلوم رد شد ول
   ریبخ
  

  ری صبح تو هم بخزمی ماهت عزیسالم به رو:  بلند کرد و با لبخند گفت سرشو
  
   زهی منو بهم بری بی تونسته اعصاب بی کی شده ؟ اول صبحی چ-
  
   نجای اومده ای سحری دختره کله نی چرا ادونمی مادر نمسی نیزی قربونت برم چی اله-
  
   کدوم دختره ؟ -
  
   خانم واسه اقا در نظر گرفته بودن ستهی بابا همون دختره که شا-
  

  االن کجاست ؟  :  کردم دختره خودش پا شده اومده ؟ گفتمتعجب
  
   تو سالنه مادر -
  
 ساپورت هی بلند و اتو شده و رنگ کرده با ی به طرف سالن حرکت کردم پشت به من نشسته بود موها-

   ؟ شتونیفرما.... سالم :  معلوم بود که گفتم زاشی چنینازک هم پاش از پشت فقط هم
  
 طی غلیلی خشیغر با دماغ عمل کرده و ارا التی نهای دختر بهی و به سمت من برگشت دی از جاش پرهوی

   مونی دختره می سرخ هم زده که انگار اومده عروسکی ماتهی دهیدهن ورقلمب
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   ؟ ی باشیشما ک:  گفت یی پرروبا
  
  زن فرزادم ...  من ؟ -
  

  فرزاد زنش کجا بود ؟ ... زن فرزاد ؟ :  کرد و گفت ی بلندی بعد از چند لحظه خنده ی گشاد شد ولچشاش
  
   می کردی عروسشبی دنی هم-
  
   می پس چرا ما تو مراسم نبود-
  
   اخه سپرده بودم شامپانزه ها رو راه ندن -
  
   اشغال یمنظورت به منه دختره :  گفت غشی جی شد و با صدای برزخهوی
  
   ؟ ی از خودت سراغ دارری غی مگه تو شامپانزه ا-
  
   ارمی پدرتو درمادی صبر کن فرزاد ب-
  
   یکنی مکاری چنمی باشه بب-
  
 اونو تونهی کس هم نمچی ؟ من عاشق فرزادم هی با من رقابت کنیتونی می فکر کردیریکبی ای تو دختره -

   رهیاز من بگ
  
  اما اونم عاشق منه ....  درسته ی تو عاشق فرزاد-
  
   ی خامش کنی که تونستی کردی چقدر واسش هرزه گرستی گنده تر از دهنت حرف نزن معلوم ن-
  

   ؟ ی زدیتو االن چه زر : دمیچی چشامو گرفت به طرفش هجوم بردم و موهاشو تو دستم پی جلونخو
  
   یدی که شننیهم:  از من نداشت که با درد گفت نکاروی درد صورتش جمع شده بود انتظار ااز
  
   ی فرزادو به سمت خودت بکشونی باهرزگریخوای که مییتو....  نکن یکی منو با خودت ی کثافت عوض-
  
   ارهی که هر شب می هستیابونی خی از همون زنایکی تو هم دونمی نمی فکر کرد-
  
   ی بکنی فکرنی که همچی تو گه اضافه خورد-
  
   ی ولم کن موهامو کندطهی سلی کهی زن-
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 با ی بی بودن و بدهی خدمتکارا هم صدامونو شنی هی و بقی بی بدمیفهمی بودم اصال حال خودمو نمیعصبان
   ادیتو رو خدا االن اقا م.... مهسا جان ولش کن  : گفتیالتماس م

  
 ی چه غلطنیشما دو تا دار:  که گفت دمی فرزادو شنی دختره جدا کرد و صدای نفر دستمو از موهاهی هوی
   ؟ نیکنیم
  

 نیا .... نیا : زدی حرف مدهی بردهی اش هم برهی گرنی نشست و شروع به زار زدن کرد و بنی رو زمدختره
   اس کارهی چنیاصال ا... رو من دست بلند کرد ....  هرزه ی دختره

  
 یحق ندار .... یگی می داریغزاله حواست باشه چ:  گفت تی دستشو گرفت و بلندش کرد و با عصبانفرزاد

   ی کننیبه زن من توه
  
 نی ازنت ؟ مگه تو با:  گرد شده فرزاد و نگاه کرد و گفت ی اش قطع شد و با چشاهی گری بار صدانیا

   ؟ یدختره ازدواج کرد
  
   می قراره با هم ازدواج کنی هنوز نه ول-
  
   شهی میپس قول و قرارت با من چ....  پس -
  

 خون تی و به طرف اسانسور حرکت کردن از عصبانمیزنی تو اتاق با هم حرف ممیبر:  گرفت و گفت دستشو
مادر چرا اعصاب خودتو : ندم و گفت  مبل نشوی اب قند دستم داد و رووانی لهی ی بی بخوردیخونمو م

   بگه توجه نکن خوادی دلش میولش کن بذار هر چ .... یکنیخرد م
  
 کارشی چیحال کرد ..... دهی خودشو به من نسبت می صفتاگفتی می که به من چیدی دی بی اخه ب-

  کردم 
  

   اره ؟ یخوای میلیمعلومه خاطر فرزادو خ .... دمی لحظه ازت ترسهی یبرا:  زد و گفت یلبخند
  
   شرعا شوهرمه گهی خونده شد دنمونی بتی محرمغهی  صشبی دیشما که بود... اره خب ....  هوم ؟ -
  
 بچه ی دوست دارم صدایلی من خدی کنیکی اتاقاتونو گهی و ددیری مراسم ابرومندانه بگهی زودتر شاالی ا-
   چهی بپنجایا

  
 رفت به ی بی که بمی کنار هم نشسته بودی اقهید دق چنهی هم دلش خوشه ها بچه کجا بود ؟ ی بی بنیا

 یهمون دختره ....  شد ادهی نفر از اسانسور پهی نگاه کردن شدم ونیزیکاراش برسه و منم مشغول تلو
 من حاال ی کندت فرزادو مال خویفکر نکن تونست: نچسب بود با عشوه و لبخند به طرفم اومد و گفت 

 با تو خوادیفرزاد بهم گفت که اصال تو رو دوست نداره و بخاطر مادرش محاالها با تو کار دارم در ضمن 
  ازدواج کنه 

  
   ی باور کردی زودابوی برو بچه خرت کرده تو هم که -
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   از توئه شتری نه من مطمئن باش تجربه من بیی بچه تو-
  
 ی رو داشته باش30کم  کمه خورهی بهت مرسهی از تو مشتری عقلم بی من سنم بچه است ولدونمی اره بابا م-

 باش چون فرزاد ی دبه ترشهی به فکر گهی ؟ دی فرزاد شدزونی اونی ؟ بخاطر همی بترشیترسی میاخ... 
   مطمئن باش رهیگیتو رو نم

  
   و رفت دی کوبنی با حرص کفششو رو زمی حرفچی رنگ لبو شده بود و بدون هتی از عصباندختره

  
  شیزدی مدیکارت درست نبود نبا:  من اخم کرد و گفت دنی با دنیی فرزاد هم اومد پاقهی از چند دقبعد

  
 بهش یاونوقت رفت .. ای از شرش خالص بشیخوای می خودت گفتنکهی مث ا? کردمی نازش مدی برو بابا با-

   ؟ ی با من ازدواج کنیخوای و به خاطرت مادرت می منو دوست نداریگفت
  
   هی چه جونوردونمی من می ولیشناسی الزم بود تو اونو نم-
  

 زدمش ؟ موهاشو دور دستم ی چطوری حال کردیوا:  کردم فی نشست که با ذوق براش تعرکنارم
  ... موهاش زده بود نی از بس ژل و کوفت و زهرمار به اخوردیاه اه داشت حالم بهم م ... چوندمیپ

  
نانجیب و خرابش چه  بود ؟ پس از نظر شماها دختر بی نجیعنی نی انمیبب:  نگفت یزی زد و چیلبخند

   ؟هیشکل
  
 ی مهمونهی قراره گهیچند شب د:  اروم گفت زدی لبخند هم نمگهی دگفتی نمیزی و چکردی حرف نگام میب

   دمیاونجا دختر خرابو بهت نشون م.... بدم 
  

من :  عاجل بده از جاش بلند شد و گفت یخدا شفا ... شهی می جنهوی ؟ هینطوری چرا انی کردم اتعجب
   ی از خونه خارج بشی حق ندارامی تا شب هم نمرمیدارم م

  
   ...ی ولسی نی باشه حرف-
  
   ؟ ی چی ول-
  
   دوهفته است که اصال مدرسه نرفته یکی تو خونه بمونه ؟ دی بای مهگل تا کی ول-
  
   ؟ رهی می چه مدرسه ا-
  
   شهره نییپا....  مدرسه -
  
   کنمی جا ثبت نامش منی ها هست همیکیزد ننی مدرسه اهی دارمی پرونده اشو برمرمی امروز م-
  
  ممنون .....  مم-
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 حاال درسته کردمی تشکر مهی ازش دی ما کرده بود بای کارا برایلی بده رفت باالخره خی جوابنکهی ابدون
   دوست داره یلی مهگلو خشیی خدای منو نداره ولدنیچشم د

  
ت اون دختره نچسب غزاله هم خودش  اوقای عادت کرده بودم گاهگهی گذشت دی به راحتی روزچند

 کهی تی بمونه هنجای کال اارهی فقط مونده بود لباساشو بموندی و شام و نهارو خونه مکردیخودشو دعوت م
 داره ی چی چد فرزانی حاال ادونمی ؟ نمشیری سنقدری اخه دختر هم اذاشتمشی جواب نمی منم بنداختیم

 خوش کرده ؟ پسره بد اخالق ی اخه دلشو به چی داشت بازم ولی اخالقهیاگه ....  عاشقشم گهی منقدریکه ا
   االغ فتهی خود شیخودخواه از خود راض

  
 و کفش فی مدرسه  فرزاد براش کرفتیمهگل هم هر روز صبح م....  فحش بود بارش کردم بدبخت ی چهر

 کردی مفی برام تعر اتفاقات مدرسه اشوی دوست شده بود و همه اشی زود با همکالسیلی خدیو لباس نو خر
 شدی متولد منینش ونی اعی محله هانی تو همدی خواهر من شده بود و بای دختر اشتباهنیاصال انگار ا

 بزرگ گهی دنکهی ای اتاق جدا اماده کرد و خالصه با ضرب و زور از من جداش کرد به بهانه هیفرزاد براش 
 هم به ابونیهفته تو اون خونه بودم و اصال رنگ خ جدا بشه حوصله ام تو خونه سر رفته بود دو دیشده و با
 رونی کم برم بهی گرفتم می تصمشدی مداشی پم هم کم کمونی بودم عصر بود اون دختره مدهیخودم ند

:  گفتم ی بی به بیواشکی رونی برم بخوامی مدیبگردم مهگل هم که مشغول نوشتن مشق شبشه خب دلم پوس
   بگردم رونی برم بخوامی می بیب

  
   ؟ رونی بیخدا مرگم بده بر:  تو صورتش و گفت زد
  
   خب اره خسته شدم بابا -
  
   کنهی پوست همه امونو میستی ننهی و ببادی نه مادر اقا ب-
  
   بزنم تو رو خدا رونی بی دورهی نی بخدا افسرده شدم بذارنجاستی بابا مهگل که ا-
  
   ی نررونی که تو بسپارهیهر روز به من م....  اخه مادر -
  
   خونه باشم ادی بنکهی قبل از ادمیقول م....  ؟ شمی مگه من زندانی چیعنی -
  
  ...  اخه -
  

   خوشگلم ی بی بگردمی برمیقربونت برم زود:  بهش فرصت حرف زدن ندادم گهی و ددمشیبوس
  

جا و  اقا نگهبان اوننی حسنهی اقا منو نبنی وقت حسهی که دمیدوی ماطی از ساختمون خارج شدم تو حزود
 اروم درو باز کردم و یلی خدمی رساطی برم به در حذاشتی نمدمیدی اونم اگه می بود ولی مهربونرمردیپ

 تا رفتمی با ارامش راه مو از اونجا دور شدم و کم کم سرعتمو کم کردم عیباالخره به کوچه وارد شدم سر
 پر ابونی شده و پرنده هم تو خابونی خی هی بلند سای بودم درخت هاومدهی نیی محله هانیحاال به همچ

 باال شهر ی پارک های بود حتی پارک بزرگومدی بچه ها می پارک بود صداهی که جلوتر رفتم ی کمهی زدینم
 بود واردش دی مرکز خرهی جلوتر ی کمهی و رد شدم ستادمی ناادی زکردی شهر فرق منیی پایهم با پارک ها

 رفتم داخل ی جاها زده بودن حراج وقتی فروختن بعضیفش م و کفیشدم انواع واقسام لباس و مانتو و ک
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 مقدار پول با خودم داشتم هی و براق ازش خوشم اومد ی پوست ماری کفش قهوه اهی کفشو گرفت هیچشمم 
   چنده ؟ متشی قفش کنی ادیببخش : دمیازش پرس

  
 ادی واستون در میی چون شمااون:  گفت ی لحن اوا خواهرهی نگاه به سر تا پام کرد و با لبخند و هی پسره
   تومن 700

  
   ؟ ی تا تک تومن700فقط :  تعجب گفتم با
  

  زننی هم به ادم نمیلی که سی تا تک تومن700 نانااااا ؟ با یکنی میشوخ:  کرد و گفت ی اخنده
  
   هزار تومنه ؟ 700 پس منظورت -
  
   ناناگهی اره د-
  
دستت درد نکنه نانا :  با لحن خودش به مسخره گفتم وردخی لحن و نانا گفتنش بهم منی حالم داشت از ایوا

  برازنده خودته .... 
  
   ِا ؟ جون من ؟-
  
   یری تو بم-
  

 ازت خوشم اومده شماره منو داشته باش باهات یلیمن خ ... ی الهی ناز بشیوا:  کرد و گفت ی اخنده
   رمیتماس بگ

  
   خودم شوهر دارم ی اقدام کردری کم دهی ی اخ-
  

   ی نازنیخب ولش کن من به ا:  و گفت دیث بچه ها ورچ ملباشو
  
   رونی اومدم بیواشکی االن هم زنهی کنم ؟ کتکم مکاری چ-
  
   من ی خونه می برای خب ولش کن ب-
  
   خونه ات کجاست -
  
   می محله انی همی تو -
  

   ستمی نانتیمن اهل خ سازمی کلفتم ملیبی با شوهر سگهینه د : ادی دربهی اوخ کارمون دراومد نکنه همسااوخ
  
   خوشگلم ری خب ازش طالق بگ-
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 لب ذارهی سرمو مارمی زدم و گفتم اگه اسم طالقو بیالی خی خودمو به بی لحنش خنده ام گرفته بود ولاز
   برهی مخی تا بخیباغچه ب

  
   اوخ چه خشن -
  
   می رفتگهیما د....  نکنه خواهر بی خدا نصگهی اره د-
  
 کرد داد ی صندل خوشگل قرمز از کنارش برداشت و بسته بندهیمن داشته باش و  از یادگاری هی حاال -

  من پولشو ندارما : دستم با تعجب گفتم 
  

   نانا رنیگی که پول نمیادگاری یبرا ... هیادگاریوا من که گفتم :  زد و گفت یلبخند
  

 زی چی بدم ولیزی چهی پسره کادو رو ازش گرفتم و منم به جاش خواستم نی کم داشت اشییخدا
 بود و طرح گل و پروانه داشت گرون یی طالومدی گل سرم افتادم ازش خوشم مادی نداشتم یبدردبخور

 نوی انم می دادیادگاریتو :  بودمش که از سرم دراوردم و دادم دستش با تعجب نگام کرد که گفتم دهیخر
   دمی میادگاری
  

 خوش گهیخب د:  عقب و گفتم دمی که خودمو کش ذوق کرد و از ذوقش اومد جلو صورتمو ماچ کنهبچه
   رفتم گهی نانا من دیباش

  
   ای بازم ب-
  
   باشه فعال -
  

 متای قی همه کردمی و مغازه ها رو نگاه مزدمی تو پاساژ گشت ممی صندل صاحاب شدهی ی الکی الکخالصه
 من اگه خرنی مرنیب م دارن خای بخرم حاال بعضیونیلی م1,5 ی بود مگه من خرم که برم مانتویونیلیم

 اونقدر خودمو روز خالصه اون ستمی بالنسبت خر که ندمیخری رو نمیزی چنیپولدار هم بودم بازم همچ
 ومدی به بعد م9,5 شب بود فرزاد 8 شد ساعتمو نگاه کردم هنوز کی هوا تاری کدمیسرگرم کردم که نفهم

 بود و ساعتو نگاه ری ببرم سرم زتزای پ همی بی مهگل و بی بخورم و برارونی گرفتم شامو هم بمیتصم
 که با دمشیدی برخوردم سرمو که بلند کردم چشام گشاد شد بعد از دو هفته تازه میکی به هوی که کردمیم

 ی عوضی کهی اون مرتدونستمیمیدونی چقدر دنبالت گشتم ؟ م..... سالااااااام مهسا خوشگله : لبخند گفت 
   کردم بتونیبا خودش بردتت تعق

  
   یکنی مکاری چنجایتو ا ! ... ی اس-
  
   یحرف زدنت هم عوض شده چقدر زود عوض شد .... ی باال شهر شدی شکل دخترا-
  
   ؟ یای بخورم متزای برم پخوامی خفه بمیر بابا م-
  
   می اره بر-
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 کن چرا فیخب تعر:  نظرم داشت که گفت ری زنشیزبی تی با اون چشای و اسمی هم نشسته بودیروبرو
   ی موندکهی اون مرتی و همونجا خونه یگشتبرن
  
   مجبورم کرد -
  
   ؟ ی چیعنی -
  
 از کردی فکر ممی کردی رو خالاروی نی همی خونه می رفتی بهم شک کرده بود اخه اون شب هم اتفاق-

 اومد و شی پیی ماجراهاهی سی نینجوری ادی بعدش هم که فهمکنمی مشوی اومدم و دارم جاسوسیطرف کس
   میکنی می و االن هم تو خونه اش زندگمیدخالصه مون

  
   باهات کرده ی کارنمیبب:  سرخ شده بود که گفت تی از عصبانصورتش

  
   هیهوم ؟ منظورت چ : گهی می چنی تعجب نگاش کردم ابا
  
   یدی منظورمو خوب فهم-
  
   ادی نه بابا پسره اصال از من خوشش نم-
  
   ی پس چرا اونجا موند-
  
   کنمیار مخب براش ک...  خب -
  
   ؟ ی چه کار-
  
  ی مستخدم-
  

   باور کنم یانتظار دار:  زد و گفت یپوزخند
  
   نهیراست ماجرا هم .. لتهی هر جور م-
  
   ؟یای نمگهی دیعنی -
  
   انداخته رونی بلموی برگردم اقدس وساتونمی اگه بخوام هم نمگهی به هر حال د-
  
   اقدس با من -
  
  گردمی اونجا برنمگهی نه د-
  
   گذاشته ری روت تاثنای نشونی اعیزندگ ... دمی درست فهم پس-
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   من ی کاره برانی بهترنمیا...  کنم ی دزدخوادی دلم نمگهی دیول...  گور باباشون -
  

   خوامی من تو رو میول:  نگفت و منم مشغول خوردن شدم که گفت یزی انداخت و چری زسرشو
  
مگه : داد و پشت کمرم زد نفسم که سر جاش اومد با خنده گفت  ابو دستم وانی لدی تو گلوم پرتزای پکهی تهی

   گفتم یمن چ
  
   ؟ یگی می معلوم هست چ-
  
   خره گهی دکنمی می خب دارم خواستگار-
  
 توی دوستشنهادی همون موقع پخواستمی با من نکن در ضمن اگه مای شوخنی بلک بار اخرت بودا از ای اس-

   کردمیقبول م
  

 تزاشمی بابا پی رفت ایاز جاش بلند شد و بدون خداحافظ ... ی عوض شدیلیخ :  کرد و اروم گفتنگام
 هم گرفتم و به سمت خونه راه گهی واسه فرزاد بلند شدم و رفتم حساب کردم دو تا دبرمینخورد خب م

باشه  دهی نکنه اگه رسخدا  ؟ دهی االن رسیعنی ی بود وامی ساعت نه و ندیافتادم ساعتو که نگاه کردم کفم بر
 تو دی خریکای پالستی با خونه نداشتم ولیادی فاصله زرفتمیکه پوست منو کنده بدو بدو به سمت خونه م

 روشن اطی حی گازی چراغای قبل همه ی بر خالف شبادمی کند راه برم باالخره رسشدیدستم بود و باعث م
 ؟ تو یدختر کجا بود: د و گفت  به طرفم اومی تندمن دنی که با درفتی رژه ماطی اقا هم تو حنیبود و حس

   فعال جلوش نروهی عصبانیلی اقا هم اومده خیکه ما رو نصف عمر کرد
  

   اتاقک شما ؟ امی بشهیم:  گفتم دمی کم ترسهی شییخدا
  
   نشده ی اقا عصباننی از اشتری نه دخترم برو داخل تا ب-
  

 امن و امانه همه جا سوت و زی همه چنکهی رو باز کردم نه مث ای به سمت ساختمون رفتم و در ورودعیسر
 ی رو صدا کردم ولی بی عوض کردم و رفتم داخل اروم بی روفرشییکور بود وارد شدم و کفشمو با دمپا

 سالن بود ی غربضلع مهگله صدا از هی گری صدانکهی صداش اشنا بود ادمی شنهی گری جواب نداد صدایکس
 متوجه من ی بی که نگاه بزدنیه بودن و باهاش حرف م کنارش نشستی بی و بالی خودمو رسوندم لیتند

 بدو برو ی نکنه دختر همه رو تو دردسر انداختکارتی خدا بگم چیوا:  و گفت دی از جاش پردنمیشد و با د
   ات گوشته رگه بزکهی تارهی برتیتو اتاقت درو هم قفل کن که اگه فرزاد گ

  
   ؟ یکنی مهیگر ی کردم ؟ مهگل چرا دارکاری بابا مگه من چی ا-
  

   یمنو تنها بذار....  تو هم دمیترس .... دمیترس:  گفت دهی بردهی بغلم و براومد
  

   رو ندارم تازه مگه عمو فرزاد نبود ؟ی تو کسری من که غزمینه عز:  کردم بغلش
  
   بودم دهی من ترسی ولیگردی چرا اونم بهم گفت بر م-
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   دمی خوشمزه خرزی چهی برات یراست .... زمی نترس عزگهی د-
  

 گوشه هی و رفت دی رو دادم دستش با ذوق از دستم گرفت و صورتمو بوستزای پی که جعبه کردی نگام ممنتظر
  برو تو اتاقت :  و اشاره گفت مای هم با ای بی لحظه بنینشست در هم

  
   شم ؟می کجا برم قارهی امشب جونمو بگنی همترسمی کجاست ؟ ملیی عزرای بیب:  گفتم اروم

  
 هی یگفتی مری بخدنیبه به رس : دمی شنلویی عزرای صداهوی انداخت ری و سرشو زدی لبشو به دندون گزی بیب

  می برات پخ پخ کنی ، شتریگوسفند
  

   رونیهمه ب:  دادش خونه رو لرزوند ی بگم که صدایزی دهنمو قورت دادم نتونستم چاب
  
 در برم که یی جاهی از خواستمی منگال منیمنم ع رفتن ی ورهی هر کدوم ی بی و بمی و نورا و مرالی ل-

   جاست نیشما کجا ؟ جات هم:  و گفت دیبازومو کش
  
  من نورام  .... ی نه به جون تو منو اشتباه گرفت-
  
  ....  بسه ی خوشمزگ-
  
مهگلم برو :  گفت ی به طرف مهگل رفت و اروم و با مهربوندیکشی که دستمو می در حالومدی صدام درنگهید

   ؟ زمی باشه عزمیای ما هم مگهی دقهیاتاقت چند دقتو 
  
   باشه -
  

 یلی معلوم بود که خکردی دستمو داشت خرد ممی کرد و فقط خودم و خودش موندرونی همه رو بخالصه
 از یتو به چه حق:  گفت دادی به طرف کاناپه رفت و نشوندم خودش هم کنارم نشست و با داد و بهیعصبان

   ؟ رونی بیخونه زد
  
  خب حوصله ام سر رفته بود ....  خب -
  
 ی که بخوای نداری اصال حقی هستی زندانهی ؟ تو مث ی به چه حقگمی دارم مدمی ازت نپرسلشوی من دل-
   رونی بیبر
  
   خونه نی تو ادمی ؟ پوسی گرفتری بابا مگه اس-
  
   ؟ ی داشتکاری با اون پسره چی کرد ولشی کارهی بشه دی رفتنتو شارونی حاال ب-
  
  کدوم پسره :  تعجب سرمو بلند کردم با
  
   نی با هم بودییتزای همون که تو پ-
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   ؟ یکارمی بدم ؟ اصال چحی واست توضدی بازوی به تو چه مگه همه چ-
  
 خواستم فرار دمی ترسخوردی زد نفساش به شدت تو صورتم می رگ گردنش کلفت شد صورتش به سرخهوی

 دهنم احساس ی شور خون رو توی داغ شد و مزه هی ثانهیصورتم تو  طرف هی بازوم تو دستش بود یکنم ول
 صورت من زد ؟ تو کرد ؟ کاری االغ چنی اتی بار منم داغ کرده بودم از عصباننیکردم سرمو بلند کردم ا

 ی به صورتش دستمو دور انگشتاش قفل کرد و هر کاردهی نرسیدستمو بلند کردم که بزنم تو صورتش ول
 بودم به طرف دستش حمله بردم و دستشو گاز گرفتم اونقدر گاز گرفتم ی از بس عصبانشدی جدا نمکردمیم

   داد و هوارش بلند شد یکه صدا
  
 به سمت پله دمی مطمئن شدم دستمو ول کرده منم ولش کردم و دویوقت .......ی وحشی ول کن دختره -

برو تو اتاقت درو قفل کن :  با عجله گفت دمی رو دی بی تو راهرو بدیها اونم از جاش بلند شد و دنبالم دو
   کشتترتتیبگ
  

 بدتر خودمو تو اتاق انداختم و گهی کردم تازه ازم کتک هم خورد دشی از حد عصبانادی زدونستمی مخودمم
 لگد به در هی زودتر دروقفل کردم و پشت در نشستم ی داخل ولادی و خواست بدی که رسکردمیدرو قفل م

 امی کن اگه خودم ببازبا زبون خوش درو :  و حرص تو صداش گفت تی شدم با عصبانزد که از پشت در پرت
   کنمای باهات تا نمینجوریداخل ا

  
   برو بابا -
  
من ...  کنم کارتی چدونمیم....  اره ؟ یخری جنس می با عشوه گریریم....  اشغال ی درو باز کن عوض-

   رو ادم نکنم فرزاد نیستمیکیتو 
  
   تزای از پری غدمی نخریزی توهم ؟ من که چهی چی عشوه گر-
  
   بهت دادن ؟ ی رو چطوری تومن500 پس اون صندل -
  
   بهم داد یادگاری با مرام به عنوان هی ؟ یگیاونو م....  اها -
  
که  ... یختیتو هم کم براش عشوه نر .... دمیخودم صداتونو شن:   لگد محکم زد و گفت هی دوباره -

   کلفته اره ؟ لیبی ادم بدعنق و سهی اره ؟ که  ؟زنهیشوهرت کتکت م
  
 ؟ در ضمن حاال چرا به تو بر یبه دل گرفت...  گفتم ی بابا محض شوخ_ دهی مارو شنی از کجا حرفانی ایوا
   ؟ یدیحاال از کجا فهم ... یستی ؟ تو که شوهرم نخورهیم
  
  از همون اولش دنبالت بودم :   صدای ارومتری گفت با
  
   یه نبود تو که خون-
  
   دمتی تو راه د-
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   گهی و پاساژ زدم دابونی تو خی دورهی نکردم فقط یباید دیده باشی که من کار... خب پس چه بهتر -
  
 انتظارتو ی بدیلی تکرار بشه که اگه بشه عواقب خدی هم نباگهی و دی مرتکب شدی از نظر من گناه بزرگ-
   کشهیم
  
   برو بابا -
  

 یزنی خودته ها می خونه ی از درهایکی نیبابا ا:  به در زد ین لگد محکم چودی صدامو شننکهی امث
   شیشکونیم
  
   ادبت کنم دی بارونی بای ب-
  
   گهیول کن د ...ای هستیشیری عجب س-
  

 وردی نرمی شانس اوردم گشدی وقتا واقعا وحشتناک می انگار رفت بعضشیآخ .... ومدی ازش نییصدا
 هی هوا بخوره ی کمهی شیل و مانتو رو دراوردم موهامو باز کردم اخ شاخوردمی کتک مفصل مهیوگرنه 

 من همان و تن برگشی تخت بلوزمو بردارم ولیدست لباس اماده کردم و تاپمو دراوردم برگشتم که از رو
  گرد شدن چشمام همان 

  
 کهیل شدم مرت هوکردی نگام مانهی لبخند موذهی ابرو باال رفته و ی تاهی بغلش زده بود با ری زدستاشو

 خودم گرفتمش هر چند اونم ی رفتم و جلورجهی به سمت تاپم شکنهی داره بر و بر منو نگاه مکشهیخجالت نم
   ؟اخل دی اومدیچطور .... رونیبرو ب : دمی بهش توپتی بود با عصبانکی کوچیلیخ
  
   سوراخ سنبه هاش هم بلدم ی خودمه پس همه ی به قول خودت خونه -
  
   رونی برو ب خب حاالیلی خ-
  
   نشده هی چرا برم ؟ حساب من و تو که هنوز تسو-
  

 باهام نداشت اب دهنمو قورت دادم سرمو ی فاصله اگهی دکمیچند قدم اومد نزد..  ها هی بابا عجب خرای
   ؟ رونی بی اجازه رفتی بی چیبرا: بلند کردم و تو چشاش زل زدم که با اخم گفت 

  
  ونه حوصله ام سر رفته بودتو خ.... خب گفتم که ...  خب-
  
   ی منیتا اخر عمرت زندان...  ؟ یدیفهم .... رونی بی بری حق ندار-
  
 یشی میچرا روان ... گردونمی بخدا بهت برمدمی خرت و پرت دزدکهی کردم ازت دو تا تی غلطهی بابا من -
   اخه ؟ هوی
  

 خرت و پرت کهی بخاطر چند تا تدمتاوری ننجایا:  کرد و گفت ی امو تو دستش گرفت دندون قروچه اچونه
   رونی بندازمتی مپای تهیاوردمت که ادمت کنم وقتش هم که شد خودم با .... 
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 هم منت سر من نذار نقدریا....  خودتو ادم کن ی ؟ تو برو اول اگه تونستی چیعنی:  به جوش اومد خونم

  یخودت بزور نگهم داشت
  

   ادم نبودنو بهت نشون بدم ؟ یخوای ؟ مستمی نمن ادم:  و خونسرد نگام کرد و گفت اروم
  
 تخت از بس هول شدم ی بلندم کرد و انداختم روهوی دمی ترسشتری خونسرد بودنش بنی از ایی جوراهی

 ی حتتونستمی بود نفسم گرفت نمنیلباس از دستم افتاد خواستم بلند شم که خودشو انداخت روم از بس سنگ
   من رو غول وزنشه خودشو انداخته هیقد  .... نمینار ببرو ک : دمیتکون بخورم بهش توپ

  
 معذب بودم بلوز یی جوراهی کردمی مقابل صورتم بود فقط تو چشام زل زده بود منم با اخم نگاش مصورتش

 نفسش تو صورتم ی نبودم گرماکی پسر نزدهی به نقدری تو عمرم اسی نالشی خنیتنم نبود اونم که انگار ع
 دونمی نمدادی به ادم میدی حس نا امهی نگاهش سرد بود دادی رو میشگیمون عطر هم هی بازم بوخوردیم

 لبم ی شد رودهی کشنیی نگاهش به پادونمی هست که من نمشی زندگی تویزی چهی کردمیچرا احساس م
 کرد و دوباره زل زد تو چشام که اخم کردم و زی اوضاع خرابه چشاشو رنکهیزوم کرده بود اوه اوه مث ا

   شمی خفه مرین زی اگهی دقهی ؟ از رو من پاشو دو دقیدیچته ؟ ادم ند: م گفت
  
 رو بهت نشون ی واقعوونی حهی خوامی خب مستمی من ادم نیتو گفت.....  ندارم ی قصدنی اما من همچ-

  بدم 
  
  شده بود چشاش خماررهی اون به لبام خی ولکردمی با گیجی نگاش مدیکشی شد تند تند نفس موونهی دهوی

 تنه اش قفل شده بود مشت کردم و تقال کردم بزنمش کنار ری دستام که زادی بشی پی ممکنه چدونستمیشد م
 لبم پوست ی و به جادم سرمو برگردونعی سری سانت هم تکون نخورد سرشو جلو اورد که ببوسه ولهی یول

 نبود فقط شیالغ هم حال نداشتم و اون ای تجربه انیتا حاال همچ)  داغ شدمهوی دیبوس( گردنم داغ شد
 تو چشاش نگاه کنم تونستمی خودشو ثابت کنه سرمو برنگردوندم نمی زهر چشم بگیره و مردخواستیمثال م

 ری چشمامو بسته بودم و اونم تند تند زدادی بهم دست می احساسنی بار بود که همچنی اولزدیقلبم تند تند م
 خواستی انگار زبونم الل شده بود دلم مکردمیاحساس م بودم و خودم لرزش بدنمو دهی ترسدیبوسیگلومو م

 نفس نفس زدنشو ی بزنم بدنم سست شده بود صدای حرفتونستمی نمی رو خبر کنم ولهی بکشم و بقغیج
 گردنمو گاز گرفت از دردش اخمام تو هم رفت و نگاش ری و بوسید  زکرد گوشمو تو دهنش ی الله دمیشنیم

 داشتم یکی همه نزدنی گذاشت از امیشونی پی روشویشونی من مکث کرد پدنیکردم چشماش خمار بود با د
 نقدری تا حاال انطوری اونم همدمیکشی دست خودم نبود تند تند نفس مدمیلرزی مدی مث بکردمی میقالب ته

 من گره خورده ی بودم بدن اونم گرم بود صورتش سرخ شده بود و مژه هاش به مژه هاشدهدگرگون ن
 از روم بلند شد و با عجله به طرف هوی شد ی که بازم جندی دی چشام چی تودونمیاز کرد نمبودن پلکاشو ب

من چم  .... ؟ یابونی غول بهی کگهی دنی ایوا .... دمی نفس راحت کشهیبا رفتنش ....... بالکن اتاق رفت
 سی ها دروغ نشهیم میزی چهیاسغفراهللا منم  .... خواستی نکردم سرش ؟ چرا دلم مدادیشده ؟ چرا داد و ب

 از تخت جدا بشم اصال حال و حوصله اش خواستی بود دلم نمی جورهی کرم از خود درخته حالم گنیکه م
 و دمیهم نداشتم هنوز بدنم سست بود اونقدر حالم بد بود که فقط تاپو تنم کردم و دوباره گرفتم خواب

  ...  زود هم خوابم برد یلیخ
  
 ستی باالست بهتر نیلیاقا تبش خ:  دادم که گفت صی رو تشخی بی بیا صددمیشنی اطرافم میی صداهاهی

   ؟ مارستانی بدشیببر
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   ادی بیری زنگ زدم دکتر ام-
  
  ؟یکتکش زد ... یتمام گردنشو کبود کرد....  با دختر مردم ؟ هی چه کارنی فرزاد مادر اخه ا-
  

 یسی گرمم بود خیلیخ... اره که بده  ندی بگه ؟ جوابی چخوادی خب بچه پررو مدمی از فرزاد نشنییصدا
قربونت برم :  رو صورتم خم شد و گفت ی بی چشامو کم کم باز کردم که بکردمیموهامو از عرق حس م
   ییهویپس چت شد ..  نبود تیزیحالت خوبه ؟ تو که چ

  
  حالم خوبه  ... ستی نمیزی من چ-
  
   نداشت ی ادهی فایول کنمی ات مهی باالست دو ساعته دارم پاشویلی دختر تبت خ-
  
   االن خوبم -
  

 چشام اومد نمیدونم ی به فرزاد افتاد اونم بهم زل زده بود از نگاش داغ کردم بازم اون صحنه جلونگام
 التیبرو خ .. ی بی بستی نمیزیمن چ:  گفتم ی بیچرا خجالت میکشیدم نگاش کنم سرمو برگردوندم و به ب

   نجای اادی بدیراحت فقط به مهگل بگ
  

   ؟ی دارکاری به اون چسهینویمهگل داره مشقاشو م:  وسط حرفم و گفت دی محل پری بخروس
  
   نمشی ببخوامیبه تو چه ؟ م....  خواهرمه ها نکهیمث ا:  گفتم تی عصبانبا
  
حالش  .... ضهی نشو مریفرزاد جان مادر عصبان:  مقابلشو سد کرد و گفت ی بی بی جلو اومد ولتی عصبانبا

  اعت کن پسر  مرسیخوب ن
  
   حرف بزنه ی با بزرگترش چطورسی الف بچه بلد نهی....  رو ادم کنم ی فسقلنی ادی برو کنار بای بی ب-
  

   زنمی باهات حرف می داراقتی که لیهمونجور:  برم داشت و زبون درازم راه افتاد ابوی بازم
  
 از جلوش ی دوست دارین هر ک تو رو جوی بی خدا به دادم برسه بی وارونی زد بشیشونی بار رگ پنیا

   کشهی منو مگهی دندفعهیکنار نرو ا
  
صلوات  ... گهیولش کن د...  بچه یگیمادر خودت م:  بهم رفت و رو به فرزاد گفت ی چشم غره ای بیب

   برو گهی حالش خوب شده دنکهی هم مث ادهی ورپرنیبده ا
  

 تی با عصبانی بی از اتاق خارج شد که ب محکمی و با قدم هادی دستشو تو موهاش کشتی با عصبانفرزاد
   ؟ یکنی متی پسرمو اذنقدری چرا ادهیورپر:  تخت نشست و گفت یکنارم رو

  
   ؟یکنی با من دعوا میابونی غول بنی به خاطر اادیدلت م:  خودمو براش لوس کردم دموی ورچلبامو
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 سرت ی ساعته االن باالکی یکنی متشی اذیلیاخه مادر جون اونم گناه داره تو خ:  زد و گفت ی لبخند-
 نکارای تا حاال از ای کسی فرزاد برایزنی باهاش حرف مینجوری اونوقت تو اادی بنیی تا تبت پاستادهیا

   بگم استغفراهللا یچ.....  نفر که اونم هی اال دمی حداقل من نداینکرده 
  

که فرزاد باهاش خوب بوده ؟ اصال  هی  اون ک" نفر ؟هی به جز " زد باال شاخکام تکون خورد می فضولآمپر
 ی بد باشه چخواستی با من خوبه ؟ پس اگه میعنی اما االن وونهیوا منم د....  با من خوب باشه دیچرا با
  بود ؟ 

  
   ؟ ی بی بی به جز ک-
  
 لباسات هم عوض کن ارمی بخواب برات مریبرات سوپ درست کردم بگ:  بدون توجه به سوالم گفت ی بیب

   شده ؟ی گردنت چدیبه گردنم خورد و پرسنگاهش .... 
  
   نشده شیزی چیچی ه-
  
   کبود شده -
  

 نقدری کرده که اکاری چنمی رفتم ببنهی ندادم که اونم از اتاق خارج شد به طرف ای باال انداختم و جوابشونه
نم کبود  گردری و زنهی سی بزرگ اندازه دندوناش باالرهی داهی چشام گرد شد دمی خودمو دیتابلوئه وقت

 ی پسره شدی مدای روش پی بود و زود زخم و کبوددی بدنم سفی بود ولیشده بود پوست صورتم گندم
 نگاه کردم صورتم سرخ شده نهی که افتاد بازم داغ کردم تو اادمی .....ی کرده ها وحشکاری چنی ببشعوریب

 به مهگل خواستمی مرونیتاق رفتم بلباسمو عوض کردم و از ا ...... شمی لبو منیبود اخ ابروم رفت منم که ع
 تخت کنار هم و مشغول ی فرزاد و مهگل نشسته بودن روتعجب بزنم در اتاقشو باز کردم در کمال ی سرهی

تو :  کردم و گفتم ی که هنوز رد خنده رو صورت هر دوشون بود اخمگفتنی می چدونمیحرف زدن بودن نم
   تو اتاق مهگل ؟ ی اومدیبه چه اجازه ا

  
   خودم ی اجازه  به-
  
   تو اتاق خواهر من یای بی تو حق ندار-
  
   اما قراره خواهر منم باشه مگه نه مهگل ؟ -
  

 ی تکون داد و حرفاوی وی نی کردم و به مهگل نگاه کردم که اونم کله اشو عزی چشامو رزدی مشکوک مهیقض
   ؟ هیمنظورت چ:  کرد گفتم دییفرزادو تا

  
 به من بده ی اجازه عکس العملنکهی ؟ و بدون ایسادی سرم وایلبکارا باال طنی عهیچ:  کرد و گفت نگام

   ی بدوندی هست که باییزای چهی... خب :  تخت نشوند و دوباره گفت ی و کنار خودش رودیدستمو کش
  
   ؟ی مثال چ-
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... . دوست داشتن از دست دادنیلی پدر و مادر من بعد از فرناز بچه دار نشدن و فرناز رو هم که خ-
 اشتباه بزرگ هی لی دلنی به همدادی من انجام می روتاشوی افسرده شد و تمام حساسیلیمادرم بعد از اون خ

 زنهی هر وقت زنگ مشده عوض یلی رفتارش خدهی که مهگلو دیاما از زمان....  من مرتکب شد یتو زندگ
  .....کرده  کالفه ام گهی اال مهگلو زنگ زدناش دو برابر شده دپرسهی نمچکسویحال ه

  
   هیحاال منظورت چ... خب :  و گفتم دمی حرفاش پرنی ب-
  
   کنه ی زندگنای مدت مهگل با مادرم اهی خوامی م-
  
   چرا ؟ -
  
   نداره مهم مهگله که قبول کرده ی به تو ربطنشی ا-
  
   ی صاحاب بشیتونی نمگهی دنوی مهگل دست منه ای اجازه -
  

   ؟ یدیمن خودتم صاحاب شدم هنوز نفهم: فت  زد و کنار گوشم گی اانهی موذلبخند
  
 منو یتونی وقت نمچی در ضمن تو هکنهی رو ثابت نمیزی که چغهی صنیا ..... یدی من خندی تو به گور بابا-

   ی که تو ندارخوادی ماقتی چون داشتن من لیصاحاب بش
  

ره ؟ بدست اوردن تو  رفته اادتی چند ساعت قبل ی صحنه هانکهیمث ا:  کرد و گفت ی قروچه ادندون
 اقتی که لیی تونی ندارم چون ای اصرارچی منتها من به داشتن تو هی که فکرشو بکنهیزیراحت تر از اون چ

   یمنو ندار
  
   اعتماد به سقف ی برو بابا خدا-
  
   مادرم دلش براش تنگ شده نای مادرم ای مدت بره خونه هی که مهگل نهی به هر حال حرف من ا-
  
   ؟ نجای اادیر تو نم خب چرا ماد-
  

 فکر ی خودشو داره هر چند به نظرمن کامال سنتلیاون هم دال:  و گفت دی تو موهاش کشی دستیعصب
   ادی نمرهیگی که گناه صورت میی جاگهی مکنهیم
  
   ؟ی گناه ؟ چه گناه-
  
   مادرم شی پرهی که گفتم مهگل مینیهم .. یزنی گنده تر از دهنت حرف می دارگهی د-
  

 کنهی هم بچه گردش می کمهی بود خب بره ی نداشتم چون مهگل هم ظاهرا راضیتش مخالفت راسخب
   ستی نی اون که زندانامی خونه حاال من مث زنداننی تو ادیپوس

  
   بکن ی خواستی باشه بابا هر غلط-
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 دلم گهیر د باهیفقط  ..... گهی بار دهی:  برداشت و دستشو دور گلوم انداخت و فشار داد گفت زی سمتم خبه
   اونوقت مطمئن باش زنده ات نمیذارمی گنده تر از دهنت حرف بزنخوادیم
  
 یری زنجوونهید...  دستشو برداشت و از اتاق خارج شد کردی مهگل که با وحشت ما دو تا رو نگاه مدنی دبا

نم وگرنه به  رو نزی حواسمو جمع کنم تا هر حرفشتری بدی به بعد بانی از اشمی خدا من ادم نمیوا..... 
   خورهی اقا برمی قباجیتر
  
   خانم ؟ستهی مادرش شای خونه ی بریخوای ؟ مگهیفرزاد راست م ...زمی خب مهگل عز-
  
البته اگه تو اجازه ....  گناه داره ششی برم پگهی و مزنهی با من هم حرف مزنهی هر وقت زنگ می اخه ابج-
   رمی نمیند
  
   ایاری درنی بازدی بددی ندارم فقط ندین حرف برو می نه بابا اگه خودت دوست دار-
  
   ی باشه ابج-
  
   مدرسه ی بردی بخواب صبح باری بگگهی د-
  
 خدمتکارا هم رفتن ی همه 12 که تازه ساعت ادی کنم ؟ خوابم نمکاری اومدم حاال من چرونی اتاقش باز

 هی پرسمیت هم ازش م هر وقی چرا ولدونمینم .... مونهی نمنجای هم ای بی بیساختمون خودشون حت
   تو اون ساختمونه راحت ترم گهی و مدهی ملمیاستغفراهللا تحو

  
 چند تا هی کردمی منیی چند وقت از بس شبکه ها رو باال و پانی اونیزی تلوی طرف سالن رفتم و نشستم پابه

 ی دختری قصه زندگکردی  داشت عمارت سراب پخش مpmc زدم نمی کردم که ببدای به نسبت بهتر پیشبکه 
 رمردهی پنی عاشق ادمی شادونمیچه م....  ازدواج کرده بود رمردی پهیبود که از عشقش جدا شده بود و با 

 ی از ترشادمی بودم که ونیزی محو تلونطوری دختره اس همنی خودم گندتر از ایزندگ.... شده به من چه 
 انداخته بود رفتم اشپزخونه ی ترششی هم چند روز پی بی گل کلم بودم بی اومد من عاشق ترشی بی بیها
 داشتم ی ترشاری مشغول خوردن شدم انگار وی خالی خالنطوری و همختمی خودم ری برای کاسه ترشهیو 

 : دمیتا اسمشو اوردم صداشو شن..... به قول فرزاد خدا شفام بده  .... ستمیخاک تو سرم من که حامله ن
  یکنی مکاری چیدار

  
 زد پشتم بعد از چند تا سرفه نفسم سر جاش شی گرزی اشپزخونه شد و با اون دستا وارددی تو گلوم پرسرکه

  ..... چته ؟ کمرمو داغون :  گفتم تی سرمو بلند کردم و با عصبانزدیاومد نامرد عمدا محکم م
  

 شی اراهی دختر با هی کردی بود و ما رو نگاه مستادهی دختر کنار اپن اشپزخونه اهی دی تو دهنم ماسحرف
 سرخ به لباش زده بود و چشماش کی ماتهی چشاش سبز بود هی دماغ و لباش معلوم بود که عملظی غلیلیخ

 نگاه به دختره و هی هست ی چه شکلشی داد خود واقعصی تشخشدی شده بود که اصال نمی نقاشیهم به حد
نه هاش حلقه کرد و  زد و رفت کنار دختره و دستشو دور شوی نگاه به فرزاد انداختم که فرزاد پوزخندهی

   تایدوست دخترم رز: گفت 
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  خصوصا به رنگ لباش  .... ادی اره بهش م-
  

 اخه از سر تا ی زرشکی ؟ دختره هی کگهی دنی اشششششششی بهم کرد و روشو گردوند ای نگاه سرددختره
 ی پسر بهی ی  خونهادی شب نم12 دختر سالم که هی وگرنه هی اونجوریپا قرمز پوش بود معلوم بود از دخترا

 ی توعی و سردی کشدستم رو از ی شدم که فرزاد جلو اومد و کاسه ترشیتوجه به اونا مشغول خوردن ترش
   ؟ ی بخوری افتاده ترشادتی یاخر شب...  بخواب ریبرو بگ:  کرد و گفت شیدبه خال

  
   ؟ تو برو به کارت برس ی دارکاری خوردن من چی به ترش-
  

   واجب تره یلیکار من خ ... رسمی به کارم مرمیخب معلومه که م: و گفت  طعنه زدم اونم گرفت بهش
  
   حده نی در هماقتشونی امثال تو لگهیخب معلومه د....  اره برو -
  
 اشپزخونه افتاد داشتم ی صندلدمی به سمتم حمله کرد که از جام پری حرفم کفرشو دراوردم عصباننی ابا

 دور اشپزخونه کردی دختره با تعجب نگامون مشدی نمی کنم ولدایار پ راه فرهی بلکه گشتمیدور اشپزخونه م
 ی به ورودنکهی امحض به ی دستش در برم ولری برداشت خواستم از ززی به طرفم خهوی که میگشتیم

 موها نی دردم اومد اه لعنت به ایلی خنی که با لگن خوردم زمدی موهامو از پشت کشدمیاشپزخونه رس
 از دردش اشکم دراومد اشغال با موهام بلندم کرد و گنار گوشم کردیسره پشتم درد م خدا باعث دردشهیهم

 کنار امشبو با تو ذارمیاونو م ... یکنی مید چرا حسوزمیباشه عز...  اره ؟ نهی هماقتمیکه من ل: گفت 
  ای اون دنفرستمتی چون بعدش خودم میری نمای چطوره ؟ تو هم ناکام از دنگذرونمیم
  
   کثافت ین موهامو کند اخ ول ک-
  

 دلش ی هر غلطیذاشتی ؟ می اللگفتنی میزدی نمی د اخه اگه حرفدادمی از درد رو هم فشار مچشامو
 دختره با وحشت دیکشی به طرف پله ها رفت و منم با خودش مدمیکشی بکنه با زور دنبال خودش مخوادیم

   یفرزاد ولش کن موهاشو کند:  و گفت ومدیکنارم م
  
   زبونشو کوتاه کنم امشبدی باذارهی پا رو دمم میامشب بکشمش بدجور خوامی م-
  
  خب تو دمتو جمع کن .... از دم تو هم اونجا هست کهی تهی رمی الحمدهللا هر جا م-
  

 و دنبال خودش تا اتاقش کشوند وارد اتاق شد و درو رو دختره بست و قفلش کرد پرتم دی کششتری بموهامو
 به طرفم اومد ومدی از چشام اشک ماری اختی بود بدهی از بس موهامو کشنیکرد که با ضرب خوردم زم

 .... ارمی درمتوامشب پدر:  صورتم نگه داشت و گفت ی سانتهی دستش گرفت و صورتشو یوچونه امو تو
 در برابرت یهر حق .... ی منی اغهی نباشه تو زن صیهر چ .... یاری جد و ابادتو از قبر دربکنمی میکار

  دارم 
  
 دونستمی کنه می تالفخواستی می اون بدجوری نزده بودم ولی بدیلی ازش خسته بودم من حرف خیلیخ
 نی به ای بودا ولی بودمش البته همش عصباندهی ندی عصباننقدری چند وقت انی تو اهی بار کامال جدنیا

ز ترس اشکام  کردم اومدم تو سالن ای عجب غلطدیلرزی مدی بودم بدنم مث بدهی بود ترسدهیحد نرس
 تخت نشوندم و روبروم نشست با ی بلندم کرد رونی زمی از رودمیدی صورتشو واضح نمختیری منجوریهم
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 کردی حرف فقط نگام می اخم نداشت و بگهی صورتش واضح شد دی کمهیانگشت شصتش اشکامو پاک کرد 
 ؟ یکنی مهی گری دارینجوری ؟ چرا اهیچ:  زد و گفت ی لبخندومدی چرا اون شب اشکام بند نمدونمیاما نم

   ولت کنم؟ی دل منو بسوزونیخوایم
  
 سرم کاله یتونی هم نمزای چنی با اادی اشکا به رحم نمنی دل من با ایول:  نگام کرد و گفت طنتی شبا

   یبذار
  
   ؟ارهی خواست دل تو رو به رحم بیک... برو بابا :  بغض تو صدام گفتم با
  
 غول نی ادی اغوشم گرفت از تعجب چشام ورقلمبدریو با خشونت خاص دی کرد و دستمو کشی خنده اهوی
  مگه بهت نگفته بودم موهاتو باز نذار :  و گفت دیچی کارا ؟ موهامو دور انگشتاش پنی و از ایابونیب

  
 نگم یزی چدادمی محی اش بود و ترجنهی سی شوکه بودم سرم روکردی ندادم در واقع زبونم کار نمجوابشو

   شد ؟ حاال گربه زبونتو خورده ؟ یچ: جدام کرد و مشکوک گفت که از خودش 
  

  برم تو اتاقم ؟ :  انداختم و اروم گفتم ری زسرمو
  
   رونی بی اتاق برنی از استی نه امشب قرار ن-
  
   بذار برم تو هم با دوست دخترت خوش بگذرون گهی نکن دتی اذ-
  

  نم خوش بگذرونم  با زکشهیامشب عشقم م:  زد و گفت ی اانهی موذلبخند
  
   خوندنی هم زورغهی اون صستمی نکنا بذار برم من که زن تو نای شوخنی با من از ا-
  
   یشی االن زن من محسوب مپسی تو هم قبول کردیزی هر چای ی زورگهی حاال د-
  

  مهگل هم دوستگهی دی کنتیاگه منو اذ:  از نقطه ضعفش استفاده کنم دی کم فکر کردم باهی گفتی مراست
  نداره 

  
   وسط ؟یندازی من و توئه مهگلو چرا منی مسائل بنیا:  و گفت دی تو هم کشاخماشو

  
   ارشی اون خواهر منه و منم صاحب اخت-
  

 از جاش بلند شد و به سمت در اتاق رفت درو باز کرد و کردی بزنه فقط نگام می حرفنکهی لحظه بدون اچند
 و مشغول دراوردن مانتو شلوارش بود فرزاد دی شالشو کشدختره رو اورد داخل دختره هم کامال خونسرد

   توئه ری اتاقه تقصنی دختر االن تو انیاگه ا: دوباره کنارم نشست و گفت 
  
   داره ؟ ی وا به من چه ربط-
  
   ی بخوابنجای ای حتیستی حاضر نی ولی تو زن من-
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  دمی شنهی توئه از بقی شهی کار همنکهیا .... ی بابا تو هم توهم زد-
  
   دختره رو راهش ندم نی و افتهی اتفاق ننی امشب اتونستی م-
  
   نداشته باش ی بکن فقط به من کارخوادی دلت می راحت ترم اصال هر کارینجوری من ا-
  

 لباساشو دراورده ی که به دختره افتاد از تعجب چشام گرد شد و دهنم باز موند دختره  تقریبا همه نگام
 ی صحنه پوزخندنی ادنیفرزاد رد نگاهمو دنبال کرد و با د .... ای حی چه بریباس ز لکهیبود به جز دو تا ت

   ؟ی تعجب کردهیچ: زد و گفت 
  

برو :  که گفت دمی حالم ازش بهم خورد دختره هرزه صداشو شنفتهی انداختم که چشام به دختره نری زسرمو
  تو اتاقت 

  
 بود از کی نزددمی نفس راحت کشهی که خارج شدم  حرف از جام بلند شدم و به طرف در رفتم از اتاقیب

 به موقع اومد دلشو رحم اوردم وارد اتاق خودم هی اشک و گرنی ایول....  دستم بده ها ی کارهی تیعصبان
 گذاشته بودن تا یشیرا خورد روش انواع و اقسام لوازم ایشی ارازی چشمم به مومدی خوابم نمیشدم ول

 بعد از ی ولکردی منو مدل خودش مشهی همنی استفاده نکرده بودم البته مهزای چنیحاال تو تمام عمرم از ا
 هی دلم خواست منم هوی نگاه نکردمشی بارم خودمو با اراهی ی حتکردمی کردنش صورتمو پاک منیتمر

 خودم تا حاال انجام ی ولکنهی مشی ارایچطور)  از مستاجرایکی (نی بودم مهدهی بزنم دنای به ایناخنک
 بود که ی چدونمی کرم نرم کننده به پوستم زدم نمهی بلد بود رفتی بودم هر چند اونم چون کالس منداده

 خط چشم هی زدمی بهشون نمیزی چچوقتی هیصورتمو براق و شفاف کرد مژه هام بلند و برگشته بود ول
 وقتا ی بعضدیکشی م وقتا باالی بعضنی چشمم اخه مهی باالای بکشم چشمم ری زدی بادونستمیبرداشتم حاال نم

 و دمی بار کشنی بد فرم شد چندیلی خی قشنگ تر بود اومدم خط بکشم ولدیکشی باال می وقتی ولنییهم پا
 پشت پلکم مهی خط نصفه نهی تا تونستم دمی گرفتم گوشه چشممو کشادی باالخره راهشو نکهیپاک کردم تا ا
 درشت شده یلی چشام خدمی پشت پلکم کشید دوی هی هم سای کمهی کردم ریی تغیلی خشییبکشم اما خدا

 ی رنگای همه نی به نظرم قشنگتر بود بخاطر همشی بزنم بعدخواستمیبود رفتم سراغ جعبه رژ هر کدوم م
 و شی ارااد استعدی من خدادادنکهی بد هم نشد مث انی به لبم همچدمی کردم و مالی به همو قاطکینزد

 به گونه ام زدم موهامو هم ی هم رژگونه صورتی کمهیترا دارن  دخی داشتم البته فک کنم همه زای چنیا
 بودم دهی شنالی از لنهی هم گذاشته بودن کنار اسی دستگاه بابلهی شده بود شونه کردم ختهی به هم ریلیکه خ

 بود دستگاه رو روشن کردم و کم کم کار لخت صاف و یلی من خی موها رو فر کنه موهاتونهی دستگاه منیا
 گرفتم تا اخرش می تصمدمی دی تو صورتم میادی زریی گرفتم دستم خسته شده بود اما چون تغادیباهاشو 

 بکشم بدک نشده بود خودمو که نگاه سی موهامو بابلی تا تونستم همه دی ساعت طول کشکیادامه بدم 
 در یدا بودم که صدنی کشسی ها هنوز در حال بابلکنهیکار می چشی ارانی عوض شده بودم ایلیکردم خ

 ی با چهره رونی شد از جام بلند شدم و از اتاق اومدم بدهی که محکم بهم کوبدمی از اتاق ها رو شنیکی
 داد و لمی تحوی پوزخنددی من که رسکی اومد نزدرونی دختره مواجه شدم که از اتاق فرزاد بیعصبان

   یری می شده ؟ چرا داریچ:  گرفتم و گفتم ستشو رد بشه که دخواستیم
  
   نای مگهی مای مهسا گهی مای حال همش یفقط مست و ب.... برو از اون پسره بپرس  -
  
   مست ؟ اون که مست نبود -
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   زنهی پسم مدمی بهش پا می تا خرخره خورد هر چی پسره عوض-
  
   برو گهیخب د:  زدم و گفتم تی از سر رضای لبخنداری اختیب

  
   شهی می پس پول من چ-
  
   ی نکردیدر ضمن تو که کار ... ری از خودش بگای فردا ب-
  
   خوادی رو منای مای ظاهرا مهسا یمن کارمو انجام دادم ول:  گفت هی کنابا
  
   مست کرده ؟-
  
   اره -
  
   ری از خودش بگای تو برو پولتو بگهی خب دیلی خ-
  

 الیخی بد باشه و بزور نگهم داره بیلی حالش خدمی ترسی برم بهش سر بزنم ولخواستمی رفت میوقت
 بی عجی به رفتارادمی وارد اتاق خودم شدم و به طرف تخت رفتم دراز کششهیباالخره خودش خوب م

 ؟ ولش کن بابا اوردهی که اسم اونم مهی کنای منی ؟ اصال اارهی اسم منو بی تو مستدی چرا باکردمیفرزاد فکر م
   بخوابمرمیبگ
  

اک به سرم چرا درو قفل نکردم ؟ اندام  خی وادی در چرخرهی که دستگشدی کم کم داشت چشام گرم م
   ؟یکنی مکاری چنجایتو ا... تو :  تخت نشستم گفتم ی و رودمی درگاه ظاهر شد از جام پریفرزاد تو

  
 هوی که دی دی چدونمی تخت نشست و سرشو بلند کرد نمی تلو تلو خورد و اومد روی کمهی خمار بود چشاش

 گونه ی دستشو رودادی الکل می صورتم اورد بوکیرتشو نزدچشاش گرد شد دستشو به سمتم دراز کرد صو
  ؟ی شـدی شـکلـنیچـراااا ا:  گفت ی ادهی کشیام گذاشت و با صدا

  
   ی ؟ برو تو اتاق خودت اشتباه اومدی دارکاریچ .... ینطوری هم-
  
   درست اومدم خوامی نم-
  

 تو رختخوابت دی خاله تو االن بازی عزنیبب:  منم مث بچه ها باهاش رفتار کردم گفتم زدی بچه ها حرف ممث
   ی تو اتاق خودت بخوابی بردی بای بزرگ شدگهی تو هم دنجای نه ایباش

  
   منو بخوابون بعدش خودت منو ببر سر جام بذاریباشه خاله ول:  کرد و گفت ی بلندی خنده

  
   برم سر جاش بذارم ی چجورکلوی قد و هنی خاله من ایروان:  حرص گفتم با
  



   خطرناک منتی    کبر

  
 

 

72

 جا به خواستمی که افتادم روش مدی همزمان دست منم کشدی کرد و رو تخت دراز کشیبار خنده اروم نیا
 یکی همه نزدنی دستشو محکم دورم قفل کرد و به خودش فشار داد نفسم بند اومد از اهوی یجا بشم ول

 یابونی ب غولنی افی دستم بده اخه من که حری کارهی تو حال خودش نباشه و دمیترسیوحشت داشتم م
 سانت هم تکون بخورم بلوز تنش نبود سر هی ی حتتونستمی رسما نمگهی پاهاشو دور پام قفل کرد دشدمینم

ماساژم :  گوشم اروم گفت ری بدنش گرم بود زدمیشنی ضربان قلبشو می اش گذاشته بود صدانهی سیمنم رو
  بده 

  
   ؟ یچ... چ -
  
  ... گفتم ماساژم بده -
  
   دمی بعدا ماساژت میاالن مست.... و خدا  برو تو اتاقت تو ر-
  
   ستمی مست ن-
  
   یدی الکل می بو-
  
   ستمی ن-
  
 عادت به کردمی خودم لرزش بدنمو احساس مدمی خودش فشارم داد اجبارا گفتم باشه باشه ماساژت مبه
م  دستاکردمی حس مث خجالت و شرم رو تو خودم احساس مهی زدی نداشتم هر وقت بهم دست مزای چنیا
 خوب نکاروی اا رو بلد نبودم امی کم ماساژش دادم هر کارهی کم کم دستامو به گردنش رسوندم و دیلرزیم

 کردمیفکر م... منم که بچه... ماساژش بدم گفتی کوک بود مفشی نشئه ام هر وقت کیبلد بودم چون بابا
 براش انجام گفتی میکار هر نی بخاطر همرهی و سراغ مواد نمشهی خوب مگهی براش بکنم دیاگه هر کار

:  بسته اروم گفتی همون چشماا چشماشو بسته بود و بدادمی گردنش حرکت میدستمو رو ..... دادمیم
  کمرم و بازوهام 

  
   خب ولم کن تا بتونم -
  

   رو شکمت بخواب منم برم رو کمرت ماساژ بدم یخوایاگه م:  شل کرد از جام بلند شدم و گفتم دستاشو
  

 من نسبت به اون ی جثه دیاون هم بدون حرف روشکم خواب ... کردمی بابام میه برا رو کی کارهمون
 هی فقط نگاش کنه پوستش صاف و گندمگون بود خواستی روفرم بود ادم دلش مکلشی بود هکتری کوچیلیخ

 که با کمرش ی رودمی رفتم کرم نرم کننده رو برداشتم و مالیشی ارازی به طرف مدی به ذهنم رسیفکر
   ؟ یکنی مکاریچـــــــــــــ:  اروم و کشدارش گفت یصدا

  
   برات از خدات هم باشه زنمی بابا کرم میچی ه-
  
 دستم رو کمرش در حال گردش بود ی اقهی چند دقهی کرم شدم دنی نگفت و منم مشغول مالیزی چگهید

 گردنشو کردمیم و منم کارمو زدی نمیچند تا ضربه پشت کمرش زدم و دوباره رفتم سراغ گردنش حرف
 ی جنهوی دی تو صورتش احساس کردم لرزختی که خم شدم موهام رنی در همون حدمیمالیگرفته بودم وم
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 شد ی صورتش سرخ شده بود ته دلم خالزدی تخت خوابوندم نفس نفس می و با خشونت رودیشد بازومو کش
 تونستمیم اشک جمع شده بود نم اومد سراغم تو چشای بازم اون بغض لعنتی ولی چای از ترس بود دونمینم

 و زبونم قفل میکرد هر موقع که کردمی نمی کارکردمی و داد مغی جدی چرا هر موقع که بادونمی کنم نمیکار
 صورتمون به چند ی فاصله زدی می اون به خماری چشاکردمی حرف نگاش می هم زبونم دو متر بود بدینبا

 اب دهنمو قورت دادم با می زل زده بودگهی همدی چشا شده بود فقط توزیمخی روم ندیرسیسانت هم نم
   ندارم یمن گناه....  خودته ریتقص:  اروم گفت ی خش داریصدا

  
 لمای فی رو فقط تویزی چنی بدنم گر گرفت ضربان قلبم تند شد نفس کم اوردم همچی لحظه همه هی تو
 ی و چشماشو بسته بود من کارختیری بودم خودم تا به اون شب درک نکرده بودم موهاش تو صورتم مدهید
 خود به خود م چشادیبوسی مدادوی لبم حرکت می لباشو رودیکشی لحظه هم نفس نمهی اون ی ولکردمینم

 لحظه جدا شد هنوز چشامو باز نکرده بودم هی فشارم داد شتریبسته شد دستشو دور شونه هام حلقه کرد و ب
 شور خونو حس کردم اما اون دیوونه جدا نمیشد چهره که دوباره نزدیک شد با حرص گاز میگرفت مزه ی

:  گفتی مرتعشی جدا شد با صداحظه لهی ی برادیبوسی صورتمو می همه جادیام درهم شد گونه امو بوس
   اب سرد ریمنو ببر ز

  
 هی ؟ تقال کردم صورتمو برگردوندم دست و پا زدم با زانوم کنمی مکاری به خودم اومدم من احمق دارم چهوی
 دمی حساسش اخماش تو هم رفت از فرصت استفاده کردم و بلند شدم و به طرف حموم دویگد زدم به جال

  سی خوب نلتحا ... رونیفرزاد برو ب:  خمار بود گفتم ی کمهی هنوز ومدیاون هم دنبالم م
  
ه ؟ من به  باشمی اول حموم کنای بیول.... خب باشه :  من جلو اومد که با ارامش گفتم ی توجه به حرفایب

 و با لباس دیبچه پررو لباش تا بناگوشش باز شد و دستمو کش...  که با تو حموم کنم دمیگور بابام خند
 به اون که ی نشست اب سردو باز کردم من که لباس تنم بود لرزم گرفت وانکهی تو وان به محض امیرفت

 و کنار خودش نشوند دیم کش وان نشست ودست منی دوش اب توریلخت هم بود اما انگار نه انگار ز
 ها ابو هی هم نبود عجب جونورالشی خنی اون عی ولدمیلرزیچشماشو بسته بود سردم شده بود از سرما م

 در همون حالت خواستی دلم مبی عجیم ولی اش گذاشت هنوز تو اب بودنهی سیبستم بغلم کرد و سرمو رو
  ...... خوابم برد ی کدمیبخوابم چشامو رو هم گذاشتم و نفهم

  
لباسام ....  خاک بر سرم ی تخت بودم دور و اطرافمو نگاه کردم فرزاد نبود وای که باز کردم روچشامو

 سرم یی بالهی...  فرزاد لباسامو عوض نکرده باشه کنمی ده تا جعبه شمع نذر مایخدا... عوض شده بود 
 خونه اس از اتاق خارج شدم دپس فرزا صبح بود 8 تازه ساعت نییاز تخت اومدم پا.....  باشه حاال اوردهین

 الی مشغول صبحونه خوردن بود مهگل که حتما رفته مدرسه لشهیو از راه پله ها به طرف سالن رفتم مث هم
 دی تو گلوش پری همون موقع چاکهی مرتخورهی چه با اشتها هم مدادنی مسیو نورا هم که داشتن به اقا سرو

   دارما یریمنم خود درگ.... نه بابا حقشه .... داره نه گناه ...  دلم خنک شد شیاخ.... 
  

 تمام بدنم فتادمی مشبی دادی نگاش کنم هر وقت گهی دشهی بود که روم نمنجای ای بودم حاال بدبختکشینزد
  سالم :  انداخته بودم سالم کردم ری که سرمو زی در حالشهیداغ م

  
  حونه بخور  صبنی ماهت دخترم بشیسالم به رو:  جوابمو داد ی بیب
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 ذره هی کنهی مکارهی داره چدمیفهمی نمی ولزدمی مدشی دی چشمری نشستم ززی جوابمو نداد پشت مفرزاد
 ؟ هیچ:  انداختم که گفت ری اش مواجه شدم هول شدم دوباره سرمو زرهی با نگاه خیسرمو بلند کردم ول

   ؟ ی شدری سر به زنقدریچرا امروز ا
  
   ستی نیزیچ ... یچیه ... یه: خب چه بهتر گفتم ...  شده ؟ ی چومدی نمشادی یعنی تعجب نگاش کردم با
  

چرا :  شد سرمو برگردوندم که چونه امو گرفت و نگاهشو به لبم داد و گفت رهی کرد و به لبم خزی رچشاشو
   باد کرده نقدریلبت ا

  
 نشده حتما از خواب یزیچ .... یچیه:  و گفتم دمی جمله از خجالت داغ کردم لبامو به دندون گزنی ابا
   پف کردم ادیز
  

 نه ؟ ای هست ادشی خدا باالخره ی ؟ وای چیعنی نی زد و دوباره مشغول خوردن شد ای بارطنتی شلبخند
 بهتره اما پس ینجوری منم ای زده بهتر برای خودشو به نفهمی ولادشهیولش کن مردشورشو ببرن حتما .... 

   ؟ به درک ومدی نمادشی پس چرا ی ولگهی عوض کرده ؟ حتما خودش دیلباسامو ک
  
  
   کن شی اراشبی خودت هم مث دفرستمی لباس مهی برات شهی برگزار منجای ای مهمونهی امشب -
  
 ی ؟ انتظار داشتهیچ:  سرمو بلند کردم و نگاهش کردم که گفت عی سرادشهیپس  ....  ؟ پس شبی مث د-
   که نفهمم اطرافم چه خبره ی نه تا اون حدیودم ولمست ب....  نرفته ادمی ری رفته باشه ؟ نخادمی
  
   عوض کرده ؟یلباسامو ک... لبا...  ل-
  
   هم تو اتاقت بود ؟ی اگهی از من کس دری مگه غ-
  
   یکردی منکاروی ادی نبایشعوری بیلی خ-
  
 یستی هم نی تحفه انیحاال همچ:  گفت گرفتی خودش لقمه می که برای توجه روشو برگردوند و در حالیب

  شدی مدهیتخت به گند کش...  ولت کنم سی که با لباس خشدیدر ضمن نم
  
 ی ادم خودخواه داشتنی از ایشتری مهسا انتظار بیه...  من ی به فکر تختشه نه به فکر سرماخوردگشعوریب

  کجا؟:  و گفت دی دستمو کشی نگفتم و از جام بلند شدم که برم ولیزی چگهی؟ د
  
   اقا شجاع ی خونه -
  
   یخوشمزه شد -
  
   خوشمزه بودم -
  

   ی هم نداشتی خاصی مزه نی همچدمی مزه اتو چششبید:  نگام کرد و گفت انهیموذ
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 خودش نشوندم دستاشو دور شکمم ی پای و رودی ولم نکرد دستمو کشی که برم ولدمی حرص دستمو کشبا

 خواهش کنم پس مث بچه ای بخوام ی رو از کسیزیعادت ندارم چ: حلقه کرد و از پشت سرم زمزمه کرد 
   صبحونه اتو بخور نیادم بش

  
   خوامی ولم کن نم-
  
   که من بگم کننی رو می همه همون کارنجای مگه دست توئه  ؟ ا-
  

 صورتم در واقع تو نمشی سرمو برگردوندم تا ببومدی و قلقلکم مکردی پشت گردنمو فوت مزدی حرف میوقت
  رم حرف نزنخواهشا از پشت س: صورتش بود بهش گفتم 

  
  چرا ؟ :  تعجب گفت با
  
   ادی ده بار گفتم خب قلقلکم م-
  

 شد بچه پررو صورتشو جلو اورد که برگشتم به حالت قبل چند لحظه بعد پشت دهی لبم کشی رونگاهش
  بخور :  گرفت و گفت یکیگردنمو گاز کوچ

  
   زشته ادی می بی خودم بی رو صندلنمی ولم کن بشخورمی خب میلی خ-
  

 هم ی نفرنی اولی نگران باشخوادی من عادت داره تو نمی به کارای بیب:  و گفت دیچی محکم تر پشودستا
   خورهی من نشسته داره صبحونه می رو پاینجوری که ایستین

  
 دمی زدم و پرسیخودمو به نفهم... نکن یکی یی هرزه و هرجایمنو با اون دخترا:  خشم داغ کردم گفتم از
دوست  .... یاوردی رو منای و دائم اسم مهسا و میزدی پسش مگفتی میشبی دی اون دختره یراست: 

   قبلت هستن ؟ یدخترا
  

 لقمه گرفت و به زور چپوند تو هی رفت و ری نگفت فقط دستش به سمت نون و کارد پنیزی کرد و چمکث
ت هم مث ادم صبحونه دادن... چه مرگته خفه شدم :  با اعتراض و دهن پر گفتم شدمیدهنم داشتم خفه م

   سین
  
   صداتو ببرم تونمی خفه ات کنم در حال حاضر هم با خوردن مدی بای جورهی یزنی حرف میادی چون تو ز-
  

...  ؟ دختر مردم معذب نشسته هی چه کارنیمادر ا.... فرزاد ؟ :  که با تعجب گفت دمی رو شنی بی بیصدا
   ی بلد نبودنکارایتو که از ا

  
   خورهی خب صبحونه نم-
  
 ی راه بندازه وگرنه مطمئنم بدون عروستونوی به مادرت بگم زودتر عروسدیبا:  زد و گفت ی لبخندی بیب

   چهیپی خونه منی بچه تو ایصدا
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 ری سرمو زکشمی خونه همش دارم خجالت منی پامو گذاشتم تو ای از وقتدمی خجالت کشی بی بی حرفااز

  صبحونه اتو بخور:  که اجازه نداد و گفت نیی پاامی ب پاشی از روخواستمی حرف نزدم مگهیانداختم و د
  
 گرد شده ی با چشاتی ما در اون وضعدنی خدمتکارا با دی لقمه کره مربا گرفتم و خوردم همه هی حرف یب

 شهیبچه پررو من تا هم:  صدام گفتم ی با حرص توشدنی رد مزی لبخند از کنار مهی و با کردنینگامون م
   ول کن بذار برم یبری منو می کارات ابرونی ا بای دارستمی ننجایا

  
   ؟ی صبحونه اتو خورد-
  
   ی اره کوفتم شد حساب-
  

   هی مهموننجای خب برو اماده شو امشب ایلیخ:  سر داد و گفت ی اخنده
  
   اونوقت به چه مناسبت ؟ -
  
   دمی می مهمونهی حی بار واسه تفرهی هر چند وقت خوادی من مناسبت نمیای مهمون-
  
   خودته ی ؟ مهمونامی من چرا ب-
  
   چه بهتر یخوای خودت گفتم حاال که نمی سرگرمی برایای هم ندارم تو بی اصرار-
  

   نخوام نکهینه بابا نه ا:   زده گفتم هول
  
   فرستمی لباس هم واست مهی حرف برو اماده شو ی پس ب-
  
   ی هووووو حاال کو تا مهمون-
  

 توجه بهش به سمت کاناپه یلند شد و به سمت اشپزخونه راه افتاد منم ب بهم کرد از جاش بی تفاوتی بنگاه
 سرم اومد و ی مزخرف ماهواره مشغول بودم که باالی با کاناالی اقهی روشن کردم چند دقونویزیرفتم و تلو

   انیپاشو برو تو اتاقت االن کارگرا م: گفت 
  
   دارن کاری به من چانی خب ب-
  
   نچسب بداخالقششششششیا...  و رفت دی موهاش کش بهی حرص نگام کرد دستبا
  

 کردنی ها اصال به من نگاه هم نمچارهی و دو تا مرد جوون برمردی پهی شد دای کارگرا هم پی کم سر و کله کم
 ختیری عرق از سر و روشون مگهی دکردنی مکاری چند ساعتدنیچی می و صندلکردنی جابه جا ملویفقط وسا

 از جام بلند شدم و به طرف نجای انی بذارنوی اونجا انی بذارنوی ادادی م هم که همش دستوری بیب
 شال سرم هی هم نکردن البته با حجاب بودما ی نگاهمی نی حتیاشپزخونه رفتم از جلوشون رد شدم ول
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 و از اشپزخونه خارج شدم با ختمی ری بلند نشد خودم چند تا چای و نورا که بخارالیانداخته بودم از ل
   در بره تونی خستگنی بخوری چاهی نیای بلی فعال کار تعطونیاقا: رسا گفتم  یصدا

  
 بودم که فرزاد وارد ی گوشه نشستن در حال تعارف کردن چاهی زدن و تشکر کردن و ی ها لبخندچارهیب

 رو گذاشتم جلوشون ی چاینی سعی تو هم رفت منم هول شدم سردی صحنه اخماش شدنی ادنیسالن شد با د
 با ی بی باومد به سمت ما عی سری ول کن نبود با قدم های راحتنی فرزاد به ای کنار رفتم ولو خودم

 که ی کشون کشون با خودش برد در حالهی بقی و جلودی که فرزاد بازومو کشکردیوحشت نگامون م
 ید بری که چایتو غلط کرد.....  اره ؟ ی کنی با من لجبازیخوایم:  گفت دی سابیدندوناشو رو هم م

  مگه مستخدما مرده بودن ؟ .....  لندهورا نیواسه ا
  
   ببرم گناه داشتن خب ی منم گفتم چاکردنی می کارهیخب همه ....  خب -
  
 به سمت اتاقم می خارج شدی باال رو زد وقتی بازم به طرف اسانسور رفت و دکمه ی اروم تر شد ولی کمهی

   رونی بیای از اتاق بی حق ندارگهیا دو ساعت دت: رفت درشو باز کرد و هلم داد تو اتاق و گفت 
  
   یکنی مهی تنبینجوری مگه من بچه ام که ا-
  
 کاریمن از دست تو چ .... شهی مشی از تو حالشتریمهگل ب ..... یکتری دو ساله هم کوچی بچه هی تو از -

   افتادمای چه بچه اری خدا گیا..  کنم ؟کارتیخودت به من بگو چ.... کنم ؟ 
  

 بودم منم خودمو براش لوس دهی دلمای خودم مث همونا که تو فی البته نه مث بابازدیاباها حرف م بمث
   یمنو شوهر بدهاز دستم راحت ش:  کنم گفتم ی سرم خواستم شوخریکردم مثال خ

  
 وحشت کردم داد زد  رونخودممی که گفتم اولش چشاش گرد شد بعدش سرخ شد رگ گردنش زد بنویهم

   ؟ ی زدی چه زرتو االن: گفت 
  
 بغض کرده رهی ام بگهی بود گرکی بلند بود نزدیلی بودمش صداش خدهی ندی عصباننقدری ادمی ترسیلیخ

 وحشتزده افهی قدنی نشستفک کنم با دنی زمیبودم و زبونم بند اومده بود چونه ام به لرزش افتاد کنارم رو
خیلی ....  خودته ریتقص : ت اش و اروم گفنهی سی سرمو بغل کرد و گذاشت روهوی ارومتر شده بود گهیام د

  شوهرت هم کنارت نشسته ....  رفت میدر ضمن تو رو شوهر داد ..... یزنی میادیحرف ز
  
 معامله هی خام نکن من و تو فقط یاالیبرو بابا خ:  با حرص گفتم رفتی کنار نمی ولزدمی دست پسش مبا

   رمی و مرمیگی مونمویلی م50 هر وقت کارت تموم شد من میکرد
  
   کشهی طول میمن که بهت نگفتم تا ک:  خنده گفت با
  
   عالف تو باشم ؟ ی تا کدی ؟ پس من بای چیعنی:  اخم نگاش کردم با
  
   که بهت قول دادم ؟ ی تومن پولونیلی م50 ؟ ی هستی تو نگران چ-
  
   هم ندارم یادیدر ضمن وقت ز...  اره من نگران پولمم -
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   ؟ی کنکاری چی پولو گرفتنی انکهیز ا بعد ایخوای خب م-
  
 داد نیهمچ....  شده اقا ؟ یچ:  تو اتاق ظاهر شد و با اضطراب گفت ی بی بهوی جواب بدم که خواستمیم

 کارگرا سوخت چند تا ی نکرده دلش برای که کاردهی ورپرنیا....  هم اومد نیی که صدات تا پایدیکش
   اورد یاستکان چا

  
   ی بریتونی کردم شما مهشی تنبیزه کاف جان به اندای بی ب-
  
   رونی حرف رفت بی بهمون کرد و بی نگاهی بیب

  
   ی کنکاری پول چنی با ایخوایم .... ی نگفت-
  
 تا وتری کالس کامپرمی ممیکنی می و خودم و مهگل با هم زندگکنمی خونه رهن مهیمثال ...  کارا یلی خ-

   می بانک سودشو بخورذارمی اش هم مموندهیباق .... اوووم....  بشم ی منشیی جاهیبتونم حداقل 
  
   شرط هی به ی ولکنمی کارا رو برات منی ای خب من همه یلی خ-
  
   ؟ ی چه شرط-
  
  ی بموننجای زمان نامعلوم اهی تا نکهی ا-
  
   از دو ماه ؟ شتری ب-
  
   اره ممکنه به سال هم بکشه -
  
   بمونم ونمتی سال نمهی تا ادهی زیلی سال ؟ نه بابا خکی -
  
   بچه ات ؟ ای مونهی چرا ؟ شوهرت بدون غذا م-
  
   فتمی عقب می کدوم از زندگچی ه-
  
   ؟ یگی می چگهی ددمی خودم برات انجام می بکنیخوای که میی کارای من که بهت گفتم همه-
  
   ؟ ی چوتری کالس کامپ-
  
   خوبه ؟ یری از فردا م-
  
   ؟ یگی می جد-
  
   گمی می اره جد-
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   ؟ یچ خونه -
  
   خوبه ؟ خرمی برات مگهی تا هفته د-
  
   کنمی فقط رهن مدی خونه خرشهی تومن که نم50 نه با -
  
   خوبه ؟ خرمی من برات می بمونادیچون قراره ز-
  
 بغلش دمی ناخوداگاه پرشدی رفع میادی مشکالتم تا حد زی همه ینجوری ذوق زده شدم ایلی حرفش خاز

   عاشقتم ولیا: تم کردم و دستامو دور گردنش انداخ
  
 تکون خورد خودمم تعجب کردم لبمو به دندون گرفتم و دستامو از دور گردنش باز کردم هی حرفم نی ابا

 اگه عاشق من یتو گفت:  نگام کرد و گفت طنتی انداختم که چونه امو گرفت و سرمو بلند کرد با شریسرمو ز
   ؟یسر حرفت هست .... یکنی مکهی تکهی خودتو تیشد

  
   ذوق زده بودم دیاز دهنم پر.... هووووو چقدرم به خودش گرفته  -
  

   ارنی رو به زبون متای واقعشونی حواس پرتیادما وقتا:  اورد و گفت کی نزدصورتشو
  
 گهیتا دو ساعت د:  که پشتش به من بود گفت ی درو ببنده در حالنکهی بلند شد و رفت و قبل از انی رو زماز

  سه امشب اماده شو  واای نرونیاز اتاقت ب
  
 بارم که شده حرفشو گوش کنم رفتم حموم و تا تونستم خودمو هی ی گرفتم برامی منم تصمرونی در رفت باز

 مو بلد دنی هم سشوار کشی حدودهی با حوله خودمو خشک کردم تا رونی ساعت اومدم بکی بعد از دمیساب
 نشستم نهی ای روبروم بوددهیچی که دورم پ با همون نصف حولهدمی موهامو سشوار کشیبودم و با بدبخت

 هم باز نکرده شونیکی گذاشته شده بود تا حاال زی می موهام خشک شد انواع کرم ها رویباالخره تا حدود
 کننده و براق کننده پوست صورت دی روش نوشته بود سفی به فارسشیکی نگاه کردم شونوییبودم چند تا

کرمو به ... استفاده کنم خخخخخخ نی از اخوامیم شدم ری من پنکهیه احاال ن....  جوان کننده دارد تیخاص
 به نظرم شونیکی رنگ دمی کشرونی خط چشما رو بی چشمو شروع کردم همه شی و ارادمیصورتم مال

 هم پشت پلکم ی دودی هی ساهی دمی چشمم و گوشه ها کشری داشت زیلی اکلی رنگ نقره اهیقشنگتر اومد 
 رو از زای چنی که محو به نظر برسه ای هم رژگونه زدم طوریم کهی ی نقره ای هیسا ابرو هم ریزدم و ز

 کرد که اصال معلوم نباشه و همه فکر کنن شی ارای طوردی باگفتی مشهی گرفته بودم اون همادی نیمه
 کرده بودم ریی تغیلی بازم خی ولکردمی کم استفاده میلی خیزی منم از هر چهی شکلنیصورت خودت ا

 دمی کشسی زدم و بعدش هم موهامو بابلی رژ نارنجهی بار نی کردم اریی تغشبید از شتری بکردمیاس ماحس
 از دستم سی اخراش بودم که در اتاق باز شد هول شدم و بابلکهی دبردی وقت میلی موهام خدنی کشسیبابل

 دمیچی دور خوردم پشتری حوله رو بدنشی بسته هم دستش بود با دهیافتاد فرزاد بود که وارد اتاق شد و 
 من لخت باشم یگینم....  داخل یایتو چرا بدون اجازه م:  گفتم تی و با عصباندمیچیدستامو دور شونه ام پ

  ؟ 
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نه به :  ابروش باال رفت ی تاهی شد و رهی تو صورتم خگفتی نمچی و هکردی زده بود به سر تا پام و نگاه مزل
   میدونستی و ما نمی هم بلد بودشیارا..... به االن  که به عنوان پسر گرفتمت نه یاون وقت

  
 کاراش ی همه رفتی میشگری گرفتم کالس اراادی هامون هی از همسایکیخــب اره از دختر .... خب -

   کردی من امتحان میهم رو
  
ی  با بیستی نیتو هم تحفه ا .... شمی میدر ضمن من هر وقت دلم بخواد وارد هر اتاق....  کارت درسته -

   ی از من نداری پنهونزی خانم چدمیبه هر حال من کال تو رو د: تفاوتی ادامه داد 
  
     ی خودته که از خواب بودن من سوء استفاده کردیی داخل اونم از پرویای اجازه بی بی بازم حق ندار-
  
   امشب بپوش ی لباس رو برانی ا-
  

 هم جور شمی چه با حاله با رنگ اراولیکردم ا انداخت و رفت بسته رو باز ری جوابشو بدم سرشو زنذاشت
 از ی بود و کمربندری از حرنشی که روش کار شده استی نقره ای با سنگ های لباس بلند و مشکهی ادیدرم

 دمی لباسو پوشدهی حال پوشنی قشنگ بود در عیلی داشت که با سنگ روش کار کرده بودن خیساتن نقره ا
 ندازمی شال مالی خی کرده بود بجادی لباس تضاد ایبدنم با رنگ مشک یدی باز بود و سفی کمهی اش قهی

 وونهی ؟ منم ددمی کشسی بابلنقدری چرا اگهی شال بندازم دخواستمی بابا من که میا .... پوشونهی منمیسرم ا
  همزمان با من فرزاد هم از اتاقش اومدرونی اومدم بتاق شال بذارم از اخوامی افتاد که مادمیاما تازه 

هر چند با  .... ادی دربیزی چنی پسر دزد همچهی از کردمیفکر نم:  زد و گفت ی من لبخنددنی با درونیب
 جذب ی دخترچیچون من به سمت ه ..... ی خطری بتی هم بازم واسه من همون کبرافهی شکل و قنیا

   ی سهلگهیتو که د....  کنه ی هم نتونسته کارشاز تو خوشگل تر .... شمینم
  
 50  اون فتهی خودشی واسه جذب تو نکردم اقایدر ضمن منم تالش.... محض اطالع ستمیسر ن من پ-
   رمی و مکشمی رو خط می دور دزدی هم که بهم دادونیلیم
  
   ؟ ی اگه ندم چ-
  
 هنوزم ی مطمئنم اسیمی قدی همون محله میری ممیکنی االن جل و پالسمونو جمع منی خب معلومه هم-

  اشه حاضره با من همکار ب
  

   زنهی گنده تر از دهنش حرف میلی که خاری رو نی عوضیاسم اون پسره :  و گفتدی تو هم کشاخماشو
  
   ؟ یدیمگه اونو د...  مگه -
  

 ی راهش ندادم اونم خواست قلدر بازی ولنجای اومده ایچند بار بخاطر جنابعال:  زد و گفت یپوزخند
   که من از خجالتش دراومدم ارهیدرب

  
   ؟ یکرد کارشی چ-
  

   ببندش نهی لباست بازه برو با سنجاق سی قهی.....  نداره ی به تو ربطزای چنیا:  تر گفت یعصبان
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   خوبه که -
  
   که گفتم نی هم-
  
   گهی شال بذارم دخوامی ؟ میدی مری گنقدری چرا ا-
  
صاب برام  کنارم گذشت و به طرف اسانسور رفت اه بازم حالمو گرفت مردشورتو ببرن فرزاد که اعاز

 چقدر ی ابجیوا:  من گفت دنی و با درونی برگردم تو اتاقم که مهگل از اتاقش اومد بخواستمی مینذاشت
   یخوشگل شد

  
   ؟ یگی راست م-
  
   ی عوض شدیلیخ....  اره -
  
   هی اخه امشب مهمون-
  
   نای مامانش ای اره فرزاد هم بهم گفت برم خونه -
  
   مامانش ؟ چرا اونجا ی خونه -
  
  خب منم دوسش دارم ... خب  ... ششی جون خودش گفت برم پستهی اخه شا-
  
   شیدی ندادی ؟ تو که زی دوسش دار-
  
   میزنی هر روز با هم حرف می چرا ابج-
  
   نجای اادی خانم که نمستهی هر روز ؟ شا-
  
   خونه رسونهی از مدرسه منو می نه ول-
  
   واقعا ؟-
  
   زنهی باهام حرف مزنهیمتازه هر شب هم بهم زنگ ....  اره -
  
   ؟ نیگی می چ-
  
 دی حال تو رو هم پرسپرسهی مزای چنی دنبالم از مدرسه و اادی هم میوقت .... کنهی مفی شبا برام قصه تعر-

 شد گفت پدر فرزادو ی اونم عصباندهی نه ؟  منم گفتم فرزاد سر تو داد کشای نیگفت تو و فرزاد با هم خوب
   ارمیدرم
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   خب برو ی بریخب باشه اگه دوست دار...:  خانم هم اومده تو گروه من ستهیم نشست پس شا رو لبیلبخند
  

 کارشی چمی برمی بخواهی وقتی خوشه ولزای چنی بچه هم دلش به انی کرد و دوباره رفت تو اتاقش ابغلم
 الی خی بهگیتا اون موقع هم خدا بزرگه وارد اتاق خودم شدم و کال د....  بدعادت بشه ترسمیکنم ؟ م

 هی گرفتی خوابم مشت تختم نشستم کم کم دایرو .... ی عقده ای زد تو ذوقم پسره ی شدم بدجوریمهمون
  ........ شد ی چدمی نفهمگهی وددمیکم دراز کش

  
دختر :  مواجه شدم که گفت ی بی بی لرزه اومده بود با وحشت چشامو باز کردم و با چهره نی انگار زمهوی

   ی فکر کرده رفتگردهیدو ساعته داره دنبالت م ؟ فرزاد ییتوکجا
  
   برم خوامی می رفتم ؟ کدوم گور-
  
   شروع شده ی ساعته مهمونکی االن نیی پایای اخه قرار بود ب-
  
   ؟ یکنی مداری بینجوری جونم چرا ادمو ای بی بامی خب بابا االن میلی خ-
  

   نهی سنگیلیر نه انگار خوابت خ اصال انگادمی تکونت میاخه مادر هر چ:  زد و گفت یلبخند
  
   مهگل رفت ؟ یراست ... امی باشه پس من االن م-
  
   خانم اومد دنبالش بردش ستهیشا....  اره مادر -
  
   شلوغه؟یلی خامی باشه منم االن م-
  
   رسنی ما نمی مهسای کدوم به خوشگلچی نگران نباش هی اره ول-
  
 و با هم از اتاق خارج دمی بوسدشوی و سفدهی چروکیه هاگون...  خودمی یخوشگله ....  قربونت برم -

 سرمو بلند کردم اوه اوه کردمی خودم حس می ها رو روی اومدم نگاه بعضی منیی از پله ها پای وقتمیشد
 ادم بود دختر و پسر و از االن پر دادی که تا صبح صدا توش اکو می ایسالن بزرگ و خال .... تیچقدر جمع

 ی که صداگشتمی اومده بودم و سرگردون دنبال فرزاد منییه نوعش بود از پله ها پا و جوون از همریپ
من تو رو ادم نکنم مرد .....  کنم کارتی چدونمیم...  ؟ یذاریمنو قال م : دمی کنار گوشم شنشویعصبان

   ستمین
  
   ی کندای منو پیتونی نمی نرفته بودم تو کوریی من بدبخت که جا-
  
   دمینت م رو نشوی بعدا کور-
  
   رمی بمونم االن هم منجای استمیاصال مجبور ن...  نخونا ی واسه من کرنقدری ا-
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 ی هر دو رووردمی خودم نی به روی ولشکستی و تو دستاش فشار داد استخون دستم داشت مدی کشدستمو
 خنده دی بود که در موردش به ذهنم رسی جمله انی جلو اومد قد کوتاه و خپل اولی که مردمیمبل نشست

   ی دوست دختر داریفرزاد جان به ما نگفته بود:  کرد و رو به فرزاد گفت یا
  
   ؟ی محمودی به شما بگم اقازوی مگه قرار بوده همه چ-
  
 ام پس از ی محمودیروز اول فکر کرده بود من از ادما...  شاخکام تکون خورد ی اسم محموددنی شنبا
   ادی مرد اصال خوشش نمنیا

  
 نیاما با ا...  نشون داد ی به هر کسشهی رو نمی لعبتنی همچی کنمشی که قادمیالبته بهت حق م....  نه -

   ی رو فراموش کردنای مگهی که دیکار ثابت کرد
  
   هی کدوم خرگهی دنای ؟ منایم
  
 همکار من هستن نه دوست یی هم خانم رضاشونی بردم اادمی رو همون موقع از نای من می محمودی اقا_

  دخترم 
  
   ستی صاحبش نی مردچی راحت شد پس فعال هالمی ؟ خی جد-
  

 نشسته نجایخودم ا...  عمو یهو:  شدم و گفتم ی خودمم عصبانکردی فرزاد داشت استخونامو خورد میدستا
   یگی مهی چای وری درنیا.... اما 

  
 با تونهی می دخترنیفقط همچ ... ی جذاب و پر جراتی چه صدانیافر:  ابروشو باال انداخت و گفت ی تاهی

 حرف من ذوق مرگ نی با ادیتو االن با...  نگفتم خوشگله یزیدر ضمن من که چ..... فرزاد کار کنه 
   یشدیم
  
   ام وونهی ذوق مرگ بشم ؟ مگه من دیکی ادم خپل و خهی ی واسه حرفا-
  

 سرخ شده بود و تین از عصبای بودم محموددهی ندینجوری خنده تا حاال خنده اشو اونم اری زد زی پقفرزاد
 مهسا هنوز شما رو ی جناب محموددشیببخش:  گفت کردیفرزاد که داشت خنده اشو به زور کمتر م

   شناسهینم
  
   دهی سرتو به باد می گستاخنی و ای هستی دختر گستاخ-
  
 چند تا دختر لخت نی رفت اون طرف سالن بالی خی خنگ فقط بهش نگاه کردم اونم بی تعجب مث ادمابا

 بهتر بود دی شاومدنی بودن که اگه لخت مدهی لباس پوشی جورهی یالبته لخت لخت هم نبودنا ول .... یتو پ
 پشتش به ما بود باسنش ی دختره بود که لباس دکلته قرمز تنش بود و موهاشهم شرابهیاز همشون هم بدتر 

ندش سرمو برگردوندم تازه  لباسش هم که از بس کوتاه بود همه جونش توش معلوم بود با چرونیزده بود ب
 که تو صورتش یمتوجه منظور فرزاد میشدم که گفت دختر خرابو اینجا بهم نشون میدهفرزاد با رد خنده ا

   ؟ی زدیکی خنی بود به ای چه حرفنیا... خدا به دادت برسه :  و گفت کردیمونده بود نگام م
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   ادیهاف هافو خوشم ب ری پنی چندش ایفای از تعردی خب مگه دروغ گفتم ؟ چرا با-
  
   ....ارهی االن دخلتو منی همیگی می اگه بدونه چ-
  
   ی قاقنجایدر ضمن مگه تو ا....  باشه ی سگ ک-
  
   ستمی تو نی من مسئول بددهن-
  
   نزدم فقط جواب حرفاشو دادم ی من حرف بد-
  
   ی کردی کار خوب-
  
   ستای با خودت مشخص نفتی تو هم تکل-
  

 دور با هم هی یدیفرزاد جان افتخار م: مو قرمزه اومد طرف ما و به فرزاد گفت  لحظه همون نی همدر
  میبرقص

  
   هم پا دارم هیدر هرصورت خودم ....  متاسفم امشب خسته ام -
  

 ی همپاکنمی چادرچاخجورش فکر نمنی با اشونیاما ظاهرا ا:  با حرص به من نگاه کرد و گفت دختره
   برات باشه یخوب

  
   هی خوبیلی خیاتفاقا همپا: ش به شالم بود که فرزاد گفت  منظورشعوریب

  
 رقص بلد باشن دی ؟ همه که نباهیخب مگه چ....  بلد نبودم دنیمن اصال رقص ... گهی میزی چهی نمی احاال

 پشت چشم هی نه رقص بلد بودم دختره دادمی اهنگ گوش میلی بودم که نه خییمن از اون دسته دخترا
:  و با لبخند گفت مد غزاله اوشیری سی هم نگذشته بود که اون دختره قهی دقهیوز نازک کرد و رفت هن
   می با هم نامزدی ؟ ناسالمتی رقصیفرزاد جان با من نم

  
  .... مورد نیمن و تو قبال در ا:  فرزاد در هم شد و گفت یاخما

  
 دو تا هم تو نیاشته بودن و ا اهنگ اروم گذهی و بلندش کرد دیو دستشو کش .. ایحاال ب....  باشه باشه -

  سی هم مث ادم ندنشونی پولدارا رقصنیا ... دنی رقصی مگهیحلق همد
  
   ؟دیدی دور رقص رو به من مهی افتخار -
  

شرمنده :  گفتم ای برادری بود حاال جایگری ساله برخوردم عجب ج30 مرد حدودا هی چرخوندم و به سرمو
   راحت ترم نمیمن بش

  
   ؟نمی نداره کنارتون بشیرادیباشه پس ا:  زد و گفت یلبخند
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   نی نه مگه مال منه ؟ خب بش-
  

 لحظه فکر کردم هی ی متوجه شما شدم برانیی پادیاز همون اول که از پله ها اومد:  کرد و گفت ی اخنده
 که شما با هم فقط دمی فهمی حسرت خوردم ولیلی با شما اعالم کنه و خشویفرزاد امشب قراره نامزد

   درسته ؟ نیرهمکا
  
  خب اره ....  خب -
  
   رو دارم ؟ ی با چه کسییمن کامران هستم افتخار اشنا-
  
   اسم من مهساست -
  
   ؟ ستنی پدر و مادرتون نباستی اسمتون هم مثل خودتون ز-
  
   کالس ورداشتمپیریمنم چه ت .... ومدنینه کسالت داشتن ن....  هوم -
  
   دی نامزد که ندار-
  
   ری نخ-
  
 از یلی االن هم رفتارتون با خنی همدی خاص داشتتی جذابهی من یش از همون اول مجلس براراست-

 حاال به چند تا دختر واسه خر کردنشون ستیمعلوم ن.......  طرز پوششتون ی حتکنهی فرق منجای ایدخترا
   جمله رو گفته هانیهم
  
  بدم ؟  هی خودمو لخت و عور نشون بقی مهمونهی ی برادی بای خب واسه چ-
  

   کننی فکر نمینجوری دخترا اگهی روزا دنی حرفتونو قبول دارم اما انیافر:  زد و گفت یلبخند
  
   مسئول کار خودشه ی هر کس-
  

   شما رو داشته باشم ؟ ی شماره تونمیمن م:  انداخت و گفت یزی امنی تحسنگاه
  
   ؟ ی واسه چ-
  
   دیری با من تماس بگدیاشت با من دی اگه کارای می در ارتباط باشنکهی ای برا-
  
  خب خطم سوخته ...  نه -
  
   رمیگی پس دفعه بعد ازتون مفی چه ح-
  
   باشه -
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   دییای شما هم با فرزاد بمینیبی مگروی همدی بعدیای خوشحال شدم انشاهللا تو مهموندنتونی از دیلی خ-
  
   باشه -
  
   فعال با اجازتون -
  
   به سالمت -
  

   گفتی می چاروی نیا:  شد کنارم نشست و با اخم گفت دایله اش پ رفت فرزاد هم سر و کیوقت
  
   تونمی رقص داد گفتم نمشنهادی بابا پیچی ه-
  
   نیکردی دل و قلوه رد و بدل مگهی ؟ شما که دو ساعت تو حلق همدنی هم-
  
 ندارم لیوبا  منم اصال مخواستیشماره م.... ؟ گفتم نه ی نامزد فرزاددی برو بابا دلت خوشه فقط ازم پرس-

  که بهش شماره بدم 
  
   هی محمودی پسره  باشه از ادمانی حواست به ا-
  
   نوچه هاشه ؟ یعنی از ادماشه ؟ ی چیعنی -
  
 ی دخترانی ایحاال هم پاشو حوصله .....  ازش دور باش شناسمی که مهی ادمنی خطرناک تریول....  نه -

  مزاحمو ندارم 
  
   داره ؟ ی چه ربط به بلند شدن منی تو حوصله ندار-
  
   پاشو با من برقص -
  
   ستمی واقعا بلد نگهی قلمو دهی نی برقصم ؟ ا-
  
   ؟ یستیبلد ن:  چشای گرد شده گفت با
  
   همه تعجب داره ؟ نی خب نه ا-
  
   دمی مادتیحاال پاشو خودم ....  نه -
  

 ی گودی دستشو گذاشت روهی بود کی تارمهی چراغ ها نمیستادی گوشه خلوت اهی گرفت و بلندم کرد دستمو
 چه گهی دنیا:  خودش فاصله امونو کمتر کرد که گفتم ی شونه یکمرم دست منم بلند کرد و گذاشت رو

   نی اگهی ؟ همش که تو حلق همدهیرقص
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   رقص عاشقانه اس هی نی سواد ای ب-
  
  18 دارم تازه با معدل پلمیستمدی سواد نی من ب-: اخم نگاش کردم و گفتم با
  

 پاشو لگد ی حرکات من باهاش هماهنگ نبود چند باری ولخوردی نگفت اروم تکون میزی زد و چیلبخند
 ری زدادی دست بلندم کرده بود و تو بغلش فشارم مهی با دمی جدا شدم و به فرزاد چسبنی از زمهویکردم که 

  وران کرده  فمون عشقکننی هم که فکر مهی بقیمونی جا منی حاال همیپامو داغون کرد: گوشم گفت 
  

 گذشته ی اقهی چند دقدادی می خوبیلی خی گردنش بود بازم اون عطرو زده بود بوش کردم بوری زسرم
  ؟یکنی مکاری چیبود که اروم گفت دار

  
   خوشبوئه یلی خکنمی دارم عطرتو بو میچی ه-
  
   ادی عطر خوشت منی چرا از ا-
  
   کننده اسوونهید ... کنهی بوش ادمو جذب م-
  
   زدم ؟ ی ؟ حرف بدهیچ: ودش جدام کرد و با اخم بهم زل زد با تعجب نگاش کردم و گفتم  از خهوی
  
   ؟ ی داشته باشی حسنی عطر همچنی در مورد ادی تو چرا با-
  
   وا خب مگه دست منه ؟ -
  

 خپل با چند تا دختر کهی بودن اون مرتدمونی همه تو دبای گوشه خلوت برد تقرهی و با خودش دی کشدستمو
 همه رو زدنی دور هم جمع بودن و حرف مای سالن هم بعضی بودن گوشه هادنیر و برش در حال خنددو
 لی دلهی واقع فقط ر دی مهموننی بدم احی تو توضی رو براییزای چهی دیمن با: که فرزاد گفت زدمی مدید

  داره 
  
   ؟ یلی چه دل-
  
 ینیبی که میی ادمانیردات دارم اکثر ا شرکت صادرات و واهی...  تاجرم هیمن  ... ی معامالت تجار-

 نی ترفی که البتهمدارک زیادی در موردش جمع کردم اون کثهی و از همه بدتر محمودهی قانونریکارشون غ
   شناسمی که مهیادم

  
   گهی دکنهی قاچاق کاال متشی ؟ نهاکنهی مکاری چرا مگه چ-
  
   از کاال گرفته تا ادم کنهیم قاچاق زویاون کثافت همه چ..  حد بود نی کاش فقط در هم-
  

   سر و کار داره یی ادمانی با همچدونستمی خوردم نمجا
  
   ؟ادی ازش بدت منقدری چرا ا-



   خطرناک منتی    کبر

  
 

 

88

  
 خندونش نگاه نکن مطمئن باش االن هر دومون ی افهی قنی خراب کنه به ازوی اون ادم فقط بلده همه چ-
   می نظرشریز
  
   دخالت نده زای چنی افتابه دزد بودم منو تو اهی بابا من اخر اخرش....  شد یی جنایلی خهی قض-
  
 اگر ای ی نکنکی به اونا نزدادی که خودتو زکنمی مفی رو واست تعرزای چنی دارم انی همی اتفاقا برا-

   ی بشن قبول نکنکیخواستن بهت نزد
  
   معامله کردم واسه هفت پشتم بسه هی کردم اومدم با تو ی غلطهی بار تو عمرم هی من -
  

 شربت توش بود تعارف کرد وانی که دو تا لینی سهی شناختمشی خدمتکار که اصال نمهی لحظه نی همدر
 بردارم که فرزاد دستمو خواستمیم.. گلومون خشک شد ....  دستت درست شیاخ: فرزاد برداشت منم گفتم 

   اری خانم اب پرتقال بیبرو برا: گرفت و رو به خدمتکار گفت 
  

 ی دوست دارم براشتری بیمن شربت توت فرنگ: د ورفت با اعتراض گفتم  تکون دای سرخدمتکار
   خودتو بده به منوانی بردارم ؟ حاال لنای از اینذاشتیچ
  
   باهوش ستی نی شربت توت فرنگنی ا-
  
   ؟ هی پس چ-
  
   ی بخوردیتو نبا ... ی مشروب قوهی....  مشروبه نی ا-
  
   کو ؟ بده بوش کنم -
  
   یخوریخب تو چرا م:  الکل زد تو دماغم ی کردم و بوکشیداد سرمو نزد دستم وانوی حرص لبا
  
   کنمی مست نموانی لهیبا ....  نداره ی من اشکال-
  
  یکنی و اصال هم مست نمدمی هم دتی اره مست-
  

   شهی نممیزی چوانی دو لیکی خورده بودم وگرنه با ادی زشبید:  نازک کرد و گفت ی چشمپشت
  
   اره جون خودت -
  
   اره ؟ خارهی خودت تنت منکهی مث ا-
  
   یستی نی برو بابا تحفه ا-
  

   ؟ ستمی نی که تحفه ایمطمئن:  اورد جلو تو چشام زل زد و گفت صورتشو
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 ی سرمو برگردوندم و خودمو به بگذرهی مغزت می توی چدونستی داشت انگار میبی نفوذ عجچشاش

البته خب  ... زونتنی اونقدری که ادنی تو دی تویترا چ دخنی ادونمینم.... خب معلومه :  زدم گفتم یالیخ
   پلکنی دور و برت منیاونم فقط پول و مال و اموالته که واسه هم ... ی مثبت دارزی چهی
  
 اشون هی بقی موندنجای که بخاطر پول ایچون فقط خودت .... یکنی موردو اشتباه مهی نی اتفاقا ا-

   می گوهر و تحفه اخودشون پولدارن و درک کردن که من چه
  
   یمطمئن باش تو اول....  تره فتهی از همه خودشی کنن کشی مسابقه بذارن و ازماهی اگه -
  
 یچی که زبونتو قی کسنی اولیول ... یشی هم بذارن مطمئن باش تو اول می مسابقه زبون درازهی اگه -
   خودمم کنهیم
  
   ؟ ی باشی سگ ک-
  

اخماش تو هم رفت و دستشو از پشت رد کرد و موهامو تو دستش گرفت  دی موقع چرخی زبونم بنی باز ااوه
 گنده تر از گهیمگه بهت نگفتم د:  گفت دیسابی که دندوناشو رو هم می صورتشو جلو اورد و در حالدیو کش

   یدهنت حرف نزن
  
   حواسم نبود ول کن موهامو دیببخش..  اخ -
  

دو تا کفتر عاشق  : میدی رو شنی محموداروی اون ی صدا کهمی بودگهی موهام دستش بود و تو حلق همدهنوز
  دیابی هم ما رو دری کمهی
  

   ؟ی جناب محمودنی کم و کسر داریزیچ:  گفت ی با حرص موهامو ول کرد و و رو به محمودفرزاد
  

  با هم داشتهی گپ و گفتهیگفتم  .... هی عالشهی مث همی دارارینه اخت:  ما نشست و گفت یی مبل روبرویرو
   میباش

  
   دمی انجام ملی با کمال مادی برمتونی گمرکی از دست من در مورد کاالهایاگه کمک....  باشه حتما -
  
 امی میمن وقت....  فعال کارو ولش کن ی ولامیاون که چاره اش دست خودته منم از خجالتت درم...  بله -

  انم اشنا بشم  خنی با اشتری راستش دوست دارم بکنمی فقط به لذتش فکر میمهمون
  
 مقدار سهام گذاشتن و با من هی پدرم هستن تو شرکت یمی از دوستان قدیکی مهسا خانم دختر شونی ا-

   شدن کیشر
  
   ؟ ی داریزی زبون تند و تنی پس به پشتوانه پول همچ-
  
   دمی داره ماقتی که لی رو همونطوریمن جواب هر کس .... ری نخ-
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 چموش و زبون دراز یاون از دخترا... ر فرزاد تو رو انتخاب کرده  چطوکنمی تعجب مهینجوری اگه ا-
 ؟ ادتهی: رو به فرزاد گفت ....  که مث موم تو دستش باشن خوادی رو میی دختراشتریب .... ادیخوشش نم

   گمی رو منایم
  

 حرف  هم ظاهرشنایالبته خب م:  ادامه داد ی اسم درهم رفت محمودنی ادنی فرزاد باز هم با شنیاخما
 نکرد فقط عاشق شد ی کار بدنای به نظر من میول...  از اب دراومد انتکاری اخرش خیگوش کن بود ول

 چند کامران هم به ر عاشقش شد هدی کامرانو دی وقتی داشت ولاجیاون عاشق تو نبود فقط به تو احت.... 
   دستمال چرک انداختش دور هیخاطر رفاقت با تو قبولش نکرد و مث 

  
 رو که من یزی دشمن بوده هر چشهی همی وقت دوست من نبوده درسته که اون پسر توئه ولچیان ه کامر-

   در همون حد بود اقتشی هم لنایم ... ارهی عرضه اشو نداره که بدست بیداشتم اونم خواسته ول
  
   تو برگرده شی پخوادی شده و ممونی اما ظاهرا پش-
  
  رد  من می براشی سال پ4اون ..  غلط کرده -
  
   ؟ یستی عاشقش نگهی دی بگیخوای میعنی -
  
 خودم بود تی اونم از خری دوسش داشتم ولی زمانهی...  سوخته اس ی مهره هی من یاون برا....  نه -
   شتری هستن نه بی خوشگذرونی لهی وقته که احساسم به زنا عوض شده اونا فقط وسیلیخ
  
 ومدیاما انصافا از اون فرزاد عاشق اصال خوشم نم ... ادیم م خوششتری بیلی فرزاد خنیمن از ا .... نی افر-

   ی نقطه ضعف داشته باشهی شدیچون باعث م
  
   ما بهتره ی هر دوی برانیا ... ی من دخالت نکنیبهتره تو کارا ...ی محمودنی بب-
  

   ؟ یریگی چرا گارد مزنمیپسر من دارم باهات دوستانه حرف م:  کرد و گفت ی خنده ایمحمود
  
 من اونقدرا مهم ی هم برانای می نداشتم حتی نقطه ضعفچوقتی فقط محض اطالع گفتم در ضمن من ه-

  نبود 
  
   یکنی مدای نقطه ضعف پهی ی دارکنمی اما احساس م-
  
   ندارم می تو زندگی ای دلبستگچی احساست اشتباست من ه-
  

ت منم مث چوب خشک نشسته بودم و  نگفیزی من و فرزاد رد و بدل کرد و چنی بی اانهی نگاه موذیمحمود
 جایتو ب:  گر گرفتم رو به فرزاد گفتم تی فرزاد افتادم  از عصبانی حرفاادی هوی دادمیبه حرفاشون گوش م

 تی تربی مردان ؟ با شمیمگه زنها برده ....  ان ی خوش گذرونی لهی زنها وسیکنی که فکر میکرد
  بــــــــــــــــوووووق 
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 حرفها نی از ادیاوه اوه فرزاد جان مدافع حقوق زنان کنارمون نشسته نبا: رد و گفت  کی خنده ایمحمود
   یزدیم
  

   می بزندی نبانی ای حرفامونو جلوگهیاره د:  زد و گفت ی لبخندفرزاد
  
  تی خاصی چنار بیدرخت هم خودت .... گنی به درخت منی ا-
  

 کتی شرنیفرزاد داره از ا: ه بود گفت  از خنده غش کردی محمودی واسم اومد ولی چشم غره افرزاد
   کنهی فراهم می رو بدجوری موجبات خنده و شوخادیخوشم م

  
   اروی مگه من دلقکم -
  
  خودم برات نقشه ها دارم ...  نشو خوشگله ی عصبان-
  
  ی نقشه دارخودی ب-
  
   ی زود پولدار بشیلی خیتونی می باشی اگه دختر زرنگ-
  

   ؟ ی ؟ چطوری جد:  نگاش کردم و گفتم کنجکاو
  

   ی جناب محمودکنهی من کار میاون برا:  جواب بده فرزاد گفت ی محمودنکهی قبل از ااما
  
   ازش خوشش اومده بودیلی من هم کار کنه ؟ کامران که خی داره برایرادی ا-
  

 هیض پس قادی دخترا خوشش میکامران اصوال از همه :  گفت ی اما با خونسردزدی می فرزاد به قرمزصورت
   هی شما منتفیکار کردن مهسا برا

  
   یاری باشه فرزاد جان حاال چرا جوش م-
  
   دی کنییرایشما هم از خودتون پذ....  نه من ارومم -
  

 ی بای بعضگرفتنی می و انرژدنیرقصی مشتری بخوردنی مشتری بی تا اخر شب ادامه داشت انگار هر چیمهمون
 که تو قمار ازشون یی بودن از همون کارتای مشغول کارت باز همای گوشه نشسته بودن بعضهیحال و مست 

اشون هم که در حال الو ی داشتن و جوونا هم اغلب وسط بودن و بعضساستی که بحث سای بعضشهیاستفاده م
 شد و کمی کردن موقع رفتن کامران نزدی و همه خداحافظمی کردرونشونیترکوندن خالصه کم کم بزور ب

 نکهی رد کنه بعد از اتونستی که ادم نمزدی مودبانه حرف می جورهی ی ولرمی بگاستمخویشمارشو بهم داد نم
 درو نچرخونده ی رهی سمت اتاقم رفتم هنوز دستگبه مستخدما دادم هی و بقی بی به بری شب بخهیهمه رفتن 

 چته یهو:  فرزاد با اعتراض گفتم دنی بود کله پا بشم با دکی نزددی از پشت چنان دستمو کشیکیبودم که 
   ؟ یریگی؟ چرا پاچه م

  
   ؟ی گرفتی از کامران چ-
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   بابا شماره اشو داد یچی ه-
  
   نمی کو ؟ بب-
  

 تی تو صورتم با عصبانختی هاشو رکهی کرد و تزشی رزی چشام ری دستش دادم که نگاه نکرده جلوکارتو
  یریگیزش ماونوقت شماره ا...  نشو کی نزدکهی مرتنیمگه بهت نگفته بودم به ا: گفت 

  
 نبود یثالثا به نظر من مرد بد...  نداره ی به تو ربطایثان... اوال که خودش داد :   توجه نگاش کردم یب

 هر چند به جنس شما کردی مودب رفتار میلی پسره خی نداشت حالمم ازش بهم خورد ولیفیحاال باباش تعر
  ترشرژن جنتلمن  با وی تو ولی لنگه هیکی اونم حتما ستی نی اعتمادچیمردا ه

  
  ا ؟ که اون جنتلمنه ؟ِ: مکث کوتاه اخماش درهم رفت و گفت هی تعجب نگام کرد و بعد از با
  
   خب اره -
  
 ی بشمونی از زنده بودنت پشارمی سرت بیی بالهی نمتی دور و بر اون ببخوامی مگهی بار دهیفقط ....  باشه -

   ی کنکهی تکهیو خودت خودتو ت
  
 و بدون توجه بهش تو اتاق رفتم و درو هم قفل رهی کله ام نمی تو توی االن اصال حرفاادیم برو بابا خوابم -

 عوض شده شالمو دراوردم و لباسمو عوض کردم و ی تا االن بدجورشبی از دسی نی اعتبارنیکردم به ا
  ..... تخت یمث جنازه افتادم رو

  
 تو اون خونه ی اروم بود و به زندگیلی خزیچ همه گذشتی فرزاد می ماه از اومدن من و مهگل به خونه دو

 خانم ستهی شای وقتا خونه شتری هم داره بی ابجهی انگار نه انگار گهی مهگل که دمیادماش عادت کرده بود
 یادی با فرزاد هم برخورد زبود خانم ستهی خواهر شای کرده ظاهرا نوه دای دوست پگفتیمادر فرزاد بود م

 گهی اونم فقط صبح ها چون دکی فقط درحد سالم علمیچیپی هم نمی به پرو پا اولیندارم حداقل مث روزا
.. … خود من ی کرده بود حتریی تغزی به نظرم همه چادی اخر شب بگهی دنکهی خونه تا اومدی نهار نمیبرا

 ی بودم هنوزم اجازه کاری بودم صبح تا شب تو خونه بده عوض شی اون پسر دزد نبودم منم تا حدودگهید
 پرسهی و مزنهی بهم گفته بود که هر روز زنگ می بی بنوی اکردی هم چکم مشهی و همدادی رفتنو بهم نمرونیب

 اون دختره گهی  دگشتمی با راننده هم برمرفتمی با راننده می ولرفتمی هم موتری نه کالس کامپایخونه هستم 
 عکس بزرگ از فرزاد هیفته بود  حوصله ام سر رنهی تو خونه بست بشومدی هم هر روز نمزاله غشیری سی
 طرف هی اخم کرده بود و نی چونه اش بود و به دوربری دستش زهی داشت ی سالن بود ژست جالبیتو

 ی اوقات خاکسترشتری داشت بی بود چشاش رنگ جالبدای چشمش پهی بود و فقط ختهیموهاشو تو صورتش ر
 بود براش ی خاکسترشتری عکس بنی تو ازدی و قهوه ای هم ماهی به سی گاهی بود ولی به سرمه الیما

   بداخالق پیخوش ت: زبونمو در اوردم  
  
   عاجل بده ی خدا شفا-
  

   ی اومدیتو ک .... نیه:  ام گذاشتم نهی با ترس رو سدستمو
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 یکشیخجالت نم ... دمی دتویوونگیاز اول د:  گفت کردی مضی تعوی رو فرشیی که کفششو با دمپای حالدر
   یندازیک مواسه من زبون

  
   کجان ؟ هی و بقی بیب:  برم که دنبالم اومد و گفت خواستمی توجه می ندادم و بجوابشو

  
....  گفت که بهت بگم ادی پسرش و تا پس فردا هم نمی رفته خونه ی بیب:  که پشتم بهش بود گفتم ی حالدر

  ت غذا درست کنن صداشون بزنم برای هم تو ساختمون خودشونن گفتن هر وقت اومدالینورا و ل
  
   حوصله اشونو ندارم انی اونا بخوادی نم-
  
  پس من رفتم ...  باشه -
  

  تو بپز :  و به سمت خودش برگردوند و گفت دی کشدستمو
  
   من ؟ -
  
   اره تو -
  
  هی چه کارگهی دانی بگمی مالی به نورا و لرمی خب م-
  
   یستیمگه تو دختر ن .... ی تو بپزخوامی نه م-
  
   ؟ هیزنا فقط اشپز مگه کار -
  
   ؟یستینکنه بلد ن ...ی تو بپزخوامی می نه ول-
  
   یخوای می بلدم چی چرا بابا همه چ-
  
   مادرمو کردم یای خونگتزای هوس پ-
  
   نه ای هست لشی وسانمی ببدی اول بای بلدم ولییزای چهی ی مث مادرت درست نکنم ولدی باشه حاال شا-
  
 بعد قهی هم که بود چند دقلی وسای هی کردم بقدای و نونشو پتزای پری پنرزی سمت اشپزخونه رفتم و تو فربه

   دلمه ها رو خرد کن نی اایب:  گفتم دنشیفرزاد هم وارد شد با د
  
   من ؟-
  
  گهی دایب ... مونی پ ن پ پسر همسا-
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 ها رو دستش گرفت و خوب همه جاشو نگاه کرد بعد چاقو رو برداشت و از وسط نصفش کرد دلمه
 بعد خرد کن اری وسطشو دربیتخما:  با همون وسطش خرد کنه که از دستش گرفتم و گفتم خواستیم
   ...ینجوریا

  
 و گوشت سرخ کردن ازی منم مشغول پمیکردی کردن کرد کنار هم کار مکهی تکهی دادم و شروع به تدستش

 هر وقت اماده نیبرو تو سالن بشتو :  فر و به فرزاد گفتم می اماده شد و گذاشتهیبودم خالصه بعد از چند دق
   ارمیشد برات م

  
   تو اشپزخونه غذا بخورم نجای اخوادی امشب دلم مخوادی نم-
  
  لتهی باشه هر جور م-
  
 بود که بی نشست عجی کناری صندلی و نشستم فرزاد هم رودمی اشپزخونه رو کنار کشی های از صندلیکی

 مخلفاتو گذاشتم هیبلند شدم و سس و نمک و نوشابه  و بق نباشم کاری بنکهی ای منم برازدی نمیاصال حرف
   ی عوض شدیلیخ:  دوباره نشستم که فرزاد گفت زی میرو
  
   ستمی دزد نی اون پسره گهید... اره :  لبحند نگاش کردم و گفتم با
  

   ی خطرم باشی بتی شک دارم که کبرگهید .... چی هیستیپسره دزد که ن:  که گفت میدی دومون خندهر
  
 یدر ضمن مطمئن باش من برا....  خطرن خصوصا من ی بتی دخترا واسه تو کبری به قول خودت همه -

 البته خب بازم کار کنمی تو کار می خطرم به هر حال من مزدمو گرفتم و االن دارم برای کامال بیکیتو 
  کنمی می نقش بازهی بقی فقط دارم براکنمی نمیخاص

  
 هی بلند شد با تزاهای پی بوهوی نگفت یزی چگهی نزدم اونم دیکه حرف بد بابا من ی تو هم رفت ااخماش

 راحت شد نسوخته بود برداشتمش که المی اشپزخونه افتاد در فرو که باز کردم خی که صندلدمیجهش پر
   به خوردنش هست ؟یدیام:  فرزاد کنار گوشم گفت یصدا

  
 رو تزای گذشت پرینش فرزاد دستمو گرفت و بخ قبل از افتادی بود از دستم بندازمش ولکی شدم نزدهول

   ریخب نوش جون منم برم شب بخ:  گذاشتم و گفتم زی میرو
  

  کجا ؟ :  و گفت دی کشدستمو
  
   گهی برم بخوابم د-
  
   نی بخورم تو هم بشادی دلم نمیی من که تنها-
  
   ستی گشنه ام ن-
  

   سرت باشه ؟ یزور باال دیحتما با... حرف نباشه :  نشوندم و گفت ی صندلی روبزور
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 کرد از دستش گرفتم و خودم کی برداشت و به دهنم نزدشویکی کرد و می تقسی مساوی هاکهی رو به تتزایپ
 کرده بود مث بچه ها غذا ی تموم شد نگاش کردم تمام صورتشو سسیدهنم گذاشتم اونم مشغول شد وقت

 گرد ی چشاا کردم تعجب کرد و بزی تم خنده ام گرفت دستمو بردم طرف صورتشو نوک دماغشوخوردیم
 بچه هاست تمام نیغذا خوردنت ع:  و سس ها رو پاک کردم  گفتم دمی انگشتمو دور دهنش کشکردینگام م

   ی کردیدهنتو سس
  
  ....من فکر کردم...  ؟ من یکردی دور دهنمو از سس پاک میداشت.... داش-
  

   ؟ یچ یفکر کرد : دمی حرفشو خورد که با تعجب پرسادامه
  

 تو یاالتی خهی صد در صد کردی نگاه مطنتی اورد و تو چشام زل زد با شنیی نداد فقط صورتشو پاجوابمو
 تو چشاش نگاه کنم چونه امو با دستش باال اورد تونستمی انداختم نمری و سرمو زدمیسرش داشتنگاهمو دزد

 همون فاصله رو هم وشو بست  که چشامی سانت فاصله داشتهیو دستشو دور شونه هام حلقه کرد فقط 
 ی در پشتی لبم فشار داد اما همون موقع صدایبرداشت ضربان قلبم تند شد چشامو بستم لبشو رو

 دمی چارچوب در دی چشمامو که باز کردم نورا رو تومی از هم جدا شدعیاشپزخونه به صدا دراومد و سر
  سالم اقا...سال.... س :  گفت نته با لکچشاش هنوزم از تعجب گرد بود انگار زبونش بند اومده بود ک

  
 رونی نگاش کنم از جام بلند شدم و از اشپزخونه بنکهی بدون ادیلرزی تو حال خودم نبودم دستام مهنوز

 هر ذارمی چون بهش محرمم مدی شادونمی ؟ نمگمی به فرزاد نمیچیرفتم هنوز داغ بودم اخه چرا من ه
 یی به طرف دستشوشه بی واقعنکهی نه امیاریرار بود اداشو درب ؟ ما فقط قی چیعنی اخه ی کنه ولیکار

 نگاه کردم هنوز صورتم سرخ بود چند مشت اب به صورتم زدم و دندونامو مسواک نهیرفتم خودمو تو ا
 از اسانسور خارج دمی خودمون که رسی اومدم به طرف اسانسور رفتم و داخل شدم به طبقه رونیکردم و ب

 دستشو دور شکمم هی دهنم گذاشت ی نفر از پشت دستشو روهی رونیمو ازش گذاشتم ب که پانیشدم اما هم
 ازم در یی صدادمیکشی مغی رفت هر چقدر جشی بلند کرد و به سمت اتاقم پنی زمیحلقه کرد و از رو

 سرمو که نی درشو باز کرد و اونجا گذاشتم زمدی که باالخره به اتاق رسگرفتی نفسم داشت مومدین
 نیمعلوم هست چه مرگته ؟ ا : دمی بهش توپتیصباندم در کمال تعجب با فرزاد روبرو شدم با عبرگردون

   ؟ ی چیعنیکارا 
  

 نهی چسبوندم و خودش هم سواری شونه هامو گرفت و به دهوی اما دادی نمی و جوابکردی فقط نگام مخونسرد
 اش نهی بلندتر از من بود سر من تا سیلی که نه چون اون قدش خنهی به سنهی البته سستادی من ای نهیبه س

 نگامو دمی خجالت کشییورا جهی تو نگاهش بود که ی چدونمی اورد و نگام کرد نمنیی سرشو پادی رسیم
   ؟ ی کار داری ؟ چهیچ:  گفتم ی و با اخم ساختگدمیدزد

  
ود و لبشو به  نگاش کردم چشاشو بسته بکردمی مری نبودم انگار تو اسمونا سنی رو زمگهی بعد دی لحظه

 با چشای گرد شده نگاش میکردم از حرکتش شوکه شده بودم دستام هنوز ازاد دادی لبم فشار میشدت رو
 دست خودم دیبوسیمکنارم افتاده بود که خودش دستمو بلند کرد و دور گردنش انداخت تند تند لبام و 

کنم که فرزاد متوجه شد و دستشو  بود غش کی نزددیلرزی داشتم تمام بدنم می خوبتی نهای حس بهینبودم
 بلندم کرد نفسم داشت نی زانوام زد و از رو زمری اش هم زگهی دست دهیمحکم دور کمرم حلقه کرد 

 کنم شی همراهخواستی دلم مهم خودش نشوند ی پای به سمت تخت رفت و روش نشست منو هم روگرفتیم
 تحمل کنم تونستمی نمگهی دشدی کارم منی از ا مانعی حسهی بشم و هم کی اندازه شری لذت بنیو منم تو ا

 ی توانم دستمو مشت کردم و گذاشتم رونی با اخردادمی مطمئنا خودم وا مگهیداغ شده بودم چند لحظه د
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 و صورتش قرمز شده بود دیکشی تند تند نفس مگرفتی هم گاز مدیبوسی اش به سمت گردنم رفت  هم منهیس
..... تو رو خدا... ولم کن ....  فرزاد یوا:  گفتم دهی بردهی اومد برونری بزور بی حالی که از بییبا صدا
   تونمینم .... گهیبسه د

  
 که نفس نفس ی شده چند لحظه بعد کنار گوشم در حالی چدونستمی مکث کرد چشامو بسته بودم و نمهوی
 تی همون کبریشد من ی ؟ اخه چرا تو براشهی مینجوریچرا ا ..... تونمینم:  گفت ی بمی با صدازدیم

   نباش چشام ی جلوگهید ... یخوایاگه نم....  رو تو باز نکردم یمن که حساب... خطرناک ؟ 
  

 ی تخت و صدای حس کردم گذاشتم رومیشونی پی داغشو روی لبای چشامو باز نکرده بودم که گرمهنوزم
   که از اتاق خارج شد دمیقدماشو شن

  
 که فرزاد خونه بود من از اتاق ی صبح ها تا زمانمیشدیظاهر نم گهی چشم همدی جلوگهی از اون شب دبعد

 رفتار ما نگاه نی و نورا هم با تعجب به االی لی حتی بی صبحونه بی برارفتمی و بعد از اون مومدمی نمرونیب
 بچه هم سوال شده بود ی برایت خب حی که من گفتم نه ولنی با هم قهردی مهگل هم ازم پرسی حتکردنیم

 تو اتاقم رفتمی برسه منکهی شبها هم قبل از امیشی رد هم نمی و کنار هم حتمیزنیکه چرا اصال با هم حرف نم
 به روش لبخند زدم که جواب لبخندمو دنشی شب اومد تو اتاقم با دهی ی بی گذشته بود که بی هفته اهی

  نم یپاشو بب:  گفت تینداد و بجاش با عصبان
  
   نیبش:  به تخت اشاره کرد و گفت ی بی بلند شدم که بی صندلی تعجب از روبا
  

   ؟ ی چیعنی کارا نیا:  بدون چون و چرا نشستم که گفت منم
  
   کدوم کارا ؟ -
  
   دور و برم چه خبره فهممی خرفت شدم و نمرزنی منه پی فکر کرد-
  
   ؟ی بی شده بیمگه چ....  خدا نکنه -
  
   نیهر کرد که با هم قی چیعنی -
  
   ؟ هی منظورتون ک-
  
   گمیتو و فرزادو م...  نزن ی خودتو به نفهم-
  
   میستی من و فرزاد که قهر ن-
  
 یایصبح تا اون خونه اس نم....  خصوصا تو دییای هم نمی ؟ اصال جلودهی می رفتارتون چه معننی پس ا-
 گهی خانم دی نه  ولای یای تو منهی ببنهکی نگاه میرکی زری زشهی باال خشک می چشمش به طبقه چارهی بنییپا

   ؟ی چیعنی اداها نی ؟ ایستیمگه تو زنش ن .... دنیافتخار نم
  
   می فقط به هم محرم شدستمی من و فرزاده در ضمن من زنش ننی بیزی چهی نی ای بیب.... خب ...  خب -
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 تازه یشی پس زنش محسوب میکنی می زندگنجای ؟در ضمن تو انی قهر باشنکهی تو و فرزاده ؟ انی بی چ-

  دی کنیکی اتاقاتونو نیری بگی عروسهی دی شده زودتر باری دیلیاالنم خ
  
   میستی نه بخدا قهر ن-
  
 شدم ری گم کرده درسته که من پیزی چهی هفته اس همش کالفه اس انگار هی پس چه مرگتونه ؟ پسره -
   گذرهی می تو دل شما دو تا چدونمی میول
  
   می ما عاشق و معشوق همکنهی فک مسی اصال تو باغ ن هم کهی بی بنیا

  
   می راحت تری جورنی جان باور کن ما همی بی ب-
  
 فرستمی هم صبحونه وهم فرزادو میای صبحونه اگه نزی سر میای بدی باکنمی مدارتی فردا اول صبح بخودی ب-

  باال تو اتاقت 
  
   ی بی ول کن تو رو خدا ب-
  
   ریبخشب .....  که گفتم نی هم-
  
 کرده بودم دای که پی بود طبق عادت تازه ای توجه لباسمو عوض کردم شب گرمی رفت منم برونی اتاق باز

   .......دمی تخت و گرفتم خوابی بلند رفتم توراهنی پهی خواب شلوارمو دراوردم فقط با یبرا
  
   پاشو دختر صبح شده -
  

ا حرص از روم کنار زد بازم تکون نخوردم که گفت  بودم پتو رو بدهی توجه بهش خوابی بود بی بی بیصدا
   ی خب خودت خواستیلیخ: 
  
 دمی رو شنی بی بی نگذشته که بازم صداقهی هنوز چند دقدمی راحت خوابالی رفت منم با خرونی اتاق باز
   گذاشتم نجای مادر صبحونه اتو اایب : زدی حرف می بار داشت با کسنیا

  
   ؟ ی بی بنجایرا اچ:  که گفت دمی فرزادو شنیصدا

  
   ؟ نی که با زنت با هم صبحونه بخورنجای کردم گذاشتم ای بابا بد کاری ا-
  
   خوابه هنوز نکهی ا-
  
   توئهی فهی کردنش وظداریب .... گهی دی مادر تو شوهرش-
  
   دیی باشه شما بفرما-
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 هوی ی در چه حاله ولمدونستی نمگفتی نمیزی تخت نشسته چی رفت معلوم بود رونیی لحظه بعد تخت پاچند
 نی بالش بود بخاطر همی بودم و سرم تودهی رون پام احساس کردم رو شکم خوابی دستشو رویگرم

 دستشو باالتر اورد و گذاشت پشتم اب دهنمو قورت دادم شدی از تعجبم نمدهی ورقلمبیمتوجه چشا
 کمرم به حالت ی و دستشو رواهنمری پری ؟ دستشو برد زکنهی مینجوری چرا داره انی نفس بکشم اتونستمینم
  وروجک یدی منو عذاب منقدری شد ؟ چرا اینطوریاخه چرا ا:  گفت ی بمی اروم با صداچرخوندی مرهیدا
  مهسا پاشو .... مهسا ؟ :  بار بلندتر گفت نی؟ ا
  
و کنار  رونی بدی لباسم کشری بازم صدام بزنه دستشو از زخواستی صدام نکرده بود دلم مینجوری حاال اتا

  پاشو صبحونه بخور .... مهسا : گوشم گفت 
  

 از شی خواب دراوردن بی ادای بهم دست داد ولیبی حال عجکردمی گوشم حس می نفسشو رو الله یگرم
 خودم تو اون لباس تازه متوجه شدم دنی شدم با دزی خمی دراوردم و تو جام نازهی خمی نبود ادازی جانیا

ع دست و پامو جمع ی تنم نبود سریزی بلند و شرتک چراهنی پهی از ری غ همه خاک عالم تو سرمگهیچی م
   کنمیپاشو صبحونه بخور دو ساعته دارم صدات م:  دادم که گفت هیکردم و به تاج تخت تک

  
   بپوشم یزی چهیروتو بکن اونور :  جوابشو بدم گفتم نکهی رو دور خودم انداخته بودم بدون اپتو

  
 از یص نگام کرد و سرشو برگردوند منم به سمت شلوارم هجوم بردم و در کسر با تعجب بعد با حراولش

   صبحونه اتو بخور ایتموم نشد ؟ ب:  و به حالت قبل نشستم که گفت دمشی پوشهیثان
  
 ری و کره مربا و عسل و پنمروی تخم مرغ اب پز و نشدی مدای توش پی انداختم همه چی صبحانه نگاهینی سبه

 برداره و مونیکی تا اون میدی رفت که هر دو همزمان کشری پنیو دستمون به سمت چاقوو اب پرتقال هر د
  بخور :  لقمه درست کرد و به سمت من گرفت هیاون برداشت و 

  
   کنمی خودت بخور واسه خودم درست م-
  
   گفتم بخور -
  
کدوم به هم نگاه هم  چی به هر حال از دستش گرفتم و خوردم تا اخر صبحونه ههی بابا خوردن هم زورکیا

 تموم کردم عقب نشستم اونم از جاش بلند ی وقتمیشی میی نگاه دوباره هواهی با میکردی انگار فکر ممینکرد
  بند کراواتو برام بایب:  به منم گفت ستادی رفت روبروش انهیشد و به سمت ا

  
 نگامو به ستادمیبروش ا من نوکرشم پسره پررو به هر حال از جام بلند شدم و به طرفش رفتم روانگار

 چرا استرس گرفته بودم و ناخوداگاه دستام دونمی کردم باهاش چشم تو چشم نشم نمیکراوات دوختم و سع
 بلندم نی از زمهوی و د کنار برم که دستاش دور کمرم قفل شخواستمی اما به هر حال براش بستم مدیلرزیم

   ؟ یترسیتو از من م:  اروم گفت  وکردیکرد و مقابل صورتش نگهم داشت با اخم نگام م
  

 من از تو گنده رینخ:  منم با اخم جواب دادم ی ولهی حسم در اون لحظه واقعا چدونستمی زمان نماون
   ترسمیتراش هم نم

  
   یلرزی میپس چرا دار:  لبخندی زد و نوک بینیشو به بینی من زد و اروم گفت -
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   احمقانه تر نبودنی جواب از ایعنی.. خب سردمه .. ..خب : سرمو برگردوندم و با اخم جواب دادم -
  
من :  و گفت نی بگه گذاشتم زمیزی چنکهی و بدون اکردی نگام مطنتی ابروشو باال انداخت و با شی تاهی
   ی پف کردیدی نخواب از بس خوابگهیتو هم د .... رمی دارم مگهید
  

   پف کرده ی کهفهمی خودش بندازه مکلی نگاه به ههی:  با خودم گفتم اروم
  
 لخت بشم یخوای ندارم می ورزش اصال هم چربرمی من رو فرمه هر روز مکلیاما ه:  از پشت سرم گفت هوی

   ؟ ینیبب
  
   ؟ یدیشن:  تعجب به سمتش برگشتم و گفتم با
  
  لخت بشم ؟  .... ستمی کر که ن-
  
   نه  فقط شرتو کم کن -
  
  ..... خنده از اتاق خارج شد و رفت با
  

 احساس دهی خوش خودشو داره به منم نشون می روی زندگکردمی و احساس مرفتی مشی خوب پزی چهمه
 دای پی زندگی تودی تردهی افتاد که باز هم ی نرفته و به فکر منم هست اما اتفاقادشی خدا منو کردمیم

 بعدازظهر  روزهی.....  مهگل در اون مطرح بود ندهی که ایمی تصمگرفتمی بزرگ ممی تصمهی دیکردم و با
 دادنی داشتن شکوفه ماطی تو حی زمستون بود و درختای اخراگهی هر چند دی بعد از ظهر زمستونهیبود 

   خانم اومده ستهیمادر شا:  کنارم اومد و گفت ی بی شد بدای خانم بعد مدتها سر و کله اش پستهیکه شا
  
   ؟ مامان فرزاد ؟ ی چ-
  
   اره -
  
 باال بسته بودم ظاهرم پسی تنم بود موهام هم با کلییمویشلوار جذب ل به خودم کردم بلوز و ی نگاههی

 تو ادی و تعارفش کردم بمی کردی به سمتش رفتم با هم روبوسدمشی دی وقتادیخوب بود منتظر شدم ب
 به روم زد ی مبل رفت و نشست منم کنارش نشستم که لبخندهی دراورد و به سمت شویچادر و روسر... سالن

   پرسمی حالتو مشهی ؟ از فرزاد و مهگل همیچطورخب : و گفت 
  
   نی شما لطف دار-
  

 معمول یزای و در مورد چمی نشسته بودی اقهی هم وارد شد و شربت تعارف کرد چند دقالی لحظه لنی همدر
  دی تو و فرزاد زودتر با هم ازدواج کنخوامیمهسا جان راستش من م:  که گفت میزدیحرف م

  
  ؟  می ؟ ازدواج کنی چ-
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 که تو و فرزاد هنوزم دونمی با خبرم و منجای اتفاقات ای از همه ی ولستمی ننجایدرسته که من ا....  اره -
   دیخوابیجدا از هم م

  
خب ....  ؟ یکنی نگام مینجوری چرا اهیچ:  گفت ی سرمو بلند کردم و با تعجب نگاش کردم که با لبخندهوی
 و دیری مراسم بگهی زودتر خوامی و من منی تا ازش محروم شد که شما دوهیی زناشوی از زندگیی جزنمیا

   دی کنیکیاتاقاتونو 
  
  ... اما اخه -
  
 ی بی فرزادو خوشبخت کنه بتونهی که به نظر من می هستی تو تنها دخترمی اما و اخه ندارزمی عزنی بب-

   ......یکنیم تی فرزادو اذیلی که خگهی منمیو ا ... دهی شما رو به من میگزارش همه رفتارا
  
   کنمی نمیمن که کار..... اما م-
  
 خوادیبه هر حال دلم نم ... میبگذر....  ؟ یکنی نمی کارطونیش: نگام کرد و گفت ی اانهی لبخند موذبا

   بسهگهی بار اشتباه کردم دهی فرزاد باز بشه ی دختره تو زندگنی ایدوباره پا
  
   ؟ ی ک-
  
 فرزاد مزاحمت درست ی که قبال برایدختر ..... چکسیه: فت  رفتارش عجوالنه و هول شد و گی کمهی
   کردیم
  
   ...... نایم......  اسم افتادم هی ادی هوی
  
   ؟ نای م-
  
   بهت گفته ؟نایفرزاد در مورد م:  تعجب نگام کرد و گفت با
  
   کرده یی اشاره هاهی -
  
   ی مراقب باشدی بایلی و خرانی اون برگشته ای پس بهتره بدون-
  
   ؟ هیمگه اون ک -
  
   اومدم نجای امروز ای اگهی دزی چی براشتریاما راستش من ب....  فرزاد بهت بگه دی بانوی ا-
  
   ؟ ی چی برا-
  
   مهگل -
  
  مهگل ؟ :  تعجب گفتم با
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 و ممکنه تو و دیشی بچه دار می و قاعدتا بعد از مدتدیکنی با هم ازدواج میتو و فرزاد بزود....  اره -

 تونمی مادر تو هستم و میمن جا ..... خوامی من منی بخاطر همدی از مهگل خوب مراقبت کندیفرزاد نتون
 گمی افتاد بهت دروغ نمدلم دوست دارم از روز اول مهرتون به یلیمادر مهگل هم باشم من تو و اونو خ

 االن ی چه رفتارش وللشی فرناز خودمه چه شکل و شماهی شبتی نهای دوست داشتم چون بشتریمهگلو ب
بخاطر  .... دی برسی سر و سامونهی هم تو و هم مهگل به خوادی اندازه دوست دارم و دلم مهیهردوتونو به 

  بگم ....  خواستم بگم نیهم
  
   خانم ستهی شای چدی بگ-
  
   راحت ترم ینجوری خاله اای به من بگو مامان -
  
   هیخب خاله جان منظور شما چ...  باشه -
  
   قبول کنم یبه فرزند خواندگ مهگلو خوامی من م-
  
 مات نگاش کردم و با بهت ی بد ولای بود ی احساس خوبدونمی شد نمی ته دلم خالیزی چهی چشام گرد هوی

   ؟ یفرزند خواندگ: گفتم 
  
   همه بهتره ی براینجوریا...  اره -
  
  اخه ....  اما -
  
 چه ی چه زن فرزاد باشیر منم هست دختیطی در هر شرایمونی مگلی خواهر مشهی مهسا جان تو همنی بب-

 قبول کنم پس اجازه بده ی تو رو به فرزندخوندگتونمی نمی با فرزاد ازدواج کنیخوای چون می ولینباش
   خوب ازش مواظبت کنم دمی خودم نگه دارم قول مشیمهگلو پ

  
 نبود با هم ازدواج  موردو من و فرزاد اصال قرارهی نی رو کرده بودم اال ایزی بگم فکر هر چی چدونستمینم
 و هی طرف هم مطمئن بودم احساس اون به مهگل واقعهی بگم اما از تونستمی و به مادر فرزاد هم نممیکن

 ی مامان شادگفتی خانم مستهیا و به ششدی وابسته اشون مشتریواقعا دوسش داره چون مهگل روز به روز ب
 بابا گفتی می بود و مهگل هم واسه شوخدونید فر فرزای اخه اسم بابای بابا فرگفتیو به پدر فرزاد هم م

 بتونم دی منم شای ولشهی خانواده خوشبخت منی اشی که پدونستمی مزدی حرف ماشونی از مهربونشهی همیفر
 بود و نیی ؟ سرم پادهی که فرزاد برام خری دارم جز خونه ای عرضه چیاما منه ب.... خوشبختش کنم 

 خانم با لبخند ستهی شونه هام احساس کردم سرمو که بلند کردم شایو رو ری دستی که گرمزدمی نمیحرف
 هی خوادیخب حاال عروس گلم نم....  خوب بهش فک کن ی االن جوابتو بهم بگنی همستیالزم ن: گفت 

  ناهار به ما بده ؟ 
  
 پزمی هم خودم م روزهی پختن هی امروز ناهارو بقگهی ددیچرا که نه ؟ البته ببخش:  لبخند بلند شدم و گفتم با

 یی که کاله سرتون نرفته و عروس کدبانودی و متوجه بشدی تا از دستپختم  بچشکنمیو شخصا دعوتتون م
   نیدار

  



   خطرناک منتی    کبر

  
 

 

102

   اون که البته -
  
 فرزادو از پشت سر ی که صدامی قاشقو نخورده بودنی هنوز اولمی و مشغول شدمی غذا رفتزی خنده سر مبا

   اومده  جون خودمیشاد... به به  : میدیشن
  

من فقط واسه بابات :  به فرزاد کرد و گفت ی ساختگی خانم از جاش بلند شد منم بلند شدم که اخمستهیشا
   تو فقط مامانم ی برامیشاد

  
   شد می دفاع نکنا حسودنقدری از اون شوهرت ای آیآ:  حالت قشنگ اخم کرد و گفت هی با فرزاد

  
   ؟ دیداد شده که به ما افتخار یچ:  کرد و گفت بغلش

  
 ی سالم هم نکردهی ؟ ی به زنت لطف دارنقدری اشهیتو هم:  خانم گفت ی که شادکردمی لبخند نگاهشون مبا

   ؟ کردی رفتار مینجوریبابات با من ا.... که 
  

   رو با مهسا بکنم ؟کنهی که بابا باهات می من االن کاریعنی:  نگام کرد و گفت طنتی با شفرزاد
  

  باشه چرا که نه منم از خدامه :  بهش رفت که فرزاد با لبخند گفت ی خانم چشم غره ایشاد
  
 گرد ی کنده شدم با تعجب و چشانی زمی از روهوی و دستاشو باز کرد و بغلم کرد نی زمی گذاشت روفشویک

 بدنم ی لحظه همه هی نگام کرد و تو انهی موذی تو صورتم با لبخندختیشده نگاش کردم موهام باز شد و ر
 ی ولدی طول کشهی فقط چند ثاندی شادی لبم گذاشت و با شدت بوسی خانم لبشو روی شادیفت جلوگر گر
 که دیلرزی بود و دستام منیی سرم پادمی خانم خجالت کشی شادی هم جلوی گرمم شد و از طرفیحساب

 ؟ خوب ی شدی خانم راضیخب شاد:  نشوند و گفت ی صندلیفرزاد دستمو گرفت و کنار خودش رو
شما که الحمدهللا  ... ادم انجام دگشتی از سرکار بر می که بابا وقتی همون کارقایمش دادم ؟ دقانجا
   ی گرفتم در حد حرفه اادی منم دیکردی می من همه کاریجلو

  
 ؟ صورت ماهش از یکنی متی اذنقدریچرا دختر منو ا .... یتو خودت ختم روزگار...  برو پدرسوخته -

  خجالت لبو شد 
  
 اما االن زهی کال خجالتش برگهی دکردمی می کارهی نیگرفتی می عروسهی اگه واسه ما گهیشماست د ری تقص-

   باهاش بکنم ی کارتونمیدستم بسته اس نم
  
 بهش رفتم که لبخند ی اساسی چشم غره هی سرمو بلند کردم و زدی داشت گنده تر از دهنش حرف مگهید
 تونستیحاال اگه عقد دائمش کرده بودم مگه م .... رهیره م داره بهم چشم غنیبب:  زد و گفت ی بارطنتیش
 خجالتش واسه ال ککردمی می کارهی تو اتاق بردمشی االن منی واسم خط و نشون بکشه ؟ همینجوریا

  ادی چشم غره هم واسه من نزهی برشهیهم
  

 داد کرد و  وغی ها جی ازش گرفتم که مث کولی حسابشگونی نهی به طرف رونش رفت و با ناخنام دستم
  ی برای دننی ناکام از ایاله .... یری بگگری جز جیاله....  ؟ یریگی مشگونیمنو ن ..... دهیاخ ورپر: گفت 

   اومده رتی مث من گیه شوهری از خدات هم باشه دی من خودمو دست تو بسپارم ؟  تازه باهیمگه الک... 
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حاال :  اب بهم داد و گفت وانی لهی فرزاد  کهخوردمی وسط من داشتم حرص منی و ادیخندی خانم میشاد

 کنم ی باهات عروسی وادارم کردی منو گول زدگهینترس من به هر حال شوهرتم د....  حرص نخور نقدریا
   کار از کار گذشته منو گول زدی مجبورم بیخ ریشت بمونمگهید
  

 خالصه اون روز شدیش م که ادم باوری طوراوردی با مزه ادا درمی جورهی خنده ام گرفته بود خودمم
 خودش و قرار شد دو روز بعد بهش جواب بدم ی خانم رفت خونه ی و عصر هم شادمیناهارو با هم خورد

 بهش جواب گهید گفت دو روز نکهیمنظور مادرم از ا:  مبل نشست و گفت یبعد از رفتنش فرزاد کنارم رو
   بود ؟ ی چیبد
  
 مادرت شی ازم پدهی نفر منو دهی نکهیاخه مث ا: م گفتم  کنم و سرکارش بذارتشی اذی کمهی خواستمیم

   برم با اون خواستگاره خوامی بدونه اگه تو رو نمخواستی کرده اونم میخواستگار
  

 با اون خواستگاره ؟ مادر من واقعا ی که بری چیعنی:  شد و گفت دهی اخماش تو هم کشهوی گفتم که نویهم
 نمی زنگ بزنم ببهیبرم ...  زودتر راه بندازم مونوی عروسدی باگهیاون که همش م....  زد ؟ ی حرفنیهمچ

  ..... ؟ هی کاروی نیا
  

 براش مهمه ؟ با نقدری رفتن و نرفتن من ایعنی تعجب کردم رهی درست شماره بگتوستی و نمدیلرزی مدستاش
 مادرم حرف  باخوامی رو بده میمهسا گوش:  درهم گفت ی از دستش گرفتم که با اخمالوی موبایخونسرد

  بزنم 
  
   دروغ گفتم -
  
 برداشت با زی کرد و به طرفم خزی چشاشو رهوی حرف نگام کرد اما ی و اونم بکردمی باز نگاش مشی نبا

 گفت تی که با عصبانگشتمی رفتم و دورش می غذا خورزی و از دستش در رفتم به طرف مدمیخنده از جام پر
   یکنیزم نوش جون م کتک مفصل اهی وگرنه ارمی نرتیدعا کن گ: 
  
   دور و بر تو امی ام االن بوونهی مگه من د-
  

 از دستش غی به طرفم اومد که با جهوی رتمی سنگر گرفته بودم و اونم منتظر فرصت بود که بگی صندلپشت
 دمی رو دی بی خنده ام گرفته بود بدمی کشی بلندغی جلوم ظاهر شد جهویدر رفتم از راهرو گذشتم اما 

 با ی بی گرفتم بگر برداشتم و پشتش سنزی به طرفش خدنشی با دومدیشپزخونه به طرف ما مداشت از ا
   ی گرفته ؟ فرزاد تو که بچه نبودتونیشما دو تا باز.... وا :  ما متعجب نگامون کرد و گفت دنید
  

   بشه هی تنبدی بده دست من بانوی ای بیب:  برداشت و گفت زی به طرفم خفرزاد
  
 گهی دومدی سالن پشت مبل ها رفتم و فرزاد هم دنبالم میفرار کردم و به طرف انتها ی بی پشت باز

   چونمیپی فقط گوشتو منجای اایب:  بود و با خنده گفت دهی خوابتشیعصبان
  

 که دنیخندی مزی رزی و رکردنی و نورا با تعجب ما رو نگاه مالی لاوردمی هنوزم با خنده براش شکلک درماما
 حق فرزاد بود که منو ای خورد زی پام لدونمی خواستم در برم که نمعیطرفم اومد منم سرفرزاد بازم به 
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 نگران فرزادو ی صدافقط شدم نی و پهن زمنیگرفت و خالصه پاهام رفت اسمون و با لگن خوردم زم
  مهسا مواظب باش :  که گفت دمیشن
  

 خورد و افتاد و زی بود که فرزاد هم لیچ اونجا دونمی که به طرفم اومد اما نمدمی فرزادو شنی قدمایصدا
 رو من که با ارنج خودشو نگه داشت و با فاصله از من فرود اومد صورتش رو صورت من فتهی بود بکینزد

 تو هیابونی غول بستی که نکلی ماشاهللا هفتهی روم بدمی اخه ترسکردمی گرد شده نگاش میبود با چشا
 ی شکلنی چشاتو اچوقتیه:  که اروم گفت زدی میبه سرمه ا بار چشماش نی امی هم زل زده بودیچشما
  نکن 

  
  منظور ؟:  نگاش کردم و گفتم  یمعمول

  
 نفسم تند دیکوبی ام منهی گرم شدم قلبم خودشو گرومپ گرومپ به سهویو  .... نهیمنظورم ا:  لبخند گفت با

 اری اختی بدیبوسیونت م و با خشدادی لبم حرکت می داغشو رویشد چشام خود به خود بسته شدن لبا
 کرد و با پاهاش حلقهدستامو دور گردنش حلقه کردم و انگشتامو تو موهاش فرو کردم دستاشو دور کمرم 

 و انگار اصال میشدی و متوجه اطراف نممیشدی مخودی چرا هر دومون زود از خود بدونمیپامو قفل کرد نم
 تکرار نشه ی اتفاقنی همچگهی گرفته بودم دمی تصم بعد از اون شبمیبرامون مهم نبود تو حال خودمون بود

 داشته باشه تونهی ملی دلهی خواستن من فقط نی اکردمی هم برام مهم نبود احساس مگهی دشدی انگار نمیول
 .... خواستی فرزادو دوست نداشته باشم چون اون نمنکهی من محکوم بودم به ایاونم دوست داشتنه ول.... 

 لحظه باز کردم اونم نگام هیچشامو .....  به من داره ؟ ی احساسنی که اونم همچکردمیاما چرا احساس م
 شد رهی چشام خمتویزدی نفس نفس مجانی دو از هدهری به لبم زد چند بار بوسی ارومی بار بوسه نیکرد و ا

گم خدا مر:  که گفت میدی روشنی بی بی صداهوی که رفتیو لبخند زد دوباره خم شد و به سمت گردنم م
   نیکنی نگاه میبده شماها به چ

  
   ما هستن ی  و نورا و از همه بدتر مهگل شاهد عشقبازالی لدمی سرمو برگردوندم که دعیسر

  
 هم ی بی و بکردی نگام می اانهی فرزاد و هل دادم و از جام بلند شدم مهگل با لبخند موذعی شدم و سرهول

 خواهر یخواستی میزی چزمیمهگل جون عز:  گفتم  نگفت که با لبخندیزی چی بهم رفت ولیچشم غره ا
  خوشگلم ؟ 

  
  .. سوال هی یول ..... ی نه ابج-
  
   ؟ ی چ-
  
   ؟ نی کردی ؟ تو و فرزاد با هم عروسی ابجــــــ-
  

 ؟ که فرزاد کار منو اسون کرد و می وهولی وحشنقدری و امی بگم نه فقط بهم محرمگفتم؟ی بهش می چحاال
   هم عمه یشی هم خاله می تو هم بزودمی کردیمن و مهسا با هم عروس .... یاره ابج: گفت 

  
   نیاری بی نی نی خاله و عمه بشم زودخوامی هورااااا من زودتر م-
  

   حاال تو برو تو اتاقت درساتو بخون زمیباشه عز:  کنم ؟ کاری چنی با احاال
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 چشامون دور ی رفتن و از جلویور هی و نورا هر کدوم الی کردم و سرمو که برگردوندم لشی راهخالصه
 دست ی کارهی وگرنه نی کنی عروسدیزودتر با ..... نی شدی خطریلیشما دو تا خ:  گفت ی بیشدن ب

   نیدیخودتون م
  

:  سر هر دومونو تو بغل گرفت و گفت ی بی بهوی که می انداخته بودری و فرزاد مث گناهکارا سرمونو زمن
 دهی ندینجوری تو رو اچوقتیفرزاد من ه .... نیکردیه تا االن دق مخوب شد به هم محرمتون کردن وگرن

   نای با میبودم حت
  

 نکهی ایعنی زد و لباشو برام غنچه کرد ی هم بود که فرزاد لبخندی روبروی بی من و فرزاد تو بغل بصورت
 ..... دیکنی منکارای همه از ایاما بار اخرتون باشه تو سالن جلو:  ولمون کرد و با اخم گفت ی بیببوس که ب

 دونمیم....  با توام شتریفرزاد ب......  بچه ی جلوسیدر ضمن خوب ن ..... کننی وقت چشمتون مهیمادر 
 یلیمهسا نسبت به تو خ .... ی صبر کندی بایول....  خرابت ی خصوصا با سابقه یخوای و سر و همسر میمرد

 تو هم که ماشاهللا سیمهسا هنوز اماده ن .... ستی هم نی خجالتچی هگمی هر دوتون میبچه اس دارم جلو
   ...یکش بچه رو بترسمی برابر مهسائه م3 کلتیه
  
 فرزادو ی بودم صداختهی عرق نرنقدری امی تا حاال تو زندگنی بود اب بشم برم تو زمکی حرفاش نزداز
   میخوری بهم مکامالی ساله ول11 مونی جون مهسا کجاش بچه اس ؟ درسته اختالف سنی بیب:  که گفت دمیشن
  
 ی چون به تو هم اعتمادی صبر کندیدر هر حال با:  ابروشو باال انداخت و با خباثت گفت ی تاهی ی بیب
   خوابهی من مشی از امشب مهسا پستین

  
   زن خودمم ندارم ؟ اریاخت ..... ی بی بی چیعنی -
  
   یدار هم ارشی اختی فقط بهت محرمه هر وقت عقدش کردی هنوز عقدش نکرد-
  
   االن محضرخونه بسته باشه کنمی فکر نمکنمی محضر عقدش ممیری االن منی خب همیلی خ-
  
 قصدو داشت اخماش تو هم بود و هر چند نی انگار همی جدی جدکردمی گرد شده فرزادو نگاه می چشابا

در  .... سی صاحاب که نی ؟ بشهیوا مادر مگه م:  گفت ی بی که بدیکشی تو موهاش می دستشو عصبهیثان
   رهی برات مراسم بگخوادیضمن مادرت ارزو داره م

  
   ؟ بهی زنم بخوابم عشی شبا پخوامی تحملم سر اومده متونمی نمگهی بابا من د-
  
 ؟ مگه مهسا ابنبات یکنیفرزاد مادر چرا مث بچه ها رفتار م:  گرد شده نگاش کرد و گفت ی با چشای بیب

   ؟یریگی که بهانه اشو مهیچوب
  
   گهی بخورمش دخوامی مهیه  چون ابنات چوب ار-
  
 نه شدی لبو سرخ منی ازدواج رنگشون عگفتنی پسر و دختر مهی به ی خجالت بکش بچه اون زمان وقت-
   حرفا بزنن نی از انکهیا
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   انوسهی حرفا مال عهد دقنی ای بی بابا ول کن ب-
  
   اتاق خودم بخواب ای بیاشه اگرم خواستمهسا مادر حواست به خودت ب....  امروز ی از دست جوونای وا-
  
   شما شی پامی می بی باشه ب-
  
   حتما برو یاگه تونست:  زد و دستمو تو دستش گرفت و گفت ی نگاش کردم که پوزخندی اانهی لبخند موذبا
  
 یزی هم سرشو تکون داد و چی بی شونه اش بی پام زد و گذاشتم روری دستمو بکشم که دستشو زخواستمیم

 گذاشتم میدی باال رسی به طبقه ی نداره وقتی ادهی فادونستمی می بهش مشت زدم ولینگفت چند باربهش 
   ؟ یچه جواب: خب هنوز من جوابمو نگرفتم با تعجب گفتم :  و گفت نیزم
  

   ی به مادرم بدیخوای موی جواب چگهی روز ددو
  

 یالی خیط داره نقش بازی میکنه  با ب نگو فقهی واقعی بازکی همه رمانتنی اکردمی منو باش که فکر مهه
   گرفتم مموی هست که در واقع تصمی موضوعهی بابا یچیه: گفتم 

  
   ؟ ی چه موضوع-
  
   قبول کنه ی مهگلو به فرزندخوادی مادرت م-
  
   ؟ ی چ-
  
 دی که بای مهگلو اونجورتونمی ندارم من نمیچون منم حرف... قراره مهگل خواهرت باشه ....  اره -

 از مهگلو ی نگهداراقتیمن ل .... یدی ندارم به جز اون خونه که اونم تو برام خریچیش کنم من هخوشبخت
   ندارم یندارم اگه مادرت بخواد من حرف

  
   ؟ی تو مطمئن-
  
   چون مادرت بهم اجازه داده زنمی هم برم باز به مهگل سر منجای اگه از ایحت....  اره -
  
   ؟ یمونی نمنجای و امیکنی  میباز نقش می که داری تو به مادرم گفت-
  
 بهش سر بزنم چون خودش گفت چه زن تو باشم چه نباشم تونمی ، هر وقتم رفتم باز مگمی میول....  نه -

  بازم مهگل خواهر من هست 
  

   ؟ی کنی زندگیخوای کجا می رفتیوقت:  کرد و گفت نگام
  
   رمی بگگهی دی جاهیروختمش و  فدی شاای ی که برام گرفتی احتماال همون خونه ادونمی نم-
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   کنم ی که زودتر با تو عروسدهی مرهی نداده فقط گری خدا رو شکر مادرم بهم گی اومدی از وقت-
  
 داشتم ی چرا وقتدونمینم ..... ی نفرو واسه خودت انتخاب کنهی ی زودتر بگرددی بای ولیچی من که ه-
   بغض کردم زدمی حرفو منیا

  
 رو یگری و بازی فعال به نقشت برسی رو انتخاب نکردم پس موظفیهنوز کس :  زد و گفتی لبخندفرزاد

   یادامه بد
  
   ؟ ی تا ک-
  
   ی تا وقت گل ن-
  
 خودمو تو دمی ازم دور شد و به اتاق خودش رفت منم با حرص رفتم تو اتاق و درو محکم بهم کوبی لبخندبا
.....  باهام بکنه نکاروی ادمی اجازه نمگهیم د لبم با حرص لبمو پاک کردی نگاه کردم نگاهم رفت رونهیا

 دی بافهی ضعیلی مهسا خنی اننده و شکفی ظری مهساشدمی مدی دزد اصال نبای بازم بشم همون پسره دیمن با
   پسر یبازم بشم همون مهسا

  
 خانم و اقا ی شادشی بر رفتن مهگل اعالم کردم مهگل هم از رفتن پی روز بعد موافقت خودمو مبندو
 اونم گفت زنمی مطمئنش کردم که بهش سر می وقتی بره ولخواستی خوشحال بود هر چند اولش نمدونیفر

 هم دور زاد کمه خودمو از فریزی چهی کردمیکه اونجا راحت تره و رفت از اون روز به بعد احساس م
 مجبور کرد  بی بی سفره انداخت و من و فرزاد و بقیه رومی شددی شد و وارد سال جدلیکردم  سال تحو

دور سفره بشینیم وقتی سال تحویل شد بی توجه میخواستم پاشم برم تو اتاقم ولی بی بی و لیال و نورا جلو 
 از رفتنشون میخواستم برم از کنار عداومدن برای روبوسی و بعد از تبریک رفتن به ساختمون خودشون ب

   من تبریک عیدو بگی ؟ نمیخوای به: فرزاد میگذشتم که دستمو کشید و با لبخندی گفت 
  

  عیدت مبارک :  احساس نگاش کردم و گفتم بی
  
  همین ؟ بیا جلو :  تعجب نگام کرد و گفت با
  

 نگاش میکردم که سرشو جلو اورد و گونه امو بوسید بازم احساسی نشون ندادم که از تو جیبش همینطور
  عیدت مبارک : جعبه ای دراورد و به طرفم گرفت 

  
   چیه ؟ این

  
  ناقابله بگیرش ....  عیدی یه
  

 رو ازش گرفتم و به سمت اتاق خودم رفتم و فرزادو همونطور هاج و واج جا گذاشتم توی اتاق در جعبه
انگلیسی بود نمیدونم چرا M و Fجعبه رو که باز کردم یه اویز گردنی طال سفید توش بود پالکش هم حرف 

 ام دلم شهی افسرده تر از همکردمیم احساس محسی بهش نداشتم ولی با این حال تو گردنم انداخت
 بهش ی چشماش بودم ولی شده بود جلوری دنکهی مث ای ضربه بخورم ولی از نظر احساسخواستینم

 ی و اشپزی تو خونه خودمو با باغبونگفتی نمیزی چی که تعجب کرده ولشدمی متوجه مکردمی نمیتوجه



   خطرناک منتی    کبر

  
 

 

108

 ی باغچه پر از گلهاهی کردمی اقا کمک منیباغ و به حس ی تورفتمی مشدمی مداری صبح زود بکردمیسرگرم م
 بهش کمک نکنم تو گوش من گفتی اقا بهم منی هر قدر حسدمیرسی و رز کاشتم و هر روز بهشون میمحمد

 در گفتمی اما خب فرزاد که خونه نبود منم که بهش نمکنهی مهشی فرزاد تنبکردی بنده خدا فکر مرفتینم
 میزدی حرف میهر روز با هم تلفن ..... کنهی مهیتنب کنه ؟ خب خودمو هیقا رو تنب انی حسدی بای چی برایثان

 عوض شده یلیمهگل خ .... نهی بار اوردش منو ببهی جون هم ی هفته از رفتن مهگل گذشته بود که شادهی
 نی نبود کال امی کردی می اقدس زندگی که تو خونه ی با زمانسهیبود طرز حرف زدن و حرکاتش قابل مقا

 که مهگل دونستمی مگرفتمی شانس بهش رو کرده من جلوشو نمنی خوش شانس بود و حاال که ایلیدختر خ
 لوس ی خودم بودم مث دخترای مشغول اب دادن به باغچه شهی امروز هم مث همشهی میزی چهی نجایا

 هم حفظ کرده شونای و بعضکردمی گوش مادی روزا اهنگ زنی ا" باغچه ارزو" اسم گذاشته بودم نجای ایبرا
   :کردمی خودم زمزمه مبابودم داشتم 

  
   دوباره با نگاهتباز

  
   رو شدروی دل من زنیا

  
   شروع شدی سر کالس قلبم درس عاشقباز

  
   رو شدروی دوباره زدل

  
  یگی می تو حرفتو داری تموم سادگبا
  
  ونمیمی عاشقت میگیم
  
   توی عشق آخرگمیم
  

   تویگی می دارحرفتو
  

…  
  
   روزا بدتر از همستنیلم ا حایدونیم
  

   من رو شکستی دل ساده دی رسی هرکآخه
  

  ی نرشمی بده که تو از پقول
  

   طرفستکی ی جاده ی عاشقگهی من دواسه
  
   دفعستنی آخری بررمیمیم
  

   نفس شدمی تو قفس شدم بپرواز
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   بدون خودمای دنی تنها شدم توگهید
  

  هی بازهی نی بگو اراستشو
  

  ثه حرف همه تو می همه حرفانکنه
  

  هی بازهی نی اهی سازصحنه
  

♫♫♫  
  
   هوا نوازشم کن اشک و غصه هامو کم کنیب

  
   قرارت باز دوباره عاشقم کنی نگاه ببا
  

   و غصه هامو کم کناشک
  

   من بهونه داره حرف عاشقونه دارهدل
  

   باز دوبارهنکهی از اری نداره غی اگهی دراه
  

   رو شونه هات بزارهسر
  

…  
  
 دمی فرزادو کنار گوشم شنی از دستم افتاد صداکهی کوچلی و بدمیز پشت بغلم کرد از ترس پر نفر اهی هوی

   توئه اری ندارم شونه ام در اختی که من حرفنهی دلت ایاگه بهونه : که اروم گفت 
  

 یالیخی خودمو به بنحالی با ای خصوصا فرزاد ولنهی شعر خوندن منو ببی کسخواستی دلم نمدمی کشخجالت
:  دست اروم تو شکمش زدم و ازش جدا شدم  به طرفش برگشتم و گفتم هی و با دمیاخمامو تو هم کشزدم 

  برو بابا ....  مزخرفات داره نی به ایشعر خوندن چه ربط
  

   احساس شدیی بنقدری ؟ ای شدی دوباره وحشهیتو چته ؟ چرا چند وقت:   کالفه نگام کرد و گفت فرزاد
  
 ماه هم 4 ، نی که گرفتم همی بخاطر مزدکنمی میساس خرج کنم ؟ دارم نقش باز احنجای مگه قراره من ا-

   مونده که کار من تموم بشه گهیگذشته فقط چند ماه د
  
   یدی فهمگهی سال د10 که من بگم چه فردا باشه چه شهی تموم میکار تو زمان:  جلو اومد و گفت تی عصبانبا
  
 مهسا رو به تونهی هم نمیشکی هستم هنجای اگهی همون چند ماه دتایمن نها....  برت نداره ابوی نقدری ا-

 ی عوضی من همون پسره ندازمی مادتی دوباره ی رفته ولادتی نکهیمث ا....  مجبور کنه خوادی که نمیکار
   ؟ یدی فهمترسهی نمیچی و از هرهی راست هم باال مواریو دزدم که از د
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 و صورتشو جلو دی باهاش حرف نزنم که دستمو کشگهیرم و د چند وقت راهمو بکشم و بنی مث اخواستمیم

تو چته ؟ : اورد اخم کرده بود و با کنجکاوی به چشام زل زده بود نمیدونم میخواست چیو پیدا کنه که گفت 
   ؟ یمونی پشی مهگلو به مادرم سپردنکهیاز ا ..... هی بدونم مشکلت چدیبا
  

 انتخابه من عرضه نی مهگل بهتریمادرت برا.... نه : فتم  خونسرد گی به چنی اکردمی فکر می به چمن
   از مهگلو ندارم ینگهدار

  
  پس چه مرگته تو ؟ :  داد زد هوی
  

 تو حالم ادی بدی باشهیاه هم .... دمی جوابشو بدم به سمت سالن دونکهی گرفتم و چشامو بستم بدون اگوشمو
 سر تا پات ری دوش بگهیمادر برو :  گفت دنمی با دیب ی ؟ بکنهی مکاری موقع صبح خونه چنیگند بزنه اصال ا

   نتتی ببینجوری اکشهی ما رو مادی وقت اقا سر زده بهی اگه هیخاک
  
  

 و باغبونی اطی بره تو حیدیو برام سوال شده که چرا اجازه م ..... دمشید:  فرزاد اومد که گفت یصدا
  کنه؟ 

  
   ؟ ی اومدیشما ک.... شما :  بود و گفت  شدهرهی با تعجب تو چارچوب در به فرزاد خی بیب

  
   رو انجام بده ی باغبونی کارادی مهسا بای چی جان برای بیخب ب....  هست ی اقهی چند دق-
  
  حوصله ام سر رفته بود ....  نداره خودم خواستم ی ربطی بی به ب-
  
   ی کارا بکننی از اخوادی من دلم نم-
  
   به دل تو باشه ؟دی بازی مگه همه چ-
  

 چمدون من و ی بیب:  گفت هوی و به فکر فرو رفته بود کردی نداد و فقط نگام می بود که فرزاد جواببیعج
   شمال میمهسا رو ببند قراره با بچه ها بر

  
   امی نمییمن جا:  خبر ؟ گفتم ی بنقدری کردم چرا اتعجب

  
   شهی جزء کارت محسوب منمی ایای اته بفهی وظ-
  
   امیم نیی من با تو تنها جا-
  
 من تنها یدر ثان....  خطر ی بتی کبرخورمی رو نمیکی رو بخورم تو ی نترس اوال که مطمئن باش هر ک-
   هم هستن هی و بقنای احسان و کامران و مستمین
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 خب یلیخ:  گفتم نمی دختره رو ببنی اخواستی دلم منمیبی رو منایپس باالخره م....  ؟ نای گفت ؟ می چنیا
   امین منم م هم هستهیاگه بق

  
   زد و از کنارم رد شد رفت یپوزخند

  
 انگار اونم میزدی من و فرزاد با هم حرف نممی اون روز چمدونا رو بست و قرار بود فردا صبح زود بری بیب

 ی هر دومون جلورقصمی که بزنه من میفکر کرده به هر ساز.... قهر کرده بود اما حقشه بچه پررو 
 ری نشسته بودم و زون مبل نسبت به انی دورتری مبل منم روهی یته اون رو البمی نشسته بودونیزیتلو

 هم متوجه شده لمی لحظه از فهی ی شده بود فکر نکنم حترهی با اخم به روبروش خکردمی که نگاش میچشم
حواست باشه با کامران و :  بود گفت ونیزی که نگاهش به تلوی همونطوری بود ولی تو چه فکردونمیباشه نم

  . و تو دونمی وگرنه من می نداشته باشی برخوردنایم
  
   باشن ی خر کنای کامران و م-
  
   درست حرف بزن نایدر مورد م:  اخم نگام کرد و گفت با
  
 هی شد یته دلم خال .... ومدی خوشش نمنای دهنم باز موند اون که از ماری اختی حرفش تعجب کردم بنی ابا

 کردم دای دختر نفرت پنی از ادهی کردن هنوز ندی روم خالخی اب  سطلهی بد داشتم انگار یلیاحساس خ
 نکنه دارم بهش ای ؟ خدام حساس بشنقدری فرزاد ای نسبت به حرفادیاصال چرا با....  چرا دونمیاما نم

 دی کنم نبادای باالدست پهی جز ی احساسچی به فرزاد هدینبا .... ذارمینه من نم....  ؟ کنمی مدایاحساس پ
 نای ؟ تا میدید...  بده یی که به تو بهاسی نیفرزاد ادم....  روش باز کنم مهسا خر نشو ی اگهیحساب د

   عوض شد ؟ یجونش برگشت همه چ
  
   ؟ ی تعجب کردنقدری چرا ا-
  

البته خب گوش  .... کنمی فقط دارم به گوشام شک میچیه:  گفتم ی جمع و جور کردم و با پوزخندخودمو
   سست اراده ان یادی زایبعض....  نداره یمن گناه

  
 کنم اما خودمم از درون داغون بودم از جام بلند شدم برم تو اتاقم شی تو هم رفت تونستم عصباناخماش

   شو داریصبح زود ب:  که گفت دمیصداشو شن
  

 ی حوصله با همون لباسا روی رفتم و بشی ندادم و به طرف اسانسور راه افتادم به سمت اتاقم پجوابشو
  ......افتادم تخت 

  
 به ی ابهی حال بلند شدم نی بود با اکی کرد پنجره رو نگاه کردم هوا هنوز تاردارمی زنگ ساعت بیصدا

 گرفته بودم  سرم انداختم و ی بی رو که از بی چند وقته وضو گرفتم و چادرنیصورتم زدم و طبق عادت ا
 ی از وقتیظر خودم ادم دزد نماز نداره ول چون به نخوندمی نماز نمکردمی می دزدی وقتستادمیبه نماز ا
 چادر نماز گرفته بودم هی ی بی چند وقته از بنی بکنم و انکاروی فرزاد اومدم دوست داشتم ایبه خونه 

 پشتم به در بود نمازم که تموم شد سرمو بلند یهنوز اول نمازم بودم که متوجه شدم در اتاقم باز شد ول
 هیچ:  حواسش به من نبود که گفتم ی من زل زده بود ولبه تخت نشسته و یوکردم و با فرزاد روبرو شدم  ر

   ؟ ی کار داری؟ چ
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   منتظرم نییمن پا ..... یفکر کردم خواب موند .... یچیه:  کرد و گفت نگام

  
 اون دختره ی جلوخواستمی کنم نمشی اراخواستی دلم مدمی اتاق خارج شد منم بلند شدم و لباسامو پوشاز

 ی برجسته چشمای انداختم صورت گرد گونه هانهی به خودم تو ای نگاههی ارمی کم بدمشی ندکه هنوز
 ؟ چرا اشتم کم دیمن واقعا چ....  و قرمز ی گوشتی لبای کمونی ابروهای پوست گندمیمتوسط مشک

 احساسو ندارم ؟ نی خودم اصال ای ولی خوشگلگنی ؟ چرا همه بهم مخورمی نمیچی بدرد هکنمیاحساس م
 ی هر چجهی تالش خودمو بکنم نتدی محال داشته باشم فقط بای ارزوهادی من نباسیبه هر حال مهم ن.... 

 و خط چشم و رژ و دمی کم کرم مالهی کنار بکشم ی که الکستمی نی که من ادمنهی بشه بذار بشه مهم اخوادیم
بز ست کردم و چمدونمو  و کفش سی و شال مشکی مشکنی مانتو سبز و شلوار جهیرژگونه زدم و تموم 

 نگفت فقط چند یزی چدنمی فرزاد منتظرم بود با ددمی که رسنیی به طبقه پارونیبرداشتم و از اتاق زدم ب
 ی مشکنی رفتم و چمدونمو تو صندوق عقب همون ماشراهش رفت منم همرونیلحظه نگام کرد و از سالن ب

 سوار میخواستیخودمون هم م.... دم پرادو بود  گرفته بوادی نوی اسم ماشگهی بلنده گذاشت البته دیشاس
   نی قران رد بشری از زنیاقا صبر کن:  گفت ی بی و نورا هم اومدن و بالی و لی بی که بمی بشنیماش

  
   میگردی برمگهی روز د10 تشی نهامی برمیخوای سفر قندهار که نمی بی بابا بیا:  گفت ی با بدخلقفرزاد

  
   قران همراهتون باشه شاالیتا ا قران رد شو ری زای مادر ب-
  

 سوار گهی بار دنی کردم و ای و خداحافظی روبوسهی  و بقی بی با بمی قران رد شدری هر دو از زخالصه
 هم درو برامون باز کرد و دستشو نی و اقا حسختی پشت سرمون اب ری بی حرکت کرد بنی و ماشمیشد

   ....میم و خارج شد کارو براش کردنیبرام بلند کرد و منم متقابال هم
  
   ی کردری منو خوب تسخی خونه ی ادما-
  
   نی محبت کردم همدمی نکردم محبت دری تسخ-
  
 نی جذب استشرتی تهی داشت ی خفنپی عجب تشیی بهش کردم خدای نگاهمی نکردی روبروش نگاه مبه

 خوشم دیسف ی داشت خب من از ادمایدی پوست سفرونی زده بود بیکوتاه سبز که بازوهاش ازش قلپ
 اومده شیشونی پی فشن زده بود چند تار مو تا روی ورهی موهاشو پهی فرزاد همه جوره خوش تی ولومدینم

 هم به دستش عضالتش ی دستبند مهره اهی هم به چشمش زده بود و ی دودنکی عهی اش هم ساده هیبود بق
 ؟ اخمامو تو ابوی نی ؟ ایمورد ک اونم در گمی من چرا دارم چرت و پرت می واکردی می به حولیادمو حال

 شد ؟ مورد پسند یچ : ت داد گفصی تشخشدی که تو صداش می و سرمو برگردوندم  با خنده ادمیهم کش
  واقع نشدم ؟ 

  
 ؟ خودمو زدم به همون کوچه معروف و کنمی نگاش مزای هنی حواسش بود دارم عیعنی خدا منو بکشه اخ

   ؟ هیمنظورت چ: گفتم 
  
  تو حال خودت باش  .... ی فسقلیچی ه-
  
   ستمی نی من فسقل-
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  ... جوجه ی هستی فسقلیلی اتفاقا خ-
  
   اماکاری میکنم همشو پس بگیریی به من دادی اومدم همه جور لقبی بچه پررو از وقتنی بب-
  
کلفت .... جوجه  ... یفسقل .... یوحش....  دزد یپسره ... یییعوض:  گفتم مث زای چیلی اره خب خ-

 ی بازم برای هم بکنیچون تو هر کار....  خطر ی بتی اال کبررمیگیهمشو پس م.....  خطر ی بتیبرک....
 من ی چون تو برای کنی کاریتونی و بند وبساط هم نمشی همه ارانی با ای حتی خطری بتیمن همون کبر

   ی خطریکامال ب
  
 یفتی کنم به پام بی کارهی تونمی میندر ثا .... ادی سرت میترسی که می چون تو از اونسوزهی دلم واست م-
   ازش پول برداشت کنم تونمی که می بانکهی من فقط مث یتو برا .... ی تو ارزششو نداریول
  

 حرفا باعث شد نی همی اومدما ولی همش هم قوپشیی حرفا رو زدم خدانی ای چطوردمی نفهمخودمم
 کرد حاال فکر ادی فقط سرعتشو زگفتی نمیزی و چدادیصورتش سرخ بشه دسته فرمونو تو دستش فشار م

 چشامو گذاشتم و ی صندلی باطل سرمو روالی خی زهی ولکنمی التماسش مترسمی مادیکرده من از سرعت ز
   کن دارمی بمیدیهر وقت رس: رو هم گذاشتم و گفتم 

  
ه شدت  ترمز کرد و سرم بنی ماشدمی از خواب پرهوی چقدر گذشته بود که دمی خوابم برد نفهمی جدیجد

 و کنهی که نگران نگام مدمیدی و منگ بودم صورت فرزادو مجی گقهی جلو برخورد کرد تا دو دقشهیبه ش
 و به سمت خوش ت نفر بازومو گرفهی باز شد و رونی در طرف من از بدمی شنی صداشو نمی ولزنهیحرف م

 یتونی کردنه ؟ نمیانندگ چه طرز رنیا:  گفت تی که با عصباندمیبرم گردوند در کمال تعجب کامرانو د
   ؟ نیی پایاریسرعتتو مث ادم ب

  
   فکر کردم کمربند بسته -
  
   حالت خوبه مهسا ؟ -
  

   سی نمیزیمن خوبم چ... اره :  کامران بود که گفتم یصدا
  
   خون اومد شیشونی پ-
  
   ممکنه شکسته باشه -
  
   ؟ مارستانی بمشی ببر-
  
   کنمی خودم االن نگاه مخوادی نم-
  

   مارستانی ببرمشی مخوادینم:  که فرزاد گفت ارهی شالمو دربخواستی منکامرا
  
   هر دوتون دی ولم کنستی نمیزی بابا من چ-
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 رستوران سر هی ی جاده جلوهی اطرافم شدم کنار ی گذاشتم تازه متوجه میشونی پی دستمال برداشتم و روهی

 از ی بود ولنی سنگی کمهیسرم  .... یشر محی همه جا پر از دار و درخت و گل بود عجب جامی بودیراه
 فرزاد و کامران هم بودن شده رهی تخت نشسته بودن و به ما خی عده دختر و پسر روهی شدم ادهی پنیماش

   ؟ رهی نمجی مهسا ؟ سرت گیاالن خوب: کنارم اومدن که کامران گفت 
  
   نه خوبم -
  

   شده ؟ یچ: زاد گفت  فرزاد همون پسره احسان اومد جلو و رو به فری پسرخاله
  
   یچیه
  
   سالم مهسا خانم -
  
  سالم  : کردی که روز اول ما رو ادم حساب نمنی اوا
  
   خون اومده تونیشونی شده ؟ پی چ-
  
   دسته گل پسرخاله اتونه ستی نیزی چ-
  
   اشناتون کنم هی و با بقنی صبحونه بخورنیای خب حاال ب-
  

 تا دختر نشسته بود و 3 نه ای بدم صی رو تشخنای متونمی منمی ببکردمی نگاه ممیدی تخت رسیکی به نزدیوقت
 زدن و جواب دادن که احسان ی شدم رو به جمع سالم دادم همشون هم لبخندکشونی نزدی تا پسر وقت2

مهسا خانم ....  فرزاده بنا به دعوت فرزاد با ما همراه شدن کی مهسا خانم دوست و شرشونیبچه ها ا: گفت 
   هممونقی شفقی من و فرزاده و رضا هم رفهیسر گل اقا رضا و اقا بهنام هستن که بهنام پسر دا دو تا پنیا

  
 شونیادی کارو نکردم زنی ایانتظار داشتن باهاشون دست بدم ول... خوشبختم :  بهش زدم و گفتم یلبخند

: تر که احسان گفت  تا دخ3 به اون میدی بسنده کردن رسی لبخند و اظهار خوشبختهی که اونا هم به شدیم
 و درشت ازش ی مشکی ابروو با چشم زهی مزهی دختر سبزه و رهی....  نامزد بهنام خودمونه وشی پرشونیا

 شی دختر با اراهی ی جوابمو داد نفر بعدیخوشم اومد با نمک بود باهاش دست دادم که اونم با لبخند
 که احسان کردی مهربون نگاه مید ول بوختهی ررونی بشی بلوند که نصفش از روسری و موهایانچنان

    گالره خانم دوست اقا رضاست شونمیا:  کرد شی معرفینجوریا
  

باهاش دست دادم و نوبت به !  به من چه اصال ...  دوستشو اورده مسافرت کنهی مدرن فکر میلی بچه خخب
 سبز و درشت یما تو نخش رفتم چششتری بفهمم بتونستمی مطمئنم خودش بود از نگاهش مدینفر سوم رس

 شالش هم ورتش انداخته بود تو صی ورهی شالقی که دهی اتو کشی به سمت باال موهایطونی شیابروها
 داشت ی ماهرانه اشی اراموندی رو سرش نمیزی چگهی دومدی هم ممی نسهی شل گذاشته بود که اگه یلیخ

 چون ازش خوشم دونمی نمکردیم م نگازیرامی نگاه تحقهی با کردی جلب توجه میفقط اون رژ قرمزش بدجور
 شناسنی همه مگهی که دشونمیا : ت داشت احسان گفی واقعا ذات خرابای دیرسی به نظر مینجوری اومدینم
   فرزاد و کامران یمی خانم خودمونن دوست و همکار قدنایم
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  خوشبختم  .... : ی اونم چه دوستاره

  
 نای نکردم و از عمد کنار می من توجهی بود ولیند چ پوزخنی ای معندونمی پوزخند زد نمهی اون فقط یول

 نای داشت من کنار می کارم احساس کردم همه تعجب کردن اما خب به نظر من چه اشکالنینشستم با ا
 ما هم ی برو برامیما خسته ا:  که فرزاد زودتر اومد و گفت نهی کنار من بشخواستی ؟ کامران منمیبش

  سفارش بده 
  
   مهسا یخوری میچ ... لیال مبا کم....  بله -
  

   خورهی من بخورم اونم میهر چ:  گفت ضی با غفرزاد
  
   ؟ یی مگه تو زبون مهسا-
  
 پاشدم ی که الککردنی کامران و فرزاد متعجب بودن وبا دهن باز نگاشون منی مکالمه بنی ادنی از شنهیبق

 یچ .... رمیگی فرزاد هم می برارمی ؟ اصال من خودم مدیکنی مهی مسخره چی بحثانی بابا ایا: و گفتم 
   یخوریم
  
   میری الزم نکرده با هم م-
  
   گهی دایپس ب.... باشه :  با لبخند گفتم ی حرص دندونامو رو هم فشار دادم ولاز
  

 ی ؟ چرا با کامران جلوی چیعنی ای بچه بازنیا:  بعد کنارم بود گفتم هی از اون حرکت کردم  چند ثانجلوتر
   یکنیهمه دعوا م

  
   ؟ یکنی ازش دفاع منقدری تو چرا ا-
  
   ؟هی بدونم نقش من در حال حاضر چخوامی فقط مکنمی من دفاع نم-
  
   ی منکیتو شر..... یشگی همون نقش هم-
  
   ی بشیرتی غکتی شری داشته باشه برایلی دلکنمی پس فکر نم-
  

   نشدم یرتی ؟ من غیرتیغ:  شوک زده نگام کرد و گفت ی ادمامث
  

   بود ؟ ی نبود پس اسمش چیرتی پوزخند دادم اگه غهی فقط با جوابشو
  
 تو رو با خوامی در ضمن نمرهی بگنای که نقشه ام در مورد مکنمی منکارویا....  نشو دختر جون یاالتی خ-

   کنم ی قاتیکامران و محمود
  
   تو سرته ؟ ی معلوم هست چ-
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   یدون بزرگه پس بهتره نیلی جوجه خهی مغز ی برازای چنی ا-
  

   ؟ یخوری میچ:  که گفت می رستوران بودشخونی پکینزد
  
  .... گشنه امه یلیاما خ .... دونمی نم-
  
   ؟یخوری کله پاچه م-
  
   حالم بهم خورد عق یییییی ا-
  

   ؟ ی داراریمگه و:  زد و گفت یلبخند
  

   ....ومدهی از کله پاچه خوشم نمچوقتی من هرینخ:  بهش رفتم و گفتم ی غره اچشم
  

   دی و اب پرتقال اماده کنمروی ما کره مربا و عسل و تخم مرغ اب پز و نیاقا برا:  رو به گارسون گفت فرزاد
  
   ی همه رو بخورنی ایتونی چه خبره ؟ م-
  
   ؟ سی بخاطر تو سفارش دادم مگه گشنه ات ن-
  
   مگه من بشکه ام که بتونم همشو بخورم -
  
   ومدهی درنی ها که الک عضلهنیا ... کنمی نترس خودم کمکت م-
  

 احسان با می رو تخت که نشستمی رو برداشت و به سمت بچه ها رفتینی تا اماده شد و سمیستادی اهمونجا
   یگرفتی خودتون دو تا می برادی فقط بامیفرزاد جان ما خورده بود: خنده گفت 

  
   شماها ی االن هم واسه خودمون دو تا گرفتم نه برا-
  
   نی بخورنیخوای همه رو منیا: فت  گرد شده گی چشابا
  
    میخوری اره تا لقمه اخرشو م-
  
تو رو خدا :  رو به جمع گفتم رفتی نمنیی از گلوم پادمیدی رو مهی نگاه بقی وقتی لقمه گرفتم که بخورم ول-

   بخورم ینجوری اتونمی من نمنیایشمام ب
  

   دینوش جانتون مهسا خانم راحت باش:  گفت بهنام
  

 که فرزاد از دستم گرفتش و خودش خورد دهنش پر بود و با همون دهن پر کردمی رو نگاه م لقمههنوز
   خورمی همشو خودم مادای نمرتی گیزیبخور وگرنه چ: گفت
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 که اجازه نداد و رمی از دستش بگخواستمی دهنم گرفت می که لقمه درست کرد و جلوکردمی نگاش مهنوز
  دهنتو باز کن : گفت 

  
 نداشت اخرش هم لقمه رو ی ادهی فارفتمی بچه ها هر چقدرم بهش چشم غره می جلودمیکشی مخجالت

:  بدم رضا با خنده گفت نشیی قلپ اب پرتقال خوردم تا تونستم پاهی گرفتیچپوند تو دهنم نفسم داشت م
   بودمت دهی شوخ و سر حال ندنقدری تا حاال ای عوض شدیلیفرزاد خ

  
   ایفرت و خوش گذرون شمال مسامی قراره بری ناسالمت-
  
 و به ینیشی دور از همه می گوشه اهی هم شهیهم..  شمال یای مگه بار اولته ؟ تو که هزار بار در سال م-

   یشی مرهی خایدر
  
   ؟ ی کنم شما ناراحتی تالفخوامی منباروی حاال ا-
  
   مینی فرزادم ببیکی نی هم خوبه ایلی نه داداش اتفاقا خ-
  

 نخورده شتریچند لقمه ب .... ی از چدونمی بود اما نمی عصبانکردی مشکوک نگاه م به کامران افتادنگام
 یفرزاد تو هم اروم رانندگ ..... می که زودتر برسنیخب بچه ها بهتره حرکت کن: بودم که کامران گفت 

 نای تا مایب با من یخوای اگه منممهسا خا:  به سمت من برگشت و گفت  ....ادی مهسا با من بیخوای اگه مایکن 
   فرزاد شیرو بفرستم پ

  
 من شی پای بنایباشه م:  فرزاد اما بر خالف تصورم فرزاد گفت شی بره پی لب قرمزی دختره نی بذارم اعمرا

   ششونی پی برخواستنی خودشون موشی بهنام و پرشیمهسا تو هم برو پ
  

 زمی عزایب: رفتم که با لبخند گفت  ی رومو برگردوندم و به سمت پرضی از فرزاد نداشتم با غنوی اانتظار
   گذرهی ما هم بهت خوش مشیپ

  
   لی با کمال مزمی عزدونمی م-
  

 سانتافه سفید هی رضا و گالره هم نی و ماشدی بلند سفی شاسهی کامران هم نی بود ماشی اب206 هی اونا نیماش
 با قضا و قدر تو ای یمن اشتباه ی ولکردی فرق میلی من خیای اونا با دنیایبود همشون بچه پولدار بودن دن

 اهنگ گذاشت هی سکوت نباشه ضبطشو روشن کرد و نکهی ای راه بهنام برایگروه اونا بر خورده بودم تو
   ی لهراسبی اهنگ نجاتم بده از علومدی هم ازش خوشم میلی اهنگو گوش کرده بودم و خنیا

  
   امشبم با فکرت خرابیهوا

  
   محاله بتابهدی تو خورشبدون

  
   باشمیداری بی فانوس شبهاوت
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   بدهنجاتم
  

  رهی تو دی کردن به پاهی گرواسه
  
  رهی بگتی شکستم که گری جورهی
  

   امشب از حال من باخبر باشنیهم
  

   بدهنجاتم
  

   هر روزهی از جنس باروناصداش
  

   سوزهی که دلتنگم نمی وقتدلش
  

  نهیبی هامو نمی طاقتی بنی اچرا
  

  زهدوی که رو چشمام چشماشو میکس
  
  نهیری که شییای عاشق کن به رواموی دنایب

  
  نهی بهتر از ای روزگار من تو باشی دونیم
  

  شهی که رنگ آب و آتی حبسنی کن از اخالصم
  

  شهی عادتم می جورهی یی مثل تو تنهاداره
  

   امشبم با فکرت خرابهیهوا
  

   محاله بتابهدی تو خورشبدون
  
   باشمیداری بی فانوس شبهاتو
  

   بدهنجاتم
  

  رهی تو دی کردن به پاهی گرواسه
  
  رهی ت بگهی شکستم که گری جورهی
  

   امشب از حال من باخبر باشنیهم
  

   بدهنجاتم
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 شهی اونها از ما جلوتر بودن سرمو به شگشتی فرزاد منی و فکرم هول و هوش ماشمی رفته بودنی فاز غمگتو

 بذار ی درست حسابزی چهی هی چه اهنگنیاوا بهنام :  کرد و گفت ی خنده ای داده بودم که پرهی تکنیماش
   میشاد ش

  
 اخه واقعا تونستنی که باهاشون حرف بزنم نمکردنی می ها هر کارچارهی حواسم به حرفاشون نبود بگهید

 زود یلی خنی تو ماشی بخوابم خودم تا حاال متوجه نشده بودم ولخواستیحوصله نداشتم و فقط دلم م
 خود به خود نی ماشتو حاال متوجه شده بودم که ینرفته بودم که بدونم ول تا حاال مسافرت گرفتیخوابم م
 می کنار اونها بودرهی فرزاد سبقت بگنی از ماشخواستی کرد و مادی بهنام سرعتشو زخوابمی و مشمیخمار م

 ازش نشسته بود و اون ی هم به فاصله کمنای بود مدهی فرزاد اصال حواسش نبود و اخماشو تو هم کشیول
حاال خوبه ....  لحظه چشمش به من افتاد سرمو برگردوندم و نگاش نکردم هین گشادش پر از خنده بود ده

 سی گنای من و منی ؟ حتما بشدی می چمی کنارش باشم اگه قهر نبودخواستی دلم منقدری و امیبا هم قهر بود
  حالت خوبه ؟  :  گفت ی کنارم نشسته بود و با لبخندی پرشدی می کشسیو گ

  
   ادیفقط خوابم م.... اره من خوبم :  جوابشو دادم و گفت ی لبخنداب

  
  سرت ضربه خورده  ... ی ساعت نخوابهیاخه کامران گفت تا ....  نخواب -
  
   داره ی به کامران چه ربط-
  
   ؟ یدونی مگه تو نم-
  
   ؟ وی چ-
  
   خونده فک کنم دیگه تخصصش هم گرفتهی کامران پزشک-
  
 دمی ندیزی از دکتر مملکت البته از خودش که چنمی ؟ اهی ادمنی خونده و همچیزشک دلم پوزخند زدم پتو

   دمی ازش ندیزی خودش هم هست هر چند تا االن چگهی فرزاد می ولهییباباش ادم ناتو
  
   پس دکتره نطوری که ا-
  
   نی ترمز کردی اونجوری نگرانت شد وقتیلی خسی نیپسر بد...  اره -
  

 شما رو کی کرده دوست داشتم از نزدفی ما تعری از شما برایلیفرزاد خ: م گفت  ندادم که بهنایجواب
   کنهی نمفی همه تعرنی ای دخترچی از هچوقتی اخه فرزاد هنمیبب
  
   نظر لطفتونه -
  
   هم نبوده از همون اول متوجه وقار و خانم بودنت شدم خودی بفاشی که تعرنمیبی نه اتفاقا م-
  
   چطور ؟ -
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 دی دست ندادونی کدوم از اقاچی به هی شرم تو صورتتون هست در ثانهی ساهی ستی ندهیدر رفتارتون -
 شما باهاش ی ولکنهی رفتار میمی صمیلی خای زنهی سوال داره که فرزاد به شما دست می برام جایول

   دیراحت
  
 مادر من فوت پدر و... خب ... خب  : ارمی از خودم دربی داستان الکهی بگم مجبور شدم ی چدوستمینم-

شدن و از اونجایی که فامیلی توی ایران نداشتیم و فقط یع خاله خارج از کشور دارم که هیچ دسترسی ای 
 فرزاد بمونم یشد تو خونه یبهش نداشتیم و بابام هم با فرزاد دوست بود منو دست فرزاد سپردن و چون نم

   من و اون خونده بشه نی بتی محرمغهی صهیقرار شد 
  
   قبول کرد ؟ی راحتنی فرزاد هم  به همیول .... ی ولامرزتشونیخدا ب:  تعجب گفت  بایپر
  
  ... خب اره -
  
   ؟ی تو در واقع االن زن فرزادیعنی -
  
   خودمون بمونه نیاما لطفا ب ... می نه بابا فقط محرم شد-
  
 خوشش ی دخترچیاخه فرزاد از ه....  شده ی چطور فرزاد راضکنمی تعجب میول....  راحت التی خ-
   شتری چند روز خوبن نه بی به قول خودش دخترا واسه سرگرمادینم
  
  فرزاد غلط کرده :  بی اختیار با عصبانیت گفتم -
  
   کشتتی وگرنه مای خودش نگیجلو:  گشاد نگام کرد و گفت ی با چشمایپر
  
 فقط گهی دکشهی سرم داد متای اونم نهاگمی بهش می منم همه چمیکنی بار با هم دعوا م10 ی من و اون روز-

   نیهم
  

   دهی فرزاد هم داره دم به تله منکهیمث ا:  بهم زد و گفت ی لبخندنهی از تو ابهنام
  
   که اونو انتخاب کنم ستمی نی که دم به تله بده منم دخترسی نی اونم ادممیکی فرزاد و من فقط شر-
  
 خواستی زدم دلم نمی حرفنی همچارمیم ن کنکهی ای خب منم برای و بهنام از صراحتم جا خوردن ولیپر

   اومدم ی که قوپدونمی اونا خرد بشه وگرنه خودم میغرورم جلو
  

  ... شد ی چدمی خوابم برد و نفهمبازم
  
  ...مهسا .....  مهسا خانم -
  

  حالت خوبه ؟ :  احسان و کامران روبرو شدم که احسان گفت ی باز کردم و با چهره چشامو
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   ؟ هیپس کو بق....  بودم دهی ؟ فقط خوابنیپرسی حال منو منقدریا ا اره بابا شما چر-
  

   نی شادهی شمام پمی ناهار نگه داشتی تو رستورانن براهیبق:  گفت کامران
  
 اون پررو ی دنبالم چون من به دعوت اون اومده بودم ولادی انتظار داشتم فرزاد برونی اومدم بنی ماشاز

 کرد و ی من خنده ادنی با دنای شدم که مکشونی جونش نشسته بود نزدنایم تو رستوران ور دل هیهم با بق
 برو من جات هستم یت گفی به خرس قطبی تو که همش خوابیستی نیمهسا جون اصال همسفر خوب: گفت 

 به ی بهش نکردن فقط کامران چشم غره ای کردن و توجهطشی خهی بقی ولدی حرفش خندنیخودش به ا
   ؟ ارنی بگم برات بیخوری میچ:  و خودش هم کنارم نشست و گفت دی برام کشی صندلهی رفت و نایم
  
   ندارم لی ممنون م-
  
   ؟ ی نداشتنی احتماال فشارت افتاده سابقه مسافرت با ماشدهیرنگت پر .... ی چیعنی ندارم لی م-
  
   ... یخب چرا ول....  خب -
  
   بخور دمی بعدا بهت قرص م-
  
   ممنون-
  
   رمیگی برات کباب م-
  

 من نشسته بود و زل زده بود ی روبروقای از جاش بلند شد و رفت که سفارش بده از شانسم فرزاد دقکامران
 جونش زل بزنه نای نگاش کنم اصال بره به مخواستی بهش کردم و سرمو برگردوندم دلم نمی نگاهمیبه من ن

 سرمو بلند کردم کردمی حس مروبچه ها  نگاه ینیسنگی ولکردمی می دستم بازی داره با انگشتاکاریبه من چ
 ؟ خب نی سکوت کردنقدری ؟ چرا اهیچ:  بهشون زدم و گفتم ی همه به من و فرزاد زل زدن لبخند هولدمید
  مای مسافرت خوش بگذرونمی مثال اومدنی بگیزی چهی
  

   سوال بپرسم ؟ هی:  گفت رضا
  
   دیی بفرما-
  
   ؟ی نامزد دار-
  
    نه بابا نامزدم کجا بود-
  

   چند سالته ی نگفتیراست:  گفت گالره
  
- 22   
  
   ی ما بچه تری پس از همه -
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   مگه شماها چند سالتونه ؟ دونمینم-
  

   سالمه 30من :  گفت رضا
  

   سالمه 27 گمی من می ولگنیخانما سنشونو نم:  به گالره انداختم که با لبخند گفت ینگاه
  
   سالمه 25:  گفت وشیپر
  

  مه  سال31:  گفت بهنام
  

   سالمه 30 یدونیمنم که م:  هم همون موقع کنارم نشست و گفت کامران
  
   من چند سالمه ؟ ی بدونیخواینم:  اصال نگاه هم نکردم که خودش گفت نای مبه
  

   دی دلتون نخواد بگدیخب شا:  باهاش وارد بشم نگاش کردم وگفتم ی گرفتم از در دوستمیتصم
  
   حدس بزن -
  
   دیزنیونتر از همه م جوکنمی خب احساس م-
  
   سالمه 32 من از همه بزرگترم چون یول....  بوده نطوری همشهیهم....  خوبه -
  

 ساله ها البته 32 نه به خوردی ساله ها م24 به تای داشت نهای و جوونزهی مزهی ری چهره دی کفم برشییخدا
 ی وقتیول: نازک کرد و گفت  پشت چشم هم برام هی خوردی اون نمی افهی به قی ولستی نی سال هم سن32

    ی سالو داشته باش29 دی حدس زدم حداقل بادمتیمن د
  
 چرا یدونیم ... ی خب حق داریاخ:  گفتم ی جوجه خوب رفتار کرد با طعنه و خونسردنی با اشدی نمگهید

  ها رو دارن کشفلیاما نگران نباش فس .... لنی هم فسهی بقیکنیفکر م .... ی شدلی؟ چون خودت فس
 شده قابل هی تجزگهی ددهی می ترشی تو از بس بولی هر چند فسیشی مشهور و معروف می تو هم بزودکننیم

  یستی هم نییشناسا
  
 ی بهش زدم ولی فرزاد خودمم لبخند حرص دراری حتدنی شروع کردن به خندزی رزی حرفم همه رنی ابا
  رم  دستامو بشورمیمن م:  شده بود و گفت شی اتی گوله هی مث نایم
  

 نی حال اخواستمی وقت بود میلیدستت درد نکنه خ:  رفت همشون شروع به خنده کردن رضا گفت یوقت
   رمی رو بگی افاده ایدختره 

  
 باالخره غذا ها رو اوردن و نکهی انداختم تا اری سرمو زگفتی نمیزی چی ولکردی لبخند نگام مهی با فرزاد

   با شما شروع کنم امی منم بنی بذارنیمردیحاال م: فت  هم برگشت و گنای ممی مشغول خوردن شدیهمگ
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   میری بعدش می تو هم کامل غذاتو بخورمیکنی صبر مسی جون مسابقه که ننایم:  گفت یپر
  
  شششششششی ا-
  

 بچه ها دور هم نشستن و ی اقهی از جام تکون بخورم چند دقتونستمی شدم که نمنی از غذا اونقدر سنگبعد
 کردن من هیچوقت لب به دود و دم نزدم البته بچگیام چرا ولی وقتی دنی کشونیقل شروع به اشونیبعض

 یستی تو بلد نیعنی جون سامه:  گفت نایمادرم گفت اینکارو نکنم دیگه لب نزدم و دور از اونا نشستم که م
   ی بکشونیقل
  
   کشمی نمی چرا ول-
  
   ی عقب افتاده اای از دنگنی وگرنه میباش بلد دی جور کالسه باهی دنی کشی اوهی مونی قلگهی االن د-
  
   کشمی نمی گفتم که بلدم ول-
  
   ؟ ی دوست داری چه طعمیی خوشبونی به اونیقل .... یدیکشی که می اگه بلد بود-
  
 کارو نی معتادم ای من دختر ممد مفنگی ناسالمتی چیعنی دنی کشونی پاشم نشونش بدم قلگهی مطونهیش
 نکارونکنمی چون مادرم گفت ای بچه بودم امتحانش کرده بودم ولیلیم خ هی خوب بلد بودم وقتیلیخ
   بکشه ولش کن تونهی ؟ خب نمی دارکارشیچ:  بهش لب نزدم فرزاد گفت چوقتی هگهید
  
 ی کمینی ببذارمی مسابقه مهی خب یلیخ:  شدم اخمام تو هم رفت و گفتم ری زد باال و جوگرتمی رگ غهوی
   مسابقه ادی می کخوامی طعم اناناس ممن .... رهیگی کام مشتریب

  
   بچه رو کم کن نی ای روایفرزاد تو هم ب... من که هستم :  گفت نای که مکردنی متعجب نگام مهمشون

  
  باشه هستم :  زد و گفت ی هم لبخندفرزاد

  
 انجی همه با همی بشمره و شروع کن3 تا وشی و قرار شد پرمی وار کنار هم نشسترهی نفر دا3 ما خالصه

 شمار قهی گرفتم دقیقی مهارت داشتم کام عمیلی کار خنی من تو امی شروع کرد3 با شماره کردنینگامون م
 ی بود ولاوردهی کم ننوز ولش کرد و شروع به سرفه کرد اما فرزاد ههیثان10 بعد از نایروشن بود که م

 ول کردم و ونوی قلیاون منم ن باالخره ولش کرد بعد از ادی می اخراشه و داره قوپگهی اونم ددونستمیم
 فرستادم تو صورتش رهدودشوی دارهیدودشو فرستادم تو صورت فرزاد دهنمو غنچه کردم و به صورت دا

 کرده بودم نی تمرنقدری و اومدی می قشنگ و جالبر به نظرم کاشهی گرفته بودم همادی هم از بابام نکارویا
   ...ی هم نکردی کار شاقنیهمچ:  گفت نای که مکردمی گرفتم با پوزخندی نگاشون مادیکه 

  
   ؟ی هستیگاریشما س ..... هی حرفه ای بکنه کار ادماتونهی نمی هر کسنکاروی چرا اتفاقا ا– بهنام

  
   بچه بودم چرا ی وقتونی قلی لب نزدم ولگاری من به س-
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 بده دودشو ادیم  به منی درست کردرهی درسته خصوصا قسمت اخرش که با دود دایلی اما کارت خ- گالره
  بفرستم تو صورت رضا  

  
   گهی دیکی ؟ بفرست تو صورت ی دارکاریبه من چ:  خنده که رضا گفت ری حرفش همه زدن زنی ابا
  
 به صورتم بزنم االن ی ابهیمن برم :  نمیدونم چی تو قلیونه بود رو به جمع گفتم رفتی مجی سرم گی کمهی
   امیم
  
 توجه ی فرزاد تو چادرچوب در ظاهر شد بیبودم که در باز شد چهره  در حال شستن صورتم یی دستشوتو
   رد شم خوامیبرو کنار م:  رو بست با اخم گفتم یی و در دستشودی از کنارش رد بشم که دستمو کشخواستمیم
  
   ؟ شهی می اگه نرم چ-
  
   برم خوامیم....  لوس نشو -
  
   ؟ ی کردی کارنی همچی ولت کنم تو با اجازه کینجوری همی و انتظار داریکنی می دوست داری هر کار-
  
   کار کردم ؟ ی مگه من چ-
  
   یذاری پا مری اعتقادات خودتو زی با من داری لجبازی برا-
  
   کردم ؟ کاری مگه چی با تو ندارم در ثانی من اصال کارسی با تو نی اوال که لجباز-
  
 بهت ی کامران و اون سه تا نره خر چطوریدکری و اونکارو می لباتو غنچه کردی وقتی اصال متوجه شد-

  زل زده بودن ؟ 
  

 نشون ی مهارتمو به اون دختره افاده اخواستمیخب فقط م:  بود و صورتش سرخ شده بود که گفتم یعصبان
  بدم 

  
   ی رو بلد باشنکارای ادی نبایتو هنوز بچه ا .... ستی کارا مال امثال تو ننی کار ؟ انی با ا-
  
   سالمه 22بابا من ....  هم باورت شده من بچه ام  تونکهی مث ا-
  
   ی تو واقعا بچه اگهی درست می بیاما بنظر من ب:  گفت ی نگام کرد و با لحن خاصانهی موذ-
  

 به خودش چسبوند دستاشو دور کمرم انداخت اخمام تو هم رفت صورتشو جلو اورد که منم به همون منو
   ی لجباز و خوردنی بچه هی: نسبت صورتمو عقب دادم اروم گفت 

  
 هر دومون خمار شد کنار گوشم ی چیکار میکنی ؟ اب دهنمو قورت دادم ضربان قلبم تند شد چشماهووو
 تکون ی ولزدمی زد و مماس با صورتم شد اخم کردم و با دست کنارش می ؟ لبخندطونیتو هم اره ش: گفت 

 عی وارد شدن سرره نفر رضا و گالنیاز شد اول بیی در دستشوهوی صورتش مماس با صورتم بود که خوردینم
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 گرد شده نگامون ی بودن با چشمادهی ددی رو که نبایزی نداشت چون چی ادهی فای ولمیاز هم دور شد
   ؟ نیکنی مکاری چنجایشما دو تا دو ساعته ا:  گفت نای وارد شدن که مهی و بقنای بعد از اونا هم مکردنیم
  

 متوجه شده ییزای چهی خب احتماال ی بدم از کنارشون رد شدم ولیجواب نکهی شده بودم و بدون اهول
  بودن بالنسبت خر که نبودن 

  
 شد کی فرزاد گرفته بود نزدی افهی شد قدای باالخره سر و کله اشون پانی تا بستادمی ها انی ماشکینزد

 منم که با بهنام و  هم کنارش نشست و رفتننای شد و منی حرف سوار ماشی بی بگه ولیزی چهی خواستیم
 خوردی دلم داشت بهم مکردنی دائم تنقالت تعارف می بهنام و پرمی تو راه بودی ساعتکی می حرکت کردیپر

:  بزور فقط تونستم بگم ارمی خوردمو دارم باال می احساس کردم هر چهوی دلم اشوب بود گرفتیخوابمم نم
  بهنام نگه دار 

  
 درخت هی به سمت نیی پادمی پرنی از ماشستادی گوشه اهی عی شد سرممی نگام کرد و متوجه حال وخنهی ااز

 هیحالم بد بود تمام بدنم تو ) گالب به روتون (  خورده بودم باال اوردم یرفتم و کنارش نشستم هر چ
 ی بسته بود و روشمام چادی بهش اشاره کردم جلو نی ولدمیشنی رو می نگران پری حس شد صدایلحظه ب

 رو اطرافم ی مبهمی درخت گذاشته بودم که غش نکنم صداهای تنه یدم دستمو رو نشسته بونیزم
:  که گفت دمی فرزادو شنی دور کمرم حلقه شد و صدای نفرو کنار خودم حس کردم دستهی هی سادمیشنیم

   ری نگدتوخو .... اریباال ب....  بگو یزی چهیمهسا .....  مهسا یشنویصدامو م
  

 حالم بهم نخورد اب به صورتم زد و دستشو گذاشت گهیزد بازم عق زدم اما د بار محکم پشت کمرم چند
   لرزهیتمام بدنش داره م....  سرده یلیکامران تنش خ:  گونه ام و گفت یرو
  
   ها درمونگاه هست ؟ یکی نزدنی ا-
  

   میرسی شب مگهیفکر نکنم د:  رضا گفت یصدا
  

   امی بخوابونش االن منیببرش تو ماشفکر کنم با خودم سرم داشته باشم :  گفت کامران
  

 توهم گفتمی مونی هذاری اختی بدیچی فرزاد تو مشامم پیشگی عطر همی لحظه تو هوا معلق موندم بوهی در
داشتم نمیدونم چرا به اون حال دراومده بودم سرم گیج میرفت و همه رو دو تا دو تا میدیدم دستمو دور 

   جا بخوابم نیفقط بذار هم.... وبه من حالم خ: گردنش حلقه کردم و گفتم 
  
   !زمی جا بخواب عزنیهم.....  باشه مهسا جان -
  
 ادیمامان من از امپول بدم م:  گفتم ی حالی و با بدمیدی فرزادو مادرم متی چرا در اون موقعدونمینم-

  ...... نذار امپول بزنه .... 
  
   ذارمی باشه نم-
  

   ؟ یفرشته ا .... یتو چقدر ناز:  گفتم ی باز بود با سرخوشمهی نچشام
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 توش بود که توهم زده بودم اخم ی چونهی قلدونمی نمخندنی چرا مدمیفهمی نمی ولدمیشنی خنده میصدا
 صورتش یدستمو بلند کردم و رو.....  نزدم ی ؟ من که حرف خنده داریخندیچرا م: کردم گفتم 

   ؟یدماغتو عمل کرد .... یل گوگوی نازیاخ.... صورتت چقدر نرمه :  و گفتم دمیکشیم
  

   هی عمل نکردم خدادادرینخ:  گفت دیخندی که می حالدر
  
   ...اریپسرمو برام ب.......  دروغگو دوست ندارم -
  
  پسرت ؟ کدوم ؟ .... پ ... پ :  گفت کردی گرد شده نگام می چشابا
  
   گهی دگمی  فرزادو می هستی خنگیتو چه فرشته ....  ااااااه -
  

 امروز کار دنی کشونی احتماال قلگهی مونی ولش کن داره هذ– دیخندی که میران در حال کامیصدا
  ببینم چیزی تو قلیون ریخته بودین ؟ ...خودشو کرده 

  
  مثال چی ؟ :  گفت فرزاد

  
   میدونم مواد توهم زا چه

  
   چی ؟ مگه شما مواد میکشین ؟ یعنی

  
  مینا ؟  : کامران

  
  ش نریختم  ؟ نخیر من هیچی تو قلیونچیه

  
  وای به حالت اگه کاری کرده باشی :  گفت فرزاد

  
   بلک ادبت کنه ها ی اسدمیم .... ابوی شعوریب.... ولم کن  : دمی کشغی دستم سوخت جهوی
  
   نزن فقط امپوله غی مهسا جان جستی نیزی چ-
  
   زنهیم امپول نیمگه نگفت.....  بد یفرشته :  مشت زدم و گفتم نشی جونم به سی بی دستابا
  
   ی حرف هم نزن ابرو واسمون نذاشتگهیفقط چشماتو ببند د .... یشیاالن خوب م:   گفت یکیکنار گوشم -
  

تو :  گفتم کنمی مکاری و چگمی می بودم اصال حواسم نبود دارم چه مزخرفاتیداری خواب و بنی بهنوز
   ؟ یکنی میبا من عروس ..... ی هستی ؟ چه دختر خوشگلیدختر

  
   ها بندمشی مگهی جور دهیدهنتو ببند وگرنه :  که صدای فرزاد گفت دمیشنی خنده میدا صدوباره
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 .... ی دوست ندارم تو هم مث مامانمگهید:  کنم مث بچه ها زار زدم و گفتم هی کردم خواستم گربغض
 برم خوامیم.... منو با خودت ببر .... چرا من دزدم ؟  .... ی چرا منو با خودت نبردی تنهام گذاشتیزود

   مامانم شیپ
  

گریه نکن :  شدکی فشرده شدم همه جا تاریکی تو بغل هوی دمیدی پر از اشک بود و جلومو درست نمچشام
   وقت تشنج کنه هیتب داره نکنه :  دختر گفت هی نگران یعزیزم من پیشتم مهسا خواهش میکنم صدا

  
   می برسییا جهی تا به نی حرکت کننی بشناتونی بچه ها زودتر سوار ماش-
  

مهسا  : کردی ؟ تو گوشم زمزمه مکردی می داشت رانندگی شده بود اما هنوز تو بغل فرزاد بودم پس کگرمم
   ؟ یداری بای ی حالت خوبه ؟ خوابزمیعز ....یخانم

  
   اثر قلیونه بود یا اینکه فرزاد واقعا داشت اینجوری مهربون باهام حرف میزدنممیدونم

  
   خوامی مریش ..... دارمی ب-
  
   خرمی برات می خواستی هر چمی برسیی جاهی بذار -
  
   کنن دی مرداست که خری فهیمن مردم وظ....  منه برات بخرم ی فهی وظ-
  
 همه مونو راحت الی خری رو بگدهی ترشنای منی اای بی هستیپس عجب پسر خوشگل:  نفر گفت کی ی صدا-

  کن 
  
   رمیگیزاد و کامرانو م فرخوامیمن م..... ازت متنفرم  .... نای م-
  
  هم من هم فرزاد ؟ ... چه خوش اشتها  ... نی افر-
  
   گرفت شهی تا م4 تا -
  
   شهی حالت خوب ممیرسی بخواب االن مری مهسا جان بگ-
  

  ...... شد اهی و بعدش هم همه جا سدمیشنی خنده میصدا
  

 بزرگ یلی تخت خهی یم نا اشنا بود رو اتاق برادمیدی دو تا دوتا مزوی بود همه چنی کوفته و سرم سنگبدنم
 جی گذاشته بود و اباژور روش روشن بود سر جام نشستم سرم گی عسلزی بودم کنار تخت دو تا مدهیخواب

 شال سرم انداختم و از اتاق هی دن بلوز شلوار تنم بود و موهام هم باز شده بوهی اومدم نیی از تخت پارفتیم
 کی همه جا سوت و کور و تارخوردی منیی راه پله به پاهیود سمت چپ هم  هم بگهی دو تا اتاق درونیزدم ب

 دای برقو پدی بود کلکی نکردم همه جا هم تاردای رو پی کسی اومدم ولنیی از پله ها پانییبود طبقه پا
م  نبود رفتدای توش پیزی بود چکی از اتاقا رو باز کردم کامال تاریکی دوبار برگشتم باال اروم در کردمینم

 دور و برمو نگاه دمی اخ شنی بخورم همزمان صدای بود سکندرکی نزدیزی چهیداخل چند قدم که رفتم با 
 ی بکشم ولغی جخواستمی دهنمو گرفت می جلویکی هوی جلو رفتم که گهی چند قدم دهی دمی ندیزیکردم چ
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 باالخره ولم کرد سرمو نکهی برد تا ارونی و از اتاق بدی بود منو با خودش کشی هر چومدینمنفسم باال 
   ؟ ییتو: برگردوندم و با کامران روبرو شدم با تعجب گفت 

  
   نیستی نگردمی دنبالتون می هر چنی هستی باشه ؟ شماها کدوم گوری کیخواستی اره م-
  
   همه خوابن واشی شی ه-
  
   دنیمگه مرغن که االن خواب.....  خوابن ؟ -
  
   صبحه 3 ؟ ی ساعتو نگاه کرد-
  
  ا ؟  واقع-
  
   اره واقعا -
  
   کجاست گهی دنجای ؟ امی اومدی اصال کادی شدم خوابم نمداری پس چرا من ب-
  
   شد ی چادی نمادتی -
  
   شد مگه ؟ ی چ-
  

   یری هم بگگهی تازه دو تا زن دی کنی با من و فرزاد عروسیخواستی فقط میچیه:  کرد و گفت ی اخنده
  
   ی شدوونهی ؟ دهی پرت و پالها چنیا.....  تو یگی می چ-
  
   یکردی مکاری چدادمی گرفته بودم االن نشونت ملمی کاش ازت ف-
  
   حالم بد بودادمهی فقط -
  
   زمی برری واست شایحاال ب .... یگفتی می هم همه چوناتی اره تو هذ-
  
   ؟ خوامی مری شیدی از کجا فهم-
  
   بده ری بهم شیگفتی همش به فرزاد موناتی چون تو هذ-
  
   گفتم ؟ ی چگهید.... رفت  ابروم -
  
   به صفر ی فرزاد هم رسوندی شان و جذبه چی خودت که هیابرو ... زای چیلی خ-
  

 که گفت می کنار هم نشسته بودی دو تا صندلی نبود تو اشپزخونه روادمی یزی من واقعا چی ولدیخندی ماون
   ؟یفرزادو دوست دار: 
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   نه چطور ؟ -
  
   ناستی نفر مهی نفره و اون هی که فرزاد فقط عاشق ی بدوننویا بهتره ی ولیگی دروغ می دار-
  
   ؟ ی مطمئننقدریحاال تو از کجا ا- 

  
 بازم ی کرد ولانتی بهش خنای رو فراموش نکرد هر چند منای مچوقتیفرزاد ه...  چون بهم ثابت شده -

 اون شهیازم شعله ور م بیمی االن برگشته و مطمئنا عشق قدی که رفت خارج ولی تا زماندیازش دست نکش
   کشونهی راحت اونو به سمت خودش میلیخ ... هیدختر لوند

  
  .قی هر چه القی خب به من چه خال-
  
   ی داریدر مورد من چه احساس....  حرفتو قبول دارم نیا...  اره خب -
  
   اره ؟ گهی دیدکتر .... دونمی چه م-
  
   همون تجارتهمیالبته شغل اصل...  اره -
  
   دمی اره شن-
  
   ؟نیکنی مکاری چنجای شما دو تا ا-
  

 برم گهیمن د:  کامران بلند شد و گفت کردی بود و به ما نگاه مستادهی اپن اشپزخونه ای بود روبروفرزاد
  ریبخوابم شب بخ

  
  ری شب بخ-
  

   ؟نیگفتی میبا کامران چ:  از رفتن کامران وارد شد و کنارم نشست بعد
  
   ؟ی بپرس از مننوی ای پا شدی نصف شب-
  

   تو با کامران چه صنمی داری که نصف شبی دارین دل و قلوه رد و بدل میکنین ؟اصال
  
   تو چه ؟به
  
   من چه ؟ بیشعور من شوهر توام به
  

   ای فرزاد خیل تو نقشت فرو رفتیا ای
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 بود یاون مزخرفات چ .... ی ابرو واسه من نذاشتگهیتو د:  صداداری کشید و با حرص گفت نفس
   کردم ؟یمگه من چه غلط...  بد زدم ی حرفانیگی گفتم ؟ همتون می مگه من چ-تیگفیم
  
 ی من دخترم خودت پسریکردیفکر م ... ای خنده دار شده بودیلی اما خگهی دیگفی مونی بابا هذیچی ه-

   خوشگله یکنی می با من عروسیگفت
  
   ومدی ام افتضاح درمقهی بابا خوبه من پسر نشدم وگرنه سل-
  
   افتضاح ؟میتت درد نکنه حاال ما شد دس-
  
 نمیبب .... رونی زده بی قلپینجوری بازوهاش ای کدوم دختری ورژن دختر نداری پسر باشدی تو فقط با-

   رونی بی لخت از اتاق اومدیکشیاصال تو خجالت نم
  
   اره ؟ یکشی البد خجالت میدی ندینجوری تا حاال منو انکهی نه ا-
  
   دنتی دینجوری عادت کردم به اهگی دییای حی از بس ب-
  
   جا نشونت بدم نی رو همییای حی نکن بی کار-
  

.....  ندارم یاصال من با تو حرف...  نخون ی واسه من کرنقدریبرو ا:  و گفتمدمی تو هم کشی ساختگاخمامو
  کال قهرم 

  
   به درک -
  
 خنگول هم فک کرد نیحرف زدنت ا نی مهسا با ایری الل بمیا......  از اشپزخونه خارج شد تی عصبانبا

   مرگمو بذارم ی رفت حاال هم برم دوباره کپه زنمی حرف میدارم جد
  

 بود به سمت پنجره رفتم پرده رو کنار زدم هوا ی به اتاقم برگشتم پس دخترا کجان ؟ اتاق قشنگدوباره
 می بالکن شدم نس بودم واردای دری روبرودمیدی عمرمو می صحنه نی و روشن شده بود قشنگ ترکیتار

 شده بودم ای چقدر اونجا محو دردونمی نشستم نمدمی کشقی بود نفس عمی خوبیلی خی هوادی وزی میخنک
 بود وضو گرفتم و نمازمو خوندم یی اتاق دستشوی طلوع نکرده بود تودی هنوز خورشیکه هوا روشن شد ول

 نشدن براشون داری که بچه ها بیان گرفتم تا زممی اومدم تصمرونی از اتاق بدمی پوشیو لباس مناسب
 اماده کردم واستکان زوی نبود همه چیصبحونه درست کنم چند تا تخم مرغ اب پز کردم دنبال نون گشتم ول

 هی باالخره رونی و از سالن زدم بدمی و شکر و تخم مرغ و مربا رو گذاشتم و مانتو و شلوارمو پوشیو نعلبک
 بود ای و روبرو هم که درشدی طرف وارد جنگل مهی واقعا قشنگ بود الی ورونی بی فضاشهی مدای پیینونوا

 چند شدی رد نمی کسادی بود زابونی سر خالی رفتم ورونی ساختمون باز نمیوقت نداشتم که اونجا رو بب
   کجاست ؟یی نونوادیببخش : دمی که شدم پرسکشی نزدومدی مرد از روبرو مهی که جلو رفتم یمتر

  
   کهینزد.... ست خواهر  جلوتر هی کمهی -
  
   ممنون -
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 فرزاد نی بود چند تا نون گرفتم و برگشتم وارد ساختمون که شدم همزمان ماشکی نزدیی نونواخوشبختانه

 رفته یکدوم گور:  شد از همون جا داد زد ادهی پنی من خاموشش کرد و از ماشدنیهم روشن شد که با د
   ؟ یبود

  
   خوندمیمداشتم فاتحه .....  سر گور تو -
  
 من هول شدن و احسان دنی بچه ها با ددمی ندونستم و به سمت سالن دوزی که منم صبرو جادی سمتم دوبه

   ؟یدوئی شده ؟ چرا میچ: گفت 
  
   کشهی االن منو مری بگتوی وحشی برو اون پسر خاله -
  
  خب حقته  .... گهی دی کردشی کارهی حتما -
  
  م  نامردا من براتون صبحونه درست کرد-
  
   رمیگیباشه تو برو اماده کن من خودم جلوشو م:  شارژ شدن بهنام گفت هوی
  

   ؟ ی شدداری بیتو ک:  گفت ی دخترا هم اومدن که پرهی تو اشپزخونه بقدمی شد و منم پروارد
  
  نی همدمی نون خریی گشتم نون نبود منم رفتم نونواخچالیتو  .... دارمی تا االن ب3 از ساعت -
  

   کرده کاریببین چ.... تت درد نکنه  دس- گالره
  
   بود که باعث شدم روزتون خراب بشه روزی اخه جبران د-
  
   ی بامزه شده بودیلی خیگفتی مونی هذی بودم وقتدهی نخندینجوریاتفاقا من تا حاال ا:  و گفت دی خندیپر
  
 می قای ترسم رفتم پشت پر فرزاد که وارد شد ازکردمی مکهی تکهی هم وارد اشپزخونه شدن نون ها رو تهیبق

 یزیعجب م:  گفت زی مدنی کامران با دیریکبی اکهی نشست مرتنای بهم نگفت و کنار میزی چیشدم ول
  دستت درد نکنه  .... یدیچ
  
   نوش جان کنمی خواهش م-
  

 الحق که نای کمک کردن به جز فرزاد و مزی بعد از صبحونه همه تو جمع کردن ممی مشغول خوردن شدهمه
 یراست : دمی ازش پرسکردمی و من خشک مشستی مردشور هر دوشونو ببره گالره ظرفا رو مانیهم مبه 

   ؟نی بوددهی کجا خوابشبیشما د
  

   تو ی بغلاتاق
  
   رفتم تو اتاق پسرا ی اشتباهشبی پس د-
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   اتاق پسرا ؟ی رفت-
  
   اره -
  
   یپس تو دست رضا رو لگد کرد .... گمی م-
  
   پولدارن ؟ یلی خنای میانواده  خگمیم....  فک کنم -
  
   سالمندانه ی تو خونه رزنی پهی مرده مادرش هم شی که بچگنایپدر م....  پولدار ؟ نه بابا -
  
   ؟ یگی می جد-
  
   متوسط بود ی خانواده هیاون از ....  اره -
  
   بود ؟ -
  
 گرفت با میو فرزاد تصم گذشت ی سالکی به عنوان کارمند تو شرکت فرزاد استخدام شد نایم....  اره -
 هم به نای خب مهیبی دختر اروم نجکردی ازدواج کنه اخه مادر فرزاد هم از اون خوشش اومده بود فکر منایم

  پشتوانه پول فرزاد قبول کرد اما براش شرط گذاشت 
  
   ؟ ی چه شرط-
  
  نگه یزی مورد هم به خانواده اش چنی شهر و در ای خونه بخره تو باالهی براش نکهی ا-
  
   چرا -
  
 نی قبول نکنن و فرزاد هم خب ای که ممکنه پدر و مادر فرزاد بخاطر اختالف طبقاتگهی بهش منای چون م-

 و خودشو مادرشو برد اونجا دی براش خرهی خوب تو الهیلی خی خونه هی نبود همون موقع یزیپوال براش چ
   عاشق شد نای زد و منکهی تا ارفتی مشی خوب پزیهمه چ

  
   ؟ یق ک عاش-
  
  عاشق کامران :  وارد اشپزخونه شد و گفت یپر
  
   ؟شنوهی صدامونو مرونی بی کس-
  
 ی خب کامران هم ادمدیاره عاشق کامران شد و به اون چسب .... دمی صداتونو شنومدمی نه بابا داشتم م-
ودش تو  استفاده اشو کرد ولش کرد به قول خی مدت باهاش بود وقتهی که دنبال ازدواج باشه ستین

 به سمت فرزاد دوباره نایخالصه م....  بشه شد دی که نبای کرد و کاری ولکنهی نمانتی با فرزاد خیدوست
 فرزاد براش ی هم هر چنایخب به نظر من حق هم داشت م....  قبولش نکرد گهی فرزاد دیبرگشت ول
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اما مطمئنم .....  برگشته  سال4 بود فروخت و پولش کرد و رفت خارج تا االن که دوباره بعد از دهیخر
 نفر تو هی ستی تنها هم نگهیدر ضمن اون د ..... ستی نی ادم قبلگهی کنه چون فرزاد دی کارتونهیاالن هم نم

   هست شیزندگ
  
 ی با اون غزاله شوینامزد....  خونه ارهی دختر نمگهی ؟ فرزاد که دیک:  تعجب نگاش کردم و گفتم با
   هم بهم زدشیریس
  
 کردی نگام مینجوری سرمو به طرف گالره برگردوندم اونم همکردی زد و فقط نگام می اانهیموذ لبخند یپر
   ستی ما ننی بیزی چنیاشتباه نکن:  گفتم ی حالت عصبهیبا 
  

   نیزنی می خودتونو به نفهمشتری شما دو تا بمیگی نمیچی ما هیهر چ:  گفت گالره
  
   ؟ می کردکاری وا مگه چ-
  
 صورتش بودم ؟ یا من بودم هی تو بغلم میگرفتمت و میگفتم مهسا جان ی سانتهی فرزاد  من تو بغلروزی د-

  وقتی حالتو دید که داشت سکته میکرد!  عزیزم قربونت برم؟ بدبخت 
  
....  کنه تمی اذخوادی مثال مکنهی رفتار مینجوری کردن من ادی تهدیفرزاد برا.... خب ... خب .... خ-
   در ثانی خب همتون نگران شدین حتماهنی نقطه ضعف من ادونهیم
  
 معاشقه ینجوریا .... کنهی نمدی تهدینجوری ای مردچیه .... سی نینجوری به هر حال به نظر من که ا-
   کنهیم
  
   هیمعاشقه چ....  ول کن بابا ی پر-
  
 یهر بهانه ا به گروی بار همدنی گول بزنم من و فرزاد چندتونستمی خودمو که نمی گفتم ولینجوری اونا ابه

   می راحت تر بودینجوری ای انگارمیاوردی هم نمی کدوم به روچی و همی بوددهیبوس
  

 فرزاد نشسته بود موهاش ی رو پابای تقرنای در کمال تعجب ممی و خارج شدمی رو جمع و جور کرداشپزخونه
بخوره فرزاد هم با  تا موهاش به صورت اون گردوندی از عمد سرشو برمیهم کامال باز گذاشته بود و گاه

 خودمو خونسرد نشون یل هردوشون تا بناگوش باز بود خونم به جوش اومد وشی نزدیلبخند باهاش حرف م
 رو نای متونهی بهت گفتم ؟ فرزاد نمیدید:  کنار کامران نشستم اونم نگام کرد و گفت اری اختیدادم و ب

  فراموش کنه 
  
   خب به من چه -
  
  ی تو به فرزاد عالقه دار-
  
   ندارم -
  
  پس با من ازدواج کن ....  خب یلیخ:   خونسردی ذاتیش نگام کرد و گفت با
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   دمی ازدواج مشنهادی زدم ؟ دارم پی ؟ حرف بدهیچ:  بهت برگشتم و نگاش کردمبا
  
   یخوای فقط واسه دو روز میستی تو اهل ازدواج ندمی شن-
  
   نه در مورد تو ناستی مث میی در مورد اشغاالنی ا-
  
   هستم ی من کیدونی تو نم-
  
   ی هستی کدونمی خوب میلی اتفاقا خ-
  
  یدونی نم-
  
   شناسمتی خوب میلیخ....  بلکی چرا همکار اس-
  

به گذشته ات :  گفت ی با خونسرددونستی مکردمی که فکرشو میزی از اون چشتری جا خوردم کامران ببازم
 ی خارج از ایران زندگخوامیاما م .... ی داریادی زفتشری پی تو جانمیبیاالنتو دارم م.....  ندارم یکار

   یکنی مشرفتی اونجا زودتر پیایتو هم اگه ب.... کنم 
  
   رو بخورم دای وعده و وعنی که گول استمی ساله ن14 من دختر -
  
 دوست داشته یفقط تحملم کن و اگه تونست .... ی عاشقم باشخوامینم .... کنمی و امضا مسمینوی کتبا م-
  ش با
  

 رو سرم اوار شده بود رو به کامران ای فرزاد حلقه کرده بود دنی افتاد که دستاشو دور شونه نای به منگام
  بذار فکر کنم : گفتم 

  
 ماه 3 چون تا ی وقت ندارشتری بگهی ماه د3 اما تا ی فکر کنیتونی مخوادیهر چقدر دلت م....  باشه -
   رمی من مگهید
  
   ؟ی تو واقعا دکتر-
  

   بنداز مدرکمو بهت نشون بدم ادمیدفعه بعد :  کرد و گفت ی اخنده
  
   ؟ ی ازدواج دادشنهادی چرا بهم پ-
  
 ی داری دوستت دارم مهر خاصیول ..... ستمیچون ن...  عاشقتم گمی چون از روز اول ازت خوشم اومد نم-

  ی دارخواموی که مییزای حال جذابه و اون چنی ات مهربون ، بامزه و در عافهیق.... 
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 خفقان ی سالن رفتم و از اون هوایحالم گرفته بود از جام پاشدم و به سمت ورود....  ممنون نظر لطفته -
 دمی احسانو شنی صداتای رو پشت سرم احساس کردم و نهایی قدم هایاور خالص شدم چند لحظه بعد صدا

   ؟ یریکجا م: که گفت 
  
   ای لب در-
  
   ؟ امی منم ب-
  
   ای ب-
  

   ستی نیاون ادم درست.... به کامران اعتماد نکن :  که گفت میزدی قدم م همکنار
  
   دمی ازش ندی بدزی اما من چ-
  
   ی باور کندی هم حتما نباینیبی که هست و میزیهر چ.....  و تجربه کرد دی ددی نبازوی همه چ-
  
   ؟ هی منظورت چ-
  
   فرزاد اعتماد کن منظورمو شاید االن نفهمی ولی باالخره متوجه اش میشی به-
  
   ازدواج داد شنهادی کامران بهم پ-
  
   ؟ ی بهش گفتیتو چ....  ؟ یچ: چند لحظه چیزی نگفت اما یهو با صدای بلندی گفت -
  
   فک کنم دی گفتم با-
  
   یچه فکر کردن .... یستی مگه تو زن فرزاد ن-
  
   میفقط به هم محرم ..... هی اغهی چه صگهی زن فرزاد د-
  
   هم خوشحاله یلی هم گفته خلیه تو رو به عنوان عروسش قبول کرده و به کل فام اما خال-
  
   ی با خبرشی زندگزی تو از همه چگفتیفرزاد م ... ی بدوندی نقشه است تو که باهی فقط نای ا-
  
   که فرزاد عوض شده دونمی منمی ایول ..... دونمی اره م-
  
   ؟ی چیعنی -
  
 اومد بهم بگو مطمئن شی برات پیمنو مث برادرت بدون و اگه مشکل ..... دمیخودمم نفهم ..... دونمی نم-

   کامران جواب نده شنهادیفعال به پ .... یکنی می فقط هر کارکنمیباش کمکت م
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   درست کردن شی رضا و بهنام اتمیدی بچه ها رو هم شنی که صدامی بودستادهی اای دو لب درهر
  
 کنم تا حاال یخل نرفتن چون ابش سرد بود اما من دوست داشتم اب باز رفتن اما داای هم به طرف درهی بقو

 شده بود ابش واقعا سی و شلوار تنم بود لباسام کامال خکی توندمی بودم با شوق داخلش پردهی رو ندایدر
 چون شنا بلد نبودم موهام رفتمی جلو نمادی نداشتم زی احساسنی تا حاال همچدی ارزیسرد بود اما بازم م

:  کنارم اومد و گفت ی پردیرسی کمرم منیی موهام تا پای اومده بود بلندرونی بی بود و از روسرسیخ
 که لباساتو عوض شبی دیکنی مدای پی خاصتی جذابهی سی سرت نی روسریوقت....  خوشگله یلیموهات خ

   ادی ننیی تا پای و به هم بسته بودی کرده بودسشی موهات شدم چقدرم گیکردم متوجه بلند
  
   تو دست و پاست حوصله ندارم دائم دستم بهش باشه و بزنمش کنار-
  
   شهی محشر می رنگش کن-
  
   ستمی نزای جور چنی دنبال اادی من ز-
  
 شده دختر سرما سیلباسات خ .... گشتی مزای چنی هم دنبال الک و انجایا ... نایبرخالف م....  اره -
   شی اتی جلوای بیخوریم
  

 حلقه کرده بود و نای میه دورش نشسته بودن نگاهم به فرزاد افتاد دستشو دور شونه  رفتم همشی اتکنار
 حرارت نگه داشته بودم که کامران ی انداختم و نگاشون نکردم دستمو باالنیی بود سرمو پادهیبهش چسب

   موهاتو خشک کن اری در بتویروسر: گفت 
  
   شهینه خودش خشک م: گفتم  شد که دهی به سمتم کشهی حرف نگاه فرزاد و بقنی ابا
  

 دونستمی شدم نمرهی خشی بود کنار گالره نشستم زانومو تو شکمم جمع کردم و به اتختهی تو صورتم رموهام
 فرزاد ی خونه چوقتی کاش هکردمی نمی دزدی با اسچوقتی برام نامعلوم بود کاش هندهی بشه ایقراره چ

 پسر بمونم یهسا همون مشهینوقت ممکن بود هم اودمشی دی نمچوقتی نرفته بودم کاش هی دزدیبرا
  .....  بهتر بود ی اونجوری زندگدیشا
  
 وقتشو با شتری با هم نداشتم اونم بی چند وقت من و فرزاد برخورد انچناننی زود گذشت در ایلی هفته خهی
 ی ولدادمی نشون مالی خی خودمو بکردمی می چرا احساس پوچدونمی حالم خوب نبود نمگذروندی منایم

 دی که بود نبای هر چی دوستش داشتم ولدمیمن به فرزاد وابسته شده بودم شا....  نبود ینجوریواقعا ا
 قرارداد هی من و فرزاد هم که انگار گذشتی و جنگل مای بازار و دری چند روز تمام وقتمون تونی در اشدیم

 ی امانهی خوب و صمیلی رابطه خهیق موضوع باعث شد تا با بنی و امی که با هم حرف نزنمینانوشته داشت
 حال نی بود و در عالیخی پسر بهی بودن کامران ی خوبیبرقرار کنم بهنام و رضا و احسان هر سه شون پسرا

 و دی ازش حرف کشی به راحتشدی نمکردی می مخفزوی همه چتونستی که میی تا اونجارکی باهوش و زیلیخ
 یشی نمای از نامزدری غدونستی در مورد من مزوی همه چبای اون تقری ولیاری دربیزی چشیدر مورد زندگ

 یزی چهی چشمم رو نکهی به محض ای ولخواستمی از فرزاد نمیزی من چنکهی با از چند رونیمن و فرزاد در ا
 دی هم برام خرینجوری المی تو اتاق کنار وساذاشتی خونه ممیدیرسی می و وقتدیخری افتاد فرزاد اونو میم
 ر هی بود روز اخر برادهی چمدون پر ازلباس و خرت و پرت خرهی زدی قهر بود و حرف نم هم مثالکردیم

 چمدون پر هی مهگل هم که فرزاد خودش ی و کادو کردم برادمی خریزی چهی خونه خودم یکدوم از اهال
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 همه می بودنی من و فرزاد هنوز هم سر سنگدی بود باالخره روز برگشتن رسدهی خریاز لباس و اسباب باز
 رفتن بچه ها ازم قع مورفتمی فرزاد مشی پدی حساب منم بانی با اگشتنی خودشون برمینای به ماشدیبا

   خونه فعال خطش سوخته دیزنگ بزن:  فرزاد گفت جهی نداشتم در نتی من که شماره ای ولخواستنیشماره م
  

اگه : مراه بشه که فرزاد گفت با ما هخواستی دست بردار نبود و منای می ولمی کردی با هم خداحافظهمه
   با ماای خب بی با کامران بریخواینم
  

   ستمیمزاحم که ن:  باز کرد و گفت ششوی که از خدا خواسته ناونم
  
   می برایب....  نه -
  
 ی در عقبو باز کردم و نشستم اون دختره ضی تحملش کنم با غنوی تا تهران ادی مردشورشو ببره حاال بااه

 و به سمت تهران راه می کردی همه از هم خداحافظیقیارف رفت جلو نشست بعد از دقا تعیپررو هم که ب
 ی تا رو گوش بدم ولدو اون ی و دوس داشتم حرفاومدی خوابم نمگهی دبی اول راه سکوت بود عجمیافتاد

لحظه  گذاشت اهنگ شویکی کرد تا باالخره نیی فرزاد پخشو روشن کرد چند تا اهنگ باال و پاگفتنی نمیزیچ
  یریاز احسان خواجه ام

  
  نی کوتاه تنها همیای روهی نی چند لحظه کنارم بشفقط

  
  نی ما رو ببی شده ته ارزوهانی من ای ارزوهاته
  

   فقط چند لحظه به من گوش کننی چند لحظه کنارم بشفقط
  

   من تو جهان ، واسه چند لحظه فراموش کنری غوی احساسهر
  

  ری از من بگامویسهم دن عمر همه هی چند لحظه نی همیبرا
  

  ری رو با من بساز همه ارزوهامو از من بگای روهی نی افقط
  

  ی انداختییای کن فقط با نگاه کردنت منو تو چه رونگاه
  
  ی رو برام ساختی زندگنی تو امی ندارم ازت راضی هر چبه
  
   عمره بهت باختمهی بده به من که ی من فرصت هم زبونبه
  

   عمر ازت ساختمکی رو که یکن بت چند لحظه خرابش نواسه
  

  کنهی رو عوض می چند لحظه به من فکر کن نگو لحظه چفقط
  

  کنهی عوض مموی عمر همه زندگهی ی چند لحظه برانیهم
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  ری از من بگاموی عمر همه سهم دنهی چند لحظه نی همیبرا
  

  ری رو با من بساز همه ارزوهامو از من بگای روهی نی افقط
  

   کنهی بازم دنبالش موس موس مانتشی داره که با وجود خی دختره چنیوهم شد اخه ا ناخواگاه تاخمام
  

   قی هر چه القی خالرنی اصال هر دوشون برن بمگهی جونش گذاشته دنای اهنگم به افتخار منی احتما
  
 زمیزع:  گفت نای که مکردمی نگاه منوی بغلم زده بود و با اخم کف ماشری دختره اس دستامو زنی هماقتشیل

   مایکنیحواست به روبرو باشه االن تصادف م
  

 طنتی ؟ با شکنهی نگاه مینجوری چرا داره انی به هم گره خورد وا انهی ای بلند کردم و نگاهمون توسرمو
 ری بگادیمهسا جون اگه خوابت م:  به عقب برگشت و گفت نای زد و نگاهشو گرفت می لبخندکردینگاه م

  بخواب 
  
شرمنده خوابم :  منم گفتم ی بتمرگ مزاحم خلوتمون شدگفتی که انگار مزدیف م با حرص حری جورهی

 فرزاد رمیگی من گوشامو منی خب بزننی داری حرفنی دارکاری شما به من چبرهی هم خوابم نمی زورکادینم
   می بزن18 +ی حرفامی بخواهدیشا:  کرد و گفت ی ارومیخنده 

  
   سالمه 22 ستی سالم ن18 منم نی خب بزن-
  
   ی ساله ا2 بچه هی ی اما تو هنوز از نظر بلوغ عقل-
  
   دمی هم نشونت می اگه بخواکنمی تر عمل می جون هم حرفه انای اقا فرزاد من اگه بخوام از م-
  
   ؟ یگی می جد-
  
   اره مطمئن باش -
  
   ی باشه پس هر جا نگه داشتم واسه استراحت بهم نشون بده چند مرده حالج-
  
   رو کم کنم یکی تو ی تا روکنمی می بگیباشه هر کار:  تی که ازش داشتم گفتم  حرص و عصبانیبا
  
   ی انجامش بددی هم باشه با18+پس اگه کارای  .... ی هر کاری فقط حواست باشه گفت-
  
   ی دارکارشیچ....  فرزاد ولش کن بچه رو -
  
 تومن همون موقع کف هیبده  انجام خوامی رو که می مسابقه اس اگه کارهیفقط ....  ندارم شی کار-

 بهت ی ماه هر چهی تا دی بای اگه نتونستدمی تومنو مهی نی که من ای اگه تونستمیبندیدستشه اصال شرط م
   ....ی و عمل کنی گوش کنگمیم
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   مثال ؟ -
  
  حواست به حرف زدن با منم باشه  ... ی هم با کامران حرف نزنگهید ..... ی بردی تو باغ نبا-
  
   کنمی می بگی من هر کاری باشه ول-
  

   ....دوارمیام:   موذیانه ای زد و گفت لبخند
  
 که ی و البته در مورد تجارتزدنی اونجا بوده حرف منای که می و زمانسی در مورد انگلشتری و فرزاد بنایم

 دختر شدی کمتر موفق می توجه فرزادو به خودش جلب کنه ولخواستی منای اش مجهیاونجا داشته و نت
 با ی مدت کم تا کمنیهم بود تو دلم براش پوزخند زدم تو زونی فرزاد اوی بود همش از بازوی راحتیلیخ

 واقعا عاشقش بوده باشه نکهی بشه مگر ادهی کشنایاخالق فرزاد اشنا شدم محاله که فرزاد بازم به سمت م
  ....  برم دیمزاحمم و با گهی من دیعنی ؟ یاگه واقعا عاشقش باشه و هنوز فراموشش نکرده باشه چ.... 

  
 اونجا کنار اون رودخونه می خسته ام بریلیخ:  که باالخره کنار زد و گفت کردی می رانندگی ساعتچند

   مینیبش
  

 شدی هم رد مکی رود بارهی بود همه جا رو درخت پوشونده بود ی قشنگی کنار جاده نگه داشت جانویماش
 و کنار رود جا نای انداز هم دادم دست مریرداشتم و ز هم بی در بره فالسک چاشی خستگنکهی ایبرا

دستت درد نکنه  : ت زد و گفی و دادم دستش لبخندختمی ری برداشتم و براش چاوانوی لمی و نشستمیانداخت
  سی نختنی ری شرط من چایول
  
   مونی دربره به کشتن ندتی خستگی دادم که بخورنوی برو بابا ا-
  
   ؟ یزیری منم میبرا:  گفت نای کرد که مکینزد به دهنش وانوی لی خنده ابا
  
 رود نشستم پاچه ی و دادم دستش خودمم بلند شدم و لبه ختمی روانی لهی ازش نداشتم ی دل خوشنکهی ابا
 بهم دست داد چشمامو بسته بودم که ی خنک بود احساس خوبیلیخ....  شلوارمو باال دادم و رفتم تو اب ی

   مسابقه ی برایخب حاضر: اس کردم  فرزادو کنار گوشم احسیصدا
  

   رونی بایاز اب ب:  تکون خوردم و چشامو باز کردم و نگاش  کردم که گفت هی شدم هول
  

 ی فرزاد در حالهوی که خوادی می هم کنجکاو بود بدونه فرزاد چنای و رفتم کنارشون نشستم مرونی باومدم
   جذبم کن یرضه اشو داراگه واقعا ع:  لبش بود گفت ی روی اانهیکه لبخند موذ

  
   ؟ هیمنظورت چ:  ؟ گفتی می چنی تعجب نگاش کردم ابا
  
   بشو کبریت خانمخوامی که من می خطرناکتی همون کبریتونی اگه مگمی میواضحه چ.....  جذبم کن -
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 یبخند که فرزاد با لکردی گرد شده فرزادو نگاه می هم با چشانای انداختم منای نگاه به مهی نگاه به اون هی
 شمی جذب نمی اگه نخوام به کسدونهی خوب منوی انای مدمی وا نمای راحتنیمن به ا....  ؟ نترس هیچ: گفت 

  زنمی بهش دست هم نمیحت
  
   بچه رو خجالت نده یخودیپس ب....  بکنه به جز من تونهی نمچکسی هنکاروی فرزاد به نظر من ا-
  
   خوامی اش پول نمزهیا جیباشه ول:  شدم گفتم ی جرشتری که گفت بنویا

  
   ؟ ی پس چ-
  
   خوامی پول نمزای چنی بابت ایول ..... دونمی نم-
  

   دمی بهت منوی ماشنی همدمیباشه پول نم:  زد و گفت یلبخند
  
   ؟ یگی منوی ماشنی ؟ همیچ:  تعجب گفتم با
  
   به تو دمی منویا...  اره -
  
   دهی شرط ساده نمهی رو بخاطر یزی چنیهمچ چون فرزاد یتونی سخت شد مطمئنم نمیلی کارت خ– نایم
  
 هی و ابرو وسطه رو کم کنی شرط بندی پای کارا بکنم ولنی از اخوادیهر چند دلم نم ..... میکنی امتحان م-

   فکرت در موردم عوض بشه قبوله ؟ دیاگه تونستم نبا.... 
  
   قبوله -
  
   میکنیفتار م با هم ری رسمیلی کردم مث قبل خنکاروی انگار نه انگار ا-
  

   ؟ یمثل قبل ؟ اونم رسم:  تر گفت انهی لحن موذهی زد و با ی اانهی لبخند موذفرزاد
  
   یرسم... اره .. ا:  و با اته پته گفتم دمینگامو دزد-
  
   باشه -
  
   رو ای بچه بازنی انیبابا ول کن:  گفت نایم
  

 کنم کاری چدی بادونستمی نمدیلرزی م نکردم و کار خودمو شروع کردم دستامی به اون توجهگهی من داما
 تو چشماش نگاه کنم و برم طرفش پس از جام تونستمی نمکردی نگام می من نشسته بود و با لبخندیروبرو

 پشتش نشستم زدی پر نممبلند شدم و رفتم پشت سرش دور و اطرافمونو نگاه کردم کامال خلوت بود پرنده ه
  دختر من که نگفتم ماساژم بده :  که با خنده گفت دادمی شونه اش گذاشتم و ماساژش میدستمو رو
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 نزد از پشت ی حرفگهی حرف نزنه و تمرکزم بهم نخوره اونم دگهی دهنش گذاشتم که دی اروم رودستمو
 گهی ددمیکشیدستمو دور گردنش حلقه کردم صورتمو به موها و گردنش چسبوندم از عمد تو گردنش نفس م

 گرفتم قرار برگشتم و روبروش گهی بار دنی رفت اشی پس کارم درست پدکری خنده هم نمگفتی نمیزیچ
 اقا نی حاال ببی کنم ولی کارتونمی من نمنکهی ایعنی زدی رو پاش نشستم هنوزم لبخند میواسیبدون رود

 موهامو باز کردم شالو هم از پسی کلسی نیزی که چنی ماشی کنم خونه اتو هم به نامم کنی کارهیفرزاد 
 پاش نشسته بودم صورت من مسلط به اون بود از ی چون روکردی لبخندش محو شد و نگام مدمیسرم کش

 اوردم نیی صورتمو پانیی که تو صورت فرزاد اومد پاختمی دورم ری موهامو از عمد طورکردمیباال نگاش م
ودمم  چشماشو بسته بود خدی لحظه لرزهی به طرف گردنش بدنش دادی نشون نمی هنوزم عکس العملیول

 بار گردن نی باز کردم و چندراهنشوی اول و دوم پی روشو کم کنم دکمه خواستمی می ولدمیلرزی مدیمث ب
 قدم هم به هی ی کنم اون حتکاری چدی بادونستمی نمگهی گرفته بودم دادی کارا رو از خودش نی ادمیو بوس

امو دورش حلقه کردم و خودمو  داده بود دستهی تکنی دستاش هم هنوز رو زمیسمت من برنداشته بود حت
 دهی بابا انگار فای ادادی نشون نمی نوع عکس العملچی چرا هدونمی نمیولبهش چسبوندم بدنش گرم بود 

 پاش بلند شم که ی از روخواستمی کردم دستامو از دورش باز کردم و مکی کوچنقدری خودمو اینداره الک
 خوابوندم و به سمتم هجوم اورد لبشو به نی زمی دستاشو محکم دور کمرم حلقه کرد با خشونت روهوی

:  که گفت دمی رو شننای  مفی خفغی جی فقط صدازدی نمی فشار داد چشماشو بسته بود و حرفلبم یشدت رو
   شیفرزاد ولش کن کشت.... نیه
  

 و گاز دی از بس لبمو بوسدی مالی داشت و اونم خودشو به صورتم مشی صورتش ته ردیلرزی بدنم متمام
 ی عجب غلطی بکشم واغی جتونستمی نمی حتگرفتی نفسم داشت مکردمیرفت مزه شور خون رو حس مگ

 ردم تنه اش مشت کی نکرده بود دستامو به زور رونکاروی شدت انی به اچوقتی چش شد ؟ هنیکردم ا
..... دم  وحشت کرده بودیدی اون انگار اصال منو نمی چندشم شد ولدی که بازم بوسدی رو لبم دی چدونمینم
 : دنی کشغی و در همون حالت جدمی کشغی ناخوداگاه جدمی کشیدترسنیی مانتومو گرفت و تا پای قهی هوی

   یوحش...... ولم کن 
  

 ام نگاه کرد اب دهنشو قورت داد دهی به خودش اومد سرشو بلند کرد و به صورت ترسغی جنی با همانگار
 کم فاصله گرفت که هی میتش سرخ بود به هم زل زده بود صوررفتی منیی اش به شدت باال و پانهیقفسه س

 اب پرت کرد هنوز و دستش در رفتم و اونم به سمت رودخونه رفت و خودشو تریمنم بدون فوت وقت از ز
 شد ؟ اخ تمام بدنم کوفته بود ی وحشنقدری چرا انی کردم ایعجب غلط .... دیلرزی مجانی از هکلمیتمام ه

 به طرف ضی با غنای مزدی قلبم از ترس تند تند مدی چند قطره اشک از چشمم چکاری اختی بکردیلبم درد م
 بود از سی خکلشی هی اومد همه رونی فرزاد هم از اب بقهی رفت و توش نشست بعد از چند دقنیماش

 تو شکمم جمع کردم شتری پاهامو بدمی نمیدونم چرا ازش ترسشدی مکی داشت به من نزددیچکیموهاش اب م
 قدم ازش دور شدم بعد هی به صورتم دست بزنه که با ترس خواستی انداختم کنارم نشست و مریو زو سرم

 صورتتو خوامیم:  حد خشن باشه اروم گفت نی مرد تا اهی ممکنه دونستمی نمدمیترسیاز اون رفتارش ازش م
   سرتو بلند کن نمیبب
  

 تو رو خوامیمعذرت م: نگام کرد و گفت  ی بلند کردم اشک تو چشام جمع شده بود که با شرمندگصورتمو
   یکنی مهی گری داری چیبرا.... نتونستم خودمو کنترل کنم .... خدا مهسا

  
   کنمی نمهی گر-
  
   ؟ نیی پازهیری از چشمت داره مهی گوله ها چنی پس ا-
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   برو بابا -
  

 نیحاال ماش ... یرد کلک شرطو بیا:  گفت ی دستامو گرفت و با لبخند هولدیلرزی که دستاش می حالدر
   مال توئه نمینازن

  
   روتو کم کنم خواستمی خودت می ارزوننتیماش:   و با اخم گفتم دمیدستمو کش-
  
   ی شرطا رو قبول نکننی اگهی دیتا تو باش....  خودت هم کم شد یاما رو .... ی هم کم کردی بدجور-
  
   یحشو:   بود با صدای گریه ای گفتم ری که اشکام سرازیدر حال-
  
 خانم هی ی وقتی ولستمی نی من وحشزمیعز:  اش بود گفت نهی سی که سرم روی بغلم کرد و در حالعی سر-

 ولش کنم نترس عزیزم از من ای انتظار داشته باشه که به این راحتدی نبالرزونهی دل مینجوریخوشگل ا
  ؟یلرزی مهسا عزیزم چرا اینقدر م.... نترس غلط کردم نفهمیدم چی شد تو رو خدا 

  
   یکردی منکاروی ادینبا.. نهی شرط بندهی فقط نیبهت گفتم ا....ب: با یه صدای لرزون گفتم -
  
 بذار رو لبت کبود خیحاال برو .....  مهسا بخدا دست خودم نبودخوامیخوردم غلط کردم معذرت م .... -

   امی تا من بنی بشنیتو ماش..... شده 
  
   ؟ نی کردنکاروی چند بار ای هستیمعلومه تو کارت حرفه ا:  گفت نای منی جام بلند شدم و برگشتم تو ماشاز
  
   به خودمون ربط داره گهی اونش دی در ثانرسهی شما نمی به پایشکی هزای چنی اوال که تو ا-
  
   تالش نکن ادی زسی فرزاد مال تو ن-
  
   بکشش طرف خودت ی اگه تونست-
  
   مطمئن باش من برنده ام -
  
 شی پقهیبا اتفاق چند دق:  بهش زدم و گفتم ی با غرور پوزخندی بودم ولدهی ترسی مث چ خودمنکهی ابا

   ؟ ی که تو برنده ایگیبازم م
  
   فرزاد مال منه ی هوس بود عشق واقعی ارضاهی فقط نی ا-
  
   کنمی می خوشبختی در اون صورت منم برات ارزویگی باشه که تو مینجوری خدا کنه ا-
  

 صحنه ادی بازم دنشی اونم حرکت کرد با دمی سکوت کردگهی شد و دنی هم وارد ماش لحظه فرزادنی همدر
 رو هم تجربه کردم انگار یادی به همراهش ترس زی داشتم ولی قبل افتادم احساس خوبقهی چند دقیها
 معلوم نبود دم با خوفمی کاراش بودم تکلنی طرف هم عاشق اهی بهم دست بزنه از خواستی دلم نمگهید
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 یی جوراهی شدم رهی خرونی هول شدم و سرمو برگردوندم و به بکردی خورد اونم نگام منهیم به انگاه
 گهی که بود دی هر چی خواستنم ولای بود شتری در اون لحظه ترسم بدونمی تو چشماش نگاه کنم نمتونستمینم

 عقب ی صندلیو رشدی نمی نکنم ولر بهش فکگهی کردم بخوابم و دی کنم سعی کارنیجرات نداشتم همچ
  حالت خوبه مهسا ؟ :  که فرزاد گفت دمیدراز کش

  
   اره -
  
  ..... چشمام گرم شد و خوابم برد قهی نگفت منم چشمامو رو هم گذاشتم و بعد از چند دقیزی چگهید
  

 فرزاد نی بابا ای بودم از جام بلند شدم ادهی تخت خودم خوابی که باز کردم تو اتاق خودم و روچشامو
 لباس هی انگار خودم دست ندارم کنهی منو عوض می فرت و فرت لباسای شورشو دراورده هگهیم د هخودیب

 بلوز و شلوار عوضش کردم و از اتاق هی کوتاه تنم بود با حرص درش اوردم و با یلی خیخواب ساتن صورت
  ت؟خوش گذش .... ری بخدنتیبه به رس:  با لبخند گفت دمی راهرو دی رو توی بی برونیزدم ب

  
 خوش شترمی مزاحم نبود بهی البته اگه ی شما خالی جونم اره جای بیسالم ب : دمشی کردم و بوسبغلش

   گذشتیم
  
   مادر ؟ ی ک-
  
   گمی رو منای نچسب می دختره نی ا-
  
   بگم مادر ی چ-
  
   فرزاد کجاست ؟ -
  
   ؟ یگردی دنبال من م-
  
 سرش گذاشته ی بود و حوله رو روسی هنوز خ گرمکن موهاشهی جذب تنش بود با ی مشکی رکابنی استهی

   نیاری بفی لحظه تشرهیاره : بود با اخم نگاش کردم و گفتم 
  
 ی شد بکی نزدی جلو وقتادی دادم و منتظر شدم بهی تکواری از کنارمون رد شد و رفت منم به دی بیب

 ی لباسایبه چه اجازه ا... به .... به :  بود با لکنت گفتم ری که سرم زی و در حالستادمی عقب تر ااریاخت
   ؟ مگه خودم چالغم یکنیمنو عوض م

  
 بود ؟ خب مگه بار اوله ؟ لباساتو عوض کردم که راحت نی همه لفظ قلم حرف زدن واسه انی هووووو ا-
   اتهام نزن یخودیب.....  بودم اوردهی در ضمن همشو که درنگهی دی بخوابیریبگ
  

 نگام ی وقتی ولیاوردیچشم غره بهش برم پسره پررو تعارف نکن کال درم هی خواستمی سرمو بلند کردم و م
 دادم ازش دور بشم خودمو تو حی و ترجدمی شد ترسی خندونش افتاد ته دلم خالی و لباطونی شیبه چشما

   ؟ یدیچرا ترس....  نکردم یمن که االن کار: اتاقم انداختم و درو بستم فرزاد هم از پشت در گفت 
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   نمون نجایا. ... برو -
  

   شده مگه ؟ یچرا ؟ چ:  درهم گفت ی اتاقو باز کرد و با اخمادر
  
 ی تخت بلند شدم و گوشه ی کرد از رودنی ترس زبونم بند اومد  بغض کردم چونه ام شروع به لرزاز
   رونیبرو ب ..... ایجلو ن : دمی کشغی جاری اختی جلو که  بادی بخواستی چمباتمه زدم موارید
  

 و رختمی اشک منجوری و همدیلرزی بار تو عمرم شروع کردم به زار زدن از ترس دست و پاهام منیول ایبرا
   ؟ بابا منم فرزاد یکنی مهیمهسا چته ؟ چرا گر:  گفت کردیاونم با بهت نگام م

  
   تو رو خدا رونیبرو ب......  درو باز کن -
  
 دمیترسی نمیچی از همی داشتم تو زندگی بد دست خودم نبود حالدمی کشغی جلو که بازم جادی بخواستیم

 احساس ترس هی روزی خودمو شکل پسرا دراورده بودم و بعد از اتفاق دنی ابرو شدن بخاطر همیبه جز ب
 ازش دادمی محیرج و تختیری می دلم هردمشیدی مکی کرده بودم و هر وقت از نزددای از فرزاد پیبیعج

 شده یچ:  تو چارچوب در ظاهر شد و گفت ی بی بهوی که کردیم گرد شده نگام یفرار کنم فرزاد با چشا
   یکشی مغیچرا ج.... مادر 

  
   کن رونی از اتاق من بنویا .... رونی ببرش بی بی ب-
  
   کردم ؟ کارتی ؟ مگه من چی چیعنی -
  
   بمونم جانی اخوامی نمگهی برم دخوامیم .... خورمی من گول تو رو نمیول .... یتو از همه بدتر.....  تو -
  
   باهات ندارم ی ؟ من که کاری سر هم کردهی خزعبالت چنی ا-
  

 از اتاق خارج شد و درو محکم به هم تی شدن که فرزاد با عصبانری انداختم و اشکام سرازنیی پاسرمو
  .......دیکوب

  
م لباسامو  ممکنه الزمم بشه برداشتکردمی که فکر میزی هر چختمی ساک رهی جمع کردم و همشو تو لباسامو

 برم خواستمی از کنار اتاق فرزاد گذشتم و وارد اسانسور شدم میواشکی رونی و از اتاق زدم بدمیپوش
 برم دی کجا بادونستمی نمی از فرزاد دور باشم حتخواستی اون روز و در اون لحظه دلم می چرا ولدونمینم

  تت مادر ؟ دسهی ساک چنیا .... نیا:  گفت دنمی با دی بیتو سالن بودم که ب
  
   بمونم تونمی نمی بی برم بدیبا:  سمتش رفتم بغلش کردم و گفتم به
  
به من بگو مادر خجالت .....  کرده ؟ ی شده ؟ فرزاد کاریاخه چرا ؟ مگه چ:  خودش جدام کرد و گفت از

  اون در هر حال شوهرته ...  نداره ینکش بخدا اشکال
  
   برم خوامیمن م....  نکرده ی جان اون کاری بی نه ب-
  



   خطرناک منتی    کبر

  
 

 

145

   ی کجا به سالمت-
  

   برم خوامیم:  که پشتم بهش بود گفتم ی در همون حالزدی فرزاد بود که از پشت سرم داشت حرف میصدا
  
   تموم شده ؟نجای ؟ مگه کارت ای بریواسه چ .... ی کردخودی ب-
  
   برمخوامی اره م-
  
   ی بری که بخوای کردیادی تو غلط ز-
  
 شد و به سمت خودش برم گردوند دهی سالن رفتم که دستم از پشت کشی توجه به سمت در ورودیب

   ؟ ها؟ی ؟ اصال به چه اجازه ای بریخوای میکدوم گور:  سرخ شده بود و بلند داد زد تیصورتش از عصبان
  
   بمونمنجای اخوامی نمگهی ولم کن د-
  
   کنمی قلمشو خرد مرونی بی در بذارنی به قران قسم پاتو از ا-
  

 گفتی که مدمیشنی صداشو می شدم ولاطی با دو به سمت در رفتم فرزاد هم دنبالم بود وارد حدمیش کدستمو
   رهی مرونی خونه بنیفقط جنازه ات از ا: 
  
 نی شدم و با لگن خوردم زمدهی از پشت کشهوی ی خودمو انداختم تو کوچه ولعی سردمی رساطی در حبه

 یخوای میکدوم گور:  گوشم خوابوند و گفت ری زیلی سهی ی حرف و سوالچیفرزاد بلندم کرد و بدون ه
   ؟ اصال چه مرگت شده ؟ی ها ؟ مگه تو صاحاب نداریبر
  
 یهو:  گفت شونیکی که جلو اومدن و شدنی دو تا مرد از کوچه رد مزدی بود و تو کوچه داد می عصبانیلیخ
   ی دارکاری به دختر مردم چاروی
  
  ندارم ؟ زنم هم اریاخت .... نی گمشنی بر-
  

   یولش کن بچه قرت .... کنهی داره از دستت فرار منکهی اومد و گفت از کجا معلوم زنت باشه ؟ اجلو
  
 بود صورتش قرمز شده بود و بازوهامو ول کرد و به سمت پسره رفت زد و خوردشون شروع ی بس عصباناز

 خواستمی فقط می برم ولدی کجا بادونستمی بمونم هنوز نمخواستمی واقعا نمی دعوا کنه ولخواستیشد دلم نم
 رد ی تاکسهی موقع نیهم در ی ولزدی فرزاد هم متوجه شد و صدام مدمیبرم از فرصت استفاده کردم و دو

  دربست : شد 
  

  بدو اقا زود باش :  نگه داشت و منم سوار شدم عیسر
  
   شده خواهر ؟ ی چ-
  
  زود باش حرکت کن .....  اقا یچی ه-
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 نی نه اونجا اولی برم اولش ذهنم به سمت خونه اقدس رفت ولدی کجا بادونستمینم حرکت کرد باالخره

   خانمه ی از دستش در امان باشم خونه شادتونمی که دارم و میی تنها جازنهی که سر مهییجا
  
   رونی از خونه اش بره بکنهی ادم با شوهرش دعوا که مسی دخترم خوب ننی بب-
  
   دییفرمایدرست مبله :  دلش خوشه نمی بابا ایا

  
  ..... نگفت یزی چگهی سرشو تکون داد و دراننده

  
   ماه بعد2
  
   ؟یکنی مسئله رو برام حل منی ای ابج-
  
   ی اره ابج-
  

دو تا خواهر :  نشست و گفت کمونی جون نزدی از دستش گرفتم و مسئله اشو براش حل کردم شاددفترو
   ؟ نیکنی مکاریچ
  

   کنهیمسئله رو برام حل م داره ی مامان ابجیچی ه– مهگل
  
   رو حل کنهی حاال برو تو اتاقت بقی کن خودت حل کنی دخترم سع-
  
   ی باشه مامان-
  

 .... نجای ای ماهه که اومدکی از شتریمهسا جان االن ب:  جون رو به من گفت ی از کنار ما رفت شادیوقت
....  ؟ یزنی سر نمیچرا به فرزاد حت..  ..ی به من نگفتلشوی دلی خوشحالم ولیلی خنجایمن از اومدنت به ا

چرا تالش  .... ی هرزه باز کردی اون دختره ی کارت راه رو برانیبا ا.....  اومده ؟ شی پی مشکلنتونیب
   ی کنی که با فرزاد اشتیکنینم
  
   میستیمن و فرزاد با هم قهر ن....  من و -
  

 با هم حرف دیستی حاضر نی کدومتون حتچی هی ولگهی منویفرزاد هم هم.... جالبه :  زد و گفت یلبخند
   اره ؟نجای ایای می و گفترونی بی از خونه زدلی دلی بگفتیاون م .... دیبزن
  
  بله ... ب-
  
   ؟ کنهی متتیفرزاد اذ....  خب چرا ؟ -
  
  نم  بموتونستمی نمیی جوراهی....  مشکل از منه یعنی... من  .... ستی نیفرزاد پسر بد....  جون ی نه شاد-
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 در شناسمی خوب میلی رو خنای من مکنهی اون دختره کار خودشو منی نکنی مهسا اگه با فرزاد اشتنی بب-
من مطمئنم با دوز و کلک باز هم ....  خطرناک هم باشه یلی ختونهی اروم و خونسرده میلی حال که خنیع

   کنهیفرزادو خام خودش م
  
   حرفاست نیر از افرزاد عاقل ت .... کنمی جون فک نمی نه شاد-
  
 جشن هی جا نی همخوامی تولد فرزاده مگهی شب د2 یراست .... یگی باشه که تو مینطوری خدا کنه هم-
   میریبگ
  
   خوبه مبارکه -
  
   ؟ فرزاد شوهرته هانی هم-
  
   به هم بخوره زی اصال همه چدی شامیدیمن و فرزاد به تفاهم نرس.....  جون ی شاد-
  
 ی فرزادو به تباهی عوضی اون دختره ذارمینم .... یو اول و اخرش عروس خودمت .... نی کردخودی ب-

 خبرا به یکنی فکر می فرزادو ادم کنیتونی که فقط تو مدمی فهمدمتیاز همون روز اول که د... بکشه 
 سی نی تخس و عصبگهید که دونمیم.. ارهی دختر نمگهی که فرزاد ددونمیم .... زمی ؟ چرا عزدیرسیگوشم نم

 ی فرزاد نمی به روی ولدونمی مزویمن همه چ...  شده  گهی ادم دهی اونم ی تو اومدی که از وقتدونمیم... 
  دونمی خوب هم تو می اتفاقانی ایو مسبب همه .. اوردم 

  
   جون ی نظر لطفتونه شاد-
  

 خونه یرداپس خدا به داد م .... نیبه به عروس و مادرشوهر خلوت کرد : گفتی اومد که می عمو فریصدا
  نینیچی توطئه منیحتما دار.... برسه 

  
 جون رفت بغلش کرد و گونه اشو ی جوابمونو داد و به طرف شادمی سالم کردمی دو به احترامش بلند شدهر

 بودن به طرف منم اومد بغلم کرد و گهی حرکاتشون عادت کرده بودم واقعا عاشق همدنی به اگهی ددیبوس
 از پدرم دوست شتری بدونوی رو احساس کرده بودم عمو فرینه محبت واقع خونی ای تودی بوسمویشونیپ

   دمیدی ممیداشتم در واقع اونو تنها پدر زندگ
  
   حاال نیدیکشی نقشه منی داشتی خب در مورد چ-
  
   می کنفی برات تعرمیگی می ما چینی ببیفقط منتظر....  مرد از دست تو ی وااا-
  
 من که دختر نداشتم اما االن دو گنی می بدونم دخترا به مادرشون چدخوای بابا خب خانم من دلم می ا-

  تاشو با هم دارم هر دوشونم رو سرم جا دارن 
  
   عمو نی داراری اخت-
  
   به فرزاد هم نداشتم ی حتی احساسنی همچچوقتیه....  من تو رو واقعا دوست دارم زمی نه عز-
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   نظر لطفتونه -
  
   ؟ارهی بیسه من چا وارهی خب حاال دختر بابا م-
  
   قربان لی با کمال م-
  
   عروس خوردن داره یایی چا-
  
 من حرفاشونو قطع کردن دنی و برگشتم با دختمی به طرف اشپزخونه رفتم و چند تا فنجون ری لبخندبا
 نایامروز من فرزادو با م.... مهسا جان بابا :  کنارشون نشستم که عمو گفت اوردمی خودم نی به رویول
   دمید
  

  خب ؟:  بلند کردم تا ادامه بده سرمو
  
 کنه اما با کنار ی بتونه سالم زندگای که فرزادو دوست داشته باشه ستی نی دختر کسنیا ... زمی عزنی بب-

 ی خوبی نشونه نی تو شرکت و خونه هم با فرزاده و ای همه جا حتدمی تو راه براش باز شده و شندنیکش
  سین

  
 همش ی ؟ اما من بهش محرم بودم در ثانمی ؟ پس من چاستی حی حد بنیر تا ا دختنی ایعنی خونه ؟ یحت

   خونه ؟ یحت:  افکارمو به زبون اوردم اری اختیب......نقشه بود اما اون 
  
 ی برگرددی تو باادی از دستش برمیهر کار ... سی نشی حالی و بنددیاون دختر ق...  خونه یحت...  اره -
  دونمی هم علت اومدنتو می و تا حدودی هستیدختر پاک که تو دونمی فرزاد مشیپ

  
 ری گرمم شد سرمو زاری اختی خودمم هنوز متوجه اش نشدم ؟ بی وقتدونستی سرمو بلند کردم از کجا مهوی

 فرزاد شوهر توئه درسته ی ولیکشی خجالت مدونمی مزمیعز:  گفت ی جون با لبخندیانداختم که شاد
 بزرگ براتون شن جهی بعدش سر فرصت دی دائمو بخونی غهی صکنمی مشنهادی من پی ولدی دائم نشدی غهیص
  میریگیم
  
  افتادهی اتفاق ندیکنی که شما فکر میزی اون چددیباور کن...یول...  و -
  
 که ی افتاد مطمئن باشی اتفاقنی اگر همچی وقتهی و ی تو راحت باشنکهی ای برایول....  دخترم دونمی م-

   نداره ی و اشکالدیتون متعلق به هم هستفرزاد شوهرته و هر دو
  
   کنم کاری چدیمن با...  خب -
  

   ی فرزاد برگردشی تو پدمی مشنهادیمن پ:  گفت عمو
  
  بعدم خودم برگردم  ...نجای اامی است خودم بعی ضایلیخ....  اخه عمو -
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  بره  کن فرزاد به زور تو رو با خودش بی کارهی است خودت عی خب اره پس حاال که ضا-
  
   ؟ کاری چخوادیمزاحم م....  به من نداره یاجیفرزاد اصال احت...  به زور ببره ؟ -
  
 موردش ی بی و داد زدنای از حرکات عصبنوی تو تنگ شده ای نه دخترم من مطمئنم فرزاد هم دلش برا-

   شهی می عصبدمی و من جوابشو نمکنهی می هر وقت هم از تو سوالفهممیسر کارمندا م
  

   دمی شادونمینم: باال انداختم  شونه
  

   ی که ستاره مجلس تو باشی طوری سنگ تموم بذارگهی شب د2 ی برادیپس با: جونیشاد
  

 کردی رو انتخاب منشی بهتریزی جون خودش از هر چی و شاددی خرمی جون رفتی اون شب با شادیفردا
 نمی ایکرد مدل دکلته بود که برا انتخاب ی با کمربند ساتن مشکی لباس شب خوشگل سرمه اهیدر اخر هم 

 اومده بودن کارگر شلوغ بود چند تا یلی روز جشن خونه خمی و باالخره به خونه برگشتدی خرمهی کت نهی
 از خونه ی هم دست کمی عمو فری سالن بودن خونه ی توی صندلدنی و مشغول چکردنی منییخونه رو تز

 ی داشت من و شادادی کار زنی تر هم بود بخاطر هم بزرگدی فرزاد نداشت و به همون اندازه و و شای
 به خواستمی بار بود که منیل اومی حرکت کردشگاهی و به سمت ارارونی بمیجون و مهگل از خونه زد

 یبه به شاد:  جون بغلش کرد و گفت ی شاددنی به استقبال اومد و با دی زنمیدی رسی برم وقتشگاهیارا
  ی وفا شدی بیلی ختدمی وقته ندیلی خزمیعز.... جون 

  
   میینجای امی هم داری هر کاررمی نمیی جانجای از اری جون من که غی سوسی داراری اخت-
  
   همرات ؟ نی خوشگل خانما کنی اکنمی می نانازم دارم شوخدونمی م-
  
   هر دوشون دخترام هستن -
  
   کهی قبول کردی دخترو به فرزند خوندگهی بودم فقط دهی شن-
  
   جون ؟ی داخل سوسمیای بیدیحاال اجازه م دمی محی توض-
  
   زمی تو عزنیای بدی اخ ببخش-
  

 لخت یکی کردی داشت مو رنگ میکی ناخن دستش بود یکی بود ی کارهی مشغول ی هر کمی وارد شدیوقت
 ی شاددنی که همه با دکردمی روبروم نگاه می با تعجب به صحنه نداختنیشده بود و داشتن بدنشو موم م

 ی کنار شادی که سوزی در حالیقی بعد از دقاکردنی می و سالم و احوال پرسدنیز کار کشجون دست ا
   ؟ هی خوشگل چی خانمانی ای هی قضیخب نگفت:  نشست گفت یجون م

  
   در واقع عروسمه ی دختر خودمه ولنی دخترمه بزرگه هم عکهی جون کوچی سوزیچی ه-
  
 ازش بسازم باورت یزی چهی خودم شی پارشی بشونی عرووسیبرا.... چقدرم خوشگله .....  به به مبارکه -

   ی فرزادو بند کردینشه پس باالخره دست و پا
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   دوست دارنگرویالبته خودشون همد....  اره-
  

  ..نه نه بذار خودم بگم ...  ؟ ی کنکاری چی دوست دارزمیخب عز:  رو به من گفت یسوس
  

 یکار....  چقدر مو یوا:  موهام چشاش برق زد و گفت دنی به صورتم کرد و شالمو در اورد با دینگاه
  کنم امشب فرزاد دست از سرت برنداره 

  
هوم ابروهات هم ..  برات کنمی می مش شرابهی هییچون رنگ موهات خرما:  که گفت کردمی تعجب نگاش مبا

... اره  .... کنمیر م هم فنشیی پاشهی بشه موهات هم مدل باز و بسته قشنگ مزی تمدی بایکه تا حاال برنداشت
   درستت کنم امی بنی بشیپاشو دختر رو اون صندل..... پاشو 

  
 همون کارو کردم چند لحظه نمی بشی صندلی جون کردم که با چشم عالمت داد برم روی به شادینگاه

   ؟ ی موم بندازیخوای نمزمیعز:  سرم بود و گفت ی هم باالیبعد سوس
  
  نه نه ممنون.....  هان ؟ -
  

   واسم موم بندازه مگه خودم چالغ بودم ؟ یکی همه ادم لخت بشم نی دوست نداشتم جلو اخب
  
 ی دوست داشت باهام کرد و منم خواب بودم وقتی کارمو شروع کنم اون روز هر کارگهی باشه پس من د-

 که با حرص دمی رو شنی سوسی صدای چقدر گذشته ولدمی نفهمگرفتی خوابم مبردیدستشو تو موهام م
   گهیخوش خواب پاشو د : گفتیم
  

   خوابم برد دی انداخته بودم گفتم ببخشری که سرمو زی و در حالدمی خجالت کشدنشی باز کردم با دچشامو
  

 نهی خودتو تو ای خوشگل شدیلیخ .... می نداره عوضش از کارم راضبیع:  نازک کرد و گفت ی چشمپشت
  نگاه کن 

  
 ؟ خودم خودمو نشناختم اصال قابل نهی تو اهی کگهی دنیم باز موند ا خودم دهندنی رفتم با دنهی طرف ابه

 پوست صورتم کردی میی توش خودنمای شرابی با صبح نبودم رنگ موهام عوض شده بود رگه هاسهیمقا
 بودن لبام ه تر شددهی از حد درشت و کششی بشی چشمام با اون ارادادی نشون مدتریچند درجه سف

 اش باز هی بسته شده بود و بقچی سرم به صورت مارپی باالیوهام به طرز جالب پررنگ بود نصف میصورت
 عوض شده یلی حال خنی با ای شده بود ولزی تمی بود و انتهاشو فر کرده بودن ابرو هام کمختهیدورم ر

 هیه بق متوجه نگانهی تو اکننی نگام مدارن هم هی متوجه نبودم که بقکردمی نگاه منهی تو ای اقهیبودم چند دق
 یلی اسفند برا خودت دود کن خهیماشاهللا :  برگشتم که گفت ی انداختم و به سمت سوسریشدم سرمو ز

   دختر یخوشگل
  

   عروس منه ستی که نیالک:  و گفت دی عوض شده بود صورتمو بوسیلی جون به سمتم اومد اونم خیشاد
  

 ی دخترونه خوشگل کرده بود ولشیرا اهی شده به سمتم اومد شی و صورت ارای لباس پفهی هم با مهگل
   ؟ کننی مفیمگه من خوشگل نشدم چرا همه از تو تعر:  خوشگل شده بود با اخم گفت یلیخ
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 ی تو هم عروسی ما شدی تو خوشگل تر از همه زمیچرا عز:  مهگلو بغل کرد و گفت ی و سوسدنی خندهمه

   ی از خواهرت هم خوشگل تریخودم
  

   شهی مری داره دمی برو لباست هم بپوش برزمی عزگهی خب د: جون رو به من گفت یشاد
  

 عوض شده بودم یلی نگاه از خودم بردارم خخواستی دلم نمگهی ددمی رختکن شدم لباس رو که پوشوارد
 هی و از بقدمی اومدم مانتومو رو لباس پوشرونی خالصه بدمیدی رو تو خودم نمی قبلی از مهسای اثرگهید

   .....میت و رفمی کردیخداحافظ
  

 ما جلو اومد و دنی از خدمتکارا با دیکی جشن تولد بود هی ی و اماده برازی خونه همه جا تممیدی رسیوقت
   اوردن فی خانم تشرنایاقا فرزاد و م... خانم : گفت 

  
   اومدن ؟ ی ک-
  
   االن تو اتاق اقا فرزاد هستن نی هم-
  
   ی بریتونی خب میلی خ-
  

   داداش فرزاد ؟ شیبرم پ: ه مهگل گفت  و شالمو دراوردم کمانتو
  

   زمیبرو عز:  جون گفت یشاد
  

   محلش نذار شیدی دیمهسا جان وقت:  جون رو به من گفت ی از پله ها باال رفت که شادعی سرمهگل
  
   جونیباشه شاد:  کنم در هر حال گفتم ی باهاش اشتدی باگفتی که منی تعجب نگاش کردم ابا
  
من :  بود که به سمتم برگشت و گفت ی خوشگلکی انداخت ککی به کی نگاهمی رفت هم به سمت اشپزخونهبا

   کردن کاری سالنو چنیی تزنمیبرم بب
  

   باشه
  

 اماده زوی همه چبای خودش بود تقری سر جازی انداختم همه چزای چهی و بقکی به کی از رفتنش نگاهبعد
 یلیسالم خانم خ:  که گفت دمیزادو شن فری از پشت سرم صداهوی بودم که یکرده بودن مشغول سرکش

   دیخوش اومد
  
 ی نمیزی چشاش گرد شد چهوی منو نشناخت ؟ سرمو برگردوندم و باهاش چشم تو چشم شدم یعنی ؟ وا

 کت و شلوار اسپرت هی زدنش بودم دی در حال دتی موقعنی منم تو اکردیگفت و فقط از سر تا پامو نگاه م
 بود تو صورتش اخته اندی ورهی کوتاه کرده بود و ی کمهی موهاشو رشی زدی سفرهنی پهی تنش بود با یمشک

   خودمه یممنون خونه :  نگاش کردم و به مسخره جوابشو دادم یبا خونسرد
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   ؟ یخودت.. خ-
  

  نه روحمه :  زدم و گفتم یپوزخند
  

   ی کردی شکلنی چرا خودتو ا-:  تو هم کشید و گفت اخماشو
  

به تو چه ؟ :  کردن با اخم گفتم فی خوب نشده بودم ؟ اما همه که ازم تعرینعی خورد تو ذوقم یبدجور
  .دوست داشتم 

  
  شالتو بزار سرت :   گفت ضی و با غدیاخماشو تو هم کش-
  
   ومدهی نی برو بابا هنوز که کس-
  
   زود باش سرت کن شهی مداشونی کم کم پ-
  
  سم به خودم هست  تذکرا رو بده من خودم حوانی جونت انای تو برو به م-
  
 و فرزاد تو سالن کنار هم نشسته نای اومدم مرونی بعد بقهی از اشپزخونه خارج شد منم چند دقتی عصبانبا

 بعد قهی بهم دست داد منم دور از اونها نشستم که چند دقی حال بدهی دنیخندی مسی تو فسیبودن و ف
   ی بودکرده نیو با مهسا عروسمگه ت.... فرزاد :  فرزاد و گفت شیمهگل هم اومد و رفت پ

  
   زمیچرا عز:  گفت ی هم با لبخندفرزاد

  
   ؟ یکنی نمی پس چرا با مهسا اشت-
  
   اورده ها ری بچه هم وقت گنی بابا ایا

  
   کنه ی اشتدیخودش هم با....  من که با مهسا دعوا نکردم اون خودش قهر کرد و رفت زمی اخه عز-
  

   یکنی نمیهسا چرا با فرزاد اشتم:  به من کرد و گفت ی نگاهمهگل
  

 فرزاد نشست و فرزاد هم با اخم ی بهش رفتم که حساب کار دستش اومد و با بغض رفت رو پای غره اچشم
   ؟  ی دارکاری  به مهگل چیگی با من اگه راست مای بی داریی ؟ دعوای کار داریبه بچه چ:  گفت تیو عصبان

  
   ؟ ی باشی تو سگ ک-
  
   دختره ارزششو نداره نیا.... فرزاد ول کن :  هم بلند شد و گفت نای به طرفم اومد م جاش بلند شد واز
  

 برد نیی پای از اتاقایکی توجه به سمتم اومد دستمو گرفت و با خودش کشون کشون به سمت ی فرزاد باما
حکم گرفته  دستمو می از دستش دربرم ولکردمی تقال ممی با هم نداشتیکیزی برخورد فچیدو ماه بود که ه

 برخورد کنم ی عادیلی ازش نترسم و خکردمی می بست سعنای می وارد اتاق شد و درو رودیکشیبود و م



   خطرناک منتی    کبر

  
 

 

153

خب حاال بگو چه مرگته :  اب دهنمو قورت دادم که به طرفم برگشت و گفت دمیترسی ازش ماری اختی بیول
 کردمی ات مکهی تکهیداخل خونه ت امی ؟ اون روز اگه مادرم اجازه داده بود بی فرار کردیواسه چ.....؟ 

 کردی ؟ چرا وقتی اومدم دنبالت خودتو قایم ر ؟ها ؟ اصال واسه چی فرانجای ای دو ماهه اومدیواسه چ
   تو سرته ؟ یکردی و نیومدی ؟ چه نقشه ا

  
   و امثال شماست نه من نای حرفا کار تو و منینقشه و ا....  برو بابا -
  

 تو چشاش تونستمی اب دهنمو قورت دادم نمکردیتم اورد با اخم نگام م صوری تر شد صورتشو جلوکینزد
 یچرا اون روز از خونه زد.... جواب منو بده :  انداختم که گفت رینگاه کنم زبونم بند اومده بود سرمو ز

   بود ؟ اره ؟ینت ؟ بخاطر اون بوسه لعی کردریی درجه تغ180 هوی ؟ چرا نجای ای و اومدرونیب
  

 در مورد خواستمی بزنم چشمامو رو هم فشار دادم و گوشامو گرفتم نمی حرفتونستمی و من نمدیکشی مداد
 .... نی منو ببیلعنت..... به من نگاه کن :  بشنوم که دستامو از رو گوشم برداشت و گفت یزیاون روز چ

  اولمون بود ؟ مگه بار ؟ کردم کاری برات سخت بود ؟ مگه من چنقدری ایعنی ؟ لی دلیچرا ب.... چرا؟ 
  
 اونم تا حدودی اروم شده بود چشم تو چشم به هم زل زده بودیم نگاهش به کردمی حرف فقط نگاش میب

 ؟ ی دارکارشیچه خبرته پسر ؟ چ:  گفت تی جون با عصبانی در اتاق باز شد و شادهویپایین کشیده شد که 
   بشه ؟ ی سرت که چیصداتو انداخت

  
   رو بدونم لطفا دخالت نکن نجای به ا علت اومدنشخوامی مادر من م-
  
 رو نای با خودت معلوم هست ؟ باالخره مفتی ؟ تکلی اکارهی چشمم روشن دخالت نکنم ؟ اصال تو چ-
   مهسا رو ؟ ای یخوایم
  

 جون به طرفم ی از اتاق خارج شد شادی حرفچی و بدون هدیچرخی من و مادرش منی فرزاد مستاصل بنگاه
   ؟ یدیاز فرزاد ترس .... دهی پریلی ؟ رنگت خزمیز شد عیچ: اومد و گفت 

  
   واقعادونمیفقط نم... فقط ....  نه -
  
   کنار من باش رونی بمی برای دخترم بسی مهم ن-
  

 نگاهم بهش ی هر وقت اتفاقکردمی فرزادو احساس می نگاههای جون بودم ولی شب همش کنار شاداون
   منم عر عر کردی و فک مگردوندی برم سرشوی که تو نخ منه ولشدمی متوجه مفتادیم
  

 نی ادنی و گالره و رضا و احسان و بهنام و کامران هم بودن از دی مهمونا پرنی بدندی کم مهمونا هم رسکم
 و فرزاد از نای البته ممی دور هم جمع شدی دادم کنار اونا باشم همگحیهمه اشنا ذوق زده شدم و ترج

 و احسان و بهنام و می گوشه نشستهی و گالره یبه ما نبود من و پر و حواسشون کردنیمهمونا استقبال م
  زدنی گوشه نشسته بودن و حرف مهی خودشون یکامران و رضا هم برا

  
   خودشو جل کرده ؟ نقدری دختره چرا انی ا– گالره
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   هستی خبرهیالبد .... به من چه :  که شونه باال انداختم و گفتم کردی اشاره منای مبه
  
   امکان نداره ادی دختره خوشش نمنی فرزاد از اکنمیفک نم – یپر
  

   کننی می خونه زندگهی خانم دارن با اقا تو نایم....  خانم ؟ ی کاریکجا:  زدم و گفتم یپوزخند
  

   خونه ؟ هی ؟ تو یچ:  دوشون با هم گفتن هر
  
   کنهی می با فرزاد زندگنایم...  اره -
  
   ؟ ی تو چ-
  
   جون ی شادشی پنجایم اومدم ا منیچی ؟ هی چی من چ-
  
   برگرده نای فرزاد بعد از اون موضوع بازم بخواد به سمت مکردمی فکر نم-
  
   خانم راه بازگشتو خوب بلده نای اگرم اون نخواد ظاهرا م-
  
   ادی برمی موزمار همه چدهی دختره ترشنی از ا-
  
 و نی حال نباشی بنقدریبترکونم پس ا امشب خوامی مونیخانما  اقا : گفتی اومد که می جی دی صداهوی
   نی وسط قرش بدنیایب

  
 نفرات رفتن وسط رضا نی بودن به عنوان اولزبانی و فرزاد هم چون منای رفتن وسط که مایلی حرف خنی ابا

 ی بابا سر من بیا:  اومدن و اونا رو با خودشون بردن احسان هم که گفت یو بهنام هم به سمت گالره و پر
   باهام قر بده ادی جون بگم بیبرم به شادکاله موند 

  
 که می وسط فقط من و کامران مونده بودنی ادنی رقصی جون رفت و با هم می خنده به طرف شادبا

   با من برقصه ؟ ستی نیمامان من کو ؟ کس:  و گفت دیکامران لباشو مث بچه ها ورچ
  
   ؟ ی باهام برقصیبش مامان من یخوای ؟ تو نمیتو چ:  خنده نگاش کردم که گفت با
  
   مامان ستمی بلد ندنی من رقص-
  
   ی مامانیای بیتونی نداره کنارم که می اشکال-
  
   باشه خوشگل مامان -
  

 نیحاال که پسر به ا:  انداختم که با خنده گفت ری گرد شد خودمم تعجب کردم و با خجالت سرمو زچشاش
   بده ی قرهی باهاش ای پس بی داریخوشگل
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 چند تا شلنگ تخته هی منم دی رقصی و مدادی مردونه دستاشو تکون میلی اون خستادمی گوشه اهی  شدم وبلند
 اون وسط میخوردی و فقط کنار هم تکون ممی با هم فاصله داشمیدیخندی مگهی و هر دومون به همدنداختمیم

 هوی کرده بود اما  فرزادزونی هم خودشو اونای و مدنی مرقصگهی و فرزاد خورد تو حلق همدنایچشمم به م
 از جمع خارج لی دلی ذوقم کور شد استرس گرفتم و بی فرزاد خورد همه یچشمم تو نگاه قرمز و عصبان

   که ی ؟ رفتی شد پس مامانیچ: شدم و نشستم کامران هم کنارم اومد و گفت 
  

   ؟یدوسش دار:  ندادم که گفت جوابشو
  
   ؟ ویک:  تعجب گفتم با
  
   گمی فرزادو م-
  
  نه ....  ؟  هان-
  
   ی ازدواج منو ندادشنهادی جواب پی نه ولی و گفتدمی قبال هم ازت پرس-
  
   ی من بشالی خیخب من فعال قصدشو ندارم تو هم بهتره ب...  خب -
  
   احساس خاص و متفاوت به من میدههی که ی هستی دخترنی اما تو اول-
  
 دوست ساده اس هیس من به تو فقط در حد  احسای ولهی احساس تو به من چدونمینم....  نه کامران -

   نیهم
  
   ی پس درست حدس زدم تو عاشق فرزاد-
  
   فک کن ی که دوست داری هر جوری ولستی ننطوری نه ا-
  

 بودم تو اتاق گذاشته دهی فرزاد خری کادو براهی نداشتم چکسوی هزوی چچی هی بودم حوصله یعصبان
 بودم که درشت روش اسم اهللا دهی گردنبند نقره خرهیردم بودمش به طرف اتاقم رفتم در کشو رو باز ک

 ی سرمه اونیاپ پهی گذاشتم شیی قشنگ بود تو جعبه کادوی بابتش داده بودم ولیادیهک شده بود پول ز
   با فرزاد روبرو شدم هول شدم هوی ی ولرونیخوشگل هم روش بود برگشتم که از اتاق برم ب

  
   داخل ؟یایر و صدا م سیچرا مث جن ب ...... نییییی ه-
  
   ی خودسر شدیلی خ-
  

   تو ؟ یگی میچ:  از کنارش برم دلم نمیخواست با هم تنها بمونیم میخواستم
  

 ی بموننجای ای حق ندارگهید....  خونه یگردی امشب برمنیهم:  گرفت و به سمت خودش کشید دستمو
   ی اومدی چی رفته براادتی هنکی ؟ مث ایکنی مری من شهی مادرمو علگهی نه ؟ حاال دای یدیفهم
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   سال موندهکی نی از اگهی ماه د3 که فقط ادمهی نمیو ا .... ادمهی ری نخ-
  
   یری هر وقت که من بگم مکنهی نمی ده سال فرقای سال کی یکنی نمنیی گفتم زمانشو تو تع-
  
   ؟ هیاون چ:  و گفت دی که بازومو کشرونی برم بخواستمیم
  
   هوم ؟ -
  
  ستت ؟ دهی چنی ا-
  
   کادوها نی برم بذارم بخوامیخب م.... خب :  گفتم کردی کادو اشاره مبه
  
   جا بازش کن نی هم-
  

  خودت بازش کن :  دستش که گفت دادم
  

  خودت برام ببندش   ... قشنگه :  زد و گفت ی رو باز کردم و گردنبندو روبروش گرفتم که لبخندکادو
  
   کم خم شو هی...  خب -
  

 بود نجای ابی عجخوردی ام بود و نفساش به گردنم مقهی سرش تو یورد که گردنبندو ببندم ول انیی پاسرشو
 تونستم قفل ی و به سختدیلرزی دستام مدادی بهم دست می حس خاصهی ی ولومدی قلقلکم نمگهیکه د

 نگاه ینجوریا ؟ چرا هیچ:  با تشر گفتم کردی نگام می اانهیگردنبندو ببندم سرشو که بلند کرد با لبخند موذ
   ؟ یکنیم
  
   یدی نپوشرشی هم زیزیچ.....  ات بازه قهی -
  

 که نمی بودم ادهی نپوشیزی هم که چرشی دکمه باال داشت که اون باز شده بود و زهی نگاه کردم خودمو
   ییای حی بلییخ:  نگاش کردم و گفتم ضی زده با غدیسوءاستفاده گر تا تونسته د

  
  ؟ از زنم ؟  خجالت بکشم دی بای از ک-
  
   باورت شده نکهی برو بابا مث ا-
  
   نه ؟ ای تشکر کنم یدیحاال اجازه م...  خب یلی خ-
  

   نکردم ی کارکنمیخواهش م:  زدم و گفتم ی محولبخند
  
   نخواستم تشکر کنم ینجوری من که ا-
  
   ؟ ی پس چطور-
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لمو در اورد چشام گرد شده بود  یهو در اغوشم کشید و شاکنهی مرد از خانمش تشکر مهی که ی همونطور-
 هی اهی هدنی قشنگه بهتریلیخ:  و گفت دی موهامو بوسی چون سرم روی سینه اش بود رودیدی اون نمیول

  که تو عمرم گرفتم 
  
   کنمیخواهش م....  خوا -
  
  ندارمی تو خطری هستم که برایمطئن باش من تنها کس.... از من نترس :  اروم کنار گوشم زمزمه کرد -

   خطرناک خودم تیکبر
  

 اری اختی ضربان قلبم تند شد بدمیترسی اب دهنمو قورت دادم ناخوداگاه منیی کرد صورتشو اورد پانگام
 حس کردم چشمامو که باز کردم اونم میشونی پی لباشو روی لحظه بدنم گرم شد داغکیچشمامو بستم و در 

   میبر جمع کنه که لتوی وسامگی به مستخدم هم منیی پامی برگهیخب د: جدا شد و گفت 
  
 ها به پله ها یلی نگاه خزدی ارامش داشتم هر چند هنوزم قلبم تند تند می تا حدودمی هم از اتاق خارج شدبا

 کادوها رو باز یای بی جنابعالمی بابا ؟ همه منتظرییتو کجا: و من و فرزاد بود که احسان از اون دور گفت 
   یکن
  
   گهی چه خبرته اومدم د-
  

 لی دوستا و فامنیفرزاد ب.....  کامران ی رهی از اون طرف هم نگاه خکردمی رو حس منای می عصباننگاه
   اره ؟ نی کردیبا هم اشت....  که فرزاد اومد دنبالت دمید: رفت منم رفتم کنار کامران نشستم که گفت 

  
   می ما با هم قهر نبود-
  
   زدی هر دوتون برق می چشماردکی می فرقیلی قبل خقهی اما حالتون با چند دق-
  
   ؟ی دادصی ما رو از کجا تشخی هوووو کامران تو برق چشا-
  
 از درون ی ولخندهی داره منکهیبا ا .... دمی مصی فرزادو تشخی چشای که االن دارم قرمزیی از اونجا-

   ی همه ادم کنار من نشستنی انی که چرا بخورهیداره حرص م
  

 به طرف ما انداخت و ی و نگاه خصمانه ازدی حرف میشت با احسان درگوش به فرزاد انداختم داینگاه
 گهی باز شدن و دوباره جشن و رقص شروع شد دیکی یکی بود کادو ها هیدوباره مشغول حرف زدن با بق

 شده بود شروع ام ازهی رو تموم کنن کم کم خمی برن و مهمونخوانی می پس کسیخسته شده بودم معلوم ن
   دارنا ییواه واه مردم هم عجب رو: کنارم نشست و گفت  جون یکه شاد

  
   شده ؟ ی جون ؟ مگه چی چرا شاد-
  
   ی کرددای تا خواستگار پ4 االن نی هم-
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   من ؟ خواستگار ؟-
  
 حلقه هی بهش گفتم گهی فرزاده دنی اریتقص .... زننی عروسمه بازم حرف خودشونو مگمیبهشون م....  اره -

 پس کو حلقه اشون خب مردم گهی عروسمه مگمی می به هر ککنهی امروز و فردا می هنی دستتون کننیبخر
 از فرزاد پرس و موردت هم که تازه از خارج برگشته رفت در دونی پسر برادر فری حتگهیهم حق دارن د

 بهش می جارنکهی بهش بگه تا ایزی چون پسر عموشه نتونست چی سرخ شده بود ولتیجو کرد بچم از عصبان
   ها ادتهی زی همش بخاطر خوشگلنایا ...... ی که تو عروسمونگفت

  
   سی نامینجوریا...  جون ی وا شاد-
  
 از بس خواستگار رد کردم دختر داشتن هم سخته ها ومدی نبود که امشب پدر من درنمینجوری اگه ا-

  مخصوصا اگه خوشگل باشه 
  

 کردن و رفتن ی خداحافظیکی یکیوم شد و  هم تمی مهموننی ندادم باالخره ای بهش زدم و جوابیلبخند
 کردنی مزی و خدمتکارا مونده بودن که داشتن سالنو تمنای و فرزاد و می جون و عمو فریفقط من و شاد

   می مانتو بپوش برهیبرو :  به طرفم اومد و گفت ضیفرزاد با غ
  

   بره ؟ ی چیا ؟ بری چیعنی:  با اخم رو به فرزاد گفت ی جلو اومد ولی با لبخندی فرعمو
  
   ببرمش خوامی مزاحم شما باشه منی از اشتری مهسا بخوامی نمگهید...  بابا جون -
  
   می هم خوشحالیلی اتفاقا ما از بودنش خسی مهسا مزاحم ن-
  
 با من دی بوده بسه امشب بای بازی مونده و مهمونی هر چگهی ددونمی بابا جون صالح کار خودمو خوب م-
   بریم خونهادیب

  
   ؟ ادی که با تو بی اکارهیمگه تو چ -
  
   اشم  ؟کارهی که چی چیعنی....  بابا جون زنمه -
  
   تو دستاتون ی پس کو حلقه -
  

 حلقه نگرفتم هیلعنت به من که ..... لعنت به من :  گفت ی کالفه شده بود داد زد و با کالفگگهی که دفرزاد
   بندازم تا امشبو زهرم نکنن نیدست ا

  
 ی خب ببرش ولیلیخ:  گفت ی بودمش که عمو فردهی ندی عصباننقدری اچوقتی هکردمی م ترس نگاشبا
  ی کنتشی به حالت اگه اذیوا
  

 ی به شادی و کشون کشون با خودش برد سرمو برگردوندم واز پشت نگاهدی به طرفم اومد دستمو کشفرزاد
 هم با دو نای انداختم منید و تو ماش باز کرنویدرماش... جون و عمو انداختم که با لبخند بدرقه ام کردن 
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 که رفتی اونقدر تند مکرد دنبالمون و در عقبو باز کرد و نشست فرزاد هم معطلش نکرد و حرکت ومدیم
  یدی تر برو به کشتنمون مواشیفرزاد :  اروم گفت نای ممی تصادف کندمیترس

  
 اون اخماش تو هم بود و فقط به ی ولکردمی با ترس نگاش مدی شنی رو نمی کسی اون انگار اصال صدااما

   ؟؟ی برواشی کم هی شهیم... یم:  گفتم کردیروبروش نگاه م
  

 ی بازم حرفی اخماش باز شد و سرعتشو کم کرد ولهوی که دی دی چدونمی برگردوند و نگام کرد نمسرشو
   ؟ ی کنشی ارانقدری به تو گفت ایک:  گفت یقی به روبروش زل زده بود که بعد از دقای و جدزدینم
  
خب ... خب .....  نکردم تازه شتی هم ارایلی گفت خشگرهیارا .... شگاهیمن با مادرت رفتم ارا....  من -

   داره یرادیمگه چه ا
  
   هان ؟ مگه من اجازه داده بودم ؟ ی چرا موهاتو رنگ کرد-
  
 رنگ موقته نی در ضمن ا داره که اجازه اش داشته باشه ؟یبه شما چه ربط : شهی پررو میلی داره خگهی دنه

  در ثانی من شال سرم بود  ... رهی مگهیچند روز د.... 
  
   رو سرت شی فقط دلت خوشه انداختشهی نه مث همیشال سرت بود ول...  هه -
  
   ؟ ی دارکاری به من چری رو بگای بعضی تو برو جلو-
  

 ایبعض:  گفت تیهر شده بود  با عصبان ظای انچنانشی بود که با لباس دکلته و کوتاه و با ارانای به ممنظورم
   تو رو که دارم اری اختیول.... به خودشون ربط داره 

  
   محض اطالع ی منم نداراری اخت-
  
  یذاری باشم خودت نممی مالخوامی می ندارم هر چای دارم دمیباشه امشب نشونت م....  ندارم ؟ -
  

 و با اخم نشسته نهی که دست به سی هم در حالانی کرد  با ترس اب دهنمو قورت دادم مادی سرعتشو زبازم
   کردیبود به ما نگاه م

  
 منتظر نشسته بود ی بی شدم و به سمت ساختمون رفتم تو سالن بادهی پنی از ماشمیدی به خونه رسباالخره
 بار محکم ماچم کرد اصال فرصت حرف نی و به سمتم اومد بغلم کرد و چنددی من از جاش پردنیکه با د
 ی از ما نگرفتی سراغهی ی ؟ واسه چی کجا بوددهی ورپریا:  که باالخره ولم کرد و گفت دادی من نمزدن به

   معرفت یب
  
   ومدمی وگرنه مشدیبخدا نم .... ی بی بدی ببخش-
  
   موندمداری بنی بخاطر همیگردی امشب برمدونستمی م-
  
  یزی برام عزیلیخ....  جونم ی بی دستت درد نکنه ب-
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   می نداری خواب و خوراک درست و حسابنجای دختره اومده انی ایاز وقت .... زمی عزنجوریهم منم ی برا-
  
   بتونه نی ادی فرزادو ادم کنم شانیمن که نتونستم ا .... رمی بمی اله-
  
 گهی دیاما حاال که اومد .... ی دادی جا خالی ولیاوردی فرزادو به راه میخودت داشت....  نه مادر -
   ی دختره خالص کننی و فرزادو از دست ای بموندیبا ... ی برذارمینم
  

 توجه به اون با ی که فرزاد بگفتی می داشت چنای مدونمی هم وارد شدن نمنای لحظه فرزاد و منی همدر
 کاریچ:  زدم غی جتی و با خودش به سمت پله ها برد با عصباندی به سمت من اومد دستمو کشتیعصبان

   ؟یبریمنو کجا م...  ؟ ولم کن شعوری بیکنیم
  

 صدا گهی اش بود دنهی چند لحظه شوک شدم سرم رو سی بلندم کرد برانی زمی زانوم زد و از روری زدست
 خواستی مومدنی هم دنبالمون منای و می بی که به طرف اتاق خودش رفت و درو باز کرد بومدیازم در نم
   ....نی برنجایاز ا:  گفت تید زد و با عصبان که فرزاد دادادنی اجازه نمی اونها ببنده ولیدرو به رو

  
   شتی پامیمن م....  بذار بره اتاق خودش زمی فرزاد عز– نایم
  
 ی ادبی وقت بهی برو تا نجای تو هم احترامت برام واجبه پس از ای بیب....  الزم نکرده تو برو تو اتاقت -

  نی اتاق تنها نمونم پس برهیهم بگه باهاش تو  بتونهی هم نمچکسیه....  که االن تو بغلمه زنمه ینکردم کس
  
 نی زمی بگن فرزاد هم در اتاقو بست و منو رویزی جرات نکردن چگهی و دنای و می بی حرفا بنی ابا

 ی بازم به روی ولدمیلرزی شلوارش گذاشت از ترس مبی هم تو جدشویگذاشت در اتاقو قفل کرد و کل
   برو حموم یخوایاگه م:  کرد و گفت  تفاوت نگامی جلو اومد باوردمیخودم نم

  
  بذار برم تو اتاق خودم .... ب-
  
   یخوابی منجایاز امشبدیگه ا-
  
  ... اما -
  
   از صورتت پاک کن لباسات هم عوض کن شوی ارانی برو حموم امی نداری اما و ول-
  
  تورو خدا باشه ؟ ....  ندارم بذار برم اتاق خودمیزی که من چنجای خب ا-
  

   امی خودمو برات میلباسا.... برو: مو گرفت و هلم داد به سمت حموم و گفت  هاشونه
  

 و با دمیچی دوش گرفتم و حوله رو کامال دور خودم پهی دوش ری حمومو بستم  لباسمامو کندم و رفتم زدر
و  فرزادی اتاق صدای نبود خواستم به طرف در برم که از گوشه ی انداختم کسی اومدم نگاهرونی باطیاحت
  رو تخت برات لباس گذاشتم برگرد :  که گفت دمیشن
  



   خطرناک منتی    کبر

  
 

 

161

 یراهنای از پیکی ناچارا برگشتم و به طرف تخت رفتم فقط دمشی ندنی نشسته بود بخاطر همیکی تارتو
  پس کو ؟: خودش رو تخت افتاده بود با تعجب نگاش کردم و گفتم 

  
   ؟ ی چ-
  
   گهی لباس د-
  
   گهیه د لباسنی ؟ خب ای کرددای پی مشکل چشم-
  
   ؟ نی فقط هم-
  
 نیلباسات اندازه هم .... یپوشی می چدمتی چون تو خواب هم دیخوابی ؟ نگو که با مانتو می پس چ-
   راهنهیپ

  
  تو اتاق خودم بودم  .... اون موقع ... نخیرم خیلی بلندتر از اینندر ضمن خب اخه -
  
   منتها کنار شوهرت ی نکرده اتاق خودتی االن هم فرق-
  
  بذار برم ...  رو ندارما ای لوس بازنی ایوصله  ح-
  
 شمی وگرنه مجبور میپوشی منویهم:  گفت ی ارومی قدم عقب رفتم با صداهی که با ترس دی از جاش پرهوی

   پتو ری زی لخت برینطوری االن حوله رو دربیاری و همنیبگم هم
  
  روتو برگردون ...ر:  ترس لباسو برداشتم و گفتم با
  
 تونستمی داشتم وگرنه چطور مری خوب شد لباس زدمی پوشراهنوی پعی و منم سرستادی به من ا حرص پشتبا
 معذبم نی پاهام لخت بود و همدیرسی فقط تا باسنم مشی بلندی برام گشاد بود ولیلی بپوشم ؟ خراهنوی پنیا
   بخواب ری ؟ بگیهست ی خب معطل چیلی زد و گفت خی لبخند محودنمی به طرفم برگشت و با دکردیم
  
   کاناپه راحتمیمن رو... هوم :  نگاه به تخت کردم و گفتم هی نگاه به فرزاد هی
  
   ی که راحتی کردخودی ب-
  

 هم بزرگ ی کافیبه اندازه  ... یخوابی میریگی جا منیهم:  تخت انداختم و گفت ی و رودی کشدستمو
  هست 

  
 راهنشی پیرد و مشغول باز کردن دکمه ها تخت نشستم و پاهامو تو شکمم جمع کردم کتشو دراوی گوشه

 که چشمامو کردی شلوارشو باز می انداختم داشت دکمه ریبود از ترس اب دهنمو قورت دادم و سرمو ز
 بود که هول زده من نشسته و تو چشام زل ی باز کردم روبروقهیمحکم رو هم فشار دادم و بعد از چند دق

  تو رو خدا بذار برم تو اتاق خودم : تم  اشک تو چشام جمع شد گفاری اختیشدم و ب
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 ؟ یترسیچرا از من م .... ی نبودینجوریتو که ا:  کرد و گفت کی شده بود صورتشو نزدرهی حرف بهم خیب
 یلرزی مدی مث بی پس چرا االن داردی ترسی نمی کسچی و هزی چچی از هشناختمی که من مییاون مهسا.... 

  و اشک تو چشات جمع شده ؟ 
  

 بخورمت ستمیچته بابا ؟ من که لولو ن:  تخت کنارم نشست و با خنده گفت ی انداختم که اونم روریز سرمو
 واست پس امی می وقتا هم قوپی بعضی خطر خودمونی بتی بازم همون کبری کنیدر ضمن تو هر کار

   خانم تی کبرکنهی نمی واسه من فرقی من بگردی راحت مطمئن باش اگه لخت هم جلوالتیخ
  
   نکن خطرناک بودنو نشونت بدما ی کارهی:  مشت به شونه اش زدم و گفتم هی اریاخت یب

  
   ؟ ی خطرناک باشی ِا ؟ پس بلد-
  
   ادی تا چشات در ب-
  
   ؟ادی من دربی چشاادی دلت م-
  

 سی خیبا موها...  دختر بد یا:  که گفت کردمی حرف نگاش می فقط بی ولومدی معلومه که دلم نمخب
   یچرا موهاتو خشک نکرد یخوریسرما م

  
   شهی نمیزی چخوادی نم-
  

 حوله رو برداشت و موهامو مث بچه ها خشک کرد و خودش هم شونه رو برداشت و شونه کرد از پشتم اما
 نی بشیخوری تلو تلو منقدریچرا ا:  که گفت گرفتینشسته بود و دستش تو موهام بود کم کم داشت خوابم م

  موهاتو شونه کنم 
  
   ادی خوابم م ولم کن-
  
   بخواب ری خب غر غرو بگیلی خ-
  

 دادم حیترج....  صورتمون مقابل هم بود وچشم تو چشم میدی از هم دراز کشکی نزدی دو به فاصله هر
 اما چند لحظه بعد گرم شدم منو به خودش دادمی فرزاد مای دست خودم ی کارهیچشامو ببندم وگرنه 

 برابر 10د ی نبود شایشگی بار اون عطر همنی اما ادیچیغم پ عطرش تو دمای نکردم بویفشرد اعتراض
   ؟ یعطرتو عوض کرد : دمی بود ناخوداگاه ازش پرسیخوشبو تر از قبل

  
   اره -
  
   خوشبوتره نی ا-
  
  ادی ازش بدش منای که مهیی بونیا .... دونمی م-
  
   اس قهی پس بد سل-
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   ی اقهیاره فقط تو خوش سل:  کرد و گفت ی اخنده

  
  مسخره ام نکن :  کردم و گفتم ماخ
  
   ی گوگولکنمی مفیدارم ازت تعر ... کنمی مسخره نم-
  
   مگه نه ؟ یترسیتو که از من نم:  و گفت دیچی دسته از موهامو دور انگشتش پهی
  
   ترسمی ؟ از تو گنده تراش هم نمیی از تو ؟ مگه لولو-
  
   بخواب ری بگهگید:  پاش پاهامو قفل کرد وبه خودش فشرد اروم گفت با
  

 فرزاد هم منو دوست داره و فقط به زبون کردمی چرا احساس مدونمی نمدمیشنی ضربان تند قلبشو میصدا
..  ؟ فرزاد ی اعتراف کنه اونم کادی بگمی اونوقت مستمی دارما اصال مطمئن نییمنم چه انتظارا .... ارهینم
 اگه واقعا منو ی حتکنهینم ی اعترافنی همچچوقتی غرور هی و خدافتهی خودشنی فکرشم خنده داره ایحت

 فکرا بود که کم کم چشام گرم شد و خوابم برد نیتو هم ..... ستمیدوست داشته باشه که اونم مطمئن ن
.........  

  
 بود و فرزاد کنارم نبود اما همون موقع در اتاق باز شد و فرزاد وارد کی شدم هنوز هوا تارداری که بصبح

 هی بعد فرزاد کنارم اومد سای خواب زدم مالفه کنار رفت و تخت تکون خورد لحظه ااتاق شد خودمو به
 نشون ندم بوسه کردم ی سعی نفسم بند اومد ولختی ری دلم هرهوی که کردمی خودم احساس میاشو رو

 پوستم ی نفس گرمشو رونشوندی صورتم می روزی رزی ری به گردنم زد و بعد از اون بوسه های طوالنیا
   ؟ ی مهم و خطرناک شدنقدری ایوروجک از ک: که اروم گفت کردمیس ماحسا

  
 کم خواستمی اش فشرد منهی کنم داشت با خودش حرف میزد دستاش دور کمرم حلقه شد و سرمو به سفک

 حرف بازم چشام ی اون بفهمه پس بخواستمی و من نمدارمی بدیفهمی در اونصورت میکم از جام پاشم ول
  .........د گرم شد و خوابم بر

  
 با وحشت چشامو باز کردم فرزاد هم خوردی تکون منطوری تخت همی بود ولی زلزله بود چدونمی نمهوی

فرزاد چه خبرته ؟ چرا :  گفت غوی جغی جی صداهی که میهمون موقع چشماشو باز کرد هنوز تو بغل هم بود
   سرکار ی بریخوای صبحه پاشو مگه نم11 ؟ ساعت یخوابی منقدریا

  
 یکی به من که مالفه از رومون کنار رفت ی فرزاد هم همونجورکردمی حالت شوک به فرزاد نگاه مهی با من

  شما ...  ؟ شما دو تا ی چیعنی فرزاد نییه:  و گفت دی کشغی جهی
  

 هی میزدی هر دومون منگ ممی روبرو شدنای تخت نشستم اونم بلند شد و با می از فرزاد جدا شدم و روعیسر
 شلوارک کوتاه هی فرزاد که فقط دهی نکشغی هم جلی دلی خودم و فرزاد انداختم خب بنده خدا ب بهینگاه

 میکردی فقط نگاش منجوری همنی مال فرزاد همرهنی پهی و ری نگم بهتره فقط لباس زیزیپاش بود منم که چ
   سرکار ؟ی بریخوایفرزاد مگه نم:  گفت تیکه با عصبان
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   داره ؟ یبه تو چه ربط نرفتن من ای سر کار رفتن -
  
   اقتی لیب:  به من کرد و رو به فرزاد گفت ی نگاهضی با غنایم
  
   ؟ گهی می چنیا:  خوابالودم نگاش کردم و گفتم ی چشابا
  

   واسه صبحونه می برزنهی بابا زر مفت میچیه:  بغلم کرد و گفت ختی کرد و موهامو بهم ری اخنده
  

 که ینجوری لباس بپوشم اهیبذار : د به زور خودمو نگه داشتم و گفتم  تخت بلندم کری و از رودی کشدستمو
   شهینم
  

   و دخترا ی بی از بری غستی ننیی پای بابا کسایب:  بار بغلم کرد و گفت نی و ادی دستمو کشبازم
  

 دستمو دور گردنش حلقه کردم و سرمو گذاشتم رو شونه اش گرفتی خوابم مشتری برفتمی تو اغوشش میوقت
 بشم کشی دوست داشتم نزدشتری نداشتم برعکس ببوی اون ترس عجگهیامم دور کمرش حلقه کردم دپاه

   اره ؟یترسی از من نمگهیپس د: کنار گوشم زمزمه کرد 
  

   من بخوابشی هر شب پیگیاگه راست م:  امو تکون دادم که با خنده گفت کله
  

  باشه :  گفتم ی با شوخی که از خدام بود ولخودم
  

   ؟یترسیگوشمو گاز گرفت و گفت از عواقبش که نم ی الله
  
   ؟ یچه عواقب:  گفتم یجی گبا
  

 ی نگهی ممکنه تا نه ماه دگمی دوست دارم واسه همون میلی من بچه خنکهیاخه نه ا:  کرد و گفت ی اخنده
   می هم داشته باشین

  
 محضر عقدمون رو می بردیا امروز بنیهم:  بودم با مشت به شونه اش زدم که گفت دهی منظورشو فهمتازه

   میدائم کن
  

   یکنی به من نگاه مینجوری چرا اهیچ:  بلند کردم و با تعجب نگاش کردم که گفت سرمو
  
   کردیی شوخ-
  
   نکردم یمن شوخ:  که با تعجب گفت می اومده بودنیی پله ها پااز
  
 ازدواج هیا شما کار کنم نه  فرزاد وارسته من فقط قرار بود بیاقا....  ؟ یگی می چی حواست هست دار-

   یواقع
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 شده رهی نگفت فقط به چشمام خیزی که نگاهم کرد و چستادمی و مقابلش ارونی بدمی از تو بغلش کشخودمو
 ی و نورا از اومدنم خوشحال بودن و احوالپرسالی صبحونه برد لزی و به سمت مدی حرف دستمو کشیبود ب

 من و فرزاد نشست یرو بعد اومد و روبقهی هم چند دقنایتم م کردم و نشسی منم باهاشون روبوسکردنیم
 از دست ی انرژشبیاره بخور جونم بخور د:  با حرص گفت نای توجه به اونا مشغول خوردن بودم که میب

   ی بشتی تقودی بایداد
  
   ول کنم یکی که خودمو بزور تو بغل ستمی هرزه نایمن مث بعض:  اخم نگاش کردم و گفتم با
  
 است عی هم کامال ضاافهی و قختی رنی صبح که خودمو مچتونو گرفتم در ضمن ای ولیستی نای مث بعض بله-

   نی بودی در چه حالشبیکه د
  

 دخالت خودی پس بهی من و مهسا در چه حدی نداره که رابطه ی اصال به تو ربطنی انای منیبب:  گفت فرزاد
 ی ما سه نفری خانواده گهیرضت برسونم که تا چند ماه د به عدی راحت کنم باالتوی خیخوایاگرم م.... نکن 

   شهیم
  
 هم با تعجب منو ی بی ؟ بدونمی کرده من نمیوا نکنه کار....  منم شوکه شدم یچی که هنای حرف منی ابا

 جانی با هی بی بلند شد و رفت که بزی از سر متی با عصباننای مکردمی تر نگاشون مجی منم که گکردینگاه م
   نیشی بچه دار منی فرزاد ؟ داریگیاست مر: گفت 

  
 الحساب ی علی ولمیشی بچه دار هم می بینترس ب:  و گفت دی رو بوسی بی بیشونی کرد و پی خنده افرزاد

   دختره رو بچزونم نی گفتم که انویا
  

   نیاری بچه بهی ... گهی دنی بابا زودتر دست به کار بشیا:  گفت ی بی شد و بی هممون خالباد
  
  خوامی فوتبال بچه ممی تهی ی من به اندازه ستی نیزی بچه که چهی جونم نگران نباش ی بیب -
  
 ات برسه ندهی زن اادیپس خدا به فر:  بچه دوست داره ؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم نقدری ایعنی وا

   شی بکشیظاهرا قصد دار
  

   شهی نمتیچی و خودت هیکشیتو منو م:  دور شونه ام حلقه کرد و گفت دستشو
  

 گرمم هوی توجه به حرفاش بازم مشغول خوردن شدم که ی بود االن ؟ منظورش به من بود ؟ بی چمنظورش
 رونم با اخم نگاش ی دستشو گذاشته روزی مری که نگاه کردم متوجه شدم از زنوییشد پوست پام داغ شد پا

   ادب یدستتو بکش ب: کردم و گفتم 
  

   وروجک ی عادت کندی کم کم باگهید: ام و گفت  کرد و سرشو برد تو موهی اخنده
  

   بشه ؟ی عادت کنم ؟ مگه قراره چدیچرا با:  زدم و گفتم ی به نفهمخودمو
  
   بشه ی قراره چیدونی خودت بهتر م-
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   بشه سی قرار نیچی ه-
  
   خندمی من بهت میکنی مهی اون موقع تو گردمی حرفاتو منی جواب ای بزود-
  
   ی خوش خنده شدیور روزا بدجنی تو که ا-
  
   فتهی بی خوبیقراره اتفاقا....  خب تو هم بخند -
  
   مثال ؟-
  
 لی تحوسی به پلخوامی رو گرفتم و می کامرانو بهت نشون بدم مدرک اصلی واقعی افهی قراره قنکهی مثال ا-

  بدم 
  
   ؟ خورنی هستن و به چه درد تو می مدارک چنی اصال افهممی من نم-
  
 نتونستن انجام بدن سای که پلی کاردمی هم رسجهی و به نتکنمی منکاروی تا االن دارم اشی سال پ4 من از -

   فتهی مسی هم مدارک دست پلی داشت و بزودکی روابط نزدی بودم که با محمودیچون من تنها کس
  
   /.کننی مکارشونی خب بعدش چ-
  
  فرو گذار نکردن  ی کارچی پستن از هیلیاونها خ.....  صدر در صد حکمشون اعدامه -
  
   خالفا دست داره ؟ نی کامران هم تو یعنی .... یعنی -
  
 متوجه ی ولمی تر بودکی از برادر نزدی زمانهی و دست راستشه من و اون ی کامران در واقع پسر محمود-

 هوشو در راه نی ای ولهی باهوشیلیاون پسر خ ... کنمی که من فکر مهیزی تر از اون چفیشدم کامران کث
   و فرستاده اونور کرده از دخترا رو بدبخت یلی جز لو دادنش ندارم اون خی و چاره اکنهیالف خرج مخ
  
   اونور ؟-
  
   عربه ی هاخی منظورم ش-
  
   کنهی کارا هم منی کامران از ایعنی .... یعنی نیی ه-
  

   ؟ی ازش دور باشگفتمی بهت می چی برایکنیفکر م:  زد و گفت یپوزخند
  
   میدونستی و نممی سر و کار داشتیی با چه ادما-
  
 اصال فک میکنی واسه چی این مینای سیریشو اینجا رفتی شما تو گوشت نمدونستمی چرا خانم خانما من م-

  نگه داشتم ؟ 
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  چه میدنم الید دوسش داری دیگه :  اخم نگاش کردم و گفتم با
  
   ادم هم حساب نمیکنم دختر اخه تو چرا اینقدر خنگ بازی درمیاری ؟من این دختره ی سیریشو-
  
  کجا ؟:  جام بلند شدم که گفت از
  
   هی بقی جلوکشمی ؟ خجالت مهی چنی برم لباسمو عوض کنم ا-
  

   ادی بهت میلی خنمی همیبرو ول:  کرد و گفت ی اخنده
  

 رو نای اروم می به طرف اتاق خودم برم که صداخواستمی به شونه اش زدم و از پله ها باال رفتم میمشت
   کجا گذاشته دونمیمن نم:  با تلفن بود که گفت کنمی فکر مزدی حرف می داشت با کدونمی نمدمیشن
  

......  
  
   برد تو اتاق خودش شویری سی اون دختره شبمی کنم ؟ دکاری چیگیم
  

.....  
  

   ؟ یزنی دختره رو منی جوش انقدریحاال تو چرا ا ... دهی فهمییزای چهی فک کنم اره
  

......  
  

   کرده باشن ی کارکنمی فکر نمی نه ولای کردن ی باهاشون بودم که بدونم کارشبی مگه ددونمی م چهمن
  

.......  
  

 ی در ضمن مدارکو بزودنی به کارش داشته باشی کاردی فرزاد هم مال منه نبای اون دختره مال تو ولباشه
   کنمی مدایپ

  
....  

  
 دختره فقط نیا....  اون دختره ینداره حت ی نقطه ضعفچیفرزاد ه .... سی نی کار شدننی ؟ ایچ

   شتری نه بشهیسرگرم
  

......  
  
   خدافظ شهی می چنمی خب تا ببیلیخ
  

 وارد ارمی ته و توشو دربدی ؟ بازدی داشت حرف می بود ؟ با کی از کنار اتاقش رد شدم منظورش چعیسر
 ی لباسنی عوض کردم تا حاال همچی کوتاه قرمز و دامن کوتاه مشکنی بلوز استهیاتاقم شدم ولباسامو با 
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 و دمشی توجه پوشی بی ولود زانوم بی دامن تا باالی بپوشم بلندخواستی بار دلم منی ای بودم ولدهینپوش
 رفتن بود که با ی اماده دهی کت و شلوار پوشرونی همزمان فرزاد هم از اتاقش اومد برونیاز اتاق اومدم ب

 یشی اماده می دختر خوب پس دارنیافر:  گفت ی اانهی لبخند موذ ابروش باال رفت و بای تاهی من دنید
   .ش لباس بپوینطوری همشهی همهی عالشرفتتیپ.... 

  
   که ستی برو بابا بخاطر تو ن-
  
   که من خوشم اومده نهی مهم اکنهی نمی خودت فرقای حاال بخاطر من -
  
  بدجنس :  مشت به بازوش زدم هی
  

من  .... میکنی عقد ممیری امروز عصر منیهم:  بچه در اغوشم گرفت و گفت هی دورم حلقه کرد و مث دستاشو
   مهسا تونمی واقعا نمگهید
  
 تا تونمی نمی ولرمی بگندهی ای بزرگ تا هفته یلی جشن خهی دمیقول م:  انداختم که گفت ری شرم سرمو زبا
   باشه ؟ میکنی عقد ممیری امروز منی صبر کنم همگهی دی هفته هی
  
 لشی خجالت مجالتو تعطگهید:  انداختم که با خنده گفت ری جواب بدم فقط سرمو زی چدی باستمدونینم

   زهی بردی کامال خجالتت باگهیکن از امشب د
  
 ی مهسانمیبی مموی زندگزی چنی تربی دارم عجیوا:  اونم بلندتر شد و گفت ی داغ شدم که خنده شتریب

  رخ شده  لبو سنی خطر خودمون عی بتیقلدر همون کبر
  

 دنبالت امی عصر اماده باش م6 برم تا ساعت دی باگهیمن د:  و گفت دی گذاشت و بوسمیشونی پی رولباشو
   محضر میبر
  

 ازدواج ی جدی واقعا قراره من و اون جدیعنی هنوز هم هنگ بودم ی و از اونجا دور شد وانی زمگذاشتم
 ندارم وارد اتاقم شدم و از همون یی ارزوچی هگهی دای خدای اون واقعا منو دوست داره ؟ وایعنی ؟ میکن

 ی ساعتکی کردمی فکر ماد فرزدیموقع مشغول گشتن تو کمد لباسام بودم و در همون حال هم به رفتار جد
   ؟یگردی میزیدنبال چ:  وارد اتاقم شد و گفت ی با لبخندنایتو اتاق بودم که م

  
  لباس خوب .... اره :  اخم گفتم با
  
    ؟ی چی برا-
  

   می محضر عقد کنمیریاخه فرزاد گفت امروز م:  براش نازک کردم و گفتم ی چشمپشت
  

   افتاده ؟ نتونی بی اتفاقشبیمگه د.... مگه ...  ؟ چطور ؟ دیعقد کن:  گشاد شده گفت ی و با چشامتعجب
  
   خوددش گفت منو دوست دارهری نخ-
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   تو رو دوست نداره گفتیفرزاد م.... امکان نداره :  چشمی نازک کرد و گفت پشت
  
  خودش گفت ؟:  شد با بهت گفتم ی بار تو دل من خالنیا

  
   کرده باشه دای گوشم مشکل پنکهی حرفو به من زد مگه انی همروزی و تا ددونمی که من میی تا اونجا-
  
  شوق و ذوقم کور شدی رو سرم خراب شد همه ای اون دختره اشغالو باور کردم دنی چرا حرفادونمینم

   به کله ات بخوره یی هواهی رونیبرو ب:  گفت نای تخت نشستم که میپاهام سست شد و رو
  
 مانتو و شلوارمو کردمی اون فکر می غم بغل کردم و مث احمقا به حرفای رفت و منم زانورونی اتاق باز

 هیرم بلکه  رو خوب گفت بی اخرخوردی هم بدرد نمشی خله هر حرفنای اون مرونی و از اتاق زدم بدمیپوش
   مادر ؟ یریکجا م:  و گفت دمی سالن دی توی بی سر جاش بادی به کله ام بخوره عقلم بییهوا

  
   رمی مابونی پارک سر خنی تا همامی می و زودی کم هواخورهیبرم ...  جا چی ه-
  
   برو زمی باشه عز-
  
 بگه ؟ اصال ی داره فرزاد الکیلی اخه چه دلرفتمی جلو منطوری انداختم و همری سرمو زرونی خونه زدم باز

 منم زنهی دختره خودش مشکوک منی اشتباه کردم حرفاشو گوش کردم اصال اسی نی اعتمادنای منیبه ا
 هی همون موقع یول که قصد برگشتن کردم گذشتی از اومدنم نمشتری بقهی ها هنوز چند دقمیعجب احمق

  رفها هست ؟  طنی خانم بانک تجارت ادیببخش: مرد جلومو گرفت و گفت 
  

 دهنم چشام از وحشت گرد شد ی نفر از پشت دستشو گذاشت روهی که سرمو بلند کردم تا جوابشو بدم نیهم
 گهی حس کردم و بعد از اون دبی عجی بوهی ی اون طرفو خراش انداختم ولی دستایدست و پا زدم و رو

   .......دمی نفهمیزیچ
  

 اومد ادمی هوی دمیدی سرمو می باالدی بودم فقط سقف سفدهی گرم و نرم خوابی جاهی که باز کردم چشمامو
 اتاق بزرگ و دو تا کمد بزرگ هی انداختم ی نگاههی جهش سر جام نشستم و اطرافمو هی شده با یکه چ

 ی در هم توهی بود و شده کاناپه گذاشته هی اتاق هم ی هم کنارش گوشه یشی ارازی مهی تخت بود و یروبرو
 به حموم و ی و به سمت در رفتم و بازش کردم ولدمی از جام پرشدی به کجا باز منمدویاتاق بود که نم

 بار با مشت به در نی قفل بود چندی اونو چرخوندم ولرهی هم بود که دستگگهی در دهی شدیتوالت ختم م
 کردم اومدم ی تخت نشستم عجب غلطی به نبود مغموم و سرخورده لی از کسی خبرچی هی ولدمیکوب

 روز منو هم هی کردی فکرشو می بابا کی هم حتما فکر کردن من بچه پولدارم منو گروگان گرفتن انای اارونیب
   هم واسه خودش دردسر داره ها ی پولداررنیگروگان بگ

  
 دهنم از تعجب باز دنشی با دی و داد کنم ولغی که سرش جهی کنمی لحظه در باز شد منتظر بودم ببنی همدر

   .....نای از اری بودم غی کسموند االن منتظر هر
  

... به به مهسا خوشگله :  گفت ی با خنده چندشی و کامران تو چارچوب در ظاهر شدن و محمودیمحمود
   کجا ؟نجایشما کجا ا
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  ....تو ....  تو -
  
   دمتیدزد....  من زمی اره عز-
  
  اخه چرا ؟ ....  اخه -
  
 شی پمتیدستت خسته شد به عنوان کلفت بفرست پسرم به عشقش برسه هر وقت هم از خواستی دلم م-
   کنن ییرای عرب که خوب ازت پذیخایش
  
   بابا ؟ -
  
  می پسره نبودنی از دست توئه وگرنه حاال منتر اکشمی میهر چ....  بابا و زهرمار -
  
  فرزاد مدارکو کجا گذاشته ؟ ....  تو ی ه-
  
   یچه مدارک....  چه -
  
 رو بهت گفته پس بهتره جاشونو زای چنی مطمئنم فرزاد ازنمیحرف م دارم ی از چیدونی خودت خوب م-
   هم ما رو ی هم خودتو خالص کنیبگ
  
  گفتمی نمدونستمیاگرم م .... دونمی من واقعا نم-
  
   ؟ یگی نم-
  
   ی بکنیتونی هم نمی غلطچیه .... ری نخ-
  
   ؟ تونمی نمی مطمئن-
  

   ی بکنیتونی نمی غلطچیاره ه: رت گفتم  با جسای دهنمو قورت دادم وحشت کرده بودم ولاب
  

 من که زبونشو گهی می خانم کوچولو چنی انمی داخل ببنیایبچه ها ب:  زد و در همون حال گفت یپوزخند
   نی شما بلد باشدی شاستمیبلد ن

  
 افتضاح گهی هاشون که دافهی بود قیابونی غول بی هر کدومشون به اندازه کلی تا مرد اومدن داخل هدو

 دشیدی می کرده بود ادم از ده فرسخی اخمهی هم یکی زخم چاقو رو گونه اش بود و اون ی جاشونیکی
ن بهش دست ی حق نداررونی بدی گمشنیبر:  اب دهنمو قورت دادم که کامران گفت کردی مسیخودشو خ

   نیبزن
  
   مال خودته بابا جون ... شتری نه بدنی بهش می گوشمالهیفقط ....  بابا ی نترس کام-
  
   کنهی مدای خودش مدارکو پنای قرار ما نبود منیا....  بابا -
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 دختره نی االن به ما کمک کنه همتونهی که می کرده بود تنها کسدای تا حاال پتونستی عرضه اگه می اون ب-

 تا بچه ها رونی همون نقطه ضعفه فرزاد باشه حاال هم گمشو بتونهی منی ادمی فهمدمشیاست از اولش که د
  شونو بکنن کار

  
   نی باهاش داشته باشی به حالتون اگه کاری وا- کامران

  
به به :  جلو اومد و گفت شونیکی می بار من و اون دو تا نره غول تنها بودنی کرد و ارونشی بزور بیمحمود

   اون مدارک کجاست نمی خب بگو ببمی خوشگل سر و کار داری اهوهی بار با نیا... 
  
   برو گمشو نره غول -
  

 خونو تو دهنم ی طرف صورتم سر شد مزه هی مشت محکم زد تو صورتم هی هوی کرد و ی وحشتناکی خنده
 جلو اومد شالمو از یکی از دندونام افتاد از درد چشمامو رو هم فشار دادم که اون یکی کردمیاحساس م

....  اس کننده  وسوسهیبدون حجاب بدجور ....نیجالل موهاشو بب:  گفت ی و با خنده چندشدیسرم کش
 لبت خون ی اخمی بزنمیتونی ناخنک که مهی ی ولمی کنشی کارمی که فعال اجازه ندارفی حی ولهیعجب جنس

 دونستمی من بلدم با امثال تو چطور رفتار کنم صورتشو جلو اورد می خشنه ولی کمهیاومده ؟ جالل 
 رو زانوهاش نشسته بود منم رو من ی خفتو تحمل نکنم روبرونی و ارمی حاضرم بمی کنه ولکاری چخوادیم

 یکی اون ی پاشدم که فرار کنم ولعی حساسش ضربه زدم از درد خم شد سری لگد به جاهیتخت بودم که با 
 ای خداکردی سرم ذوق ذوق مشدی موهام داشت کنده می شهی رنی و با لگن خوردم زمدیموهامو از پشت کش

 افتاده بودم که هر دوشون با نی زمی روکردیم  کردم منو بکش و راحتم کن پشتم دردیعجب غلط
 کارم انگار نی نزنم و اغی جکردمی می سعکردی دلم درد مزدی لگد مهی به طرفم اومدن و هر کدوم تیعصبان

 هوی که دمی بلند کشغی جهی ادشی و از درد زدمی خرد شدن دنده هامو شنی صداکردی تر میاونا رو جر
 ی حتتونستمی بود و نمزی از دهنم خون سرادادنی مکی رکی هم فحشاوزندست از لگد زدن برداشتن اما ه

 دنمی سرم اومد و با دی دادم با عجله باالصی کامرانو تشخی افهی متوجه شدم در باز شد و قنمیسر جام بش
   ؟ نی کردکارشی چی عوضیکثافتا : دی داد کشهوی
  

  مهسا... ن مهسا حرف بز.... مهسا ؟  : دمیشنی نمگهی دی ولزدی مصدا
  

 بودم که باالخره چشام باز شد هوشی چقدر بدونمینم .... کردی بدنم درد می همه ی شد ولکی جا تارهمه
دختره اشغال اگه از :  بود که گفت ی محمودی عصبانافهی نگران کامران و قی افهی قدمی که دیزی چنیاول

   شدی نمینجوری ایزدیاولش حرف م
  
 دهنمو تکون بدم که تونستمی نمشدی نمکردمی می هر کاریابدار بدم ول فحش هی جوابشو با خواستمیم

   ی بگیزی چیتونی حرف نزن فکت جا به جا شده نماریبه خودت فشار ن: کامران گفت 
  

 ی گشته ولیلی خنای مدارک کجاست ؟ منمیبگو بب .... سهی بنوتونهیانگشتاش که جا به جا نشده م : یمحمود
   کنه داشینتونسته پ

  
مطمئنم جاشو به .... لعنت به تو فرزاد :  گفت ضی با غی که محموددونمی نمنکهی ایعنی امو تکون دادم هکل

   می کنی عملدی دومو بای نگفته نقشه نیا
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   مهسا رو به اون برگردونم ستمیمن حاضر ن....  نه بابا -
  
 و مشیکشی هم که اومد می وقتارهی مدارکو بگمی بکنه حاال؟ فقط منکاروی خواست ای نفهم کی پسره -
   میریم
  

 کرد و یری شماره گی نکنه محمودنکاروی اکردمی با نگاهم به کامران التماس می نگفت ولیزی چکامران
 کاریکثافت اشغال مهسا رو چ:  داد زد تی رو برداشت و با عصبانیهنوز دو تا بوق نخورده فرزاد گوش

   ؟ یکرد
  
 یاگه تو پسر خوب...  ما جاش امنه البته فعال شی پنجاستیهم امهسا جونت ....  پسر خوب اری جوش ن-

   ی کنی و با ما همکاریباش
  
   ارمی رو درمیپدر تو و اون کامران عوض ..... نی ؟ ولش کنی عوضیخوای می چ-
  
   دمی منم عروسکتو بهت پس ماریاون مدارکو ب .... یشی می پسر بدی داری آی آ-
  
   رو بده مهسا ی گوش-
  
   حرف  بزنه تونهی عروسکت فعال نمی ولخوادیم دلم -
  

   حرف بزنه ؟ تونهی که نمنی کردکارشیچ....  دیکثافتا : دی فوران کرد و داد کشهوی فرزاد
  
   کنارش باهاش حرف بزن ذارمی رو می به فکر گوش ما باش گوشیستی خودت نی چته ؟ به فکر هنجره -
  

 ی بگو که مطمئن شم هستیزی چهیتو رو خدا  ... زمیهسا عزم.... مهسا ؟ :  که گفت دمی فرزادو شنیصدا
   به من بگو یزی چهی زمیقربونت برم عز.... 

  
 کنم ی کارتونستمی گوشت افتاده بودم و نمکهی تهی مث ی شده بود ولری منم سرازی اشکادیلرزی مصداش

  کشنتیم ... این:  بگم ی نامفهومیفقط تونستم با صدا
  
   کردن ؟ کاریاون نامردا چ .... ی حرف بزنیتونیچرا نم .... زمی عزیخودت...  مهسا جونم -
  

 پسر ی باشی احساساتنقدری اکردمیفکر نم .... نی امو دراوردهی گریاخ:  و گفت دی رو کشی گوشیمحمود
 عرضه ی بینای نگفته بودم اون مراهمی بنی ؟ پس همچیکنی مدای نقطه ضعف پهی ی بهت گفتم دارادتهی.... 
 که ی مدارکو به ادرسر هر چه زودتی دختره شدنی تو عاشق ادونستمی ببره اما مشی از پیست کارنتون

 اونوقت ی رو تو زحمت بنداز110 زحمت کش ی برادرای نکرده بخوای اگه خدااری بکنمیبرات اسمس م
   بدم لتی خانم کوچولو رو سالم و پاک و دست نخورده تحونی که اکنمی نمنیمنم تضم

  
   ی سرش اورده باشیی به حالت اگه بالی فقط واارمیبرات م....  مادر جیو عوض خفه ش-
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 نای می دوستت داشته باشه فرزاد حتنقدری اکردمیفکر نم:  رو قطع کرد و رو به من گفت ی گوشیمحمود
 به عشقت یتونی که نمفیاما ح ... ادنی خاطرخواهات زگمی مکی دوست نداشت بهت تبرنقدریرو هم ا

 چون ماه هیالبته فک کنم تا ....  عروس خودم یشی زنده بذارمش در عوض متونمیون من نم چیبرس
 ی اون عرباشی پکنمی پرتت مای مال خودم یشی مای نبوده بعدش ی دخترچی ماه با ههی از شتریکامران ب

  خرس گنده 
  

مهسا :  شدن که گفت ری سرم بود اشکام سرازی سر داد و از اتاق خارج شد فقط کامران باالی بلندی خنده
 شهی همی من تو رو براکنمی فکر نمینجوری من در مورد تو ای ولگهیبابام درست م.....  نکن هیجان گر

   بخوامت شهی دوست دارم که همیاونقدر ... خوامیم
  
   سرمو برگردوندم مردشور اون طرز دوست داشتنتو ببره ضی غبا
  
  نتتی بخوادی مگهیفرزاد اومده م: شد و گفت  گذشته بود که کامران وارد اتاق ی ساعتکی
  
 دو تا از دنده هات مو ی بلند شدینبا:  که کامران گفت تونستمی واقعا نمی از جام بلند بشم ولخواستمیم

   کنمی کم جابه جا شده خودم بغلت مهی کمرت هم احتماال یبرداشته مهره ها
  

 ی کارتونستمی نمی بغلم کنه ولنکهیچه برسه به ا بهم دست بزنه خواستی دلم نمی متنفر شده بودم حتازش
 هی اتاق خارج شد وارد هی تخت بلندم کردم و از ی نداشت از روی ادهی فای تقال کردم ولیکنم چند بار

 ما چشماش دنی کامران متوجه ما شد و با دی پای صدادنی بود با شنستادهی فرزاد هم امیسالن بزرگ شد
   حرومزاده یای ؟ عوضنی کردکارشیفتا چکثا: از تعجب گرد شد و گفت 

  
 کنار دمی به ارامش رسی کمهی به اغوشش رفتم تازه ی منو از دست کامران گرفت وقتدی طرف ما دوبه

   اوردت ؟ ینجوری ای کامران عوضنیحالت خوبه مهسا ؟ چرا صورتتو بستن ؟ چرا ا: گوشم گفت 
  
   بال رو سرش اوردن نیزد بچه ها هم اگنده تر از دهنش حرف ...  راه بره تونهی چون نم-
  
   دی مدارکو از کجا بردارنی برگمی بعد بهتون ممی ما بردی بذاردی با-
  
   ؟ ی با چند تا بچه طرفی فرزاد تو فکر کرد-
  
   نمی مهسا رو بذارم تو ماشنی بذاری ولارمی خب میلی خ-
  
   خب برو بذار یلی خ-
  

  بابا ؟ : کامران
  
   بابا و کوفت -
  

 می قانیخودتو کف ماش:  رفت و اروم تو گوشم زمزمه کرد نی از محافظا به طرف ماشیکی به همراه دفرزا
   بشه باشه ؟ یراندازیکن ممکنه ت
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 عقب ی صندلی باز کرد و فرزاد منو رونوی باشه  اون محافظه در ماشیعنی رو هم گذاشتم که چشمامو

 ی هنوز خبری گذشته بود ولی اقهی چند دقادی بشی پی قراره چدونستمیخوابوند و رفت نگران بودم نم
 ام گرفت هی گره شده باششی فرزاد طورنکهی از ترس ادمی شنری تی صداهوی چقدر گذشت که دونمینبود نم

 یکی هوی پر از همهمه و سر و صداست رونی بدونستمی مدمی هم شنگهی دری چند تا تکی شلیبعد از اون صدا
:  تنفنگ هم دستش بود که گفت هی نقاب رو صورتش  و هی بود و اهیر تا پا س باز کرد لباساش سنویدر ماش

 مارستانی بمیکنی خراش برداشته که منتقلش مهی تموم شد فرزاد فقط ی همه چدیخانم وارسته نگران نباش
   رسهی تره االن اورژانس ممی ظاهرا حال شما وخیول
  

کامرانو  .... زمی تموم شد عزیهمه چ: ته بود گفت  که بازوشو گرفی از اون فرزاد هم اومد در حالبعد
   باند همدست بود نی رو هم گرفتن چون اونم با انای هم سقط شد میمحمود... گرفتن 

  
 ؟ اصال ی نگران منم بشی ؟ مگه تو بلددهی ورپرهیچ:  زد و گفت ی که لبخندکردمی ترس به بازوش نگاه مبا
   تو هم مونده هی ؟ صبر کن تنبرونیب ی به تو اجازه داده بود از خونه بریک
  

 نگام کرد و ی به سر فکم اومده بود که فرزاد با ناراحتی چدونمی نمشدی نمی کردم لبخند بزنم ولیسع
   نکرده مگه نه ؟ ی که کاری کردن ؟ اون کامران عوضتتی اذیلی کردن مهسا ؟ خکارتیچ: گفت 

  
    باشهیسگ ک:  گفتم ی نامفهومی کردم و با صدااخم

  
   شد ؟ ی چیدی ها ددهیبهت گفتم زبون درازت کار دستت م:  زد و گفت یلبخند

  
   ی خانمینجوری خوبه ای تو بگیغلط کردم اصال هر چ:  بهش رفتم که گفت ی غره اچشم

  
 اون ی همه ی امشب جذبه امو نشونت بدم تالفخواستمی شد مفیح:  به روش زدم که گفت یلبخند
   کنم که ی کارتونمی مدت نمهی وضع تا نی حاال با ای ولارمی رو دربدناینازکش

  
 نقدری تو که ارسهی هم مییای عجله نکن باالخره اون شب روزمیعز:  که گفت دمی اخمامو براش تو هم کش-

   یعجول نبود
  
   اری به خودت فشار نزمی عزدیببخش:  کرد و گفت ی که خنده انیی پاارمی فکشو بخواستی دلم متی عصباناز
  
 ری تمی بار تو زندگهی نشده بابا فقط منم یزیچ:  دستمو گذاشتم رو بازوش که گفت ومدیدستاش خون م از

   نیخوردم هم
  
 ری تنکهی ؟ مث ای منو بکشیخوایدختر م:  که دادش هوا رفت و گفت نمی توش ببروی فشار دادم تا تشتریب

  خوردما 
  

نش انتقال دادن فرزاد هم کنارم اومد و تا خود  اورژانی لحظه اورژانس هم اومد و منو به ماشنی همدر
 اتاق عمل بردنی مدی خنده دار بود منو بامی عقد کندی امشب بانی همگفتی و مزدی باهام حرف ممارستانیب
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 ادمی یزی چگهی بردن و دمل به اتاق ععی منو سرمیدی رسمارستانی به بی وقتهی اقا فکر عقد و عروسیول
  .....نبود 

  
 بود ستادهی کنارم امارستانی فرزاد هم با لباس بی سرم بودن حتی همه باالبایباز کردم تقر چشمامو یوقت

  سالم :  گفتم ومدی که انگار از ته چاه درمیی فکمو تکون بدم با صداتونمیاحساس کردم م
  

   زمی ماهت عزیسالم به رو:  و با شوق گفت دی صورتم خم شد و گونه امو بوسی جون رویشاد
  

   نیخدا رو شکر هر دوتون سالم:  و گفت دی بوسمویشونی هم پوندی فرعمو
  

 زن گهی از امشب دادی عاقد مگهی دقهیتا چند دق:  رو لبش بود گفت ی اانهی که لبخند موذی در حالفرزاد
   یدی فهمی قبول کندی باگمی من میهر چ .... ی منیشگی و همیرسم

  
   برو بابا -
  
 ترکه البالو واست اماده کردم هی برو بابا ؟ صبر کن من امشب یگی شوهرت م بهدی چش سفی  ا ا ا دختره -

   یحالشو ببر
  
   نکن تی فرزاد دخترمو اذ-
  
   کنمی مهشی منم تنبکنهی می دارم خودش زبون درازکارشی من چ-
  

ن  کردی احوالپرسی جورهی و گالره و رضا و بهنام و احسان هم وارد شدن و هر کدوم ی لحظه پرنی همدر
   نی عقد کننجای که اخرش انی رو طولش دادغهی صنی انقدریا:  گفت یو پر

  
   ؟ نجایا:  تعجب گفتم با
  
   ؟ یفرزاد مگه بهش نگفت ... گهی اره د-
  
   ی به من بگدی رو بای چ-
  
   گهی دی من باشیشگیقراره از امشب زن هم...  بهت گفتم که -
  
   ؟ مارستانی تو ب-
  
   عجله داشته باشه نقدری عروس اسی هول نباش خوب ننقدری امیدیتو خونه انجام م میری ماتشوی حاال عمل-
  

 که پرتش کنم گشتمی میزی چهی کنم دنبال زی خودمو حلق اوتی از عصبانخواستمی هم مدمی خجالت کشهم
 ی ولدنیخندی و از اتاق خارج شد همه مدی فرزاد زودتر فهمی ولدی بود که به دستم رسیزی چنیگلدون اول

 ی اروم باز شد و کله در بعد قهیچند دق...  حاال ارهی درمی بودم واسه من خوشمزه بازیمن هنوزم عصبان
   داخل ؟امی بیذاریم....  من فدات بشم یاله....  ؟ یخانم:  شد و با خنده گفت داریفرزاد پد
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 نگامون انهیه موذ کهی بقی جلوی ذوق کردم ولختی ری دلم هری ولزدی داشت حرف می به شوخنکهی ابا
  گهیخودتو لوس نکن د:  و گفتم دمی خجالت کشکردنیم
  

:  که فرزاد گفت می جوابشو دادی هم اومد داخل و سالم کرد همگانسالی مرد مهی پشت سرش ی شد ولوارد
   عاقد هستن اومدن ما رو عقد کنن شونیا

  
   هستن ؟ یعروس خانم ک:  گفت کردی که دفترشو باز می در حالعاقد

  
  منم :  هستن ؟ که به خودش اشاره کرد و گفت ی اقا داماد کدی به من اشاره کرد و عاقد دوباره پرسفرزاد

  
 حال هر دوتون یکردی ؟ خب صبر می طاقت شدی بنقدری ایعنیجوون :  کرد و گفت ی با تعجب نگاهعاقد

   ییخوب بشه بعدش عجب جوونا
  
 باز ترسمی راحت شه مالمی خگهیو واسه ما بخون د عقدنی ای ندارم زودی طاقت دورگهی من دی حاج-

   شه دای واسش پگهی خواستگار دهیدوباره فردا 
  

 جون ی به فرزاد و شادی شوکه شدم نگاههی مقدار مهردنی بالخره شروع به خوندن خطبه کرد با شنعاقد
 چه نیفرزاد ا: عجب گفتم  که با تکردی لحظه صبر کن و عاقد هم منتظر ما رو نگاه مهیاقا : انداختم و گفتم 

   ؟هی اهیمهر
  
  کمه ؟:  تعجب گفت با
  
   ؟ادهی زنقدریچرا ا....  نه -
  
 از گل رز هم دونستمی به نامت کردم و چون منوی تا سکه است و خونه و ماش1370 که فقط ستی نادی ز-

   تا هم گل رز گذاشتم 1370 ادیخوشت م
  
   خوامی نمهی ؟ من اصال مهری چیبرا...  اما اخه -
  
 در کردی تو بود تو اسمونا داشت پرواز می جای اگهی وگرنه هر دختر دگهی دی اوونهی خب تو دزمی عز-

 که ی هستی بده و تو همون کسی که بهش روح و شاددمی میضمن من قسم خوردم اون خونه رو به کس
   کلکی  بردی هم که تو شرط بندنی منتظرش بودم ماششهیهم
  
 اجازه نداد و ی همون بار اول بله رو بدم که پرخواستمی خطبه رو خوند می هیاقد بق نگفتم و عیزی چگهید

 جون ی جواب بدم که شادخواستمی بار سوم میری گل خونه کرد و بار دوم هم گالبگیبار اول ما رو روونه 
باب کرده  ی رسم مسخره رو کنیاگه من بدونم ا:  بهم داد فرزاد کنار گوشم گفت ی لفظریاجازه نداد و ز

   کنمکارشی چدونمیم
  

 و بعدم دی بلند گفت و دستمو بلند کرد اول بوسشی اخهی جمع ی فرزاد جلوهوی بله رو دادم که باالخره
 ی خدانی همه احساس از انی اخه اکردنی نگاش مدهی قلمبی هم با چشاهی بقیچیحلقه توش کرد من که ه
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 دمیعروس من با....  غالم خودتا یمو واقعا کردپسر:  جون کنار گوشم گفت ی بود که شاددیغرور بع
 در ضمن من منتظر نوه ام پس زودتر خوب دی هر دوتون خوشبخت بشدوارمیام...  باشه ی دخترنیهمچ

  نیش
  
   لبو ؟ نی باز شد عی بهش گفتیچ:  انداختم که فرزاد گفت ری خجالت سرمو زبا
  
   نداره ی به تو ربطزای چنی زنونه بود ا-
  
 خانم نیمن هنوز با ا....  پنهون باشه دی نبایچی هگهی لحظه دنی از هممی زنونه مردونه ندارهگی نه د-

   اوردمی حرص خوردنامو سرش در نیهنوز تالف.... خانما کار دارم 
  

 و گفتنی نمیزی بود که چبی بخش هم داخل اومدن و عجی تعارف کرد پرستاراینیری به همه شفرزاد
 کردن و رفتن اون ی همه ازمون خداحافظی باالخره بعد از ساعاتگفتنی مکی تبر بودن وستادهیکنارمون ا

 میه اتاق کنار هم بودی اما تو دادی فردا انجام مصوی ترخی و فرزاد کارهامیموندی ممارستانی تو بدیشب با
  حالت خوبه ؟ : بعد از رفتن اونها کنارم نشست و گفت 

  
   اوهوم -
  
 کمرت جا به جا شده و ی مهره های از جات تکون بخوردی نبایستراحت مطلق تا دو هفته اگفتی دکترت م-
   درست شد ی از دنده هات هم مو برداشته فکت هم در رفته بود ولیکی
  
   حرف بزنم تونستمی بود نمی درد مزخرفیلیخ...  اره -
  
  چرا ؟  ... امی نی پشت تلفن به من گفت-
  
 وسط تو بخاطر من نی اخواستمینم .... برنی و منو با خودشون مکشنی تو رو میای بی چون اونا گفتن وقت-
   یریبم
  
   تو مهم هستم ؟ ی برانقدری من ایعنی -
  
   ؟ی راستکای بود ی حرفا الکنی عقد و انی ادمیدر ضمن من باالخره نفهم....  ؟ ی مگه شک داشت-
  

   ی راستکای بود ی الکی چیعنی:  نگام کرد و گفت متعجب
  
   ی باشه اما تو عاقد اوردی صوریبود همه چ اخه قرار -
  
   کنمی می من دارم واست نقش بازیکنی هنوزم فکر میعنی تو حالت خوبه ؟ -
  

   ؟ یکنیمگه نم:  زدم و گفتم ی به نفهمخودمو
  

   می ماهرگری خب من بازیلی ؟ خمی نقش بموننی تو همشهی همیدوست دار:  نگام کرد و گفت انهیموذ
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 بالش گذاشت و خودش هم به طرفم خم شد اب دهنمو قورت دادم و با لکنت یورتم رو دو طرف صدستاشو

   باالخره ؟ ی چیعنی ... فهممیمنظورتو نم.... من : گفتم 
  
 تی همون کبریتو شد....  بود ی راستکنای ایهمه  .... نکهی ایعنی:  چشمام زل زده بود و اروم گفت تو

 که  تونست منو به ی هستیتو تنها کس....  مثل تو نخواستم چکسویهمن  ...... دمیترسی که ازش میخطرناک
   ارهیزانو درب

  
 چشم و لبم در گردش بود فاصله نی قرار بود و چشماش بی نگاه اون بمیکردی تو چشم همو نگاه مچشم

 بهم دست داد پر از لذت و ی خوبیلی بار حس خنی لبم گذاشت ای که بود رو برداشت و لباشو رویکم
 دادی مکت لبم حری لبشو روخواستمی بار منم مطمئن بودم منم منی ایدی ترس و تردچی بدون هانجیه

 ی تو چشماتونستمیدستامو دور گردنش حلقه کردم و به خودم فشارش دادم چشماشو باز کرد تعجبو م
 از  داشتی اندازه ای لذت بدمشی بار بوسنی اولی زدم و چشمامو بستم برای لبخندنمی ببشیخاکستر

 رو ی درد بدهی هوی تخت بلندم کرد ی از روبای دستاشو دور کمرم حلقه کرد و تقرمیدی لرزی مادی زجانیه
 از دهنم دراومد اما فرزاد متوجه شد و کی اخ کوچهیپشتم احساس کردم ناخوداگاه اخمام درهم رفت و 

   شد ؟ کجات درد گرفت ؟ یچ:  نگام کرد و گفت ی تخت و ازم جدا شد با نگرانی برم گردوند روعیسر
  
   دی کشری نبود کمرم تیزی بابا چیچیه:  که چشمام بسته بود گفتم ی هنوز مست بوسه اش بودم در حال-
  

 ی دخترچیاز ه:  کنارم نشست و گفت کردی خمار نگام می با چشمامیزدی نفس نفس مجانی دومون از ههر
 همشون بهی تا غرری رابطه داشتم از اشنا بگیادی زیا من با دخترگمیبهت دروغ نم....  لذت ببرم تونستمینم

 جذب کنن اما خودشون تا منو به کردنی می من مجبورشون نکرده بودم همه کارخواستنیهم خودشون م
 تو دونمی نمشمی مخودیاز خود ب ... نمیبی تو رو می وقتیول......  نداشتن تی کدوم برام جذابچیاما ه.... 

 روت باز نکردم و تو ی حسابچی که هی بودیتنها کس .... کنهی به خودش جذب منقدری که منو اهینگاه تو چ
 کسو چیه ..... خوامی چرا فقط تو رو مدونمی نمی ولیدادی نمیتی اهمچی که به من هی بودیهم تنها دختر

 ... شهیاونم واسه هم ... خوامیمن تو رو م...  ارزوهی یکم کم برام شد....  نخواستم نقدری امیتو زندگ
 هی با بقدمتی از همون روز اول که ددیشا ... ی بگم و تو نذاشتخوامی منوی وقته ایلی خی ولی از کدونمینم

 باهام شهی همیبرا ... کنمی عوض نمچکسی که تو رو با هدونمی منوی ای بعدش ولدمیا شیفرق داشت
   ؟ی ؟ اصال منو دوست داریمونیم
  
 منگ نگاش ی جوابشو بدم ؟ مث ادمای رو در مورد من گفت ؟ چزای چنی االن انی اکردمی تعجب نگاش مبا
 بخورمت ؟ خوادی ؟ دلت میکنی نگام مینجوری ؟ چرا اهیچ:  تر شد و گفت کی زد و نزدی که لبخندکردمیم

   مشتاق خوردن توام ها یاالن بدجور
  
   بگم ؟یمن االن چ..  خب -
  
   نه ؟ ای ی بگو منو دوست دار-
  

 به ی من واقعا فرزادو دوست داشتم ولکردمی بود که فکرشو میزیبگم سخت تر از اون چ تونستمی نمخب
   شد ؟ یجواب من چ:  انداختم که اروم کنار گوشم گفت ری بود نگامو زی سختیلیزبون اوردنش کار خ
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   تونستم تو چشماش زل بزنم و بگم اوهوم فقط
  
   ؟ ی چیعنیاوهوم :  نگام کرد و گفت ی لبخندبا
  
   اره یعنی.... خب ... خب  -
  
   ؟ ی چیعنی اره -
  
   منم دوست دارم نکهی ایعنی:  زدم و گفتم ایدلمو به در .... نکهی ایعنی ... یعنی -
  
   خودم یعاشقتم خطر:  گفت جانی فرزاد به شدت بغلم کرد و با ههوی
  

  دردت گرفت ؟ .... سم نبود حوا ..... دیاخ ببخش:  فرزاد جدا شد و گفت هوی که کردی ترق ترق صدا مکمرم
  
   ستی نیزی نه بابا چ-
  
   خونه میری فردا م-
  
   اره -
  
   خوامیچون من هر چه زودتر بچه م .... ی مهسا بهتره زودتر خوب بش-
  
   ؟ ی زودنی به هم-
  
   که ستیزود ن....  اره -
  

 هر چند از میست دار دوگروی مطمئن بودم که ما همدگهی دمی با هم حرف زدمی اون شب تا تونستخالصه
 شی وقت پیلی از خگفتی از فرزاد مطمئن نبودم که اونم میاحساس خودم مدتها بود که خبر داشتم ول

 اونجا هم می و به خونه رفتمی مرخص شدمارستانی اون شب از بیاحساسش به من عوض شده بوده فردا
 گهیم به اتاق فرزاد منتقل شد و د و لباسالی وسای همه کردمی کامال استراحت مدی چون باکردی نمیفرق

   میرسما زن و شوهر بود
  
   ی غذاتو نخوردگفتی می بی مهسا ب-
  
   تونمیبخدا م...  راه برم نیخسته شدم بذار...  گشنه ام نبود خب -
  
   یشیزودتر خوب م....  نداشته باشه بهتره ی حرکتچی دکترت گفت فعال هی ولیتونی که مدونمی م-
  
   دمی هفته است که خوابهی االن ستی نمیزی بابا بخدا چ-
  
   دختر خوب غذاتو بخور هی نکن مث ی مهسا لجباز-
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 کرد با اخم کی تخت نشست قاشقو پر از غذا کرد و به دهنم نزدی غذا رو گذاشت روپاش و کنارم روظرف

  دهنتو باز کن :  از دستش بکشم که اجازه نداد و گفت خواستمیم
  
   یکنی با من رفتار مینجوریا مگه من بچه ام ؟ چرا -
  
 ی که زن من باشیاونقدرا بزرگ نشد .... یتو هنوز بچه من .... گمی گفتم بازم مشهیهم .... ی اره بچه ا-

   یریگی و بهانه میاز بس لجباز
  
   شرط هی به ی ولخورمی خب میلی خ-
  
   یحاال چه شرط....  نه یگی می بچه اگمی می وقت-
  
  زه بده  برم حموم اجاخوامی م-
  
  ی تختت بخوابی و فقط روی کنتی تا دو هفته رعادیدکترت گفت با .... زمی عزشهی نم-
  
  بابا بو گرفتم  ... رمی اما من م-
  
   گذرهی هم مث برق مگهی هفته دهی....  نداره یبی ع-
  
   برم حموم خوامیم...  امشب نیهم.....  اما من -
  
   غذاتو بخور ایحاال ب....  بابا ی ا-
  
 که شدی خواب می دراورد و اماده راهنشوی تمومش کردم فرزاد هم بلند شد و پگهی تا قاشق خوردم و دندچ

   برم حموم خوامی شد ؟ من میچ: گفتم 
  
   شهی نم-
  

 کاریچ:  و گفت دی از سر جام بلند شدم  فرزاد از جاش جهی که با لجبازدی خونسرد کنارم خوابکامال
   بخواب ری ؟ بگیکنیم
  
   برم حموم خوامیم....  پاشم تونمیم.....  که ینیبی می دار-
  
   برمتی خب صبر کن خودم میلی خ-
  
 ی زانوم و بغلم کرد به سمت حموم رفت و گذاشتم روری دستم زد زهی دستشو دور شونه ام حلقه کرد و هی

تو : ه با اخم گفتم  کارهی دربراهنمویسکو اب گرمو باز کرد و وانو پر از اب کرد به طرفم اومد و خواست پ
   تونمی خودم مرونی برو بگهید
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   رفته من شوهرتم ادتی نکهی مث ایخانم:  کرد و گفت ی تفاوتی نگاه بفرزاد
  
   ...خوادی دلم نمیول.... نچ -
  
   دمی ؟ من که تا حاال تو رو دیکشیخجالت م.... چرا ؟ :   زد و گفت یطونیلبخند ش-
  
   ی منو دراوردی خودته اقا هر وقت خواب بودم لباساهیی اونم از پررویول....  اره -
  

 اجازه هم ی تو بخوانکهی االن بدون انی همی حتی دارم مهسا خانمی هر حقگهیمن د:  زد و گفت یلبخند
   که دلم بخواد بکنم ی هر کارتونمی من میبد
  
   خوادیمن دلم نم....  بچه پررو ی کردخودی ب-
  
  ؟یخوایم تو نیعنی....  کوچولو طونی ش-
  

 ی به جای دختر ولهی یازای دختر بودم با احساسات و نهی منم خواستی چرا دروغ ؟ خودمم دلم مخب
   حموم کنم رونی خب حاال برو بیلیخ: جواب گفتم 

  
 ی اون موقع چه بهانه انمی ببشهی دو هفته هم تموم منی ؟ ای باالخره که چی خب طفره برو ولیلی خ-

   امی حرکت نکن صدام بزن بیحموم که کرد .... یدار
  
   باشه حاال برو -
  

 هفته حموم رفتن تا تونستم طولش هی داشت بعد از ی وان عجب ارامشی رفت لباسامو کندم و رفتم تویوقت
 شده زی که پوستم لدمی کردم اونقدر خودمو سابیدادم انواع و اقسام شامپو و نرم کننده رو رو خودم خال

 کردی کمرم درد می کمهی ز از وان خارج شدم هنواطیم خودمو شستم و با احت شدی باالخره راضیبود وقت
 که فرزاد تو چارچوب رونی بامی بخواستمی و مدمیچی خودم حوله رو دورم پی ولدی کشی مریدنده ام هم ت

  مگه بهت نگفتم هر وقت حمومت تموم شد صدام بزن ؟: در حموم ظاهر شد و با اخم گفت 
  
  شده ؟ ی خب حاال مگه چ-
  
:  تخت خوابوندم و گفت ی رواطی بلندم کرد و از حموم خارج شد با احتنی زمی طرفم اومد و از روبه

  لباس برات گذاشتم بپوش 
  
   روتو برگردون -
  

   نپوش راهنیپ:  هم گفت نی و روشو برگردوند در همون حدی با حرص کشینفس
  
   ؟ ی لختشهی وا مگه م-
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 یلی خراهنی پایگفت ....  دکترت گفته بچه نویا .... مینگ و جدل دار موضوع جنی مهسا هر شب سر ا-
   نپوشه که بدنش راحت باشه یزی چحای ترجاینازک و ازاد 

  
  پس کو بلوز ؟:  نبود که گفتم ی بلوزچی هی ولدمی پوشلباسامو

  
  دمی نپوش هنوز بلوزمویچرا برگشت:  ام و گفتم نهی سی طرفم برگشت که با وحشت دستمو گذاشتم روبه
  

 که به چشم زنم یتو هنوز اونقدرا بزرگ نشد....  بخواب بچه ری بگایب:  نازک کرد و گفت ی چشمپشت
   نمتیبب
  

 که با کردمی و کنار خودش خوابوند نگاش مدی بچه ام ؟ دستمو کشنقدری واقعا من ایعنی شدم ناراحت
   ؟ یخوای میزی ؟ چهیچ:  بسته گفت یهمون چشما

  
   که زنت باشم ؟ ینیبی واقعا منو در اون حد نمیعنی بچه ؟ یگی چرا به من م-
  

 زن هی مث ی ؟ دوست دارزمی عزهیچ..... به خانم برخورده  .... نیاخماشو بب:  کرد و گفت ی اخنده
 خوشمل گهی از شانس منه دنمیا .... فهی ضعیلی مورد خنی در اوتی کی متاسفانه تو ایول...  ؟ ی باشیواقع

  دختر 
  
   نشونت بدم ؟ یخوای ؟ مفهی مورد ضعنی در اومی کین ا م-
  

 هی احساس بلده با احساس باشه و مث ی قلدر بی باور کنم اون دختره یعنی:  نگام کرد و گفت انهیموذ
  دختر لوند رفتار کنه ؟ 

  
از  نبودم ی من دختر لوندگفتی درست مدمی ؟ شاکردی فکر مینجوری واقعا در مورد من ایعنی کردم تعجب

 فکرا بودم که با خنده نی تو همدمی بدون بلوز کنارش خوابنکهی از ای حتدمیکشی هم خجالت مزای چیلیخ
   و بخواب عمری حاال بگیشیتو هم باالخره بزرگ م...  نداره دخترم یاشکال: گفت 

  
   نخواب ی اگه مرددمیبرو بابا حاال نشونت م:  اخم نگاش کردم گفتم با
  

 کردی گرد شده نگام می تنش انداختم فرزاد با چشایه از جام بلند شدم و خودمو رو ککردی نگام مکنجکاو
   بخواب ری بگرهیگی کمرت درد منیمهسا نش:  گفت ی شکمش نشستم که با نگرانیرو
  

 و به دمی بلد نبودم گونه اشو بوسی کاردنی از بوسری صورتش بود غی سانتهی صورتم دمی روش خوابدوباره
 نمشی تا تشنه بمونه ضربان قلبش تند شده بود سرمو باال اوردم که ببدمیعمدا لباشو نبوسطرف گلوش رفتم 

 که چشماشو بسته بود ی حالر و اونم ددمی لبشو بوسشدمی مدهی به سمتش کشاری اختیچشماشو بسته بود ب
 ی وهمراه گذاشته بودی گذشته بود دستشو روی اقهی کرد چند دقمیدستشو دور گردنم حلقه کرد و همراه

 که پشتش به من بود گفت ی تخت نشست در حالی به شدت پسم زد و از خودش دور کرد و روهوی کردامایم
   بخواب ریمهسا بگ: 
  
   یخواستیتو که م.... چرا ؟ :  گفتم ومدی که به زور درمی حالی بی صدابا
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 ی تو تنها دخترکردمی میمن باهات شوخ .... زمیعز:  گفت ی و با لبخنددی طرفم برگشت کنارم خواببه

   شهی االن نمیول....  در مقابلت مقاومت کنم تونمی که نمیهست
  
 که با فشار از خودش دمی توجه بسمتش رفتم و لبشو بوسی نداشتم نگاهم به لبش بود بی حرفاش توجهبه

   خودمو کنترل کنم تونمی نمگهید.....  بخواب ریمهسا بگ: دورم کرد و گفت 
  

:  چشماشو بست و در همون حال گفت هی چند ثاندمی سرمو بلند کردم و لبشو بوسیلجباز بازم با عمدا
  زمی عزشهینم.....  کارو ممنوع کرده نیدکترت ا

  
دوباره :  شد و کنار گوشم زمزمه کرد کمی نگاش کردم چشماش خمار شد نزدطنتی زدم و با شیلبخند

   خودته ری شد تقصیاما هر چ ....یخطرناک شد
  

 ی اولش بهت زده فقط نگاش کردم از طرفکنهی مقاومت مشهی مث همکردمی پشت کمرم برد فکر مدستشو
 ی اروم رفتار کنه برایلی خکردی می بعد از چند لحظه منم همراهش شدم سعی ولدمی کشیهم خجالت م

   ...کردیم مهربون و با ناز و نوازش رفتار یلی خنکهی با اکردمی رو تجربه میزی چنی بار همچنیاول
  
 به فرزاد کردم منو ی بود و فقط اباژور کنار تخت روشن بود نگاهکی درد چشامو باز کردم هنوز هوا تاراز

 درد داشتم یلی خی کنم ولدارشی بومدی بود دلم نمدهی خوابدیکشیتو اغوشش گرفته بود و اروم نفس م
 اروم خودمو از فرزاد جدا دی کشی مری شکمم و دنده ام تریانگار با مشت به جونم افتاده بودن کمرم و ز

 فرزاد هوی شد شتری دردم بی ولنمی بشخواستمی اب بشم مخواستی خودم در اون وضع دلم مدنیکردم با د
   ؟ ی شده مهسا ؟ درد داریچ:  نگام کرد و گفت ی دراون وضع با نگراندنمی با ددیاز خواب پر

  
  من خوبم .... نه  :  بدنم گرفتم و گفتمی دستمو جلودمیکشی خجالت مهنوزم

  
   گستی دی جاای ؟ کمرته کنهیبه من بگو کجات درد م....  مهسا جان -
  
 به زنمیاالن زنگ م ... زمی نکن عزهیگر:  و گفت دی از جاش پری ام گرفته بود که با نگرانهی درد گراز

   ادیدکترت ب
  

اروم باش : نارم نشست و گفت  چند لحظه بعد کگهی می چدمی فهمی اصال نمزدی حرف ملشی با موباداشت
   ادیبخواب دراز بکش االن م .... زمیعز
  

   بده بپوشم یزی چهی:  و گفتم دمیچی رو دور خودم پمالفه
  

  حاال بخواب :  اورد و تنم کرد و گفت روبدوشامبرمو
  

وشم  تو چشماش نگاه کنم که اروم کنار گتونستمی االن نمی ولدمیکشی ازش خجالت نمدی که بای موقعاون
   ؟ یاز من ناراحت: گفت 

  
   ناراحت باشم ؟ دیچرا با...  نه -
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  فکر کردم از من بدت اومده  ... دمی ترس-
  
   ؟ ادی بدم بدی چرا با-
  
 بوسه از من هیاخه اون دفعه فقط بخاطر ... اخه :  که گفت دمی قورت دادن اب دهنشو شنی وضوح صدابه

   بارم خراب کردم نیفکر کردم ا ..... نایم ا مامانی خونه ی رفتیقهر کرد .... یدیترس
  

 عمرم ی تجربه نیبهتر:  داشته باشه با لبخند نگاش کردم و گفتم ی احساس بدنی از اشتری بخواستی نمدلم
   ینیتو بهتر.... بود 

  
 چی هی تر بودی هم عالی خانم تو از عالطونیش:  و گفت دی گونه امو بوسی برق زد و با خوشحالچشماش

 گهیامشب د .... ی از من خجالت بکشی هم حق ندارگهید...  کنه ی حد منو راضنی نتونسته بود تا ایدختر
   باشه ختهی خجالتت ردیقانونا با

  
   یآ : دمی کشغی جاری اختی شکمم درد گرفت و بی به بازوش زدم ولی مشتدمیخندی که می حالدر
  
   شد ؟ ی چ-
  
   کردنه یطونی از اثرات شنیا ... یچی ه-
  

 وارسته یاقا:  سرم و چند تا قرص نوشت و با اخم رو به فرزاد گفت هی سرم اومد و ی شب دکتر باالاون
   ماه داشتن رابطه ممنوعکیمگه من به شما نگفتم تا 

  
 ندازهی که همش داره به فرزاد متلک مهی نامرددمی گفت منم دی نمیزی انداخته بود چری سرشو زفرزاد

  من خودم خواستم ...  نداره ی دکتر شوهرم گناهخانم:  گفتم نیبخاطر هم
  
 جذابه نتونستم طاقت یلی خنکهیاخه نه ا:  ابروشو باال انداخت که منم با خنده ادامه دادم ی تاهی تعجب با
   ارمیب

  
  پس حاال طعم دردش هم بچش .....  خب یلیخ:  کرد و گفت یزی ری خنده دکتر

  
   وجودم ی باشه گوارا-
  

   تازه عروس و دومادا نیامان از دست ا:  و با خنده گفت  تکون دادسرشو
  

 اون شب زودتر از فرزاد بیدار شدم یه دوش گرفتم و از اتاق خارج شدم از روبرو شدن با فرزاد فردای
استرس داشتم یه حس عجیب و غریب ترس و خجالت و خواستن و چند حس متضاد دیگه توی سالن با بی 

  چرا از تختت پایین اومدی.... سالم خانم خانما : ت بی روبرو شدم با دیدنم گف
  

  چته مادر ؟ چی شده ؟:  چی تو قیافه ام دید که با نگرانی گفت نمیدونم
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  سالم بی بی جون ...  هیچی -
  
  بدو بیا صبحونه بخور االن فرزادو هم صدا میکنم ...  رنگت پریده دختر یعنی چی که هیچی -
  

  .... نه بی بی فرزادو بیدار نکن  :  اختیار دستشو محکم گرفتمبی
  
  میخواد بره شرکت....  چرا ؟ خودش دیشب بهم گفت صبح زود بیدارش کنم -
  

 نمیدونستم چه مرگم شده ولی از روبرو شدن با فرزاد یه جورایی واهمه داشتم و این ترس عجیب و خودمم
 بی بی با نگرانی که توی صداش بود غریب به معده ام هم رسید و زیر دلم تیر کشید از دردش خم شدم که

  بدو بیا اینجا.... نورا ؟.... خدا مرگم بده : گفت 
  

  اخه کی به تو گفت از جات بلند بشی ؟:  از درد رو هم فشار میدادم که صدای فرزادو شنیدم چشامو
  

اشو  کردم درست بایستم و چشامو باز کردم که بوی عطر فرزاد نزدیک شد و در حالی که کمی صدسعی
... خدااا .... مگه دیشب دکتر بهت نگفت تا دو روز نباید از جات تکون بخوری ؟ اخه : باال برده بود گفت 

  تو میخوای منو بکشی اره ؟
  

حالت بد شده ... دکتر واسه چی فرزاد ؟ ...... دکتر ؟ :  پایین بود و نگاش نمیکردم که بی بی گفت سرم
  لمونی گرفتین سرتونو انداختین پایین شما دو تا چرا ال..... بود مادر ؟ 

  
  بی بی هر چیز مقوی و چه میدونم کاچی و این چیزا درست کن بیار اتاق ما لطفا :  اروم گفت فرزاد

  
:  لحظه سکوت بود و من همچنان سرم پایین بود و به هیچکی نگاه نمیکردم که بی بی زمزمه کرد چند

  ...یعنی .... کاچی؟ یعنی  
  

عروس خانم ..... قربونت برم دختر گلم مبارکتون باشه ... وای عزیزم :  و با جیغ گفت  بغلم کردیهو
بدو پسر سر ژا نگهش ... زود باش ... فرزاد واسه چی داری نگاش میکنی ؟ ببرش تو اتاق .... خودمی 

  ندار
  

روع کرد به تند  بی و نورا با دو به طرف اشپزخونه رفتن و فرزاد به طرف من اومد بی اختیار قلبم شبی
  نمیخوای منو ببینی ؟: زدن که صداشو کنار گوشم شنیدم 

  
 غمگین بود ترسیدم فکر کنه واقعا نمیخوام ببینمش و ازش خوشم نمیاد سرمو بلند کردم و تو چشاش لحنش

ز فقط هنو... من فقط ... من : زل زدم چشاش ابی تیره شده بود با صدایی که انگار از ته چاه درمیاد گفتم 
  عادت نکردم .... خجالت میکشم 

  
دیگه منو :  دور شونه هام حلقه کرد و بغلم کرد هیچ عکس العملی نشون ندادم که اروم گفت دستشو

دلم میخواد ... انگار دنیا رو سرم خراب شد .... وقتی که صبح بیدار شدم و دیدم نیستی .... نترسون 
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تو فقط  ... تروع کنم نه دیدن جای خالیت روی تخهمیشه با دیدن تو از خواب بیدار شم و روزمو ش
  کبریت خطرناک منی مگه نه ؟ 

  
 اختیار کله امو از روی شونه اش تکون دادم یعنی اره خنده ای کرد و از روی زمین بلندم کرد در بی

  تو زندگیم هیچوقت مث امروز صبح نترسیدم: حالی که توبغلش بودم گفت 
  
   چرا ؟-
  
صبح بلند شی و ببینی زنت بعد از یه شب خاطره انگیز کنارت نیست و سابقه .... انما  خب معلومه خانم خ-

  ی فرار از خونه هم داره چه فکری پیش خودت میکنی ؟
  
  هیچی فک میکنم زن من هم ادمه مث همه ی ادما شاید خجالت بکشه باهات روبرو بشه-
  

 یعنی جدی جدی هنوز از من خجالت : روی شونه اش بود و نمیدیدمش که باخنده ی ریزی گفت سرم
  میکشی ؟

  
  خب چیکار کنم ؟.... نخند :  مشت به شونه اش زدم و گفتمیه
  
   شیطون تو که دیشب خودت اتیشو روشن کردی-
  
   من چه میدونستم شما بی جنبه تشریف دارین-
  
   تو هنوز بی جنبگی منو ندیدی خانم خانما-
  
   پس خدا بهم رحم کنه -
  
  دم مث دیشب بهت خوش بگذره نترس قول می-
  
اخ اخ از دیشب تا حاال دست :  خجالت و عصبانیت داغ کرده بودم چند تا مشت به شونه اش زدم که گفت از

اما تا اطالع ثانوی دیگه بهت خوش نمیگذره چون من دیگه ... خدا بهم رحم کنه .... بزن هم پیدا کردی 
  خر نمیشم و قصد دارم با جنبه بشم 

  
زش جدا شدم و تو چشاش نگاه کردم ببینم منظورش چیه که با اخمی که بزور نگش داشته بود که  کمی ایه

اخی گوگولی ناراحت شدی مث اینکه دیشب بدجوری بهت خوش گذشته ؟ حاال : از خنده منفجر نشه گفت 
  حاالها وقت داریم عزیز عمو فرزاد 

  
رابی کردم که اونکارو کردم برای یه لحظه دیشبم کله خ:  اخم کردم و سرمو برگردوندم که گفت بهش

کنترلم از دستم خارج شد اگه بازم بخوای اینجوری کنی تا چند شب مجبورم پیشت نخوابم اخه من طاقت 
  دیدن چشماتو با اون همه ناز و اداش ندارم گوگولی خودم

  
   اختیار نیشم باز شد پس به خودم امیدوار باشم بی
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   چیه شیطون به چی میخندی؟-
  

 اتاق شدیم و از بغلش بیرون اومدم ولی با دیدن تخت همه بدنم گر گرفت و بازم سرمو زیر انداختم و وارد
بدون اینکه به فرزاد نگاه کنم به طرف تخت رفتم و مالفه رو برداشتم که فرزاد دستمو گرفت و گفت چیکار 

  میکنی ؟ دخترا میان تمیز میکنن
  

  .....برو درو ببند کسی داخل نیاد : ی که تو صدا داشتم گفتم  به دندون گزیدم و با عجله البمو
  
  واسه چی ؟:  تعجب نگام میکرد و گفت با
  
  نمیبینی ؟ درو ببند برم بندازمش تو لباسشویی :  حرص مالفه رو نشونش دادم و گفتم با
  

  یرم میندازمتو بشین از جات هم تکون نخور خودم م:  دستمو گرفت و روی صندلی نشوندم و گفت فرزاد
  

  عروسی رو کی راه بندازیم ... خب:  دقیقه بعد از حموم بیرون اومد و کنارم روی تخت نشست و گفت چند
  
   نمیدونم -
  
   هفته دیگه میریم دکتر اگه حالت خوب شده بود جشنو میگیریم 3...  نمیدونم که نشد حرف -
  
   باشه-
  
   حاال چرا روتو از من برمیگردونی ؟ -
  

دیشب تا :  با دستش گرفت و به طرف خودش برگردوندم و با شیطنتی که توی نگاهش بود گفت  اموچونه
  ببین ؟ دستتو بذار روقلبم ... االن دارم از هیجان میمیرم 

  
 خودش دستمو گرفت و روی قلبش گذاشت به شدت تند میزد خودمم گرمم شده بود دستمو کشیدم و و

ت نداد و لبشو روی لبم فشار داد و به شدت شروع به بوسیدن کرد میخواستم بازم رومو برگردونم که فرص
 خوابوندم ختمنم همراهش شدم چند دقیقه ای صدایی جز نفس هامون تو اتاق شنیده نمیشد به زور روی ت

و چند لحظه بعد دستشو زیر لباسم برد دستمو روی دستش گذاشتم که جلوشو بگیرم چون ممکن بود بی بی 
ی بی توجه به دستم یهو لباسمو کشید و از تنم دراورد بدنمو قفل کرده بود که نتونم حرکت بیاد تو اتاق ول

 نمیخورد چشاشو بسته بود و تو حال کونکنم دستامو مشت کردم که از خودم جداش کنم ولی یه ذره هم ت
رفتم خودش بود که یهو صدای سرفه شنیدیم و با یه جهش خودمو ازش جدا کردم لباسمو جلوی خودم گ

نورا و بی بی با لبخند شیطنت امیزی وارد اتاق شدن و سینی صبحونه رو روی تخت گذاشتن و بدون هیچ 
تو که گفتی تا اطالع ثانوی از این خبرا :  غیض گفتم باحرفی خارج شدن با مشت به بازوی فرزاد زدم و 

  نیس اما با این کارای بی موقع ات ابرومو بردی 
  

  چیکار کنم ؟ بابا من دیگه نمیتونم ازت جدا باشم ....من غلط کردم : لبخندی گفت  خمار بود و با چشماش
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  فرزاد ؟ چته تو ؟ بیدار شو بابا-
  

 اومد جلو لبمو بوسید چندین بار اینکارو کرد میدونستم اگه ادامه بده خودم هم وا میدم با اینکه دلم بازم
  عدم برو دوش بگیر حالت بیاد سر جاش بیا صبحونه بخور ب: نمیخواست ولی پسش زدم و گفتم 

  
   خیره نگام میکرد هنوز

  
  من واست لقمه میگیرم....  هوم ؟ چیه ؟ خب بیا بخور دیگه -
  

  بخور :  حرف کنارم نشست و لقمه ای دستش دادم که ازم گرفت ولی دوباره جلوی دهنم گرفت و گفت بی
  
   تو بخور واسه خودم میگیرم-
  
  چیکارت کنم ؟  منو بدجوری بهم میریزی ... اخ مهسا  .... بخور اتیش خانم خودم-
  

  تو چی داری اخه دختر .... چشمات دیوونم میکنه :  به روش زدم که گفت لبخندی
  
   خوبه خوبه حاال اینقدر هندونه زیر بغلم نذار صبحونه اتو بخور -
  

رای مطلع شده بود و همه در  هفته ای گذشته بود به لطف گزارشات بی بی شادی جون هم از همه ماجچند
هول و والی برگزاری جشن عروسی بودیم بعد از اون شب فرزاد سعی میکرد شبها با فاصله کنارم بخوابه 

به قول خودش میگفت من اونو گول میزنم هه هه هر چند اون خودش خدایی گول خورده بود و نیازی 
دو روز بود که ... ی زیاده روی هم نمیکرد  نبود من کاری بکنم در هر صورت دست از سرم برنمیداشت ول

بی حال بودم و همش میخوابیدم حوصله ی خودمم نداشتم چه برسه به فرزاد و هر وقت هم که فرزاد ابراز 
   چه مرگمه یدونستمعالقه میکرد پسش میزدم و این به شدت عصبانیش میکرد خودمم نم

  
تو چرا اینقدر : وابیدم که فرزاد وارد اتاق شد و گفت  خواب اماده میشدم و با همون بلوز و شلوار خبرای

   ساعت پیش که خواب بودی 3میخوابی مهسا ؟ تا 
  
   خوابم میاد-
  
  ...  ای بابا -
  

میخواستم امشب یه کمی شیطونی کنیم به یاد اولین شب :  پایین رفت و صداشو کنار گوشم شنیدم تخت
   دلیل این بدخلقیات هم همینه دیگه اره ؟ حتما.... دیگه حالت خوب شده .... شیطونیمون 

  
  ول کن فرزاد حوصله ندارم :  رو رو خودم کشیدم و گفتم پتو

  
این دیگه چه ... واسه چی حوصله نداری ؟ ...  یعنی چی اخه ؟ -: پر حرصی بیرون داد و گفت نفس

  وشه ؟ لباسیه پوشیدی ؟ مگه تو خواب کسی پیراهن یقه اسکی و شلوار به این بلندی میپ
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  حالم خوش نیس ...  وااااااای فرزاد ولم کن -
  
دستمو گرفت و بزور از روی تخت بلندم کرد و با اخم بهم نگاه میکرد که یهو با خشونت در اغوشم گرفت -

و با شدت شروع به بوسیدن کرد اولش حس خوبی بهم دست داد ولی ناگهان احساس کردم همه محتویات 
 خورد ولی جز اب بهمبا تقال ازش دور شدم و خودمو انداختم تو دستشویی حالم معده ام داره باال میاد 

چیزی باال نیاوردم بدنم بی حس شد و همونجا روی زمین نشستم که فرزاد به طرفم اومد و زیر بغلمو 
گرفت و با خودش یه چیزایی زمزمه میکرد ولی از بس حالم بد بود چیزی متوجه نمیشدم روی تخت 

االن هم .... یا همش خوابی  ... رماخه دو روزه تو چت شده ؟ یا میگی حوصله اتو ندا:  گفت خوابوندم و
زنگ بزنم دکترت بیاد ... مهسا حالت خوب نیس ؟ بریم بیمارستان ؟ .... که دیگه حالت از من بهم میخوره 

  ؟
  
 با همون بی حالی بخدا خودمم نمیدونم چه مرگمهدستش به سمت پیراهنم رفت که....  نه چیزی نیس -

  داری چیکار میکنی ؟ : گفتم 
  
   اگه اجازه بدی دارم لباستو عوض میکنم -
  

 چی تنم کرد ولی هر چی بود هم خیلی نازک بود و هم خیلی کوتاه انگار هیچی تنم نبود و این نمیدونم
  چی تنم کردی ؟ سردمه: مسئله باعث لرز کردنم شد با همون چشمای بسته گفتم 

  
  تو رو میندازم روت االن پ-
  

 لحظه بعد گرمای خوشایندی رومو گرفت و در اغوش گرمی فشرده شدم چشمامو با بی حالی باز چند
چرا .... چیه ؟ : کردم و با چشمای فرزاد روبرو شدم که کنجکاو نگام میکرد با همون حالت خمارم گفتم 

  اینجوری نگام میکنی 
  
  همینطوری...  هیچی -
  

  با چشمای خمار خیلی خوشگل تر میشی : نگاه میکردیم که گفت  تو سکوت همدیگرو
  

  ببینم نظرت در مورد بچه چیه ؟:  بهش زدم که گفت لبخندی
  

  یعنی چی ؟ هنوز خیلی زوده من از بچه خوشم نمیاد:  در هم رفت و گفتم اخمام
  
   مگه میشه ؟ همه ی خانما از بچه خوششون میاد و دوست دارن مامان بشن-
  
  ونم من فعال قصد مامان شدن ندارم نه ج-
  
   دلت میاد ؟ یعنی دوست نداری بدونی بچه ی من و تو چه شکلی میشه ؟-
  
  ولی هنوز زوده شاید یک سال بعد از ازدواج ....  خــــــــــب چرا-
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   اگه یه چیزی بهت بگم قول میدی به اعصابت مسلط باشی و عصبانی نشی-
  
  ی ؟ چی ؟ چی شده ؟ باز کاری کرد-
  
  میخوام یه احتمال بدم که هم به تو مربوط میشه هم به من....  نه بابا -
  
   چه احتمالی -
  
  داریم.......  فک کنم داریم-
  
   داریم چی ؟-
  
   داریم یه خانواده ی سه نفره میشیم-
  
 و  شنیدن این جمله اولش گیج شدم اصال نفهمیدم چی میگه ولی چند لحظه بعد با وحشت ازش جدا شدمبا

  چی شد ؟: روی تخت نشستم اونم کنارم نشست و گفت 
  
  مگه نه ؟... داری شوخی میکنی ... د-
  
  خب من میگم شاید-
  
  ...فقط یه بار ... اخه ماکه فقط ..... خیلی نامردی ...  فرزاد -
  

رزاد  چرا یهو اشکام سرازیر شدن من که زیاد اهل اشک ریختن نبودم مث ابر بهار اشک میریختم فنمیدونم
اخه من چه .... بچه مگه چه ایرادی داره ... چرا خودتو ناراحت میکنی .... عزیزم : نزدیک شد و گفت 

  خب من چه میدونستم که ممکنه باردار بشی .... نامردی ای کردم ؟ خب 
  

ابطه و با اون همه ر... تو میدوونستی .... حالم ازت بهم میخوره :  مشت به شونه اش زدم و با گریه گفتم یه
من خودم هنوز نفهمیدم ولی تو خوب متوجه اش شدی ... سابقه ی درخشانت اگه نمیدونستی شک میکردم 

  چون تو خودت برنامه ریزی کردی من احمق هم تو این نقشه کمکت کردم 
  
 اون لحظه من واقعا نمیفهمیدم دارم چی میگم از فرزاد جدا شدم و پشت به اون نشستم که فرزاد با تو

میخواستم یه بچه بذارم تو .... عمدا این کارو کردم .... اصال فهمیدم.... اره : د و عصبانیت گفت فریا
 این بچه رو صحیح و بایدفهمیدی ؟ حاال هم چه بخوای چه نخوای .... دامنت که دیگه حرف رفتن نزنی 

  سالم به دنیا بیاری
  

منو : در اغوشم گرفت  و کنار گوشم گفت  شده بودم و از گریه هق هق میکردم که یهو از پشت مستاصل
اگه هم بود هر کاری تو بگی ..... ما که هنوز مطمئن نیستیم عزیزم .... گریه نکن مهسا.... اتیش نزن 

  خب خب سقطش میکنیم... خب اگه نخواستش ... اصال... اصال .... میکنیم 
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یعنی تو ... یعنی : وندم و با تعجب گفتم  شنیدن این جمله دلم هری ریخت گریه ام بند اومد سرمو برگردبا
  حاضری اینکارو بکنی ؟

  
هر کاری بگی .... هر :  حالی که چشماش از غم نگاهش سرخ شده بود واشک توش جمع شده بود گفت در

  میکنم
  

خاک بر سرت :  چرا از این حرفش بیشتر عصبانی شدم با کف دست به پیشونیش زدم و گفتم نمیدونم
  .... در مورد بچه امون حرف میزنیاداری.... فرزاد

  
میخواستم خودت به این حرف برسی :  زد و یهو بغلم کرد در همون حال هم اروم کنار گوشم گفت لبخندی

ولی اگه قبول نمیکردی هم مطمئن باش اگه شده تو خونه زندانیت میکردم و نمیذاشتم اینکارو بکنی مگه 
  ممن مث تو دیوونه ام که ثمره ی عشمو نخوا

  
 این حرفش شرمنده شدم من واقعا چه مرگم بود ؟ اگه واقعا باردار بودم این بچه ثمره ی یه عشق بود با

  پس نباید در موردش اینجوری حرف میزدم 
  

   خب حاال مامان خانم و دختر گلم بیان اینجا-:  از هم باز کرد و گفت دستاشو
  

   پسر بیشتر دوست دارم من:  اغوشم گرفت و کنار هم دراز کشیدیم که گفتم در
  
  من دختر میخوام .....  بیخود -
  
   اما اگه حامله باشم که احتماال هستم من فقط پسر میخوام-
  
   چرا ؟ -
  
  خب یه پسر میخوام که کپی تو باشه ... چون.... چون-
  
   چرا ؟-
  
  به تو نگاه کنم  چون دلم میخواد همیشه جلوی چشام باشی و هر وقت هم نیستی با دیدن پسرمون انگار -
  
عزیزم الزم نکرده به اون نگاه کنی هر وقت بخوای خودم میام هر ....  از االن دارم بهش حسودی میکنم -

  چقدر دلت خواست منو نگاه کن 
  

  ای پسر حسود :  کرده بهم نگاه میکرد که جلو رفتم و گونه اشو بوسیدم اخم
  
   اره جونم من حسودم -
  



   خطرناک منتی    کبر
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به بوسیدن کرد دستاشو پشت سرم گذاشت و با اخم میبوسید که من هم با  به طرفم خم شد و شروع و
ببخشید : لبخندی همراهیش کردم ولی بعد از دقایقی بازم حالم داشت بهم میخورد که کنارش زدم و گفتم 

  حالم بد میشه .... نمیتونم .... فرزاد 
  

اخه من االن بچه .... لطی کردما ای بابا عجب غ:  نگام میکرد و سرشو روی بالش کوبید و گفت دلخور
  که بشه بالی جونم ؟...... میخواستم چیکار 

  
  ... ام گرفته بود ولی بی توجه گرفتم خوابیدم خنده

  
 اون روز به همراه فرزاد به ازمایشگاه رفتیم و ازمایش دادم و چند ساعت بعد جوابش اومد و فردای

 اون روز هیچ وقت فک نمیکردم همچین روزی برسه و حدسمون درست از اب دراومد و من باردار بودم تا
..  شدنو بچشم ؟ مادرمن بخوام مادر بشم کی فکرشو میکرد منی که یه زمانی یه دزد بودم االن بتونم طعم 

 خودمون مهگل هم مث خودم ی خونه ی مراسم بزرگ توهی می رو برگزار کردی هفته بعد مراسم عروسکی
 با عشقش براش ی شب عروسی من بود هر دختری شب زندگنین شب بهتر بود اودهی لباس عروس پوشهی

 چند قای دوسش داشتم و دقشقانه بود که من عای شبه و من هم مستثنا نبودم چون فرزاد همون کسنیبهتر
  ...... ما رو کامل کرد یماه بعد از اون شب بود که پسرم شهاب خوشبخت

  

  انیپا
  

5/6/92  

  19:50 ساعت

  
   :سندهی نوی شخصوبالگ

com.blogfa.mozroman.www  
  

  

   کتاب ما در تلگرامکانال

goldjar@   
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