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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویفور  رمان تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 و مغرور طونیش یها سیپلنام رمان : 

 کاربر رمان فوریو یرامیصبا بانویسنده : 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@ کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 و... طونیش یها سیپل
 
 یرامیصبا با

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 و مغرور طونیش یها سیپل 
 یباسمه تعال

 
صرارکنم وقتی میگ ن ینی ن باباس  سررفت اه دیگ چقدرا صلم  اوف خداحو
دیگ همینم ک کوتا اومدو رفتم دانشگگگاه افسگگری خیلیه خوب مگه چیه ا  

 روعالقس دیگ چرا جلوپیشرفت آدمو میگیرن آخه 
شپزخونه پیش مامان ستمو رفدم توآ شت پ کتابو ب سته بود دا ش صندلی ن یا  رو

 پوست میکند اشکشم راه افتاده بود
 _ماماااااان

 _یامان صدسری نگفتم درست صدام کن
 _مامان جان

 _بنال
 _ع مامان من عاشق این موردلطف شماقرارگرفتنام

 _خب  رتوبزن کاردارم
 _با باباحرف  دی؟

 _درباره؟
 _اه مامان اصالهیچی

 _حرف  دم
 _خووب چی گف

 ن _گف 
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 _مامان توبابارو میتونی راضی کنی چرااینکارو نمیکنی
_بابات براهرچیزی راضگگی نمیشگگه لباس بپوو برو دوکیلو خیارگوجه وسگگیب 

  مینی اینابگیرشب مهمون داریم
 _کیه؟

 _خاله فاطی
 _وای با  اون بچه های  لزلش نمیشه مابریم خونشون اونانیان

 _ ر نزن دنیا
 _چشم پول بده
 _توکیفم هس 

 _دوست داری چیزی دیدم توبا ارچه براخودم بخرم؟
 _غلط میکنی هی میری پول ب الک ورژمیدی

 _باشه مامان باشه
 

وای خودا پوکیدم سه تا پالستیک تو ی دسم سه تاپالستیکم تو ی دسم اه کمرم 
وای پدره پاهام در اومد ا بس راه رفتم کجو کوله شدم ا دست این مامان چرخ 

ه انباری دکوری خریدم ک نمیره منومیفرسه شونه هام کج خرید خریده گذاشت
شگگگدن توروخدا نگا مردم گ نگامیکنن حق دارن خو االن میگن مجبوره انگار 
دلم خونوک شد سه تاالک با دوتارژو سه تا سنجاق گرفتم اینارونگیرم میمیرما 

 توخونه واال
کنن منم ک حاالچطور دروبا کنم ننه جان ک خودشگگونو اتیت نمیکنن درو با 

 دسام نمیاد تااین باال بااین وسیله ها
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 وای خودا گ غلطی کنم اینام بذارم  مین میریزن
 دربا شدو مملی پسره طبقه دوم با توپش پرید بیرون 

کاو ا ت  خاسگگم  یگ می کاو ا ت ی چی د نت بشگگم  یاقربو خدا وووی 
 شوورمیخاسم کاو ا ت میخاسم باباراضی شه

 باخدانیس بیابرو تو دسام پوکیدوااای االن ک وقت را ونیا  
شدمو سورو بیخیال  سان سورو 3آ سان سام جون نداو ن دره آ طبقه ام پله رفدم د

با کنم ن بزنم بیادپایین اونم اگ خانوم رحمتی درشگگو بسگگه باشگگه وبعده نیم 
 ساعت بیادپایین

ب نفس نفس افتاده بودم دیگ باپا درو هی محکم میزدم ک یکی ی لطفی ب 
 و دروبا کنه هالک شدم من بدبخت کنه

قد برات  گاچ فدم:ن با کردمو گ نه گ اخمی کرده نیشگگمو براو  یاابرفز ن وی 
 خریدکردم دسام شکست

باال  یای  هارو ب له  تادی مجبوری پ نه ب ترتر اف کارت نک خداچی _الهی بگم 
 آسانسور ک نداریم 

 مامان پالستیکارو ا م نگرف هیچ همینجور پشت همم غرمیزد
ستم چیدم  ودتر پیچیدم تواتاقم ک مامان گیرنده وای خودا مغزم م ش یوه هارو 

 دیگ رفدم اب گرمو با کردم لباسامو شوت کردم وسط اتاقم د برد ک رفدیم 
سگگال پیش 5من تک بچه خانواده مهربان البته تک نبودم ی ابجی داشگگتم ک 

فوت کرد بخاطره سگگرطان داشگگتم میگفتم مادرم خونه دار پدرم فرمانده ک  
 ون منطقم
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 خونمون تومنیریه تو ی آپارتمان خونمون ن دوبلکسه ن ویالیی 
سری ودرتالو اینم ک بابا ببرتم ادارو ولی مگ میبره قیافم  شجو اف خودم دان
کپی بابا و اخالقم کپی مامان بینی مناسب باصورتم چشمای درشت  سبز لبای 

 کوچیک ابروهای قهوه ای وموهای قهوه ای
 

ارافونی وشگگلوارجین پوشگگیدم ی شگگگالم همرنگ ی سگگگارافون لی با  یرسگگگ
  یرسارافونیم انداختم سرم 

 نگو  دن یاابلفضگگ  بچه های خاله فاطی اتاقم خدای اتاقمو میسگگپارم دسگگت 
 خودت کامپیوترو ا برق کشیدم لب تابو گذاشتم  یره تخت برقو خاموو کردم 

 مامان:گ عجب برو درو با کن  یرپاشون علف دراومد
 ومدن داخ  باخاله فاطی روبوسی کردم دروبا کردم ا

بچه هاشگگم ک رفتن  رتی دره اتاق منو با کردن رفتن توووو وااای قلبم خدایا 
 وسایالم دیگ عموام اومد تو حواسم نبود نشستم رومبلو ب دره اتاقم نگاکردم 

شپزخونه کمکش کنم اخرم با ی  شوندم توآ شارم افتاده بود مامان ب  ورمیک ف
ب خودم اومدمو  دم توسگگرمو گفتم:ننه خدا ا این توله های نیشگگگون مامان 

یاد من ک دیگ تمیزنمیکنم ب من ربطی  باره  لزله م تاقم دو گذره ا یت ن ابج
نداره سگگه تاعروسگگکو ترکوندن چراا خواب سگگو وندن اصگگن کی میگ اینارو 
دعوت کنی اصگگن چرانمیرن تواتاق شگگما من بدبگ گ گناهی کردم بیامابریم 

 همه مهمونی خونه
_اهههه دنیا چقدر  رمیزنی ی نفس بگیر ب من گ دره اتاقتو قف  کن سن خره 

 حضرت نوحو داری اینجوری رفتارمیکنیا
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خداروشکر قب  شام رفتن من نمیدونم چرااومدن ک قب  شامم رفتن دره اتاقمو 
ک با کردم ا تعجب شگگاخ در اوردم کارب چیزی نداشگگتن فقط کامپیوترو  ده 

  ی کردن میخاسم سرمو بکوبم ب دیواربودن توبرقو با
 وای خدایا من اخرخودمو بااین اتاقو اون دوتابچه میسو ونم 

 _بابایی باباجونم
 _دنیا گفتم ن

_بابا مگ شگگمانمیگی ی دختربرا این ماموریت میخاین من میام میدونی ک 
 ا پس همه چی برمیام اگ نشد دیگ بعده ماموریت اسم اداره وافسریو نمیارم

 ا وقتی میگم ن ینی ن دیگ حرفشو نزن_دنی
 _اه بابا من الکی درس نخوندم نمیخاین منو منم میرم ی منطقه دیگ

 _بیخودمیکنی تو
 _ع مامان

 _یامان  ر نزن من باباتو راضی میکنم
 لپ مامانوبوسیدم رفتم تواتاق

 
 _دنیا 

 _بله بابا
 _ ودحاضرشو بریم اداره

 _براچی
 _باید باچندنفرآشنات کنم
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 چی_ک 
_وای دخترا توخنگ ترندیدم باهزار  حمت راضگگیش کردم ببرتت تا پشگگیمون 

 نشده برو آماده شو
با راضگگی شگگگد خو  با کارکردی  نه جون چ نت بشگگم ن وووی آخ جون قربو

  ودتراینکارو میکردی دیه 
 ای باو دنیا االن وقت حرف  دن باخودت نیس بدو آماده شو

 سانتیم 3پاشنهی کت شلوارمشکی پوشیدم بامقنعه وکفشای 
خ   بارفتیم دا با با  مدم  حاف ی کردم او خدا یدم  مانوبوسگگ ما لپ  پایین  رفتم 

 آسانسور
یدی  نگ گوو م یا هرچی گفتن قشگگ یار با ی درنم نگ  جاخ یا اون _ببین دن
شو بعد همه  شنا  شون آ شونو گوو کن باهم کنجکاویم بذار برابعد اول حرفا

 جارو میگم یوسفی نشونت بده
 بشم چشم _چشم باباجون قربونت
 دیقه بعد رسیدیم جلو اداره 5سوارماشین باباشدیمو 

 _چادرتو سرکن
چادرمو انداختم روسرمو رفتم داخ  ادارع انگار حرفای بابا یادم رف تامیومدم 
سممو میگف ک یادم میوفتاد کجامو باباچیارو بهم  کنجکاوی کنم بابا محکم ا

 سفارو کرده
سری اینجااو سه  سه چهارتارفتیم تو اتاق بابا دو شت میزشو  ست پ ش  مدم بابان

 مرد بالباس اداره اومدن داخ 
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چندتا چیزگفتن ک دود ا سگگرم داشگگت بلندمیشگگد ولی میدونسگگم باباا ق گگد 
 اینکارارو میکنه ک من من رف شم

منم گفتم باشگگگه عیبی نداره بابارو کاردمیزدی خونش درنمیومد خو ب من گ 
 این یارو رضگگایی ک گفتن تواینمیخاسگگی قبول نکنی ولی عجب تیکه ای بود 

ست  شکی ته ریش پو شم ابروم صال هلویی بودا چ شم ا ماموریت باید  نش ب
سبزه با وام ک جون میدادگا بگیری قدبلند من این وسط قدم تا شونش ب  ور 

 میرسید
 

 _یوسفی
 _بله فرمانده

_دخترمو ببر همه جای اداره رونشگگونش بده چیزاییم ک براماموریت ال م داره 
 ده بهشب

 یوسفی ی حرکت ن امی اومدو درو با کردو گفت:بفرما
شق این اداره و این  سیدم چقده خوبه اینجا من فقط ب ع وای خدا ب آر وم ر
خانم پلیسگگا رفتم دانشگگگاه افسگگریا اصگگن کیف میکردم وقتی میدیدن جلوبابا 

 چجور بله چشم میکنن منم دلم میخواس
جارو نشگگونم دادو گوشگگواره ن مه  گین دار بهم داد ک نگینشگگو یوسگگفی ه

فشگگارمیدادی روشگگن میشگگد و یدونم گ  سگگینه ک وقتی ی نگین داخلشگگو 
فشارمیدادی شنودو روشن میشدو ی کیلیپس گ  دار ک وسط گلشو میزدی 
روشگگن میشگگگد با ی نیم سگگگت خوشگگگ  ک پایین دسگگتبندو وگردنبدو 
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ک گ  نفشارمیدادی روشن میشدو ردیابی میشدی براوقتایی بود ک اگ فهمید
 خبره یا د یدنت

مان توضگگید دادم دسگگشگگو محکم  د  ما نه وقتی برا بابرگشگگتیم خو با با 
صیغه ای  سرموگفت:خاااک برسرت درس خوندی درس خوندی تااالن  ن  تو

 شی احمق گاو
منم باچشگگمای درشگگت شگگده فقط نگاو میکردو همینجور غرمیزد بابام فقط 

 میخندید
 ک باسرداریم میریم تودل شیرابله پدرجان بخند دنیا ب روت بخنده ما

وااای ننه اگ لوبریم اگ بفهمن اگ بکشگگنمون ننم بدون بچه میشگگه بابام کلی 
گذره فخری میمردی  خداا ت ن ماموریتش خوب پیش نرف  یده ک  فهشگگم م
باشگگوآ  خت  یاوردی گود یالی بیری یگ پول درم کارد کار نمیرفتی ا ی تواین

 گوسوم)ب  بون ترکی=استفراا کنم توسرت(
شق ول شه میگم ننم چراعا شوورت با شگله  سرخو ی میار ه ها ی دوماه این پ

بابامه نگو بخاطره همین پلیس بودنو خوو هیک  وخوشگ  بودنشه بابامه دیه 
 من تعریفشو نکنم کی میخادتعریفشو کنه  ن بقال سرکوچه؟

 
پدرمو در اورد ا بس بشگگگونم گرف خوچکارم داری همش ی هفته  نه  وو ن

 برم دیگ معلوم نیست برگردمادیگ اینجاما 
 _دنیا پامیشی یابالگد بیام توشیکمت

 ماه من اونجابودم لگد دم حاال ی بارم شوما بفرما9_
 _پاشو توله پاشوببینم پاشو تانزدم بری تودیوار
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 _اه مامااان ولمون کن توروخدا
 _یامان ولت کنم ک بومیدی

 _وای مامان رو  ب رو  حرفای جدیدتریادمیگیریا
 نه ک هس چطور توپیشرفت کنی من نکنم پاشو تا آبو نریختم روت_همی

پاشگگدم نشگگسگگتم یکم نگاو کردم خدایی مامانم هم جوونه هم خوشگگگله تا ه 
سالشه چشمای قهوه ای پوست سبزه بینی قلمی لبای قلوه ای به 41االن ب  ور

 به خوشبحال پدرجانم
ی د بااخالقای بابا هییا حق نگذریم خیلی بهم میان دینا ابجیم کپی مامان بو

 خواهری معلوم نیست اینکار ب کجامیرسه پیش خدایی برام دعاکن 
رفتم ی دوو گرفتم رفتم توآشگگپزخونه مامان سگگرو توگوشگگی بودو توتلگرام 

 تواین گروهای آشپزی وخیاطی
 اصن خونه ما وای فای نباشه نفس همه قطع میشه

خا مان کمکم میکرد سگگگاکمو جمع میکردم هرچی می هام ما با مد  سگگتم میو
میخریدیم کلی خودشگگو منو نیشگگگون گرف ک الکاتو نبرب گ دردت میخوره 
بابامیگفتم ک بامشگگتو  این رژ قرمز براچیته ولی مگ من گوو میکردم ی برو

 لگداو طرف میشدم 
قرار بود اول منو رضایی بریم ب اسم ی  نوشوهر بعد ی ماه ی  ن وشوهردیگ 

 بابام بیاد بیانو تواین جشنا ماخبربدیمو
وای خدا عجب گیری کردیما حاالدقیقا باید توخونه اوناباشگگیم خو مامیریم 

 توهت  دیگ گ لزومی داره اخه



 13 و مغرور طونیش یها سیپل

سه ماه خوندن ک پیش  صیغه محرمیت  دو رو قب  رفتنمون برامون تو اداره ی 
 همیم محرم باشیم ک راحت باشیم

 
گفت:مث آدم  موقعه رفتن رسگگید مامان بغلم کرد نگام کردو آروم دم گوشگگم

ست ب  شمی حوا سر نندا خودت نیومدی نیومدی چارچ سیم درد رفتارکنیا ک
شقت  سره باو ند نش آدم باو یذا عا شه تواین مهمونیا مواظب این پ بابات با
بشگگه خنگ با ی درنیار اونجا فضگگولی نکن خانومانه رفتارکن خاک برسگگرت 

 توکی میخوای یادبگیری گوسفند
 _ععع ماماان

 _یامان
 رضایی جلودره بدو _دنیا

_خب ننه جون بوس بوس مواظب خودتوبابا تواین سگگه ماه ک من نیسگگم باو 
 شیطونی نکنین

 _ ر نزن بابا بچه جلو در  یرپاو علف سبزشد برو بی  حمت ی چرایی کن
 _وای مامان من عاشق این همه لطفتم

 _وظیفته
ین کیه بیرون اوا ابامامان روبوسگگی کردم بابام بهم چندتا تاکید کرد وا در رفتم 

 جلو کناره رضایی نشسه عجبا چرانگفتن س نفری میریم
 وا چرا باماشین حاال ا اینجا تا دبی مگ میشه ا این پلیسا گ چیزا برمیادا
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سر جواب داد  بون نداره انگار  ضایی با سالم کردم ک نکبت ر شدم ی  سوار
 د شوور منیسری بزنم بچسبه ب دیوار حالش جامیاد اخه آدم قحط بوداین ش

 حتماباید بااین میرفتم ماموریت
 _خانم مهربان پیاده شین

 _چرا
 _خانوم ینی چی چرا االن هواپیما بلندمیشه ب اندا ه کافی دیرمون شده

 اوا باهواپیمامیریم گ جالب 
سمم دنیامهربان نیس نا لی  ستی یادم رفت ک ا دبی منزل فخری من دیگ ا را

 صاحبدل و رضاییم کامیار سروشه
تذکربهمون داد منم ک حس سگگ یارو برگشگگتو کلی  ماشگگگدیم اون  وار هواپی

شو مدل مانتو این  کنجکاویم نذاو بفهمم چی میگ فقط ب اینو اونو مدل کف
 توریست موریستا نگاکردم

 
 توهواپیما ک نشستیم توگوشم هدفونمو گذاشتموصدای آهنگمو  یادکردم 

شد عجب غلطی کردم ب باب صن منو گ آی خدا دلم براننم تنگ  صرارکردم ا اا
 ب اینکارا با ی کالس ر می رفتنو تیراندا ی نگا ب گ جاهایی کشیده شدم

 این گود یالرو ببین خبرو ب روو نمیاره من  نشم نفهم گاو
 ننه کجایی ک ببینی گ دامادی ماستی گیرت افتاده 

هدفون یهو ا روگوشم برداشته شد برگشتم ببینم چراهمچین شد ک دیدم با ی 
 رت قرمز مث لبو طرفمصو
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 _کری؟
 _ن چطور؟

 _پس چرااینو انقد یادکردی
 _خو دوس دارم

 _گوشم کرشد
 _خو ب من گ

 _دختره خنگ این آهنگ مزخرفی ک گذاشتی باعث شد گوشم دردبگیره
 _خو ببخشید

شیم بود  ستش ی رو نامه بود ور  شت تود شیدوبرگ ی نگاه بهم کرد ی پوفی ک
سش ب رو نامه نیس  شت بااخم نگام کرد ک تادیدم حوا شیدم برگ سش ک ا د

 ب روو ی نیش واکردموگفتم:این برامن مرسی
صگگاف نشگگسگگتم ب اخبار فوتبالو خوندن عشگگق فوتبال داشگگتم بخ گگو  

 پرسپولیس و با یکناو
ی باتوق ب عکس با یکناو نگامیکردمو دربارشگگون میخوندم ک رضگگگایی 

 بدبخت هنگ کرده بود
 اسیشون_چیزیم میفهمی ا اینا؟اصالمیشن

 _وا چراک ن من عشق فوتبال دارم بعدم عشق پرسپولیسو با یکناو
 _جای تعجب داره

 _چی
 _ی دختر اینجوری طرفدارفوتبال باشه

 _وا خیلی ا دخترا هستن ک طرفدارفوتبالن
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 _پ جالب
 _اوهوم

 _آماده هستی برااونجا؟
 _اوهوم فقط ا  راه میریم هت ؟

ه میشگگیم میاریم فرودگاه ا فرودگاه میان _آره میریم اسگگتراحت میکنیم فرداآماد
 دنبالمون

 _فخری کسیم داره؟
تا دوسگگگت  یدیم این دو _ ن دومشگگو پسگگرو ا   ن اولش ک اینجورک فهم

 دختردوست پسرن ک نمیخان باباء بفهمه
 _ا کجافهمیدین

 _حاالبعد توضید میدم االن وقتش نیست
 

بع مونده بود برسگگیم تااونجا رضگگایی خوابید منم رمان خوندم ا توگوشگگیم ی ر
 بلندشد صاف نشست سره جاو 

سم خو من کی  ش شیمنگام پوکید ا بس ن ستگی میمردم ا اینورم ن شتم ا خ دا
 انقد نشسه بودم ک این باره دومم بود

شالو مانتوبودن  شد ععع ببینا چقد تغییرکردن اونجا با ست همه بلند ش هواپیمان
یال با شگگلوار لی و کتونی وشگگال بیخاینجا نگا نچ نچ منو ببین ی مانتو باال  انو 

 بابا تیپ ب این خوبی 
 توسالن فرودگاه رضایی هی سرشو میچرخوند
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 _دنبال چی میگردی
وااای یاابرفز این کی بود س مترپریدم باال برگشگگتم دیدم واه رضگگایی اینو بغ  

 کرده گ نیششم با ه_خوو اومدی داداشم بی معرفت
 _بی معرفت منم یاتو

 پاتم _داداو من خاک
 _سروری

 منم هاجوواج وایساده بودم نگاشون میکردم 
 ی نگاه بهم کرد اون پسره وگفت:شمادختره فرمانده مهربانی؟

 _بله
 _خوو اومدین خانوم من سعیدی هستم

 _خوشبختم
 _همچنین بیایدبریم 

 _بریم
 رضایی وسعیدی ساکاروبرداشتن راه افتادن منم کناره رضایی 

شدیم جلو ی ه شین  شدیم کلیدامونو دادن سوارما شت پیاده  شیک نگه دا ت  
 هرکی رفت داخ  اتاقش

 ی سوییت بود ک اشپزخونه حموم دسشویی یکی بود با دوتاخواب
 چمدونمو ک گذاشتم اومدم بیرون

_من میرم استراحت کنید خبربدین بیام شام بریم بیرون با ستاره آشناکنم ستاره 
 توماموریت  نه من



wWw.Roman4u.iR  18 

 

ضیه رونفهمیدمو گفت: نوشوهردومی ک ی نگاه ب رضایی کردم  ک فهمید ق
 بعدمامیان تواون خونه رامینو ستاره ان

 ی سری تکون دادمو گفتم:من میرم استراحت کنم فعال
اومدم تواتاقم درم برامحض احتیاط قف  کردم اوووف گ حس بدیه شهر غریب 

 ردب خدایا چقد بده تا ه ا فردا بدترم میشه نمیدونم چقدرفکرکردم ک خوابم
وووو صدای این گوشی مام ک ا صدای خروس دهات ننه صغری همکالسی 

 اول ابتدایی دختردایی پسرعمه مامان دوستم بدتره 
 همونجور چشم بسته جواب دادم_بله

_ای دردو بله ای  هرمارو بله اونجام کپیدی پاشو خودتوجمع کن نکبت  نگم 
یان بدن یدین ای من میمردم تورو بدی ک رسگگ یاوردم ابرو برامن نمیزنی خبر م

سالته پس کی میخای بزرگ شی خرس گنده همش تق یره خوده 23نذاشتی تو
 خرمه ک باباتوراضی کردم بری فک کردم ادمی تنبلیت برا خونس فقط

یذاو یهو  مان نم ما مدم ی حرفم بزنم  تامیو پاشگگگده بودم نشگگسگگگه بودم 
 بلندگفتم:ماماان

 _یامان
 _خوبذا منم حرف بزنم

 _ ر بزن
یم انقد خسگگه بودم خوابم برد دوسگگاعتم نشگگده خوابیدم تا ه کارمم _رسگگید

 ا فرداصبد شروع میشه من فک کردم رضایی ب باباخبرداده
 _اوال رضایی ن محمد شورته خاک توسرت کنم
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 _مامان نفس بگی
 _خب تو  رنزن بذابگم

 _بفرما
 _دوما خبرداد ولی نادون توک بچمونی نباید خبرمیدادی

 م میدادم میخاسی بگی خب چکارکنم_ع مامان اگ خبر
 _خب اره دیگ چکارمیتونسم بکنم

 _هیچی مامان هیچی
 _دنیا

 _جانم
_مراقب خودت باو مادر حواسگگگت ب خودت باشگگگه خنگ با ی درنیاری 

 ابرومون بره ها روسفیدم کن پیش بابات خبرت میفهمی ک
 _بله مامان فهمیدم

 _خب دیگ گمشو برو کارنداری
 _ن شماکارنداری

 دامادمو ببوس خدافظ _ن
 تااومدم بگم خدافظ صدای بوق گوشی دراومد هی خدا اینم ا ننه ما

 
وای شگگکمم داره قیلی ویلی میره چقده گشگگنمه پاشگگدم لباسگگامو ا چمدون 

 برداشتم رفتم توحموم آخیش انگار این پسره نیست
وای خاک عالم یادم رف اونجا اسگگمامون چی بود اصگگن من برااینکار سگگاخته 

 م بگو مریضی اخه انقد اصرارکردی ب بابانشد
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 ولی خدایی خوبه ها هم شوورمفتی گیرم اومد هم ی سفر اومدم.
 لباساموپوشیدم اومدم بیرون

رومیز ی شگگیرو کیک بود ولی رضگگگایی نبود چی بهترا این من میخورم حوله 
 روپیچوندم دوره موهام کیکو با کردم شیرم با کردم شروع کردم خوردن

شوکه دربا شد ر ضایی اومدداخ  منم حوله ا سرم با شده بود افتاده بود انقد 
 شدم ک نتونسم حوله روببندم ب موهام البته شوورم بودا

 _شیروکیک من کو
 _من گ بدونم.

 _اینارو ا کجااوردی
 _رومیز بود منم گشنم بود

 سالته؟23_تومطمئنی
 _اوهوم چطور؟

 ساله باشی2_بهت میخوره ی بچه 
 وهین کرد تعریف کرد این حرفش چی بودها این االن ت

 _ینی  چی
 _جیغ نکش بابا گوشم کرشد
 _تو توهین کردی یاتعریف؟

 ی نگاه ب صورتم کرد ی لبخند  دوگفت:تعریف
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خاک  با م ای  خاک برسگگرم من جلواین مو  حت شگگگد وای  یالم را اخیش خ
 توسرت دنیا شوورت توماموریت بمیره بیوه بشی ولی ن خدانکنه اخه خدادلش

 میادهمچین جیگریو بکشه
 _تموم شد
 _ها؟چی؟
 _دید  دنت

 _آها اره
 _خیلی پرویی برو آماده شو بریم شام بیرون 

 _خو بگو همینجابیارن دیگ
 _ی پوفی کردوگفت:قراره باستاره شناشیما

 _اوا اصن یادم نبود االن میام
رفدم اتاقم ی کت کوتاه باشگگلوارجین پوشگگیدم موهامم بافتم ی شگگال توری 

 نداختم روو اومدم بیرون نبودا
اوا نکنه خودو رفته وای من ک میمیرم ا گرسگگنگی آی ننه کجایی ک ا صگگب 

 فقط شیروکیک خوردم
 ع این جیگرک اینجاس خو بگودیگ میری جیش فک کردم رفتی منونبردی

 _بیادیگ وایسادی ب دره دسشویی  وم کردی
 ع اینکه جلودسشویی بود

 
و سرسنگینی بود یکی ا دوساشم بود فلور وووی باستاره اشناشدم دخترخوشگل

اصن اسمشو شنیدم هنگولیدم تا یساعت دنبال معنیش میگشتم اخرم بیخیال 
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شش با میشد  شدم این محمدم ک بزنم بره تودیوار تاب فلور نگامیکرد فلور نی
 اینم لبخندمیزد خبرت بیاد مثال  نتم نکبت 

 همش باغذام با ی میکردم  نمیدونم چرااسترس داشتم حالم توخودم نبود
 _چرانمیخوری

 _اشتهاندارم
 _چیزی شده؟

 _ن 
 _ی ربع دیگ میریم رنگتم پریده

وای ن گ موقعه ای اخه من ن قر  اوردم ن وسگگای  موردنیا  دارم میمیرم وای 
 خدا

شدیم حالم انقد بدبود فقط  شین  سوارما شون خداحاف ی کردمو  ب  ور باها
 ساتونستم بگم :ی داروخونه وای

سگرشگو تکون داد جلوداروخونه وایسگاد خواسگتم برم داخ  ک گفت:من میرم 
 توبشین 

یااسگگهال  فک میکنه  ن توروخدا توک نمیدونی اخع من گ مرگمه حتمااالن 
ضولی میکنی بذا  سترس وای خدا اخه بگو ب توگ ک ف ستفراا ا ا افتادم یام ا

 خودم برم دیگ
دستم درشو با کردم چشمام محمد اومد نشست توماشین ی کیسه مشکی داد 

 چهارتاشد وای خاک عالم ابروم رف ننه دخترت بی حیا شد رفت
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جهنم االن فقط میخام  ودبرسگع هت  تاصگبد بتونم اسگتراحت کنم باسگرعت 
قدم  عالم ن ان خاک  نه...وای  ند نک گار فکرامو میخو ندگی میکرد ان باال ران

 خرنیسم ک بخام بلندبلند فک کنم
 رمیکنی_االن داری بلندفک

 _هیی
 _چته بابا ترسیدم

 _همه فکرام بلندبود؟
 _همش ن ولی بعضی جاهاو ک توخودت نبودی

 _وووی خاک برسرم
محمدشگگروع کرد بلندبلند خندیدن منم چارچشگگمی نگاو میکردمو سگگعی 

 میکردم دیگ فکرنکنم ب چیزی
شال دورع  شکرکردم رفتم تواتاقم بعدا  انجام کارام ی  سیدیم ا و ت ب هت  ر

 رم پیچیدم خوابیدمکم
 

وای این گوشی چرا خفه نمیشه ننه خوابم میاد دیشب همش تو تختم قلط  دم 
 اوووف

اه مامان ولم کن بذا بخوابم چشگگمو با کردم ک دیدم شگگاهزاده سگگوار براسگگب 
ساده اوه اوه گ اخمیم کرده چرااینجوری نگامیکنی مامانم کو  سفید روبروم وای

شو گیریم کرده سب ک  نکنه مامان خود سواربرا شاهزاده  شدی  خخخگ ننه 
شگوورم بدی چشگامو تابسگتم مغزم کارافتاد وای خاک برسگرم این ک رضگایی 
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فرودگاه باشیم پاشدم نشستم رضایی دست ب 7خودمونه وای امرو بایدساعت
 سینه روبروم وایساده بااخم نیشمو با کردمو آروم گفتم:ی ربعه آمادم

 _صبد بخیر
 شوت شد روهوا جون گ مهربون شد اخماو

 وی پاشم تادوباره اخماو توهم نرفته 
 ود صورتمو شستم ی تاپ سفید پوشیدم ی کت صورتیم روو ی شلوار جین 
یخیم پوشگگیدم و شگگالمم بسگگتم پشگگت گردنم ی کفش پاشگگنه بلند رنگ شگگال 
وکیفمم پوشگگیدم رضگگایی دسگگش لیوان اب پرتقال وکیک صگگبحانه بود گرفت 

 وقت هسطرفم:بخور بعد بریم هنو  
 _مرسی

 کیکو اب پرتقالو خوردم و راه افتادیم 
_آماده ای؟توروخدا اونجا کنجکاوی و شگگیطنتو بذار کنار اخرو خودم قول 

 میدم همه جارو نشونت بدم
ی سگگری تکون دادم جلو فرودگاه پیاده شگگدیم ورفتیم داخ  هنو  دوسگگاعت 

 مونده بود تاهواپیمابشینه و ادم فخری بیاد دنبالمون
شدن 7ساعت شنا شیده اومدن با محمد ا شلوارپو دوتا آدم قدبلند هیکلی کت 

وای خدا ا اینجاب بعد مااسمامون شخ یتامون فرق میکنه ننه ا اینجا ب بعد 
 من اونی نیسدم ک فک میکنید بامحمد عقب نشستیم

مدم  مه چی براو تااالن ا پس ه یدونم ک میتونم همونجور ک  من میتونم م
سخت ت ضی کردن بابا  سم پس این کارم میتونم بکنم را را همه چی بود ک تون
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میدونم چون اولشگگه یکم اسگگترسگگو ترس دارم ولی وقتی پامو اونجابذارم وقتی 
 فخری ببینمو نفرتمو ا شو بفهمم دیگ ترسو استرسی ندارم

 
رسگگیدیم جلو ی در سگگفیددرو با کردنو ماشگگین رفت داخ  کلی درخت وکلی 

سیدیم ب دره ور5گ  بعده  شتش پیاده مین ر شد ومنم پ ودی ویال محمدپیاده 
 شدم دستموگرفت بدون اینکه بدونم دلیلش چیه 

سگگاله با ی دختر ک واال ب دختر نمیخورد ب  ن 60-50رفتیم داخ  ی اقای 
چیزابیشترمیخورد ی پیرهن قرمز رو باسن با ی ارایش جلف دس پیرمرد خرفته 

باشگگن واال   ته بودک حدس  دم فخری و  نش  نش ک نمیخوره بچش روگرف
 میخوره 

 رفتیم جلو روبروو بادست اشاره کرد بشینیم
_خیلی خوو اومدین خوشگگحالم ک شگگما وارد گروه ماشگگدین ب ی همچین 
 نوشوهری احتیاج بود تاجاییم ک میشد دربارتون تحقیق کردیم و خیلیا ا تون 

 راضی بودن انشالله گروه مارم بتونین ب باال بکشین
میکنه ما خریداره این قرصگگای لعنتیشگگیم ک میزنه رو ی  هه مرتیکه خر فک

 صدتاجوونو میکشه وداغشو ب جون خانواده هاشون میذاره
ید سگگره  حت کن یده اسگگترا کار نشگگون م خدمت تاقتونو  باال ا ید  فخری:بر

 پایین باشین برای ناهار12ساعت
ماییم فعال  ماتوگروه شگگ یه ک  حال عث خوشگگ با قای فخری  مد':ممنون ا مح

  بااجا تون
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محمددسگگشگگوانداخت دوره کمرمنو راه افتاد خدمتکار اتاقو نشگگون دادرفتیم 
داخ   محمد ب بهونه وسگگایلو چیدن اتاقوکشگگتو وقتی دید ا  دوربین خبری 
نیست اروم درا کشید روتخت منم وسط مونده بودم ک گ غلطی کنم بااین ک 

 نمیشه رو ی تخت خوابید
 _هی چته انقد نگامیکنی

 االن_من کوجابخوابم 
 _اینجا)بادسش کنارشو نشون داد(

وی خاک عالم مگ میشه خدایا من گ غلطی بکنم اینجاک رختخواب اضافی 
نداره نمیتونم رو  مین بخوابم ننه کجایی ک بچت داره ا  را ب درمیشه شیطونه 

 داره گولش میزنه ننع مارو ببین توروخدا ی  نگم نمیزنه بگه  نده ای مرده ای
باس برداشگگتم رف مدم بیرون ل تاقمون عوضگگش کردمو او تم توسگگرویس ا

خت  مد میرم ی گوشگگگه ت چاره ای نبود خیلی خوابم میو یده بود  مدخواب مح
 میخوابم

 رفتم روتخت ی گوشه خودمو مچاله کردم
 

نمیدونم کی خوابم برد باصگگدای در  دن وصگگدای خدمتکار ک ب انگلیسگگی 
ون بخورم میتونسم ا جام تکمیگفت بیاین پایین اقامنت رتونه چشمامو با کردم ن

ووی این دسگگه کیه اینجوری دوره من نگا کن توروخدا پاشگگم قف  کرده تومن 
ووی پتوام تاخرخره کشگگیده روم خو مردم ا گرما اه حاالچجوری پاشگگم حالم 

 داره بهم میخوره
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 وااای ننم وای من روتختی ک محمدخوابیده بود خوابیدم
 تونم مشت بزنم ن لگد واای ننه حاالچطور بیدارو کنم ن می

 _هی انقد تکون نخور
 _ع بیداری پاشو خفم کردی این گ وضع خوابیدنه

 _چقد توپرویی من عادی خوابیدم تو مشت ولگد پرتاب میکردی توخواب 
 _ن من تاحاال همچین کاری نکردم

 _تاحاال کنارکسی خوابیدی
 _اره بچگیام

 _وای االنتومیگم
 _خب ن نیا ی نیس ک

 یگی همچین کاری نکردی_براهمینه م
 _میشع دستو پاتوجمع کنی پاشم االن خوده یارومیاد

محمد ی نگاه بهم کردو دسوپاشو جمع کرد رفتم لباس برداشتم رفتم ی دوو 
تاپ مشگگکی پوشگگیدم  با ی  گرفتم اومدم بیرون ی کت وشگگلوار قرمز تنگ 

 سانتیمو کاله گیس مشکیم10باکفشای 
 محمدم آماده شد رفتیم پایین

 فرمایین_ب
ایی دختره ایکبیریه گ چسگگبیده ب این پیرخرفت ا کی میخاد با یمون قشگگنگ 
شروع شع خدامیدونه ا همین حاالحوصلم داره سرمیره شیطونه میگ خودت 

 دست بکارشوها 
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باهم  نگ تووشگگوورتم  مه چی دختره خ نه میرینی ب ه نه بیخود میک شگگیطو
 میکشن

 وااای خدانکنه من میخام لباس عروس بپوشم
 اههه این چی میگ دیگ سوراخم کرد

 _عروسم میشی غذاتوبخور تابیشترا این لومون ندادی
 وااای خاک برسرم دوباره بلند فکرکردم

جهنم االن انقدگشنمه ک برام اینامهم نی شروع کردم ب غذاخوردنو اصال ب 
ته بودن  مدو فخری گوو نکردم خوب برام مهم نبود ب من گف فای مح حر

بشگگم ک االنم  ودبود براجورشگگدن باهاو فقط وقتایی ک بیشگگتر با نش جور
چشگگم توچشگگم میشگگدیم بهش لبخندمیزدمو بالبخند جوابمومیدادولی خدایی 
لبخند ک نبود خنده اژدها ب اونابیشگگترمیخوورد ویی یوهاهاهاها اینجوری 
سرپایین میرن  شتیپ  ضعی اینجاخدمتکاراوبادیگارداوبقیه خو صن ی و مثال ا

حاالجزای تا یان  پانی واال من ک م یدم اسگگمش  کاراو این  نه ک فهم خدمت ن 
نمیدونم ینی چی اینامیگفتن پانی خانوم فخری پیره خرم میگف پانیم شگگایدم 
کاراو این  نه واین پیره مرد کسگگیوندیدیم  نداس داشگگتم میگفتم جزخدمت پا
پدر درارتباطه مامانمم ک اصگگالبراو  محمدم ب طورمخفی با ایران واداره و

 تی ی اس خالی بده مهم نی ح
بعضگگی وقتا وقتی صگگدام میکردن جواب نمیدادم چون اصگگال یادم نمیموندک 
اینجااسمم دنیانیست محمدباسیخونکاو یادم مینداخت امرو م بهم گفت:ب 
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یاتو همین امرو  کنارنذاری میگم پلیسگگیمو خودمو  با  والی علی این خنگ 
 خودتو خال  میکنم وهمه چی تموم 

تاق تن پایین پیش فخری ک االنم توا ته  مدم رف خت کز کردم ومح ها گوشگگگه ت
 قراربود دوتاا  شرکاو بیان

 
کت تک قرمزمو با تاپ مشگگکیو شگگلوار جین مشگگکی پوشگگیدم کاله گیس 
مشگگکیوگذاشگگتم سگگرم ورفتم پایین ا پله ها پایین رفتنی ا ق گگد پامومحکم 

سررفته بود کالفه بودم حرفا صلم  محمد  یمیکوبیدم ک بفهمن دارم میرم حو
 تومغزم رژه میرف

سنش تومایه  شریکاو  شون بلعکس ت ورایی ک کرده بودم یکی ا  سیدم به ر
بود دسگگت درا کردن ولی با ی معذرت خواهی گفتم ا دسگگت دادن 36-35های

 بدم میاد 
محمد دستش همش دوره کمرم بود  یاد ب حرفاشون توجه نمیکردم همین ک 

 دادن بهش ی کمک بودشنودارو روشن کرده بودمو اونور گوو می
ست  ش شیده بود تااومد ن شکی پو پانی اومد وای ننم وای ی تاپ دامن قرمزم
روپای فخری و دارو ندارو ریخت بیرون تواون حال نمیدونستم چشامو ببندم 
یا ب عکس العم  محمدنگاه کنم ک اخم کردو روشگگوکرد طرف شگگریک 

 جوونه
ی بود ک بدون هیچ حرف بارفتن شگگریکای فخری رفتیم سگگره میز انقدرگرسگگنم

 شروع کردم ب خوردن غذا
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قراربود فرداسگگتاره وسگگعیدیم بیان بامحمد آماده شگگدیم رفتیم براخرید امشگگب 
مهمونی بقول خودو چون سگگه چهارسگگال اینجا ندگی کرده اینجارو بلدبودو 
نخواس کسگگی بیاد باهامون تو مرکز خریدک رسگگیدیم محمد دوباره اخماو 

شو نداشتم  یادی طوالنی شده بود این ماموریت کی رفت توهم اصال حوصل
 شروع میشه خدامیدونه

سگگانتی سگگفید با ی تاپ 5ی کت شگگلوار صگگورتی خریدم وی صگگندل پاشگگنه 
سگگفید یرکت چون کت یقش خیلی با بود و ی دکمه وسگگطش میخورد فقط 
فت  خاکسگگتری گرف هرچی گ کت شگگلوارمشگگکی وی بلور مدم ی  مح

شونه  سرمو ب ن شدو ی اروم درک ناهاربخوریم  ن تکون دادمو اخرم ع بانی 
گفت ک منم بلندگفتم ب خودتو راه افتادیم حقشه تااون باشه هی ب من نتوپه 

 بچه پرو 
لباسگگموپوشگگیدم کاله گیس مشگگکی گذاشگگتم ی ارایش سگگاده کردم محمدم 
ستای پانی  شریکای فخری و دو سه تا خانم با شده رفتیم بیرون پایین  ضر حا

شب هس ولی بودن ک فکرکنم ه شب خریداربودن بابام ام سه تاخانم ام مون 
ب اسم ک مهمون ا انگلیسو ب روخودو نمیاره ک مارومیشناسه دستمو دوره 
دسگگت محمدانداختمو راه افتادیم محمداول هنگ کرد ولی براامنیتم پیش این 
پایین فخری ب  کاربود رفتیم  مردای چشگگم چرونو این رافو   هیز بهترین 

دمونو بعدپانی دسگگتموکشگگیدو برد طرف میزی ک خانماودخترا مردامعرفی کر
وایسگگگاده بودن چشگگگاموهرچی چرخوندم باباروندیدم حتما نیومده هنو  دلم 
بدجور شورمیزد هرجورشده امشب باید ی  نگ ب مامان بزنم پانی هرکارکرد 
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تا ه ا دواج  باردارم ولی بعدک گفتم  ک مشگگروب بخور گفتم ن اول فکرکردن 
 گگد ب این  ودی بچه دارشگگدن ندارم مجبور کردن ی پیک بخورم کردیمو ق

وای خدایا من حاالاینوچطور بخورم محمدکجایی ک دارن بدبختم میکنن من 
عدم دردمیگیره راهی  بدمیشگگگه م حالم  یادبخورم  یا خوشگگم نم مار ا این  هر
شدم  شیده  ستی ک شتم تودلم همینجور غرمیزدم ک ب د شم دا ستان می بیمار

و ا م گرفتو ی نفس سگگرکشگگیدو داددسگگتم وگفت:دیگ ا کنارم جم اونورو لیوان
 نمیخوری بابات تا ی ربع دیگ میرسه

قد  حاالاین ی ربع ان یا خدا یا  یذره شگگگده  ودی ب باییم دلم برات  با اخ جون 
 دیرمیگذره تامن دق کنم

سم ب در بودک باباکی میاد  سته بودیم همه حوا ش بامحمد رو ی مب  دونفره ن
م نم بپرم بغلش میدونستم حتی نمیتونم دستای پدرونشو تودستمیدونستم نمیتو

 بگیرم ولی همین ک میدیدمش برام کلی انرژی بود
 

بابا اومدداخ  ولی چجوری رو ویلچر نشسه بود با قیافه توهم ی دقیقه فشارم 
افتاد نتونسگگتم درسگگت نگاه کنم دسگگت محمد دوره کمرم حلقه شگگدو اروم دم 

 یوفتاده این ی نقشس گوشم گفت:نترس اتفاقی ن
برگشگگتم ب دهنش نگاه کردم ب کلمه هایی ک ا دهنش میومد بیرون بعدک 
ست ولی ب روی  ش شک ن شمام ا شیدم توچ شد ی نفس عمیق ک حرفش تموم 
یان  بافخری دارن م یدم  با بودو د با جایی ک  یاوردمو برگشگگتم طرف  خودم ن

ری کنارو و فخطرفمون محمددستمو گرفتو بلندشدیم بابا روویلچرنشسته بود
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بام ب اسگگم  با با معرفی کردو  با مدو منو ب  یک فخری مح مدن نزد او
 حمیدصادقی یکی ا  خریدارای فخری معرفی کرد 

بعدا  امتحان قرصا و حرکتایی ک بعدخوردن قرصا دخترو پسرامیکرد محمدو 
سی پیداکننو بفهمن پایین گ خبره فخری  ستر ستن ب طبقه پایین د چندنفر تون

مسگگت و ا  حرکتاشگگون فیض میبردن منم کنار بابا نشگگسگگته بودم  وپانی وبقیم
برخالف ت ورم با بابا خیلی راحت تونستم حرف بزنمو ا حال مامان باخبرشم 
له کوچیکم  خا له الی  خا با  له و جاولی تو ی هت مده این مانم او ما فت  باگ با
با میدونم نزدیکن رافو    خوشگگحال بودم خانوادم جایین ک خودم هسگگتم 

نارم داشگگگت م مدک باشگگگه او یافش ک نمیخورد مسگگگت  یک ب ق مد نزد یو
 وگفت:اجا ه هست اینجابشینم

 من:خواهش میکنم
 جای تعجب داشت ک رافو   فارسی بلده صحبت کنه

 رافو  :تعجب کردین ک فارسی بلدم صحبت کنم
 من:بله 

یه و پدرم عرب اینجام چندسگگگالیه براکاراومدم  ندگی  رافو  :من مادرم ایران
 ارک ن ی انتقام کوچولومیکنم ک

 من:میتونم بپرسم ا کی؟
 رافو  :بیاین بریم اونطرف بهتون بگم
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ب دورو برم نگاه کردم ترسی نداشتم چون هم گردنبند هم گوشواره هم سنجاق 
سگگرم ک توو شگگنود بود همراهم بود راه افتادم باهاو رافو   جلومیرفتو من 

 :بیاداخ پشت سرو رسیدیم ب ی در چوبی درو با کردو گفت
 من:حاالنمیشه همینجاگفت

 رافو  :بایدچیزایی نشونت بدم وتعریف کنم
 سری تکون دادمو رفتم داخ  

 داخ  رفتنم همانا کله بدبختیا ک شروع شدن همانا
درقف  شد برگشتم دیدم رافو   نیششو با کرده برق اتاقو روشن کرد ا چیزی ک 

سه تاا عکس ا من شت درمیومد دو شمام دا شده والبته  میدیدم چ ک طراحی 
 لخت

 ی تخت وسط اتاق با ی لباس خوابه قرمز آتیشی 
سرم گیج رفت وای خدایا من چقدر احمقم براچی اومدم رافو    شد  حالم بد
ستم فکرکنه ترسیدم چون واقعا نترسیده بودم  میومدنزدیک میرفتم عقب نمیخا

شته بودم  سینه هام گذا سط  شاینجام ی ماموریت برامنه ی چاقو و ه بهترین نق
ب سگگرم  د لبخند دم ولی با م عقب عقب میرفتم ک شگگک نکنه دسگگتمو بردم 

 پشت گوشواره و دکمشو  دم ک بفهمن توخطرم 
 افتادم روتخت رافو   کتشو پرت کرد اونطرف اتاق کرواتشو شول کرد 

باانگشگگتم  با کردم ی لبخند هوس انگیز  دمو  باد اروم دکمه کتمو  بادا هرچه 
 ک نزدیک شه اشاره کردم 

بت ی حموم  حت توبغلش بودم نک یک ک را قدر نزد یک شگگگد ان رافو   نزد
 میرفتی حداق  بو گوه عرقت داره خفم میکنه 
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ی لبخندعریض بهش  دمو با  انوم ب جای حسگگاسگگش  دم رافو   خم شگگد 
پاو چاقو دراوردمو گرفتم کنار گردنش دقیقا جایی ک شگگگاهرگ هسگگگت  رو

فکری داری اول ی حموم برو ک بوعرق سگگگ  وگفتم:اوال همیشگگه برایکی ی
 مردت خفش نکنه دوم تکون بخوری شاهرگتو  دم بی ناموس کثافت

 
شدو فخری و محمد اومدن داخ  فخری ا ع بانیت مث   همون موقعه در با 
شو گرفتو  شو دهنش میزد بیرون محمدم تارسید بش یق اژدها دود ا گوشو دماغ

 ی مشت نوو جانش کرد 
یوث این عکساچیه بی ناموس دست درا ی رو  ن مردم  ندت محمد:آشغال د

 نمیزارم 
 محمد ب خارجکی ب رافو   میگفت دریغ ا اینکه بدونه اون فارسی بلده

 دونفراومدو محمدوا  رافو   جداکردن 
فخری ب عربی ب رافو   ی چیزی گفتو انگشگگت اشگگارشگگو ب حالت تهدید 

 خانوم  یبا من بابت اینکاره رافو  تکون داد اومدروبرو منو ی لبخند  دو گفت:
هدیدو اتیتتون  فاقی ت جایین دیگ هیچ ات تاوقتی این یدم  خام قول م عذرت می م

 نکنه
بابایی گفتمو شگگونمو انداختم باالو ا کنارو ردشگگگدم رفتم پیره سگگگ  ی برو
فکرکرده ترسگگیدن کوربود ندید چاقو تودسگگتم حیف هنو وقتش نشگگگده واال 

 مت نکبت بیریختهمینجا خودم میزدم میکشت
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بامزه رولبش بود  باتعجب نگاه میکردو محمد ی لبخند  فخری وایسگگگاده بود 
 رفتم کنارو الهی فدای فرشته نجاتم بشم شوور ب این میگنا

صورتش  سیدم لبخند رو  ست محمدو پرو پرو گرفتمو راه افتادم جلو باباک ر د
 ردشدیم بود داشت نگاهمون میکرد جلو بابا ی نیش با کردمو ا کنارو 

 محمد ی نگاه بهم کردو گفت:حالت خوبه؟
 من:چطور

 محمد:اخه خعلی شنگول میزنی
 من:ثابت شد بهت ک خنگو بی عرضه نیستم

 محمد:ثابت شده بود اون حرفاهمش ا رو ع بانیت بود
 من:یعنی منم روع بانیت هرچی خواستم بهت بگم

 محمد ی چشم غره توپ بهم رفتواخم کرد
شو نگا ولی صن دلم میخاد انقد ماچش  ایش اخما خدایی بااخمم جیگره ها ا

 کنم تا دلم خنک شه حیف حیف
صیغه محرمیت  شه ک مافقط برااینجا ی  شوورمه ها ولی خوب دیگ نمی البته 

 داریم
تااخر مهمونی ا کنارمحمد جوم نخوردم یادمم رفت ا و بپرسگگم پایین چی 

با تاق ا و میپرسگگم  نداره بعدمهمونی توا با رفت اخ جون بود چیشگگگد عب 
سره پانی دربیارم یادم رفت  ستم وااای قراربود ی برنامه  ستاره میاد تنهانی ا فردا
خو چکارکنم فکره رافو لو کاراشگگو نکرده بودم حاالفرداک سگگتاره اومد باهم 

 انجامش میدیم تا ه تنهایی حال نمیده باستاره بهش کلی میخندیم.
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 ستاره و سعیدی اومدن
 ستاره رو خواهرمن معرفی کردو سعیدیم همسر ستارهقراربود یعنی محمد

 اتاق روبروی اتاق ما اتاق ستاره وسعیدی شد
ستاره تا پانیو دید قیافشو جمع کردو بعدگف:بااینم حتماکلی برنامه داریم ا این 

 عشوه خرکیاس
 ایول درست حدس  دی

اگوو فستاره وسعیدی براناهار اومدن پایین ستاره خیلی تیزتربود بیشتر ب حر
 میکرد ولی من ن همیشه موقع غذا آرامشو دوست داشتم تا صحبت کردن

صاو گفت یکی  سته ا اون قر سعیدی برابردن چندب شریک فخری اومد خونه 
سگگفارو داده فخری ی چیزی درباره رافو   ب  بون خودشگگون گفت ک من 

 نفهمیدم
ولی وقتی گفت هردوشگگون ی نگاه سگگرسگگری کردن ب من محمد ا دیشگگب 

 او توهم بود بافخری و سعیدی رفتن تواتاق فخری اخم
 منوستاره نشسته بودیم فیلم میدیدیم ک پانی بود ستاره دوباره قیافشو جمع کرد 

 من:ستاره
 _هوم

 من:میگم
 _چی؟

 من:خوب بذابگم بعدبپرس چی
 _خب؟
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 من:چطوره یجوری این پانیو ضایع کنیم جلوهمه
 _ععع ایوووول داشتم ب همین فک میکردم

 :من میخاسم دیشب یکارایی کنم ولی خو ا شانس بد یادم رفمن
 _خوبهتر حاالمن هسم تهنانیسدی

 من:اوهوم دیشب ب همین فکرکردم اخره شب
 _گ فکری داری

 من:هیچی نمیدونم ا چی بدو میاد واینا
یاجلو جمع لیزبخوره  نه  بدترین چیزای یاد  بدو ب ید ا چیزی  با _خو حتماک ن

 شه بری بترسونیشبیوفته یام شب ک تواتاق
 من:اگ نترسیدچی

 _این دخترارو من میشناسم بلعکس این تیپ وقیافشون ناجور بچه ننه ان
سعیدی ومحمد اومدن هردوشون اخم داشتن ناجور منوستاره بادیدنشون  ود 

 سرپاشدیمو باهاشون رفتیم تواتاق ما.
 

ن یمحمد:ببینیددخترا تواین هفته ماموریت شگگروع میشگگه من پریشگگب ب پای
سر دم ی اتاق مخفی دارن ک قرصارو اونجا درست میکنن و ی تواتاق ی دره 
شه  ستون با شما بایدحوا شب میریمو میبینیم اونجا گ خبره  ست ک ام دیگ ه

 هرخبری شد ب مابگین خوابتون نبره ها
 من:میگم چیزه

 محمد:بله چیه؟
 من:گالب ب روتون اجا ه هس برم دست ب اب
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 یره خنده و محمد با ی چش غره توپ خندشگونو سگعیدی و سگتاره پوقی  دن 
 قطع کرد وب منم با ی چشم غره توپ توپ گف برو

آخ جونمی جون امشگگب قراربود عملیاتو شگگروع کنیم منو سگگتاره ب بهونه فیلم 
شست  ستخر پانی اول بامان شت براا شستیم تو پذیرایی ک ی در دا نگاه کردن ن

انی ک رفت نیم سگگگاعت بعدو بعدک دید ماخوابمون نمیبره رفت خوابید پ
سعیدی و محمدرفتن پایین منوستاره ام مث بز سرمونو اینور اونور میکردیم ک 

 یهوکسی نیاد 
 بود ک محمدو سعیدی اومدن3دیگ داشت خوابمون میبرد ساعت حدود

 ا قیافشون هیچی معلوم نبود حاال نوبت نقشه مابود 
تختو چوبایی ک ا باا باسگگتاره ی چشگگمک بهم  دیم رفتیم سگگراا مالفه رو 

 قایمکی برداشتیم
شم برام پاره  ستم مالفه روانداخت روم دوتااندا ه چ ست ب د ستاره چوبارو ب

 کرد چشامو کلشوسیاه کرد
 خودو اول رفت تواتاق پانی کارشو ک کرد اومدو گفت:ردیفه برو

محمدو سعیدی  بونشون بنداومده بود طفلکا حتی صداشون درنمیومد پلکم 
 ه ی بارمیزدن.هرچن دیق

 
سم کوچیک  شو نوا و کردم ا ستمو درا کردمو باچوب موها رفتم تواتاق پانی د

 فخری راوینو گفت اااییی بال ب دور نکبت فک کرده من فخری پیره سگم
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دوباره کارمو تکرارکردم دیدم چشگگاشگگو با نمیکنه وخرکیفه ی صگگدای خنده 
شو با کرد وتام شما سناک هیوالیی دراوردم ک  ود چ سم تر نو دید این  بون ب

 بونش بنداومده بود فقط نگامیکردو تندتند پلک میزد منم شگگروع کردم ب بال 
 بال  دنو صدای ترسناک دراوردن 

اومدم برم جلوتر ک بلندشگگدو با ی ضگگرب ا تخت اومد پایین و تااومد بدوء 
 پرتی خورد  مین اومد با بلندشه ک با افتاد دست انداخ  یرتختشو دمپاییاشو 
شدن رو اونور  شوت  شش هماناو دمپاییا  کرد توپاو تافرارکنه ک پاکردن توکف
همانا اخه هم پاهاو لیزشگگده بود همم تودمپاییا تخم مرا و شگگامپو ریخته بود 

 ستاره 
منم اون وسط بیخیال ترسوندن شدمو فقط حرکاتشو نگامیکردم پانی بلندشدو 

بیرون منم دوییدم سمت ب دو رفت طرف در انگارتا ه ب خودو اومد تارفت 
سعیدیو  شون  شون ک ستاره کمک کرد مالفه و چوب اینارو جداکردیم و ک اتاقو 

 باخودو برد تواتاقشون
سی  شد اینکارا چیه میکنید نمیگید ک ضافه  ستارم ا محمد:تو ی نفرکم بودی 

 میبینه
 من:اولن تو ن شما دوما کی میخاس ببینه ثانیا این دختره حقش بود 

 ن دادو خواست بره طرف دسشویی ک گفتم:کجامحمد سری تکو
 +دست ب آب

 من:اول بذا من برم
 +میگم تو مریضی چیزی داری

 من:چطور
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 +انقد میری دسشویی موقعه شکار چیزمیشه
ها این چی داره میگ انگار خودشگگم فهمید گ سگگوتی داده بقیشگگو مکث کردو 

 گف چیزمیشه بچه پرو 
 +بیابرودیگ

 من:خب دیگ عجله داره
 ه ندارم میترسم یکم دیرکنی بیشتربشه+عجل

 من:بی ادب
 بعدا انجام عملیاتو مسواک اومدم بیرون

واه این چراانقد قرمزشگگگده بچه چرا همچین خودشگگو اینور اونور میکنه وای 
 خودایا استقفراال 

 من:چته
 +خسته نباشی یهونگیا یکی بیرون منت رع 

 ع گ مث چت رف فقط بخاطره دسشوری همچین بود؟
ی ته توخونتون یکی میرف دن یادت رف گار خاطره دسگگشگگویی ان ا یجورمیگی ب

 دسشویی طول میکشید گ دادو بیدادی میکردی
آاااخی خونمون مامانی باباااا اتاقم عروسکام دلم تنگ شده کی تموم میشه من 

 غلط بکنم دیگ توهمچین ماموریتایی شرکت کنم منو گ ب این غلطا 
ید بر نه عزیزترا جونم الک ورژ میخرم خونه همون میشگگینم خونه میرم خر ان

 تمیزمیکنم مث سیندرال
 هییی مادر مادر.
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کارمون تموم میشگگگه  عدا اون مهمونی  مام ب محمدگف هفته دیگ مهمونی و 
برمیگردیم خوشگگحال بودم دلم تنگه مامان وبابا بود خسگگته بودم ا اینجا ولی 

 یجورم محمد دلم براو تنگ میشد ناراحت بودم 
 کلی عادت کرده بودم ب ستاره 

پانی ا  اونشگگب خیلی ارومتر شگگده بود رافو   دوسگگه بارک اومد انگاربراو 
تعریف کرده بودن مسگگخرو میکرد میخاسگگم نخندم ولی بامسگگخره با یاو 
اداهایی ک رافو   درمیاورد ینی پانیه خندم میگرفتو محمد بااخماو خنده رو 

 ا صورتم جمع میکرد
 نزدیکم شع ولی محمد  ودخودشو رسوندبهم دوسه بار رافو   خواست 

اونشب وقتی رفتن پایین وب اون اتاق سر دنو دره اون اتاقو با کردن فهمیدن ک 
سو مرده هارو اونجانگه میدارن با ی مواد بوده ک احتمال دادن  سردخون اونجا 
نه و طرف  عدا خوردن قر  بخورنش قر  اثرو تغییرمیک یه ک ب براکسگگگای

 نمیمیره
محلولو داد ب منو منم تو چمدونم بین لباسگگام قا مش کردم گفت  محمد اون

 پیش من مطمئن تره وکسی شک نمیکنه 
بعدا شام خواستیم بریم تواتاقامون ک فخری گفت :اگ میشه چندلح ه بیاین 

 اتاقم کارتون دارم
محمدو سعیدی بهم نگاه کردن وب ماگفتن شمابرین تواتاق ک فخری گفت:ن 

 انخانمهای  یبام بی
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ع گگبی شگگدن محمدو خوب ا قیافش میشگگد فهمید بدترا محمد سگگعیدی ک 
 خیلی رو ستاره حساسه 

تاقش  تابرگه جلومون گذاشگگگت برداشگگتیم ب خوندن هرچی 4رفتیم داخ  ا
 میخوندم بیشتر مغزم هنگ میکرد 

اینا دیگ کین گ نامردایین این برگه لعنتی توو رضگگایت نامس ک اگ اتفاقی 
شبی ک رافو   افتاد برامون پای خ ودمونه و حق نارضایتی نداریم مثال اگ قب  

 منوبرد تواتاقش اینو امضامیکردیم اونشب فخری هیچ جوره گردن نمیگرفت
پاره کردو ی داد بلند  د ک  تاکشگگیدو  محمدپاشگگگدبرگه هارو ا دس ماسگگگه 

 شلوارموخیس کردم
تاد فاقی اف+تو ب گ حقی اینومیخای ا ما مثالمن ورت اینه اگ برا نامون ی ات

 حق اعتراض نداریم این چجور قانونیه دیگ
 

یاری من برااین گفتم ک اگ  قدر  ودجوو م یارجان بشگگین چراان کام فخری:
 مشکلی پیش اومدفکرنکنید تق یره ماس

 محمد:ولی این کاغذا وچرت وپرتای داخلش 
فخری نذاشگگت محمد حرف بزنه وگفت:اگ شگگمارو ناراحت میکنه اوکی ولی 

 شکلی پیش اومد مق رمانیسیمو مارودخالت ندینبدونید اگ م
 محمد ی نگاه ب منوستاره کردو بادادگفت:برید تواتاقا

 باستاره مث فنر ا جامون پاشدیم رفتیم تواتاق ما
 _وای ستاره دیدی خوندی؟
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 +نچ
 _وا

 +واال
 _یعنی چی؟

شو نخوندم منت ر همچین رفتارایی ا   شو بقی شو ک خوندم فهمیدم من ور +اول
 و محمدبودمسروش

 _من مث سگ ترسیدم
+خو برااینکه عادت نداری ب اخالقشگونو بعدم اینجور آدمارو نمیشگناسگی گ 

 کثافتایین
 _ستاره

 +هوم
 _ن رت چیه؟

 +راجب؟
 _اخالقای سعیدی ومحمد

شنه ولی ب موقعش  شک وخ شون خ شون اخالق شغلی +اونا بخاطره موقعیت 
 هردوشون شوخو شیطون میشن

  کردنو اومدن داخ  محمدو سعیدی درو با
 محمد:ستاره تونمیخای بری تواتاقت همش اینجایی

 ستاره:ب توگ جای توروگرفتم مگ
 محمد:ن منو نمو تنهانمیذاری شایدما یکارای خ وصی باهام داشته باشیم

 ستاره ی نگا ب من ی نگا ب محمد کردو بلند گف نننن
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تن ا اتاق فتنو رفسعیدی پقی  د  یره خنده و دست ستاره روگرفت وشب بخیرگ
 بیرون 

 
یدن حرفش هینی کردمو  بافهم مدبودم ک  پا تو فکره حرف مح من هنو  سگگر

 گفتم:توخجالت نمیکشی جلوستاره و سعیدی همچین میگی
 محمد:ن چراخجالت  نمی 

 _بی ادب
 محمد:حواستو بیشتر ب خودت جمع کن

 _چرا
 محمد:من نمیتونم هی مراقبت باشم اینجا خیلی چشم روت دارن

برگشگگگت  لش  با ن پاشگگگدم د نه ک  ود ک باس عوض  ل بره  مد  مداو ح م
 طرفموگفت:کجا؟

 _میترسم
 محمد:ا چی

 _اینجا اخره ماموریت این ماموریت رافو   وبقیه
محمد:رافو   وبقیه هیچ غلطی نمیتونن بکنن بعدم یادت نره تو ی پلیسگگی و 

 نباید ا این چیزابترسی حاالاجا ه میدی برم؟
 من نگانمیکنم _نمیشه همینجاعوض کنی

 محمد:روتوکن اونور
 دقیقه گفت برگرد5-4رومو کردم اونور بعدا 
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 دستشویی داشتم ولی نمیدونم چراامشب ترس لعنتی بیخیالم نبود

 _محمد
 +هوم

 _من دسشویی دارم
 +خب چکارکنم پاشوبرو دیگ

 _میترسم
 +دسشویی دیگ مث لباس عوض کردن نیس ک روموکنم اونور

 _ولی من میترسم
 ین دنیا خانوم مهربان پاشو برو ابرو هرچی پلیسه بردی+بب

 _هی حواستو جمع کن 
بهم برخوردا پاشگگدم رفتم دسگگشگگویی اونجام کلی ترس توجونم بود بعدا کارم 

  ودپریدم بیرون
یا من امشگگگب چجوری بخوابم اه  خدا یده بود وای  خت خواب مد روت مح

نارو نزدیکش درا  ها رفتم ک مه  یدم صگگگدای چرااینجوری میکنم محر کشگگ
نفسهاو ب گوشم میخورد حالم یجوری میشد ولی هی خودمو جمع میکردم 

 پتو اومد روم 
ع پ شگگوورجان بیدارهسگگتن یعنی برگردم اونور میگ بهش خندیدم خو بگه 

 درک اص  اینه من امشب میترسم
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شکیش وای  شماو برق میزد م شماو با بود توتاریکی چ شتم طرفش چ برگ
صورت هم میخورد دریغ ا  ی تکون خدایا دلم داره ریش می شه نفسهامون ب 

 یا ی پلک  دن
با ی حرکت  محمداومدنزدیکتر من همونجا موندم دسگگش رف دوره کمرمو 

 چسبوندتم ب خودو 
 وووی به به اینجا گ خوبه چقده باحاله خودایا ینی ایناخواب نی راستکیه 

شمام رفت سمت سرمو اوردم باال توچشماو نگاه کردم نگاهم کرد بی اراده چ
 لبش سرو اومدپایین لبش چسبید ب پیشونیم

 لباموبوسیدو
بعدا چنددقیقه ول کردیم من نفس نفس میزدمو اون لبخند دسگگتش رف  یر 
لباسگگم اول ترسگگیدم ی کوچولوخودموکشگگیدم عقب ک گفت:هیییس کاری 

 نمیکنم
دسگگتشگگو برد روکمرموشگگروع کرد مالیدن کمرم  گرمای دسگگش بیشگگتر حالمو 

شتم نگاو کنم همش توبغلش بدمیک شو برداره دوس دا ست رد دلم نمیخاس د
 باشم 

نمیدونم کی خوابم برد صگگبد ک پاشگگدم ا چیزی ک میدیدم ترسگگیدم محمد 
باالتنه برهنه ومن توبغلش بعدا  ی ربع یادم افتاد دیشگگگب گ خبربودو لبخند 

 اومد رولبم
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دید توبغ  محمدو شگگانس بده من سگگتاره نکبت درو با کردو اومدداخ  تا منو 
 محمد باالتنه برهنه ی هینی کردو  د توسرشو رفت بیرون درو  د

 محمد بیدارشده بود بلندشدم نشستم
 +سالم صبد بخیر

 _صبد توام بخیر
 خدایادوباره صبد شداین رفت توجلد پلیسیش

 +ستاره بیاتو
محمد بلو شو کرد تنش  ود ستاره اومد من روتخت نشسته بودم محمدم رفت 

 توالت سمت
شب ب  ستاره با ی نیش با ی اومدداخلو یکی محکم  دتوکمرمو گفت:من دی

 سروو گفتم این محمد الکی این حرفو نزدا سروو باورنکرد
 +عههه ستاره کاری نکردیم
 _اوهوم دیدم مشخص بود

 +احتماال گرمش بوده من خواب بودم دراورده
 _احتماال جوجوء توروبرده توبغلشو لبتم اینجورکبوده

 وای خاک برسرم آبروم رف محمد دربدرشی اینکارا ینی چی اخه
 رفتم جلوآینه وااای لبو نگا چکارکرده خفت میکنم محمد

 یهودره دسشویی با شدو محمد اومدبیرونو گفت:چته چیشده
 +وا مگ بایدچیزی میشد

 _تو داد دی محمد
 +من؟



wWw.Roman4u.iR  48 

 

باره سگگتاره قهقهه میزدو من هنگ مونده بودم یهومحمد جوو اوردوگفت: دو
 بلندفکرکردی توعق  نداری دختره خنگ

ی چپ چپ نگاو کردم ن انگاراین خیلی پرو شگگده بیخیال سگگتاره شگگدمو 
دمپاییمو ا پام دراوردمو  رتی پرت کردم طرفش نکبت طلبکارم هسگگگت لبمو 

 ندیده چکارکرده مردک خر
 

سروو اومدداخ  ی نگا شدو  سته بود بلندبلند قهقهه میزد ک دربا  ش  ستاره ن
ب قیافه سگگتاره ی نگا ب من ی نگا ب محمد ک دسگگتش رودماغش بود کردو 

 نگاو سرخورد رفت پایینو رسید ب دمپایی من
 _وایی کتک ا  نت محمد واااییی

 محمد حرصی شده بود ا بینیشم خون میومد منم ا ترسم هنگ کرده بودم 
 کنیددیگمحمد یهو دادکشید: هره مار نمیبینید دماغم داره خون میاد یکاری 

 تا ه فهمیدم گ خبره رو  انو نشسم  مین دسموگرفتم جلوچشممو گریم گرفت
 ستاره اومدکنارم ارومم کنه

سگگروو رفت کناره محمد و بینیشگگو با دسگگتمالو بتادین ک روبینیش  خم بود 
 شست وچسب  د

 سروشو ستاره رفتن بیرون رفتم گوشه تخت پاهامو گرفتم توبغلمو نشستم
گاه بهم کرد روشگگو کرداونور یهو مث چی سگگرشگگو  محمد اومد کنارم ی ن

 چرخوندطرف منو ا چونم گرفتو نگاو رفت سمت لبم
 همینجور هی نگاه میکرد ک یهو پوقی  د یره خنده 



 49 و مغرور طونیش یها سیپل

 من هنگ مونده ا تعجب واین هی میخندید
بعدک خندو تموم شد چونمو دوباره گرفت تودسشو اورد باالسرمو لبشو اروم 

 سه کوچولو  دو بلندشد رفت چسبوند ب لبمو ی بو
خدایا اخه یعنی چی من دارم چکارمیکنم چراانقد خودمو بی ار و کردم ولی 

 ا حقم نگذریم ته دلم هی میگفتم خفه دنیا نکه دوسم نداشتی اصال
 

 رو  ب مهمونی4قراربود باستاره بریم دنبال لباس برا شب مهمونی کمترا  
تاره خه امرو  سگگ هی میگف اگ من نزنم اینو  پانی خیلی دورمون میچر

 ناکارنکنم ستاره نیستم
سرک  شمکای هر و پ سه باری ک اومد با م رولباو خنده بودو چ رافو   دو

 کثیف حالم داشت ا و بهم میخورد
ی بارا طریق لب تاب محمد بامامان تماس ت گگویری داشگگتم کلی گریه کردم 

قه رفتن ب ولی بعدو مامان با شگگروع کرد ب فهش دادن ب منو قربون صگگد
 محمد

محمدم ک بیشگگور نگامیکرد ب من  بون درمیاورد منم باچشگگمام براو خطو 
 نشون میکشیدم

محمدچقد خودشگگوبرامامان لوس میکرد اینا انگار این ا دواجو باورکردن بعده 
شه هییی خودایا دلم گرفت گ کنیم ک بعده این همخونه  این ماموریت تموم می

 ای بودن باید جداشیم 
 رت برمیگرده پیشت بی شوورمیشه ننه دخت
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اگ االن مامان پیشگگم بود یکی میزد ب سگگرمومیگفت:ا ت توقع دیگم نمیشگگه 
 کرد مث عمت پخمه ای

باخواهرمن چیکارداری اوال یکم جومیدادم  بیچاره بابا هیچ وقت نگفت ک تو
ک وااای ب من ک رهگذری بیش نبودم برخورد ولی بابا اصالب روی خودو 

 نمیاورد 
ه میگن پختگی ی مردو ا صگگبوریش بایدفهمید واال ب من یکی بگه همیشگگگ

خواهرت اینجوری میزنم دکوپو شگگو قاطی هم میکنم)دوسگگتان عزیزم جدی 
 نگیرینا ی داستانه فقط(

سفارو غذایی میداد ب  ضولی میکردیم اگ پانی  شد ف ستاره ب هرجاک می با
شت خو ستاره یامیخوردیمش یااگ گو شد منو  شپز تااماده می شون بودآ  ک تو

 فلف  ونمکشو  یادمیکردیم ک نخوره
 واال مافقط برا کاره خیرو اینکارو میکردیم ک چیز حروم نخوره

قد  ما گ ک ان خه ب شگگ فت:ا کار دیدگ مد ک مچمونو تواین واال ب قول مح
 کاربااین دختردارین

 ستارم با ی بروبابا کارشوکردو منم بانیش با  نگاو میکردم
بود وقتایی ک کسگگی حواسگگش نبودیهو بوس محمد خیلی شگگیطون شگگگده 

 میفرستادبرام یام میزد روقلبشو اروم میگف جات اینجاس
خام برم ایران من پیش  نداره نمی عب  جا بمونم  تااخرو این یا من  خدا

 محمدبمونم فقط
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پانی گفت:من میبرمتون بهتربود  باس  بال ل تاره حاضگگرشگگگدیم بریم دن باسگگ
 انی یکم میخندیدیماینجوری خرجمونم مینداختیم گردن پ

تارسیدیم ب پاساژ خرید برق ا سرم پرید رافو   داشت میومد طرف ما بانیش 
 با  نکبت ایکبیری

 دست ستاره روگرفتمو راهمونوعوض کردم
 _ععع دنی اونور ی لباس خوشگ  دیدم خو

 +هیس رافو   داشت میومد طرفمون راهوعوض کردم
 _اوووف این پسره چراا  رونمیره

 م بادستای خودم میکشمش+بخدا خود
 _عع چرت نگو همین ک میدیمشون دست پلیس کلیه

 +خستم بخدا
 _میدونم سخته اینجابودنو بین این آدما

 +توچطور اینجا ندگی میکنی ستاره
 _ب سختی ولی برمیگردم بعداین ماموریت

پانی داشگگتن میومدن طرفمون  پانی صگگگدامون کرد برگشگگتیم طرفش رافو لو 
رفت توهم رافو لم اخم کرده بود یکم ک پانی ا و فاصگگله ناخداگاه اخمام 

 گرفت دیدم جون آقامونو داره با سروو میاد 
 پ بگو رافو   سره همین اخماو رفته توهم

لبخند  دم رافو   لبخند د رفتم جلو رافو   قدماشگگو تندکردو دسگگت پانیو ا  
 دوربا وو با کرد 

 نزدیکترک شدم بلندگفتم:کامی عشقم
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 ث بادکنک خالی شد ای حال کردم آی دلم خنک شد پسره بیشوررافو   م
برگشگگتم دیدم سگگتاره داره قهقهه میزنه اومد نزدیکموگفت:ایول داری خواهری 

 یک حال کردم قیافشو ندیدی ک چجوری شد توک گفتی کامی عشقم
 ستاره ی پیرهن دکلته بلند قرمز گرفت باکت روشو ی صندل مشکی

 بلند مشکی گرفتم با صندل مشکیمنم ی پیرهن استین سرب 
 محمدم کت شلوارمشکی گرفت با پیرهن طوسی

 
وقتی رفتم برا پرو لباس محمد اومدپشگگت در دروبا ک کردم ب سگگتاره توتنم 

 لباسو نشون بدممحمد دیدتم
 چشم توچشم شدم باهاو پیرهنوانگار فقط براتن من ساخته بودن

  لو پشتش دید مخمد ی لبخند قشنگ  دو رفت ک بره کنار رافو
صدای داد  سو عوض کردم  ستمو لبا شمم ب رافو   افتاد  ود درو ب منم تا ه چ

 محمد میومد حتمادوباره رافو لو میزنه
لباسو بااینکه خوشم میومدا و ولی تحوی  فروشنده دادمو اومدم بیرون دیدم 
اونورتر رافو   داره دهنشو میشوره و محمدو ستاره و سروشم کنارهم وایسادن 
تادید دارم میرم  مد ید ا جلو رافو   ردمیشگگگدم مح مدبا من برارفتن پیش مح

 سمتشون دستشو ب عالمت وایسا نگه داشتو خودو اومد
ا جلورافو   ردشگگدنی رافو   ی چپ چپ نگاو کرد ک محمد پا ب طرفش 

 گذاشتو با انگشت اشاره ب حالت تهدید بهش ی چیزی گفت 
  ودرفتم دست محمدو گرفتم.
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 ست کومحمد:لبا
 من:نگرفتم ک

 محمد:چرا
 من:همینجوری

 محمد:ولی لباس قشنگی بود توتنتم قشنگ بود
 من:میدونم

 محمد:برو اونور پیش ستاره اینا تابیام 
 من:کجا

 محمد ی چشم غره بهم رفتو ا م دورشد رفتم کناره ستاره اینا
 ستاره:ع لباسه کو

 من:نگرفتم
 ستاره:چراپ

 بدم دست مشتریو  ودبیام بیرونمن:حول کردم فقط تونسم لباسو 
 ستاره:احمق بیابریم بخریم

 من:ن دیگ نمیخاد 
 ستاره:لوس نشو دنی 
 محمد:دنیا اینم لباس

 ستاره:اوهو سروو یکم یادبگی
 من:مرسی محمد ولی پولشو وایسا بدم

 محمد:حرف اضافه نباشه
 ستاره:سروو یاااادبگیر
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 سروو:دههه چته ستاره پول پیرهنتو کی داد پ
 اره:هیس الکی بذا حسودی کنمست

 محمد:توواقعا دیوونه ای خدا ب داد مادوتارفیق برسه
 

 _وا گ ربطی ب توداره
 محمد:اخه توام دست کمی ا  ستاره نداری

 اصالحواسم ب رافو لو پانی نبود بلندداد  دم
 _محمدمیکشم

 توم موندمو تا ه فهمیدم چکارکردم
 ونوگفتن:اتفاقی افتاده؟رافو ولو پانی اومدن باقدمای بلند جلوم

 محمد:ن داشت باتلفن صحبت میکرد اسمش برادرشو گفت.
 پانی:باشه بیاین بریم ناهاربخوریم بعدراه بوفتیم کلی کار براپس فرداداریم

 محمد:حاالچرا یهو مهمونیو انقد انداختین جلو
 پانی:فخری عزیزاینجورخواستن هرچیزو ب من توضید نمیده

 ونمیگ من ک میدونم تورافو لو دوست داریمحمد:یعنی رافو   ب ت
پانی وایسگگاد ا ترس رنگش پرید منوسگگتاره برق ا سگگرمون پرید محمد حرف 

 الکی نمیزنه حتماچیزی دیده
 پانی:انگار دوسه نفرجاسوس پیداکردن

دلم هوری ریخت ترسگگیدم رنگ سگگتاره پرید ولی  وددسگگتمو گرفتو کشگگوندتم 
 اونور
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 شنوفتم_چرااینجوری میکنی داشتم می
 ستاره:قیافه هامون دادمیزد ترسیدیم بهتربود بیایم اینور

 _ولی اگ ستاره اتفاقی بیوفته
ستاره:انشالله نمیوفته بعدم توک میدونی امنیت ایرانو پلیساو عالیه اگ اتفاقیم 

 بیوفته  ودپیدامون میکننو برمون میگردونن کشورمون
 _خداکنه بدون دردسربرامون تموم شه

 هست بیاین بریم پانی و محمدورافو لو تنهانذاریمسروو:همینم 
 رفتیم داخ  ی فست فود توهمون مرکزخرید

 
 پانی ا وقتی محمد اون حرفو بهش  د خفه خون گرفته بود

منومحمد کناره هم سگگتاره و سگگروو روبرو ما پانی ورافو لم کناره محمدوبرو 
 هم نشستن

روو میگف سگگروشگگم محمد بارافو   حرف نمیزد ولی خیلی سگگواالرو ب سگگ
 ا رافو   میپرسید

منوستاره ام انقدگشنمون بود ک اصالحواسمونو ب حرفاشون ندادیم تنهاچیزی 
ستاره نگاه کردم ک چی گفت  شنیدمو ب  سی بود ک  سو سم جا ک فهمیدم ا

 وآروم گفت:میگم بهت بعد
 دیگ غذا ا گلوم پایین نمیرف ترسیده بودم بدجور

تش بهم آرامش میداد بهش نگاه کردم دسگگت محمداومد رودسگگتم گرمای دسگگ
 لبخند د باچشام ا و خواهش میکردم ک  ودتربریم کاو میفهمید

 محمد:چیزی میخای دنیا؟حالت خوبه؟
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 من: ودبریم 
 محمد:چیزی شده

 من:ن محمد فقط میخام برم این حرفا راجب جاسوسارو میخام بدونم
 محمد:باشه ....پاشین دیگ دیره

 رافو   ا مون جداشد همه پاشدن راه افتادیم
خایم برگردیم اون  یاد نمیمونیمو می ماک اولو اخر تواون مهمونی   تاره: سگگ

 مهمونیم بهم میخوره لباس خریدنو ارایش براچیه اخه
 محمد:برااینکه شک نکنن

 ستاره:اینا میدونن جاسوس دارن حتما ب مام شک کردن اتاقارم گشتن تااالن
 سروو:اون محلول دست کیه محمد

 _من
 سروو:کجاس

 _جاو امنه تو ظرف شامپو توحموم
 ستاره وسروشو محمد ی نگاه بهم کردنو محمد ی لبخند  د

 ستاره:ایول باهوو جان
 سروو:چطوری اینکارو کردی 

 _گفتم شاید وقتی جایی بریم اتاقو وسایالرو بگردن براهمین اینکاروکردم
 ستاره:ن خوبه خوشم اومد

 
 تونمحمد:خوب دیگ پاشین برین اتاق
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 ستاره:هنو  جاو هس بذابره بعدبا شروع کن
 _ستارهه

 ستاره:کوفت
محمد:چقد منحرفی ستاره خستم میخام بخوابم اگ اجا ه بدین همش ولویین 

 تواتاق ما
 سروو:مامیخایم حوصلتون سرنره واال ماباشمااصالکارنداریم

شوتش کرد رف  شو باپا  شم گرفت سرو سروو  شتوپرت کرد طرف  محمد بال
 تارهتوبغ  س

ستاره ام سرو پایین داشت صندلشو درست میکرد بالشت ک خورد توسرو 
 پیشونیش خورد ب  انوو 

 ستاره پیشونیشو گرفتو بااخم سرشو اورد باال
ماهام داشتیم ا خنده میپوکیدیم ک ستاره ترکیدو:آاای خداا تون نگذره نیشتونو 

نه  کارو کرد مغزم رف تو حلقم آاای ن کدوم خری این ید  ند ببب کار یاببین چ ا ب
 بچت کردن آااای پیشونیم وااای ضربه مغزی نشم

ن ن من دوس دارم عروس شگگم وای اگ مردم دیمو ا اینا بگیرین نذارین خونم 
 پایمال شه

 _دههه چقد  رمیزنی ستاره ی بالشت خورد ب سرتا
 ستاره:فقط بالشت بود؟

 _خو ن پیشونیت خورد ب  انوت
 ستاره:کی پرت کرد؟

 _چیز فخری
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تاره:دروا فخری کو؟فخری نامرد بپربیرون تاجیگرتو نیاوردم تودهنت بیاا سگگ
 فخریی

 محمد:بسه ستاره انگار ی چیت شدا 
سگگروو ریز ریرمیخندید محمدم ع گگبانی شگگده بود با ی داد ک برین بیرون 

 هردوشون رفتن 
 منم ا ترسم رفتم خودمو با وسایالم سرگرم کنم

 
ردم که بذارم توکمد که دسگگتی دور کمرم داشگگتم پیرهنی که خریدم مرتب میک

 حلقه شد بعدم سرو رفت توگردنم
سرمو چرخوندمو دیدم محمده ی نفس  سیدم ولی بعد که  شدم تر شوکه  اول 

 آروم کشیدم
نفساو داا بود ترسیده بودمو حالم بدشده بود دلم میخاس ا و جداشم ولی 

 یه حس قوی نمیذاشت
 ولو  د برم گردوند گردنمو بوسید اومد گوشم یه بوسه کوچ

اومدم باچشام ا و بخوام ولم کنه که گفت:هیس کاری ندارم فقط بذا درهمین 
 حد باشیم

وای خدایا تاکی اخه من با چه دلی دارم اینکارو میکنم محمد ی شگگوهرواقعی 
 نیست فقط برا یه ماموریته ومن انقد  ودخودمو باختم اونم تواولین کارم

 تم سمت حمومبدون حرفی ا و جداشدم و رف
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شک میریختم به اینکه انقد راحت وا دادم  ستم داخلش آروم ا ش وانو پرکردمو ن
 خودموباختم

دلم خانوادمومیخاسگگگت دلم یکیو میخاسگگگت که بدون بهونه کاری من  نش 
 بشمو بهش نزدیک شم نه اینجوری

یدم رفتم بیرون محمد  باس پوشگگ مدم بیرون خودمو خشگگگک کردم ل ا وان او
 ودشو جمع کرده بود پتو روو نبودخوابیده بود خ

 
پتورو کشگگیدم روو چه توخواب قیافش م لومه محمد چقدر دوسگگگت دارم 

 ا  ندگیت بدونم 
 بدونم براچی پلیس شدی بدونم چراانقد بداخالقی

خیلی خسگگته بودم رفتم کنارو درا کشگگیدم پتوام کشگگیدم روم وای خدا چقد 
 خوبه خستگی حموم الال 

ووف االنه ک باالبیارم ا گرما چه خبره اخه پتوام تاخرخره وای ننه چقدگرممه او
 روم کشیدم

نه نمیشگگگه  یا نکنه  برگشگگتم دیدم محمدنیسگگگت چقد آرومه همجا وای خدا
 هنو مونده دو رو دیگس 

پاشگگدم بایدپیداو کنم سگگتاره گاو کجاس ب گ اسگگمی بایدصگگداو میکردم 
 خدایا چرا اینجا اینجوری آها کامیار

 کامیااار_کامیااار.....
 دره اتاقو با کردم رفتم بیرون اونجام برقاخاموو بود 

 چرا ا کسی خبری نیست وای کجایی مامان من میترسم
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 _کامیاااار
صدای  ستی دوره کمرم گرفت حس کردم محمده لبخنداومد رولبم ولی با یه د

 رافو   ک گفت:تموم شد همه چی خانوم پلیس
 ا خواب پریدم

پاشگگد نشگگسگگت محمدو ک دیدم گریم گرفت انقد بدجیغ کشگگیدم ک محمد
 شروع کردم گریه کردنو  دن توقفسه سینش 

محمد بغلم کرد آروم موهامو نوا و کرد باهام کلی حرف  د ک آروم باشگگمو 
 فقط ی خواب بود

 
 ستاره وسروو سراسیمه اومدن تواتاق

 ستاره:چیشده
تموم  من توبغ  محمد هق هق میکردم دیگ داشگگتم دیوونه میشگگدم خدایا کی

 میشه پس این کابوس لعنتی
 محمد:خواب بددید
 ستاره:مطمئن باشم
 محمد:وا یعنی چی

 ستاره:یعنی این جیغی ک کشید براچیز دیگ نبود
 سروو:ستاره کم شیطونی کن

 محمد:ستاره برو تانزدم همینجا خودتوشوهرتو بکشم
 ستاره: نت یابچه توشیکمش
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 محمد:خودم ب بچم و نم چکارداری
روو من دیشب گفتم اینا یکارایی کردنا حاالمیخای جواب باباشو ستاره:وی س

 چجوری بدی این محمدو میکشن
منم مث  خنگا نشگگسگگته بودم فقط ب دهن سگگتاره وخنده های محمدوسگگروو 

 نگامیکردم 
شون میکنم  ستمو هاجو واج دارم نگاه ش شت طرفم وقتی دید آروم ن محمدبرگ

 وض شهبلندخندیدو گفت:داره شوخی میکنه حالت ع
 _ع توروخدا

 ستاره:وای 
 دوباره  دن  یره خنده ای خدااینا چقدرمیخندن فرداشب مهمونیه

 دره اتاقو  دن محمدگفت:بیاداخ 
 یکی ا خدمتکارابود ب محمدگفت فخری کارمون داره گفته  ود سره میز بیاین

 محمدم سرتکون دادو ب ستاره گفت:اجا ه میدی ماآماده شیم
 همش ماروا اینجابیرون کنستاره:اه محمد توام 

 محمد:بیرونتون نکنم ک شبم اینجامیمونین
 

 ستاره:خب چی میشه مگ هم گوشامونو میگیریم هم چشامونو
 _ستاره

 ستاره:کوفته
 _خیلی بیشوری ستاره

 ستاره:تا ه اولشه هنو درست نشناختیم
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 محمد:میرید بیرون یاهمینجا لباسموعوض کنم
 ریم میریم چراتهدیدمیکنیستاره مث فنرا جاو پریدوگفت:می

سروو بلندبلندمیخندیدو به ستاره نگاه میکرد لعنتی وقتی ب ستاره نگاه میکنه 
 چشاو برق میزنه این سروو فک کنم فقط عاشق شیطنتای ستارس

ستاره نیش  سته بودن  ش سره میزن ستاره  شو  سرو شدیم رفتیم پایین  هردو آماده 
 با کرده بود

 بکنه با خدایا معلوم نیست چکارمیخاد
شق ب جای دیگ پانی نگاه  شی با فخری و فخریم باع شه درگو پانی مث همی

 میکرد استغفرا... منوستاره ام ک بدترا فخری چشامون ب اونجابود
 قرار حرف  دن برا بعده شام بود 

سته با  رفت واه این  ش شت اومد ن شد رفت با برگ سطای غذا خوردن پا پانی و
 چش شده چراهمچین میکنه اخه

 تاره با ی توقی نگاه میکرد سروشم ریز ریزمیخندید وای خدا نکنه اینا س
 خاک عالم دوباره ی برنامه دیگ

 قر  بیرون روی وای
 

 پانی ب فخری گفت دیگ نمیتونه بشینه رو میره تواتاقش
سگگتاره وسگگروو ریز ریزمیخندیدن ولی محمد رفته بود توجلد پلیسگگیش ومنم 

 اره وسروو فقط اینور اونورو نگاه میکردما ترس محمد و تعجب ا کارای ست
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خایم  ودتر این  مامی یداشگگگده و  جاسگگوس پ ماال بهتون گفتن ک  فخری:احت
 مهمونیو بگیریم شما ک مشک  ندارین؟

 محمد:ن فقط چرا ودتر ب ماخبرندادین اگ لوبریم چی
فخری ی نگاه تیزی ب محمدکردوگفت:مارو  وده بشگگناسگگی پسگگر ماکارمونو 

 بلدیم
صال ب روو نیاورده بودو نیش خند دلم لر  ستاره نگاه کردم ا سیدم ب  ید تر

 رولبش بود
 محمد:خب؟

 فخری:آماده باشین چون بعده خرید اجناس با ی تریلی میرید ایران
 محمد:جاداره تریلی برا ماها

 فخری:پسر اتاقای مخ و  داره
 سروو:مااول بایداجناسو ببینیم

 فخری:اوکی فرداظهرمیریم ببینید
 :رافو   و اون یکی شریکت کجان محمد

 فخری:دنبال کارو  ندگیشون
 محمد:حواستو ب رافو   و معشوقت جمع کن

 فخری ی نگاه پرا تعجب وحرف کردوگفت:چطور
 محمد:بخاطره جونی معشوقتو رافو   گفتم

 فخری:آهاهستش پانی ب من وفاداره
 محمد:اره میگفت امرو  مادیگ میریم اتاقامون شب خوو

 خووفخری:شب 
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 سروو:داداو چرا بحث پانی ورافو لو کشیدی؟

 محمد:تا بالسره این رافو   نیارم خالی نمیشم 
 ستاره:محمد جادارین تواتاقتون

 من:چطور
 ستاره:منوسروو بیایم تواتاقتون

 محمد:ستاره توکارو  ندگی نداری
ستاره:خو باخودم میارم دیگ ما ی شب دیگ اینجاییما بذارید کناره هم باشیم 

 دیگ معلوم نی همخونه بشیم باهم یان
ی نگاه ب محمد کردمو ی آه کوچولو کشگگیدم محمد ا دوشگگب دیگ نیسگگت 
دیگ کناره هم نیسگگیم دیگ سگگتاره ای نیسگگت ک سگگر ب سگگرمون بذاره دیگ 

 سروو نیست ک حواسش بهمون باشه
با ا اینورم دلم گرفت بغض کردم  با مان و ما نگ  یاوردم دلت ولی ب روخودم ن

 دوری ا ستاره ومحمدوسروو ک جزوی ا خانوادم شده بودن
 محمد:فقط امشبو بیاین

سگگتاره:واای مرسگگی محمدکاو همیشگگه اینجوری مهربون بودی  یرشگگلواری 
 براآقامون دارین مادیگ تااتاقمون نریم

یدب باسگگگاتونو عوض کن تاره برین ل مد:ببین سگگ جا براعوض کردن مح ما ید  یا
 لباسامون نداریم

 ستاره:وووی ینی جلوهم لباساتونو عوض میکنید
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 محمد:اره مگ چیه  نوشوهریم 
 ستاره:محمد جون ابجی دست گلم ب آب دادی

 منوسروو فقط نگاه میکردیم
 محمد قرمزشدو محکم ب ستاره گفت:برین لباستونو عوض کنید بیاین

 افتادهستاره:بیچاره دنیا گیره کیم 
 سروو:ستاره یکم دیگ حرف بزنی محمدنمیذاره بریم تواتاقشونو

 ستاره: ع اوا خاک برسرفخری یادم نبود بدو تاپشیمون نشده
 

ستاره وسروو اومدن بعدا کلی شوخی وخنده ستاره کناره من روتخت محمد 
 و سروشم رو مین کنارهم خوابیدن

شتم پا شوره بدی دا ستم دل ش شدم ن ه رو شدم رفتم کناره پنجرخوابم نمیبرد پا
 مین نشگگسگگتم پنجره هام بلندبودن جوری ک من میشگگسگگتمم با  داخ  باغو 

 میدیدم
شتم توباغو نگاه  شتم دا سبوندم ب پنجره خنک بود خوشم اومد برندا سرمو چ

 میکردم
  ندگیم مث  ی فیلم ا جلوچشمم ردشد فوت ابجیم افسردگی مامان 

 ماموریتای بابا 
 نشیطنتای همیشگی م

 این ماموریت
 اصرارام ب بابا

 اصرار برای راضی کردن بابا ب مامان
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 وای خدا دارم دق میکنم این دو رو ه لعنتیم تموم شه راحت شیم
حس کردم یکی نشگگسگگگت کنارم سگگرمو ا  روپنجره برداشگگتم نگاو کردم 

 محمدبود
 _چرانخوابیدی؟

 محمد:توچرا نخوابیدی؟
 _خوابم نمیبره

 ی چیزی شنیدم میخام بدونم هنو م میخای بشنوی محمد:منم مث  تو...صبد
 _چی شنیدی

یدونسگگم  یت چیزی م کاو ا  ندگ یدی گفتی  مد:ظهروقتی روم پتوکشگگ مح
 میفهمیدم چرا انقدبداخالقی

 _من آروم گفتم ولی
 محمد:تو فکرکردنت بلندبلنده چه برسه حرف  دنت

 بامشت یکی  دم ب کتفش ک گفت:ا اینکارام بلدبودی رونمیکردی
 اوهوم خیلی_

 محمد:میخای بشنوی
 _اره اگ دوست داری وبهم اعتماد داری

 
محمد:تااخرو بایدفقط بشگگنوی خب و چرا و اینانداریم اخرو هرسگگوالی 

 داشتی بپرس
 _خب
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 محمد:دنیا توواقعا اخالقت اینجوره یاخودتو ب خنگی میزنی
 _چطور

 محمد:گفتم هیچی نگو اول بسم ا...گفتی خب
یدم ریز ریز مح ند یگ چیزی خ گاو کردمو گفتم:د گام میکرد ن مد فقط ن

 نمیگم تعریف کن تاستاره بیدارنشده
 )براساس واقعیت(

 سالم بود طالق گرفت۳مادرم 
 بابام اعتیاد داشت

ندگیمون ا   نه   م  ک مادرم نتونسگگگتو تح اخرین خالفشگگگم تزریق بود 
 متری تبدی  شد۵۰متری به ی 2۰۰خونه

 ریممنو داد گاه دادن ب خونواده پد
 پدری که نمیتونست ا  عهده خودو بر بیاد

 من شب رو  گریه نیکردم ک مامانمو میخوام
 ی ماه نشد

 که بابا خسته شد
 خواست منو بفروشه ب ادمای باال شهر

مادر بزرگمگگگگگاینا مومن با نما ن وقتی فهمید با کلی گریهو  اری بابا بزرگم ا  
 شمال امد دنبالم
 شدن چند دسته

که بابا بزرکم یود ا  شگگمال امدن بابام بود مادرم بود باعث بانی  خونواده مادرم
 ا دواج مادرو پدرم که شوهر عمه مادرم بود
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 سالگی ا م پرسیدن با کی میخوای بمونی۴بعد چند ساعت حرف تو سن
 منم گفتم اقاجونم پدر مادریم

 عاشقشونم
 رفتم شمال

 حتی نگفتم پیش مادرم میمونم
 رفتم

 میرم اونجاکلی توق که دارم 
 اونجا کلی رفیق هم سن خودم بود

مادربزگم جوری بزرگم کرد ک هیچوقت احسگگگاسرنکردم باال سگگرم پدرم یا 
 مادرم نی

 جوری تربیت شدم قب  اتان شب خونه بودم
 نما 

 روضه
 مشروب حروم

 حتی تو  مستون پاییز منو پایین نمیبرد دسشویی
 دیدیرخونه های شمال فاصله دسشویشون  یلده

 تو ضرف لگن خاصی دست شویی میکدرم من
 ۶سن تا البته

 رو  ب رو  بزرگگتر میشدم
 مادرمو عید نورو 
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 ماه تابستون میدیدم۳
 پدرمم که ندیدم

 تا ی رو  تو ی کوچه فوتبال بود
 جلو درمون

 اون موقعه پنجم بودم
 که ینفر امد سوال خونه محمد رسول که بابا بزرگم بود کجاست

 داغون الغر بود
 ب چشش افتاد ترس ک  وجودمو گرفن چشم

 فهمیدم پدرمه
 ا  خوده من پرسید محمدم هست؟

 خواسم بگم نه
 که یهو پسر دایم گفت ایناهاو منو نشون داد

 دیدم گریه کرد
 پسرم
 پسرم

 خوابمو دیده بود
 میگفت عذاب وجدان داره

 من مامانم بعد ی مدت کوتاهی ا دواج کرد
 در بزرگم رفتبعد کلی حرف  دن با منو بابا پ

 براهمیشه
 دیگه ندیدمش



wWw.Roman4u.iR  70 

 

 من پسری خجالتی بودم
 تو دوران مدرسه

 راهنمایی۳البته تا 
 مشروب  سیگار اینارو نمیدونستم

 تا رفیق فاب بودیم۳
 میالد میثم من

 اونا شیطون من اروم
 تا دخترم تو محلمون بود۳

 اونا با دوتاشون دوست بودن
 شدن

 میالد مریم .میثم سپیده
 ریم دیگموند یه م

 دختر فوق العاده شیطونی بود
 طوری ک جواب همرو با خنده میداد

 من ا  اخالقش خوشم نمیومد
 یرو  تو رو ای پاییزبود

 بهش پیشنهاد دادم ب شوخی 
 گفت نه

 اون موقعه پنجم بود میرفت اول راهنمایی منم میرفتم دوم دبیرس
 فک کنم
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 سال بزرگگتر بودم۴
 قبول نکرد اون رو  ولی

 سال بزرگ ترا من بود گرفت2و ا  دختر عموی مادرم که فردا
 اون گوشی نداشت
 ا  خونه  نگ میزد
 مین میحرفیدیم۴۰حتی بعضی وقتا 

 ی شوخی ساده رفاقت ب جایی رسید ب هم عادت کردیم
 اونم  ب خ و  پدرو گیر میدادو کتکشرمیزد

 مهرم .ایام عید. هیت محلمون مهرم میدیدیم همو22ابان.۱۳
 بهمن22

 یا  مانی ک میرفت خونه خالش میرفتم پیشش
 میدمش

 من ا  اول دبیرستان بعد کالس میرفتم سرکار
 مب  سا ی

 شروع شد اون موقعه۱۰با هفته 
 سال گدشت ا  دوسیمون۳خالصه 

که یرو  خونه رفیقم تو حیاط جلو خونشون ک میشد حیاط پشتی مادربزرگش 
 اینا

 دیدم اونجاس
 دیوار نداشت

 ینهامده منو بب
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 توری بود سهم  مینا
 حالت باا سبزی میوه بو 

 رو  اول رفاقتمون نامه دادم که هروقت خواسی بری بهم بگو یهو نرو
 خالصه

 دیدمش ک داره الوچه میچینه
 گفتم میالد خیته

 بریم تو اتاقتون داسان میشه
نکشگگید عمش ک یسگگال کوچیکتر ۳گفت ن بابا بخاطر من امدی نه اون ک به 

 باا ا  منه امد
 ک یهو مادوبزرگش مادرو دایی بزرگش اون یکی عمش امده

 گفت اینه
 من تعجب کردم

 تودلم گفتم:چی اینه
 گفت :پسر فالنیه

 گفتن :اره
 مریم بردن

 کلی دادو بیداد میومد
 کلی  دنش

 رو  بعد  نگ  د۳
 گفت بیا میخوام ببینمت
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 من سرکار بودمو کارام عقب
 گفتم غروب شد میام

 ونستم برم کلباس کار نمیت
 قرار بود ی دفتر خاطرات بدم بهش

 هی تند تند  نگ میزد بیا
 بیا

 بابام ممکنه بیادو ا  این حرفا
 

 وقتی رسیدم سر قرار همون لح ه باباو با موتور رسید
 داستانمونو نمیدونست

 سال ندیدم جز محرم2همون شد دیگه با اینکه تو ی مح  بودیم مریمو 
 ن خداحاف ی رفتاون ب قولش عم  نکرد بدو

 من الزایمر گرفته بودم
 نما  تموم روضه تموم

 مشروب
 خور شدم

 گوشیمو میزاشتم تاقچه میرفتم نهار یادم میرفت کجا گداشتم
 کلی میگشتم دنبالش

 تقریبا عادت کرده بودم
 سال سوم جدایمون بود

 محرم بود
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 شب تاسوعا
 ک یکی اس داد سالم چطوری

 گفتم مرسی ممنون شما
 ممگفت مری

 خندیدم
 فک کردم رفیقامن

 چون وقتی ترکم کرد همه مسخرم کردن
 باور نداشتم
 گفتم بزنگ

 رفت سریع خونه
 سرد بودم بهش عجیب

 با میالد یکی دیگه ا  بچه مخالم
 پسره میدونست خاطرشو میخواستم

 ولی...
 خالصه

 اون موقعه میالد رفیقم فابم با میثم میگفتن این خراب شده
 شتهبا پسر رابطه دا

 من فک میکردم حسودن
 حتی شوهر عمش که خیلی اکی بودیم باهم بهم میگفت

 اون موقع
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 قب  تماس مریم
 من میگفتم نه
 دروا میگین

 باید ا  خودوربشنوم چه اال چه ده سال دیگه
 تا اینکه بعد تماس کال باهم در ارتباط بودیم

 باکسی نبود
 اشتی کردیم

 شلمچه یرو   مستون اینارو میبردن سمت جنوب
 اون موقعه تهران  ندگی میکردم

 مست مست بودم
 مریم هر چی بود دروا نمیتونست بگه

 ا  سواالی  یادی کردم تا اینکه گفتم باهاو س** کردی
گفت ن فقط بوسگگو بغ  بود گفتم باو ولی وای ب حالت اگه بعدها بفهمم 

 قطع کردم
 سانیه نکشید  نگ  د2۰ب 

 گریه شدید تو ماشین هق هق
 یطون گولم  د بچه گی کردم گوک چیا نگفتکه ش

 گفتم چته دختر
 گفت اره س** داشتم

 من:چی تو قلبم تو مستی یا خدا
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عه ا  من س** ۳من  باهمیم اون موق با این بودم گفتم اول اخرو  سگگگال 
 میخواستو من میپیچوندمش میگفتم موقعه داره

شروع کنیم شته دوباره  شتها گڌ شت من گفتم گذ شب گد دگیو  ن خالصه اون 
شدی بهم بگو گفتم  سته  شیدمش همه چی خوب روال بود ک با  گفتم خ بخ

 مریم من نمیتونم دوباره نابود شم
سرار  شق پاک بود ولی اون ب ا شقه من ی ع من دوباره به مریم اعتماد کردم ع
گ  د ن پی ام ن اس ن حرفی دیدمو  خونوادو بعد دوسال با م رفت دیگه ن  نگ

بهش چون  ندگیمو ب گو کشگگیدو باهام با ی کرد  شگگنیدم ا و نفرت دارم
میدونی چرا مادرو نزاشت ب هم برسیم خودشم نتونست کنار بیاد چون من 

 بچه طالق بودم 
 مریم بود

 اما برام مهم نبود
 تو اون دوسال با ی پسر دوست شده بود

 
شت  ست خوبمون ک گذا ساس واقعیت بود.ممنون ا دو ستان برا )تاهمینجادا

 ارد رمانم کنم( ندگیشو و
 میدونی چرا این اخالقو دارم

ستاره رو میدیدم  شدم فکرمیکردم همه دخترامث  همن  چون ا همه دخترامتنفر
 ک سروو چطور نگاو میکنه

 حر  میخوردم میگفتم اخرو ولت میکنه
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عدک  کاره ولی ب بدونم فقط ی هم ید با ث  مریم  یدم اوال گفتم اینم م تورو د
 اختمت فهمیدم تو بامریم خیلی فرق داریبااخالقت آشنا شدم خوب شن

  مین تاآسمون
 ستاره:توغلط کردی درباره من همچین فکری کردی

 _وای ستاره توبیداربودی
 ستاره:ن خوابیدم ک شمادوتا راحت باشین

صدای پچ پچ  سم انقد  ودنمیخوابی بخوابیم با ضولی دختر میدون محمد:تو ف
 اشیمام ک شده بیدارمیشی حتی اگ خیلی خسته ب

 سروو:داداو ببخشیدا ولی منم شنیدم
 محمد:میگم سروو درو با کن

 ستاره:چرا
 محمد:اخه حس میکنم فخری وپانی اینام دارن میشنون

 من پهن  مین شده بودم ا خنده ستاره وسروشم لباشون کج شده بود 
 _ام

 محمد:چته
 _برم

 محمد:کجا
 _دست ب اب

 محمد:توچرا موقعه های حساس دسشوییت میگیره
 _برم ریختا

 محمد دوتادسشو مث  کاسه اورد جلوگفت :بیا
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شگگروع کردم بلندبلند خندیدن انقد بلندک فک میکردم صگگدای خندم ب همه 
 دنیا میرسه

 محمد جلودهنمو گرفت بال بال میزدم ک ول کنه
 محمد:چته

 با  بال بال  دمو چشامو لوگ کردم ک بفهمه من ورمو
 میکنیمحمد ی لبخند دو گفت:چرااینجوری 

با کردمو ی  ید ا  راه خودم جلوبرم دهنمو با مه پس  خدااین ک نمیفه ای 
 گا محکم گرفتم
 محمد:هوی چته

 نفس نفس میزدم بین نفسام گفتم:داشتم خفه میشدم
 محمد:الل ک نبودی میتونسی بگی
 ستاره:عاق  دستات جلودهنش بود

 _برو اونور ک شلوارم خیس شد
نگاه میکرد جلودرع دسشویی بهش ی  ستاره وسروو میخندیدن محمدم فقط

  بون درا ی کردمو رفتم داخ 
 

 همه خواب بودن خوابم میومد ولی فکرراجب  ندگی محمد 
وی اه گ پشه گندی بابا برو سراا بقیه منی ک ا همه دیرترخوابیدمو دیدی اینجا 
اه سگگتاره ام ک پتورو فقط برداشگگته براخودو اصگگن نخاسگگیم شگگب اخرپیش 

 ماباشین 
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 رین منومحمد خودمون بخوابیم با محمد پتو بیشتر ب من میدهبذا
 وای نکنه ستاره بیشور داره اتیتم میکنه وای ستاره میکشمت 

بی هوا بلندشگگدم آخ وای ننه دماغم اه ب گ چیزه سگگفتیم خوردا چشگگامو اروم 
 اروم با کردم

 وا این ک محمده عجب بچه ای ها نگاو کن گ پرو اخمم کرده
 _هاچته
 چشاتوبا کن بعدبیدارشو ک نزنی کسیوناکارکنیمحمد:

_ی پشه بیشوری داو اتیتم میکرد اومدم پاشم خوردم ب پشه آی دماغم الهی 
 پرات بشگنه پشه

 محمد:اوی چرانفرین میکنی بیچاره پشهه
 _خیلی پرویی

 محمد:دستو بردارببینم چیشد
 _داره خون میاد

 محمد:خون میادتوانقد ریلکس نشسی اینجا
 ارکنم پاشم بی حیابا ی درارم_خو چک

 محمد:االن ستاره بود فخری و جدوابادشو اورده بود تا ا من شکایت کنن
همون موقعه سگگتاره درو با کرد اومدداخلوگفت:ن بابا انقدم بخاطره ی خون 

 دماا بی حیانمیشم
 محمد:دخترتوکارو  ندگی نداری همش دم دره این اتاقی یاتو خوده اتاقی

 نجا من گ کاری دارم  ندگیمم ک ا وقتی اومدین خوابیده ستاره:اخه توای
 _کجارفتین مگ
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محمد:رفتیم قرصگگارو ببینیم طبق حرف فخری ک  نگ خطر  دن ک نمیشگگه 
 داخ  رفت گفت فردا میریم

 
 _صبحونه خوردین

 ستاره:اوهوم
 _چرامنوبیدارنکردین

 محمد:من نذاشتم دیشب دیرخوابیدی نمیخاسم بدخواب شی
 _مرسی

 :محمد صبحانتو اورده تواتاقستاره
 _بیایکم بخوریم

ساطو جمع  شین بخور من برم بندو ب شور بعدب شو بینیتو ب ستاره:نوو جان پا
 کنم ک دیگ میریم

 _کی میرین مگ
ستاره:انگار نقشه عوض شده ماامشب میریم ب بهونه بیرون قدم  دن فرداشب 

 شمامیاین ماامشب محلولو میبریم
 ف محمد ی هینی کردمو برگشتم طر

 _این چی میگ
 محمد:پدرت نقشه روعوض کرده

 _من اینجوری دیوونه میشم
 محمد:براچی
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 _با ستاره بود استرسم کمتربود
 محمد:فکرکن ا اول ستاره نبود پاشو تابینیت بدترنشده

ستاره نبود محمدم  ستم ی پنبه گرفتم روو اومدم بیرون  ش شدم رفتم بینیمو  پا
 سراا سینی صبحانم داشت با لب تابش ورمیرف رفتم

 _بیابخوریم
 محمد:من خوردم نوو جان

 _من تنهایی ا گلوم پایین نمیره
 محمد ی نگاه بهم کردو پاشد اومدکنارم

 لقمه اولو درست کرد داد دستم
 _مرسی

 براخودشم ی لقمه درست کردو خورد
 

سگگتاره و سگگروو رفتن ولی لباسگگارو نبردن ب هوای بیرون رفتن تواتاق سگگتاره 
 کردم کلی گریه کردیمروبغ  

محلولو سگگروو برد بعدا رفتنشگگون اومدم تواتاق روتخت نشگگسگگتم محمد 
 اومدکنارم

 محمد:دختر چرا اینجوری میکنی؟فرداشب مام میریم
 _میترسم 

 محمد بغلم کردوگفت:ا چی وقتی من هستم
 _چرا ودترنمیگذره 

 محمد:دوست داری  ودتربگذره
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ین واقعا دوسگگگت دارم؟اگ  ودبگذره ی نگاه بهش کردمو سگگرمو انداختم پای
 دیگ محمدو ندارم

کاو بدون این ماموریت بامحمد باسگگتاره آشگگنامیشگگدم اونوقت غم ا دسگگت 
 دادنشونو نداشتم

 _میشه با مامانم بحرفم؟
 محمد:بعدا ظهر  نگ بزن االن پاشو بریم پایین 

 _بریم
شودید سته بود تاقیاف ش خندم گرفت  مبامحمد رفتیم پایین پانی جلو تلویزیون ن

ستاره سرو آورد افتادم این اخری ک کف پاهاشو وقتی خواب  یاده کارایی ک 
 بود تخم مرا  ده بود توموهاشم کلی سنجاق  ده بود 

 کنارو ی ضبط کوچولو گذاشتو صداشو  یادکرد 
پانی وقتی ا خواب بیدارشگگد همونجور دوید تو راه پله وهمه بادیدنش تعجب 

 ه و محمدکردن جز منوسروشو ستار
 فخری:به به گ عجب شمارو مااینجادیدیم

رافو لم کناره فخری بود ولی بااخم محمد دسگگتشگگو دوره کمرم حلقه  د رافو   
پاشگگگه ک  مد مداو ح م ند  مو ن مد دور  ح م ند د ک ا چشگگگم  خ یش  ن

  وددستشوگرفتموگفتم:توروخدا محمد جون من
 محمد دستموکشیدورفتیم باال

گ کسگگی اومدسگگراغت حتی اگ گفتن محمد:فرداشگگب هیچ جانمیری حتی ا
 اقاتون صدات میکنه من کارت داشته باشم خودم صدات میکنم 
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 _بابام فرداشب میاد
 محمد:ن بابات همون سریع اول خریدشوکردو ا همه چی باخبرشدو رفت

 _یعنی فقط منوتوییم
 محمد:ن دوسه تاا  همکارامون ب اسم قاچاق فروشای ایران میان

 
 مدگفت:پس باجناقتو خواهر نت کجارفتنبعدا شام فخری ب مح

 محمد:رفتن بگردن تافرداع رمیان
یاره ی  فخری رنگش عوض شگگگد اخم کرد ولی خواسگگگت ب روی خودو ن

 لبخند دو رفت باال
 _من فک میکنم اینا ی بویایی بردن

 محمد:اگ برده بودن تااالن دخلمونو آورده بودن 
 یستن_اخه مگ ندیدی چجوری شد گفتی ستاره و سروو ن

محمد:احتماالفکرکرده سروو  ده  یرحرفشو ا و قرصارونمیخره پاشوبریم 
 اتاق امشب کلی کارداریم

 _فردا بافخری میری قرصاروببینی؟
 محمد:اره

 _منم بیام؟
 محمد:ن یکی دوتاا بچه هااینجاب عنوان بادیگاردو ایناهستن اونامواظبتن

 _اوکی توام مواظب خودت باشا
 خندبهم  دو سرشو ب نشونه تایید چندبارتکون دادمحمدبرگشت طرفم ی لب

 محمد:من دارم میرم تاشروع شدن مهمونی میام آماده شدی بیرون نروتابیام
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 _باشه فقط ساعتت اینارو یادت نره تن یم کنی
 محمد:حواسم هس توام اون سرویسو اون سنجاقو قشنگ تن یم کن

 _باشه
م کرد خم شگگد ب طرفمو محمد اومد نزدیک روبروم وایسگگاد نگاه توچشگگما

 پیشونیمو بوسیدو رفت
شیدم روتخت خدایا نمیدونم  ستموگذاشتم روپیشونیمو درا ک شد د درک بسته 
شنایی برااین  شدم یا نکنم ک آ شنا شکرکنم ک بامحمدآ چی بگم نمیدونم باید

 ماموریته
 

ستم 4ساعت سنجاق ب شیدم آرایش ملید کردم موهامو با شدم پیرهنوپو آماده 
 ختم سرویسو اندا

 محمدنیومد 5ساعت
 محمدنیومد6ساعت

 مهمونی شروع شد محمدنیومد7ساعت 
 دره اتاق با شد لبخند دم رفتم برم سمت درک خشک شدم رافو   8ساعت

 پس این مامورا کجان
رافو   درو قف  کرد اومدداخ  من عقب عقب میرفتم اون با ی لبخند  شگگت 

 میومد نزدیک ولی لبخندو  یادم  شت نبود 
 هیکلش ب رافو   نمیخورد شایدم من اشتباه میکنم هیکلش همین بوده اصال
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ست کنارم  ش شکمو دید ن شکم در اومد رافو   اومد نزدیکم تاا افتادم روتخت ا
 روتخت دستمو گرفت

 گرمای دستش بهم آرامش داد مگ میشه این همون رافو   چندشه
 

 کنه دسشو  د ب صورتش بهش نگاه نمیکردمو تقالمیکردم دستمو ول
 +دختر انقدتقال نکن

 _ع مگ میشه صدایرن نمیشه
 +اروم باو برات توضید میدم

 سرموتکون دادم یعنی باشه
+اینافهمیدن ک ماپلیسیم منم تو استخر اونشب باسروو دوربین کارگذاشتیم 
مه  تاد فخری فکره ه بارافو   فرسگگ یه میکردن ظهرمنو  دیرو  داشگگتن تخل

ح ک کارو خیلی خوبه صحبت کرده بودک جاشوکرده بودیمو پدرت با ی طرا
 ا صورت فخری و چندتاا بادیگارداو رافو   درست کنن رو پوست

کدوم  ناهیچ  ما ولی ای مامورای  مه پربودن ا  بارافو   ک رفتیم تواسگگتخره
 خبرندارن

 رافو لوگرفتنو ا دره پشتی بردن و قاب صورتشو دادن ب من 
شن باهاشون حرف  ده گفته منو میک امشبم نمیتونیم بریم و انگاررافو   دیشب

وتورو بخاطره رافو   نگه میدارن توام نباید تواینجاتاوقتی هسگگتیم ضگگایع با ی 
 دراری حتی بعضی وقتا باید تن ب فرار بدی
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نمیذارم کاری کنن ک اتیت شگگی من بجای رافو لم چندوقتیو اینام خوشگگحال 
 دیگ دستشون ب اون ک محمدو کشتنو دنبال ستاره وسروشن ک اونام ایراننو

 دوتانمیرسه تالو میکنم خیلی رو ارو اینجاباشم پیشت ک اتیت نشی
بابداخالقی باهمه رفتارمیکنی پدرت هسگگگت چون  االنم باهم میریم پایینو تو
صال ومنم تونقش رافو   دورو برت میگردمو اینا وتوام هی  شک نکردن ا بهش 

 تقالمیکنی ک مهمونیو بهم بریزی
 

 من امشب هرجورشدع ا اینجامیرم_من خسته شدم 
تااالن خوب اومدیم این ی هفته روتحم  کن اگ اتیت شگگگدی  یا  محمد:دن
منوبزن هرکارخواسگگتی بکن فرارکن من جلوتونمیگیرم نذا این ماموریت خراب 

 شه بذار تواولین ماموریتت باموفقیت سرباالبیاری
 _میترسم.

نه چون رافو   تو ید نمیک هد یگ خطری توروت مد:د رودربرابره چن مح
هزارتاا اون قرصگگا گرفته ودیگ باهات کارندارن این هفته ام اینجایی تارافو   

 بعده مهمونی هفته بعدک بین خودشونه توروببره خونه خودو
 _رافو   چیزی نگفت

که رافو   خودو  ته این ته والب تااالن بهم خبردادن خیلی چیزاروگف مد: مح
 ن فخری ب پدره رافو   توکارخیانتمیخاسگته این باندو ب آتیش بکشگونه چو

 میکنه وبعدم پانی ک دوست دختره رافو   بوده تورمیکنه
 _پس چرا رافو   ب من گیرداده بود
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محمد:نمیدونم اینو نمیفهمم پاشو بریم تاشک نکردن ا اینم مطمئن باو االن 
نه پره  جای این خو مه  مان ه یه  یرن ر پانی و فخری وبق مه جوره  یگ ه د

 اسماموریای م
پاشگگدم اشگگکمو پاک کردم راه افتادم محمد نقابشگگو  د بایدنقش با ی میکردم 

 شروع کردم اروم راه رفتن ک یعنی رافو   داره میکشتم
ا پله هاپایین رفتنی پانی و فخری ودیدم پانی بهم نیشگگخند د وایسگگادم روپله 

 باال ک محمد کشیدتم 
 پانی احمق هنو م کارت پیشع من گیره

 انوم  یبا واقعا پلیس بودن برا ندتهفخری:چطوری خ
شوقتو ببر  شت طرف رافو لوگفت:مع صورتش ک اخم کردو برگ ی تف کردم تو

 تابالیی ندادم سرو بیارن
 _من معشوقه این کثافت نیستم

 محمددستمو فشارداد 
پانی بلندخندید برگشگگتم طرف پانیوگفتم:مگ معشگگوقش نبودی چطورراضگگی 

 شدی بیادسراا من
 ید شد ب فخری نگاه کردوگفت:چی میگی دختره هر هپانی رنگش سف

محمد تودهنش ی دسگگتگاه صگگداگذاشگگته بود باصگگدای رافو لوگفت:هی پانی 
 مواظب حرف  دنت باو

پانی دندوناشگگو روهم فشگگگارداد و رفت طرف دختراو نایی ک توهرمهمونی 
 میومدن
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که  خاطره این فت:میزنیم ب عدگ مه روصگگگداکرد ب فخری ی لیوان برداشگگتو ه
نو مارونشگگناختنو براماجاسگگوس فرسگگتاده بودن بقیه همه بلندبلند خندیدن ه

محمد جرعه ای خورد ولی اروم دره گوشگگم گفت:بسگگالمتی خودموخودت ک 
 هنو  سرا کارای مادرنیاوردن

 لبخند دم ولی بادیدن قیافه فخری ولبخندچندو اورو اخماموکردم توهم
 

 فخری:رافو   امشب پیش معشوقت میمونی؟
 امشب میخام ی شب رویایی براو بسا م +آره

 فخری بلندقهقهه  دوگفت:پس خوو باشی شب بخیر
 پانی ی نگاه کردو ی چشم غره توپ بهم رفتو رفت بافخری باال

 محمددستموگرفتو رفتیم تواتاق
کارارو  خدمت یدنی یکی ا  باس الم گگبوعوض کنم اه پوشگگ حاالچطوراین ل

 صداکردمو  یپشو برام بست
 _ام چیزه

دداشگگگت صگگورتشگگو میمالید بیچاره پشگگگت اون نقاب کلی عرق کرده محم
 بودصورتش

 +چیه؟چرالباستوعوض نمیکنی
 _خوهمین دیگ نمیشه

 +چرا
 _ یپش پشتشه نمیشه
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 +پس پوشیدنی چطورپوشیدی
 _ب یکی ا خدمتکاراگفتم

 +بیاجلو
با کرد دسگگتش خورد ب کمره  یپ پیرهنمو رفتم جلوو پشگگتموکردم بهش  

ه خاصی شد ولی  ودا و جداشدمو تشکرکردمو رفتم حمام برهنم بدنم یجور
 ب ی دوو اب گرم ال م داشتم

 شروع کن3+هروقت گفتم
 _باشه فقط مطمئنی نزدیکم نمیشن ک

 +دنیا من هستم
 _اوکی اوکی

+1....2........3 
 _ولم کن لعنتی میخام برم محمد کجاااایی لعنتیی

حمد تونقاب رافو   فقط با ی فخری وپانی دروبا کردنو اومدن داخ  تادیدن م
 شورتکه و من دورم ی پارچه لبخند دنو رفتن بیرون

 +دادبکش جیغ بزن دنیا اینجوری شک میکنن
 _ولم کن کثافت توام ی سگی مث  شریکات

 فخری ا پشت در داد د:رافو   اللش کن تانتداختمش جلوگشنه های تواستخر
 اوکی محمددستشو مشت کردو اروم ی فهش دادو گفت:اوکی

 _گوه میخوری تومرتیکه پیرسگ
+دنیا فکرکن داری کتک میخوری دوسگگه تاجیغ بکش بعدبگم بیهوو شگگدی 

 تاتوبخوابی پاشی من میام
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 _نرو جایی توروخدا میترسم کاری کنن
 +نگران نباو درو قف  میکنم

 
 _آی لعنتی پسترآخ خدا

 مخرو هست+بگیربخواب دنیا من میرم دنبال کارا نگران هیچی نباو من تاا
 _باشه مواظب خودت باو

 محمدپیشونیموبوسیدورفت
 دره اتاقو قف  کرد رفتم  یره پتووخوابیدم

صگگبد وقتی پاشگگدیم محمدگفت برااینکه شگگک نکنن ک توراحت کناراومدی 
ستودرارو ی مالفه بکش دورت ک فکرکنن  شروع کن دادو بیدادکردن گفت لبا

 دیشب کارو کردم
 م دادو بیدادبعدک آماده شدیم شروع کرد
 توفکره محمدبودم خوابم برد 

 وای خدا دارم میمیرم ا گرسنگی محمدکجایی مردم
 پاشدم رفتم دستشویی اومدم درمک حتماقفله چیکارکنم خدا دارم میمیرم

صدای ی ضربه اومد ترسیدم رفتم روتخت دوباره ی چیز خورد ب شیشه اخه 
 کیه این موقعه

 کیسه بود پنجره روبا کردم رفتم پشت پنجره محمدبود دستش ی 
 +این طنابوبگیر 

 طنابوپرت کرد طرفم طنابو گرفتم 
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 +حاال بیا پایین بلدی ک
 _یکی میبینه

 +همه خوابن بیا
طنابوبسگگتم ب کمرمو رفتم بیرون ا دیوار اروم اروم رفتم خداروشگگکر خیلی 

 چیزارو مث ور و ر م و اسلحه گرفتنو صخره نوردیو خوب بلدبودم
 ی اینجا_چرا اومد

شروع کردم  دن ب  شد  شن  شویی رو ست +من خیلی وقته اینجام تادیدم برق د
شک ندارم اگ میاوردن توو قر   پنجره گفته بودم برات حتی غذانیارن چون 

 مینداختن ک معتادت کنن ب قرصا 
 کیسه روداد دستموگفت:بیا برات ساندویچ گرفتم

 _مرسی خودت چی
گرسنه بودم خوردم تو برو باالبخور منم +هرچی  دم ب پنجره خبری ا ت نشد 

 برم فردامیام طنابو ببند ب کمرتو بروباال
 _بلدم

یدم ک رفتو درو براو  مدو د باال ا پنجره مح نابو ب کمرم بسگگتمو رفتم  ط
 با کردنو رفت

ستام  سم باد شنم بود نمیدون ساندویچو خوردن انقدگ ستم  ش ستم ن پنجره روب
 بگیرم ساندویچو یا باپاهام

 
 سیرشدم خوابم گرفت هییی خدا کی فکرشومیکرد همچین شه بعدک 

 انقدر ب این چندرو  فکرکردم تاخوابم برد
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وای اه من ک تواتاقم هیچ وقت پشه نمیومد این دیگ گ سیریشه شیطونه میگ 
 یکی بزن ب سرو هم ا من بخوره هم ا صورتما

شم  سه نگهت میدارم گفته با وخیم شاگ اینجوری اتیت کنی میندا مت تو کی
 ندارم

 ن انگار بیخیال نیست بذا ی کتک بخوره آدم میشه
ساو میاد مث آدم بزرگا نفس  صدای نف ست واه نگا گ  ش شینه حاالاگ ن بذاب

 میکشه
 وای نکنه غوله وای خدایا من میترسم بسم ا...

 _مامان
 آخ وای سرم ترکید 

 +چته وحشی
سمت چپمو با کردمو نگاه کردم ع این کیه تواتاق من شم  ی چیکارمیکنه ول چ

 اینجاک اتاق من نیست
 چشم سمت راستمم با کردم  ول  دم ب صورتش

 +هی چته
 _توکی

 +وا
 _چجوری اومدی اینجا

 +چی میگی دنیا
 _اسم منوا کجامیدونی
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 +دختره خنگ تویادت نیس یاداری ادابا ی درمیاری
 _ها؟

 +پوف بابا مااالن توماموریتیم افتاد
 _ع سالم خوبی ببخشید

 توحالت خوبه +دنیا
 _اره چطور

 +خانوادت تاحاالبردنت دکتر
 _براچی اخه

 +یکم من ب عقلت شک دارم
 _برو بیرون ا اتاق

 +افرین دادبکش شک نکنن
 _خیلیی پرویی گمشوبیرون

 +برم دیگ نمیاما
 _ن من غلط کردم بمون اصال بیا بغ  دس خودم بشین

وگفتم:کجامن ی محمدی لبخند  داومدکنارم بشگگینه ی تکون دادم ب خودم
 چیزگفتم

 +ن دیگ گفتی من ب حرف همسرم گوو میکنم
 _ببین با بون آدمیزاد میگم برو بیرون

محمد بلندبلندخندید نقابو  د ب صگگورتشگگو گفت:میرم برات ی چیزی بیارم 
 بخوری
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 محمد ی سینی کام  صبحانه اورد 
 +میگم ولی خدایی انگار اومدی هتال

 _هوم چطور؟
 کارت ندارن میدونی بفهمن من رافو   نیستم میکشنمون+میخوری مبخوابی 

لقمه پرید توگلومو شگگروع کردم سگگرفه کردنو بال بال  دن محمد چاییو گرفت 
 طرفم اومدم بخورم ک دوباره سرفم گرفتو چایی ریخت رو بلو محمد

محمدی نگاه ب بلو و ک باتیکه لقمه های منوچایی قاطی شگگده بودکرد ی 
ه ب من ک سگگرفم بنداومده بودو جاشگگو تعجب ونفس نگاه ب لیوان ی نگا

 تنگی گرفته بود.
 +نفس بکش

 _هوف خفه شدم فک کردم االن دعوامیکنی...
 توهمون حین محمد ی نمه ا چایی خوردو همشو برگردوند رومن

 +وااای ببخشید یهوشد
 ی نگاه غلیظ بهش کردم بالشتو ا پشتم برداشتمو  دم ب سرو

 +چته وحشی
 کردی _این چکاریه

 +این گ کاریه توکردی
 _خودت بگو

 +ن توبگو
 _ع  رنگی 
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 +خودت بگو گ رنگی
تا لوندم هردومونو ب خاک سگگیاه  _بنف...هااا منومسگگخره میکنی بچه پرو 

 نشوندم برو بیرون
 +االن فخری میگ رافو   عاشق گ دخترسرکشی شده

 _غلط کرده
 +ولی ی هفته دیگ بایدبگی بارداری تابذارن بریم

 _چییی
 +هیچی بابا هیچی

 _میگم نکنه خرم کردی ی نقشه ای هس داری منوخرمیکنی
 بغض کردم پشتموکردم ب محمد

 +چی میگی دختر گ نقشه ای ی چیزی  گفتم من
 برگشتم طرف محمدو نیشموبا کردموگفتم:بستنی میخام

 +بستنی؟من چطور برات گیربیارم
 _میخام
 داخهتاماموریت رفتیم کدومش مث  این بو50+خدایا 

 _دخترارو میگی
 +خیرخانوم ماموریتومیگم

 _بستنی
 _خب رفتم

 
 محمد رفت بیرونو دروقف  کرد یهوسراسیمه دروبا کردو بااخم اومدتو
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 _وا چیشد
 +تونبایدبگی نقابو بزن حواس براادم نمیذاری

 _هیین
 +یکی ا بچه هاجلودر دید گفت واال پایین نرسیده هردومون مرده بودیم

 ت نی_خو توچرا حواس
 +واااای تودیگ کی چقدرپرویی

 _بستنی
 +نکنه بارداری

 _چجوری
 +اونرو  یادت نی

 دمپاییمو دراوردم سمتش پرت کنم نقابو  دو رفت
 بی ادب بی تربیت

 محمد بعده ی ربع اومد بستنیو داد دستموگفت:فخری ا تعجب شاخ در اورد
 _چرا

 +پرسید بستنی براچیه
 _خب

  مو رفتم عوض کردم گناه دارم+بستنیو قورت بده تابگم بلو
 قورت دادم بستنیو دهنموواکردمو گفتم:آا ببین

 +اه ببند
 _خب بگو
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 +گفتم بارداره
 _چیی

 +خب چی میگفتم میگفتم بستنی میخاد منم اطالعت کردم
 _وااای ن بدبخت شدم ابروم

 +دختر تو چرااینجوری
 _چجوری

 +اینادستگیرشن همه چی تمومه
 _اگ ب بابام بگه

 خودم ب پدرت میگم+وای 
 _نه نه نه

 +مگ حاال واقعا بارداری ک اینجوری میکنی
 _ن

 +خب اینم بخاطره ماموریته
 _خب

 
 +ب جمالت

 _حمال
 +چیزی گفتی

 _ن جانم
 +اوکی بمون تواتاق من برم پیش فخری

 _حوصلم سررفته اینجا
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 رو مونده دیگ5+چته دنیا چیکارکنم 
 رو  این اتاق لعنتی بخورم بخوابم5_من 

 +فردابرات ی عروسک میارم باهاو با ی کن
 _خب ولی امشب ببرشهربا ی

 +من نمیتونم تورو ا اینجاببرم بیرون
 _رافو   میتونه

 محمد ی پوفی کردو رفت بیرون
حاالمن  خداف یم نکرد  فت بیشگگور  وااا ینی نمیبره خومیگف چرااینجوری ر

ردم عشگقشگو تورکچیکارکنم درم قف  نکرد اگ پانی بیاد موهاموبکشگه ک مثال
وااای ن یا اگ بیاد بزنتم بکشگگتم ک رافو   عاشگگق من شگگده واای مامان یااگ 
فخری بیاد قرصگگو ب  وربده بهم وااای من میخام برم یاخدا یاپیغمبر خودت 

 کمکم کن خودت ا م نگهداری کن
 +هییی دختر

 هی این کی اومد این ک محمده 
 _ترسیدم

 و+چقدر چرت وپرت میگی پاشو آماده ش
_کجا منومیخای ببری منومیخای بکشگگی میدونم تونامردی تو خیانت کردی 

 ب ما من ب بابام خبرمیدم...آی کمک
 +دنیا پاشو تانیومدن سراغمون

 _کجابریم
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 +مگ نگفتی شهربا ی
 _وااای اره بوخودا

 +پاشو تافخری من رف نشده پانی ام میاد
 _اصالمن نمیام

 +دنیا درک کن مجبوریم
 نم بره  یرماشینا_اومدطرفت میز

 محمد ی لبخند دو سرشو ب نشونه تایید تکون داد
ستم اون  شن لعنتی میخا سرم بعده اون ج شتم  ساده  دم کاله گذا  ود ی تیپ 

 پانیو چن ساعت کنارم تحم  کنم ولی دارم برات پانی نکبتی
 

 محمدنقاب رافو لو  دو رفتیم 
ت م دستمو انداختم دوره دسپانی پایین پله ها وایساده بود برااینکه حرصش بد

 محمدو دستمو گذاشتم روشیکمم مثال باردارم دیگ
محمدبرگشت نگاهم کرد وقتی دستمو روشیکمم دید ی خنده کوچولو مردونه 

 کردو ب پانی گفت:ماشینو اوردن
 پانی ی چشم غره توپ ب محمدرفتو گفت:اره

 رفتیم سوارماشین شدیم منومحمدجلونشستیم پانی عقب
 ای باردارو درمیاوردمو میگفتم وای رافو   عوووقمنم هی اد

 مثال ویار داشتم من ک چیزی ا بارداری جز همین عوق  دن نمیدونسم واال
شو خورده بود  شه لب ست جمع کنه پانی ام انقد گو شو دیگ نمیتون محمد خند

 گفتم االن توخون غرق میشیم
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 تمفتم:عاشقرسیدیم شهربا ی موقعیتو فراموو کردمو پریدم بغ  محمدو گ
شین پیاده  سام دادمو ایش کردمو ا ما بعدتا ه فهمیدم گ خبره و ی تکون ب لبا

 شدم
محمدماشگگینو پارک کرد پانی کنارم وایسگگاد کنارگوشگگم  مزمه کرد:این بچه 

 بدنیانمیاد
 _تاچشمت دراد بدنیامیاد  یرسایه مامان باباو

 رفتم دست محمدو گرفتمو راه افتادیم
 ب اخرشه+دخترکم حرصش بده ش

 _یعنی چی
 +حاالمیفهمی

 _وای محمد بریم ماشین اول تووروخدااا
 +دنیا جون مادرت اروم اینجارافو   ن محمد

 _خب باشه ببخشید
 پانی:گ  ود قبول کرد 
 +بخاطره بچس همش

 پانی:ولی ا حرکاتش معلومه بخاطره خودته
 +ن اشتباه فکرمیکنی

 _هوی حرف نزن باهاو
 وب+دنیا شک میکنه دختره خ

 _غلط میکنه
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 برگشتم طرفشو ب عربی گفتم:المادر الپدره ال این البچه
شت طرف محمدو گفت:چی  محمد پوقی  د  یره خنده پانی ی نگاه کردو برگ

 گفت این رافو  
 محمد:هیچی 

 _چی گف توچی گفتی بهش
 +گفت چی گف گفتم هیچی

 _چرادروا گفتیرالدروا الگفتم المادره الپدره ال این البچه
 ست خودمو محمدو شیکممو نشون دادمباد

 پانی دهنشو کجو کوله کردو رفت
 

کلی وسگگای  با یارو سگگوارشگگدیم هرجام پانی میخاس خودشگگو بچسگگبونه ب 
 محمد میگفتم وای رافو   ا اینا 

 ودست محمدو میکشوندم باخودم میبردمش
 محمد اخراو دیگ نتونست جلو قهقهشو بگیره وبلندبلند خندید

 گ دوست دخترت باردارنیست چطوری این وسایلو سوارشدپانی:رافو   م
 +مشگ  نداره ک

 پانی:ضرر داره نکنه دوست نداری این بچه بدنیابیاد
 محمددستمو گرفتوگفت:دوست دارم خیلی  یاد

 _چی میگ 
 +هیچی میگ نبایدسوارمیشد اگ بارداره

 _بهش بگو ب توگ نکبت بیریخت
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 +مابریم دنیا حالش بده 
 بده خوبم بابا_د کوجا حالم 

 +حرف نزن دنیا بیا جون من
 _خب براچی

پانی  ید ب فخری بگیم  با نه  مام ک بریم خو پانیو ببرن االن  مدن  +عزیزم او
 تااومد فرارکنه گرفتنشو نتونستیم نجاتش بدیم مام ب  ور ا دستشون فرارکردیم

 _آخیش یعنی ا دست پانی خال  میشم
 باید بریممحمد بلندخندیدو گفت:راه بیوفت شیطون 

پانیو اوردن ا جلومون ردکردن پانی هی رافو   رافو   کرد ولی محمد ی قدمم 
 جلونرفتو منم ی لبخند پت وپهن  ده بودم بهش ک بدترحرصش میگرفت

بامحمد راه افتادیم ب طرف خونه محمد گفت یکم خودتو بی حال نشگگون بده 
 اونجا

 
دم گوشگگم گفت:مثال  ا ماشگگین پیاده شگگدیم محمد ا پشگگت بغلم کردو اروم

 حالت بدشده پیدامون کردن منم چون توروفراری دادم ناراحتی
سش میزدم  شو مینداخت دوره کمرم پ س شروع کردم بدخلقی کردن محمد د

 قیافمو جوری کردم ک مثال حالم بده
 فخری:خوو گذشت

 +پانیوگرفتن
 فخری:چییی؟کیاا؟
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 +پلیسها.بزور این دخترو باخودم تونستم بیارم 
 :این دخترمهمه یاپانی ک ا همه چیز خبرداشتفخری

 +پانی  رنگ بود میدویید ن وایسه نگاه کنه انگار اون لو دادمون
 فخری:ن پانی نمیکنه

یدم  مد فهم حا با  نه  نت میک یا هت خ یدم ب نه ولی وقتی د +منم میگفتم نمیک
 هرکاری ا و برمیاد

 ومدفخری بلند داد دو گفت:تومیدونستی خیانت میکنه وصدات درنی
 +داد نکش فخری تافهمیدم رابطشونو قطع کردم

 فخری:این چرا اینجوره قیافش
+انگار یادت رفته بارداره منم بااین حالش باسگگرعت اومدم بعدم اونجا کلی 

 دووندمش تا گممون کنن
 فخری:پانی همه چیزو لومیده حاال باید تاهفته بعد جا پیداکنیم بریم

 وض کنیم+خودم یجاپیدامیکنم ک بعده جشن ع
 فخری:خوبه امشب اینجایی

 +اره نمیتونم اینو تنهابذارم
 فخری:اوکی من رفتم بخوابم شب خوو

 +شب خوو
 _سگ تو خوابت جیش کنه

 فخری:چی گف این
 +هیچی بامن بود

 فخری سرتکون دادو رفت باال 
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 محمددستمو گرفتو اروم گفت:بیابریم خانمم برابچه ضرر داره انقد سرپاوایسی
 

 نم هم ا من بخوری هم ا فخری هم ا دیوار هم ا خدمتکاراها_یکی میز
 +اوه اوه خانمم گ خشن رفتارمیکنه 

 _امشب میمونی
 +اره میخام کنارت باشم

 _برو 
 +ع دختر دادنکش

 _سریع اخرت باشه ها
 +باشه باشه

 _وای خدا چقدر پاهام دردمیکنه
 +میخای بغلت کنم؟

 _توروخدا
 +ع چرادیگ حر  نخوردی

 _ها؟
 یچی هیچی+ه

 _خوبغ  کن دیگ
 +فقط ی تعارف بود

 _تعارف اومد نیومد داره
 +تودیگ کی دختر
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 _ا بچگی بگم
 +ن تواین سنت اینجوری بچگیت قشنگ معلومه چی بودی نمیخادبگی

 _بغ  نمیکنی؟
 +چرا وایسا

به جیگرتو  قد خو نه چ ندم کرد آخیش ن خت  یر  انومو بل ندا یهو دسگگشگگو ا
 شورجونی

 میکردمو نیشمم براو با بودمث خرکیفا نگاو 
 +بسه
 _چی

 +کم نگاه کن
 _توچقد خوبی

 +همه میگن
 _بیخودکردن جزمن کسی نبایدبگه

 +خانمم غیرتیم هس
 _اره داداو چی فکر کردی

 
 +بگیربخواب دختر 

 _تونمیخای بخوابی مگ
 +ن کاردارم 

 _باشه شب بخیر
 +دوس داشتی یکم جمع بخواب من خوابیدنی راحت جاشم
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 ه من جانمیگیرم رواین تخت_وا خوب
 +اصال فقط توخواب یا پات تودهنمه یادستت 

 _من؟
 +ن بابا فخریو میگم

 _اها شب بخیر
 +شب بخیر

........................................................................ 
 +دنیا آماده شدی؟

 _اره ولی واقعا نیا  ب لباس نیست
 تو تو مخالفت نکنی فخری شک میکنه+میدونم ولی اگ نخرم برا

 _اوکی بریم
 +من دنیارو میبرم دکتر ا اونورم برا جشن فرداشب لباس بخرم براو

 فخری:مراقب باو بعدم ببین میتونی کاری کنی بچه روبندا ه 
محمد اخم کردو گفت:خودم میخام بچه باشگگگه ن اون پس تواینکار دخالت 

 نکن
 فخری:باشه ع بانی نشو

 +فعال
 :پانی  نگ  د ا  ندانفخری

 محمد شوکه شد ولی  ود ب خودو اومدو گفت:خب
 فخری:گف اگ کاری نکنی بیام بیرون همه چیزو لومیدم
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 +کاری نمیتونه بکنه من تو ندان اونجا آشنادارم میگم سر ب نیستش کنن
 فخری:خونه رو پیداکردی

واون ن میبرن ت+اره ب نگهبانا بگو فرداظهر ی کامیون میاد جنسگگارو بریزه تو او
 خونه  یر مینش مام بعده مهمونی میریم

 فخری:خوبه برید تادیر نشده
 _چشم منت ربودیم توبگی

 فخری:این چی میگ
 +هیچی بامنه میگ کمرم دردمیکنه  ودباو

 _چرادروا میگی
 +دنیا اروم باو

 فخری:برید فعال 
 +فعال

 _سگ توگورت چیزکنه
 رمحمد یکی  د اروم ب کمرمو گفت:برو دخت

 
 _میگم

 +دنیاخسته نشدی ی لباس انتخاب کن دیگ 
 _بیا ست کنیم

 +یعنی چی
سفید توام  شکی من کفش  شکی بگیرم توام بلو شلوار م _یعنی من ی پیرهن م

 پاپیون سفید
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 +پاپیون میخام چیکاراخه
 _بخدا قشنگ میشه

 +میدونم ولی واسه سه چهارساعت ب دردنمیخوره
 زنی_بعدو برا مراسمای دیگ ک بری می

 +االن تو صدتاپیرهن مشکی پوشیدیو گفتی ن خب
 _خب من همون اولی ک پوشیدم میخام

 +پس مریضی این همه راه کشوندیم
 _ن بچم دلش خواست

 +برو ک بخریم مردم ا گشنگی
 _میگم

 +چی
 _فرداشب دیگ تموم میشه همه چی

 +هیس هیچی نگو نمیخام فکرکنم بهش
 _یعنی چی

 دیگ پرو نمیخاد ک +هیس بدو برو لباسو بگیریم
 _ن نمیخاد ولی خوب بحثو عوض کردی

 محمد ی لبخند کوچیک  دو سرشو ب نشونه تایید تکون داد
 _محمد پوشیدیی

 محمد دره اتاق پرو با کردو اومدبیرون 
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وااای به به این گ جیگری شگگگد خدایا خودموخودشگگو ب خودت میسگگپارم 
 چشمون نزنن ی وقت

 +دنیا چراانقد بلندصدامیکنی
 ها_

 +ی دیقه ب من نگاه کن
 _دارم نگاه میکنم دیگ

 +نخیر داری ب بدنم نگاه میکنی ن ب خودم
 _راست میگی

 +دنیا
 _ع جان

 
 +میگم چرا انقد بلندصدام میکردی

 _من؟
 +ن ببخشید این فروشنده

 _اها
 بعدا  خریدلباسا بامحمد رفتیم غذاخوردیمو راه افتادیم 

شه شب همه چیز تموم می شم هییییی خدا  اخ جوون فردا ولی ا  محمد جدامی
 ا ی چیز جدامیشم ب ی چیزمیرسم

 فخری:همه چیز آمادست
 +اره

 فخری:ساعت چند میریم
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 +مهموناک رفتن میریم
 فخری:اینم میاری

 +دنیا بامن میاد خونم دیگ
 فخری:مواظب هستی ک یهو لو اینانده جامونو

 +اره براو بپاگذاشتم
 _غلط کردی

 میزنیم این یهو ی چیزمیگ فخری:چرا وقتی ماحرف
 +تیک داره

بامن نبود فک کنم راجب من حرف  دن ولی  بامن ن  باکی بود  چی تیک داره 
 شایدم راجب من بود چون محمد گفت دنیا

 یکی محکم  دم ب پای محمد ک آخش در اومدو برگشت طرفمو گفت:چته
 _تیک داره باکی بودی

 +بافخری
 _میدونم بافخری بودی کی تیک داره

 دخترانقدر نپر وسط حرفای ما+
 _ن تیک داره روباکی بودی

 +باخودم
 _افرین

 +خیلی پرویی
 _خودتی
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 +دنیابریم پایین

 _بریم
ست فقط فخری  شه ها دیگ پانی ورافو لم نی ست باید ب همه چیزبا +دنیا حوا

 هست
 _خب دیگ

 +ی چوب بردار بیامنوبزن
 _انشالله شهرخودمون

 +بله اونا گردن کلفت تری
 بریم دیگ چقدر حرف میزنی_خب 

 +دنیا
 _ها

 +خیلی پرویی
 _مامانمم میگ

 +دلم براو تنگ شده
 _منمرها دلت برا ننه من تنگ شده

 +اره مامان منم هستا
 _اره همش حال تورومیپرسید تامنو

 +خیلی دوست داره ولی
 _ببخشید بچشو دوست نداشته باشه کیو دوست داشته باشه

 +منو
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 رفتی _تو خیلی بدی جای منو گ
ست داره  ست داره فقط دو شو داره مامانتم تورو خیلی دو سی جای خود +هرک

 مث  ی دوست باهات باشه
 _میدونم

 فخری:رافو   مهمونا اومدن بیادیگ
 +داریم میایم

 فخری: ودباو
 

رفتیم پایین فخری هی نگام میکرد لبخندمیزد مرتیکه معلوم بود مسگگته ناجور 
 مدو گرفته بودمترس برم داشته بود محکم دست مح

 +دنیا چته
 _میترسم محمد

 +ا چی اخه
 _فخری لعنتی نگاهش امشب یجوره

 +مسته من تو اب میوشم قر  انداختم
 _دردسر نشه

 +ن بیشتره مهمونای اینجام ا بچه های خودمونن
 _محمد توروخدا یکارکن  ودتموم شه

 +تا دوسه ساعت دیگ میریم
 _محمد من حالم یجوریه
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 االن بری +دنیا میخوای تو
 _ن توچی

 +من میام دنیا امشبم نشه فرداصبد میام
 _باهم میریم

+دنیا تو باسگتاره اینا بایدبرمیگشگتی من نذاشگتم گفتم میخام تااخره صگیغمون 
 باهم باشیم امشبم تموم میشه این صیغه برو دنیا

ی نگاه ب محمدکردم بغض افتاد تو گلوم داشگگت خفم میکرد پس یعنی میگ 
 دادمو رفتم سمت پله ها ک برم تواتاق وسایلمو جمع کنمبرم سرتکون 

....................................................................... 
 +دنیا
 _بله

 +مواظب خودت باو
 _همچنین

+جلودر ی ون مشگکی هسگت سگوار اون شگو برو هتلی ک همه هسگتن خوده 
 راننده بلده

 _تاجلودر چطور برم
 ه ها باهات میاد+یکی ا  بچ

 
 _باشه خدافظ

 +دنیا ا م ناراحتی
 دیگ نتونستم خودمو نگه دارم بغضم ترکیدو اشکام سرا یز شد 



wWw.Roman4u.iR  114 

 

صیغه  شتی پیش خودت تا اخرو چرا نمیذاری بمونم  _توک تااالن منونگه دا
 میخام چیکار مگ ماداریم کاری میکنیم ی ماموریته کاریه

 عدم منم میام+دنیا اروم باو من بخاطره خودت میگم ب
 _خب منم میخام بمونم

 +دنیاا ت خواهش میکنم برو
ی نگاه بهش کردم سگگر تکون دادمو رومو ا و برگردوندم بدون خداف ی با ی 

 مردی راه افتادیم سوار ون شدم تو ون تابرسیم هت  کلی گریه کردم
 فکرنمیکردم اینجور وابستش بشم صیغه ام تموم شد گ  ودگذشت

کردم ک  ارایشم بهم ریخته بود پاکش کردمو رفتم داخ   جلوهت  اشکاموپاک
 میدونستم خانوادم منت رمن.

یه کرد بغلم کرد توبغلش بودم ولی محمد  مدجلو گر تادیدتم او مانو دیدم  ما
 اونجا تنها

 اون منوتنهانذاشت هیچ جوره ولی من تنهاو گذاشتم حتی خداف ی نکردم
یه کردم ن برا دل بابغلم کرد توبغلش گر خانوادم برا عشگگقی ک ب  با تنگی 

جا  نده  یانش کرد معلوم نبود عشگگقم ا اون یداکرده بودمو نمیشگگگد ب مد پ مح
 میادبیرون یان

 هیچی معلوم نیست
 مامان:محمدکوو

 من:گفت یا امشب میاد یافرداشب
 بابا:ولی ماموریتش ک امشب تموم میشد
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 من:نمیدونم بابا
ن ا بچگی ا چشگگمام همه چیزو مامان ی نگاه بهم کرد فهمیدم ک فهمید ماما

 میخوند نگاو افتاد ب چشمام چشماو پره اشک شد
 مامان:پاشو برو بخواب معلومه خسته ای

 بابغض گفتم:اره خیلی فعالشب بخیر
 

ستم روتخت هییی  ش ستم ن ش صورتمو  ستو سموعوض کردم د اومدم تواتاق لبا
 خدایا محمدچی میشه یعنی 

 وم شده یاناالن کجاس چیکارمیکنه یعنی کارا تم
 اصالدوست ندارم بخوابم دلم همش پیش محمده 

خدایا من چقدربی جنبه ام تو اولین ماموریت عاشگگق شگگگدم ولی هردختریم 
 جای من بود همینطور بود

گوشگگیمو روشگگن کردم ا  رو ی ک رفتیم خونه فخری روشگگنش نکرده بودم 
 تاروشن کردم ی ناشناس  نگ  د

 _الو
 ار بدون من خوو میگذره +ای کوفت ای درد ای  هره م

 _ستاره تویی
 +ن پ عمه خرته

 _بیشور خوبی دلم تنگ شده بودبرات
 +خوبم ی چیزمیگم شوکه نشو خرکیفم نشو

 _بگو
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 +ما فردا دبی توهت  پیش توییم
 _توروخداا چرا

 +نمیتونم پشت تلفن بگم دیدمت میگم
 _وای ستاره خیلی خوشحال شدم

 +گ خبرا  محمد خوبه
 یشه خبرندارم ا و_دوسه ساعت م

 +وا مگ تموم نشد کارتون
 _ماله من اره ولی محمدگف یکاری داره معلوم نیس امشب میاد یافردا

 +حاالچرا اینجوری حرف میزنی
 _چجوری

 +مث ایناک االن ی اهنگ دپرسی بذارن میشینه  ارمیزنه
 _ستاره بدون خداف ی اومدم
 +ای خاک برسرت گریه نکن

  ودگذشت_ستاره صیغه تموم شد گ 
 +عاشق شدیا دنیا

 _اره ستاره دلم پیشش بدجورگیرکرده
 

 +میاد مطمئن باو یاامشب یافردا
 _بروبخواب مزاحمم شدی

 +خیلی گاوی
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 _خودتی
 +شبت بخیرفردامیبنمت

 _شب بخیر
 انگارنیا داشتم بایکی حرف بزنم خودموخالی کنم 

 انقد ب این دوسه ماه فکرکردم تاخوابم برد
 روخدااههه محمدنکن تو

 محمد میگم نکن دوباره شدی پشه سیریشه
 +گوسفند محمدچیه پاشوببینم

 وای ستااره
 چشاموبا کردم ستاره کنارم نشسته بود اخم کرده بود

 _چته
 +من گ شباهتی ب محمددارم

ید  به میر ید طرف خوا مث پشگگگه وقتی میبین _فقط یکیشگگومیگم همین ک 
 تودماغش

 +وای خیلی خوبه دنیا
 _کی اومدی؟باکی

 رسیدیم باسروو7+ساعت
 _ای جان بیابغلم

+پاشوبشین ک بیام اینجوری یهویکی میاد فکرای خاک برسری میکنه من بدم 
 نمیادا فکره توام

 _گمشو نمیخام اصالبغلت کنم
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 +ن بذابیام یکم
 ستاره درا کشید روتختو اومد دستشو بندا ه بغلم دربا شدو سروو اومدداخ 

 تواون حرکت دید وایسادو باتعجب نگاه کرداول لبخند  د ولی بعدک مارو 
 

 +ع چیزه
 _شدی ستاره بدون در  دن میای داخ  شاید یکاری داشتیم میکردیم

 سروو:یعنی االن نمیکردین
 _ها

 +ن جون سروو میخاسم ببوسمش
 سروو:دیگ
 _همین فقط

 سروو:شماخجالت نمیکشین
 _چرا

 +خفه شو نگا تو گ حرکتی هستیمو گ سوتی دادیم
ب ستاره کردم ک ی دستش روسینم بودو ی دستشم کنار سرم ی هینه  ی نگاه

 بلند کردمو بلندشدنم همانا وباسر رفتن تودماا ستاره همانا
+ای دنیا ای سگگروو تلی  بشگگین اخه من میخام کاری بااین عتیقه بکنم وقتی 

 سروشو دارم ن میام آی دماغم وای ننه دماغم
 _اه خفه چیزی نشدک حاال

 زی نشد؟+ع واقعاچی
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 سروو خندید وسری تکون دادوگفت:پایین منت رن براصبحونه بیاین
 _االن میایم ا فخری اینا گ خبر

ضید  سره میز جناب مهربان تو ستو گفت: ش شماو ن سروو ی هاله غم توچ
 میدن  ودبیاین

 +این چرا ناراحت شد
 ستاره سرشو گچ کردو نگام کردوگفت:نمیدونم پاشو اماده شوبریم

ستوران هت  مامان بود بعدا  اماد ستاره رفتیم تو ر شدنمو ی دوو کوچولو با ه 
 بابا سروو و ی خانمی 

 _سالم
 مامان وبابا بالبخندجوابمو دادن ولی اون خانم فقط نگاهم کرد 

 کناره گوو مامان اروم گفتم:مامان این خانوم کیه
 مامان:صبحانتو بخور عزیزم بعدصبحانه پدرت میگ

 
 _بابا 

 یابابا:جانم دن
 _این خانوم کین؟

 بابا:این خانوم مادر محمده
 _خب؟

 بابا:محمد دیشب انگار بعدک فخری اینارو میگیره  نگ میزنه ب مادرو
 _خب؟

 بابا:دوست دارم ادامشو ا  خوده مادرو بپرسی
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 _بابااین خانوم حتی جواب سالم منو نداد
 بابا:وایسا برات میگ حاال صبرکن

 ی چیزخواست +محمدم دیشب بعده چندسال ا م
فقط نگاه ب چشماو میکردم محمدکپی مادرو بود ولی مادرو توچشماو 

 ی غم دیده میشدو توچشمای محمد ی غرور بزرگ
+اونم اینکه بیام تورو ا خانوادت خاسگگتگاری کنم میدونم اینجا جاو نیسگگت 
وقتش نیسگت محمدم ا دیشگب بعده  نگش هیچ کس ا و خبری نداره انگار 

یک اون طرفی ک گرفتنش خونه رو اتیش  ده و چندتا جنا ه یکی ا  ادمای شگر
سگگوخته ک اوردن بیرون یکیش وسگگگای  رافو   بوده دسگگتش ک حدس  دن 

 محمدمه ولی چیزیش معلوم نیست من میدونم پسرم نمرده
غه  یه همش درو فارو میزنن همش الک یگ چرا این حر یگ داره چی م چی م

 همش ی با یه میدونم
یخت ستاره سروو اشک میریختن بابا سرشو پایین گرفته مامان اروم اشک میر

 بود
 _محمد  ندس

 مامان محمد بلندبلندشروع کرد گریه کردن
+توتلفن گفت امرو میاد میاد ک اگ گذاشتن عروسشو ببره یجای اروم  ندگی 

 کنن گفت خیلی دوست داره 
شوک ب  شدم بغض لعنتی  شتم خفه می شو دا سم تحم  کنم حرفا دیگ نمیتون

 ن بزرگی ای
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 محمد ندس میدونم ک  ندس محمدنامرد نذاشتی بمونم پیشت
سادن  شدن کنارم وای ستاره ومامان  ودپا سرم گیج رفت  شدم  صندلی پا ا  رو

 ستاره ب مامان گفت من حواسم بش هست شمابمونید پیش خانوم رضایی
 

 _ستاره گریت براچیه؟
 ستاره اشکشو پاک کردو گفت:هیچی دنیا هیچی

 بغلم کرد توبغلش کلی هق هق کردم کلی توبغ  هم گریه کردیم  بغضم ترکید
 انقدرگریه کردم تااخرخوابم برد 

 +دنیا بیا سوار تاب شو
 _محمد ب من گفتن تومردی 

 محمدخندید:بیا دختر لفتش نده دیگ
 نشستم روتاب :محمد حالت خوبه

 +اره چطورمگ
 _محمداینا میگفتن

 +دنیا خوبم 
 یوفتما_محمد اروم هولم بده م

 +مواظبتم دنیا
 _محمد قول بده تااخرو هستی

 +دنیا هستم تااخرو
 _قول بده...محمد چرادیگ هول نمیدیر نامرد گفتی تااخرو هستی

 +دنیا تاجایی هستم ک بایدباشم
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 _لعنتی کوشی من اینجامیترسم 
 محمد

ستاره گریه میکرد مامان وخانوم  سرم بودن  ستاره باال ضایی  مامان بابا خانوم ر
 رضاییم همینطور 

 نگاشون کردم دیگ مطمئنم محمدم نیست 
 دیگ مطمئنم تموم شد محمد رفته

ست رو تخت کنارم  ش ضایی ن شیدن گریه کردن خانوم ر شروع کردم جیغ ک
سم کرد ا م  ست  مین باباا اتاق رفت بیرون مامان اومد بغلم کرد بو ش ستاره ن

 خواست اروم باشم 
ی کردم سه ماه  نش بودم لعنتی مگ میشه ولی مگ میشد سه ماه باهاو  ندگ

 اخه تموم شد 
 ماه باهاو کنارو بودم 3نرسیدم بهش نرسیدم فقط 

 لعنت ب این ماموریت لعنت ب فخری
 

برگشگگتیم ایران برامحمد ختم گرفتن مادرو منو ب عنوان نامزد محمدمعرفی 
کرد منم راضی بودم دوسش داشتم هنو م ی جای دلم ی چراغی روشن بودک 

 شایدمحمد  نده باشه ولی وقتی یاداون خواب میوفتادم 
درهفته دو رو  پیش مادره محمدبودم فعال میخاسگگتم تا چهلمش اونجا باشگگم 

 تواتاق محمدمیموندم عکساشو بغ  میکردم لباساشو برمیداشتم ا  کمدو 



 123 و مغرور طونیش یها سیپل

شت  ست کمی ا ماندا شم د سرو شم وقتی خونه خودمون بودم  ستاره میومدپی
 بخاطره من صداو درنمیومدبابا بدتر ولی 

 روتخت محمد درا کشیده بودم دوهفته دیگ چهلم بود 
نارم نشگگسگگگت  ک خ   مددا مد او ح م مادره  تم  قو  دن نشگگسگگگ تا دره ا

 دستموگرفتوگفت:ناراحت نیستی ک ا من
 _برای چی؟من مزاحم شماشدم 

 +تو دختره این خونه ای عزیزه این خونه
 _ممنون لطف دارین

م عزیز بودن توخونه ای ک ی موقعه ای عشگگقت بغض لعنتی نشگگسگگت توگلو
 توو  ندگی میکرد عزیزه خونه ای ک خانواده عشق مردت توشن

+ی خانومی  نگ  دبهم نشگگونی محمدو بهم داد گفت بعده سگگه هفته بهوو 
اومده گفت شگگماره تورو اول گفته بگیرن بعدک دیده خاموشگگه شگگماره خونه 

 روگفته بگیرن
داری امتحانم میکنی بسگه خدا من ک ناشگکری  شگوکه شگده بودم خدایا بسگه

 نکردم من ک چیزی نگفتم
 +گفت اگ میتونید بیاید اینجا 

 _کجا
 +تو گرگان

 _اگ محمد باشه گرگان چیکارمیکنه اخه
شتن ایران ا دبی  شتن برمیگ سرو ک دا شب باهم +منم گفتم  نه گفت تو ی 

حمد بینن حال ممحمدو پیدامیکننو میبرنش بیمارسگگتان همونجا ولی وقتی می
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له داشگگتن اینجورم نتونسگگتن  ناعج گارای ما ان باهواپی یارنش ایران  بده م خیلی 
 محمدو بذارن بیان
 _اگ ی نقشه باشه

 +باپلیس میریم
 _کی بریم

 +فرداصبد من باپدرت صحبت کردم فردا با سه تاا  پلیسها میریم
 

 _پس من میرم خونه فردا میام فرودگاه
 +باشه عزیزم 

 شدنم ا  طاهره جون خداحاف ی کردمو برگشتم خونه بعدا آماده 
 لباس مشکیموعوض نکردم چون معلوم نبود قضیه راسته یان 

گاو کردم اگ  ناره تختم بود ن باخودم اورده بودم خونمون ک مدو  عکس مح
 خودت نباشی میمیرم داغون شدم داغون ترمیشم

باخانومه ی ربع دیگ هواپیما بلندمیشگگگه گ اسگگترس بدی دارم طاهره جون 
 هماهنگ کرده و ادرس ا شون گرفته

 طاهره جونم لباس مشکیشو درنیاورده بود
 سه تاا  افسراپشت مانشسته بودن

 طاهره جون:دنیا چقد پاتو تکون میدی دخترم
 _طاهره جون حالم بده استرس دارم

 طاهره جون:استرس براچی دخترم محمدم  ندس من ک گفتم
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 _بله طاهره جون شمادرست گفتین
شت ک  سی ندا ستیم ولی آدر سیدیم گرگان فرودگاه ا طاهره جون آدرس خوا ر

 بگه 
شو میدیدم همش توهم بوده همش خیال بوده رو  انوهام  شمام حال شتم باچ دا

 نشستم طاهره جون ا  درده فوت پسرو اینجوری شده بود
 خیالش این بوده ک  نگ میزنن خیالش این بوده ک ادرس داره

م گریه میکردم طاهره جون فقط نگاهم میکرد واروم اشگگک توفرودگاه جیغ میزد
 میریخت

 
یک هفتس ک برگشتیم طاهره جونو بیمارستان بستری کردن بخاطره افسردگی 

 شدید
دیگ خونشونم نمیرفتم دیگ نمیتونستم تحم  کنم داشتم دیوونه میشدم خاله 
محمد بهم  نگ میزد پسرخالش هرسری فقط باصدای گریه من طرف میشدن 

 فقط همین
 مامان دیگ نذاو دیدن طاهره جونم برم گفت حال توام بدمیشه 

دوبار رفتم  یره سگگروم سگگتاره بیشگگتر برام وقت میذاره ولی وقتیم ک میذاره من 
 همش عکس محمد بغلمه و ب  ستاره بدون حرفی نگاه میکنم

ماه گذشگگته دیگ نکنه کاری کردین ک 3سگگتاره:بسگگته پاشگگو خودتوجمع کن 
شدی مامانش پاشد رفت آلمان ادامه  ندگیشو کنه توهنو  اینجا مث اینجوری 

 افسرده هایی مامانتو دیدی اون بیرون حالش چطوره
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دنیا پاشو دیگ خستمون کردی پانمیشی توام بیابرو تیمارستان ی ی ماه بخواب 
پسرخاله سروو ا  یونان اومده میخاد هفته دیگ بره پاشو بیابریم خونه ما یکم 

 کمکم کن
 _ول کن ستاره

 ستاره:پاشو دنیا حامله ام هستم نمیتونم برم سمت گا 
 _چی

 ستاره:حامله ام
 _ستارهه
 ستاره:ها

 _بدون ا دواج
 ماهه عقدکردیم باهم  ندگی میکنیم2ستاره:دنیا منو سروو االن 

 _وااای ستاره پسربود اسمشوبذار محمد
 ب من گستاره:دنیا بچم دخترمیشه بعدم اسم بچه خودتوبذا محمد 

 _من بچه ندارم
 ستاره:یسال دیگ ک بچه دارمیشی

 _هه
 ستاره:کوفت پاشو بریم

 
 ساله تودانشگاه استادم اونم گ استادی انقدر اتیتم میکنن ک نگو3_

 +حقته دلم خنک شد
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 _تو چیکارمیکنی جوجت بزرگ شده
 +اره خالش ی پسره شره موفرفری لوس

 _ای جونم دلم براتون تنگ شده
 برگردی +مام نمیخای

 _چرا دیگ برمیگردم تواین سه چهارماه
 +هوای اونجاچطوره

 _هوای کیش همیشه چطوره همونجوره
 +ا طاهره خانوم گ خبر

 _ا دواج کرده
 +اوه باکی

 _نمیدونم نپرسیدم
 +ا اولم خربودی نمیپرسیدی

 _جوجت چندسالشه االن
 سالشه 4ساله رفتی جوجه منم5+خانوم تو

 _سروو چکارمیکنه
  بان تدریس میکنه+سروشم 

 _خوبه گ  بانی
 +گوسفند

 _گاو ندارین
 +بیشور کاره شوهرمنو  یرسوال میبری

 _خودت گ غلطی میکنی منوا کجاپیداکردی
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 +خودمم میخورم میخوابم بچه داری میکنم مامانتو دیدم ا و گرفتم
 _کجادیدی

 +یکی ا مهمونیای همکارای قدیمی سروشو بابات
 _اها باشه 

 داتوشنیدم مواظب خودت باو+خوشحال شدم ص
 _فداتشم توام مواظب خودتو جوجت باو

 +قربونت خدانگهدار
 _خدافظ

 
 +چقدر خانوم شدی

برگشتم ب طرف صدا ا چیزی ک میدیدم اصال مطمئن نبودم بادهن با  نگاو 
 میکردم اومد جلو

 +پشه رفت داخلش ببند
شامو تکون میدادم ن پلک میزدم فقط نگاو ستم ولی ن چ ین میکردم ا دهنموب

 ک سو د بود اینجاچیکارمیکنه
 +خیلی وقته اومدم ایران ولی توکیش  ندگی میکنم هنو م بلندبلندفکرمیکنی

 _برای چی؟
 +با مامانم اومدم

 _مامان بهم چیزی نگف
 +خبرندارن
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 _تواین دانشگاه چیکارمیکنی
 +اومدم پیش یکی ا دوستام

 _خوشحال شدم دیدمت
 +دنیا خیلی بزرگ شدی

 ن ر _ا گ
شماو برق میزد لبخند رولبش بود ولی االن  +دنیای اون موقعه بادیدن یکی چ

 تو خیلی بی احساس رفتارکردی
 _ن اشتباه میکنی یکم شوکه شدم
 +میتونم شماره تلفنتو داشته باشم

 _اره بزن
 +امشب میای بریم شام بیرون

 _نمیتونم پوریا فردا دانشجوهام امتحان دارن باید سوال طرح کنم
 +استادی؟

 _اره
 +ولی توک افسری خونده بودی

 _تغییر شغ  دادم
 

 +باشه االن کالس داری
 ب ساعتم نگاه کردم وای دیرم شد

 _اره ولی دانشگاه ن تو ی آمو شگاه
 +بیابرسونمت
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 _ممنون ماشین دارم سالم برسون ب مادرت فعال خدانگهدار
 +سالمت باشی خدافظ

یااینو کجای دلم تا ه یکم ب خودم اومدما  رفتم سگگمت ماشگگین خدا بذارم 
 اوووف هرجامیریم یکی پیدامیشه 

 رسیدم جلوآمو شگاه ماشینو خاموو کردمو رفتم داخ 
هی خدا میخام برگردم پیش مامان بابا نمیتونم اینجارو تحم  کنم بخ گگو  
یانم پیداو شگگده این هفته ک ترم تموم میشگگه میرم میگم دیگ نمیخام  ک پو

 تدریس کنم
 یه داره  نگ میزنه اوفآی ننه ک

 _الو
 +سالم

 ی غم تودلم نشست صداو چقدشبی محمدم بود
 _سالم بفرمایید

 +خوبی خانوم مهربان
 _ممنون شما

 +میشه همو ببینیم
 _اقا شماکی هستی میشه خودتو معرفی کنی

 +اگ میخای بدونی کیم بیاجلوپنجره
 تلفنو قطع کردم هی خدا مزاحمم پیداکردیم همینم کم بود
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خیال پاشگدم رفدم ی چی کوف کنم ک دوباره گوشگی  نگ خورد همون بود بی
 جواب ندادم با م  نگ  د جواب ندادم

دره خونمو  دن حتما خانم اکبری اومده کاسگگشگگو ببره ک توو او بوو کاسگگه 
 روبرداشتم داخلشو یکم شکالت ریختم رفتم درو با کردم

لی خورد شد پامو برید و دیدن کسی ک جلوم بود شوکم کرد کاسه ا دستم افتاد
 دردشو اصال حس نکردم

 
درد قلبم درده این شگگوکا بیشگگتر بود چقد عوض شگگده الغرشگگده بود چشگگامو 
با وبسته کردم شاید توهمه ولی با م محمدبود روبروم قلبم شروع کرد تند تند 

  دن خونه دورم چرخیدو افتادم  مین
 +دنیا خانوم دنیا پاشو خانمی

د بود با م هسگگتش انگار واقعیت داره محمده منه همون چشگگامو با کردم محم
 سال پیداو شده 4ک براو ی قبر با ی میت سوخته بود محمد من  ندس بعده

 ولی نامرد چرا بعده این همه سال
 _خانم هنو  بلند فکرمیکنی

شمام  شتم بدونم گ خبره نگاو کردم بغض کردم چ ست دا ستم دو ش شدم ن پا
 پره اشک شد 

 کنم برات+میخای تعریف 
 باسر تایید کردم

+اونشگگب توک رفدی ب بچه ها خبردادم بیان اومدن فخری ایناروگرفتنو بردن 
 اومدم بیام بیرون ک یادم افتاد محلول داخله 
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 رفتم داخ  شریک فخری قایم شده بود باهاو گ  آویز شدم 
 ملح ه اخرک یادم افتاد بمب گذاشتن تااون دارو ها بره هوا بیخیالش شدمو  د

 بیرون
 ولی قبلش وسایالم ا  توجیبم افتاده بود کنارو

 خونه ترکید من ناشنوایی گرفتمو حالمم بدبود نامرد تو سینم چاقو  ده بود
 کشون کشون خودمو تایجا رسوندمو بعدبیهوو شدم

شوهرتو گرگان بودم خانومه گف ب خانوادت  وقتی بهوو اومدم پیش ی  ن و
یادم بود ولی ا تون خبری نشگگد فهمیدم ک خبردادم شگگماره تووشگگماره خونه 

 باورنکردین 
نگهم داشگگتن پیش خودشگگون تاخوب شگگگدم مرده کمکم کرد کارپیداکردمو 
همونجا مشغول کارشدم ولی ن ب اسم محمدرضایی چون صاحب این اسم 

 فوت شده ب حساب میومد ب اسم سامیار سهی 
خالم خبردارشگگدن  دلم هوای مادرمو کرد  نگ  دم خونه گفتن رفته  نگ  دم

شماره مامانموگرفتم فهمیدم ا دواج کرده بهم تعریف کرد گ اتفاقایی افتاد گف 
 ک تاگرگان اومدینو مادرم اونجا یادو نبود ادرس داره یان

 
ا تو ا و پرسیدم توقع داشتم بگه ا دواج کردی ولی گف ا  تهران رفتیو توکیش 

 تنها ندگی میکنی
 ا سروو پرسیدم گف خبرنداره

 شماره پدرتو ا  مامان گرفتم
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 نگ  دم بهش پدرت باورو نشگگد باهام قرارگذاشگگت وقتی دیدتم ی سگگیلی 
 مهمونم کرد مادرت بغلم کرد گریه کرد

 شماره تورو ادرستو خواستم ا شون اونام دادن
ولی ی هفته کارداشگگتم تابتونم شگگناسگگنامه بااسگگم ورسگگم واقعیم بگیرم بعدک 

 دم اینجاگرفتم بلیط کیش گرفتمو اوم
فقط اشگگک میریختم بیچاره طاهره جون میگف محمدو  ندس میگف  نگ 

  دن ولی من فکرمیکردم توهمه 
 +میخای همش گریه کنی

 اشکمو بابلو م پاک کردم و سرمو ب نشونه ن تکون دادم
 +من هیچی نخوردم

 _االن برات ی چی درست میکنم
امرگم بده ابروم رف ی اومدم برم ی غذا درست کنم ک تو آینه خودمو دیدم خد

 تاب گشاد با ی شلوارگشاد میگم چرااولش ک دیدتم لبخند  د
شیدم موهامو دم  شلوار پو سمو عوض کردم ی بلو   سمت اتاقم لبا  ود دویدم 
سه بودو ب عکس خودو ک رو  ش ستم اومدم بیرون محمد رومب  ن سبی ب ا

شکی بود نگاه میکرد رفتم کنارو ربانو ا  سلی مب  با ربان م گندم  روعکس ع
 و رفتم اشپزخونه

خووو حاال چی درسگگت کنم من ک نمیدونم محمد چی دوس داره ولی بذا ی 
 قرمه سبزی درست کنم انگشتاشم باهاو بخوره
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شه خیلی مونده پس بذا میوه ای  شتم ولی تاوقتی ک پخته  سبزیو بارگذا قرمه 
 چیزی ببرم فعال براو

 گذاشتم کناروچندتامیوه و ی کاسه تخمه برداشتم بردم 
باورم نمیشگگگه هنو م محمدم  ندس محمد درحال چرت  دن بود منم درحال 

 کشیدن غذا 
 قرمه سبزی شده ها انگشتای پاشم باهاو میخوره 

 محمدوصداکردم اومد پای میز
 ی نگاه ب من کرد ی نگاه ب غذا الهی ا  چشماو خستگی میبارید 

لوم برنج کشگگیدم ولی ا گ براو برنج ریختم بشگگقابوگذاشگگتم جلوو براخودمم
 پایین نمیرفت همش دلم میخواست نگاو کنم

محمد شروع کرد ب خوردن اولین قاشقو باشک برد تودهنش تامزه کرد یه نگاه 
 باتعجب بهم کردوگفت:ا کی آشپزی میکنی

 _ا وقتی اومدم کیش
 +خیلی خوو مزس مرسی

 _نوو جان
 دن باتعریف محمد به اشتها اومدمو شروع کردم غذاخور

 _برو تواتاق بخواب
 +ظرفاچی

 _وا میشورم برو تو
 +پس حداق  کمکت کنم جمع کنی
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 _نمیخاد برو بخواب
 +تونمیای

 _قیافش خسته بود ولی شیطنت میبارید ا و
ی چشگگم غره توپ بهش رفتم که باعث بلندخندیدنش شگگد لپمو کشگگیدورفت 

 سمت اتاق
 بودمیزو جمع کردم ظرفارو شستم گوشیم  نگ خورد مامان 

 _الو 
 +کوفت 

 _سالم مامان مرسی خوبم شماخوبی
 +دختر ب اون پسر خوب برسیا

 _مامان چراخبرندادی بهم
 +دوست داشتم مشکلیه

 _نه مامان جان چه مشکلی اخه
 +افرین تادوهفته دیگم بندوبساطتو جمع کن بیاشهرخودت 

 _نمیام  ورمیگی بهم میفرسیم خرید
 یام باکتک بیارمت+حقته وظیفته پرو با ی درنیارا ب

 _مامان
 +یامان جیغ نزن پسره االن پشیمون میشه

 _خوابه 
 +خاک برسرت میذاشتی برسه بعد شروع میکردی بی حیا
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_وای مامان خسگگته بود ناهارخورد رفت اتاق بخوابه من کارام همین االن تموم 
 شده

 +برو یه چیزبرا شام اون بچه درست کن
 که چی بخورم _اگ خودم تنها بودمم نگرانم بودی

 +خب معلومه نه 
 _مرسی که انقدر رکی مامان جون

 +خواهش میکنم مزاحم نشو کاردارم فعال
 _خدانگهدار

 
 امرو  قراره برم دنبال استفاء نامه وبقیه کارام

محمد هی اصگگرار داره  ود برگردیم سگگتاره پدرمو در اورده ا بس  نگ میزنه 
 میگ  ود بیا

نم قراربود انجامشگگون بده و سگگگه رو دیگ محمداینجا چندتا کارداشگگگت او
 برگردیم

بابا  نگ  دو وکلی باهام راجب محمد حرف  د مامان محمد  نگ  دبهم و 
 مامان کلی غر  د ک  ود بیامو کارامونو کنیم دیگ مجردی براهردومون بسه 

 مامانه دیگ هررو  تا نگ نزنه فهشو غرو باره من نکنه بیخیال نمیشه
شگاه وقتی شاخ دربیاره اول  رییس دان ستفا بدم ا تعجب کم بود  گفتم میخام ا

 مخالفت کردوگفت:خانم مهربان ماتااخره ترم به شمانیا داریم 
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ولی وقتی دید من پافشاری به استفاء کارم دارمو گفتم میخام برگردم تهران قبول 
 کرد

خودم ناراحت بودم باید  ودتربهشگگون خبرمیدادم یه اسگگتاد جایگزین میکردن 
 د نامردی شد بیچاره بچه ها و

 رفتم دفترامو و رانندگی واونجام گفتم نمیام
شتن  نگ  دنو ناراحت بودنو دلی  رفتنمو  شمارمو دا شجوهام که  سه تاا دان دو

 پرسیدنو فقط گفتم:پدرمادرم میخان دیگ برگردم پیششون
 اصال دوست نداشتم کسی بفهمه دلی  اصلی برگشتنم چیه

 دوباره سروکلش پیداشد ای خدا تلفنم  نگ خورد ستاره
 _الو
 +درد

 _جلوبچت خوب حرف بزن حداق 
 +نیستش با باباو رفته بیرون

 _خوبه دیگ تو بخوروبخواب سروو برات بچه داری کنه
 +همین ک بهش لطف کردمو  نش شدمو براو یه توله اوردم خیلیه

 _اره خب
 +کی تشریفتو میاری ماریخت نحستو ببینیم دلمون تنگ شده

 فرداشب_
 +خب پس میبینمت بچم اومد بای

 _ببوسش بای
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 _محمد اون بچه رویکم بده بغ  من خوب
 +خوبه ا صبد تاع ر همش پیش توبوده

_نه بخدا سگگتاره ومامانم مگ میذارن من بغلش کنم فقط وقتی گریه میکنه 
 گشنشه میدنش به من

 +یکم باهاو با ی کنم میدم بهت
 _محمد بچه منم هستا!

 وء بچه من نیست؟+خب بچه ت
 _خب بابا نخواستم

 +پیف بو میده فکرمیکنم خرابکاری کرده
 _خب ببربشورو من که نمیتونم

+دنیا واقعادیگه داری به پدربودن من توهین میکنی االن بشورمش یکی دوسال 
 دیگ میاد میگ بابا دوست پسرمو اوردم بهت معرفی کنم!

 رفی کنه_خب مگه بده بچه ستاره وسروشو میاره بهت مع
 +من جنا ه بچمو رو دوو اون خانواده ام نمیذارم

سگگتاره ا آشگگپزخونه داد د:دلتم بخواد پسگگرم مث  دسگگته گ  میمونه اصگگالببین 
 میذارم دخترتوبگیره یانه

 +دخترمو به کسی میدم که کس باشه
 _خب دیگه جلوبچم باهم بحث نکنید یادمیگیره

 رستان اومدم دیگ او بلندکردمستاره:پاشوگمشو خودتو جمع کن من تاا  بیما
 سروو:واقعا؟
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 ستاره:ع سروو یادت نیست؟!
 سروو:عزیزم من ک یادمه شمادوماه ا تخت پایین نیومدی

محمدانقدرخندیده بود به  ورنفس میکشگگید مامانم لبخند به جمعمون میزدو 
 نگاهمون میکرد

 _محمد بچه بوو داره خفم میکنه
 نیاستاره:محمدپاشو دیگ یکارمیخوای بک

شو گفت:ببینم چطور  سرو ست  ستمال بدن بچه رو داد د ستاره د شد  محمد پا
 ا پس شستن یه بچه برمیاینا 

 سروو باتعجب به ستاره نگاه کردو سرشو کج کردو رفت سمت دستشویی
 ستاره برگشت یه چشمک بهم  دو رفت کناره مامان

شقمو بهم برگردوند ثمره شحالم کناره خانوادمم خداع شکر خو شقم  خدارو ع
 سالمه بهترین دوستم کنارمه

 آغوو تو بهترین راه دنیاست 
 مرابه راه راست هدایت کن

 پایان

 زیبا رمانبابت نوشتن این  عزیز یرامیصبا بابا تشکر از 


