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 به تو سجده ميکنم دري به کعبه باز نيستو

 بس که طواف کردمت مرا به حج نياز نيست

 به هرطرف نظر کنم نماز من نماز نيست

 مرا به بند مي کشي ازاين رهاترم کني

 زخم نميزني به من که مبتال ترم کني

 ازهمه توبه ميکنم بلکه توباورم کني

 قلب من ازصداي توچه عاشقانه کوک شد

 تمام پرسه هاي من کنار توسلوک شد

 عذاب مي کشم ولي عذاب من گناه نيست

 گرتويي شکنجه اشتباه نيستوقتي شکنجه 

 قلب من ازصداي تو چه عاشقانه کوک شد

 تمام پرسه هاي من کناره تو سلوک شد

ساعته رميزي باب اسفنجيم گوشمو کرکردبود باچشماي نيمه باز بالشو به سمته ساعتم پرت کردم اي توروحت اخه کي 

توي مزاحمو اختراع کرد فايده نداره بااين که بابالشتم اونو زدم روزمين داره ول ميچرخه ديگه اعصابم خورد شده بود 

خفه کردم وقتي صداشو خفه کردن ي نفسه راحتي کشيدم اخيش  مجبور شدم ازخوابه نازم بلند شم وصداي اين ساعتو

دوباره به خوابه نازم برگشتم هنوز سرم به بالش نرسيده که نوبته موبايلم شد گريم گرفت خدا چقد بدبختم صفحه ي 

 .. گوشي رو نگاه کردم اسمه مريم توش بود گوشيرو ورداشتم الوو

 ـــ

هنوز خوابي ميدوني ساعت چنده ميدوني چند شنبس ميدوني باکدوم استادي امروز مريم .الو کوفت الو درد الو مرض  .

 کالس داريم

 ــ..

 من . ممنون که حاله بنده رو پرسيدي دومن اين که امروز باکدوم خري کالس داريم که دوسته موادبمو پريشون کرده.



 

 ـــ

ي بااستاد سماي کالس داريم زود باش اماده شو بيام مريم ـ ده اخمق نميدوني که اگه ميدونستي که راحت نميخوابيد.

 دنبالت تاخودم بجاي استاد از کل دانشگاه اخراجت نکردم دارم ميام معطلم نکني ها باي

 ـ..

من. وقتي گفت بااستاد سماي کالس داريم تمامه ستونه بدنم به لرزه افتادبود زودي ازتختم پريدم پاين به سمته دستشوري .

حافظه شده بودم چطور کالسه امروزو فراموش کرده بودم ازدستشوري امدم بيرون شروع کردم به لباس  رفتم چقد کم

پوشيدن ي مانتو ي قرمز کوتاه تنگ تنم کردم باشلواره سفيده لوله اي مقنعه ي جيگري پوشيدم شروع کردم به کرم زدن 

شماي سبزم که خودشون خداي انگار سرمه بهشون خودم سفيد بودم ها ولي کرم بيشتر صورتمو تميز تر نشون ميداد وچ

کشيدن لبامم قتچه اي بينيمم انگار عملي بود خالصه خوشکل بودم موهاي رنگ شده امو کج کردم کوله پشتيمو پوشيدم 

سالمه تک فرزندم بابام ??ازخونه مجرديم زدم بيرون بزارين خودمو معرفي کنم اسمه من ايداهست ساکنه شيرازم 

ره مامانمم تاجره دبي هست خالصه وضعمون توپ هست امروزو باي استاده رواني کالس داريم ازاون استاداها کارخونه دا

وقتي دير ميرفتيم سره کالسش خودمو به فقيري ميزنم خدا کنه امروز دير نکنيم بلخره اين مريم ديونه امد واي مريم چرا 

د تومسير نزديک بود تصادف کنيم باغر زدناي من بلخره الک پشتي رانندگي ميکني گاز بده دختر اي توروحت استا

 ..رسيديم اما ازبدشانسيمون استاد سره کالس بود

 ــــ

 . مريم.همش تقصيره توي ايدا االن چه خاکي به سرمون بزنيم.

 ــــ

 ..م امدمن. خودمم نميدونستم بايد چکار کنيم ي نقشه ي کشيدم توکيفمو گشتم بله پيداش کردم ي لبخند رولب.

 ..به مريم نگاه کردم گفتم مريم خوب به حرفم گوش بده چي ميگم

 .ــ.ـ

 مريم . باز چه نقشه اي داري شيطون امد سراغت؟؟.

 ـ.ـ..



 

من . من خودم شيطونم نيازي به کمکه شيطون ندارم االن شيطونه ازدستم هنگ ميکنه خنده اي کردم بانده توي کيفمو 

دراوردم ودوره دستم پيچيدم مشغوله پيچيدن باندم شدم که مريم زد توسرم اي ول شيطون داشتم ريز ميخنديدم خب 

 تونم بيام توکارم تموم شد دره کالسو زدم وبازش کردم سالم استاد مي

 ـ.ـ.

 نخير چندبار ديرمياي خانمه رادمنش.

 .ـ.

ـ. من .صورتمو مچاله کردم مثال درد دارم اي استاد من خيلي زود امدم ولي بخاطره تصادف کردن باعث شد دير بيايم دکتر 

اخه ميدونين استاد شما گفته بود بايد يک هفته خونه نشين شم ولي من بااين حالم نتونستم از درس دادنه شما دل بکنم 

 .. خيلي خوب درس ميدين باشه استاد ما ميريم معذرت ميخوايم که مزاحمه درستون شديم ميخواستم برم که صدام کرد

 ـ.ـ.

 استاد . دخترم خوشحالم به درسم احترام ميزاري وبااين حالت امدي تادرسه منو گوش بدي ميتونين بشينين

 ــ..

ت با بچه هاي کالس نگاه کردم همه ريز ريز ميخنديدن همه منو ميشناسن ممنون استاد بيا بريم من . اخ جون نقشم گرف..

بشينيم مريم جان مريمو بايد ميديدين زير بغله منو گرفته باتعجب به کارام نگاه ميکنه دمه گوشش گفتم فيلم بازيو داشتي 

چه ها برام خطو نشون ميکشيدن با حرفاي استاد ميزد اونم امد گفت عجب بازيگره مارمولکي بودي ته کالس نشستيم که ب

گوش نميکردم همش درحاله چرت بودم که شنيدم گفت خسته نباشين سريع بخودم امدم يعني من به درسش گوش 

ميدادم منم گفتم استاد واقعا خسته نباشين درس دادنتون عالي بود خودم از پاچه خواري بدم ميومد ولي بايد مخ استادو زد 

باخنده گفت ممنون دخترم ازکالس زد بيرون همه بچه ها هجوم کردن به من منو ميزدن يکي ميگفت عجب بالي هستي که 

يکي ميگفت دسته شيطونو ازپشت بستي خالصه منو وادار به غلط کردن کردن اين پسره علي رو ديدم بسيجي بود ازش 

بته اين اسمو خودم روش گذاشتم بچه هاهم ازم گرفتنش ميترسيدم نميدونم چرا ولي بچه ها لقبشو انتن صدا ميزدن ال

لقبشو گذاشتن انتن اگه بدونه لقبش اينه ها خودشو دار ميزدازکالس بيرون رفت ولش کنين بچه ها خندم گرفته بودوقتي 

رفت همه پسردخترا نفسه راحتي کشيدن منم گشنم بود گفتم من ميرم ي چيزي کوفت کنم داشتم ازکالس ميرفتم که 

مه کالس دنبالم امدن وا چرا مياين دنباله من ازاونور فاطمه گفت توکالس حوصلمون سر ميره باتو بيايم حوصلمون سر ه

نميره ديونه ها مگه من دلقکم که بيام براتو شکلک دربيارم اونور سامي ميگفت نه ريسه شياطيني همه زدن زيره خنده با 

بودن داشتم زبونمو براشون درميوردم که سرمو چرخوندم با چيزه سفت کيفم زدم توسرش بادو فرار کردم همه دنبالم 

 .......برخورد کردم



 

خوردم به ديوار ازاونور روزمين مثله سفره پهن شدم اخ اخ اي دستم به ميري ايدا ديدي راستي راستي دستت شکست 

مو باز کردم اين کجا رو نگاه ميکنه چشمام ازدرد بسته بودم که صداي اين انتنه رو شنيدم ببخشين چيزيتون شده چشما

پاشونگاه ميکنه که داره باکفشاش حرف ميزنه دوباره تکرار کرد ببخشين حالتون خوبه اي بابا من نکار شدم اين سرش به 

سينش چسبيده اي درد داشتم باعصبانيت گفتم عمو من اينجام کجارو نگاه ميکني اونا کفشته هااا بلند گفتم که درست 

ها بمن رسيده بودن داشتن به حرفاي من توجه ميکردن اي بابا اين پسر هنوز داره کفشاشو نگاه ميکنه عمو  بشنوه بچه

کوري مگه ميگم بمن نگاه کني ببيني چيزيم شده يانه نميميري جوابم فقط ببخشيد بود برام عجيب بود حتي ي نگاهم بمن 

دورزخ مي افته ديگه عصبي شدم ببين عمو من با انگشتم برات نميکرد شرط ميبندم ازنگاه کردن به من فکرميکنه به اتش 

بشکن ميزنم توبهش گوش بده تا ببيني من کجام بااين حرفم همه بچه هازدن زيره خنده منم بشکن ميزدم که سرشو به 

ديدم اون سمت چرخوند چشماشم بسته بود نه اين ادم بشو نبود بلندشدم ولي بادرد باسنم اخي گفتم نزديکش شدم که 

قفسه هاي سينش باال پاين ميره خواستم اذيتش کنم بهش نزديک شده بودم که بايک ببخشيدي فلنگو بست ازمون دور 

شد اين باعث شد همه بچه ها ازخنده روده بور بشن منم خندم گرفت اين ديگه کي بود ازترسه نگاه کردن به من فرار 

اره شده بود حسرتشو خوردم بيشعور توصده راهم ايستاده بود خب کرده بودمانتومو تکوندم خيلي خاکي شده بود يکم پ

رواني انتن اينجوري راه ميري باهزار ادم تصادف ميکني حتما روزي صدبار باديواره اتاقش برخورد ميکنه ازاين حرفم 

نم عينه نديدبديدا خندم گرفت اي پام ناي رفتن نداشتم روي صندلي حياط دانشگاه نشستم که فاطمه برام کيکو قهوه اورد م

 ..... بهشون حمله کردم

 واي فاطمه دستت درد بکنه امم يعني نکنه االن يکم جون

 گرفتم اون انتن بي عرضه ي خسيس خيره به پاش حتي

 خسارتم نداد بابا اين روزاهمه قاطي کردن اون از بچه

 هاي کالس منو به کتک گرفتن مثال بمن ابرازه محبت

 ميکنن اينم ازاين انتنه حتي ي نگاهم بمن نکرد بگه

 .. عزيزيم طوريت شده بيا ببرمت بيمارستان شانس نداريم ها ولي حالشو ميگيرم

 .ـ.ـ...

. 

 ـ فاطمه .واي ايدا نفس بگير کاش برات کيک نميگرفتم.

 ها االن جون گرفتي مخه منه بدبخت سوراخ کردي چقد



 

 حرف ميزني ببينم توحلقت راديون گذاشتن بلند شو بريم

 کالس داره شروع ميشه االن استاد رحيمي بياد اينبار چه

 .... نقشه اي داري پاشون که اين بار چيزي نداري بگي

 .ــ.ـ

 من . نترس من براي امدن توکالس هرکاري ميکنم شده..

 ن ترممو حذفم نکننباويلچرم بيام فقط غايبي برام نزنن اي

 خودش کليه بلند شدم واي ننه بترکي انتنه خيره به کفش

 همش تقصيره تويه بزارخوب شم ي کاري ميکنم که بگي

 غلط کردم به شما نگاه نکردم به جاي صورته ماهت

 کفشارو نگاه کردم هه عجب اعتماد به نفسي دارم فکرکنم

 تو کهکشانا رفته ازفکر بيرون امدم وارده کالس شدم ي

 نگاه بهش کردم ولي اون سربزير چشماشو بسته ي تسبيح

 دستش بچه ها داشتن نگام ميکردم دره کالسو زدم

 باصداي بلندي گفتم يااهلل منو امدم دوستان چادر سرتون

 کنين ي لحظه فقط ي لحظه ديدم نگام کرد به ثانيه بايد

 شمارد نگاهشو ميگم ديدم دوباره سر بزير شد لبش

 ميخنديد ولي نه اونقدر که بگي واي لبخند بزرگي زد سريع

 خودشو جمعجور کرد از اونورم سامي بلند گفت حاج اقا

 بياين تو چادرو سرکرديم اينبار کالس ازخنده منفجر شد

 منم خندم گرفت اخه نميدونين خيلي باحال اداي زنارو

 دراورد .واي نميري سامي ازخنده به نفس نفس افتاده



 

 بودم صورتم کبود شده بود نفسم گرفته بود اه االن همه

 ميفهمن اسم دارم مجبور شدم به کيفم اشاره کنم بچه ها

 دورم جمع شده بودن ازاين ماجرا فقط مريم خبرداشت

 سريع شيشه اسممو زاشت تودهنم دوتا نفس ازش گرفت

 داشتم به خفه ميشدم امااالن هوابرام باز شده بود راحت

 شدم واي وقتي زيادي ميخندم ابروم ميره مريمو ديدم

 داشت گريه ميکرد بچه هاروديدم داشتن ازنگراني پس مي

 تادن لبخندي زدم گفتم حالتونو گرفتم خرمامو نميخوريناف

 بلند خنديدم که خيالشون راحت شد منم سرجام نشستم

 .. ولي هنوز داشتن نگاهم ميکردن چتونه اينجوري به من زول زدين

 ـــ

 . فاطمه. ايدا چرا نگفتي آسم داري.

 ـــ

 ...من . چيزه مهمي نيست عزيزان بيخيالش باوروده استاد همه ساکت شدن ..

واي حوصلم سررفته چقد استاد حرف ميزنه خدا مخمو بامته سوراخ کرد اه بلند شدم صدامو يکم نازک کردم استاد خسته 

ا استاد رضايت داد تموم شديم ميشه ادامشو بعدا بگين با جمله ي من همه گفتن راست ميگه استاد همه اعتراض کردن ت

کنه وکالسو تعطيل کنه واي االن راحت شدم استاد رفت منم وسايلمو جمع کردم ديدم بچه ها حواسشون به من نيست 

لبخنده شيطاني زدم يواش يواش به دره کالس داشتم ميرسيدم که اين انگله جامعه گفت کجا سامي روميگم به پشتم نگاه 

دست به سينه دارن به من نگاه ميکنن لبخندي زدم که فاطمه گفت حاال براما تک خوري کردم ديدم همه اقوام شيطان 

ميکني منم گفتم نه من عمرا بدونه ارواح خبيس چيزي بخورم اممم يعني بدونه دوستاي نازي چون شماها باانگشتم همشونو 

تم فرار کنم ولي اين سامي درو بست اي نشون دادم ديدم همه دارن باخشم اژدها نگام ميکنن موندنو جايز ندونستم خواس

بخوشکي شانس بهشون بالتماس نگاه کردم بدبخت شدم همه منو ميشناسن اين فيلما ديگه خريدار نداره مجبور شدم دوره 

کالس بدوم ولي کسي دستش بمن نميرسيد چون من کالسه ژيبالستيک وتکواندو کال کالساي پرشي ميرفتم ازاين ميز به 



 

يدم فاطمه ازاونوره کالس داد ميزد ايدا شکله ميمونا شدي همه باحرفش ميخنديدن ديگه داشتم خسته ميشدم اون ميز ميپر

گفتم تسليم همه توکافه به حسابه من دعوتن تااينوگفتم هاا همه هو کشيدن ايوال گفتن .بميرين مفت خورا حاال اين همه 

دبختم به اين يتيما غذا بدم همه دوره ميزه بزرگي جمع شده بچه دنباله من داشتيم ميرفتيم کافيشاپ به حساب جيبه ب

 . بوديم داشتيم کيک ميخورديم که سامي گفت

 .ـ.ـ

 سامي .بچه ها نظرتو چيه بريم گردشي زيارتي کوهي بابا پوکيديم اينقد اينجا درس خونديم

 ـ.ـ.ــ

ن بچه ها اهههه گفتن فاطمه بهم ميگفت موجه من .کجا بريم کي حوصله داره بره سفر من که حوصلشو ندارم باحرفه م.

منفي نده اخه ي روزي زبونه اين فاطمه روقيچي ميکنم مجبورم کردن قبول کنم مجبوراا بمن بود اين هفته رو ميخوابيدم 

 مريم که زودي بهونه اورد که خواهرش مياد خونشون ازاين حرفا بچه هاهم قبول کردن چطوره منم بگم مامانم ازدبي امده

لبخندي زدم وقته نقشم بود کسي حواسش به من نبود گوشيمو ازجيبم دراوردم زير ميز باهاش وررفتم اهنگو زاشتم خودمو 

به اون راه زدم مثال نميدونستم کي بگوشيم زنگ ميزنه به صفحه نگاه کردم گفتم بچه ها مامانه ساکت همه داشتن نگام 

يرو زدم مثالن دارم بامامانم حرف ميزنم الو مامان سالم چطوري چي جدي ميکردن وقته نقشه ي فيلم بعديمه دکمه ي گوش

 اين هفته ميخواي بياي اخه مامان من بابچه ها

 ...... قراره بريم مسافرت باشه بخاطره شما نميرم بچه هاهم ماته حرفام بودن تودلم بهشون ميخنديدم که يهو

خت شدم چکارکنم ميدونم زيره دسته اينا ميميرم چشماشونو ريز از شانسه بدم موبايلم تو گوشم زنگ خورد واي بدب

کردن من هنوز ماته اين صورتاي که باال سرشون عالمت تعجب بود بودم ازاين ور گوشيم خفه نميشد دندونام به نمايش 

ارم چرت گذاشتم اممم چيزه من دوتا سيم کارت دارم شايد اين پشت خطيمه بازم صورتاشون تغييري نکرد ميدونستم د

پرت ميگم ي نگاه به همشون ي نگاه به گوشي کردم چي اين که شماره سامي هست بدبخت شدي ازکجا فهميد گوشيشو 

 .. اورد باال

.. 

 . سامي . که مادر امده وتو بامانمياي ديگه اره فکردي ازدسته ما ميتوني فرار کني اينبار مردي ايدا

. 

 به غلط کردنمن . بدبخت وقتي جمله اخرشو شنيدم 

 افتادم اما ديگه دير شده چنددور دوره ميزاي کافي شاپ



 

 چرخيدم همه ميخنديدن منم جيغ جيغ ميکردم اينوراونور

 ميرفتم که باز باديوار برخورد کردم ولي اينبار برخوردم قوي

 نبودفقط صداي شکستنه ليواني چيزي روشنيدم چشمام بسته بود ولي دستم روقفسه سينه ي ينفر بود ازاونجا

 فهميدم اين ادمه واي سينش فکر کنم عضالتيه چون دقيق حسش ميکردم چشمامو باز کردم ي هــيــني

 اينجا کار ميکنه .. احم احم شرمندهکردم که اين پسر انتنه يکم عقب رفت اين اينجا چکار ميکنه اخ يادم رفت 

حاج اقا ياهلل ببخشيد که به شما خوردم توبه توبه خودم امشب ازخدا طلبه بخشش ميکنم وبهش ميگم که تقصيره من بوده 

 که به شما خوردم اصال نميدونستم چي

 ودشون ميخندن باز روکردم بهميگفتم ازاونور ميديدم بچه ها ازکبودي روبه موت هستن اي بابا ايناهم الکي واسه خ

 اين انتنه خيره به ميز اين به همچي خيره ميشه جز من اخه رواني دختر به اين خوشکلي جلوته تو به مورچه

وميزو اينا خيراي ازفکر بيرون امدم گفتم ببخشيد خودم جمعشون ميکنم سريعي خواستم جمع کنم که دستم بريده شد 

 اي خاک برسرت ايدا که دست پا چلفتي هستي

حق دارم خو دختري که تونازو نعمت بزرگ شده يعني همين اخ مامان ازاول صبحي تا االن بدشانسي .. صداشو شنيدم که 

نزنين ازتعجب شاخ دراوردم االن اين دستمو ديد خداروشکر دستمو ديد ولي فکر کنم امشب تاصبح ازخدا  گفت دست

طلبه بخشش کنه ي دستمالي از جيبش دراورد به من داد نه بابا اميدوار شدم دست بخير شد ولي زودي رفت فکر کنم 

ميکردي خاک برسرت دختر خاله ي ماروباش  دنباله جاروبود سامي امد جلو دستمو کشيد گفت همين براهمين اخ اخ

بيابريم بشينيم ....منو کشيد روميز نشستم تو فکر رفتم که صداي فاطمه امد هوي باز چي توسرته ...بهشون نگاه کردم ي 

گو لبخنده خبيث رولبم امد اخ بميري مريم چرا ميزني ..........ـ؟؟؟ مريم براي اين که اين لبخنده جني تو ميشناسم زود ب

 اکيوسان چي توسرته

... 

 ـ من .افرين به همتون خوب منو شناختين من باشماها به سفر ميام اما به يک شرط..همه منتظره شرطم بودن

 ـ.ـ

 ـ سامي. خب بنال ديگه حرصمون ميدي

 ـ..ـــ



 

 .........ـ من. خيلي خب شرطم اينکه انتنو باخودمون ببريم شمال باصداي چــي همشون گوشمو گرفتم

هويــي چتونه گوشم کر شد روانيا صبر کنين بقيشو بگم ميخوام اين پسره انتنو مثل تيپ تو انگشتمو به سمته سامي نشون 

 ... دادم که همه بادهنه باز نگام ميکردن باز مثله منگوالبه من نگاه ميکنين که

 ـ.ـــ

 .... سامي . بيخيال ايدا اين پسره شره ولش کن

 ـــ

 فاطمه .. سامي راست ميگه اين انتنه ولش کن بزار خودمون تنها خوش بگذرونيم

 .ـ.ـ

 .... ــ مريم. من که باشما نميام ولي بچه ها راست ميگن ايدا تيپ اين پسره رو نگاه کن اصال به ما ميخوره

 .ـــ

 تغفراهلل استغفراهلل بگيمعلي . بابا بيخيال اينو کجا ببريم اينو ببريم که توراه بايد تسبيح بدست اس

.. 

 ارزو .ـ خاک توسرت ايدا بااين پيشنهادت.

..... 

ِ س عجب هيکلي داره حيفه اين هيکلش نيست بااون لباساي سادش بجانه خودم کلي وقت ميبره تا مثله ?محمد ...ولي نا ..

 هيکلش بشم هـــي

 .ـ.ـ

واون لباسا گمشده خب چرا خودمون اونو وادار به انداختنه اون ـ.. من . حرفاتون تموم شد خوبه خوتون ميگين هيکلش ت

لباسا نکنيم وبجاش يک رضاي جديد درست کنيم چطوره هوم همه بانااميدي به من زول زده بودن اي بابا شماها کاريتون 

 .. نباشه فقط مخشو بزنين بامابياد شمال اين کار کاره شما پسراس ياال برين مخشو بزنين

 ــــ

امي . اي نميري دختر بااين شرط گذاشتنت حاال چجوري مخه اين بسيجي روبزنيم هوف پاشين پسرا ببينيم چطور ميشه ـ س

 ................................. مخه اين پسره رو زد خدا کنه قاطي نکنه



 

 ـــ...

 من .چيشد قبول کرد يانه.

 ـ.ـ.

محمد .بابا اين ديگه کي بود همش ميگفت کاراي زيادي دارم ازاين وردرس دارم نميتونم باشما بيام براتون ارزوي سالمتي  .

ميکنم ببخشين اگه پيشنهادتونو رد ميکنم به شما خوش بگذره هرچي در توانمون بود انجام داديم پس نمياد بيخيالش 

 راحت شديم فکرده کيه هه

 ..............ـ.ـ

 .. ـ من .يعني هيچ کدومتون عرضه نداشت مخه ي بسيجي رو بزن نچ نچ نچ نااميدم کردين

......... 

 .. سامي . عرضه داري خودت برو مخشو بزن ببينم تو بهتري ياما .

 .ـ.ـ

 ... من. معلومه که مخشو ميزنم فقط ببينينو ياد بگيرين چطوري اونو وادار ميکنم تاباما بياد

 ـــــ

 محمد . فقط مواظب باش بالگد پرتت نکنه خخخخ ..

 ...............ـ

من . هه لگد نه عمو من ميزارم خودش باپاي خودش بيادالزم نيست زيادي زحمت بکشم بگين کي بشما نگفتم خودش  ..

 ...... باما مياد حاال ميبينين نيومدهر اسمي ميخواين رومن بزارين

 .......................ــــ

 ...فاطمه .ايول زود برو که بااسم جديد صدات کنيم.

 ـــــــــ..

من. هه ي کاسه بخوراش به همين خيال باش بلند شدم به سمته انتنه همون بسيجي خودمون رفتم پشتش به من بود احم  .

 ....... احم صدامو نازوک کردم ازصدام براي مخ زدنش استفاد کردم صداش کردم اقارضا



 

اقا رضا واي وقتي اسمه کوچيکشو صدا زدم نميدوني چه حالي شد قيافش خنده دار بود باورش نميشد ي دختر به اسمه 

کوچيکش صداش کنه يک لحظه به بچه ها که يکم ازم دورن نگاه کردم بدبختا از دور برام خطو نشون ميکشين دوباره به 

يدا باخودم حرف ميزدم به خودم گفتم ساکت ادامه نقشتو برو رضا نگاه کردم سربزير اخي چه معصوم خجالت نميکشي ا

اقارضا بچه ها دلشون ميخواد شما باما بيان گفتن شما راضي نشودين االنم خيلي ناراحتن بهم گفتن من ازشما خواهش کنم 

مو نازکتر برگردين شماکه خواهش منو رد نميکنين درسته تودلم قه قهه ميزدم افرين ايدا داري خوب پيش ميري صدا

کردم مياي ديگه رضايي فکر کنم االن پس مي افته صداشو شنيدم صداش ميلرزيد بدبخت واي اب قند بايد بهش داد خدا 

 .... اگه مرد تقصيره من نيست خودش بي جنبس ها

 ــــــــ

صدا ميزد برگشتم رضا .داشتم دوره قهوه درست کنو تميز ميکردم که صداي نازه يک دخترو شنيدم که اسمه کوچيکمو .

ديدم خانمه رادمنشه باز نفسم بند امد اين دختره شيطون بايد ازش ترسيد نميدونم چي توسرشه که اينقد صداشو نازک 

کرده خدايا خودت بدادم برس سرم زيربود که شروع کرد به حرف زدن ازم خواهش کرد باهاشون برم شمال باحرفش 

ده بودم خيلي وقته سفر نرفتم ولي اينا مشکوکن چرا همشون پيله کردن منو رودرواسي گذاشت راستش خودمم خسته ش

به من نکنه نقشه اي برام کشيدن من اين دخترو ميشناسم دسته شيطانو ازپشت بسته ولي دختره خوبيه اگه ي روز کالس 

توکل به خدا باشه  نياد کالسمون سوتکوره االن چکار کنم خدا نميخوام غرورشو بشکنم نفسي بيرون دادم چه ميشه کرد

 .. باشما ميام فقط کي ميريم سرم زير بود نميتونستم توي صورتش نگاه کنم ولي با حرفش هنگ کردم

 ـــــــــ

من .واي چقد فکر ميکنه قبول کن ديگه پاي ابروم درميونه بلخره صداشو شنيدم باشه کي ميريم خدايا شکرت يعني واقعا ..

ود يعني همه رو دوست ميبينم محرم نامحرم برام مهم نيست .سرعي گفتم دمته گرم شکرت نجاتم دادي دسته خودم نب

 رضاي عشقي ازش دور شدم تا اينارو مسخره کنم پيروز مردانه سرجام نشستم همه ماته من بودن

 ـــــ

 ..فاطمه . اخجون راضي نشود خب خب وقته اسمه جديدته.

.... 

دم فردا همه ساعت شش حرکت ميکنيم مشغوله خوردنه ادامه کيک شدم که بازم من .دستمو به عالمته سکوت باال اور.

 .......مثله منگوال بمن نگاه ميکنن چتونه خب بهتون گفتم راضيش ميکنم بامابياد

 .ــ



 

 ..سامي .چطوري راضيش کردي دختر واقعا راضي شد چي بهش گفتي که باعث بشه قبول کنه.

...... 

 ه چجوري راضي شد. ايدامريم. سامي راست ميگ.

........... 

من. اي بابا چيزي نگفتم فقط گفتم بچه ها دوست داشتن شما باما بياي شما قبول نکردين ناراحت شدن االنم امدم به شما .

 .بگم من به عنوانه نمايندشون امدم دوباره درخواست کنم که باما بياي همين زود قبول کرد

........ 

 . سامي. عجب مارمولکي هستي ايدا.

.. 

من .مااينيم ديگه حاالزودباشين برين خونه هاتون وسايله فردارو جمعجور کنين باحرفه من همه بلند شدن منم بلندشدم 

 ..... به سمته

شين به سمته اين پسره رفتم وا اين که هنوز مثله مجسمه ها سرجاش ايستاده بهش نزديک شدم دوباره احم احم ببخ

اقارضــا صدامو ازعمد کشيدم که بخودش بياد ايول ي نگاه ثانيه اي کرد دوبار رفت توکاره شمردن مورچه ها اي بابا 

اعصابمو خراب کرد گفتم انتن اخ بميري ايدااين چه وضعه سياست خرج دادنه وقتي گفتم انتن هاا بااين که سرش زير بود 

ريامو ماس مالي کنم دندونمو به نمايش گذاشتم اممم چيزه کفشاتون انتي اما ابروهاش خيلي باال رفتن چجوري گندکا

ويروس نداره نگران نباشين دوباره ديدم ابرو باال انداخت بميري دختر مثالدرستش کردي اي بابا وجدان ي دقيقه خفه شو 

بايد دنباله شما بيام براهمين چقد حرف ميزني باخودم درگير بودمااا وللش فيلمتو ادامه بده اقا رضا من صبح ساعت شيش 

شمارتونو الزم دارم تاباشما هماهنگ کنم يا امام زاده بيژن رحم کن منو نکشه خداي شيش تا بستني براي خودم نظر ميکنم 

بزار قبول کنه منتظرش بودم بنال ديگه زهر ترک شدم اگه ميزني ناکارمون ميکني بزن ولي اينقد معطل نکن ديگه واي 

رد وا نکنه کر شدم چيزي نميشنوم نکنه جني شده استغفراهلل بسم اهلل خدا بدادم رحم کن االن اين انتنه لباش تکون خو

داره ازمن به تو شکايت ميکنه به جانه جفت بچه هاي نداشتم شمارشو فقط براهماهنگي ميخواستم همين جور تودلم حرف 

 ..... ميزدم که گفت

.............. 

ختر ازمن چي ميخواد استغفراهلل شماره به نامحرم بدم خدا بزار استخاره کنم خدارو شکر استخاره خيره رضا . خدايا اين د .

 ...... خب خانمه رادمنش شماري بنده رو ياداش بفرمايد اخ گوشم کر شد

............ 



 

مارشو گرفتم خب ديگه بااين من. نميدونم برا شماره دادن اين چرا ذوق ميکنم با جيغ گفتنم دمت گرم خيلي ساالري ش...

 انتنه کاري ندارم خيلي خب اقا رضا صبح منتظره تماسم

باشين خدافظ شما ازش دور شدم اخيش شمارشو گرفتم راحت شدم هاا اين ديگه کي بود هوف خودشو برا شماره دادن 

زد خندم گرفت به بچه ها رسيدم ميگيره واي ايدا فکر کنم تاصبح به عبادت به پردازه خيلي بانامحرم يعني خودم حرف 

بچه ها فردا همه باماشين خودشون ميان همه ماشيناتون جفت جفت باشه يعني هرکي بادوست دخترش خواهرش حاال 

 ..... هرچي گرفتين

.......... 

 . ـ.سامي .اونوقت ميتونم بپرسم اين کارا واسه چيه.

.............. 

 ... ـ.من.شماها کاري که گفتمو انجام بدين خودتون فردا ميفهمين..

......... 

 ــ. فاطمه..بيخيال سامي اين فاميلت کمبود داره خخخخخخخ

 ـــــــــ

من. بميري فاطي زود باشين منو تاخونه برسونين که خيلي خستم سواره ماشينه سامي شدم با کلي شاديو ديونه بازي به ..

 .... م دستمو به طرفه سي دي بردم گفتم اينو به من قرض بده بعدن برات ميارمشخونه رسيد

 ـــ....

 سامي. اينو ديگه واسه چي ميخواي البد ميخواي بسيجيه به اهنگه بت بول گوش کنه ...؟؟؟؟.

 ـــــــ

 ..........بدم من. چراکه نه سريعي ازماشين پياده شدم اگه ميموندم بايد تاصبح به سواالي اينا جواب.

دره خونه رو باز کردم داشتم ازخستگي هالک ميشدم همينجور کيفمو انداختم مستقيم به اتاقم رفتم باهمون لباسا به اغوشه 

تختم رفتم نميدونم چقد گذشت که بيدار شدم واي خيلي گشنمه من که هيچي بلد نيستم بپزم براهمين به رستوران زنگ 

شي رو قطع کردم تا پيتزا بياد رفتم لباسامو دراوردم با ي تنيک شلوار عوضشون کردم و به زدم ي پيتزا صفارش دادم گو

سمته دستشوري رفتم صورتمو شستم که صداي زنگه در امد رفتم دروباز کردم پيتزارو تحويل گرفتم واي خيلي گشنمه 

تم مثله نديد بديدا افتادم به جونه فورا روميز گذاشتمش درشو باز کردم امممم عجب بوي ديگه تحمله گشنگي رو نداش



 

اين پيتزا دوره اطرافه دهنم سوسي بود کال صورتم داشت پيتزا ميخورد نه دهنم اخيش راحت شدم سير شدم خدايا شکرت 

اضافه هارو تويخچال گذاشتم دوباره به سمته دستشوري رفتم خودمو تو اينه ديدم کلي بخودم خنديدم دماغم سوسي بود 

ن طور باشستنه صورتم امدم بيرون کيفمو که کناره دربود ورداشتم گوشيمو دراوردم چندتا مسکال ديدم مهم دوره لبم همي

اه چيزي نداره همه شبکه هارو زيرو کردم هاا چيزي توش نبود Tv نبودن چون همش تبليغ بود بيخيالش شدم رفت سراغ

چشمشون پيدا بود و نشون ميداد اه ايناهم مارو کشتن همش يا اخوند بود يا ازاين خانماي چادري که فقط دماغشون يک 

روخاموش کردم ي فکره شيطاني به سرم زد ساعتو ديدم ساعت هشت بود بيکاريو  Tv چقد نصيحت ميکنن ازعصبانيت

هزار دردسر چکار کنم ديگه مزاحمي هم يجور کاره گوشيرو گرفتم شماره ي اين انتنه رو گشتم اهان پيداش کردم رولبم 

ه ي شيطاني بود بهش اس دادم عزيزم عشقم فدات امشب من مهموني نميتونم بيام ببخش فردا مسافرتم خند

..خخخخخخخخخ اينو ببينه واي قيافش باحال ميشه ادامه تو بدونه من برو عزيزم بووووووس رولبت خخخخ دکمه ارسال 

به موبايلم خيره شده بودم ...بيخيالش شدم رفتم  هوف نيم ساعت منتظره جوابش بودما نکنه سکته کرده اي بابا نيم ساعته

تو اتاقم ساکمو دراوردم هرچي نياز بودو توش گذاشتم خب ديگه چي بايد بزارم همه چيرو گذاشتم خب ساکمو بزور بستم 

هوف خيلي سنگين شد رو زمين نشستم يخورده روزمين لم دادم به سقف نگاه کردم بايد نقشه درست حسابي بکشم به 

فکرا بودم که صداي اس ام اس امد زودي پريدم ببينم اين انتنه اس داده يانه .... بله خوده انتنه بود فوري اسشو باز اين 

کردم نوشته ببخشين خانم رادمنش اس شما اشتباهي براي من امده خندم گرفت ....نوشتم واي اقا رضا شماين ببخشيد 

بميري ايدا ساسان کيه ديگه بيخيال وجدان بزار اين بسيجيا مزاحم فکردم ساسانه بهش اس دادم. دکمه ي ارسال خخخخ 

 .... داشته باشن ......ي اس ديگه داد خواهش خانمه رادمنش اشکالي نداره

 . اخي ايدا گناه داره اذيتش نکن وجدان فقط همين ي اس

 ......ممنون رضاي عشقي تافردا بوس بوس ارسال خخخخخخ

دارو داشته باش گوشي رو گذاشتم رو ميز به نقشه ي فردا فکر کردم فردا چه شود اخجون رضاي واي مردم ازخنده حاال فر

 ..... راه فراري نداري خودم ادمت ميکنم خخخخخ

.......... 

ـ رضا . ازحموم بيرون امدم که صداي اس شنيدم گوشيرو چک کردم استغفراهلل اين دختر اشتباهي به من اس داده جوابشو 

دادم باز برام اس داد دوباره جوابشو دادم که بااس ديگش داشتم سکته ميکردم خدا اين دختر بازم ازشيطونياش برنميداره 

واب اسشو بدم چون هنگ کردم بلد نيستم چه جوابي بهش بدم براهمين خدا امروز خيلي گناه کردم نتونستم ديگه ج

بيخيالش شدم امروز خيلي کار کردم خيليم خسته هستم بايد وسايلمو جمع کنم بعد برم بخوابم خب چي بردارم باکلي 

 ......... فکروانتخاب کردن بلخره ساکم پر شد سريع روتخت دراز کشيدم ديگه نفهميدم چيشد

 .ـ.ـ..



 

ـ...من. ساعت پنج باصداي ساعتم بيدار شدم اي توروحت اي بميري اي ..خدا بابدبختي بلند شدم رفتم حموم تا اين 

خوابالودگي ازسرم بپره ربع ساعت حموم کردم امدم بيرون به سمته گوشيم رفتم به اين پسره زنگ زدم بوق دوبوق سومي 

 ......ورداشت الوو

 ــــ..

جواب دادم الوو باشنيدن صداش تو جام سيخ شدم باشه ممنون بله بيدار شدم بعد گوشيرو قطع رضا .باچشماي بسته ..

کردم سريع به سمته حموم رفتم دوشه ده دقيقه اي کردم ازحموم امدم بيرون ي ليوان چاي خوردم بانون پنير خوبه برم 

 ...... اماده شم

 ــــ

حرکت کنن البته بزور راضيشون کردمااا چون دوست داشتن اين پسره  ـمن.بابچه ها هماهنگ کردم خودشون جلوتراز ما..

توماشينم بااين سي دي تودستم قيافش چجوري ميشه ..خيلي خب بابوق زدنام بلخره امدازماشين پياده شدم تا کمکش 

ن کنم ساکشو توصندق عقب ماشينم بزاره زير چشمي نگام ميکرد اخمي تو پيشونيش امد خندم گرفت حق داشت م

بامانتوي سياه کوتا تاباسنم بايک ساپرت که کوتاه بود يعني ساق پاهامو نشون ميداد باارايش جيغ شالي که هيچ چيزي 

ازموهامو نگرفته يعني انگار شال نپوشيدم همه موهام معلوم بودواي خدا اخره خنده بود سواره ماشين شديم ماشينو روشن 

نفس نميکشه تودلم گفتم حاال وقتشه دستم روسيستم رفت حاال صداشو  کردم يکم که گذشت ديدم حرف نميزنه انگار

بردم باال بانداي ماشينم داشتن ميترکيدن منم بدترازاونا توماشين قر ميدادم اين بشرو بلکل يادم رفته بود ي نگاه بهش 

...؟؟ نه جدي ديگه سربزير کردم دهنش باز بود منو کامل نگاه ميکرد من هنگ نگاهش بودم واقعا داره منو نگاه ميکنه .

نيست خندم گرفت نقشم عالي بود دوباره به جلو نگاه کردم که تصادف نکنيم .خداروشکر خلوت بود سرمو چرخوندم 

 ........سمته اين بسيجيه وا اين تو همون حالت هنوزداشت نگام ميکرد چش شده ..بسم اهلل

فهميدم به دسته کي کشته ميشم خدايا بهم رحم کن دستمو روضبط قيافش وحشتناک بود ازترسم زدم روترمز خدايا بلخره 

ماشينم بردم بلکل خفش کردم يواش يواش رومو به سمته اين انتنه االن انتن نبود که خشم اژده ها بود اممم لبخندي زدم 

م ازترس داشتم که تمامه دندونامو به نمايش گذاشته شد يهو طوفاني شد باعث شد به چسبم به دره ماشين چشمامو بست

 .... سکته ميکردم .فقط سکوت کرده بودم دستام ميلرزيد

........ 

رضا. اول که ديدمش ازتيپش بدم امد االن اگه يکي ازدوستام منو بااين ميديد چي ميگفت زودي سواره ماشينش شدم که ..

انگار ازجا ميکند هنوز توهنگه  اي کاش نشودم اولش سکوت بود منم توحاله خودم بودم که صداي بانده ماشين قلبمو

صدابودم که ديدم استغفراهلل اين دختره داره جلو من ميرقصه حواصم نبود ازتعجب خيرشدم بهش اونم خيره شد به من 



 

تازه فهميدم چه گناهي مرتکب شدم چشمام ازخشم خونين شده بود اين دختره ديد من عصباني شدم زدروترمزيواش 

رد خاموشش کرد منم ازکنترول خارج شدم سرش داد کشيدم اين چه وضعيه خانمه رادمنش يواش دستشو به سمته ضبط ب

نه ازتيپتون نه از رقصيدنتون خجالت نميکشي جلومن ميرقصي فکرکردي من ازاون دوست پسراي ديونتم دسته خودم نبود 

سکوته ماشينو شکسته بود تازه بي فکر سرش داد ميزدم يکم اروم شدم ولي اين دختره به دره ماشين چسبيده هق هقشم 

فهميدم چکار کردم حاال من چکار کنم اين دخترو چجوري ساکتش کنم خدايا منو ببخش همش تقصيره منه نبايد باهاش 

به شمال ميومدم حق داره اخالقه منو که نميشناسه اون اينجوري بزرگ شده ازفکر بيرون امدم به جاده خيره شدم نفسمو 

ه بزور ارومش کردم گفتم ببخشين خانمه رادمنش يک لحظه کنتروله اعصابم بهم ريخت ...صداي بيرون دادم باصداي ک

گريه هاش بيشتر شد اي بابا خدا چجوري نازه دخترو ميکشن اين دختررو چجوري اروم کنم چشمامو بستم تا يکم فکر 

 ....کنم چجوري اين جوو درست کنم

 ـــــــــ

رفتم من قبال اين لحظه رو پيش بيني کرده بودم اما بدترشو پيش بيني ميکردم فکرکن ايدا ـمن .. توجام مچاله شدم توفکر

فکرکن تواين لحظه پسر سره دختره داد بزنه چي ميشه خب معلوم دختره ميزنه زيره گريه اره خودشه حاال وقته نقشته 

ارم گريه ميکنم ياميخندم کلي انرژي مصرف خانمه بازيگر شروع کردم به گريه کردن صورتم اونور بود زياد ديده نميشد د

کردم بزور گريه ميکردم دراصل ازخنده داشتم ميمردم الحق که پسره بسيجيه بلد نيست نازه دخترو بکشه واي داشتم 

ازخنده ميترکيدم خداکنه نفهمه اين گريه نيست بلکه خندس ولي نميزاشتم بفهمه چون الکي صداي هق هقو باال ميبردم 

 .........ميکرد ولي حقشه خخخخخخخخ داشت سکته

واي دارم ازخنده ميميرم مامان کجاي خخخخ بچه ها کجاين که اين فيلم هنديرو ازدست دادين خب خب داره ي چيزاي 

 .... ميگه

 .ـ.ـ

ــ.رضا. نميدونم چجوري بگم ولي سعي ميکنم احم احم خدا خودت کمکم کن خانمه رادمنش گريه نکنين ببخشين ديگه 

واي خيلي سخته نازه دخترو بکشي ولي مجبورم خانم رادمنش ميشه بس کنين بخدا نميخواستم سرتون داد بزنم يابه شما 

 .... اهانت کنم اصال غلط کردم راضي شدين

 ـــ

.تودلم گفتم نه بيشتر ناز بکش اين کمه خخخ گريه مصنوعي شما شما چطور تونستين اينجوري تحقيرم کنين هق من ..

هقمو بيشتر کردم واي خدا منو ببخش ولي ميخوام يادش بدم نبايد سره ي دختر داد بزنه ادمه دادم اصال ميدونين تاحاال 

تا خنده هامو نبينه چند قدم ازماشين دور شدم که خودشم از  کسي سرم داد نزده ازماشين پياده شدم شالمو جلو اوردم



 

ماشين پياده شد سعي کردم ي ماشين بگيريم الکي هاا عمرا ماشينه خوشکلمو اينجا ول کنم دستمو به سمته ماشينا کردم 

 ..... اوه اوه داره نزديک ميشه مثال دارم اشکامو پاک ميکنم

...... 

اين دختر داره چکار ميکنه فوري به سمتش رفتم داشت ماشين ميگرفت نميتونستم بزارم  ـــ.رضا ازماشين پياده شدم..

 باگريه به خونش برگرده خانمه رادمنش منکه معذرت خواهي کردم چقد دختره لجبازي بود ي پسر ازاين سوسوال ايستاد

.... 

 .ــ

 .... من خوش بگذروني قوربونه اون چشاي سبزتــمزاحم. خانم خوشکله بيا سوارشو فداد اينو ول کن بهت قول ميدم با

من. اي بابا اين ديگه کدوم خريه ولي اينم تونقشه بيارمش بدنيست ببينم اين انتنه چکار ميکنه اروم باگريه داشتم به  ...

 .......... سمتش ميرفتم که صداشو شنيدم

 .....ـ..

الي سرش مياره دسته خودم نبودصداش زدم کجا بهم توجه نميکرد رضا .داره کجا ميره بااين پسره بااين حالش بره که ب..

خانم رادمنش کجا ميري ديگه داشتم عصبي ميشدم باشمام ميگم کجا ميري صبر کن ميگم اي بابا بحرفم گوش نميده دره 

ين ديگه قاطي ماشينه پسره مزاحمو باز کرد مجبور شدم به اسمه کوچيکش صداش بزنم نروايدا خطر ناکه بيا برگرد تو ماش

کردم کاره خودشو ميکرد دره ماشينه پسره رو بستم بروتوماشين ايدا ماته صورتم بود منم تاحاال اونو اينقد نزديکه خودم 

 ...... نديدم اصال نميدونستم چشماش سبزه به اين همه زيبايش توجه نکرده بودم

...... 

بايد گرفت دوباره دستم به دسته ي دره ماشينه اين پسره  ـمن. به اسمه کوچيک صدام کردولي من توجه نکردم حالشو

خورد که ديدم انتنه خيلي نزديکم شده باورم نميشد داره التماسم ميکنه برم توماشينم بشينم ازنزديک ديدمش تمامه 

وشکل صورتشو اناليزم کردم تاحاال چشماي سبزه پرنگشو نديده بودم چشماي من سبزه ولي کمرنگه چشماي رضا واقعا خ

 ..........بودن باصداي اين مزاحم هردومون به سمتش برگشتيم

 ....... مزاحم . خانمي بپر بريم ديه

.... 

 .... رضا .ـ.صداش خيلي رواعصابم بود .صدامو بردم باال برو گمشو تا نکشتمت

... 



 

 ... مزاحم .چي گفتي تومنو ميکشي هه...

.... 

من. واي اين مزاحمه ازماشينش پياده شد االن ي دعواي حسابي ميکنن ايدا بدو برو تخمه بيار که فيلم اکشني داره شروع .

ميشه .خاک برسرت ايدا اين دعواها بخاطره توي اگه يکي ناکار بشه تو بايد جواب گوش باشي واي راست ميگي وجدا حاال 

ده اي بابا مخم قفل کرده االن چه وقته هنگ کردنه االن اينا هردو همو ميکشن بايد چکار کنم خدا خدا ي راهي بهم نشون ب

سريع دسته رضا رو گرفتم اون حواسش نبود خيلي عصبي بود هي دستشو ميکشيدم واي خسته شدم خودمو کشتم دريغ 

ضا داشت اين پسره ازيکم تکون خوردن ازجاش زورم کجا بود اخه اينا هم يقه به يقه شدن وضع خيلي خراب شده بود ر

رو ميکشت منم بازوي رضارو ميکشيدم جيغ جيغ ميکردم ازدماغش خون مي امد واي بدبخت شدم االن هردوشون ميميرن 

بيشتر نگرانه اين مزاحمه هستم چون زير دست رضا داره کتک ميخوره تمامه توانه وجودمو جمع کردم جيغ زدم بس کنين 

ق هق افتاده بودم رضا منو ديد دست از سره پسره برداشت گوشه ي مانتومو گرفت اين بار واقعا گريم گرفته بود به ه

باخودش برد هولم داد توماشين خودش سوار شد وماشينو روشن کرد من هنوز به هق هقام ادامه ميدادم دقيق نميدونستم 

ردم لبش پاره شده يکم خونيه االن هق هقام واسه چيه نميدونم تاکجا رفتيم که ديگه اروم شده بودم ي نگاه به رضا ک

دماغشم خون خوشک توش ديده ميشد ي دستمال کاغذي دراوردم دستاموبه سمته لب پارش بردم توافکاره خودش غرق 

بود دستمال کاغذي رو روي خون کشيدم که باعث شد يکم چشماشو ازدرد ببنده ولي زود بخودش امد ي نگاه بمن کرد 

د ينفسي بيرون داد به جلو خيره شد منم خودمو سرجام درست کردم سکوته بدي تو دستمالو ازم گرفت روشو اونور کر

ماشين بود صدام بزوردرامد اينقد دادزده بودم که صدام گرفته بود ولي بااين حال گفتم بخاطره اشتباهم منو ببخش هيچي 

دم بيرون فکرکنم نشنيد دوباره نگفت اي بميري دارم ازت عذر خواهي ميکنم ي حرکتي ي حرفي ي چيزي بگو از فکرم ام

گفتم رضا منو بخشيدي درست ديدم چجوري جاخورداين چراوقتي اسمشو صداميزنم جاميخوره اي بابا کمبودداره ايدا 

بيخيالش برو تونقشت .چکار کنم ازبيکاري داشتم ميمردم رضاي تا اينو گفتم نفسشو بيرون داد خندم گرفت رواسمش 

رضاي ميشه ضبطو روشن کنم همچين باخشم نگاهم کرد نزديک بود سکته رو بزنم شروع  فکرکنم حساسه دوباره گفتم

 ........... کردم باناز حرف زدن رضاي بجانه خودم اينبار ي سي دي پاپ ميزارم حوصلم سررفت اقاي بسيجي

ارم ازترس زهره ترک اممم يعني پسره خوب پسره پسره دندونامو به نمايش گذاشتم مثال دارم ميخندم ولي کو خنده د

ميشم پسر خوشتيپ باورکنين تواون لحظه فکرم بکار نمي افتاد همش چرتوپرت ميگفتم اين انتنه هم همش باابروهاش 

حرف ميزنه همش باال پاين ميشن خب معلومه ازتعجبه ديگه هرجمله ي که ميگم اين ابروهاشو باال ميندازه ديگه داشتم 

نميزني حداقل بزار اين ضبط يکم برامون بخونه حالشو ببريم واي داره دنباله چي  کالفه ميشدم بهش گفتم توکه حرف

ميگرده خدا منو نجات بده اقا سرور غلط کردم دنباله چي ميگردي من که چاقوماقو تو ماشين ندارم چراميخواي منو بکشي 

 ....... حيف من نيست من هنوز جونم باکلي ارزو اصال ديگه اهنگ نميخوام صداشو شنيدم

..... 



 

رضا .ي نفسي بيرون دادم دلم برااين ايدا سوخت گفتم خودم دنباله سي دي بگردم اگه به دسته اين خانم باشه که ازاين .

عجق وجق ميزاره داشتم ميگشتم که اين دختره شروع کرد به التماس کردن چاقو ندارم منو نکش ازاين حرفا مخم سوت 

رف ميزد واي سرم رفت داد زدم چي ميگي خانم رادمنش چاقو چيه کشتن چيه دارم کشيد اين داره چي ميگه تندتند ح

دنباله ي سي دي خوب مناسب ميگردم خواهش ميکنم يکم فکر کنين االن تودسته من چي ميبيني واي خدا تاشمال اين 

 .... منو سکته داده

 .ــــ

شت که فکردم ميخواد منو بکشه منم ازترسم فکرم ـ من . راست ميگه تودستش فقط ي سي ديه تقصير خودشه جوري ميگ

کجا بود دوباره گند زدم اممم چيزه اممم بازم ببخشين اين سي دي روبزارين فقط موسيقي ارامش بخشه هيچ محرم 

نامحرمي توش نيست فقط موسيقي باور کنين خيالم راحت شد سي دي رو گذاشت واي مامان چه ارامش بخشه اين موسيقي 

ميگيره حواسم به کاراي که ميکنم نبود توحاله خودم بودم دستاموباال اوردم خيلي خوابم مي امد بعدش دستامو ادم خوابش 

باز کردم که محکم خورد به چيزي واي خدا مرگم بده زدم صورتشو ناکار کردم ديگه راه فراري نيست االن منو ميکشه زد 

داد من هنگ بودم باچشماي باز شدم حرکاتشو زيره نظر روترمز چشمشو گرفته بود زول زدم بهش داشت ماساژش مي

داشتم که اگه اوضاع خرابشه زودي فلنگو ببندم واي دست از ماساژه چشمش برداشت دستگيره درو گرفته بودم که اگه 

ه به من حمله کرد زود فرار کنم واي خدا روشو کرد به من ازترسم دسته درو باز کردم اين باعث شد سريع بهم نگاه کن

منم دروکامل باز کردم ازماشين پياده شدم فرار کردم توجاده کسي نبود من چند قدم فقط فرار کردم بهش نگاه ميکردم 

 .....هيچ عکسول عملي نشون نميداد فقط ماته حرکت من بود بمن نگاه ميکرد وا اين مگه عصبي نيست نکنه دوباره گندزدم

رم ارم برگشتم تو ماشين نشستم دره ماشينو بستم خب حاال چي بگم چکار واي خدا گند زدم رفت حاال چجوري برگردم ا

کنم ازخجالت داشتم اب ميشدم االن تواون مغزه انتنش منو ديونه ميبينه چشمامو بستم رومو کردم بهش ميترسيدم نگاهش 

ناکار کردم همين جور  کنم باچشماي بستم گفتم ميدونم ديونم نيازي نيست ازم مخفيش کني ببخشيد حواسم نبود صورتتو

بي فکر داشتم فک ميزدم ديدم حرفي نميزد اروم يک چشمموباز کردم ديدم پسره مردم قرمز شده ازترسه اين که خفشه 

اون يکي چشممو باز کردم وا اين چراداره خفه ميشه تنشم ميلرزه گفتم چته خفه شدي يهو ازخنده ترکيد يعني تا حاال 

 ...... نو ميبينين به دره ماشين چسبيده بودم بعده که خنده هاشو کرد روکرد به منصداي خنده شو نشنيده بودم م

 ـ.ـ.ـ

ــ رضا . اخ چشممو ناکار کرد چقد دختره دستپا چلفتيه اخ اخ داشتم چشممو ميماليدم که يهودرباز شد اين دختر فرار کرد 

ديدم منتظره چيزي هست همش به من نگاه ميکنه ماته حرکتش شدم دقيقا االن چيشد چرا فرار کرد خيره شدم به جلو 

که اهسته امدو سوار ماشين شد من هنوز هنگ بودم که شروع کرد به حرف زدن من بزور داشتم جلو خندمو ميگرفتم 

ديگه نميتونستم تحمل کنم زدم زيره خنده به دره ماشين چسبيد باعث شد خنده هام بيشتر شه اي خدا اين دختره چقد 



 

خنده هام تموم شده بودصدامو صاف کردم احم احم ببخشيد خانم رادمنش اگه خسته هستين برين پشت بامزس هوف 

 .... بخوابين

من. نه خواب از سرم پريد ميخوام بيدار باشم ارم گفتم تابيشترازاين گند نزنم دوباره ماشين به حرکت افتاد واقعا جو ....

درست حسابي بزاريم که خواب ازسرمون بپره اي بابا پوکيدم دلم ميخواد  ماله خواب بود اين انتنه هم نميزاره ي سي دي

برقصم بااين اهنگ ارم ميشه رقصيد ولي ميترسم اين دوباره پاچمو بگيره خدا بدادم برس اينو چجوري درست کنم بيخيال 

سته شده رو اوردم جلو افکارم شدم بعدا ي نقشه توپ ميکشم ...به پشتم نگاه کردم دستمو بردم اون پشت ميوه هاي ش

پالستيکو باز کردم ي پرتقال پوست کندم نصفش کردم ي قاچ ازش خوردم به اين انتنه نگاه کردم ديدم زشته فقط من 

بخورم ي قاچ ديگه برداشتمو به اين پسره نگاه کردم چجوري بهش بدم بخوره کاري نداره بزار تودهنش قاچو مستقيم 

اه بهش کرد ي لقمه خوردش ماشااهلل همش تودهنش جاشد من اينو به سه قسمت جلو صورتش گرفتم متوجه شد ي نگ

ميکنم تاخورده شه بعد اين همه ميوه که توحلقش چپوندم ازش دست کشيدم داشت غروب ميشود ما هنوز نرسيديم به 

 .........واي چيشدخاطره اتفاقاي که برامون افتادداريم دير به شمال ميرسيم نميدونم چقد گذشت که ماشين پنچر شد 

 .. واي چيشد

 ــ

رضا. فکر کنم ماشين پنچر شده برم ببينم چيشده ازماشين پياده شدم تاريک بود چيزي ديده نميشد براهمين گوشيمو ..

ازجيبم دراوردم چراغ قوه موبايلمو روشن کردم به طرفه چرخا نشون گرفتم هوف اره پنچره برگشتم توماشين متاسفانه 

 ....س توماشين دارين ؟؟ماشين پنچره نميتونيم ادامه بديم ببينم چرخ زاپا

.. 

من. اره دارم فقط چجوري توتاريکي ميخواي درستش کني تواين بيابون خطرناکه يوقت ديدين ماري عقربي شمارو نيش ..

بزنه بخيالش فردادرستش ميکنيم باحرفم قانعش کردم حاال مادوتا اينجا تنها توبيابون واي خيلي ترسناکه از اين انتنه 

از تنهاي توبيابون ميترسم اخه ميگن بيابون جن داره بسم اهلل خدا يا رحم کن به اين رضا نگاهي کردم  نميترسم هاا فقط

چقدريلکسه ها چشماشو بسته اي خاک برسرم که شانس ندارم اال اگه بايکي مثل سامي ومحمد کنارم بود نازمو ميکشيد 

بازم شکرت حداقل تنها نيستم .واواين داره چکار  که نترسم منم براش ناز ميکشيدم تو بقلش جاخوش ميکردم هي خدا

ميکنه خدا تازه شکرت ميکردم ها اين ميخواد تنهام بزاره از ترس بازوشو گرفتم کجا منو اينجا ول نکن نامرد بي وجدان 

همينجور چرتوپرت پشت سره هم ميگفتم اينم چشماشو بسته ي دستشو به دسته دره ماشينه باز گذاشت ديدم داره 

اش تند ترميشه منم بازوشو رها کردم فکرکنم به دستو بازوهم حساسه اره ديگه حالش مثله ايني بود که وقتي اسمه نفس

 ....... کوچيکشو صداميزدم احم احم خودمو سرجام درست کردم که صداش امد



 

 ـــ

زدن بازاين دختر راديو شد رضا.. ميخواستم برم نماز بخونم که اين دختر به بازوم چنگ انداخت شروع کرد به حرف ..

واي چشمامو بستم حرارته دستاش توقلبم نفوذ ميکرد نميدونم چرا يکم که گذشت سرجاش برگشت منم بخودم امدم 

گفتم من جاي نميرم اونقدراهم نامرد نيستم ي دختره تنهارو اينجا رها کنم فقط يادم افتاد نماز نخوندم برم نمازمو بخونم 

ن زود برميگردم ازماشين پياده شدم وجاي براي نماز انتخاب کردم فوري تيمم کردم اخه يک بطري برميگردم نگران نباشي

 ...... اب داشتيم معلوم نبود تاکي اينجايم سرجام ايستادم شروع کردم به نماز خوندن

 ـــ..

نميشه تنهاي سکته ميکنم من.. واي اين پسر توتاريکي نماز ميخونه منه بدبختم دارم ازترس زهر ترک ميشم اينجوري .

تصميم گرفتم ازماشين پياده شم وقتي ازماشين پياده شدم صداي گرگ شنيدم واي ديگه بدتر به سکته کردن چند مين 

فاصله نداشتم بادقت به دور اطرافم نگاه کردم همه جا تاريک بود اي توروحت االن وقته نماز خوندنت باباخدا االن محتاجه 

محتاجه توام چند قدمي توتاريکي رفتم االن اين کجا نماز ميخونه چرانمي بينمش يکم ديگه رفتم که نمازت نيست من االن 

 ........... صداي کنارم شنيدم

چشمامو بستم جـــــــيغ کشيدم که يکي جلو دهنمو گرفت ديگه بدتر شدم داشتم ازحال ميرفتم اشکام سرازير شوده بود 

مرزه سکته ميرفتم که نفسه گرمش کناره گوشم شنيدم گفت ساکت باش دوره برمون هيچي توذهنم نبود فقط داشتم به 

پره گرگه اي بميري که مثل ادميزاد نيستي نکنه جنه واي خدا جنه دوباره جيغ زدم که گفت چته جانه مادرت ساکت شو 

مان کجاي که زنده زنده اينجا پره گرگه نه اين خودش بود اره خودشه جن نيست چــي گرگ کجاس گرگ دور برمونه ما

خورده شدم اشکام جلو ديدمو گرفته بود بزور جلو دهنمو گرفته بودم تا صداي ازم در نياد همجا انگار چراغاي کوچيک 

بودن به ما خيره بودن منم داشتم ازترس ميلرزيدم بازوي اين رضا ديونه ي رواني رو گرفته بودم همش تقصير اين بود 

ه حرکاتم دسته خودم نبود اينم همش استغفراهلل ميگفت يعني تواين شرايط دوست داشتم به سمته االن وقته نمازش بود اخ

گرگا هولش بدم اخه رواني االن مگه ما کاره بدي انجام ميديم که استغفراهلل ياخدا ياحسين ميگي اينارو تودلم ميگفتم اگه 

ين دوريم خدا مگه ديونه بودي دوراز ماشين نماز ميشنيد خودش منو دودستي به اين گرگا تقديم ميکرد چقدم ازماش

 ........ ميخوندي هي خدا ازافکارم بيرون امدم اينم که همش نفساش نامنظمه صداشو شنيدم گفت

 ــ..

 ..... ـ.رضا. اينجوري نميشه هردقيقه به من دست بزني ي صيغه ميخونم تا دست زدنات به من گناه نباشه..

 ــ...



 

کجابهت دست زدم چاره اي نداشتم زودي قبول کردم نميدونم چي گفت که دستمو گرفت عجب ادمه اي  من. اي بميري..

 ...ها بعد ميگه من بهش دست ميزنم دمه گوشش گفتم خيلي روداري تودستمو گرفتي بعد ميگي من بتو دست ميزنم ؟؟

...... 

 رضاـ يکم اروم باش قبال محرم نبوديم امااالن محرميم يعني االن تو زنه صيغه اي مني فهميدي..؟؟؟..

 .ــ

 ـ.من. واي عجب غلطي کردم االن من زنه ي بسيجيم نه بدبخت شدم حاال چکار کنيم

 ـ.ـ.

 ....ـ. رضا. استغفراهلل خانم چي رو چکار کنيم

... 

چقد منحرفي خواستم چندتا چيز بارش کنم که صداي گرگ شنيدم باجيغ رفتم تو اغوش  ــ.من. اي خدا بگم چکارت کنه

گرمه اين انتنه اونم بغلم کرد صداي قلبش توگوشم بود قفسه سينشم باال پاين ميشدمنم تو عالم خيالم سير ميکردم که 

بهش باشي گفتم با يک دو سه دستمو دمه گوشم گفت با شمارشه من فقط بدو اي خدا داشتم حال ميکردما با سرتکون دنام 

کشيد اينقد تند ميدويد که نزديک بود چندباربخورم زمين حق داشتم باکفش چند سانتي داشتم مسابقه دوميدادم اونم 

باکي يموشت گرگ خالصه هرجور شد به ماشين رسيديم داخل شديم دراي ماشينو بستيم واي خدا دارن ازپشته پنچره ي 

 ..........اقعا ازپشته شيشه وحشتناکن هنوز ترس تووجودم بود گريم گرفت به هق هق افتادمماشين ماروميخورم و

اين پسره انتنه هم مثال شوهره صيغه ايمه ولي بي عرضه تراز اين حرفاست که نازمو بکشه واال من نميدونم چرا شانس 

تر شد اينم کنارم نشسته چشماشو بسته لبشو گاز ندارم حتما بايد ازاين دختراي بسيجي باشم تااين منو بغل کنه گريم بيش

گرفته دستاشم رو پاشه ديگه داشتم کفري ميشدم اعصابم خورد شد زدم به سيمه اخر صدامو بردم باال اخه ديونه رواني 

اينا همش بخاطره توي اين گرگارو ميبيني خودت اينجا کشونديشون مگه مرض داشتي چندمين اونورتر نمازتو بخوني االن 

بزنم ناکارت کنم انگار داشتم باديوار حرف ميزدم اخه اين چرا ريلکسه شيطونه ميگه دروباز کنم بندازمش بيرون که 

خوراک گرگا بشه حرصم گرفته بود خواستم بزنمش که متوجه پاي خونيش شدم ازتعجب دهنم بازموند اين چرا اينجوري 

 جوري شدي ؟؟؟شده چرااز.زانوش خون مياد صدام بلرزش افتاد چرا اين

..... 



 

ــ.رضا .واي اين دختر چقد غر ميزنه سرم رفت اخ خيلي درد دارم لعنت اين گرگا پامو گاز گرفتن ميترسم به اين دختر .

نشون بدم غش کنه براهمين صيغش کردم تا اگه توراه غش کرد بتونم بلندش کنم ولي بدشانسي اين که اين دختر زخمه 

 ..... ميشه نگران نباشمنو ديد ..چيزي نيست خوب 

..... 

 ... ـ.من. چي چيرو نگران نباش اگه بميري جنازت دسته من ميوفته اونوقت مي افتم زندان

... 

 .... ـ رضا. ازاين حرفش خندم گرفت گفتم فعال که شما داري جنازم ميکني تاشمال به دسته شما جنازه ميشم..

..... 

ـمن. بيشعور خودت ي پا جنازه اي البته تودلم گفتم هاا دست به پاش زدم که ديدم روويبره رفت وا بهش نگاه کردم مثل 

اين که ماباهم محرم شديم ها بزار پاتو ببينم هيچي نميگفت اي بميري ازدستت راحت شم سريع شلوارشو باال کشيدم 

ي تودستو بالم نبود مجبور شدم شالمو ازسرم وردارم وبه پاش ببندم پاهاش يکم زخم بود ميخواستم زخمشوببندم ولي چيز

حسرت شاله نازنينمو خوردم حيفه تونيست بري روپاي اين پسره خيره به پاش هوف نگاش کردم که روشو اونور کرده 

جام بهش گفتم حداقل ي تشکري ي چيزي توهمون حال ي مرسي گفت کلي تودلم فوشش دادم لياقت نداره برگشتم سر

نشستم موبايلمو دراوردم اه لعنتي انتن نميده چندتا مس کال امده بود ازساميو بچه ها ولي بدبختي تمامه خرجم تموم شده 

بود همشم تقصيره اين پيامکاي تبليغ بود اينقد پيامک تبليغ امده برام گوشيم مرکزه تبليغ شده بود اخ که چقد خوابم مياد 

دم ديدم روبازوي اين پسره خوابيده بودم چشمامو ميماليدم ازپشته شيشه ماشينم ديدم نميدونم ساعت چند بود بيدار ش

 ...........هنوز تاريکه ي نگاه به اين پسره کردم خوابيده بود ي نقشه اي بسرم زد

خدايا ببخش ولي فعال محرميم پس کاراي که ميکنم گناه نيست ديگه دوباره به صورتش نگاه کردم گفتم ببخش ولي 

بدنيست ادمت کنم بعدا خودت ازم تشکر ميکني لبخندي زدم اروم اروم خودمو بهش چسبوندم ديدم يکم تکون خورد 

چشمامو بستم مثال خوابمو هيچي ازکارامو نميفهمم تودلم ميخنديدم ميخواستم ببينم چکار ميکنه اگه منو توبغلش ببينه چه 

زک کردم بيشترخودمو توبغلش انداختم چشمامم بسته ماماني حالي ميشه خندم گرفت ولي زود جمعش کردم صدامو نا

منو بغل کن من ميترسم خخخخ اخجون نفسش بند امد ادامه ماماني صورتشو بوس کردم واي ديگه فکرکنم به مرزه جنون 

 ..... بره

..... 

ترس منو بغل کرده ازاين رضاـ توخواب حس کردم يکي منو گرفته بيشتر فشارم ميداد چشمامو باز کردم ديدم اين دخ...

همه نزديکي نفسم بنده امده بود اين دخترم توخواب حرف ميزد همش ماماني ميکرد واي خدا چجوري بهش بفهمونم من 



 

مادرش نيستم تواين فکرا بودم که صورتمو بوسيد ديگه هنگ کردم انگار زمان واسه من ايستاده بود نميدونستم چکار کنم 

ره کمرم بيشتر ميکرد خدايا رحم کن اين دختر توخوابم شيطونه واي اگه بيدار شه خودشو اين دخترم حلقه دستشو دو

اينجوري ببينه منو ميکشه چون فکر ميکنه من اينو بغلش کردم نبايد بزارم بيدار شه اروم دستشو داشتم باز ميکردم که 

بدبختي چيزي به مغزم نميرسه درست اونو  دوباره دورکمرم حلقه کرد اي بابا خوابشم سنگينه بايد فکرکنم رضا فکر کن

اناليزم کردم واقعا باموهاي باز خواستني تر بود انگار ي فرشته پيشم خوابيده ناخوداگاه دستم به سمته موهاي که 

 .....روصورتش افتاده بود رفت موهاشو پشته گوشش فرستادم همين جور بهش خيره شدم

...... 

ه بزار چشمامو باز کنم ولي نه دستاش روصورتم امد موهامو پشته گوشم فرستاد هنگه کارش من. اي بابا هيچ کاري نميکن...

بودمااا ازش اين کارا بعيد بود بزور جلوي خودمو گرفته بودم تا ي وقت نخندم باز ازکارش دست کشيد بزار دوباره اذيتش 

کني اه اين وجدانم برامن بسيجي شده خالصه کنم ببوسمش خخخخ ايدا گناه داره نصفه شبي سکته کنه چه غلطي ميخواي ب

باخودم درگير بودم دوباره کارمو تکرار کردم ماماني بازم بوسش کردم واي داشتم ازخنده ميمردم داره ميلرزه واي خدا 

ابرومونبر جلوش ازخنده منفجر بشم سرمو پاين انداختم تا لبامو ازخند جمع کنم نميخوام بفهمه همه کارام ازعمده 

 ....خخخخ

.... 

 .............ــرضا.اين دختره باکاراش به تنم لرزه ايجاد کرد نميدونم چرادارم ميلرزم خدا منو ازاين وضع نجات بده

اي بابا سرش چرا پاين امداين دختر چقد تکون ميخوره سرشو اروم باال اوردم اينجور ميمون گردنش ورم ميکرد يواش 

تکون خورد هول شدم واي اگه ميديد سرشو گرفتم حتما جيغ ميکشه فکرميکنه ميخوام يواش سرشو باال اوردم که چشماش 

 ... استغفراهلل

... 

ــ من .واي مامان دلدرد گرفتم خداکنه نفهميده باشه بهتر چشمامو باز کنم تواين وضع خودمو ببينم يکمم بترسونمش 

يشتر باز شده داره بمن نگاه ميکنه خواستم پخي بزنم بيشتر بخندم چشمامو اروم اروم باز کردم ديدم چشماش ازترس ب

زيره خنده اخه قيافش باحال شده بود ولي الکي اخمامو توهم کردم بهش گفتم داري چه غلطي ميکني هااا بدبخت زهره 

و ترک شده بود به ت پ ت افتاده بود منم خودمو گرفتم گفتم نامرد چکار ميخواستي بکني ميخواستي وقتي خوابم ازم س

استفاده کني اقا چشمتون بد نبينه اين انتنه چشاش داشت نم ميگرفت منم بي رحم صدامو بردم باال خيلي نامردي ي دختره 

ضيفه تنهارو گير اوردي که هرکاري خواستي باهاش بکني موهامو روصورتم پرت کردم سرمو پاين ازخنده داشتم منفجر 

ن فکر ميکرد دارم گريه ميکنم فقط ي جاهاي که به خودم اجازه ي نفس ميشدم تمامه تنم داشت ازخنده ميلرزيد ولي او



 

کشيدنو ميدم صدامو ميبردم باال يعني دارم هق هق ميکردم اين بدبختم صداش ميلرزيد اخ مامان جون بيا منو ازاين جا 

 .....ببرکه دارم ازخنده روده بر ميشم باصداي که ميلرزيد گفت

... 

م ها ازهمين ميترسيدم حاال چه خاکي به سرم بزنم داره ازشدتت گريه ميلرزه خدا کمکم کن ــ رضا. عجب بدبختي کرد

صدام داشت ميلرزيدولي بااين حال بايد بهش بفهمونم داره اشتباه ميکنه براهمين گفتم خانم رادمنش شما دارين اشتباه 

نکرده اينجوري اذيت نشين براهمين يکم ميکنين بخدا من کاري باشما ندارم گردنتون داشت ميشکست منم گفتم خداي 

سرتونو باال اوردم بخدا تمام واقعيت همين بود نميخواستم شمارو به گريه بندازم خانم رادمنش حرفامو باور ميکنين 

 ......ديگه؟؟

........... 

من..ي نفسي گرفتم يکم صدامو صاف کردم مثل کسي که بغض داره گفتم اميدوارم حرفاتو حقيقت داشته باشه دماغمو .

باال کشيدم خخخخ عجب فيلمي بازي کردم دستامو به صورتم بردم مثال اشکاي جاريمو دارم پاک ميکنم البته واقعا اشک 

ير بود سرمو باال اوردم به شيشه ماشينم خيره شدم هنوز هوا تاريک ريختم اينقدکه خنديدم اشکام درامده بود هنوز سرم ز

بود گوشيمو نگاه کردم ساعت سه صبح بود ولي لبام هنوز ميخنديدن زودي جمعشون کردم به رضا نگاه کردم دستاشو 

 ........ روچشماش گذاشته بود دلم براي سادگيش سوخت ولي چه ميشه کرد کرم داشتم

لم سوخت خودمو فوش دادم اخه چرا نزاشتي بخوابه باخودم حرف ميزدم ازفکر بيرون امدم بهش بهش نگاه ميکردم د

گفتم حرفتو باور ميکنم رضاي اي بابا بازم جاخورد بهم نگاه کرد منم بهش نگاه کردم لبخندي زدم که تمام دندوناي 

دم بودي حرفتو باورميکنم وقتي اينو گفتم مرتبموبه نمايش ميگذاشت اون ماته من بود گفتم ممنون که به فکره گردن در

چشماشو بست نفسشو بيرون داد حاال اين وقت ساعت بيکار چکار کنيم ماته حرفام بود اي بابا ايقد منحرف فکر نکن خوب 

 ...حوصلم سر رفته خوابمم نمياد توخوابت مياد ؟؟؟

.... 

ديدم منتظره جواب منه گفتم نه من خوابم نمياد منم حوصلم  ـرضا.تودلم گفتم مگه تو برام خواب زاشتي .ازفکر بيرون امدم

 ..... سررفته

 ـــ

 .. من. چطوره سي دي رو بزاريم برقصيم..

..... 



 

رضا. اين دختر چقد دوست داره برقصه کسي اينجا نبود منم محرمشم بودم باتاخير قبول کردم البته ته دلم راضي نبودم .

 ... ز به گريه بندازمشولي چه ميشه کرد نميخواستم با

.... 

من.واي باورم نميشه قبول کرد دستامو بهم زدم پريدم بغلش بوسش کردم کارام دسته خودم نبود خل بودم ضبط ماشينو .

روشن کردم هواداشت يکم ابي ميشد ازپشت پنجره نگاه کردم ببينم هنوزم گرگ هست يانه خداروشکرگرگي نبود اروم 

واعالي بودصداي اهنگو بردم باال اين پسرم هنگه کارام بود توجاده رقصيدم واي چه کيفي ميدادسريع از ماشينم زدم بيرون ه

برگشتم دسته اين انتنه رو گرفتم کشيدمش بيرو بدبخت هنگ بود همينجور مثله مجسمه ها نه ايست بيابرقصيم خندم 

کردم که دستاش افتادايستاده بود هيچ حرکتيم بيشترشدهنوزتوهمو حالت ايستاده بود امدم جلوش دستشو باالبردم رها 

نميکرد اي بابا تورقصم بي عرضه اي بلند گفتم تابشنوه ولي اون ماته رقصيدنم بود ازصدقه سري مامان کالسه رقصم رفته 

ها  بودم به گفته مامان نميخوام دخترم رقص بلدنباشه بيخيال اين رضاه شدم بااهنگ غر ميدادم خيلي حال ميداد منو بچه

 .....توراه سفرامون ي جامي ايستاديم اهنگو بلندميکرديم ميرقصيديم براهمين اين حرکات برام عادي بود

 ـ.ـــ..

رضا. ماته رقصيدنش بودم چندبار دستامو برد باال تاباهاش برقصم ولي من توانه حرکت کردن نداشتم هنگه اين دختري .

ناز مي رقصيد دوباره امد دستمو کشيد ولي نتونست منو وادار به رقصيدن که باموهاي بازداره جلوم ميرقصه بودم خيلي 

 ...... بکنه

............ 

من. هوف بابا اگه سامي بود االن پايه بود شايد بلدنيست بااين اهنگ شاد برقصه تو ماشين برگشتم دنباله سي دي که .

 .......دونفر ميرقصن گشتم اخجون پيداش کردم

اخجون پيداش کردم سريع اونو زاشتم اره خودشه ازماشين پياده شدم دسته اين جنازه متحرکو گرفتم بابا ي تکونه بخودت 

 .... بده ببين سي دي رو عوض کردم دونفره عاشقونه رمانسي گذاشتم اينو بلدي ديگه منتظر موندم بگه اره بلدم

... 

ن اهان اهنگو عوض کرد واي چرا به دستام چسبيده سوال پرسيد که مخم رضا. اين دختر يه دفعه چش شد رفت توماشي...

 .... سوت کشيد گفتم من عاشقونه بلد نيستم برقصم

 ـ....



 

ـ من. بابا تازه تکي گذاشتم مثل جسد مومياي شده به من خيره بودي بااين حرفم ابروهاشو برد باال ادامه دادم کاري نداره 

ن اينو که ديگه بلدي نگو بلد نيستم که ي حرکت جکي جاني ميزنمت دسته خودم نبود حرصي تو دستاتو دوره کمرم حلقه ک

 شدم

 ـــ.

 .... رضا. اين ديگه کيه بابا بگم نه که منو ميکشه براهمين گفتم اينو بلدم.

 ....ـ..

زول زدم سريع بهش من. خب خدارو شکر منم دستامو روشونه هات ميزارم اهسته بامن حرکت ميکني گرفتي توچشماش .

چسبيدم تاديگه نه نياره خيلي اهسته بهش ياد دادم نه بابا زود ياد ميگيري راه افتادي بدبخت نفسشم بزور ميکشه ولي 

خوبه برازنه ايندش خوبه تجربه کنه اينجوري جلوش شرمنده نميشه صورتمو باال گرفتم چون قدش ازمن بلند بود باعث 

بينمش احم احم ببين ي روزي واسه اين رقصي که بهت ياد دادم ازم تشکر ميکني اينو يادت ميشد صورتمو باال بگيرم تا ب

 ....باشه لبخندي زدم اما اون به چشمام خيره شده بود گفت

....... 

 رضا. حتما يادم ميمونه تودلم گفتم اين سفر برام خاطرات بدبختيمو يادم مياره ي لبخند زدم که ازصدتا زهرم بدتره چند..

دور رقصيديم اگه دوستام منو اينجوري ميديدن دربارم چي ميگفتن خدا منو ببخش هوف بلخره اين دختر خسته شد رفت 

توماشين نشست هواداشت روشن ميشد منم صندوق عقب ماشينو باز کردم چرخ زاپاسو دراوردم داشتم مهره هاي چرخارو 

ينجور داشتم پيچ مهر هارو باز ميکردم ولي حواسم به ايدا بود باز ميکردم که ديدم اين دختره چند قدم ازم دور شد هم

چشماشو بسته بود دستاشم بازکرده داره دوره خودش ميچرخه اي بابا بازخل بازياش گل کرده حواصم نبود اچار ازدستم 

ه درد داشتم ولي دررفت به شسته دستم خورد که اخم باال رفت که باعث شد ايدا نزديکم بياد دستمو ماساژ ميداد بااين ک

 ...... نميدونم چطوري دردمو فراموش کردم به حرکات ونگراني ايدا نگاه ميکردم

..... 

ـ من. هوا خيلي خيلي عالي بود به سرم زد براخودم شعر بگم کمي ازماشينم دورشدم دستامو باز کردم چشمامم بستم دوره 

ي روشنيدم ترسيدم عقربي چيزي نيشش زده باشه سريع خودمو خودم دور ميزدم توحاله خودم بودم که صداي اخ اين روان

بهش رسوندم ديدم ازاين اهنا نميدونم بهش چي ميگن اهان اچار فکرکنم بود سريع دستشو ماساژ دادم تازودتر چرخ اين 

 ....ماشينو درست کنه خيلي خب فکرکنم خوب شدي بکارت برس بلندشدم رفتم عقب

شم گوشيمو دراوردم زنگ زدم به سامي اه اينم انتن نميده به رضا نگاه کردم گفتم تموم رفتم عقب تا مزاحم کارش نبا

 ....نشود منتظر حرفش بودم گفت



 

...... 

رضا. چرا تموم شد بزارين اين وسايلو جمع کنم بعد بريم وسايلو توصندوق عقب زاشتم ولي دستام کثيف بود مجبور شدم ..

به پيرهنم بکشمشون باعث شد پيرهنم سياه شه اشکال نداره بزار فقط ازاين دختره راحت شم ماته حرکاتم بود که بهش 

شد منم پشت فرمول رانندگي ميکنم نميدونم چقد گذشت حس کردم گفتم سوارشو دير شد اونم باتعجب سواره ماشين 

حرف نميزنه ي نگاه بهش کردم خداروشکر خوابيده يعني واقعا خدايا شکرت ازدسته وراجياج يکم راحت شدم خيلي 

خسته بودم نه ديشب خوابيدم نه چيزي مگه اين دختر ميزاشت خواب به چشمم بياد نگاه کن تورو خدا چجوري راحت 

وابيده هوف خدا تا اخر عمرم ديگه بادختر جماعت مسافرت نميرم بلخره به جاده چالوس رسيديم اينقد رانندگي کردم خ

کمرم خشک شد باز نگاهمو به ايدا کردم چقد ميخوابه دوباره حواسم به رانندگي مشغول کردم بلخره رسيديم شمال حاال 

 .......ه رادمنشويالشون کجاست روکردم به ايدا خانمه رادمنش خانم

...... 

 ...من. اي بابا بزار بخوابم فاطمه چقد حرف ميزني خانمه رادمنشو کوفت...

..... 

 ..... رضا. هنگ کردم االن صدام شبيه دختراس مگه اي بابا خانم رادمنش منم رضا بيدار شين رسيديم..

...... 

ه بخودم امدم چي گفت گفت رضاس واي بدبخت شدم حاال من. اي توروحت بدرک که رسيديم بزار بخوابم .ي لحظ.....

چکار کنم اي خدا بازم گند زدم دوباره صدام کرد سعي کردم عادي باشم چشمامو اروم باز کردم خيره شدم تو صورتش 

داشتم صورتشو اناليزم ميکردم ببينم عصبانيه يانه خداروشکر هيچي توصورتش نبود نه خنده نه عصبانيت ريلکس بود 

 .. دمو توجام درست کردم سالم خسته نباشي ببخش که خوابم بردخو

... 

 ..... رضا. عليک سالم خواهش راحت باشين تودلم گفتم چه عجب خانم موادب شدن..

.... 

من.خب بيزحمت االن سمته چپ برين تابه ويالي ساميو بچه ها برسيم هنوزم خوابم ميومد ولي بزور جلوي خودمو گرفته ...

يکم خانمانه رفتار کردم توعمرم اينقد خانمانه حرف نزدم ولي چه ميشه کرد جلواين انتنه نبايد کم اورد واي رسيديم بودم 

ازماشين پياده شدم دادوبيداد کردم اسمه ساميو محمدو فاطمه بقيه بيخيالشون فعال من بااينا صميمي ترم جلودر سامي 

 .....امد

..... 



 

 يرکردين؟؟سامي. کجاين شماها چراد...

....... 

من. رفتم توبغله سامي گفتم فعال چيزي نگو بعدن براهمتون توضيح ميدم باهمه روبوسي کردم اصالاين انتنو يادم رفته ...

بود برام عادي بود پسرودخترو بغل کنم وقتي همه روبغل کردم ي نگاه به انتنه که همون رضاس کردم ديدم اخم کرده 

 .......انگاري خيلي عصبانيه وااين چرااينجوريه

وا اين چرا اينجوريه انگار ميخواد به من حمله کنه ازچشماش شراره اتش ميباريد ي لحظه ترسيدم اب دهنمو بزور قورت 

دادم هنوز داشت نگام ميکرد يهونگاهش به دستم رفت رده نگاهشوگرفتم چيزي تودستم نبود که ماله خودش باشه فقط 

چرا اينجوري شده بود يعني رودستام که تودسته سامي بود حساسه وا دستم تودسته سامي بود هرچي فکر کردم نفهميدم 

 ... چه معني داره نه فکرنکنم مگه نميدونه سامي پسرخالمه باخودم درگير بودم يهوسامي دمه گوشم گفت

... 

 .. سامي. ايدا بيا کارت دارم..

..... 

 من.ها چي ميخواي؟؟..

... 

 ؟سامي.زود بگو چي بينتون گذشته ؟..

..... 

 .. من.چي چي بينمو گذشت....

.... 

 سامي.خل بازي درنيار ايدا اين بسيجيه چرا قيافش پکره ؟؟..

..... 

من.اين بسيجي واي سامي بايد بوديو ميديدي که چه بالهاي که بسرش نيوردم بخدا اگه بودي روده بور ميشدي همينجور ..

 ... حرف ميزدم ميخنديدم که سامي گفت

..... 

 سامي . بااين کاراي که تو کردي من بجاش بودم خودکشي ميکردم خخخ خب ديگه چي کارکردين ؟؟.

.... 



 

من. سامي بهت قول ميدم اينو ادم کنم هيچي ديگه هميناي که توضيح دادم تودلم گفتم بجز صيغه شدنمون توفکر بودم ...

 رفاش بودم بهش نگاه کردم منظورت چيه؟؟که سامي گفت مطميني چيزه ديگه اي انجام ندادين هنگ ح

...... 

 ....سامي هيچي فقط اميدوارم..

.... 

من.نه بگو اخه بيشعور من اگه اونکاره بودم که االن مثل دختراي هرز ميشدم االن بيام ي حرکته مخصوص جکي جاني .

 ... بزنمت واقعا حرصي شده بودم

... 

 ..تسليمم باباي سامي. نه ممنون صرف شده ايدا خانم..

... 

من .کم کم داشت ازم دور ميشد منو ميشناسه اگه عصبي بشم درجا کشتمش .وقتي رفت چشمامو بستم اروم باش ايدا ..

نفس ارومي کشيدم به سمته ماشينم رفتم تا ساکمو بيارم باال داشتم باساکم ورميرفتم که ازصندوق بيارمش پاين بزور 

شد به دستي که ساکمو گرفته بود نگاه کردم بعد به صورته اخموي اين بسيجي نگاه  بلندش کردم که يهو ساکم سبک

 کردم وااين چراهنوز عصبانيو اخمو هستش ماته حرکاته عصبيش بودم احم احم ميشه بگي چيشده ؟؟ توچشمام زول زد

... 

.... 

نبودکه من امدم باي دست ساکشو جابه رضا. داشتم ميومدم ساکمو بردارم ديدم اين دختره باساکا ورميره حواسشم ..

جاکردم که ازم پرسيد چيشده من ماته نگاهش بودم واقعا چيشده که من اينقد عصبيم نميدونم چم شده ولي وقتي ديدم 

ساميو محمدوبغل کرد ي جوري شدم ي حاله عصبي به سراغم امده بود ازفکر بيرون امدم هنوز بهم خيره شده بود جوابي 

 .......م بااخم ازش جدا شدم ولي ي لحظه ايستادم روکردم بهشنداشتم بهش بد

يک لحظه ايستادم به ايدا نگاه کردم گفتم تواالن زنه صيغه اي مني تاوقتي که ضيغه باطل نشوده من مسئوليته تورو به عهده 

دارم پس ديگه بدونه اجازه من حق نداري تنهاي باساميو محمد بيرون بري نميدونم چطور جرعت حرف زدنو باايدارو 

ن االن زنه منه پس بايدبه نظره من احترام بزاره ماته حرفام بود انگار هنگ کردم واي هرچي بود ازحرفام پشيمون نبودم او

 .....شده بود دوباره خواستم راهمو بکشم که بادادش ايستادم

..... 



 

من. اين چي داره ميگه من کي زنشم بلفرض زنه صيغه ايش هستم چطور تونست اينجوري بگه من نبايد بدونه اجازش ..

حمدوفاطمه بچه ها نبايد بدونه اون پيششون برم نه ديگه شورشو دراورده ي صيغه خونده فکرده جاي برم ياباسامي وم

چخبره باداد گفتم هوي بسيجي اوالن توشوهره من نيستي اون صيغه هم واسه خودت خوندي دومن من هرجاکه خواستم 

ميريم اينقدرم دور.ورت نداره من  وباهرکي دوست داشتم ميگردم گرفتي عمو پس توراه خودتو برو ماهم راه خودمونو

زنت بشم بخودتم تلقين نکن اوکي اينجاهم من امدم خوش بگذرونم نيومدم زنه توي بسيجي باانگشتم تمام قدشو نشون 

گرفتم بشم فهميدي من بابامامانم بهم نميگن کجا ميري ياباکي ميري اونوقت توي بسيجيه ساده بهم امرو نهي ميکني هه 

باشه من زنه تو بشم اگه ميخوام باکسي هم عروسي کنم بايکي که مثل تيپ ساميو محمد باشه ازدواج خواب ديدي خير 

ميکنم اينو توگوشت فروکن تو هيچي من نيستي حتي بخودم اجازه نميدم توليست خاستگارام باشي اينارو تند تند ميگفتم 

بشم که دستمو گرفت بدستم نگاه کردم همش بدجور اعصابم خراب شده بودن ساکمو روزمين کشيدم خواستم ازش رد 

 ..... تقصيره منه نبايد مزاشتم اين انتنه رواني محرمم بشه

رضا. ايدا باحرفاش انگار روسرم ميخ مزد عصبي شدم فکرده اون کيه که اينجوري داره واسه من کالس ميزاره اون اصال ..

و گرفتم ببين خانمه رادمنش فکرنکن من عاشقه چشم ازجنس من نيست که بخوام زنم باشه داشت ازم رد ميشد دستش

ابروي توشدم صيغت کردم تواون حال مجبور بودم االنم خيلي پشيمونم االن منوتوباهم محرميم تواصال لياقته زن شدن بنده 

يگيرم ن نيستي اصال تورو توچشمم نميبينم پس ديگه الکي واسه من کالس نزار اگه ميخوام زن بگيرمم ازتو بانجابترشو م

يکي مثل تو االن خودت وضع لباس پوشيدنتو ببين کدوم احمقي ي همچين زني رو ميگير اينقد عصبانيم کرده بود که 

 .....نميتونستم جلوش ساکت باشم دستشو پرت کردم اون ماته حرفام بود ولي دوباره فوران کرد

..... 

ابو توخودتو تواينه ديدي تيپتو ديدي ادم شرمش ميشه باتو من. اين چي زر ميزد به تيپه من توهين کرد هه صبرکن ي...

قدم بزنه حاال من بروزم توچي مده لت ماله غارنشينان هست ي پز خند زدم گفتم روتيپ خودت بيشتر کارکن شايد ي 

 .......معلولي توروبه غوالمي پسند کرد اينو گفتم ازش دور شدم

صبانيت داشتم باخودم حرف ميزدم بيشعور تيپه من بده رواني ي کاري ميکنم ديگه نشنيدم چي زر ميزد تندتند ميرفتم ازع

به التماس بيوفتي وارده ويال شدم ازبچه ها عبور کردم رفتم تو اتاقه هميشگيم ساکمو پرت کردم چند دور دوره اتاق قدم 

يشي بودم يعني اگه کسي تواتاقم زدم ناخونامو از عصبانيت ميجويدم برات ي نقشه اي بکشم حاال ببين کي نگفتم خيلي ات

جيک ميزد باعکسه روي ديوار يکيش ميکردم چند نفس عميق کشيدم من بايد اروم باشم اره تا بهتره نقشه بکشم يکم 

اروم شدم به ساکم نگاه کردم رفتم سراغش بازش کردم ي تونيک تگ دراوردم باي ساپورته کوتاه اينجور لباس پوشيدن 

سالگي توخارج درس ميخوندم وقتي اول راهنماي شدم برگشتم ايران چون حوصله تنهاي رونداشتم برام عاديه چون ازنه 

 ...... براهمين اخالقم يخورده به خارجکي ميزنه لباسامو تودستم گرفتم رفتم حموم تايکم سره حال بيام



 

...... 

شوت شدن اونور دستامو به موهام کشيدم رضاـ وقتي رفت پامو به سنگاي ريزي که تو حياط ويالبود زدم چندتا سنگ ..

 .....چشمامو بستم دختره رواني باعصبانيت ساکمو بلند کردم داخله ويال شدم که سامي جلوم امد

....... 

 ....سامي. داش رضا ميگم چون خسته اي حمومه پاينو برات اماده کردم برو دوش بگير دادش که سرحال بياي..

.... 

 ..اکمو کدوم اتاق بزارم ؟؟رضا. ممنون سامي س..

... 

 .. سامي. اون اتاق اماده س برو داداش....

..... 

رضا. ممنون سامي وقتي ازسامي دورشدم رفتم تواتاق ساکمو روتخت گذاشتم بازش کردم ي پيرهن سفيد ي شلوار .

دراوردم بهشون نگاه کردم به حرفاي اين دختره فکر کردم مگه لباسام چه عيبي داره بهتراز لباساي ساميو محمده که انگار 

 ..ه به حرفاش توجه نکن لباسامو گرفتم به سمته حموم رفتمپاره شدن نفسمو بيرون دادم بلند شدم اين دختره خل

.... 

من. اخيش سرحال شدم داشتم ميمردم انگار سبک شدم لباسامو پوشيدم روي ميز روبه روي اينه نشستم شونه رو دستم ..

وباره ي نگاه به گرفتم مشغوله شونه کردنه موهام شدم موهامو دم اسبي کردم ي ارايشه خفيف به صورتم زدم بلند شدم د

اينه کردم خب شدم به سمته دراتاقم رفت بيرون صداي بچه ها بود ازاتاقم خارج شدم به سمته بچه ها رفتم اممم بوي پيتزا 

 .... مياد باحرفم بچه ها به سمتم چرخيدن

... 

 ....فاطمه اره ديگه مارونميبيني فقط بفکره شکمتي..

.... 

ن.ي چشم غره اي براش رفتم که ازترسش گفت من برم اب بيارم زير چشمي نگام ميکرد من. باحرفه فاطمه همه خنديد..

منم تودلم گفتم نوبته توام ميرسه برات دارم کناره سامي نشستم خواستم ي تيکه ازپيتزارو تودهنم بزارم که صداي مکروه 

 .....اين بسيجي رو شنيدم



 

رد ايـــش بيشعور ببين چطوري بمن زول زده بيخيالش شدم مشغول سالم بلندي داد که همه بچه هارو به خودش جلب ک

خوردن پيتزام شدم که حس کردم کنارم نشسته وقتي روموبهش کردم لقمه پيتزا توگلوم پريد که باعث شد محکم به 

ميکوبه به  کمرم بزنه منم چشمام مثله قورباقه ازحدقه زد بيرون بادستم گفتم به کمرم له شد ببين داره حرصشو تو کمرم

بچه ها نگاه کردم متعجب به من نگاه ميکردن صدامو صاف کردم گفتم چتونه چرا اينجوري نگام ميکنين بچه ها ي نگاه 

بمن ي نگاه به اين انتنه کردن منم رده نگاشونو گرفتم خاک برسرم لورفتيم اين که خيلي به من نزديکه حق دارن باتعجب 

رو خوب ميشناختن محاله کناره ي دختر بشينه مگر اين که محرمش باشه خدا بدادم  بهم نگاه کنن اخه اين پسره رواني

برس حاال جوابه اينارو چي بدم اينارو من ميشناسم شب منو به صندلي ميبندن تااعتراف کنم ازفکر بيرون امدم بلند شدم 

 ... گفتم من سير شدم

.... 

 .... سامي. کجاايدا توکه چيزي نخوردي.

... 

 . طمه .سامي راست ميگه توچيزي نخوردي کجا ميريفا.

... 

 محمد. ايدا بشين غذاتو بخور ...

... 

 الناز.وا ايدا توکه اينجوري نبودي توحتي غذاي ماروهم ميخوردي پ امروز چت شده؟؟.

.... 

من. اي بابا ي نفسي بگيرين همتون روسرم ريختين خستم خوابم مياد اشتها ندارم ف باي بزور ازدسته اينا ردشدم تا ...

 ..دوباره اين صداش درامد

...... 

رضا. خانم رادمنش اتفاقي افتاده چرا غذاتونو نصفه رها کردين از عمد اينو گفتم تا همه شکشون برطرف شه منتظر ..

 ...نگاهش کردم

...... 

من.. اي بميري که همش تقصير توهست ولي خوبه يکم موضوعو ماس مالي کرد منو خانم رادمنش صداکرد يکم راحت ..

شدم ازفکر بيرون امدم گفتم ببخشين اشتها ندارم بعدااگه اشتهاداشتم ميخورم بااين حرفم زودي ازاون جو فرار کردم به 

ي که حلواتو بخورم اي خدابگم چکارت نکنه همينجور باخودم حرف ميزدم اخرم خسته اتاقم پناه اوردم اي بميري بيشعور ا



 

شدم رفتم روتخت لم دادم ولي زودي بخواب رفتم نميدونم چقد گذشت که بيدار شدم ازگشنگي داشتم ميمردم ازاتاق 

به اتاقم برگردم اي خدا رفتم بيرون همه جاکم نور بود ترسيدم برم مردد شدم خواستم برگردم که صداي شکمم نزاشت 

اين بندد نزاشت غذاازگلوم رد شه خدااصال من از اين بنده روانيت شکايت دارم هوف االن گشنمه بعد ادامه شکايتمو بهت 

ميگم فعال منو عف بفرما دست ازحرف زدن باخدا برداشتم اروم اروم از پله ها امدم پاين ولي باترس ميومدم بدجوراز 

خره باهزارترس بدبختي به يخچال رسيدم دره يخچالو بازکردم وقتي پيتزارو ازيخچال دراوردم که تاريکي ميترسيدم بل

 ....صداامد منم ي هيني کردم

هيني کردم باعصبانيت بهش گفتم کسي بهت ياد نداده ي ياهلل ي احمي ي چيزي بگي خوبه خودت بسيجي هستي هه رواني 

 ... داشتم ازترس سکته ميکردم

..... 

رضا. بااين که خسته بودم ولي خوابم نبرد وقتي اين دختره غذاشو نخورد منم عذاب وجدان گرفتم چون من باعث شدم ..

بدونه غذا خوردن بره تو اتاقش منم اشتهام کور شد ي معذرت خواهي کردم ازجمع دور شدم توتختم لم دادم ولي خوابم 

يلم توذهنم نمايان ميشد نميدونم چند ساعت گذشت ديگه تحمله نبرد همش تصوير اين دختره روانيه ازخود راضي مثل ف

گشنگي رو نداشتم بابي حالي ازاتاقم خارج شدم اهسته اهسته ميرفتم تا کسيو بيدار نکنم به اشپز خونه که رسيدم ديدم 

شامو دره يخچال بازه ي نفرهم اونجاس نزديکش شدم که ازترسش ي هيني بلندي کشيد که خودمم ترسيدم االن گو

 .گرفتم اينم داره فک ميزنه ولي حرفاشو ميشنيدم چون بلند حرف ميزدواي خدا سرم رفت تو اينجا چکار ميکني ؟؟؟

..... 

من. اينجا چکار ميکنم ها بااين گندي که امروز زدي نزاشتي دولقمه غذا کوفت کنم االنم مثل جن باالسرم ظاهر شدي ..

وديگه برام زهر نکن بهش نگاه کردم اصال به حرفام گوش نميکرد چشمش به ازمن چي ميخواي بابا گشنمه بخدا اين

 .. پيتزاهاي منه عمرا بزارم تو کوفتشون کني

..... 

 ....رضا. نفهميدم چي ميگه فقط خيلي گشنه بودم باي حرکت پيتزارو ازش گرفتم که با عصبانيت به من حمله کرد...

..... 

من. بيشعور غذاي منو ميدوزدي فوري بهش حمله کردم نامرد پيتزارو باالسرش گرفته دستم بهش نميرسه ميگم پيتزامو ..

بده گشنمه رواني اين سهمه منه بده تا نکشتمت مگه به حرفام توجه ميکرد انگار کر بود نميتونستم ي حرکت تکواندوي 

نم اين که ازشيطانم بدتره خدا من گشنم حتي فکرم کار نميکنه وقتي بزنمش ازگشنگي نانداشتم ديگه کالفه شدم چکار ک



 

گشنم تمام سيستم بدنم بي کار ميشه دستامو بردم باال اين نامردم ازاين دست به اون دست ميده االن که قاطي کنم تمام 

 .....دکوراسيون بدنشو بريزم هوف بي فايده بود ازکارم دست کشيدم

....... 

راينقد اذيتم کرده بود که کارم دربرابره کاراش هيچه ولي حاله ميده اذيتش کنم بزار بفهمه نبايد مردمو رضا. اين دخت..

اذيت کرد اينقد باال ميپريد ولي هه دستش به پيتزاها نميرسه نميدونم چرا ي لحظه از کارش ايستاد يعني خسته شد من 

ه کردم گفتم افرين دختره خوب بلخره فهميدي حق انگشتمو پيروز شدم واين پيتزاها سهمه من شد خدايا شکرت بهش نگا

به سمته پيتزا نشونه گرفتم بعد بخودم نشونه گرفتم به حق دارش ميرسه پز خند تهويلش دادم ولي از حرکتي 

 ......کردجاخوردم

 ....امد نزديکم ودستاشو دوره گردنم حلقه زد

..... 

يکنم بايد تونقشم برم لبخند زدمو بهش نزديک شدم دستامو دوره گردنش من.بيشعور به من پز خند ميزني حاليت م...

حلقه کردم هه باورش شده تودلم گفتم بهت نشون ميدم اين پيتزاها حقه منه وقتي دستمو دوره گردنش حلقه زدم جاخورد 

ه گفتم هوممم .بيچاره ولي بايد نقشمو اجرا کنم صدامو ناز کردم گفتم دلت مياد من گشنه بمونم چندتا پلک زدم دوبار

هنگ کرد خخخخ ولي چه ميشه کرد نميتونستم گشنه بمونم بدبخت هنگه هنوز اروم جعبه پيتزارو ازش گرفتم يکمي عقب 

رفتم خب همچي محياس زبونمو دراوردم گفتم حق به حق دارش رسيد بادو ازش دور شدم وارده اتاق شدم اتاقو قفل کردم 

چجوري گولش زدم کلي خنديدم روتختم نشستم وباولع پيتزاي عزيزمو ميخوردم خخخخ پسري مسخره رواني ببين 

 .....امممم

..... 

رضا. توجام هنگ بودم وقتي جعبه ي پيتزارو ازم گرفت واقعا نفهميدم چيشد هنوز ماته حرکاتش بودم کمي عقب رفت ...

لعنتي عصباني بودم بدونه غذا رفتم تو اتاقم برامن زبونشو برام دراوردو فرار کرد تازه بخودم امد اه بازم گولشو خوردم 

فيلم بازي ميکني بهت نشون ميدم حيف پيتزاها که توشکمه اين دختره رفتن هوف خدااصال چرا من اينجام اينا ازتيپه من 

نيستن چشمامو بستم تا ازعصبانيتم کم شه خودمو روتخت پرت کردم دستامو روپيشونيم گذاشتم به سقف خيره شدم 

وفکر رفتم چرا من اون لحظه ازخودبيخود شدم چرا مثل مجسمه ها هنگ شدم هيچ کاري نکردم واي سرم داره ميترکه ت

کلي سواله بدونه جواب دارم حاال چکار کنم توافکارم غرق بودم که صداي تقه در اتاقم به صدا امد فکردم خياالتي شدم 

بيدار درو بازکردم کسي نبود اينورنگاه کردم کسي نيست به اونورم  ولي دوباره صدا امد بلند شدم ببينم کي اينوقته شب

نگاه هيچ کس نبود بسم اهلل گفتم خواستم درو ببندم که جعبه پيتزا کناره در ديدم باورم نميشه يعني ازپيتزا گذشت شک 

ازش برمياد ترسيدم تله موش کردم نکنه بازم نقشه اي داره روزمين زانو زدمو جعبه رو اروم برداشتم واال اين دختر همچي 



 

توش باشه اروم بازش کردم خداروشکر توش چند تيکه پيتزابود امدم تواتاقم روتختم نشستم وجعبه پيتزاروکامل باز کردم 

به پيتزا خيره شدم دوباره مردد شدم نکنه توشون سم ريخته ولي گفتم نه بابا بهش نميخوره ادم بکوشه چي ميگي رضا 

به خدا توکل کن هرچي خدابخواد فوري به پيتزاحمله کردم بااين که سير نشودم ولي حالم خوب ازگشنگي توهم زدي 

شدداشتم ازگشنگي هالک ميشدم خدا خيرت بده دختر يبارم ماکاره خير ازت ديديم االن ميتونم باخيال راحت بخوابم ي 

 .......خميازه اي کشيدم روتختم دراز کشيدم

صبح باصداي بچه ها بيدار شدم چشمامو باز کردم ولي نوري که تواتاق بود نزاشت چشمامو  ديگه نفهميدم کي خوابم برد

کامل بازکنم توجام نشستم چشمام کم کم به نور عادت کردتمام اتاقو اناليزم کردم من کجام يکم فکرکردم اهان من 

من اينجوري شدم نميتونم تعادلمو حفظ  توشمالم چقد فراموشي گرفتم باز صداي بچه ها امد بلندشدم گيج راه ميرفتم چرا

 ...... کنم انگار اتاق داره دوره سرم ميگرده بزور خودمو به در رسوندم

..... 

من. وقتي من نصف پيتزارو خوردم ي فکر شيطاني به سرم زد اخه اين بسيجيه گشنشه گناه داره تودلم حرف ميزدم اره ...

ساکت باش ميخوام ي کاره خير بکنم خخخ دوتا قرصه دراوردم بزور جونه خودت توگفتيو من باورم شد وجدان تو

کوبيرمشون وباسس قاطيشون کردم پيتزارو دمه دره اين بشر گذاشتم چندباردرزدم تا دروباز کرد خيالم راحت شد که 

ح باصداي اين پيتزاهارو برد تو هوف کارم عالي فردا مثل مستاراه برو خخخخ به تختم برگشتم بالبخند خوابم برد ..صب

 .... فاطمه بيدار شدم اه چته جيغ جيغ ميکني فاطي

... 

 .. فاطمه. بيشعور پاشو بيدارشو که چند ساعت بريم دريا زود باش..

...... 

من. اه باشه توبرو من ميام بالشتو بغل کردم نتونستم ديگه بخوابم ياده رضا افتادم توجام سيخ شدم ازتخت امدم پاين ..

واي نکنه چيزيش شده باشه فوري به حال رفتم همه بچه ها بودن فقط اين رضا نبود يهوترس ورم داشت توفکر بودم که 

 .....صداي فاطمه رو شنيدم

.. 

 .....ايدا چرااونجا وايستادي زود برو دستو صورتتو بشور بيا صبحونه که نه ظهرونه کوفت کن فاطمه. وا...

..... 

 ..من. اي بابا مگه ساعت چنده؟؟..

.... 



 

 ..سامي.بااجازتون ساعت يازدهو نيمه..

 ــــــ

شه واي خدا قاتل شدم دوباره من. مخم سوت کشيد چي يازدهونيم رفتم توفکرچرا اين پسره اينجا نيست نکنه مرده با..

اينا منو ازفکر بيرون اوردم نفسي کشيدم به سمته دستشوري رفتم بعده که دستو صورتمو شستم امدم بيرون بافکر کناره 

بچه ها نشستم صبحونه روخوردم اينقدتوفکر بودم حواسم به هيچ کس نبود چايمو خوردم مزه شوري ميداد ولي توجه 

نبود دوباره چايموخوردم بازم شور بود امروز چرامزه ي چايم اينجوريه نکنه مريض شدم چايمو نکردم اخه فکرم اينجا 

 ....روميز زاشتم که يکي بهم پست گردني زد اخ چته رواني چرامنوميزني

..... 

 .....فاطمه. اخه بي عقل تونفهميدي چايت چراشوره.

..... 

 من. اره گفتم مزش يجوريه راستي چرا شوره؟؟؟.

.... 

 فاطمه.خودم.نمک.زاشتم.تاازهپروت.بيرون.بياي ولي توخنگ ترازاوني هستي که ديديم خخخخ.

... 

من.باحرف فاطمه همه خنديدن تازه متوجه شدم همه دست به يکي کرده بودن خواستم چندتاليچار بارشون کنم که ديدم ..

ه ميرفت ريز ميخنديدم که سامي گفت چکارش رضا داره نزديک ماميشه خداروشکر چيزيش نيست فقط مثله مستارا

 .......کردي بدبختو همه منتظر حرف زدنم بودن

نگاه دوباره به سمته رضا رفت داشت با گيجي به ما نگاه ميکرد سرشو تکون داد دوباره نگاه کرد بعد راهشو به سمته 

 .....وريندستشوري عوض کرد .به اينا نگاه کردم وا چتونه بانگاهتون دارين منو ميخ

... 

 سامي.ايدا گفتم چي بخوردش دادي اينجوري راه ميره.

... 

 محمد. ايدا مارو درگيره اين بسيجي نکن مابخاطره تو اينو باخودمون اورديم...

.... 



 

 ... فاطمه.ـ.ايدا باکارات بدبختمون نکن..

... 

 ...يدممن.اه چتونه بابا فقط اين بار يکم بهش بخنديم ديگه قرص بهش نم.

... 

 سامي.چه قرصي ايدا نکنه ازاون قرصا دادي ؟؟.

... 

 .. من.اره ازاونا دادم مگه چيه بزار اونم مثله مابشه..

.. 

 فاطمه. اي نميري دختر تو نترسيدي توريش بشه اونوقت چه غلطي ميخواستي بکني هان ؟؟؟..

..... 

من.بچه ها راست ميگن اگه چيزيش ميشد چي ازفکر بيرون امد گفتم فعال که چيزيش نشوده بيخيال ديگه بچه ها ي .

فکري دارم ميگم االن که توحاله خودش نيست بياين االن دريا نريم عصر بريم ميخوايم اينجارو بترکونيم تا اثره قرصا 

 .....نرفته بزارين اين بسيجي رو برقصونيم چطوره ؟؟

..... 

سامي. ازدسته تو بااين که باکارت راضي نيستم ولي فکرتم بد نيست بزاريم ي چيزي بخوره وقتي تمام کرد همچيزو ..

 .... اماده ميکنيم

... 

 .... فاطمه. واي چه حالي ميده. ي بسيجي باما برقصه من که تاحاال نديدم..

... 

 ....هستين ها خوبه راضي نبودين االن چيشد من. داشتم به بچه ها نگاه ميکردم عجب ادماي.

.... 

 ....محمد. توکه کاره خودتو کردي پ ماهم ازاين کارت ي فيضي ببريم بدنيست خخخخ خدايش امروز چه شود..

..... 

 ....من.پ ديدين شماهم باکارم پشيمون نيستين خواستم دوباره حرف بزنم ولي اين رضا امد باعث شد همه سکوت کنيم...



 

 ــــــ...

رضا. واي چرا کارم دسته خودم نيست چرا اينجوري شدم به بچه ها نزديک شدم باسالمه من همه جواب دادن منم ميزو ..

گار صدساله هيچي نخورد بودم به هيچ کس توجهي نکردم مشغوله خوردن کشيدم روش نشستم خيلي گشنه بودم ان

صبحونه شدم که ديدم ساميو محمد بلندشدن نميدونم کجارفتن بيخيال شدم دوباره مشغول خوردن شدم که ديدم اين ايدا 

م يعني اگه بگن روبه روم نشسته بهم زول زده مخم هنگ بودانگارنميتونستم روي چيزي تمرکزکنم ولي خيلي انرژي دار

تمام اين خونه روتميز کن واقعا بدونه چونه چرا قبول ميکردم توافکارم بودم که صداي وحشتناکيو شنيدم صداي 

باندوسيستم بود بچه ها جيغ مي کشيدن محمد پرده هارو کشيد سامي هم چراغارو خاموش کرد فقط چراغاي رنگي روشن 

 .......مو کشيد وباخودش به وسط ميدانه رقص بردبودن ايداروديدم بلند شد به سمتم امد دست

اصال روخودم تسلط نداشتم باهاش به وسط ميدان رفتم ولي انگار دنيا روسرم داره ميچرخه اين اهنگم مثل طبل روسرم 

نديدن بود بچه هاهم به سمته ماامدن ايداهم باپز خند بهم نگاه ميکرد منم داشتم اين منگوال ميرقصيدم بچه هاهم همش ميخ

ديگه داشتم باال مي اوردم اينقد دنيا روسرم ميچرخيد از حرکاته رقص دست کشيدم انگار فشارم رفته بود باال چون سرم 

داشت ازدرد منفجر ميشد به ايدا نگاه کردم نميدونم چرا احساس کردم ترسيده بود سرمو بادستام گرفتم روزانو هام خم 

به بچه هانگاه کنم ولي نفهميدم چرا دنيا برام سياه شد ديگه نفهميدم چه اتفاقي  شدم حالم خيلي خيلي بدشده بود خواستم

 .....برام افتاد

.... 

من. به بچه ها نگاه کردم ي لبخندي زدمو به سمته رضا رفتم دستشو کشيدم به وسط رقص بردمش اول بچه ها هنگ ..

روزانوهاش خم شد بعد ازحال رفت خيلي ترسيده بودم .به  بودن ولي بعد باخوشحالي کناره مارقصيدن تااين که اين انتنه

سمتش رفتيم دادزدم .سامي اون باندارو خاموش کن .زودباش فاطمه توبرو اب قند بيار سريع .بادستم به صورته رضا ميزدم 

سامي رضا بيدار شو رضا يهو چي شدي رضا صدامو ميشنوي خيلي ترسيده بودم رنگ به صورت نداشت دوباره داد زدم 

ميگم اون باندو خاموش کن ساميم بادو رفت باندوخاموشش کرد دستام ميلرزيد اب قندم فايده نداشت احساس کردم 

 .... قاتل شدم اشک تو چشمام جمع شده بود

.... 

 محمد. بچه ها بايد هرچي زودتر ببريمش بيمارستان.

.. 

 ... فاطمه. واي خدا نميره ي وقت همش تقصيره اين احمقه..

.. 



 

سامي.فاطمه زود برو ماشينو روشن کن تا رضارو بلند کنيم چراماتت برده زودباش ميگم محمد تواونوره بازوشو بگير ..

 .... خدا کنه چيزيش نشه

.... 

من. به هق هق افتاده بودم راستي راستي اوضاع خطر ناک شد اگه بميره واي خدا اشکام همينجور ميريخت بلند شدم ....

بايد ي کاري ميکردم من ماشينو ميرونم به حرفاشون توجه ي نکردم رضارو سوار ماشين کرديم باسرعت به سمت 

دم دوباره به جلو نگاه کردم خدايا غلط کردم ديگه اذيتش بيمارستان حرکت کرديم به پشتم نگاه کردم رضارو بيروح دي

نميکنم اشکام جلو ديدمو ميگرفتن بادستم پسشون ميزدم بلخره به بيمارستان رسيديم محمد رفت با ي برانکاروپرستار 

 ... امد رضا رو بابرانکار بردن پاهام ازترس جون نداشتن گريم بيشتر شد اخه اين چه غلطي بود من کردم

... 

 .. فاطمه. ايدا فقط دعا کن نميره وگرنه هممون بدبخت ميشيم...

.... 

 ....سامي. دختره احمق همينو ميخواستي اگه چيزيش بشه همه ما توزندانيم..

.... 

روزيتا..چراهمه ما بريم زندان مگه ما بهش قرص داديم اين رواني بهش قرص داده.ايدا ماتوکارت هيچ نقشي نداشتيم ..

 ....ي دختره احمق شنيدي چي گفتم زندانو فقط توميري نه مافهميد

... 

 ..محمد. بسه ديگه بچه ها حالشو ببينين فعال بخدا اميدداشته باشين.

....... 

 ....من... باحرفاي بچه ها داشتم ميمردم که دکتر امد.

.. 

ر حالش چ چطوره خواهش ميکنم بگين هق هقم بزور بلند شدم پاهام ميلرزيد ولي خودمو به دکتر رسوندم اقا اقاي دکت

 ....نميزاشت درست حرف بزنم ولي دکتر متعجبانه به من نگاه ميکرد .گفت

.... 

 ...دکتر. ارم باشين خانم مثل اين که حالتو خوب نيست بايد به پرستار بگم بهتون سرم وصل کنه...

.... 



 

من. اقاي دکتر سرم بخوره توسرم حاله رضا چطوره ميميره ن نکنه مرد واي خدا اينقد به صورتم زدم تا پرستاراودوستام .

منو اروم کردن دوباره به سمته دکتر رفتم کارام دسته خودم نبود ديونه شده بودم اين دکترم قيافش ميزد ي مريضو 

 دکتر خواهش ميکنم گريه هام شديدتر ميشد اين چراالل موني گرفت ازدست داده براهمين فکردم رضا مرده بگين اقاي

.... 

.... 

دکتر اگه مريضتونو زودتر نمي اوردين االن يک تشنج شديد ميکرد که باعث ميشد که نصفه بدنش معلول شه اينقد فشاره ..

به خدا باشه دعا کنين توکما نره فعال  قرصا زياد بوده که نتونسته اونارو تحمل کنه ما معدشو شسته شو داديم ديگه اميدتو

اون تحته درمان ما هست تا ببينيم خدا چي ميخواد خانم پرستار خواهش ميکنم به اين خانم ي سرم نصب کنين ممنون 

 ....موفق باشين فعال باي

..... 

خوندم بدبخت شدم زندگيم من. باحرفاي دکتر اولش اميدوار شدم اما وقتي گفت دعاکنين توکما نره ديگه فاتحه خودمو ..

 ...سياه شد توفکر بودم که اين دختره احمق روزيتا حرف زد

..... 

روزيتا. هه ديدي ايدا اينم نتيجه ي کاره احمقانت حاال تنهاي بکش دوستان من حوصله ي دردسر ندارم برم ويال وسايلمو ....

دشونو نجات بدن گفته باشم محمد عزيزم تو نمياي جمع کنم برم خونمون به همه پيشنهاد ميکنم که ازاين دردسره خو

 ....ميترسم تودرده سر بي افتي

..... 

محمد. هوم اره منم ميام اينجا که کاري ندارم پسرعموم ازخارج امده فرصت نکردم برم ديدنش منم وسايلمو جمع کنم ..

 ...برم پيشش دوستان مواظب خودتون باشين باي

.... 

بخش که تنهات ميزارم چاره اي ندارم خودت پدرمو بهتر ميشناسي ازاين موضوع بوي ببره منو درجا فاطمه. ايدا منو ب..

 ....کشته عزيزم بازم ببخش مواظب خودت باش خدافظ

....... 

 سامي. ايدا من کلي ارزو دارم نميخوام ي وقت سابقه دار بشم خودت شرايطمو درک ميکني ديگه؟؟..

.... 



 

من. به همه نگاه کردم ايناهمون دوستاي بودن که شعارشون ماهيچ وقت تنهات نميزاريم راسته گفتن تاجيبات پره .

دوستات دورت پرن هه منو باش بخاطره خندوندنه اينا اين فکره احمقانه رو کردم بدبخت رضا اين همه بالسرش اوردم 

ي پسر دايمم پشتم نموند بهش نگاه کردم گفتم برو نميخوام ولي دم نزد خاک برسرم که ي عمره بااينا دوست بودم حت

ديگه ريختونو ببينم همتون برين به درک سامي خواست جلو بياد که دادزدم بروتنهام بزار ساميم رفت من موندمو باکلي 

 .......بدبختي خدايا خودت کمکم کن

ن خدايا خواهش ميکنم خوبش کن قول ميدم ديگه واي خدا سرمه من تموم شد ولي هنوز رضا بيدار نشوده خدايا کمکم ک

دختره خوبي بشم فقط رضاروخوب کن اينقد دعا کردم تا اين پرستارا گفتن برو خونه استراحت کن داري خودتو اذيت 

ميکني بيدار شد خبرت ميکنيم به حرفه هيچ کدومشون توجه ي نکردم اوناهم خسته شدن دست ازسرم برداشتن من 

حت باشم مگه ميشد راحت باشي ايناهم کمبود دارن هاا ازفکر بيرون امدم به ساعت موبايلم نگاه کردم چجوري توخونه را

دقيقس واي خداهنوز بيدار نشوده ناخونامو اينقد جويدم خون ازشون امد هروقت استرس دارم بجونه ??:?واي ساعت 

 ...ميشه بگين بيدار شد يانه ؟؟ ناخونام ميوافتم ديگه داشتم ازترس ميمردم ي پرستاري ازم گذشت خانم

.... 

 ... پرستار.نه خانم چندبار به شما گفتم اگه شوهرتون بيدار شد خبرتون ميکنيم.

..... 

من. اينم دلش خوشه شوهرم کجا بود اون اينقد ازم بدش مياد که حتي نگفت صيغه باطل شد هوف دوباره کناره اتاقش ..

يگه چشمام از گريه اي که کرده بودم باز نميشن خيلي خوابم ميومد من اگه گريه کنم قدم زدم ولي هنوزم بيدار نشوده د

بعدش زودي ميخوابم ازبچگي اينجوري بودم روي ميزي نشستم چونموروزانو هام گذاشتم به مردمي که ازم باناراحتي رد 

کرميکردم لباسو موبايلو اين چيزا منو بروز ميشن نگاه ميکردم چقد ادم مثله من اينجا ناراحت بودن چرا از دنيا قافل بودم ف

ميکردن درحالي که هيچ وقت خودمو به جاي اينا تصورنکردم اينقد غرق افکارم بودم که ي پيره زن کنارم نشست شروع 

کرد به دعا کردن منم ماته اين پيرزن بودم باتسبيح داشت داعا ميکرد نگاهش بمن خورد وي لبخنده تلخي رولباش بود 

بودم چرا اين پيرزن اينجاس ازش سوال کردم حاج خانم ميتونم بپرسم کي شما اينجا بستريه دسته ازدعا برداشت  کنجکاو

 ...گفت

.... 

پيرزن. واال چي بگم دخترم ما سرايداره ي ويال هستيم پسره صاحب ويال که ما بهش ميگيم اقا کوچيک حالش يدفعه ..

ديشب اورديمش مادر چندساعتيه گفتن حالش خوب شده االنم خداروشکرکردم بدشد که با شوهرم اونو اورديم اينجا از

 ... که بخير گذشت مش رحيم رفته برگه ترخيسشو امضا کن

.... 



 

 ارش...گل بانو شماهنوز نرفتين ببخشين شمارو اواره کردم معذرت..

... 

برم خدامريض شمارو شفابده دخترم خدافظ  گل بانو.اين چه حرفيه پسرم وظيفه بود خب دخترم من ديگه بااقا کوچيک..

 ....عزيزم

.... 

من. عجب تيکه اي بود ولي معلوم بود خيلي مغروره ي نگاه خريدارانه بهم کردورفت بيشعور حيف که حال ندارم وگرنه ..

حالتو ميگرفتم.هوف بلخره کي بيدارميشه ي پرستاروديدم که ازاتاقه رضا بيرون امد که داره به طرفم مياد قلبمو گرفتم 

 ...ياخدا خبره خوش بده

.... 

 .......م رادمنش شوهرتونپرستار.خان.

 ..... خانم رادمنش شوهرتون به هوش امده ميتونين برين پيشش

من. واي خدا يا شکرت واي خدا دمت گرم هي باال پاين ميپريدمو دست ميزدم بخودم امد ديدم همه ماته من هستن ....

ته به اتاق رضا رفتم دروبستم چشمامو دستامو اوردم پاين ديگه داشتم ازنگاه مردم اب ميشدم سربزير شدم اهسته اهس

بستم اخيش راحت شدم اين چکاري من کردم وقتي خودمو فوش ميدادم بخودم امدم چشمامو باز کردم ديدم رضا داره 

نگام ميکنه اه بازم سوتي دادم ولي رضا سرشو اونور کرد يعني روشو به سمته پنجره کرد حق داره ازدستم ناراحت شه 

ريامو درست کنم ي احم احمي کردم ولي حالتش عوض نشود بهش نزديک شدم .گفتم ميدونم کاره چجوري اين گند کا

 ... اشتباهي کردم نميدونم چطور اين اشتباهمو جبران کنم خواهش ميکنم منو ببخش ....ولي صداشو شنيدم

..... 

 ... رضا. ازاينجا برو بيرون نميخوام ببينمت....

.... 

وران کرد نميتونستم بدونه عذر خواهي ازاين جا برم خدا چکار کنم با صداي بغض داري گفتم من من.اشکم دوباره ف...

 ...نميرم تا منو نبخشي ازاينجا تکون نميخورم

.... 

رضاـ گفتم ازاينجاگمشو برو بيرون ديگه ازمن چي ميخواي ابرومو بردي بست نيست باز چه نقشه اي داري برو تنهام ...

 .... دورغه دادزدم ده برو وجوداينجا برام عذابهبزار همه چيزت 



 

..... 

من. داشتم به هق هق مي افتادم بخدا نميخواستم اينجوري بشي بخدا هرکار ميکنم تا تو منو ببخشي هرکار فقط تو منو ..

ش التماسو ببخش اينقد بدونه فکر حرف ميزدم تواون شرايط فقط ميخواستم منو ببخشه به هيچي فکرنميکردم اينقد جلو

گريه کردم تا روشو به سمته من کرد يکم نگاهم کرد دوباره روشو به پنجره کرد من منتظرش بودم ي چيزي بگه گريم 

 ....بيشتر شد خواستم برم که صداشو شنيدم

..... 

رضا. وقتي به هوش امدم سرم درد ميکرد من اينجا چکار ميکنم ي لحظه همه اتفاقات مثل فيلم ازذهنم ردشد خيلي عصبي .

شدم ميدونستم اين کارافقط کاره اين دخترس ازدستش عصبي بودم پرستار امد گفت زنتون خيلي نگرانتونه به فکر رفتم 

ستارو فهميدم اينقد عصبي بودم چند بار بيرونش کردم ولي باحرفاش منو زنم من که زن ندارم باامدن اين دختر منظوره پر

بفکر انداخت گريه هاش داشت قلبمو پاره ميکرد نميدونم چرا احساس ميکردم خيلي پشيمونه خواست بره که گفتم به ي 

 ....جام بديشرط تورومي بخشم ديدم ايستاد اشکاشو پاک کردمنتظر حرفام بود گفتم بايد ي ماه هرچي ميگمو ان

..... 

 

 ..من. چـــي.يک ماه يکماه بايد چکارکنم اونوقت؟؟..

... 

 ... رضا. تودلم گفتم ادمت ميکنم. چيه نکنه پشيمون شدي..

 ــــــــ

 ...من. سره دوراه گير کرده بودم باشه قبول ميکنم

 ـــ

 .....رش بزنيرضا. مطمئني شرطمو قبول ميکني اگه قبول کردي ديگه حق نداري زي

 ـــ

من. از شرطش ترسيدم ولي گفتم اينقدرا بي رحم نيست که اذيتم کنه بازبدونه فکر قبول کردم قول دادم زيرش نزنم 

 ........خب حاال شرطو بگو

 ـــ



 

 .....رضا. يک ماه خدمت کارم شو ازجيغش گوشامو گرفتم.

من. چــــي خدمتکارت شم بيشعور تودرمورده من چي فکر کردي توبرو به عمت بگو خدمت کارت شه رواني کاش تو رو 

ميکشتم کاش االن حلواتو ميخوردم به من ميگي بيام کلفتي تورو بکنم اونم کي من مني که فقط باي اشاره انگشتم تمام 

رزيد دوست داشتم خودم خفش کنم رواني اين قرصا تورو رواني مستخدمين مامانم ازم اطاعت ميکردن ازخشم دستام ميل

کردن هه بياخدمت کارم شو شوخي بدي بود فهميدي باعصبانيت اينارو ميگفتم کنترول روحرکاتم نداشتم اينم گوشاشو 

 ... گرفته

 ـــــ

واال ازحرفي که زدم پشيمون شدم رضا. ديدم ديگه صدانمياد به دختر روبه روي نگاه کردم اصال دختر نبود ي پااتيش بود .

ولي چه ميشه کرد بايد اطاعت کنه چون قول داد منم صداشو ظبط کردم خوشبختانه گوشيم تو جيبم بود ازفرصت استفاده 

کردم دکمه ضبط موبايلم روشن کردم گفتم اين به قولش وفادارنيست براهمين گفتم کار ازمحکم کاري عيب نيست صدامو 

 ....باشه ميتونم شرطو عوض کنمصاف کردم احم احم 

 ـــــ

 ..... من. اره حاال شد خب خوشحالم که فهميدي من نميتونم کلفته توباشم خب شرطو بگو.

 .ـــ

 ....رضا.خب شرط بعدي اين که يک ماه باچادر بياي دانشگاه بازم صداي دادش گوشمو کر کرد.

 ـــــ

رم ولي چادر نپوشم من ازچادر متنفرم مخصوصا وقتي که فقط ي چشم ي من. چــــي.اين شرطاچيه ديگه من حاضرم بمي.

دماغ فقط معلومه برو بابا نميخوام ميخواي مسخره بچه هاشم اصال بروبخواب من نميخوام حاللم کني برواقا من غلط بکنم 

 ... اداشودراوردم چادر خدمت کار

 ــــــ.

 ..رضا. ولي تو قول دادي يادت رفت.

 ـــ

ه عمو من يچيزي گفتم توچرا باورت شد اصال مدرکي داري که ثابت کنه من بتوقول دادم ن نداري هه پس ماروبخيرو من.ن.

شمارو به سالمت ي پز خند زدم هه فکرده بردشم بروبابا داشتم ميرفتم که صداي خودمو شنيدم هنگ کردم صداي خودم 



 

خند نگام ميکنه گوشيشم تودستش ميچرخونخ مات موندم تمام مکالمه ازکجا مياد سريع نگاهمو به اين انتنه کردم داره باپز 

منو ضبط کرده اين کي گوشي اورده اه شانس ندارم حتما تو جيبش بود االن ديگه بدبخت شدم ازمن مدرک داره ايدا فکر 

 ......کن اون مغزتو بکار بنداز

 ــ.......

رضا.هه سکوت کرد حتما داره نقشه ميکشه نه ديگه ايداخانم حنات ديگه رنگ نداره به چي فکرميکني ببين ديگه همه .

 ...نقشه هاتو حفظم اون مغزتو ديگه اذيت نکن يکي ازاين شرطاروبايد عمليشون کني کدومو ميخواي؟؟؟؟

 ـــــ

ت کنه پس بزورموبايلشوازش ميگيرم هه داشتم ميرفتم باي من.بيشعور فکرموخوند چشمامو بستم االن که نميتونه حرک.

 .....حرکت بزنمش تا موبايلوازش بگيرم باخشم به سمتش رفتم که دربازشداه دکتره مزاحم

 .... اه اين دکتره مزاحم کارم شد

.... 

 ...دکتر.سالم.اقاي سپهري.حالتون.خوب شد.

.... 

 ....هتر شدرضا. بله اقاي دکتر الحمداهلل حالم ب...

.... 

 ــ.دکتر.خداروشکر.اين.خانم.که داشت خودشو ميکشت.االن

راحت شدين خانم رادمنش شوهرتون ساله سالمه .اقاي سپهري بايد به همچين خانمي افتخار کرد که به عشق شوهرش 

م خداروشکر حالتون نگرانش بود اونم چه نگراني داشت بيمارستانو روسرش ميزاش مجبور شديم به ايشونم سرم وصل کني

خوب شد اگه بهتر شدين ميتونين ديگه مرخص شين چون ديگه دليلي نميبينم بمونين مرسي خب من برم قدره زنتونو 

 ... بدونين خداحافظ

..... 

رضا. واقعا اين دختر نگرانه من شده بود نه به اون قرص دادناش نه به اين نگرانياش واقعا اخالقشو نميتونم بفهمم بهش 

 ....گاه کردم که سر بزير شده بود نمرديمو خجالت اين خانمو ديديمن

...... 



 

من. اي بميري دکتر االن وقتش بود بگي من چکار کردم چقد دکتره دهن لغ بودااا من که براي عشقش خودمو نميکشتم .

ازترسه اين که بميره من بيوفتم زندان اينجوري جيغ جيغ ميکردم سرم زير بود حواسم به اين انتنه نبود سرمو بلند کردم 

براش ميموردم نميدونست من بخاطرخودم زار ميزدم ولي حرف نزنم بهتر  ديدم نگاهم ميکنه هه االن فکرميکنه من داشتم

 ..شايد اين فکراش ي روزي ازشون استفاده ميکنم فقط بايد اون موبايلشو بدوزدم ازفکر بيرون امدم چيه به چي زول زدي؟؟

............ 

 ..رضا.دختره ي ازخود راضي.خب فکراتو کردي کدوم شرطو انتخاب کردي.

........ 

من. هوف خدا چشمامو بستم من که چادر سر نميکنم پس شرط اول انتخاب ميکنم چشمامو باز کردم بابي ميلي گفتم ..

خدمت کار بيشعور ببين چجوري لبخندش عميق شد ولي ي خدمتکاري برات بشم که تاعمر داري بگي غلط کردم حاال 

جوري خدمتکارت بشم نکنه ميخواي توخونه نامحرم اينو اونور ببين چه بالي سرت ميارم ازفکر بيرون امدم گفتم من چ

راه برم بااين که محرم نامحرم سرم نميشه ولي شانسمو امتحان کردم شايد منصرف شه يکم به من نگاه کرد ولي ي حرفي 

 ...زد که مغزم سوت کشيد .چـــــي

....... 

يتونم توخونه نامحرم خدمت کنم ولي اين بهترين فرصته رضا. راست ميگفت چجوري خدمتکارم بشه حق داره بگه نم....

که ادمش کنم براهمين گفتم دوباره ضيغه هم ميشيم تا يک ماه صيغه ميشيم اه دوباره جيغ زد ديگه مجبوري قبول کني 

 .... فهميدي االن صيغه ميخونم

 ــ.............

چکارت که نمي کنم مجبورم کرد برگه ترخيسو بنويسم  من.بيشعور.رواني دوباره گذاشت زنه صيغه ايش شم.ولي ببين.

يعني امضاش کنم تاببرمش خونه االنم توراه خونه ايم نگاه کن چجوري لبخنده پيروزمندانه تحويلم ميده اره بخند چون 

 ....اين اخرين لبخنده توي ازفردا اشکاتو ميبينم.بلخره به ويال رسيديم

ه شدم که اين انتنه صدام زد توجام استادم ازعصبانيت چشمامو بستم زير لبي فوشش بلخره به ويال رسيديم ازماشين پياد

 ..... دادم

 ـــــ...

 .. رضا. کجا ناکارم کردي داري ميري بيا زير بغلمو بگير تا نيوفتم...

.. 



 

 ... من. مگه خودت پا نداري مخت عيب کرده پاهات عيب نکرده که..

 ـــــ

 .. رضا. چراباهامم عيب کرده تو باکارات منو معيوب کردي حاال هم زود بيا کمک تا بتونم درست راه برم خيلي خستم.

 ـــ.

من. اي بميري به سمتش امدم زير بغلشو گرفتم چند قدم رفتم که ي فکري بسرم زد لبخندمحوي زدم جيغ کشيدم گفتم .

به سمت دره ويال رفتم اخ چه حالي داد کلي خنديدم توجاش ايستاده بود  مـــــار بدبخت ي متر ازجاش پريد منم بادو

دستش روقلبش به من نگاه ميکرد که يهوديدم وحشي شد منم باجيغ داخله ويالشدم ازدور صداشو ميشنيدم ميگفت جرعت 

و دوقفله کردمش اخيش داري وايستا اوه اوه به ايستم که تومنو بکشي اينقد سريع بودم که زودي داخل اتاق رفتم واتاق

راحت شدم اين تازه اولش اقا رضا ها ها برامن شرط ميبندي هه کلي براش نقشه کشيدم اينقد خسته بودم که زودي خوابم 

بود من دارم ??:?برد البته من وقتي بالشتو تختو ببينم چشمام بسته ميشه دوساعتي خوابيدم ازگشنگي بيدار شدم ساعت 

ازاتاق بيرون رفتم به دوره ورم نگاه کردم کسي نبود هوف کسي نيست به اشپزخونه رفتم چيزي هالک ميشم ازترسم اروم 

توش نبود اي خاک برسرت ايدا مگه اينجا کي هست که برات غذاي اماده پخته باشه هي رفتم سراغ يخچا همچي توش 

ست کنم براهمين همه چي رو هست ها ولي من بلد نيستم چيزي درست کنم خيلي دلم ميخواد قورمه سبزي چيزي در

ازيخچال دراوردم زاشتم تو اپن خب حاال چجوري درست ميشن ي قابلمه دراوردم همه موادو توش ريختم ابم زاشتم 

گازوروشن کردم چه اسون بوداا حاال اين پودرا چين نوشته ادويه حتما مهمه دوقاشوق گذاشتم همه پودرارو دوقاشوق 

 .....بستم تااين غذادرست شه من برم دوش بگيرم دوقاشق گذاشتم دره قابلمه رو

 .ـــ

رضا. خوابم نميبره خسته شدم همه بچه ها برگشتن حوصلم سررفته بلندشدم رفتم توحال بوي خوبي مياد اين بوي قرمه .

شبيه سبزيه تواشپز خونه رفتم دست به قابلمه زدم يخورده دستم سوخت درشو باز کردم اين چيه ؟؟چرااينجوريه رنگش 

روشن کردمش  Tv قورمه سبزي نيست ولي بوش هست درشو بستم نميدونم چه غذاي هست حتما جديده برگشتم به سمته

چيزي توش نبود فقط ي فيلم بود که مجبور شدم ببينمش چند ساعتي گذشت فيلمم تمام شد صداي ازتو اشپز خونه امد 

 ...دهنگاه کردم ديدم ايدا مشغوله کاره نه خوشم امد حتماوار

 ـــ

من. وقتي ازحموم بيرون امدم فوري ي تونيک شلوارپوشيدم موهامو شونه کردم موهامو بازگذاشتم بادورفتم اشپزخونه .

شروع کردم به کارکردن اين انتنه داشت نگام ميکرد بلخره کارم تموم شد اين رضا روميز نهارخوري نشست حيف که 

 ....خب وقته غذا خوردن بود نميدونم چراقورمه سبزي رنگش عجيب بود گشنم بود وگرنه حالشو ميگرفتم ميزو چيدم



 

 .ــ

 .....رضا. اينقد گشنه بودم به هيچي فکر نکردم اولين لغمه اي که خوردم.

اولين لغمه که خوردم نميدونم اتيش گرفتم شور بود تلخ بود فقط حال بهم زن بود فکرکنم شيرينم بود ديگه نتونستم 

 .... کنم سريع رفتم دستشوري همه شو ريختمخودمو کنترول 

 ـــ....

من.وا اين چش بود رواني بجا تشکرش بود حيف که دسته من نمک نداره حيف من اينقد زحمت کشيدم اينو پختم اين ..

ختم اه مثل حامله ها انگار شد بيخيال ايدا خودت بخور لغمه رو تو دهنم گذاشتم منم فوري رفتم دستشوريه باال همه رو ري

اين چي بود اه ضايع شدي ايدا خاک برسرت سوژي خنده شدي ازدستشوري بيرون امدم که برم پاين ببينم نکنه اين رضا 

 ... مرده باشه نه خداروشکر نمرده داره غضب ناک نگام ميکنه ها چي چرا اينجوري نگام ميکني

...... 

 .. غذا درست کردن بلدم اين همه محتوياتو اصراف ميکني رضا.توبلدنيستي غذا درست کني چرا دست ميزني مثال من..

 ــــ

من.خب من چيزي بلد نيستم درست کنم فقط گشنم بود هوسه قورمه سبزي کردم سرمو پاين انداختم بعد باال اوردم ..

 ... اصال خودت چرا اشپزي نکردي هاا اگه راست ميگي دسپخته تورو ببينيم چطوره افتضاح ترازمنه ديگه

..... 

رضا. هه دستپخته من افتضاحه اگه دستپخته منو بچشي انگشتاتم باهاش ميخوري فکردي چي ي عمر تنهابودم براخودم ....

ساله تنهاي کم نيست ديگه باايدا بحث نکردم دلم هواي دريارو کرده خواستم ازخونه ??اشپز پاشي شدم به خودم امدم 

 ...بزنم بيرون که اين دختره گفت

 ـــ

من. مشکوک ميزنه چرا سکوت کرد راهشو کشيد سمته دريعني ميخواد منو اينجا تنها بزاره عجب بي مسئوليته اين پسر .

 .. سريع گفتم کجا ميخواي منو تواين خونه تنها بزاري نامرد منم ببرخو

..... 



 

مثله بچه ها باال پاين ميپريد اي  رضا. حوصله بحث کردن ندارم بهش گفتم زود لباساشو بپوشه بريم دريا چنان ذوق کرد...

بابا خدا اين دختر هنوز بزرگ نشوده مثله بچه کوچيکا رفتار ميکنه سريع رفت باي مانتو توري امد چون شب بود بهش 

 ....پيله نکردم خودم اول بيرون رفتم بعد اين دختره پشته سرم امد

 ـــ

ن رضارو کناره درديدم بيشعور اول خودش رفت بعد من مثله من. واي دريا دمت گرم فوري ي مانتو پوشيدم امد بيرو.

جوجه که دمباله مادرش ميره دمبالش رفتم عجيب خيلي پکر شده بود باکلي راه رفتن يک کلمه حرف نزد بااين حالش 

يدم چه منم پکر شدم چرا يهو اينجوري شد اخه بلخره به دريا رسيديم واي چه بوي ميده سريع بوي دريارا به ريه هام کش

هواي بود ولي دريا اروم قرار نداشت ازفکر بيرون امدم به رضا نگاه کردم اصال توخودش نبود خيره به دريا شده بود انگار 

غرقه افکاره گذشته بود سريع ازفرصت استفاده کردم سوالي که همه بچه هاي دانشگاه کنجکاوش بودنو ازش پرسيدم 

ه کرد بعد روشو به سمته دريا کشيد بعداز چند دقيقه سکوت شروع کرد به حرف .رضا خانوادت کجان بااين حرفم بهم نگا

 .....زدن

 ـــ

رضا. راستش من از يازده سالگي پدرمادرمو خواهرمو تو تصادف ازدست دادم اون روز همه ماخوشحال بوديم که به .

ن غرقه خواب بوديم که صداي عروسيه فاميله مامان ميريم ولي بدشانسي به شب خورديم ومن خواهرم پشت ماشي

وحشتناکي شنيدم ديگه چيزي يادم نميومد سه روز بيهوش بودم وقتي بهوش امدم ديدم خانوادم پيشم نيستن من بچه بودم 

 ....هرروز سراغه خانوادمو ميگرفتم تااينکه اخونده محله ما منو بخونش برد

خه توخونه ما اينجوري چادري نبودن خوده مامانه من هروز اخونده محله ما منو بخونش برد اولش خيلي غريبي ميکردم ا

مدل مورنگو لباس انتخاب ميکرد برام عجيب بود دختره يازده ساله روسري جلومن بپوشه يا حاج خانم چادر ازسرش نمي 

دم خيلي مهربونن افته واقعا جو اونا خفه کننده بود نميخواستم پيششون بمونم ما کجا اينا کجا بعداز چند روز گذره زمان دي

براهمين منم وابسته اونا شدم با حاج اقا ميرفتم مسجد کاره هميشگيم بود نميدونم چرا من بايد با حاج اقا به مسجد ميرفتم 

اخه من به اينجور چيزا عادت نداشتم هميشه پايه کامپيو ترم بازي ميکردم االن تواين خانواده بايد به مسجدو دعاو اين 

واقعا سخت بود واسم يهو زندگيم تغيير کنه چند سال گذشت تا اين که دخترشون زهرا عاشقم شده  جور چيزا بپردازم

من نميدونستم من اونو به چشم خواهرم نگاه ميکردم نميدونستم اون به من نظر داره ميديدم خاستگاراشو رد ميکرد 

حاج اقا گفتن امشب ما خيلي کارداريم دير  ازخودم چند بارپرسيدم چرا خاستگاراي خوبشو رد ميکنه تااينکه حاج خانم

ميايم مواظب خواهرت زهرا باش منم قبول کردم به سمته خونه رفتم خيلي گشنم بود به اشپز خونه رفتم که زهرا امد گفت 

توبشين من غذارو ميکشم منم نشستم صفره روانداختم باهم غذا خورديم عجيب تراين بود زهرا اون شب خيلي خوشحال 

م به بيخيالي زدم بهش گفتم امروز مامان بابا دير ميان ي وقت نگران نشي توچشماش برق زوقو ديدم خالصه شامو بود من



 

خورديم ي دست درنکنه گفتم به اتاقم رفتم اينقد خسته بودم که چشمامو بستم تابلکه خوابم ببره هنوز خوابم نبرده بودکه 

زهرا موهاشو باز گذاشته وارايش کامل کرده روتختم نشسته هنگ حس کردم تختم تکون خورد چشمامو باز کردم ديدم 

کردم اخه هيچ وقت زهرارو اينجوري نديده بودم انگار زهرا زهراي سربزير نبود ي شيطان شده بود اينقد بهم نزديک 

ت عشقم شده بود که بخودم امد هولش دادم گفتم زهرا چرااينجوري شدي بازم امد جلو بازم هولش دادم تااين که گف

چرااينجوري رفتار ميکني همه چي براي شبه رويايمون امادس منم گفتم زهرا اجي چي ميگي توخواهره مني ولي اون جيغ 

ميزد من خواهرتو نيستم توعشقمي انگار چند حالت داشت مثله روانيا رفتار ميکرد ديگه ازدستش عاصي شده بودم به 

منم بازوشو گرفتم ازاتاق پرتش کردم بيرون درو بستم ازپشت در جيغ حرفام توجه ي نميکرد فقط حرفاي خودشو ميزد 

ميکشيد اگه درو باز نکنم ي بالي سرخودش ميار اولش باورم نشود خوشحال بودم که ديگه ازکارش پشيمون شده و به 

هرا شاهرگه دستشو اتاقش رفته ولي يهوترس ورم داشت نکنه واقعا کارشو عملي کنه دراتاقمو باز کردم رفتم بيرون ديدم ز

 ......بريده باترس به سمتش رفتم بادستم جلو زخمه عميقو گرفتم وباموبايلم به اوژانس زنگ زدم

به اوژانس زنگ زدم ديدم زهرا بالبخند بهم نگاه ميکنه گفت ديدي گذاشتم عشقم بعد چند ساله دستمو بگيره من هنوز 

ر حال باز شد حاج اقا حاج خانم وقتي مارو اينجوري ديدن فوري به ماته حرفاش بودم تواين شرايطم دست بردار نيست د

سمت ما امدن منم هم ترسيده بودم هم هول کردم االن راجبه من چي فکر ميکردن مادره زهرا باجيغ اونو بغل کرد منم به 

دن منم با رکابي خونين حاج اقا گفتم زنگ زدم به اوژانس االن ميان بعد چند دقيقه امبوالنس امد وزهرارو باخودشون بر

باهاشون رفتم حواصم به لباسم نبود اينقد ترسو دلهوره داشتم به اين چيزا فکر نميکردم وقتي به بيمارستان رسيديم 

وزهرارو بردن اتاق عمل تازه بخودم امدم با چه وضعي امدم بيمارستا حاج اقا امد کنارم گفت زهرا چرا اينجوري شده چيزي 

اخه چي ميگفتم ميگفتم دختره شما يعني خواهرم عاشقم شده به عشقش رگشو زده اگه اينو ميگفتم براي گفتن نداشتم 

ابروي زهرا ميرفت اونوقت پدرو مادرش هيچ وقت اونو نمي بخشيدن مجبور شدم سکوت کنم ولي حاج اقا دوباره ازم 

يگه توچشماش اعتماد به من نبود حاج اقا پرسيد سرمو باال اوردم توچشماش نگاه کردم ديگه اون حاج اقاي سابق نبود د

باي سيلي محکم به صورتم زد گفت اينه جواب اعتمادو محبتم اين هاان که وقتي شمارو تنها گذاشتم نتونستي خودتو 

کنترول کني واز خواهرت مواظبت کني چيزي نداشتم بگم وقت گفتم ببخشيد بابا ولي اون گفت ديگه حق نداري منو بابا 

وري از جلوي چشمم دور شو منم دستاي حاج اقارو گرفتم وبوسيدم گفتم از همه ي زحمات شما ممنونم به صدام کني ف

حاج خانم نگاه کردم ازشماهم ممنونم مادر اميدوارم منو حالل کنين ازشون دور شدم به سمته خونه برگشتم وتمام وسايلمو 

نه پدرمو بفروشم بافروختنه خونه به تهران امدم وي خونه برداشتم ازخونه زدم بيرون چندروزو پيشه دوستم موندم تاخو

کوچيک خريدم ورفتم دانشگا واالنم تو کافيشاپ کار ميکنم البته بادوستم شريکيم االنم در خدمته شما تو شمالم به ايدا 

 ...نگاه کردم که اشکاشو پاک کرد توچرا گريه ميکني؟؟

 ـــ



 

من. بدبخت رضا خيلي سختي کشيده براي هيچو پوچ بهش تهمت زدن نميتونستم جلو اشکامو بگيرم اخه داستانه زندگيش .

خيلي غمنگيزبود اشکامو پاک کردم ي لبخندزدم بايد اين جو از غم دور کنم فوري گفتم اخ اخ زندگيت مثله فيلم هندياس 

م نشوده ها چشماشو ديدم اندازه توپه تنيس شد منم وقتي اينجوري ديدم بلخندزدولي اقا رضا هنوز اذيت کردنام تمو

ديدمش پخي زدم زيره خنده ازخند روشنا ولو شدم اول نگام کرد بعدخودشم زدزيره خنده خالصه خيلي خنديديم يکم 

 .....که اروم شدم بهش گفتم من گشنمه بهم شام ندي اذيتت ميکنم هااا ديدم ماته من شد

 ... ده هااا چيه گشنمه خوديدم ماته من ش

 ــــــ

رضا. ازحرکات اين دختره خندم گرفت قيافش مثل بچه دوساله هاشده ماته صورتش شدم چه نازم ميخنده باصداش .

 ... بخودم امدم اي دختره شکمو پاشو بريم خونه لباسامونو عوض کنيم که بريم رستوران پاشو ده پاشو تا منصرف نشدم

 ــ..

ن کجاي که دخترت به رستوران دعوت شد اونم به دعوته کي ي پسره بسيجي واي چه حالي ميده بهتره بيشتر من. ماما.

غذاصفارش بدم با صداش بخودم امدم هاا باشه باشه بريم توراه که داشتيم ميرفتيم داشتم به اندامش نگاه ميکردم واقعا 

ش بزارم هم خوش ميگذره هم ازفکر گذشتش بيرون چيزي کم نداشت ها فقط ي چيزي کم داره اونم يکمي سربه سر

مياد چند قدمي راه رفتيم من سرجام ايستادم اون حواسش به من نبود کفشامو دراوردم بادستم کفشارو گرفتم يکم قدمامو 

بيشتر کردم تا بهش رسيدم دوتاکفشمو اون دستم گرفتم بااين دستم ي نيش کون از بازوش گرفتم د برو که رفتي واي 

نقد دويدم که داشتم کم مي اوردم اينقدرم خنديدم واي ديگه جوني برام نمونده بود ازاونورم داشت دنبالم ميکرد همش اي

ميگفت وايستا وايستا ولي به حرفاش توجه ي نمي کردم بهش نگاه کردم زبونمو براش دراوردم خواستم دوباره جلومو 

د بي افتم ي چيزه سنگينم رومن افتاد اخ مامان کجاي دختر شهيد ببينم ولي ازشانس بدم پام به سنگ گير کرد باعث ش

شد رفت اون دنيا چشمامو باز کردم باي صورت روبرو شدم هنگ کردم چقده اشناس اون دنياهم بسيجي دارن حتما دارن 

گرفت  ديگه ولي خيلي شبيه رضاس ها خب که دقت کردم اي بميري ايدا خله خب رضاي خودمونه ديگه چـــي رضا منو

االن منو ميکشه اون هنوز ماته من بود اي نميري لهم کردي هاا من جونم باکلي آرزو جات راحته بااين حرفم چشماش باز 

 ...... شد اي بميري ايدا اينم شدحرف اممم چيزه ميشه ازرومن بلندشي

 ــــ

عمران بزارم اينجوري ازم فرار کنه رضاـ عجب دختري هاا نميتونه اروم بشينه بازومو نيش کون گرفتو دررفت منم ..

دنبالش دويدم وقتي افتادنتونستم تعادلمو کنترول کنم منم روش افتادم باحرفش خندم گرفت فکرميکرد مرده خيلي حرف 

ميزد باحرف اخرش چشمام باز شد ولي ديدم صورتش قرمز شد فکرکنم تازه فهميد چي گفت منم باخنده ازروش بلند 



 

ونم بلندشد ولي سربزير بود دوباره به راهمون ادامه داديم خواستم سربسرش بزارم براهمين گفتم شدم بهش نگاه کردم ا

جام عالي بودها ولي ي مزاحم نزاشت بيشتر راحت باشم باحرفه من بيشتر قرمز شد ديگه نتونستم خندمو کنترول کنم 

سمته ويال خندم بيشترشد حال ميده اذيتش  بلند خنديدم که باعث شد پاشوبه زمين بکوبه گفت خيلي نامردي بادو رفت

 ...... کنم وقتي حرص ميخوره بيشتر جذابتر ميشه

 باهم ادغام شدن??و??باعرضه پوزش بچه ها فصله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ناراحتي ازحرفاي که زدم دلگيري ببخش وقتي به ويال رسيدم ديدم ايدا باناراحتي روي موبل نشسته به سمتش رفت چرا 

 .... شوخي بود بخدا

.... 

من. تودلم گفتم اره نازمو بکش خخخ به قيافه رضا نگاه کردم قيافش خيلي باحال شده بود ديگه نميتونستم خندمو کنترول 

شاديش اخه واقعا قيافش  کنم پخي زدم زيره خنده بدبخت ماته من بود االن ميگه اين دختر روانيه نه به ناراحتيش نه به

 .. خنده دار بود

...... 

رضا. خندم گرفت بهش گفتم من برم لباس عوض کنم اماده نشودي مجبوري اينجا تنها بموني ديدم بادو ازپله ها باال رفت .

سرمو اينوراونور کردم عجب دختري منم رفتم باال لباسمو عوض کردم امدم پاين هنوز نيومده پاين هوف به سمته در رفتم 

ديدم ماشين روشنه اين ايداهام پشته فرمون نشسته دهنم باز موند مگه داريم تا بيرون منتظرش بمونم وقتي دروباز کردم 

مگه ميشه ماشاال به سرعت عملش به ماشين رسيدم که ديدم دندوناشو به نمايش گذاشته بهش گفتم چجوري اينقد تند 

 ..لباس عوض کردي ؟؟

 ـــ

ران زودي ازاتاق زدم بيرون تو ماشين نشستم اين من. هاها من واسه شکمم هرکار ميکنم شده بدونه ارايش برم رستو.

پسره رضا بادهن باز سواره ماشينم شد باسوالش خندم گرفت گفتم مااينيم ديگه خب حرکت کنيم که االن از گشنگي پس 

مي افتم توراه بوديم که دستمو به سمته ضبط بردم مي خواستم سي دي رو روشن کنم ولي دسته رضا به دستم خورد که 

شد ي برق عجيبي به تنم بي افته رضاهم زوددستشو کنار زد اين شدکه از خيره ضبط وسي دي گذشتم توفکر رفتم  باعث

من که باهمه پسراي اطرافم دست ميدادم ولي اين حسو به هيچ کدوم ندارم فکر کنم مريض شدم اره حتما همين طوره 

 .....بيخيال زدم به رستوران رسيديم اخجون رسيديم رضاي



 

 ـــ

رضا. نميدونم چرا وقتي دستم به دسته ايدا خورد تپشه قلبم شديد شد توفکر رفته بودم که ايدا جيغ زد ازفکر بيرون امدم .

دستم توقلبم گرفتم که شنيدم گفت رسيديم رضاي عجيب اسممو اينقد قشنگ صدازد که خود بخود حس کردم قلبم 

 ....لرزيد دوباره صداشو شنيدم

 ـــ

 .....ش رضاي پياده شو من گشنمهمن. زودبا.

 ـــ

رضا.ازماشين پياده شدم وبه سمته رستوران حرکت کرديم که ايدا دستشو دوره بازوم حلقه کرد ديگه کنترول تپشه قلبم 

دستم نبود نميدونم چرا ازاين کارش ناراحت نشودم واقعا هنگ کردم ولي به راهم ادامه دادم من چرادارم اينجوري ميشم 

رستوران شديم ومن ميزو کشيدم تاايداروش بشينه منم مقابله اون نشستم وبهش خيره شدم امااون حواسش به من داخله 

نبود داشت به همه رستوران نگاه ميکرد که ديدم ماته ميزه پشته سريم بود خواستم به پشت سرم نگاه کنم که گارسون 

 .....امد ديگه اون پشت سري رو يادم رفت

ند دقيقه بعد غذارو اوردن اينقد گشنم بود به ايدا توجه نکردم مشغوله غذاخوردن شدم تا اينکه سرمو صفارشو داديم چ

باال اوردم خواستم نوشابه رو وردارم که ايدارو ديدم که غذاشوميخوره ولي به پشته سريم نگاه ميکنه ديگه اعصابم بهم 

يپ و ي خانم که پشتش به مابود يعني فقط پسره خوشتيپو ريخته بود به پشت سريم نگاه کردم ديدم ي پسره واقعا خوشت

واضح ميديديم رو مو به ايدا کردم باترس بهم زول زده بود گفتم اشناته ايدا باترس گفت نه گفتم پس چرا ازوقتي که 

حترام امديم بهش زول زدي خيلي عصباني بودم بهش گفتم هه نکنه چشمتو گرفته که ماتش شده بودي بيشعور تو حتي به ا

من نتونستي ازديد زدنش چشم برداري واقعا که کسي بهت ياد نداده اگه باشوهرت باشي نبايد به نامحرم نگاه کني هاان 

اين هانو يکم بلند گفتم که باعث شدچشماشو ببنده ديگه اشتهام کور شد گفتم سريع غذاتو کوفت کن بريم من رفتم 

و حساب کردم ازرستوران زدم بيرون سواره ماشين شدم تااين دختره حساب کنم باعصبانيت قدم برميداشتم فوري شام

 ...هيز بياد سوار شه چشمامو بستم به فرمون ماشين تکيه کردم

 ـــ

من. وقتي داخله رستوران شديم واقعا همچي شيک بودداشتم همه چيزو اناليزم ميکردم که چشمم به ي پسره جيگر ...

ينقد بهش نگاه کردم تا يادم بياد کجا ديدمش قافل ازاين انته که به من نگاه ميکرد من افتاد نميدونستم اونو کجا ديدم ا

حواسم بهش نبود تودلم گفتم ايدا فکر کن کجا ديديش من اينقد کنجکاو بودم که عمرا تا چيزي يادم نميادو نصفه ول کنم 

د اسمش چي بود يعني نميدونم چي بود فقط ديونه بودم بايد ميفهميدم کجا ديدمش داشت يادم مي افتاد همون پسره بو



 

اون خانمه بهش ميگفت اقا کوچيک اره خودشه بلخره راحت شدم هوف مغزم داشت ازجستجو هنگ ميکرد باصداي رضا 

بخودم امدم ديگه داشتم کنترولمو ازدست ميدادم اين براي خودش چي ميگفت واي خيلي چرتوپرت تحويلم ميداد بادادش 

دادش اونقدرانبود که همه بشنون خواستم ي چيزي بارش کنم تاديگه پاشوازگليمش فراتر نکنه ولي چشمامو بستم ولي 

دير شده بود بااخرين جملش که گفت سريع غذاتو کوفت کن سريع ازپيشم رفت منم هنگ بودم بيشعور حسابتو ميرسم 

ستوران وقتي بيرون امدم سريع به سمته به من ميگه غذاتو کوفت کن باعصبانيت بلندشدم به سمته دره خروجي رفتم ازر

ماشينم رفتم دره ماشين قفل بود به پنجره ماشينم زدم که باعث شد بهم نگاه کنه اونم چه نگاهي دکمه دره ماشينو زد 

روشو اونور کرد منم باعصبانيت سوارشدم يکم که ديدم حرکت نکرد دادزدم تو چطور جرعت کردي اين حرفارو به من 

ردي منم مثل زهرام اصال فکرکن منم مثل اون اره من ازاون پسره خوشم امده حرفيه دوست دارم دوست بزني هااا فک

 ............پسرم باشه االنم عشقم کشيده دوست دارم بهش شماره بدم خواستم ازماشين پياده شم که

ش نگاه کردم جلل خالق که بادادش توجام خشک شدم صد به دعا شدم خدايا غلط کردم فقط خواستم حدصش بدم به

 ... چشماش خونيه ديگه بايد اشهدمو بخونم

.... 

رضا. خيلي روداشت اينجوري بامن حرف بزنه بزور جلوي خودمو گرفتم که ي سيلي بهش نزنم بعصبانيتمو باداد سرش ..

خالي کردم ديگه خون جلو چشمامو گرفته بود همينم مونده بره شماره به پسره بده باداد گفتم جرعت داري پاتو از ماشين 

 .... بزار بيرون

 ـــ...

مثال ميخواد چکار کنه فوقش ي داد ديگه ميزنه که اونم روحمو ازجسمم ميکنه ميره اون دنيا اين من. اروم باش ايدا .

چرتوپرتا چيه ايدا جرعت داشته باش نزار ي پسر بترسونتت اره ازفکر امدم بيرون دره ماشينو باز کردم که اين پسره 

يخت خواستم داد بزنم که باپشت دستي تودهنم زد وحشيه انتنه رواني دستمو کشيد وقتي دستمو کشيد ديگه تعادلم بهم ر

اينقد قافلگيران بود که خودمم نفهميدم چيشد فقط تودهنم مزه ي شوري بود دستمو به دهنم بردم ديدم خوني شده بود 

دستام ازترس ميلرزيد گريم گرفت االن دردو احساس کردم ي دقيقه پيش انگار بي حس بودم لبم خيلي درد داشت 

گريه کردن ميسوخت جرعت نکردم ديگه حرفي بزنم يا اين پسره رواني رو نگاه کنم سربزير هق هق ميکردم چشمامم از

ولي نفساي تنده اين بشر حس ميکردم چنددقيقه گذاشت بيشعور حتي ازم عذرخواهي هم نکرد ماشين حرکت کرد منم 

حتي نخواستم اونو ببينم عوضي رواني به  سرمو به شيشه ماشين تکيه دادم اروم گريه ميکردم اينقد ازش بدامد که

ويالرسيديم ماشينم ايستاد تاايستاد اين رواني خواست حرف بزنه ولي من زود.دره ماشينوبازکردم بدونه نگاه داخله 

ويالشدم بادو به اتاقم رفتم دروچندبارقفل کردم خودمو روتخت پرت کردم شروع کردم به زدنه بالشام هق هقم بيشتر 

ردردم شديدشده بود چشمام ازگرييه زياد ميسوخت به بالشام موشت ميزدم اونارو رضا ميديدم باگريه شده بود س



 

وعصبانيت زياد بهشون موشت ميزدم اشغال دستت به من ميخوره باورکن اينبارخودم به گريت ميندازم جوري به گريت 

ه بزارم خون گريه کنه يکم که گذشت اروم شدم ميندازم که تاعمرداري کارايداروهيچ وقت يادت نره باخودم عهد بستم ک

 ....ازبس که گريه کردم چشمام ديگه باز نميشه براهمين زودي خوابم برد

 ـــ

رضا.خداي من .من چکار کردم دختره مردمو زدم ازلبش خون مي امد صدبار به غلط کردن افتادم ولي کاريه که شده .

رضاتوحق نداشتي ايدارو بزني وقتي هق هق ميکردواقعاداشتم ميمردم تقصيرخودش بود زيادي زبون دراز بود خفه شو

نميدونم چرا باهق هقش انگاربه جونم خنجر ميزدن توراه چندبار خواستم ازش عذرخواهي کنم ولي انگار زبونم نميچرخيد 

شد به سمته ويالرفت به ويالکه رسيديم تمامه توانمو جمع کردم تاحرف بزنم ولي ديرشده بود ايدا بادوازماشين پياده 

 ......وداخل شد منم عصبانيتمو روفرمول خالي کردم لعنتي لعنتي اه ازماشين پياد شدم

ازماشين پيداده شدم درماشينو محکم کوبيدم که فکر کنم بايد خسارتشو بدم بدجور کوبيدمش تو حياط ويال قدم زدم 

ي بود به ويال نگاه کردم االن ايدا چکار ميکنه لعنت به من خدايا چجوري ازدلش دربيارم به اسمون نگاه کردم اسمون ابر

که دلشو شکستم خدا دارم عذاب ميکشم نميدونم چرا ولي روحم داره ازجسمم کنده ميشه من چم شده چرا اينقد بيتابو 

به چند حساس شدم دستامو به موهام کشيدم واز ويال خارج شدم بايد ميرفتم دريا به دريا که رسيدم بهش خيره شدم 

ساعت پيش فکرکردم چقدشاد بود چقد خندهاش تودل بروبود دستامو به صورتم ماليدم خدا اين يعني چي چرا اين دختر 

ازذهنم نميره به اسمون نگاه کردم بافرياد گفتم خـــدا خدا من نميفهمم اين حساچين نميدونم نميدونم چرابراي سواالم 

نشستم تازه يادم امد ايدا.تو.ويالتنهاست خطرناکه تنها بمونه بلندشدم راهمو به  جوابي پيدانميکنم چند ساعتي کناره دريا

سمته ويال کشيدم چند قدمي رفتم ديدم ي ماشين شاسي بلند ازم رد شد به راهم ادامه دادم که باز همون ماشينوديدم که 

امد لعنتي خودشه اين پسر خوشتيپه بود چندتا ويالاونورتر ايستاد اولش ي خانم جوان بيرون امد بعدي پسره جون بيرون 

پس همسايه مابود بازم عصبي شدم ولي کاري نميتونستم انجام بدم داخله ويال شدم بازم دلم گرفت به سمته اتاقم رفتم 

باکلي فکر بخواب رفتم که صداي چيزي رو شنيدم چشمامو بازکردم نوره خورشيد اذيتم ميکرد اين صداي چيه ازاتاق 

 ...ازچيزي که ديدم خشکم زد کجا ميخواي بري ميگم کجا ميري هاانبيرون امدم 

 ـــ

من.صبح بيدار شدم ميخواستم برگردم خونم وسايلمو جمع کردم خواستم بي سروصدابرم ولي نشود ساکم خيلي سنگين .

نتي االن بيدار ميشه تند بود مجبور شدم کشون کشون ازپله ها بيارم پاين ولي ازدستم ليز خورد ازپله ها افتاد پاين اه لع

تند ازپله ها امدم پاين ديدم اين نعره قول بيدار شده منم دسته ساکمو گرفتم که برم ولي اين بهم رسيد هي کجا کجا 

 .....ميکرد برو اونور حوصلتو ندارم ميگم برو اونور رواني



 

 ـــ

 ...ال صبرکن باهم بريم هااارضا. ايدا ببخش بجونه مادرم ديشب دسته خودم نبود غلط کردم خوبه اص.

 ـــ

 .....من. هه من ديگه نميخوام ريختتوببينم چه برسه که باهم برگرديم بروکنار.

 ــــ...

 . رضا. يعني چي برو کنار مثال.االن توزنه مني ها کجابزارم بري برگرد تواتاقت.

 ـــ...

من. من غلط بکنم زنه تورواني باشم من دوبارتوزندگيم اشتباه کرد م اينکه بدونه فکرزنه صيغه ايت شدم برام مهم نيست .

صداموضبط کردي يابرامن شرط وشروط گذاشتي همين االن صيغه روفسخ کن ديگه ازت متنفرم ميفهمي متنفر زودباش 

م باداد.اينارو ميگفتم بلخره مجبورش کردم صيغه رو فسخ کنه صيغه روفسخ کن تاديگه ريختتو نبينم خيلي عصبي بود

اخرين نگاهمو بهش کردم اشکاش دوره چشمش جمع شده بود ولي نمي افتاد برام عجيب بود صورتش خيلي معصوم شده 

 .........بود جوري که دلم لرزيد ولي سريع بخودم امدم بيرون رفتم درومحکم کوبيدم

 ـــ

شدصيغه روفسخ کرديم وقتي دروبست نميدونم چرا زانوهام سست شد به زمين افتادم اولين اشکم رضا. همه چي تموم .

 ..........روزمين افتاد

اولين اشکم روزمين افتاد باورم نميشه اينجوري شدم من دارم براي يک دختر اشک ميريزم بلند شدم اشکمو پاک کردم 

قرمزشده بود به خودم گفتم نکنه اين حس معنيه عشقه اخه منو عاشقي به سمت دستشوري رفتم به اينه نگاه کردم چشمام 

اينبار دلم جوابمو داد اره رضا اين عشقه توعاشقه ايدا شدي فرياد زدم ن ن من نميخوام عاشق بشم به اينه اب ميريختم 

ه لباس پوشيدنت متنفره نميخوام عاشق بشم دوباره نداي دلمو شنيدم توديگه گيرافتادي توعاشق کسي شدي که ازتيپو طرز

ن من عاشق اين دختر نميشم من ي بسيجيم دوباره دلم حرف زد آياازاول خانوادت مذهبي بودن توکه شاهد لباس پوشيدن 

مادروخواهرت بودي اوناهم مثل ايدا لباس ميپوشيدن نکنه يادت رفت دختره همين اخونده که تورو بزرگ کرد دست از 

شد يعني زهرا ازتو بهتره بخاطره عشقش که تو بودي حاضر شد حجاب چند سالشو حجابش برداشت وداخله اتاقت 

بخاطرت تو برداره اشکام سرازير شد روزمين نشستم منه مرد دارم بخاطره ي دختر گريه ميکنم کي ميگه مردا گريه 

دم به صورتم چند مش اب زدم نميکنن منم ادمم دل دارم بعداز اين که گري هام تموم شد بلند شدم دوباره به اينه نگاه کر

دوباره به اينه خيره شدم باشه ميشم هموني که ازبچگي بودم همون که ژله موي پدرشو. همشوروسرش خالي ميکرد اره 



 

من برميگردم به همون خانواده واقعيم نه خانواده مذهبي نفسمو بيرون دادم واز دستشوري امدم بيرون وبه سمته اتاقم 

 ...... کردم از ويالزدم بيرون رفتم همه وسايلمو جمع

....... 

من. واي االن احساس ازادي ميکنم سي دي بلند کردم باسرعت به سمته خونه ميرفتم .هــــوووووووو هوهو اخجون خدا ..

راحت شدم صداي ضبطو يکم کم کردم موبايلم داشت خودشو ميکشت چه عجب مامي يادي ازماکرد دکمه رو زدم الوو 

 .... طوري خوبي چه عجب يادي ازدختره خوشکلت کرديمامان سالم چ

 ــ..

 .کتايون. دختر کم نمک بريز االن کجاي هنوزم شمالي..؟؟...

 ـــ.....

 من. نه مامان دارم برميگردم خونه چيزي شده مامان.؟.

 ـــــ

بيان اين که پدرت گفت توهم  کتايون .نه دخترم چيزي نيست فقط دوشنبه يعني پس فردا دوستاي قديميه بابات ميخوان.

 .....باشي زشته که نباشي

 ـــ

 ...من. مامان من بيام اونجا چکار ولکن مامان بخدا حوصله مهمونيه باباروندارم.

 ـــ

 ....کتايون. همين که گفتم بايد بياي باي.

 ـــ

من. مامان مامان اه بازم مهموني اين مهمونيه بابارو ميشناسم حتما بازم خاستگاره من نميخوام ازدواج کنم بايد کيو ببينم .

کاش پيشه رضابودمو اين مهمونيو نميرفتم چي ميگي ايدا تازه مثل وحشيا بارضا برخورد کردي نميدونم چراازرفتارم بارضا 

مو روشن کردم بلخره باهزاربدبختي به خونه رسيدم اخيش هيچ چيز مثل خونه ادم ناراحت شدم هوف بيخي دوباره سيست

 .....نميشه سريع لباسامو دراوردم خودتمو روتخت رهاکردم



 

وقتي بيدارشدم خيلي گشنم بود روتختم نشستم اه حاال وقته گشنگيه اي بميري که همش گشنه هستي هوف موبايلمو نگاه 

ده بود واال ديگه به هيچ کس اعتماد ندارم اون ازدوستام ديدم چطور توسختي رهام کردن کردم مريم چندتا مس کال دا

بهتره بهش بگم من برگشتم خونه ي چندتا اس فرستادم گوشيمو پرت کردم به سمته دستشوري رفتم صورتمو شستمو 

تلفن خونه روبرداشتم ي  امدم بيرون راهمو به سمته يخچال کشيدم ي سيب ورداشتمو گاز زدمش همينجور که ميرفتم

پيتزا صفارش دادم کاره هميشگيم بود مشتريشون بودم حتي ي روز امدن جايزمو بهم دادن ي ساعت بود که اونو به دختره 

کوچيکه همسايه دادم نيازي بهش نداشتم زنگ در وشنيدم رفتم درو باز کردم پيتزارو گرفتم انگار اين روز برام تکراري 

امو خوردم به حموم رفتم نيم ساعت توحموم بودم بعداين که ازحموم امدم بيرون رفتم موهامو شونه بود بابي حالي پيتز

کردم نميدونم چرا امروز دلو دماغه چيزي رو ندارم انگار دلم گرفته بود ياشايد دلتنگ کسي بودم اما چه کسي توفکر رفتم 

شو ي تيپ ابي هم زدم موهامو ي وري کردم ازخونه زدم من دلتنگ کي شدم هرچي فکر کردم به نتيجه نرسيدم باکلي اراي

بيرون توخونه ميموندم ديونه ميشدم سواره ماشينم شدمو به سمته خونه بابا مامان رفتم عجيب بود که من بدونه موسيقي 

ينگ پارک توجام نمينشستم ولي امروز باسکوت به خونه مامان بابا رفتم بلخره به خونه مامي رسيدم ماشينمو توجاي پارک

کردم ازماشين امدم پاين به باال نگاه کردم ديدم مامان بايک فنجون قهو ازاون باال نگام ميکنه مامانم هميشه قهوه ميخوره 

براش دست تکون دادم اونم باسر بهم فهموند بيام باال منم ازپله ها باال رفتم دروکه بازکردم باصداي بلند سالم دادم که 

 .....ا بترسن منم ازقيافه هاشون خندم گرفت مامان غرغر کنان به سمتم امدباعث شد بعضي ازمستخدم

..... 

کتايون. توهنوز بزرگ نشودي ايدا اين چجوروارد شدنه ببين جلوي شوهرايندت اينجوري کني بامن طرفي يعني چي ...

 .....دختر بايد خانمانه رفتار کنه اينجور

 ــــ

 ....نيست مامان بخدا همه حرفاتو حفظم بيخي ديگه من. بله اينجوررفتارادرشعنه من.

 ـــ

 ...کتايون. اين چجورصحبت کردن بامادرته دختر تاکي ميخواي مثله بچه دوساله ها رفتارکني.

 ـــــ

من.نخير اين ماميه مادست بردارنيست که نيست بهتره سياست مندانه رفتار کنم به سمتش رفتم وگونه هاشو بوس کردم .

 .....راش لوس کردم که باحرفي که زدضايع شدمخودموب

 ـــــ



 

کتايون. برودختر حنات ديگه برام رنگ نداره برو تواتاقت چندتا لباس ازدبي برات گذاشتم بروبپوششون ببينم بهت ميان .

 ...يانه

 ـــ

من.قبال خيلي خوشحال ميشدم مامان برام لباس ازدبي مي اورد باخوشحالي تنم ميکردم هوف به سمته اتاقم رفتم 

چندجورلباس اورده بود حاال کدومو بپوشم بابي ميلي همه روتنم کردم مامانم همش قربون صدقم ميرفت نميدونم 

م رفت لباسامو دراوردم ي تاب باي نيم شلوار پوشيدم چراهمش به فکره چشماي رضا بودم اصالنفهميدم مامان کي ازاتاق

روتختم لم دادم به گوشيم نگاه کردم به مسکال چندروزپيشه رضا نگاه کردم خندم گرفت چه بالهاي که سرش نيوردم 

ولي بااين کاري که بامن کرد لبخندم محو شد رضا برات ي برنامه هاي چيدم فقط صبرکن اين هفته بگذره امشب خيلي 

 .....حال بودم سرم درد ميکردچندتا قرص خوردمو خوابيدمبي

 .. صبح باصداي مامان بيدارشدم مامان توروخدابزاربخوابم خوابم مياد

 ــــــــ..

ظهره صبح کجا بود بلندشو ياال بلندشو ??:?کتايون. پاشودختر خوابم مياد نداريم ميدوني ساعت چنده دختر ساعت .

 ... چقدميخوابي دختر

 ـــــ

من. ساعت يکه واي چقد خوابيدم هنوزم خوابم ميومد ها ولي اين مامانم منو کچل کرد هزاربار امد منو بيدار کرد رفت ..

بابدبختي بلندشدم ازاتاق بيرون رفتم واي که چقد بدنم درد ميکنه اخ کمرم بايد برم حموم تا اين کسالت ازبدنم دورشه 

ردم وبه سمته حموم رفتم نيم ساعت زيره دوش چرت ميزدم که مامان دره حمومو زد دوباره به اتاقم برگشتمو لباسامو ب

ازخواب بيدار شدم بخودم امد فکرکنم ي ساعته توحمومم خودم نميدونستم داد زدم االن ميام بيرون شما برين زودي 

ه بدبخت چه گناهي کردم حموم کردم بعدش ازحموم امدم بيرون اي بميرين که امدين مهموني حاال خوش امدين ولي من

که بايد به شما خوشامد گوي کنم هوف بلخره مهمونا زنگ زدن که دارن ميان ميخوام صدساله که نياين ايش منه بدبخت 

که فقط اين مشکلم نبود مامان بس نشسته تواتاقم نظارت گره من شده اين رژ به لبت مياد اون لباس بپوش واي ديگه 

ه شمابرين بيرون بخدا خودم بلدم چکارکنم اينجوري هول ميشم هوف بلخره ازدسته دارم ديونه ميشم مامان ميش

گيردادناي مامان راحت شدم نميدونم چقد گذشت که مهموناي عزيز تشريف فرما شدن منم ازاتاق بيرون رفتم ببينم اين 

دم که همه به من توجه کردن يک مهموناي عزيز کي هستن که مامان بابا خودشونو برااينا دارن ميکشن ازپله ها پاين ام

لحظه هنگ کردم مگه ميشه مگه داريم اين مگه توشمال نبود اونم بادهن باز ماته من شده بود دهنتو ببند االن پشه ميره 

توش با صرفه بابابخودم امدم مامان ازدور برام چشم غره ميرف خيلي خب بابا حاال ي سوتي دادم چيزي نشود به مهمونا 



 

مه احوال پرسي کردم تارسيدم به اين بشرازدماغ فيل افتاده ايش حاال فهميدم اقاکوچيک اسمش ارشه چه رسيدم وبه ه

ازخودراضي محلش نزاشتم رفتم روصندلي کنارمامان بودنشستم مامان دمه گوشم گفت خاک توسرت ابروي 

لي حرف کسل کننده نوبته شام خودتومارويک جابردي هرچي فکر کردم که چه ابروي من برد يادم نميومد هوف بعدازک

شد حوصلم ازحرفاي مسخرشون سره شام سرفته نگاه اين پسره چقد مامانيه هرچي مامانش گفت اينم تائيد کرد مردي 

گفتن زني گفتن اين حتي مامانش براش غذا ميکشه واقعا حالم ازاين لوس بازياشون بهم ميخوره اگه به من بود ي توذوقي 

س مامان بابام خفه شده بودم گوشيمو ازتوجيبم دراوردم کسي حواسش نبود دوباره نقشه که براي بهشون ميزدم ولي ازتر

شمال نرفتمو تکرار کردم دکمه موسيقي روزدم سعي کردم ريلکس جواب بدم ي ببخشيدي گفتم ازميزه شام خوري بلند 

ايد حرفه خوصوصي دارم بزنم مثال جواب شدم که مامانموديدم که لبشو گاز گرفته بود همه ماته من بودن اي بميرين ش

دادم الو مريم چيشدي عزيزم گريه نکن خودم االن ميام تو همونجا باش االن خودمو بهت ميرسونم خدافظ ازمهمونا 

عذرخواهي کردم ببخشين دوستم حاله مادرش بد شده ببخشين خدافظ بادوبه اتاقم رفتم زودي لباسمو پوشيدم تا مامان 

خت کنه ازاتاق زدم بيرون دوباره مجبورشدم ازشون ردشم وبازم عذرخواهي کنم هوف بلخره خودمو نجات نيومده منو بدب

 ....دادم توخيابونا کلي دوردور کردم اينقدخنديده بودم حواسم نبود دمه دره خونه رضا ايستاده بودم وامن اينجا چکارميکنم

منو نديده برم اگه منو ببينه فکرميکنه امدم منت کشي ازتو ماشين وا من اينجا چکار ميکنم هوف حواسم نيست هاا بهتره تا

به پنجره بسته شده ي اتاقش نگاه کردم که ديدم ي سايه کناره پنجرش امد فوري ماشينو روشن کردم وبه سمته خونم 

 ... حرکت کردم

 ــــــ

فتم که ي ماشين ديدم برام عجيب بود خيلي رضا.تواتاقم بودم که صداي موسيقي بلندو شنيدم بلند شدم به سمته پنجره ر.

شبيه ماشينه ايدا بودحتي سرنشينشم فکرکنم زن بود تودلم حرف زدم چي ميگي رضا اينقد به ايدا فکر کردي که همه رو 

ب اون ميبيني هزار نفر مثله ماشينه ايدا دستشونه نفسمو بيرون دادم وپنجره روباز کردم هواي ازادو به ريه هام کشيدم امش

دلم گرفته خيلي دلم براچشماش تنگ شده به ماه توي اسمون نگاه کردم چرا اين اتفاقا برامن بايد بي افته هي خدا خودت 

کمکم کن چند دقيقه اي به ماه خيره شدم بعدش پنجره روبستم به سمته تختم برگشتم به موبايلم خيره شدم خدا چکار 

دم چندتا بوق زد اه) )مشترک مورده نظر اشغال است لطفا بعد تماس کنم دلتنگه صداشم بااون سيمکارتم بهش زنگ ز

 .... بگيرين(( گوشي رو روپيشونيم گذاشتم به فکر رفتم يعني داره باکي حرف ميزنه

 ــــــ

 من. اي بابا مامان من چکار کنم که مهمونيتون بدونه من خراب شد دوستم مهمتره يااون ارشو مامانش اداشو دراوردم مامان

اب بده مامان اون نمکو ميدي اينم شد مرد اصال مامان خودتو مگه نديدينش مادرش براش سيب پوست ميکند ميزاشت 

دهنه ارش مامان من ازاين لوس بازياشون خوشم نمياد چندبار بگم من خودم براايندم تصميم ميگيرم خدافظ اه چقد اعصابه 



 

اي مسخرشو نشنوم چندبار ديدم صفحه موبايل روشن خاموش ميشه ادمو خورد ميکنن موبايلو سايلند زدم تا ديگه صد

حتما مامان بزار اينقد زنگ بزنه تا خسته شه بلخر به خونه ارامشم رسيدم هوف دروباکليد باز کردم داخله خونه شدم 

دم روزمين ازخستگي داشتم ميمردم به سمته اتاقم رفتم گوشيمو بدونه نگاه کردن بهش روتخت انداختم لباسامو دراور

پرتشون کردم اگه عصباني باشم شلخته ميشم ارايشمو با بدبختي پاک کردم اينقد باعصبانيت پنبه رو روصورتم ميکشيدم 

که صورتم قرمز شده بود تواينه بخودم نگاه کردم من عمرا زنه اين پسره ماماني بشم اگه بازم بگن ماازدخترتون خوشمون 

 ......نم که پاک نميشه به سمته دستشوري رفتم تاصورتمو بشورمامده بانقشه هاي ايدا طرفن اه اي

 ــــــ

رضا. ديگه داشتم نگران ميشدم خيلي بهش زنگ زدم نکنه چيزيش شده باشه از ترسم ميخواستم دوباره بهش زنگ بزنم .

 .....که گوشي ازدستم افتاد اه من چرا اينجوري شدم گوشيرو گرفتم وبه ايدادوباره.زنگ زدم

 ـــ

من. دوباره صفحه موبايلم روشن خاموش ميشد نه اينجوري نميشه بهتره بهش بگم که به مامان ارش بگه ميتونه .

بيادخواستگاريم ي نقشه هاي براتون بکشم که خودتون پابه فرار بزارين بدونه نگاه کردن به گوشيم دکمه روزدم وحرف 

ط صداي نفس کشيدن مياد حس کردم ي صداي عجيب امد به گوشيم زدم باشه مامان بهشون بگوبيان خاستگاري وا چرافق

نگاه کردم الوالو چراحرف نميزني اي بابا گوشي روقطع کردم اينکه شماره مامان نيست هوف حتما مزاحمه گوشيمو خاموش 

 ..کردم به تختم پناه اوردم ديگه نفهميدم کي خوابم برد

 ــــ

 ......شت ولي باحرفاي که زد گوشي ازدستم افتادرضا. خوشحال شدم که ايدا گوشيروبردا.

وقتي حرفاي ايدارو شنيدم ديگه از زندگي نااميد شدم يعني ميخواد ازدواج کنه ديگه هيچ وقت اون ماله من نميشه بايد 

و سره راه شاهده بدبختي خودم باشم خدا اينه جوابه همه ي دعاهام اين جوابه نزرو نيازم خدا چرا.بدادم نميرسي چرا ايدار

من گذاشتي ميخواستي شاهده خورد شدنم بشي اره باعصبانيت گلدونه کناريم رواينه پرت کردم که باعث شد اينه به 

هزارتيکه تبديل شه مثله ديونه ها باخودم حرف ميزدم من نميتونم نـــميــتونم شاهد عشقي باشم که دستاش تودسته 

نشون بده اين همه لباس خريدم بخاطره کي بخاطره دختري که تاچند روز  عشقشه سرمو بادستام گرفتم خدا .ي راهي بهم

ديگه ميخواد عروسي کنه بافرياد خدارو صداميزدم گ لوم از نعره هام ميسوخت داشتم ازحال ميرفتم از دماغم خون امد 

چقد گذشت که روزمين چکه چکه ميريخت حالشو نداشتم برم دستشوري همينجور به زمين خيره شده بودم نميدونم 

احساس ضعف کردم بخودم که امدم ديدم روزمين پره خون شده باسرگيجي بلند شدم به سمته دستشوري رفتم وسرمو 

زير شير اب کردم سردي اب به تنم لرزه اورد به اينه خيره شدن صورتم زرد شده بود چه فايده مردنم بهتراز زنده بودنم 



 

ردم نداي قلبمو شنيدم رضا خودتو نباز رسم دنيا همينه هميشه اين قانون بوده)) کاش منم همراه خانوادم تواون تصادف ميم

واسه هرکسي ميميري اون واسه ديگه ميميره ((بادادگفتم.حاال چکار کنم قلبم گفت بسپارش بخدا قوي باش اخه چجوري 

دم اي کاش فردا بيدار نشم قوي باشم چجوري با نااميدي از دستشوري امدم بيرون سرم داشت ميترکيد چندتا قرص خور

 بااين حرفم به سمته تختم رفتم اثره قرصا خيلي شديد بود زود روم اثرکردن باناراحتي بخواب رفتم

 ــــــ

من. اي بميري اول صبحي کي به من زنگ زده گوشيرو نگاه کردم خدا حرفمو نشنيده بگير خلم ديونم يوقت مادرمو ازم .

 در نيومد مجبور شدم صدامو درست کنم احم احم. الوو سالم مامان توي باز چيشده ؟؟نگيري دکمه رو زدم الو صدام 

 ـــ

 .. کتايون. سالم باز که تالنگه ظهر خوابيدي چقد تنبلي دختر توچجوري ميري دانشگاه هاا.

 ـــ

ن منو خواب من دارم من. واي بازم شروع شد بادادش يکم گوشيرو ازگوشم دور کردم بعد دوباره توگوشم گذاشتم ماما.

مثله چيز درس ميخونم اين صدام واسه اينکه سرماخوردم گرفته بجونه سامي راست ميگم خخخخ اخه مادرم يهو مهربون 

شد چشم مادر مواظب خودم هستم کاري نداري خيلي درس سرم ريخته ي صرفه الکي کردم خب ديگه کاري نداري 

دن بهتره پاشم برم ي دوشي بگيرم توحموم بودم که ي نقشه ديگه عزيزمي عشقمي خدافظ خخخخخ اخه منو درس خون

بسرم زد چرا بگم بيان خاستگاريم ماکه پنج شنبه اين هفته خونشون دعوتيم اونجا يکاري ميکنم کارستون اره همينه خوب 

زد بيخيال ايدا مزاحمه شد به مامان نگفتم ولي اين شماره کي بود بيشتراز چهاربار زنگ زده بود اگه اشنابود حتما حرف مي

 ...... توکه به اين مسائل عادت داري اره بيخيال

هوف ازفکر بيرون امدم ربع ساعتي حموم کردم وقتي امدم بيرون صداي موبايلمو شنيدم اوف خودشو داره ميکشه سريع 

 ... رفتم صفحشو ديدم نوشته مريم دکمه اتصالو زدم جانم بنال

 ــــ

نوز ادم نشودي بيشعور اين چجور حرف زدنه منو باش ميخواستم ي خبره توپ بهت بدم لياقت مريم کوفتو بنال توه.

 .. نداري خدافظ

 ـــــــ

 ... من. مريمي کجا عشقم توکه ميدوني من شوخي ميکنم خبرتو نميگي عشقم هوم مري مريمي.



 

 ــ

 .. مريم. کوفت مري خيلي خب خودتو لوس نکن ميگم اين پسررو چکارش کردي

 ــــ

 من. کدوم پسره چي ميگي مريم ؟؟.

 ــ..

 .. مريم. اه خره همين انتنه خودمونو ميگم چکارش کردي

 ـــ

رتش زخمي من من. من انتنه رو چکار کردم چه ميدونم چکارش کردم من فقط توشمال کلي اذيتش کردم بخدا اگه صو.

 .. هيچ کاره بودم حتما خودش دعوا کرده الکي به همه گفته من اونو زدم يا ناکارش کردم

 ــــ

مريم .. اه چي داري ميگي اين چيزارو نميگم خره خودت بيا کافيشاپش ببين چه جيگري واسه خودش شده کارت درسته .

تيم چشم خيلي دخترارو گرفته زمين تااسمون بااون رضاي قبل ايدا شاهکار کردي دستت طال االن منو بچه ها ماته اون هس

 ..فرق کرده زود بيا اينجا خدافظ

 ـــــ

من. مريم چي داشت ميگفت بهتره برم اماده شم ببينم اين دختر چي ميگه نکنه خل شده سريع ارايش کردم اينبار موهامو .

اهو ساپرت سياه همچي تموم پيش بسوي کافيشاپه رضا نبستم همين جوري باز گذاشتمشون شالو الکي زاشتم مانتو سي

سيستمو بلند کردم ربع ساعتي تو راه بودم تا رسيدم هوف نفسمو بيرون دادمو دره کافيشاپو باز کردم که باعث شدصداي 

گري اون زنگ باالي در نظره همه رو به من جلب کنه رضاروديدم نفسم باال نمي امد اين رضاس يابرادردوقولوشه عجب جي

شده اونم به من زول زده بود واقعا نميتونستم چشممو ازتيپش بردارم باصداي اين روانيا بچه هارو ميگم که اسممو 

صداکردن ازتوفکر بيرون امدم بهشون نگاه کردم بادست بهم اشاره کردن بشينم پيششون منم نگاهمو از رضا گرفتم به 

 ..... سمتشون رفتم

 ـــ



 

رضا. وقتي ايدا داخل شد قلبم داشت خودشوميکشت خيلي به تپش افتاده بود واقعا اين دختر بامن چکار کرد خيره شدم .

بهش واقعا هيچکسونميديدم فقط اونو ميديدم باصداي بچه ها که صداش ميزدن بخودم امدم فوري صفارش مشتري رو 

 .... دادم ولي زير چشمي ايدارو مي پايدم

 ــــ

 .....طونه به من زول زدينمن. چ

 ـــ.

 .مريم.((واقعا کارت درسته ايدا نگاه دخترا چجوري باچشماشون اونو دارن ميخورن

 ـــ

 محمد((. فکرنميکردم ازپسش بربياي دمت گرم بااين کارت بايد بهت مداله مخ زني داد خخخخ.

 ـــــ.......

 يتونم بگم ترکونديسامي((. اين کارو هرکسي نميتونس انجام بده فقط م

 ـــ...

 ..فاطمه.(( بابا ايول به افکاره شيطانيت

 ـــــــ

 ...روزيتا. ((بااينکه ازتو بعيدبود ازپسش بربياي ولي کارت خوب بود.

 ـــ..

من..((حوصله جواب دادن به اين روزيتارونداشتم فقط فکرم خيلي مشغول شدباورم نميشه حرفامو قبول کرده ولباساي .

قبليشو دراورده واالن بااين لباساامده يعني همش بخاطره حرفاي من بوديهو عوض شد باصداي .ي دختر که فاميله رضارو 

باچشماش رضارو ميخورد ي چندتاصفارشو باناز به رضا ميگفت  صداميکرد وبانازبهش نگاه ميکرد بخودم امدم داشت

دوست داشتم اون دختروبادستام خفه کنم نميدونم چرادوست نداشتم رضابيشتر پيشه اون دختره بمونه ناخوداگاه 

 ..........بلنداسمشوصدازدم.رضــا

وضوح ديدم چشماي رضا بازشد وبه من  اسمشو صداکردم رضــا همه به من نگاه کردن اخه خيلي بلند اسمشو صدازدم به

نگاه کرد به نگاهاي بچه ها توجه نکردم نميدونم چرا کارم دسته خودم نبود فقط ميخواستم اون دخترور ازرضا دور کنم به 



 

دختره نگاه کردم که ديدم باتعجبو خشم به من نگاه ميکنه جوري نگاهم ميکرد انگار مالواموالشو دوزديدم بيخيال شدم 

ه به رضانگاه کردم که ماته من شده بود بالبخند گفتم ميشه صفارشه منم بياري.. رضاي بدبختا چشمه همه ازتعجب دوبار

 .... درامده بود

 ــــ

رضا. اه چقد ناز ميکنه زود صفارشتو بگو ديگه برم تودلم به اين دختر بدو بيراه ميگفتم.. که صداي ايدارو شنيدم اولش .

زد بهش خيره شدم البته همه بهش نگاه ميکردن ي لحظه شک کردم واقعا اسممو صدازد ياخياالتي باورم نشود اسممو صدا

شدم ولي باحرف اخرش انگار قلبم ديگه ماله من نبود اسممو چه ناز صداکرد واقعا خواب ميبينم اين ايداس بادلهره پيشش 

شه جلو جمع اينکارو بکنم صفارششو نوشتم اصال رفتم واقعا دلم ميخواست بغلش کنم بگم فداي خندهات ولي حيف که نمي

دلم نميخواست ازپيشش برم ولي مجبور بودم باخوشحالي رفتم تاصفارشه ايدارو بيارم ولي شاديمو کنترول کردم خيلي 

عادي رفتار کردم تا کسي شک نکنه تودلم باخودم حرف زدم چته رضا چرااينجوري شدي فقط صفارش داد اينقد 

چيه اون که ماله تونيست اون داره ازدواج ميکنه بااين حرفم دستام شروع کرد به لرزيدن بزور ليوان اب خوشحاليت واسه 

ميوها روتوسيني گذاشتم صداي لرزش ليوانا همه رو به خودم جلب کردم اخه دستام ميلرزيد باعث ميشد ليواناهم بامن 

روازدستم برد هنگ کردم بالبخند ازم دور شد منم به خودم  بلرزن خدا من چم شده چرا دستام ميلرزه باامدن ايدا که سيني

 .... امدم وبه سمته دستشوري رفتم تا به صورتم اب بزنم

 ...ـــ..

من. صداي بهم خوردنه ليوانا همه مونو به رضا جلب کرد چرا دستاش ميلرزه تاهمه روننداخته روزمين وهمه بهش بخندن .

ش گرفتم لبخندي به صورتش پاشيدم و ازش دور شدم بچه ها همش ازم سريع خودمو بهش رسوندم وسيني رواز

ميپرسيدن چته اينقد بارضا مهربونو گرمي اتفاقي بينه شما افتاده واي اين ملت تاي چيزي ميبينن شروع ميکنن به شايعه 

 ....درست کردن بيخيال فقط گفتم بده به دوست پسرم کمک کنم ديدم روسره همه عالمت سوال بود

 ـــ

 .. ـ.سامي.( شوخي ميکني.

 ــ

 مريم(.واقعا رضادوست.پسرت شده؟؟؟.

 ـــــ

 ...روزيتا.خخخخ.خاک برسرت دوست دختره اين شدي..



 

 ــــ

من.. ديگه باحرفاي ايناداشتم اتيش ميگرفت بهشون گفتم همين ادم که مسخرش ميکنين ي تاره موشو باشما ها عوض .

نميکنم ديدم وقته سختي همتون فلنگو بستين شماها فقط واسه پوالم دورم جمع شدين ايناروبلند ميگفتم دسته خودم نبود 

شکليه اصال رضا عشقمه به هيچکدمتون ربطي نداره من باهاش چه خيلي عصباني بودم گفتم اره من دوست دختره رضام م

رفتاري دارم بچه هابادهنه بازبه من نگاه ميکردن ديگه حوصلشونو نداشتم سريع کيفموبرداشتم خواستم برم که 

 .........رضاروديدم باتعجب به من نگاه ميکرد

روم ميره اين اصال کي امد باچشمام داشتم به همه اطراف واي بدبخت شدم رفت االن به همه ميگه اين دختر دروغ ميگه اب

نگاه ميکردم ميدونم االن ي سيلي ميزنه ميگه توغلط کردي باابروي من بازي ميکني هي خدا خدا ميکردم فقط ساکت باشه 

اسوکوزمو با چشماي نگران بهش نگاه کردم ديدم ازتعجب به ي فرده شيطون تبديل شد واي نه خدا بدبخت شدم االن همه ک

 ..... ميريزه رواب

 ــــــ

رضا.ازدستشوري امدم بيرون ديدم صدا ي ايدا همه روبخودش جلب کرده باحرفاي که ميزد داشتم شاخ درمي اوردم ..

.واخرين چيزي که گفت رضا عشقمه ديگه داشتم سکته ميکردم ولي وقتي خواست بره منو ديد ترسوتوصورتش ديدم 

شو گاز گرفت ي لحظه خواستم اذيتش کنم ولي ترسيدم ازترس غش کنه خواستم حرفاشو صورتش زردوقرمز ميشد لب

 ...ناديده بگيرم برم ولي اين دختره روزيتا بلند طوري که همه بشنون گفت

 ـــ

 روزيتا.اقاي سپهري ايدا ميگه شما عشق اونين حقيقت داره ؟؟؟؟؟..

 ـــ

کمکم کن به ايدا نگاه کردم ديدم چشماشو بسته ولبشو گاز گرفته من ماته  رضا.واي حاال چي بگم همه ماته من بودن خدا.

حرکاتش بودم کيفشو محکم گرفته بود چشماشو باز کرد باالتماس به من نگاه ميکرد دوباره اين روزيتا حرفشو تکرار 

 ...کرد

 ـــ

االن ابروم ميره خدا ديگه باچه روي به من. اي بميري روزيتا که االن وقته سوال کردنه مسخرت بود چشمامو بستم واي .

همه نگاه کنم اگه بگه نه که همه فکرميکنن خودمو به رضا تحميل کردم ومسخره خاصو عام ميشم وهمه به چشمه يک 



 

دورغگو ميبينن چشمامو باز کردم که دوباره صداي اين دختره خرو.شنيدم دوباره حرفشو تکرار کرد تواون لحظه فقط 

 ... باديوار يکي کنم ولي باصداي رضا که به حرف امد بخودم امدمدوست داشتم اونو

 ـــ

رضا.. به ايدا نگاه کردم بلند گفتم ايداراست ميگه ماعاشقه هم هستين چشماي ايدا بيش ازحدبازشد ولي من حرفه دلمو .

کردن مشغول شدن به ايدا  گفتم ميدونم اون عاشقم نيست ولي نميتونستم تودلم اين حرفارو نگه دارم بچه ها به پچ پچ

 .... نگاه کردم که به طرفم داره مياد نفسم گرفت

 .ـــ

ـ.من.هوف نفسه راحتي کشيدم خداروشکر بخير گذشت.به روزيتا نگاه کردم داشت ميسوخت باپزخندبهش نگاه ميکردم ..

وم دمه گوشش گفتم ببخش ولي رومو ازش گرفتم بزار بسوزه به سمته رضا رفتم اروم کنارش ايستادم ودستشو گرفتم ار

مجبورم االن جلوهمه فيلم بازي کنم ممنون که ابرومو نبردي بهش نگاه کردم نميدونم چراتوچشماش غم بود ميدونم 

مجبورشدبخاطره من دروغ بگه فقط خواستم همه ببينن دستم تودستاشه خواستم دستموبردارم ولي رضا دستمو محکم 

کردم چشماش بسته بود حس کردم حرارته دستاش بهم ارامش ميداد به صورتش  گرفت ازحرکتش جاخوردم بهش نگاه

خيره شده بودم چشماشو باز کرد باورم نميشه چراچشماش قرمز شده بودن اروم دستامو.ول کرد بدونه نگاه کردن به من 

ورشد هنگه حرفاش بودم گفت اميدوارم فيلمت تموم شده باشه چون همه باورکردن حاال باخياله راحت ميتوني بري ازم د

بخودم امدم بهش ي نگاه کردم ديدم باناراحتي به کارش ادامه ميده نفسمو بيرون دادم بعد راهمو به سمته دره خروجي 

 ..کشيدم ازکافيشاپ بيرون رفتم

دلم گرفته  بيرون که امدم به سمته ماشينم رفتم درشو باز کردم وسوارش شدم نميدونم چرا نميتونستم ماشينو برونم انگار

بود خيلي بغض داشتم من چم شده بود اين مسخره بازيا چيه براچي بغض به گلوم چنگ انداخته خدا من چه مريضي گرفتم 

اشکام خودبخود ميريخت تعجب کردم يعني چي اخه من براکي دارم گريه ميکنم خودمم نميدونستم براکي وچي گريه 

ار پاهام سست شده بودن نميتونستم حرکت کنم داشتم ازترس سکته ميکردم ميکردم فقط دلم ابري شده بود ازاين ورم انگ

نکنه معلول شدم به هق هق افتادم اين چي بود که بسرم امد بخودم که امدم ديدم پاهام يکم ميتونم تکون بدم اي خاک 

ور تکون ميدادم نميدونم برسره من کنن پاهام خواب رفته بود ولي بازم ميترسيدم رانندگي کنم حاال چکار کنم پاهام بز

تاحاال من اينجوري نشودم خواستم به يکي ازبچه هازنگ بزنم بگم بياد منو ببره دکترولي باياد اوري اتفاقه تازه که باهاشون 

دعواکردم نمتونستم بهشون زنگ بزنم فقط شماره ي رضا بود چاره اي نداشتم بهش زنگ زدم نفسم بندامده بود متاسفانه 

 .... دا نکردم نميدونم کجا گذاشتمش داشتم نفس کم مي اوردم بلخره جواب دادشيشه اسمم پي

 ــــ



 

رضا. خيلي ناراحت بودم ولي خودمو مشغوله کار کردم تا اتفاق لحظه ي پيشو فراموش کنم من بايد ايدارو فراموش کنم .

توهمين فکرا بودم که گوشيم زنگ خورد وقتي شماره روديدم دلم شورزد يعني چي ايدا بامن چکار داره دکمه رو زدم 

ااااروم باااششش نفس بکش تواالن کجاي باشه باشه گوشيرو قطع نکن ديگه نفهميدم انگاردنياروسرم خراب شده بود ايدا 

بامن حرف بزن اره ماشينتو ديدم اروم باش گريه نکن چيزي نيست رسيدم دروباز کردم باترس گفتم چيشده شيشه اسمت 

نش گذاشتم کو نترس االن پيداش ميکنم خيلي گشتم بزور پيداش کردم زيره صندلي افتاده بود سريع شيشه اسمو توده

 ... دستام ميلرزيد بلخره حالش بهتر شد داشتم ميمردم واي خداروشکر بخير گذشت

 ـــ

من..داشتم اون دنياروميديدم که رضا شيشه اسمو تودهنم گذاشت االن به لطف رضا من به اين دنيا برگشتم يکم که اروم 

صورتش بيروح شده بود ببخش تورواذيت کردم  شدم سرمو به صندلي ماشين تکيه دادم به رضا نگاه کردم ازترس رنگ

خيلي بيحال حرف ميزدم توي چشماي رضا بازم غم ديدم چرا چشماش اينجوري ميشن انگار ميخوان حرف بزنن يکم که 

 حالم بهتر شد به رضا گفتم منو ميرسوني خونم؟؟؟

 ـــ

ميشدم خداروشکر بخير گذشت ازم خواست اونو  رضا. واقعا من بدونه ايدا ميميرم االن ايداروديدم داشتم شاهده مرگش.

ببرم خونش ازماشين پياده شدم کمکش کردم تااونوره ماشين بشينه توراه خونش بوديم که بهش نگاه کردم سرشو 

 روصندلي تکيه داده بود به من نگاه ميکرد برام عجيب بود چرا به من نگاه ميکني؟؟

 .ـــ

 ...د داشتم نگاهت ميکردم ولي فکرم اينجا نبودـ.من. هوم مممن نه اشتباه ميکني شاي

 ــ

 رضا.حالت خوبه ميخواي اول بريم دکتر..؟؟.

 ــ

من. نه دکترنميخواد.فقط ميخوام برم خونه استراحت کنم ديگه حرفي نزدم به خونه رسيديم واقعا ناي راه رفتن نداشتم .

 .....مين کنده شدمبابدبختي ازماشين پاين امد چندقدمي راه رفتم ديدم از.روز

 ...چندقدمي راه رفتم که ديدم اززمين کنده شدم باتعجب بهش نگاه کردم گفتم رضا بزارم زمين

 ــــــــــ



 

رضا.وقتي ديدم ايدا بابي حالي راه ميرفت ديگه نتونستم تحمل کنم واونو بلند کردم هي تقال ميکرد بزارمش زمين ولي من .

 ..کاره خودمو کردم وداخله خونش بردمش

 ـــ

من.رضا منو داخله خونم بردمنم دستام دوره گردنش حلقه کرده بودم بهش زول زدم نفسم بندامده بود صداي قلبشو .

يشنيدم واقعا ي حالي داشتم توصيف نشودني انگار ارامش تمام وجودمو گرفت منو داخله اتاقم برد ي لحظه فکره شيطاني م

به سرم امد دستامو محکمتر حلقه کردم خواست منو روتخت بزاره ولي من دستامو رها نميکردم صورتش باصورتم فاصله 

 ... نم چرا ولي دوست داشتم پيشم بمونهکمي داشت بهش زول زدم اونم بهم نگاه ميکرد نميدو

 ـــ...

رضا. هنگه کرده بودم اين دختر باز شيطون شد قلبم به شدت مي تپيد اخه خيلي بهش نزديک بودم ولي يهوبخودم امدم .

 ...وبلند شدم خواستم برم ولي ايدا دستمو گرفت

 .ـــ

 .... من. دست رضارو گرفتم گفتم ميشه نري.

 ـــ

 ... نيومد نه بگم براهمين قبول کردم وپيشش موندم رضا.دلم.

 ــــ

من. خوابم نميبرد اين رضاهم نميدونم کجاستوداره چکار ميکنه ولي ي صداهاي ميومد بابدبختي بلند شدمو به سمته دره .

ميکنه به سمته اشپز اتاقم رفتم ازاتاقم بيرون امد واي چه بوي مياد اين بوي غذا ازخونه منه ؟؟. کي داره توخونم اشپزي 

خونه رفتم رضاروديدم باپيش بند داره غذادرست ميکنه پشتشم به من بود ازتعجب دهنم باز شده بود يعني واقعا رضا بلده 

اشپزي کنه منکه باورم نميشه يعني تاغذاشو نخوردم باورنميکنم که رضا ميتونه اشپزي کنه بهش نگاه کردم اخي الهي بميرم 

ن اذيت ميکنه هنوزم حواسش به من نبود دسته خودم نبود باالسرم به جا فرشته ها شياطين بودن داره خودشو براي م

راستش خودمم خيلي دوست داشتم بغلش کنم يعني ببينم بغله اين رضا چه احساسي بهم ميده فقط محضه کنجکاوي وبراي 

م اينقدمهربوني زود قبول ميکني خداجون دمت امتحان حاال مگه چي ميشه خدا فقط ي بارکه اشکال نداره هوم خدايا ميدون

گرم دوباره به رضا نگاه کردم هوف خدا ي سيلي هم بخورم مهم نيست مهم اينکه حسرتشو ي عمر نخورم بخودم امدم 

 .........واروم به سمته رضا رفتم

 ـــ



 

کنم بايد بهترين غذارو براش رضا.ميخوام براي يبارم شده خودم بادستاي خودم برااخرين بار براي عشقم غذادرست .

درست کنم براهمين با تمامه وجودم مشغوله درست کردن غذاي قورمه سبزي شدم خدايا شاهد باش اين غذاروباعشق 

 ميپزم حتي اگه عشقم يک طرفه باشه اينقد غرق کاربودم که حواسم به اطرافم نبودم ولي باحلقه ي دوره کمرم هنگ کردم

... 

رم هنگ کردم يک لرزش به تنم وارد شدبه دستاي ظريفش نگاه کردم چشمامو بستم اخه صورتش ولي باحلقه دوره کم

به کمرم تکيه داده اين باعث ميشد نفساي گرمشو احساس کنم چشمامو باز کردم دستاشو گرفتم واروم بازشون کردم وبه 

 .... طرفش برگشتم بهش نگاه کردم

 ـــ

من. رضا دستمو ازدوره کمرش باز کرد وبه طرفم برگشت ميدونستم االن ي سيلي بهم ميزنه منتظره اين لحظه بودم که .

منو ي سيلي مهمون کنه ازترسم اشکم افتاد وروگونه هام ُسرخورد. دستاي رضا به صورتم امدم ديگه داشتم پس مي افتادم 

بااين که ارامش بخش بود ولي اين بندت نميزاره حال کنم دستااشو  خداياغلط کردم ديگه بغل کردنشو امتحان نميکنم

روگونه هام کشيد يعني اشکمو پاک کرد .نه يعني ازکارم ناراحت نشود ؟؟؟.نميدونم چرا چشماش به همه ي صورت نگاه 

دم رضااالن چکار ميکرد يعني تمام کمال صورتمو اناليزم کرد وبا.ي حرکت منو تو بغلش کشيد ديگه داشتم شاخ درمي اور

کرد من االن کجام توبغله رضام هنگ کرده بودم ولي بخودم امدم ومحکم تر بغلش کردم دسته خودم نبود چشمامو بسته 

بودم وعطره تنشو به ريه هام کشيدم من نميدونم اين حس چيه فقط ارزوداشتم زمان برامون به ايسته لبخند رولبم امد خدا 

 رضا که دمه گوشم بود.وبانفساش گوشمو قلقلک ميداد چشمام چهارتاشده بود بخودم امدم بزار بيشتر حال کنم با صداي

...... 

 ــــ

رضا. اشکه ايدارو بادستام پاک کردم به تمام صورتش نگاه کردم من چطور ازتو دل بکنم کنترولمو ازدست دادم واونو .

منو اينجور محکم گرفت خيلي خيلي خوشحال بودم انگار  توبغلم کشيدم ايداهم محکم منو بغل کرد نميدونم ولي ازاين که

به اوج رسيده بودم تااينکه صداشو شنيدم گفت خدابزار بيشتر حال کنم ي لحظه خندم گرفت بهش گفتم خدا صداتو شنيد 

 ....بيشتر حال کن يهو به من نگاه کرد صورتش قرمز شده بود پخي زدم زيره خنده

 ـــ

تو بلند گفتي ابروت رفت صورتم داغ شده بود فکرکنم قرمز شده به رضا نگاه کردم که باديدنم من. اي بميري ايدا فکر.

پخي زد زيره خنده منم که شرمند وسربزير اينم ي سوژه پيدا کرده داره بمن ميخند حاالکي ساکتش ميکنه لبمو ازحرص 

 ... نميجويدم که ديدم ساکت شد چراساکت شد بهش نگاه کردم ديدم ذول زده به م



 

 ـــ

 ....رضاـ لباتو اينجوري نخور اينجوري پيش بري ديگه لب خوشکلي برات باقي نميمونه.

 ـــــ

من. ازتعجب چشمام بازشدامشب رضا خيلي شيطون شده بودا باورم نميشه اين حرفو زد منم باخل بازيام وبي فکري سريع .

سرم دادمشون ديدم چشماش شيطوني شد بخودم امدم خاک جواب دادم لبام به دردم نميخوره شايد ي روزي به دوست پ

 .......توسرم اين چه حرفي بود زدم من به همه گفتم رضادوست پسرم بهش نگاه کردم لبش داشت ميخنديد سريع

سريع گفتم اممم چيزه يعني هيچي اهان غذات داره ميسوزه اره غذات داره ميسوزه ميدونستم دارم چرتو پرت ميگم 

ه جاي که هستيم نگاه کردم ديگه داشتم اب ميشودم اخه خودمون تو اشپز خونه بوديم عجب خنگي شدم واي ازخنگيم ب

ابروم دوباره رفت خواستم درستش کنم ها ولي دوباره گند زده بودم اينم ازخنده روبه موت بود ميخواستم ازفرصت 

ره توبغلش رفتم چون که قدش ازمن بلند بود باعث استفاده کنمو فلنگو ببندم سريع برگشتم ولي رضا دستمو گرفت ودوبا

 .... شد سرمو باال بگيرم به چشماي سبزش خيره شدم

 ـــ

رضا.واي ازخنده داشتم ميمردم نميدونم ايدا چراانقد فراموشي داره ازحرفاش خندم گرفت يعني تاحاال توعمرم هيچ وقت .

 ه شدم گفتم کجا چيزي اينجا يادت نرفته بهم بدي ؟؟اينجوري نخنديدم خواست دربره که گرفتمش به صورتش خير

 ــــ

من. توفکر رفتم چيرو بايد بهش بدم خودش که اشپزي کرده شايد نمکو ميگه نمک ميخواي اونوره ديدم ابروهاش باال ..

 ...رفت واي نکنه دوباره گند زدم وييي نه سوتي دادم

 ـــ

 ... رضا. دوباره ي خنده ي کوتاه کردم گفتم مگه االن نگفتي لبم براي دوست پسرم ميزارم.

 ـــ.

ـ.من. ايدا بدبخت شدي االن چکار کنم توفکر رفتم گفتم نه بابا رضا جرعت نداره منو بوس کنه اره لبخند زدم يعني لبخنده 

 .... شرمندگي زدم گفتم اهوم گفتم خب

 ــــ



 

 .. صورتش بيشتر لبخند رولبم امد خب به جمالت توبه همه گفتي دوست پسرت کيه رضا. باديدن.

 ـــ

 ....من. خب معلومه تو

 ــ

رضا. دوباره نگاهش کردم ديدم مثله بچه کوچيکا بهم نگاه ميکنه به لبش نگاه کردم از.روژلبيي که زده قرمزه قرمز شده .

 ...... لبمو رولبش گذاشتمبود ديگه نتونستم دربرابرش مقاومت کنم سريع 

 ـــ....

من.واي چرا داره به لبم نگاه ميکنه نترس ايدا اون عمران اين کارو بکنه ازفکربيرون امدم حس کردم لبام اتيش گرفت .

اتيشي که تمامه وجودمو روشن کرده بود خودبخود چشمام بسته شد نتونستم باهاش همراهي کنم مثله مجسمه ها بهم 

بود بلخره دست ازلبم برداشت چشمامو باز کردم ميخواستم بگم خيلي خوب بود ي باره ديگه ديونه بودم  شوک وارد شده

االن بيحياهم شدم ولي زبونم قفل شده بود به چشماي رضا نگاه کردم خمار شده بود انگار سيرنشوده بود هنوزم به لبام 

 ....د ازپيشم رفت توحياط هنگ کردم يهو چش شدنگاه ميکرد تازه بخودش امده بود بابيتابي دست روموهاش کشي

 ـــ

رضا.وقتي لبشو بوسيدم واقعا سير نشودم اينقد ارامشو به من تزريق کرده بود تمام ناراحتيامو فراموش کرده بودم بخودم .

حسش به  امدم رضا ايدا سهمه تونيست اين کاراشم براش عاديه نديدي توشمال همه روبغل ميکرد اين حسش به منم مثله

بچه هابود ديگه داشتم کالفه ميشدم سريع ببخشيدي گفتمو ازکنارش ردشدم توحياط خونش رفتم نميدونم چند ساعت 

باخودم تنها بودم تاداخله خونش شدم روکانافه نشسته بود منم باشرمندگي به اشپز خونش رفتم غذااماده شده بود همه 

 ....ت متفکرانه به غذا نگاه ميکردچيرو روميز نهارخوري چيدم ايداهم روبروم نشس

 ـــ

 من.. عجب غذاي شده بود باولع ميخوردمش روکردم به رضا گفتم دمت گرم اشپزيت بيسته بخور چرانميخوري؟؟.

 ـــ

رضا.اشتهانداشتم فقط به ايدا نگاه ميکردم که صداشو شنيدم گفت چراغذاتو نميخوري بخودم امدم خواستم اولين لقمه .

 ..روتودهنم بزارم که صداي تلفن خونش به صدا امد خودبخودرونواره ضبط شد صداي ي خانم امد

 ـــــ



 

فرداشبويادت نرها خانواده ارش خيلي حساسن اون لباسي کتايون. الو ايدا چراگوشيتو جواب نميدي خواستم بگم مهمونيه .

که ازدبي اوردمو بپوش ميدوني که اونا خيلي روعروس ايندشون حساسن ديگه صفارش نکنم ها اگه امدي بهم زنگ بزن 

 ..خداحافظ

 ـــ

 ......رضا.ديگه نفسم باال نميومد.

ه من شده بوده ديگه نتونستم بهش نگاه کنم ازجام بلند شدم گفتم رضا. ديگه نفسم باال نمي امد به ايدا نگاه کردم ديدم مات

من ديگه ميرم ببخشين که هرکاري کردم دسته خودم نبود ديگه نبايد به ايدا نگاه کنم چون بيش ازحد گناه کردم واينم 

عشقت نگاهش نکن خوب يادمه که حاج اقا گفته بود هيچ وقت به نامحرمي که ميخواد ازدواج کنه ياشوهر داره به چشم 

 ..... چون اين بدترين گناهه بدونه نگاه کردن به ايدا رفتم ولي باصداش ايستادم

..... 

من. اه مامان االن وقتش بود به رضا نگاه کردم صورتش غمگين شد. ي ببخشيدي گفت بدونه نگاه به من به سمته دررفت .

 ؟؟ وا چرا اينجوري کرد صداش زدم کجاتوکه هنوزشامتو نخوردي

 ....ـــــ

رضا... ممنون سيرشدم ازدررفتم بيرون تو خيابونا به ايداوگناهي که کردم فکر کردم چقد از دينو ايمانم دور شدم حاال من 

ازهردوشون دور شدم هم ازخداکه ي بار نشوده نمازمو قضا بخونم هم ازايداي که دلو دينمو باخودش برده اشکام تو 

گناهامو ببخش شيطان گولم زد نادوني کردم ايداکه ازدستم رفت القل توديگه تنهام نزاراينقد خيابونا ميريخت خدايا همه 

داغون بودم که هرساعت به يکي ميخوردم نميدونم چقد رفتم که به جاي بلندي که همه جاي شهرو ميديدم اونجا به همه 

بخش به نامحرم نگاه کردم منو ببخش خونه هاي روشن نگاه کردم داد زدم خدا خدا منو ببخش ازت دور شدم منو ب

چندسال عبادتم برباد رفت خدا همش تقصيره دله توکه شاهد بودي عشقم پاک بود بخودت قسم اينکارام بي منظور بود 

من خودم ميخواستم باشانسه خواستگاري ازاون همه گناهمو جبران کنم ولي خودت شاهد بودي که مادرش چي گفت همه 

ديگه فرصته جبراني ندارم خــدايا توبه ميکنم خــداياتوبه ميکنم ازايدا ميگذرم خــدا بهم کمک  ي محاسباتم بهم ريخت

کن تاازدلم بره بيرون باگريه وفرياد اينارو ميگفتم خــدا منوميبخشي اين بنده ي خطاکارتو ميبخشي.؟..روزمين افتاده بودم 

طلبه بخشش کردم که ديگه صدام درنميومد خدا بهم قوته قلب  تمام لباسام خاکي شده بودن اينقد سجده کردم اينقدازخدا

بده فراموشش کنم.خدا کمکم کن خواهش ميکنم توانه صبروبهم بده دستامو باال اوردم گفتم خدا يا ايدارو بتومي سپارم 

ت کن خواهش ميکنم خوشبختش کن اين دعاروبادرقلبم ميگفتم ولي من خوشبختيه عشقمو ميخواستم خدا.ايداروخوشبخ

منم سعي ميکنم فراموشش کنم دستامو روصورتم گذاشتم شروع کردم به هق هق کردن واقعا امتحانه سختي بودازعشقت 



 

بگذري دوباره به اسمون نگاه کردم خدا اگه تقدير اينه من قبول ميکنم وازاين شهرميرم فقط کمکم کن فراموشش کنم 

ادردودل کردم که ديدم هواداره روشن ميشه ازجام بلندشدم به سمته قول ميدم ديگه بنده ي خوبي بشم نميدونم چقد باخد

 ........خونه حرکت کردم

به خونه رسيدم خيلي خسته بودم تمام راهو باگريه امده بودم همينجور خودمو روتخت ول کردم خيلي خسته بودم بابي 

 .... حالي به خواب رفتم

 ــــــ

ايدا. وقتي رضا ازپيشم رفت ديگه داشتم ديونه ميشدم نميدونم چرادلم شور ميزد همه خونه رو قدم ميزدم لبمو ميجويدم .

 .. اخه االن وقتش بود مامان به سمته تلفن رفتم به مامانم زنگ زدم چندتا بوق زد

 ـــ.

 .کتايون. الوو.

 ــــ

اا بدرک که خانواده ارش حساس باشن به من چه که بايد به مهموني بيام هان من. الو سالم مامان اين حرفاچي بود زدين ها.

من جوري لباس ميپوشم که دلم ميخواد برامم مهم نيست دوستاي بابام چه نظري دارن باشه من ميام مهموني ولي باروش 

باعث شد چندتيکه بشه  وصليغه ي خودم به اون مهمونيه مزخرف ميام خدافظ ازعصبانيت گوشيرو روديوار پرت کردم که

ميخواين من به مهموني بيام باشه ميام اون مهموني رو روسرشون خراب ميکنم ي کاري ميکنم که اين ارش ماماني بگه غلط 

کردم عوضي به رضا فکر کردم االن چکار ميکنه به شامه نخوردش نگاه کردم اشکم افتاد ازخودم پرسيدم ايامن 

اي قلبمو شنيدم اره دوستش داري وگرنه اينقد بيتابونگرانش نبودي پس چرا متوجه رضارودوست دارم چشمامو بستم صد

ي خودم نبودم چندروزي احساس ميکردم ي حس جديد به سراغم امده بود ولي من درکش نکردم يعني اين حس اسمش 

ي توعاشقش بودي ولي عشقه ؟خدا چرادير فهميدم باز نداي قلبمو شنيدم توازقبل فهميده بودي ازروزي که توشمال بود

خودت ازش فراري بودي ازفکر امدم بيرون وسايله شامو بردم به اشپزخونه دوباره دلم لرزيدتوجاي وايستادم که يک 

ساعت پيش رضا منو بوسيده بود روزمين نشستم رضا منو ببخش که خوبياتو نديدم وبجاي تشکر همش دلتو ميشکستم 

هامو بغل کردم رضا االن کجاي من خنگ عشقتو نديدم چون اين حرکات برام گريم شديد شد تواشپز خونه نشستم زانو

عادي شده بود نفهميدم خدا من شاهده خوردشدن عشقم بودم گريه هام به هق هق تبديل شد چندساعت ازگريه کردنم 

دم به سمته ميگذشت حاال من به ي گوشه اي خيره شده بودم وساعتم همينجور ميگذشت تااينکه بخودم امدم وبلند ش

دستشوري رفتم تاصورتمو بشورم به اينه نگاه کردم ديدم روژم يکم دوره لبم رفته بود ي لحظه لبخند زدم دوباره به ياده 

رضاافتادم وقتي که منو اينجوري بوسيد ومن تمام وجودم اتيش شده بود باخودم حرف زدم رضا جبران ميکنم حاال منم 



 

شقمو بهت نشون بدم فقط خداکنه توهم عاشقم باشي تامطمئن شم توهم بهم حس عاشقت شدم بهت قول ميدم ي روزي ع

داري وحدثم درست باشه صورتمو شستم به سمته اتاقم رفتم چندساعتي به سقف خيره شده بودم تااين که خوابم برد ديگه 

 ....نفهميدم چيشد

 ـــ

چند ساعتي ازتحويله مدارکم ميگذشت داشتم وسايلمو بيدارشدم وبه سمته دانشگارفتم تامدارکمو ببرم ??:??رضا.ساعت .

شب به سمته مشهد پروازداشتم به هيکس نگفتم کجا ميرم فقط به شريکم حسين گفتم ازشم قول ??جمع ميکردم ساعت 

 ....گرفتم به کسي نگه کجارفتم

کمکم کن خيلي سخته اشکم  هنوز چند ساعتي وقت دارم روتختم نشستم چشمامو بستم قلبم بخاطره تومي تپه ايدا. خدا

ظهر بود ازخونه زدم بيرون خيلي قدم زدم به چند هفته ي قبل ??:?روگونه هام افتاد دستامو روصورتم کشيدم ساعته 

فکرميکردم اينقد راه رفتم تابه پارکي رسيدم روي نيمکتي نشستم به اطرافم نگاه کردم اين اخرين روزه تواين شهرم 

فس ميکشه به اسمون نگاه کردم خورشيد چشممو زد باعث شدچشممو ببندم صداي خنده ي شهري که تنها عشقم توش ن

دختر پسرو شنيدم که ازمن رد شدن تودلم گفتم خدايا هيکسو ازعشقش جدا نکن نفسمو بابغض بيرون دادم وبلندشدم به 

ود نگاهمو ازساعت روي ديوار ب??:?سمته خونه حرکت کردم نميدونم چقد قدم زدم تابه خونه رسيدم وقتي رسيدم ساعت 

گرفتمو باحسرت به سمته حموم رفتم نيم ساعت دوش گرفتموبيرون امدم خيلي گرسنم بود ولي اشتها نداشتم هيچي تواين 

روزه نحس ازگلوم پاين نميرفت تمامه روزم شده بود نگاه کردن به ساعته روي ديوار فقط ميخواستم هرچي زودتر اين 

ه باگذشته زمان وقته رفتن شد ساکمو دستم گرفتمو به سمته فرودگاه رفتم اخرين نگاهمو به اين روز نحس تموم شه بلخر

شهر کردمو براي ايدا ارزوي خوشبختي کردم توصالون نشسته بودم که وقته پروازمو اعالم کردن بابي حالي ساکمو روزمين 

سافرين محترم لطفا کمربندهارو ببندين وقتي حرفاش ميکشيدم تا اين که سواره هوا پيما شدم صداي زني ازهواپيما امد.م

 ......تموم شد هواپيما پرواز کردمنم ازپشته پنجره به شهري که دارم ترکش ميکنم نگاه کردم چشمامو بستم

 ــــ

را من. بابي حوصلگي تومهموني قدم ميزدم نميدونم چرا ولي انگار يهو قلبم ازجسمم کنده شد دستمو روقلبم گرفتم من چ.

اينجوري شدم يک خدمتکار باسيني شربت ازم رو شد که بهش گفتم ي شربت بده ليوان شربتو خوردم بهش نگاه کردم 

ياده رضا افتادم اون هميشه توکافيشاپش بهم شربت ميداد لبخنده تلخي زدم وقتي مهموني تموم شه بهت زنگ ميزنم دلم 

يشمه بهش نگاه کردم اه اين پسره ارش داره نگاهم ميکنه براي صدات تنگ شده.ازفکربيرون امدم حس کردم يکي پ

سريع گفتم چي ميخواي وقتي اينو گفتم چشماش بازشد بدرک بزار هرچي ميخواد راجبم فکر کنه چه بهتر اينجوري 

 ...ازشرش راحت ميشم



 

 ــــــ

دختره نچسبوبه هيچوجه تحمل  ارش. اين دختر چقد بي ادبه فکرده کي هستش حيف به اسراره مامان اينجام وگرنه اين.

نميکردم اه حالم ازهمه دخترا بهم ميخوره اينا چه موجودات عجيبين ببين چطوربا چشماي گربه ايش بهم زول زده مشکلي 

 دارين که اينجوري بهم زول زدين....؟؟

 ـــ

رتشو ديدم داشت قرمز ميشد من. اره مشکل دارم من ازتوخوشم نمياد. گرفتي.ديگه هم دورورم نپلک چون بد ميبيني صو.

 ....ي پزخندزدمو ازش رد شدم

 ـــــ

ارش.حيف همه اينجابودن وگرنه فکشو همينجا ميريختم ازعصبانيت دوست داشتم خفش کنم شانس اوردازپيشم رفت .

 ..... وگرنه خونشو همينجا ميرختم دختره رواني تاوان گستاخيتو ي روز ميدي

 ـــ

 ....من.. ديگه اين مهموني غيرقابله تحمل بودبايد يکاري بکنم مهمونيشون روسرشون خراب شه

 ــــ

هوف اين جوري نميشه اينابايد بفهمن ايدا کيه ليوانو به يکي ازخدمت کارادادم سريع به سمته ماشينم رفتم کسي حواسش 

ينو باز کردم چندتا ترقه ازداشپرت دراوردم امشب همتونو بمن نبودماشاهلل اينقد.ادم هست که من توچشم نيستم دره ماش

سکته ميدم .ي لبخنده شيطاني رولبم امد قبال نقشمو کشيده بودم بزور.ازبازار ترقه پيداکردم خب حاال چکار کنم دره 

م اهان اونجا ماشينو بستم فوري وارده باغشون شدم که پُره مهموني بود بايد يکاري بکنم که بهم شک نکنن اممم چکار کن

خوبه کسي متوجه من نميشه سريع همه ترقه هارو چيدم به اطرافم نگاه کردم ببينم چي به چيه اياکسي داره منو ميپاد يانه 

خوشبختانه همه مست بودن نميفهميدن کاره کيه خب ي فندک دراوردم اولين ترقه رو جلو اين اقاي که داره مخ دختررو 

تناک بود کسي منو نميبينه چون پشته ي بوته بزرگ پنهان شدم خخخخ اخ دلم َمرده ميزنه پرت کردم واي صداش وحش

فرار کرد واي مردم دومي کناره ديجي واي خخخخ سومي کناره خانواده ارش ديگه ازخنده داشتم روده بور ميشدم واي 

کرم کرد اي بميرين راحت  همه ترقه هارو پخش کردم ايناهم مثله موش دارن اينوراونور ميدون صداي جيغ اين دخترا

شم بنظرم ديگه بسه اوضاع خيلي وخيم شود منم بايدمثله اينا جيغ بزنم وگرنه شک ميکنن منم بادو رفتم جيغ جيغ ميکشيدم 

 .... مامان امد پيشم

 ــــــ



 

 .... کتايون. کجاي دختر داشتم ميمردم فکردم توريت شده چيزيت نشوده عزيزم چرارنگت پريده.

 ــــ

 ... من. خخخ سريع رفتم تونقشم مامان من ميترسم مامان بيابريم اينجا درامان نيستيم.

 ــــــ

 کتايون اروم باش دخترم اره بهتره بريم حميد بيا بريم اينجا من نميتونم بمونم دخترم داره ازترس ميلرزه زودباش بريم.

.... 

 ـــ...

 ... نميدونيم اين صداهاچيه معذرت ميخوايممادره ارش. واي ببخشيد کتايون جون باورکنين .

 ـــ....

من. ايدانوبته توي مامان من نميخوام اينجا بميرم اينجا به مادره ارش نگاه کردم اخه خيلي ترسيده بيخيال مامان من هنوز .

 ...جونم اينجاترور ميکنن زدم زيره گريه که اين ارش رواني امد گفت

 ـــ..

 ... ارش. ببخشيد ايداخانم کي اينجا ترور ميکنه بعدش مگه شما معروفين که بينه اين همه ادم شمابايد بميرين

 ـــ

 .. من. مگه فقط معروفا.ترورميشن ازکجا معلوم اين کار کاره شماها نباشه

 ـــ

 ...کتايون. بسه ديگه اين حرفا چيه دختر.

 ـــ...

 ..گه صداهارونشنيدي مامان من ازترس دارم ميميرم شمابيخيال زدينمن. باعصبانيت گفتم مامان م.

 ـــ

 ..ارش. نترسين ماازشما محافظت ميکنيم.

 ــــ



 

من. اه تاصبح بايد جواب اينوبدم ازفکربيرون امدم گفتم هه شماشماميخواين ازمن محافظت کني؟؟يکي بايدازشمامحافظت .

رفتم مامان خدافظ به چشم غره ي مامان بابا توجه نکردم ازاونجا زدم بيرون  کنه انگشتمو سمته مادرش نشون دادم هه من

کل راهو ميخنديم به خونه که رسيدم سريع به ياده رضا افتادم گوشيمو برداشتمو به رضا زنگ زدم))مشترک مورده 

بود گفتم حتما ??:? نظرخاموش ميباشد لطفا بعدن تماس بگيرين((. نميدونم چرادلشوره گرفتم پنج بارزنگ زدم ساعت

 .....شارژش تموم شده روتخت لم دادم ازفکروخستگيه زياد خوابم برد

 ... ازخستگيه زياد خوابم برد ديگه نفهميدم چيشد

 ــــ

 .. ـرضا.بلخره به مشهد رسيدم ازفرودگاه دربست گرفتم

 ــــــــ

 راننده ي.تاکسي(.اقا مقصدتون کجاس؟؟

 ـــ

 .. رضا.منوبه نزديکترين هتل ببرين

 ــــ

 ...راننده ي تاکسي((.چشم اقا..

 ــــ

رضا.پوله تاکسيرو دادم به سمته هتل رفتم واونجا يک اتاق گرفتم تافردا برم بنگاه دنباله خونه بگردم اصال حوصله ي ديدن 

صبح بود که ازحموم بيرون امدم ?:?ساعت  اتاقو نداشتم فقط دنباله حموم گشتم وداخلش رفتم نيم ساعت حموم کردم

خيلي خسته وگرسنه بودم حال نداشتم به رستوران هتل برم ازهمينجابهشون زنگ زدم وصفارو دادم موهامو داشتم خشک 

ميکردم که زنگ در زده شد وصفارشو گرفتم اوردم تواتاق چون نصفه شب بود گفتن غذا اماده االن نداريم االن وقته 

مين ازم عذرخواهي کردن ونيمروپنير اين چيزا اورده بودن منم کال برام فرقي نميکرد چي بخورم براهمين صبحانس براه

بيخيال زدم وهمينارو خوردم هوف بعدازاين که سير شدم صداي اذان ازبيرون شنيدم وقته نماز بود ازپنجره ميشد گنبده 

گرفتم مشغوله نمازخوندن شدم يکم باخدا.رازونياز کردم امام رضاروديد تونورميدرخشيد خدايا بهم صبربده وقتي وضو 

 .... بعدش به تختم رفتم واونجا خوابيدم

 ــــ



 

من. صبح دانشگاه داشتم دستامو باز کردم ويک خميازه اي کشيدم هاايي واي چقدخسته بودم ولي بافکراين که رضاروببينم .

تمو شستم وامدم بيرون سريع ي لغمه نون پنير گرفتم وبه زودي ازتخت پريدم پاين وبه سمته دستشوري رفتم دستوصور

اتاقم امدم همينجور لغمه روميجويدم دنباله ي مانتو ميگشتم امم حاال کدومو بپوشم اين خوبه خب بلخره لباسمو انتخاب 

کال  کردم ي مانتوي نارنجي پرنگ وبادکمه هاي بزرگ که مدلش يوري بودن وبايک کمربنده طالي وي ساپرت همرنگش

من لباسام سته خب کوله پشتيمو گرفتم پيش بسوي دانشگاه خيلي وقته به صندلي خاليه رضا خيره شده بودم هوف پس 

کجاس اونکه هيچوقت غيبت نداشت نکنه چيزيش شده باشه توفکر بودم که حس کردم کمرم داره سوراخ ميشه اخ به 

 .. چته مثل ادم حرف بزن خو همش ابرو ميندازي پشت سرم نگاه کردم ديدم مريم داره بهم اشاره ميکنه ها

 ـــ

 .. مريم. ايدا استاد يک ساعته داره صدات ميزنه.

 ـــ

من. چي استاد سريع برگشتم بله استاد چيزي گفتي باحرفه من همه خنديدن به همه نگاه کردم ديدم باخنده به من ذول .

 ...زدن صداي استادو شنيدم که صدام کرد بله استاد

 ـــ

 استاد. دخترم حالت خوبه چرابه ميزه اقاي سپهري ذول زدي ؟؟.

 ـــــــــ.

من. هيچي استاد چيزه مهمي نيست استادخواست چيزي بگه که زنگ خورد ديگه چيزي نگفت وازکالس بيرون رفت 

 ..روزيتا.باعشوه امد جلوم گفت

 ـــ.

 ..ديگه اينجانمياد يعني تواين دانشگاه ديگه درس نميخونهروزيتا. چيه دلتنگه عشقتي اخه چه رمانتيک ولي عشقت .

 ـــ

من. باحرفاي روزيتاانگار. ي .سطل اب سردروسرم ريختن چي ميگي عوضي هولش دادم روديوارخواست بهم حمله کنه که 

 .. محمد جلوشو گرفت ببين محمدبه نفعته به دوست دخترت بگي ديگه ازاين شوخياي مسخرش بامن نکنه فهميدي

 ـــ



 

 .....روزيتا. ده دختري احمق همه بچه هاي دانشگاه خبردارن رضات ازاينجارفته دختره رواني رضاازاخالق گنده توفرارکرد.

 ـــ

من. ديگه نفسم باال نميومدبه بچه هاگفتم اين داره چي ميگه فاطمه واقعا.رضاازاين دانشگاه رفته ؟؟چراکسي جوابمو نميده .

زيتاحقيقت داره به سمته سامي رفتم يقشو گرفتم حقيقت داره سامي باگفتنه اره سامي نفسم ديگه بادادگفتم حرفاي رو

 ....بندامدهمه جابرام سياه شد

صداي شنيدم چشمامو اروم باز کردم همه جاسفيد بود صداي شنيدم گفت خداروشکر بيدار شدي بهش نگاه کردم ديدم 

 ..... مامان پيشم ايستاده من اينجا چکار ميکنم مامان ؟؟چرا اينجام

داروشکر کتايون. چيزي نيست دخترم تودانشگاه بهت شوک وارد شده باعث شد ساميو دوستات بيارنت بيمارستان خ.

 .... بيدارشدي االن دوروزه اينجاي داشتيم ازترس ميمرديم

 ـــــ

من. چي دوروزه اينجام واقعا يعني اينقد حالم بد شده براچي اخه يکم که فکر کردم يادم افتاد ديگه رضارو نميبينم گريم .

هق هق افتادم که مامان ازترسش گرفت کجا رفتي بي معرفت من تازه عاشقت شدم ميخواستم بهت بگم که عاشقت شدم به 

رفت دکترو اورد اوناهم ي امپول زدن که دوباره بخواب رفتم شب بيدارشدم دوباره ياده رضا افتادم ولي ازترسم ديگه 

گريه نکردم چون اينا منو باامپوالشون ميخوابونن بااسرار به مادرم راضيش کردم منو ازاينجا ببره مادرم اولش راضي نشود 

ودم برم الکي خنديدم شادش کردم تامخشو زدم وگرنه من کجا خنده کجا وقتي مامان منو بخونم رسوند گفتم به خونه خ

مامان من حالم خوبه شماهم عشقتو تنها نزار لبخندي زدم که مادر منو بوسيد گفت مواظب خودت باش من هرنيم ساعت 

هم سالم ترم نگرانم نباشين هوف بلخره مامان رفت به موبايلت زنگ ميزنم واي خدا مامان من بزرگ شدم االنم ازشما

وقتي رفت به سمته ماشينم رفتم وازداخله خونم بيرون اوردمش بايد برم کافيشاپش باسرعت رانندگي ميکردم بلخره بهش 

رسيدم فقط اين پسره شريکشو ديدم به سمتش رفتم ببخشين اقاي.. اسمشو بلد نبودم خودش گفت حسين اهان اقاي 

 ضا کجاس واقعا ازاينجا رفته؟؟؟حسين ر

 ـــ

 .. حسين. بله رفته...

 ــ..

 ... من. ميخواستم بگم ميشه ادرسشو بدين.

 ـ....



 

 حسين. واال من هيچ ادرسي ازش ندارم فقط ميدونم ازاينجا رفته.

 ـــ

 من. خدا اين پسر کجا رفته شماره جديدي ازش ندارين ؟؟.

 ـــ

 ..حسين. نه متاسفانه ندارم ببخشيد من برم صفارشو بدم.

 ـــ

من. ديگه نتونستم اينجا بمونم اين پسره هم مشکوک بود چتور شمارشو نداره اونکه شريکودوستشه بلخره اززبونش .

ولي خاموش ميکشم بيرون دست ازپا به خونه برگشتم مامانم منوکشت اينقد بهم زنگ زد گوشيرو گرفتم به رضا تلفن زدم 

بود يک اس بهش دادم شايديک روزي موبايلشو روشن کرد بهش اس دادم گفتم ))خدانامردارونمي بخشه توکه مردبودي 

چرانامردي کردي(( دکمه ي ارسال.. گوشيرو گذاشتم .شده دنياروبگردم پيدات ميکنم خودمو روتخت پرت کردم وبه 

 ...... سقف خيره شدم

 ـــ

خونه جديدم امدم ايداهم هنوز.ازذهنم پاک نشوده گوشيمم ازترسه اين که صداي ايداروبشنوم رضا.دوروزه که به ..

خاموش کردمش روبالکن خونم بودم وحرمه اقاامام رضا روبه وضوح ميديدم چه حسه ارامشي اينجا هست همونجا باخداي 

 ....بود که توخونه رفتم?:??خودم دردودل ميکردم ساعت 

م به سمته کتاباي دانشگاهم رفتم بهتره بادرس خوندنه زياد فراموشش کنم اولين کتابوباز کردم ولي وقتي داخله خونم شد

حسه خوندن نداشتم يعني فکرش ازذهنم نميره دستامو به صورتم کشيدم من ميتونم ميتونم نداي قلبمو شنيدم واقعا کسي 

توان نداشت براهمين به تختم رفتم وبافکره ايدا ميتونه به همين سادگي ازعشقش بگذره خيلي فکرميکردم مغزم ديگه 

 .... خوابيدم

 ـــــــ

من. اي خدا چندروزه دارم دنباله رضا ميگردم ديگه داشتم کالفه ميشدم يک هفته هست دارم دنبالش ميگردم خدا کجاس .

ونه رسيدم اين روزاحتي ي راهي ي نشوني خواهش ميکنم اين چندروزو باديونگي سر کردم همه شبام شده بود گريه به خ

باماشينم نميرفتم بيرون همش پياده روي ميکردم توپارکا تورستورا همه جارو ميگشتم مثله ديونه ها شده بودم حتي بخودم 

نميرسيدم به اتاقم رفتم کيفمو پرت کردم به اينه نگاه کردم چقد شکسته شدم زيره چشمام سياه شده صورتم الغر شده 

ايداي االن کجا اشکم افتاد رضا کجاي کجاي بخدا دارم ميميرم چراگوشيت خاموشه هردقيقه زنگ بود ايداي قبل کجاو 



 

ميزنم ولي صداي اون خانم توي گوشي حالمو بهم ميزنه باگريه روي زمين زانو زدم خدا التماست ميکنم بهم رحم کن اونو 

ه اتاقم نگاه کردم خدا ميبيني فقط من اينجام به من برش گردون هق هقم سکوته اتاقمو شکست چقدمن بدبختم با گريه ب

تواين خونه فقط من اينجام چيزي ازت نميخوام فقط بزار ي روزي رضاروکنارم داشته باشم بخدا نذرميکنم برم زيارت حاال 

 هرکجا زيارته حضرته معصومه يازيارته اقاامام رضا هق هقم بيشتر شد اقا امام رضا چقد اسمت زيباس هم اسمه عشقمه

اشکمو پاک کردم اقاامام رضا منو ميطلبي بيام زيارتت ميخوام تو واسطم باشي ميخوام بخدا بگي من ازهمه کارام پشيمونم 

قول ميدم ديگه کسيو اذيت نکنم فقط بزاره ي بار رضا روببينم وبغلش کنم چشمامو بستم وازته دل ارزو کردم رضارو تا 

يگيرم کمکم کن خدا نذرميکنم توي مشهداگه ي فقيروببينم بهش کمک کنم اخرعمرداشته باشم خدا فردا بليته مشهد م

بلند شدم وبه حموم رفتم اونجاهم زار.زدم تا خالي شدم وقتي ازحموم بيرون امدم سرم درد ميکرد يک هوله دوره سرم 

 ....رفتم پيچيدم وبه تختم رفتم اين تختوبالشتم شاهد تنهاي گريه هام بودن مثله هميشه باناراحتي بخواب

 ـــ

رضا. نميدونم چراوقتي ازش دورم بيشتر بفکرشم خدا دارم صبرموازدست ميدم خدا خيلي دلتنگشم بافکرکردن بهش .

انگار دارن قلبمو ازسينم ميکنن دوباره اشکام افتاد صبور باش رضا صبور ايدا حتما تااالن عقدکرده ديگه بهش فکر نکن 

وي خوشبختي کنم وباعشقش خوشبخت بشه باگريه به حرم رفتم وانجا به دعا مشغول بلند شدم به حرم رفتم تابراش ارز

 .....شدم

 ـــ

 ...من. بليته مشهدتودستمه به سمته فردوگاه رفتم.

به سمته فرودگاه رفتم دلم گرفته بود به بليت نگاه کردم ياامام رضا دارم ميام بديدنت خواهش ميکنم ضامنم باش قطره 

ريخت که صداي اعالم پروازم وشنيدم خدايا ممنونم که دير نرسيدم باعجله همه کارامو انجام دادم هوف  اشکي روي بليت

االنم توهواپيما نشستم رضا ميرم دعاميکنم دعاميکنم ي روز ببينمت چشمامو بستم اشکامو پاک کردم بلخره هواپيما پرواز 

دار شدم به اطرافم نگاه کردم به يک خانم جوان گفتم چيشده کرد نميدونم چندساعت گذشت که باتکون خوردنه هواپيما بي

که گفت هواپيما نشست هوف خيالم راحت شد ازهواپيما بيرون امديم هواي مشهد واقعا عالي بود نميدونم چرا ولي انگار 

امدم حسه ارامش تمامه وجودمو گرفت ي تاکسي گرفتمو به سمته هتل راهي شدم داخله هتل رفتم. ي حمومي کردمو 

بيرون وقتي گشنم شد به رستورانه هتل رفتم غذامو که تموم کردم ازهتل زدم بيرون توهواپيما خيلي خوابيده بودم ديگه 

خوابم نميومد به سمته حرم رفتم داخل که شدم خيلي شلوغ بود يعني همه اين مردم سختي کشيدن ميخواستم برم نزديک 

 ... سنه من باشه به سمتش رفتم بله بفرماين منو صدا کردين ترکه صداي يک خانم جوانو شنيدم فکرکنم هم

 ــــ..



 

 .. مهشيد.. خانم اينجوري نميشه بايد چادر بپوشين وگرنه توحرم راهتون نميدن.

 ـــ

 ..من. جدي من که چادر ندارم اصال ازچادر خوشم نمياد حاال چکار کنم.

 ـــ

 . مهشيد. اشکال نداره ميتوني ازاين خانما چادر بگيري..

 ــــ

 من. اهان ممنون راستي شما تنهاين؟؟

 ــــ

 .. مهشيد. اره تنهام يعني يکساله که تنها شدم.

 ـــ

 من. ببخشيد چرا يکساله پس خانوادتون کجان؟؟.

 ـــ

ي خودم هروز اينجا ميام گريه ميکنم اينجا بهم ارامش مهشيد. خانوادم يک سال پيش تصادف کردن فقط من موندم وخدا.

 ميده .به مردم نگاه کن همه مشکل دارن همه تودلشون غم دارن بگذريم تواينجا چکار ميکني؟؟

 ـــ

من. منم واسه بدبختيم امدم واسه اداکردنه نذرم امدم اينجا نذرکردم ي بارم شده عشقمو سالم ببينمش وبهش بگم من 

نم زندگي کنم گريم گرفت خدايا کمکم کن پيداش کنم به هق هق افتادم.که اين دختر منو بغل کردم يکم که بدونتونميتو

 ....گذشت اروم شدم مرسي ببخشيد ناراحتت کردم

 ـــ

مهشيد. نه راحت باش عادت دارم من هروز شاهد ناراحتي وگرييه مردم هستم هي ايشاال عشقتو پيدا ميکني راستي اسمه .

 من مهشيده اسمه تو چيه؟؟

 ـــ



 

 ...من. دست دادم اسم منم ايداهستش راستي تو شوهر کردي يانه

 ــــ

 .. يربيارممهشيد. هي خانم کوشوهر شوهرنيست ديگه نميدونم ازکجا شوهر گ

 ـــ

 ...من. ازحرفاش خندم گرفت خيلي باحالو بانمکه ميخواي من شوهرت شم.

 ـــ

مهشيد. اوه اوه نه ايداجان ازخيره شوهرکردن گذشتم مگه ازجونم سير شدم عشقت فردامياد يقه ي منو ميگيره ميخواي .

 بدبخت شم

 ــ..

ه ياده رضا افتادم دلم براش تنگ شده خالصه باکلي حرف با نم بازم ب?من. راست ميگي عشقموباهيچ کس عوضش نمي.

مهشيد واينکه من بدونه چادر دعاميکردم گذشت ادرسه مهشيدو گرفتم و ازش جدا شدم ميخواستم ازحرم برم بيرون 

د همينجور که داشتم ميرفتم براي مهشيد دست تکون ميدادم اصال حواسم به جلو نبود تااينکه بايک چيزه سفتي برخور

 ....کردم

 ـــ

اخ اخ ننه کجاي که دخترت فرشه روزمين شد همينجور داشتم پيشونيمو ماساژ ميدادم به اين ادمه کوري که بامن برخورد 

کرد نگاه کردم که هنگ کردم بزور اب دهنمو قورت دادم گريم گرفت همينجور نگاهش ميکردم هنوزم سر بزيره هنوزم 

افتادم ولي اون ي ببخشدي گفت هنوز بهم نگاه نکرده بود ميخواستم بزنم توسرش  عادتشو فراموش نکرده به هق هق

 ... بگم منم ايدا نگاهم کن ولي به جا اين باگريه گفتم ميتوني باصداي دستام مسيره صورته منو پيداکني زدم زيره گريه

 ــــ

رضا. انقد توخودم بودم حواسم نبود بايک خانم برخورد کردم قول دادم هيچ وقت به صورته نامحرم نگاه نکنم توفکر .

بودم چجوري ازش عذرخواهي کنم فقط گفتم ببخشيد که گريش بيشتر شد نميدونم چرا حس کردم صداش برام اشناس 

من نگاه ميکرد اشک توچشمام امد واقعا خودش بود  ولي وقتي جمله ي اخري رو گفت سريع بهش نگاه کردم داشت به

واقعا اين ايداي منه باورم نميشه نميدونستم خوشحال باشم ياغمگين هردوحسو داشتم روزمين روزانو هام افتادم فقط به 

 ...اون خيره بودم اونم به من اشکام نميزاشت درست ببينمش يعني باورم نميشه ايدا االن پيشه منه بهم نزديک شد



 

 ــــ

من.بهش خيره بودم بخودم امدم نزديکش شدم ي سيلي بهش زدم بهش گفتم خيلي نامردي که منو تنها گذاشتي دوباره .

 . به هق هق افتادم

 ــــ

رضا. ي سيلي ازايدا خوردم ولي اونقدرا هم درد نداشت چي من نامردم بهش گفتم براچي نامردم که بدونه جواب منو .

الش رفتم ايدا صبر کن ازچي حرف ميزني خيلي دنبالش رفتم همينجور ميگفتم صبر کن ايـــدا مگه گذاشت رفت منم دنب

 من چکار کردم هان دجوابه منو بده کجا ميري..؟؟

 ـــ

من. تو جاي تاريکي رفته بوديم يعني يکم نور بود به سمتش برگشتم بهش گفتم توچکار کردي هان ازخودت پرسيدي .

ازخودت پرسيدي وقتي فهميدم توازدانشگاه رفتي حالم بدشده دوروز توکما رفتم ازخودت پرسيدي  چي به سره من امده

اين چندروز خوابو خوراکه من شده بود گريه ها ازخودت پرسيدي؟ چراالل شدي االن ميگي من چکار کردم توبگو چکارم 

يدم تودنيام ارزوم چشده ديدنه تو اينارو که نکردي تو فقط منو داغون کردي نميدوني اين چندروز چه سختياي که نکش

باداد ميگفتم رضاهم توتاريکي ايستاده بوده باگريه گفتم خداروشکر به ارزوم رسيدم من يکم تونور بودم که رضا اروم به 

 ...سمتم امد ازچيزي که ديدم گريم بيشتر شد همه صورته رضا غرق دراشک بود امد جلو گفت

 ـــــ

دا بخاطره من چه سختياي کشيده خودمو لعنت کردم اشکام همينجور ميريخت به سمتش رفتم رضا.وقتي شنيدم اي.

واشکشو پاک کردم بهش نگاه کردم گفتم لعنت به من که اشکه تنهاعشقمو گذاشتم روگونه هاش بريزه ديدم باتعجب 

 .....داره نگاهم ميکنه لبخندي زدم گفتم ايدا من باتمام وجودم عاشقتم

 .. باتمام وجود عاشقتم چشماي ايدا باز شد خندم گرفت خيلي بامزه شده بودوقتي گفتم 

..... 

من. واي من چي شنيدم رضاهم به عشقش اعتراف کرد خدايا شکرت ازفکر بيرون امدم منم دستامو دوره گردنش حلقه .

لباش نگاه کردم قبل از اين که  کردم که باعث شد نفسش بند بياد گفتم منم خيلي خيلي خيلي عاشقتم وقتي اينو گفتم به

مخالفت کنه من لبمو رو لبش گذاشتم گه باعث شد ي تکوني بخوره ولي من کاره خودمو انجام ميدادم اولش هيچ کار نکرد 

ولي بعدا منو باتمامه وجود بوس ميکرد وقتي ازکارمون دست کشيديم دوباره بهش نگاه کردم بهش لبخند زدم اونم به من 

 ... م رضاي که جواب دادلبخند زد گفت



 

 ــــ

رضا.من اونو بوسيدم چون ايدارو ماله خودم ميدونستم وميخوام دوباره صيغش کنم وقتي منو رضاي صدا کردديگه ازخود 

 ... بي خود شدم گفتم جانه رضاي که باعث شد لبخندش عميق تر شه

 ــــ

من. واي امشب اتفاقاي خيلي خوبي داره برام مي افته واي خدا مامان کجاي بيادخترتو ازخوشحاليه زياد جمع کن همينجور .

 ... که دستام به گردنش حلقه زده بودم گفتم کجازندگي ميکني من ميخوام بيام پيشت نميخوام يک لحظه هم تنهات بزارم

 ــــ

زم دور شه براهمين گفتم نظرت چيه دوباره صيغه ي هم بشيم تاديگه ازهم دور نباشيم رضا. منم نميتونستم بزارم ايدا ا.

 وديگه اينکارامو گناه نباشه هومم.؟

 ــــ

من. واي ديگه ازخوشحالي بال دراوردم زودي قبول کردم واي خدا راحت شدم زنه صيغه اي رضا شدم بهش نگاه کردم .

اشکمو پاک کنه ومنو توبغلش بکشه باورم نميشه اين گرماي بغلش براي هيشه اشکم روگونه ها افتاد که باعث شد رضا 

 .... مال من باشه خدايا شکرت

 ـــ

رضا. وقتي ديدم ايدا دوباره اشک ريخت اشکشو پاک کردم وتوبغلم کشيدمش ديگه ايدا ماله منه کسيم حق نداره ازمن .

باروني بشن خانمي روپيشونيش بوسش کردم ودستشو گرفتم  جداش کنه بهش نگاه کردم گفتم ديگه نبينم چشماي نازت

راهيه هتل شديم تاوسايلشو تو خونم بيارم واقعا خيلي خوشحال بودم دستاي ايدا االن تودستمه کل راهو باهم حرف زديمو 

م خنديديم انقد زود گذشت که هيچ حسه خستگي نداشتيم بلخره وسايلو ازهتل اورديم وبه سمته خونم حرکت کردي

روصندليه ماشين نشستم و دستاي ظريفه ايدا روتودستم گرفته بودم همينجور بهش نگاه ميکردم تودلم گفتم من بدونه تو 

ميميرم خداروشکر دوباره خداوندتوروبه من داد بايد نمازه شکربخونم به خونه رسيديم وسايلو توي اتاق ديگه گذاشتيم 

 ...استراحت کن تامن ي شام خوبو خوشمزه براي عشقم درست کنمخب االن اين اتاقه شماست خانمي برو اونجا 

 ـــ..

من. واي وقتي خانمي صدام ميزنه .ي حسه ارامش بخش بهم دست ميده واقعارضا برام بهترين مرده دنياس بهش گفتم .

 .....منم ميام کمک ميخوام به عشقم کمک کنم تاباهم اولين غذارو باعشق درست کنيم به سمتش رفتم



 

 .... به سمته رضا رفتم دستشو گرفتم به سمته اشپز خونه بردمش خب حاال ازکجا شروع کنيم؟؟

 ـــــــ

رضا. خندم گرفت چه باشوق ميخواد اشپزي کنه بزار يکم سربه سرش بزارم خب ازهرکجا که بخواي شروع ميکنيم اول ..

بهش گفتم توسالد درست کن بقيه بامن همه موادو براي يخچالو باز کن هرچي الزم هستو برميداريم دره يخچالو باز کردم 

يک فسنجون دراوردم مشغوله کارم شدم همينجور که کارميکردم به ايدا نگاه کردم وقتي ديدم داره چجوري گوجه رو به 

چهار قسمت نصف ميکنه خندم گرفت به سمتش امدم گفتم اينجوري نصفش نميکنن خانمي ببين چاقورو اينجوري ميگيري 

اروم اروم بصورته نگيني در مياريش وقتي بهش نگاه کردم حواسش به توضيحاتم نبود داشت به من نگاه ميکرد لبخند و

 زدم گفتم چيه خانمي چرا اينجوري نگام ميکني ؟؟؟

 ـــ

من. خدا دوست نداشتم غيره رضا چيزي روببينم هردقيقه عشقم بهش بيشتر ميشه داشت باعشق بهم توضيح ميداد ولي .

من داشتم به صورتش نگاه ميکردم يعني واقعا خواب نميبينم عشقم کنارم هست خدايا هزاربارهم شکرت کنم بازم برام 

نمايش ميزاشت گفتم خوشکل نديدم اقاي که ديدم ابروهاشو  کمه باصداش بخودم امدم لبخندي زدم که همه دندونام به

باال انداخت واقعا رضا خوشکل بود ازنظرهيکلش که ورزش کاري بود صورتش که برنزي بود چشماشم سبز لباشم قولوه 

 .... اي بينيشم کشيده وعادي بود خالصه هيچ عيبو ايرادي نداشت صداشو شنيدم گفت

 ـــ

ته ا ي که روبروم نشسته نميرسم وانو باتمامه دنياهم عوضش نميکنم دستشو گرفتم وباتمام عشق رضا. به خوشکلي فرش..

 .. بوسش کردم وبه چشماش خيره شدم گفتم دوست دارم خانمي وتااخر عمرمم تنهات نميزارم

 ــــ

شکالتو سختيت کنار ميام من. باحرفاي رضا اميد تمامه وجودمو گرفت لبخندي زدم گفتم منم تنهات نميزارم وباهمه م..

وباتمامه عشق بهت ايمان دارم رضا ميخوام همينجا بهم قول بديم هيچ وقت توزندگي بهم دروغ نگيم حتي اگه به ضررمون 

 ..باشه قول ميدي ؟؟؟؟

 ـــ

وخته رضا. بهت قول ميدم هيچوقت بهت دروغ نگم وهميشه بهت وفادار باشم لبخندي به صورتش پاشيدم وگفتم تا غذانس.

وما مجبور بشيم غذاي سوخته بخوريم بهتره برم همش بزنم باانگشتم نوکه بينيشواروم زدم که باعث شد بخنده خالصه 



 

باعشق غذارو پختيم وانو روي ميز چيديم اممم شاممون امشب بهترين شام بود خيلي خوشمزه شده بود بعده خوردن شامو 

 ...م باعشقه دونفره شستيم ايدا خسته شدي بروبخواب عزيزمشيطونياي ايدا بلخره نوبته شستنه ظرفاشد اون

 ـــ

من. باتوهيچوقت خسته نميشم رضاي بهش نگاه کردم گفتم باشه قبول به شرطي اينکه توهم بري بخواي اخه بنظر خيلي .

وبخواب خسته اي سريع روگردنش بوسش کردم که باعث شد لبخند بزنه دستشو گرفتم وبه طرفه اتاقش هولش دادم بر

عزيزم داشت باعشق نگام ميکرد گفتم بروبخواب ديگه وگرنه نميزارم امشب بخوابي ها اينو گفتم که باعث شد 

بلندبخندهوم مگه چي گفتم يکم فکرکردم خاک توسرم ويييي سوتي دادم اممم چيزه من خستم برم بخوابم بادو به سمته 

دادم بادست به سرم زدم دختره ديونه االن وقته سوتي دادنت بود اتاقم رفتم دروبستم که خندش بلندتر شد به در تکيه 

 ......ازفکر بيرون امدم بالبخند به سمته تخت رفتم

 

به سمته تخت رفتم وباخوشحالي روش پريدم هوف بلخر خدا حاجتمو براورده کرد حاال ميتونم باارامش بخوابم نميدونم 

 .... چقد گذشت که به خواب رفتم

 ـــــ

رضا. تمامه شبو نمازه شکر خوندم خدايا واقعا ازت ممنونم ميدونم صيغه بدونه اجازه پدرش رسمي نميشه ولي من بخاطره ..

اين که به نامحرم دست نزنم اينو خوندم قبول دارم دوباره اشتباه کردم ولي خودت شاهد بودي عشق ما پاکه خدا همين 

ميگيرم ورسمن ايدارو ازخانوادش خاستگاري ميکنم چندبار نمازه شکر فردا اشتباهمو جبران ميکنم واز پدرش اجازه 

بود که بلندشدم وبه سمته تختم رفتم باورم نميشه االن ايدا اونوره ديوار خوابيده تنها چيزي که ?:?خوندم تاساعت هاي 

ک نعمته ازفکر بيرون مارو ازهم جداکرده همين ديواره خدابازم شکرت همين که ايدا توخونه ي من نفس ميکشه خودش ي

 ...... امدم فردا بايد دوتا بليت براي تهران بگيرم وباايدا دراين موردحرف بزنم باکلي فکر بلخره به خواب رفتم

 ــــ

من.. نور کناره پنجره داشت چشمامو اذيت ميکرد هوف خدا خوابم مياد چشمامو باز کردم توي اتاقي بودم من کجام ..

يخورده فکر کردم اهان من توخوني رضام چــي رضا واي به موبايلم نگاه کردم روپيشونيم زدم خاک برسرم ساعت 

تنبله ويييي باز ي سوتيه ديگه ازتختم پريدم پاين بادو به  دقيقه ظهره واي خدامرگم بده االن ميگه اين دختر چقد??:?

سمته در رفتم اينقد گيج بودم نزديک بود بخورم به در سرووضعه خودمو درست کردم ازدراتاق يواش يواش بيرون امدم 

اشپزخونه کسي نبود زودي به سمته دستشوري رفتم صورتمو شستم امدم بيرون بازم کسي نبود نکنه خوابه هنوز به سمته 

رفتم ديدم صبحونه روي ميز چيده شده بود پس بيداره ولي کجاس همه جارو گشتم نبود بافکر به سمته اشپز خونه رفتم 



 

وصبحونمو خوردم بعد که صبحونمو خوردم همه چيزو سرجاش گذاشتم داشتم ليوانارو ميشستم که صداي بسته شدنه درو 

 .خيالم راحت شد سالم کجا بودي؟؟؟شنيدم ازترس داشتم ميمردم ولي باديدن رضا 

 ـــ

هستش ??:??رضا. سالم خانمي بيدار شدي هيچي رفتم دوتا بيلت براي تهران گرفتم امشب بايد بريم پروازمون ساعت.

 بهتره وسايلمونو جمع کنيم به ايدا نگاه کردم به سمتش رفتم چيه خانمي چرااينقد ناراحتي ؟؟؟؟

 ــــ

 ... ميخوام همينجا بمونم من. چرابليت گرفتي من.

 ـــ

رضا. باخنده دستاشو گرفتم خانمي مانميتونيم اينجوري زندگي کنيم من ميخوام خيلي رسمي توروازخانوادت خاستگاري .

کنم چون اينجوري صيغمون باطل به حساب مياد رضايت پدرت الزمه حاال فهميدي زندگيم اشکشو پاک کردم باخنده گفتم 

گرنه نميام خاستگاريت ميرم ي زنه ديگه ميگيرم واي چشماش عصباني شدن بادو ازپيشش فرار کردم اينقد گريه نکن و

 ......اونم دنباله من ميدويد

 ـــ

من. وقتي رضااشکمو پاک کرد .ي لحظه چشماش شيطون شدن باحرفاي که زد داشتم اتيشي ميشودم ولي اون دررفت .

ور.دوره خونه ميچرخيديم خندمو فضاي خونه روپرکرده بود رضا اونوره ميز منم دنبالش صبرکن اگه مردي صبرکن همينج

بود منم اينوره ميز بهش نگاه کردم گفتم اگه عاشقمي همنجا واستا ديدم خيلي ريلکس سرجاش ايستاد منم ازفرصت 

بامزه شده بود اول  استفاده کردم به پارچ پر اب روي ميز نگاه کردم سريع پارچ آبو برداشتم وروي هيکلش ريختم خيلي

بخودش نگاه کرد بعد به من منم ديدم اوضاع پسه سريع فلنگو بستم داخه اتاقم شدم درو قفل کردم ازبيرون داد ميزد 

 ....بلخره ازاتاقت بيرون مياي ديگه خندم گرفت حرصي داد ميزد

ش ريخته شد موهاش توصورتش واي داشتم ازخنده ميمردم قيافش خيلي جذاب شده بود مخصوصا وقتي که اب رو موها

افتاده بود ادم دلش ميخواست بغلش کنه وقتي ديگه صداشونشنيدم خيالم راحت شد به سمته کمدم رفتم وهمه چيزو 

توساکم زاشتم خب اينم ازاين حاال چکار کنم اممم بهتره برم بيرون اروم به سمته دررفتم واونو يواش باز کردم تا صدا نده 

ه خوشبختانه نيستش ازدرامدم بيرون اينوراونورو نگاه کردم به صحنه ي قبل فکرکردم که دوباره سرمو بيرون اوردم ن

خندم گرفت خواستم برم ببينم کجاس که توي حصاري افتادم ازترس بهش نگاه کردم مامان االن منو ميکشه اممم چيزه 

اهمين امدم بجان خودم ترسيده بودم هيچي امم ازکارم پشيمون شدم براهمين امدم بيرون تاازت عذرخواهي کنم اره بر



 

ديگه ازفکر بيرون امدم گفتم هنوز لباساتو عوض نکردي ؟؟؟جوابي نداد اممم ميدونستم دارم چرتو پرت ميگم اون دستشو 

 ديدم اي واي بدبخت شدم توکه نميخواي اينو روسرم بريزي هان ؟؟؟

 ــــ..

زود مياد اما يکم معطل کرد هوف نه مثل اين که بيرون نمياد خواستم برم رضا. دختره شيطون بلخره مياي بيرون فکردم ..

که صداي چرخوندنه کليدو شنيدم زودي تو اشپز خونه رفتم پارچو تودستم گرفتم ايداهم به همه طرف نگاه ميکرد منم 

و روسرت خالي پشت سرش امدم وقتي منو ديد سريع گرفتمش ازحرفاش خندم گرفت ديدم به دستم نگاه کرد اره همش

 ميکنم چطوره ؟؟؟؟هوم

 ـــــ

من. ايدا بدبخت شدي برو توکاره سياست زنانت خخخ امم خودمو معصوم کردم دلت مياد همه ي پارچو روسرم خالي کني .

 .. اخجون نقشم گرفت چشماش يجوري شد خخخ

 ـــ

رضا. اولش دلمو لرزوند خواستم پارچ ابو روسرش نريزم ولي ديدم چشماش برق ميزد حتما دوباره نقشه کشيده براهمين ..

گفتم باشه يکم روسرت ميريزم چشماش گرد شد تاامد حرف بزنه پارچ ابو روسرش خالي کردم اي خنديدم اي خنديدم 

حرکت بغلش کردم ميدونستم کارم اشتباه برهمين تاکاره اشتباه  قيافش مثله بچه کوچيکا شده بود داشت غرميزد که بايک

ديگه اي نکردم زودي ازبغلم درش اوردم بهش گفتم برولباساتو عوض کن تا سرما نخوردي کارام دسته خودم نبود ايدارو 

راهميشه داشته همينجور هنگ گذاشتم داخله اتاقم رفتم دروبستم پشته درباچشماي بسته ايستادم خدا کمکم کن ايدارو ب

باشم چشمامو باز کردم وبه سمته وسايلم رفتم تا همشونو جمع کنم اول پيرهن خيسمو دراوردم روتخت انداختمش تنم 

برهنه شده بود فقط شروالمو پوشيده بودم چون اب روش نريخته بود داشتم ي پيرهن انتخاب ميکردم که درباز شد ايداهم 

 ..به سينه برهنم مات شده بود

 ــــ

من. حيف که نقشه ي منو خوند وقتي توبغلش بودم احساس امنيت کردم ولي نميدونم چيشد که زودي ازپيشم رفت اي .

بابا چقد خسيسه داشتم حال ميکردم هاا هوم برم ببينم يهو چش شد بدونه در.زدن دروباز کردم ولي اون بدونه پيرهن بود 

م بگم من وسايلمو جمع کردم همين خدافظ زودي فرار کردم عجب عضله اي داشت سريع بخودم اممم ببخش خواست

 .....تواتاقم امدم صورتم داغ شده بود

 ــــ



 

 ....رضا. خندم گرفت بودقيافه ي ايدا قرمز شده بود.

باخنده به کارم ادامه دادم هوف بلخره همه چيزو جمع کردم خيلي خب بزار برم بيرون ازاتاقم بيرون امدم بازم خندم 

دقيقه بود به اشپز خونه رفتم دريخچالو باز کردم اي بابا چيزي توش  ??:?ايدا تواتاقشه به ساعت نگاه کردم ساعت گرفت 

نبود جز گوجو تخمه مرغ ازيخچال بيرون اوردمشون مشغوله پختنه غذاشتم اممم چه بوي مياد بهتره ايدارو صدا بزنم ايدا 

 .... ايدارو ديدم بيا غذابخور ايدا بيا نهار بخور ماي تابه رو روميز زاشتم

 ـــــ

من. باصداي رضا باخجالت از اتاقم امدم بيرون من که سيرم ولي بوي غذا اشتهاوربود به سمته رضارفتم روبروش نشستم .

 ... که اولين لغمه غذارو به من داد منم باخوشحالي ازش گرفتم همينجور باولع غذاميخورديم که رضا گفت

 ـــــ

 ??? دا بنظرت خانوادت قبول ميکنن بامن ازدواج کنيرضا. اي.

 ــــ

من. چرا قبول نکنن پسر به اين ماهي کجا ديگه گيرشون بياد بعدشم ازدسته اين ارشم راحت ميشم بهش نگاه کردم ..

 .. واي سوتي دادم

 ـــ

 رضا. ارش کيه ؟؟.

 ــ

 .. من. اممم چيزه ارش ارش خاستگارمه.

 ــــــ

 رضا. ازاشناهاتونه ؟؟.

 ــــ.

 ..من.اشنامون نيست ولي پدرش ازدوستاي پدرم هست .

 ـــ



 

 ..رضا. اهان همون که اونشب خونتون بودم مادرت راجبش حرف ميزد!؟.

 ــــ

 من. واي اون شب تاصبح نخوابيدم اره خودشونن وقتي تورفتي تازه فهميدم من عاشقت شده بودم وبه خودم قول دادم.

 ..وقتي ديدمت بهت بگم چقددوست دارمو عاشقتم اگه خانوادمم راضي نشن من باتو ازدواج ميکنم نظرشون برام مهم نيست

 ـــ

 .. رضا. امااونا پدرمادرتن ايدا.

 ـــ

من. رضا من حق دارم باکسي که عاشقشم ازدواج کنم هيچ وقت دوست نداشتم يکي برام تصميم بگيره من ازاون پسر .

 .. خوشم نمياد هموني که توشمال تورستوران ديديش اين پسر همون ارش

 ـــ

صداي خنده ي ايدا  رضا. باياد اون شب دستامو مشت کردم خيلي عصباني بودم که اون پسر ميخواست عشقمو ازم بگيره.

 ... روشنيدم بهش نگاه کردم گفت

 ـــ

من. واي رضا چه بالهاي که بسرشون نيوردم مهمونيشونو ترکوندم خخخخ واي مامان دارم ازخنده ميميرم همه ماجرارو .

 ...براي رضا تعريف کردم که اونم ازخنده داشت ميمرد

 ـــ

د واي اين دختر يه تنه همه مردومو سرکار گذاشته بود.بيشتر به رضا. عجب دختره شيطوني بودي هاخندم بيشتر ش.

 ...حرفاش ميخنديدم خيلي خوب تعريف ميکرد وقتي داستان مهموني روتموم کرد بهم نگاه کرد دستمو گرفت گفت

 ـــ

 ...من. رضا قول ميدي اگه خانوادم باازدواجمون راضي نشودن تنهام نزاري وبراي عشقمون بجنگي !؟.

 ـــ

 ...رضا. ايدا من بهت قول دادم تااخر عمرم کنارت ميمونم.



 

 ـــ

من. ممنون رضاي باعشق بهم نگاه کرديم بعداينکه کلي گفتيمو خنديديم ساعت پروازمون رسيد توصالون فرودگاه نشسته .

تامو به دستاي رضا گره بوديم که اعالم پروازوشنيدم بلندشديم وبه سمته هواپيمارفتيم داخله هواپيما کنارهم نشستيم دس

 ...زدم بهم لبخندي زد منم بهش لبخندزدم نميدونم چند ساعت خوابيده بودم که بانوازش کسي بيدارشدم

 ــــ

 .. رضا. باپشت دستيم صورته ايدارو نوازش کردم خانمي بيدارنميشي هواپيما نشست به تهران رسيديم..

 ـــ

من.رسيديم؟؟ به اطرافم نگاه کردم داشتن ازهواپيما پياده ميشدن ماهم پياده شديم بااسراره من رضاروبردم خونم .

ميخواست پيشه دوستش بره ولي من نزاشتم بره االنم توخونه ي من داره استراحت ميکنه خيلي خوشحالم توخونه ي من 

 ......خوابيده تواتاق تنهاش گذاشتم منم به اتاقم رفتم

شب بود گوشيمو گرفتم به مامان زنگ زدم بوق بوق سومي الو مامان ميخوام ??:??باخوشحالي لباسامو توکمدم چيدم ساعته 

 ... باشما حرف بزنم تادوساعت ديگه بيدارين بيايم خونه شمايانه ؟؟

 ــــ

 کتايون. اره دخترم بيداريم ميتوني بياي راستي گفتي ميايم کي باتو مياد ؟؟؟.

 ــــ

من.مامان.وقتي بيارمش ميفهمين فعال برم اماده شم خودم همه چيزو براتون تعريف ميکنم .کاري نداري پس خدافظ .

گوشيرو روميز گذاشتم ازاتاق خارج شدم ديدم رضا توحال داره چاي ميخوره تعجب کردم کي رفت چاي درست کرد 

 توازکي بيداري ؟؟؟

 ـــ.

 بيدار شدم ديگه خوابم نبرد چيزي شده ؟؟؟ رضا. يکم خوابيدم ولي وقتي.

 ـــ

 من. اره ميخوام تورو االن ببرم خونمون به بابامامانم نشونت بدم مياي ديگه ؟؟.

 ـــ



 

 . رضا. اره ميام خداکنه راضي بشن.

 ـــ

من .خب توبرواماده شومنم برم اماده شم که باهم بريم نترس بابامامانم هرچي که من بگم قبول ميکنن من دختره ازاديم .

باخنده ازش دور شدم به اتاقم رفتم ويک مانتوي ابي وشاله ابي وساپورت ابي پوشيدم يکم ارايش کردم خب تموم شد فقط 

زاتاق بيرون رفتم وقتي رضاروديدم ي سوتي کشيدم چکارکردي پسر روژلبمو پرنگ کردم خب عالي شد بهتره برم ا

 .. ميخواي همه دخترارو بکشي البته اول خودم ميکشمشون لبخندي زدم که باعث شد رضا قهه قهه بزنه

 ــــ....

گرفتم من ميرونم ـ.رضا. توهم دسته کمي ازمن نداري ها بيا بريم وگرنه تاصبح بايد بهم تيکه بپرونين خانمي دسته ايدارو .

سوارشو به سمته خونه پدرمادره ايدا رفتيم واي خونشون يک عمارتي بود واسه خودش به ايدا بانگراني نگاه کردم که ايدا 

 ...دستمو گرفت گفت

 ـــ

ميشه من. دسته رضاروگرفتم گفتم اين عمارتو ميبيني ايناهمه فداي ي تاره موت ولي نگران نباش بياباهم بريم ببينيم چي .

باهم ازماشين پياده شديم داخله خونمون رفيتم مامان بابارو ديديم سالمي کردم که پدرم بلندشد مامانمم بلندشد رضارو 

معرفي کردم بابامامان اين رضاس همکالسيم و وبه رضا نگاه کردم بعد به بابا نگاه کردم گفتم و عشقم مامان بادهن باز 

به رضا نگاه کرد بعدش به من نگاهي انداخت گفت عشق؟؟سريع گفتم عشقمه بابا  نگام ميکرد باباهم عينکشو برداشت و

من هيچ وقت رضارو باپول وثروت عوضش نميکنم اگه شما مخالفت نميکني ميخوام زنش بشم شده ازاين ثروت هم 

تعجب بهش نگاه بخاطرش ميگذرم مامان اشکشو پاک کرد وبه طرفم امد گفت باورم نميشه توبلخره عشقتو پيدا کردي با

 کردم بعد به پدرم نگاه کردم ديدم به سمته رضارفت وازش پرسيد چقد ايدارودوست داري؟؟؟

 ـــ

 ...رضا. واقعا هنگ کردم يعني مخالفتي نکردن بخودم امدم گفتم اينقد دوستش دارم که حاضرم جونمو براش بدم

 ـــ

اعشق ازدواج کردم پسرم ميخوام بهم قول بدي ازايدام مثله محمود. افرين پسرم من به عشق اعتقاددارم من خودمم ب.

 ...چشمات ازش محافظت کني مبارک باشه

 ـــ



 

رضا. باورم نميشه خدابازم شکرت اشکام ريخت به پدره ايدا نگاه کردم وبغلش کردم به ايدا نگاه کردم داشت بالبخند .

بغله پدره ايدا بيرون امدم و خواستم دستشو ببوسم که اشک ميريخت چشمامو بازوبسته کردم ولبخندي تحويلش دادم از

نزاشت ازته دل خداروشکر کردم وبه سمته ايدارفتم که اون توبغلم پريد بهش گفتم ديگه ماله هميم صداي صرفه امد 

 ...ديديم کتايون خانم واقا محمود توبغله هم بالبخند به ما نگاه ميکنن به ايدانگاه کردم باهم زيره خنده زديم

 ـــ

من. ولم کن بچه موهامو کندي بزار خاطراتموبنويسم اي ننه موهام باجيغ رضارو صدازدم رضا کمک اخ ولم کن مامان بيا .

 ...ببين دختر داره کچل ميشه

 ـــ

 رضا.باز چيشده مادرو دختر دوباره روسروکله هم رفتن بيا خوشکله بابا ميزاري بوست کنم؟؟.

 ـــ

 ...مبينا..نمخوم بلو مامان بوش بده.

... 

 من.اي جان باباش زود مامانشو بوس کن.

 ـــ

 ..رضا. اي به چشم سريع ايداروبوسيدم گفتم مبينا حاال بوس ميدي.

 ـــ

 مبينان.اهوم بوش کن.

 ـــ

 .....من.منو.رضا هردومون مبينارو بوس کرديم.باعشق به دخترمون نگاه کرديم.

 ــــــــــــــــــ.

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ...پايان.ادامه اين رمان دخترم که بزرگ شد مينويسه(m)نويسنده:نازي



 

 ـ.مبينا.. واي دانشگاهم دير شده حاال چکار کنم سريع لباسامو پوشيدم بادوازاتاق امدم بيرون که روي زمينه ليز سُر.

 ... خوردم وروي صورتم افتادم خالصه فرشه روي زمين شدم اخ اخ اخ دماغم مامان اخ

 ـــــ

 ايدا .نچ نچ دختر چرا لباساتو پوشيدي کجا شالو کاله کردي ؟؟؟.

 ــــ

 ...من.مامان. بيادخترتو ازروزمين جمع کن .دير شد بايد برم دانشگاه اخ دماغم.

 ــــــ

 !تر امروز جمعس ها ؟ايدا. وا حالت خوبه دخ.

 ــــ

 !من.چــي.جمعه.؟.

 ـــــ

ايدا.چته.دختر گوشم کر شد .اره جمعس هرکي هم بهت گفته امروز دانشگاه بدون خواسته سربه سرت بزاره خخخخ .

 .. بلخره يکيم تونست تورو سرکار بزاره

 ـــــ

مان کسي نميتونه سر به سره مبينا بزاره اين که سرکارش من. ليال ميکشمت منو سرکار ميزاري به مامان نگاه کردم نخير ما.

گذاشته بايد تاوانشو پس بده باعصبانيت بلند شدم اخ ليال گذاشتي ناکار بشم امروز ناکارت ميکنم باعصبانيت به اتاقم رفتم 

خوشکلم قرمز شده  مقنعه کج شدمو در اوردم و روي تختم انداختم برات يک نقشه اي بکشم به سمته اينه رفتم واي بينيه

بود خدابگم چکار نکنه دختر خوب به اينه نگاه کردم صورته سفيدي داشتم چشماي بازه سبزي دارم بينيمم معمولي موهامم 

خرماي بود بگي نگي شبيه مامانم بودم ازاينه دل کندم به سمته تختم رفتم وخودمو روش پرتکردم وبا نقشه هاي جورباجور 

رفتم نميدونم چندساعت گذشت تابيدار شدم واي عجب خوابي بود توجام نشستم وا من چرا بامانتو  براي ليال دوباره بخواب

ظهربود به ليال زنگ زدم ??:?خوابيدم بافکر کردن به ياد امروز صبح افتادم دوباره عصبي شدم گوشيمو برداشتم ساعت 

ي بسرت بيارم ليال بااين که امروز صبح بامن باسومين بوق گوشيرو برداشت سالم عشقم خوبي تودلم گفتم امروزيک بال

شوخي کردي ولي بازم ازت ممنونم امم ليالي امروز حال داري بريم دوردور تودلم دعا ميکردم فقط قبول کنه اخجون قبول 

کرد بادستاي خودش حکمشو صادر کرد باکلي حرف بلخره گوشيرو قطع کردم روتختم ايستادم باسوت ودست مشغول 



 

ن که صداي مامانو شنيدم بخودم امدم ازروتخت پاين امدم وبه سمته دراتاقم رفتم وازاتاق خارج شدم وبه سمته شدم بعد اي

 ......دستشوري رفتم

 ... داشتم به سمت دستشوري ميرفتم که صداي مامانو شنيدم

 ـــ

 ..ايدا.. دختر توهنوز لباساتو عوض نکردي ؟؟.

 ـــ

 .. من. بخودم نگاه کردم اره مامان حال نداشتم عوضشون کنم.

 ـــ

 .. ايدا. برو برو مبينا برو عوضش کن..

 ــــ

من. مامان حاال بزارش بيخي ديگه اوه اوه چشماي مادر وحشي شدن بيتربيت مادرت ها .وحشي چيه ازفکر بيرون امدم .

 .. نگاه کردم اممم يعني همون زدن داره اره همون باشه مامان دعوا که زدن نداره بوس کردن داره بهش

 ـــ

ايدا . اين چرتو پرتا چيه دختر برو عوض کن اون مانتورو توفکر رفتم اين دختر اخالقش چقد شبيه منه .ي.لحظه خندم .

 ... کجا رفتگرفت خداکنه مثل من نباشه ولي متاسفانه مثله منه لبخندم عميق تر شد به مبينا نگاه کردم وا اين دختر 

 ـــ

من. اي بابا مامانمم تويک عالمه ديگه درحاله سفره کجا ميتونه باشه توعالمه باباس ديگه بهتره برگردم به اتاقم تامامان 

منو با ديوار يکي نکرده هوف به سمته اتاقم رفتم مانتومو دراوردم روزمين انداختمش شلختم ديگه بزار بعد جمعش ميکنم 

شلواري امدم بيرون هرچند بابا ازاين کارم خوشش نمياد ولي وقتي مامان بهش نگاه ميکنه اصال ميرن بايک تابو ي نيم 

توخيال خودشون منه بدبختم فقط نظاره گرم شانس نداريم ها اگه ي روزي عقده اي شدم همش تقصيره اين دونفره هي 

ه ها بعد ميگي طوالني به سمته دستشوري رفتم خدا دوباره بايد اين راه طوالني برم خاک توسرت مبينا همش دوقدم را

مامان اينجا نبود حتما دوباره تواتاقشه داره باعشق الو ميترکونه کاره هروزشونه هوم دستو صورتمو شستم به سمته اشپز 

خونه رفتم وصبحونمو باولع خوردم داشتم ميخوردم که مامان گفت يواش بخور منم ازترسم لقمه تو گلوم پريد باضربه 



 

هاي مامان نفسم برگشت واي ازصبح بدشانسي به سرم امده مامان ترسيدم سرفه ي کردم ازجام بلند شدم که دوباره صداي 

 ....مامانو شنيدم

 ـــ

 ايدا. وا مبينا توکه چيزي نخوردي کجا؟؟..

 ـــ

من. تودلم گفتم همين ديگه ازصبح دارم ازهمجا ميخورم دماغم که ناکارشد االنم داشتم باعزرائل سالم عليک ميکردم که .

تحويلم نگرفت منو باشوت فرستاد اين دنيا ازفکر بيرون امدم گفتم نه مامان سيرشدم ممنون امروز باليال ميرم دور دور 

ونستم بابارضا عشقتونه مارو عف کنين خواست منو بزنه که بادو ازاشپزخونه شايد دير بيام بوس عشقم اوه ببخشيد نميد

بيرون رفتم باخنده به اتاقم رفتم خب حاال چي بپوشم اممم واي من هميشه باانتخاب لباسم مشکل داشتم برعکس مامانم 

ينو انتخاب ميکنم بهتره بودم هوف يک مانتوي سبز که يک زنجيره طالي باهاش ميخورد باجيباي زيپ دار بزرگ خوبه ا

مثل مامان لباسامو ست بپوشم ساپورت سبز باشاله سبز خوبه بهم ميان ارايش که الزم ندارم فقط ي روژه لبه جيگري زدم 

وبايک خطه چشم موهامم باز گذاشتم خب عالي شدم يک لبخنده شيطاني زدم وک شوي ميزه عسليمو باز کردم ويک سوسکه 

 ردم وتودستام گرفتمش بهش نگاه کردم ليال منتظره حمله ي قلبيت باشپالستيکي چندش اور دراو

به اينه بخودم نگاه کردم گفتم کسي که منو سرکار ميزاره بايد بدونه بي جواب نميزارمش لبخندي زدمو سوسکه پالستيکي 

ديگه صداي مامانو نشنيدم رو توجيبم گذاشتم کيفمو برداشتم وازاتاق بيرون رفتم باصداي بلند گفتم مامي باي من رفتم 

ازخونه بيرون امدم به سمته ماشينم رفتم وسوارش شدم موسيقي روبلند کردم پيش بسوي مردم ازاري بلند خنديدم 

باماشين ويراژويراژ ميرفتم خيلي حال ميداد واي اگه بابام بفهمه اينجوري ماشينو ميرونم منو ميکشه بيخيال فعال که کسي 

ميداد بلخره بخونه ليال رسيدم تک زنگ زدم که ديدم داره گوشيشو تکون ميده وبه سمتم مياد اره نميفهمه واي چه کيفي 

 .. لبخند بزن ي بالي بسرت بيارم ازفکر بيرون امدم که ليال سواره ماشينم شد .سالم

 ــــ

 .. ليال. سالم مبينا خوبي عشقم.

 ـــ

 .. من. من اره توپه توپم بالبخند بهش نگاه ميکردم.

 ـــ

 ... ليال. مبينا چيزه من امروز صبح فقط خواستم بخنديم همين.



 

 ـــ

 .من. بخنديم يابخندي ؟؟.

 ـــ

 .. ليال. چه فرقي ميکنه مهم نيته منم نيتم توهم بخندي.

 ـــ

من. نيت هه باشه منم ي بالي بسرت بيارم بعد بگم نيته ازفکر امدم بيرون باشه حاال که نيتتو خير بود منم تورو به يک .

 .!بستني خوشمزه دعوتت ميکنم چطوره ؟

 ـــ

 .. ليال. واي دمت گرم مبينا چندروزه دلم ميخواست بستني بخورم مرسي..

 ـــ

زيگزاگي ميروندم بدبخت ليال به صندلي چسبيده بود اين اوليشه سرعتمو تندتر کردم من. پس عالي شد بزن بريم دوباره .

 ..که جيغ اين رواني گوشمو کرکرد مجبور شدم اهسته برم چه مرگته گوشم پاره شد

 ـــ

 ... ليال. جونه ليال ارومتر برون اينجوري ميترسم توکه ميدوني من چقد ترسوهستم

 ـــ

بخش باز تودلم حرف زدم ازاين گذشتم ولي ازاون يکي نقشم نميگذرم بايد بفهمه نبايد مبينارو سرکار من. اره يادم نبود ب.

گذاشت بلخره به رستوران رسيديم ماشينو ي جا پارک کردم وباهم داخله رستوران شديم همه اولش به مانگاه کردن بعد 

تواون گوشه ميز خاليه دسته ليالرو گرفتم به سمت اون  به حرفشون ادامه دادن باچشمام دنباله ميز خالي ميگشتم که ديدم

 .... ميزه خالي رفتيم وروش نشستيم جاي بدي نبود شيک بود يک گارسون به سمتمون امد

 ـــ

 .!ـ.گارسون. ببخشين چي ميل دارين؟

 ـــ..



 

نگاه کردم حواسش به من نبود  من. دوتا بستني يکي شکوالتي واون يکي وانيلي مرسي . وقتي رفت صفارشو بياره به ليال.

باگوشيش ورميرفت حتما دوست پسره جديدش اين دختر هيچ وقت خسته نميشه برعکسه من ازجنس مذکر متنفرم خيلي 

خب وقتشه نقشمو عملي کنم خواستم سوسکو بندازم روش ولي گارسن امد بستني رو روميز گذاشتو رفت به ليال نگاه کردم 

ره ديگه اي کردم سوسکو توبستنيش زاشتم وبهش نگاه ميکردم خودم مشغوله خوردنه هنوز سرش توگوشيش بود يفک

بستني شدم که ديدم دستشو بدونه نگاه کردن به بستني بردو قاشق بستني رو برداشت وبه سمته دهنش برد که ي نگاه به 

 ...قاشق سوسکي کرد چنان جيغي کشيد که گوشه همه کر شد

 ـــ

چنان جيغي کشيد که گوشه همه روکرکرد منم دستام توگوشم گذاشته بودم چشمامم بسته بود ي لبخند رولبم بود ديگه 

صداي نيومد يک چشممو باز کردم به همه اطراف نگاه کردم ديدم ليال باخشم بهم ذول زده نه فقط ليال بلکه همه بهم نگاه 

ن ليال جيغ زد نه من اون يکي چشمموم باز کردم االن همه واضح شدن ميکردن وا چرا همه به من ذول زدن چقداينا خنگ

درست بهشون نگاه کردم ديدم به من نگاه نميکنن به پشت سريم نگاه ميکنن پس من خنگ بودم نه اينا به پشت سر نگاه 

ا بستني من کردم ديدم ي پسره خوشتيپ تمام صورتش پره بستني موهاي خوشکلشم بستني شده به دستام نگاه کردم و

کو به زمين نگاه کردم چيزي نبود جز يک ظرفه بستني خالي که روي کفش اين اقا افتاده بود محاسباتم درست نيست من 

داشتم بستني ميخوردم ظرفش کو پس به ميز نگاه کردم ظرفه ليال بود فقط ظرفه من نيست پس نتيجه ميگيريم ظرفم 

له حل شد اينارو بلند باخودم ميگفتم همه هم به حرفام گوش ميدادن خاک بسرم روي پاي اين اقا افتاده ديگه هوراااا مسئ

خودم گوره خودمو کندم سرمو باال اوردم ورومو به سمته اين پسره انگار از دماغ فيل افتاد کردم گفتم اممم چيزه من 

ماش شبيه ادماي جني شده خسارت بستنيمو ميخوام چنان چشماشو گرد کرد که داشتم به غلط کردن مي افتادم اخه چش

بود قرمز شده بودن بادادش به ليال چسبيدم واي مامان حاللم کن عزرائيل کناره دخترت ايستاده داره جونشو ميگيره 

 ..باحرفي که شنيدم مغزم سوت کشيد .چـــي

 ـــ

نجا داخل رستوران کناره دوتا نيما. داخل رستوران شدم به رسول گفتم يک ليوان اب بيار حوصله نداشتم به اتاقم برم همو.

دختر چندتا ميز خالي بود منم نميدونم چم شده بود حالم خوب نبود همونجا نشستم که باجيغ يکي از همون دخترا روهوا 

پريدم ولي اون دختر کناريش ظرف بستني روازترس پشت سرش انداخت وگوشاشو گرفت بستني هم روصورتم افتاده 

د دختر رواني خوب شد گفتم ظرفايک با ر مصرف باشن چون نظره مشتريا بود که بتونن بود همه لباسمو به گند کشي

ظرفارو باخودشون ببرن اينقد عصباني بودم که دادزدم بسه خانم گوشمون کرکردي بااين حرفم خفه خون گرفت 

ون يکي بود به من ينگاهي ميخواستم بيام سمتش که ديدم اين دختر بلند شد وبا خودش حرف ميزد يعني اينم ديونه تراز ا

انداخت وبعدبه زمينم نگاه کردوشروع کرد به محاسبات که چجوري بستني روي من ريخته به حرفاش توجه کردم داشت 



 

بلند باخودش حرف ميزديهو بلند دادزد مسئله حل شد هوراا بعد بخودش امد باحرفي که زدبيشتر عصبانيم کرد خيلي 

ريخته خجالت نميکشه بااين حال خسارت بستنيشو ازمن ميخواست منم مثل خودش دختره پروي بودبستني روروي من 

گفتم يازمين اينجاروطي ميکشي يانميزارم ازاينجا بري البته اگه تميز کني زودتر ميتوني ازاينجا بري باجيغش يک انگشتمو 

 .... توگوشم فروکردم عجب صداي دارن اين موجودات

 ـــ

 ..رواني عمران من اينجارو تميز کنم من. منم باداد گفتم پسره

 ـــ

نيما.ببين دختر کوچولو من بهت فرصت دادم اما تونخواستي به همه نگاه کردم دستامو بهم ميزدم گفتم همه بيرون اينجا 

 ....تعطيله نميخوام کسي اينجا بمونه همه داشتن ميرفتن اين دخترديونه هم داشت ميرفت که استين مانتوشوگرفتم

نشو گرفتم تاهمه برن دوستش داشت باترس بهش نگاه ميکرد که گفتم بيرون زود تااينو گفتم زود فلنگو بست نچ استي

نچ عجب دوستي دوستشو تنها گذاشت خيلي خب کسي ديگه اي نبود همه رفته بودن من خيلي وسواسيم اينم زده همه 

به عقب هول دادم يواش هولش دادم ولي نميدونم  بستنيشو رومن خالي کرده داشت تقال ميکرد سريع بايک حرکت اونو

چرا اين دختر روزمين پرت شدهمينجور داشتم نگاهش ميکردم داشت پاشو ماساژ ميداد ازفرصت استفاده کردم ودره 

رستورانو قفل کردم کليداروهم توجيبم گذاشتم روصندلي نشستم واين پامو رواون پام گذاشتم وباانگشت به طي اشاره 

 ... ع کن باپز خند نگاهش ميکردم ولي مگه تکون ميخوردکردم شرو

 ــــ

من. بيشعور منو روزمين پرت کرد حيف به حرف مامان گوش ندادم ي کالس کاراتي تکواندوي چيزي برم اخ مبينا اگه .

ازکسي دستور  اين کالسارو رفته بودي االن اين ديونه زنجيره اي رو روديوار اويزونش ميکردي هي خدا توکه ميدوني عمر

بگيرم پس همينجا ميشينم تا زيرپام جنگل امازون سبز شه کور خوندي ببينيم کي ميتونه دَوم بياره هه عمرا بتوني دوم 

بياري ي کاري ميکنم خودت منو ازاين رستوران شوت کني وخودت اين رستوران رو طي بکشي ازفکر بيرون امدم همينجور 

ازمن بدتر بود يک ساعت نشستم منم که ديونه محاله ي جا بشينم هوف حوصلم داره روزمين نشسته بودم اي بابا اينم 

سرميره به اين خوشکل پسر نگاه کردم که ديدم بروبربه من نگاه ميکنه شيطونه ميگه ي بستني ديگه رواون صورتش 

ه ريلکسه هاا ماماني کجاي نقاشي کنم ازفکر بيرون امدم گفتم زود درو باز کن برم من خدمت کارت نيستم گرفتي عجبا چ

که منو ازاين ديونه نجاتم بدي کال خوشکل بود ولي چشاش االن خوني بادستام بازي کردم مبينا فکر کن چه نقشه اي بايد 

بکشي اهان بلند شدم ومانتوي خاکي شدمو تکون دادم فقط کمي روزمين بستني ريخته شده بود اگه بخوام اين تيکه رومفتي 

واني برندس بالبخند ازش رد شدم وبه طي نگاه کردم اينجارو روسرت خراب ميکنم طي رو برداشتم ي تميز کنم اين ر



 

سطلي هم همراش بود گفتم اينو کجا پر کنم بادست به اشپز خونه اشاره کرد اي بمير نَسلت منقرض شه به سمته اشپز 

کردم وازاشپز خونه بيرون امد طي روتوسطل خونه رفتم واي روغن اينجاس براهمين باترس تمام روغنارو توسطل خالي 

گذاشتم واونو دراوردم وييع چندش اورشده بود اينم چشماشو بسته اخجون بهترين فرصته همه جارو روغني کردم واي چه 

کثيف شده بالبخند پيروزمند به همجاي رستوران نگاه کردم که ديدم اين پسره بادهن باز به همجا نگاه ميکنه ايول فکت 

 .....د نه باعربده اي که کشيد روحم ازجسمم جداشدو روسقف اويزون شدافتا

 ـــــ

نيما.. بلخره تصميم گرفت اينجاروتميز کنه چشمامو بستم تا اين دختره رونبينم نميدونم چندساعت بود که حس کردم 

شديد دادزدم چه بالي بسره  کارش تموم شد پيروز مندانه به همجا نگاه کردم دهنم ازکاري که کرده باز شد باعصبانيت

 ....رستوران اوردي دختره احمق زود

زود دوباره اينجارو تميز کن فکردي باکارت ميتوني ازدستم فرار کني شده تاشب ميزارمت اينجا کارکني تا اينجارو برق 

گه برام مهم نبود اين دختره بندازي االنم برو دوباره کارتو شروع کن تا نزدم ناکارت کردم زود باش اينارو باداد ميگفتم دي

سکته کنه يانه من رو کارام حساسم دستامو با عصبانيت به موهام کشيدم دوباره به سمتش برگشتم من ميرم واي بحالت 

اينجارو تميز نکرده باشي کل خسارته مشترياي چند ساعتو ازت ميگيرم فهميدي به سمته دررفتم وکليدودراوردم درو باز 

پشت دروروش قفل کردم وبه سمته خونم حرکت کردم تااين لباساي کثيفمو عوض کنم حالم ديگه کردم وخارج شدم از

داشت از اين لباساي کثيف بهم ميخورد سريع ماشينو ميروندم تا به خونم رسيدم باعصبانيت دروباز کردم وبه سمته اتاقم 

نداشتم بستني روي موهام داشت اذيتم  رفتم لباساي تميزمو ازکمد دراوردم وبه سمت حموم حرکت کردم ديگه تحمل

 ...... ميکرد سريع داخل حمام شدم

 ــــ

من. اه بيشعور اشغال من بيام رستورانتو تميز کنم اينقد با دره قفل شده ور رفتم اي بابا چجوري بازش کنم داشتم ميمردم .

عمران اينجاروتميزکنم اصال توکتم نميره من خودمو اينجوري تصور کنم داشتم خفه ميشدم هي اينور اونور ميرفتم تا شايد 

ا مثل پرنده اي توقفس بودم که ميخواد هرچي زودتر خودشو ازاين قفس ازاد کنه يک دري پنجره اي بازي ببينم هوف خد

به اشپز خونه رفتم خدايا اينجا درپشتي هست بادو به سمتش رفتم واونو باز کردم واي ازادي خدايا شکرت ازاد شدم سريع 

داشتم که از زندان فرار کرده بودواي ازکوچه باريک امدم بيرون ماشينم اونوره خيابون بود بادو به سمتش رفتم حسه کسيو

ازترس داشتم سکته ميکردم باهزار بدبختي خودمو به خونه رسوندم وباسرعت به اتاقم پناه اوردم واي االن ميتونم راحت 

نفس بکشم خودمو روتخت پرت کردم وبه سقف نگاه کردم لبخندي زدم حاال اگه ببينه من نيستم حتما سکته ميکنه لبخندم 

شد قيافش باحال ميشه واي بهترين فرصت ازدستم رفت سوژي خوبي ميشد بالبخندعصبانيتشو تصور کردم کم  پرنگ تر



 

کم لبخندم تبديل به قهه قهه شد باصداي موبايلم ساکت شدم به صفحه نگاه کردم اي نامرد همه بدبختيم بخاطره توبود 

 ...دکمه روزدم.. الوو بنال

 ـــ

 نال چيه زودبگو چيشد؟؟ـ.ليال کوفت توادم نميشي ب

 ـــ

من. هيچي بابا ازدستش فرار کردم ولي قبل ازفرار رستورانشو روغني کردم همچي روموبه مو براي ليال تعريف کردم کلي .

هم بهش خنديديم باتمام شدنه حرفامون گوشي رو روي تخت زاشتم ولباسامو بايک تاب وساپرت عوض کردم ازاتاقم 

 ......بيرون امدم

 ـــ

نيما.وقتي حموم کردم سريع لباسمو پوشيدم وازخونه زدم بيرون ترسيدم تنهاي بالي سرش بياد باسرعت رانندگي ميکردم ..

بلخره به رستوران رسيدم ازماشين پياده شدم وبه دره رستوران رسيدم وکليدوچرخوندم داخل رستوران شدم يعني هنوز 

 ...ود همه ميزارو باپاهام شوت ميکردم لعنتي دررفته اه اه پيدات ميکنمتميز نکرده؟؟دنباش گشتم نبود دره پشتي باز ب

 ...خيلي عصبي بودم عصبانيتمو روي ميزا خالي کردم دختري احمق بلخره بهم ميرسيم ـ

 ــــــ

ن به چشماي من. ازاتاقم بيرون امدم صداي الو ترکوندن بابا مامانو شنيدم اروم به سمتشون رفتم اوه اوه همديگرو بغل کرد.

هم ذول زدن ديدم اينجوري نميشه يک سرفه ي مصلحتي کردم که بابارضا بااخم بهم نگاه کرد سريع گفتم بجونه خودم 

چيزي نديدم بااين حرفم مامان ايدا زد زير خنده باباهم اخمش تبديل به خنده شد منم مثل بچه هاي معصوم خودمو نشون 

 ... هدادم وييي بابارضا داره مياد منو بزن

 ــ

رضا. گوشه مبينارو گرفتم گفتم ديگه نبينم اينجوري بياي ميخواستم بخندم ولي اين دخترمو من ميشناسم لنگه مادرشه .

 .... ولي دلم نيومد اذيتش کنم قيافش شبيه ايدا بود بايک حرکت بغلش کردم من اين مادرودخترو باعشق ميپرستيدم

 ــــ

ي بعدش بابام ازدلم دراورد وبغلم کرد ميگم چرا مامان همش توبغله بابامه نگوعاشق من. واي خدا گوشم درد گرفت ول

جاي گرمي که بابام براش اماده ميکردبود هرچند دلم نميومدم ازبغله بابا جداشم ولي به مامان نگاه کردم اوه فکرکنم 



 

گاه کردم گفتم مامان اين جاي شماست به حسوديش شد بهتره زودتر برم تا مامان منو نکشته بابارو بوس کردم به مامان ن

بابا اشاره کردم که بابا بلند خنديد مامانم داشت قرمز ميشد منم ديدم اوضاع خيطه الفرار باشنيدن صداي مامان من به اتاقم 

پناه اوردم ازدور صداي عصبي مامانو ميشنيدم واي برام خطو نشون ميکشيد هي ميگفت فقط دستم بهت نرسه باخنده به 

سمته کتاب درسيم رفتم وقتي سواالرو ديدم خندم تبديل به اخم شد خدايا اين چه سواالي مينويسن خدايش خودشون اين 

سواالرو ميفهمن هوف بابدبختي مشغوله خوندن جزوه شدم واي خيلي خستم به ساعت نگاه کردم ساعت هفته شبه حوصله 

به خواب رفتم ديگه نفهميدم چيشد ..صداي موبايلم گوشمو کر کرد نداشتم شام بخورم براهمين به سمته تختم رفتم بافکر 

 ..بايک چشم بسته به صفحه موبايل نگاه کردم ليال بود دکمه روزدم الووو

 ـــ

ليال. .واي توهنوز خوابي زودباش بيدارشو دارم ميام زودباش مبينا بخدا پنج دقيقه معطلم کني همونجاقالت ميزارم هااا .

 . خدافظ

 ـــ

من. اي بابا اول صبحي بايد صداي کالغ بشنوم شانس ندارم غرغرزنان ازتختم دل کندم و پاين امدم به سمته در رفتم ولي ..

نميدونم چيشد خوردم بهش اخ اخ پيشونيم همينجور پيشونيمو ماساژ ميدادم به سمت دستشوري رفتم سريع دستوصورتمو 

زديک بود روزمين ليز بخورم ولي خوشبختانه تعادلمو کنترول کردم به شستم بادو ازدست شوري بيرون رفتم سره راه ن

سمته اتاقم پرواز کردم بدونه معطلي لباسمو پوشيدم خالصه رکورده سرعتو شکستم و ازاتاق بيرون رفتم مامان داشت 

وجي رفتم االنم برابابا لقمه درست ميکرد که من بايک حرکت ازدستش قاپيدمش به غرغراي مامان گوش ندادم وبه درخر

کناره اين کالغ نشستم چقدحرف ميزد واي سرم رفت به سمته کالس رفتيم روي صندليم نشستم به خبري که شنيدم 

فکرکردم اخجون استادمون به شهر ديگه اي رفته بادست سوت بلند شدم غر ميدادم بچه هاهم بامن همراهي کردن خيلي 

 ........شدن و سرجاشون نشستن باسرفه ي يک نفر به در نگاه کردم نهحال ميداد ولي نميدونم چرا يهو همه موادب 

نه بدبخت شدم رفت اين اينجا چکار ميکنه ماماني اين عزرائيل کارو زندگي نداره همش دنباله منه االن کجا فرار کنم اين 

ه واسه رفتن استاد بياتي که کناره درباچشماي گردشده ودهنه باز بهم ذول زده خدا خودت رحم کن خدا بجان خودم ديگ

 .. .نميرقصم فقط اينو ازاينجا ببر با شنيدن صداي ترسناک اين اقا خوشتيپه بخودم امدم

 ــــــ

اي بابا ازم خواستن بيام اينجا به بچه ها درس بدم نميتونستم قبول نکنم تورودرواسي قرار گرفتم مجبور شدم قبول کنم .

دست از کالسه جديدم مي امد نفسي گرفتم ووارده کالس شدم وقتي بچه هاي کالس داخله دانشگاه شدم واي صداي جيغو 

منو ديدن فوري سرجاشون نشستن فقط هنگه اين دختر خانمي که پشتش به من بودم داشت غر ميداد ماته رقصيدنش 



 

سوت کشيد بودم ولي ديدم ازکارش دست برداشت منم يک سرفه اي کردم که بزارم بخودش بياد وقتي چرخيد مخم 

دوباره ياده اون اتفاق شدم عصبي شدم ولي بايد تحمل ميکردم اين اولين روزه بدبختيم بود بايد به اين ديونه خانم درس 

بدم توفکر رفتم چنان کالس جهنمي برات بسازم که خودت ازاينجا ميزاري ميري بخودم امدم باصداي محکمي گفتم بفرما 

ست زير چشمي بهش نگاه ميکردم به همه بچه ها نگاه کردم وخودمو معرفي بشينيد که باترس زود رفت سرجاش نش

کردم بنده اقاي سهرابي هستم قبل ازاين که يکي يکي خودتونو معرفي کنيد بزارين يک چيزاي روبراي شما روشن کنم 

وحرفه اضافه نباشه وبي نظمي ?شلوغي تو کالس2.دير امدن به کالس .1من روکارم خيلي حساسم وبراي خودم قانوني دارم 

خب حاال يکي يکي معرفي کنيد بچه هاي کالس يکي يکي خودشونو معرفي کردن جز يک نفر که توفکر بود لبشم انگار 

حرف ميزد بلند گفتم وحواس پرتي توکالس نباشه بااين دادم بخودش امد وخودشو معرفي کرد دختره خل ديونه بلخره 

 .....وبه سمته تخته رفتم وشروع کردم به درس دادنفهميدم فاميلش سپهري هست پز خند زدم 

 ـــ

من. برامن قانون ميزاره داشتم باخودم حرف ميزدمو فوشش ميدادم که بادادش قلبم ايستاد بهش نگاه کردم وخودمو 

معرفي کردم که باپزخند بهم نگاه کرد ورفت پاي تخته عصبي شدم اين پزخندش معني داشت هه پسرحساس افرين ديگه 

مجبورنيستم خيلي فکرکنم تا نکته ضعفتو پيدا کنم خودت خوتو لودادي لبخندي زدم اقاي سهرابي کارت تمومه بدبختيات 

داره شروع ميشه بهتر بيشتر روي نقشه هام کارکنم يک نقشه اي برات بکشم که خودت بگي تاعمردارم ديگه استاد نميشم 

تم دوباره جلوش سوتي بدم بلخره درسش تموم شد همه داشتن ازفکر بيرون امدم وبه درسش گوش ميدادم نميخواس

 .....ميرفتن منم خودمو بينشون قايم کردم تازودترفرارکنم ولي ازشانس بدم منو ديدوصدام زد

اه داشتم فرار ميکردم ها فقط دوقدم مونده بود به سمتش برگشتم خودمو عادي نشون دادم دوستام داشتن نگاه ميکردن 

قاي سهرابي همه رفتن بيرون فقط منه بدبخت موندم با ترس بهش ذول زدم نکنه ميخواد امروز انتقامشو ولي باصداي ا

 ... بگيره

 ـــ

نيما. ازعمد بهش ذول زدم تا يکم حرصش بدم بهش گفتم هيچي االن ميتوني بري اخيش صورتش داره قرمز ميشه با پز 

ميکنم دختر رواني بافکر به راهم ادامه دادم من بايد براي اين دختر خند ازش ردشدم وازکالس بيرون رفتم من تورو ادمت 

نقشه بکشم اين دختر بايد ازش ترسيد نبايد دسته کمش گرفت باخستگي زياد بلخره به خونه رفتم واي اول کاريم چقد 

ت حموم کردم واز خسته شدم ازاين وررستوران ازاينورم درس دادن به اين بچه ها باخستگي داخله حموم رفتم ربع ساع

حموم بيرون امدم باهوله داشتم موهامو خشک ميکردم همينجور که موهامو خشک ميکردم ي چاي درست کردم وروي 

مبل لم دادم هوله رو دوره گردنم گذاشتم ودستامو باز کردم وروي مبل تکيه دادم سرمو به سمته باال کردم چشمامم بستم 

 ..... شم فکر کردمبه نقشه ي که براي اين دختر بايد بک



 

 ـــــ

من. بيشعور منو سرکار ميزاري دارم برات باعصبانيت ازکالس بيرون رفتم باعصبانيت رانندگي ميکردم بابدبختي به خونه ..

رسيدم باعصبانيت ازمامان ردشدم وبه اتاقم رفتم باعصبانيت کيفمو پرت کردم منو مسخره ميکني خيلي خب منم 

دم ميکنم حاال ببين کي گفتم هنوز عصبي بودم بامشت به بالشتام ضربه ميزدم اينقد زدم تا خالي تورومسخره ي همه عالموا

شدم هوف خدا باورکن ميخواستم ادم خوبي باشم ولي اين بندت نميزاره حالشو ميگيرم بلخره عصبانيتم برطرف شد 

خچال دراوردم مامانم چپ چپ بهم نگاه لباسامو عوض کردم ازاتاق بيرون رفتم مامان داشت اشپزي ميکرد ي سيبي ازي

 ...ميکرد

 ـــ

 ايدا.. چته چرا اينجوري پکري ؟؟؟.

 ـــ

من. هيچي يکي امروز رواعصابم راه رفت ولي ي روزي حالشو ميگرم سيبو باعصبانيت گاز گرفتم وباخودم دوباره نقشه 

نگاه کردم ولي حواسم اينجا نبود وقتي بخودم امدم ديدم کناره Tv کشيدم بافکر ازاشپز خونه بيرون رفتم توحال نشستم به

اينقد به اين استاد فکر کرده بودم سردرد گرفتم يک قرصي خوردم وبه  بابامامان دارم شام ميخورم واي زمان کي گذشت

 ....سمته اتاقم رفتم وخودمو روي تخت پرت کردم وبه خواب رفتم

 ـــ

نيما..داشتم چايمو ميخوردم چاي به دست کناره پنجره ايستادم وبه فکر رفتم بايد به حساباي رستورانم برسم ولي فکره ...

ه ازذهنم نميرفت بابي حالي ليوان چاي رو تواشپزخونه گذاشتم وبيرون امدم حوصله نداشتم شام بخورم انتقام ازاين دختر

 ...به سمته اتاقم رفتم وروتختم لم دادم چنددقيقه اي به سقف خيره شده بودم کم کم چشمام بسته شد ديگه نفهميدم چيشد

ل صداش درامد باچشماي بسته گوشيمو خاموش کردم من. باصداي ساعت مبايلم بيدار شدم اه باز اين خروس بي مح

خواستم دوباره بخوابم ولي ديگه حسش نبود مجبور شدم بيدارشم روتختم سيخ نشستم به اطرافم نگاه کردم واي چقد 

سرم گيج ميره بلندشدم وازتختم پاين امدم ازاينه رد شدم ولي يک لحظه ترسيدم به اطرافم نگاه کردم حس کردم جن 

ي تواتاقم نبود شک کردم پس من تازه کيو ديدم ؟؟دوباره برگشتم و.رد شدم به اينه نگاه کردم واي خدا ازخودم ديدم کس

ترسيدم موهام بهم ريخته بود انگار مثل اين فيلم وحشيا که ازقبردرمياد بودم خداروشکر شوهرنداشتم وگرنه اگه منو 

خند به سمته دستشوري رفتم ودستوصورتمو شستم ازدستشوري اينجورميديد حتما بيوه ميشدم ازحرفم خندم گرفت بالب

بيرون امد به سمته اشپز خونه رفتم کسي توش نبود فقط صبحونه روي ميز چيده شده بود روي ميز نشستم ومشغوله 

ش خوردنه صبحونه شدم البته ازوقته صبحونه گذشته بود االن وقته نهار بود کسي توخونه نبود مامان مثل هميشه سرکار



 

بود باباهم سرکار بود منم براي اين که حوصلم سر نره بادوستام ميرم دوردور گاهي وقتاهم چندتا کالس تفريحي ميرفتم 

حسش نبود کالس نقاشي برم بيشتردوستداشتم باماشين دوردور کنم هي خدا بازم شکرت کاش يکي روپيداميکردم که 

ميشد نامردا منو باکاراشون عقده اي کردن ازميزبلندشدم وبه سمته  مثل بابارضاباشه هميشه به عشق مامان بابام حسوديم

اتاقم رفتم لباسامو ازکمد دراوردم وبه حموم رفتم نيم ساعت دوش گرفتم وبيرون امدم اخيش االن احساس سبکي ميکنم 

 داشتم موهامو شونه ميزدم که مبايلم زنگ خورد به سمتش رفتم ليال بود.. الوو

 ـــ

 .. سالم مبيليال.. الو 

 ـــ

 .. من. کوفتو مبي چندبار گفتم اينجوري صدام نزن

 ــ

 !ليال. اه بيخيال بابا حوصلم سررفته مياي دور دور کنيم ؟؟.

 ـــ

 ..!من. هوم منم حوصلم سررفته باشه ميام فقط من بيام دنبالت ياتومياي؟.

 ـــ

 ..ليال. من که ماشينمودادم تعميرگاه خودت بيا بوس بوس برم اماده شم فعال خدافظ

 ــــ

من. خدافظ گوشيرو روميز گذاشتم وبه کارم ادامه دادم ارايش هميشگي کردم ولباساموپوشيدم يک مانتوي سياه که دکمه 

ويک شاله سياه خب عالي شدم موبايلو  هاي بزرگي بهش ميخورد ويک زنجير طالي دورش بود ويک ساپورته زنجير طالي

توکيفم گذاشتم وکيفمو برداشتم ازاتاقم بيرون رفتم کفشامو پوشيدم وبه سمته دره خروجي رفتم سواره ماشينه جيگريم 

شدم خب صداي سيستمو باالاوردم وراهي خونه ليال شدم ربع ساعت دمه درشون ترمز کردم بالبخند سواره ماشينم شد.. 

 !سالم خوبي؟؟

 ـــ

 ...ليال. سالم اره خوبم زودباش اتيش کن بريم.



 

 ـــ

من. باشه پس محکم بشين واي باسرعت رانندگي ميکردم هي زيگزاگي ميرفتم توجاي خلوتي رسيديم گفتم چون خلوته .

م به ماشينش بزار سرعتمو بيشتر کنم ولي ليال ترسيده بود بيخيال شدم داشتم ميروندم که يک لحظه ترمز کردم شانس اورد

نزدم اين ديگه ازکدوم گوري ظاهر شد درست ديده نميشد شيشه هاي ماشينش دودي بود باعصبانيت ازماشين پياده شدم 

نزديک بود ماشينه نازنينم بخاطره اين موشه کورداغون بشه باعصبانيت دادزدم موشه کور پياده شوببينم منه ترسو چه به 

 ...غلط کردم اين حرفا ازماشينش پياده شد خدايا

خدايا غلط کردم اين چراهمه جا هست نکنه واقعا روح ياعزرائيله خدايا ده تاصلوات ميفرستم فقط بزار ازشره اين خالص 

شم وهمچي خواب باشه ترسيده بودم ولي الکي خودمو پسره شجاع نشون ميدادم باصداي که ميلرزيد گفتم عه استاد 

م وقته سياست بود هرچي بود استادم بود وگرنه حالشو ميگرفتم ميترسيدم بهم شماين ميدونستم ازترسم بودولي چه کن

نمره بد بده پس بهتره برم توکاره سياست بعد به حسابش ميرسم اممم. استاد واقعا شرمنده تقصيره من بود لبخندي زدم 

ر شيطاني توسرم سياست بدبخت باتعجب بهم نگاه ميکرد حق داشت يک دقيقه پيش داشتم الت بازي درمي اوردم بافک

بخرج ميدادم کاري نداري استاد من ديرم شده بايد برم به بيمارستان برسم اخه مادره دوستم توبيمارستانه بدونه اين که 

حرفاشو بشنوم سريع فلنگو بستم واونو توهنگ گذاشتم سوار ماشين شدم باسرعت ماشنو ازجاش کندم ولي توراه اين ليال 

 ش قهه قهه ميزد کالفم کرد بود گفتم چه مرگته ميخندي ؟؟؟؟اعصابمو بهم ريخت هم

 ــ...

ليال .خخخخ واي مبينا خيلي قيافت خنده دار بود تواين حرفارو ميزدي داشتم شاخ درميوردم خخخخ واي نمردمو خانمو ..

 ...باادب ديدم باورکن فقط اين مرد ادمت ميکنه خخخ اخ مامان دل درد گرفتم خخخ هوف

 ــــــ.

من. مرگ زهره مار به من ميخندي فکردي اينقد خرم بدونه نقشه کارامو پيش ببرم فقط نگاه کن بعدا چجوري باکارام .

مريضش ميکنم روانيش ميکنم امروزو چون حال نداشتم ازش گذشتم جوري رفتار کردم که وقتي مخفيانه اذيتش کنم 

 باز بهم ذول زده بود گفتم چته ؟؟؟هيچ وقت بهم شک نکنه گرفتي.به ليال نگاه کردم بادهن 

 ـــ

 ... ليال. واقعا توديگه کي هستي دختر عجب دختره شيطوني هستي هاا.

 ـــ



 

من..باپز خندبهش نگاه کردم گفتم من که مثل تو خنگ نيستم همه چيزه من بابرنامس توفکر رفتم فقط تاپس فردا صبر .

کن براش نقشه هاي کشيدم که عمرا فکر کنه من اون نقشه هارو چيدم ازفکر بيرون امدم ودوباره مشغوله دوردور زدنو 

 ..... اذيت کردنه پسرا شديم

 ـــ

جيب بود اين دختر تازه داشت لوتي حرف ميزد خيابونو روسرش گذاشته بود يهو متحول شد ازاين روبه اين نيما.. برام ع

روشد چه خانم باشخصيتي شد نه خوشم امدبلخره فهميد نبايد بامرد جماعت در بي افته خيلي زوددربارش قضاوت کردم 

لي قيافش معصوم شده بود دلم براش سوخت هي بنظر دختره خوبي شده پس بهتره بيخياله انتقام شم هرچند سخته و

بيخيالش حاال يک بار اشتباه کرد منم بخشيدمش هوف توراه رستوران بودم ديگه اين دختر ازذهنم بيرون کردم به حساباي 

 .....رستوران مشغول شدم

بيرون امدم بقيه ي حسابارو  نميدونم چقد گذشت که احساسه گردن درد گرفتم باخستگي زياد ازجام بلند شدم وازاتاق کارم

به اقاي مرادي سپردم توراه برگشت به خونه موسيقي ماليمي گذاشتم خوشبختانه جاده خلوت بود براي همين ربع ساعت 

دمه دره خونه رسيدم ماشينو توپارکينگ پارک کردم وداخله خونم شدم کليدارو توجا کليدي گذاشتمو به سمته اتاقم رفتم 

يز دراوردم وراهي حموم شدم يک دوشه ده دقيقه اي گرفتم وازحموم بيرون امدم واي که چقد خستم وازکمدم لباساي تم

 ...نانداشتم ديگه راه برم بابي حالي به سمته اتاقم رفتم وخودمو روي تخت رها کردم وازخستگي زياد به خواب عميقي رفتم

 ــــ

رارو سرکار گذاشتيم که ازخنده دلدرد گرفته بوديم واقعا خيلي من. واي چقد حال داد اينقد مردم ازاري کرديم وهمه پس.

حال داد خيلي بهمون خوش گذشته بود واي که چقد دور دور کرديم به ساعت که نگاه کردم اه ازنهالم افتاد تازه به ياده 

چراغاي خونه بابا افتادم واي بدبخت شدم رفت سريع ليالرو به خونش رسوندم وخودمم راهي خونه شدم وقتي رسيدم 

خاموش بودن واي پاورچين پاورچين راه ميرفتم که صداي بابامو شنيدم ويييي بدبخت شدم به بابا نگاه کردم داشت به 

 .. سمته من ميومد نميدونم چرا روويبره رفتم سرمو پاين انداختم صداشو شنيدم گفت

 ـــ

 ..گوشيتو چرا جواب نميدي ؟؟رضا. تااين وقته شب کجابودي هان نميگي دلواپست ميشيم اون ..

 ــــ

 ....من. ببخش باباي گوشيم شارژ نداشت لبمو گاز گرفتم دوباره سرمو پاين انداختم..

 ـــ



 

رضا. اخه دخترم اينوقته شب دختر بايد بيرون باشه؟؟ تاچند دقيقه پيش مادرت ازنگراني داشت ميمرد بزور بهش گفتم 

م دلم واسه دختره خوشکلم سوخت داشت مثله گنجيشک ميلرزيد فکرکنم زياده روي بره استراحت کنه به مبينا نگاه کرد

کردم بازوهاي ظريفشو گرفتم گفتم ديگه بخونه دير نيا باشه باسرتکوندن بهم جواب داد اونو بغل کردم وقتي ازبغلم 

 .... يشش رفتمبيرون کشيدمش پيشونيشو بوسيدم خداروشکر که سالمي عزيزم بالبخند بهش شبخير گفتم وازپ

 ـــ

من. واي خدا بخير گذشت باخوشحاي به سمته اتاقم رفتم ازکارم شرمنده بودم ولي چه ميشه کرد زمان ازدستم دررفته .

بود باخستگي زياد داخله اتاقم رفتم ولباسامو دراوردم وروي زمين پرت کردم خب حوصله ندارم جمعشون کنم چه کنم 

 ...ختم نگاه کردم وروش پريدم نميدونم چقد گذشت که بخواب رفتمشلختو بينظمم بيخيال بعد جمع ميکنم فعال خستم به ت

 ـــ

نيما. خيلي حال ميده اول صبحي ورزش کني داشتم ورزش ميکردم وبه کساني که شلخته بودن فکر کردم حالم ازادماي .

 .......نه رفتمخوابالو شلخته بهم ميخوره اصال فکردن بهشون اعصابمو خراب ميکنه واي بيخيالش بادو به سمته خو

بادو به سمته خونه رفتم هوف به نفس نفس افتاده بودم بلخره رسيدم واي خداخيلي خسته شدم فوري داخله خونه شدم 

ولباساي ورزشي رو دراوردم وتوسبده لباساي چرکين انداختم ربع ساعت دوش گرفتم وازحموم بيرون امدم يک ليوان اب 

گاه کردم چيزي توش نبود بجز مسکال تبليغاتي بيخيالش شدم خيلي خب امروز بايد خوردم وروي ميز نشستم به موبايلم ن

برم کالس به ساعت نگاه کردم دوساعت ديگه بايد برم بااقاي مرادي زنگ زدم گفتم امروز شايد نميام خودت به کارا برس 

اشتم ديرجاي برم خيلي خب لباسامو پوشيدم وبه سمته دانشگاه حرکت کردم زودتر برم بهتر من هيچ وقت دوست ند

 ...بلخره به دانشگاه رسيدم به سمته کالسم داشتم ميرفتم که ي دختر بهم برخوردکرد

 ــــــ

ـمن. اه بازم دانشگاه امروز حوصله نداشتم خيلي پکر بودم نميدونم چرا خلم ديگه همه کارام بي معنيه هي خدا شفاعتمو 

 ... ازتو ميخوام

 ـــ

 . ن خخخخليال .الهي آمي.

 ــــ

 ..من. خاک توسرم توچرا گوش وايستادي ؟؟.



 

 ـــ

 ... ليال. واقعا خلي توماشينه من بلند دعا ميکني ميخواي نشنوم خخخ نه جدي جدي ديونه اي.

 ــــ

من.کوفت ديونه خودتي زودبيا بريم کالس وگرنه اين پسره مارو ميکشه بابي حالي ازماشين پياده شدم هي خدا امروز چم .

شده مريض که نشدم پس چم شده همينجور باخودم حرف ميزدم که اين ليال استين مانتومو باخودش ميکشه اي بابا ولمکن 

ا اعصاب ندارم ليال مزنم همينجا خوردت ميکنم اونوقت اين استادمون ديونه مثله بچه ها داري استينمو ميکشي اي باب

باخاکندازش مياد جمعت ميکنه اخه خيلي وسواسيه خخخخخخ ميترسه کفشاش ناراحت بشن که کثيف شدن بااين حرفم 

رفتم خندم تا واقعاخندم گرفت به ليال نگاه کردم داشت ازعصبانيت منفجر ميشد ويييي اوضاع خطريه بادو به سمته کالس 

سره دانشگاه شنيده ميشد به پشت سرم نگاه کردم فقط يک پارچه قرمز کم بود ليال خيلي وحشي شده بودبازم ميخنديدم 

خواستم به جلو نگاه کنم که نميدونم چي شد يک متر به عقب پرت شدم اي ننه اي بابادماغم اي کمرم اي تمامه تنم کبود 

اينجاديوار گذاشتين اي توروحتون خواستم بازم فوش بدم ولي گفتم واسه من اف داره  شده چشما بسته بود.اي بميرين که

يک چشممو باز کردم چراهمه مردم برعکسن اون چشمموباز کردم يا ابلفضل ياخدا چرااستاد برعکسه ليالروديدم که گفت 

سرجام بشينم چه جالب االن  بلند شو دختر خودت روزمين خوابيدي هوم من کجا خوابيدم ليال دستمو گرفت وگذاشت

ديگه برعکس نيستن استادو ديدم هنگه منه وا اين چرا اينجاست ليال دمه گوشم گفت ديونه توبه استاد برخورد کردي 

ويييي بدبخت شدم توفکر رفتم نه بابا بدبختي کجا بود يک فرصت طالي برام محيا شد سريع رفتم تو نقش به ليال نگاه 

چيزيم نيست ليالازحرفم دهنش باز موند منم بادرد بلند شدم حاال وقته بازي هست دستمو روسرم  کردم گفتم نه ليالجان

گذاشتم وکناره استاد ايستادم لباسام خاکي شده بودن استاد معذرت حواسم نبود بهش نزديک شدم منو ميبخشي استاد 

ين ليالديونه روشنيدم همينطور اين باجوابش خودمو توبغلش پرت کردم مثال غش کردم باچشماي بسته صداي جيغ ا

 .....اقاوسواسي اي توروحت به صورتم سيلي ميزد

شيطونه ميگه چشمامو باز کنم يک سيلي محکم مهمونش کنم بيشعور بلندم کن منو ببردکتر من که ميدونم دار حرصشو 

پيش ميره رواني ميمردي  سرمن خالي ميکنه خواستم بيدار بشم که اززمين کنده شدم اخيش بلخره نقشم داره خوب

ازهمون اول منو بلند ميکردي المصب بغلش عجب جاي گرمي بود ها همينجور مثل مُرده ها بودم منو توي ماشيني سوار 

کردن اين ليالهم داشت باگريه هاش گوشمو کر ميکرد يک چشممو اروم باز کردم فقط ليالروديدم اين اقاوسواسي فکرکنم 

د به ليال نگاه کردم قيافش خنده دار بود ولي اين خنگه نبايد بهش چيزي بگم وگرنه لوم ميده رانندگي ميکرد منو نميدي

 ..... بهتر همينجور بزارم يکم اشک بريزه چشماش يکم به شستشو نياز داشت

 ـــــ



 

ونستم به فکره نيما.. واقعا هنگ کردم اين دختره يهو چشد توبغله من افتا همه جاش خاکي بود فعال تو اين وضعيت نميت

تميزيو نظافت باشم سريع اين دخترو بلند کردم وبه سمته ماشينم بردم تند رانندگي ميکردم صداي دوستش رواعصاب 

بود همش گريه ميکرد بيشتر منو دستپاچه ميکرد واقعا ترسيده بودم چرااين دختر ازحال رفت بهش نگاه کردم هنوز 

م به سرعت به سمته بيمارستان رفتم بلخره رسيديم سريع ازماشين پريدم واين بيهوش بود دوباره حواسمو به رانندگي داد

دخترو بلند کردم داخله بيمارستان شدم که چندتا پرستار دورم جمع شدن وخانم سپهري روباخودشون بردن واقعا حالم 

 ..... توصالن بخش منتظر بودمخوب نبود تاحاال اينجوري برام اتفاق نيوفتاده بود من بيرون بودم ولي دوستش باهاش بود 

 ـــ

من. اخ ديونه ها بهم سرم زدن روانيا چه محکم سوزنو تودستم ميزاشتن هاا اينم منو باگريه هاش کر کرد وقتي شنيدم .

پرستاررفت بيرون چشمامو باز کردم اي مرگ اي بميري کرشدم ازدانشگاه تااينجا گريه ميکني ليال بادهن باز بهم نگاه 

 ...ه نکنه فکردي واقعا دارم ميميرمميکرد چي

 ـــ

ليال. رواني ديونه حيف اشکام به خاطره تو ريختم يعني همش فيلم بود إإإ منه خر فکردم واقعا حالت بدشده نگو تويه .

مارمولک همه روسرکار گذاشته بودي استادو بگو ازترس داشت پس مي افتاد دختري رواني نگفتي ازترس يهو سکته 

 .....کنه

 ـــ

من.خندم گرفت عزيزم اين تازه اولش توهم به گريت ادامه بده که بهمون شک نکنه ميخوام بدجور سکتش بدم صداي ..

 ....باز شدنه درامد سريع توحالته کما رفتم

 ـــ

ده ديگه نيما.وارده اتاق شدم ديدم هنوز بيدار نشده از دوستش پرسيدم بيدارشد يانه که زد زيره گريه گفت حالش خيلي ب

 ...داشتم سکته ميکردم اخه چرااينجوري شد دستامو روي موهام کشيدم وبهش نگاه کردم هي خدا ازاتاق بيرون رفتم

 .ـــ

 ....من.ايول ليالهم کارش درسته وقتي اقاي وسواس رفت منو ليال ريز خنديدم.

 .سکته کنه فقط سوتي ندي هاا واي ليال من اينو ادم ميکنم حاال ببين بهتره بهش بگي بيدار شده ميترسم

 ــ



 

 ... ليال.ايش باشه خودم کارمو بلدم.

 ــــ

من. منتظر موندم تابفهمم اگه استاد ببينه من بيدار شدم چکار ميکنه توفکر بودم که در باز شد چشمام داشت ازحدقه .

 ... بيرون ميزد اين چرا اينجوري امدمن که شهيد نشده بودم اي بابا ملت خل شدن ها

 ــــــــ

سالمه حاال اين همه ترسو هيجان براچي بود نميدونم  نيما. باورم نميشه يعني حالش خب شد سريع به اتاقش رفتم تاببينم.

فقط اينکه خوشبختانه چيزيش نشده بود هوف خداروشکر بخودم امدم احم احم کُتمو مرتب کردم وخيلي مغرورانه بهش 

 گفتم حالتون خوب شده ؟؟؟

 ــ

وسواس توبغلش افتادم اولين نقشم به من. تودلم گفتم خوب بودولي اينکارام الزم بود برااين که مانتوم خاکي بود اينم .

موفقيت رسيد بخودم امدم وصدامو گرفته نشون دادم بله استاد خوبم ببخشين ازکارو درس افتادين باورکنين نميدونم چرا 

اينجوري شد خودمم نفهميدم به ليال نگاه کردم همچين نگاهش کردم که اون نيششو بست رواني داشت ريز ميخنديد به 

کردم انگار توفکر بود اي بابا اينم توحالو هواي خودش بود الکي سرفه کردم تابخودش بياد ميشه کمکم کنين استاد نگاه 

 ... بتونم بشينم اين دختره احمق خواست بياد که ازنگاه خشمگينم گفت

 ـــ

 ....ليال ببخش مبينا مامانم بهم زنگ زده بود بايد برم کاري نداري عزيزم.

 ـــ

فتم کوفتو عزيزم همچين عزيزمي گفت که خودم باورم شد واقعا عزيزشم بالبخند مصنوعي گفتم نه عزيزم من. تودلم گ.

ببخش تورو توزحمت انداختم ميتوني بري وقتي رفت ازپشت سره استاد برام خطونشون ميکشيد بلخره يک مزاحم کم 

تم استاد معذرت شما ميتونين برين حالم خوب شد اينم ماته حرکاتم بود شانس نداريم همه ازمن فرارين هي خدا بهش گف

شده خودم يک تاکسي ميگيرم ميرم خونه زيرچشمي بهش نگاه کردم حواسم به کارم نبود اي بابا اين چرا نميره خواستم 

ازتخت بيام پاين نميدونم چيشد که تعادلمو ازدست دادم ولي اين اقاوسواسه منو گرفت خداروشکر اگه مي افتادم حتما 

م خراب ميشد توبغله اين استاد بودم بدک نبود حسه جالبي بود ولي بيخيالش اين االن دشمنه منه يعني کارم هنوز صورت

 ......باهاش تموم نشده ازبغلش بيرون امدم وا اين چرا چشماش بستس

 ـــ



 

وقتي ازبغلم بيرون  نيما. اين دختر هنوز گيج ميزن داشت مي افتاد که گرفتمش ولي عجيب حسه ارامشي بهم دست داد.

امد بخودم امدم وچشمامو باز کردم ديدم چشماي سبزش ماته من بودن نميدونم چرا نميتونستم ازشون چشم بردارم ديدم 

اخماش رفت توهم بخودم امدم احم احم من برم برگه ترخيسو امضا کنم سريع ازاتاق بيرون رفتم هوف نفس کم داشتم 

مم شد بيخيال زدم وکاراي ترخيسشو انجام دادم االنم توماشينم نشسته زير چشمي بادستم خودمو باد زدم چرايهو گر

 ....حواسم بهش بود همش باموبايلش ورميرفت لبشم ميخنديدنميدونم چرا يهو عصبي شدم ولي عصبانيتمو محار کردم

ديگه داشت رواعصابم راه ميرفت اين کي بود که اين دختر بهش اس ميداد فوري زدم روترمز بهش نگاه کردم ديدم 

باترس بهم ذول زده بود چيزي نداشتم بگم يک فکري به ذهنم رسيد فوري گفتم فکرکنم ماشينم خراب شد االن ميام 

 ... الکي باماشين ورميرفتم خودمم حاليم نبود چم شده بود

 ـــــ

من. باموبايلم داشتم ورميرفتم امار کارارو به ليال ميدادم همش ي چيزاي خنده دار مينوشت ميخواستم بهش اس بدم که .

يهو ماشين ترمز کرد به اين اقا وسواسه ذول زدم که گفت ماشين خراب شده االن يک ساعته داره باهاش ور ميره ديگه 

به سمتش رفتم نگاه کردم ديدم دستاش سياه شده برام عجيب بود مگه  داشت حوصلم سرميرفت ازماشين پياده شدم

داريم مگه ميشه اين دستاش روغني شده به اسمون نگاه کردم ميخواستم ببينم افتاب ازکدوم طرف درامده هي اينو اونور 

با اين امروز. ي چيزيش نگاه کردم اسمون ابري بود نه حتما سنگي چيزي روسرش افتاده بهش نگاه کردم ماته من بود اي با

 ??? هست سريع گفتم ماشينتون کي درست ميشه

 ــــ

 .. نيما .نگران نباشين درست شد ميتونين سوار شين.

 ـــ

 .. من. خواستم سوارشم که دوتا جوجه عقاب باماشين مدل باال کنارم ايستادن بهشون ذول زدم اينا چي زر ميزنن.

 ـــ.

 ...ابا اون پسره کت شلوراري رو.ول کن باما خوش ميگذره هااا مگه نه ساسان .خخخخخمزاحم..دخي بيا سوارشو ب.

 ـــ

 من.بروبابا جوجه عقابي برو به بابات بگو پول جيبيتو بده هه.

 ــــ



 

نيما. داشتم عصبي ميشدم ملت چقد ديونه شدن االن به مغزشون نميرسه فکرکنن شايد شوهرش باشن سريع به طرفش .

نو ازماشين بيرون اوردم يک باره ديگه بگو چي زر زدي هاا جرعت داري دوباره تکرارش کن وقتي تکرارش کرد رفتم واو

يک مشت تو دهنش زدم که باعث شد دهنش خوني بشه داشتم اينو ميزدم که اون يکي بهم حمله کرد ويک مشت به 

اشين خيلي اين سوسوالرو زدم که باعث شد صورتم زد ازاينورم اين دختر جيغ جيغ ميکرد که سرش داد زدم بروتو م

ازدستم فرار کنن وقتي فرار کردن به سمته ماشين رفتم وسوارش شدم اين دختر هم همش گريه ميکرد به مستقيم خيره 

 شدم وخونه روي لبمو پاک کردم گفتم االن براچي گريه ميکنين ؟؟

 ـــ

ومن بدبخت دسته اينا نيوفتم به گريه افتاده بودم چون واقعا براي من مردک رواني اين همه مردموزنده شدم تا سالم بمونه 

 ........خودم ترسيده بودم بدرک بزار همو بکشن ولي به من اسيبي نرسه

ازفکر بيرون امدم گفتم خب ترسيدم شما اون بنده خداهارو بکشي خونشون گردنه هردومون بي افته نميدونستم چي 

ميگفتم بهش نگاه کردم لبش خوني بود خودبخود دستمال کاغذي رو از جعبه دراوردم ولبشو پاک کردم به چشماش نگاه 

رت نفساش به دستم ميخورد که باعث ميشد خودمم گرمم کردم نميدونم چرا نفسم بند امد دستم هنوز رولبش بود حرا

بشه بخودم امدم وسرجام نشستم سرم پاين بود دختره رواني چرا ماتت برده بود االن فکرميکنه تو نديد بديدي اي خدا 

چقد خنگ بازي درميارم خداروشکر ماشين حرکت کرد زيرچشمي بهش نگاه کردم اخماش توهم رفته بود هوف بلخره 

نم رسيديم خواستم پياده شم ولي نميتونستم بدونه تشکر برم بهش نگاه کردم گفتم ممنون استاد ببخشيد شمارو به خو

 ..... تودردسر انداختم باحرفش جاخوردم

 ــــ

نيما. ماته اين دختره بودم اصال دردي حس نميکردم نميدونم چيشد که دستشو ازلبم برداشت وسرجاش نشست وسربزير .

روشن کردم وبه راهمون ادامه دادم توفکر رفتم نبايد بدونه فکر ترمز ميکردم ياده متلکاي اين پسرا افتادم شد ماشينو 

اخم کردم نميدونم چقد گذشت که به خونه ي اين دختررسيديم ازم تشکر کرد ولي نميخواستم منو استاد صدا کنه گفتم 

 ..... ي راحتمنيما صدام کنين ديدم باتعجب بهم نگاه ميکرد گفتم اينجور

 ـــ

من. پس اسمش نيما بود هه خيلي خوبه باصداي گرفتم گفتم بازم ممنون نيما جون خخخخ تو خماري گذاشتمش وازش .

جدا شدم داخله خونه رفتم پشت در موندم يکم که گذشت گازه ماشينو گرفتو رفت خندم گرفت مرداچقد بي جنبن خوبه 

 ..... له خونه شدماينم يک نقطه ضعفه ديگه بالبخند داخ

 ــــ



 

نيما. وقتي اينجوري صدام زد هنگ کردم واقعا نميدونستم چکار کنم من چرا اينجوري شدم اصال کي رفت خداي من ازفکر .

بيرون امدم وماشينو روشن کردم توراه همش بفکر اين دختره بودم اسمش چي بود دوستش صداش ميزد مبينا اره اين 

 دم تازه يادم افتاد کتم خاکي شده بود تمام صحنه هاي امروز مثل فيلم ازذهنماسمش بود وقتي بخونه رسي

ميگذشتن واي خدا چرا اين دختر همش توذهنمه بيخيال نيما برو حموم کن ازذهنت ميره نيم ساعتي حموم کردم واقعا هم 

به فکر رفتم امروز بخاطره اين ازذهنم رفت وقتي بيرون امدم يک ليوان چاي براي خودم ريختم وروي کانافه نشستم و

 ...... دختر نشد درس بدم پس به حساباي رستوران ميرسم

 ـــ

من. اي بابا ليال ميگم اين رواسمشم حساسه بخدا خودش بهم گفت اسمش نيماس واي خدا خودش داره تمامه نکته ضعفاشو .

 خخخبهم ميده بدونه اين که خودش متوجه بشه خخخخخ پسره مغرور وسواسي خل 

 ـــ

ليال. مبينا گناه داره دختر اخرش برات دردسر ميشه ها خودت ميگي بخاطره تو دعواکرد بيخيالش اين يريگي توکفشش ..

 ...هست

 ـــ

من. نه بابا پسره خنگترازاونيه که توفکر ميکني بعدشم من بيکارم واذيت کردنه اين بشر برام سرگرميه خوبيه باکلي .

 .......خنديدن به استادمون بلخر تلفنو قطع کردم

بم شب بود ميگم چرا خوابم مياد نگو وقته خوابمه اخه من زود ميخوا?:??هي خدا چقد خنديديم هوف ساعتمو ديدم واي 

بيخيال به تختم نگاه کردم وخودمو پرت کردم واي من عاشق تختم بودم يعني عشقم بالشتو تختم هستن عروسکه بزرگمو 

 .... بغل کردم وبخواب عميقي رفتم

 ـــــ

نيما.. اي بابا چشمام سوخت اينقد اين برگه هارو حساب کردم گردنمو ماساژ دادم به ساعت دستم نگاه کردم چي ساعت 

چقدزمان زود ميگذره برگه ها رومرتب کردم وتوي پوشه اي گذاشتم واونارو به اتاقم بردم وتوي کيفم گذاشتمشون ??:??

خيلي خب اينم ازحسابا خيلي گشنم بود ازاتاقم بيرون رفتم وبه سمته اشپز خونه حرکت کردم دره يخچالو باز کردم پيتزاي 

ازگشنگي ميمردم دستو صورتمو شستم وبه سمته اتاقم رفتم وخودمو ديروزو دراوردم ومشغوله خوردن شدم اخيش داشتم 

 ..... روي تخت رها کردم وخوابيدم

 ــــ



 

ظهر بيدار شدم خيلي خوابم مياد ميخواستم دوباره بخوابم ولي صداي موبايلم گوشمو کر کرد به صفحه نگاه ?:?من.ساعت .

 ....کردم عکسه ليالخروسه بي محل بود دکمه روزدم الوو

 ـــ

 ... ليال.الو سالم دختر چقدميخوابي بيدارشو حوصلم سررفته.

 ــــ

 من. به من چه حوصلت سررفته مگه من دلقتم ليال ميام درخونت ميزنمت هااا.

 ـــ.

 .... ليال. خخخ توکه دلقکي ولي جدي نمياي دور دور کنيم بابا ولکن اون تختو همش چسبيدي بهش..

 ـــ

 .... ش نده که من روتختم غيرت دارممن. به تختم فو.

 ـــ

ليال.خاک توسرت ادم نيستي مردم روعشقشو حساسن اين روتختش خخخخ ولکن اين حرفارو ميگم اين پنج شنبه من ...

مهموني گرفتم يعني نامزدي خواهرمه باباهم اجازه داد تمام دوستاواستادارو دعوت کنم اين استادم دعوت کردم نميدونم 

 طوره ؟؟؟مياد يانه امروز بيا باهم بريم بازار لباس بخريم چ

 .ـــ

من. استادم دعوته واي پنج شنبه شب چي ميشه اوکي ميام وقتي اماده شدم اس ميدم موبايلمو قطع کردم وازتخت پريدم ..

پاين وبه سمته دره اتاقم پرواز کردم کسي بيرون نبود به سمت دستشوري رفتم وقتي دستوصورتمو شستم به اينه بخودم 

اکنه بياد اره حتما ميادخودش گفت بينظم نيست اي جانمي جان برات نقشه هاي دارم نگاه کردم لبخندي زدم ايول خد

 ...بارقص ازدستشوري بيرون امدم وبه سمته اشپز خونه حرکت کردم روي ميز نشستم ومشغوله خوردن شدم

 ـــ

نميدادم بيخيال ميرم تبريک  نيما. اي بابا کلي کارسرم ريخت به اين خانم بهادري قول دادم به مهمونيشون ميام کاش قول.

 ....ميگمو ميام نميخوام تااخره شب اونجا بمونم حاال کوتاپنج شنبه فعال به کارم برسم

 ـــ



 

من.واي چندساعت توبازار داريم ميچرخيم هيچي پيدانکردم چشمم به يک مغاز افتاد واي ليالاونجارو بريم اون مغازه .

سه شب خيلي قشنگو پرو کردم ازسينه يکم باز بود وهمش باسنگاي قشنگي دست روببينيم به سمته مغازه رفتيم ويک لبا

کارشده بود واقعا عالي بود انگارواسه من دوخته بودن حتي ليال گفت خيلي بهت مياد باشه پس همينو ميخرم خالصه کلي 

 ....خريد کرديم وغذاخورديم االنم خسته دارم بخونه حرکت ميکنم

دم سريع داخله خونه شدم وخريدامو بردم به اتاقم وخودمو همينجوري روتخت پرت کردم واي بلخره به خونه رسي

 ... وخوابيدم

 ــــ

 .... ـنيما. چندساعتي توتختم غلت ميزدم چرا خوابم نمياد اي بابا اينقد توافکار غرق شدم تا خوابم برد

 ـــ

وهامو طالي رنگ کردم ازبابا مامان اجازه گرفتم وبه من. چندروزي از خريد کردنمون ميگذشت االن روزه پنج شنبس م.

ارايشگاه رفتم االنم اين خانم داره باموهاي بدبختم کشتي ميگيره. اي نميري ليال منو وادار به ارايشگارفتن کردي بلخره 

نبود يعني  اين خانم رواني دست ازسرم برداشت باحرفش به اينه نگاه کردم وبعد به پشته سرم نگاه کردم کسي پشت سرم

اين دختر من بودم دهنم باز موند واو چکارکردي خانم ارايشگر دستت طال کلي اين خانمه ازم عکس گرفت واسه نمونه 

کاراش اي بابا فکردم معروف شدم هاا تواين دنيا هرکس واسه خودش کارميکنه بيخيال زدم ازارايشگاه بيرون رفتم وسواره 

ولي باسرعت رانندگي ميکردم بيشعورا بي جنبه ها براهمين کشورمون هنوز ازنظره ماشين شدم توراه کلي مزاحم داشتم 

فکري عقبه براي اين ملت متاسفم هي خدا به اين پسرا عقل بده به ماهم پول بيخيال بابا رفتي توکاره سياست اهنگو بچسب 

اليشون ماشينو پارک کردم وداخل شدم صداي سيستمو باال بردم تابه خونه اين ليال خله رسيدم هوف بلخره کناره دره وي

صداشو شنيدم اوه اوه چه عصبي به ايناامرونهي ميکرد باسرعت ازمن رد شد رواني خروس بااين حرفم توجاش ايستاد وبه 

 ... من نگاه ميکرد باشک بهم نگاه مي کرد بعد توبغلم پريد

 ــــ

شکل شدي دسته ارايشگروبايد ازطال ساخت ببين ازتو چي ليال.مبيناتوي دختر چه ماه شدي واي باورم نميشه خيلي خو.

 ....ساخته

 ـــ

من. نخيرم من خوشکل بودم ولي چشم بسيرت ميخواست که تو نداشتي االنم بروکنار ميخوام لباسامو عوض کنم کجا .

 ...بايدبرم؟؟؟



 

 ـــ

 .... ليال بياتواتاقه من برو.

 ـــ

من.لباسامو عوض کردم وازاتاق بيرون امديم منو ليال روي يکي ازصندلي ها نشستيم يکي ازاستاداي جوان به من پيله کرد .

اي بابا حيف که اينجا مهمونيه دوستمه وگرنه حاليش ميکردم داشتم ازدستش ديونه ميشدم همش ميگفت ازمن خوشش 

ه ليال گفتم توبرو پنج دقيقه ديگه صدام کن ليالهم باخنده ازمن امده چندروزي ميخواد بامن دوست بشه واسه اشناي ب

 ....جداشد چند دقيقه گذشت تامنو صدازد اي نميري دختر که هرچي ميکشم ازدست تو ميکشم

 ـــ

 ..ليال.خخخخ بده اينقد برات خاستگارجمع کردم خخخخ..

 ـــ

 .... تيکه اي شده من.ميخواستم جوابشو بدم ولي چشمم به استادنيما خورد عجب.

 ـــ

 ....ليال.واي راست ميگي مبينا بيا بريم پيشش.

 ـــ

نيما. دوتا دختر پيشم امدن اين يکي خانم بهادري بود اون يکي برام اشنابود ولي نشناختمش ميخواستم هرچه زودترتبريک .

اين دختر مبيناس؟؟؟بهش نگاه  بگمو برم ولي باصداي استاد موالي هنگ کردم داشت خانم سپهري روصدا ميزد يعني

کردم اره خودشه اخمام رفت توهم يعني بااين لباسا کناره موالي چشم هيز نشسته بود وقتي ازپيشم رفتن ديگه تصميم 

گرفتم تااخرشب اينجا باشم يک جاي ازصندلي ها خالي بوداونجا نشستم وبه اونا نگاه کردم باصداي دي جي که ميگفت 

زاريم به مبينا خيره شدم که بااين موالي به وسطه رقص رفتن داشتم عصبي ميشدم چراغاروخاموش اهنگه رقص دونفره مي

 ....کردن فقط نوره کمي بود باعصبانيت ازجام بلند شدم وبه سمته مبينارفتم

انم سپهري به سمته مبينا رفتم ودستشو ازدسته اين استاد موالي هيز بيرون کشيدم وبه موالي گفتم ببخشيد اقاي موالي خ

به من قول دادن که امشبو بامن برقصن دسته مبينا تودستم بود بهش نگاه کردم هنگ کارم بود ازاقاي موالي فاصله گرفتم 

 ... ومبينارو بخودم چسبوندم توگوشش گفتم به نفعته چيزي نگي وگرنه بد ميبيني

 ــــ



 

من. من کي بهش قول دادم اين توَهم زده شيطونه ميگه االن سره هردوشونو بکوبم بهم ولي الل شدم همون بهتر ازدسته .

اين کنه استاد موالي راحت بشم خودش کلي خالصه نيما منو يکم دورترازاين موالي برد ديدم رفت روي ميزي نشست 

خواستم ازش جدابشم که صداشو دمه گوشم شنيدم داشتم عصبي بيخيالش بخودم امدم وا اين چرا منو بخودش چسبونده 

ميشدم اين چي زر ميزد هرچي خواستم خودمو از بغلش بيرون بکشم نشود المصب چه قدرتي داشت منم دمه گوشش 

گفتم ولم کن تا نزدم ناکارت کردم اوه اين همه جرعت ازمن بعيد بود ولي واسه امتحان خوب بود شايد ترسيد بابا ترس 

کجا بود اين که داره ميخنده کوفت نخند ولم کن اصال برو بايکي ديگه برقص بهش نگاه کردم ديدم بالبخند بهم نگاه ميکنه 

 اي بابا اين حتما ي چيزي خورده وگرنه اين مرد مغرور بود چيشد اينجوري شد ؟؟؟؟

 ــــ

فکر بيرون امدم ديدم بهم ذول زده نميتونستم نيما. ازتهديداش خندم گرفت اخه جوجه چرا الکي تهديد ميکني خخخ از.

چشممو اززيبايش ببندم خودبخود لبمو رولبش گذاشتم وشروع کردم به بوسيدنش اصال کارم دسته خودم نبود بهش نگاه 

کردم اشکش درامده بود خداي من چرا من اينجوري کردم دستم از کمرش برداشتم ميخواستم ازکاري که کردم 

باسرعت ازپيشم رفت ومنو اونجا تنها گذاشت باعصبانيت دستامو به موهام کشيدم لعنتي من چکار عذرخواهي کنم ولي 

کردم به در نگاه کردم ديدم استاد موالي بيرون رفت بيخيالش شدم به سمته باغ رفتم توجاي خلوته تاريکي بودم که صداي 

 ..... دم موالي به مبينا التماس ميکنه که اونو برسونهشنيدم بيخيال زدم ولي اين صدا خيلي اشنابود به سمته صدا رفتم دي

 ــ

من. بيشعور رواني فکرده من کيم که به اين راحتي بزارم يک پسر منو ببوسه نميدونم واسه چي گريم گرفت بيشعور البد .

هم ريخت فکرده من ازاون دوست دختراشم واي سرم درد ميکنه حيف حال نداشتم نقشه بکشم يعني تمام نقشه هام ب

لباسامو پوشيدم واز ليال عذرخواهي کردم وبه خواهرش تبريک گفتم .به سمته درخروجي داشتم ميرفتم که اين استادجلوم 

ظاهر شد خيلي التماسم کرد منم حوصله رانندگي نداشتم بزور قبول کردم وسواره ماشينش شدم استادبود منم بهش اعتماد 

ي نميدونم چرا داره راهو اشتباه ميره اقاي موالي دارين راهو اشتباه ميرين صداي کردم توراه ادرس خونه روبهش دادم ول

قفله دره ماشين گذاشت بيشتر بترسم باجيغ بهش ميگفتم وايسته ولي باپشته دست تودهنم زد به هق هق افتادم باالتماس 

بود خداروازته دل صداميزدم  بهش گفتم واسته بااون لبخند چندش اورش داشتم سکته ميکردم منو بجاي پرتي برده

ماشينشو توجاي خاموش کرد وبه سرعت پياده شد منوهم بزور پيادم کرد داشتم ازحال ميرفتم دوباره باگريه التماسش 

 .....ميکردم منو کشون کشون ميبرد که

 ـــ



 

ه اي داره اشغال چه جاي نيما. دختره ي ديونه چرا سواره ماشينش شد همه راهو دنبالشون ميرفتم بيشرف ميدونستم نقش.

پرتي روانتخاب کرده مبيناروديدم داشت بهش التماس ميکرد ديگه خون جلو چشممو گرفته بود فوري ازماشين پياده شدم 

 ...وباسرعت خودمو بهشون رسوندم دسته رومينارو گرفتم

گذاشتم ويقه ي اين عوضي دسته مبينارو گرفتم که باعث شد هردوشون بهم نگاه کنن بايک حرکت مبينارو پشت سرم 

روگرفتم داشتي چکارميکردي عوضي روزمين انداختمش که باعث شد نشسته عقب عقب ميرفت باپام به شکمش زدم 

 .... گفتم داشتي چه غلطي ميکردي صداشو شنيدم گفت

 ــ

 ... موالي.. ببين اين طعمه ي منه دخالت نکن

 ــــ

ه ترازدهنت حرف ميزني دوباره بالگد به شکمش زدم که باعث شد دادش بره نيما. توچي زر .زدي طعمه ي تو داري گند

هوا که طعمه توي هااا بازم زدمش اينقد عصبي بودم مبينا به کمرم چسبيده بود مرديکه احمق مثال تواستاده جامعه هستي 

ال سزاي تو مرگه خواستم عوضي امثال تو جامعه رو خراب کردن دوباره زدمش که باعث شد ازدهنش خون بياد کثافت اشغ

 ... بزنمش ولي مبينا جلومو گرفت نزاشت بزنمش بروکنار مبينا اين بايد ادم شه برو کنار

 ـــ

مبينا.. خداروشکر فرشته ي نجاتم امد ازترسم به کمره نيما چسبيدم داشت اين عوضي رو ميکشت که جلوشو گرفتم .

اينکارو نکن خواهش ميکنم بياازاينجا بريم خيلي ترسيده بودم ازترس بخودم ميلرزيدم کته نيمارو گرفته بودم بهش 

ن شده بود خدايا اين کابوسو ازمن دور کن دستاي نيما دوره التماس ميکردم اشکام هي ميريخت اين موالي هم نقشه زمي

کمرم حلقه شد منو انگار بغل کرده بود همينجور منو توماشينش گذاشت وبه سمته ماشين موالي رفت وکيفمو ازتوماشين 

چيشد  اورد خواست سواره ماشينش بشه که اين موالي پشت سرش امد جيغ زدم مواظب باش ولي اخه نيمادرامد نميدونم

نيمادوباره مشغوله کتک زدن موالي شد ديگه داشتم سکته ميکردم به هق هق افتادم صدام گرفته بود چنددقيقه بعد نيما 

سواره ماشين شد ازچيزي که ديدم داشتم ميمردم کتش خوني بود اشکموپاک کردم درست بهش نگاه کردم چشماشوازدرد 

زدم زيره گريه بهم نگاه کردلبخنده کمرنگي زد وماشينو به حرکت بسته بود باصداي لرزونم گفتم حالت خوب نيست 

 ...دراورد نميدونم چقد گذشت که ترمز کرد صداشو شنيدم گفت

 ـــ

 ..نيما.. ميتوني رانندگي کني ؟؟؟



 

 ـــ

باسرعت به من. اره ميتونم سريع جامونو جابه جا کرديم هنوز چشمام باروني بود.ولي تمام قدرتمو جمع رانندگي کردم و.

سمته بيمارستان رانندگي کردم به نيما نگاه کردم داشت توخونش غرق ميشد بلخره به بيمارستان رسيديم بادورفتم وبا 

چندتا پرستار امدم که نيمارو بابرنکار بردن منم همراهشون ميرفتم باگريه بهشون التماس ميکردم که نجاتش بدن پرستارا 

بردن وبهم سرم زدن يکم حالم خوب شده بود چند ساعتي پشت دره اتاق عمل بودم به بزور ارومم کردن منو تويک اتاق 

ساعت نگاه کردم وبيرون رفتم داخله ماشين شدم موبايلمو ازکيفم دراوردم وبه مامان بابازنگ زدم بهشون گفتم امشب 

 ....ه سمته بيمارستان رفتمپيشه دوستم ميمونم نميخواستم نگرانشون کنم گوشيرو قطع کردم وازماشين پياده شدم ب

وقتي داخله بيمارستان شدم صداي پچ پچ پرستارارو شنيدم که ميگفتن گناه داشت جونه خيلي خوشکلي بود ولي عمرش 

تواين دنيا نبود مردم چقد بيفکر شدن جَونه مردم مُرد هيچ کس ازخانوادش نيومدن فقط يک دختر باهاش بود با منم ديگه 

اروسرم سياهي رفت ديگه نفهميدم چيشد وقتي بيدار شدم نور بود همجا سفيد من کجام سرم درد نشنيدم چي گفتن دني

ميکرد خواستم دستمو روسرم بزارم که باعث شد اخم در بياد سرم به دستم گذاشتن من توبيمارستان چکار ميکنم يکم که 

وتا پرستار به سمتم امدن ومنو اروم کردن دوباره فکرکردم ياده نيما افتادم باگريه وجيغ بيمارسانو روسرم گذاشته بودم د

 ... بيهوشم کردن

 ــــــ

نيما. چشمامو باز کردم تويک اتاقي بودم اخ درد داشتم به پهلوم نگاه کردم بادرد بزور توجام نشستم چرا کسي پيشم ..

 ... نيست درباز شد ويک پرستار امد تو سرمو چک کرد ازش پرسيدم همراهم کجاس؟؟

 ـــ

 .!پرستار. کدوم همراه نکنه اون دخترو ميگي ؟؟.

 ــــ

 نيما.اره يک دختر همراهم بود چرا اينجا نيست ؟؟

 ــ

 .. پرستار.اون دختر بيمارستانو روسرش گذاشته بود نميدونم يهو چش شد که روزمين افتاد فکرکنم فشارش افتاده بود.

 ـــ

 !نيما. االن کجاس حالش خوبه ؟.



 

 ــ

 پرستار. وقتي بيدارشد دوباره بيمارستانو روسرش گذاشت مجبور شديم بيهوشش کنيم همسرتون خيلي نگرانتون بودن.

... 

 ـــ

نيما. لبخندي زدم بهش گفتم اره همسرم خيلي عاشق منه براهمين هي غش ميکنه به پرستاره نگاه کردم چپ چپ نگاهم 

اقا ميخنده چون زنش بخاطرش غش ميکنه باحرص ازپيشم رفت هي  ميکرد شنيدم گفت زنش داره ازغصه ميميره اين

 ... خدا نتونستم ازتختم پاين بيام براهمين دوباره خوابيدم ومالفه رو تااخر روسرم کشيدم

 ـــ

من. اي بميرين همش منو توکما ميبرين وقتي ازتخت پاين امدم باسرگيجه به دررسيدم ودرو باز کردم اين پرستاره همش 

ت برواستراحت کن اما من فقط ميگفتم نيمارو کجا بردين خواهش ميکنم بزارين براي باره اخر اونو ببينم بابي ميگف

حوصلگي پرستاره منو به اتاق نيما برد ومنو تواتاق تنها گذاشت منم وقتي ديدم مالفه روسرشه هق هقم بيشتر شد وسرمو 

اين خوشتيپي خوشکلي وسواسي مهربوني زيرخاک بره اينارو روي سينش گذاشتم چرازودرفتي حيفه تونيست استاد به 

باگريه ميگفتم وقتي بخودم امدم حس کردم قفسه ي سينش باال پاين ميشه درست دقت کردم قلبشم ميزنه سرمو باال 

 .اوردم جيغ زدم مالفه ازسرش برداشته بود چشماشم به من نگاه ميکردن لبشم ميخنديد بهش گفتم تونمردي؟؟؟

 ـــ

نيما.تازه داشت خوابم ميبرد که صداي گريه ي مبيناروشنيدم چرا داشت اين حرفارو ميزد ميخواستم ارومش کنم ولي .

خودش اروم شد خندم گرفت روحرکاتش مات شده بودم سرشو باالاورد وقتي منو ديد جيغ کشيد باحرف اخرش بيشتر 

براهمين گفتم راستي حرفات خيلي قشنگ بودن ميشه خندم گرفت ميخواستي بميرم سربزير شد ميخواستم اذيتش کنم 

دوباره تکرارشون کني خيلي به دلم نشستن خخخ اوه.اوه اين دختر خجالتم ميکشه صورتش قرمز شده بود يک شعر 

قديماازکاله قرمزي شنيده بودم که ميگفت ))سرتو باالکن سربناز منو نگاه کن سربناز((.بااين شعر لبخندي زد وبامشت به 

 ....وم زد بيشتر خندم گرفت خودمو سرجام درست کردم ونشسته بهش خيره شدم گفتم توبه من بدهکاري هااباز

 ـــــــ

 .....من. اره ممنون که نجاتم دادي ايشاال يروز جبران کنم باحرفش هنگ کردم.

 ـــ

 ......... ود گفتم جبران کننيما..ديرنشوده االن جبران کن لبخندي زدم وکشيدمش روي پام نشوندمش هنوز هنگ ب.



 

 ـــ

من.وقتي منو کشيد تعادلمو ازدست دادم وباعث شد روي پاش بشينم باحرفي که زد هنگ کرده بودم تمام صورتمو اناليزم .

ميکرد به لبم خيره شد بعد به چشمام منظورشو گرفتم واقعا بهش مديون بودم منم به لبش خيره شدم داشت بهم نزديک 

اصله روتموم کردم وتمام وجودم اتيش گرفت بزورلبشو ازلبم برداشت مي شد ولي انگار.ازواکنشم ترسيد براي همين من ف

انگارسير نشده بود باچشماي خمار دوباره به لبم نزديک شدويک گازه کوچيکي ازلبم گرفت باصداي باز شدن در بخودمون 

 .....امديم

وبه دکتر جواب ميداد منم هرچي  وقتي دکتر امد من بلند شدم ميخواستم يکم ازتخت دور شم ولي نيما دستمو محکم گرفته

ميخواستم دستامو ازحصاره دستاش بکشم نميشد از تقال دست برداشتم وبه دکتر نگاه ميکردم دکتر گفته تا چندروز اقانيما 

 ..... مهمونشونه به نيما نگاه کردم بااخم به دکتر نگاه ميکرد باصداي مغرورانه به دکتر گفت

 ــــ

امال حالم خوب شده نيازي نيست چندروز اينجا بمونم همين امروز ميخوام مرخص شم من حالم نيما. اقاي دکتر بند ک.

 .. خوبه

 ــــــ

دکترـ شما االن فکرميکنيد حالتون خوبه چون االن بدنتون بهش مسکن تزريق شده وقتي اثرشون بره کامال به حرفم .

ميتونين برين خب من برم بايد به مريضاي ديگه  ميرسين شما دوروز اينجا بمون نگران نباشين وقتي خوب شدين

 ....سربزنم

 ــــ

من. به نيما نگاه کردم اخماش توهم بود وبه در خيره شده بود نزديکش شدم گفتم نگران نباش هروز کمپوت گيالس .

شيطاني  برات ميارم جيگرت حال بياد ولي بعد پولشو ازت ميگيرم خخخخ بهم نگاه کرد اخماش محوشدن االن چشماش

 .... بودن دوباره منو کشيد گفت

 ـــ

نيما. منو مسخره ميکني مگه ميزارم ازاينجا بري توتااخر بامن ميموني لپشو گاز گرفتم که باعث شد قرمز شه خندم گرفت .

فکرکردي ميتوني ازدستم راحت شي همين کمپوتو دونگي حساب ميکنيم باحرفام هنگ کرده بود ابروهامو باالپاين 

 ...م..که گفتکرد

 ـــ



 

 ...من. اونوقت چي به بابامامان بگم من نميتونم اينجا بمونم باحرفش جاخوردم

 ـــ

 .... نيما. همين االن بهشون زنگ بزن بگو بيان اينجا

 ـــ

من. چي بهشون بگم نميخوام نگران بشن باکلي حرف بلخره به مامان بابازنگ زدم اولش بابا خيلي نگران شد ولي گفتم .

چيزي نيست اينجا بياين خودتون ميفهمين يک ساعتي منتظره بابا مامان شديم خيلي دلشوره داشتم چون ديشب حقيقتو 

از شدنه در بابارو ديدم بعد مامان امد تو که منو بغل کرد بااسترس به به بابا نگفته بودم ازواکنششون ميترسيدم باصداي ب

 ....نيما نگاه کردم وبعد به بابا که بااخم داشت به نيما نگاه ميکرد باصداي مامان که گفت

 ـــ

 ايدا. اينجا چخبره مبينا اين پسر کيه؟؟؟.

 ــ

 ...من. مامان من ادامشو نيماتعريف کرد.

 ـــ

هنچيزو تعريف کردم بااسترس گفتم اقاي سپهري من من به دخترتون عالقمندم ودوست ندارم به غيرازاون به نيما.وقتي 

زنه ديگه اي فکر کنم سرم پاين بود حس کردم اقاي سپهري پيشه من ايستادن سرمو باال اوردم ديدم بالبخند بهم نگاه 

 ....ميکرد گفت

 ـــ

چي دارم بگم فقط ميگم تااخر مواظب عشقت باش مبارک باشه پسرم ايداکنارم  رضا. شماکه بهم عالقه دارين من ديگه.

 !امد وبه هم لبخند زديم توهم يادته؟؟

 ـــ

 ...... ايدا..اره انگارهمين ديروز بود اشکمو پاک کردم باورم نميشه مبيناهم عشقشو پيدا کرده.

 ـــ



 

ه نيما نگاه کردم تودلم گفتم بازي هنوزتموم نشده اقانيما من. خداروشکر راضي شدن بالبخند هردوشونو بغل کردم ب.

 ....خخخخ

 ـــ

 .... ـــــــــ.يک ماه بعد

ـ.من خانم موهامو کندي اشکم داشت درميومد رواني پول ميگيره ارايش کنه ياکچل کنه بلخره دست از سرم برداشت 

 خداروشکرزيردسته اين زن داشتم جون ميدادم هوف باصداي مامان که گفت

 ـــ

 ...لبخند پيشه نيما بروايدا..نيما امده زود بيا عروس نبايد توعروسيش ناراحت باشه بخند مامان قربونت بره بيا با.

 ـــ

من. مامانو بوسيدم وبيرون رفتم به نيما نگاه کردم بادهن باز بهم نگاه ميکرد خندم گرفت بخودش امدودره ماشينو برام .

 ....بازکردپيشم نشست گفت

 ـــ

 ....نيما. چه خوشکل شدي امشب واي مبينا باورم نميشه تو االن ماله مني.

 ــــ

ک سيلي مهمونت کنم تا باورکني.خخخخ خالصه باکلي خندودعوا بلخره روسفره نشستم براي باره سوم گفتم من.ميخواي ي.

بااجازه ي بزرگترا بــله صداي  ک ل ودست امد همه بهم تبريک گفتن هرکسي بهم هديه داد االنم چراغا خاموش منو نيما 

 ...وسط داريم ميرقصيم بهش نگاه کردم ولبخندي زدم

 ـــ

 .... يما.لب مبينارو بوسيدم گفتم اينبارمزه ي روژلبت خوشمزه تربود البته به مزه ي روژاي ديگتم ميرسمن.

 .ـــ

من.ازحرفش خندم گرفت خالصه عروسي تموم شد به خونه ي مشترکمون رسيديم داخله اتاقمون شديم من خودمو به .

 ....ند داشت بهم نگاه ميکرد گفتاون راه زدم دستام داشت ميلرزيد به نيما نگاه کردم بالبخ

 ــ



 

 .... نيما. اگه نميخواي انجامش نميديم.

 ــ

 .....من. دلم لرزيد بهش گفتم انجامش ميديم چند ساعتي ازدنياي دخترونم خداحافظي کردم وتو بغل نيما خوابيدم.

 (ــــــ))))چندسال بعد((((

 ــــــ

 .... من.پــــــويا مگه دستم بهت نرسه.

 ــــ پــايــان

 

 ديگر :  رمان هاي پيشنهادي

 دانلود رمان ساعت هاي خواب رفته از تبلور و ساغر 

 بررسي پيدايش رمان در ادبيات فارسي 

 دانلود رمان شيدايي از فهيمه رحيمي 

 دانلود رمان ترديد از زهرا کريمي 

 دانلود رمان قرار انتقام از صبا سادات جمالي 

 دانلود رمان ساحل آرامش از منير مهريزي مقدم 

 دانلود رمان اتوبوس از فهيمه رحيمي 

 دانلود رمان من يا اون ازzahra.sh.ir  

 

https://novelcafe.ir/saathaye-khab-rafte/
https://novelcafe.ir/peydayesh-roman/
https://novelcafe.ir/sheydayi/
https://novelcafe.ir/tardid/
https://novelcafe.ir/gharare-entegham/
https://novelcafe.ir/sahele-aramesh/
https://novelcafe.ir/otooboos/
https://novelcafe.ir/man-ya-oun/

