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 خوردم که با ی دانشگاه نشسته بودم و آب می صندلي باهام بود نگاه کردم رویی که از راهنما  دوستمشیبه ستا
 دنی شد روم اونم شروع کرد هرهر خندی و آب خالوانی ليدستش زد رو

 وانهیختره د ديری ساعته بگ24 حناق یمرض اله-
 -.           سرم ي فداگهی دي شدسی خکمی شده یبرو بابا حاال انگار چ -.   شده بودسی از چادرم خیقسمت

 یدونی شده میبرو بابا حاال انگار چ-                                                    دی دختره چشم سفيشعوری بیلیخ
 ارهی میکه آب روشن

 22 خوام جراح قلب و عروق بشم ی می هستم سال پنجم پزشکی نامدای توجه بهش رفتم طرف کالس من آبدون
 دوست داره پووووفففف خدااااا چقدر گرمه رفتم مانی اون متخصص زنان و زای طور ولنی هم همشیسالمه ستا

 آخر نشستم و یم صندلرفت  کدومشونچی نگاه ها بدون توجه به هنی شده بود اي برام عادگهیداخل کالس د
 کنار من ولو کرد بهشون نگاه کردم براشون تعجب داشت که من چرا ی هم با نفس نفس خودش رو صندلشیستا
 پا رو دمم بزاره ی خدا نکنه که کسی ولرمی و آسه مامی آسه مذارمی کدومشون ارتباط برقرار نکردم و محل نمچیبا ه

  نرهادشی ره که تا عمر داکنمی ميبا اون طرف کار
 کلی برنزه و هی پوستی مشکي سوخته و موهاي قهوه اي که جذاب بود چشم هانی نگاه کردم با ایی موالدی حمبه

 ي اول هاادمهی دی من رو دي بود که اون روی کسنی پسر اولنی خورد ایحالم ازش بهم م......  من یو قد توپ ول
 نی که ای پرانعهی شروع کرد تو دانشگاه شانمکی محالش نمدی دی وقتی ولدیچی پی به پر و پام میلیسال بود خ

 بهش ي اول کار  منگهی ديزهای چیلیخ.....  و هی سرش الکي و چادر رودی نگاه نکنافشیدختره هرزست و به ق
 گفتم ادی شر و ور ها دو تا زدم تو گوشش و با فرنی دانشگاه شروع کرد به گفتن ااطی تو حی وقتینداشتم ول

 ؟؟؟ بعد بدون توجه به بچه ها که دورم جمع شده بودند به سمت يدیمن نسبت نده فهم  خودت رو بهياقتهایل
 دانشگاه ری مدیمانی سلي آقادمی که دادی اهههههه چرا استاد نمرونیکالس رفتم از گذشته نه چندان دور اومدم ب

تو چشماشون پرژکتور  دخترا انگار بچه ها ساکت شدن و ي پسر جوون و فوق العاده جذاب اومدن تو همه کیبا 
 ي جمهورسیی اومد تو فکر کردم ري با غرور و سردنی کردن پسره همچزینصب کرده بودند شروع کردند آنال

 دادم و با پوزخند بهش نگاه کردم که هی تکمی قفل کردم و به صندلنمی رو سشهی هست دست هام رو مثل هميزیچ
 شونی اي و به جاانی بتوننی نمی شخصلی به داليحمد مي آقازیعز يخوب دانشجو ها:  گفت یمانی سليآقا
 دی رسی که به نظر مدمونی رفت به استاد جدرونیو از کالس ب.  دی داشته باشی افراز استادتون هستند روز خوبيآقا
 هاش نی و آستی سالش باشه نگاه کردم بدون حرف و نگاه به بچه ها کتش رو در آورد و انداخت رو صندل25 و 24

  بشهشتری ابروم بره باال و پوزخندم بکی زد که باعث شد رو باال
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 اومد وسط نمی رو ببافشی چشم هاش گذاشت نتونسته بودم قي رو روشی فرم مشکنکی رو باز کرد و عفشیک
 ي گفتند من به جایمانی سليهمانطور که آقا: کالس واستاد و دست هاش رو بهم زد و سرش رو باال کرد و گفت 

 همتون هم خوب دی دارمتحان اومدم که معرف حضورتون هستم من ماکان افراز هستم هر جلسه اي محمدياآق
: که گفت . بله :  ؟؟ همه با هم گفتند دیدی فهمدی تمام تالشتون رو بزاردی سخته و بااری درس بسنی که ادیدونیم

سبز  - ی عسلهی که معلوم نبود چه رنگییها جذاب تر بود چشم کردمی که فکر ميزیاز اون چ....  خوبه یلیخوبه خ
 عطرش که تمام کالس ي که به طرف باال ژل زده بود و بوی مشکي موهایگندم  رو به جودی پوست سفیطوس -

 نشسته بود و دفتر شی صندليرو پر کرده بود عطر تلخ و گس اوممممم بوش رو دوست دارم بهش نگاه کردم رو
 دستم د با غرور که جزوه حرکاتم بوی نامدایآ:  کرد اسم من رو گفت ابی رو برداشت و شروع به حاضر و غدیاسات

 با عشوه و ناز گهی دي تعجب کرد که مثل دختر هادیمن هستم چند لحظه بهم نگاه کرد شا: رو باال بردم و گفتم 
 جواب ندادم

 همه رو یوقت! بله استاد : ن دستش رو برد باال و گفت  هم مثل مشی تابان ستاشیستا.  رو صدا کرد شی ستابعد
                                      دادی درس می عالیصدا کرد بلند شد و شروع کرد به درس دادن دو ساعت بدون استراحت درس داد ول

.    ااااففففررراااازززز زود تر از استادشی رو جمع کردم و با ستالمیرون وسایکالس تموم شد نفسم رو فوت کردم ب
 نزن ی زر الکدایآ:  شیستا.  گبرمون اومده هااااا اهههههه  ی به ستا نگاه کردم و گفتم چه استاد مذخرفرونی بمیزد

 که فتهی بود بکی نزدمیبود  ما هم که سر پله هااروی هیکه ادامه جملش رو رفت تو شکم ......  هم نخویگه اضاف
 تازه به شی ستااروهی هم اون زدی نفس نفس مشی رو گرفت و چسبوند به خودش هم ستاشی کمر ستاارویاون 

 نیهامان ا:  از کنار گوشم گفت ی و گرم  بمي که صدارونی باروی از بغل دی خودش رو کشعیخودش اومد و سر
 و قد کلیو ه روشن ي قهوه اي موهادی سبز پوست سفي چشم هادم به پسره نگاه کری قرار بود دم در واستییجا

 یعنی به همون پسره ی لبری ممنون زهی هنوز تو شکه دستش رو گرفتم ودمی نگاه کردم دشیتوووپپپ به ستا
 

 رو پرت کردم شی بردم و در شاگرد و باز کردم و ستانگی رو کشون کشون به طرف پارکشی دادم و ستاهامان
 دایهااا آ -  ی تو هپروتشی ستایییهوووو - رفتم نای اشی و خودم هم سوار شدم و به طرف خونه ستانیداخل ماش

 گهی آخر سر می داخل بغل پسر مردمته ساعهی خوشکل باشه دمی باگهیاره د -پسره چقدر خوشگل بود ....پسره 
- کثافت  -باشه بابا نزن اصال زشت بود اه اه چندشششش  - شعورررری بزنمتای مامی مدایاااا آ - چقدر خوشگل بود 

 شیخدا نکشتت ستا - پرت شد تو سرم شی ستافی حرف رو زدم کنی ایم داشته باش وقت عفت کالزمیعز
  رو رسوندم رفتم خونهشی ستای خفه شدممم وقتشی ستاغیج که با.  کشهی میشوهرت تز دست تو چ

 خلدا ی کسشهی رو پرت کردم رو اوپن بازم مثل همچیی در خونه رو باز کردم و چراغ رو روشن کردم و سودی کلبا
 بابام رفتی خواهرم که سه سال از من کوچکتر بود کالس کنکور و مدرسه متایخونه نبود مامان که سرکار بود  آناه

 وسط راه ی خسته بودم به طرف اتاقم راه افتادم ولیلیخ...  می داشتی آرومیکال زندگ.  بوديهم کارمند شهردار
 که دی سفی پوستي قهوه ايها  که تو راه رو بود برگشتم و به خودم نگاه کردم چشمي قدنهی و به سمت آستادمیا
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 که ینی و بی کوچک صورتي لب هادیرسی باسنم مری حالت دار که تا زي قهوه اي بود موهای وقت ها گندمیبعض
  دوست دارمیلی چادر سر کردم تا االن چادر رو خرستانی از دباومد یبه صورتم م

.  عوض کردم ی لباس راحت کی گذاشتم و لباسم رو با ی چوب لباسيو چادرم رو تا کردم و رو.  رفتم  سمت اتاقمبه
 بودم دهیساعت خواب4 بود 5 شدم ساعت داری بیوقت.  خوابم برد دی نکشهی تخت و به ثانيو خودم رو پرت کردم رو

 زدم و رفتم آشپزخونه و می خوب و عالی زندگنی به اوزخند پهی.  بودند ومدهی رفتم هنوز نییرایبلند شدم و به پذ. 
 برگشتم و دفتر کتابم رو برداشتم و کنار میشگیو دوباره به پناهگاه هم.  خودم زدم و خوردم ي تخم مرغ براکی

 بود اوففففف اصال گذر زمان رو 9 سرم رو بلند کردم ساعت یپنجره نشستم و شروع به درس خوندن کردم وقت
 دمینفهم

 .  چطور شد چشمام گرم شد و خوابم برددمیرو کردم تو کتاب هام که نفهم سرم دوباره
 

 سالم کردم و با کله رفتم تو اتاقم و حولم نیی رسوندم رفتم خونه و به مامان و برادرم آدای که آنیبعد از ا:  شیستا
 دیبا شلوار سف ی تاپ آبکی که حمومم تموم شد موهامو خشک کردم و نیرو برداشتم و رفتم حموم بعد از ا

 می داشتي به به قورمه سبزومدی می خوبي بوه مامان تو آشپز خونه       هووومممم چشی و رفتم پدمیپوش
 رمیگی مشی اتنی جلو چشمم از اادی خوردن غذا به اتاقم رفتم همش اون پسره که توودانشگاه خوردم بهش مبعد

 رفتی ابروم مدی کشی من رو نمدایکه چرا مثل منگال نگاش کردم اگه ا
 شی که پنیی اییرای درس تموم شد به شدت حوصلم سر رفته بود رفتم پذنکهی ذره نشستم درس خوندم بعد از اهی

 اونم مثل منه دمی که دکنهی می چدای انمیدوستاش بود مامان هم نبود بابا هم که طبق معمول سرکار زنگ زدم بب
 رونی بمیبهش گفتم که اماده شه برم دنبالش بر

 به خودم نگاه کردم تهی از تو ادی شال سفهی و نی شلوار جهی و با دمی برداشتم و پوشي سورمه اي مانتوهی تو کمد زا
 دوست داشتم یلی شدم موهام رو خرهی خنهی به لبم زدم به خودم تو ای رژ کم رنگنکهی رژ کم داشتم بعد از اهیفقط 

 وجب هی دای اي و االن از موهاکنمی هاشو کوتاه منوك  بلند بودم و هستن و فقطي عاشق موهایمن از بچگ
 که تو صورتم يزی داز تنها چیهست پوستم گندم) سوخته( پرنگي و چشمام قهوه اهیی رنگ موهام خرماشترهیب

 به لمی زنگ موباي مجبورم رژ بزنم  با صدانی رنگه به خاطر همی بی رنگ لبامه شکلش خوبه ولستمی نیراض
 ساعت معطل خودم کردم اونوقت خودم هی بدبختو دای برم دنبال ادی رفته بود که باادمی ه لحظهیخودم اومدم 

 منو ی هستيکدوم گور_ روبه رو شدمدای اغی را که برداشتم با جی کنم گوشی مزی خودم رو انالنهی اينشستم جلو
  کنهی می داره چه غلطستی معلوم ني ساعته عالف خودت کردهی

 که دمی خندی مينطوری شد همشتری بدای اغی جمله ام جنی گوشم کر شد با ایزنی مغی چه قدر جدای ايوا_
گلم حرص نخور پسته بخور و _ کنم ی من اخرش از دست تو سکته میکوفت فقط منو حرص بده عوض:گفت

  رفتمنی بزنه قطع کردم با خنده به سمت ماشی حرفدای مجال بدم انکهیبدون ا
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 دایآ
 سادمی در واي ساعته جلوکی دنبالت خبر مرگش االن امی مگهی ساعت دکی گهی اه دختره بهم زنگ زده ماه

...  داشت ي سورمه ا207 کی دمی رو از سر کوچه دشی ستانی ماشقهی اللالاغ                    بعد از ده دقیعوض
 ی کنن الکهی هوا هم برات گري مرغ هاسهله  کهنی زمي که مرغ های اساسرمی بگی حالهی ستا خانوم ازت سایوا

 واالاا........سسسی ندایاسم من که آ
 هستم ی خوب و خانمیلیمنم که آدم خ......بپر باال خانوم خشگله :  پام ترمز کرد و گفت ي با شدت جلوشیستا

 ؟ هیجام و اسمم چ که نفهمم ککردی نثارم می به جاش درو کوبوندم که اگه جاش بود ستا دو تا کفگرگینشستم ول
.  !!! يبندی مي طورنی هااااا استیله نی در طونی اییییهو:  گفت شی حال و هوا بودم که ستانیتو هم. 

 در حال انفجار نگاه کردم االن شی پوزخند بود به ستاهی شبشتری لبخند که بکی رو تمام کردم و با يمنم نامرد
 بود ی چدونمی شود که نمی منی خشمگشیاو اوه ستا: گفتم .   داشت تا بترکهازی نشی به آتشتری بشیستا

  زد که فکر کنم پرده گوشم پاره شدی زرشکغی جکی با شتاب پرتاب شد تو سرم و شیستا فی شد که کیچ
 - ی فروشپرده:  گفتم ي رو راه انداخت منم با کمال خونسردنیو ماش!!  ؟؟می آروم شد گفت حاال کجا برکمی یوقت

.  ؟ ي که زدیغی فکر کنم پرده گوشم پاره شد تو با اون جگهیآره د+  ؟؟؟ي پرده بخري خوای می چيواااااا برا
 پنجره نی نکن که از همي کارمهههررربببااانننممم و ممزززییی دوسسستتت عععزززدایآ:  اخطار گونه گفت شیستا

 هم شی پخش شد ستانی و خنده من تو ماششی ستاغیکه دوباره ج.باشه خلم  - باشه گلم ؟؟رونیپرتت کنم ب
.  کردمی مشی رو گذاشت و شروع کرد به خوندن منم همراهانی داي از آهنگ هایکیدستش رو برد سمت ظبط و 

 میبرپس بزن + باشه -  شاپ ؟ ی کافمیبر+  ؟؟ میخوب حاال کجا بر -شد   ظبط قطعي دفعه صداکیکه 
 طی عاشق محشی من و ستاشهی شاپ همی داخل کافمی و رفتمی شدادهی پنی از ماشمیدی شاپ رسی به کافیوقت

 استکان ها و ی شاپ از چوپ بود ختی کافنی ایوسط شهر و بدون سو صدا همه چ  دنجي جاکی می جا بودنیا
 من قهوه اسپرسو و می و نشستمیکرد  ممکن رو انتخابي جانی طبقه باال و گوشه ترمی رفتشیبا ستا.... بشقاب ها 

 ....  دوست ندارهشی ستای پک خواست من عاشق قهوه ام ولسی آشیستا
 هااا عکس گزفتن ي عقده انی رو در آورد و شروع مرد مثل اشی گوششی که سفارشاتمون تموم شد ستانی از ابعد

 که کارمون تموم نی عکس گرفتن بعد از اکی و تکینم ت به قول مامای بهش و هدمیمنم که ازون بدتر رفتم چسب
 دمی داخل عکس دییزی چکی دفعه کی عکس ها که قهومو آوردم شروع کردم خوردن که دنی دمیشروع کرد

 ، نی ااابببرررفففضضض اااایییی تو گلوم شروع کردم سرفه کردن دی دقت کردم که قهوه پرکمی چهره آشنا کی....
 نگاه کردم شیبه ستا.  اومد ماکان افراز استادمون ادمی آهان سسااای بووود وایاسمش چ.  کنهی مکاری جا چنیا

 يدست من هم برا.  خدددااا افراززز ای کرد و بلند گفت دایبود که انگار پ توجه اون هم به عکس جلب شده
 ... شی گرفتم دهن ستاي و برادی جنبری از فاجعه ديریجلوگ
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 تفاوتم رو به چشم هام زدم و رفتم سر جام ی نقاب مغرور و سرد و بشهیردم و مثل هم خودم رو جمع و جور ککمی
 پاش ي پسر نشسته بود و پاش رو روکی ما با ي افتاده روبروینشستم و وانمود کردم انگار نه انگار که اتفاق

 ی مشکشرتیگاه کردم تبهش ن....  بود بغلش فته رشی که ستااروی نی همنی ادمی ذره دقت کردم دهیانداخته بود 
به چشم .....  یخی نی با شلوار جدی سفشرتی تهی ارووی هههههه و همون قهی جونم سلی کت مشکنیبا شلوار ج

 زدی حرف ماروی که داشت با او ی داخل چشم هاش نبود و تمام مدتيزی چيهاش نگاه کردم جز غرور و سرد
باشه !! +  امی رو مانتوم برم بشورم بختهی ری ذره از بستنهی یی دستشورمی من مگمی مادیآ -پوزخند گوشه لبش بود 

 ییو رفت دستشو. باشه بد اخالق  -پس زود 
 

 شیستا
 نداشتم رفت خدا رو هی آبروااایاههه خدا -  کردمی طور هم داشتم با خودم غر غر منی و همیی طرف دستشورفتم

 که خوردم به رفتمی مانتوم ور مي و با گوشه زدمی م طور داشتم غرنیهم....  بلند نبود که بشنون ادیشکر صدام ز
  همون پسرست که بهش خوردمنی بلند کردم اوسرم ر....  خدا يوا..  روش ختی و  تمام قهوه هااا ری کسکی
 يهو_  نگاش کردم تی با عصبانی ولي به سردیول خري خاك تو سرت کنن دختره گرفتمی مشی داشتم اتیعنی

 بزازم جواب بده تنهاش نکهی و بدون ادینی خانوم متشخص رو نمبهی که شما ؟واقعاي کورینیبی خودتو نميشما جلو
 من حرف زرم  ی زده و باشه ولحرف  باهاشينطوری ای صورتش قرمز شده بود فک نکنم کسیگذاشتم رفتم ول

  بود من تعجب کردهدنی با ددای رفتم ادای کرد به سمت اي کارشدی با شستن نمگهیدخوب کردم
 دای تو صورتم پتی عصباني شد هنوز رگه هاي قهوه اکلتی االن کل هی لکه پاکنهی ی تو دختر تو رفتي شدیچ_

 که با کله برم تو شکمش شهی سر صبح که صد راه من مهی يریکبی اي اون پسره ری گفتم تقصتیبود و با عصبان
  کرده پسره کورهیکی منو با قهوه کلیاالن کل ه

 
 شیستا
 هم ی خشک و خالی معذرت خواههی کرده روم بعد ی گرفتم قهوه روخالی مشعوری پسره بنی از ای حالهی دی بامن

 نگاه پمی رو رسوندم خونشون و خودم رفتم خونه همه خونه بودم سالم کردم همشون با تعجب به تداینکرد ا
  کردنیم
  با لباستي کردی چه وضع لباسه چنیا_نییا

  کرده رو لباسمی خالشعوری ادم بهی یچیه_
  کرده دمش گرمیک_
    نییا_
  بابا در اومدي جرو بحث کردم کهصدانیی ذره با اهی

 دیباز  من اومدم خونه شما دوتا مثل سگ و گربه بهم افتاد-بابا
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 یی خدانجای بوشو تحمل کنم تا اتونستمی  اول رفتم اتاقم لباسم رو عوض کردم و رفتم حموم نممی هم خفه شدما
  نداشتملی انقدر حرص خورده بودم می شام صدا کرد ولي تونستم تحمل کنم مامان منو برابود
 دانشگاه ساعت رو نکاه کردم هنوز وقت داشتم سرمو گذاشتم رو رفتمی مدی شدم باداری بمی االرم گوشي صدابا

 بود برش دای بود ایوش زنگ گي بر پدرت لعنت صداي اومد ایی صداهی بخوابم که دوباره گهی دقهی دق5بالش که 
 داشتم

 ادی بدو االن استاد مییکجا_
 مگه ساعت چنده؟_
   به هشتهقهی دق10 االن شهی کالسمون شروع م8خانوم باهوش ما ساعت _
 ؟یییییچ_
   اهگهی دایارام گوشم کر شد گمشو ب_

 داری منو بی اه چرا کسنی زمفتمی کم بود با مخ بدمیی دویی رو قطع کردم به سمت دستشوی گوشی خداحافظبدون
 همه رونی رفتم بدموی لباسامو پوشعی به ادم پاشو خبر مرگت گورتو گم کن دانشگاه سردی بدیی نداهی کنه ینم

 بود رفتم ومدهی نییی وارد کالس شدم اخلرز  شدم و رفتم دانشگاه با هزار ترس ونی سوار ماشعیخواب بودن سر
  خندهی داره مدمی نشستم ددای اشیپ

 ؟ي خندی میوفت به چک _
 به تو_
 سرت تو_
  ادبیخفه شو ب_

 بود داشتم ساعت 30و7 به اطرافم نگاه کردم که چشم افتاد به ساعت کالس ساعت زدمی که داشتم  غر منطوریهم
 به قهی دق10 االن شهی کالسمون شروع م8خانوم باهوش ما ساعت _(  افتادم دای حرف اادی خوندم که یرو م

  دی خندی نگاه کردم داشت مدای به اتیبا عصبان) هشته 
 ؟ي کردداری منو ساعت چند بی عوضيهر هر رو اب بخند_
_7 
 کنه همه خوابن در حال غرغر کردن بودم که چشمم ی نمداری منو بی خدا چرا کسگمی من مشعوری بي گاویلیخ

 پوزخند سرم رو هی واس من شاخ نشو با گهیا تو د کرد برو بابیافتاد به پسره داشت منو با پوزخند نگاهدم
 نگاش دایبودن رو صورتش فقط من و ا برگردوندم که استاد افراز اومد فقط درس داد همه دخترا کال زوم کرده

  که اخرش صداش دراومدمی هستی مودبي بس که بچه می کردینم
 دی گوش بد درسودی بزندی منو دنکهی ايتو صورت من مطالب نوشته شده؟به جا_
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 باعث شده بود من ازش یی موالدی و بدتر از همه دوست حمادی دلقک کالس که ازش بدم مي از پسرایکی
 متنفرشم گفت

  اهیمرس_
 هرهر نمکدون کمتر نمک بپاش دنی ترکدنی همه ساکت بودن همه شننکهی به خاطر ای صداش اروم بود ولالبته

 دهی تو اب نمک خوابشبی که فقط من بشنوم گفت انگار دي رو نگاه کردم که اروم طوردایمسخره ا
 اره واال_

 توجه منو يزی چهی اخ قربون دستت به صورتش نگاه انداختم که رونی نکرد از کالس انداختش بي هم نامرداستاد
 دیکه افراز پرس) رومختی که قهوه ریکس( هستش مونی منی اهی پسره افراز شبنیبه خودش جلب کرد چقدر ا

 رد و ی حرفگهی دستی نيزینه چ_ اومده اخهشی پیگفتم مشکل_ ی اومده که گفتم چشی پیم تابان مشکلخانو
 ستی که گفت حوصله نداره و گشنش نمی بخوريزی بوفه چمی برای گفتم بدایبدل نشد تا کالسش تموم شد به ا

 گهی دمی برایاخه من گشنمه پاشو ب_
  خودت بروامیمن نم_
 رمیاصال به درك نم_
 یاره نرو بزار الغر ش_
 ؟یمن چاقم عوض_
 
 دایآ

 نه بابا پس عمم چاقه -
 پا شد رفت شیستا. به درك   - اصال من رفتم بوفه                                    یییگمشو عععوووضضض -

 شی ستا سرم درست کردم و دنبالي کردم و چادرم رو رو لمیطرفه بوفه منم آروم آروم شروع به جمع کردن وسا
 ششیرفتم پ.  شششییی خددااا سستتتاااااایی -  نی زمي تلو تلو خوران افتاد روشی ستادمیرفتم طرف بوفه که د

که .  بلند شو ی آجششیستا - هم دنبالش اروی و سمت ما اومد و همون رونیهمون لحظه افراز هم  در اومد ب
 ستیبهتر ن -افراز .              می ندارازیک شکا نبه کم - چش شده ؟ نمی کنار ببدیخانوم بر - گفت ارویهمون 

 گخی شده ؟؟ منم دی چمینی کنار ببدی بريباز لجيخانوم به جا
 رو بغل کرد و با سرعت شی ستااروی رفتم کنار که همون شخندی نکی با گهی گفتم بنده خدا راست مگهی دمنم

  بود رفت من و افراز هم دنبالشي نقره اسی که جنسنشیطرف ماش
 يزیگفت ضعف کرده و چ  و دکتر هممارستانی بمی رو بردشیو ستا.  می رفتمارستانی و طرف بمی شدنی ماشسوار

  نشستممارستانی سبز چرك بي های صندلينفسم رو با صدا پوف کردم و رو.  ادی م  سرم حالش جاکی و با ستین
. 
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:  صدا گفت کی بود در آوردم و شروع کردم به خوندن که فمی داخل کشهی و قرآن همراهم رو که همحی تسبو
 دهی پوشی رو بروم که لباس سبز رنگکلی هيبا تعجب به مرد قو.  ورا نیسالم ججناااب سررگگررد چه عجب از ا

و داشتم از تعجب چشم هام گشاد شده بود  نگاه افراز به من افتاد که.  غشرد نگاه کردم یبود و دست افراز رو م
 کردمی نگاش میعالمت سوال

 ی ولدادی مرد تکون م  اوني حرف هايو سرش روبرا.  دهی محی گفت بعدن برام توضی با نگاهش به من مانگار
 ستی ننجایمعلوم بود گه حواسش ا

  هستشیعتی دختره تو چه وضنی انمی هست به من چه واال برم ببی کنمی که ببنمی من منتظر اانگار
 

 شیستا
   بوفه اهمی برادی بعد نمنجای بوفه منو صبح زود کشونده امی برادی بشهی نفهم پا نمي دختره

 ی میی سرو صدا هاهی شد فقط اهی حس شد و همه جا سی شد کل بدنم بی چدونمی نمرفتی میاهیچشمام س 
  و سرم تو دستممارستانمی تو بدمی چشمام رو باز کردم دی واضح نبود وقتیلی البته خدمیشن

 ومدی مرونی از بصدا
  ورانیسالم جناب سرگرد چه عجب از ا_ 

 که من شعورهی بنی  اری اومد تو اتاق همش تقصدای که صداش رو انداخته رو سرش همون لحظه اسهی سرش پلریخ
  رو نداشتمي کارچی رفتم خونه حوصله همیدی خونه کالس هم که نرسمی جام باالخره سرم تموم شد و اومدنیا

 نگاه کردم با می بودم به گوشدهی صبح خوابي شدم شب بود با همون لباس هاداری بی وقتدمی دو ساعت خوابگرفتم
 خر و نفهم يدختره  -  زنگ زدم بهش کشتمی االن مدایآ.  داشتم دای تا تماس از دست رفته از آ15ابرفضضض 

 مغز ي داخل سرت به جادونمی من نميدیگ زدم نفهم بار بهت زن15 که ي خوردی می داشتی چه گهستیمعلوم ن
 دختره نفهم ماشاهللا ی خواب به خواب ششاهللایا - دمی خواب بودم نشنوانهی بسهههه دداااااااایآ -....  ختنیپهن ر

 خونه ای نزن شب پاشو بغیباشه بابا ج - دااااایاآ -  گهی با تو إ دینیاز همنش -. ییشوری بیلی خدایآ - يکرم که شد
چشم و گوش من باز بود  _. یکنی چشم و گوشت باز شده دختر دعوت مستنیاااااا خانواده محترم ن -.   ما تنهامي

 بدم شهی قطع کرد همیو بدون خداحافظ. بهتر  - .  خونتونم گهی ساعت دمیباشه بابا تا ن - .  ینی ببیتو چشم نداشت
 داد زد نیی که آدمی بلنددددد کشغی جهین ی بود به خاطر همحرصم در اومده.  رو روم قطع کنه ی گوشی کسومدیم
 با تو ي چطوردونهی مدای آنی زده تو پرت همدای شده دوباره آیچ -. نییتو خفه آ -.  کر شدم شیصدا تو ببر ستا: 

 .... شو خفه رونی تا پرتت نکردم از خونه بنییآ -.  بتونه دای بلکه آمی تو رو آدم کنمی ما که نتونستادیکنار ب
  زدمی غر  مزی رهی داشتم ينطوری سرش ازش بزرگ ترم همری خدی چشم سفي پسره

 
 دایا
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 متنفر بود االن مطمئنم کردی رو روش قطع می گوشی که کسنی از اشهی قطع کردم همشی ستاي رو رویگوش
 زدم زنهی مغی که داره جی موقعشی ستاافهی آوردن قادیبه .  پاره کرده شی زرشکي هاغیگوش همه رو با اون ج

 .  خندهرهیز
 شی که ستای از اون موقعقهیده دق.  خالم حالش خوب نبود منم حوصله نداشتم نرفتم شی رفته بودن پنای امامانم

 عوض کردم و ی ورزشدی ساده با شلوار سفییموی تاپ لکی گذشته بود رفتم لباسم رو عوض کنم ادیگفته بود م
 اوه اوه االن شدی نممی حالیچی هي از آشپزال قار و قور شکم در اومده بود کيصدا.  بافتم ی ماهغیموهام رو ت

 هی چنیسالاام ستااا خانوم ا - زنگ اومد رفتم درو باز کردم يصدا.  کنهی کلم رو ممی شام ندارنهی ببادی بشیستا
 زر مفت دایآ -.  ی غذا گرفتیتو رفت بعد دمی اومدنت تدارکات دي همه برانیواا غذا چرا من ا - .غذا  -. دستت 

من تز تو بهترم  -.  ي که تو دارنینه ا -.  ي ندار  تخم مرغ درست کردن همکی عرضه ی تو حتدونمینزن من م
 دیییبله بفرما _ تو امی من بيزاریحاال م _. بله شما کدبانو  -.  تا غذا بلدم 7 و 6که عقال 

 دی قمی که فردا کالس داشتنی اي بعد برامی خورد  شاممی و رفتدی پوشی با شلوار مشکی تاپ صورتکی رفت شیستا
 دایآ - شدم داری خورده بود بدای که انگار قرص آشی ستاي صبح با صدادمی خوابمی و خانومانه گرفتمیزر زدن رو زد

 داریاالن موقع ب یییوا - .  می کالس دار9 ساعت هشته یبپاشو خرس قط -. خوابم ینیبی نمدایکوفت آ -.  دای آدایآ
 کار یی دست شو  رفتمعیسر. گمشو  -کوففففت  _ شششییستا - يبه من چه من صدات زدم بلند نشد -کردنه 

 خورد با شلوار ی بلند که کمربند می مانتو مشککی عی بود سر8:20 ساعت هرونی بدمی مربوطه رو کردم و پریهت
 مات زدم که از ی رژ صورتکی برداشتم و حاضر شدم و چادرم رو سر کردم و ی مشکی با کتونیمشک  و مقنعهنیج
 حاضر و آماده نشسته دمی رو دشی که ستارونی ب  از اتاق رفتمعی که مثل خون آشام ها شده بودم درام سریروحیب

 يدیوشکل ند خهیچ -.  ی مشکیون بود با کتدهی پوشي و مقنعه سورمه انی با شلوار جي مانتو سرمه اکیرو مبل 
 ي نوك مداد206 هی رو درآوردم نی ماشعیسر.   امی منم بسایوا - من رفتم  - یییعوض - دمینه زشت تر از تو ند -

 مممیییبزن برر:  و گفت نی تو ماشدی پرشیداشتم و ستا
 

 شیستا
 استاد اومد با دقت کامل ی وقتمی اومده بودری چون دمی کرددای کنار هم پی خالی دانشگاه دو تا صندلمیدی رسیوقت

 باالخره کالس تموم شد کال زنهی انقدر حرف مکنهی دهنش کف نمي چه جوریی خدای ولمیبه حرفاش گوش داد
 می کالس داشت2امروز تا ساعت 

 دایا_
 هان_
 گردنی بر می کنای مادرت اگمیهان نه و جانم م_

  کرجهنای ا خالمي که خونه یدونی مانی ها نمي زودنی به ای کلدونمینم_ 



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 12 

 یچی ها بعد ما هدهی عگهی چند وقت دمی بکننی واسه هفت سيدی خرهی می من برشی پای پس تو امروز بباشه
  میندار
 می هم بکنيدی خردی عي برامی برگهی دو هفته منده ددی تا عهیاره نظر خوب_

 می بعد غذا رفتولی گذاشته بود اي خونه مامان کباب تابه اامی مدای به مامان اس دادم که با امی خونه برنکهی از اقبل
 می بعد از ظهر اماده و سرحال باشي تا برامیتو اتاقم که استراحت کن

 
 دایآ

 همش رو خوردم بعد غذا با ي درست کرده بود منم که عاشق کباب تابه اي مامانش کباب تابه انای خونه ستا ا رفتم
 کتان چسب با ی با شلوار مشکي خاکستری بارونهی من می حاضر شدمی بعد رفتمی چرت کوچولو زدهی می رفتشیستا

 ی بارونهی هم شی ستای مشکفی سر کردم با کو بستم و چادرم ردای مدل جدنی از اي خاکستري بوت و روسرمین
 فی با ک مثل من سر کرده بودي کرم قهوه اي با روسری بوت شکالتمی و ني و کرم با شلوار چسب قهوه ایشکالت
 و ی خدا مشکي شهی منم که همشدی مپی خوشتومدی بهش میلی خي کرم و قهوه اپی تشی کال ستايقهوه ا

 ومدمی نمرونی رنج رنگ بنی کال از ام بودي و سرمه اي و خاکستريدود
 

 شیستا
 

 یلی مذخرف بودن خیلی امسال خي هست مانتو هانای ای مانتو فروشی چون اونجا کلی شمالامی خمی از همه رفتاول
  بودنی لشتری امسال بي البته مانتو هاومدی خوشم نيزیمن که چ

 هی پاساژ  می برای بدای گفتم ادای به اومدی واقعا مدای کرد مانتو به ادای پپسندهی مزای چنجوری و ای چون رنگ مشکدایا
 ي برارمیمی من ني وااااافروختنی و با تمر الو می پاساژ داشتن لبو و باقالي هم موافقت کرد جلودایذره جلوترن ا

 دی به به چسبمی البته الو رو هم گرفتم اونم تا ته خوردمشی خورددای ابا  گرفتم وی ظرف باقالهیالوووووووووو اول 
 افراز هست اروی نی نداشتن اومدم برم اشغال رو بندازم ايزی چمی مغازه ها رو نگاه کردمی خوردی ممی داشتیوقت

 نجانی دوتا انی هم فهموندم ادای نباشه به اعی که ضاي طوردمشی دمونیستادمون  با اون ما
 
 دایآ

 می برایب - خفه شووووو دایآ - یدونی میپس تو چ - واالاا دونمینم - ؟ نجانی هم انای امیریستا چرا ما هر جا م -
 می به طرف پاساژ حرکت کردعی سرگهیبا هم د. باشه  - .  دتمونیتا ند
 گوه دایآ - رهی تو شاشت نگرونی بمیای بار بهیاه نشد  - می برای دارم بیی من دستشودای گفت آشی دفعه ستاهی که

 باشه پس زود باش - واسا نجای همامینخور االن م
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 کفش براق مردونه اومدم باالتر هی که جلوم کردمی رسم می خطوط فرضنی بود و داشتم با کفشم رو زمنیی پاسرم
 زدی از لباس ماروی ي که داشت عضله هاي با چهار خونه خاکستری کتان اومدم باالتر لباس مشکیشلوار مشک

 خوش تراش اومدم با ال ینی باالتر بیرت صوي قلوه اي رفتم باالتر لب هاپی مخمل بابا خوشتی و کت مشکرونیب
 ؟ ی دادم خاك تو سرم حاال خاك چی چه سوتخدا ای. سبز  _یطوس_ یعسل ي دفعه برق گرفتم چشم هاهیتر که 

 دوباره پوزخند نشست رو لبهام.  ی تو بگیباشه  هر چ.  خفه شو وجدان
  گرفتي و غرور و سردی تفاوتی چشم هام رنگ بو

 . . کنهی منو مسخره مهیلی فامیعوض !! ی نامی خانوم بسالم
خوب  -.!!! سالم خانوم تابان  -ااا سالم استاد  - .  می بردای اومد آشیمون لحظه ستا که هعی شده بودم فجیعصبان

 . و اون مغرور هم سر تکون داد. خدافظ استاد : ستا گفت .  میاره بر - ؟؟؟می برستی بهتر نشیستا
 و کت و شلوار داشت کال از ی تا لباس مجلسری مردونه و زنونه بگری مغازه که از لباس زهی داخل می رفتشی ستابا
 که ادی چند تا مانتو برداشت و رفت پرو منم همونجا واستادم تا بشیستا.  داشت ی بود که همه چیی مغازه هانیا
اون .  رفت طرفش یکیمشت   جملش رو بگه چونهکه نتونست ادام... شماره بدیچه خانوم خوشگل:  گفت یکی

 ادی بیکی شی کشتدیآقا آقا بس کن - .  رفتم سمتشون عی سراوردیون باال م داشت خارویآقاهه انقدر طرف رو زد که 
که . ماکان ماکان بس کن .  اومد گفت شی که خورده بود به ستاارویکه همون لحظه همون . جداشون کنه 

 که رونی بمی رفتگهیبا هم د.  ومدی بود و از دماغش خون میبرگشت طرفم کنار لبش خون یباالخره جدا شدن وقت
 الزم نبود امیمن از پس کارام بر م: رفت گفتم . امی من برم آب بخرم بدی لحظه مواظبش باشهیخانوم  -  گفت اروی

 شما فرصت جواب دادن به گهم -. !!  ي جوابش رو بدی تونستي چطوردمیآره د -.  دیندازیخودتون رو به زحمت ب
 دیکنی دعوا مدی داردمی به خودم اومدم ددیمن داد

 شما شهیااا م - با شاگردش حرف بزنه ي طورنی استاده که اهی دور از شعن دیدونیم -.  ی نامی کن خانوم ببس -
 بود ی پوزخند زد تازه نگاهم به کنار لبش افتاد خونهی ؟؟ و هی استاد با شاگردش چهی که رفتار دی بدحیبه من توض

 کمی و رفتم سمتش دستم رو بردم کنار لبش که وردم در آي دستمال کاغذهی و فمی دستم رو بردم داخل کعیسر
 من نگاه کرد که سرش رو آچرد جلو منم اخم کردم و يرفت عقب به چشم هاش نگاه کردم اونم به چشم ها

 ختیری اونم زل زده بچد به من اعصابم رو به هم مدیلرزی کنار لبش دست هام مدمیدستمال رو کش
 اومد منم ارویداغ کرده بودم و مطمئن بودم لپام رنگ انداخته که همون .  نبودم کی پسر نزدهی به نقدری حاال اتا

:  گفت اروی نگفت که همون یچیه. ممنون از کمکتون  -.  کنار و دستمال رو به طرفش گرفتم دمی کشعیسر
و گمش - کجا رفته اتی خانم با حجاب حوهوعا: وجدان .  فعال بعد رفت طرفه ماکان ی خانوم نامکنمیخواهش م

 . باشه بابا سگ نشو -. برو وجدان اعصاب ندارم  -  ي نداراقتیل -وجدان 
 دردسر دی بايریکال تو هر جا م:  و با تاسف سر شو تکون داد و گفت رونی که از مغازه در اومد بدمی رو دشیستا

 چند بار گوشزد کنم عفت کالم زمیعز - کثافتتتتت  - و هزار دردسر ی خوشکلگهیاره د -!!!  گهی دیدرست کن
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 خودمو کنترل کنم کردمی می و سعشی ستاافهیق خندم گرفته بود از.  خفهههه شوووو و داااااایآ -. داشته باش 
 . رسهیخنده منم م...بخند ....بخند :  گفت شی که ستازدمی خنده قه قه مری نشد و بلند زدم زینخندم ول

 کی کشی و ستای شکالتکی من قهوه اسپرسو با کمی نشستمیا انتخاب کرد ج هی شاپ پاساژ و ی طرفه کافمیرفت
 رفتم ییطرف دستشو.   زود باش یباشه ول -. هام رو بشورم  ستا من برم دست - با آب پرتقال سفارش داد یبستن

 دمی هه رو شناروی همون با  که صدا افراززمونی سر مرفتمی داشتم م و بعد از شستن دست هام.
 نیبب - کنمی رو نمي کارنی من همچرضای علیگی میچ - سرهنگ گفته یفهمی چرا نمی علریام) :هامان( اروههی
باشه ...باشه  -.  می برگهی راه ددی که اون نقشمون نگرفت بايدی دی دارم ولمانی تو ای رزميروی من به نی علریام
 ری امیگی میچ -!!.  می استفاده کنمونیدختر تو باز  دونی که از انیا - ؟ یچه شرط - شرط دارم ؟ هی ی ولرضایعل
 اون نکهی گفتم اونم موافقت کرد به شرط اي رضا من به سرهنگ عسگری علنیبب -  یکنی کار می چي داریدونیم

 دارم هم به خودت مانی من هم به نقشه هات ای علریام - گهی دي دارنانیدو دختر نفهمن ؟ باشه ؟ تو به من اطم
آره  -.... که یدونی خودت خوب مرضای علیگی میچ -  می کنی مي با احساسشون بازمی دارفنی حدختر 2 اون یول
  سر به تنشون نبي و حاضرادی از حد از دختر ها بدت مشی شما بدونمیآره م...
 

 !!!. یباشه جناب سرگر تو فرمانده گروه -  رضا بس کن لطفا یعل - شهی نملی دلنی ای ولاشه
 . رونی اومدن بیی نفرشون اومد که از دست شو کفش دوي صدا و

 چه اااای ؟ فرمانده گروه ؟ خداي ؟ سرگرد ؟ سرهنگ عسگرهی رضا کی ؟ علهی کی علری زده بود امخی هام دست
  خودت کمکمون کنادی مشی سر من و ستاییبال
شده   گشاد شده و دهن خشکي من بودم که با چشم هادنی که دي نفرنی و اولرونی اومدن ب یی دست شواز

 کرد و دستش رو محکم رو رو ی پوففف عصبهی که به من افتاد ی علری امااای ماکان ااای نگاه افراز کردمینگاشون م
  خودت درستش کن و رفتت رضا انداخت و گفی علااای به هامان ی نگاه عصبانهی و دیگردنش کش

 ؟ دی نگی به کسدیدی که شنیی ماجرا هانی از اشهی می نام انوم انداخت و گفت خی رضا به من نگاهی علااای هامان
 به خانوم شهیممنون خانوم اگه م -باشه  _. میدی محی ماجرا رو براتون توضدیای بگمی که می آدرسنی ا فردا شما به
 آدرس رو نکهیبعد از ا...... . و......  ابانی خدی کنادداشتی  پس آدرس رو_باشه حتما  _ باشه؟دی نگيزیتابان هم چ
  کرد و رفتیداد خداحافظ

 فکر کمی دی بای ولششی اصرار کرد برم پیلی خشی رفتم خونه خودمون ستادی از خوردن سفارش هامون و خربعد
  فکر کنمی بالکن نشستم تا کمي رفتم توی لباس راختدنی درو باز کردم و بعد از پوشدیبا کل.  کردمیم
 
 ... ی علریام
 به سر شونم نگاه ی مشکي هانی رو در بر گرفته بود پوتکلمی که هی نگاه کردم لباس سبز ارتشنهی آي خودم توبه

 رو بخوام و بدست يزی من چشدی مگه مدمی باشم و به آرزوم رسی انتظاميروی آرزوم بود تو نشهیکردم سرگرد هم
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 رو با می لخت و مشکي موهادادی جلوه مشتری بمی دور مشکنکی تو قاب عمیطوس _سبز  _ ی عسلي چشم هاارمین
 استوار و با ي با قدم هاشهی افتاد مثل هممینی پوشي چند تار مو روي با لجبازی کردم ولتیدستم به سمت باال هدا

 راه افتادم بعد از دو تقه به در اجازه ي و عسگری به طرف در رفتم و به سمت اتاق سرهنگ اماميغرور و سرد
 ی سرهنگ امامي گذاشتم صدازی مي که دستم بود رو رویی برگه های تو و بعد از احترام نظامرفتم ودم صادر شدور

 ي از دوست هایکی که ي عسگر  نشستم و منتظر به سرهنگی صندليبا احترام رو.  سرگرد جوان نیبش _اومد 
 از دختر ها ماجرا یکی نکهیا  مثلگفتی سروان مهرداد می ولانمهری سرگرد آرهینقشت عال _. پدرم بود نگاه کردم 

 دی با اون دختر صحبت کندی نداره فقط بایاشکال -.  خود سروان بوده ی دقتی از بیبله سرهنگ ول -  دهیرو فهم
 ی صندلياز رو.  دی ببرفی تشردیتونینه م - دی نداري با من امرگهی د  کنمی صحبت مشونیبله امروز من با ا -!!!... 

 نیسرگرد جوان شرط حضور در ا -. مبخکوبم کرد ی امامرسرهنگی افتادم که صداراه بلند شدم و به طرف در
 ي خونسردی ولری واگری هاگنی کم داشتم تو انویهم.  نرفته هم شما و هم سروان مهرداد ادتی رو که اتیعمل

 نره تا آخر دتونای -.  هست ادمی قربان رینه خ:  برگشتم و گفتم یخودم رو به دست آوردم و به طرف سرهنگ امام
 چشم قربان بااجازه - هم شما و هم سروان دی ماه فرصت دارنیا
 و به موهام چنگ زدم راه افتادم طرف دمی دستم رو پشت گردنم کشتی و با عصبانرونی خودم رو از اتاق انداختم بو

 بزرگ زی مهی معلوم بود نیشت اون شهر کوچک قزو پنجره بزرگ داشت که پهی بود ي متر35 اتاق هیاتاقم . اتاقم 
 از حافظ که رو دبوار یی هاتی جلسات و بي برافرانس کنزی مهی و   و کتابخونه بزرگی چرخ دار مشکی صندلهیو 

 نصب بود
 داداش حواست ییییهو -.  دادیاتاقم بهم آرامش م.  دی سفيها کی با سرامی مشکدی سفي هايواری کاغذ دو

 نههههه هزار دفعه بهت گفتم در بزن ي تو آدم نشدنکهی مثل ارضایعل- .  کنمیکجاست ؟ سه ساعت دارم صدات م
 .... يریگی پاچه مسگ  خدا مثلشهی همریگمشو بابا ام - . من مافوق توام هااا نکهی مثل اایب

 
 رضایعل

 روشن و خاموش می گوشي در اومد اسم مامان رومی گوشي که صدارونی از اتاقش اومدم بری از کل کل با امبعد
 هیمامان جان گر - مکه هااا ی حاجی حاجی پسرم رفتیی مامانت فدات شه کجای الهيا -جانم مامان  -  شدیم

 هی گرينطوری که استی نی راهنی قزوا بعدشم تهران تنی قزوومدمی مدی که بایدونی خودت کارم رو مزمینکن عز
 ریبله مادرم با ام -  هفته نی اگهی ددیای مادر فدات شه می الهيا - شتهی هم که پنازی تازه مادر من خاله پریکنیم

 نی زنگ به اهی رو روشن کنه شی بگو گوشی علری هم به امنازی از طرف پردیپس مواظب خودتون باش - میای میعل
 نازی چشم به خاله پری ولمی در ارتباط باشادی زمیتونی نممیتی که تو ماموریدونیمادرم خودت م -!!  بنده خدا بزنه

خدا به همرات  - گهیچشم مادرم امر د -  دیباشه پسرم پس مواظب خودتون باش - دی نگران نباشگمی مری به امدیبگ
 خدافظ -
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 ..دایآ
 و کوله ی و مقنعه مشکنی شلوار جی مانتو مشکعی سری اداره آگاهرفتمی مدی شد باری دیییی ساعت نگاه کردم وابه

بعد از .  به طرف اداره راه افتادم نی و بعد چادر سر کردن با ماشدمی رو پوشمی مشکي های با کتونی مشکیپشت
 دیببخش - کجا خانوم ؟ :  چنار رو به روم سبز شد مثل  سرباز الغر با قد درازهی رفتم داخل که نیپارك کردن ماش

سوار  -ممنون  -  102 طبقه آخر اتاق یاوه بله خانوم نام - ی نامدایآ -ون اسمت - نجای اامی به من گفتن بیول
 از شی نگاه کردم چون تازه از حموم در اومده بودم پوستم بنهیآسانسور شدم و طبقه آخر رو زدم به خودم داخل آ

 ی دوباره نشستفتهیخودش:  گفتی بود مشی خون آشام شده بودم االن اگه ستاهیشب.  شده بود و لبم قرمز دیفحد س
 رمیگی خودم رو مي جلوی ولرهیگی خندم مشی ستاادیبا .  یکنی مزیخودتو آنال

 
 شیستا
 

 قدم زدن ی دلم کمرونی و اومدم بدمی لباس پوشستی در دسترس نشی هم که گوشدای بابا اي سر رفت احوصلم
 می نسهی خوب بود یلی هوا خرفتمی فقط راه مينطوری دونم چرا همی دلم گرفته بود نمدای امروز شدخواستیم

 ی صندلي بود و روگاهی که بازیی پارك جاهی خواست رفتم تو ی مهی بود دلم گری حس خوبیلی خدی وزی میخنک
 رو یچکی زنگ خورد حوصله همی تاب بحث بود گوشي بچه ها رو نگاه کردم که سر نشستن روينشستم و باز

  از جام بلند شدم و باز قدم زدملنتی رو گذاشتم رو سای گوشهی کنمی بندازم ببی نگاهنکهینداشتم بدون ا
 دایآ

به مرد رو به روم که پشت من رو !  دییبفرما:  گفت  ي با غرور و سردیی صدا هی و در زدم دمی کشقی تا نفس عمدو
 شی بی واستاده بود و دست هاش رو داخل هم قفل کرده بود نگاه کردم لباس سبز ارتشي پنجره سرتا سريبه رو

به .  هستم ی نامدایمن آ -دن برگشتم و گفتم ی به سمت باال دست از کاوی مشکياز حد برازنده تنش بود موها
 دهنم رو باز به ای چشم هام و گشاد کنم دونستمینم.  ی نامیبله منتظرتون بودم خانوم ب-سمتم برگشت 

 کردم که با صداش ی و استاد دانشگاه بودن فکر میسی همون افرازه داشتم به ربط پلنکهیچشم هاش نگاه کردم ا
  خانومدینی بشدییبفرما - ختی ربهم معادالت ذهنم رو

 خوام خودم رو ی میخب خانوم نام:  نشست و گفت شی صندليخودش هم رو.  نشستم زی به مکی مبل نزديرو
 هستم و دوستم که بهتره ی انتظاميروی نژهی سالمه و مامور و28 هستم انمهری آری علری کنم من امیبراتون معرف

 از سمت شونی ای شخصلی به دالی ولیم انتظايروی نژهی مهرداد مامور ورضای کنم پسر خالم علی معرفي طورنیا
 سرگرد به سروان منتقل شدند

 دیدی که شما هم شنمی کردی صحبت می گروههی در مورد روزی و پسر خالم دمن
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 ساله که انی االن سالکنمی االن ربطش هم معلوم مدی صبر کنیخانوم نام - به من داره ؟؟ ی چه ربطنایخب ا -
 باند نی نتونسته به ای تا االن متسفانه کسی ولپردازهی به فروش مواد و قاچاق بدن انسان مرانیباند عقاب در سرار ا

  کنهدایراه پ
 
بله  - معرف حضورتون که هستند ؟ یمیانده و شراره نا بسیی رنی دست راست ایی موالدی حمياز قرار معلوم آقا -
 دمی که شنیی شما تا اونجای پس نخورده ولی تا حاال از کسیی موالي آقانیا _خب ؟  -  باند سییدست چپ ر -

 ....  شما و دوستتون دارهي براي انقشه  چه فکر وستی و اون از پس زده شدن متنفره و معلوم ندیپسش زد
 

 دفعه هی تا دادمی تفاوت بود همش آب دهنم پشت سر هم قورت می چهرم  خونسرد و بی ولدمیلرزی از تو مداشتم
 رهی نگمیگر
و اگه  - .  دی به ما کمک کنتی مامورنی در ادی و حتما بامی دارازیما به کمک شما و دوستتون ن:  اون ادامه داد و

 ی که تو اوج جووندیون و دوستتون شما دوست ندار محافظت از خودتي کار برانی امی ندارمینخوا - ؟؟ ی چمینخوا
 !!؟ ؟دیدوست دار!!!  کنند ؟دای ها پابونیجسدتون رو تو ب

  زدمی  حرف مشی با ستادی بگم بای چدی بادونستمینم
   فکر کنمدیمن با_
 دی امروز حتما به دوستتون بگمی زمان رو طلف کندی کردن نباشرفتی پیلی اونا االن خستیوقت فکر کردن ن_
 
  زدمی  حرف مشی با ستادی بگم بای چدی بادونستمینم
   فکر کنمدیمن با_
 دی امروز حتما به دوستتون بگمی زمان رو طلف کندی کردن نباشرفتی پیلی اونا االن خستیوقت فکر کردن ن_
 
  باشه_
   هم هستگهی دزی چهی کرد و گفت یفقط   مکث_

   نگاش کردممنتظر
   مرد تا حرفش رو بگهيواااااا..... با هم متونی ماموري اجراي برادی باما
  هم شما هم دوستتونمیبه عقد هم درا_
 ؟یییییییییچ_
 دیکشی گوشام اعتماد نداشتم سرم سوت مبه
 من براتون گفتم که ی ولدی قبول نکندی تونی هستم شما می منم مثل شما ناراضمی نداريخانوم محترم چاره ا_
 .....ای دیکنی مي با ما همکارای دی فکر کنشتری تا بزارمی حاال من شما رو تنها مشهی میچ
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 کردم اول از همه ی می چدی کرده بودم باری گبی عجي ادامه نداد و رفت رفته بودم تو شوك تو مخمصه احرفشو
 ی دونستم سرانجام مون چی داشتم نمیبی احساس عجهی صحبت کنم پس چادرم رو مرتب کردم شی با ستادیبا
 لی تحوموی گوشي از دم کالنتررفتم مردمی از تو داشتم از گرما می بود ولخی خی قصد رفتن کردم دستام شهیم

  بابا حاال اگه جواب دادي زنگ زدم اشیگرفتم و به ستا
 
 ی علریام
 کنم تمام ی کار رو نکنم و خود خواهنی اگه ای ولمستی نی خودمم راضنکهی نه با اای کنهی دونستم قبول مینم

 رهی منیزحتامون از ب
 
 تی مامورنی هم با هزار خواهش و تمنا داخل ارضای متهل بودن گروهه من و علتی مامورنی شرط شرکت در او

  نظر برامون خوب بودنی از امی ماه متهل بشهی در حدود می اما قول دادمیاومد
 آقا شاد و قهی منتظرتم بعد ده دقرونی اس دادم که برضای و به علرونی و نفسم رو با صدا دادم برونی اداره اومدم باز

اوه بله حواسم نبود حاال با خانوم  -  یخانوم نام - ؟ ي حرف زددایبا آ -سالم  - سالم دادش  -  آورد فیخرم تشر
 کار ی زن رو چيحاال ماجرا -اشه اهوم ب -  حرف بزنه تشقراره با دوس - گفت ؟یچ -آره  - ؟ ي حرف زدینام
 خوام یکوفت آره م - خنده ریبعد زد ز.  ؟؟ يری زن بگي خوایم... ی تو م؟یییییییچ - میریگی زن میچیه - میکن

انتظار  -برو گمشو بابا  -  تابان شیستا -  یآهان بعد من چ - ی نامدایآ - حاال یبا ک- ي صوری ولرمیزن بگ
 -  ازدواج کنم جزو اونا وناینهههههه حاضرم با پرنسس ف - می با دختر عمه م و دختر عموت ازدواج کنکه يندار

 . باشه داداش حاال سگ نشووو - زر نزن یپس الک
 
 صداش رضایعل.  زونهی که همش به تو مثل کواال آونی هستند مخصوصا اون نازني چه هرزه ایدونیخودت که م -

پس زر  -  رضایاوقققق حالم بد شد جمع کن خودت رو عل - .  سمیعس...  رجونیام...  رمیام: رو نازك کرد و گفت 
 رینزن ام

 
 ..................  به طرف تهران حرکت کردمو
 

 شیستا
 
 که دای کال داشتم از اسی کردم اوووووووووو چقدر ممی به گوشی انقدر راه رفته بودم که پاهام نا نداشت نگاهگهید

  ی هستي که کدوم گورزنهی مغی بود مطمئن بود االن جدایاز زنگ خورد اهمون موقع ب
 بله_
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 ی می داشتی چه گوهزنمی کارت دارم که دارم زنگ مزنمی ساعته دادم زنگ مهی ی عوضی هستيکدوم گور_
 ؟يخورد

  خفه شو کارتو بگودایا_
 ؟ییکجا_

   تو پارك بودمهنوز
   خونمونمکیپارك نزد_
  می نشستی که میی جاشهی همایباشه ب_
 باشه_
 دی هم همون لحظه رسدای امی نشستی که میی افتادم سمت اونجاراه
 
 خانوم چه عجب به دایسالم آ - سالم  -  بهم دی اومد رسی بود و داشت تلو تلو خوران مدهی رنگش پردمی رو ددایآ

 دی زنگ زدهیما 
 
  مانع حرف زدن من شددای درارم که اي نشستم اومدم مسخره بازی صندليرو
 می مخمصه شدنی وارد امی خودمون بخوانکهی افتاده که بدون ای اتفاقهی_
  شدهی چنمیمثل ادم بگو بب_
 یی شاپ من رفتم دستشوی کافمیاونروز که تو پاساژ رفته بود_
 

  شدهينطوری ادای که اهی جدهی قضدمی شدم فهمي جدمنم
 ؟؟ خب_
  توجه من رو جلب کردیی سمت تو که صداومدمیداشتم م_

 داشتم با ی علری امشهی و امروز که رفته بود پدهی شنی و چدهی دی کردن اون روز که چفی کرد به تعرشروع
 کردمی گشاد شده نگاش ميچشما

 
 دایا

 
  شهی می چمی از اون که اگه نرری رو گفتم به غی همه چشی ستابه
 ؟ی کناهی سنوی به خاطر اونا زندگيتو چطور حاضر_

 ننی تو کفن ببدی باننی ببی ما رو تو لباس عروسنکهی اي خانوادمون به جامی اگه قبول نکندونهی نمبدبخت
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 پسره گفت اگه نی انکهی کنم تا ااهی خودمو سی که چرا زندگکردمی هم هست منم اول مثل تو فک مگهی دزی چهی_
 می که قبول کنمین ما مجبور ما رو بکشتوننی می ان که به راحتشرفتهی اونا انقدر پمیقبول نکن

 دی رنگ ستا پردمیدی وضوح مبه
 
  پارك کردمیشگی همي و جااطی رو بردم داخل حنی در رو باز کردم و ماشموتی ربا
 
و .  ریییام - کوچولو که خواهر خوشگلم نگاه کردم نیری رو باز کردم و شنی نگاه کردم خواب بود در ماشرضای علبه

 عیو بعد سر.  کونمی مدالشیااااا باشه االن ب - خوابه  -  رضا کو ؟ یعل - خودش رو به داخل بغلم پرت کرد غیبا ج
 که تازه داشت از چارهی برضای علي و رودیدستش کش  و رفت طرف مش رجب و شلنگ رو ازدی پرنییاز بغلم پا

  شد روشدهیپاشکه آب .  بود ی کغی جيصدا:  گفتی حال منی و در همشدی مادهی پنیماش
 
 ي کوچولو با پاهانیری دنبالش و شدیو دو.  خورمتتتی منییررریییش:  بلند شد رضای داد علي شد صدای خالسی خو

 شدی ممی باغ قاي پشت درخت های در فرار  کردن داشت و هیکوچولوش سع
 
  ی علریام
 یرعلیام
 
 سالش بود 4 خودش گرفت یاون رو به سرپرست) مامان بزرگ(  پرورشگاه بود که بانو ي جزوه بچه هانیری شادمهی

 و هیری موسسه خهی همه خانواده عاشقش بودن بانو ی صورتي و لپ های عسلي چشم هایی طالي موهادیسف
 پرورشگاه داره و از همونجا هم قصه عشق بابا باراد و بانو شروع شد

 
 از پا ي االن برانی از همشدی می فکر کردم اگه قبول کنن چتمونی و به مامور نشستمونیزی تلوي شام جلوبعد

 بعد از شهی می از ذهنم گذشت که سرنوشت اون دخترا چی چهی لحظه هی که دمیکشیانداختن اونا داشتم نقشه م
 م؟یکنی می تموم شه چتی مامورنکهیا

 
 رضایعل
 

 ریام_ نشستم تو فکر بود صداش کردم ری امشی پرفتم
   تو فکر بود که متوجه من نشد چند بار صداش کردم که از تو هپروت دراومدانقدر

 کنمی که ده ساعته دارم صدات ميکردی فکر میبه چ_
 ....ی ولشهی می کردم که اگه اون دخترا قبول کنن چی فکر متمونیداشتم به مامور_
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 یکنی قطع ممهی حرفتو نصفه نادی بدم م؟انقدری چیول_
 شه؟ی می تموم شه سرنوشت اون دخترا چتمونیمامور نکهیبعد ا_

  پاشد و گفتری امشدی می کردم واقعا چنگاش
 هی جوابشون چمینی ببدی  بعد هم بامی خواب بموندی دانشگاه نبامی بردی بخواب فردا باریپاشو بگ_
  قبول کنن شک نکندیباشه، معلومه که با_
 

 شیستا
 

 ای خداستی که ني ماست اسباب بازی زندگنی؟ای اخرش چمی فرض قبول کردم؟بریکردی قبول مدی ما باواقعا
 یی بود  پاشدم رفتم دستشوادی زاللمیخودت راه درست رو نشون بده شب که اصال نتونستم بخوابم انقدر فکر و خ

 نی از ا ذرههی کردن که شیکردم به ارا  شروعرونیچشمام قرمز شده بود بعد مسواك به صورتم اب زدم و اومدم ب
 سر کردم و از اتاق اومدم ی و مغنعه مشکنی شلوار جهی با ی مانتو مشکهی شی بعد اتمام اراامی در بیرنگ و رو رفتگ

 گفت صبحونه دونستی منکهی مامان با ای مخصوصا االن ولارمی خورم باال می صبحونه نمچوقتی من که هرونیب
  ؟ي خورینم
  بخورمتونمیاصال مامان نم_
  بخوریی چاهی ایحداقل ب_

 هم با دای شدم و به سمت دانشگاه رفتم انی و سوار ماشرونی خوردمو از خونه اومدم بموی به اسرار مامان چاباالخره
 اومد اه انقدر ازش بدم مونی مقهی بعد ده دقمی نشستمونیشگی همي و جامی  باهم به سمت کالس رفتدیمن رس

   بچه ها اومده بودنشتری بگهی دوره رومو کردم اون نگاه انداخت کهی که حد نداره به من ادیم
  چته؟دهیستا بد رنگت پر_
 یچیه_
 ي بودداری تا صبح بزننی قرمزت داد مياره ارواح عمت چشما_
  کنم؟یخوب چ_
 و شی انداخت به ما ونشست رو صندلی نگاههی اومد داخل کالس و انمهری اردی همون لحظه افراز نه ببخشکه

 من ده؟البتهی چطور انقدر خوب درس مسهی پلنکهی کرد و بعدش شروع کرد به درس دادن اابیشروع به حضور غ
  که صدامون کردمیکرد ی رو جمع ملمونی وسامی زنگ خورد داشتنکهی بعد از ادمی نفهمی چچیکه ه

  انی لحظه مهی و خانوم تابان یخانوم نام_
  و شروع کرد به اروم حرف زدت و روشو کرد به من و گفتمی به سمت اون رفتدای و امن
  هی چهی که قضدیدونی با شما صحبت و کردن میفکر کنم خانوم نام_

  فقط سرمو به نشونه بله تکون دادممنم
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 نی تو امی تونی که ما می و قانونمی دارازی و به کمک شما نمی گروه هستنی ما دنبال ادیدونیهمون طور که م_
 به دیدی کار رو انجام منی انکهی شما عالوه براشهی می که چدیدونی هم بهتون گفتم و ممی شرکت کنتیمامور

 می قبول کننکهی که جز امی نداري ااره گفت چداید؟ای کنی قبول مد؟شمایشی گروه منیعنوان جاسوس وارد ا
 کرد و مونی خدمت خانوادتون  و بعد رو به ممیای بدی که من و پسر خالم بای بحث قبلمونهی خوب  فقط میلیخ_

  نیای لحظه مهی ی ملکيگفت اقا
 منزلتون ي شماره شمی ممنون می اقا و شما خانوم نامنی به ادی منزلتون رو بدي بعد رو به من گفت شما شماره و

 دیرو به من بد
 شهی دم خونش سبز مادی مار از پونه بدش مشدی نمنی بدتر از ايوااااااا

 
  کاغذ نوشتم و دادم دستشهی خونمون رو تو ي رهشما

 
 دایآ

 
 شماره منزلتون دی خوای شما نمیخانوم نام - و شمارش رو داد ی هامان ملکای مهرداد رضای رفت طرفه علشیستا

 تموم شد تتونی که مامورنی که بعد از ادی بدی قولهی خوام بهم یم - و با پوزخند نگام کرد د؟؟؟یدی ترسای دیرو بد
 و ستی خواسته ما ننی که ادی شما متوجه نشدنکهیمثل ا - میری طالق بگگهی به عبارت دای دیفرداش از ما جدا بش

 - دی به ما  ضمانت بددیتونیبله شما م -  می که مجبورمی چه کنی ولمیستی خرسند نادی شما زینیما هم با همنش
 که اون فرد شما و دی مطمئن باشیهه بله خانوم ولهههههههه -!!  دی عاشقمون نشنکهیا -  ؟ یضمانت چ
 دی کنادداشتیپس شماره رو  - میدیضمانت م - !! نه ؟؟ای دیدی وقت ندارم ضمانت مدیببخش - دیستیدوستتون ن

 منتظرم - زنمیزنگ م -....... 
 

 با نفس نفس خودش رو بهم شی حرکت کردم که ستانمی به سمت ماشسی از اون دو تا عجوبه پلی از خداحافظبعد
 یاه اه پسره عوض - چرا انقدر لپات قرمز شده وونهی ديریچرا انقدر تند م: رسوند و گوشه چادرم رو گرفت و گفت 

صدام رو کلفت کردم و خودم رو چهار .  گهیم  بعد برگشتهدی خوام که عاشقمون نشی از شما ضمانت مگمیبهش م
 خودت رو ی هشیواااا چرا ستا - .  دیستی که اون فرد شما و دوستتون ندین باش مطمئیباشه ول: شونه کردم و گفتم 

اگه اداتون تموم شد شماره :  نفر گفت هی با شدت شروع به سرفه کردن کرد که شیکه ستا.  یکنیکج و کوله م
 ی منم با تخسردکی نگاه کردم با پوزخند و تمسخر نگام مانمهریبا بهت به پشت برگشتم و به آر.  دیخودتون هم بد

 شیشماره رو داخل گوش!! . شماره ؟؟؟:  رو طرفم گرفت و گفتشیو مغرور داخل چشم هاش نگاه کردم که گوش
  دانشگاه حرکت کردمی رو گرفتم و به سمت خروجشینوشتم و دست ستا
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 شیستا
 
  ناهارای خونه رو باز کردم و رفتم تو به همه سالم دادم و سمت اتاقم رفتم که مامان گفت بدر
  بخوابمادی نذار زی خوام بخوابم ولی خستم میلی خستیمامان گشنم ن_
 باشه_

 به تمام دمی بود لباس ها مو عوض کردم و رو تخت دراز کشی تو اتاقم و رو تخت نشستم چه روز مذخرفرفتم
 م شدداری مامان از خواب بياتفاقات امروز فکر کردم و در همون حالت به خواب رفتم که با صدا

 میباشه پس ما پنجشنبه منتظرتون_
_.... 
  خدانگهدارنیسالمت باش_

 رفتم و دست و صورتم سی بودم به سمت دستشودهی ساعت خواب3 بود 6 شدم و به ساعت نگاه کردم ساعت بلند
   کنارش نشستمرفتی مامان دلم بدجور ضعف مشیرو شستم و رفتم پ

 ست؟یگشنت ن_
  گشنمهیلیچرا خ_
 زمیری ماالن برات غذا_
   دستت درد نکنه_

  ختی ذره غذا برام رهی مامان
 ؟يزدی باهاش حرف می بود داشتیچه خبر ک_
  تويدوستم بود زنگ زده بود برا_
  من ؟يبرا_
   از توي خاستگارياره برا_

  ذره سرفه کردم واب خوردم تا خوب شدمهی تو گلوم دی پرغذا
 ؟ي شدیچ_
 یچیه_
 چون شی فک کنم بشناسرضاسی مهرداد اسم پسرشم علشونیلی هستن فامی خوبي گفتم خانواده یداشتم م_

 تونهیهمکالس
   شناسمشونیبله م_
 انی پنچشنبه قراره بنی ايبرا_
 ستیبه نظرت زود ن_
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 ی اماده بشدینه با_
 میفتار شد گردای بود که من و آیبتی چه مصنی اااااای روزه بد بخت شدنه من خدایعنی مهیامروز روزه خواستگار....
 ای هم بهش زنگ زده ی علری مامان امنمی ببدای خوب شد ولش کن برم زنگ بزنم به آدای آي که برادونمی منوی ایول

 نه ؟؟؟
 
 نیهر وقت اعصاب معصاب نداره ا(   خشک و سرد ی با لحندایآ.  یکنی کار می چدای بر خواهر آکمیالو سالم عل -

 کی که آدم تا دو هفته جرئت نزدرهی جذبه مي طورشهی خشن میلی خیلی مواقع خی بعضی ولزنهی حرف ميطور
 ریام - زنگ زد بهت ی علری امامانم -   ستا اصال حوصله ندارمیگی میچ - ) شدن بهش رو نداره 

 آره یگیاون رو م... آهان  -  اهللا شای اومد اادتی انمهری استاد افراز جناب سرگرد آروی کيبابا آ -  هی کدوم خریعل
 ارنیآره خبر مرگشو ب - انی مهرداد بي امشب قراره آقانکهی مثل اانیمامانش به مامانم زنگ زد گفتن فردا شب م

 شهیهم - خوام ی ميزی ازت چيدیواااا از کجا فهم - ي خوای میستا چ - یییی جوندایآ -  ییییوا - انیامشب م
کجا !  ؟ییییچ - االن خونمون يای بشهی مگمی مخب  ..خب  - یکنی صدام مي طورنی اي خوای ميزیهر وقت چ

(  قطع کرد ی خداحافظون رو بدیبعد گوش.  اونجام گهی ساعت دمیباشه تا ن - تو رو خدا  - ي ستا حوصله دارامیب
 )  تو روحتيا

 
 دمی موهامو سشوار کشرونی ساعت از حموم اومدم بمی تو حموم و خودم رو شستم بعد نرفتم

 
 دنیرسی مگهی ساعت دمی ندمی لباس خوب پوشهی و به کمک اون شمی اومد پکی بود بعد سالم و علدهی هم رسدایا

  شدمی تر مکی من نزدیو هر لخظه به بدبخت
 
 می رفتم تو اشپزخونه تا نادرم صدام کنه بعد نکی شد و اونا اومدن بعد سالم و علي ساعت به سرعت سپرمین

 افتادن که رفتم سمت مهمونا به همه داده بودم از اول هم پسره رو با  ما همادیساعت چرت و پرت گفتن تازه 
 زدنی داشتن حرف مينجورینگاش کنم؟هن حی خواد منو بدبخت کنن بعد با لبخند ملی کردم میپوزخند نگاش  م

  به خودم اومدمدای اخونکی من اصال حواسم نبود که با سیول
 هان؟؟؟_
 و اتاق بلند شدم پسره رو بردم ت  اتاق بلند شو پسره رو ببر تگهیبابات م_
  دییبفرما_

  اتاقم و با اکراه نگاش کردمی رو صندلنشستم
 دییخوب بفرما_
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 به ي خودم از سرگردي و به خاطر کم کاریلی من بنا به دالنجامی ای چي که برادیدونیخوب خودتون که بهتر م_
 هم ی اتفاقچی که هدی خوام بدونی راه از شما کمک منی دفعه جبران کنم و تو انی خوام ای اومدم و من میسروان

  سالم هست27 خانوادم و اول  مهرداده بچهرضای اسمم علدیدونی افته بعد همونطور که نینم
 منگه و فشار ي رو قبول نکردم چون الشنهادی پنی الی خودم و با کمال ماری من با اختدی دونیشما هم که م_

 سالمه بچه اول 22 تابان شی اسمم ستادیدونی ندارم همونطور که می خاصي عالقه چیبودم قبول کردم وگرنه ه
  خانوادم

 پس من االن برم بگم جوابتون مثبته؟_
  هم دارمگهی دي مگه چاره گهیبله د_

 ي که صدادمی رو تختم دراز کشدونهی خدا مفتهی برام بی اون رفت و من تو اتاق موندم قرار بود چه اتفاقباشه
  اوند تو اتاقمدای رفتن که همدن لحظه اششششی شون بلند شد اخیخداحافظ

  شد؟یچ_
  بشه بدبخت شدمیقرار بود چ_
 

 باشم مامان ششی حاضر شد که بره و ازم خواست منم فردل پدای و امی شام خوردنیی پامی در اوردم و رفتلباسامو
 تختم دراز ي حرفا رونی و از همستی تو نيونجا جا اگفتی التماس می البته با کلششیهم اجازه داد که برم پ

 به خواب ی کدمیکردم و اخرش هم نفهم ی از اهنگاش رو پلیکی رو تو گوشم گذاشتم و می و هندزفردمیکش
 ....رفتم

 
 
 دایآ

 
 بلوز مردونه هی کتان با ی به خودم نگاه کردم شلوار مشکمی قبول کندی باهی چاره چگهی اصال خوب نبود اما دحالم

 بسته بودم با کفش تخت دی ساده که مدل جدي خاکستري زانوم با روسري وجب باالهی چهار خونه تا ی مشکدیسف
 طور رنگت نی چته چرا ادایآ:  ستااا گفت ار بهی کهی بود طورعی ضایلی صورتم خیدگی خوب بود رنگ پریمشک

 برق لب اومدم هی رژ گونه زدم با کمیفتم تو اتاقم و  رستی بزن اصال حالت خوب نيزی چهیاوهوم برو  - دهیپر
 هم رفت داخل آشپز خونه به خانم شی در که ستاي جلومیدرو باز کرد رفت) خواهرم (  تای که زنگ خورد آناهرونیب

سالم حاج خانوم  -به به سالم دختر گلم  - نگاه کردم اومد طرفم کردی مکیبا مامانم سالم و عل  که داشتيچادر
 که ی عسلي و چروك داشت با چشم هانی چکمی که دی از حد خوشگل بود پوست سفشیمامانش ب.   دییمابفر

سالم  -سالم دخترم  -   آقا اومد که فکر کنم باباش بودهی بعد ومدی میلی که سر کرده بود بهش خی آبيروسر
 جذاب ی در جووندادی که نشون می جو گندمي با موهاي قهوه ايممنون دخترم چشم ها -  دیی بفرمادیخوش اومد
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 عاشق گل رز دیسالم و گل رو طرفم گرفت تمام گل رز سف -  اومد ی علری همون امدی ببخشيبوده بعد افراز وا
  چشم هاش رو قاب گرفته بودنکشی که عيخاکستر رهنی با پیکت و شلوار مشک. سالم  - بودم دیسف
 

 اومده هااااا رتی گییبه به چه هلو:  گفت شیمانم صدام کنه که ستا رفتم طرفه آشپز خونه تا مای از احوال پرسبعد
:  شیستا.  اری رو بیی جان چادایآ - مامانم صدام کرد قهیبعد از چند دق.  چندش هیاه اه پسره  - پهی خوش تیلیخ

 - خته بود رو گرفتم اول به اون آقاهه تعارف کردم که گفت ی رشی رو ستاییچا.  رو ببر ییبفرما عروس خانوم چا
 ي با غرور و سردنیممنون دخترم بعد اون خانومه و بعد به مامان و بابام و آخر سر هم مجسمه ابولهل واالاا همچ

 اونم دییبفرما - گفتم ي تو سرش رفتم طرفش و با سردکوبوندمی رو مینینشسته بود که اگه اونجا جاش بود س
 ی مبل تکي کار مزخرف رفتم رونیممنون خانوم بعد از ا - بهم نگاه بندازه سرد تر از من  گفت نکهی اونبد

به .  دی رو به اتاقت ببر که حرفاتون رو بزنانمهری آري آقادایآ:  شدم که بابام گفت رهینشستم پ به رو به روم خ
 تخت نشستم و اون هم رفت کنار پنجره واستاد يطرف اتاقم رفتم و درو باز کردم بدون توجه بهش رفتم تو و رو

 - بله  -  کنمی مسی و هم در دانشگاه تدرسمی رو به خانوادتون گفتم که پلمی اصلتیخب خانوم من شخص -و گفت 
 - خوام اتاقم جدا باشه ی خوابه باشه چون م3 دیری بگدی خوای که ميلطفا خونه ا - دی بگدی خوای نميزیشما چ

 یبله ول -  میکنی می چون ما اونجا زندگدیای چند مدت به تهران بدی که شما و دوستتون بادیدونینو می ایبله حتما ول
 دیکنی که شما کار میمارستانی تهران در همون بی طرح پزشکي برایهست ول - ستی ننجای ایی موالدیمگه حم

 که رونی بمیبا هم از اتاق رفت. بله  - مپس برم خبر بد -. نه  - ؟ دی ندارگهیحرف د - نبود ادمیاوه بله  -افتاده 
که همه نگاه ها رفت .  باشند جوابم بله استیاگه پدر و مادرم راض - دخترم هیخب جواب ما چ: حاج خانوم ه گفت 

پس مبارکه بعد اومد کنارم : که همون خانمه گفت .  میمنم راض:  مامانم می منم راضهیدخترم که راض -سمت بابام 
 مال مادر خدا نیا:  بود انداخت داخل انگشتم و گفت روزهی انگشتر که فهی و از داخل انگشتش دیو سرم رو بوس

 مبارکت باشه بعد بغلم شااهللای گفته بود اگه پسر دار شدم بدم به عروسم اگه دختر دار شدم بدم به دخترم لامرزمهیب
  ساعت نشستن و رفتنمیبعد ن. کرد 

 
 شیستا
 

  ساعت پاشدن رفتن منم پاشدم عزم رفت کردممی دونم واال بعد نیقه ندادن؟نم پس چرا به من حلواااا
 ؟يریکجا م_
  گهی خونمون درمیم_
  گهیوااا بمون د_
  شمی مزاحم نمگهینه د_
 زنهیبروبابا واس من لفظ قلم حرف م_
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  که مثل ادم  باهات بحرفمیستیحقته ادم ن_
  میبابا فردا دانشگاه دار_
 يری می واسه کرهی نمی کسگهی ددهی عکی نزدهنکیخانوم بخاطر ا_

 می خوابی کنار هم منی رو زمدای با اموندمی هر وقت اونجا مشهی موندم و به خانواده خبر دادم هميمجبور
  شد؟ی من تو اتاق موندم چشبی ددایا_
  بگهادی روش نشد بیپسره اومد گفت جوابت بله هست ول_
  هاااايشعوریعجب ب_
 میدی بهش انگشتر رو ممی که اومديجلسه بعد....  شاایبعد مادرش گفت ا_
  خداي واانی قراره دوباره بیعنی_
 19 دیاره بعد ع_
  نگفتيزیپس چرا مامان به من چ_
  دونم واالینم_
 
 دایآ

 
 که صداش هی کنیواااا ا. سالم  -الو  - نگاه کنم جواب دادم نکهی شدم بدون اداری بمی گوشي بودم که با صداخواب

 محترم من شما ي آقارینخ -  ینشناخت - سالم شما ؟؟  - دوست پسر نداشتم ادی مادمی کهییبم ه و مردونست تا جا
 -  بگه ری زنگ بزنه و بهم صبح بخی که اول صبحتم دوست پسر نداشادمهی بکهیرو از کجا بشناسم بعدشم تا جا

بله  -)  و بلند ی عصبانيالبته با صدا(  اومد ادتونی شااهللای هستم اانمهری آری علریخانوم به ظاهر محترم من ام
 ي براشیبله آزما - ؟؟ شیآزما - شی آزمامی در خونتونم که بري جلوگهی ساعت دمین -  ؟ شی اومد فرماادمی

 گنی که االن بهم زنگ زدن و مي طورنیهم):  آروم گفت يبعد باصدا(  مادرتون بهتون نگفتن نکهیا ازدواج مثل
 میسادیبعد وا. باشه  -)  دمی شنی آروم گفت که من نشنوم ولي رو با صدانایالبته ا(  بده شی خانوووم برو آزمادایبا آ
حرصم در اومده بود پسره .  می قطع کردیفظ بدون خداحاي طورنی بگه خداحافظ ما هم که مغرور هممونیکیکه 

  انگار ارث باباش رو خوردمزنهی حرف ميجوری
 
 ی و گوشی نگاه کردم که عصبانشی به ستادهی بعي پسزنی همچی مهربوننی باباش افتادم مرد به اادی ییییاخ

 .... آشغال نفهم وییییسره عوض -بدست اومد داخل اتاق و شروع به فحش دادن کرد 
 

 شیستا
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  گفتم بلهي خواب الودي پاشدم ناشناس بود با صدامی گوشي صدابا
 شی ازمامی خوام بریاماده شو م_
  منو از کجا داشتي شماره دمیاز جام پر_
 سوما من امروز یزنی حرف مينجوری دوما مگه من نوکرتم که با من اي ندادن سالم بدادیاوال سالم ننه بابات _

 امی تونم بیکار دارم نم
 از نی به خاطر همشهی و بپره سگ مپرهی بدبخت از خواب نيدای و ارهی بگه صدا باال می چهی دونستم که االن یم

 رونیاتاق اومدم ب
  برمتی وگرنه خودم میشی االن اماده منی که گفتم همنی من اوال دوما نکن هميبرا_
 ی ولشعوری خر نفهم بي قطع کردم پسره ی پات علف دراد و بعد بدون خداحافظری دم خونمون تا زنیانقدر بش_

 با غر ي جورنیچون من فقط شماره خونه رو دادم بهش هم من و از کجا اورده بود حتما مامان بهش داد يشماره 
 زدن وارد اتاق شدم

 
  باز گند زده به اعصابتیچه مرگته ک_
 منم خوب گذاشتم تو کاسش می خوام بری مشگاهی ازماای پاشو بگهی می سالمچی نفهم زنگ زده بدون هيپسره _

  کنه من خونمیهه فک م
  ادی خواد بی مشی ازمامی به منم زنگ زد گفت اماده باش بری علریاتفاقا ام_ 

 اِ؟؟؟؟_
 اره_

   بودمونشی زنگ خورد خود ممی لحظه دوباره گوشهمون
 غی جهی و قطع کرد از حرصم ی ناشتا باشدی اماده باش باگهی ساعت دمی دنبالتون تا نمیای می علریاالن با ام_
 وثثثثثثی کثافتتتتتت ددمی کشفیخف
   شد بازیچ_
 ای سالم بده سی شده بلد ني دنبالمون پسره واس خودش شترادی مگهی ساعت دمی نی علری اماده شو با امگهیم_

  کنهیخداحافظ
 رو و با شال می سورمه ای با شلوار لدمی پوشموی چون سرد بود باروندمی اومده بودم رو پوششبی که باهاش دیلباس 

 ي بود و روسردهی پوشی بامانتو مشکی نگاه کردم اونم اماده شده بود شلوار مشکدای رو سرم کردم به امیسورمه ا
 هم نمالوندم یلی هم زدم خی رژ کم رنگ صورتهی تمبنفش سرش بود کرم زد افتابم رو دراوردم و زدم به صور

 به اون پسره محل  کردمکی سالم و علیرعلی فقط با امنیی  پامی رفتی اونا اوندم وقتقهی دق5دوس ندارم بابا بعد 
 سگم نذاشتم
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 گهی دنییناشتا_ رضایعل
 ی رو صندلشگاهی ازمامیدی از زور خشم قرمز شده بود به درك  رسمیستی ها خنگ نی ما مثل بعضدیببخش_

  من جمت کنمیفتی که االن من حوصله ندارماا تو پس بی ترسی نمگهی ممینشست
  ترسمی  من نمی ترسم برفرض هم بترسم دوستم هست ولیمن نم_
 دایآ

 
 رو روم ی نگاهینی کردن که سنگي با گوشه شالم بازنیی سالم آروم به هر دوشون دادم و سرم رو انداختم پاهی

 لحظه هی کردی کرده بود و نگام ممی رو روم تنظنهی افتاد که آی علریحس کردم سرم رو بلند کردم که چشمم به ام
 مثل ی سگ داره ولی چشم مشککردمی فکر مشهی سگ داره هم لحظه مبهوت شدم رو چشاش المصبهیفقط 

 کردمی اشتباه منکهیا
 

 کارش کردی رضا کل کل می نگاه کردم داشت با علشی کردن ادامه داد به ستای رو چرخوند و به رانندگسرش
 کردمی مدای کل کل پي آدم براهی رفتمی بود البته منم بهتر از اون نبودم و عاشق کل کل بودم و هر جا منیهم
 

 و رفتمیم) هی طوالنیلیاسمش خ(  ری من با امشگاهی طرف آزمامیرفت)  یبنز مشک(  رو پارك کرد نی ماشنکهی ابعد
 طرفه بخش خانم می تا نوبتمون بشه صدامون کردن من و ستا رفتمی و کنار هم نشستمی رضا نوبت گرفتیستا با عل
 سرش رو گرفت اونور بعد از اون شهی که مثل همن خون گرفتشی از ستاونی رضا رفتن طرفه آقای و علریها و ام

 هی رفتم طرفه آبدار خونه می رفترونی بشی که خون گرفت پاشدم و چادرم رو درست کردم و با ستا من نشستم
 میدیاز دستم گرفت و خورد که د.  دفعه حالت بد نشه هیبخور ستاا  -  شی آب قند گرفتم و گرفتم طرفه ستاوانیل

 میزفتی ممیداشت.  میبر: که من گفتم .  میخب اگه تموم شده بر:  گفت ریهم با اخم اومدن و ام دو تا عجوبهاون 
 دی و همه باشهی االن ابنجا کالس برگزار مدیریااااا کجا م - نهال سبز شد نی خانوم پرستار جلومون عهی که رونیب

که آخر سر پرتمون کرد داخل اتاق کنار  کردی میی به طرف اونجا راهنمایو با دستش مارو ه. حضور داشته باشن 
 دمی نگاه کردم که دشی به ستانی که آدم دوست داشت آب شه بره تو زمزدنی میی حرفاهی ییییییی وامیهم نشست

داخته بود  لپام گل اننکهی همونه خودم که با انمی ادمی رضا نگاه کردم دی به علنهییلپاش گل انداخته و سرش پا
 از  دستاش رو همش یکی پاش انداخته بود و ي هم که با غرور پاش رو روری اماوردمی نمدم خوي اصال به رویول

 روش رو عی سری ولکردی نگاه به ما مهی هی ثان5 و هر دیکشی به گردنش دست می و هبردیداخل موهاش م
 ی علرونیرفت ب  ودیایتموم شد ب:  که بم تر شده بود گفت ییبرمبگردوند که آخر سر تحملش تموم شد و با صدا

 می به اونا نگاه بندازنکهی و بدون امی بعد رفتقهی دق5 هم شیزضا هم دنبالش رفت بعد از ابنکه اونا رفتن من و ستا
 نی داخل ماشمینشست
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 شیستا
 
 کالس هارو نی امی رفتی کرد نمي شد کاری کاش مي شدم ای من داشتم از خجالت اب میعنی

 
 می که برمی شدنی بعدش گفت باشه سوار ماشی مخالفت کرد ولی علری اول امی گفت وليزی چیرعلی به امرضایعل

  رفتگهی دهی راه خونه رو نرفت جایخونه ول
 
 رو نی ماشنگی داخل پارکری اممیشدی که ماشاهللا انقدر گرون بود که ما از کنارش هم رد نمنی پاساژ قزونی بهتربه

 ی قرار دارم که بدون هماهنگیی من جادیببخش:  گفت تی با عصباندای که آرونی بمیپارك کرد و همه با هم اومد
 امی خواست بیخانومه محترم منم اصال دلم نم:  گفت تیعصبان  باریکه ام.    نجای ادیاری ما رو مدیندازیسرتون رو م

 لتونی که هر وقت شما مستمی نکاری منم بمی رو برگزار کنیوس تر عرعی انجام بدم سرعیمجبورم که کارهام رو سر
 یحساب  دعواهی رمی رو نگدای آي اگه جلودونستمی مکردنی با خشم بهم نگاه مری و امدایآ.  رونی بامی باهاتون بدیکش

 دایآ.  می که زودتر خالص شمی جان بس کن بزار امروز کار ها رو انجام بددایآ:  و گفتم دای رفتم طرفه آفتهیراه م
  طرفه پاساژمیسرش رو تکون داد و با هم رفت

 
 شتری ما بی دادن که انقدر گرون بود ولی پول خون پدرشونو میی خدای ولمی تو پاساژ بودی دو ، سه ساعتهی
   رستورانمی بود که رفت1 ساعت گهی دمیدی رو خرمی دارازی که نییزهایچ

  صحبت کردندای کردم با اي منم شروزدنی داشتن باهم حرف مرضای و علی علری کباب سفارش دادن امهمه
 می راحت تر بودمیمردی اگه میرعلی نه تو با امامی کنار برضای تونم با علی نه من ممی بدبخت شددایا_
   کنهیپسره انگار ارث باباش رو خوردم چنان نگاه م_
 دادن مادر پدر ادی بهش ی مادر پدرش چیعنی ستی بلد نیظ سالم و خداحافخی شتر شده ي پسره هم اندازه نیا_

 ی عوضشعوری ادم بهیانقدر با فهم و کماالت پسر 
 شدم چون اصال ری کم غذا خوردم سهی بزنه که همون موقع گارسون اومد غذا ها رو گذاشت و رفت ی اومد حرفدایا
 یلی خمی به سمت خونه حرکت کردگهی همه غذا رو خوردن دنکهی بعد اکردمی مي نداشتم و داشتم باغذام بازلیم

 خسته شده بودم
 
 دایآ

 
 ي هم ساده ری قشنگ بود و ماله امیلی الماس روش خهی ساده با ي حلقه هی با مادر و پدرا ی از ماچ و روبوسبعد

 انگشتم و اون حلقه هی دست هم اون انگشتر نشونه رو انداختم می قشنگ بود بهمون دادن که بندازیلیهمون بود خ
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 نجای البته خونشون انای اری خونه اممین کار مذخرف رفتی انداخت دستم و من هم مال اون رو انداختم بعد اریرو ام
  و اون راه افتاد طرف خونشونشی داخل بنز مشکمی گرفته بودند با هم نشسترضای رو با علنجاینبود و تهران بود ا

 
 باز کرد انگار به موتی بود درو با ردی سفشی بزرگ که همچییییلی خییالی وينه  خوهی بود نی اطراف قزوخونشون

 ي و چراغ هاشدی خونه متصل مي ها که به پله هازهی جاده با سنگرهیبهشت وارد شده بودم همه جا سرسبز و 
 گهی رو پارك کرد و با هم دنی ماشدند کوچک روشن کرده بوي فواره بزرگ که داخل آبش شمع هاهیکوچک با 

 نجای قرار بود امی که دستش رو گرفت جلوم دستم رو گذاشتم تو دستش و با هم به طرفه خونه رفتمی رفتنییپا
  من بودی که نشون دادن بدبختشیجشن برگزار شه و جشن من و ستا

 
 سر ي پول و سکه بود که رومی شد که واردنی همومدندی می علری هم پشت من و امنای اشی باال ستامی پله ها رفتاز

 باال اتاق سمت دی جان برشی اومد طرفم و گفت دخترم با ستاری بعد از دوباره بغل کردن مامان امختندیری نفر م4ما 
 ینه حاال چ -  ي لباس آورددایآ - به سمت باال هل داد و رشی خانوم منتظرتونه ومن و ستامی هم اونجا مریچپ

 اونجا تشسنه بود و داشت ناخن هاش رو ی خانومهی می و وارد شدمیدر زد.  اتاقه نی همایب...  دونمینم - میکار کن
اومد طرف .  میبله خودمون هست:  میما هم گفت.  خانوم شی و ستادایآ:  گقت دی مارو دی وقتدیکشیسوهان م

 و اومد ی خانوادگشگریرا هستم آمیمن مر -بله :  هم گفت شی درسته ؟؟ ستارضایعروسه آقا عل:  گفت شیستا
 گفت و من رو نشوند کیمنم بغل کرد و به هر دومون تبر. بله  -  نه ؟ یرعلیشما هم عروسه آقا ام -طرفم و گفت 

 صورت شی بود رو پوشوند اول آرانهی آکل  که بهواری از دی کنار من و قسمتی صندلهی هم روشی ستای صندلهیرو
 مه خواست موهام رو درست کنه یموقع.   دختره اومد تو و کشه موم رو باز کرد هی دمی رو تموم کرد که دشیستا

 زد و یچشم حتما و لبخند آرامش بخش - دی چسب و تافت نزنادی و زدی موهام رو جمع درست کنشهیاگه م -گفتم 
 به کمی شمی خانوم اومد پمی و مرشی کار موهام تموم شد رفت سر وقت ستایوقت شروع کرد به درست کردن

 کردن شی و شروع کرد آراکنهی مشتری چهرت رو بتهی معصومحی دخترونه و ملشی آراهی -صورتم نگاه کرد و گفت 
 صورتم

 
 شیستا
 
 کم رنگ یلی خدی نکنظی غلشی کنه گفتم فقط اراشمی خانوم اومد ارامی مری بودم وقتالیخی نداشتم بی حسیچیه

   باشه گفتحیو مل
 ادی تر به چشم بشی چهرت بتی کنم که معصوميتطوری خواستم همی اتفاقا خودم هم مباشه

  گفتقهی اه پاشو خودتو جمع کن بعد چند دقاه
 د؟ی شد باهم اشنا شديچه جور_
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  خدااي زنه فضوله اچقدر
 میدی رو دگهیتو دانشگاه هم د_
 نیخواستن ازدواج کنن ا ی نمرضای تعجب داشت اخه  اقا علي البته برام جادی شما اتقدر خوشگلگهیاهان بله د_

  خانوم ازدواج کنهالی خواست با دختر عموش نیاخراهم انگار م
   جمع کنه فضوللللنوی ایکی خدا يا

 وقته یلی خوبن من خیلی خانواده خنی ادی خانواده شدنی که عروس ادی خوش شانس بودیلی شما خگهیاره د_
  رفتای مامانم از دننکهی گرفتم پس از اادی بود منن از اون نجای اشگری قبل از من مادرم ارانجاهستمیا

 امرزتشونیخدا ب_
 سالش 12 یرعلی خانواده و اون موقع اقا امنی اشگری رفت شدم اراای مامانم از دنی وقتگفتمی بله داشتم میمرس_

  مغرور بودنی سالش از همون بچگ10رضایبود اقا عل
   تموم شه برهشمی خدا ارايا

 و دخترم دهی خونه رو می پسر و دختر که پسرم خرجهی  که من  ازدواج کردم و صاحب دو تا بچه شدم هگیبله د_
 دینی ببنهی خودتون رو تو ادی تونی صورتتون تموم شد مشی کنه خب ارایهم کنار خودم کار م

 خوشگل خب خدا رو شکر هی ساهی بود و ی رژ صورتهی کم بود خوب خدا رو شکر شمی نگاه کردم ارانهی تو اخودمو
 رفت

 
 رز ي تاج از گل هاهی موهاش زده بودند با ي روی بافت تلهی نگاه کردم موهاش رو باال جمع کرده بودند و دای آبه

 نهی آي که به چشم هاش جلوه داده بود و درشت ترش کرده بود از جلوی و مشکي دودهیسرخ رژ لب قرمز و سا
 نطوریتو هم هم - يز شد چقدر ناشی ستاییوا -پاشد و گفت 

 
اومد . سالم  _سالم :  ایمار.  ادی بودم بدهی تا اگن دختره که اسمش رو تازه فهمی رفتم نشستم رو صندلدوباره

 شه هم ی تافت نزنه چون هم خشک میلیشروع کرد به درست کردن موهام بهش گفته بودم که به موهام خ
 نی تل از اهی کارم تموم شد یعالف  ساعتهی موهام بعد دنیچی پيگودی شروع کرد به برهی گیموهام موخوره م

 خدا رو شکر مثل مادرش پر حرف نبود سای به من کرد و گفت وای نگاههی گذاشت دشویگل ها که دور سر ادمه سف
 ادی به لباست مسشتری بنی رژ قرمز بود و گرفت رز مو پر رنگ کرد و گفت اهیدوباره اومد دستش 

 لباسم؟؟_
 می شما و دوستتون کنار گذاشتي برای لباسهیبله _
  دینی و خودتون رو ببدی بلند شدیتونیم_
 ی بود و با خط چشمی کم ابهی و ی مشککمی که هی ساهی ی رژ گونه صورتهی خودم نگاه کردم فرق کرده بودم به

 کرده بود و با اون تل  زد مهشر شده بود موهام هم فرای که ماري و با رژ قرمزدادیکه چشمام رو درشت تر نشون م
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 شماس به ي برادهی لباس سفنی بود و گفت اباس برد که توش دوتا لی من رو به اتاقای شده بود مارکی شیلیخ
 ي داشت روی ابي هادی داشت که وسطش مرواردی سفي هادی خوشگل بودباالش مرواریلیلباس نگاه کردم خ

 بود تا ی خوشگلیلی خی لباس زرشکهی بود نگاه کردم دای اي برای بود به لباسکی شیلی بود خنیکمرش هم هم
  دی زود تر بپوششهی اگه ممیوقت ندار  گفتایاومدم براندازش کنم مار

_ 
 رنگ پا بود ي جوراب شلوارهی رشی لباس رو که برداشتم زدمی و من هم لباسم رو پوشرونی از اتاق رفت بایمار
  معذب بودمنی خوب بود چون من بدون ایلیخ
 دیدیپوش_
 اره_

   مامانش اومدي نگام کرد که صدانی و با تحساوند
  يدی خانم رو مدای جان لباس اایمار_

  خوشگل شده بودمیلی نگاه کردم خنهی لباس رو برداشت و به مادرش داد دوباره به اایمار
 
 دایآ

 
 هیانوم هم نشست به درست کردن ناخونام  خمی بعد مرگهی رفت اتاق دنی تمام نشده بود به خاطر همشی ستاکاره

 که نی جشن حکم عزا رو برام داشت بعد از انی اکنندی مکاریاصال برام مهم نبود چ.  براق زده بود یالك زرشک
 بعد از شیش اومد خوشگل و ناز شده بود ستای بعد هم ستاقهی دق5 اتاق هیمن رو برد داخل . کارش تموم شد 

 بود که ی ماله من زرشکی ولي حلقه انی بود و کوتاه و آستدی سفشی لباس ستارونی رفت بدی لباسش رو پوشنکهیا
 هم بود ی کفش مشکهی است کنارش دهی تا آرنج بود خب خدا رو شکر پوشناشی بود آستپوری و تنه اش گنیآست

 خانوم اومد تو و می مر نبود که همون لحظهندی برام خوش آادی لختم نگاه کردم زي پاهابه اون ها رو پام کردم و
 هی چدیدونیم - ی چيبرا - دی بهم بدی ساپورت مشکهی شهیممنون م - .  يهزار ماشاهللا چه خوشگل شد -گفت 
خوب شد ...  نباشه علوم بدنتون مي جاچی سفارش کرده بود که هری آقا امی انذاختادمیآهان خوب شد  - ....پاهام

 ری ممنون زهی ذاد ی ساپورت مشکهیبعد رفت از داخل کمد اونجا .  شدی می عصبانیلی خری وگرنه آقا امی انداختادمی
 .  گفتم و ساپورت رو پام کردمیلب
 
 سرم گذاشته بود ي روی بافت تلهی به خودم نگام کردم خوب شده بودم موهام رو باال جمع کرده بود و ي قدنهی آتو
 رونی ست کفش هم برداشتم و از اتاق بی مشکیست دفی سرم گذاشته بود کي تاج دور سر از گل رز سرخ روهیو 

 - دی کردری خانوم بردتش حاال نوبت شماهه دشی اوند دنبال ستایآقا عل:  خانوم اومد طرفم گفت میرفتم که مر
 دور شدم و به کمی ازش ریو در رو باز کرد و من رو هل داد که رفتم تو بغل ام. اشکال نداره  -  موهام معلومه یول



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 34 

 دفعه اخماش رفت تو و هی رو موهام دی از نوك پا تا فرق سر که رسکردینگاه کردم با دقت نگام مچشم هاش 
 به دی که اونجا بود رفت باال از راهرو گذشت و رسی دفعه دستم رو گرفت و از راه پله کوچکهیزد   اش نبضقهیشق

 -  ي دستم رو کندیکنی مکاری چی وحشیییهو -دره اتاق درو باز کرد و منو کشوند داخل اتاق که دستم درد گرفت 
 نی خوامممم اینم:  و گفتم يلجباز  دفعه رفتم تو فاز تخس وهی.  سرت کن يزی چهی عیفقط سر..... حرف نزن 

 هی.   سرت کن يزی چهی). صدام رو کلفت کردم و مثل خودش گفتم . ( یهمه مدت اونجا نشستم که تو به من بگ
 اون ي جلوي نشدم که بزارم ناموسم بدون روسررتی غی انقدر هنوز بنیبب -  به در مدی که چسبکمیدفعه اومد نزد
 بودم رو پرت کرد تچ صورتم و زدم کنار و دهی که دستش بود و من تازه االن ديربعد روس.  بگرده زیهمه چشم ه

 منظره رو به نیظه از ا لحهیبه سرعت از اتاق خارج شد چشم هام رو بستم و باز کردم تازه متوجه اتاق شدم دهنم 
د که کنار زده شده بود به اونور ی سفری از حریی بود با پرده هاشهی شواری دي اتاق به جاي ها واریروم باز موند تمام د

 کمد هی کنار تخت ی عسلزی دو تا مي اسپورت سورمه ای با رو تختی تخت دونفره بزرگ مشکهیاتاق نگاه کردم 
 افتاد ي هم روش نگام به عکس مردي لپ تاپ نوك مدادهی کار بزرگ و زی قفسه و کشو بود و مبنشیبزرگ که پا

  با شلوار کتان مشمی شوهرم شده بود کت مشکی ساعت3که 
 

 باز عکس هی اش باز بود و انگار تو فضانهی که دکمه هاش تا سی و بلوز مشکی با شلوار کتان مشکی مشککت
 کوچولو انداختته بود هی چپش گذاشته بود و سرش رو هی پاهی راستش رو روي و پا بودسیگرفته بودند لباساش خ

 اهی و چشم هاش تو اون ماتم سبود دهی چسب شی بلوزش به تنه عضله ادیکشی و به پشت گردنش دست منییپا
م افتاده  بود و کناره پای که دورش نوار زرشکي ای مشکي تو چشم بود نگام رو از عکس گرفتم و به روسراریبس

 سرم و ي جلوي از موهای بهتر بود فقط قسمتينطوری سرم کردم ادی رو برداشتم و مدل جذيبود نگاه کردم روسر
 ی که پشتش به من بود نگاه کردم کت و شلوار مشکریدرو باز کردم و به ام. بود   گل رزقرمزم معلوميتاج دور سر

 - خندم گرفت و گفتم .  افتمی بابا بزرگ ها مادهیبهم آقا نگو  - برگشت طرفم و گفت .  ریآقا ام -صداش کردم 
 با نیی پامی راهرو اومديچرا که نه و با هم از پله ها- که بابابزرگ باشم خورهی مافهی قد و قنیبه ا - یستیمگه ن

 رو به طرفه باال داده شیمشک ي موهای و کراوات زرشکی اندامی بودم بلوز مشکنشیاون کفش پاشنه بلند تا س
 که دست بزرگش دور کمرم حلقه می شدکی سالن نزدي به پله هاومدیبود و ساعت بزرگش به دست مردونش م

 و از بنی پامی ها خاموش شد هر دو مغرورانه از پله ها اومدچراغ  ما ويشد و من رو به خودش چسبوند نور اومد رو
 و می تنگ شده بود سمت اونا رفتشی هم دور کمر ستارضاید که دست عل افتاشی نگاهم به ستامیهمه تشکر کرد

 می مخصوص نشستي های صندليرو
 

 شیستا
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 شال داره بده من سر هی خواستم که ای از ماردمشی اورد و پوشدی کفش سفهی ای خودم رو برانداز کردم مارنکهی ابعد
 هی با لبخند گفت و باشه و ای عروس رو نگاه کن مارگنی االن مگهی خب زشته دی من مهم تبود وليکنم البته برا

 نگاش کنم نکهی اومد بدون ارضای که همون موقع علشه انداخت که موهام خراب نيشال ساده و نازك اورد و طور
 از کنارش رد شدم و اومدم ازش جلو بزنم که دستم رو گرفت

 می همي که خاطر خوامی کني نقش بازدی بای ولستمی نیمنم راض_
 قهی شم بعد چند دقنی از خنده فک کن من خاطر خواه ادمی نتونستم خودم رو کنترل کنم و ترکگهی که دمن
 به من  ي نگاش کردم سرخ شده بود به درك و راه افتادم که پشت سر من اومد و دستم رو گرفتم حال بددنیخند

 هیو بق) خواهر داره به اسم رزاهی اقا نی امیدیتازه فهم( رضای با مادر و پدر و خواهر علکیدست داد بعد سالم و عل
 همون لحظه می افتادری گی دستشو دور کمرم حلقه کرد اه اه چا بدبخترضای مخصوص و علي سر جامی نشستلیفام

  به من نگاه کرد که انگار ارث باباش رو خوردمي اومد جوري دختر افاده اهی
 ستیدسته من ن_
  دمی ترکی گفتم میعجب به من نگاه کردم اگه تم با تهی و اون دختر افاده ارضایعل
  گمیارث باباتو م_

  بگم و برمکی من فقط اومده بودم تبررضای گفت زنتو جمع کن علرضای صورتش سرخ شد و رو به علدختره
  چقدر لوسه اه اه

 رو برد و همون فشی خانوم تشرقهی دق5 هی دختره شروع کردن به حرف زدن و من گوش نکردم بعد نی و ارضایعل
  اومدننای ادایموقع ا

 
 مثل هم نیی اومدند پای رو گرفته بود مدای کمر آیرعلی دست امکهی دو تا با غرور طورنی ها خاموش شد و اچراغ

  کردند و اومدند طرفه مای اومدند شروع به احول پرسنکهی بلند و محکم بعد از اداشتنیقدم بر م
 
 ی علریام
 خوب شده بود.  نگاه کردم کردی به همه سالم میی بود و با خوشروسادهی که کنرم واي دختربه
 
 نگاه کردم یبه عل...  ستی مستثنا نهی قضنی هم از ارضای از حدم رو از بابام به ارث بردم و البنه علشی برتیغ
 می سال تحمل کن3و2 می مجبورگهی اما خوب دادی کنار بشی ستانی با اتونهی نمگهیم
 
 رضایعل
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 هی و با دمی پوشي کت و شلوار سورمه اهی و مهام رو اصالح کردم و رفتم تو خونه و ی اصرار مامان رفتم سرمونبا
 دخترا هم اونجا بودن و رفتم دنبالش اصال اسمش می باشنجای مدت انی که قراره تو اي و رفتم  خونه ادی سفرهنیپ

 هیحاضر باشه خدارو شکر اماده بود ... شاای دنبالش ااال که صداش کنم همش گفتم دختره رفتم بدیتو دهنم نم چرخ
 از من جلو زد نکهیی رله افتادم به سمت پاالی خی کنم بی خوب چی خوشگل شده بود ولیلیلحظه نگاش کردم خ

 نکهی بهم دست داد بدون ایبی حس عجهی کنه دستش رو گرفتم ي نقش بازدی کردم که بای مي بهش بادلوردیبا
 ادستیبرگرده وا

 می که خاطر خواه هممی کني نقش بازدی بای ولستمی نیمنم راض_
 خنده هاش تموم شد راه افتاد عجب زبون نکهی خنده مسخره کجاش خنده داشت سرخ شده بودم بعد اری ززد

 دختر با نی امی کردکی و با همه سالم علنیی پامی شد رفتي جورهی اومدم کنارش و دستش رو گرفتم دلم هینفهم
 منم ی جزوندش ولشی خوب ستااومد الی که همون موقع  نمی کرد نشستیفقط با همه چه خوب برخورد ممن بده 

  تا منو مسخره نکنهگرفتمی حالش رو مدیبا
 نگاش ی چشمری حرف زدن زالی بگم و برم  شروع کردم با نکی من فقط اومده بودم تبررضایزنتو جمع کن عل _

 دونمی مستی مهم نیلی ما خي برای شال هم سرش کرده ولهی دمیم که دکردم اصال حواسش نبود تازه دقت کرد
 بعدشم میستی نینی زمبی سگهی ما هم دگم  البته بیرتی غیرعلی ما فقط امي سروقتش تو خانواده ادیمادرم االن م
 الی ني اصال متوجه حرف هانای و ایی خاله عمه داگهی هستن دکی نزدي هالی همه فامستی ننجای ابهیاالن که غر

 رفت و ستی حواسم بهش ندی فهمی مونن وقتی وسط مثل کنه منی بودن ای دو تا خواهر چنی شدم اخه خدا اینم
   کردن و اومدن کنار ماکی همه سالم و علبا  اومدیرعلیهمون موقع ام

   اخمات توهمهریچته ام_
 یچیه_
 د؟یدعوا کرد_
_..... 
 گهیدوتا دوست مثل همن د_
 
 هینطوری نه خاله اادی مادمی رفته تا من ی به کي که داری اخالق سگنی ادونمیداداش من نم - رضایبس کن عل -

 شی رفت و پدای به طرفه آریام. ..   نشو یباشه داداش عصبان - نکن بزنم داغونت کنم هااا ي کاررضایعل -نه عمو 
اهههه اسمش ( نشستم کناره دختره .  کم نداشتن هم  ازيزی چي دو نفر کال از مغرور و خودپسندنیهم نشستن ا

 . بعد دستش رو گرفتم گذاشتم رو پام)  اومدادمی........  شیآهان ستا....... بود یچ
 
 دایآ
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 بعد چراغ ها خاموش قهی اومد کنارم پنج دقری که امزدی حرف مزضای با علری و امزدمی حرف مشی بدم و با ستانشسته
 !!  من نهی هم رفتن ولنایشد و همه زوج زوج رفتن وسط ستا ا

 
 ... می برایب:  دم گوشم گفت ری همه مرد تانگو برقصم که امنی اي کارا بلد نبودم و دوست نذاشتم جلونی ااز
 

 ی و بکنمی ضعف مای رهیگی خندم مای دست بزنه ای اگه دمه گوشم فوت کنه ی حساسم و کسیلی گردنم خي رومن
 خب رینخ - ي شدوونهی ديخندیچرا م - دنی خندزی رزی االن خندم گرفته بود شروع کردم به رشمیحس و حال م

 به گوش و خوردی مشتری کشبده که نفسش بحنکه دو باره دم گوشم با ل.  ام وونهی پرستمی هم نوونهی دادیقلقلکم م
 هی بلند قهقه زدم دستم رو گرفت و ندفعهیکه ا.  مییی ببرقصممییی بردی باووونهیخب خانووووم پپپر: گردنم گفت 

:  معلوم نباشم گفتم گهی نداشت و خودش هم جلوم واستاد که ددی دچکسی گوشه سالن برد که به هکی تاريجا
  بزرگش نشست روي گفته بود کردم که دستايهرکار..... دستات رو حلقه کن دور گردنم  - ستمیخب من که بلد ن

 نگاه ينطوزیچرا ا:  که پوزخند زد و گفت کردمی گشادشده نگاش ميکمرم و من رو به خودش چسبوند با چشم ها
بله انتظار  -زدم و گفتم    پوزخند با صداهیمنم  -.  می با هم برقصيلومتری ککی که تو فاصله ي انتظار نداریکتیم

دستم .  که رگ گردنش بر آمده شده دمی نبض زد دقشیسرخ شد شق.  هم ندارم ي انتظار سو استفاده گریندارم ول
 که بم یی آورد و با صدارونی  بمی چرخ زدم که از پشت منو چسبوند به خودش و گوشم رو از روسرهیرو گرفت و 
 رفتی حسه قلقلک داشت بدنم ضعف مي به جاندفعهیل.  گرم هان ؟سواستفاده که من:  شده بود گفت یتر و عصبان

 که همون لحظه ی صندلهی و نشوندم رورونی بمی رفتستی که من رو گرفت و از پفتمی بود بکیپاهام شل شد نزد
 که لباس ه دخترهی با رضای واستاده بود اشاره کرد علرضای اومد و با سرش به اونطرف که علتی هم با عصبانشیستا

 جان ریاوا ام:  دختره اومد سمت امبر و گفت هیه  دفعهی دمی که ددندیرقصی بود تو حلق هم مدهیدکلته زرپ پوش
 ی علری که امدمیدی می ولدنی برد و شروع کردن به رقصستیو دستش رو کشبد به وسط پ . می برای بیینجایچرا ا

 سر هی و می نگاه کردگهی کنارم نشست بهم دشی ستادیرقصی به دختره دست بزنه منکهی بود و بدون انییسرش پا
 می روبه رومون نگاه کردي و با پوزخند با منظره میتاسف تکون داد

 
 شیستا
 
  دمی پاش که دستمو کشي اومد کنارم نشست  و دست منو گرفت گذاشت رورصایعل
 ی کنی مينطوری چرا اوانهید_
 ول کن حوصله ندارم_

تم رو فشار داد  بزنم که دسی االن حوصله شو ندارم اومدم خرففهمهی چرا نمنی بابا اي ادی دستم رو کشدوباره
  شدیداشت استخون هام خورد م
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  دستميآ_
_.... 

 مانتو هی( اون روز افتادمادی عقد بود افتادم ي که براي که چشمم به حلقه انیی سرم رو انداختم پاشعوری بیعوض
 همه شون اماده شده بودم نای مامان اشی رفتم پشی ذره اراهی نبود دوست نداشتم  بعد رهی و لباسام تدمیروشن پوش

 یش خوشبخت.... شاایمامان و بابا منو بغل کردن و گفتن ا
 شد خودمون رو ی چدمی که نفهمقهی باال بعد چند دقمی اومده بود رفترضای علمی محضر رفتمی که برمی راه افتادهمه

 کفت دمی رو که اونجا درضای که خواهر عللمی عروس خانم وکگمی بار سوم مي که عاقد گفت برادمی دیرو صندل
 من همچنان نگام به ی و داد دست من ولراورد گردنبند دهی بشی از تو جرضای خواد که علی می لفظریعردس ز

 لمی عروس خانم وکگمی بار اخر ميقران بود که سرم رو باال اوردم و ازش گرفتم که عاقد گفت برا
 با اجازه پدر و مادرم و همه بزرگتر ها بله_

 از حلقه ها رو برداشت و انداخت تو یکی رضای کردن به دست زدن و اون موقع رزا دوتا حلقه اورد که علشروع
 شدم و کادو هاشون ياری کردن و ابیدستم و من هم برداشتم انداختم دستش  دوباره دست زدن و اومدن و روبوس

 ای مسخره بازنی بود من گه حوصله اریجوگ نی ا؟چقدری اقا گفت عسل چنیرو دادن و باالخره رفتن که خواهر ا
 ) کم خوردم و تمام شدهی به زور ی البته من عسل دوست ندارم ولمیری گاز بگنکهی اای ادیخوشم نم

 با تکون دادن بدنم به خودم امدم_
 اری در ني بازعی ضاادی مامانم داره مي ساعته که به حلقه زل زدمی نیی کجاییییهو_
 ...بروبابا_
 مادرش حرفم ناتموم موند با اومدن که
 هستن راحت ی مهموناخودموني سر کردهی شال چنی دخترم ادی فقط نشستگهی ددی بلند شدی کنی میخوب چ_

 باش
 نه ممنون راحتم_ 

  خودم بر مدارم هاااي اگه بر نداری کنی نه ممنون تعارف می چیعنی_
 خدااا مادر و ي انی برقصدی بانمی ببنی کنم خودش دراورد و گفت پاشی دارم نگاش مدی دی وقتهیری بابا عجب گيا

   بزور ما رو بلند کرد و برد سمت سالن رقصدنی مچی سه پریپسر مثل همن گ
 یرقصی با من مي داری کنی مفی کياالن دار_
 یرقصی مثل من مي با دختري داری کنفی کدی االن تو باي افتهیبروبابا تو چقدر خودش_
 بروبابا_
 یییی اخيکم اورد_

   دختره اکمدنی لوس اي که باز صدانمی اهنگ من رفتم که بشهی نزد بدبخت کم اورد بعد یحرف
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 من ي قبول کرد و رفت واارهی حرص منو دربنکهی با من برقص مثل قبلنا اونم برا اای بیی جون اگه تنهارضایعل_
 هی شبگهی دختر دهی کنه که ی خانوم هم داره دعوا مدای انی ا بلهدمی دنمی جا بشهیچقدر حرص خوردم اومدم برم 

  و رفتدی دستش رو کشموی برای بییحانی حان چرا اری با همون سر و وضع اومد و گفت اوا امالین
  دوتا پسرخاله مثل همننی ااصال

 
 کاش ی و با خداست ولیرتی غیلی خیرعلی امادمهی که یی چون من تا اونجاکردی متی خدا رو شکر رعاری امیول
 بندازه و باهاش تماس داشته باشه ی به دختره نگاهنکهی بدون ای علری داشت امرضای رو علاتی خصوصنی از اکمی

 دای بود من و آزونی بهش آوی درختمونیمثل م  همالی دختره ننی که تو حلق هم بودن و انای ای ولدیرقصیداشت م
 می نگاه کردستی و به پمید سر تاسف نکون داهی و میبهم نگاه کزد

 
 .... هستم منی ادم بدبختکال
 
 دایا

 
 ي همون اتاقه باال لباس هامی رفتشی خدا روشکر وقت رفتن شد من و ستاگهیکه د..... از رقص شام دادن بعد
 اومد ی علری که مامان امکردنی میمامان و بابا من و ستا ذاشتن خداحافظ.  می اومدنیی و پادمی رو پوشمونیقبل

فردا  -  می فردا هم کالس دارمیشی مزاحم نمگهی دهن: که من گفتم .  دی بموندیشما کجا دخترا با: طرفمون و گفت 
): نزاشت حرفم رو ادامه بدم و گفت  ....... (آخه مامان و بابا  -) لهی بنده خدا فردا تعطگفتیراست م. ( که جمعست 

  مامانم و مامانقهی دق5و رفت طرفشون بعد .  دی نگران نباشگمیشون ماگه مشکلتون مامان و باباهاتونه که من به
 .  کردند و رفتندیستا اوندند و خداحافظ

 
 شیستا
 
 باهاش خرف نزدم خجالتم گهی ددی بعد از اون که با اون دختره رقصگهی هم که درضای خسته بودم با علیلیخ
 کجا برم به خاطر دی دونستم بای نمنی بکشم از دست ای قراره من چیعنی ری بگادی ذره از پسر خالش هی کشهینم
 اتاق هی رو فرستاد توودای اتاقا انی تو اانی بت که گرفتن اومد و گفي که خدمتکارمی نشستی صندلي رودای با انیهم

 هی که یی طالدی اتاق سفهی ي بود منم فرستاد تودی و سفاهی ذره معلوم شد سهی ونشیکه درشو باز کرد دکوراس
 که اقا دمی در اومد بلند شدم دي شد که صدایخت دو نفره داشت خودم رو انداختم رو تخت چشمام داشت گرم مت
 کنه من که محل سگ هم بهش نزاشتم و پاشدم رفتم صورتمو شستم و اومدم ی داده نگاه مهستادی وانجایا
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 منه  ي جانجای انمیپاشو بب_ اومد رضای علي و پتو رو انداختم روم که صدادمی تخت دراز کشي کجا رفت رودونمینم
   رو تختادیکه نتونه ب دمی رو تخت خوابي رو سرم جوردمی خانوم و پتو  رو کشالی نشیبرو پ تو؟يهه جا_
 برقم خاموش کن_
  شدن در اومددهی کوبي صداکه

  خب دلم خواست حرصشو درارمی البته به من چه ولشعوری بي دلم خنک شد پسره اهان
 دی و گرفت خوابنیاومد تو اتاق جاشو انداخت رو زم دوباره

 
 دایآ

 
 لی تمام وسانی بي تضاددشی بود و پرده سفی مشکشی همه چی اتاق روبه روم نگاه کردم خوشگل بود ولبه

 بود لباس هام رو واری دي رويواری دونش به عنوان کاغذ دهی که تو اون اتاقه بود ی اتاق بود از هون عکسیمشک
و تمام دور و برم رو بالشت گزاشتم تا   ها جدا کردم و شونه زدم رفتم سمت تخترهیعوض کردم و موهام رو از گ

  خوابم بردهی ثات3سرم رو بالشت گزاشتم و به شماره .....  بخوابه حوصله ندارم نجای اادی نکرده نیی خدایکس
 

 دنی کجاست ؟؟ که با دنجای نشستم اخی دفعه رو تخت سهیکه .... دم  تو صورتم چشم هام رو باز کرخوردی منور
 ی علری افتاد کجام نگام به امادمی بود و تمام دکمه هاش باز بود دهی کاناپه خوابي شب روزی که با همون بلی علریام

 بود و سرش رو  شدهداری بیرعلی برگشتم امی وقتییدستشو  اومدم رفتمنیی از تخت پاعیافتاد که سرخ کردم و سر
 زی شومهی و رفتم طرفه لباس هام بنی سرم رو انداختم پاعی دسته مبل گذاشته بود که دوباره نگام افتاد سريرو

 رژ هی کردم و می که تنم بود موهام رو باال بستم و تمام موهام رو داخل شال طوسي و با همون شلواريخاکستر
  روح شده بود زدمهیبه صورتم که شب یصورت

 
 یی ادم عاي برای دادن ولادی - ندادن ادیبه شما سالم  -  که خوردم بهش که گفت ارمی رو بمی که برم گوشبرگشتم

 -  نهی که سالم دادن واجباته ددیدونیم:  گفت شخندیپوزخند زد و با تمسخر ون.  کنمیکه برام ارزش ندارن حروم نم
  شتی دمی من اول سالم مکردی براتپن فرقس نمدیدونستی اگه مدیدونی شما نمنکهی مثل ای ولدونمیبله م

 
و با سرعت کفپوش .  دی نکنرهای خنیلطفا به من از ا - برسه يریمن اومدم ثواب کنم که به شما خ - شما ؟؟ ای

  از اتاقرونی رو برداشتم و رفتم بمی مشکيها
 

 شیستا
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 صبح بود 6 بود؟؟؟ساعت رو نگاه کردم ی خوبیلی شب خمی شدم اه اگه گذاشتن بخوابداری گنجشک ها بي صدابا
 وقت نشده بود برم شبی ددی خوابی رو کاناپه مرفتی بود خوب مدهی رضا افتاد وسط اتاق کپیپاشدم چشمم به عل

 هی کشو هم باز کردم نی بود دومشی ارالیسا از کشو ها رو باز کردم وی کهیحموم اخه من که حوله نداشتم رفتم 
 ی بود پس نوِ خداروشکر تو هر اتاقي حوله بود نگاش کردم تو بسته بندهی توش یکشو سومذره لباس زنونه بود و 

 چه رونی خوب موهامو شستم و کارم تموم شد از حموم اومدم بنکهی بود رفتم تو حموم بعد از اییحموم و دستشو
اشته بودم بعد از حموم کردن تو  دست از اون لباس ها رو بردهی برم حموم نکهی تو اتاق قبل از اود افتاده بينور بد

 شد ی بود ادم گرمش نمی بلند نخنی استدمی پوشي بلند قهوه انی لباس استهی با ي شلوار قهوه اهی  دمیحموم پوش
 انداختم ي شال قهوه اهی ابشو گرفتم و له بود موهام رو شونه کردم و با حوشمی شونه ام پشهی همفمیرفتم سمت ک

 بذن سالم بهشون کردم و داری بی علری رضا و مامان امی و رفتم تو اشپزخونه مامان علرونیسرم از اتاق اومدم ب
 هی ی ولستمی اهل صبحونه که نادی که من زی و باهاشون صبحونه بخورم ولنمی بشششونیمنو دعوت کردن که پ

 ذره خوردم
 رار دخترم شالتو دمی االن که همه زني داریسی رو دروایدخترم االن با ک_رضای علمادر

  سهی راحت ترم موهام هم خينجوری همینه مرس_
   برات اندازسدمی که خریی چه لباس هایراست_
   نه بابااادنی من خري اونا برایعنی

 ی استفاده کنیگفتم بهت بگه کحاس که اگه خواست) خدمتکاره(به ماهرخ _
   منم امروز صبح زود رفتم حموم و از اونا استفاده کردمگهیاهان بله د_
 ي خوری سرما مينطوری باال به ماهرخ بگو بهت بگه سشوار کجاس اي بریپس خواست _
 نه بابا هوا گرمه_

  و کنار ما نشست تا صبحونه بخورهنیی هم اومد پادای موقع اهمون
 
 دایا

 شبید:  به ستا گفتم   به همه سالم کردم و نشستم وخورهیه م داره صبحانشی که ستادمی دنیی پله ها رفتم پااز
 اگه خودمون تنها بودم کردمی فکر مکهی طوری با خنده عصبشیستا(  رضا جوووونن ؟؟ یخوش گذشت با عل

 نازیکه پر.  گرفت که دادم در اومد پام  ازشگونی وهیو .  دایخفه شو آ:  گفت ی لبری و زکردیسرمون رو جدا م
 مثل نخود آش شیکه ستا(  دی گفتم از کجا فهمي؟ وااا من که آروم آ. شد دخترم یچ: گفت )  یرعلیاممامان  (

 خواستم جوابش رو بدم که اون دو تا عجوبه هم یم.  داره يری کال خود درگنی ادی جون ولش کننازیپر): گفت 
اومد )  به اخم و خشن بودن دارهي بشر عالقه انیکال ا(  با اخم یرعلی امیو شنگول ول  شادرضای علنییاومدن پا

 هاش رو داده بود باال و دستش هم داخل نی که آستی طوسشرتی با سوی مشمشرتی با تی شلوار مشکهی نییپا
 اوقققققق) جوونم ژست (  شلوارش بیج



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 42 

 
 نازیو به من خاله پر به بعد بگنی از ازمی و گفت عزشی دوتا هم که اومدن بعد رو کرد به ستانیا: گفت نازی پرکه
 

 ییرای تو پذمی نشستمی تموم شد رفترضای علي های و مزه پرونی علری امهی از اون صبحانه مذخرف که با اخم هابعد
 و شروع به صحبت کردن کرد شی کرد و رفت طرفه گوشی معذرت خواهشیکه ستا.  زنگ زد شی ستایکه گوش

 پاش انداخته بود و به ي پاش رو روی علری امی ولهی کنهی از حد کنجکاو بود ببشی نگاه کردم برضای عليبه چهره 
به درك به من چه .  به اطزافش نداشت ی و اصال توجهکردی نوشته بود نگاه میسیمجله ش که همش روش انگل

 یخی پسره اعتماد به سقف مغرور بد اخالق رهیبره بم
 

 شیستا
 کوفتم شده بود صبحونه گهی دزارمیهستش البته من که محل سگ بهش نم با مزه یلی پسره فکر کرده خنی ايوا
  تونستم بخورم لز جام پاشدم و تشکر کردمینم
  کهيزی چيکجا دخترم هنوز نخورد_رضایمادر عل 

  نه ممنون_
 که ي بابا چه صبح کسل کننده اي رو مبل نشستم که کم کم همه اومدن و شروع کردن به حرف زدن ارفتم
  گوشه که حواب بدم مامان بودهی بلند شدم و رفتم دی ببخشهی اومد با می گوشيصدا

 یسالم مامان خوب_
  چه خبری تو خوبیسالم دخترم مرس_
 ستی نی خبر خاصچی هیمرس_
  هی کنهی خواست ببی چقدر فضولِ مرضایعل
   دعوتمون کردندای خونه مامان ادیای  بنای ادایامروز با ا_
 ؟ي نداري کاریباشه مامان_
 نه دخترم خداحافظ_
 خدافظ_

 می خونتون دعوتدای نشستم و گفتم که ادای کنار ارفتم
 اونجا نهار می که بر11 ساعت ي و برادای زنگ خورد مامانش بود اونم زنگ زده بود ادای ای همون موقع گوشو

 هم رفت و موهام رو خشک دای من که حموم رفته بودم امی وقت داشتیلی بود خ8دعوتمون کرده بودن ساعت 
 یی لباس هاهی اونم نشون داد و گفت بقتم حوله خواسدای اي حموم بود ماهرخ رو صدا کردم ازش برادای ایکردم وقت

 ده بود کرم نرم ي هاکی در اومد و موهاش رو خشک کرد ساعت نزددایا...  کجاس مانتو ها و دنی ما خريکه برا
 رو شمی ارانکهی بود بعد اشمی نرم کننده و ضد افتابمو رژم پشهی بود برداشتم همفمیکننده و ضد افتابم رو که تو ک
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 دای هم اماده بود ادای درست کنم انمی که بشستی نيازی سرم بستم موهام صاف و لخته نيباال کردم موهام رو
  کردم و گفتمی نگاهدایموهاشو بافته بود به ا

 تو اتاق رمی اکنجا هست من منای مانتو ایمدته و در کمد رو باز کن کی اولي کشوي تودنی که خریی لباس هادایا_
  می بردی کم کم باگهیتا لباس بپوشم د

 باشه برو_
 و ی طوسفی و کی و شلوار طوسی با شال طوسی مشکي مانتو هی بود دهی تخت دراز کشي رورضای تو اتاقم علرفتم

 دنی ها رو ست خرزی حموم شلوار رو پام کردم حاال خوبه اندازه هستش همه چي برداشتم رفتم تویکفش مشک
 خودم رو چک کردم خوب نهی کردم تو ار و شالم رو سدمی مانتوم رو پوشرونی  اومدم بمیدمشون گرم لباس نداشت

  اومدرضای علي و کفش رو برداشتم که برم که صدافی کومدیبود بهم م
 ؟يریکجا م_
_... 
 دی که دست رو کشرونی بامیام محلش نزاشتم و اومدم ب با تويهو_
 يری مي داري شال و کاله کرد؟کجاي کرستمیمگه با تو ن_
 ؟یبه تو چه مگه فضول_
 يری بدونم کجا مدیمن نامزدتم با_
   جونالی نشیهه نامزد شما برو پ_
 دای اشی دستم رو از دستش دراوردم و رفتم پو
 دایآ

 و دی سفیلی خون آشام ها شده بودم پوستم خهی از حموم موهام رو بافتم و به خودم نگاه کردم اهههه دوباره شببعد
 مسئله خرد بود چون تا سه روز مثل روح بودم و با هزار کوفت و نی اعصابم سره اشهیهم. لبام قرمز شده بود 

 لبام هم که رنگ داشت البته از رنگه قرمز و ملی را نرم کننده زدم بکمی اوندم ی مرونی بی از روحکمیزهرمار 
 ی داشت  و شلواره لیی که کمر بند طالی مانتو مشکهیرفتم طرفه کمد و .  بودم ی لبام  شاکی اوقات صورتیبعض

 نهی  چادرم رو سر کردم و داخل آی داشت و کفش تخت مشکیی که دورش نوار طالی با شال مشکیخیچسب 
 نفر هی که دمیکشی مبنی درو پارهی و دستگرونی بومدمی برداشتم داشتم از در اتاق مزی ميرو  روفمیدرست کردم و ک

 بود و با چهره سادهی وانهی معلوم شد دست به سیخی ي اخمالو آقاي و در باز شد و چهره دی رو کشرهیبا من دستگ
خونه آقا شجاع  - یجا به سالمتک - که اصال تکون نخورد..  بهش زدم که بره کنار فمی با ککردی نگام می برزخي
 لحظه هی.(  بهت نشون بدم ی غلطهیااااا من  - یکنیغلط و که شما م - خونه آقا شجاع ي بریکنیشما غلط م -

 کردمی بهش نگاه می لحظه دستش رفت باال و من همچنان با گستاخعی.  نمینشون بده بب):  شدم و گفتم یعصبان
اعصاب من و خورد  -  ي کار ها رو ندارنیعرضه ا -  دی کناره سرم کوبوارهیبه د  شد و دستش رومونیکه انگار پش
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 ي رو با چهره رضای و علشی که ستانیی بهش نگاه کنم از پله عا رفتم پانکهیبدون ا.  برمتونی منیینکن برو پا
 لپات گل تیصبان شده که از عیدوباره چ:  گفتشی نشستم که ستاشی کناره ستارضای بدون توجه به علدمیدرهم د
 پوزخند زدم و هیو .  کارا رو نداره ينه بابا جرات ا - !!!!!!! واقعا زددددد؟؟ -  بود بزنتم کی نزدیپسره عوض -انداخته 

 هی هاش رو زده بود باال و نی که آستی مشکزی نگاه کردم بلرونی بومدی از پله ها منییبه آقا که با اخم و سر پا
 .  که رو دستاش بودی کتان و کت کتانه مشکیمشک ساعت صفحه گرد بزرگ شلوار

 شیستا
 خداست ی میرعلی اونم دعوا کرده بود امدای رفتم سمت ادونهی رو تحمل کنم خدا مشعوری بي پسره نی ادی باچقدر
  اومدرضای علي که صداشدمی میرعلی امنی سوار ماشمی داشتادیبا ما ب

  سایوا_
  میای بعد ما مدی شما برمیریما خودمون م_ گفت یرعلی برگشتم طرفش و نگاش کردم رو به امدی دستم رو کشو
 رمی مداینه من با ا_
 حرف اضافه نزن_
 می حرکت کردنای ادای و پشت سرامی اومدرونی بنگی اون شدم از پارکنی رفتم سوار ماشيوا
 ی اونا مثل ادم رفتار کني کن جلویسع_

 هی رفتم دای با مادر آکی بعد سالم علمیدی رسدای مامان اي به خونه قهی دق10 اقا دادم بعد لی پوزخند تحوهی فقط
 بلند نمی خواست اونجا بشی خواست برم خونمون اصال دلم نمی رو نداشتم دلم ميزی چچیگوشه نشستم حوصله ه

 غذاشون قورمه می نشستزی مي غذا شد و رووقت شدم و رفتم تو اشپزخونه و شروع کردم به کمک کردن باالخره
 و دای کنارم امی نشسته بودي هم بودن خدارو شکر جورنیی به غذا خوردن مامان و بابام و امی بود شروع کرديسبز

 ها خسته نشدن؟؟سرم به زدنی فقط حرف ممی نشته بعد غذا خوردن بلند شدتای نشسته بودن و روبه روم اناهنییا
 قرار نی بعد ادیکشی مری سرم تدمی دراز کشدای به من بده و رفتم تو اتاق ای قرصهی خواستم دای ااز کردیشدت درد م

   بود قرص رو داد و کنارم نشسترضای بشه در اتاق باز شد به در اتاق نگاه کردم علیبود چ
 چته؟؟_
  اهگهی دنیی پاشو برو پاکردی شدم داشت برو بر من رو نگاه مرهی و به سقف خدمی و دراز کشیچیه_
 م؟ی بري خوایم_
 شهی خوب میلی خمیاره اگه بر_
  خونهمیری مستی حالت خوب نگمی مرمیباشه تو حاضر شو منم م_
 ی بعد از خداحافظدمی تا خبر بده منم لباس هامو پوشنیی رفت پارضای علمیزدی مثل ادم حرف ممی بار بود داشتنیاول

 نشستم و کم کم نی رفتم و توماشرضای علنی بمونم به طرف ماشششونی نتونستم پنکهی اي برایو معدرت خواه
 اومدم ی بود از جام بلند شدم من ک7ردم تخت بودم به ساعت نگاه کي پاشدم تو اتاق رویخوابم برد وقت
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 رو ونیزی مبل نشستم و تلوي نبود رویروتخت؟موهام رو شونه زدم و صورتم رو پاك کردم رفتم تو حال کس
 چقدر نگران منن خدا یامی نه پی رو چک کردم نه زنگلمی نداشت بلند شدم و رفتم تو اتاق موبایچیروشن کردم ه

 بود سمت ی اتاق بزرگهی بودم دهی چه خبره اتاق رو که کامل ندنمی رو بگردم ببه ذره خونهیبلند شدم و گفتم 
 اش کشو بود تو گهی گوشه دهی و کفش بود و فی توش کيکردی بود و توش رو باز می بزرگيواری کمد دهیچپش 

 تخت  ي روبه و حمام بود و رویی خرتو پرتا بود سمت راست اتاق هم دستشونیاون کشو ها چند دست لباس و از ا
 جور نی کشوها هم از همهی بود بقشی از کشو ها لوازم ارایکی توالت بود رفتم و کشو هاش رو باز کردم تو زیم
  بودزهایچ
 دایآ

 
 نه به طونهی که شوخ و شرضای علنینه به ا....  که نگو می دو تا عجوبه حرص خوردنی از دست اشی من و ستاانقدر

 ای فقط کردی توجه نمی اصال به کسیخی نچسب ي که فقط بلده پوزخند بزنه و اخم کنه اه اه اه پسره ی علری امنیا
 دو تا نی اگهی بود خدا رو شکر دختهیرضا اعصابم بهم ری چند کلمه هم با علشی ستاي باباای زدیبا بابام حرف م

 شمال می هفته با هم برکی داماد ها ما قراره به مدت ونیآقا:  با هم گفتن شی که مامانم مامان ستارفتنیعجوبه م
 جور شد اخمام بدی دفعه خالهی شی باد من و ستایعنی...  می با هم بری که همگدیلطفا شما هم به خانواده اطالع بد

 نچسب دو هی اخمونی من مطمئن بودم اگه ای کرد خودش رو خونسرد نشون بده ولی هم سعشیرفت تو هم و ستا
  اوردمی بود با چنگال چشم هاش رو در مسادهی جلو چشمام واگهی دقهیدق

 اون لحظه ییی خورد بود وایلی دوستم اعصابش خی الهکردی درد مشی زود رفتن چون سره ستارضای و علشیستا
 کاری خواد چی مستی برق زد معلوم نرضای علي مسافرت شمال رو گفتن چشم هاشی من و ستاي که مامان هايا

 کنه ؟؟
 شیستا
 

 وسط اه همون لحظه نی بود ای حرف مامان افتادم خاك به سرم شمال چادی هوی رو تخت نشستم که گرفتم
 من شهی می من نرم؟؟؟خدا چشهی جمله منی اياداوری اونده بودن اعصابم خورد شده بود با نای ادای در اومد ايصدا

  نشستمدای اشی  پکی  بعد سالم علنیینرم رفتم پا
 ؟یسالم خوب_
 ؟ی تو خوبیمرس_
  خوب شد؟؟سرتيچته پکر_
 ام؟ی من نشهی مختی اومد اعصابم بهم رادمی رفته بود تازه ادمی مامان رو ياره خوب شد به کل جمله _
  وسط مسط هانی بود ای چنیاال ا وامی خواد نیمنم دلم م_

  شاممی جز ما خونه نبود البته ماهرخ خانم بود ساعت ده بود که ما رو صدا زد بری کسخداروشکر
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  رضایعل
.  رفتم تو نییکه بدون در زدن بالنسبت گاو سرم رو انداختم پا    .. من رو صدا کرد داخل اتاقش یرعلی از شام امبعد

 شد یکوفت چ -  شد داداش ؟؟یچ - سرش تو لپ تاپ بود با شدت آورد باال که گردنش رو گرفت یرعلیکه ام
 ي دختر هانی انیبعد ع.  دارمی لختتم خرووون جيا - من لخت باشم ی داخل نگفتي اومدی خر سرتو انداختنهیع

 که من یدونی مرضااااایگمشووو اونوررر عل - لپش زدم ي بوسه محکم روهیبا قر رفتم طرفش و نشستم کنارش و 
 یکنی مممی زرت و زرت تفی هادیاز بوس بدم م

 هیو شروع به ماساژ دادن کرد منم . اه گردنم گرفتم  - گردنش و گفت ي رودیدستش رو کش.  دوباره سگ شد اه
بندره .....  یی موالدینگاه کردم حم  شدهیابی به اسم شخص مورد نظر ردابهی ردهی رودمینگاه به لپ تاپ کردم که د

 جدا گونه به نی ماشکی هر دو با یمی و شراره نایی موالدیحم - من رو به خودم آورد یرعلی اميکه صدا.  یانزل
 پس فردا به سمت بندر ای فردا دی ما بای دنبالشونن ولی انتظاميروی  ني حرکت کردند بچه هایطرفه بندر انزل

 با سرو صدا شی و ستادایسرم رو تکون دادم که آ!! .  ؟؟؟يدی فهم به بانده عقابمی برسمی بتونمی حرکت کنیانزل
 ری زد زشیکه ستا.  نمیااا پس عر عر کن بب:  گفت دایآ.  ستی نلهیطو - گفت تی با عصبانیرعلی که امدندوارد ش

 قفل کرد نشی داد به چار چوب در و دستاش رو داخل سهی هم با پوزخند تکدایآ.  ی آبجي دارکیال: خنده و گفت 
 از جاش تکون نخورد دایکه آ.  رفت طرفش تیان با عصبیرعلی حرف نزده بود امينطوریا یرعلی با امیتا حاال کس. 
 ؟؟ يدیفهم) داد زد(  با تو دونمی من می حرف بزني جورنی با من اگهی بار دهیفقط :  شمرده شمرده گفت یرعلیام
 نیی رو گرفت و رفت پاشیودست ستا.  باش آقا الی خنیهههههههه به هم:  گفت تی هم با عصباندایآ -

 شیستا
 فهمهی نکبت االغ نميپسره  - دادی فش می علری اومد و پشت سره هم به امی منیی با سرعت از پله ها پادایآ

تو  - بنده خدا فش نده سرم درد گرفت نی لحظه به اهی دایاههه آ -،،،،،،،،،،،،،، .،،... احساس ی بیییخی یعوض
 باال رفتی مخوردی راهرو که چند تا پله مهی فهدستم رو ول کرد رفت طر.  دوباره سگ شد ایب - شیحرف نزن ستا
 داشت باز موند به وشی که اتاق و وییبای همه زنی لحظه دهنم از اهیرفت باال و دره اتاق رو باز کرد . منم دنبالش 

 هیتمام باغ از پشت پنجره معلوم بود .  اون رو پوشونده بود يدی بزرگو سفری اتاق پنجره بود و حر تمامواری ديجا
 ي نشستم به گل هاششیرفتم پ.  اونجا نشست ي های از صنذلیکی ي رفت رودای بزرگ داشت که آیلی ختراس

 یدونیم - ؟؟؟يدی عذاب منقدریچرا خواهره من خودت رو ا - شده بود دستش رو گرفتم و گفتم رهیسرخ باغچه خ
 ماجرا هم نی اتی موقعنی تو اداشتم نی خوب و عالی من تا االن زندگخورهی بهم ممی زندگنی ستا حالم از اهیچ

 گهیخدا کنه د - شهی خودش حل می همه چیناراحت نباش آج - مونهی برام نمی اعصابگهیشده قوزه باال قوز د
 . طاقت ندارم



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 47 

 می برمی اوند که نتونستشی بابام پي براي کارهی شمال نی اون موقع که قرار بود برمیکرد که عقد شهی می ماههی
 از قبل برنامه نی و امی انجام بددی نفره با3 ی کار گروههی که اومد که گفت یرعلی دانشگاه اممی رفتیشمال وقت

 .... و شرارهدای شده بود منو و ايزیر
 می بفهمن عقد کردهی بقدی گته بودن که نبابهمون

 با ما ي بود صد در صد اونم زوري البته منم زوردای بهتره شده نسبت به ایلی منو شراره خي اون موقع رابطه از
 با دای و ارضای خونه شراره تولدش بود همه دعوت بودن البته من با علمیرفتی ممی داشتدایخوب بود االن منو ا

 رو نگاه رونی نشسته بودم داشتم بنی تو ماشته مثل گذشمیکردیوا نم دعگهی دیلی که خرضای منو علیرعلیام
  کردمیم
 داشبورد رو باز کن_

  کردمنگاش
  باز کنگمی میکنیچرا نگاه م_
 باش_

   بودکی جعبه کوچهی رو باز کردم داشبورد
  جعبه رو بردار_

   گردنبند به شکل گل بودهی کردم بازش
 گردنت باشه و از همه خونه ی تا اخر مهمونمی هستش به دوستت هم دادنی دوربهی بنداز گردنت وسط گل نویا_

 دست دای رفتم سمت ادنی همون موقع رسنای ادای ای بزرگي به خونشون چه خونه میدی رسعی همون موریعکس بگ
   تومیبود رفت ونی برا اون شکل پاپکردی جعبه بود مثل من شکل اون فرق مهی هم دایا

  جاندای سالم ایخوب خانوم شیسالم ستا_
  ممنون شراره جانیمرس_ گفتي با لحن سرددایا
 مانتوم رو دراوردم می لباسامونو عوض کنمی کرد که بریی راهنمای از همون اول باهاش سرد  شراره ما رو به اتاقدایا

 ي و که رودای لباس عقد کنون اهی شبیی هازی چهی کم رنگ سه ربع بود ی صورترهنی پهی نگاه کردم نهیو به ا
 گردنبند رو از تو جعبه ي سودم ای سانت5کفش پاشنه   باي ساپورت سورمه اهی طرح داشت با نشی هاش و پانیاست

 گفته بود رضای تو اتاق نبود گردنبند رو گرفتم دستم علدای نتونستم پشتش رو ببندم ایدراوردم و انداختم گردنم ول
 ی سفتزی چهی خوردم به رونی اومدم بنی همییقت نخوره جا وهی برش گردونم دمی ترسنیحساس به خاطر هم

 اخ مامان_
 ی معذرت مدیببخش_ زد و گفتي لبخندهی کردی نگاه مي جورهی دای دانشگاه بود جدهی از بچه هایکی کردم نگاش
 خوام
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 ادی کردم اشاده کردم که بدای رو پرضای علفتهی نگفتم و از کنارش رد شدم  کم مونده بود  گردنبنداز دستم بيزیچ
   پشتم اومدرضایسمتم خودم رفتم تو اتاق  که عل

 بله_
 دایآ

 همش دعوا و کل کل یرعلی بده و همش باهاش سردم با امیلی تولد شراره بود احساسم نسبت به شراره خامروز
 شیوا که با دخالت ستا به دعرسهی کارمون ممیزنی و هر وقت حرف ممی حرف بزنمیتونی اصال با هم نمکهیدارم طور

 شتری داره و بيادی زی و وابستگمانی هاش ااد و به اعتقهی مذهبیلی خیرعلی که امدمی فهمامی کوتاه مرضایو عل
 ي عاشق رو بازکی خانوادهامون نقش يجلو)  چرا انقدر با من مشکل دارهدونمیفقط نم(  کنهیمواقع سکوت م

 به من بد نگاه یلی خانوم شرارررره ختهی عفرنی تولد امیری ممی رو ندارم االن هم داري تخمل ابن بازگهی دمیکنیم
 مچ یرعلی که امشدمی مادهی دمه خونشون داشتم پمیدی نسبت بهش دارم رسي احساس بدنیهم  به خاطرکنهیم

 درشت سبز کار ي هادی بود و روش مروارونی پاپهی که شبي رو داخل دستم به گردنبنديزیدستم رو گرفت و چ
 شده پس از  همه گذاشته  کارنی گردنبند داخلش دوربنیا_ دوختم ری رو به اممیکرده بودند نگاه کردم و نگاه سوال

 شی ستاومدی آهنگ تا ابنجا ميصدا.  ستادی کنارم واری شدم امادهی گفتم و پی لبریباشه ز.  ری خونه عکس بگهیجا
 ی با گرمشی شراره خانوم جلومون سبز شد ستانی نفر انی داخل که اولمی هم اومدن کنارمون و با هم رفتنایا

 لباسش شی ستامی باال و لباس هامون رو عوض کردمی رفتشیبا ستا.  ي من با سردی گفت ولکیتولدش رو تبر
 تن کرده بودم یشمی دار و بلند سبز نی لباس آستهی منم مانتوم رو در آوردم کردی نگاه منهیرو زودتر عوض کرد تو ا

 کردم دید رو دوباره تممی رژ لب زرشکی پاشنه ذاره مشکي و کفش هادای مدل جدنی بزرگ از ای مشکيو با روسر
 رو می دستفی خودم فرستادم و کي چشمک براهی خوشکل شده بودم یلیو گردنبند رو داخل گردنم انداختم خ

 رونیبرداشتم و رفتم ب
 

 شیستا
 
  ؟يرام بنداز گردنبتد رو بنی اشهیم_

 می بفهمن ما باهم نسبت داردی نبای کناطی احتدیبا_ ناز بود یلی ازم گرفت و انداخت خی حرفچی رو بدون هگردنبند
 ..باشه_

   نشستمدای اشی و پنیی مارفتم
 ن؟یی پای سر و صدا رفتیچرا ب_
  کردمدای به ای منم دل خواست نگاهدنیرقصی به وسط سالن نگاه کرد همه داشتن مينطوریهم_
 داااااایا_
 نه_
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 چرا_
  گهیول کن د_
  رضای اخم برگشتم و انور رو نگاه کرد که چشمم خورد به علبا
 چته؟_
  یچیه_
 ي سرم رو باال گرفتم همون پسره بود اقاستادی نفر جلوم واهی که کردمی نگاه مدنیرقصی که داشتن میی کسابه

  يمراد
  بانودیدیافتخار رقص م_
 چشم و ابرو ی هرضای نبودم که بوام با پسرا برقصم از اون ور هم علي دختری دوست داشتم برقصم ولنکهیبا ا 
  ومدیم
 رفتمی داشتم راه مينطوری بودن هماطی حي توي چند نفراطینه حوصله رقص رو ندارم ممنون و پاشدم رفتم تو ح_

  کرده بودمدای به بارون پی عالقه خاصدای بود جدیهوا بارون
  هوا سردهرونی بيچرا اومد_
  جد سادات مثل جن زده ها برگشتم عقبای

  کردم به خودمزی چی اوهنی اهنهی يای مينجوریچرا ا_
  به خودت؟ي کردیچ_
  ی کار داشتی وللش چیچیه
  منم حوصلم سر رفته بودرونی بي اومددمی دیچیه_
  حوصلت سر رفتی چيشما که سرت شلوغ بود برا_
 ...   وي با اونا فرق داریلی اعصابمو خراب کرده بودن تو خي؟وایگیاوك دخترا رو م_
 ؟یو چ_
  سرده هوا و تنهام گذاشتاتوی ولش کن بیهچ_
 صدا نجای خواست رفتم ته باغ ای دلم ارامش مکردی رفت تو صدا گوش ادم رو کر منکهی رفتنش نگاه کردم تا ابه

  و به خرف هوشون گوش کردمستادمی گوشه واهی دمی شنیی صدانکای تا اشدیکمتر م
  به بچه ها که پخشش کنن و مثل دفعه قبل نشه خوبي نره بدادتیپس _
  چشم قربان_

  چقدر اشنا بودصداش
  نفر با عجله رفت سمت اوناهی کردم می نفر از اونطرف اومد خودم قاهی هی پايصدا

  شدهیچ_اشناهه
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  نامه اوردمهی_
   نباشهنجای ای حواستم جمع کن کسي بریتونی که اولش ود گفت تو میکی که اشنا بود به اوت اروی اون
  مرده رفتاون
 ؟ي اوردیخوب چ_
   اوردمسی از طرف رئامی پهی_
 نمیبب_

 گرفتمی ملمی کاغذ سوخت بود منم از اون گوشه داشتم با گردنبندم فهی جاهاهی کرد بازش
 گهی مدارك دشی به خانوم تا بزارن پنی بدم شما شما هم بدنوی گفت اسیرئ_
 باورم دمیدی که ميزی همون لحظه برگشت از چنمی تونستم چهرشو ببیاون مرد اشناهه پشتش به من بود و نم 

 هی پام ری اوندم پاشم برم بهشون بگم که زکنهی کار می چنجای انی رفته خارج استی ندی مگه نگفتن وحشدینم
 که صدا داد قلبم اومد تو دهنم بود که پامو گذاشتم روش يبطر
  اونجاسیک_

  فرار کردم و رفتم تو خونهعیسر
  اومد سمتمدایا

  دهی چرا رنگت پرشدهیچ_
   خوان بزارنی می کردم  بهش کفتم حواست باشه االن چفی رو براش تعرماجرا

 دنتی ندي دختر شانس اوردیباشه ول_
 اره واال_
 

  زنگ خوردرضای که تلفن علمی شام خوردن بودموقع
 بله_
_... 
 ؟ینی امياقا_
_... 
 باشه چشم_

 از یکی بود زنگ زده بود گفت ي و گفت  از طرف جناب سرهنگ عسگریرعلی قطع کرد و روشو کرد به انتلفنشو
  همراه خانومش هستتی مامورنی گرفته و تو ایبچه ها از خارج انتقال

 ه؟یخب اسمش چ_
   خواهکی ننی هستش نازنتی مامورنین تو ا خانومش هم باهاشوینی امنیسروان ابت _
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 یی گوش ندادم به حرفاشون پاشدم برم دستشوگهی دومدی نادمی يزی فکر کردم چی اسمش اشنا بود خدا هر چچقدر
  چون دستام چسبناك شده بود

  يریکجا م_دایا
 امی دستامو بشورم االن نرمیم_
 باشه_

 یی چز هاهی اشناس داشت یلیه؟خی خواه ککی ننی که نازنکردمی فکر منی همش به ای ولیی سمت دستشورفتم
 ادمی داشت ی  هنه چدمشی از دانشگاه به بعد ندی بود ولرستانی دبي تومیمی صمي از دوستایکی ومدی مادمی
 خورم به مردم سرم رو باال ی مش بابا من امروز که همي ایکی رو باز کردم که هوردن به یی در دستشوومدیم

  که خودشهنیاگرفتم نهههه 
 یی توشیستا_
 کردمی بودمت اتفاقا االن داشتم به تو فکر مدهی وقت بود ندیلی خنی نازنيوا_
 

 نینازن
  مردم زندم کجام؟يری وقت اصن خبر نگهی ي بودی اشغال کدوم گورستونیعوض_

 ؟ي شوهر کردی؟عوضیکنی کارا میخوب حاال نزن منو چ_شیستا
   اون موقع ها منحرف بودنی به خنده مرموز زد هنوزم عبعدش

 مای همون قدنی ببند بزغاله بعدم خودمو انداختم تو بغلش و گفتم هنوزم عشوی دونه زدم پس کلش گفتم نهی
 .. هاي موندمونیم

 . بعدا دارم براتگمی بهت نمیچی نشسته هنجایشوهرت ا:گفت
 ری باحال شده بودن پق زدم زیلیخ.می مواجه شدهی و بقنی متعجب ابتافهی با قهوی که می که برمی تامون برگشتدو

  بد تر از منشیخنده و ستا
 .  منهرستانی تا دبیی دوران ابتداي جان از دوستاشی ستازمیاره عز:  همو؟گفتمدیشناسیم: گفتنیابت
 !!!چه جالب: رضایعل

 .نجای امیوفتی جا بهی تا دی مارو تحمل کندیفعال با. می زدم و گفتم شرمنده مزاحم شدي زورلبخند
 
 دمی بنفش کشغی جهی هوی. المصبنی اافهیچقدر اشناس ق. دخترهی ك نگام افتاد به تی چشم چرخوندم تو جمعکمی

 دااااااای بعدش داد زدم ادی بوس براش فرستادم ك خندهی مواجه شدم نی اعتراض ابتيك با صدا
 به یول. شمی سمت هم ك گفتم االن تو بغلش اب ممی اومديجوری اون بد تر از من وونهید. برگشت نگام کردهوی

 هوی گفتی اون مگفتمی فحش دادن به هم من ممی شروع کردمی پس کله بهم زدهی تو بغل هم می برنکهی ايجا
 خنده بچه ها ي صدامی بازم شروع کردمیت گفیی بروبابامی بهش نگاه کردمیدو تامون ساکت شد. داد زد بسهرضایعل
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 می دونه زد پس کلم با خنده رفتهی به اون زدم اونم یی پاری دونه زهی بسه من می ك گفتگهیکرمون کرده بود د
 . بوددهی از بس خنددیپاچی ك داشت مشیسمت ستا

 
 شیستا
 

 بدبخت دی نکندی ا نکنگفتی همش مدای اطونی مثل من بود شروشي دخترنی نازنمی هاشده بودمی مثل قددوباره
  چقدر از دست ما حرص خورده بود

  اطی حمی بردیدوستان پاش_
   و شروع به قدم زدناطی تو حمی و رفتمی سه تا پاشدما
  خانومنی نازندی شد برگشتیخب چ_
  کردنی زندگبهی غري و منم برام سخت بود جامی برگشتنی به خاطر ابتگهی دمی کنیچ_
 کم منو هی تو می ساعت رفتمی بچه نداشت بعد نیساله ازدواج کرده بود ول هی کی نزدنی نازنمی حرف زدگهی کم دهی

 هاهم ی بعضرفتنی و کادوها کم کم مردم داشتن مکی کدنی شد بعد برکی کدنی تا نوبت به  برمیدی رقصنینازن
 دنیرقصیم
 ي خبر اومدی بي اومدی کی نگفتنی نازنیراست_
  بابادمیتازه رس_
 خب خونتون کجاست_
 خونه شما_
  شما رو دعوت کردیاوهو ک_
  خودم_
 دی تو پارك بخوابدی گفته باشم بادمااایمن راهت نم_
  بابا جونمشی پرمی مادی مزی از تبرگهیبرو بابا بابام چند روز د_

 دنی خوابشونیکی تو ناهمی انی داشت نازنادی ما اتاق زي تو خونه می و عزم رفتن کردمی بلند شدماهم
 

 نینازن
 .دی و سفي بود رنگ سبز پسته ایاتاق قشنگ. اتاق شدموارد

 نجای ای چي برادای و اشیستا. مشغول بود یلیفکرم خ. کمک کنه لباسم رو درارمادی بودم ك بنی ابتمنتظر
 شه؟ی می ام چيبودن؟اگه بفهمن من هم نفوذ

 . اومد تونی افکار بودم ك در باز شد و ابتنی همتو
 . لباسش شديفت نشست رو کاناپه و مشغول باز کردن دکمه ها بهم کرد و ري سردنگاه
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 .  به من نداشتهی وقت حسچی اون مطمئنم هی من عاشقش بودم ولنکهی بود با اتی مامورنی من اون سره اازدواج
 .می باهم کلکل داشتشهی همنی هميبرا

  ك دوسم نداره خرد کنمی کسي نبودم ك غرورمو برايدختر
 هامو برداشتم و به سمت حموم ي پوزخند لباس تو خونه اهی عوض کردن لباسم توسط اون شدم و با الیخیب

 . ك اونجا بود رفتمیکیکوچ
خودمو پرت 5 عوض کردم و ی عروسکي و لباس هامو با لباس تو خونه انیی پادمی لباس رو کشپی زی بدبختبا

 .کردم رو تخت
 سرش گذاشت و چشماشو ي به سمت کاناپه تو اتاق رفت و ساعدش رو دو به من انداخت وی نگاهمی اومد و ننیابت

 . فکر کردن شدم و به خواب رفتمالیحی بگهیمنم از بس خسته بودم د.بست 
 يزیبه ساعت رو م.زدی حرف می اومد ك انگار داشت با کسی منی ابتيصدا. چشامو باز کردم ي زمزمه اي صدابا

 . ظهر بود12  ساعتدی انداختم مخم سووت کشینگاه
 .کننی راجب من مي چه فکرنای به سرم االن اخاك

 همه تو حال نشسته رونی عوض کردم و رفتم بی و شال مشکی و شلوار لزی شومهی حول بلند شدم لباسامو با با
 ؟ی صبح زود پاشي همه روز عادت نکردنیاخه دختره اسکول بعده ا.مردمیبودن داشتم از خجالت م

 زمی فزری رفت تو نقاب مرد عاشق و گفت صبح بخنیابت. خجالت وارد حال شدم همه نگاه ها به سمتم برگشتبا
 ..... شدمداری بری زدم گفتم اره شرمنده ك دي لبخند زوري خسته بودیلیخ
 
 و گهی دقهی دق5 تو اتاق من تا دیای بی گفت هرضای شب شد عل10 ساعت ی اما وقتمی نکردی شب کار خاصتا

 و مردا هم می تخت نشستي ما دحترا رومیدی رسیوقت. به اتاقش میخودش به سمت اناقش رفت ما هم کم کم رفت
 ك دمیبه وضوح د. می بری صورت زوجبه دی ك بامی دارتی مامورهیفردا : کرد و گفتي سرفه ای علریام.رو کاناپه

 دوتاشون رو تو دستم گرفتم و ي بودم دستادهی دادی ززای بودم از چاکسیاما من د.دی پرشی و ستادایرنگ از چهره ا
 . ارامش دادن به همي عالمتمون بود براي ایاز موجوون.فشردم

 تا فردا غروب دی خواه باکی تهران شما خانم نهی توشهی فردا غروب شروع متی رو به من کرد و گفت ماموررضایعل
 .نی رو اماده کنشی خانوم و ستادایا

 .ي اندازری گفتم تي جدیلی اماده کنه؟خی چي برادی پرسشیستا
 .  دوتاشون باز مونددهن
 .شدمی مي جدي وی فوق العاده عصبرفتمی تو کارم می وقتمن
 .شهی خودتون انجام متی امني کار ها برانی همه اوفتهی بی اتفاقستی قرار ندینگران نباش: ادامه دادرضایعل
 . حرفاسنی فردا خطرناك تر از ااتی ك عملدونستمی من ماما
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 انی زبونم بکشن ك جرری کردن از زيهر کار. خوب بودشرفتشونیپ. نی به تمرمی صبح با بچه ها شروع کردفردا
 . شدنالیخی بادی از من خرف نمدنی باشه اوناهم دنی نزدم و گفتم حواستون ب تمری حرفهیچ

 اتیخوب خانوما عمل:اتی دادن عملحی شروع کرد به توضی علریتوراه ام. سمت تهران می ظهر راه افتاد2 ساعت
 .   به صورت زوجمی کنی زندگي تو خونه اون تبهکار ها به صورت نفوذدی ماه باهی تا دیامروز مهمه ما با

 تا شناسنامه گرفت سمتمون 3بعدش . می اسم هامون رو عوض کندی ما ببرن پس ما بای اصلتی به هوی پدیاونا نبا 
 . مال شماسنایو گفت ا

 هم رها دای و اي شده بود آال محمدشیستا. روشنفکرسهی اسم من شده بود نفمی دونش رو برداشتهیمون  کدومهر
 .ياکبر

اسم من ارتا : گفتشی و گفتم خوب بقفمی پرتش کردم تو کمیکردی نگاه مدمونی تعجب به شناسنامه ها جدبا
 .ي هم سپهر باقرنی و شوهرتون ابتيزی اراد عزرضایعل.جهان خواه

 .میزنی اسم ها همو صدا منی به بعد با انی ااز
  شدي راه تو سکوت سپرهیبق

 شیستا
 
   بشهی قراره چدونمی کم استرس داشتم نمهی
  ندمی وقت سوتهی که کردمی خودم اسم ها رو تکرار مبا

 ...سه،ارتا،اراد،سپهری ،اال،نفرها
 کنار هم بود ییالی چندتا خونه وییالی خونه وهی به میدی گذشت تا رسقهی چند دقهی می بودنی بود تو ماشی ساعتهی

 خواستم دستم رو درارم اما اون ی اوند کنارم و دستم رو گرفت اولش مرضای علمی شدادهی  همه پمیتو  کرج بود
  محکم گرفته بود

 نفر اومر سمتمون و ما رو هی می وارد اونجا شددمی گفت من اصال نفهمی چهی نی گفت بله؟و ابتیکی در رو زد نیابت
 انی االن اقا حامد مدینی مبل ها و گفت بشهیبرد رو

 
 نینازن
 دستم رو بذارم توش دستم رو دور بازوش حلقه یعنیبازوش رو اورد جلو  . می اسم رمز رو گفت و ما وارد شدنیابت

 .تادم راه افمی نکبتم زدم و با لبخند زوری به خودمو زندگي پوزخندمیکردم و وارد شد
 ی رنگ سلطنتی رو کاناپه بزرگ مشکمینشست

 . برامون زر زر کنهادی قراره بی حامد نامهی گفت االن خدمتکار
 .  نشستم رو مبل و با دست خودمو باد زدمالیخیب
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 اما سرم رو ك بلند کردم بر خوردم ب دو دمی رو ندافشیق. بلند شدمي زورنیی حامد نام از پله ها اومد پااروی نیا
 ....جفت چشم اشنا

 فشرده نی ك بازووم توسط ابترفتی مجیسرم داشت گ. بشهينجوری ادینبا. خودش باشهتونهی نمنیا. نه نه
 ............شد
 

 شیستا
 دیچرا اون با. بود ضربه رو اون خوردهنیشتری تو شوك بود بنی تر از همه نازنشی هر سه تامون باز مونده بود بدهن

 . خودت به دادمون برسای خدايوا.خدا کنه نشناستمون .... باشهنجایا
 .... شدرهی خنی به ما ها انداخت و به نازني نگاه سر سرهی اقا حامد که نشست نیا
 . کنهشی بتونه ماس ماليخدا کنه ناز. شناختش ژنی امامزاده بای

 گفتن؟ی که منی هستی تا زوج3شما ها اون :حامد
 ك داشت از حرص دایا. نیی زدم و سرم انداختم پايپوزخند. ي همون موقع هم کور بود؟ازینیبی نماروی مگ يکور

 . تکون دادياروم سر. اروم باشیعنیدستش رو گرفتم .مردیم
 
 دایا

 
م نجابتم رو  من ضربه خورده بودنی تر از نازنشی بیاز همه حت. اصال خوب نبود کنترل رفتارم دست خودم نبودحالم
 . بهم بخورهمونی دوستي کردم اما نذاشتم ذره اهی قضنی ايفدا

   ههی زمانحامد
اما .  من سوختن و ساختني هم پاشی و ستانینازم. رو شدروی زمی اون موقع بعد اون شب نحس بود ك زندگاز

 عوض شده اون روز ی سال همه چ4اما بعد ..... من نگاه کنهي  تو چشماتونستی بود نمادی زنی نازنيفشار رو
  بهم صبر بدهایخدا...نشسته  من االن جلومي های عامل همه بدبختنکهی رفته بود تا اادمونینحس از 

 
 نینازن

 ن؟ی تا زوج3شما همون : گفتحامد
 بله:نیابت
 ....  تا بعدنی استراحت کننی فعال برنیتونیم.خوبه_

 .نی باشنجای شب همه ا9 ساعت
 ..خوردی خونمو مخون
 نی برنیتونیم: انداخت و گفت دای به من بعدش به اینگاه
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 ... بودی چدمی داد ك نفهمی عالمتهی به خدمتکار بعدش
 .می ك برامون در نظر گرفته بودن رفتیی به سمت اتاقاهمه

 . جمع شنرضای بود ك تو اتاق علنی اي عالمت داد که به معنای علری و امنی به ابترضایعل
 .دنی محی رو توضتی بعدا برامون مامورمیای ما گفتن ك ما نبه

 .میکردی نگاه منی بهت زده فقط به زمدایاما منو ا. کرد و رفت تو اتاقشون ي باي باشیستا
فتم کنارم و دستام به حالت بغل گر.بغضم گرفت . خوردیحالم از خودم بهم م.دمی اشک رو تو صورتش دي هاقطره

 بهم زد و يلبخند.میومدی آسه ممیرفتی آسه مدی کرد فقط باي کارشدی نمنجایا. دیمنظورم رو فهم. شدم رهی خدایبه ا
مطمئن بودم اتاقا . صورتم حس کردم ي اشک رو روگرم يقطره ها.درو اتاق رو باز کردم و رفتم تو.رفت تو اتاق 

 .با اکراه لباسام رو دراوردم و خودمو رو تخت ولو کردم.دادمی انجام می فعال کار مشکوکدی داره پس نبانیدورب
 

 و با زدنی حرف نمنوشتنی ميزی کاغذ چي اومدم تو اتاق همه مردا اونجا جمع شده بودن و داشتن رویوقت:شیستا
 ...  نشسته بودی خاصيحالت ها

 نگاه نکن هم ينجوریا:م نشون داد نوشت و بهيزی کاغذ چي رورضای ك علکردمی منگال داشتم نگاشون منیع
 . داره هم شنودنیدورب

 حجاب منو ی نخوام بدی شاای. طرفننی منو ببامی نخوام از حموم در مویخوب من شا. هستنی عوضي ادماعجب
 به هم گفتن ك من يزی چهی پاشدن رفتن موقع رفتن نی و ابتیرعلیاز حرص دندونام رو فشار دادم ام. عجباننیبب

 .دمینفهم
 . از رفت اونا خودمو پرت کردم رو کاناپه گوشه اتاق و به خواب رفتمبعد
 

 نینازن
 
 کله مو هی فقط ه؟منی کنیا. بودم چشمامو اروم باز کردمي از خواب پا شدم تو خماريزی چهی احساس نوازش با
 .نهی ابتنکهی انمیواستا بب!!نمیبیم
 کنه؟؟؟؟؟؟؟ی االن داره منو ناز منیا

با . دی بوسقی رو عممیشونی ادامه داد بعدش اومد پي همونجورقهی دق5 هی.دارمیستم تا نفهمه ب بعی سرچشمامو
 زدم و از رو تخت بلند يکرد؟؟؟لبخندی مکاری داشت چنیا.تمام تنم داغ بود . شدن در به خودم اومدمدهی کوبيصدا

 . بودقهیدق8:55ساعت .لباسامو عوض کردم.شدم 
 ری و امدای و ارضای و علشیستا.رونی جت درو باز کردم رفتم بنیع. می باشنیی پا9 گفت ساعت اروی نی؟ایییییچ
 قهیبعد ق دق. نفره رفتم و نشستم2 کاناپه  هیبه سمت . دگ ادی کو؟به من چه خودش منی اونجا بودن پس ابتیعل
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 هی شهی خوب؟گفت شنود رو مگفتم. کردم دایپ  شنود ها رويجا: از طبقه باال اومد نشست کنارم و گفتنیابت
 .ناای دوربی کرد ولشیکار

 ... چرا قبولمون کردنگهیاعتراض کن بگو اونا ك به ما اعتماد ندارن د:گفتم
 . بکنمخوامی کارو منیهم:گفت

 .نیافر_
 
 دایا

 کاره ما نیدونی سره اصل مطلب شما مرمی معیسر:  انداخت و گفت ی به هممون نگاهی تفاوتی اومد و با بحامد
 ...هیچ

 به شما اعتماد کنم مخصوصا ك االن ينطوری همتونمی ك چقدر کاره ما حساسه و من نمدی بدوندی بانمی اپس
 با تنفر بهش شی و ستادیلرزی دستاش منینازن.کردیمن داشت غش م. و با پوزخند به ما نگاه کردکنهی فرق مهیقض

 .کردینگاه م
 .میشی میی تامون توسط پسرا باز جو3 ك امشب هر دونستمی مکردنی با سوال به ما نگاه مپسرا

 
  دهن باز کرد ونی حرفاش ابتانی پابعد

 . دارمی سوالهیمن از شما :گفت 
 ه؟یچ_
 ن؟ی چرا ما رو قبول کردنیشما ك به اعتماد ندار_
 چطور؟_
 می نداری اتاقامون احساس راحتي تونیما با وجود دورب.  نایدورب_
 . برشون دارنگمیم_
 محال بود. قبول کنهی راحتنی مثل اون به ايمحال فرد!! تعجب بهش نگاه کردمبا

 .می از تموم شدنه حرفاش به سمت اتاقا به راه افتادبعد
 
 ی علریام
 بحث شدم و با دخترا به سمت اتاقا الیخی راحت قبول کرد؟بنقدری اي تعجب به حامد نگاه کردم چجوربا

 .دادنی محی ما توضيبرا رو زای چیلی خدیدخترا با.میرفت
 رو زای چیلی خی پشتاطی تو حنیی پاای بی نامی کاغد برداشتم و توش نوشتم خانوم بهی عی سردمی به اتاق رسیوقت
 .ی برام بگدیبا
 . به ناچار سرشو اروم تکون داد و به سمت در به راه افتاددی ك رنگ از صورتش پردمی وضوح دبه
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 با تنفر و انزجار نگاهش نندیبی حامد رو منی دارن که هر وقت اشونی داخله زندگي سه تا دوست چه رازنی ادونمینم
 حالت لرزش نهیبی هم که هر وقت منی و نازنتی با انزجار و عصبانشی و ستایی با تنفر و حالت انتقام جودای آکنندیم

 ها رو برداره نی دوربنی ای و پرسشلی حامد بدون دلدیا بی چهیتو فکر فرو رفته بودم برا.  دهیبهش دست م
  داخل ذهنش دارهي نقشه اهیمطمئنم 

 
 دایا

 
 ... بهش بگمی چدی بادونستمینم.ی پشتاطی ترس و لرز راه افتادم سمت حبا

 . وقت برسم به اونجاچی هخواستمی هام اروم بود انگار که اصال نمقدم
 از بهشت رو کهی تهیانگار .دمی رو رو به روم دی خوشگلي فضامیدی ك رسی پستاطیبه ح.دمیرسی باالخره که ماما

 .کنده بودن گذاشته بودن اونجا
خوب گوش :نشست کنارم و گفت .دی رسی علری امقهی دق5 داشت به سمتش رفتم و نشستم بعد از ی صندلبه
 .کنمیم
 ؟ی بدونيخوای می؟چیبه چ_
 ؟یدونی نمیعنی_
 .دونمینه تو بگو نم:  گفتمتی عصبانبا
 ...... رابطتون با حامد_
 .ی ك بدونستی نيزیچ_
 کننیپنگوئن ها هم پرواز م_
 گفتمی بود ميزینمکدون اگه چ_
 ه؟ی چانیمنو رنگ نکن بگو جر_

  مثالنی مملکته اسی از واکنش هام که واسم سخته؟پلفهمهی نمنی اهی عجب اسکولخو
 

 چشام قرمز شده هر وقت رهی مطمئن بودم االن ز شده بودداشونی پی لعنتي سردرد هانی دوباره اومدی در مسرم
 اومدن رضای با علنی و آبتنی و نازنشیستا.  بگه که يزی اومد چقهیبعد از چند دق. شدی می شکلنی اشدمی میعصبان

 هی و نیی کردم شرمنده سرش رو انداخت پااه نگي به من زل زدند به نازیهمشون نشستن و اون سه نفر سوال
 رو برداشته بود که اطی ش تا کله حنی فنی في نگاه کردم اونم صداشی اوند به ستانییقطره اشک از چشمش پا

 بلند شدم و با میاز رو صندل(؟؟... منتظر )  لب گفتم رهیآروم ز. ( می منتظريخب همه :  گفت تی با جدیرعلیام
 موقع به بعد تمام اعتمادم رو به همه از دست هی از نکهی اي بشنوی چي خوای م؟؟؟ی چتظرهمن)  گفتم تیعصبان
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 میانرژ. ( ؟؟ ي بشنوی چي خوایم.  زدمی جا زل مهی گرفته بودم و فقط به ی ماه اللمون6 ی بخاطره چنکهی اایدادم 
 از تو و امثاله تو نکهیا)  گفتم ادیر و با فسادمی نشده بودم ، رفتم روبروش وای اما هنوز خالرفتی ملیداشت تحل

 کدومشون با سرعت به طرفه چی بدون توجه به هکردندی مهی گردای  شدشی و ستانینازن. (   هانننن؟؟؟ ...... متنفرم
آره  من ....آره .... نی زمي از پله ها باال رفتم و خودم رو داخل اتاق انذاختم کم کم سرخ خوردم رودمی دوالیو

 نمی زمي آدم رونی تردبختبدبختم من ب
 

 نینازن
 

 ولت بهم 200 دستم رو گرفت انگار برق نی از من بلند شد که ابتتی هم به تبعشی ستادای شدم که برم سراغ ابلند
 ..... گفت بذار تنها باشهرگوشمیحالم بد بود اروم ز.وصل کرده بودن

 و با دمی کشرونیدستم رو باشدت از دستش ب.امی بدبختنی که عامل ای داره منازی زدم وگفتم االن به من نيپوزخند
 . گوش کن به منی اجدایا:پشت در اتاقش نشستم و شروع کردم.دو رفتم باال

 خوامی من نمدایا.اره به من گوش بده.میدی سال کش4 نی که تو اییای درداتم و تمام بدبختنی ك باعث ایمن
 تو ی حامد عوضنی برام مهم نبود که اکردمید هق هق م بلنيبا صدا.هی گرریو زدم ز.....  منیاج.نمتی ببينجوریا
 دای اهی ساعت گرمیبعد ن.میهممون خسته بود.م برام مهم نبود بشنوه من خسته بودکشهی خونس و با ما نفس منیا

 یی تا3 جت اومد تو اتاق و نی ععیاونم سر. زنگ زدشی ستای داخل و به گوشدی لبخند منو کشهیدرو باز کرد و با 
 .می کردهی سال گر4 نی به اندازه تمام اهی گرری زمیباهم زد

 
 شیستا
 

 و به سمت اتاق خودم رفتم وارد رونی زدم بدای کرده بودم که چشام قرمز شده بود از اتاق آهی گري و نازدای با آانقدر
 هی از گريه اثر مبل گوشه اتاق نشسته بود و خوابش برده بود به صورتم آب سرد زدم کي رورضایاتاق شدم عل

 به شونه کردنه موهام کردم اصال حالم خوب نموند که روع رفتم و شنهی و به طرفه آدمی پوشی لباس راحتهینمونه 
 _ ستیمعلوم ن _ یکنی نگاه میبه چ _ نشسته و به من زل زده نهی که دست به سدمی رو درضای علنهیاز تو آ

 به تو کنمیفکر نم _ ؟ي کردهی گری ندارم پس بگو واسه چشیحوصله جر و بحث ستا _ههههه نه تو معلوم کن 
خودم . ..  شوهرتم ) اداش رو در آوردم ( هههه چه حرفا برو بابا  _اتفاقا ربط داره من شوهرتم  _ شه داشته بایربط

 و خاطراته تلخمون افتادم و  اشکام دای آادی دوباره قهی روم بعد از چند دقدمیرو پرت کردم رو تخت و پتو رو کش
 و شروع به ناز کردن موهام دیداخل بغلش کش  من رورضای خورد و علی کرد که تخت تکوندنیدوباره شروع به بار

 منو بغل رضای تا حاال علرضای اصال دوست نداشتم بخوابم مخصوصا بغل علدمی کشرونیکرد خودمو از بغلش ب
 ل کنه بلند شدمنکرده بود و من دوست ندارم بغ
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 يریکجا م_
  نجامیهم_

 وسط نی ادی بود شای سختهی گذشت چه روز های تو بالکن و به اسمون نگاه کردم تمام گذشته جلو روم مرفتم
 وفتمی گذشته مادی ی منم بد بود  وقتي ضربه وارد شد که برانی اما به دوستام بدترفتادی نی من اتفاقي برایلیخ

 ی ساعتمی بزنه  نی نزنه و دست به خودکشف ماه حر6 تا دای که باعث شد ایکنم کسدوست دارم حامد رو خفه 
 خواب بود با فکر کردن به گذشته و مرور اونها کم کم چشام گرم رضایگذشته بود برگشتم  پشتم رو نگاه کردم عل

  خوابم بردی صندليشد و رو
 

 نینازن
 
 اومد سراغم دستم رفت ی نفس لعنتی وسط سالن بودم ك بازم اون تنگرونی همون حاله بدم از اتاق رفتم ببا

 که حس دادمی داشتم جون مشدی منی نبود پلکام داشت سنگیی هواچی سالن اما هي هوادنی بلعيسمت گلوم برا
 .دمی نفهمیچی هگهی نرم فرو رفتم و ديکردم تو به جا

  زندم؟نجا؟اصالی اومدم ایده بود؟من کچه خبر ش. رو باز کردم رو تختم خواب بودمنمی سنگيپلکا
 .  اومدن توهی با گردای و اشی اتاق باز شد و ستادره

 کردم و خودم رو به يروم رو اونور. اومدنی بودم رو تخت که ابتدهیدراز کش. و اونا رفتنمی ذره باهم حرف زدهی
 یچرا حرف: و گفت دیپتو رو از سرم کش.تکون نخوردم.يداری ك بدونمی سرم و با خنده گفت مياومد باال.خواب زدم

 ؟ي نزدتیماریاز ب
_... ... 
 ؟ی حرف بزنيخواینم_
 نه_
 ؟ي آسم داریچرا نگفت_
 : و گفتدی کشیآه. هیبخاطر حمله عصب_
  ستوانمیکنی رو به طور کامل شروع متی تو استراحت کن از فردا ماموررمیم_
 .بله سروان:  گذاشتم و گفتمیاحترام نظام به طور مسخره دهی دراز کشيهمونجور_

 . و رفتدی و خنددی رو کشمینی بنوك
  رو بغل کردم و به خواب رفتمپتوم

 
 شیستا
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 کنه ی از هم خوشحالم که درکم ميادی زي هم کنارم اما با فاصله رضای که بلند شدم رو تخت بودم و علصبح
 ی چهی نیی و بعد ازاون لباس هام رو عوض کردم و رفتم پایی بود پاشدم و رفتم دستشو7ساعت رو نگاه کردم 

 دمی حامد رو شني که صدانیی پارفتمی گشنم بود داستم میلیبخورم خ
 شنود هی مطمئنا جاییِ کنن و چه خبر های می که چدیپس کامل حواستون به اونا باشه و گزارش کامل به من بد_

  آتو دست اونها دی رو لو نديزی پس چنی نفوذنیدی وقت دهیشه  جمع بامونی حوایلی کردن ما بابد خدایها رو پ
 شهی باشن بد مي که اگه نفوذنیند
 که با حامد رو در رونی شده بودم اودم بمی که قایی ك اونجا بودت چشگ گفتن و رفتن منم از اونجاي سه نفردو

  رو شدم اه
  اال خانومدیزی سحر خیلیخ_
_.... 
 دمی شما رو دیی کنم جایحس م_
 بدن ادم بخوره يزی چهی کنن یدگی ذره رسهی دی به خدمتکاراتون بگشهی کنم می فکر نميزی چنی من همچیول_
  فتهی پس نی وقت از گشنگهی

 ي بودم بودم تو جلد غد بازرفته
  اتاقتونارهی بیکی گمیاوه حتما االن م_

 دمی شنیی هازیه بود بهش گفتم که چه چ شدداری برضای زدم از کنارش رد شدم و اومدم اتاق خودمون عليپوزخند
 کنارم رضای علنی دادم ب خاطر ای ها رو برنداشته بودن و احتمال منیالبته همه رو رو کاغذ نوشتم چون هنوز دورب

 دیخواب
 
 دایآ

 
 و شروع به خشک کردنه موهام کردم که همون لحظه در دمی پوشی مشکی لباس راحتهی اومدم و رونی حموم باز

 ی علری اومد داخله اتاق بدون توجه بهش به کاره خودم ادامه دادم که مچ دسته راستم توسط امی علریباز شد و ام
 رفته بود که ادمی ي وايا(  ؟ هی دستت چهیرو  خطنیا _ و بم آروم گفت ی فوق العاده عصبانهیگرفته شد با صدا

اتفاقا خوبم  _ ؟ یدونی تو نمیعنی:  و با پوزخند گفتم دمیبا غرور دستم رو از دستش کش). ندم رو بندازم مچ ب
 به ظاهر ي نداره آقای ربطچیبه تو ه _هانننن؟ )  تیبا عصابن(  ی رگه دستت رو بزندی بای چهی تو برادونمیم

 زد و ی پوزخند عصبهی یرعلیام.( ینیبی م نکن که بدي من کنجکاوی ؟ پس انقدر در مورد زندگيدیمحترم فهم
 رو برداشتم و تنم کردم و زمی شومعیسر .  _  خانوم کوچولو ؟ي حرفا بزرگ نشدنی زدنه ايهنوز برا: گفت 

 بود بخپرم کی شد نزدی چونمدیشال هم سرم انداختم و با سرعت از اتاق خارج شدم رفتم طرفه راه پله که نم
 راه ي هانی اومد به دور و برم نگاه کردم دوربرونی هم رفت تو و جعبه بواری از دی رو گرفتم و قسمتواری که دنیزم
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.  بود نی دوربي داراییرای از کار انداخته بودند و فقط اتاق ها و سالن پذرضای و علنی و آبتی علریپله ها رو خوده ام
ز کاغذ ها نظرم رو جلب کرد روش اعدا و حروف  لیکی کردم چند تا کاغذ و مدارك بود که زدره جعبه رو با

 از گردنم در آوردم و از تمامه کاغذ ها و مدارك عی گردنبندم افتادم سرادهی.  نوشته شده بود مثله رمز یسیانگل
 نحسه اون ختی رفتم که رنییپا  که کارم تموم شد همه رو سره جاش گذاشتم و از پله هانیعکس گرفتم بعد از ا

با (  قشنگ تر بود تی اسم قبلیکنیرهااا فکر نم _ شدم خکوبی خواستم برم باال که با صداش می مدمیحامد رو د
 اعصاب و ی نباش هنوزم مثل اون موقع ها بیاو اوه عصبان _ نداره ی ربطچیبه تو ه _ برگشتم طرفش تیعصبان
 و اخمو ي جدشهی تو همی ولذاشتنی می محلهی اونا ي تو از اونا هم بدتررا چدونمی نمی مثل دوستات وليمغرور

 مغرور يادی ههههه نه خانوم تو زاقتیل _.  ی نداشتاقتی تو حتما لهی چیدونیم _.  یذاشتی و محله سگم نميبد
 یلی خنرفته ادمی با تو رو هنوز ی هم آغوشیدونیم _ ؟؟ی زماني آقای برسيخوای می حرفا به چنیبا ا _. يبود
 ي حالت هادمیلرزی سرخ شده بودم متیاز خشم و عصبان.(  زبونمه رهی بود مگه نه ؟؟ هنوز مزت زییای و رونیریش
 خوام دوباره یم:  زد و گفت يحامد قه قه ا. خفه شوووو .....خفه شو  _)  دوباره اومده بود سراغم شی سال پ4

 باهام کمی اگه اون دوستت هی چیدونیم _ جلو ومدیو اون م  عقبرفتمیمن م.   شد کیامتحانت کنم و بهم نزد
 ی حرف بزنم حتتونستمی دوباره الل شده بودم نمدمیلرزیم. (  ي وضع نبودنی تو االن تو اکردی ميخوش رفتار

 نه؟؟ اما من الل دوست ي الل شدهیچ:  گفت انهی کرد و با لبخند موزیحامد خنده وحشتناک)  کنم هی گرتونستمینم
 ادهی جلو که مودیداشت م)  واری به ددمیچسب. (  تر شم صی تا حري از خودت درآریی صداهی کن ی پس سعارمند

 و گذاشتم رو دمی کشرونی بود افتادم اروم دستم رو بردم پشتم و اسلحه رو بی که داخل لباسم مخفياسلحه ا
 يآقابه  _ کشتمت ی بهش بزنتدس:  گفت قشی هم اسلحش رو گذاشت رو شقی علریپهلوش که همون لحظه ام

 و از من دور کرد اسلحه از چوندی حرکت دستاش رو پهیو با .  نداره ی ربطچیبه تو ه _ تا حاال ي کجا بودیرتیغ
 ذاشتم ازیحالم اصال خوب نبود به آرامش ن.  شمی اومدند پشی و ستاي نازنیی افتاد و خودم سر خوردم پانییدستم پا

 دمی نفهميزی چگهی شد و دبسته  پلک هامنیبه خاطره هم
 

 نینازن
 

 ي هابیدستم تو ج. واقعا دلباز بوداطشی نحس بود اما حیلی خنکهی خونه با انیا. دلم گرفته بودشهی مثل همبازم
   بوداطی حهی که تویکنار حوض. قرمز بودهیچشمام از زور گر. بودمی مشکشرتییسو

 .رونی خونه از فکر اومدم بي و داد از توغی جيبا صدا. و دوباره رفتم تو فکرنشستم
 ....  خداای
 . کنارش بودهی با گرشی افتاده بود و ستاي گوشه ادایا. دو رفتم تو خونه و درو با شدت باز کردم با
:  گفتمغی وسط سالن سرم و گرفتم تو دستام و با جدمیرس. و حامد هم در حال جنگ و دعوا بودنی علریام

 بسهههههه
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  کردنی و حامد با تعجب به من نگاه می علریام
 راه پله ها ي اومد که  باالنی ابتيصدا.روزی خانوم دنی خانوم امروز نازنسهیبه به نف: زبون بار کرد و گفتحامد

 .فتویببند دهن کث:واستاده بود
از .نتخاب کرده اسمم رو بابام برام ا: زدم تو دهنش و گفتمیکی استوارم رفتم سمت حامد و ی لرزان ولي قدم هابا
 . حرفاسنی نکن باشهههه؟با ارزش تر از افشی قرآن درش اورده خواهشا کثيال

 و گرنه دی من داري جنس هادی خري برایفعال ك پول خوب. همتون دارم يبرا: کنار لبش رو پاك کرد و گفتخون
 . ببر صداتودمی لب غرریفقط نگاش کردم و ز. نگهبانم بودي سگ هاشیجاتون پ

 . رو تختمشی و گذاشتمی و به سمت اتاقش رفتمی بلندش کردشی رفتم با کمک ستادای ا سمتبه
 . حق ورود به اون رو نداشتي پسرچی ما دخترونه بود و هي حرفامی تو اتاق و نذاشتادی کرد بی چند بار سعی علریام
 
 دایآ

 
 از کردی مهی کناره تخت زانو زده بود و گریکیچشمام رو باز کردم ......  برام افتاده بود اه سردرد ی چه اتفاقدونمینم
 آب نی نازنگهی ذدیاه بس کن _ کردی مهی نشسته بود گرشی رو بروم هم ستاهی که نازدمی فهماهشی سهی موهاهیرو

کدوم  _ يداری دست بر نمتمی موقعنیتو ا:  گفت يناز که.  شششششی اشهیدماغت رو نمال رو دستم چندشم م
 مالفه تخته دستمال نی پاشو خودتو جمع کن اشی اه اه ستایکنی مهی گرينطورینمردم که ا باو من زندم تیموقع
 وونهی دیلیخ:  هر دوتاشون با هم اروم گفتن نی و نازنشیستا.  یکنی که باهاش دماغت رو پاك مستی نيکاغذ

 .....میرو بغل کرد گهی و همديا
 
 دایآ

 
 چی پام پنیی برم پاخواستمی که مروزید:  تمام گفتم ي نگاه کردم و گردنبندم رو طرفش گرفتم و با سردی علری امبه

 اومد داخله جعبه چند تا مدارك و رونی جعبه بهی رفت تو و واری از دی گرفتم که قسمتواریخورد و دستم رو به د
 نوشته شده یسیود که روش اعداد و حروف انگل کاغذ بهی ی بود که از همه عکس گرفتم تو گردنبنده ولنیاسناد زم

 گردنبند رو از دستم گرفت و داخلش رو باز کرد و به لپتاب وصل کرد هر عی سری علریام.  ومدیبود بنظر رمز م
 اس نی و آبترضای رو برداشت و به علشی گوشعی سررفتی تو هم مشتری اخماش بخوندیی که از اون مدارك ميزیچ

 شروع به ی علری و اممی رو تخت نشستی اومدن همگشی و ستاي با نازقهی اونا هم بعد از چند دقنجای اانیزد که ب
 که نی با اندازمی خونه رو از کار بگهی دي اتاق ها و قسمت هاي هانی دوربی تونستم تمامروزیمن د _. کرد فیتعر

 گذاشته نی نبود دوربدی که قابل دییاو در جاه  کرده بودی خوب زرنگی ها برداشته شده ولنیحامد گفته بود دورب
 بشه و دختر ری چون ممکنه دمی کناتی هر چه زودتر اقدام به شروع عملدی اون ها از کار افتادن ما بایبود که تمام
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نوشته شده که )  داد رضای و علنیو لبتاپ رو به آبت(  مدارك نی بفرستن داخله اي مالزای عرب يها رو به کشور ها
)  هم رفته بود تو هم رضای و علنی آبتياخم ها. ( شنی خارج مرانی دخترها به همراه مواد قاچاق از اگهیروز د 2 تا
 خواد ی آقا حامد مهمون داره و منی امشب امی کنروی در خواست ندیبا:  یرعلیام.  ؟ می کار کنیخب االن چ:  نیآبت

 از یکی ي با جان هرمیمواد بهمون بگه تا بتون دی خريا رو بریی نهامتی گروهش آشنا کنه و قيما رو با اعضا
 داره و قبل از فی خوش اشتها تشراری آقا بسنی که انی مثل امی جهان معامله کني مواد فروش هانیمعروف تر

من و . (  کنهی و با اون ها معاشقه مکنهی انتخاب می تا از دختر ها رو داخل مهمون10 مواد رو بهمون بده نکهیا
 هم يپس بهتره دختر ها از ما دور نشن چند تا نفوذ:  یرعلیام) میدی بلند کشیییی ههی گهی  با هم دشی ستاو يناز

 نفر 3 روش رو طرف ما یرعلیو ام. (  رو بکنن یتی امني کار های که تمامادی مالی اون ها داخل ويبا مهمان ها
 اون ها رو داخل لباس دمی اسلحه مهیهم  دومتونبه هرک....  دیشی عنوان از ما دور نمچیپس به ه) کرد و گفت 

  دی بردیتونی حاال مدی از اون ها استفاده کنازی و فقط در صورت ندیهاتون پنهان کن
 نینازن
 

 دفاع از خودم مشکل نداشتم يبرا.کردمی حواسم رو کامل جمع مدیبا.شدی بر گزار میی کذای مهموننی اامشب
 . بودمشی و ستاداینگران ا

 باز بود اما قشنگ بود و تا مچ پام نکهیبا ا. بود ی دکلته مشکراهنی که با خودم اورده بودم به پیی لباس هااز
 بندازم رو ی شاله مشککی مجبور شدم ادشی زيبخاطر باز.من که عاشقش بودم. هم دنباله داشتیدکمیرسیم

سلحه و چاقو رو به پاهام وصل  اتونستمیم.م داشتنلی ابن لباسم دلدنی پوشي معلوم نباشهبراشیشونه هام تا لخت
 . لباس ظاهر شمنی با ای حامد عوضي جلوخواستیکنم و معلوم نباشه و گرنه اصال دلم نم

 . هم حاضر بشهنی موهام انداختم و منتظر شدم تا ابتي هم رويگری دی مشکشال
 و ومدی بهش میلیخ. سوختهي کرم و کروات قهوه اراهنی بود با پدهی مخمل پوشي سوخته اي و شلوار قهوه اکت

 زدن دی دست از دنیابت. ها ارزش داشتنی از اشتری بپرم بغلش اما غرورم بخواستی که دلم منقدریا.جذاب شده بود
 م؟یبر: کرد و گفتی برداشت و برگشت به من نگاهنهیخودش تو ا

 . میبر:من
 رو کنار ي امروز لجبازکنمی ازت خواهش منینناز: و گفتستادی انی که ابتمی راه پله بوديوسطا. می اتاق خارج شداز

 .خطرناکه.بذار و ازم دور نشو
 برام ی دستدنیمنو که د.زدنی که داشتن باهم حرف مدمی رو دشی ستادایا.نیی پامی گفتم از پله ها اومدي اباشه

 ك میزدی حرف ممیبا دخترا داشت.............. هم اونجا بودنرضای و علیرعلیام.می به سمتشون رفتنیبا ابت.تکون دادن
 اوه اوه بچه ها اوضاع خرابه: گفتشی ستاهوی
 .بابا نترس گالب به روت دارم: کردو گفتي اشده؟خندهیچرا؟چ: هول گفتمبا
 ت؟ی وضعنیاخه تو ا:دی غردایا
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 کاش ي که اکنمی خودمو سرزنش مو رفت و از اون موقع چقدر. امی زود مرمی کنم دارم دگ مکاریچ:شیستا
 ........... برهذاشتمینم
 

 شیستا
 
 داشته ي کار اضطراریکی گهی راه بود اخه نمیلی خشی که ته باغ بود رفتم از خونه تا دستشویی سمت دستشوبه

 دمی نرد رو شنهی ي کردم که صرای موهام رو درست ننهی داشتم از تو ایی به دستشودمی کار کنه رسی چدیباشه با
  ي بهونه اهی خارح کنه به عی خواد نباشن رو سری که میی ترکه کسای مگهی ساعت دمیبرو به حامد بگو بمب تا ن_

  زنگ زدمنی دراوردم و به نازنعی بهم داده بود رو سررضای که علیلی بگذره موباي اقهی پنج دقگذاشتم
 ؟یکنی می ساعته اون تو چه غلط2 يخبر مرگت کجا رفا_
 رون؟ی رو نفرستادن که چند نفر رو ببرن بی کسگمی خفه شو مهقیدو دق_
  بود برامون که ما رو نگفتنبی رو اومدن و بردن و گفتن باهاشون حامد کار داره و عحي سرهیچرا _
  ترکهی مگهی دقهی دقستی اونجا بمب کار گذاشتن و تا برونی بانی به پسراهم بگو برونی بدیای بعی سرنینازن_
 ؟یپس تو چ_
  مونهی مدونمی نگو چون مرضای به علدی من بزاري برانی ماشهی فقط رونی بدیای بي بهونه اهی فقط شما به امیم_
 می که تو تهران داري خونه امیریباشه مواظب خودت باش ما م_
  رو قطع کردمی گوشعی و سردی برعیباشه شما سر_

   بود کارم در اومددهی شتی اخرم رو بلند گفتم انگار کسجمله
   اونجاسیک_

 دراومدم مردِ یی از دستشویواشکی دادم  ی خودم رو نجات مدی وارد نبودم اما بایلی اون اسلحه رو دراوردم خعیسر
 فرار کنه دی گفتی مدی داشتي به ودیبری مفی از پشت گفت به به کجا تشریکی اطراف نبود برگشتم برم که نیا

 شتم طرفش از ترس برگمردمیداشتم م
 .....چکسیه_
 و شروع ششونی پي بری تونی و نمیستی ننشونی شد که تو بفی حدی فرار کنعی سرگفتمیاره حتما من بودم که م_

 دستم رو عی اون زرنگ تر از من بود و سری اسلحه رو دراوردم ولعی منم از فرصت استفاده کردم و سردنیکرد خند
  خدا خودت نجاتم بدهي و اسلحه از دستم افتاد واچوندیپ

 نی پس اروم بشکنمی خودم زودتر خالصت می غلطا کننی از اي بخواگهی با دهی_
 کرده بودم در ي که تو لباسم جا سازیی دستم که ازاد بود چاقویکی با اوندی رو گرفت و دنبال خودش کشدستم

 و فرار کردم دمیو از دستش کش دستمی ولدمی لحظه ترسهی که خود دی کشياوردم و زدم به پاش چنان اخ بلند
 تو دستم احساس کردم ي درد بدهی که دمیدوی داشتم ني طورنی بودن که تونستم فرار کنم همنیخوشحال از ا
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 از کنار دستم رد شده بود به پشتم نگاه ری بد بود  تیلی دردش خستادمی لحظله واهی ختی اخرش زهرش زو ریعتی
 را از رضای علنی ماشدمی دستم پر خون شده بود به در باغ رسدنی سمتم شروع کردم دوادی بشهی داره پا مدمیکردم د

 اونجا ی ندارم و گوشچی افتاد سوادمی خودم رو رسوندم تازه عی سرترکهی بمب مگهی دقهیدق  تا چنددمیاون دور د
 و نی برشداشتم و ماشعی بود سرنی ماشچی خورد سوکی تو الستيزی چهی که چشمم به نی افتاده زميریموقع درگ

 به بای تقررفتی میاهیس  تو تهران افتادم چشمامنای انی نازنيروشن کردم از اونجا دور شدم و به سمت خونه 
 .. یاهی جلو چشمام سرفتی بودم ته دلم ضعف مدهیتهران رس

 ...  چشمام در حال بسته شدن بودمیرسی که االن مدادمی ميدواری هم به زور اومدم هنش به خودم امتجای اتا
 از یکی دوتا ساختمون کنار هم بود و جداهمون لحظه ی خونشون دو  طبقه بود  دلدمی به خونشون رساالخرهی

 رفت در رو ببنده ادشی و رونی رو پارك کرد و با عجله رفت بنی ها اوند و در رو باز کرد و رفت تو  ماشهیهمسا
 که دمی ها به درشون رسواری با کمک دنیزم فتادمی شدم داشتم مادهی پنیز ماش رو بردم تو انی ماشعیمنم سر

  دنی رو شترضای داد عليصدا
 چه ستی معلوم ندهی کردم االن تلفتش رو هم جواب نمی کمکش مموندمی من اونجا مدیاخه چرا به من نگفت_

 خونه باز بود در رو هل دادم و رفتم تو ؟دري اونا تنها نزارونی اونو مدی نبادی رسی اقتاده اخه شما عقلت نمیاتفاق
 بودم و چشمام داشت بسته دهیگه به اخرش رسی شدن دی می ها خوننی و زمدی چکی از دستم خون مي طورنیهم

 به عی برگشت طرفم سررضای علشی زدن ستاغی جعی و سردنی بودن که منو دیی کسانی اولنی و نازندای که اشدیم
 ی  تو سرم مي صداهاهی خواست بخوابم ی نرم دلم مهی جاهی تعادلم رو از دست دادم و افتادم تو گهیمد دسمتم او

 باز کردن چشمام رو ي خوره خسته بودم و نای لباشون تکون مدمیدی فقط مگنی میدارن چ دمی فهمی نمدیچیپ
 ....نداشتم وهمون لحظه چشمام بسته شد

 
 نینازن
 
 . و ادامه دادم به بحثسی اومد اعتنا نکردم گفتم حتما همسانی ماشي بودم که صدارضای حال جرو بحث با علدر
 د؟ی سرش دوستاشری ها خ؟شمای چیعنی نزد؟ی به من حرفچکسیچرا ه:رضایعل

تو . خواست خودش بود نی ا؟بعدمیفهمیم...میمردی دنبالش هممون ممیرفتیخوب بابا خوب دور برت نداره اگه م:من
 ؟ی داشتمرد؟دوستی بود ك می کسنی سراغش خودش اولمیرفتی بد بود اگه متشیعمخمصه بود موق

 و؟یچ:رضایعل
 ره؟ی بمتتی از افراد ماموریکی نکهیا_

 ........ بره به درك منتی مامورتیافراد مامور: لحظه مات نگام کرد و گفتچند
  می چشم دوختشدی که داشت داخل مي و به فردمی برگشتعی سردای در خونه اومد منو ايصدا

 . زدمیغی چه خبره و منم جنجای ادمی فهمدای اغی جبا
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 . شد و زود ار از ما به خودش اومدهی متوجه قضرضایعل
  بلده زخم پانسمان کنهنجایکددمتون ا: گرفتوتو بغلش و با داد گفتشیتای و دیی به سمت در دوعیسر

 . که گوشه سالن بودی رفتن به اتاقرضای و با علخونمی می سرم دارم پزشکری گفت بکش کنار خدایا
 اروم اومد به سمتم و نشست کنارم و دستم و گرفت و نیابت.هی گرریو زدم ز.  نی زانو هام افتادم و نشستم رو زمرو

 .نوازش کرد
 خودم دی منه باریتقص:با هق هق گفتم.کهی زخم کوچهی نشده که شیطور.اروم باش خانوم: گفترگوشمی زاروم

 ....غش سرارفتمیم
 .شهی زودتر خوب مشاهللایا. که شدههیحاال کار:نیابت
 .خداکنه:  بهش نگاه کردم و گفتممی اشکي چشمابا
 پاشدم ی کرد با سستينجوری چرا انیوا ا.رونی مات چشمام شد و دستم و با شدت ول کرد و از خونه زد بقهی دقهی

 . و اب سرد به صورتم زدم تا پف چشمام بخوابهییو رفتم دستشو
 يادی خون زی نبود ولقی عمادی و دستم و گرفت و گفت زخمش زرونی از اتاق اومد بهی اولي با جعبه کمک هادایا

 هم گذاشتم و به سمت اتاقم رفتم و با همون لباسا ي باشه رويچشمام رو به معنا. شهتی تقودیاز دستت داده با
 .خودم رو پرت کردم رو تخت و به خواب رفتم

 
 دایآ

 
 رفتم طرفه اتاقه خودمون امشب ممکن بود نی به نازنشی و مطمئن کردن حال ستاشی از پانسمان زخم ستاپس
 تا مراقبش باشم دست هام رو شستم و رفتم طرفه اتاقه خودمون و ششی پرفتمی مدی تب کنه پس من باشیستا

 بود تو دهی  پری رنگش از نگرانرضایل عشیرفتم داخله اتاقه ستا....  عوض کردم ی رو با لباس راحتمیلباس مهمون
 هنوز مطمئن نبودم رفتم طرفه ی کرده ولدای پشی به ستایی حسهاهی رضای زده بودم که علیی مدت حدس هانیا

 شهیم:  گفتم رضای و به علاوردمی خودم نهی کرده به روهی گررضای بود معلوم بود که علسی خشیتخت دست ستا
 رونی سرش رو تکون داد و از اتاق رفت برضایعل.  ممکنه شب تب کنه ياریب خی و آب زی دستمال تمهیبرام 

 
 رضایعل
 

 دای بود همانطور که آدهی نشستم صورتش رنگ پرشی کناره تخت ستای صندلهی آب بردم رودای آي که برانی از ابعد
 صبح ي هاکیزذ نگهی دنیی پامیاری بدنش رو بهی دمامی کرد که با کمک هم تونستدیحدس زده بود شب تب شد

 شی رفت کناره ستادای آنکهی بعد از ابول استراحت کنه که اونم قکمی خسته بود بهش گفتم بره یلی خدایبود آ
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 عرق کردش بوسه زدم و شروع به ناز یشونی نه به اون اندازه رو پی و بغلش کردم بازم بدنش داغ بود ولدمیخواب
  خوابم بردی کدمیکردن موهاش کردم که نفهم

 و هنوز داغ کردی نگرانم منی بود و اومدهی هنوز بهوش نشمی کنار ستادمی شدم دداری شدت گردن درد از خواب باز
....  کهی داشتم حسی حسهی بود ی بود نگاه کردم چقدر دوستداشتندهی معصومش که حاال رنگش پريبود به چهره 

 نشستم و به ییرای رو تحمل کنم رفتم تو پذنجااو ي تونستم فضای اومدم نمرونی تونستم درکش کنم از اتاق بینم
 فتادی می براش اتفاقشبی اگه دومدی تو ذهنم مشی شدم چشمام رو بستم فقط   صورت ستارهی خاموش خونیزیتلو

 ... کردم؟ی میمن چ
 

 نینازن
 
 بود و ساعدش رو دهی ك رو مبل خوابدمی رو دنیابت. که تو صورتم خورده بود چشمامو باز کردمی نور افتاببا

خم شدم که برش .نی سرم افتاد زمي خودم کردم و بلند شدم شال روي برایپوف.دهی چه ناز خوابزمیعز.چشماش بود
 نشستم ی موهام هم افتاد عصباني ك تل رورم اه گفتم بازم خم شدم که برش داهیدارم شال رو شونم هم افتادم 

 لبخند کج بهش هی. کاناپه نشسته بودي که رودمی رو دنیخندون ابت افهی باز کردم قی و چشمامو بستم وقتنیرو زم
 دفعه اخرته که به من ریسللالم صبح بخ:زدم که خندش محو شد بلند شدم و انگشت اشارم رو گرفتم سمتش گفتم

 !!!!!وان ها جناب سريخندیم
و تا شال رو پرت کردم  بهش رفتم و به سمت کمدم رفتم ديچشم غره ا. کردم خودموسی زد که خي بلندقهقهه

 نی ابترهیاومدم برم سمت حموم ك لباسام رو عوض کنم که با نگاه خ. برداشتمزی و شومنی شلوار جهی کمد و يتو
 خاك يوا: و گفتمدمی کشي بلندنی و و هدم نگاه به خودم کرهیکنه؟ی نگاه مينجوری بچه چرا انیوا ا.مواجه شدم

 هی يمردی مجی گي خاك تو سرت دختره يوا. بهمدی از پشت چسبدیاومدم در برم ك دستم رو از پشت کش.به سرم
 منو معذب نی بخاطر لباسه دکلته تنم لخت بود و همنمی از سیشونه هام و بخش. رو شونه هاتینداختی میچ
 ي به موهاي بوسه انیابت. رو تحمل کنمتی وضعنی اتونستمینم.سوختی مخوردی مم که به پوستنی ابتينفسا.کردیم

 و به سمت در رفتم رونی بدمی بود  با شدت خودمو از بغلش کشي بدتیوضع.دی کشقی زد و نفس عممیلخت مشک
 عیسر.کردمیداشتم سکته م.رونی با شدت پرتم کرد تو اتاق و خودش کالفه رفت بدیتا اومدم درو باز کنم دستم کش

 و درو نیی افتادم با دو از پله ها رفتم پاشی ستاادی رونی سمت در رفتم و از اتاق اومدم بلباسام رو عوض کردم و به
 اونم دایدرو بستم و رفتم سمت اتاق ا. رو بغل کرده بود و خواب بود خاك به سرم شی ستارضایبا شدت باز کردم عل

 از یکی ي به سمت اشپز خونه رفتم و رو ونیی اروم از پله ها رفتم پاي هامبا قد. کنمدارشی بومدیخواب بود دلم ن
 بود که دایا. اومدی صندلي حالت بودم که صدانی تو اقهی چند دقدونمینم. زی ها نشستم و سرم گذاشتم رو میصندل

 . اومده بود
 ؟یخوب:دایا
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 نه:من
 چرا؟:دایا

 شمی می مسخره زود تر تموم شه دارم روانتی مامورنی اخوادیدلم م. بابا تنگ شدهي خسته شدم دلم برادایا:من
 .میختی ذره تو بغل هم اشک رهی بغلم کرد و اروم
 کالفه بود ك متوجه ما نقدریا.رونی اومد برضای باز شد و علشی در اتاق ستاهوی که می تو همون حال بودقهی دقچند
 رو هی اولي جعبه کمک ها رفت ونتی ساکت بعدش به سمت کابیعنی اروم دستش رو لبش گذاشت که دایا.نشد

 .می رفتشیبرداشت و دستم رو گرفت و باهم به سمت اتاق ستا
 

 شیستا
 
 انداختم من کجا بودم؟ یبه دورو برم نگاه.کردمی حس ممیشونی عرق سرد رو پيدونه ها. درد چشمامو باز کردمبا

 رضای بود حول کردم همون لحظه علرضای رو رو دستم حس کردم نگاه کردم عليزی چینیاومدم بلند شم سنگ
 ي جورگهی دکنهی به من نگاه مداره  کردمی چشمام رو بستم سرشو از رو دستم برداشت  حس معیتکون خورد سر

 چند بار که پلک زدم ی نه به اون شدت ولی ولدمیدی هنوز مثل اول تار مامیرفتار کردم که انگار دارم بهوش م
  کردیخوب شد با ذوق نگام م

  ي روز بهوش اومد4 عجب خانوم باالخره بعد چه_
 واقعا؟_

  گرفته بود چرا؟صدام
 ی دوستات رو تو زحمت انداختیبله خانوم خوش خواب کل_

  از جام بلند شم که گفت کجا؟اومدم
  نخوردم کهری رو نگاه کنم زخم شمشواری درو و دنمی بشگهی خوام پاشم دیم_

  رفتیاهی لحظه حلو چشمام سهی که رفتمی داشتم مرفتی پاشدم دلم ضعف مباالخره
 گفتم که پانشو_
 و دای انیی رفتم پاگهی دشمی خورم بعد خوب می ميزی چهی رمی نخوردم گشنمه ميزی روز چ4 بابا ستی نیچیه_

  بودننیی پانینازن
 
 دایآ

 
 دمیکه د. کردمی می داشتم مگس پرانکاری منم که طبقه معمول بشی ستاي براکردی داشت سوپ درست ميناز
 هی و ي و آروم به من عالمت داد و رفت پشت سره نازنیی شاد و شنگول از پله ها اومد پارضای با علشیستا
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 هی از خنده و رودمی دفعه پاچهی م مندی بلند کشییی مالقه سوپ از دستش افتاد و هيپخخخخخخ بلند گفت که ناز
 دستت درد نکنه منو هی به جاکنمی دارم برات سوپ درست میفهمیکثافت نم:  با حرص گفت ي ولو شدم که ناززیم
 لحظه هیمنم .  دیببخش:  انداخت و گفت ری قرار گرفته بود سرش رو زری هم که انگار تحت تاثشیستا.  یترسونیم

 5 که تا دهی به ما رسشی پقی تا دقاییخبر ها«  اخبار گو ها گفتم نی و مثل اردمجو برم داشت صدام رو صاف ک
  شودیدگرگون م) اشاره کردم يو با دستم به ستا و ناز(  ای شکم کار نکرده بعضي کله کشور از عطر و بوگری دهیثان
 قرار بود باهاش ي که نازي ادنه با ورشی با همون مالقه و ستاي حرفو زدم اون دو تا افتادن دنبالم نازنی ایوقت. 
وااا ما که ...  واری دهی که خوردم به اطی باز کردم که برم تو حعی بپزه حاال من بدو اون دو تا االغ بدو در رو سرکیک
 دو تا نی ادمی لحظه پشتم رو نگاه کردم دهی اخمو نگاه کردم ی علری سرم رو باال بردم و به اممی نداشتواری دنجایا

 طرفه دمیعت دو رو کنار زدم و با سریرعلی امعی فرصتن که کلم رو بکنن پس سرهیمنتظر )  شی و ستايزنا(االغ 
 که با اون ما رو ي قصد نداردایآ:  گفت ي و گرفتم دستم که نازدمیقاپ) باغبون( شلنگ رو از دست مش رجب 

.  و شلنگ رو به طرفشون گرفتم نهیقصدم هم اتفاقا:  گفتم یطانینزاشتم جملش رو ادامه بده و با لبخند ش...   . .یخ
  شده بودری که اشکام سراز بودمدهی هاشون انقدر خندافهی قدنهیاز د
 

Amirali ❤️ ️ 
 
 من دور استخر دنیی و شروع کردم دودمی فرا بنفش کشغی جهی کننی دارند نگام مي لبخند موزهی دو تا با نی ادمید
عمق .  نکردنو پرتم کردن داخل استخر ي هم نامردنای که اسادمی دفعه نفسم گرفت و واهی هم دنبالم نای ادمییدویم

 ی که با نگراندمیشنی رو مي و نازشی نگران ستاي نبودم صداد شنا بلی از آب داشتم ولای بود منم فوبادی زیلیآب خ
 آورد رونمی دور کمرم حلقه شد و از استخر بی که دستشدی چشام داشت بسته مگهی نفسم گرفته بود دزدنیصدام م

م یونستم نفس بکش که با سرفه همراه بود به ناج آورد که آب ها رو باال آوردم تازه تی فشار منمی قفسه سهیو رو
 یییییهو:  دلم براشون سوخت پس گفتم کردی و ستا نگاه مي و خشن به نازی با چهره عصبانیرعلینگاه کردم ام

 یرعلیام.  ارمی ناخونام چشمات رو در منینگاه نکنا وگرنه با هم  )... سرفه هی......( ينطوری من اهیآقاهه به دوستا
️  ندادن نعادی  به شما تشکرنکهیمثل ا:  پوزخند زد و گفت هیفقط   ي ارزش تشکر هم نداری تو حتیدونیم _️

 دست روت بلند خوامینم _ ؟؟ شهی میههههه اگه نباشم چ _هههههه خانوم کوچولو مواظب حرف زدنت باش  _
️ _ مفهوم شد ؟؟یکنم پس بهتره انقدر چموش و خودسر نباش ️ ️  باش آقالای خنیبه هم ️ ️ _️ ️ 

 نشنوه البته به جز قسمته ی بود که کسي صدامون جورمیزدی حرفا رو منی ایالبته وقت.  منیبیباشه م ️_ مینیبیم
 هم که تازه اومده بودن نی و آبترضای تو آب علدی رو در آورد و دوباره پرسشی خی طوسشرتی تیرعلیام....  ....اولش 

 طرفه خونه می دورم و با هم رفتداخت برام آورد و انی پتو مسافرتشی رو در آوردن و رفتن تو آب ستاشرتهاشونیت
:  گفتم یطونیمنم با ش.  ي آب دارای اصال حواسمون نبود که فوبدی ببخشدایآ:  گفتند یمونی با پششی و ستايکه ناز

  حموم رفتم و موهام رو خشک عیتم تو اتاقم سر و بدو رفتم باال و رفکنمی جبران مشاهللایاشکال نداره دوستان ا
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 رو برداشتم و پام می طوسي سر کردم و کفپوش های با شاله طوسی با شلوار مشکی دار مشکنیست لباسه آهیکردم 
 خانوم با هم ي و نازشی ستانی ادمی که دنیی مات زدم و رفتم پای رژه صورتهی شی آرازی مهیکردم و رفتم جلو

:  گفتم شی و به ستاسادمیاستخر وا  با لباس تو آبن رفتم لبهنای و اسی از پسرا ني و خبرکنندیرفتن تو آب و شنا م
پس اگه زخمت باز  _عمرا  _. رونی بيای و ممکنه پانسمانت بازشه  پس بهتره بي ستا تو تازه خوب شدییییهو

 نگاش ی سوالرونی برهی داره می همراه پسرا عصبانیرعلی امدمیه که د نداره و رفتم داخله خونی ربطچیشد به من ه
 ....... و رفتدهی محیکردم که گفت شب اومد توض

 
 نینازن
 
 جادی اي بودن به تنم و منظره بددهی زدم لباسام همه چسبخی بودم ابم که سرد بود ی خالسی خرونی اب اومدم باز

 که فکرشون نقدری اومدن تو  ارضای و علی علری باز شد و اماطیح سمت خونه که در رفتمیکرده بودن داشتم م
 بعدش با شدمی نگام کرد که داشتم اب مرهی خقهیق دهی دی تا من رو دنیمشغول بود اصال متوجه من نبودن اما ابت

 .برو تووووووو خونههه: گفت ي بلنديصدا
 ي بلندنیه. بودی افتاد واقعا منظره چرتنهینگام به خودم تو ا.  وحشت سرم رو بلند کردم و با دو رفتم تو خونهبا

 اهنگ از اناق يصدا.خودم پرت کردم تو حموم و همون جا سر خوردم و نشستم. باالي و با دو رفتم تو اتاقادمیکش
  هی گرری اونجا نشستم و زدم زسی خيااسبا همون لب. وصف حالم بودشی که واقعا معنومدی مشیستا
 
  

No time for love, no time for hate 
  متنفر بودن دارهي برای عاشق شدن و نه وقتي برای وقتنه
  

No drama, no time for games 
  کردني بازي برای و نه وقتدنی دالی سري برای وقتنه
 
 

Tough girl whose soul aches 
  دارهیروح) درد( يماری دختر سرسخت که بهی

 
  

I'm at home, on my own 
  تنهاي خونه ام ، تنهاي تومن
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Check my phone, nothing 
 ستی ني ، خبرکنمی رو چک ممیگوش

  
Though act busy, order in 

 دمی سرم شلوغه و غذا سفارش مکنمی وانمود مهرچند
 
  

Pay TV, It’s agony 
  دردناکهنیکنم،ای نگاه مونیزیتلو
 

  کورسشروع
I may cry ruining my makeup 

  رو خراب کنهشمی هام آراهی که گرممکنه
  

Wash away all the things you've taken 
  رو پاك کنهی که ازم گرفتییزهایتمام چ) یغم و نارحت( و
  

And I don't care if I don’t look pretty 
  به نظر نرسمای اگه زبدمی نمیتی اهمو
  
 ) پاك بشه و زشت بشمشمی که آرادمی نمیتیاهم(
  

Big girls cry when their hearts are breaking 
  که قلبشون شکسته باشهکننی مهی گری بزرگ وقتيدخترها

  
Big girls cry when their hearts are breaking 

  که قلبشون شکسته باشهکننی مهی گری بزرگ وقتيدخترها
  

Big girls cry when their heart is breaking 
  که قلبشون شکسته باشهکننی مهی گری بزرگ وقتيدخترها

 
  

Tough girl, I'm in pain 
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 کشمی دختر سرسخت،من دارم درد مهی
  

It's lonely at the top 
  تنها بودنیعنی اوج بودن يتو
  
 
  

Black outs and airplanes 
  هامای ها و هواپیخاموش

  
  یی مسافرت هواادی که زیی معموال واسه کساکه

  
And I still pour you a glass of champagne 

 زمیری منی شامپاوانی لهی تو ي هنوزم براو
  

Tough girl whose soul aches 
  دارهیروح) درد( يماری دختر سرسخت که بهی
  

I'm at home, on my own 
  تنهاي خونه ام ، تنهاي تومن

  
Check my phone, nothing 

 ستی ني ، خبرکنمی رو چک ممیگوش
  

Though act busy, order in 
 دمی سرم شلوغه و غذا سفارش مکنمی وانمود مهرچند

  
Pay TV, It’s agony 

  دردناکهنیکنم،ای نگاه مونیزیتلو
  

  کورستکرار
  

I wake up, I wake up, I wake up, I wake up 
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 شمی مداری ، بشمی مداری ، بشمی مداری ، بشمی مداریب
  

I wake up, I wake up, I wake up, I wake up 
 شمی مداری ، بشمی مداری ، بشمی مداری ، بشمی مداریب
  

Alone 
  بازهم تنهامو

 sia از big girls اهنگ
 
 دوش کوتاه هی دوش اب رو باز کردم و کنمی مهی که اونجا نشستم و گرشهی می ساعتمی که ندمی خودم اومدم دبه

 نی استزی بلهی با ی ورزشکی شلوار ناهیموهام رو باال سرم جمع کردم و . چشمام قرمز بود. رونیگرفتم و اومدم ب
 محو یلیخ.دنیدی ملمی تو حال بودن و داشتن فشیستا دایا.رونی زدم و از اتاق اومدم بی و رژ زرشکدمیبلند پوش

بعد از . از مشت مواجه شدمی که روش نشسته بودن و با انبوهيو پرت کردم رو مبل سه تفره ا بودن که خودملمیف
 .می درست کنمی بردی کردم بلند شکی بلند شد و گفت من هوس کدای که نثارم کردن ایی کارشون و فحش هاانیپا

 . ی حسش ندایجون ا:من
 رفتن تو دایبا ا.دمی کوسن پرت کردم سمتش و خندهی شهی بلند نمي پشکل بخارنی جونم از ادای امیبر: شیستا

 .اسپزخونه و من همونجا خوابم برد
 

 شیستا
 
   تو اشپزخونهمی رفتدای ابا
 دایا_
 هان_
 م؟ی درست کنی که با چمی ندارلهی وسگمیم_
  هایگیراست م_
  بره بخرهرضای برم بگم علستای لحظه واهی _
 باشه_

  تو اتاق تو اتاق بود رفتم رضای سمت علرفتم
 ....گمـــــیم_
 بله_
 ي بخرزی چندتا چرونی بي برشهیم_
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 نه_
 چراااا_
 حوصله ندارم_
 گهی برو دایب_
 نه_
  خودتي شد پاشیزی چهیمن االن رفتم دستم  به درك نرو_
 میباشه بابا برو حاضر شو بر_
 ام؟ی من نشهینم_
  رمی منم نمای يای مای رینخ_
 دی با شال سفي سورمه ای برداشتم با شلوار لدی سفهی مانتوهی کنهی واس من ناز مگهی تو روحت پسر برو بخر ديا

 ی حالی بنی رژ لب کمرنگ زدم از اهی رو انداختم توش می رو برداشتم و گوشمی سورمه افی و کدمی پوشيسورمه ا
  نییفتم پا تنش بود زود تر از اون ردیف کتان با بلوز سی هم اماده شده بود شلوار مشکرضایدرام عل

 يریکجا م_
 ای گهینه حوصلشو ندارم بعد م)اداش رو دراوردم(گهی مکنهی اول ناز مرهی خودش که نمگهی بخرم دلهیبرم وس_

 نی ههی پشتمه رضای لحظه به ذهنم اومد که علهی... چرا چپل چپوافتوی چه مرگته قدایا... رمـــــی نمای يایخودتم م
  گفتم و برگشتميبلند
 می برایخب اگه حرفاتون تموم شد ب_
  گفتمدای که برگشتم و به ارفتمی خاك به سرم داشتم ميوا
  بخوابه االن رو مبل خوابش بردهیلینذار اون دختره خ_
 باشه_

  ضبط رو روشن کردرضای علمی و راه افتادمی شدنی سوار ماشرونی برفتم
 .... سازمـــــی ماموی با تو دنی اگه پا پس نکشی عاشقم باشاگه

 ....نازنمـــــی مال خودم من به داشتنت میشیدستانون تو دست هم تو م 
  تو سحر شهی  شب من بهی که هنوز نگرانم که ی همونتو
 .... فاصله سر شهـنی تا که ای کاش به دادم برسی نفسی که عشقتو
  عشقتو کنار تونهی نمی منه احساسیشناسیکه م اول کاره دلم تو نی تازه ادونهی دلم اروم نداره دلمـــــ نمقرارهیب

 ...بزاره دلمـــــ
 ...ـــــیری گوش به زنگ تا تو سراغم رو بگالمی با دل تنگ تو خشنمیم
 ...ـــــیری گوشه گنی منو از ای کشی مرونی بي داری دل خوشهی نی همبا
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 ... کنارمـــــی تموم لحظه هام باشامتای بي برامبگو دوست داري وقت داربگو
 ... ندارمـــــی زندگگهی دی بسه انتظار دلمو تنها نزارتو نباشگهید
 عشقتو کنار بزاره تونهی نمی منه احساسیشناسی اوله کاره دلم تو که منی دونه تازه ای دلم اروم نداره دلم نمقرارهیب

  دلم
 امی از شهاب تقراری باهنگ

 سبدها نی سبدا برداشتم عاشق انی از ایکی تو فروشگاه می شدم رفتدهای نگه داشت پی کنار فروشگاه بزرگرضایعل
 هی ادی رو ندارم تازه دستمم درد مکی برواشتم حوصله درست کردن ککی رفتم دوتا بسته پودر کیبودم از بچگ

 نیشکم امن عاشق لوا)البته از نظر خودم (  داشتم کمم لواشک برهی....  و تخم مرغ و ری شیی کاکائوهی و یپرتقال
 ناگت هی گشتم که چشمم به  بسته های گفت داشتم بر می نمیچی و هومدی بدبخت هم پشت من راه ميرضایعل

 خورد رفتم سمتش و دوتا برداشتم
 کاری چي خوایناگت م_
   و نون و نوشابه هم برداشتم وارشوری رفتم خگهی خورن دی کنن باهاش شام می مکاریچ_
 و بهش گفتم مغازه بغلم رونی همه رو گذاشتم زنه حساب کرد من امدم بکننی که حساب می افتادم سمت قسمتراه

 نی و نشستم تو ماشرونی اومدم بدمی کم  گوجه خرهی بود رفتم ی فروشيکنار فروشگاه سبز
  ي ندارگهی دي ها دستم شکست کاری وقت کمک نکنهی_
  میبخر خانه ی فروشیرنی شمیچرا بر_ گفتميبا لحن بچه گانه ا 
 ی و اومدم خونه با بدبختمیدی روشو کرد اونور خامه و شکالت هم خرعی سری به من انداخت ولی لحظه نگاههی

 تو فکر بود کرمم گرفت اروم رفتم دم ی ولدی دی مونیزی داشت تلودای اشی تو خونه رفتم پمی ها رو اوردلهیتمام وس
 دنی شروع کردم خنددی متر پرهی زدم غیگوشش ج

  گاو خر نفهمیکوفت عوض_
  خوام؟ی مکی کیزنی چرا زر مياری سر در نمي بعدش تو که تو اشپزمی درست کنکی کمی برای بدیباشه بابا ببخش_
 خوب دلم خواست هوس کرد_
 می درست کنمی کم  کن برای تو زحمت حداقل بیدلم خواست برو بابا منو انداخت_
 باشه_

   تو اشپزخونهمیرفت
  قاشق هم بزارهی کن دای پیکی ظرف پالستای و کره و تخم مرغ و ری و شکی پودر کارمیباسام رو درب تا من لدایا_
 اووووو چقدر کار_
  بدوگهیتنبل نشو د_

   هارو دراورده بودلی وسانیی لباسم رو عوض کردم و رفتم پارفتم
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   کردم توهم بکني مال من من هر کارنمی ظرف ماله تو انی اای بی کمک کندی بادایخوب ا_
 باشه_

  کار ها رو کردم... و ختمی رو رری مرغ رو زدم و شتخم
   رو کردمنکاری ذره اهی ينجوری تو ظرف و هم بزن ازی اروم اروم پودرو بردایخوب ا_
 باشه_
  کرد تو ظرفی نصف پودر رو خالهوی

  نمی گمشو اونور ببي انجام بدیستی کار هم بلد نهی تف تو روت دای ايا_
 کرده بود ازش گرفتم و شروع کردم دوتاشو درست کردم و کسانی بود و خودشم با پودر ختهی رنی رو زمکمی ودر

 سر در ي از اشزیچی هي گنده کردکلی خاك تو سرت ففط هزدمی داشتم غر منطوریهم.  یگذاشتم تو قالب قلب
 خانوم خوابش برده از دمی که دبرگشتم  گذاشتم فرکی بر عکس کنی امی کد بانو بودي هر چقدر من و نازيارینم

  که اونجا بود نشستم و هوا خوردمی ذره رو صتدلای و رفتم تو تراس اتاقمون رونیاشپزخونه اومدم ب
 
 کردم نی تزئزی کاکائو اب کردم و با اسمارتی شکالتکی هارو رو ککی شد رفتم دراوردم کي ساعت و خورده اهی تا

  کردمداری خنک بشه و رفتم دخترا رو بخچالی کردم و گذاشتم تو ی قاطی رو خامه با رنگ خوراکيگریو د
 
 دایآ

 
 دفعه برق زد هی ي من و نازي رو آورد که چشم هاکی کشی درست کرده بود ستاشی از خوردن شام که ستابعد
من و ....  دمی اصال بهتون نمدی حمله کننی اگه بخواي و نازدایآ:  بزاره گفت زی مي رو روکی کنکهی قبل از اشیستا
 کردن کهی رو مبل و شروع به تنشست ي هم جدشی رو مبل ستامی حرف گوش کن نشستي مثل  بچه هايناز
 یرعلی امکی بخوردن بعد از کمی شروع کردای هامون رو بدستمون داد ما هم مثل وحشکی کرد و بشقاب ککیک

 نی ماشهی دخترها رو داخل ی دره مخفهی انفجار بود از لمی وصل کرد فونیزی در آورد و به تلوفشی از داخل کیفلش
 ی ما هنوز سره جامون بی تموم شده بود وللمیف.  خونه منفجر شدقهی از چند دقعد بزرگ کردند و بردند و بیمشک

 پس  نگاه به ما انداخت و گفت حامدههی می به خودمون اومدیرعلی امی گوشهی که با صدامیحرکت نشسته بود
 لب به رهی زشرفی بهی یرعلیام. (  بههه سالم آقا آرتا رها خانوم خوب هستند : حامد .  کری و زد رو اسپدیساکت باش

 دی مخصصصصصصوص بهشون برسونییییییییلیاز طرفه من سالم خ _بله سالم دارن خدمتتون  _)حامد گفت 
 دی کنی پس سعدی مالقات داريا شما با جان هر که نرفته فردادتونی _امرتون ؟؟؟ :  شد و گفت ي جدیرعلیام(

 قطع کرد هممون شوکه یو بدون خداحافظ.  ستی نیشیرماف_ ؟دی نداري امرگهیبله حتما د _.  دی باشنجایصبح ا
 رگ گردنو خوندی هر چقدر از اون اس ام اس رو می علریام.  اومد ی علری امهی که اس ام اس برامیشده بود

 و هزار تکه شد و واری رو پرت کرد که خورد به دی با شدت گوشدفعهی که شدی و قرمز مکردی باد مشتری بشیشونیپ
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 استارت هی هم دنبالش و صدارضای و علنی کتش رو برداشت و از خونه خارج شد و آبتعیسر.....  یلعنت:  بلند گفت
 کارتش رو از داخل الشه ها می و سیرعلی امی رفتم طرفه گوشعیسر.  خارج شد اطی اومد که انگار از حنیماش
« به خوندن اس ام اس کردم   رفتم داخله اس ام اس ها و شروعمی در اوردم بعد گزاشتم داخله گوششیگوش
 مواد با افتی قبل از دردی خانوم خوشش اومده پس، فردا باسهی از رها و نفي رفت بگم جان هرادمی جناب یراست

 رو از دستم گرفت و ی گوشي نازکهی طورشدمی تر می عصبانخوندمیمهر لحظه » شب خوش . اون ها معاشقه کنه 
پس به .  کناره مبل افتادحالی هم بشی و ستانی دفعه نشست رو زمهین ی شروع به خوندن کردند نازنشیبا ستا

 ساعت ی علری امی زود اومدن ولیلی خنی و آبترضای علرونی و پسرا رفتن بیرعلی فلش بعد از ظهر امنیخاطر هم
 بلند يز اومد ناي نازی اس ام اس  گوشهیصدا..  ستی نندی خوشادونمی فقط مفتهی بخوادی می چه اتفاقدونمی نم10

 ..... ی سرهنگ امامشی اس داده رفتن پنیبچه ها آبت:  رو آورد و گفت شی رفت گوشعیشد و سر
 

 که پسرا اومدن کردمی نا معلوم فکر مهی من به فردای مبل خوابشون برده بود ولهی روي صبح بود ستا و نازکینزد
 که موضوع رو برامون دیدی افتخار نمانمهری بلند گفتم جناب سرگرد آرهی باال که با صدارفتی داشت میرعلیام

 شده تمام ی شکلنی خدا چرا ایی اومد وابنی پاعی برگشت طرفم و از پله ها سرتی با عصبانیرعلی امدی بدحیتوض
 يدی باز بود و تمام سفنشی لباسش تا سي با دست بهشون چنگ زده دکمه هایانگار کس بود و ختهیموهاش بهم ر

 با یرعلی تو چشم هاش زل زدم که امی با تخسی ولدمی لحظه ازش ترسهی ستادیچشمهاش قرمز اومد رو در روم وا
جان ) باصدا بلند گفت(  بدونم خوامیاره م _ ؟ادی سرت بیی چه بالخوادی می بدوني دوست داریلیخ: پوزخند گفت 

 بگه يزی اومد چنیآبت.  خورهی بهم متمونی چون ماموردی بردی معاشقه کنه و شما حتما باي با تو و نازخوادی ميهر
 کردی مهی که داشت گرنی کناره نازننیآبت.  پس دخالت نکن می حرف زدگهی قبال با هم دنیآبت:  گفت ی علریکه ام

 ذره هی واقعا که تو واقعا يههههههه تو مرد:  گفتم زی تمام و حالت مسخره آمتیبا عصبان. (نشست و بغلش کرد 
 هیبعد .  عادت کردم گهیههههه بزن د:  طرف صورتم سوخت هی حرفم نیکه با ا.  ي داخل وجودت داررتیغ

 ی کنهی گردینه نه نبا.  تخت هی پرت کردم روو دره اتاقم رو قفل کردم و خودم رو پوزخند زدم و با دو رفتم باال
 طرفه چپه صورتم قرمز شده نهی رفتم طرفه آومدیلبم خون م.  صورتم که دستم خورد به لبم هی رودمیدستام رو کش

 زدم و شروع هی تکر رفتم طرفه در و به ددمی آهنگ شنهی برام مهم نبود صداگهی دومدیبود و لبم ازش خون م
   خوندنشیتا و سيکردن با ناز

 
 نینازن
 
سرم رو به شدت برگردوندم و به . زدنیلی سيصدا. به گوشم خوردیی اشناي خودم بودم که صداي حال و هواتو
 با نی بودم ابتی عصبانیلیخ.اما اون با دو رفت باال.. دایا:  لب گفتمری که دستش رو صورتش بود نگاه کردم زدایا

 دست بلند کنه با همون زامی رو عزیکس  از خشم قرمز شده بود متنفر بودمشیخشم بلند شد پسش زدم ستا
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جناب سرگرد تا سرش رو برگردوند : رفتم و صداش زدم یرعلی محکم به سمت امي اشکم با قدم هاسی خيچشما
 دوست من دست بلند کنه دستش رو اورد باال که بزنه تو صورتم با ياون حق نداشت رو. زدم تو گوششیکی

 وسط راه ی علری ام؟دستی بکنيخوای میچه غلط: به تنم انداختزه لرنی داد ابتي نگاش کردم که صدایتخس
 يروزی با پشیمنو ستا. بهمدی و در رو کوباطی کرد و با عجله رفت به سمت حهی به من و بقیموند و با خشم نگاه

 یلیاسه جنستون متاسفم خو: زد و گفتي به پسرا انداخت و پوزخندی نگاهشی ستامیکردیبه هم نگاه م
 ی مادمی پسرا رو نی خشمگافهیلحظه اخر فقط ق.می رفتدای و باهم به سمت اتاق ادی دست من رو کشعدشب.نیفیکث

 .اومد که دوست داشتن لهمون کنن
 
 رو شی گوشنمی انداختم اشاره کرد که بشی نگاهشی قفل بود به ستادمی در رو کشرهی دستگمیدی رسدای در اتاق ابه

 3 هامون همدم یی اهنگ موقع تنهانیا.با تعجب نگاش کردم که گفت ساکت باشم. کردی اهنگ پلهیدراورد و 
 : کردم و شروع کردم به خوندنی نگاهشیتامون بود به ستا

   ندهتشیلی برو ديری بده من تو خاطرات گم شدم تو هم مکشیری فمونیی جداگذرهی مي زودزمستون
  ندهتشیلی برو ديری بده من تو خاطرات گم شدم تو هم مکشیری فمونیی جداگذرهی مي زودزمستون

 دستامون چه دورن ی داغ به دستم ولیی چاهیزمستون اومد من هنوز کنج خونم با :خوندی اومد که مدای ايصدا
 باشه یگفتی و عاشقتم که مدی صورت سفی نه؟ گوله برفادتهی:شیستا.اشکاتم که زود پاك شده خاطره هات موندن 

    منم شاعرت شمي شب تو گوش بدهیواسه 
 و نی ابتدمی خودم حس کردم سرم رو بلند کرد دي رو روی نگاهینی که سنگمیکردی مهی و گرمیخوندی منجوریخم
 :می بلند خوندیی تا3 کننی پله ها واستادن و با دهن باز نگاهمون مي روی علری و امرضایعل

 در عی سردایا. نده تشیلی برو ديری بده من تو خاطرات گم شدم تو هم مکشیری فمونیی جداگذرهی مي زودزمستون
 و به می نشستنی زمي و همونجا روهی گرری زمی بلند زدي داخل و درو دوباره قفل کرد با صدامیرو باز کرد و با نا رفت

 .می فکر کردشهی می چمیدونستی که نمییفردا
 

 شیستا
 
 حامد شی پمی بردی بود که بانی اي نشون دهنده نی کرد و ایافتاب طلوع م گذشته بود و کم کم داشت ی ساعتهی
 اطی رفتم تو حرونی بلند شدم و از اتاق اومدم بفتهی قراره بی گوشه افتاده بودن معلوم نبود چه اتفاقهی ي و نازدایا

 ی نامعلوم فکر مندهی داشتم به ادی وزی می خنکمینس هی گوشه نشستم هی اتاق رو تحمل کنم ي هواتونستمینم
 و زودتر می از حامد و امثال اونا متنفرم اگه اون نبود انقدر ناراحت نبودفتادی اتفاق مگهی که تا دوساعت ديزیکردم چ

 باز اشم خانوادم دادشی خوام برم پی جا منی خانواده خسته شدم از اشی پمیرفتی و ممیدادی رو انجام متی مامورنیا
 اشکم رو ي  شورفتهی می چه اتفاقگهی که دو ساعت دمی باشنی به فکر ادی همش بانجای اما امیبا هم کل کل کن
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 انداخت رضای علدمی سفشرتی رفتن همون لحظه سوی منم باال مي موهادی وزی که میمی کردم به نسیحس م
 روم اشکام رو پاك کردم و نگاش کردم

 ي خوری سرما می کنی کار می چنجایا_رضایعل
   شدم حس کردم کنارم نشسترهیم رو برگردوندم و به رو به روم خ نزدم و سریحرف

 ی کنی فکر میبه چ_
 ...ی دستی دستفته؟واقعای دوستام بي برای قراره چه اتفاقرضایت؟علی موقعنی فکر کنم تو ای به چدیبا_

  اون حدفم رو متوجه شده بود و گفتی نشد ادامه حرفم رو بگم ولروم
  فتهی نمی اتفاقچی به دوستاتم بگو هفتهی نمینترس اتفاق_

  صورتم رو پاك کرد و ادامه دادي روي به من انداخت  و با انگشت شصتش اشک های نگاهبعد
 .. می اماده شدی باگهی ساعت دهی استراحت کن کمیحاال پاشو برو باال هوا سرده _
 من بلتد شدم و رفتم دمشی رفت تو و ندنکهی رفتنش نگاه کردم تا افتاد؟بهی نمی بلند شد و رفت واقعا اتفاقرضایعل

 ختنی ری نشسته بودن و هنوز اشک مدایسمت اتاق ا
  بسهدیری گی فقط ابغوره مگهی ددیبس کن_
 و ي ری راحت  راه مالی تو با خیفهمیفته؟می بنی من و نازني قراره برای چه اتفاقیفهمیم؟می و بس کنیچ_دایا

 ستیبرات مهم ن
  بد تر از اوننی و نازنختی ری اشک مگفتی طور که منی همدایا

 ی کمک مسنی پلرسزشونی خستنی و مگه پسرا ندی سرم دوستامری هم مهمه خیلی خستی گفته برام مهم نیک_
  دی پاشدیاری کم بدی نباشه نباي اثرچی تا هدی اشک هاتون رو پاك کندی و بردی حاال پاشفتهی نمی اتفافچیکنن و ه
 ... نداشتمنانی خودم اطمي به حرفهای ولگفتمی حرف ها رو منی کردن ای داشتن نگاهم مدوتاشون

 
 نینازن

 کم کم داشت اروم دایا. ارومم کنه تونستی نمی حرفچی هزدمی و زجه مختمیری دست خودم نبود فقط اشک محالم
 که با دمی رو دشی باز شدن در به خودم اومدم ستايبا صدا.شدمی منو اروم کنه اما من اروم نمکردی می و سعشدیم

 به ما کرد و ی با غم نگاهشی شدم؟ستات بد بخيدید: بهش کردم و گفتم ی گرفته دم در بود نگاهيچهره ا
 . بکننتوننی نمي کارچی اونا هدی پاشدیپاش:گفت

 !میشی بد بخت ممی بکنن دارتوننی نمي کارچی و هیچ: گفتدایا
 یی با دو قدم خودشو رسوند به ما دست دوتامون رو گرفت و دوتامون رو پرت کرد تو دستشوشیستا

 ي تو ذهنشون همون دخترادیبذار. پسرا بفهمندینذار.شهی چشاتون بره درست مي قرمزدیصورتاتون رو بشور:گفت
 يپوزخند.اب سرد کردم از ر رو پیی در برابر حرفاش زدم و روشويلبخند. ندارنی غمچی که هدی بمونطونیتخس ش

 نکن سرم رو از اب ينجوری تروخدا ايناز:گفتی اومد که مدای داد ايزدم و کلم رو تا ته فرو کردم تو اب صدا
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 ی سر تا پا مشکپی شده بود اما مهم نبود تسی موهام خرونی حرف رفتم بی و بدمی کشیقی اوردم و نفس عمرونیب
 بود که رو مبل نشسته بود و سرش رو با دستاش نینشستم پسرا نبودن فقط ابت  رفتم و رو مبلرونیزدم و از اتاق ب

 زد و سرش رو ی به من کرد لبخند تلخی که مبل خورد به خودش اومد و نگاهیبا تکون.گرفته بود و متوجه من نبود
 .دونمینم. دیشا.نه: گفت؟یخوب: دمی پرسی داد با لبخند زورکهی تکواریبه د

 . مثل من_
 متفهمیم_
  اما تو باور نکنندی بگوندیهرچه گو_
 باور کن_ 

 .تونمینه نم_
 يهر جور دوست دار_

 به ي نخوردم بوسه ای تر اومد تکونکی عقب رفتم دوباره نزدی کمکمی اومد نزدنکهی زده نشد تا انمونی بیحرف
 کرد؟؟؟با سرعت بلند نی بود اي چه کارنی لبو شده بودم انی قشنگه از خجالت عیلی زد و گفت صدات خمیشونیپ

 .دینبا.ختمیری اشک مدی کردم اما نباغض که اونجا بود و بازم بی نشستم رو تاب کوچکاطیشدم و رفتم تو ح
 
 دایا

 شی به ستاینگاه. سخت بودیلی واسه دوتامون سخت بود خکردمی که ار اتاق خارج شد نگاه منی تعجب به نازنبا
 قرمز شده بود که با زدن اب یلی خهی گري صورتم برادمیبخاطره پوست سف.  شده بود کردمرهی گوشه خکیکه به 

 و ی مشکي مانتوهی زدم ولباسام رو با يدپوزخن. کردی میی رو پوستم خودنمای علری امیلی سيجا.سرد بهتر شد
 شی و دست ستانهی شاهکارش رو ببیرعلی اقا امخواستی نکردم چون مشی عوض کردم ارای و شال مشکیشلوار ل

 بلند شدن و عزم رفتن کردن دنیتا ما رو د.اما همه پسرا اونجا بودن . تو سالن نبودنینازن. رونیرو گرفتم اومدم ب
 هی شده بود به رهی نشسته بود و خاطی که تو حدمی رو دنینازن.می برنی با دو تا ماشمی بودجبور ممی نفر بود6چون .

 نی ابتنی و با کمک هم به سمت ماشمی و بلندش کردمی دستش رو گرفتمی به سمتش رفتشیمنو ستا.گوشه
 تمام استرس وجودم رو وباره دنیبا نشستن تو ماش.می تا هم باهم بر4 باهم برن و ما نیقرار بود اونو ابت. مشیبرد

 و خودمو  دعا کردمشبیاز پنجره به اسمون نگاه کردم و بابم مثل د. و بروز ندادمدمی کشیقیاما نفس عم.گرفت
 تو چشماش زنهی مدی کرد فکر کنم داره شاهکارش رو دنهی به من از تو ای نگاهی علریام. رو به خدا سپردمنینازن
 ي محویلی خيجا.حق نداشت دست رو من بلند کنه. ببخشمشتونمینم. رهی بمره اما به درك بزدی موج میمونیپش

 دراوردم و شروع فمی رو از کمی زده؟گوشی زن رو صورتش بود اما من که نزدمش پس ککی فی ظرياز انگشت ها
 . زدش؟ و سند کردمیک:نوشتم. بهم کرد و سرشو کرد اونور ینگاه کوتاه.شیکردم اس ام اس دادن به ستا
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 که  زد و شروع به نوشتن کرد منتظر بودمشخندی بهم کرد و نی اومد برداشت و با تعجب نگاهشی گوشيصدا
 نگاش یبا تعج.يناز: درا مد با عجله اس ام اس رو باز کردم کوتاه نوشته بودمی گوشي صداقهی دق5بفرسته بعد 

 ........ زدميکردم و لبخند
 

 پرت کنم نی خودم رو از ماشخواستی دلم مکهی بود طورنی از حد سنگشی خوبه دوستام هستن نگاهش بههه
 یچیه.  ي بهم زل زدينطوری که ایکنی نگاه می نقاشي مگه دارهیچ:  منم زل زدم تو چشماش و گفتم نییپا

 اونجا که دو تا خدمتکار میدیرس.......   کردادی رو زنی پوزخند زد  و سرش رو تکون داد و سرعت ماشهینگفت فقط 
 دبگه آب از سره من میودمون رو درست کن شب خی تا مهموندی رو بردن باال و بهمون گفتن باياومدن و من و ناز

 گهید......  داره نه من که ندهی بدم چون اون آشی باشم که فراري فکر نازدی وجب با10 وجب چه هیگذشته چه 
 زود تر حاضر بشم خواستمی برداشتم و تنم کردم فقط می لباس مجلسهیطرفه کمد و  نتونستم ادامه بدم و رفتم

 ......... کردی مهی گوشه نشسته بود و گرهی ي کردم نازشی آراگمیلباس رو تنم کردم و 
 

 شیستا
 
 شد ی به من وارد می استرسهی دادم معده درد گرفته بودم هر وقت هی گرفتم و بهش تکواری شدت دلشوره از داز

  اومد سمتم و گفتعی سردی منو دتی وضعنی تا ارضای علستمی صاف واتونستمی نمگهی گرفتم دیمعده درد م
 یخوب_
 ادی درد مدینه معده ام شد_
 چرا_
 فتهی می چه اتفاقنی و نازندای اي االن برگمی مشهیوش کن خوب م_
 مینگران نباش ما هست_
 فتهی براشون نی اتفاقچی هيدیقول م_
  انقدر به خودت استرس وارد نکنمیاره بابا ماهست_
  جاش بلند شد و رفتاز

 هی اومد و رضای علدمی کم بهتر شده بود دهی مالش دادم کمی کردم و نشستم و شکمم رو دای جا پهی دمی کشنفس
  به دستم دادیوانیل

  یشی هست گرمه بهتر میی بخور چاایب_
  یمرس_
 ي گفت بهترقهی رو ازش گرفتم و خوردم بعد چند دقوانیل

 بهترم_
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 ...هی بقشی پمی دنبالم برایخوب ب_
 
 دایآ

 
 پس ي نازشهی درست نمیچی کردن ههی نشستن و گرنجایبا ا:  روبروش رو زانو نشستم و گفتم   وي طرفه نازرفتم

نزاشتم حرفش رو ادامه بده و با .... واقعا ...تو ...دا ....يآ: با تعجب سرش رو آورد باال و گفت .  ی باشي کن قویسع
 تو هم ندهی ندارم پس آي اندهی نداره من آی من فرقهیگه برای کثافت دنی بدم به اخوامیاره تن م: پوزخند گفتم 

 یخودت چ _ بدم تی فرارخوامیآره م _........  يخواینگو که م: با بهت از جاش بلند شد و گفت .  خراب بشه دینبا
اد ی بپوش زی لباس مجلسهی هولش دادم طرفه کمد و گفتم عیسر) ..  قهقه زدم و ساکت شدم هی( من ؟؟؟؟؟  _؟؟ 

 کرد شی آراکمی و دی لباس پوشعیبا غم رفت و سر.....  می نقشه بکشدی دنبالمون باانی که م8 ساعت  تامیوقت ندار
 بهم عیسر _آره  _ همراهته ؟تی گوشيناز: شروع کردم صحبت کردن ...  تخت نشست هیو اومد کناره من رو

 رفتم عیسر. بود درآورد و داد بهم  رو تخت افتاده ه کیی رو از ذاخل مانتوشی گوشيناز.   رو  بده زود باش تیگوش
 که دختر ها رو از ی دمه دره مخف8 لطفا ساعت دامی آنیسالم آقا آبت:  اس دادم نی و به آبتنی مخاطبستیتو ل

.   ؟؟ی خودتون چیباشه ول:  جواب اومد هیو ارسال کردم بعد از چند ثان.  قراره فرار کنه ي نازدی باشکنندیاونجا رد م
تو  _ فرار کنم ؟؟دی باي حاال چطوردایآ _ گفتم داخل لباسش پنهان کنه يجواب ندادم و خاموش کردم و به ناز

 ببرن  تو به بهانه انی م8 ما رو ساعت نیبب _ گهی بگو دکنهیاه االن مغزم کار نم _ یپرسی از من میسیپل
 تو دیپر..... ( اثر انگشت داشته باشه که ای رمز  و از اونجا خارج شو ممکنهی برو و برو طرفه دره مخفییدستشو
 بعد از چند یول)  می هورا گفتهی و میدستامون رو بهم زد....  (  کار کنم ی چدی موقع بانی ادونمیم: گفت  حرفم و

 از خودم ضعف نشون بدم طی شرانی در ادی نبایصداش بغض داشت منم بغض داشتم ول(   ؟دایآ:  گفت ي نازقهیدق
 هی گررهیبعد زد ز( ؟؟....من .....  کنمیمن همش برات دردسر درست م....  گمیم _هوممممم؟ :  گفتم بخندبا ل) 

 می زندگهی روزانی من بهتریگی میچ:  پاك کردم و گفتم عی سری رو گونم ولختی قطره اشک رهیبغلش کردم که 
(  گوره خر هی شبيبرو صورتت رو بشور که شد  نداره خانوم خانوما حاال پاشویول  _.... رو کنار شما ها گذروندم 

 دونه زد رو بازوم و رفت طرفه هی)  کرده بود جادی ای و مشکدی بود رو صورتش و راه راه سفختهی هاش رملیر
 ... ییدستشو

 
 نینازن
 
 تنها خودشو برا من فدا کنه ذاشتمی داشتم نمیی هم نقشه هادای اي تو فکرم برابودمی مي قودی بس بود باهی گرگهید
 زانو ي بود و تا باالی اون ابوه لباس دراوردم لباس مشکنی اباس از بهیدر اون کمد رو که داخل اتاق بود باز کردم .
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 زدم و ی لبخند تلخدی زد و خندی چشمکدیمنو که د.دایبه سمت ا  کردم و رفتمي ساده اشی و ارادمیبود اونو پوش
 !!ياین ب با مدیتو هم با:گفتم
  بابایگی میچ:گفت

 . رمی منم نمای يای مای که گفتم نیهم_
  لج نکنيناز_
   يای با من بدی تو هم بارمی لج کنم من تنها نمخوامیم_
 امیباشه م_
 رو اوردم باال کمی نقشه داره انگشت کوچهی دمی فهمکنهی قبول نمای راحتنی به ادونستمیمشکوك نگاش کردم م 

 !!ي قول بددیبا:گفتم 
 .دمیباشه قول م: لب گفتری انگشتش رو گذاشت تو دستم و زقهی نگام کرد و بع از چند دقدی تردبا

 خوادی  مدایا: اس دادم نی به ابتدای رو دراوردم و دور از چشم امی ممکنه گوشری غيزی چنی که همچدونستمی ماما
 .ردشای من ني اگه سالم براونهی بگو مدی علری من کنه به انيخودشو فدا

 . رو خاموش کردممیگوش
 و به سمت می که اومدن سراغتون دست همو گرفتدیبر: گفتي زنه اومد درو باز کرد و با لحن بدهی بود 8 ساعت
 ..... ومیدر رفت

 
 دایآ

 
 ابروهاش ي که با لجباز  اشاره کردمنی به نازنمی شدی دره مخفکی که نزدمی اون خانومه در حال حرکت بودپشت

 اون نکره خانومه بلند هی که صدانی براش انداختم که خورد زمییرپای زهی کردی داشت لج میرو انداخت باال عوض
 _ رو به خانومه گفت ي زدم که نازشخندی نهی ه نگاه غضبناك بهم انداخت کهی يناز.  ؟؟ یکنی کار مییچ _شد 

 نگاه مشکوك به هی.  کنندی کار می چییاحتماال دستشو _ ؟؟ ی کار کنی چییدستشو _ ؟؟  یی برم دستشوشهیم
هر  _ بودن اشاره کرد و گفت سادهی از اون قلچماق ها رو که کنار در وایکیبعد . باشه برو  _ انداخت و گفت يناز

 کردم يدندون قروچه ا.  دنبالم ایتو هم ب: و رو به من گفت . چشم خانوم  _ آقا شهی پارشیشد ب وقت کارش تموم
 دره بزرگ در رو باز کرد و بازوم رو گرفت و هی به میدیکه رس.  چشم غره بهم رفت و راه  افتاد هی. باشه  _و گفتم 

 و کمد و ی تخت سلطنتهی اتاق بزرگ با هی مبه اتاق نگاه کرد.  بازوم درد گرفت ی وحشیعوض.  پرتم کرد داخل 
 دایبه ا:  حامد کردی لبخند مرموز نگام مهی نشسته بود افتاد با  مبلهی که روی مبل نگام به شخصهی و شی آرازیم

با (  هوممم ؟؟ يقرار نبود فش بد: از جاش بلند شد و گفت . ( پست فطرت  _ دی ورا راه گم کردنیخانوم از ا
هت  بودن رو بوونیخوب پس بهتره ح....  وونیح:  زد و گفت يقه قه ا. (  ی صفتوونیح....  هی تو: خشم گفتم 
ههههه دوستت کجاست :  و با دستش چونم رو گرفت و گفت واریچسبوندم به د. و حمله کرد طرفم . نشون بدم 
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 آورد جلو که ببوستم با پام رو  زد و سرشفی لبخند کثهیو .  ؟؟ ي تو چطور انقدر فداکاردونمیفرار کرد ؟؟ من نم
با نفس .  خودم رو از دستش آزاد کردم و رفتم اونور چهرش قرمز شده بود عی حساسش که ولم کرد سريزدم جا

نزاشت حرفم رو کامل کنم و ...... (  پس چرا ي بدلی تحويهر...قرار نبود من رو به جان ... مگه  _نفس گفتم 
 نبود یسخت معاشقش کار ي عوض کردن تو با دو تا دختر اضافه برایدونیم:   برگشت و گفتيدوباره به حالت عاد

 تخت و خودش رو انداخت روم و با پاهاش دو تا هیو دوباره اومد سمتم و انداختم رو.  یفتی که دست اون بیفیتو ح
 سال 5 رو تت دوسخوام؟؟؟ی میچ _.... ي خوای از جونم میولم کن چ _پام رو جفت کرد که نتونم تکون بخورم 

 ی داشتم مهارش کنم ولیبا دستم سع)  زد و به من اشاره کرد يز لبخند موهیو .........(  االن ی ولخواستمی مشیپ
 دفعه آروم شدم که تعجب کرد و سرش هی بودم کشی بود که چشمم به چراغ خواب افتاد نزدنای از اشتریزور اون ب

روم  نبود دستم رو اهی االن وقت گری درومده بود ولمیگر. کوچولو   خانوميخوبهه رام شد: رو باال آورد و گفت 
 رونی بدمی کشرشی خودم رو از زعیسر.  برش داشتم و محکم زدم به سرش که افتاد یبردم طرفه چراغ خواب چوب

 لگد اکه همون لحظه در ب. کشتمش...خدا .... يوا...من کشتمش ....من  _و به دستام که خون آلود بود نگاه کردم 
 محافظ ها ينگام به پشت در افتاد که همه ...  بودند اومدن تو دهی پوشی با چند نفر که لباس نظامی علریباز شد ام

 و با میخوایزندست آمبوالنس م:  از مامورا رفت طرفه حامد و نبضش رو گرفت و گفت یکی.  نیافتاده بودند زم
آروم سرم رو تکون .  یخوب:  و بازوهام رو گرفت و گفت فم اومد طری علریام.  درخواست آمبوالنس کرد میسیب

 خانوم اومد هی و با خشونت بغلم کرد که ی خواد بگی نمیچی هششششیه _.... من ....  من ریام:دادم و گفتم 
و خودش کمکم کرد که مانتو رو .  رونی بمی مانتو و شال رو سرت کن برنی ازمی عزایب:  گفت یطرفم و با مهربون

 خودش رو انداخت داخله هی با گريناز.  دمی رو درضای و علنی و آبتي که نازمی رفترونی بیرعلی آروم با امنمتن ک
 نینزاشتم ادامه جملش رو بگه از ا.... (  حامد بهت تجا دایآ _ یکنی مهیخوبم  چرا گر _!  ؟ی خوبدایآ _. بغلم 

 دی قطع شد و خودش رو از بغلم کششی کرد چون گرحت رو راالشیانگار خ» نه «نیهم. نه  _) کلمه متنفر بودم 
 خدا رو شکر: و آروم گفت  رونیب

 
 شیستا

 تموم شد پسرا هم ی هم به خوبهی قضنی خداروشکر امی و به سمت خونه راه افتادمی شدنی با هم سوار ماشهمه
 ی از شدت خستگمیدی به خوته رسی شدن وقتریانگار قبلش رفتن کارشون رو کردن و همون موقع همه دستگ

 و فردا تولد می مرداد بودي اخرابایتقر  شدناشروعی و دوباره دانشگاه انی قزومی جا بعد چند وقت برگشتهی میافتاد
 من رهنی پهی بودم با دهی عروسک خوشگل خرهی بود و مارو دعوت کرده بودن من براش یرعلی خواهر امنیریش

 نییبا ا صبح که پاشدم اول زنگ زدم خونه و میدی خوابمی رفتمی ور زددای با اکمیعاشق دختر بچه هام اون شب 
 نوهام که صاف بود رونی ذره با مامان و بابا حرف زدن و رفتم حموم اومدم بهی می سر به سر هم گذاشتیکل

 .... کردم وشی اراکمی نشستم خودم رو ي برداشتم با ساپورت سورمه ادی سفکی تونهیگذاشتم خشک بشه و 
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 خونه جدا گرفته هی هم نای انی خونه اونا نازنمی و باپسرا رفتمی شدنی اماده بودم کادو رو برداشتم و سوار ماشبایتقر
 چقدر دمی رو دالی نحس نازافهی اونجا قمیدی رسمیبودن و اونا هم دعوت بودن ما هم قراره خونه رو عوض کن

 نشستم و بغلش کردم دور و نیری ششی من رفتم پد بزن و برقص شروع شقهی کنم بعد چند دقیخوشحال بود چ
 ... خواستم برم دختره رو خفه کنمی مدمی دالی علبرضا رو با نازینگاه کردم وقتبرم رو 

 
 نینازن
 

و منم .... مدت عاشقم بوده ونی به من ابراز احساسات کرد و گفت که تمام انی ابتاتی از تموم شدن اون عملبعد
 . بغلش و زار زدمدمی کردم باورش برام سخت بود همونجا پرهیفقط گر

 . مدت دوستش داشتمنیل بودم همونجا منم بهش گفتم که تمام ا خوشحایلیخ
 .می عقد کنشهی همي با پدر و مادر دوتامون حرف زد و قرار شد که برانیابت

تو افکارم .امی در بنی به عقد ابتشهی همي براگهی ساعت د2 و قرار بود تا می هم دعوت بودیرعلی تولد خواهر امامروز
 ??می بری حاضر شيخوایخانوم گل نم:دمی از جا پرنی ابتيغرق بودم که با صدا

 که یی با انگشت به جانایا_کدوما؟_ لباسا که برات گذاشتم بپوش نیا_ شمی االن حاضر مزمیچرا عز:  هول گفتمبا
 اشاره کرده بود نگاه کردم

 .  منو بغل کردنی بودم و ابتدهی پوشتی افتاد به همون لباسه که تو مامورچشمم
 ي روی و شال مشکی مانتو طوسهی و دمیلباسا رو پوش.منتظرم:  کرد و گفتيش نگاه کردم که خنده ا تعجب بهبا

 . سمت تولدمی راست برکی قرار بود بعد عقد دمیاون لباس موش
 

 شیستا
 

  بهش  گفته دوسش داره اومد سمت ما نشستنی به ما گفته بود ابتادی که شاد و خندان داره مدمی رو دنینازن
 ی چرا انقدر خوشحالهیچ_
 میتازه از محضر برگشت_
  واقعا چه خوب مبارك باشه_

 ادی که دوست نداشت از بغلم بي دوست شده بودم به طورنیری با شمی گفتکی و بهش تبرمی بغلش کرددای امنو
داره  اون زن دی کشی خجالت نمرضای واقعا که علرضای چسبوند به علی خودش رو مالی نازی از اون طرف هرونیب
 کرد رضای اشاره به سمت علهی و شمیاومد پ دای شد بره ای باالخره راضنیری بچه ها ششی زدم و رفتم پي پوزندهی
 شده بودم صداش کردم و ي کفررضای از دست علگهی باال انداختم کادو ها رو باز کرده بودند دي تفاوت شونه ایب

  گوشههیبردم 
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  گذره؟؟؟؟یخوش م_
 ؟ي صدام کردی کارم داشتیبله چ_
 ....ي به اون دختره يدی چسبقهی هر دقيواقعا که تو زن ندار_
  گفتغوشی جغی جي موند و با اون صدامهی حرفم نصفه نالی نازي با صداکه
  مواظب حرف زدنت باشیه_
  نگمی بگم و چی چی که به من بگی هستیتو ک_

 لب ری زاطی حهی و دست منو کشوند و برد تومیای ما االن مزمی عزدی و گفت ببخشرضای خانم روشو کرد به علتهیعفر
 ....زمی عزکردمی دختره رو تکرار منیحرف اخر ا

  می ما از اول قرار بود مال هم بشيدی وسط پرنی اي چون اون عشق منه تو بودزمیاره گفتم عز_
  حاال من زنشمی قرار بود ولیگیخودت م_
 ی شما خونده شد حتنی بود که بغهی خانوم اون ص؟نهي کرددی واقعا عي فک کردي کاريهه زنش؟؟؟خانم کجا_

 هم رضای علشهی وقتش تموم مگهی انقدر خوشحالم چون دو سه روز دی چي برایدونی مدوننی تو هم ميخاتواده 
 تو گهی خوام دی نميدی که فهمم دوستت اون عقد کرده واقعاحاال هی تونست  ولی نمی خواست بهت بگه ولیم

  بعد رفت؟ويدی فهمنمیطرف عشقم ببرو 
 عی تونستم اونجا رو تحمل کنم سری داده بودن نمي منو بازنای انی گفت؟همونجا نشستم زمی می چنی کردم اخی

 شدم و رفتم نی و سوار ماشرونی  و اومدم بدمی هامو برداشتم و لباس هام رو پوشلیبه سمت اتاق رفتم و وسا
 هامو جمع کردم لی تو خونه و تمام وسافتم اونده مجبورم برم رشی پی دادم مشکلامیسمت خونه به بچه ها هم پ

 ها لی از وسایکی بود به دور و برم نگاه کردم دهی کردم رنگم پرنهی نگاه به اهی بمونم موقع رفتن نجای تونستم اینم
 چرا ی شد ولنجوری کردم چرا اهی شد نشستم اونجا و زار زار گرکهی تکهی تنهی انهی به ادمیرو برداشتم و محکم کوب

 خون ينجوری خورد شده رفت تو پام همي هانهی از اکهی تهیمهم بود به درك از جام بلند شدم که برم   که  برام
 و به سمت خونه رفتم رونی هست باند برداشتم و پان رو بستم و اومدم بایمی امداد کلی وسانی  رفتم از اومدیم

 وقتش تموم گهی دو روز دیکی گفتم گاهاشون در جواب نکردمی رفتم خونه مامان و بابا با تعجب نگاهم میوقت
 .... خوام اونجا بمونم و رفتم سمت اتاقمی و نمشهیم
 
 دایآ

 مخمل ي لباس سرمه اهی........... گهی خب مجبور بودم برم دی بود از بچه ها متنفر بودم ولنیری تولد شامشب
موهام رو .  ی مشکی سانت5با کفش .   چون لباسم تا زانوم بود مجبور بودمیر برداشتم با ساپورت مشک دانیآست

 نمی از سیچون شونه هام و قسمت.   یسسررخااب البته فقط رژم پر رنگ بود اونم سحی ملشی آراهیجمع کردم و 
 فی کعی معلوم رو پوشوند سري سرکردم که قسمت هادی مدل جدیی با دور دوز طالی مشکي روسرهیمعلوم بود 

 با ی لباس مشکي روبرو شدم کت شلوار سرمه ایرعلی که با امرونی ست کفشم رو برداشتم و از اتاق زدم بکیکوچ
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 مثله جت رفت تو بغله ی صورتزی چهی دمی که دنیی پامیگرفت سمتم و با هم رفت دستش رو  . یکروات مشک
 نی زمهی نگرفته بودش االن هممون رویرعلی باال بود و اگه امیلی شده بود چون سرعتش خچشام گشاد.  یرعلیام

بعد انگار تازه منو ... ... (  دلم بالت تنگ شده بوديانقدل نبود..  یییداداش... . يریام:  گفت نیری شمیپخش بود
:  گرفت و گفت ي مرموزافهیبعد ق( آره :  با خنده گفت یرعلیام....  زنته ؟؟ نی ايری باشه گفت ؛ ااااا امدهید

 یرعلی امي من گشاد و لبخند موزي حرفش چشمهانیبا ا... .( یبیی بد نيبه قول مامان پر:  نیریش. خوشگله؟؟
با (  نی گفتههه ایک:  گفتم تیبا عصابن. نکرده از غرورشون کم نشه  یی زود جمعش کرد که خدای شد ولشتریب

 ی نشی حالیچی که از احساس ههیخی سرد و مغرور و يوالی ههی فقط نیخوشگله ؟؟ ا)  رو نشون دادم ریدستم  ام
 ری و امنیری دهنم رو گرفتم و چشمهام رو گشاد که خنده شهی گفتم و با دستم جلوی چدمیکه انگار تازه فهم..... 

 من ي نازیآخ... لپاش چال داشت ي رودمیدی بار بود خندش رو منی اولدی باالخره خندباریاوهوع آقا ... رفت تو هوا 
 طرفم و دی خودش رو کشری از بغله امنیریش.  دارم خندمی می لپم وقتهی چال روچهی نمعیعاشق چالم و خودم 

تو هم  _بگو :  طرفش و مثل خودش آروم گفتم دمی  رو کشخودم.(   بهت بگمیوتشکی زهی چهی خوامی مایب: گفت 
 و شی رفتم طرفه ستادمی حرفو زد داغ کردم و رامو کشنی ای وقتیعنی. تره ) سر( ازت سل يری امی ولیلخوشج

  که اومده بودنديناز
 

 نینازن
 
 گاهیبا هم به سمت جا. بودنی ابتي دو تامون اومده بودن دستم تو دستايمامان و بابا. سمت محضر می رفتنی ابتبا

قران تو دستم بود و ........ لمی بنده وککخواهی ننیسرکار خانم نازن: و عاقد شروع کرد به خوندن میعروس داماد رفت
 بلند گفتم با ي با صدالم؟یوک: عاقد به خودم اومدم يبا صدا.  مکردی دعا ممی واسه زندگخوندمی لب مری ها رو زهیا

 که دستم ی خوشگلدی سفينگشتر طالا.کردی داشت کرم مدنی کل کشيصدا. جمع بلهياجازه همه بزرگتر ها
. نیی از خجالت زدم و سرم و انداختم پايلبخند. زمیهمه چ.ازت ممنونم: فقط گفتقشی با لبخند عمنیو ابت.کردن 

 ي رونی ابتيدستم تو دستا. قر تو کمرم خشک شده بودمی  رفتیرعلی به سمت خونه امالی از فامی خداحافظزبعد ا
 لبخندم پررنگ تر شه و خجالتم شدی روش که فقط باعث مزدی مکی بوسه کوچهی ی بود و هرزگاهنیدنده ماش

 و دی دستم رو کشنی شم که ابتادهی اومدن پمیدی که رسنگی پارکيتو. ی علری دم در خونه بزرگ اممیدیرس.شتریب
ونشو  و گدمی زدم بعدش خندي لبخندنجاستی جات اشهی زد و گفت هممیشونی به پيافتادم تو بغلش بوسه ا

 من يوا. ساله 5,4 يهمش بچه ها. رو به رو شدمیمی عظتیتا رفتم داخل با جمع.می شدادهی و باهم پدمیبوس
 اونا اما شی زدم و دستش رو ول کردم که کرم پی کوتاهغی کردم و جنی به ابتیبا ذوق نگاه.عاشق دختر بچه هام

 سمت بچه ها نشستم می رفتیوقت. بالیب:گفت. و گفتم چشمدمیخند.میری کرد و گفت باهم می اخمدیدستم و کش
 ییلی ؟؟گفتم خي بچه دوست دارنقدی با لبخند نگام کرد و گفت انیابت. گوشه نگاشون کردم و محوشون شدمهی
 کی بعد شه؟؟امای می چيوا: و گفتمدمیدستام با ذوق به هم کوب. میکنی خودمون رو بغل مي بچه هاشاهللای افتگ.
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 داره به بچه ها نگاه ي که با لبخند مار موزدمی گفت؟؟با شتاب برگشتم سمتش دی چنیم فرمان داد ا مغزقهیدق
 که داشت دمی رو دشیاز دور ستا.گفت چشم  ودیخند!!!' ورت نداره هاالی مالی زدم به بازوش و گفتم خکنهیم
 من واسم يناز:اس ام اس رو خوندم نوشته بود. در اومدمی اس ام اس گوشيهمون لحظه صدا. سمت در رفتیم

گفتم . دی از جا پرنیبا هول بلند شدم که ابت. گهیمطمئن بودم داره دروغ م. کرد خیبدنم . برم دی اومده باشیکار پ
 اس ام عی و پرت کردم تو بغلش سرمیکار؟گوشیگفت چ. رو بده کار مهم دارمنی ماشچییسو نی شده؟؟گفتم ابتیچ

 ي کارهی رضای علنیباز ا.شناسمی منویمن ا.گهی اومده خوب گفتم داره دروغ مشیرو خوند و گفت حتما کار پاس 
 می براهم بایب:با هول گفت.چشششم:گفتم!! های انداخت سمتم و گفت مواظب باشعی رو سرچییسو.کرده
 رو گونش کاشتم دور از نگاه یو بوس.شتی پامی اون االن حالش بده زود ممیعشقم خواهشا بذار تنها باش:گفتم.اصال

 .رونی سمت بدمییمتعجبش دو
 

 شیستا
 
 ی ولاشی مهربوناشی چند مدت اومد تو ذهنم خوبنی تمام کار هاش تو ادمی همون لباس ها رو تخت دراز کشبا

 من ی ولوفتهی بی و قرار نبود اتفاقوفتادهی نی اتفاقچی ندار خوشحالم هیاون اون دختره رو دوست داره و به من ربط
 منم نهی ارزش اره همی به افراد بازهی دلشو ببعیسر دی دختر نباهی گم عادت یبهش عادت کرده بودم  حاال خوبه م

 اون نشون بدم دست و صورتم رو شستم و لباس هامو عوض کردم و باند پام رو باز ي از خودم درباره ي رفتاردینبا
  و گفتزنمی دارم لنگ مدیبام د بانیی رفتم پای زدم وقتی لنگ میکردم ول

 یزنیچرا لنگ ن_
  بود رفت تو پامنی زمشهیش_
 مامان اورد بابا ی وقتاری پانسمان رو بلی خودتو که و رو به مامانم کرد و گفت وساي اوه اوه داغون کردنمیبب_

 سوخت باالخره کار بابا تموم ی میلی نزنم اخه خغی رو پام دهنمو گاز گرفتم که جختی رکمی رو برداشت و نیبتاد
  که نبودنیی ای خالي به جاد که نگاهم افتامی خوردی ممیشد مامان شام رو اورد داشت

  کو؟نییمامان ا_
  دیامشب زود خواب_
 اهان_

 دوست شدمی دور منجای خوب بود که از ایلی خمیری بره تهران ما هم مدی باتشی ماموري شام بابا گفت برابعد
 زنگ ي کردالی داشتم هه خدای و انی پاسخ از نازنی رو نگاه کردم چندتا تماس بمی بمونم رفتم و گوشنجاینداشتم ا

  باش مامانمو صدا کردمالی خنی همزنه؟بهیم
 ماماننننن مامان_
 ی زنی مغی جهی چامانی_
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 ادی مامانم بگفتمی هر وقت ناراحت بودم مامی دراز بکش شده بودم بچه کوچولو و مثل بچه گشمی پایا مامان ب_
   خوابمی چون من بد مدی خوابی نمچوقتی دراز بکشه هشمیپ

 سایباشه وا_
   بودنی زنگ خورد نازنمی که دوباره گوشادیباشه منتظر مامان موندم تا ب_
 سالم_
 يدیسالم و درد صد دفعه زنگ زدم چرا جواب نم_
  کنمی چدمیخوب ند_
 رونی بي حاال چرا اومدی عوضي دختره يریبم_

   کردم بغضم رو قورت بدمی سعی صحنه ها اومد جلو چشمم و بغض کردم ولدوباره
   اومدشی پی بابا گفتم که مشکلیچیه_
  کنندیاره ارواح عمت پنگوئن ها پرواز م_
  دمی پاچیهرهر اندک_
   توامی روم نشد بگهی خودتون دي خونه ي اومددمی دیکوفت من پشت سرت راه افتادم وقت_
  شوهرت شب باهات کار دارهشی حاال هم برو پيومدی که ني کرديخوب کار_
 ی عوضشعوریب_
  خدافظری شب بخشهی عوض نميزی حرف ها چنی شوهرت کارت دارا با اشی برو پزمیعز_
  رو خاموش کردممی قطع کردم وگوشو

رد تا که خوابم برد صبح با  موهام رو نلزککمی رفتم تو بغلش دلم براش تنگ شده بود دی دراز کششمی پمامان
  خروس خان پاشدميصدا

  بخوابمی نزاشتادی اه من خوابم می عوضيریبم_
  نطورهی به بعد هم همنیخوب کردم از ا_

  واری داد و خورد تو دی رو سمتش پرت کردم که جا خالبالشم
 ییییییعوض_
  يزن گَوز_
  نییاه ا_

 مثل طونهی شیلی بچه خنی از دست ادمی سربه سرم گذاشت و باالخره ول کرد خندکمی شعوری ادام رو دراورد ببعد
   هست ها تخسی در عوضش تخسی ولکنهیبچه ها رفتار م

 از ی ولوفتادهی نی اتفاقچی کردم با رفتارهام نشون بدم هی می صورتم رو شستم و مسواك زدم سعیی دستشورفتم
 .... شنبهي کردم برای مي تهران و من روز شمارمیبه بر بعد شنيدرون شکسته بودم قرار بود هفته 
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 دایآ

 
 همه جا رو نگاه ی با نگرانرضایعل...  هم رفت دنبالش ي و نازرونی وقت بود از جشن رفته بود بیلی خشیستا

از  _ پوزخند زدم و گفتم هی ههه د؟؟ی رو ندشیستا:  که چشمش به من خورد با سرعت اومد طرفم و گفت کردیم
 قهی دق5 ی عرضه نتونستی بهیچون تو...  رفتهبلهه:  گفتم تیمنم با عصبان( رففتتت ؟؟ : با داد گفت ( جشن رفت 

 بلند شدم رفتم عیو سر........  النگوهاشون نشکنه وقتی جوونتون که الی نازشهی پدی حاال هم بهتره بری باشششیپ
:  دستش رو حلقه کرد دور کمرم و گفت دی منو دیوقت..  زدی پسر جوون حرف مهی که داشت با ی علریطرفه ام

 کمی............ نیهمچن _خوشبختم :  گفتم يبا سرد...  اوشی دوستم سشونمی و گفت ادای آمزدم ناکنمی میمعرف
 که توش عشوه ییبا صدا... اومد طرفه ما )  ریدختر خاله ام(  مونی منی نازننی ادمی هم صحبت کردند که دای گهید
 آروم که فقط من و ي با صداریام.  تنمیبیی خوووشحالم که دوووباره میلییی جوونم خریییام:  بود گفت ختهیر

 ی نگاه انداختم او اوه چمونی منیبه نازن.  دمی خندزیکه خندم گرفت و ر.  من بد بختم یول:  گفت میدیخودش شن
 بود و اون ختهی رون پاش داشت موهاشم دورش رهی چاك بلند تا روهی بلند که ی دکلته نارنج لباسهی دهیپوش

 ؟ مثل نمیبیدوستتون رو نم:  روش رو طرفم کرد و گفت کردی ممیلبش بود عصبان  روشهیلبخند مسخرش که هم
 رفتم جلوش و تیبا تموم عصبان(  یشی بدر مدونی از مي بدرش کرده نهههه؟؟  تو هم بزوددونی از مالی نازنکهیا

 سرخ شده بود تی از عصباننموی منینازن..   پنبه دانه ندیشتر در خواب ب: با دستم به سر تا پاش اشاره کردم و گفتم 
 ...   هم هستگهی دی از من و تو کسریبنظرت به غ _؟؟ ..... شتر یگی به من میدختره عوض _... 
 دی هم به جمعتون اضافه شد حاال شدگهی شتر دهی:  با تمسخر و پوزخند گفتم ادی م از اون طرف دارهالی نازدمی دکه
 ...   تا شتر2

دستت بهش بخوره اون :  گفت تی دستش رو گرفت و با عصبانیکی رو گونم که نهی رفت باال و اومد بشدستش
   ؟؟؟؟يدیفهم) با داد گفت(  کنمیدستت رو قلم م

  ود از ترس زرد شده بمونی منینازن
 ...........   دستش رو با شدت ول کرد و من رو طرفه خودش برگردوند کهی علریام

 ی  بودم مغزم اتفاقسادهی من خشک شده سره جام وای ولدمیبوسی رو رو لبام حس کردم با خشونت میی لبایگرم
 گاز از لبام گرفت و من رو چسبوند به خودش و هی.. دادیم error ی واقعي به معنایعنی کردی نملیکه افتاد رو تحل

 بودند و چشاشون اندازه گاو بزرگ شده بود گرفته  که با دستشون دهنشون روالی و اون نازمونی منیرو به نازن
  که زندت بزارمدمی قول نمی کنتشی اذي شه و بخواداتی دور و بر من و همسرممم پي بخواگهی دباریفقظ : گفت 

 ... 
   رفتند باالهی با گرالی و نازمونی منینازن
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 که دورمون بود یتی اومد سراغمممم تازه نگام به جمعی نفس لعنتی کردم و من دوباره تنگدای دوباره لرزش پمن
 ....  خورهی به چه درد مگهی االن دیههه شرمندگ.. که شرمنده بود رضای اونا بودن و علنی هم بنی و آبتيافتاد ناز

 بر اعصابم نداشتم ی بود افتاده بودم و کنترلمی جزوه زندگنی اون خاطره کثافت که بد ترادیچون دوباره ... دمیلرزیم
 ....... الل شده بودم............و دوباره

تا از .....  رو فشار دادن میشونیو شروع کرد پ. .......  اومد طرفم و دستم رو گرفت و نشوندم رو مبل ي نازدمی دکه
 ..... ك خارج شم و زبون باز کنمحالت شو

 زد به نی که نازنیلیکه با س...... بوسه و......بوسه .....یهم آغوش.... شدی داشت خاطره ها از جلو چشمم رد مدوباره
  میتی که تو چه موقعدمیصورتم از شوك خارج شدم و تازه فهم

 نینازن
 

 اول شیستا. شده بودمالشیخی بخوردی زنگ منجوریم همیگوش.سهینمی چرا وانی  ارهی کجا مرفتمی مشی ستادنبال
 تو هوا زدم و ی رفت ببنده بشکنادشیدرو . شد و رفت داخلادهی پهیبا گر. رضایرفت سمت خونه مشترکش با عل

 رفتم به گوشه و فقط بهش نگاه نجامیا  بفهمه مندی نبادونستمیم.اروم رفتم داخل و درو بستم. شدم ادهیپ
 قهیبعد چند دق. داشتازی نهی که نرم سمتش اون به گرکردمی خودمو کنترل مدیبا.حالش بد بود .زدیزجه م.کردم
 گذشت که بلند شد و رفت قهی دق5. ابوالفضل ای اومد يزی شکست چيکه صدا. کردم یپوف. خودمم در اومدياشکا

 چمدون از در خونه زد هیه با  گذشت کقهیچند دق. بد جور نگران بودمگهید. اوردهیلتو اشپزخونه و جعبه کمک او
برگشتم . روم نشد که برم باالگهید.رفتم دنبالش رفت خونه خودشون.رونی رفت از خونه اومدم بنکهیبعد از ا. رونیب

 دارن چه نایا.ی علریدا و امیا!!!!!!بوس. رو به رو شدمی که وارد شدم با صحنه مسخره و افتضاخنیهم.یسمت مهمون
 حالش خراب بود باز شده بود مثل اون دای هل دادم اي رو کناری علریبا دو رفتم سمتشون ام.ي وادایا.کننی میغلط

 زبون باز کردی با تعجب نگام می علری ام؟هااااان؟ي بود کردی چه غلطنی گفتم؟ای علری زدم و رو به امغیج.موقع
 شیشونیشروع کردم پ.مبل نشوندمبلندش کردم و رو .کردنیهمه با تعجب نگامون م.شتم بزنه اما نذایکرد که خرف

 ضربه نیاخر.کردیاون فقط مات نگام م.حرف بزن. حرررف بزنی لعنتزدمی مغیج.رو فشار دادن تا از شوك خارج شه
 هی گرکردمی منوازش  که پشتش رونطوری منم همهی گرری بغلم زد زدیی از شوك خارج شد و پرعیسر!!!یلیس.رو زدم

 و پام رو گذاشتم رو گاز و به نمی بردمش تو ماشی متعجب افراد مهمونيدستش رو گرفتم دور از نگاه ها.کردمیم
 ي و صدادادمیفقط گاز م.حالم دست خودم نبود . رو اعصابم نداشتمیکنترل.سرعتم افتضاح بود.سمت خونمون رفتم

 دایا. نگاه کردمدای با وحشت به اگرفتیم ترمز ننی ماششهی می چاره ددمیفهمی نمگهی تو گوشم بود ددایهق هق ا
 نگاه به ساعتم افتاد که نیاخر.رهههههههیگی گفتم ترمز نمغیبعدش با ج. تمومه گهی ددایبرگشت نگام کرد و گفتم ا

 .دمی نفهمیچی هگهی و ددادی شب رو نشون ممهی ن2ساعت 
 
 دایآ
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 ... زدی داشت داد میکی چشام رو باز کردم دادی داد و بي صدابا
 ..... گفتی می چدمیفمی نمیول
:  داغون اومد تو و گفت ي اافهی با قشیدستم رو به سرم گرفتم که همون لحظه ستا....... کنهی درد میلی سرم خيآ

 .....پسره نفهم فقط بلده صداش رو بندازه رو کل
 بازور از خودم میع کرد تف مال بغلم و شرودی جت پرنهی تو هنگ بود بعد عقهی دق5...... خفه شد دی منو دی وقتمه

   شده ؟؟یچ: جداش کردم و گفتم 
 .......  رفته تو کمايناز:  و گفت دی جوششی چشمه اشک ستادوباره

 ؟؟ییییییچ _
 ........  رفته تو کماي نازگمیم _
 .........   کردهی شروع به گرو

 .........  وي نازغی تصادف اومد تو ذهنم جي صحنه هاتمامه
 :  رو گونم گفتمدی قطره اشک چکهی و رونی از بهت در اومدم بشدیباورم نم..... زده بودم بهت

  بود ؟ی داد کيستا صدا _
   بودی علری داد اميصدا _
  ؟؟یواسه چ _
 رو گذاشته رو سرش همه مارستانی هفته کله بهی نی آقا هم تو انی وایهوشی هفتست بهیخانوم باهوش تو االن  _

 . .. ..........  تا دکترریاز خدمه بگ ترسنیازش م
 .......  زدمشخندی نهی
 ..... ختی سرم و اشک هام ردمی پتو رو کشدی دوباره چشمه اشکم جوشو
 
 ی علریام
 

 .....  کنمی مکاری دارم چدونستمی رفتند کالفه بودم نمرونی رو گرفت و از عمارت بدای دست آنینازن
  ؟! ي بود کردي چه کارنی اریام:  اومد طرفم و گفت نیآبت
   لحظه کنترلم رو از دست دادمهیفقط .... فقط نی آبتدونمینم _
 ...  دنبالشونمی برایحاال اشکال نداره دادش ب _
   امیمنم م:  گفت رضای علکه
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 داره کردمی بود که احساس مادی زنی انقدر سرعت ماشمی و راه افتادمی شدنی سوار ماشاطی طرفه حمی سرعت رفتبا
...  کردمی می من رانندگشتری بمی بودی تو مسابقات رالرضای و علنی با آبتی سالگ17 اما خب من از کنهیپرواز م

   دادمشو به حرفاش گو.  رونی از گذشته اومدم بنی آبتی گوشهیصدا
  سالم _
 ... بله خودم هستم _
 ...  با دادش برگشتم سمتشکه
  ؟مارستانی تصادف؟ کجا ؟ کدوم ب؟؟؟ییییییچ _
   خدافظمیرسونیبله بله االن خودمون رو م _

 » ............« مارستانیبرو ب:  رو قطع کرد و کالفه گفت تلفن
    ؟؟ی چيبرا _
 :   داد گفتبا
  مارستانندی تصادف کردن و االن بي و نازدایآ _

 انگشتام ي بند هاکهین رو فشردم طور کردم و فرموشتری رو بنیسرعت ماش.......  شدیباورم نم.......  قفل کردذهنم
 .  رونی شده بود و استخوناش زده بود بدیسف
 .....   رفت طرفه اتاق عملدنی با حول رفت طرفه اطالعات و بعد از پرسنی داخل آبتمی رفتعی سرمارستانی بمیدیرس
...  تا دنده و پا داشت 2 سر و ی هم شکستگدای رو برده بودن اتاق عمل چون به سرش ضربه وارد شده بود و آيناز
 رو مشی نشوندرضای من و علنی رفته باشه نشست رو زملی تحلشی به دره اتاق عمل انگار انرژدی رسنی آبتیوقت

 .... یصندل
 ....  و به موهام چنگ زدمدمی دستم رو رو گردنم کشکالفه
   رو گرفتمدای طرفه اطالعات و شماره اتاق آرفتم
  رفتم طرفش و گفتمکردی داشت مادی داخله برگه ییزای که تند تند داشت چدمی رو ديکه پرستار آروم باز کردم درو

: 
   چطوره ؟؟تشیوضغ _

 :  طرفم و با عشوه  گفتبرگشت
   باشندهوشی روز ب2 ممکنه تا ی ولستیحالشون بد ن _

   پرستاره اومدهیکه صدا..  دای رو تکون دادم و بدون نگاه بهش رفتم  طرفه آسرم
  ؟؟دی شما برادرشوندیببخش _
   همسرشمرررینخ _

 :  پکر شده باشه گفتانگار
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   سرمشضی تعوهی براامی بعد مقهیچند دق _
  رونی رو تکون دادم که اون پرستاره هم رفت بسرم

 شده بود و و چند تا یچی تر شده بود نگاه کردم پاش تو گچ بود و سرش باند پدی که االن سفدشی صورت سفبه
اروم دستم رو ....  کاره خودمه دونستمی لبش که مهی زخم روهی کنار لب و چشمش افتاده بود و يزخم و کبود

 که ببوسمش شدمیداشتم وسوسه م  قرمزش اومد تو ذهنم دوبارهي لب هادنی بوسری به صورتش و تصودمیکش
 داشت بلندش رضای که علدمی رو با حاله نزار دنیکه آبت زدم رونی بعی خودم رو گرفتم و از اتاق سري جلویول
   گفتمرضای رفتم طرفش و رو به علعی سرکردیم
  شده ؟؟یچ _

 ....  گفتآروم
   رفته کمايناز _ 

  ارهی گفتم که آب قند برضای خودم رو نباختم و به علی شدم ولشوکه
 .  دی قطره اشک از چشماش چکهی دمی کردن رفته بود که دهی تو مرز گرنیآبت
  نی آبتکنهی نمهیمرد گر: با اخم گفتم  

 :  نگاه کرد و گفتبهم
 ... رونیو من رو کنار زد و رفت ب........................ کنهی مهیمرد عاشق گر _

 يپوزخند. .. دهی فکر کردن بهش هم آزارم میحت...  ههه عشق شدی کلمه تو ذهنم اکو منیا..... عاشق.......عاشق
 ......  رفتمرونیزدم و به طرفه ب

 
 بود و معلوم نبود ی مرگ و زندگنیاالن عشق من تو جدال ب. برام سخت بودیلی تصورش خشدمی موونهی دداشتم

ما تازه . قلبم نزدقهی دقهی بهم خبر تصادف رو دادن احساس کردم یوقت. بد بود یلیحالم خ.ادی سرش مییچه بال
 رفت ستاد و رضایصبح روز بعد تصادف عل. خودت بهم برش گردونایخدا.می ما ارزو داشتمید کرده بویصبح عردس

 می مورد مشکوك بر خوردکی مدار بسته صحنه تصادف رو بهش نشون بدن در کمال تعجب به نیگفت از دورب
 نیباعث شده بود کنترلش رو از دست بده و ماش. دور شدعی و سرنی نازننی ماشي جلودیچی با سرعت نور پینیماش

 گرفتی ترمز نمگفتی و مکردی مهی و گرزدی مغی افسرده شده بود هر روز جدایا. بودی افتضاحتی وضعیلیخ.چپ کنه
 هی و گرشدی مرهی گوشه خهی فقط به شیستا. کردی حاله من رو بدتر منایا. باشمششی پدیمن با.اون حالش بده .
 ي به حدشیستا. بودرضای خودشو نگه داشته بود علي ما تا حدنی که بی و تنها کسشدی داشت له میرعلیما.کردیم

 به بچه ها انداختم بازم رفتم ي سرسرینگاه.زدی مخی اون ي حرفاي قلب من از سردی سرد بود که گاهرضایبا عل
 برم ذاشتنی و مدونستنی رو متمی وضعگهیپرستارا د.شهی نمداری هفتس که خوابه چرا ب2االن .به سمت اتاق عشقم

 از ی بسته بود بخششی خوشگله مشکيچشما. رفتعف به صورت معصومش انداختم دلم ضینگاه.داخل اتاق
 دایاز حاله ا. زدم و شروع کردم براش حرف زدنشیشونی به پی بود رو صورتش بوسه ارومختهی رشی مشکيموها
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دستاش رو تو دستام .ومدی اروم و ممتدش مي نفسايصدا. اخرشم از خودمرضای از علیرعلی از امشیاز حاله ستا
 دارم له ینی؟ببینی حاله منو ببی پاشيخوای؟نمی پاشيخوای معرفت نمیب:گفتم.کردمیگرفته بودم و نوازش م

 . خوابم بردنی نازني دستاي فقط سکوت بود انقدر حرف زدم تا روشم؟جوابمی موونهیشم؟دیم
 
 ️☝نیابت
 
 داغون افهی با قمارستانی رفتم بی وقتی چي نگفت برایول... مارستانی بای صبح به من زنگ زد و گفت بیرعلیام
  ی از نگرانمردمی داشتم مدمی رو دی علری و امنیابت
  کجان؟نی و نازندای شده ایچ_
  جواب دادرضای علکه
  رفته تو کمانی و نازنهوشهی بدایتصادف کردن االن ا_
 نکهی قبل از ارهی اومد سمتم که منو بگرضای که علوفتمی ها گرفتم نواری که از دنی زموفتادمی کردم داشتم مخی

   االن هم مجبورمنمتی خواستم ببی مهرداد نمي نشو اقاکیبه من نزد_ سرد گفتمیلی خیلی لحن خهی با رهیبگ
 ششیاتاقه؟اتاقشو گفت رفتم پ کدوم دای ادمی پرسیرعلی ها نشستم از امی از صندلیکی رفتم رو ستادی واهمونجا

 رونی تونستم اونجا بمونم از اتاق اومدم بینم.... تر شده بود و پاش تو گچ بود و لباشدینگاش کردم رنگش سف
   ممنوع و المالقاتهدی بردی تونی گرفت و گفت نمو جلوم ري توش بود که پرستارنی که نازنیخواستم برم سمت اتاق

  نمشی ببدی من بای چیعنی_
  شهینه خانوم نم_
   برم تودی من باشناسنشی می هات بپرسسیبرو اونور پدر من خودش پزشکه از رئ_

  مرد اومدهی داد ي لحظه صداهمون
 نجایچه خبره ا_

   خوردی بهش م30،32 پسر هی برگشتم سمتش
   برمدی توروخدا بذارنمی خوام دوستمو ببیمن م_
  قهی دق5 نگاهم کرد و گفت باشه فقط کمی

 هم زخم شده بود صورتش ی سرش رو بسته بودن و کلدمی رو دنی نازنی سمت اتاقش رفتم وقتعیممنون و سر_
 شاد و سرحال دی باشهی اونا همنمی ببينجوری که اونجا بودنشستم من دوست تداشتم اون ها رو اینشستم رو صندل

 ی اومدم و نشستم رو صندلرونی بنیای کردن که پرستاره اومد و گفت وقتتون تمومه بهیباشن شروع کرد به گر
 رفتم عی هاشون جلو چشمم بود که همون لحظه احساس حالت تهوع کردم سرافهی رفت و قی ميتجوریاشکم هم

 نگران رضای علدمی دی بود اومدم سرجام نشستم مدهی تو معدم بود و نبود رو باال اوردم رنگم پری هر چییدستشو
 و دای نبود همون پسر جوونه اومده بود و داشت حال انجای خانوم االیبه که نازی عجیلی کنه به من چه خینگاه م
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 ی هفته طول نهی اون تا ی داشته ولی هم شکستدای بده انی گفت خاله نازنی داد می پسرا شرح مي رو برانینازن
 بده و یلیخ خانوم حالتون_ به من گفتختمیری که چشمش به من افتاد که اشک مرفتی داشت مادیکشه بهوش ب

 ي خانوم مراديگفت خانوم مراد
  پرستار اومد سمت ما و ادامه دادهی

  سرن بزن و بهش مسکن بدههی برو بهش ستی خانوم خوب ننیحال ا_
 ستی نيازینه من خوبم ن_
 پسرا متنفر شدم چون کارشون ي از همه شبی من بدم اومد از دی و مهربون نگاهم کرد ولازی هم نیلیچرا خ_
 هنوز اد؟ههی می چي هم اومد برارضای علیردن با احساس ادمه پرستاره اومد سمتم و منو برد سمت اتاق کيباز

  شدهیپاتون چ_ ت گفزنمی دارم لنگ مدی دی رفتم تو اتاق دکتره هم بود وقتزدمیلنگ م
   رفته بود توششهیش_
  نمشیبب_

   براتون پانسمان کردهی گفت کدی دیوقت
  تاباني اقاپدرم پدرم پزشک هستش_
  دکتر تابان؟ي اقادی حالت تعجب پرسبا
 بله_
  شناستمی میی رضامای ندی شناسمشون اگه بگی با پدر من دوست هستن و منم مشونیا_

 امپول زد هی سرم وصل کردن و هی بهم دمی رو تخت دراز کشزنهی ور می هنمی اادی کنم سرم درد می چخوب
 دی کشی پوفی از سر کالفه گدمی که دستم رو کنار کشرهی کنارم نشست و اومد دستم رو بگرضایچشمام رو بستم عل

 زدم و ي نگفت پوزخنديزینگاش کردم چ  رو باز کردم وشون؟چشمامیاوردی ننمیبی خانوم رو نمالیبهش گفتم ناز
 ی کالفه بود و هیرعلیز اون ام بهوش اومد تا قبل ادای هفته اهیباالخره بعد ....چشمام رو بستم و کم کم خوابم برد

 کرد ی مهی کرد و گرفی رو تعرای از اول تا اخر قضادای خراب بود ادای شدنی حال ابتی ولادی گفت چرا بهوش نمیم
 بود نی کار ما اومدی بهوش ننی دوهفته گذشت بازم نازنامی بودن تهران بهشون گفته بودم خودم مرفته نایماملن ا

 قلب زدمی حرف می سرد بود که وقتیلی خرضای خونه رفتارم با علمی و اخر شب برمیك از صبخ تا شب اونجا باش
 روم بود يادی زي بمونم فشار هاونجا تونستم ای نمگهی به درك حقشه دی ولومدیخودم هم از سرد لحنم به درد م

 يای چرا نمزدنی زنگ می هم هنای ها مامان ا طرف بچههی و از رضای طرف علهی از یی طرف دکتر رضاهیاز 
 صرف نظر کردم نمی بچه ها رو تنها بزازم به خاطر همومدی طرف دلم نمهی از ی برم ولدی گرفتم بامی؟باالخره تصم

 خودش بند نبود او هر روز با ي رو پانی مخصوصا ابتمی خوشحال بودیلین بهوش اومد خی ماه نازنهی بعد نکهیتا ا
 مطمئن ی و بعد از اون من رفتم وقتنی نازنشی بو که رفت پي نفرنی بود حاال هم او اولششی و پزدی حرف منینازن
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 ی نمگهی و رفتم تهران دم جمع کردلموی و رفتم سمت خونه تمام وسارونی اومدم بمارستانیشدم حالشون خوبه از ب
  براشون فرستادمیامی پهی بمونم و نجایخواستم ا

 یی جاهی یی جارفتمی مدی شوهراتون منم باشی پدی و برگرددی زود تر خوب شدوارمی جون امنی و نازندای سالم اکه
   کنم زود برگردمی می سعستمی نشتونی که پدیخشیدور از اسنجا ب

 ....  بهترشتری هر چه بی ولمی دونستم چقدر تهرانی رو براشون فرستادم نمامی پنیا
 

 شیستا
 

 نینازن
من مردم؟با . بودیهمه جا مشک. زجهي مرد صداکی ي هاهی گريصدا.غی جيصدا.نی بوق ماشيداص.ومدی مصدا
انگشتام تکون . کننده بودوونهیدرد سرم د. سرميوا. که ناخوداگاه بر پلکام وارد شد مجبور شدم باز شون کنميفشار
 کنم؟جوابی می چي اشهی اتاق شنیمن تو ا. مارستانهی بنجایا.چشم چرخوندم. گردنم رو تکون بدمتونستمینم.خورد

بهم .کردمی مرد رو تو سرم حس مکی ي ناله هايصدا. بود که تو گوشم مونده بودغی جي فقط صدانایهمه ا
 ور اون ور چرخوندم نی بلند شووو سرم رو تند انمی شو نازنداری بی شو لعنتداریب:کیصدا اومد نزد. شمداری بگفتیم

 . شدمهوشی که خودم کر شدم بعدش بدمی کشيد بلنغی و جماخرم نتونستم تحمل کن
 
 دایا

 
 شد بدون توجه بهش ي رو که پرستار زده بود رو درآوردم که خون جاری سرمنمی رو ببنی فقط نازنخواستی مدلم

 نگاه به راهرو هیبا هزار زحمت خودمو رسوندم به در ...  گچ گرفته راه برم هی سختم بود با اون پارونیآروم رفتم ب
 چنار جلوم سبز شد و با اون نهی پرستار عهی که ش رفتم طرفه بخعی سرستی نیچکی هدمی انداختم دمارستانیب

  نمی رو ببي نازخوامیم:  گفتم يبا لجباز. خانومم کجا االن وقته استراحته ؟؟ :  گفت شی تو دماغهیصدا
 .. شهینم _

   شدم و با داد گفتمکالفه
   نمی رو ببي نازخوامیم _
 هیکه .  و داد کردم غی اونا اومدن طرفم شروع به جی رو صدا زد وقتگهی اونم اعصاب نداشت و چند تا پرستار دکه

 اومد باعث شد از سره کچله من دست بردارن و به طرفه بخش برن داشتم آروم آروم ي که از بخش نازغی جهیصدا
 که بلندم ی بعد رفتم هوا به کسهی ثان5که ....  نی طرفه بخش که عصا از دستم در رفت و تلپپپ افتادم زمرفتمیم

 :  با خشم گفتیرعلیکرده بود نگاه کردم ام
   ؟؟یکنی مکاری چنجایا _
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  گفتم)  یالک(  تو چشام و با بغض ختمی التماسم رو رتمامه
 ...  ي نازشهیتورو خدا ببرم پ _
 ... لحظههیفقط : ذره نگاه م کرد و سرش رو برگردوند و گفت هی

رفتم طرفه در و درو باز ..  نی آروم گذاشتم زممیدی رسیوقت.....  ي که بغلش بودم بردم طرفه بخش نازنطوری همدبع
 بود به لبش که دهی رسگهی دکردی داشت تمامه صورتش رو بوسه بارون منی که آبتدمی رو ناله کنان ديکردم و ناز

 رونی از اتاق رفتم بعیسر
 

 نینازن
 
 اشک نیابت. ماه خواب بودمکی یعنی. ماه تو کما بودمکی که  من دمی مردم فهمي حرفانیز ب ادادی امونم نمهیگر
مثل بچه . زی بخاطر من اشک نرکنمی خواهش مزمیعز: با عجز التماس گفتمنمی ببشوی دوست نداشتم گرختیریم

 ماه بود از کی:  به لبم زد و گفتیاروم  بوسهنی کردم که ابتیخنده اروم. چشم : تخس نگام کرد و گفت يها
غرق ذوق بودم که . شروع کرد بوسه بارون کردن صورتمنی زدم که ابتیلبخند تلخ.  خندت محروم بودم دنید
چقد دلتنگ بودم دلتنگ .پاش شکسته بود.رونی رفت بدی خواست وارد شه که تا مارو ددای در باز شد و ادمید

 تحت نظر دی هفته باکی شم؟گفتی مرخص می لب گفتم کریاروم و ز.داشتمهم ن ی و اعتراضکندی دل نمنیابت.همه
 شونیوقت تمومه ا: اومد تو و گفتسوی فسی فی پرستار عملهی هوی.باشه  _. نباشهی وقت مشکلهی زمی عزیباش
به خواب . و چشمامو بستمدمی خندگردمی زد و گفت بخواب برممیشونی بوسه رو رو پنی اخرنیابت. استراحت کنهدیبا

 رفتم
 

 نینازن
از اون روز که بهوش . خوب شدهگهی هامم دیشکستگ. بهتر شدهیلی هفتس که مرخص شدم زخمام خهی االن

 رو چک کردم با می گوشی اما وقتگردهی برمدیگفتم شا. و رفت دنمیهمون روز اومد د.دمی رو ندشی ستاگهیاومدم د
افسرده و . مرغ پرکنده شدهنیع رضای علدمیشنی منی ابتاز. رو سرم خراب شدایدن. اس ام اس مواجه شدمکی

 اهنگ هی. دمیدیم tv رو مبل نشسته بودم و داشتم. کجاسوونهی دختر دنی امیدونستی کدوممون نمچی هنیغمگ
 که از پا دمی رقصنقدیا. ادم برقصه بلند شدم و وسط حال شروع کردم به قر دادن کردیشاد گذاشته بود که وسوسه م

متعجب نگاش . قلبم افتاد تو شرتمهوی کردی که داشت برو بر نگام منی به ابتتادافتادم تا نشستم رو مبل چشمم اف
 من ماله اون گهید. سمت اتاقمونرفتی مدیبوسی دست بلندم کرد و همنجور که منو مهیکردم که اومد سمتم و با 

دوباره تو . رشتیمن ب_عاشقتم : به لبم زد و گفتیه کوتاهبودم هم روحم هم جسم اروم گذاشتم رو تخت و بوس
 ....... مینگاه هم غرق شد
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 از خواب بپره نی بود تا ابتی ناله کافنی کردم که همیاز درد ناله اروم.دیچی تو کمرم پي که بلند شدم درد بدصبح
اومد و مالفه .ی بلند شیتونی و گفت تو که نمشیشونیبعد زد رو پ. دکترمی پاشو پاشو بري درد داريوا:هول گفت .

گفتم دکتر . جات بهترهنجاینه ا: گفت.امی بتونمی راه مدمفلج که نش: رو از روم کنار زد و بلندم کرد گفتمدیسف
اونم . برم حموم خوامیفعال فقط م.میری دو سه روز بگذره اگه خوب نشد اون موقع مشهی خودش خوب مخوادینم

 گهیاره د: ؟؟؟گفتییدو تا:گفتم. من مواجه شدغی طور که بغلش بودم رفت سمت حموم که با ج نکرد همونينامرد
 با دستش چونمو باال اورد و بوسه ری و سرم انداختم زکشمیخو من خجالت م_ ي ماله خودم شدگهی دسمااالن تو ر

 دوش کمرم رو ماساژ ریز. یچشم خانوم_.پس حداقل برق رو خاموش کن_.خجالت نداره که:رو لبام زد و گفت 
 هی خشک کرد بعدم رفت و و دوباره بغلم کرد و خودش موهامرونی بمیبعدش که اومد. تا دردش کمتر شهدادیم

 دوست یلیخ:اروم گفتم.ی بهتر شزمیفعال بخواب عز: رو برداشت و گفتفی کثيمسکن اورد و مالفه ها
 . ی که هستیمرس.دارم
 شیستا
 من افسرده یول...ی کردن ولی مي شاد کردن من هر کاري خانوادم برامی شد که تهران بودی مي دو هفته اکینزد

 ي خندوندم حاال شده بودم خدای رو مهی گفتم و بقی می چهی قهی سرد بودم من که هر دقهیشده بودم ودربرابر بق
وشبخت شده بود هنوز  خوشحالم که خدمیدیم نی رو با ابتنی و عکس نازنرفتمی وقت ها تلگرام میسکوت بعض

 شاد بود و یلی خانم اون روز که بابا اومد ختهی خود عفرای و السی رو دارم عکس هاش خودشو و نازرضایشماره عل
 دمی منظور بابا رو فهمي کنم بری مي دانشگاه خودم کاري بهت گفته بودم برادتهی خبر خوب دارم هیبه من گفت 
 عاشق ی عالوه بر پزشکی من از بچگدمی خندی همه مدت دوباره منی زدم بعد ایدم هوا و جبغی پریو با خوشحال

 یلی اومد خشی پتی موقعنی دختر بچه ها عاله حاال اي صدات براگفتنی هم ملی بودم و تمام فک و فاميدوبلر
 رفت ی مشی خوب پیچ  همهبای شه بعد چند هفته تقرنی تا تمريخوشحال بودن بعد چند وقت رفتم کالس دوبلر

 بعد چند روز کارم شروع شد پس از اتمام ان یینمای سلمی فهی ي شدم برای اماده مدی بود بانکی ها سریحس و تصو
 گهی چند وقته دگهی کردن از طرف دی مفی خوب شده باشه همشون تعردوارمی امدمی کشقیباالخره نفس عم
 که زمان دارم تا شروع دانشگاه نهی اشی خوبی ولنینه برم قزو  بمونم ونجای نه دوست داشتم اشدیدانشگاه شروع م

 نجای ای دوست داشتم نظر بچه ها رو بدونم ولیلی شه خی پخش مگهی دي حداقل تا هفته یینمای سلمیاون ف
 رو فراموش کنم چند دفعه رضای تونم علی من نمی گذشته ولی تنها بودم برام سخت بود درسته که چند وقتیلیخ

 خواست ی و سقف رو نگاه کردم دلم نمدمی من جواب نداده بودم رو تخت دراز کشی ولزنگ زده بودت بچه ها
 دمشی تمام اتفاق ها از اون روز اول که رفتم تو بغلش تا روز اخر که دکارشمی و هر وقت بکارمیخونه بمونم چون ب

  خواستمی رو نمنی و من اومدی مادمی
  دکمه خاموش روشن داشتمهیکاش  《
   خودمواالن
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 دمی به خودم اومدم دی  وقتدای و انی منو نازنیی از خودمون داشتم ستالمی فهی》کردمی هفته خاموش مهی مدت به
 و از جام دمی کشی دلم براشون تنگ شده بود اهومدی ام بند نمهی گری ولی کنهی گردی کنم بسه نبای مهیدارم گر

 ی تابي روي حامد و جان هرشی پمیرفتی مدی بابحش افتادم که صی اون شبادی شب بود اطیبلند شدم و رفتم تو ح
 چی همون شب بود االن هي بود دوباره اشکام راه گرفت هوا هوای خوبي بود نشستم و تاب خوردم هوااطیکه تو ح

 امی ادم دننی کردم تنها تریحس م.... امشبی ولمی باشه اون شب همه پشت هم بودشمی پستیکس ن
 دایآ

 
 که ستی نشمی دوستم پنیچون بهتر...  شهی و من هر روز حالم بد تر مگذرهی مشی چند هفتست از رفتن ستااالن
 ......... شی بدون ستای هست ولي نازنکهی بده با امیدلدار

 می ابهی انگار دو تا غرمینیبی رو نمگهی نه کمتر اصال همدشتری نه بهی سالم و خداحافظکی در حده یرعلی با امرفتارم
  بهی نداره چه دوست چه غری منم فرقعیبرا

 تزای با جعبه پي نازدمی که دنیی و رفتم پادمی با شلوارکش پوشییموی تاپ لهی....  خونمون ادی قراره بي نازامروز
  نیی پاسادهیوا
   خانومدایسالم آ _
  ؟؟ی خانوم خوبيسالم ناز _
  میستی بد نیییه _

رفتم .  یی اوقق زد رفت دستشوي شد نازی چدونمی به خوردن که نممی ها و شروع کردتزای طرفه جعبه پرفتم
 دنبالش و در زدم که درو باز کرد گفتم

  یخوب _
  اره خوبم _

  دمی ازش پرستی و نبضش رو گرفتم نبضش به شکم انداخت با جدرونی بآوردمش
  بود ؟؟ی رابطتون کنیاول _
 بهش انداختم که خودش شروع کرد گفتن سرم رو گهی دي نگاه جدعیا زد  اسمم رو صدغی تعجب کرد با جيناز

  شمیپس دارم خاله م: تکون دادم و گفتم 
 اومد به منبع صدا شی ستاعیصدا....ي صداهی که کزدی مي و زارونی داشت شنطوری رفتم هوا همکمتری دادش با

 .. ونیتلوز...  نگاه کردم 
  زدی دختر بچه داشت حرف مهی
   بودشی ستاهی صدانیا.... نیا

   خدااااااااا بااااااووورررمممیییوا
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 دی باالخره به آرزوش رسشهینم
 

 نینازن
 و ییبا دو رفتم سمت دستشو.  باال ادی دارم و ندارم می رو که خوردم احساس کردم االن هر چتزای برش از پنیاول

 از یوقت. اره:  ؟ آروم گفتم ی خوبگفتی و مدیوبکی محکم به در مدای آزدمیدرو بستم و باال آوردم نفس نفس م
 بوده ؟ با ی رابطتون کنیآخر:  کرد و گفت گاه نبضم رو گرفت و با شک بهم نرونیوضعم مطمئن شدم اومدم ب

  نگاه انداخت بهم که خودم شروع کردم به گفتنهی اسمش رو صدا کردم که غیج
 هی که صداکردمی داشتم غرغر منطوریهم.  من روبرو شد غیکه با داد و ج.  شمیفکر کنم دارم خاله م:  اونم گفت که
 ستی که توهم ندمی فهمکنهی هم داره با تعجب نگاه مدای آدمی دی وقتی اومد اول فکر کردم توهم زدم ولشیستا

 چشمام  اشک توزدی بچه حرف مهی هی داشت بجاشی ستامیدی رسونی که به تلوزمیهر دوتامون سرمون رو چرخوند
 که یی با صدادای برنامه تموم شده بود آمیدی که دمی به خودمون اومدیوقت.  دلم براش تنگ شده بود یلیحلقه زد خ

 يزی اومد دستش چگهی دنی م15و رفت بعد از .  امیاالن م:  اومد و آروم گفت دهیگرفته بود رفت باال و لباس پوش
 که دمی داد و فهمادمی کار باهاش رو دایآ.  رو گشاد کرد ششی چک و نی نین:  ؟ گفت هی چنیتعجب گفتم ا بود با

  زود بودیلی بنظرم خیول......  فکر کن بچه یییی واکممهی فندق کوچولو االن داخله شهی
 
  رضایعل

 نی واقعا انی اومد االی همون موقع نازدی بودم شدن؟کالفهی خارج از قزویعنی رو گشتم نبود نی تو قزوي جاهمه
 ی اون باعث شد کسادی به من من ازش بدم مدی چسبی می نامزده منه و هگهی فکر کرده که به همه میختره چد

  کردی رو خورد مم اعصاب اددمی کشیقیکه من دوسش داشتم بره و بامن سرد شه نفس عم
  به منيدی که چسبهی باز چهیچ_
 رونی بمی برایب_
 نه حوصلش رو تدارم_
  برات ارزش قاعل بودي تو فکر اون دختره؟هه رفت ولت کرد فک کردی رفتهی حوصلش رو تدارم باز چی چیعنی_
 و ی منو برداشتمکارتی تو سدونمی مادی من از تو بدم می بفهمدی بانوی که بره اي کرديتو کار_ بلند گفتمي دادبا

 ؟ی کار هات به کجا برسنی با اي خوای ميزاری عکس مهیهر روز 
 .. دختر ههی اون دختر یزنی با من حرف منطوری اي داشت که داریاون دختره چ_

 گفت دفع اخرت باشه ي بهش زدم که لبش پاره شد با داد بلتدی محکمیلی حرفش رو ادامه بده و چنان سنذاشتم
مع کرد و  من لباس هاشو جي کنان رفت باال اومده بود خونه هی؟؟؟گريدی فهمیزنی حرف مينجوریدرمورد اون ا

 یینمای سلمی رو روشن کردم داشت فونیزی بهتر خالص شدم از دستش نفسهام تند شده بود تلورونیاز خونه رفت ب
 رو شی ستاي لحظه حس کردم صداهی بودم که کجاس که شی من اصال حواسم نبود تو فکر ستای ولدادینشون م
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 اون بود؟اره مطمئنم دلم ي هست واقعا صداونیزی تلودمی فهمی بعد از مدتی بود ولالی حتما حس د خی ولدمیشن
 ی نمیی کاش اون شب کذاي من بود اشی کاش پي شد اون دوبلر شده اینم  صداش تنگ شده بود باورميبرا

 گرفته بود و نداد که زنگ بزنم با جون و دل گوش کردم به الی من رو نازی رو ببره گدششی ستاالیذاشتم ناز
 تهران باشه زدمی حدس منمشی ببگهی بار دهی ي کرد دوست داشتم برای دختر بچه صحبت مهی يصداش که جا

 ... اونجاسهار
 حدسم مارستانی مطمئن بشم که تهران رفتم تو بدی باشناسهی گفت پدرش رو می افتادم که میی دکتر رضاادی

 مادرم و خالم ی عصبانافهیونه با ق رفتم خی برم تهران وقتدیدرست بود تهران بودن رفتم خونه تا خبر بدم که ا
  کنم که خالم با داد گفتی کردم چی گفته چه شده اهان حتما خانم رفتی تعجب کردم چدمیرو د)مادر اون دختره(

  خجالت بکشي رفتار کردي واقعا که چرا با دخترم اونجوررضایاز تو انتظار نداشتم عل_
  مادرم ادامه دادو
 اری کن و از دلش دربیاون نامزدته برو گل بخر ازش معذرت خواه_

 بحث رو ندارم خودش شروع کرد دعوا رو ي و حوصله یی برم جادی زدم و وبه مادرم گفتم من کار دارم بايپوزخند
  منم نشوندمش سر جاشکردی دراز تر ممشیو داشت پاشو از گل

  کردمی مداشی پدی و به سمت تهران حرکت کردم بارونی خونه زدم باز
 
 دایا

 
اعصابم »  باشدیمشترك مورد نظر خاموش م« رفتم تو اتاقم و دوباره به ستا زنگ زدم ...  رفت ي نازنکهی از ابعد

ع به  درومد رفتم تو حموم و با همون لباسا نشستم داخل وان و شرومیدوباره گر...  گهیخورد شده بود اهههه بردار د
 و دمی پوشی با شلوار مشکی دار آبنی لباس آستهی رونی بمدم دوش گرفتم و اوهی ساعت بعد از می کردم بعد نهیگر

 یلی که خیی اپن جاي ترشک و آلوچه برداشتم و نشستم روکمیو ....  رو باز کردم خچالیرفتم طرفه آشپز خونه در 
 تمفی بود بکی نزددمیترس.....  خوامیمنم م:  کناره گوشم گفت یکیشروع کردم به خوردن که ... بهش ارادت مندم 

خودت  _ ؟؟ يدیسر و صدا کردم شما نشن _ ؟؟ يای سر و صدا میچرا انقدر ب _که دستش رو حلقه کرد به کمرم 
 که نزاشت نیی برم پاخواستمیحرصم درومد م..   از خودتونه ي بعدشم کريدیمگه گفتم کر گفتم نشن _ يکر
   هست برو بردارخچالیداخل  _. خوامیمن آلوچه م :گفت  و
 ... ادی به نظر خوشمزه مخوامی منوینه ا _
  ههه حتما منم دادم _
  يدیم _
  دمینم _
  يدیگفتم م_
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  دمیکفتم نم _
 .. شهیباشه االن معلوم م _

  ننننیخدا بزارم زم ترو:  و گفتم دمی کشغغی جهی دفعه بلندم کرد که هی بعد
  ي برزارمی نميعمرا تا اون آلوچه رو ند: رد و گفت  کي اخنده

 .... دمییینم _
  ی خودت خواستباشه
 جت از پله ها رفتم نهی و عرونی بدمی آلوچه رو گذاشتم دهنش و از بغلش پرعی دفعه اومد سمت لبم که سرهی بعد

 قی نفس عمهی.....  زدیباال و دره اتاق رو باز کردم و خودم رو انداختم داخل و دستم رو گذاشتم رو قلبم تند م
  خوابم بردهیبعد از چند ثان  که ضربان قلبم منظم شد خودم رو انداختم رو تخت ودمیکش
 

 نینازن
 

 يزی چی ناراحت شدم ولنکهیبا ا. اومدهشی گفت که ستاد کار پ زنگ زدومدی نشبمید. نبودنی که بلند شدم ابتصبح
 شگاهیپامو که گذاشتم تو ازما.شگاهیحاضر شدم که برم ازما.غذا هم تا خوردم باال اوردم.نگفتم و گفتم اشکال نداره 

فتن  دادم گشی رفتم و ازمارونی اومدم بیوقت.دمی دوهشگای ازماییدوباره حالت تهوع گرفتم و به سمت دستشو
 ی بود که بدونیخوشحال بودم حسه خوب.  رو صبح گرفتم مثبت بود شیجواب ازما..................... ادیجوابش فردا م

 گذاشتم و بعد به شی جواب ازماي و الدمی شاخه گل خرهی.ی تو شکمت باشه و تو مامانش باشکی بچه کوچهی
 خوبم تو ي  که از دوستادمی رو دي احمدمی که وارد شدم ستوان مرنیهم.چادرم سرم بود. سمت ستادتممدت رف

بعد از حاله و احوال ساده . بودمتی گفتم مامورستی نداتی احترام کرد و سالم داد گفت چه خبرا پي بود ادانجایا
 و  اطالع بدم دستم و بردم باالروان به جناب سدی اومد سمتم و گفت بذارشی شخصیمنش.نیرفتم سمت اتاق ابت

با .کردی مهی بود و داشت گرنی دختر تو بغل ابتهی. درو باز کرده بودمگهیاما من د.....  اخهیول_  خوادیگفتم نم
 رو شیگل و جواب ازما.کنمیباور نم_!!!نینازن:اروم گفت. تاره متوجه حضور من شدنیابت.وحشت بهشون نگاه کردم

با دو .  بردم نیی رو به حالت مسخره از سر تاپاش باال پاتمی من که برا تو شدم و دفیح:تمپرت کردم جلوش و گف
 اخرش کردی داشت خفم ممی کنم اما بغض لعنتهی گرخواستمینم.  و رفتم به سمت خونه ی سمت ور خروجدمیدو

 نابهشی ادای خونه ات رو از خونه خودمون کج کردم سمرمیمس. رو گونه هامختی داغم ري شد اشکاروزیهم اون پ
 دیتا رس. تا در باز شد خودمو پرت کردم تو اسانسورزدمیدرو پشت سر هم م....   خونشامیگفتم دارم مزنگ زدم و 

 ........هی گرریخودمو پرت کردم تو بغلش و زدم ز. که نگران دم در بوددمی رو ددایبه طبقه و در باز شد ا
 
 دایا

Ayda: 
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 زنگ درو زدن درو باز کردم و به کردی مهی داشت گرنگرانش بودم چون... خونمون ادی بهم زنگ زد و گفت منینازن
 پف کرده و قرمز شده بود نگاه کردم خودشو پرت کرد داخل بغلم و هی که داغون شده بود و چشمهاش از گرینینازن

 شی گرقهیمالش دادن کمرش که بعد از چند دق  بردمش طرفه مبل و گذاشتمش اونجا و شروع کردمهی گرریزد ز
  آروم شد بهش گفتم

  ؟شدهی چيناز _
  نت کرد..ای بهم خنیآبت..... دایآ _

   گفتمبلند
   ؟؟یچ _
 منم جواب کنهی مهی دختره بغلش نشسته داره گرهی)  عی گررهیزد ز(  دمی کنم که دریرفتم ستاد که آقا رو غافلگ _

 ..... رونی و گل رو پرت کردم تو صورتش و اومدم بشیآزما
   کردهیو دوباره شروع به گر.

   بسه به فکر اون بچه باشي نازسسسسسییییه _
  دای آخوامی بچه رو نمنیمن ا _
  ؟؟یگی میچ _
   بندازمشخوامیم _
   بدهحی برات توضنی آبتي بزاردی زر نزن بايناز _
 :  هق هق گفتبا
  خوامینه نم _
  با شه حاال آروم باش _

 بهش دادم و رو تخت خوابوندمش و شروع به ناز ي مسکن قوهی باال و لباس هاش رو عوض کردم و بردمش
   خوابش بردقهیکردن موهاش کردم که بعد از چند دق

  مینی رو ببی خوشبختهی رومیای چرا ما مخدااا
 ی عروسدی داده باریگ مامانم ی ولمی نامزذنکهی کنم با ايریگی رو پیرعلی جدا شدن از امي کارهادی هم بافردا
 و شمی راحت مگهی منم درمی دو ماه بعد از هم طالق بگی و بعد از عروسمیری بگی عروسمی ما هم مجبوردیریبگ
  ازدواج کنمتونمی نمگهید
 

 نینازن
 
 يکدوم گور: و گفتدی دستم رو محکم کشدایا. کردم بلند شدم که برمهیخوب که گر.ومدی اصال بند نممیگر
 بذار برات قهی دقهی ي منطق شدی بنقدی چرا ايناز_. برم خودمو گم و گور کنمخوامیم: ها؟گفتم ي بريخوایم



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 106 

با غم نگام کرد و !!یرعلی امیحت شتمی پنجای من ای بگی اگه به کسیونی به خدا مددایا: گفتم!! بده حیتوض
 بفهمه من ی علریار شب ام نذیول.شتی پگردمی رو جمع کنم بر ملمی وسارمیرفتم سمت در و گفتم م.باشه:گفت

 نداره ی باشه اون گناهادتی  مواظب خودتو بچت باش يناز_خدافظ _. نگران نباشادیامشب نم:گفت.نجایا
 تو نی باز شد و قامت ابتاطیدر ح. در اومدکی تيتا اومدم برم صدا. اطیح دکمه اسانسور رو زدم و رفتم تو. خدافظ
دستش اومد بابا که بزنه توصورتم که با داد . سمتمومدی و اون با خشم مرفتمی عقب عقب منجوریهم.  شدانیدر نما

به من   همیلیهه اتفاقا خ:دایا. سیبه تو مربوط ن:نی؟ابتی بکنيخوای میچه غلط:دایا. دستش واستاددایا
بدبخت تو اصال درك .شونمتی ماهیدستت روش بلند شه به خاك س:بعدش اومد جلوم واستاد و گفت .مربوطه

 لحظه عوض شد و رنگ هی تو نی ابتافهیق.  کنهی مي رو تو شکمش نگه داری زن داره بچه توئه عوضنی ایکنیم
 از دور دای ارونی اومد بدای کرد و از در خونه الم بغکردمی مهی که گرنطوری رو کنار زد و اومد سمتم همدایا.غم گرفت 
 ی دلخور بودم ولنی از ابتیلی خنکهیبا ا.  زدم و گفتم باشهي لبخندهیوسط گر.تروخدا مواظب خودت باش:بهم گفت

 و هیبا گر. راننده نشست و راه افتادی و خودش رفت رو صندلنیمنو اروم گذاشت تو ماش.کردیهنوزم بغلش ارومم م
 منو گهی دی که بعدش بهم بگنمی اون دختره رو ببمی ببريخوای مم؟؟ها؟ی ببريخوای کجا متم گفغیج
 و گفتم به رونی بدمی بدم دستم و کشحی بذار برات توضینه نه لعنت: بلند گفتبای و گرفت تقر؟دستم؟ارهيخواینم

اومد درو برام باز کرد .میبود به خودم که اومدم دم در خونه. کردمهیو رومو کردم سمت پنجره و گر.من دست نزن
 منو گفتمی به پشتش مزدمیم. پامو بذارم تو خونه اخرشم اعصابش خورد شد بلندم کردخواستمی نشدم نمادهیاما من پ
به خونه نگاه .اما اون انگار نه انگار در خونه رو باز کرد و رفت داخل و گذاشتم رو مبل و کتش رو دراورد.نیبذار زم

اروم اومد سمتم و بغلم کرد و .با دهن باز به خونه نگاه کردم. و شکسته بودختهی بهم رلیسا نصف وبایکردم تقر
 8 که يخواهر.اون دختره اون دختره خواهرمه .ستی نیکنی بدم به خدا اونجور که فک محیگفت بذار برات توض

 برگشته و الحا. پسر گذاشت رفت خارج و از خانواده طرد شدهیبخاطر .  تاسی اسمش اندمشیساله ند
 من تورو نی ورودش رو تو خونه اماده کنم باور کن نازننهی زمتخواسیم. مندنهی نفر اومده بود دنیاول.مونهیپش

 نی رو از رو زمشتی برگه ازماتای انی رفتي اونجوریوقت.  کنم انتیمحاله بهت خ. دوست دارميزی از هرچشتریب
 امی بهم نزد و گفت بی بوده حرفی بهش گفتم اون چیرچو ه.هی گرریبرداشت خوند چهرش رفت تو هم و زد ز

 شدم همه جا وونهی دياومدم خونه نبود.بخشهی خودشو نمادی سرت بیی اونه و اگه بالرهی تقصیگفت همه چ.دنبالت 
 ی چشی تو اون برگه ازمادمی گفت تازه فهمدای ایوقت....یدونی مگهی و ددای اومدم خونه انکهی تا ايسر زدم نبود

با .کنمی عوض نمزی چچیو که خدا بهمون داده با ه بچه رنی به شکمم کرد و گفت من تو و اینگاه. بودتهنوش
منم . که به خواب رفت دی نکشی و سرش گذاشت رو پام طولدی رو بوسمیشونی نگاش کردم که اومد سمتم پرتیح

 رو شکمم و به جوجم دمی رو کشتمدس. بودنیکار ابت.همونجا رو کاناپه خوابم برد صبح که پاشدم رو تخت بودم
 .رونیسالم دادم و پاشدم از اتاق رفتم ب

 
 شیستا
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 دیچی تو گوشم پی محسن چاووشي کردم صدای اهنگ رو پلهی ها مو تو گوشم گذاشتم و يهندزفر

 یشونی ، دل من گرفته ماه پی همه سرگردوننی اونیم
  تابم کن ، منو تو رنگ چشمات خوابم کنی باز دوباره بایب

 زنهیآخرش مرگ منه ، داره چشمات منو آتش م قصه نگو
 رمی می نگو که مرم،ی ، نگو مرمی سای دنی از تلخنگو

  مزارمی گل بهار ام، دشت الله زارم ، قلب داغدارم، سنگ بيا
  شمارم، زهر روزگارمی ماندگارم، روز ناگذارم ، زخم بدرد

  باختمی تو دل مي هام و با تو از نو ساختم ، باز به حرف هاخنده
 ی ، اومدم تو قلب تو مهمونی همه سرگردوننی اونیم
 خندمی کندم ، شکل خنده هات شدم می ستون قلب مو میب

  پرپر شدی هات از صدتا غزل بهتر شد ، خنده هات غنچه ولچشم
  مزارمی گل بهارم دشت الله زارم ، قلب داغدارم سنگ بيا

 ... شمارم زهر روزگارمی موندگارم روزگذارم ، زخم بدرد
 گرفتم من فردا مموی دوستام تصمي برای و دلتنگي همه دورنی کردم بس بود اهی هام اومده بود دوباره گراشک

 صبح راه افتادم 8 ساعت نی قزورمی هامو جمع کردم و به مامان و بابا گفتم من ملی خسته شدم وسانی قزورمیم
 رفتم استرس داشتم به دای و سمت خونه امدی خرینیری جعبه شهیتم  اول رفنی قزودمی بود رس10 ساعت بایتقر

 دیچی پدای اي شدم زنگ خونشون رو زدم که صداادهی پنیخودم جرات دادم و از ماش
 بله؟_
 باز کن_
 با دو اومد سمتم بغض دی من رو دی وقتومدی که داشت طرف من مدمی رو ددای باز شد به سمت خونشون رفتم ادر

 دمی ولم کرد خندقهی دق5 باالخره بعد هی گرریکردم کردم چقدر دلم براش تنگ شده بود نتونستم تحمل کنم زدم ز
   خونتي منو راه بدي خوایو گفتم نم

 نی که نازنمی ول کردی ساعتمی بعد نمی برنامه رو داشتنی هم همنی با نازننجاسی خم انی نازننمی تو ببایچرا ب_
 دمی شنونیزی ها صداتو تو تلوي کردفیگفت خوب ک

 واقعا؟_
 دایبله با ا_
 خوشحال یلی بارداره خنی گفت نازندای ای وقتنجای اونجا بودم اونا کارهاشون در ای من از وقتمی باهم حرف زدیکل

  رفتمی خاله شدی الکی الکایشدم ب
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 دایا
 

  یی انقدر خوشحال شدم که نگو وایی از تهران برگشت واشیستا
 ........  درست بشهکنندی ميزی که دارن رنگ آمنای خونه باباش انکهی بمونه خونمون تا اشی ستاقراره

 ...  رفت خونشوننی هم با آبتيناز
 ..   رخت خواب رو پهن کردم و دو تا بالشت گذاشتمنی باال و رو زممی رفتشی ستابا

 ...  نگذشت که خوابمون بردقهیو چند دق...... می رو بغل کردگهی هم دمای دومون مثله قدهر
 به پله آخر نیی پامی کردم و باهم رفتداری رو بشیستا...  شدم داری بشدی ماطی که داشت وارد حینی ماشي صدابا

 ...   هم پشت سرشیرعلی داغون وارد حال شد و امي اافهی با قرضای که علمی بوددهیرس
 ي هم خونسرد روبروش نشست و مجله ایرعلی نشست رو مبل و امتی با عصبانرضای متوجه ما نشدن چون علانگار

 .....  برداشت و شروع به خوندن کرد
 ... ارهی رو در برضای حرصه علخوادی مدونستمیم
   رو لبم نشستي رفتارش خوشم اومد و لبخند محونی ااز
 :  ت از جاش بلند شد و گفتی با عصابنرضایعل
  بکنم ؟؟ی من االن چه غلطیرعلیام _
  ي که خودت زديگند _
 ... شهی وقتا اعصابم خورد می بعضتی از خونسردریاههه ام _
 ؟؟  کنمکاریخب چ _
 :  و گفتیرعلی کالفه نشست رو مبل کناره امرضایعل_
 .. قشم....عاش...... یعنی....... نیبب.........دارم........دوست.........رو ......ش ....يمن ستا.......من ..........ری امنیبب_
 :  و پاش رو رو پاش انداخت و گفتزی مجلش رو انداخت رو میرعلیام 

 .... دونستمیم _
اخت و  نگاه سرشار از غم بهم اندهی کردی مهی دهنش و داشت گري نگاه کردم دستش رو گرفته بود جلوشی ستابه

 کرد رفتم کنارش هی داخله اتاق نشست رو اتاق و با شدت شروع به گردی رسیبا دو رفت باال و منم دنبالش وقت
 :  با هق هق گفتشیستا...   داخل بغلم و کمرش رو نوازش کردم تا آروم شهدمشینشستم و کش

 یسع.....ستیحالم خوب ن.... دایآ.....ده بود  مدت تنگ شنیا.... براش تو...دلم ....عاشقشم ...منم .. منم...دا ...يآ _
 ...کردم....
  نتونست حرفش رو کامل کنههی از شدت گرکه
 

 نینازن
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 :  و گفتمنی بغل آبتدمی و پردمی کشی از خوشحالغی جهی خونه می رفتنی آبتبا
   اومدشی ستايدید _
 :  گفتکردی بلندم منی که داشت از زمی درحالنیآبت
  آره فداتشم _
   خوشحالمیلی خیییییوا _
   خوشحالم خوشگلمتیمنم از خوشحال _

 :  لبم زد و گفتهی بوسه روهیو ..... رو تخت گذاشتم
  فندق بابا چطوره ؟؟ _
   بچه گونه گفتمهی صدابا
  ییخوبم بابا _
   فداتییبابا _
  خدا نکنه _
  یی دستشوو رفت...  عوض کرد ی کرد لباس هاش رو با لباس راحتي خنده انیآبت

 .... ادی بنی تا آبتدمی تخت خوابهی لباس خواب عوض کردم و روهی لباسم رو با منم
 : بوسه رو موهام زد و گفتهی نشی منم سرم رو گذاشتم رو سدی اومد و کنارم دراز کشقهی از چند دقبعد
  خانومم _
  جانم _
  ؟؟ی موافقرمی بگمونی فندق و عروسنی به مناسبت بوجود اومدن ای مهمونهی خوامیم _
  دمی کشی از خوشحالیغیج 

 ..  خوبهیلی خییوا _
 و نشی سرم رو گذاشتم رو سمی از هم جدا شدقهیبعد از چند دق..  سرم رو بلند کردم و لبام روگذاشتم رو لباش بعد

  خوابم بردقهیبعد از چند دق
 
 دایا

 
Aida: 

 می رفتمی صبح که بلند شدمی فردا دعوتمون کرد و گفت به خانواده هامونم اطالع بدي صبح زنگ زد و برايناز
 زدم و کاغذ رو پاره کردم و يپوزخند»   امیرفتم ستاد تا فردا عصر خونه نم«  میدی نوشته رو در دهی که نییپا

  ی انداختم آشغالدادمی لب فشش مرهی که زنطوریهم
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 ... ی درك که رفتبه
 :  گفتشیستا
  ؟؟ي عالقه مند نشدیرعلی تو هنوز به امگمی مدایآ _
  ؟؟يمعلومه که نه بچه شد _
 چقدر رفتارتون با هم سرده _
 لباس دنی و بعد از خررونی بمی رفتمی و حاضر شدمی صبحانه خوردشی پوزخند و رفتم طرفه آشپزخونه و با ستاهی

 ...  نه خومی اومدي فست فودهی و خوردن ناهار تو  ي جشن نازهیبرا
 ...  می ترسناك گذاشتم نگاه کنلمی فهی رو کاناپه و می نشستشی ستابا
 .... می ترسناك بودلمی عاشقه فی ولمیدیترسی مثل سگ منکهی ابا
 ...... می رو نگاه کردلمی و با دقت فمی شروع شد ما هم چهار زانو نشستلمیف
...  رمیگی حالت تهوع مفتمی مادشی هنوز یییوا....  بود به جز اون جاهاش چندش آورش ی خوبلمهی تموم شد فلمیف
  جواب رو داد ساعتنیاونم فقط ا...  اس دادم که فردا جشنه ویرعلی شب شده بود به امگهید
 
 دست کرده بود رو شی رو که ستای نثارش کردم و تخم مرعی کوفتهی»   دنبالت امی حاضر باش م6 ساعت«

 ي چطورمیدی نفهمقهی رومون و بعد از چند دقمی پتو انداختهی و می کاناپه ولو کردي و خودمون رو رومیردخو
 :  رو صدا کردمشی نشستم سره جام و ستادفعهی بود 2 ساعت می بلند شدیوقت... خوابمون برد 

 ستا؟؟ _
 هومممممم؟ _
  2بلند شو بابا ساعت _

   من مثله جت پاشد و گفتنهی عاونم
 واقعاا ؟؟ _
 .. می ساعت وقت دار4 می بخوريزیآره بدو چ _

 و رونی ساعت اومدم بمی راهرو بعد از نهی تو حموم ستا هم رفت حموم تودمی باال پرمی بعد از صبحانه رفتمی شدبلند
نم  باسرهی دورم موهام تا زختمی و موهام رو خشک کردم و با اتو مو لختشون کردم و ردمی پوشی راحتيلباس ها

 تل هی بافت زد رو موهاش منم حسسود بهش گفتم لخشک کرد و به ت بود همون لحظه ستا هم اومد و موهاش رو
 دخترونه که فقط رژ حی ملشی آراهی می کردن کردشی شروع به آرانکاری من بزنه بعد از تموم شدن اهیبافت هم برا

 هم چند تا گل شی بافتم ستاي گذاشتم اونا رو ال کوچولو داشتمدی از خد پر رنگ بود چند تا گل سفشی بمیسرخاب
 بلند با ساپورت ی مانتو مشکهی و روش دمی لباسم رو پوشعی سر5:15ه سرش به ساعت نگاه کردم اوهه یگذاشت رو

و عطر تلخ و .....  گردنم زدم هی و گرش رو رویی طالی مشکي و  روسری کلفت و کفش پاشنه بلند مشکیمشک
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 از یرعلین که همون لحظه امیی پامیبا هم رفت.....  هم حاضر شده بود شی کردم ستای خودم خالهیسردم رو رو
 :   به خودش اومد و گفتی ولشی ستادنی لحظه جا خورد از دهی رونیآشپزخونه اومد ب

   خانوم پارسال دوست امسال آشناشیبه به ستا _ 
 :  و  اروم گفتبنی سرش رو انداخت پای با شرمندگشیستا
  دیببخش _
  می تکون داد و گفت بري سریرعلیام

 نای اي نازي خونه ی جلپمیدی رسنی بعد از چند ممی و بعد از سوار شدن حرکت کردمی رفتنی با هم سمت ماشهمه
 طرفش می و رفتمی پارك کردرضای علنی رو کنار ماشنی ماشی بود و انگار منتظر کسسادهی دم در وارضایکه عل

 آروم باش: بود برگشتم طرفش و گفتم دهی دستم رو سفت چسبشیستا
 می تکون داد و بع راهمون ادامه داديسر
 شیستا
 و موهام رو تل بافت زدم دمی رو پوشنای همه ای بودم با ساپورت مشکدهی خری لباس مشکهی نای انی جشن نازنيبرا

 هم اماده بود دای اماده بودم ادمی رو پوشمی کاربنی لباس هام مانتو ابهی کردم رو حی ملشی اراهی گرفته بود ادیتازه 
 باهاش سرد باشم درسته که هم دی بادمی رو درضایکه از دور عل می بودنای انی خونه نازنکی نزدمی شدنیسوار ماش

رو محکم  دای کنم استرس داشتم دست اي کاردی خوب اون زن داره نبایمن اونو دوست دارم و هم اون منو ول
 با دمی رو درضای علمی شدادهی پی کرد و گفت اروم باش  وقتی نگاه مهربونهی بهم هی دردم چدونستیفشار دادم م

 و وارد خونه می از کنارش رد شدنیی سرم رو انداختم پاکنهی من رو نگاه مرونی بزدی مي که ازش شادییماچش
 زدم و از کنارش رد ي پوزخندهی سرخ شد دی منو دی اه از نهادم بلند شد اونم وقتدمی رو اونجا دالی نازی وقتمیشد

 نی نازنشی پمی رفتمی لباس هامونو دراوردنکهیشدم بعد از ا
 فندوق خاله چطوره_
 یییعال_
  پسرای دختر باشه ي دوست دارزمیعز_
  باشه سالم باشهي0 هر یمن خودم دختر دوست دارم ول_
 رفتم ي بلند شدم و به سمت اتاق نازکردمی رو رو خودم حس مرضای نگاه علینی سنگمی حرف زدنی عالمه با نازنهی

 ی مدمی رو تو چهار چوب در درضای علرونی بامی شد اومدم از اتاق بلی تکمی همه جیتا موهام رو درست کنم وقت
  گفتميخواستم رد شم که جلوم رو گرفت با لحن سرد

 برو کنار_
 رمینم_
  برو کنارگمیم_
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  تکون دادمو گفتمي سري بری هر جا خواستزارمی باهات کار دارم بعد مستای لحظه واهی_
 اطی تو حمی نه برنجایا_

  میستادی اي گوشه اهی و می حرکت کرداطی گفت و به سمت حي اباشه
  من کار دارمدی کارتون رو بگدییبفرما_

 گفت شد تا اومد اعراض کنم رهی نگفت و ب من خیچی هاول
  بود صحبت کنمنیری خواستم در مورد اون شب تولد شی خوب باشه میلیخ_

  کردم ادامه دادخی اون شب و اتفاقاتش ياداوری با دوباره
 گفته ما از اول قرار نبود ازدواج و غهی درمورد صدونمی منوی فقط ای گفت ولی اون شب به تو چالی دونم نازینم_

 نای اي همه گهی می عاقد چی فهمی حواست پرته و نمدونستمی رو خانواده تو دادن مشنهادی پنی ای حتمیعقد کن
 از هم جدا تی بعد ماموردونستمی کردم چون مبول زود عقد کرد منم قدی نباگفتنی بود  چون خانوادت میساختگ

ت عالقه مند  بعد چند وقت بهی بود ولنی دوست نداشتم اسم من بره تو شناسنامت  فقط همنی همي برامیشیم
   مناالتی اومد گند زد به تمام خالی نازی ولی خودم باششیشدم دوست نداشتم بهت بگم دوست داشتم پ

  هست که من ازت متنفر شدمی از اون موضوعکهی تهی نی ايهه باشه وا_
 متنفر نباش_

 رفتمی شده بودم داشتم مگهی دیکی کردم ازش متنفرم ی زدم و از جام بلند شدم اون لحظه واقعا حس ميپوزخند
  شد که برمنیکه دستمو گرفت و مانع از ا

  هی چشی اصللی دلي چرا از من متنفر شدستای لحظه واهی_رضایعل
  ادی بشی و سو تفاهم پننی وضع ببنی ما رو تو اادی جون نامزدت بالی نازترسمی کن چون میدسته من رو ول_
 دمین که صداشو شرونی بدمی دستم رو از دستش کشو
 ...شی ستایول_
 دشوی نا امافهی لحظه برگشتم و نگاش کردم که قهی خانوم تابان راحت ترم و رفتم سمت خونه دی مهرداد بگياقا_
 گفتی می گفت چدای بچه ها نشستم که اشی وارد خونه شدم پدمید
 شدم گفتم دوسش دارم من ی احساساتشبی بودم دیعنی ازش متنفرم کنمی االن حس مدای چرت و پرت ایچیه_

 ...دوسش ندارم ازش متنفرم بغض کردم و ادامه ندادم
 

 نینازن
 
 که ی خوبي دوست هانی که تو شکمم دارم اي جوجه انی انی ابتنی تمام داشته هام اي خوشحال بودم برایلیخ

 ی نشده بود کلیچی ه بزنم هنوزدی سفاوی دست به سزاشتی نمگشتی مثل پروانه دورم منی ابتی همه چيدارم  برا
 دم که گفتی رو دنی نگران ابتي نمونده بود چهره ی برام جونگهیباال اوردم د
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  عشقم؟یخوب_
 ستمیبد ن_
 داشته باشه ی خوبنی به ای گاههی اش گذاشتم چقدر خوبه ادم تکنهی برات و اومد بغلم کرد سرم رو روسرمیبم_

 دفعه برخالف دفعه نی ای رو داد بخورم وليزی چهی به ذور قهی و مراقبش باشه بعد چند دقششهی پشهی که همیکس
   و گفتمدمی خندووردمی قبل باال نيها
  هاينگه کن جوجت دوست داره تو بهش غذا بد_

 اهنگ هی تا که دنی رقصی ها می بعضمی دوتامون رفت از اول اهنگ گذاشته بودي کرد و قربون صدقه ي اخنده
 تکون دادم و اومد جلوم دستم رو گرفت و کمک کرد ي سرمی بريای کرد و گفت می به من نگاهنی اومد ابتمیمال

 دنیص به رقمی وسط  دستشو گذاشت رو کمرم و باهم شروع کردمیبلند شم رفت
 
 

I am the diamond you left in the dust 
 

 ي گرد و غبار رهاش کردي که تو تومی الماسمن
 

I am the future you lost in the past 
 

 ي گذشته گمش کردي که تو تومی اندهی آمن
 

Seems like I never compared 
 
 شهی نمسهی مقاچوقتی هرسهی نظر مبه
 
 

Wouldn't notice if I disappeared 
 يشدی تو متوجه نمشدمی مدمی ناپداگه
 

You stole the love that I saved for myself 
 
 يدی خودم اندوخته بودم رو دزدي که برای عشقتو
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And I watched you give it to somebody else 
 گهی دی به کسشی من تماشات کردم که دادو
 
 
 

But these scars no longer I hide 
   پنهان کنمشهی نمنی از اشی زخم هارو بنی ااما
 
 
 

I found the light you shut inside 
  کردمدای رو پيه در درون مسدود کرده بود کیی روشنامن
 
 

Couldn't love me if you tried 
 ی دوستم داشته باشیتونستی نميکردی تالش هم ماگه
 
 
]Chorus[ 

Am I still not good enough? 
 ستم؟ی مناسب نی کافي به اندازه هنوزم

 
 

Am I still not worth that much? 
 ستمی اونقدر سزاوار نهنوزم

 
 

I'm sorry for the way my life turned out 
  کردنمی به خاطر روش زندگمتاسفم

 
 

Sorry for the smile I'm wearing now 
 زنمی که االن مي به خاطر لبخندمتاسفم

 



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 115 

 
Guess I'm still not good enough 

 ستمی مناسب نی کافي کنم هنوزم به اندازه فکر
 

 هیا هم اومدن وسط باالخره اهنگ تموم شد همه دست زدن نشستم رو  هی بعضمیدیرقصی ممی که داشتیموقع
 غذا سفارش داده رونی از بنی موقع شام بود ابتگهی خوردم نفس سرجاش اومد دی برام اب اورد وقتنی که ابتیمبل

 اوردم  و باالیی رفتم دستشوعی کردم و سرادی بوش بهم خورد حالت تهوع پیبود غذا رو اوردن اومدم بخورم که وقت
  برام نمونده بودی جونگهید
 
   من رو گرفترضای علنمی زن و شوهرها اومدم بشي اومد برامی اهنگ مالهی نکهی تا امیدی رقصی کلدای ابا
  اهنگ رو با من برقصنی حداقل اسایوا_رضایعل

 حواسش به ما نبود چکسی وسط همی کردم و گفتم باشه رفتی و گفت لطفا پوفکردی کردم مظلوم نگاهم منگاهش
  گفتی ارومیلی خي اهنگ بود که  با صداي اخر هاگهی کردم دشیدستاش رو گذاشت رو کمرم منم همراه

 شما گفتنی قبلنا مستی هم نامزدم نالی توهم بس کن بخدا من تو رو دوست دارم نازي دورنیخسته شدم از ا_
 گهی دچکسی و نه هالیودم من تو رو دوس دارم نه ناز بی من از اول ناراضی ولدی کنی باهم عروسدیدوتا بزرگ شد

  تو رو خدا روتو ازم برنگردون
 کار ی چدی دونستم بای بزنم که لباش رو گذاشت رو لبام و نتوتستم حرفم رو بگم نمی زده بود اومد حرفخشکم

  دستم رو اطی رفتم تو حعی همون لحظه اهنگ تموم شد و من سرزدی ولم کرد نفس نفس مقهی دقهیکنم بعد از 
 ي کارنی متنفر بودم چرا گذاشتم همچزش که کرد من اي فکر کردم به کارشی پقهیگذاشتم رو لبام و به چند دق

 به خودت هان؟رفته یکنی منی و تلقي ازش متنفریگی می چرا الکيکنه که خودم به خودم گفتم تو که دوسش دار
 نی با دستام سرم رو گرفتم خسته بودم از انی نداشت نشستم رو زمدی جا به اون جا دچی گوشه که هکیبودم به 
  یسردرگم

 خواستم بهت بگم که چقدر دوست دارم و عاشقتم تروخدا نگو از ی شد می بکنم ولي کارنی خواستم همچینم_
 منو و اون دختره بود نی بی هر چرمی برام سخته من فردا میلی نرو خشمی از پگهی دي و منو دوست نداريمن متنفر

  نهای يبه من بگو دوسم دار  فقطتی خواستگارامی و هر وقت خانوادت اومدن دوباره مکنمیتموم م
_.... 
  ساکت نباش جواب منو بده_

 بگم منم بگم دوسش ی بکنم چلشی بزرگ بود تا بتونم تحلیلی من خي اتفاقا برانی اي همه کردمی نگاش مفقط
   تونم اومدم از جام بلند شم که دست منو گرفت و گفتیبگم نم تونم ی برم نمایدارم 
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 ی چه عذابي چند وقت که نبودنی تو ای دونی نمی بگدی باي جا برنی بدون جواب به سوال من از ازارمی نمسایوا_
 ی دونی نمدمی کشی چی دونی نمدمیکش
 ی و قراره با اون باشادی اون دختره گفت تو از من بدت می وقتدمی کشی من چه عذابی دونی دونم تو نمیچرا نم_

 اومدم چون تو ی نتونستم ولامی کردم بی چند وقت تنها بودم هزار بار سعنی نباشم تمام اشتی کرد که پدیو منو تهد
 یفهمی بود که دوست داشتم منی درد من فقط انم تونستم تحمل کیرو دوست داشتم دوستامو دوست داشتم نم

 رو الی کرد اومدم برم که نازی با تعجب به من نگاه مرضای علختمیری اشک مزدمی حرف ها رو منی که اورنطیهم
 خودم ي خواد فردا بری کرد و  گفت واقعا که برات متاسفم نمرضای دهنش گرفته رو به علي و جلوستادهی وادمید

  ی از دختر خالت رو بر گردونی عوضي دختره نی کردم به خاطر ایم فک نزنمیبهم م
 به بعد دور نی از انمی نبگهی مردم رو بهم بزنه دی خواد زندگی و اون خواهرت فقط میی تویبرو بابا عوض_رضایعل

 ؟يدی فهمیو بر عشق من بچرخ
   کنم فقط منتظر اون روزمکاری باهات چدونمی روشو به من کرد و گفت مالیناز
 ... حرف ها رفتنی گفتن ابعد

 دایآ
 بود ي لباسم سرمه امی به سمت رختکن رفتی سمتش و بعد از احوالپرسمی رفتمیدی رو دنی داخله باغ که نازنمیرفت

 گردنم زدم ي که گرش رویی طالي بزرگ سرمه اي با روسری و کفش مشکي داشت با ساپورت سرمه انیکه آست
 ..........  می به حرف زدن کردروع شي و با نازمی نشسترونی بمیستا هم لباسش رو عوض کرد و با هم رفت

 ...... نی آبتشهی هم رفت پيناز... موهاش رو درست کنه رهی ستا گفت مکه
 و ی کراوات مشکي سرمه ارهنی پی شد بهش نگاه کردم کت و شلوار مشکدهی کنارم کشی صنذلهی شدم که تنها

 ...  عطر سردش
 :  بهم نگاه کنه گفتنکهی ابدون

  رو کم رنگ کنرژت  _
   ندارهیبه تو ربط _

 :   طرفم و گفتبرگشت
 ....  همه آدم نشون بدمنی انی ربطش رو بيخوایم _
 :  گرد برگشتم طرفش و گفتمي چشمابا
  ؟؟یگی میچ _
 ...  همه آدم بهت نشون ندادمنی انیرژت رو کم کن تا ب _
 اومد دستم رو گرفت و کشوند وسط منم شیتا رو لبم و کمش کردم که همون لحظه سدمی اراده دستم رو کشیب

 .....  باهاش همراه شدمارمی رو دربیرعلی حرص  امنکهی ايبرا
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 مواجه شدم که همون لحظه آهنگ عوض شد و ری  بادکرده امیشونی و رگ پی دور زدم با چهره عصبانهی یوقت
 عطرش ي از بویکی لحظه کمر منم گرفته شد و رفتم تو بغله هیکه    .. نی رفت با آبتي و نازرضایستا رفت با عل

به خودش چسبوند سرم رو گذاشت رو   نداشته باشه و من رودی دچکسی گوشه که به ههی بردتم هی کدمیفهم
  گوشم حس کرد مي که نفساش رو رومی دستام رو دور گردنش حلقه کردم و شروع به تکون خوردن کردنشیس
  يدی رقصی چيبرا _
 ............به خودم مر _
چشام بسته شد دستم ....  لباش رو گذاشت رو لبام انهی ادامه جملم رو نزاشت کامل کنم سرم رو آورد باال و وحشکه

 که لباش رو از شدی داشت آهنگ تموم مگهید.... و هول دادم که بدتر دست خودم درد گرفت نشیرو گذاشتم رو س
 : رو لبام برداشت و گفت

 ... شهی تر منی سنگمتی جری جمله رو بگنی اي بخواگهید باری _
 از دستش فرار کردم و رفتم سره جام نشستم عی تموم شد و من داغ کردم از خجالت تمومه بدنم داغ شد سرآهنگ

 ...  رورضای نه علدمی رو دشیبه دور و برم نگاه کردم نه ستا
 ...      ....... گهی جا خلوت کنند دهی رفتن حتما

 
 نینازن
 

رو مبل نشستم شروع کردم ماساژ دادن .کردیپاهام از درد ذوق ذوق م. بود که تموم شده بودی ساعتکی یمهمون
 ماه مونده تا 5 من زیعز: و گفتمدمی وقتشه؟خندشدهی با هول اوند سمتم و گفت چنیابت. کردم ي آي آیپاهام و الک

 نی بذارم زمنمی سنگزمیعز_بغل_ی مکنکاریچ عهه_داره نی ناراحتنکهیا_ ادیپام درد م_شده؟یپس چ:وقتش گفت
 به لبم یگذاشتم رو تخت و بوسه اروم. دمیخند.   در برابر منیتو هنوزم فنچ:  و گفتدیگونم رو بوس..یشی متیاذ

:  تو بغلش و گفتدی منو کشدی اومد کنارم دراز کشنی زدم ابتيلبخند. شهیبذار بغلت کنم پات خوب م:زد و گفت
 ونی خوبمو مدی زندگنی من بودم انی زمي زن رونیخوشحال بودم چون خوشبخت تر.ستنجای جات اشهیهم
 به نامه روش بود نوشته خچالیبلند شدم که صبحونه بخورم رفتم سمت . نبودنیصبح که پاشدم ابت.  بودمنیابت

 فعال عشق امیزود م نگرانم نشو شهی داره درست منای شراره اهی اومد فکر کنم قضشیستاد کار پ. نمیسالم نازن:بود
 .نهی زمي مرد رونیاون بهتر.عشقمون پاك بود. من بود ی مرد زندگنیابت.با لبخند نامه رو چسبونوم به خودم. نیابت
 

 شیستا
 لباش ی حرفچی برم گردوند بدون هنیی سرم رو انداختم پادمی از پشت بغلم کرد خجالت کشرضای علالی رفتن نازبعد

 ولم کرد از خجالت قهی دو دقیکی کنم دستام کنارم بود بعد ي تونستم کاریرو گذاشت رو لبام چشمام رو بستم نم
 سرخ شدم
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 ؟ی کشیچرا خجالت م_
 تونستم اونجا بمونم و ی نمگهی سمت خونه ددمی دوعی بزنم اروم اروم عقب رفتم سری توتسم حرفی کردم نمنگاش

  دای اشی رفتم پعیسر
 ؟يچرا سرخ شد_
 ـیچ...چـــــــیه_
 ي انقدر سرخ شدی چيمعلومه پس برا_
  گهی ولم کن ددایا_

 نیی نگام کرد سرم رو انداختم پامرموز
 ....ستا لبات_
 ؟یلبام چ_
 ي کردیرژت پخش شده چه غلط_
 انقدر دای اشی پاك کردم و رفتم پعی رژم پخش شده بود دور لبم سریی رفتم تو دستشوهی بدبخت شدم سريوا

 اومد می گوشي بودم که صدادهی خونه دراز کشمی رو بهش گفتم باالخره جشن تموم شد و رفتزیاسرار کرد همه چ
 دمی جواب ندادم و گرفتم خوابگهی دحمه حتما مزای داشتم باز کردمش از ناشناس بود نوشته بود سالم خوبامیپ

   داشتمامیصبح که پاشدم چند تا پ
 رضامیعل_
 جواب بده_
 شیستا_
 ي دیچرا جواب نم_

 تا صبحونه بخورم دای اشی جواب ندادم پاشدم و رفتم پگهی چرت و پرت ها بود خوب خوابم دنی هم از اگهی دچندتا
  و شروع کردم به صبحونه خوردندای اشیرفتم پ

 ؟ی کار کنی چي خوایم_دایا
  کنم؟ی کار می چویچ_
 گمی رو مرضای علوانهیدا_
 دونمیچه م_
  وفتهی نی اتفاقدی که اگه منصرف شددی با هم نامزد بمونی اونم دوست داره چتد وقتيتو که دوسش دار_
 ادی مشی خدا بخواد همون پی قبول کنن هر چدی خانواده من قبول کنن خانواده اون هم بادی بایخوب درسته ول_

  سردهیلی رفتارت با هم خی کار کنی چیرعلی با امي خوایتو م
   بودنی از اولم تو فکرم همرمی طالق بگ خوامیم_
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 ....دای ایول_
 در گهی کنم دی کار هامو مرمی می که خودم دارم چند وقت بعد عروسي که خواسته انهی اما اگر نداره که همیول_
  نزنی مورد حرفنیا

 ... گفتم و شروع کردم به صبحونه خوردني اباشه
 

 نینازن
 

 ماهوراه که فال قهوه ي شبکه هانی از ایکی تو خونه تنها نشسته بودم و خواستی ميزی در حد مرگ کرم ردلم
 عییی زنگ زدم و گفتم سرشی و ستادای رفتم سمت تلفن و به اعی تو هوا زدم و سری بشکنهوی.کردمی نگاه مگرفتیم
 اومد؟ ایبه دن بچه شدهی چگفتی می اومد تو هکه دایا. دم در بودنقهی دق10اونا در عرض .دیی خونه من بدودیایب

 و فال دادی برنامه که مشاوره منیدستشون رو کشوندم سمت مبل و تلفن رو برداشتم به ا.  که تو شوك بودشمیستا
 و می رو کم کردونی تلوزي تلفن رو که برداشت صدادنی ترکگهی ددنی رو فهمهیبچه ها قض. زنگ زدم گرفتیم

 ي رو با لهجه من دراوردنایهمه ا. مشاوره زنگ زدميسالم خانم برا: گفتم.زمی عزدییبفرما:گفت  زنهفونیزدم رو ا
 زمیخوب عز:زنه گفت . ي نازيریبم: زد پس کلم و گفت دونهی هم دایا.زدی داشت مبل رو گاز مشیستا.خودم گفتم

ه صورتش زد  اشپزخونه به اب بتو  خنده و رفتری پق زد زدای که گفتم انویا.  قره قوز لوي کبره؟یشما اسمت چ
 زنه افهی قگهید. اکبر اباد سوفال _ ؟یزنیاز کجا زنگ م:زنه.دمیپاچیخودم داشتم م. بودیدنی دونی زنه از تو تلوزافهیق.

خانم من  _ زم؟ی عزهیخوب مشکلت چ_زنه. می بخندمینی زده بودم رو ضبط بعدا با بچه ها ببونیتلوز.رو به موت بود
 ساعت ور ور چرت و پرت می کنم؟زنه بعد نکاری چدونمینم. زنهیمن و م.  هیعصب. اد خونه ی مریشوهرم د

واقعا _شه؟ی دم در خونت درست ميزیری ميخری هست شما می محلولهی بشم تیرانی ايبایقربون لهجه ز:گفت
گفتم    ي اوردری گکول برو بابا اوسهیتو دلم .    شهیصد درصد شما از محلول ما استفاده کن درست م_ داره؟ریتاث
تاقطع کردم هم . باشه  خداحافظ _ فقط محلول زمی نداره؟ نه عزي اگهی کارا رو ندارم راه دنیخانم اخه من پول ا_

 با بچه ها می رو از ضبط برداشتم  و نشستلمیف. جمعمون کننشدینم. پهن بودننیخودم هم بچه ها رو زم
قربون لهجت برم : شیستا. بودمدهی نخندنجوری وقت بود ایلی خيناز سیدهنت سرو:دایا. شده بودی عاليوا.میدید

 ی اونا رفتن تازه وقت کردم نگاهمی با بچه ها ور زدگهی ذره دهی نکهیبعد از ا. چاکرم:دست به کمر گفتم.  خلیخل
 کردی مد دلم دریلیخ. شام درست نکردم :  گفتم و زدم تو سرم و بلند گفتمینی ههی شب بود 10به ساعت بندازم 

.  وارد شدنیهمون لحظه ابت. ی سونوگرافي برامی ماهم بود قرار بود فردا بر6. دمیرو  مبل  دراز کش.زدیچه لگد مب
 می پاشو بردهی چرا رنگت پرزمی عزیخوب: با دو اومد سمتم و دستم و گرفت  گفت دیمنو که رو مبل شل و ول د

. نه وقت نکردم_؟ي خورديزیچ:رو شکمم بوسه زد و گفت.هزنی نگران نباش لگد مهیعی طبزمینه عز:گفتم.دکتر
 دیخودشم دراز کش.  بلندم کرد و گذاشت رو تختنی ابتمی غذا  خوردیباشه  وقت_.پس پاشو غذا گرفتم_

 که باعث تصادف شما شده از طرف اونا نیمعلوم شده اون ماش. گرفتنش:  گفتشد؟یشراره چ:گفتم.کنارم
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 بود تو اون کینزد. شدمی عصبیلیمنم خ: رو چشمام زد و گفتي بوسه انیتیا.  بودز قرمتیچشمام از عصبان.بوده
 گهی دمی فندق بابا هم باشنی به فکر ادی حاال تموم شده فکرت رو مشغولش نکن ما بایحادثه تو رو از دست بدم ول

 گهید. فدات شهییاباب: موهام رو بوس کرد و گفت. ییاوهوم بابا: و گفتمنشی زدم و سرم گذاشتم رو سيلبخند. 
 . شد که خوابم بردی ساعت چند بود و کدمینفهم

 
 دایا

 
 .   گذاشته بودنی و آبتنی نازنی از مهموني چند روزاالن
 . رونی هم رفته بود بشیستا

 ..... ی روز عروسنی تعهی خونمون براانی بی علری قرار بود مادر و پدر من و امامروز
 دورم و ختمی موهام رو صاف کردم و ری شلوار کتان مشکهی قلب قرمز و هی که روش ی بلند مشکنی لباس آستهی
 ...... نیی اومدم پایشی آراچی بدون هينطوریهم.... ی صندله مشکهی

 ...  سفارش دادمرونی غذا از بنیبخاطر هم....   شدی نممی حالیچی هي که از آشپزمن
 ...  بود که زنگ خونه زده شدومدهی هنوز نیرعلیام

 ...  بودندیرعلی من و امي بابامامان
 ........ کردم و دعوت به نشستنشون کردمی احوالپرسباهاشون

 ..  کردم کهییرای پذلی و آجوهی با مازشون
 ...  لحظه زنگ در زده شدهمون

 .. میاوردی عاشق ها رو در مي ادادیبا
   گفتمی با مهربوندای پی علری لحظه در باز شد و قامت ام خوش رفتم طرفه در که هموني با روپس

 ؟؟ی خسته نباشزمیسالم عز _
 :  گفتي رفت تو نقشش و با  لبخنداونم

 .....  سالم خانومم _
 ...  موهام بوسه زدي بغلم کرد و روبعد

 نحو که نی و با بهتردمیکشب  کرد ومنم رفتم غذا روی سالم و احواپرسنکهی و بعد از امی رفتییرای هم به سمت پذبا
   و همه رو به صرف شام دعوت کردمدمی چزوی گرفته بودم مادی شیاز ستا

 ... خی کنار استخر و همه شروع کردن به گفتن تاري های صندلهی رومی نشستمی از شام رفتبعد
 پشت سرمه یکیدر حال شستن ظرف ها بودم که احساس کردم ......   گهی هفته د4 ی ال3 آخرم شد حدود که

 ...  از دستم افتاد شکستوانی ل  ودمی کشي بلندنی ههی یرعلی امدنیبرگشتم پشتم رو نگاه کردم و از د
 ......  و آروم آروم شروع به جمع کردمنشستم
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   و قرمز شددی سفکهی سرامي روختی خون قرمزم ردی برقی کوچولو رفت تو دستم و عمکهی تهی که
و شروع به شستن دستم کرد از پشت بهم ..  آب رهی شد و بلندم کرد و بردم سمته شیدستم گرفتاره دست  مچ دمید

 ..  گرمش تمامه گردن و گوشم رو در بر گرفته بودي بود و نفس هادهیچسب
 .... کردیچی و باند پی رو ضده عفوندستم

   از تموم شدنه کارشبعد
  و به سمت باال اتاقم راه افتادمدمی دستم رو از تو دستش کشی حرفچی هبدون

 
 شیستا
 
 بود ي قشنگ و سر سبزیلی اونجا بود رفتم پارك خکی که نزدی رفتم پارکرونی چون مهمون داشت اومدم بدایا
 الی که پفیی منم رفتم اونجادمی دالی از بچه ها پفیکی که دست گاهی بازکی نزدي های نشستم رو صندلکمی
 نکهی بدون ای برگشتم خوردم به کسیوقت  رو گرفتمالی پفقهی شلوغ بود بعد ده دقیلی خستادمی و تو صف وادادنیم

 نگاش کنم شروع کردم به حرف زدن
 ... زمـــــختی همش رستی مگه صف نيستادی وانجایچرا ا_
  ووردمی سرم رو باال اوردم از تعجب داشتم شاخ در مکه
 ؟ی کنی کار می چنجایاِتو ا_
  ی کنی کار می چنجای بگم تو ادیمن با_
  خواست اومدم بخرم که خوردم به توی مالی رو اورده بودم دلش پفنیریش_
 نجای مهمون داشت اومدم ادایمنم ا_
 شمی با ذوق اومد پدی منو دنیری شی که وقتنیری ششی پمی هم رفتبا
  سالم خاله_
 ؟ی دلم خوبزیسالم عز_
  من کو؟يالیاله پف_
 می هم خودش خسته شد هم من که نشستنکهی کردم تا اي با اون بچه بازیادم کل رو دالشی بغلش کردم و پفو

  گفتنیری رو به شرضای که علزدی و لبخند مکردی که نگاه مرضاهمیعل
 ي کردتیخوب زن من رو اذ_

 ـــــی اذیتینه بابا چه اذ_شیستا
  گفت؟گفت زن من که متعجب برگشتم نگاش کردمی چنیا

 زن تو؟_
 یشی مندهی در اگهیاره د_
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  خوامممی من اش مدهی گفت اه بسه دنیری بزنم که شی حرفاومدم
 می برای بزمیباشه عز_رضایعل
 که بلند شدم و رفتم موقع گهی دای بودم که برگشت بی من همچنان رو صندلی رو گرفت رفت ولنیری دست شو

 می دور بزنمی شب شده بود که گفت بلگهی دمیدی خندنیری شي به کار هایخوردن اش کل
   قبول کردرضاهمیعل
 گهی درمیخوب من م_
 کجا؟_نیریش
 گهی دمی برای کجا بگهیراست م_رضایعل
 کهی نزدنجای اشهی راهم دور مگهینه د_
 رسونمتیخودم م_رضایعل
 دهی دایاله ب_نیریش
 دی پرنیری شمی که سوار شدنی رفت پشت و منم رفتم جلو همنیری شدم شنی تکون دادم و سوار ماشي ناچار سراز

 و گفت اهنگ اهنگ اهنگ
 زارمی جات بچه االن منیبش_رضایعل

 شروع کرد به قر دادن و خوندن با نیری اهنگ رو گذاشت با شروع شدن اهنگ شهی کرد و نیی اهنگ باال پاچندتا
 اهنگ

 
 ی روم اگه نباششی پی هستشهی دلم همتو
 

 ی باششهی باشم آرزوم که مشهی که معاشقت
 

 ي داریی جاهی کُنج دل ی ولییزم جدا و ايدور
 

 یی صدای و بیزنی تو وجودم که می نبضمثل
 
 

 شونهی پریی تو تنهای وقتشبا
 

 وونهی دل ِ دنی ارهیگی مسراغتو
 

  درمونمیی توهامی خستگجواب
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 خونمی هنوزم از تو میستی نخودت

 
  فکر داشتنت مثه خود ِ مجنونمتو
 
  آخرم عشقت شده جونمدیاُم
 
  خستمگهی دی دلتنگي شبانی ااز
 
 دونمی که اسمشو نمی حسنی ااز
 

 خونهی از تو مرهیگی می وقتوونهی دل دنی ادونهی نمکس
 

  تو فدا شمي که باشم تا براخوامی فقط ممن
 

 خونهی از تو مرهیگی می وقتوونهی دل دنی ادونهی نمکس
 

  تو فدا شمي که باشم تا براخوامی فقط ممن
 به خوردن می برگشت شروع کردی شد و با سه تا بستنادهی پنی جا نگه داشت و از ماشهی رضای علمیدی که چرخکمی

 نگاه کردم تموم کرد البته نصفش رو خودش بود نیری تونم کامل تموم کنم به شی رو نمی بستنهی وقت چیمن ه
   خاك تو سر منیول
 ي خوریچرا نم_رضایعل
  تونمینم_

  برق زد و گفتچشمامش
  خورم  بهتر از مال خودمهین مبده من م_
 دمیساکت شدم منظورشو فهم.. یکی نداره که ماله هممون یفرق_
   فرق دارهشینه چون تو خورد_

 خسته شده بود ه یلی خنیری رو پاك کردم شنیری بر داشتم و صورت شي دستمال کاغذهی نیی رو انداختم پاسرم
 بچه رو رسوند خونه و رفت باال و اومد رضای خوابش برد علعی حرکت کرد سرنی ماشی ها وقتی رو صندلدیدراز کش

  بهت بگميزی خوام چی که گفت ممیگشتی برممی داشتنییپا
  شنومیم_
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 ی قبول مدونمی با خانوادم حرف بزنم مدی قبلش بای خوام ازدواج کنم با تو ولیمن که بهت گفتم دوست دارم و م_
  رنی پذی هم تو رو مندفعهی دفعه قبول کردن اهیکنن اونا تو رو 

_... 
 تا بر گشتنشوون منتظر من باش دوبار گردنی بر مگهی دو هفته دیکی من رفتن مسافرت احتماال تا يخانواده _
 تی خواستگارامیم

  برمادهی خوام پی به خونه که گفتم ممی بوددهی رسبای نگفتم تقريزی کردم و چنگاش
 چرا_
  خوام قدم بزنمیم_
  می شام بخورمی قبلش بري خوایباشه نم_
 نه ممنون_
 باشه پس به رف هام فکر کن_
 ی امروزش تشکر کردم و تا خونه به حرف هاش فکر کردم نمي شدم و ازش به خاطر کار هاادهی پنی ماشاز

 ... کنهمیی حرف بزنم تا بتونه درست راهنمای با کسدی کنم بای چدیدونستم با
 

 نینازن
 

 بزرگ  بود یلیخ.  رو دوست نداشتم میمانتو حاملگ. کردمی خودمو نگاه منهی بودم  و داشتم تو ادهی رو پوشلباسام
 رو پس زدم و نی بو بود ابتنی حاال برام بد تری ولمینی عطر مورد عالقم خورد به بي از پشت بغلم کرد بونیابت.

 رو طمیشرا: گفتم؟ي عطر من بودنیتو که عاشق ا: و گفترد با تعجب نگام کنی؟؟؟ابتي زدهی چنی انیاه ابت:گفتم 
در اسانسور رو باز کرد و باهم .  میبا هم به سمت در رفت. دیببخش.باش گلم : زد و گفتيلبخند.  گهیدرك کن د

 یلی خزمیمنم عز_!!!!! فتمی پس می دارم از خوشحالنی ابتيوا................... ی به سمت سونوگرافمیرفت
 یمامان: به شکمم کردم و گفتمی ؟ نگاهرونی بادییچرا نم!  منه اخه یدخمله گلهه گوگول. دخمله مینین_.مخوشحال

 سروصدا نکن نقدیا: رو هوا بغلم کردو گفتنیابت. اخهنتتی ببخوای دلش منجای مامانت ارونی بایدخمله گلم زود ب
 ماه 3فقط .  قربون صدقه دخترم رفتن ردم و باز شروع کدمیخند. به کارت برس یچیه_ها؟؟ _!!  هااخورمتیم
 خدا يوا.یسمونی دنبال سمیرفتی منی با ابتدیاز فردا با. نمی رو ببمی تا گوگولکردمی صبر مدی باگهید
 که تو بغلش بودم نطوریبا تعجب نگام کرد و هم. نمی اخه ابتي رو به هم دادی خوشبختنی که ایمرس!!!!!ییسمونیس

 ییباشه بابا: زدم گفتميقهقه ا. عواقبش واستاي پاي کردیطونیش:  گفتقهی چند دقاز بعد. دنمیشروع کرد بوس
 .. خوابم بردی کدمی که نفهمدمی خندنی ابتي از دست کارانقدریا.  ییفدات بشه بابا_. کنمی نمیطونی شگهید
 
 دایآ
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 : گفتم  تخت ويفکر نشستم کنارش رو  اومده بود و همش تورونی از بشیستا
  ستا ؟؟شدهیچ _

   کرد و آخرش گفتفی ماجرا رو برام تعرتمام
  ترسمی کار کنم می چ دی بادونمیمن نم...دایآ _
 پس دیخوای رو مگهی  اونم تو رو شما همدي تو اونو دوست داريریگی به خودت و اون سخت ميستا چرا دار _

 گهی دهیبنظرم تنب.... دیتو زجر د مدت بدون نی اونم تو ای فکر کنی منطقکمی ی کني لجبازنکهی ايبهتره بجا
 ... بستشه

 قهی و بعد از چند دقدی پکر کنارم دراز کشي اافهی هم با قشی که ستادمی تخت دراز کشي حرف رونی از ابعد
 .. خوابمون برد

 بود اروم از دهی راحت کپالی نگاه کردم که با خشی به ستاخواستی ميزی زود بلند شدم دلم به شدت کرم رصبح
 ..  آروم رفتم طرفه اتاقي برداشتم و دوباره همونطورخی آب وانی لهی و رفتم طرفه آشپزخونه و بنیتخت اومدم پا

 ...  نگاه کردمافشی قبه
   کنمی کرمم رو خالکمی که ستی جز تو در دسترسم نگهی ددی ببخشییییآخ
  3.....2.....1 شماره با

  شی کردم رو ستای رو خالخی آب
  بازززز شده یموهاش رفته بود تو هوا و چشاشم گرد شده بود و دهنش مثل اسب آب.... بلند شد غیکه اونم با ج..

 ......  بود
 ....   از تخت بلند شدشی ستادمی خنده که درهی زدم زیپق

 ... رونی از اتاق رفتم بغی دادم و با جحی فرار و برقرار ترجمنم
 ... نیی پله ها اومدم پااز

 ...  دنبالمومدی سرم رو نگاه کردم هنوز داشت مپشت
 ... کمهی نزددمی دگهید... دمیچرخی طرفه مبل ها و دور مبل ها مرفتم
 ... ي رو مبل بعددمی رو مبل و پررفتم
 ..  مواجه شدمیرعلی متعجب و اخمو امافهی ادامه داشت که سرم رو چرخوندم و به قينطوریهم
 ...  و از پله ها رفت باالدی کشی بنفشغی جدی رو دیرعلی امیوقت هم سرش رو برگردوند شیستا
 
 ...  خشکم زده بودسادهی مبل واي روينطوری من همیول
 .. دیچرخ........ بودم روش رو سادهی که وای اخمو اومد طرفم و دور مبلافهی همون قبا
 ...  قدم تا شونش بودی رو مبل بودم ولنکهی با اسادی اومد روبروم واو
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 ....   نگاه از نوك پا تا فرق سر بهم انداختهی
 .. ی تنه طوسمی تابه نهی و ی شورتک طوسهی لباسام افتادم ادهی تازه

 ...  باال کهرفتمیکنم داشتم م  نگاشنکهیبدون ا  ونیی مبل اومدم پاي از رویی پروبا
  ستادمی صداش ابا
  میدی بلند دنی داخل خونه بدون دامن و بلوز آستاریب چه عجب شما رو _
 :  برگشتم طرفش و گفتمیی خودم رو کنترل کردم و با پروی خندم گرفته بود ولنکهی ابا
   و مخصوصا افراد با جنبهپوشمی لباس مينطوری داشته باشه ااقتی هر کس ليمن برا _

   سرخ شده بودتی از عصبانصورتش
 از پله ها رفتم باال  توجه بهش با دو بدون

 
 شیستا
 
  من خوابمفهمهینم... خر... شعوریب... ی عوضيدایآ

 برم دی کنن بای سرم دارن خونه رنگ مری سر بزنم خهی برم خونمون دمیپوش  لباس هامو عوض کردم و لباس رفتم
 ينطوری همابونی ناهار هم گرفتم براشون تا سر ظهر بخورن تو خهی رفتم کار ها اخراش بود ی چه خبره وقتنمیبب

 لباسهاهم ضعف دنی عاشق بچه هستم با دکه چقدر لباس من  خداییییی وادمی دیمونی سهی که  زدمیقدم م
 بود و ی ابشیکی بنفش بود ی صورترهنی پهی دمی گفته بود بچش دختره رفتم چندتا لباس براش خرنی نازنکنمیم
 ذوق داشتم انگار بچه خودمه داشتم یلی بچه رو تو اون لباس ها تصور کردم خزمممی عزییموی لگشی دیکی
  بودرضای زنگ خورد علمی که گوشرفتمیم
 بله_
 ؟یسالم خوب_
  ی ممنون تو خوبیمرس_
  منم خوبمیش تو خوب با_
 ؟ی داشتيکار_
 ؟يفکراتو کرد _
 اره_
  خوام نظرت رو بدونمیرون؟می بمیری بي خواستم بگم امروز وقت داریم_
 باشه فقط کجا؟_
  روتختی که قهوه ری شاپیپ همون کاف شای کافایب_
 ؟ي نداريباشه کار_
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 نه منتظرتم_
 باشه خدافظ_
 خدافظ_

 ... حرکت کردمنی نازني  و به سمت خونه ي نازشهی برم پدی بانی بود تا قبل از اومدن ابت11 رو نگاه کردم ساعت
 

 نینازن
 و با اوت رونی جنگ زده  اوردم بتی ذره خونهورو از وضعهی خونمون منم ادی زنگ زد و گفت که داره مشیستا

 زنگ در ي گذشت که صدانی م10 هی. بود نشستم منتظرشدهی برام خرنی که ابتمی مسخره حاملگيلباس ها
 دی اومد باال پریوقت.در واستادم همونجا دم.  شکمم بزرگ شده بودیلیدست به کمر رفتم در رو باز کردم خ.اومد

.  کهي نداراقتی ضربه به دستم زد و گفت لهی.  شدممویبابا ولم کن اب ل:اخرشم گفتم .کردیماچ مبغلم شلپ شلپ 
 اتیهمه محتو.با ذوق نشستم کنارش_. بهت نشون بدمنی بشایب_ه؟ی چنایا:گفتم . بودکی پالستهیتو دستش 

 و کردمی اونور منوری منم که همانا به ذوق اباسا رو اغی لباسا همانا و جن اودنی دزی رو مختی رو رکیپالست
 بچه در ي که برای لباسا رو بردم تو اتاقشی رو بوس کردم و تشکر کردم بعد از رفتن ستاشی ستایکل. دمیخندیم

 فکر کردن به با. دی تا شب خرمی باهم برادی م5 گفت که ساعت نیابت. بعد از ظهر بود3ساعت . مینظر گرفته بود
 دمگوشم اسمم رو ی که هیکی يبا صدا..... ...... که تو ذهنم داشتم همونجا رو کاناپه خوابم برديدی سفیونسمیس

 ی ساعت1 گفت ؟ي اومدیتو ک: با هول بلند شدم و گفتم. اومد جلو چشممنی ابتافهیق. چشمامو باز کردمزدیصدا م
 بلند شدم و اون دی خرمی برمیخواستی اومد مادمیتازه .  جوجهيبرا دی خرمی پاشو حاضر شو بر6 خانم ساعت شهیم

 دی خري به سوشیپ. رونی  از خونه اومدم بنی و دست در دست ابتدمی مسخره رو پوشيلباسا
 
 دایآ

 
 ...  رفت رو مخممی زنگ گوشدوباره

 بار 60  بعد ظهره حدود6 اتاقم بلند شدم و رفتم طرفه تخت از صبح تا االن که   مبل کوچکهی از روتی عصبانبا
 .. زنگ زده

   رو برداشتم و گفتمی گوشتی عصبانبا
  ؟؟يخوای از جونم میچ _
   نحسش گفتي صدابا
  خودتو _
  دنی شروع کرد خندو
  و توووودونمی من می کنجادی مزاحمت اگهی بار دهی فقط کنمی تکرار مگهی بار دهیخفه شووو فقط  _
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  دمیاوه اوه خانوم مغرور ترس _
 :  گفتی الکیی با مظلوم نماو
  من و نخور _
 .. خفه شوووو _
 ...  اومد تو اتاقمیرعلی قطع کردم صدام انقدر بلند بود که امو
 واسه دونمیمن نم... یپسره انتر عوض:  لب فش دادن رهی رو انداختم رو تخت و شروع کردم زی گوشتی عصبانبا
  اه.. نگرفتن نوی ایچ

 ....   رفت رو مخممی زنگ گوشهی صدادوباره
 با دی جنبری دی گرفتن گوشهیو دست من برا.. رو از رو تخت برداشت و دکمه اتصال رو زد ی گوشیرعلی امدمی دکه

 و صورتش قرمز بود نگاه رونی دستش و گردنش  از فشار زده بود بي که رگایرعلیوحشت از جام بلند شدم و به ام
 .... کردم

 ..... واری پولش رو داده بودم رو پرت کرد تو دونیلی مهیکه   رونمی نازنیو گوششوووو بلند گفت   خفههی ریام
 :  اومد سمتم و گفتآروم

  بود نه ؟؟؟دی حمنیا _
 ......  لکنت افتاده بودمبه
 ...  با دادش به خودم اومدمکه
 ... د المصب جواب بده تا نزدم داغونت کنم _
   شجاع شدم رفتم روبروش و آروم  گفتمي چجوردونمی دفعه نمهی

  نداره؟؟ی ربطچیتو ه  بهیدونیم _
 رمیگی بگذره طالق می نکبتی عروسنی که از اکمی عاشقتم ؟؟ نه آقا ي کردفکر

 :  پوزخند زد و گفتهی
حاال ...  میری طالق بگعی بگذره تا سری عروسنی کم از زمان اهی منم عاشق تو ام منم منتظرم يهه تو فکر کرد_

 .. کرده ؟دای شماره تو رو از کجا پدی حمنمیبگو بب
   باال انداختم و گفتمي اشونه

 ... دونمینم _
 ... زنه؟؟یچند روزه بهت زنگ م _

 ...  ماههیحدوده _:  انداختم و گفتم نیی رو پاسرم
 ...دمی دادش از جام پربا
  ؟؟ی و تو بهم نگفتزنهی مردك بهت زنگ منی ماهه اهیاالن  _
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 ...... گهی دشدینم....خوب . ......خوببب  _
 .....  رو کنترل کنهتشی کرد عصبانی و سعدی کشیقی عمنفس

 :  مِن مِن گفتمبا
  ؟؟؟دی رو نگرفته بوددیمگه شما حم _
 ....می مجازاتش کنمی تا بتونمی پبدا نکردهشی بر علیما مدارک _

 ... رونیرو برداشت و از اتاق رفت ب می کارت گوشمی تکون دادم که اونم پاشد و سيسر
 اومد رو لبام و شروع یی لبای تخت ولو کردم که همون لحظه در باز شد و گرمهی و خودم رو رودمی کشیقی عمنفس

 ... دنمیکرد بوس
 :  گفتی بم و مرتعشي کنار گوشم با صدا  ازم جدا شد وقهی شد و نفس کم آوردم بعد از چند دقگرد چشام

 دفعه بهت ارفاق کردم نی اشهی منی مجازاتت سنگستی به من مربوط نی بگگهی بار دهیبهت گفته بودم که  _
 ...... شمی نمی بوس راضهی مطمئن باش با گهیدفعه د
 ... رونی بزاره حرف بزنم از روم بلند شد و از اتاق رفت بنکهی ابدون

  و بلند گفتم... پرت کردم طرفه در  و متکام رودمی کشغی جهی جام بلند شدم و از حرص از
 ..... دی دارفی پرو تشریلی خانمهری آریرعلی اميآقا _
 رو نی ماشچیی و بعد از سر کردنه چادرم  و سودمی زدم و لباسام رو پوشگهی دغی جهی جوابم نداد و دوباره دمی دکه

 ........ رونیبرداشتم و از خونه زدم ب
 

 شیستا
 
 دای منو و ای پاتوق اصلنجای بود  ای دنجي جاومدی خوشم منجای گفته بود رفتم  از ارضای که علی شاپی سمت کافبه

 قلب درست کرده بود هی گل رز قرمز ي با گلبرگ هازی قشنگ بود رو میلی اونجا نشسته بود خرضایبود رفتم باال عل
 یمشک بادکنک قرمز و ز هم پر بود انیو وسطش اول اسم خودم و خودش بود و زم

 ی و گفت خوشت اومد؟همه داشتن نگاه مشمی ذوق زده شدم که اومدم پیلی هم دوتا شمع روشن بود خزیرو م 
  کردن

  هیعال_
 جعبه هی بشی که جلو پام زانو زد و از جدنی دی و همه ما رو ممیخوشحالم که خوشت اومد هنوز سر پله ها بود_

   خوام نظر تو بدونمی گفت می ارومیلی خيدراورد و بازش کرد و جلوم گرفت و با صدا
 ي مردم از من خواستگاري شوك زده شدم االن جلوی کنی بلند تر گفت با من ازدواج مکمی دفعه جملشو نیا

  دست مردم اومد نگاش کردم گفتيکرد؟صدا
 جوابت؟_
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ست ننو گرفت و  اومد دست منو گرفت و حلقه رو انداخت تو دستم به دستم نگاه کردم دنیی رو انداختم پاسرم
  دی درخشی بود و منی خوشحال بود به انگشترم نگاه کردم تک نگیلی خی برد نشستم رو صندلزیسمت م

 خوشت اومد؟_
  قشنگهیلیاره خ_
 ؟ی کنی من ازدواج م؟باي خوام از دهنت بشنوم  منو دوست داری االن مي به من ندادیاونجا که جواب_
  شنبدم گفتم بلهی که خودم هم به ذور می ارومي صدابا
 بود و با ستادهی که اونجا وای زدم به کسي کنم لبخندیدوتا دستم رو گرفت و گفت مطمئن باش خوشبختت م 

 I  اورد که شکل قلب بود و روش نوشته بودی شکالتکی کهی که مرده ارهی کرد اشاره کرد بره بیلبخند نگاهمون م
Love You 

 تونمی چقدر دوست دارم و بدون تو نمدمی فهمي که نبودی چند وقتنی خوشحالم که تو رو انتخاب کردم تو ایلیخ_
 معصومت که برخالف رفتارت بود افهی تو بغلم عاشقت شدم عاشق قی کنم من از همون روز اول که رفتیزندگ

 حرف عاشقانه زد و تو ی بود گفت کلدهی کشن که در نبود میی از درد های کلنیی زدم و سرم رو انداختم پايلبخند
 گرفتم و دراخر گفت که موی تصمنی شدم که بهتری مطمئن مقهی گفت دوستم داره و من هر دقیهر حرفش م

 که گهی و مگهی از عششقش به من مي وقفه اچی هر موقع که برگشتن بدون هگردنی از سفر برمری دنایمادرم ا
 ..... از چند وقت بعدشغی دری لحظات عمرم بود ولنی زدم بهتریخوشحال سر ز اي رو دوست نداره لبخندالیناز
 

 نینازن
 
خودمم . باشهیعی طبدی بامانمیدکترم گفته بود که زا. روزا بود که وقتش برسهنیماه اخرم بود هم.....    ماه بعد 3

 گهیدکترم گفته بود هفته د.کردی دلم درد میلیکال امروز خ.  خوردی هم به هم نمکلمی هينجوری اخواستمی منویهم
 بهتر دی تا شادمی دور کمرم و رفتم رو تخت دراز کشبستم  شالهی.  باشهمانمی زاي براکردمی فکر نمنی هميبرا
 که داریب.دمی بهتر شدن دردم گرفتم خوابيبرا.  بود10 اما االن تازه ساعت ادی خونه نبود قرار بود  ظهر بنیابت.شه

 يصدا با.  شده بود چشمامو از درد بسته بودم ادیدرد شکمم ز. ادی بنی بود که ابتکید نزگهید. بود13شدم ساعت 
 می بردی گفت بلند شو بلند شو باکردی داشت نگام می سرم بود با نگرانيباال.  و چشمامو باز کردمدمی از جا پرنیابت

 ....دمی نفهمیچی هگهی تکون بخورم خودش با عجله بغلم کرد و دتونستمیاصال نم. دکتر
 
 دایآ

 
 .... شده بودظهر

 ... ومدی شب می علریام 
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 نیی و با دو از پله ها رفتم پارونی اومد با دو از اتاق اومدم بنیی تلفن از پاي بودم که صدادهی تخت دراز کشيرو
خل  داشی ستای استرسي و صداری گغامی که بازور خودم رو جمع کردم که تلفن رفت رو پفتمی بود از پله بکینزد

 ... خونه پخش شد
 ... کنهی ممانی داره زانینازن...... ای زود بدایآ _

 ...  رو برداشتم و گفتمی گوشعیسر
 ؟؟...... مارستانیکدوم ب _
 ».........« مارستانیب _

 چیی و بعد از سر کردنه چادرم سودمی لباسام رو پوشعی رو پرت کردم رو مبل و با دو از پله ها رفتم باال سریگوش
 ....   حرکت کردممارستانی رو برداشتم و با سرعت به طرفه بنمیماش
 کالفه کناره نی آبتیعی طبمانی رفتم طرفه اتاق زامیی رو پارك کردم و بعد از نشون دادن کارت شناسانی ماشعیسر

 ....... رش بود کنارضای و علزدی تو راهرو قدم مشیستا...  شدی تو راهرو پخش منی نازني هاغی بود و جسادهیدر وا
 ....  جلورفتم

 ...  بچههی و صدانی آخر نازنغیج که
 .......................... خداااااااایییوا

   به بچه ها نداشتمی خاصاحساس
 ..... رفتی میلی ویلی االن دلم قیول

 ...... نی کوچولو رو گذاشت تو بغل آبتی نی و ن رونی پرستار از اتاق اومد بقهی از چند دقبعد
 

 به همه پخش کردم و رفتم طرفه ینیری با ش  دسته گل خوشگل گرفتمهی رو برده بودن بخش زنان رفتم نینازن
 :  همه هستن با شوق رفتم تو اتاق و گفتمدمیاول سرم رو کردم تو که د......  ياتاق ناز

  جمعتون جمعه گلتون کمه که اونم اومد _
   به خودم اشاره کردمو

   عنمون کم بود که  اونم اومدگهیه دن _:شیستا
  می ندارازی ني به عنه دبگه امی عن دارهی گهینه د _
   به خودش اشاره کردمو

   کرد و گفتیجونی خنده بهی يناز
  دیهر دوتاتون عن _

 ......  سرم درست کردمي منم گل رو گذاشتم کناره تخت و چادرم رو رودندی خندهمه
 ......  از مالقاتبعد

 ...  شب بود10:30 طرفه خونه به ساعت نگاه کردم رفتم
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 ...  مواجه شدمیرعلی امیو رفتم تو و با چهره عصبان..... باز کردم دی با کلدرو
 ...  نبود بهش خبر بدمادمی اوه اوه

   رو خودش داغون کردنمی نازنی گوشیعنی نداشتم ی گوشخب
 ... گهی بهش نگفتن دنی و آبترضای علحتما

   طرفه صورتم سوختتتتهی حرف بزنم که اومدم
 ... ......  نفرت نگاش کردمبا

 :  گفتی که منی آبتهی تلفن اومد و بعد از اون صداي صداکه
 خونه ی وقته رفتیلی خ  به اداره زنگ زدم گفتني اومد هر چقدر بهت زنگ زدم جواب ندادایداداش دخترم به دن _
 خونه ؟؟ هر چقدر بهشون اسرار کردم بزارن برسونمشون نزاشتن تا االن دیس خانوم ردای رو ولش کن آنایحاال ا...
 ..  بودن از طرفه من ازشون تشکر کن فعال داداش خدافظنجایا

 
 
 ....  بوق آزاد تلفني صداو
 .... دادی میمونی نگاه کردم رنگ نگاش خبر از پشیرعلی امبه
 :  لب گفتمرهی پوزخند زدم و زهی

  ازت متنفرم _
 ....  رفتم باالي از پله ها با خونسردو

 ... رهی و مزنهی خنجر مهی رهی که هر کس بهش می کمتر از درده قلبم بود قلبیلی سدرد
 

 شیستا
 
 هنوز به مامان و باباش ی ولزدی خوب شده بود تو روز ده دفعه زنگ مرضای دو سه ماه که گذشت رابطم با علنی اتو

 نی اومده بود اول ابتای بچه تازه دنمی بودمارستانی بي رو بهم زده بود تويامزد خواد فقط نینگفته بود من رو م
 اومده بود زشت بود ای تازه دننکهی با ازمی عزنی بچه رو ببدا خي تو اتاق وامی بعد هممون رفتنی نازنشیرفته بود پ

 رضای کوچولوشو گرفتم تو دستم و ناز کردم علي بچه دوست دارم بغلش کردم چقدر کوچولو بود دستایلی من خیول
 شمیاومد پ

 ؟يبچه دوست دار_
   عاشق بچم مخصوصا دختریلیخ_
 ی کنی بغلش ممیشیما هم بچه دار م... شاایا_
   درومدنی ابتي که صداکردمی خدا به اون روزها فکر ميوا
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 مامانش باشه تو بغل من و کمی ما هست ها از اول بغل تو بوده بذار ي بابا بچه يا_
  با عشق بهم نگاه کردننی و ابتنی زدم و بچه رو بهشون دادم و نگاش کردم نازنيلبخند

 می کل کل کرددای با اکمی اومد دای اکه
 نی نازني برايگری بود و دی نی که کوچولو بود مال نشیکی و دو تا پالك دراورد نی بچه رو گذاشت بغل نازننیابت 

 رهی و دوباره با عشق بهش خيدی که کشي همه دردنی از طرف من به تو به خاطر ای ناقابلهی هدهی نیا _نیابت
 گفتم اسمش نی رو به نازنرضای علشی رو دارم رفتم پرضای من علی شد ولمی لحظه به عشق پاکشون حسودهیشد 
 ؟ي بذاري خوای میرو چ

 رای گفتن ویی دوتانی ابتبا
  شش اذان گفت گوری بچه رو بغل کرد و زنی ابتبعد
 که مرخص شد همراه اونا سمت ی تا وقتمی مرخص بشه تا بعد ظهر اونجا بودنی شد امروز بعد ظهر نازنقرار

 غذا درست کردم قبلش همه رو فرستادم برن بابا بدبختا خستن منم اومدم نی و ابتنی نازني براکمی میخونشون رفت
 فتم رنی بچه و نازنشیفقط غذا درست کنم  غذا و سوپ  درست کردم و پ

  تو زحمتيدستت درد نکنه افتاد_
 د؟ی فندوق خاله خوابيدینه بابا همه زحمت ها رو تو کش_
  دی خورد و خوابرشویاره ش_
  توِهی شبیلی ، خــــــــــــــــــــزمـــــیعز_

 ....ونه بودم و کمکش کردم و رفتم خنی نازنشی پکمی به بچه کرد و سرش رو بوس کرد ی نگاهنینازن
 

 .  اومدهشی مشکالت پيسری میذاری اگه پارت کم مدی لفت نددوستان
 یپارت. دی درك کنی ولفمونهی وظمیذاری البته منت نمرهی کردن واقعا وقت گپی پارت گذاشتن و تانکهی انی همچنو

  میذاری ساعت براش وقت ممی ما ندیخونی مقهی دق5که شما در 
   از نظرات خوب و سازندتونیمرس. دی بموندی صبور که هستنطوری همدوارمیام

 نینازن
 
 نفس گفتی میدکترم ه.  بودادی زیلی بود دردش خیعی طبمانمی چون زازدمی مغی فقط جمردمی درد داشتم ماز

 ...........دمی نفهميزی چگهی بچه اومد و دهی گري وضع بود که صدانی همقهیچند دق. بکش قیعم
 نیابت. کردنی چشمامو باز کردم  همه جمع بودن و داشتن نگام مکردی متی که داشت پشت پلکام رو اذي نوربا

 ؟ي ندار؟دردیخوب: اومد سمتم و گفتعیسر
 بچم؟؟؟_
  ارنشی بگمیاالن م_
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  اعتنا نکردم ودی کشری پرستار با بچه وارد شد از ذوق بلند شدم و مشستم اما شکمم تهی لحظه در باز شد و همون
 ناز بود رنگ چشماش و موهاش به من و رنگ پوستش و یلیخ. خدا شکرتي خوشگل  وای دختر گوگولهی.نشستم
 شیستا.  دستم گرفت و در گوشش اذان خوندز بچه رو انیابت. از ذوق بوسش کردم. رفته بودنی به ابتشینیحالت ب

 ؟ي بذاری چيخوایحاال اسمش رو م:گفت
 .......رایو: میت کردم وباهم  گفنی به ابتینگاه

 
 دایا

 
 ... نی بغله نازندمی و پرنیی دو از پله ها اومدم پابا

 ....  گرامشون خونمون دعوت بودندي با شوهر هاشی و ستانی نازنامروز
 .... نندی مبل بشي دعوت کردم که رونی و آبتنی نازناز

 زل زدم که همون لحظه چشاش رو باز کرد و زد دشی بود رفتم طرفش و به صورت سفی توده صورتهی ي نازبغله
  نوری ادمی پرعی منم سرهی گررهیز

 :  لب گفترهی زي نازکه
 کنهی فرار مدهی دوالی خاك انگار هیییا _
   کرد و سرش رو تکون دادی زد و نچ نچزی نگاه تاسف آمهی و

   کوچولو کردرای دادن وری رو مبل و شروع به شنشست
 ...  بودشی ستانباریشد و ا زنگ در زده دوباره

 کردن ي و شروع به بازرای بود و دستام رو باز کرده بودم رفت طرفه وسادهی من که دم در وادنی بدون دشیستا
 .... باهاش کرد

 :  بهش زدم که گفتی پس گردنهی شی کردم و رفتم طرفه ستاکی سالم و علرضای علبا
  ؟؟یزنی االغ چرا ميا _
 .. ی بچه فروختهی دوست چند سالت رو به یعوض _
 رو رای هم که انگار عذاب وجدان گرفته بود وشی سر تکون دادم و بدون توجه بهش رفتم آشپز خونه و ستاهی و

  در اومدي نازهی که صدايپرت کرد بغله ناز
  هووووشهههههه_
 ...  اومد دنبالمو

 : و گفت بودم که ستا اومد از دستم گرفت ختنی ري حال چادر
  زرد آبهيزیری مهی چنیا _

  نکی کرد تو سی بودم رو خالختهی که ریی چابعد
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 :  دور گردنم و گفتدیچی پی ها رو در آوردم که دستینیری شخچالی از
 ....  نکنشونی و پریرعلیام ) گفت طنتی تو هوا زد و با شیبعد بشکن....(  تو رو خدا قهر نکن دایآ _
 :   بهش زدم و با پوزخند گفتمی پس گردنهی

  ؟؟خونهی کبکت خروس مهیچ  _
 :  گفتداشتی ها رو بر مینیری دونه از شهی که داشت ی حالدر
  نخونه ؟؟يخوای ممهی عروسگهی ماه دهی _
 : تعجب برگشتم طرفش و گفتمبا
  ؟؟یگیراست م _
  ؟؟هیدروغم چ _
 ..  تو گلوشدی پرینیری رو بغل کردم که ششی زدم و ستاغی جهی ی خوشحالاز

   جدا شدم و زدم پشتش که حالش جا اومدازش
   دستت بشکنه قطعه نخاع شدمی الهدایآ _
 . گوه نخور  _
  خورمیمن تو رو نم _
 ... شمی سگ نميمنم غذا _
 شهی پمی رو برداشت و با هم رفتي چاشی رو برداشتم و ستاینیری و من شمی دادانی کل کل رو پاي نازي با صداکه
 ... نای ايناز
 
 رضایعل
 
 االن خواهرم چه ی دونی؟نمي دختره رد کردنی تو بچه خواهرم رو به خاطر اشهی مینه پس بچه خواهرم چ_

  کنهی نگاه ميحور
 هی که دختر خوبيدی ديدی رو دشی خودت که ستاادی بدم مالیمامان جان من از ناز_
 نی خواهرم انداخت زمي منو جلوي تو به خاطر اون روی ولهی خانوم و مهربونیلی دختر خهی گم دختر بدیمن نم_
 بود اونم ی پدرم پدرم هم راضشی کردم و رفتم پی پا داره پوفهی مرغش ی رو مخش ولرمی بابا چند روزه دارم ميا

منو  اسم ومدی بدمون مالی تو خانواده ما هممون چه من چه خواهرم رز چه پدرم جز مادرم از نازومدی بدش مالیاز ناز
 کنه و بعد رفتم یکم با اون صحبت کردم که مامان رو راضی انیپدرم انتخاب کرده رز رو مامانم و اصال بهم نم

 اوقات شتری بلی دلتیمامان صحبت کنه رز تو تهران بود به خاطر درسش اونجا بود به هم. رز به اونم گفتم باشیپ
 نمی بود رفتم رو مخاطب10 رو برداشتم ساعت میفتم اتاقم گوش ردی کنی حرفا که مامان رو راضنینبود بعد از گفتنه ا

  رو گرفتم بعد سه تا بوق برداشتشیو شماره ستا
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 سالم_ 
  یسالم خوب_
 ی تو خوبیمرس_
  ممنون چه خبر_
 فته؟ی بتونهی می ساعت چه اتفاقمی ننی تو اي زنگ زدشی ساعت پمیبابا ن_
 خوب دلم برات تنگ شده بود_
  ادیخوب حاال برو خوابم م_
  ری شب بخزمیباشه عز_
  ریشب تو هم بخ_

 و دمی خندش از اون ور اومد و قطع کرد دراز کشي نه من که صداکردی نه اون قطع می بودم قطع کنه ولمنتظر
 خوابم برد صبح که پاشدم بابا و رز با نکهی خوب فکر کررم تا اي هازی زدم به سقف نگاه کردم و به چيلبخند

 یلی بزاره خي شب پنجشنبه قرار خواستگارردا في شده بود و زنگ زده بود برایمامان حرف زده بودن و مامان راض
 تو گوشم غشی جي که جواب دادم صدانی بود همشی زنگ خورد ستامیخوشحال شدم که همون لحظه گوش

 دیچیپ
 دختر اروم باش_
 رضایوا عل_
 هیچ_
 يباالخره با مامانت حرف زد_
  اره_
 بخورم يزی چهی رو پرت کردم رو تخت و رفتم تو اشپزخونه ی گوشمی و باالخره قطع کردمی حرف زدي اقهی دقده

 تموم ی و خوشی باالخره مراسم به خوبشی که اومد هم من استرس داشتم هم ستاي فردا روز بعديو اماده شم برا
  خونه مامان دوباره شروع کردمی اومدی وقتمیبد  کار هامونو انجاممی ماه بعد تا بتونهی ي افتاد برایشد و عروس

   پسرومدی اون خوشت نمی دختر خواهر من که بهتر بودا اخه تو از چیول_
  ها خوابم بردزی چنی فکر کردم که با فکر کردن به ای ندادم و به روز عروسیتی من به حرف هاش اهمیول
 

 شیستا
   که کنارم بود اروم گفترضای اومده بود علای هفته بود دنکی زمی نشستم دوباره بچشو بغل کردم عزنیازن نکنار

  پسر؟ای بچه اولمون دختر باشه يدوست دار_
  و پرستششی براش اسم هم انتخاب کردم پرستش ،ستایمعلومه که دختر من از بچگ_
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 ی رفتشیاوو تا کجا پ_
  دوست دارم مخصوصا دختریلیخوب من بچه خ_

  بده بچه رو بخوابونمشیستا_نینازن
  خوابونمینه خودم م_
  بابا بچه مو بده_
 ی سالگ5 تا بچه بزرگ کردم رسوندم سن 3 سرم ری دم بعد خودم بلدم بخوابونم خی نمرینخ_
  بودن؟ای تا بچه ؟اونوقت ک3_رضایعل
 بچه اورد دختر بود انتقدر بغل من هی مونیرگ تر شدم همسا بود البته اونموقع بچه بودم بعد که بزنیی اشیکی_

 ...شی که زد به من گفت مامان و سومی حرفنی و اولدی خوابیبود فقط بغل من م
 بزار بچه رو بخوابونه دست از سر ما هم گهی تا فردا برات داستان می ولش کن اگه ولش کننی نازنگهیبسه د_دایا

 برداره
 داشت گهی خوندم براش دیی الالکمی راه رفتم و اروم زدم پشتش و کمی دایفتم تو اتاق ابچه رو برداشتم و ر

 یی بالش برداشتم و گذاشتم رو پام و بچه رو گذاشتم رو پام و تکون دادمش و دوباره براش الالهی بردیخوابش م
 رضای علدمیکامل تو خواب بره اومدم پاشم برم که د  هم اروم تکونش دادم کهقهی چند دقدی خوابنکهیخوندم تا ا
 ستادهیکنار در وا

 ؟ي اومدیاز ک_
   هاي دوست داریلی معلومه بچه خياز همون اول تو انقدر حواست پرت بچه بود متوجه من نشد_
 .... نشدهداری تا بچه برونی بمی برایگفتم که من عاشق بچه هام حاال هم ب_
 
 دایآ

 
 خسته وارد شد با همه کالفه سالم ي اافهی هم با قیرعلیهمون لحظه ام  از اتاق من خارج شدند کهرضای با علستا

 ...  پوشوندمششی صورتم هست که با آراي بهش ننداختم هنوز آثار شاهکارش روی نگاهمی نیکرد و من حت
 قهی با سلشی و با کمک ستادمی کشسی گرفته بودم رو داخل درونی رو که از بیی طرفه آشپزخونه و غذاهارفتم

 .. بعد از خوردنه شام  وزی همه نشستن سره مزی رو مدمیچ
 ...  حرف زدن قصد رفتن کردنی کمو

 .....   دمی تخت دراز کشي بدون توجه بهش رفتم باال و رونای اي و نازشی از رفتن ستابعد
 .....  خوابم بردهی بعد چند ثانو
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 حی ملشی آراهی بود دهی فقط اتو کشینی شدم موهام رو باز درست کرده بودم یه چ نگاه کردم به بنهی خودم تو آبه
.... 
  دی گره رژه قرمز رو برداشت و رو لبام کششیارا

 .....  ستا بودی عروسامروز
 هفته بعد هی ما ی اومده و عروسشی پتی آقا ماموري برانکهی مثل ای باشه ولنای ما زودتر از ستا ای بود عروسقرار

 رو فمی کنکهی گردنم زدم بعد از اي رو  گرش رو  ام رو سر کردم ویی طالي و روسردمی رو پوشمیافتاد مانتو مشک
  که ستا اون جا بودیبرداشتم رفتم طرفه اتاق

 گره اومد و شی آرااری بغلم که همون لحظه دستدی و پردی کشی از خوشحالی جبغدمی دی خوشگل شده بود وقتیلیخ
 :  منم شنلش رو رو سرش درست کردم و گفتمرونی از اتاق رفت بشیستا....  دییداماد اومده بفرما:  گفت

  نگران نباش _
 ....   منم دنبالشنیی تکون داد رفت پاي زد و سری خوشکللبخند

 و شی بردار به خودش اومد و گل رو داد دست ستالمی في مونده بود که با صداشی مات و مبهوت رو ستارضایعل
   رفتننیو با هم به سمت ماش...  دی رو بوسشیشونیپ
 ....  به خودم اومدممی گوشي صدابا

   سردش تمام بدنم رو لرزونديدکمه سبز رو زدم و صدا.... شدی روشن و خاموش ممی رو گوشیخی يوالی هاسم
 ...  اونجامگهی دقهیدق 2 _
   قطع کردو

 ...  رفته بودندرضای و علشی تکون دادم ستايسر
 ....  اومدهدمی خورد فهممی که گوشی و تو سالن نشستم با تکشگاهی تو آرارفتم
 ...  کردیو داشت با تلفن صحبت م....  پشتش به من بود یرعلی رفتم امنیی از پله ها پاآروم

 ....  و صحبتش قطع شد  پاشنه کفشم برگشت طرفمي صدابا
 اونم اومد و حرکت کرد به طرفه قهی که بعد از چند دقنیرفتم نشستم تو ماش مونده بود روم بدون توجه بهش مات
 ... باغ
 .........  بودندومدهی نرضای تو هنوز ستا وعلمی و باهم رفتدنی هم با ما رسنای اي به باغ که همون لحظه نازمیدیرس
 

  می پاشدم تا لباسامون رو عوض کنيمنم با ناز.....  می نشستتی دور از جمعي جاهی میرفت
 ... می هم به طرفه رختکن رفتبا

 دوره کمرم حلقه شد ی دستدمی لباسم بود که دپی زری و من هنوز درگرونی بعد از عوض کردنه لباسش رفت بيناز
 : ازم جدا شد و گفت...  و لباش رو گذاشت رو لبام واری دفعه چسبوندم به دهی...  باال دی لباسم رو کشپیو اروم ز.... 
 ..  پر رنگ بوديادیرژت ز _
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 ...  بدون توجه بهم از اتاق خارج شدو
 ...  نگاه کردم رژم کم رنگ شده بودنهی شده بودم به خودم تو آخشک

 ... کردی تاپ تاپ مدلم
 :  زدم رو قلبم و آروم گفتممشت

 ... ستی ن در نبار اون ماله توي جنبه بازیب
  هم اومدندرضای رو سر کردم و از اتاق خارج شدم که همون لحظه ستا و علمی روسرعیسر
 

 نینازن
 از کارم شهی همي برانیبا کمک ابت.  کرد دای رنگ و رو پمیزندگ. عوض شدزای چیلی خمونی تو زندگرای اومدن وبا

 نی اسم رو من و ابتنیا.  کوچولوم کردمرای به وینگاه. در انتظار بچم باشه يدوست نداشتم خطر. کردمیخداحافظ
لپش رو بوس .  فرشته ها شده بودنی بودم عده که تنش کری صورتیتو اون لباس عروسک. میباهم انتخاب کرد

 قربون صدقش رفتم نگام رفت سمت ی روش زدم و کلي و اونور کردم بوسه انوری  دماغش رو ادیکردم که خندد
 يعاشقتونم رو لپش بوسه ا: مون رو بغل کرد و گفتییاومد سمتم و دو تا. کردیگامون م داشت با لذت ننیدر ابت

 رفته ی بچه به کنیا:بعد با خنده گفت .  گرفت بغلش دیخندی رو که داشت مرایو. شتری بیلی خیلیزدم و گفتم ما خ
 چاك رو هی بلند که ی کردم لباس  طوسنهی به خودم تو اینگاه. گهیبه من د:  زدم و گفتمي قهقه اخنده؟ی منقدریا

 و به سمت تاالر راه مین رفتیبا هم به سمت ماش.  بودشی ستایامشب شب عروس.مدلش  دکلته بود . زانو داشت
 بهش کردم و به یسالم خشک و خال. برج زهرماره اه شهی هم همیرعلی امنیا. میدی رسنای ادایهمزمان با ا. میافتاد

 . داخلمی رفتدای انداختم و با ای بود نگاهیرعلیبا ام که مشغول صحبت نیابت
 

 شیستا
 گفت بلند شگری ها بودم که ارزی چنی بگذره تو فکر به همي زودنی ماه به اهی شدی بود باورم نممی روز عروسامروز

 که زده بود ی کمرنگی و رژ گونه صورتملی نگاه کردم با خط چشم و رنهی صورتم تموم شده بود به اشیشو ارا
 هم دای ادمی پوشدای برم لباسم رو بپوشم با کمک افت خانومه گومدی به چشم میلیفوق العاده شده بودم رژ قرمزم خ

 ی ساعتمی کردن بعد نونی ها نشستم و شروع کرد به شنی از صندلیکی هی جا که اونم اماده شه رفتم روهیرفت 
 نی شد ای نگاه کردم باورم تمنهیو تورم رو وصل کرد دوباره به اموهام درست شد اومد تاجم رو گذاشت رو موهام 

 اومد بغلش کردم که زنه هشدار داد که ادم دای لباس ها همون لحظه انی خوشگل شده بودم با ایلیخ من باشم
 من بود هی اومد جلورضای علدمی شنلم رو پوشدای اومد با کمک ارضای نکردم همون لحظه علی من توجهیباشم ول

 ی بود واقعا تو اون کت و شلوار مشکده نگاش رو من مونرضای بود اروم اروم صورتم رو باال اوردم علنییمن سرم پا
 رو بوس کرد دسته گلم فقط گل رز میشونی به خودش اومد و گلم رو داد بهم و پلمبرداری في شده بود با صدایعال
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 شم نی و سوار ماشرونی بامیگرفت و کمکم کرد ب. دستم روضاری باشه علينجوریقرمز بود خودم خواسته بودم ا
 ي خوشگل شدیلی گفت خرضای که علمی نشستنی تو ماشمی من عاشق لباس پفربود  و دنباله دایلباسم پف

 نطوریتو هم هم_
 انداخت با ی از خودم تکی کلهی تو اتلمی که رفتی دستم تو دستش بود وقتهی اتلمیدی رو گرفت و تا اخر که رسدستم

 رو گفت من ي مختلف گرفت مدل بعدي شد چندتا عکس با ژست هارضای مختلف   نوبت اومدن عليژست ها
 رضای برعکس من علی ولکشمیم  مردم خجالتي لباش رو بزاره رو لبام بابا من جلورضایسرخ شدم گفت عل

 خوشگل یلیبغل کرد و گفت خ منو رضای که علرونی لحظه رفت بهیچشماش برق زد بعد گرفتن عکس خانومه 
  می برمیچونی بپای تونم تحمل کنم بی نميشد
  دمی زدم و خندی مشت ارومنشی سبه

 ي همه استرس بهم دست داد چشمام رو بسته بودم که صدانی اونی حس ارامش منشی رو گذاشتم رو سسرم
 چندتا ژست رمی اومد عکس نگمفی قشنگ بود حیلی اومد با تعجب چشمام رو باز کردم که گفت ژستتون خنیدورب

 هم خم شه رو من و رضای علبود  که اونجای رو مبلفتمی بای ينجوری ارضای علستمی واينجوری داد که من اگهید
 کی نزدمی تهران گرفتي رو تو باغ هامونی عروسمی باالخره کارمون تموم شد و به سمت باغ حرکت کردگهی دیکل
 هی رو نی ماشرضای دم در باغ بود گفت عروس و داماد اومدن همه اونجا جمع شده بودن علیکی که می باغ بوديها

 الی نازنی اون بومدی مردم مغی دست و جي شم صداادای باز کرد و کمک کرد پوجا پارك کرد و اومد در سمت من ر
 گاهی هم به سمت جا ندادم بایتی زدم و بهش اهمي پوزخنددیکشی که با چشمامش برام خط و نشون مدمیرو د

 باال دای ان با اومدن عاقد همه نشستمی کردی عقد مدی االن بامی بودغهی ماه صهی نی ما تو امیعروس و داماد رفت
 نی من حواسم سر جاش نبود به ای و رز تور رو گرفته بودن عاقد خطبه عقد رو خوند ولنی نازندیسابیسرم قند م

 در کاره و نه اجبار فقط ی کنم نه مامورتی و با خواست خودم دارم ازدواج مهی عقد واقعنی اگهی که دکردمیفکر م
 ی می لفظری عروس زگفتی که مدای اي اومده بود  با صداجود  به ورضای من و علونی وسط عشق بود که منیا

ود که روش   شکل قلب بی دفعه فرق داشت با قبلنی ای دوباره به من گردنبند داد ولرضایخواد به خودم اومدم عل
   زدم و گرفتم تو دستمياول اسم هامون حک شده بود لبخند

  لمی وکگمی بار اخر ميعروس خانوم برا_عاقد
  با اجازه مادر و پدرم و بزرگ تر ها بله_

 رو می که باهم گرفته بودیی هم بله رو گفت و حلقه هارضای شده بود علی و سوت تو هم قاطغی دست و جيصدا
 دنی رقصدای و انی گذشت که رفتم با نازنی  ساعتهی و اون انداخت دست من رضای من انداخت دست علمیانداخت

 رو سرمون ختنی ری وسط شاباش منی اندی به رقصمی باهم شروع کردیی اومد دوتارضای شاباش گرفتم بعد علیکل
  دادنی به ما شاباش میو کل

 ی روم اگه نباششی پی هستشهی دلم همتو
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 ی باششهی باشم آرزوم که مشهیه م کعاشقت
 

 ي داریی جاهی کُنج دل ی ولیی و ازم جدايدور
 

 یی صدای و بیزنی تو وجودم که می نبضمثل
 
 

 شونهی پریی تو تنهای وقتشبا
 

 وونهی دل ِ دنی ارهیگی مسراغتو
 

 امی ادم دننی خوش بخت ترکردمی تو لحظه حس مواقعا
 

  درمونمیی توهامی خستگجواب
 

 خونمی هنوزم از تو میستی نخودت
 
  فکر داشتنت مثه خود ِ مجنونمتو
 
  آخرم عشقت شده جونمدیاُم
 
  خستمگهی دی دلتنگي شبانی ااز
 
 دونمی که اسمشو نمی حسنی ااز
 

 خونهی از تو مرهیگی می وقتوونهی دل دنی ادونهی نمکس
 

  تو فدا شمي که باشم تا براخوامی فقط ممن
  زدمی دستم رو گرفت و من چرخرضایعل
 

 خونهی از تو مرهیگی می وقتوونهی دل دنی ادونهی نمکس
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  تو فدا شمي که باشم تا براخوامی فقط ممن
 

 با ی وقت شام شده بود برامون شام اوردن ولگهی سر جامون گرمم شد دمی از تموم شدن چندتا اهنگ نشستبعد
 .... کوفتم شدلمبرداریدستورات ف

 
 نینازن
 

 کوچولو ی چشمه مصنوعهی راه بزرگ با هیپشت ساختمان تاالر .  واقعا بزرگ بودشدی که توش مراسم برگزار میباغ
 بغل دستم نشسته بود و داشت اروم اروم دست دایا.دلم هوس کرد پا برهنه قدم زدن رو چمن  کرد .بود 

 ؟؟يریکجا م: دادش اومدي که صدادایبچه رو دادم دست ا.کردی بد وسوسه ام مشدی که داشت پخش میاهنگ.زدیم
 .اااامیاالن م _
 ی نبود بشکنی به دور و بر کردم کسی به پشت باغ نگاهدمی نکردم رسی توجهزدی حرف میرعلی داشت با امنیابت

 کدوم نمدویحالم گرفته شد در حد مرگ اما نم. تا اومدم شروع کنم اهنگ تموم شد. نهههیا:تو هوا زدم و گفتم
 موهام رو باز کردم و شروع کردم اروم اروم هنگ درخواست دوباره اهنگ رو کرد با شروع دوباره ای خواهریانسان خ

 :قدم زدن خوندن اهنگ
 

I can bite my tongue 
 

 رمی زبانم را گاز بگتوانمی ممن
 

I can stay awake for days 
 

  بمانمداری روز ها بي براتوانمی ممن
 

If that’s what you want 
 

 یخواه ی باشد که تو ميزی چاگر
 

Be your number one 
 

  تو باشمکی شماره
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I can dance and play the part 

 
  کنمي بازی برقصم و بخشتوانمی ممن
 

If that’s what you ask 
 

 یخواهی باشد که تو ميزی چاگر
 

Give you all I am 
 

  هستم را به تو بدهمتمام
 

I can do it 
 . صدام رو بلند کردمدی که رسنجاشی ابه

  را انجام بدهمنی اتوانمی ممن
 

I can do it 
 
  انجامش بدهمتوانمیم
 

I can do it 
 
 

But I’m only human 
  انسان هستمکی من تنها اما

 وندم و خوندم و پامو کردم توش خی بود نشستم گوشه اون چشمه مصنوعیحس خوب. زدمی داشتم داد مگهی دنحایا
. 

 .کردی مکاری چنجای انی انی خودم که اومدم اهنگ تموم شده بود اومدم برم که خوردم به ابتبه
 زم؟ی عزیکنی مکاری چنجای تو ادمیپرس

 ولم کرد قهیمتعجب بودم دستم رو دور گردنش حلقه کردم بعد چند دق. دنمی و شروع کرد به بوسواری به دچسبوندم
 . نمی نازنتمیعاشق خودتم عاشق همه چ. عاشق صداتم: و گفت
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 از بغلش اومدم قهیبعد از چند دق.  بودنجای جا همنیامن تر.  رو لبم نشست و خودم انداختم تو بغلشی پررنگلبخند
 .می راه افتادی و باهم به سمت تاالر اصلدمیدستش رو گرفتم و کفشامو پوش. رونیب

 
 دایا

 به بچه ي  عالقه اادی زیعنی نسبت بهش نداشتم ی رو انداخت بغلم و رفت به بچه نگاه کردم حسه خاص بچشيناز
 .... ها نداشتم

 ... هم کتش رو برداشت و رفتنی آبتقهی از چند دقبعد
 :  کنارم نشست و گفتی علری امو
  ؟؟يبچه دوست دار _
 :  صراحت تمام گفتمبا
 .. نه _

 :  از جوابم تعجب کرد و گفتانگار
 ...  خودتيهمه دخترا عاشقه بچه هان مثله دوستا _
  ادیاما من خوشم نم _
 :  برگشتم طرفش گفتمو
  ؟؟ي داریمشکل _
   پوزخند زد و روش رو ازم برگردوندهی

 ...  باز اومدنشی با ننی و آبتي باال انداختم که همون لحظه نازشونه
   ... نای ستا اگاهی و بدون توجه بهشون رفتم سمته جاي رو پرت کرد بغله نازرای ومنم
 ..  معلوم بودرضای با تمام وجود خوشحال بود و عشق از حرکات علستا

 ...  شدمی لحظه حسودهی لحظه فقط هی
 :  باز گفتمشی و با نشیو با لبخند رفتم سمت ستا... حس رو از خودم دور کردم نی ایول
  گذرد ؟؟ی به شما خوش مای آی متهلدوران _
  به شما چطور؟؟يآر _
   شدنیگزی جاي حرفش دلم گرفت و خنده رو لبام محو شد و به جاش پوزخندنی لحظه از اهی

 .. گذرهی خوش میلیاره خ_
 .......  منی حالم رو خوب کنه ولي کرد با مسخره بازی برده بود سعمی به ناراحتی که پستا
 ....  براشون کردمی خوشبختي گفتم و آرزوکی هر دوشون تبربه
 ..... ستنی نگهی دوستام دنکهی لحظه دلم گرفت از اهی

 ...  حرکت کردممی که نشسته بودیی کردم چهره ام رو شاد نشون بدم و با غرور سمته جای سعاما
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 شیستا

  بودم اهنگ اخر رو زدن و گفتن موقع رقص عروس داماددهی مجلس بود خسته شده بودم انقدر رقصي اخراگهید
 بلند شد و دست من رو گرفت و گفت افتخار رقص رضای علمی بازم برقصمیدی انقدر رقصمی بابا خسته شديا 
 د؟یدیم

 دستاش رو گذاشت رو کمرم و منم دستم رو گذاشتم می رقص رفتستی زدم و دستش رو گرفتم با هم به پيلبخند
 دنی به رقصمیگ شروع شد و ما شروع کردرو شونش اهن

very time you walk into the room got me feeling crazy, chock my heart boom 
boom 

  زنهی شم قلبم بو بوم می موونهی من دی شی دفعه که تو وارد اتاق مهر
 

Any other boy would say but me, I look away cause you’re making me 
scared 

 ی شی گردم چون تو باعث ترس من می من رومو برمی گفت ولی بود بهت مي اگهی پسر دهر
 

Try not to breathe 1 2 3, try not to freak when you look at me 
  نکنمی قاطی کنی بهم نگاه می کنم وقتی می سع123 کنم نفس نکسم ی میسع
 

Gotta make you move but I freeze, you don’t have a clue what you do to me 
 ي نداریکنی کار می با من چنکهی از ای سرنخچی شم هی منجمد می جابجات کنم ولدیبا
 

Girl, you make me shy, shy, shy. You make me run and hide, hide, hide 
  فرار کنم و پنهان بشمی کنی مجبورم می کنی تو منو خجل مدختر

 
Feel like I get lost in time whenever you need me 

  شمی من در زمان گم مي داراجیهر وقت تو به من احت.
 

Girl, you make me shy, shy, shy. I find the butterfli fli flies 
  گردمی من دنبال پروانه ها می کنی تو منو خجل مدختر

 
Yeah, you make me lose my mind whenever you need me. 

 ي داراجی شم هر وقتتو به من احتوونهی من دی شی تو باعث ماره
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Girl you make me shy. 
 ی کنی تو منو خجالت زده مدختر

 
Rejection is a word that I don’t wanna know but a girl like you could kill a 

boy real slow 
  اروم بکشهیلی پسرو خهی تونه ی مثل تو مي خوام دربارش بدونم اما دختری کلمس که من نمهی رشی پذعذم

 
A million words stuck up in my head waiting to be said but my tongue is 

stumbling 
 رهی گی زبونم می ها کلمه تو ذهنم منتظر گفته شدنند ولونیلیم
 

Try not to breathe 1 2 3, train not to freak when you look at me 
Try to make you move but I freeze, you don’t have a clue what you do to me 

Girl, you make me shy, shy, shy. You make me run and hide, hide, hide 
Feel like I get lost in time whenever you need me 

Girl, you make me shy, shy, shy. I find the butterfli fli flies 
Yeah, you make me lose my mind whenever you need me 

 
Girl, you take me high. I feel like I can fly.But I fall out of the sky 

 فتمیاسمون م تونم پرواز کنم اما من از ی کنم می حس مي بریدختر تو منو باال م.
 

But I look into your eyes 
  کنمی به چشمات نگاه میول
 

Oh girl, you make me shy, shy, shy. You make me run and hide, hide, hide 
Feel like I get lost in time whenever you need me 

Girl, you make me shy, shy, shy. I find the butterfli fli flies 
Yeah, you make me lose my mind whenever you need me 

Girl, you make me shy 
Girl, you make me shy 

Can even talk to you 
Girl, you make me shy. 

 گهی اهنگ دهی و دست و سوت  زدن غی لباش رو گذاشت رو لبهام  همه برامون جرضای تموم شدن اهنگ علبعد
 و 2 ساعت گهی دمی خودمون رفتي بعد تموم شدن اهنگ جامیباره ما وسط بود و دوگهی دي زوج هايزدن برا
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 کی نزدي هالی االن بودن فامکه یی دور زود تر رفته بودن کساي هالی بود که همه پاشدن البته فاميخورده ا
 نی مونده بودن سوار ماشنای و ایی همه رفته بودن فقط خاله داگهی گفتن و رفتن دکیبودن همه اومدن جلو و تبر

 دست من رو گرفت و بوس کرد و گفت همه رضای که شاد و شنگول علرضای  شروع کرده بودن بوق زدن علمیشد
 هی و باالخره ول کردن دنی رقصکمی شدن ادهی به خونه همه پمیدیرس  توام باالخرهونی ها رو مدي شادنیا

 قربان دی عي براشهی اه همارمی خواستم باال بدمیصحنه رو د اون ی وقتدنیگدسفند هم گرفته بودن و سرش رو بر
خوره ی موقع جون دادنش حال ادم بهم مکردمی مرد نگاه منکهی کردم بعد از ای من نگاه نممیدیبریگوسفند سر م

 گهی و گفت درضای مونده بود و  خانواده هر دوتامون پدرم دست منو و گذاشت دست علدای همه رفتن اگهید
 رو بغل کردن منم پدر و مادرم گهی هم دست پدرم رو بوس کرد هم درضای به تو مواظب دخترم باش علسپرمشیم

 اومدم زمی اونو محکم بغلش کردم عززمی عزادر به بردمی اوووف در اخر رسرضایرو بغل کردم  و در اخر خانواده عل
 رفتم طرفش و بغلش کردم باالخره عیر سنجاسی لحظه فراموش کردم اونم اهی دمی رو ددای که ارضای علشیبرم پ
 به من نگاه کرد سرم رو  رضای باال علمی و رفتمی خون گوسفند رد شدي از روی دوستم بود بعد از خداحافظنیبهتر

 زی می اومد تو اتاق رو صندلرضای رفتم تو اتاق حوصله نگاه کردن خونه رو نداشم خسته بودم علو نییانداختم پا
  هم اومد کمکم کرد موهام تارضای که علارمی سر ها رو در ب نشستم تا  گلشیارا
 

 و زود رفتم حموم بعد از شستن ی لباس رو دراوردم البته به سختعی منم سررونی رفته بود برضای بود علی خالفت
 رضای که علکردمی بودم و به اتفاقات امروز فکر مدهی لباس خواب برداشتم رو تخت دراز کشهی رونیخود اومدم ب

 اومد رو تخت نشست
 ؟یکنی فکر میبه چ_

   رو تخت نشستممنم
   بودیبه تمام اتفاقات امروز روز خوب_
   نگام کرد و گفترضایعل
   مال خودمي شدگهید_

 .....  ترنیی لبهام و کم کم اومد پادنی زدم که اومد جلو و شروع کرد به بوسيلبخند
 نبود که ي جودی ولومدی درد میلی نه خگهی بودم البته دختر که دي با درد دل و کمرم پاشدم دختر تودارصبح

  هم بلند شدرضای علدمی رو خبر کنم رو تخت هم نشستم که درضایبخوام عل
 ؟یخوب_

  و گفتم اخدی کشری دلم تری بگم اره که زاومدم
  ؟ی شد؟خوبیچ_
 اره_
 ام؟ی گفت منم برضایبلند شدم و رفتم حموم که عل 
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  ؟ی چگهی رفتم و گفتم دي غره اچشم
 دمی همه جا تو دشبیمن که د_
  برو گمشو_

  تموم ملحفه ها روجمع کرده بود رفتم تو اشپزخونه برام صبحونه درست کرده بودرضای حموم بعد از اومدن علرفتم
 ؟ينه بابا شماهم بلد_
  ؟ي کار ها بلدنی شما فقط از اي فکر کردیپس چ_

 يزی به چي اومرم لقمه درست کنم که گفت شما امروز حق نداریند رو صندل و منو نشودی رو عقب کشیصندل
  لقمه مربا گرفت خواست که بده که گفتمهی بهت و دمی من میدست بزن

  دوست ندارمادیاه بدم م_
  ي بخوردی بامی و دوست ندارم ندارادیبدم م_
   رو هم ول کنیکی نی اشهی بابا من حالم بد ميا_
  رینخ_

   کنم که به زور کرد دهنمیراض اعتاومدم
 ییییی توف کردم انکی تونم بخورم از جام بلند شدم و همه رو تو سی واقعا نمدمی چندتا گاز زدم داه
 شهی گفتم حالم بد ميدید_
  ي دوست داریخوب بگو چ_
 ستمیخامه رو بده پن اصال اهل صبحونه ن_
 رضای که خانواده علمی هم خوردرضای علي های شوخای  باالخره صبحونه رو ي خوری به بعد منیاشکال نداره از ا_

 .... خوابم برددهی نکش3 و به دمی ساعت رفتن رو تخت دراز کشهی اومدن وبعد نایو مادرم ا
 دایآ

 و می خب ما همون شب متوجه شدی ولمی ما متوجه بشخواستندی رفتند نمرانی از انی ستا با آبتی بعد از عروسيناز
 .. میبدرقشون رفت

 ... یرعلی فقط من و امالبته
 .. بودنددهی هنوز نفهمرضای و علستا

 ... می و به سرعت طرفه خونه حرکت کردنی داخله ماشنشستم
  خوابم بردقهی از پله ها رفتم باال و بعد از در آوردن لباس هام خودم رو پرت کردم رو تخت و بعد از چند دقخسته
 مربوطه اومدم ي و بعد از کارهایی با سردرد از جام بلند شدم و خودم رو کشون کشون انداختم داخله دستشوصبح

 کنون از پله ها اومدم که آقا رو ی لی و موهام رو باال بستم و لدمی پوشی با شلوار صورتي بلوز سرمه اهی و رونیب
 .. دمیدرحاله صبحانه خوردن د
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 : تم رفتم طرفش و گفي خونسردبا
  ریصبح بخ _

 ... زبونم رو گاز گرفتم و شروع کردم صبحانه خوردن..... کهی سرش رو تکون داد مرتفقط
 ..  مدت سرش به مجلش گرم بودنی وقت بود تموم شده بود و تمام ایلی خصبحانش

 ...اعصابم خورد شده بود... رونی از آشپزخونه برفتی نمی واسه چدونمینم
 ...  دادي بديداخله ظرف که صدا مربا رو انداختم قاشق

 من زبونش رو هم بلد نبودم چون ی مضخرف که حتی نگاه گذرا بهم کرد و دوباره سرشو کرد تو اون مجله خارجهی
 ..  بوديبه نظرم فرانسو

 .. .... ددددد  گفتم و از سره جام بلند شدم و شروع به جمع کردنه سفره کردم..........  پوففف بلنهی
 ..  کردهشبی که دیتی با اون فعالدهی االن مطمئن بودم خوابی ولزدمی بهش زنگ مدی افتادم باشی ستاادهی تازه

 ابروش رو باال انداخت و هی..... لبخندم محو شد دمی رو دیرعلی نگاه مشکوك امی اومد رو لبم که وقتیطانی شخنده
 : گفت

  ؟يخندی میکنی فکر میبه چ _
 :  گفتمی حواس پرتبا
 .... شیابه ست _

 .....  دادمی سوتدمی ادامش رو بگم که فهماومدم
 ی که سعي و پوزخنددشی باال پري ابروی باشه برگشتم طرفش ولدهی نشننکهی ادی رو گرد کردم و به امچشام

 .. دادی نمدنی به خنده نشه نشون از نشنلی تبدکردیم
 :  از آشپزخونه خارج بشه گفتنکهی بلند شد و قبل از اشی صندلاز
 .. مونهی هفته عروسنیپنج شنبه ا _
 ..  کرديشتری بدی تاکمونهی عروسيرو
   شونم رو انداختم باال و گفتمیالیخی ببا
 ..می دعوت نکنادیفقط لطفا مهون ز _
 :  آروم زمزمه کردمو
 ... ادی خوشم نمیاز شلوغ _

 ..   حرف بزنمکمی شیتا از جمع کردنه ظرف ها رفتم باال تا با سبعد
 :  زدم تو سرم و گفتمعی دوباره اون لبخنده مرموز  اومد رو لبم که سرو

 ...  تو سره منحرفت کنندخاك
 شیستا
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  نگاهش کردمجی شدم و گداری از خواب بکردی که اسمم رو صدا مرضای علي صدابا
 ...زمی عزشیستا_
  شده؟یچ_
  دلمزی عزمی ناهار بخورایپاشو ب_

 کمی بود شروع کردم به خوردن دهی شدم صورتمو شستم و رفتم تو اشپزخونه کباب خرداری گفتم و ار جام بي اباشه
 کنهی داره نگام مرضای علدمی تونم بخورم سرم رو بلند کردم که دی واقعا نمدمیکه غذا خوردم د

 ه؟یچ_
 ی شتی تقودی غذا تو بخور االن بایچیه_
 ي شدم تو چرا نخوردریس_
  هاااای خوشگلیلی خکردمیداشتم تو رو نگاه م...اممم_
   غذاتو بخورری بگگهی خوب دزمی عزیمرس _
 اونور نوری ای رو روشن کردم کمونیزی و رفتم رو کاناپه نشستم و تلوخچالی جام بلند شدم و ظرفم رو گذاشتم تو از

 رو خاموش کردم و ونیزی خسته شدم و تلوقهی بسنده کردم که بعد چند دقمیکردم کاناال رو اخرش به شبکه نس
  دوباره زنگ زداشتم ددای پاسخ از ای تماس بی اوه اوه کلزمی عزی گوششیرفتم پ

 ..سال_
 ... سالم و زهر مار سالم و درد سالم و کوفـــــ_
 ؟ی کنی می دعوات شده سره من خالری بابا چته؟باز با امیییهو_
 ادی اخه تو که تحمل درد زي مردشبی نگران شدم گفتم نکنه ديدیب نم جوازنمی چرا زنگ مستیاون که ادم ن_

 ....يرو ندار
  زدم و گفتمیغیج
  که منحرفیستی گاو ادم نی عوضشعوریخفه شو ب_
 ادِی همه از درد زنایاشکال نداره گلم ا_

   گاوی بزنم که قطع کرد عوضغی دوباره جاومدم
   برم ستاددی ذره بخوابم باهی و گفت من دی اومد داخل اتاق و رو تخت دراز کشرضایعل
  باشه_

 رون؟؟ی بمی بريای دادم مامی بود بهش پنی انالدای رو برداشتم و رفتم تو تلگرام امی گوشدوباره
 یباشه چه ساعت+ 

 پنج خوبه؟؟_
 اره+
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   دم خونمونایپس ب_
  باشه+
  می کنارم دراز بکش باهم بخوابای کرد و گفت بی بود به من نگاهداری هنوز برضایعل
  ادی شدم خوابم نمداریمن تازه از خواب ب_
  بخواب خوشگلمایحاال تو ب_

 کم کم خوابم دمی دراز کشي خوابش برد منم همون جورقهی و اون محکم بغلم کرد بعد چند دقدمی دراز کشکنارش
 حاضر شد و رضای علدمیمن امروز خواب بود  چقدر 4 شدم ساعت داری از خواب برضای علی گوشيبرد که با صدا

  خدافظزمیعز  و گفت باشهدی که بهش گفتم مواظب خودت باش گونم رو بوسرفتیداشت م
  توادی اومد باال زنگ رو زد که دعوتش کردم بدای اقهی دق5 کردم بعد ی خداحاظمنم
 ؟یسالم خوب_
  خوش گذشت؟شبی؟دی تو خوبیمرس_
 .... اوردموهی براش مکمی کردم و رفتم تو اشپزخونه و یخاك تو سر منحرفت کنم نچ نچ_
 
 دایآ

 
 ي چسب با روسری با شلوار مشکی مانتو طوسهی طرفه کمد دمی پرای وحشنهی ععیو سر  قطع کردم  رویگوش
و   کم رنگ زدمی رژ صورتهی رو پام کردم و می تخت مشکي گردنم زدم کفش هاي براق و گرش رو رویمشک

 ... ملیر
 .... نای رفتم خونه ستا اچیی رو سر کردم و بعد از برداشتن سورمچاد
 ..  رو گشاد کردمشمین   دردمه

 ..  داخله آسانسور خونشون پنت هاوس بوددمی زنگ درو زدم  درو باز کرد و من با سرعت پرو
 ... ي و هوا خوري پولدارگهید
 ..  که اومده بود استقبالمشی ستابه

رفتم رو   کردميزی کرم رنکهی بهش  سالم دادم و سر به سرش گذاشتم بعد از ازدی کردم چهرش بشاش منگاه
 .. مبل نشستم

 .. رگ  بزاری و البته بسبای خوشکل بود مدرن و زخونشون
   داغونی زپرتیمی قدالی وهی ما هم که خونه

 ) اره جونه خودش  (  از جنهو داخل باغش پر  کنهیازش آب چکه م برهی بارون میکه وقت
به دستش نگاه ...... دهی موجود نشناخته دهیو انگار  کردی که با تعجب نگام میشی و به ستادمی حرفام خندبه

   بودوهیکردم م
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 ...  به خانوم خانه دار هم شدبه
 : تو صورتم گفت فوت کرد......  خوندی چهی اومد طرفم و عیسر
 !  شد رفتین جایخدا _
 ! جن عمته _
 ! شتری تو بیاون که هست ول _

 ..   کردوهی راحت کنارم نشست و شروع به خوردن مالی با خبعد
 پوست وهی متونمی اوقات نمی بعضی عرضه ام که حتی ها رو خورد چون من انقدر بوهی مي توجه به من همه بدون
 ..  بودشی زحمت گردنه ستانی اشهیو هم برمیو دستم رو م بکنم 

 ..  رونی کرده  اومد بشی و آراکی شي با لباس هاقهی جاش بلند شد و بعد از چند دقاز
  وقت بد نگذره ستا خانوم ؟؟هی _

 : رو گشاد کرد و عاشقانه گفتششی باال انداخت و ني اشونه
  گذرهی بد نمچوقتی هرضای مثله عليبا شوررررر _

   اللل....... ی رفت تو خبعدد
   اوقققققق زدن در آوردم گفتميادا
 .. بس کن بابا باال آوردم _
 .....  ی و خوشگذرونرونی بهی به سوشیو پ  می شدنمی و سوار ماشبنی پامی هم رفتبا
 
 می برنای ادای با ای خوش گذشت قرار بود بعد عروسیلی خرضای هفته با علهی نی هفته مثل برق و باد گذشت تو اهی

 هم برام زد ي بود رژ قرمزلی که تکمشمی تموم شده بود موهام رو باز درست کرده بود و ارابایماه عسل کار من تقر
 مونده دای تشکر کردم و پولشو حساب کردم کار اشگری ارااز  کم رنگ تر بود بلند شدم ویالبته شدتش از مال عروس

 ی داد کامی پرضای موندم خسته شده بودم که علدایو منتظر ا نشستم ی رو صندلکمیبود و تو اتاق مخصوص بود 
 ری گشگرهی ارادمی اروم بغلش کردم اخه ترسیلی خزمممی شده بود عزی عالرونی اومد بدای ؟اومدم جواب بدم که اامیب

 کامل لمبردادی فی رفت وقتدای اومد اول ایرعلی با امرضای که علدی نکشقهی چند دقای دادم که بامی پرضایبده به عل
 با لبخند بخم نگاه کرد منم دی منو دی داده بود وقتهی تکنشی به ماشرضای علرونی گرفت و رفتن منم اومدم بلمیف

 تو کوچه نبود منم ی رو گذاشت رو لبهام شانس اوردم کساش که ناغافل بغلم کرد و لبششی زدم و رفتم پيلبخند
 دمی خندمیزدی ولم کرد هردومون نفس نفس مرضای نفس کم اورده بودم که علگهی کردم دشیهمراه

 قربون خندهات برم من_
 رهی راه هتل رو نمدمی دمی شدنیباهم سوار ماش

  ؟يریکجا م_
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 فهی گفتم حیشی و خوشگل ميزاری دوستت سنگ تموم می عروسي برادونستمی وقت گرفته بودم مهی اتلمیاول بر_
 میریعکس نگ

 اون وسط می و به سمت هتل حرکت کردمی و چندتا عکس گرفتهی اتلمی اورده باهم رفتری وقت گنمی بابا ايا
 مردونه و زنونش جدا بود میدی باالخره رسرفتی و قربون صدقم مکردی بوس می دست منو گرفته بود و هرضایعل

دم به دور و  رو حس کری نگاه کسینی نشستم سنگی صندلهی رفتم تو قسمت زنونش رو رضای با علیبعد خداحافظ
 یرعلی و امدای زدم و سرم رو برگردوندم که همون لحظه اي پوزخندالی بابا بازم نازيا....  دمیبرم نگاه کردم که د

 .... اومدننایا
 
 دایآ

 
  کنمی رو از اول مرور ممی و دارم زندگنجای مجسمه نشستم انی هست که عی چند ساعتاالن

 ...  رو لبم اومدي پوزخنددوباره
   به خودم اومدمشگری آراي صدابا
 . يپاشو خانوم آماده شد _

   اعصابش سورتمه رفته بودمي بود چون انقدر رویعصبان
 ...  سردرد قرمز شده بودنیو چشام به خاطر ا.. کردی درد مسرم

 ای اصرار کرد ب خودم خواسته بودم و هر چقدریعنی(  بود دهیموهام رو ساده فقط اتو کش.. نگاه کردم نهی خودم تو آبه
 بلند بود انقدر بلند که از دامن لباس عروسم که به عنوان دنباله دار بود زده یلیتورم خ)  کنم برات نزاشتم ونینیش

 نمی از شونه هام و سی بخشی دار بود ولنیلباسم آست.... گذاشته بود م خوشگل بلند رو سریلی تاج خهی و رونیبود ب
 ... معلوم بود

 .........   بلندی دامن پفهی و
  ی بود به زرشکدهی رژ لب قرمز پررنگ که از قرمز گذشته بود رسهی شمیآرا
 و رو مژه دادی پشت پلک هام و خط چشم کلفت که چشم هام رو درشت تر نشون می مشکیی طالي هی ساهی و

 .....  ملیهام پره ر
 ...  اصال برام مهم نبودی خوشکل شده بودم ولیلیخ
 ..  مواجه شدمشیو با ستا...  رونی اتاق اومدم باز

 ... ومدی نشتری پوزخند رو لبم بهی جز ی کردم لبخند بزنم ولیسع
 ...  رو سر کردم که همون لحظه گفتند آقا داماد اومدشنلم

  گهی پوزخند دهی دوباره
 ... رونی ها رفتند بشگری و تمام آراشیستا
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 ...   رو زد کنارشنلم
 . .  شده بودمبهوت

 ...  توادی نزاشته بود بنکهی مثل ادمی بردار رو ندلمیف
 شنل رو دوباره سرم کرد یو بدون حرف... رو داد بهم ی وسطش مشکي رز بود و گل هادی همش گله سفی گلدسته
 :  جلو و کنار گوشم گفتدیو کش

  یکنی سرت رو اصال بلند نمرونی بمیرفت _
  فتم تکون دادم و دستش رو گريسر

 ... می راه افتادرونی با هم سمته بو
 ...  خوب نبودادی زحالم

 ... ارمی دارم باال مکردمی احساس میعنی
 ...  شده بودنیی تزی و مشکدی که با رز سفمی شدشی بنز مشکسوار

 .. می راه افتادهی به سمت آتلو
 ...  سمته تاالرمی بود رفت18+ که همش خودی بي از عکس هابعد

 ...  خودش خواسته بودیعنی جدا  بود تاالر
 ...  نداشتی برام فرقمنم

 ....   و مطمئنم چشام قرمز ترشدی ذاشت بد تر مسردردم
  بودند اومدند و دنباله تورم رو گرفتنددهی پوشکسانی ي که لباس عروس هالی فامي و بچه هامی شدادهی پنی ماشاز
.. 
 از خوردی مگهی باال مبشد زنونه و چند تا پله درفتی مخوردیا پله م روشن بود و چند تیی فرش قرمز و مشعل هاهی

 می رز درست شده بود با هم به سمت زنونه رفتي قلب اونجا شده بود که با گل هاهی مردونه و شبرفتیطرف چپ م
 .. می حرکت کردگاهی لباسم رو گرفت و با هم سمت جايآروم جلو

 ...  کردی مکی و سالم و علومدی با من مرفتمی بود و آروم هر جا منیی پاسرش
    نفر بودن  ازش متشکر بودم که به حرفم احترام گذاشته200 کنم مهمونا حدود فکر
 .. گاهی سمته جامی رفتیی و خوش آمد گوکی از سالم و علبعد

گرفتم که  و ولو شدم و سرم رو ی منم شنلم رو انداختم رو صندلمی بود نشستدی سفشی خوشکل بود همه چچقدر
 ..  گرمي جاهی رفتم دفعهی

 مونی منی زد تعجب کردم و به دور و برم نگاه کردم همه به کارشون مشغول بودند و فقط نازني بوسه اقمی شقرو
 . ومدی به طرفم متیبود که با عصبان

 ..  دفعه گل کردهی شی بگو آقا چرا مهربونپس
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 ....   و دستش رو گرفتم تو دستمرونی از بغلش بدمیخودم رو کش..  رفتار کنم ي کردم عادیسع
   چشم دوختممونی منی به نازنو
 

 شیستا
 
   رفتمدای سمت ابه
  زدی از اول تا االن فقط پوزخند مدایا

 .....زمیعز
  رفته بود قسمت مردونه کنارش نشستم و دستش رو گرفتم و فشارش دادم اونم کار منو تکرار کردی علریام
  مذخرفتی وضعنی خسته شدم از اشیستا_

   کنمي نقش بازهی بقي جلودی باهمش
 یی موالدی حمری کردم همش تقصی کاش از اول قبول نمي به خاطر جون خودم افقط
 ی ممی باشدی حمي جلودی تو گروه اونا فقط نبامی دوباره برده؟قرارهی ازاد شده و داره به کارهاش ادامه ميدی فهمهه

 ..ی ولرمی رو حاضر بودم بم مذخرفی زندگینیب
 
 تهی مثال روز عروسری زبونتو گاز بگدایا_
 
 روز مرگم بود بهتر نبود_
 
 دااایا_
 
  گرمی طالقم رو مرمی ماه بگذره م2،3 بزار هیچ_
 یگی می فهمم چی خوب فکر کن مي هازی ها فکر نکن به چزی چنی االن به ادایا_
 
   گاه محکم وهی تکهی که پشتت باشه ي رو داریکی تو یستی من ني چون تو جای فهمیتم_
 
  پشتتنشهی چه خوشحالن اونا همنشونی؟ببیپس خانوادت چ_
 
 هه_
 
  می باهم برقصکمی می برای پاشو بزنهی واس من پوزخند می هگهیبسه د_
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  ولم کن بابا حوصله ندارمشیستا_
 
  بابانمی بایب_
 دنی به رقصمی اهنگ گذاشتن و ما دوتا شردع کردهی و بردم وسط دمی دستش رو کشو

 ادی میی تنهاهی ی تابی بیوقت
 خوامی میی شبام حس آشناتوو

 رمیگی شعر تازه دوباره جون مهی با
 رمیگی آروم مخونمی بام نسازه مایدن
 امی کنار مينجوری تموم مشکالت همبا

 خوامی می چدونمی پامه و مری زای دنهمه
 ای حس دننی که دارم بهتریابرا حس باال انگار رو يباال
 ای حس دننی که دارم بهتری باال انگار رو ابرا حسيباال
 ای حس دننی که دارم بهتری باال انگار رو ابرا حسيباال

 نجای توو مشتم حاال همقلبم
  بد شه فرداشهی که خوبه مگه محالم
 نجای توو مشتم حاال همقلبم
  بد شه فرداشهی که خوبه مگه محالم

 
  غم ندارهگهی و دل دمینی کنار ماه و ستاره دور از زمنجایا

 ارهی بی نداره فردا چی فرقگهی قراره دی شعر تازه دل ها بهی با
 استی حس دننی باال بهتري باال ما باالای بحاال
 نجاستی من و تو اي باال جايباال

  دورن هاگهی باال رو ابرا غما دنیا
  پر نورم هايدی کنارمه منو ددیخورش
  عقابمي رو ابرا انگارپرواز

  آسمون سقف اتاقمکهی کوچایدن
 گهی توو بغل همدگهی کم ديزی چستین

 گهی عمرا دنهیبی ما نمهی شبایدن
  مامیمونی منجای ما هممی آسمونتوو
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  مامیطونی شی ولمیی فرشته های قاطآره
  باال حاال همه باال با ماي باالآها
  باال انگار رو ابرايباال
  باال انگار رو ابراي باالای حس دننی که دارم بهتریحس
 ای حس دننی که دارم بهتریحس
 نجای توو مشتم حاال همقلبم
  بد شه فرداشهی که خوبه مگه محالم
 نجای توو مشتم حاال همقلبم
  بد شه فرداشهی که خوبه مگه محالم
  داده بودامی پرضای رو دراوردم علمی گوشمی و باالخره نشستمیدی رقصدای اهنگ با اچندتا

 ؟یکنی می چزمیسالم عز+
 گهی دمیکنی می کرد معلومه چنی سوال بود انی اوا
 ی کنن تو عروسی می چیچیه_
  بودم دلم برات تنگ شدشتی کاش پي اخه چرا جدا گرفته اریاز دست ام+
  دو ساعت؟یکی نیتو هم_
  تونم تحمل کنمی من بدون تو نمگهیاره د+
  گهی دشتی پامی مشهی تموم می تحمل کنکمیدل منم برات تنگ شده ...خب_
 
   نشستمدای رو گذاشتم کنار و کنار ای گوشگهید

 ...گهی دوست رو دارم ددونهی نی کنم همی بودم خب چدای کنار ای از اول تا اخر عروسکال
 
 دایآ

 
 ..  شده بودمخسته

 ..... دمی با ستا رقص بارچند
  شمی اومد پنیی پاي با سریرعلی بعد امقهی دقچند
 ... ی کراوات براق مشکی بلوز مشکی و شلوار مشککت

 ... ي انگار اومده عذادارخوبه
  دی نشست و دستم رو گرفت بوسکنارم
 نمی سره جام بشخی دستم باعث شد سي لباش رويگرما
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 ..  بدنم گرم شده بودتمام
 ... می تا ما تانگو برقصنندی لحظه از همه دعوت کردند بشهمون

 ...  کردتمی دستم رو گرفت و به وسط تاالر هدایرعلیام
 ...  شد  دوره کمرمدهیچی اونم پي دستام رو دور گردنش حلقه کردم که دست هاشهی مثل همسادمیوا

 .. خوردمی و تو بغلش تکون منشی رو گذاشتم رو سسرم
 ..  و بخار همه جا رو گرفته بودی رنگي بود و نور هاکیار تفضا

 آروم آروم می ما داشتی زدن ولغی سالن قطع شد و همه شروع کردند به جي شد که کل برقهای دفعه چهی دونمینم
 .. دمیرقصیم

 :  رو گرفتم باال تا بگمسرم
 !  برق رفت؟ی چيبرا_
 ...  شد از لباشسی لبام خکه
 کهی بد تر بغلم کرد طوری ولرمیدستام رو از دور گردنش باز کردم و گذاشتم رو صورتش تا فاصله بگ  دمیبوسیم

 ...  فاصله داشتنیپاهام از زم
 ..  کردمي لحظه وسوسه شدم و منم همکارهی

 غی جيهنوز صدا.. شهی مطمئن بودم کبود مکهی طوردی شد و محکم تر لبام رو بوسوونهی ددی کارم رو دنی ایوقت
 ....  ومدیم
 ...  از دستهام رو صورتشیکی بود و شی مشکي موهاي از دستهام الیکی
 ...  نفس کم آوردمگهید
 ...  اونم همراهم اومد جلوي لبام رو از لباش جدا کردم که لباو

 ... نی رو زمگذاشتم
 ️☺..  کردمی چه غلطدمی همون لحظه برق ها اومد و من فهمکه
 در یول.. شدمی مينطوری اشدی مکی بهم نزدي مردی تعجب داشت که لرزش نگرفتم چون وقتي خودم هم جايبرا

 ..  برعکس بودیرعلیمورد ام
 ... ی استرسچی بودم آرامش داشتم بدون هششی وقت پهر

️☺ نشستممی از دستش فرار کردم و رو صندلعی سرمی که کردي هام سرخ شده بود از کارگونه ️ ️ 
 

 شیستا
 
 ..   برق ها رفتهوی که دنیرقصی داشتن با هم تانگو میرعلی و امدایآ

 .. ومدی مغی جيصدا
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 .  اس دادمی به گوشرضای لحظه به علهمون
️❤   طرفه باغرونی بایب _ ️ ️ 
 
 
 رونی سالن اومدم باز
 
  از سالن باغ بود به سمت باغ رفتمکهی تهی

 
 ️❤ دلم گرفتهوی دونم چرا ی نداشته باشه نشستم نمدی گوشه که دهی میرفت
 

  رو بسته بودم و سرم رو گذاشته بودم رو پامچشمام
 
  شده ؟ی چشیستا+
 
 ️دنی باال و اقا شروع کرد به هرهر خنددمی متر پر3 صدا دنی شنبا
 
 ️؟ی منو بترسونادیکوفت اخه دلت م_
 
 ️ هاخورمتی نکن که مي اونجورافتوی قزمینه عز+

️ ️ 
 ي اومدیتو ک_
 
   االن اومدمنیمه+
 

️. نشست و بغلم کردکنارم ❤️ ️ 
 
 ️ کنه؟ی فکر میخانومم داره به چ+
 
 ️د؟ی هست باز ازادش کردي چه خالف کاردی دونی چرا اخه؟شما که مدی رو ازاد کرددی گفت که حمی مدایا_
 
 که جاش می کنی مبشی تعقمی حاال دارمشی که گناهکار بدونمی نکرددای پی مدرکچیدست من نبود که گلم ما ه+

    ببنشونمی نفوذ کنمی و بتونمیرو بدون
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 : و گفتدی رو بوسمیشونی کرد و پی من نگاهبه
 
 در ضمن االن ششی پی باشدی باگردهی پاشو برو تو مطمئنم دوستت دنبآل تو می فکر کننای خواد به ایحاال نم+

  همونم از دستمون دفته هاااامی برری اگه ددنیشام هم م
 

 : و گفتمدمیخند
 
 شکمو_
 
  ي خنده هاياخ من فدا+
 

 . می من رو گرفت باهم به سمت سالن حرکت کرددست
    ...  اومد تو ذهنمی دفعه سوالهی

 
 ! چرا برق ها رفت ؟یراست_
 

 :  گفتطنتی زد و با شیچشمک
 
   بود که برق ها رو قطع کنمدهی رسامیپ) یرعلیام( چون از طرف سرگرد  _
 

 :  شده برگشتم طرفش گفتمخشک
 
  ؟یقطع کن _
 
 .... اره قطع کنم _
 
 ؟؟ ی چيبرا _
 
 ️❤..  با خانومشون داشته باشني اختالت مختصرهیتا آقا  _
 

 :  گفتمییجی گرد شد و با گچشام
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 ؟ اختالت _
 

 :  و خمار گفتکمی نزداومد
 
  ؟؟يتو هم دوست دار...اره اختالت  _
 

️☺... گهی می چدمی فهمتازه ️ ️ 
 

 ....  از دستش در رفتم و خودم رو داخل تاالر انداختمعیسر
 دایآ

 
 :  کرد و گفتیرعلی نگاه به امهی و شمی اومد پی لحظه ستا هم با خوشحالهمون

 ️...دی برشهی مریآقا ام _
  !️بله حتما_
 شتریو گوشه لبم ب... شدی مشتری بهر لحظه اخمم...... ستا با ذوق شروع کرد به گفتن رونی پاشد رفت بیرعلیام

 ...........  و خدامدونستمی بشه که فقط خودم میقی به پوزخند عملی تا تبدومدیکش م
 ........و... تاالر رو قطع کنه ي گفته بود که چراغ هارضای به علری امدایآ _

 :  که حرفش تموم شد گفتنی از ابعد
  نی کردکاری چیکیحاال بگو تو تار _
 :  پوزخند گفتمبا
  میدی بوسگرویهمد _

 ..........  زدخشکش
   ؟؟يدیتو ؟؟؟ بوس ️ ؟؟دیدیبوس _

 ....  شروع کرد قه قه زدنبعد
 :  خشم گفتمبا
 .... ی عشق و دلدادگي نه از رومیدی رو بوسگهی حرص و تنفر همديما از رو...ستا بس کن  _
️واقعا ؟؟ _ ️ ️ 
 ️ می گفتم با هم بخندینه الک _
 ️ کثافت _
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   خودت رو به من ندهيصفت ها _
 .....   رفت نشست سره جاشبعد
 ....  شام دعوت کردندزی همه رو به مقهی از چند دقبعد
 ....  شده بوددهی ما اونجا چزی تو باغ چون ممی رفتگهی هم اومد و با هم دیرعلیام
 .   مختلف بودي بزرگ که پر از غذاهازی مهی

 ...  اصال اشتها نداشتماما
 ....  از سردردم حالت تهوع گرفته بودمی واقعي معنابه
 .. و نشستم... دمی کشی ساالد ماکارونکمی
 .... رهی نگلمی بردار خواست که از غذا خوردنمون فلمی از فتی هم با جدیرعلیام

 .... میول کرد قبرضای با اصرار ستا و علی ولمی خواستی بردار نملمی فیرعلی من و اماصال
 ...  از اونجا برهخواستیکه اصال آدم دلش نم..   باغ قشنگ بود ي فضااتقدر

 ......   ویکلبه چوب....  بلند چند صد ساله داشت ي سر سبز بود و درخت هایلیخ
 ...  هم با هام بلند شدری بلند شدم که امزیاز سره م..... وقت بود تموم شده بود یلی خغذام

 .. نا معلوممممندهی آي بسوشی و پمی شدنی دور سوار ماشي هالی از فامی سمته تاالر بعد از خداحافظمی هم رفتبا
 ...  ساعت راه بودمی ننی سر رفته بود چون تا قزوحوصلم

   رو بردم سمته ظبط و روشنش کردمدستم
 
. 

 ... ی خاطره شي بريخوای مخودت
 ... سوزهی دلت ماما

 دلشوره ها نی دو روز بگذره ارهیگی هر روزه نترس آدم دمه رفتن همش  دلشوره مهیز بانی ای عاشقمیکنی متظاهر
 ........... رهیاز خاطرت م

   تويایراحت باش دورم از تو و دن........  توي الاقل براسی سخت ندمی قول مبهت
 ..... توي جاادی کس نمچی باش هراحت

   توي دارم من واسه فردادلشوره
 ...  توي الاقل براسی سخت ندمی قول مبهت

 ...  تويای باش دورم از تو و دنراحت
 ...  توي جاادی نمچکسی باش هراحت

 ... تووي دارم من واسه فردادلشوره
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 ............. ی از من گرفتشناسموی که ميزی غشق هر چاز
 .............. ی احساسمو از من گرفتي مونده یتو تا باق 
 ...  وجود دارهیی بره ماتادی وی من باشيخوایم 

  زارهیترست  نم   .. وی رفتني آماده خودت
   من............. ی نترس راحت برو باصال

 ...... ستی نادشی به جز تو منو یکیچیه
   از من خبر دارهی کي کردفکر

 ............ ستی حواسش نیچکی برو هراحت
 ...  توي الاقل براستی سخت ندمیبهت قول م(

 ..  تويای باش دورم از تو و دنراحت
 ...  توي جاادی باش هبچکس نمراحت

  2...)  تو ي دارم من واسه فردادلشوره
 .......  مقصد جداهی بود ولیکی با هم رمونیمس
 
 ......اااااااایپره بغضم خدا.....پره درد ...  هیگر

️❤)  دمیبهت قول م _ گانهیمحسن ( ️ 
 

 .... می آهنگو گوش دادنی راهو اکل
 ....  خونهمیدیرس
 ....  با همهی از خداحافظبعد

 .......  هااااي مسخره بازنی از او
 ...  گوشه باهاش صحبت کردهی رو گرفت و برد ری امياومد طرفمون و بازو) یرعلیمامان ام(  جون نازیپر

 ری زد که دهنه امی جون حرفنازی که آخر پرزدی حرف متی با عصبانکنهی باد می که داره همیدی رو مشیشونی پرگه
   تکون داد و اومد طرفميسر....بسته شد و چشاش گرد 

 ...  بودندرضای و علشی و ستایرعلی و بابام رفته بودن و فقط خانواده اممامان
 :  جون گفتنازی که پرمی کردی همشون خداحافظبا
 .. می منتظرنیی ما پارجانیام _

 ....  گفتی تکون داد و باشه آروميسر
 .....  همه راه رو برهنی حوصله داره ای حاال کییییی وااطی تو حرفتم
 ......  کهشهی تا برسم خونه شب ممن
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 ....   ها سخت بودزهی سنگ ري پاشنه بلند راه رفتن روي آروم شروع کردم به رفتن واقعا با اون کفشاآروم
 :  گفتمغی رو هوام با جدمی که دکردمی غرغر مداشتم

 .. نی بزارم زمی کار مبکنی چری امییهو _
 .. یرسی  فردا صبح  به خونه ميای راه بينطوری اياگه تو بخوا _
 .... گهی بنده خدا راست مدمید
 ...  گذاشت و درو باز کردنمی عمارت باال رفت و زمي بغلش آروم گرفتم از پله هاتو

  خشک شدم سره جام ری اميکه با صدا.. خواستم برم باال ی خونه شدم موارد
 .... می بهشون بددی  بایمامانم گفت دستمال خون _

 :  طرفش و گفتمبرگشتم
 ... یدستمال خون _

 ..  تکون د اديسر
 : و گفتم.. نیی زده از پله ها اومدم پاشوك

 .... ی کنکاری چيخوایم _
  دونمینم _

 ...  رو مبل و سرش رو تو دستاش گرفتنشست
 ...   ته راهرویی برق گرفته ها بلند شد و رفت طرفه دستشونی بعد عهی ثانچند

  برداغی تهی دمی رفتم که ددنبالش
 

 ...  قرمز شدری از خون امیاسی با دور دوز دی بازوش رو خراش داده دستمال سفکمی و شته
 ....  رو آوردم و دستش رو پانسمان کردمهی اولي جعبه کمک هاعیسر

 و بعد از دادنه دستمال اومد تو رفتم از پله ها باال که اونم با من اومد باال رونی ب و رفت از خونهدی رو پوشکتش
 :  تو اتاقم که گفترفتمیداشتم م

 و ممکنه برن تو اتاق پس بهتره امشب تو اتاق من انی بگم که مامانم و مامانت صبح مدیمحضه اطالع با _
  یبخواب

 :  خشم برگشتم طرفش و گفتمبا
   پنبه دانهندی بشتر در خواب _

 :  زد و گفتيپوزختد
 ...  شده خانوم کوچولویمیقد _ 

 :  شد و گفتي دوباره  جدبعد
  يدی تنها خوابنهی ببی اگه کسرهی فقط آبروت میخوددان _
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 ...  رفت تو اتاق و درم بستدی راشو کشبعد
 عوض کردم ی صورتی بنفش و شلوار ورزششرتی  لباسم رو با تعی بهش دادم و رفتم سمته اتاقم سررلبی فش زهی

و بعد از مسواك زدن ... پاك کن پاك کردم ری رو با ششمی تور و تاج رو از رو سرم برداشتم آرایو با هزار بدبخت
 ...  ش دزدا رفتم اتاقنیبالشتم رو برداشتم و آروم آروم مثله ا...

 ...... خدا رو شکر..  و معلوم بود حمومهومدی شر شر آب ميصدا
 بود شهی کال شواری دهی به کار رفته روبرو تخت دی جاها سفی و بعضهی مشکشی اتاقش خوشکله فقط همه چچقدر

 ..  بودی منظره قشنگیلیخ...
 نثارش کردم و بالشتم رو انداختم رو تختش و خودم رو پرت کردم ي افتهی خودشهی...     اتاق از عکسهاش پر بود کل

  سرم خوابم بردي تا مسکن برا2 روممم بعد از خوردن دمی رو کششیرو تخت پتو مشک
 
 

 شیستا
   خسته و کوفته افتادم رو کاناپه اوفففف کفش رو از پاهام دراوردمی عروسبعد
 

  که نگوومدی شدم رو کاناپه انقدر خوابم مولو
 

  اومدرضای علي رو بسته بودم که صداچشمام
 
 خوشگل خانوم پاشو برو رو تخت بخواب+
 
  بزار بخوابمستی حسش نرضای عليوا_
 
  هايریگیگردن درد م+
 
   بابايا_
 
 3 مکافات خودم رو به اتاق رسوندم و با لباس ها افتادم رو تخت و به ی جام به هزار زحمت بلند شدم و با کلاز

  خوابم برددهینکش
 

  هگی دراورده درضای که پاشدم  لباس هام عوض شده بود حتما علصبح
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 دمی کشي اازهی رو مالوندم و خمچشمام
 

  نگاه کردمنهی مربوطه به اي و بعد انجام کارهایی و رفتم تو دستشوپاشدم
 

 ه؟ی کنی خدا اای وحشت کردم افمی قدنهی از دخودم
 

 ی شده بود رژم دور دهنم پخش شده بود موهام هم که تافت خالاهی چشمام و سری شده بود زختهی رملمی رتمام
   شده بودیخی سخیس
 

 رونی صورتم رو شستم و مسواك زدم و اومدم بعیسر
 
   خواب بودرضای شد حولم رو برداشتم و رفتم حموم علزادی به ادملی تبدکمی افمیق
 

 نطوری موهام رو همدمی رو برداشتم و پوشيتو خونه ا رهنی پهی گرم بود یلی هوا خرونی و شستم و اومدم بموهام
   توالتم نشستمزی و رو مختمی دور خودم رسیخ
 

  به صورتمدمی مرطوب کنندم رو برداشتم و مالکرم
 
   به لب هامدمی مالکمی پررنگم رو برداشتم و ی صورترژ
 
  خواست الك بزنمی الك هام نگاه کردم چشمام برق زد دلم مبه
 

  رو برداشتم و شروع کردم به الك زدنالکم
 

  بغلم کردیکی به دور و برم نبود که از پشت حواسم
 
 ؟یسالم بر خانوم خوشگلم خوب+
 
 ؟ی خودم تو خوبيسالم بر شوهر خوابلو_
 
 می بخوابمی تونی روز جمعه هم نمهی+
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 ی به خانومت برسدی بارینخ_
 
  رسمی چشم به خانومم هم مي برويا+
 

  دمی رو چزی و بلند شدم الك زدنم تموم شده بود به سمت اشپزخونه رفتم  و مدمیخند
 
   اومد و گفترضایعل
 
   کردهی خانومم چنیبه به بب+
 

   و شروع کرد به خوردننشست
 

...  رو ببوسه ودای برق رو قطع کنه تا ارضای خواست  علشبی دری افتادم امدای اادی هوی خوردم که ی داشتم ممنم
  شد؟ی چشبی دیعنی

 ...دای کن با افک
 
  خندهری فکر خودم خندم گرفت و زدم زاز
 
 ؟ي خندی می الک؟چراي شدوانهید+
 
   فکر کردم خندم گرفتی چهی به یچیه_
 
  نتونستم تحمل کنمگهی صبحونه خوردم دکمی

 
 دیچی خوابالوش پي صداهی زنگ زدم که بعد چند ثاندای خورد بلند شدم و به ای درونم ول می چهی

 
  خواب بودمي گاویلیتف تو روت دختر خ+
 
  خوش گذشت؟شبی دگهی دي شدداریاِ؟اشکال نداره ب_
 
  ـــــیعال+
 شعوری خاك بر سرم خجالت بکش بییییه 
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  گذرهیاِ پس خوش گذشت باشه برو االن ببشتر خوش م_
 
  دارم منیی چه خانوم کرمونی اومد و گفت ببرضای علدمی قطع کردم و خندعی و من سردی کشیغیج
 
  لحن بچگونه گفتمبا
 
  هم دلت بخوادیلیخ_
 
   خورمت های مامی کن که مي خواد اونجوریبله که دلم م+
 
 منو نخور_
 
   من بدو اون بدودنیی شروع کردم به دوعی سرو
 
 ریبگ منو ی تونیاگه م_
 
  رمتی گیاالن م+
 

 بزنم ی منو از پشت گرفت اومدم حرفرضای که علزدمی داشتم نفس تفس مستادمی نفسم گرفت و واقهی پنج دقبعد
   بزنم لباش رو گذاشت رو لبهامی بزاره من حرفنکهی من رو برم گردوند و بدون اعیکه سر

 
   که نفس خودش هم بند اومد ولم کردقهی چنددقبعد
 
 ️☝ ی نکنیطونی شیتا تو باش+
 

 ️.... رفتم باالعی و سردمیخند
 
 دایآ

 
 ️...  شدمداری بی با احساس خفگصبح
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خب خدا رو شکر لباس تنم بود .. نگاه به خودم کردم هی...  لختشه نهی ام و سرم رو سیرعلی داخله بغله امدمی دکه
 ...   عفتم کردهیفکر کردم ب

 
   رفتهنی وقته از بیلی پوزخند نشست رو لبم عفت که خهی که
 

 :  بم و خواب آلود گفتي و با صدادی از دستش خالص شم که بد تر بهم چسباومدم
  . بخوابمی اصال نزاشتشبیتو رو خدا بخواب د _
 : گرد شده گفتمي چشمهابا
  من نزاشتم _
 .. يندازیبلهه انقدر جفتک م _
 ..   دستش نشست رو دهنم جبغ زدم کههی

   حرف بزنمتونستمینم
 .......... یلعنت

 .. نشیو سرم رو گذاشت رو س..  تو بغلش دی آوردم که دستش رو برداشت و من و کشی نفس کم مگهی دداشتم
 :  گفتآروم

 ... بخواب _
 ....  چشام بسته شد و خوابم بردنی بودم بخاطر همخسته

 ......نگگگگگگگگی دنگگگگگیییید
   بخوابهقهی آدم دو دقزارنی تف تو روت که نميا

 ..  تو گوشمدیچی پشی ستاي رو برداشتم که صدامی گوشعیسر
 ...   رو در آورد و قطع کردغمی باهاش صحبت کردم که آخر سر جکمی

 ها ییای کرد با همون پتو که مثل مومری که پام گیی رو تخت و بلند شدم برم دستشودمی رو با حرص کوبیگوش
️☹...  بود افتادمدهیبهم پبچ ️ ️ 

 وارهی و رفتم سمته اون درونی مربوطه اومدم بي بعد از انجام کار هایی لب گفتم و رفتم طرفه دستشوری زی لعنتهی
 اطی که از استخر داخل حیرعلی حالت تراس مانند داشت درشو باز کردم که چشم خورد به امهی بود شهیکه کال ش

 ️ رونیاومد ب
 ...   گرد شد و پروژکتور هام فعالچشام
  sixpack️  خداییییی بدنش خوشگله واچقدر
 ...  و حولش رو برداشت و اومد طرفه عمارتدی به موهاش کشیدست
 ...  که خوردم بهشرونی و خواستم از اتاق برم برونی بدمی از تراس پرعیسر
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 ....  دهی می خوبي چه بوییوا
 ...   و خوشگلش زل نزنمي ها به بدن عضله ادی بددی ندنی از کنارش گذشتم تا خودم رو لو ندم و مثل اعیسر
 ..  صبحونه مواجه شدمزی مهی که با نیی از پله ها رفتم پاعیسر
 ..... ، وری تخم مرغ ، آب پرتقال ، شسی ، سوسي خامه اری ، پنری،مربا،پن کره

 ..   نگاه کردمزی به منهیت به س ابروم رفت باال و دسهی
 ..  گهی جون و مامانه دنازی کاره پرحتما

 که داشت با حوله موهاش رو خشک ی  هم  در حالیرعلی و شروع به خوردن کردم که همون لحظه امنشستم
  ... ی طوسی شلوار ورزشی شرت طوسی تیپی اومد به به چه تکردیم

 ... و بدون نگاه بهم شروع به خوردن کردزی نشست سر ماومد
 

 شیستا
 

 دمی مونوخندي رو انداختم رو تخت و به بچه بازخودم
 
  در اتاق رو باز کرد و اومد رو تخت نشسترضایعل
 

   که منو بغل کرد و موهام رو ناز کردنشستم
 

 راومد سکوت رو شکست و به حرف دنی ارضای تو سکوت فرو رفته بود که علاتاق
 
 ...یراست+
 

   نگاش کردممشتاقانه
 
  هامون رو جمع کنلیوسا+
 
 ؟ی چيبرا_
 
   رو دماغم و گفتزد
 
  ماه عسلمی رفت؟قراره برادتی ي زودنیبه ا+
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  جمع کردمرضای هامونو با کمک عللی وساعی بلند شدم و سردی که خنددمی کشیغی جی خوشحالاز
 

  و کوفته افتادم رو مبلخسته
 
 یشی زود خسته می دختر تو چقدر تنبليوا+
 
  زنمی نمدی و سفاهی کنم بابا من تو خونه دست به سیچ_
 
 نجای اادی ممی اس هر وقت بر گشتجهی خدمتکار گرفتم اسمش خدنی همي شناسم برای من که شما رو مگهیبله د+
 
  به شوهر روشن فکرمولیا_
 

  و گفتدیخند
 
 تنبل خانوم+
 
   مامان و بابامشی پمی برای بیراست_
 
  باشه+
 

 دیچی پنیی اطونی شي رو برداشتم و به خونه زنگ زدم که صدای گوشرفتم
 
 ؟يبه به خواهر خلم چطور+
 
 خت؟یری بيخوبم تو چطور_
 
 خوبم چه خبر؟+
 
  شماشی اونجا پامی خوام بی مچیه_
 
 ای هاااا نمی ما حوصله مهمون ندارکاری چيای بي خوایخاك به سرم م+
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  رو بده مامانی گوشنییگمشو ا_
 
  می کنی ها چون ما در رو باز نميای بهتم بگم ها ندمینم+
 
  و گفتدی خندنیی زدم که ایغیج
 
  خدافظي نداري خوب کاررضای علچارهیب+
 

 نی هم اماده بود با هم سوار ماشرضای علدمی پاشدم لباس هامو پوششعوری بزنم که قطع کرد پسره بی حرفاومدم
 نیی محکم زدم پس کله ادونهی بغل مامان و بابا و دمی پرمیدی رسی وقتمی و به سمت خونه حرکت کردمید شیعل
 
 ي باز که اومدایگفتم که ن+نییا

 
 دوست داشتم به تو چه بچه پرو و بعد زبونمو دراوردم_
 
 کنهیخجالت بکش دختر اندازه شتر شده باز مثل بچه ها رفتار م+
 
 بحث ما نی فرار کرد اومدم بدوام که مامان به اعی سرنی به من بگه شتر به خاطر همادی بدم مدونستی منییا

  خاطمه داد
 
  ولش کننی بشایدختر زب+
 

  مثل بچه حرف گوش کن ها گفتم باشهمنم
 
   کردمی منم کنار مامان بودم داشتم بهش کمک مزدنی و بابا حرف مرضای با علنییآ

 
   مامان جونم و بوسش کردميخوب چطور_
 

   رو بکنمي کارنی عادت داشتم همچگهی بودم دلوس
 

  هم منو بوس کرد و گفتمامان
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 قربونت برم من+
 
 ا خدا نکنه_
 

 کل کل کردم شب لباس هام در اوردم و رفتم نیی خونه منم که فقط با امی و اومددمی اونجا شام هم خوردشب
   خواب بودرضای بود و عل3دم ساعت  به خودم اومدمی دونیزی تلونییپا
 

 پاشدم و از پنجره ی از عادت بچگومدی اونور شدم خوابم نمنوری و ادمی دراز کشکمی باال بله خواب بودش رفتم
   رو نگاه کردمرونیب

 
 دمی رو دی مشکی اون ماشدوباره

 
   کننی به خونه ما نگاه می و هنجاهستی انی ماشنی هست ای وقتچند

 
 فتهی بی قراره چه اتفاقستی تو هم رفت معلوم ناخمام

 
  هامی حرکت کندی با8 صبحه ساعت 4 بخواب بابا ساعت ری بگای بشیستا+
 

 يای محکم بغلم کرد منم کم کم چشمام بسته شد و به دنرضای که علدمی گفتم و رو تخت دوباره دراز کشي اباشه
 .... رفتمي خبریب

 
 دایآ

   بودومدهیز ن هنویرعلی شده بود و امشب
 ....  دركبه
 .. هی من چه کدوم گوربه
 

 ..  ماه عسلي شمال برامی قرار بود برفردا
 ...  من عاشق شمالمییوا
 ...ای درییوا
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  گفت چپوندن داخله ساكشهیجمع کردن که نم... خودم جمع کنم ي ذوغ رفتم تو اتاقم تا لباس برابا
.. 

 ..  بودومدهی نری هنوز امی ولدی ساعت طول کشکی کردن لباس حدود جمع
  می حرکت کندی با8 ساعت فردا
 ... میوفتی بود از خونه ما  راه بقرار

 ️....... بودی قشنگیلی داخل تراسش نشستم منظره خی علری بود رفتم اتاق ام2 ساعت بردی نمخوابم
️...  رست کرده بود دی قشنگي باغ روشن بود و فضازی ري هاالمپ ️ ️ 
 ️...  زنگ گذاشتم6:30 رو برداشتم و ساعت میگوش

️  شد و خوابم بردنی شد پلکهام سنگی چدونمینم ️ 
 

 ️...  شدمداری بمی با زنگ گوشصبح
️... ادی خدا من هنوز خوابم میییوا ️ 
 ️.. کنمی کار می چری بودم رو تخت امدهی تراس خوابی صندلي من که رونمی ببسایوا

️ گهی بغلم کرده دحتما ️ ️ ️ 
️...  حمومهری امدمی آب فهمي خواستم برم حموم که با صدانیی پادمی تخت پراز ️ 

 ️  موهام رو خشک کردم و باال  بستمعی گرفتم و سري اقهی دق15 دوش هی تو اتاقم و رفتم
 رژه هی رو پام کردم و بعد از زدن کرم و می مشکي های کتونی و شاله مشکی با شلوار مشکدمیپوش ️  مانتو سبزهی

️.. یصورت ️ 
 ️... رونی اومدم ب  و چادرم رو برداشتم و از اتاقکولم

 و کفش ی هاش رو زده بود  باال  و شلوار کتان مشکنی که آستی مشکزیبه بل.. رونی هم اومد بری لخظه امهمون
️... موهاش رو زده بود باال..  یمشک ️ ️ 

 ️.... ومدی از حد به دستش مشی بشی صفحه بزرگ مشکساعت
 :  ابروم رو انداختم باال و گفتمهی

 ️ ریصبح بخ _
 ..  رو تکون دادسرش

 ...  کر بود الل هم شدایب
 ️...  زنگ اومدي که همون لحظه صدانیی پامی هم رفتبا

 ...  بودننای باز کردم ستا ادرو
 ️...  آورد تونوی ماشرضایعل
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 می راه افتادزی و بعد از خوردن صبحونه و جمع کردنه ممی کردکی سالم و علگهی هم دبا
 شیستا
 

  پاشدممی زنگ گوشي با صداصبح
 
   خوام پاشمی خدا من نميآ

 
  نکردم و چشمام رو بستممی به گوشی توجهپس

 
  اومدرضای علي هم نگذشت که صداهی کنم دو ثانفک

 
 میری از اونجا منای اری خونه اممی بردی شده باریستا پاشو د+
 
   از نهادم بلند شداه
 

  بودواری سفت که احتماال دزی چهی حرکت کردم که خوردم به یی با چشم بسته به سمت دستشوبایتقر
 
  ی دادم اعصاب نداشتم سر صبحی خورده بودم فقط فخش مواری چشمم رو باز کردم به دهی

 
  از پشت بلند شدرضای خنده عليصدا

 
   همه کارهام رو چشم بسته انجام دادمبای رو باز کردم و تقریی در دستشووفتک
 

 ومدی بود هنوز خوابم مدهی از سرم نپرخواب
 

  بودقهی دق7:15 ساعت تازه
 
   هم انداختم رو سرمي روسرهی دراوردم و ي شلوار قهوه اهی با ي مانتو نسکافه اهی کمد رو باز کردم و در
 

   تو اشپزخونهرفتم
 
 دمی رو ندرضایعل
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   خوردمنیری شي چاکمی آماده کرده بود صبحونه

 
  اوردمی خوردم باال می مگهی دکمی اگه
 
  بودش پسنیی در خونه رو باز کرد پارضایعل
 

   تنش بودی با شلوار کتان مشکی طوسشرتی تسه
 

   صندوق عقب ومی رو باهم گذاشتلیوسا
 

 می شدنی سوار ماشباهم
 
   خوابم گرفتشتری بمیت که نشسنی ماشتو
 
  زور خودم رو نگه داشتمبه
 
  شدهينجوری نبود ها االن اينجوری اچوقتیه
 
  خورد تو صورتم که خواب رو از سرم پروندی خنکمی خوب بود  نسیلی هوا خنیی پادمی رو کشنی ماششهیش
 

  نای ادای خونه امیدیرس
 
  می کردکی سالم و علنای ادای ابا
 

  خودش برهنی شد هر کس با ماشقرار
 

   بشم به پشتم نگاه کردم اخمام رفت تو همنی سوار ماشاومدم
  کنهی کار می چنجای انی ااخه
 
 شمی رو صدا کردم و اومد پرضایعل
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 زمی عزشدهیچ+ 
 
   برگرد عقب که تابلو نباشهي جورهی اری درني بازعی ضارضایعل_
 
  باشه+
 

   عقببرگشت
 

   اخماش رفت توهماونم
 
  گهی می چنمی حرف بزنم ببری با امدی  بانای ادای آشهی پمی برایاشکال نداره نگاش نکن ب+
 
 باشه_
 
   شروع به صحبت کردنری با امرضایعل
 
   با تعجب نگاه کرد سرم رو تکون دادم و چشمام رو بستمدایآ

 
  دراومددای اي صداقهی دق5 بعد
 
  شده؟ی چدی بگدی خواینم+
 

  رو باز کردم و نگاش کردمچشمام
 
  شروع کردم به حرف زدنو
 
 پادی خونه ما رو می ماست هنی که پشت ماشاههی سنی هست که اون ماشی االن چند وقتستی نيزیچ_
 
   ادامه دادرضایعل
 
 ستی گممون کنه نکردن هم که مهم نکنمی می من سعمی بهشون توجه کندیاالن نبا+
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  می و راه افتادمی شدنمونی ماشسوار
 

   آهنگ بلند شدي صداقهی چند دقبعد
 
   کردی بود که ادم رو به خواب وادار مي فقط اهنگش طوردمی فهمی از متنش نمیچیه
 

 .... کم چشمام بسته شد و به خواب رفتمکم
 
 دایآ

 
 ... می و راه افتادمی شدنمونی ماشسوار
 .....     دنبالمون بوداهی بلند سی شاسنی اون ماشهنوز

 ... کردی می داشت رانندگي با خونسردیرعلی امیول
  ی در پی پي آقا هنوز خونسرد بود و  تماس های ساعت گذشته بود ولمی نکردی داشت اعصابم رو خورد مگهید

 . زدی اعصابم رو بهم مرضایعل
 جاده دو طرفه گهی دلومتری رو با من مماس کن چند کنتیماش _ آقا برداشت نذفعهی زنگ زد که ارضای علدوباره

 ...  کنمی هر وقت سرعتم باال رفت تو هم سرعتت رو با من تنظجی من سمت چپ و تو سمت راست بپشهیم
 
 ...  رو قطع کردی گوشو

 ... میروندیکنار هم م.. سرعت ماشبنش رو با ما هماهنگ کرد رضایعل
 ....  و ضربان قلب من تند ترشدی مادی زی علری به لحظه سرعت املحظه

 ...  سمته راسترضای طرفه چپ و علدیچی پعی سرری امی به دوراهمیدیرس
 . روندی مي کننده اوانهی سرعت دبا

 ...  رونی بزدی من که عاشق سرعت بودم قلبم از دهنم ذاشت مکهیطور
 :  کرد که گفتمی دنده بود بهم نگاهي رو گذاشتم رو دستش که رودستم

 .. اروم تر...  ررررییییام _
 ...   تکون داد و سرعتش رو کم کرديسر
 
 ... دنیرسی مگهی بود که بهم دي دو جاده طورنیا

 ...  میدی رسنای ارضای علشی ساعت پمی از نبعد
 ...   وقته ناهار بودگهید
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 ...  می تو سفره خونه نهار خوردهمونجا
 میو دوباره راه افتاد 
 

 شیستا
 

  کردی بود که داشت با لبخند نگام مرضای چشمام رو باز کردم علی به سختدهی داره تکونم میکی کردمی محس
 
  خوابالويدارشدیچه عجب خانم ب+

 
  رو مظلوم کردم و گفتمافمیق
 
  ومدی کنم خوابم میخوب چ_
 
  می بخوريزی چمی برای ها حاال پاشو بخورمتی مامی نکن مي اونجورافتویصددفعه گفتم ق+
 
  به هم و گفتمدمی دستامو کوبی خوشحالبا
 
  من گشنمهمی بدو برولیا_
 

  و دستم رو گرفت بلند شدم و رفتم سمت بچه هادیخند
 
 ی خوابیچه عجب خانم تو چقدر م+دایآ

 
   خواد بخوابمیبه تو چه دلم م_
 
   صبح افتادم و برگشتم پشت رو نگاه کردمادی هوی

 
   نبودنی از ماشيخبر

 
  گفتدای کو که آنِی پرسم که ماشاومدم

 
  که گممون کننمی کردي کارهی يشما خواب بود+
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   من گشنمهمیآهان خوب بر_
 

 می شدنی خوردن غذا سوار ماشبعد
 
   شاد و شنگول شده بودمگهید
 

  آهنگ شاد رو انتخاب کردمهی رو روشن کردم و ضبط
 

 با من سوت بزن    
 
  من سوت بزنبا
 
  من دوست دارمتمی سوت بزن با رهی

  اِاوالالال
  تو جمعای بهی عشق بازهی فازچه
  من سوت بزنبا
 
 

♫♫♫ 
 
 ای کالس نگو تا بهی ب کیک

 ای امشب برو تا بهی کل نکن کل
 ای کالس نگو تا بهی هی ب کیک

 ای امشب برو بهی کل نکن کل
 
  دخترهنیا

  سرهیلیخ
  برهی از اوناست که دل ماون

  دارهخطر
  مارهمثل
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  پارهشیآت
 
  من دوست دارمتمی سوت بزن با رهی

  اِاوالالال
  تو جمعای بهی عشق بازهی فازچه
  من سوت بزنبا
 

♫♫♫ 
 
 .. من سوت بزنبا
 
  نه نه لطفامیی لب رو لب الالما
  سوت بزنهی جون من می کار دارما
  نه نه لطفامیی لب رو لب الالما
  سوت بزنهی جون من می کار دارما
 
  دخترهنیا

  سرهیلیخ
  برهی از اوناست که دل ماون

  اف دارهیب
  مام آرهبا
  پارهشیآت
 
  من دوست دارمتمی سوت بزن با رهی

  اِاوالالال
  تو جمعای بهی عشق بازهی فازچه
  من سوت بزنبا
 

♫♫♫ 
 
 .. من سوت بزنبا
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  من دوست دارمتمی سوت بزن با رهی

  اِاوالالال
  من دوست دارمتمی سوت بزن با رهی

  اِاوالالال
  تو جمعای بهی عشق بازهی فازچه
  من سوت بزنبا
 
  من سوت بزنبا
  من سوت بزنبا
 
 

  وردمی خوندم و ادا در می هم همراه اهنگ مخودم
 
 ومدی بود از چشماش اشک مدهی که انقدر خندرضایعل
 

   نفسم بند اومدی که تموم شد افتادم رو صندلآهنگ
 
  هایطونی شیلیخ+
 
 ي فکر کردی ،چیپس چ_
 

  میدی رسبای تقرگهی تا دنی تو ماشدمی با اونا رقصی اومد و کلگهی تا آهنگ دچن
 

   رامسرمی مونده بود تا برسی ساعتمی هنوز نالبته
 

 می بخوری چهی تا می پارك نگه داشتهی کنار
 
   رو پارك کنهنی ماشرضای شدم تا علادهی پمن
 
  و گفتنیی پانی اومد از ماشدایا
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 نی تو ماشي بود دراوردی ها چي اسکول بازنیخاك تو سرت ا+
 
  هاخچالی مثل شما باشم یپس چ_
 

 ️  تو پارك نبودیچکی تو پارك هاومدم
 

 ️  بودکی ي هاکی نزدساعت
 

️ نبودیچکی گفت هشهی هم بودنا نمي چند نفرالبته ️ ️ 
 

 ️می و سمت تاب ها رفتدمی رو کشدای ادست
 

 ️  بچه ها شده بودممثل
 
️ کودك درونت فعال شده؟ي کار داری با من چوانهیدختره د+ ️ 
 
 ️ نباش مثل من رفتار کنخچالی قهی دو دقدای آنیبش_
 
️ رهی ابروم می چگهید+ ️ 
 
 ️  بابامینی بنیبش_
 

️  بچه ها نشستمشی پنییه تاب خوردم اومد پا ککمی ی رفت عوضدای سوار تاب شدم آخودم ️ 
 

 خوردنی موهی داشتن بدون من منامردا
 
 ️ دیخورینامردا بدون من م_
 
 ️  حواستون نبوددی بودي شما مشغول بازدیببخش+دایا

 
 ️ برو بابا_
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  نی نداشته باشي خانوم من کاربا×رضایعل
 
  روشو کرد سمت من و گفتو
 
 
 نی بشنجای اای قشنگم بای بزمی عزایب

 
  گفتیرعی باال اوردن دراورد و امي ادادای حرف ها انی گفتن ابا
 
 لی زن ذلي خودتو جمع کن حالمون رو بهم زدرضایعل+
 
  دیمونی مخچالیبهتر از شما هاس شما که مثل _
 

 .... خوردنوهی نشستم و شروع کردم به مرضای کنار علرفتم
 دایآ

 
   رامسري به سومی و حرکت کردمی شدنامونی سوار ماشمی خوردوهیم نکهی از ابعد

. 

. 

 ... میدی ساعت رسمیبعد از ن.
 ....  بودی خونه بزرگ که کال مشکهی

  . ....شی چهمه
  یرعلیهمش کاره ام...  و شیرونی و بی داخلي ،معمارونی دکوراسشی خونه همه چنی بودم که ادهی شنرضایاز عل 
 ..  وجود دارهي خونه انی که همچدونهی نمچکسی هو
 ...   درو باز کرديرمردی دو تا بوق زد که پی علریام
 :  و گفتنیی رو داد پاششی شیرعلیام
 .. یسالم بابا عل _
  ؟یسالام پسرم خوب _
   خانوم همسرمدایآ:)   گفت ي کرد و با لحن عاشقانه ايبه من اشاره ا(  یخوبم بابا عل _
 

 :  گفت و بلند صدا زدکی گل از گلش شکوفت و با شوق و ذوق ازدواجمون رو تبریباباعل
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 ...  اومدهی کنی ببایآمنهههه آمنه خانومممم ب _
 شدم و بعد از برداشتنه کولم با ستا ادهی پنی پارك کرد از ماشنگی رو داخل پارکنی تکون داد و ماشي سریرعلیام

 تنش بود اومد طرفمون و با هول ی خوشکلی که لباس شمالیخانوم هی دمی دفعه دهی که میطرفه عمارت رفت
   کردیخودش رو معرف

 
 ...  هستمی زنه بابا علنهیسلالم خانوم جان من آم _

 :  دور کمرم و من رو چسبوند به خودش و گفتدیچی پیی کنم که دستای خودم رو معرفاومدم
 ... می بهت زحمت بدي چند روزهی می هستن اومددای خانومم آشونیسالمم آمنه خانوم ا _

   به صورتش زد و گفتی خانوم چنگآمنه
 .. دی ما رحمتي شما براهی زحمت چریمرگم بده آقا ام) خدا( خوداا  _

   به من کرد و گفتی نگاهبعد
 ... یدختر خوشکل) چه( یبه به چ _

   زدم و گفتميلبخند
 ...  خوشبختمتونیی از آشنادیلطف دار _

   زد و بغلم کرديلبخند
 ..  افتادنای ستا اي اتفاق هم برانی همو

 ... می بودسادهی اونجا واينطوری همقهی دق5 لحظه دهنم باز موند انقدر خوشکل بود که من و ستا هی داخل میرفت
 .... ها ،ويواری بود پارکت ها ، مبل ها ، کاغذ دی مشکشی همه چفقط

  کوچکییرای پذهیونجا اتاق ها بود با  باال که ارفتی دو طرف پله مبخورد ماز
 ...  در اونجا قرار داشتي بزرگ ناهار خورزی بود که مییرای اتاق هم  داخل پذهی 

 ..  و پنجره دارهشهی به شي بشر چه عالقه انی ادونمی نممن
  ازش معلوم بودای بودکه ساحل و درشهی ها که کال شواری از دیکی
 از اتاق ها ست بنفش داشت که ستا اون رو یکی داشتند فقط ی اتاق ها ست مشکي باال همه میاز پله ها رفت 

 ... ارهی هاش رو بلهی رو صدا کرد که وسرضایانتخاب کرد و عل
 ...  که تو فکر بود اومد باالی بدست درحالی گوشیرعلیام

 ...   نگاهم کردیوال و اخم صورتش رو آورد باال و سیجی بلند تر صداش کردم که با گدی کردم که نشنصداش
 .. خوامی اتاق جدا مهی؟؟ من ...کدوم اتاق رو بردارم  _
 .. سادمی همونجا وادمی فکر نکنه ازش ترسنکهی اي شد و اومد جلو منم برای عصبانهوی

 .. دمیترسی سگ ازش منی عیول
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   آروم گفتیی جلوم و با صدااومد
 
 ی جدا از منّ بخوابي حق ندارمی بر نگشتی سفره کوفتنی که از ای آبرو دارم و تا وقتنجایمن ا _
  

 ..   بزاره حرف بزنمنکهی و بدون ادی دستم رو کشبعد
 .... می گشتنش گذشته بودری که قفل بود و من و ستا از خی سمته اتاقبردتم

 
 پوزخند بهم زد و هی و برگشت دی کارت درآورد و کنار دسته در کشهی دمی که دکنهی باز مدی کردم االن درو با کلفکر

 ... خودش کنار رفت که برم تو
 
 ..  قشنگهیلی خیییوا

 ...  اتاق برق زددنهی لحظه از دهی چشام
 زی شده بود و ست کمد و مي قشنگ چوب کاریلی که خی مشکی تخت بزرگ چوبهی ی مشکونشی دکوراسهمه
 مبل هی شده بود و دهی دور تا دورش چدی سفي که بالشتک هانهی شومهی شده بود دهی قشنگ چیلیخ... و ریتحر

 ...  کنار اتاقیست چرم مشک
 ...  داشتینیی کنار ه مبل که حالت تزکی کوچیلی بار خهی و
 
 دو تا در اونجا بود باز   بزرگ رو تو خودش جا داده بودای طبق معمول پنجره بود که درواری دي طرفه هم به جاهی

 حموم  و اون ي اشهی هم داخل اتاقک شی وان بزرگ مشکهی و هی مشکشیم که همه چ حماشیکیکردم که 
 ...  بودی اتاق مشکنی ای که مثل همه چیی هم دستشوشیکی

 
   رو برداشت و رفت حموملشی وسایرعلیام
  صبح حموم بود... هست يزی چی حموم نکنه ماهرهی چقدر منیا

 
   باال انداختم و رفتم طرفه پنجرهي اشونه

 
 
 

 ... ای دری شده رفتم طرفه پنجره و زل زدم به آبمبهوت
 ... دادی بهم آرامش مشهی همایدر

 رونی و از اتاق اومدم بدمی رو داخل کمد چلمیوسا
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 شیستا
 

 ی رنگنکهیخاطر ا فقط به ومدهای شاد باشه البته از رنگ بنفش هم خوشم نمدی ادم باادی بدم می از رنگ مشکمن
   بود انتخاب کردمایبود و رو به در

 
 ومدی خوابم نمی رو انداختم رو تخت خسته بودم ولخودم

 
   اومد تو اتاقرضایعل
 
  خستسیلی چشماش معلوم بود که خاز
 

   کنارم رو تخت نشستاومد
 
 ششی من اشاره کرد که برم پبه
 

  نشستم که محکم بغلم کردبغلش
 
  باشهرونی بمی بریی باهم دوتامی بخوابکمی زمیعز+
 
 باشه_
 

  گذاشتم که دوباره صدام کردنشی رو،رو سسرم
 

   سمتش که لباش رو گذاشت رو لبامبرگشتم
 

  همراهش کردممنم
 

   گذشت نفس کم اورده بودم که ولم کردقهی دقچند
 
  و خودم رو انداختم رو تختدمی کشقی نفس عمهی
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 که رنگ یالبته از دوستان( برا افسرده هاساهی رنگ سرهیگی بابا ادم دلش مهاهی همه جاش سنجای چرا ایراست_
 )️☺ هستشونی نظر انی ای خوام ولی رو دوست دادن معذرت میمشک

 
 جا هی شمال هر دفعه فقط ادی ادم که می درست کنم ولدونستمی درست کرده من خودم هم میرعلی امدونمیچم+

  درست نکردمیی خاطر جانی شه منم به همیباشه خسته م
 

   کردمای نگاه به درهی حرفش درسته تکون دادم از جام بلند شدم و سمت پنجره رفتم و نکهی اي رو به معناسرم
 
 

   بودری نظی بواقعا
 

   اتاقرونی رفتم تو اب رفتم بی مدی باحتما
 
  راحت بخوابهرضای علتا
 

   تو اشپزخونه امنه خانوم اونجا نشسته بودرفتم
 

  دادم و کنارش نشستم و شروع به صحبت کردن با اون شدمیسالن
 

  بلتد شدم و رفتم تو اتاق و رفتم حمومی ساعتمی بود بعد نی مهربونیلی خخانوم
 

   به ساعت نگاه کردمدمی کشی داشتم موهام رو شونه مرونی شستم و اومدم بکمی رو خودم
 

 مرطوب کننده دراوردم تا پوست صورتم خشک نشه کرم فمی بود موهام رو بستم رفتم از تو ک5 ساعت
 

 رو می تنم کردم و روش سارافن طوسی زرشکرهنی پهی با ی شلواره مشکهی مربوطه ي انجام دادن کارهابعد
   رو سارافنم عکس خرگوش داشتدمیپوش

 
   دوسش داشتمیلیخ
 

   کردمدارشی و برضای باال سر علرفتم
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 منم فقط سارافنم رو دراوردم دی لباس هاشو پوشرونی رفت اومد بي اقهی حموم ده دقهی یی پاشد و رفت دستشواونم
  دمی پوشی مانتو آبهیو 
 

  هستمي و سورمه ای عاشق رنگ آبمن
 
  و گفتدی که امنه خانوم ما رو درونی بمی از اتاق اومدرضای علبا
 
 د؟یریبه به کجا م*
 

  جوابشو دادرضای علکه
 
  برهرونی بگو منتظر ما نباشه اگه دلش خواست بره بیرعلی به امرونی برمیآمنه خانوم من دارم با خانومم م+
 
 چشم آقا*
 
  رونی بمی و اومدمی کردی خداحافظهی

 
  وللللی بود اي ابرهوا
 
 میخب کحا بر+
 
  ای درمیبر_
 
  باشه+
 

 می حرکت کردای به سمت درباهم
 
  دستاش رو تو دستام قفل کردرضایعل
 
   چشمام برق زدمیدی رسای دربه
 
 امی االن مرمونی بتدازم زارمی بی چهی رفت ادمی شد ی چيدید+
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  تو آبرمیباشه منم م_
 
  جلو نرویلیباشه فقط خ+
 

  رفتم تو آبعی گفتم سري اباشه
 

  نکردمی من توجخی موجاش بزرگ بود ولای بود و دري ابرهوا
 

   کرددنی لحظه بارون سروع به بارهمون
 
  وللی خوبه ایلیخ
 

  شددهی بود اومدم برم کخ دستم کشدهی اب به گردنم رسگهی شده بود ددی بارون شدرفتمی مينجوریهم
 
 کنمی ساعته دارم صدات مهی يری ميکجا دار+
 
 ...یفی چه کنی ببیوللش عل_
 
 
  فم رو کامل کنم گلوم و نتونسام حردی موج بزرگ اومد اب پرهی هوی

 
   کردم به سرفه کردنشروع

 
   دخترمی برایب+
 
  خونهمیری جلو بعد ممی برکمینه _
 
   جلو رفتمکمی تکون داد باهم ي ناچار سراز
 
  دستم رو گرفته بودرضایعل
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  رفتمنیی شد و پای پام خالری احساس کردم زمی که حلو رفتکمی
 
 ...دمی کشیغیج

  اخرپارت
  پارت فرداادامه

 
 دایآ

 
 ... رونی هم با هم رفتن برضای که همون لحظه ستا و علرونی اتاق اومدم باز

 ... نیی باال انداختم و از پله ها اومدم پاي اشونه
 

 ...  طرفه آشپزخونهرفتم
 ....  اپن برداشتم و شروع به گاز زدن کردمي رووهی از داخله ظرف میبی سو

 ..  معلوم بودای که ازش درشهی طرفه شرفتم
 ...  بودیچون ساحل اختصاص... اونجا نبود ي اگهی دی کسرضایبه جز ستا و عل 

 ..  انداز برداشتری زهی نشی گفت و اومد سمته خونه و از ماششی به ستايزی چرضای علکه
 ... ای دوباره رفت سمته درو
 ...  افتادشی لحظه نگاهم به ستاهی
 ...  گردن تو آب بودتا

 .. دنی لحظه بارون هم شروع کرد به بارهمون
 ... دفعه بارون اومدهی دیتابی االن آفتاب داشت منی هموااا
 ... کنهی همش رنگ عوض مگهی دنهی شمال هميهوا
 لم داده بود و داشت ی مبل چرمه مشکي راحت روالی افتاد که با خیرعلی کنار پنجره رفتم کنار که نگاهم به اماز

 ..دخوری مکیقهوه با ک
 ... دمی اومد من نفهمی کنیا

 ... مونهی جن ممثله
 ...  رو روشن کردمونیزی نشستم و تلوشی مبل کناريرو

 ... کردی آهنگ پخش مداشت
 

 .. گهی آهنگه انقدر چرت بود که مجبور شدم بزنم کانال دالبته
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 ... دادی ترسناك نشون ملمی داشت فیکی نیا
 ..  زل زدمونیزی کردم و مشتاق به تلوادی زانو نشستم رو مبل و صداش رو زچهار

 که پسر ها جن زده کنندی مری و داخل جنگل گشهی خراب منشونی بود که ماشیی در مورد پسر و دخترالمشیف
 ....  وشندیم
 ... و ترسناك بود+ 18 لمهیف
 ...  هم از دست  ندملمی از فهی ثانکی ی تا حتکردمی من مهم نبود و با ذوغ نگاه مي برایول

 ...  وارد شدندسی خي با لباس هاشی و ستارضای همون لحظه در باز شد و علکه
 ..  بودي من که عاديبرا

 ... داخله آبکردی ها خودش پرت مدی بددی ندنی و عشدی مخودی از خود بدیدی رو مای دری وقتشیستا
 ...  بد تز بودمشینداشتم مطمئنم از ستا  از آب دارم و اگهای من فوبیول

 مورد عالقم رو نگاه لمی زل زدم و فونیزی تکون دادم و دوباره به تلوشی ستاي از تاسف براي زدم و سريپوزخند
 ..............  کردم

 
  دمی لحظه مرگ رو جلو چشمام دهی واقعا

 
  دستم رو گرفترضای علکه
 

  گرفتشی ور صورتم اتهی سمتش که برگشتم
 

   کردمنگاش
 

  و به سمت خونه رفتمرونی بدمی دستمو از تو دستش کشعی تو چشمم جمع شد سراشک
 
  رفتم توعی رو اون اقاهه باز کرد و سردر
 
  نکردمی توجهکردی که اسمم رو صدا مرضای علبه
 

 نی زمي ادم رونی خوشبخت ترشمی خودم متاسفم هه با خودم گفتم مي که براواقعا
 
  زنهی بود که تو روز اول ماه عسل ادم رو می اون کسیول
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  که رو گونم بود رو پس زدم و در رو باز کردمیی دستم اشک هابا
 
  رفتم باالعی سری ولدمی رو ددایآ

 
  رو بستم و خودم رو انداختم  رو تختدر
 

 ينجوری همومدی ماشکهام
 
  بلند نشدمی اشک هام رو پاك کردم ولعی در اومد سري صداتا
 
 ....من.....من.....خوب....شیستا+
 
   حوصله ندارمرونی ب؟برویتو چ_
 

  کردم تخت تکون خورداحساس
 
  رو نکردمنکاریاز قصد ا... خب من+
 
 هه_
 
  شونه هام گرفت و بزور بلندم کرداز
 
  کردمی لب داشتم غر غر مریز
 
 شونه هام داغون شد...  که ماشااستیزور ن_
 

  چونم و سرم رو اورد باالری گذاشت زدستشو
 
 مونی چشماش معلوم بود ناراحته و پشاز
 

  بغلم کردعی کردم که سرنگاهش
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  کردمی می شد من چی متیزی چهی اگه ی گیاخه دختر تو نم+
 

  نگفتميزی کردم صداش بغض داره دبگه منم چحس
 

  رونی بمی گفت پاشو لباسات رو عوض کن برقهی چند دقبعد
 
 باشه+
 

  می شدنی لباسام رو عوض کردم و سوار ماشعیسر
 

   ها رو عوض کردم تا به اهنگ که مد نظرم بود برسمآهنگ
 

  کردمادی صداسو زکمی دمی رسباالخره
 

 دادی به ادم می و حس خوبشهی خورد به شی مبارون
 

 ی انقدر چرا توو خودتچته
  شوای دنالیخی دپرس امشبه رو بی هستچرا

 میسازی استرس، کنار هم منو تو مالیخیب
  اروم آسمونم که خوش رنگ تر شدهی زندگهی

  بارونادی داره مچون
  ما دوتامونمی آروم به هم وصلبارهیم

  داغونشمی من می آروم نباشبارهی مبارون
 ی خار تو چشم دشمنمثل

 ی چشم داشتچی هی ممنونم که بی که پشتمممنونم
 ی به فکر رشدمفقط
 دالی آدم اهی حال تو دهی با تو میزندگ
  هامدهی خوراکه ای اون هستي از همه مثبت ترکه
 ستی نیچی که تو دلش هی آدمهی ی مثل نور چشمتو

  اندازهی واسه تو دوست دارم بدمی جونمم ممن
  بازهشمی کنارتو نی مراحل زندگنی سخترتو
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  ما دوتامونمی آروم به هم وصلبارهی مبارون
  داغونشمی من مینباش
  قلب پاکتفتهی شدم شادی تو از همه بدم مجز

 ادی جز من دل نبند زپس
 ی تا منو بشناسگمی می عشق آسی از هرچشدم
 ی کامال احساسهی آدم بداخالقم با روحهی من
  پاتوی خوشحالم با تو نبر از زندگمن
  جاتوگرهیی نمیکس
  حس برسنی دپرس پس به داد اشمی تو می بمن
 . ... بدون استرسی زندگهی راحت ساخت شهی هم مکنار

 می شدادهی پنی پاساژ پارك کرد و با هم از ماشهی رو دم نشی ماشرضایعل
 
 می پاساژ باال رفتي پله هااز
 
   دست چپم رو تو دستش گرفترضایعل
 

  می کردی و به مغازه ها نگاه ممیرفتی راه مينجوریهم
 

  خوشگل افتادرهنی پهی که چشمم به میرفتی راه منطوریهم
 
 ؟يباس رو بخر برام اون لشهی مرضایعل_
 
 کدوم؟+
 
 دهیهمون که مدلش اسکارلته سف_
 
   خوشگلهیلیباشه خ+
 

   تو مغازهمی رفتباهم
 

  بودری سر به زیلی پسر بود خهی فروشندش
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 بهتر

 
 دمی گرفتم و رفتم تو پرو و لباس رو پوشزمی رو اندازه سالباس

 
  بود کهی پفدی سفرهنی پهی قشنگ بود یلیخ
 
  بود ودی گل داشت که سفهیرو کمرش  
 
  داشت از کمری مشکيتوش توپ توپ ها 
 
  زانو بود و تور بود وي تا رونییبه پا 
 
  داشت مثل گلشیروش توپ توپ مشک 
 

  بود
 
   در اتاق پرو رو زدرضایعل
 
  رو باز کردمدر
 
 دی من چشماش درخشدنی دبا
 
  حساب کنماری زود درش بادی بهت مکردمی که فکر می از اونشتریب+
 

   زدم و لباس ها رو دراوردم و دادميلبخند
 
 رضای علبه
 

   ودی خرنای برام لباس و اگهی کرد چندتا دحساب
 

   رستورانهی دی رفتباهم
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   و منو رو برداشتممی نشستزی مهی رو
 

   کنم فقطی کباب انتخاب مشهی که هممن
 

  کردمی داشتم نگاه میالک
 

   غذا ها منو رو بستم و گفتم مندنی دبعد
 

  خورمی کباب مکه
 
  دست تکون داد و گارسون رو صدا کردرضایعل
 
 ی با دوتا نوشابه مشکدهیتا پرس کباب کوب 2+
 

 نیی رفتن گارسون سرم رو انداختم پابعد
 

  دستم رو گرفترضای علکه
 
  دیخانومم من رو بخش+
 

  کردم چرا نبخشمش اشتباه از مننگاهش
 

  کردمیاطی احتی که انقدر ببود
 
 اره چرا نبخشم اشتباه از من بود_
 
   نکردمنکارویقربون خانمم بشم من که از قصد ا+
 

  که تو رو از دست بدمنی لحظه به اهی واقعا
 

   عذاب اور بودبرام
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  که غذا رو اوردندمیخند

 
   به خوردن و بعد خوردن باهممی کردشروع

 
  می لب ساخل نشستمیرفت
 

  نگاه کردمای و به دررضای رو گذاشتم رو شونه علسرم
 

  کردی واقعا حس ارامش رو به ادم ملحق مای دري موج هايصدا
 
 دی مالی پشتم رو مينطوری همرضایعل
 
 می شده بودرهی خای و درمی شد هر دوتامون سکوت کرده بودی زده نمی حرفچیه
 

 شدی کم داشت چشمام گرم مکم
 
   بودیی اب برام مثل الالي موج هايصدا 
 

 ... کم چشمام بسته شد و به خواب رفتمکم
 
 دایآ

 
 .  رفتندرضای و علشی ستانکهی از ابعد
 

 ... خوابم بردهی داخله اتاق و چون خسته بودم بعد از چند ثانرفتم
 

 ..   بودکی شدم هوا تارداری بیوقت
 ...  بودندومدهی نرضای هنوز ستا و علنیی پله ها رفتم پااز
 ...  رو کاناپه خواب بود و تو خودش جمع شده بودیرعلیام
 

 ...  و مغرور بودیخی ي من بازم همون آقاي مظلومه اما براافشی قچقدر
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  دمی داشت کنار بشقاب دادی و به ای ظرف الزانهی طرفه آشپزخونه که رفتم
   خانوم جانسالم«

  .  کنمدارتونی بومدی دلم ندی بودخسته
  دی بخوردی غذا رو گرم کندی شدداریقت ب وهر

 » آمنه
 رو آماده کردم و زی آماده شد مقهی دق10 تا گرم شه بعد از کروفری رو گذاشتم داخل ماای تکون دادم و الزانيسر

 .. ی علریرفتم طرفه ام
   کردمصداش

 
 ررررریام _

   ندادجواب
 ییییهو _
  اروی _
 .. ریآقا ام _
 .. ستی نشو نداری بنی اری نه خدمید
 ...  جن زده ها بلند شدنی زدم که بنده خدا عغی جهی تکون دادم که و هی

 ...  خندهرهی ززدم
 رو دور بزنم که دستم رو گرفت زی مخواستمی ترش کرد و افتاد دنبالم رفتم طرفه آشپزخونه مي جردنمی خندانگار
 ...  و دستاش رو حائل صورتم کرد و لباش رو گذاشت رو لبامواری به ددمیکوب
 ... شروع به خوردن کردي نشست و با خونسردی صندلي ولم کرد و رفت روقهی از چند دقبعد

   نثارش کردمیی پروهی لب ری  زتی عصبانبا
 :  گفتکه
 
  دمیشن _
 
  يمنم گفتم بشنو _
 

 ...  زد و دوباره مشغول غذا خوردن شديپوزخند
 .. ای گذاشتم و رفتم باال تا لباس بپوشم برم دریی ظرفشونی ها رو داخل ماشظرف
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 رو پاك کردم بعد از می مشکی عروسکي سر کردم و کفش های با شاله طوسی با شلوار مشکي خاکسترزی شومهی
   از رو کاناپه بلند شد و گفتری رفتم که امنییا پا از پله هرونی و هدفنم  و از اتاق اومدم بیبرداشتن گوش

  ساحل ؟؟يریم_
 

 :  گفتیرعلی که اممی حرکت کردای تکون دادم و با هم سمته دريسر
 .. سای لحظه واهی _

   آورد و گفترونی از داخل صندوق بی مشکتاری و گنشی طرفه ماشرفت
 .. میبر _

 .. ای سمته درمیه به شونه هم رفت بروز ندادم و خونسردانه و شونی کردم ولتعجب
 میخوندی و ممیزدی  با هم ممیشدی مکاری بلد بود و  هر وقت بتاری هم گشیستا

 ...  شال سر کرده بودمنی داشت به خاطر همدی دنجای به اگهی ديالهای از وی بود ولی ساحل اختصاصنکهی ابا
 .. می نگاه کرداهی سيای چوب و به دري رو کنده هامی هم نشستبا

 .....   بخش بودآرامش
   کرد و رو به من گفتمی رو تنظتارشی گیرعلیام
 ؟. بزنم یچ _
  ي بهادریرعلی کوتاه از املمیف _ 

   .   تکون دادو شروع کرديسر
 
 ... ي من شدهی سالم ساده زندگهی با

   از دور و برمي دلشوره هام مو بردهمه
 ...  که از رابطمون گذشته بودی مدتهی
 ...  قصه ساختم تو سرمهی تو و از خودم از
 
 ...  ستارهي من تو بودي قصه تو
 ...  اشارههی عمق نگات تو با تو

 ... ی به آسوني کردعاشقم
 ..  ندارهیلی تو دلی بی زندگگفتم
 ..  قرارهي روزهی بهم  که ینگفت

 .... یمونی نمشمی و پيبر
 ......آخر قصه رو(
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 ... زارمی مباز
  کنارم ی برگشتدیشا
 2)   کنارمی برگشتدیشا
 

  رهی کوتاه که پر از تصولمهی فهی مثله
  رهی تو هر شب از تو ذهنم مخاطرات

  شدم که آرزوش بارونری کومثله
 .... مونهی قلبه من منتظرت مشهیهم
 ......... به خونه...به خونه ....به خونه ....... ی برگردتا
  آخر قصه رو(

  زارمی مباز
   کنارمی برگشتدیشا
 2) کنارم ی برگشتدیشا
 
   کنارمی برگشتدیشا.... کنارم ی برگشتدیشا
 
 
  کنارمی برگشتدیشا..... کنارم ی برگشتدیشا
 

 ... رای قشنگ بود بم گیلی خصداش
 ..  بازوش افتادي روی شده بودم تازه نگام به خالکوبمحوش

 ...  بوددهی بازوش رو ندي روی کورم خالکوبي چشم های و لدمشی خاك تو سرم هزار بار لخت دیعنی
   من چه واالاابه

 رو بغل کرد و رفت شی رو پارك کرد و ستانی ماشرضای عمارت افتاد که علاطی باال انداختم و نگام به حي اشونه
 .. داخله عمارت

  زل زدمای رو برگردوندم و به درسرم
 

 شیستا
 

   شده بودگرمم
 



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 202 

  دونستم کجامینم
 

   ازش نشدي خبری رو صدا کردم ولرضای دفعه علچند
 
  بودکی تاري جاهی

 
   قهقه اومدي صداکه
 

  تموم وجودمو گرفته بودترس
 

 دی دی رو واضح می همه چبای عادت کرده بود که تقریکی چشمام به تارانگار
 
 دنی خندی که مدمی رو ددی و حمالیناز
 

  خنده هاشون قطع شددنی من رو دیوقت
 
  سمت من اومدنبه
 

  کردمی رو صدا مرضای و علرفتمی عقب نعقب
 

 دی همراه من از خواب پررضای زدم که علیغی دفعه آخر جکه
 
  شده خانوممیزم؟چی شده عزیچ+
 

  که بغلم کردهی گرری ززدم
 

  دی مالی رو مپشتم
 
   شدمی کردم خالهی که گرکمی

 
  شده بودسی من خي از اشک هالباسش
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   زد و گفتي سرم بوسه ارو
 
  بگ  خب؟ی فکر نکن فردا اگه دوست داشتيزیبه چ+
 

  گفتمي خش دارم باشه اي رو تکون دادم و با صداسرم
 

  منو محکم بغل کردرضای و علمیدی کشدراز
 

 وفته؟ی بی بودم قرار بود چه اتفاقدهیترس
 

  ها فکر نکنمزی چنی رو تکون دادم تا به اسرم
 
   بودمداری گذشته بود و من هنوز بی ساعتمین

 
  که پشت پنجره بود نشستمی تخت بلند شدم و پشت صندلي خودم برداشتم و از روي رو از رورضای دست علاروم

 
  دی وزی میمی نگاه کردم باد مالای دربه
 

   کم چشمام گرم شد هنوز گرمم بودکم
 

  به خواب رفتمقهی رو باز کردم و بعد چنددقپنجره
 

  شدمداری از خواب برضای عليبا صدا صبح
 
  يدی خوابنجایچرا ا+
 
   ؛خوابم بردينجوریهم_
 

   بودشبمی دي هی به خاطر گرنی شد و ای باز نمچشمام
 

 نیی پامی از شستن دست و صورتم باهم رفتبعد
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  خوردنی نشسته بودن و داشتن صبحونه مزی سر میرعلی و امدایآ
 

  کردم که جوابمو دادنی سالماروم
 

  می کردم به خوردن چاشروع
 
   شدی رد و بدل نمنمونی  بی حرفچیه
 

   گفتدای خوردن صبحونه آبعد
 
 م؟یری نمییامروز جا*
 
 ؟ی چیعنی می بردیبا_
 

 می شروع کردن به بحث کردن که کجا برپسرا
 

  ي که کنارشم شهر بازنی تلکابمی قرار شد اول برباالخره
 
  لب ساحلمی در اخر برو
 

 دمی رفتم لباس هام رو پوشعیسر
 

  کردنشی رو محکم باال بستم و شروع کردم به اراموهام
 

  رنگ نباشهی که لب هام بی رژ گوشتهی ضد افتاب و هی یعنی البته
 

 نیی پامی رفترضای رو برداشتم و با عللمی و موبادمی رو پوشمانتوم
 

  نیی هم اومدن پانای ادای اقهی دق5 بعد
 

 می رفتنی و به سمت تلکابمی شدنی ماشسوار
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 میدی رسی ساعتمی نبعد
 

 میستادی تو صف وامی رفتی معطلقهی ده دقبعد
 
 میستی تو صف وادی که بای بابا کليا

 
  گذشت و باالخره نوبت ما شدي اقهی دقستیب

 
  می شدنی تلکابسوار

 
   بودبای شمال زواقعا

 
  میدی هاشو مي باال داشتم تمام سر سبزاز
 
   قشنگ بودیلیخ
 
  قشنگه نگاه کنیلی خیعل_
 

   زدي از لبخند من لبخنداونم
 
 می نشستزی مهی رو نای ادای و با امیدیباالخره رس 
 
   برامون سفارش بدهی رفت که بستنرضایعل
 
  خوب بودیلیخ
 
  می بردی که گفتن بامی اخر وقتش موندتا
 

 میستادیوم شد دوباره تو صف وا تموقتش
 

 می رفتي و به سمت شهر بازنیی پامی نوبتمون شه رفتکه
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  دمی دور سقوط ازاد رو داز
 
  نمی من عاشق ايوا
 
 طی رفتن دنبال بلری با امرضایعل
 
 یترسیتو نم+دایا

 
 نمینه من عاشق ا_
 
  می ها نشستی رو صتدلییتا 4
 

  اروم رفت باالاروم
 

  رفت باالی به اندازه کافیوقت
 
 نیی اومد پاهوی

 
  زدنغی به جمی کردشروع

 
  خدااايوا
 
   خوب بودیلیخ
 

 گهی دلی سراغ وسامی سوار شدن رفتبعد
 
 دایآ

 
 ...  هم دنبالمیرعلی حوصلم سر رفته بود که از جام پاشدم و رفتم طرفه عمارت امگهید
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 ي عوض کردم و خودم رو پرت کردم روی و شلوار مشکی شرت مشکی تکی باال تو اتاقمون و لباسم رو با رفتم
 که پلکهام بسته شد و تو دی تخت خوابي رو در آورد و گوشه شرتشی تیرعلی که امدمی آخر ديتخت و لحظه 

 ..  رفتمي خبری بيایدن
 ...  .  هم نبودیرعلی کردم دوباره بخوابم نشد امی زود بلند شدم و هر چقدر سعصبح
 و بعد از پا کردن کف پوش دمی پوشرهی تنی با شلوار جي دار سرمه انی آستزی بلهی گرفتم و کی دوش کوچهی رفتم

 هی مواجه شدم یرعلی رفتم که با  امبنی و از پله ها پارونی و شال انداختن رو سرم از اتاق اومدم بمی مشکيها
 ... گهی بود حتما ورزش بوده ددهی پوشی طوسیلباس ورزش

 ختنی زي تکون دادم و به چاي سرادی حموم مرهی گفت مری طرفه آشپزخونه و صبحانه رو آماده کردم که امرفتم
 .. خودم رو سرگرم کردم

 .. و بعد از دزست کردن قهوش شروع به صبحانه خوردن کردبنی اومد پاری امقهی دق10 از بعد
 ..  هم اومدند و صبحونه خوردندی و علشی ستاقهی از چند دقبعد
 .. می بریی امروز جاخواستی نمدلم

 .. ي و بعد شهر بازنی تلکابمی قرار شد برشی با اصرار ستایول
 .. می و راه افتادمی با هم حاضر شدهمه
  ي و بعد شهر بازرمی بگهی که واقعا باعث شد روحنی تلکابمی رفتاول
 .. می ها رو سوار شده بودلی تمومه وساشی کنم من و ستافکر
 بود و هر جا سادهی وارغضبی اوففففف مثله میرعلی امی ولکردی مي و خنده ای و حرفي نظرهی رضای اقل علحد

 ... ومدی با هامون ممیرفتیم
 نی هم همشی ستای احساسچی کردن رومم بدون هی سطل آب سرد خالهی انگار کردمی به چشم هاش نگاه میوقت

 .. خدا داره بنده يزی چیضی مردی شاشینظر رو داشت بقول ستا
 .. می لبه ساحل بخورمی که برمی همبرگر گرفتمی رفتي از شهربازبعد
 .. می چوب نشستي کنده هاي رومی رفتای دري بسوی خونه و بعد از عوض کردنه لباس راحتمی رفتاول

 :  گفتیطونی با ششی رو گذاشت کنارش که ستاتارشی گی علری امو
 ... رمی رو قرض بگتارتونی چند لحظه گشهی مریآقا ام _
   و گفتشی رو داد دسته ستاتاری با تمسخر و پوزخند گی علریام
  دییبفرما _

 :.  کرد و با چشمک رو به من گفتمی رو تو دستش تنظتاری گشیستا
  یشگیهمون هم _
 .... شروع کردو
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   رو صاف کردم و شروع به خوندن کردمصدام
 
 

   ماي حسه بدچی  همی ندارگهی دبهم
  مای کن مثله قدبغلم
   کهي اون روزمثل

   مامی هامون رو نصفه زدکی پیی دو تاي بغلم بودتو
   محبوبی دارمو اس ام اسدوستت

   نگویچکسی به هی منشهی پیوقت
  ری چشام نگاه کن و دستامو بگتو

  عشقم بگووووي دوستم داربگو
 2) بارون قطره قطره بارهی متولد دوباره از آسمونا مشمی قلبت من با تو مي منو نگهدار اره  توای بایب(
 
 
   بگو تا شاد بشمی ماله منشهی بزن بگو همادی فری داد بزن بگو عاشقمي بگو دوسم داريبگو دوسم دار 

  دهی دی لباش چه خوابي لبام واسه دونهی مدهی بغل کرده عشقم تا رسمنو
  هی آسمونم آبی منشهی پیوقت
  دهی میچه حال..... دهی می حالچه

   گرم با توشهی خونه هميفضا
   هنوز نامه ها تونگهداشتم

  ی منزهی تو همه چیوقت
   طعنه ها توی دارم حتدوست

 4) بارون قطره قطره بارهی متولد دوباره از آسمونا مشمی قلبت من با تو مي منو نگهدار توای بایب(
 شهی بعد از خوندنمون مثله هممیاوردی و ادا اصول در مکردی ممی همراهشی جا ها ستای و بعضخوندمی ممن

  می بهم و گفتمیدستهامون رو زد
  وللللیا _
   برامون دست زد و گفترضایعل
  می خوب خوندیلیخ _
 ..  کردقمونی تشوو
 .. انداختی بهمون نگاه هم نی حتدیکشی مگاری جا نشسته بود و سهی اون مغرور و خودخواه یول
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 ....  مغروره ازش متنفرمیلیخ
 

 شیستا
 

   شد حال کردمنی ااهان
 
 ی پوزخند نزنی تو باشتا
 
  دای آچارهیب

 
  کشهی می چنی دست ااز
 
 ... احساسیب

 
   برعکسیول
 

  کردقمی خودم خوشم اومد که تشويشو
 

 فرلوپزی از جنیسی به خوندن شعر انگلمی شروع کرددای با ادوباره
 
  بود Home  کارتونيبرا
 
  دوسش داشتمیلی خیول
 

Here I go 
 

 کنمی شروع مدوباره
 

Here I go 
 
 کنمی نو شروع ماز
 

Feel better now 
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  دارمي احساسِ بهتراالن

 
Feel better now 

 
  دارمي حسِ بهترحاال

 
Here I go 

 
 کنمی شروع مدوباره

 
Here I go 

 
 کنمی نو شروع ماز
 

It’s better now 
 

  بهتر شداالن
 

Feel better now 
 

  دارمي احساسِ بهترحاال
 

Do you remember when we fell under 
 

 ادته؟ی رو می کردی می که احساسِ درموندگیی وقتااون
 

Did you expect me to reason with thunder 
 

 ارم؟ی بلی به سرعت رعد و برق برات دلی انتطار داشتازم
 

  خوندمیته بودم و م مدت چشمام رو بستمام
 

  چند نفرقی چشمام رو باز کردم با تشویوقت
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  باوولی شدم امواجح

 
 دمی زدم و خندی و چشمکدای کردم سمت ارو
 

  خونهمی رفتی ساعتهی بعد
 
  مردمی داشتم می خستگاز
 

   رو شوت کردم تو کمد و خودم رو انداختم رو تختلباسام
 
  خسته شدماشششششششیآخ_
 
 تاری گی گرفتادی ی خوب بود از کیلیصدات خ+
 

 زدنو؟
 
  هوادمی ترس پراز
 
  منو؟ی بترسوني بابا تو همش بلديا_
 

   شروع کردم چونی سالگ15 بابا، از دمیترس
 

  داشتمعالقه
 
  آهان+
 
  دمی منم متقابال دراز کشدی تخت دراز کشيرو
 

  بغلم کردکه
 

   و به خوابنشی سي رو گذاشتم روسرم
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 رفتم

 
   رفتم حمومعی که از خواب پاشدم سرصبح

 
   تو اتاق نبودرضای که اومدم علیوقت
 

   بودننیی همه پانیی پارفتم
 
   نشستمزی امنه خانم سالم دادم و سر مبه
 

  دادم که اونا هم جوابموهی به بقي بلندسالم
 

 دادن
 

 دی خررونی بمی شد برقرار
 

  گهی ساعت دهی البته
 

  برداشتمموی تو اتاق گوشرفتم
 

  و شروع کردم به گشت زدننستای تو ارفتم
 
  هم رفته بود حمومرضایعل
 
   لباس هاشورونی ربع اومد بهی بعد رضایعل
 

   کرد کهی داشت موهاش رو شونه مدیپوش
 

  زنگ خوردشیگوش
 
   روی که پشت خط بود اخمی کسدنی دبا
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   نشست به من نگآه کرد کهشیشونیپ

 
 هی کنمی کردم ببی نگاهش مکنجکاوانه

 
 رونی زد و رفت بيلبنخند

 
  رونی چرا رفت بوا
 

 زدی حرف منجای اخوب
 

  بودستادهی وارضای که علیی اونجارفتم
 
  ؟ها؟یزنی به من زنگ می چيبرا+
 
  زدی داشت با داد حرف مرضایعل
 

 دی برگشت منو دهوی که
 
   خاك به سرميوا
 

   که پشتی به من کرد و به اون کسینگاه
   بود گفتخط

 
   زنگ نزنگهید+
 

  کردوقطع
 

   از رفتاراش تعجب کرده بودم چشمن
 

   حرفينجوری پشت خط بود که ای کبود
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 زدیم
 
 ی کنی کار می چنجایتو ا+
 

  نگاهش کردممشکوکانه
 
  بود؟یک_
 
  به تلفن اشاره کردمو
 
 الیناز+
 دایآ

 
 ...  طرفه عمارتمی از خوردن همبرگر رفتبعد
 ...  سمته اتاقمونمی با هم رفترضای و علشی گفتن به ستاری از شب بخبعد

 ...  برداشتم و رفتم داخل حموم عوض کردمی و شلوارك مشکی تاپ طوسهی
 .. دمی تخت دراز کشي و موهام رو شونه کردم و بعد از بافتنشون گوشه رونی حموم اومدم باز
 ... رفتی داده بود و با لپ تاپش ور مهیج تخت تک هم با باال تنه لخت نشسته بود و به تایرعلیام

 ..  که انقدر اخماش تو همهکنهی مکاری نبود چمعلوم
 رو کالممی بي از آهنگهایکی کنار تخت برداشتم و هدفونم رو بهش وصل کردم و زی رو از ممی گوشبردی نمخوابم

 ...  خوابم بردقهیگذاشتم که بعد از چند دق
  حمومه  نبود حتما اونی علری شدم امداری شر شر آب بي با سر و صداصبح

 زی بلهی با دمی فاق بلند پر رنگ پوشنی جهی مربوطه ي بعد از انجام کار هایی جام بلند شدم و رفتم طرفه دستشواز
 هی بدنم معلوم نبود و نی بخاطر همخوردی بود و چند تا دکمه منمی سنیی فاق شلوار تا پامتنهی دار ننی آستيسرمه ا

 می عروسکی مشکي کفش هادنی سر کردم و بعد از پوشیشک شال مهی روش که از جلو باز بود و یسارافون طوس
   ورونیاز اتاق اومدم ب

 بهش سالم دادم و نشستم که همون لحظه همه اومدند و شروع کردی رو آماده مزی  آمنه خانوم داشت منیی پارفتم
  ردندبه خوردن صبحونه ک

   که با مخالفت من رو به رو شدندرونی بمی بود برقرار
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 ستا رو مخم بود و پوزخند و ي وسط غر غر هانی که همه قبول کردند فقط امیری نمیی گفتم جاتی با جدانقدر
 ... یرعلی اميسرد

 
   اومد و گفتنیی آماده از پله ها پارضای علقهی رفتند باال و بعد از چند دقرضای از صبحونه ستا و علبعد
   ناهاري برامی بخرلهی وسکمی میدادش بر _
 رونی رفتند بی با علچیی تکون داد و بعد از برداشتن سوي سریرعلیام

 آهنگ شاد پخش شد و اونم رفت تو هی رو روشن کرد که ونیزی و تلونیی پکر اومد پاافهی هم همون لحظه با قستا
 .. فاز رقص
  ختمی موهام رو که قبال با اتو صاف کرده بودم رو دورم ر و شالم رو در آوردم وسارافون

 رو می مشکی کائوچو دور مربعنکی کاناپه و عي از کتاب ها نشستم رویکیرفتم سمته کتابخونه و بعد از برداشتن  
 شی و ستانی کتاب از دستم گزفته شد و پرت شد رو زمقهیزدم به چشمم و شروع به خوندن کردم بعد از چند دق

 :  و برد وسط و گفتدیم رو مثل کش تنبون کشدست
 .. کنمی ولت نمیتا نرقص _
  یستاا بسسس کن حسش ن _
 ..  خانوم خر خونيگوه نخور برقص تا بزارم بر _

 دنی رقصشی برخورد و شروع کردم با ستابهم
   بودیکی و حرکاتمون با هم میرفتی کالس رقص مگهی با هم دشی و ستامن

 دستم رو گرفت و برد باال که دور بزنم و جاهامون با شی که ستادادمی تکون مشی با ستازونی رو با دقت و مکمرم
  هم عوض شه که

 
 نطوری از دستش افتاده بود رو به رو شدم همدی خري هاسهی که کیرعلی دور زدم با چهره مبهوت شده امیوقت

 ...  از من بد ترشیخشک موندم سره جام و ستا
  اومداطیداخل ح از رضای علي صدا که
 ..... تو چرا با همه دعوا دارگمیداداش م _
   نزاشت حرفش تموم شه و با ذاد گفتیرعلی امکه
   توای نرضایعل _
 چرا داداش ؟ _

 ..  داد زددوباره
 .....  توای نگمیم _
 ..  و با سرعت از پله ها رفت باال و منم دنبالشدی اومد طرف و بعد از برداشتن شال و سارافونم دستم رو کشعی سرو
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 زد و چشمهاش رو بست لباس رو هی اتاق رو باز کرد و با شدت منو کشوند داخل اتاق و درم بست و بهش تکدره
  پرت کرد رو تخت

   نکنه سکته کنه رفتم طرفش و گفتمدمی لحظه ترسهی رفتی منیی با شدت  باال و پانشیقفسه س 
 ......خوب _

 ..  و چسبوندم به در چشمهاش رو باز کرد و زل زد تو چشمامدی حرفم تموم شه دستم رو کشنزاشت
  ؟؟ری امیکنی مکاریچ _
  ؟؟ی برقصي بلدينگفته بود _
 ..  گفت تازه فکر نکنم به شما مربوط باشهدی رو بازیمگه همه چ _
   خشم زل زد تو چشمام گفتبا
 .. ي مجازات دارياریو به زبون ب جمله رنیبهت گفته بودم هر وقت ا _
 ..  لباش رو گذاشت رو لبهام چشمهام بسته شد دستش نشست رو پهلوهامعی سرو

 ..  کنهی حرصش رو با خورد کردن استخونام خالخواستی انگار مدادی رودفشار مپهلوهام
 .. شتری بدنشی و فشار دادم که انگار بد تر شد و قدرت بوسنشی رو گذاشتم رو سدستام

 .. شهی داره کنده مگهی لبام دکردمی ماحساس
 ..  خون رو احساس کردمي گاز محکم از لبام گرفت که شورهی که نشی رو مشت کردم و زدم به سدستام

 .. رونی ولم کرد و زدم کنار و از اتاق زد بقهی از چند دقبعد
  کردیلبام درد م... آخ

 .. ی عوضشرفیب
 ..  روش که آخم درومددمیون مرده دست کش بود و خی لبام زخمنهی طرفه آرفتم

 شدی نمينطوری لبم موند لبهام ورم کرده بود و اي روقی زخم عمهی لبام پاك کردم که ققط ي آب خون ها رو روبا
 .. رونیرفت ب

 ..  بهتر بودیلی خیچی بپوشونه خب از هکمی که ی رژه صورتهی کرم زدم به لبهام و کمی
 رونی همون لباس هام از اتاق اومدم بدنیو سرم کردم و بعد از پوش رو جمع کردم و شال رموهام

 
 
   اومد تورضایعل
 
  کرد؟ينطوری چرا اری شده؟امیچ+
 
  سوزهی دوستم مي به خدا دلم براوانسید_
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   گفتن حرفها رفتم باالبعد
 

  یرعلی امي که صدادای برم تو اتاق ااومدم
 
 دمی شنرو
 
 
  در باز بوديال
 
  اون ال نگاه کردماز
 
 
  خاك به سرميوا
 
 
 

   رفتم تو اتاق خودمعیسر
 

   گرفته بودخندم
 

  خندهری ززدم
 

  به صورتم زدمی ابیی تو دستشورفتم
 

   و حاضر شدمدمی رو پوشمی مانتو طوسرفتم
 

  ارمی تو خونه دووم نممن
 
 رونی اتاق زدم باز
  يریکجا م+
 
 ایدر_
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 ستای واامیمنم م+
 
 باشه_
 

  تا بره حاضر شهستادمی وامنتظرش
 

   برگشتقهی دق5 بعد
 
  رونی بمی هم از خونه زدبا
 
  می سمت ساحل حرکت کردبه
 
 رضااایعل_
 
 بله؟+
 

  کردم خودم رو مظلوم کنم و گفتمیسع
 
 م؟ی شقی سوار قاشهیم_
 
   نکن خودتوياره بابا اونجور+
 
  ر تا سواای به سمت درمی راه افتادی وشحالبا
 
 می شقیقا

  می شدقی قاسوار
 

   موج بود و ما به سمت مخالف حرکتچون
 
 می کردیم
 
  باالدی پری مقی قاو
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  شدمی ها خفه مي تو اون لباس بادداشتم

 
  نکردمي توجه ایول
 
  خوب بودیلیخ
 

 دادی محی در مورد اطراف توضمرده
 

   تموم شدقهی دق20 بعد باالخره
 
 نیی پامی اومدقی قااز
 
 خوب بود؟+
 
 ییییعال_
 

 می کردی نگاه مای و به درمی ساحل نشستلب
 

  می به سمت خونه حرکت کردباالخره
 

   باال و لباس هام رو پرت کردم رو تخترفتم
 
  رفتم تو حمومو
   تموم شد وی و خوشی ماه به خوبکی

 
  نی قزومیبرگشت

 
  دمیدی مونیزی خونه داشتم  تلوتو
 

  صدام کردجهی خدکه
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 خانم غذا حاضر*
 
  امیباشه االن م_
 

   رو خاموش کردم و رفتم تو اشپزونیزیتلو
 

 خونه
 

  مرغ بودغذا
 

  خوردمی مداشتم
 

   هم همون اول رفت تو اتاقشجهیخد
 

 ومدی هم باهاش مدخترش
 

   نگهبانمون بودزن
 

  پکرافهی با قرضای خوردم که علی غذا مداشتم
 

  تواومد
 

   و سمتش رفتمپاشدم
 

  دادم و لپش رو بوس کردمیسالم
 
 ؟یخوب_
 
 ستمیبد ن+
 
   ناهارمی برایب_
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  ستیگشنم ن+
 
  منتظر حرف من نشد و رفت باالو
 

  رفتم تو اشپزخونهمنم
 
  بردی نملمی مگهی دیول
 

   گذاشتم رفتمزی رو ملی وساي جورهمون
 باال
 
  بوددهی تخت دراز کشرو
 

   تو بغلشرفتم
 

 زدمی نمیخرف
 

  و بغل کرد مناونم
 

  کم کم خوابم گرفتکه
 

  ی خواست االن حرفی خودش نمپس
 

  بزنه
 

  بگمی من چپس
 

 گهی دگهی وقت که دلش خواست مهر
 

  بابااره
 
  خوابم بردنهای فکر کردن به ابا
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  شدم نبودشداری بیوقت
 
 ومدی و بارون ممی بودزیی اواسط پايتو
 

 نیی رفتم پاي طورهمون
 
  بود نشستمدهی که تازه خری رو اون تابو
 

  هی هام رو گذاشتم تو گوشم و يهندزفر
 

  کردم Play  رواهنگ
 
 نهیبی خوابت رو مهی هست که هر ثانیکی نجایا

 
 نهیشی با نبض ساعت منتظر ممی چشمه تقوتو
 

 خونهی اونکـه غرقه سکوته دستتو مشهیهم
 

 مونهی کـه منتظر مفهمهی می لحظه رو کسدرد
 
 دی شب حالمو پرسی تو رفتی وقتاز
 
 دی نترسيزی بشه از چي اگه تو برگـرددیشا
 

 دی ها رو کنار تو فهمهی ثاننی قدر ابشه
 
 دی نترسيزی بشه از چي اگـه تو برگرددیشا
 

 دی ها رو کنار تو فهمهی ثاننی قدر ابشه
 

  تو برام لحن جاده ها صادقانـه تر بودبعد
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  خبر بودی از تو بدی که از راه رسي مسافرهر
 

 ننی نکردم خوابتو ببداری ساعتارو بمن
 
 نمی لحظـه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشنیا

 
 دی شب حالمو پرسی تو رفتی وقتاز
 
 دی نترسيزی بشه از چي اگـه تو برگـرددیشا
 

 دی ها رو کنار تو فهمهی ثانـنی قدر ابشه
 
 دی نترسيزی بشه از چي اگـه تو برگـرددیشا
 

 دی ها رو کنار تو فهمهی ثاننی قدر ابشه
 
 

   مدت چشمام رو بسته بودم که باتمام
 

 نشستن
 

  رو تاب چشمام رو باز کردمیکس
 
 کردی لبخند نگاهم مبا
 
  اب شده بودمسیخ
 
 دمی لحظه لرزهی ومدی مي باد سردهی

 
 یزنی مخی تو می برایدختر ب+
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  جا خوبهنینه دوست دارم هم_
 

 گهی دای دستم رو گرفت و گفت بدیخند
 
 می اهنگ گوش کنهی باهم نی بشای تو برینخ_
 
 
 باشه بابا+
 

   رو تابنشست
 
  هامو دادم دستشي از هندزفریکی

 
   رو ازیکنم که گوش Play  روی اهنگاومد

 
  دی من کشدست

 
   کرد و اهنگ مورد نظرشنیی باال و پاکمی

 
  انتخاب کردرو
 
  رو لبم اومدي اهنگ لبخنددنی شناز
 

   به قدممی رو گرفت باهم شروع کزددستم
 

  باغ بودهی که شباطمونی تو حزدن
 

  من صدات آرامشه محضهعشقه
 

  ارزهی مای من به همه دنعشقه
 

  حرفاتنهیشی من به دلم معشقه
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  من فوق العادست تو چشماتعشقه

 
 رونی بمی عاشق زدمی آروم اومد بارون شدآروم

 
  نم نم نشست شبنماومد

 
  موهامون رو موهامونرو
 

  آروم اومد بارونآروم
 

 رونی بمی عاشق زدمیشد
  نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهاموناومد

 
 نمونی جا بده تو دلت بذار رابطه خوب بشه بمنو
  خنده هامون تا آسمونا برهصدا
  ناز خوشگلتهی پاسبون واسه اون چشامنم

  احساسمون دل کندن از تو مشکلهخاصه
  رو شونم آروم سرتادی زده مبارون
  منو تو قانون ندارهعشق

 
  خرابو دور از هم چشامون ترهدالمون

  بارون زدری تو منو جادو کرد زعشق
  دل وا موندمونی کرد اداغون

 
 بد شدم آلودت,  بد شدم آلودت خانومم

 
 

  من مثه بارون پر احساسهاشکه
 شناسهی تو رو مهیتا من دساشکه
  انگار اون باال رو ابرامآرومم
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 خوامی وار موونهی تو رو دوونهید
 

 رونی بمی عاشق زدمی آروم اومد بارون شدآروم
  نم نم نشست شبنماومد

 
  موهامون رو موهامونرو
 

  آروم اومد بارونآروم
 

 رونی بمی عاشق زدمیشد
  نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهاموناومد

 
 رونی بمی عاشق زدمی آروم اومد بارون شدآروم
  نم نم نشست شبنماومد

 
  موهامون رو موهامونرو
 

  که تموم شد گفتاهنگ
 
 
   لباسهی من ي خوری تو سرما ممی برایب+

  ي کوتاه دارنی استهی بلند تنمه تو نیاست
 
  من بپوشميدادی می چهیواقعا که خوب _
 
 خانوم به خودت نگاه کن+
 
 شرتی مثل سوی چهی نگاه کردم  خودمبه
 
  خوب نازك بودی تنم بود ولتو
 
   تر شده بوددی شدباد
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   بد سردم شده بودگهید
 

   تو خونهمی رفتباهم
 دایآ

 
  می ماه از سفر مضخرفمون برگشتهی از بعد
 

   و بغض بودی من دعوا و ناراحتي که کلش برايسفر
 
  میای کوتاه نی و با دخالت ستا و علمی با هم دعوا نکنری نبود که من و امیشب
 

 ..  طرفمادی بکردی جرات نمی انقدر سگ شده بودم که کسکهی بود طورختهی بهم راعصابم
 

 .. نیی اومدم پای حوصلگی از پله ها با برونی دل بکنم و برم بکمی رعد برق باعث شد از اتاق تاريصدا
 

 .. دمی وسط مبل ها ددهی رو موش آب کشیرعلی امکه
 

 ...  بوددی شدبارون
 
 .. شی افتاد رو کاناپه کناری علری که همون لحظه امبنی پله ها با شتاب اومدم پااز
 

 ..  شده بود رو تو دستام گرفتم و چند بار بلند صداش کردمدی خودم رو بهش رسوندم و  صورتش که سفعیسر
 .. نا مفهموم بود.. گفتی مونیهذ
 

 :  رو گذاشتم رو لباش و گفتمدستم
 
 .. ستی تو رو خدا حرف نزن اصال حالت خوب نسسسسی هسسسسیه _
 
   صورتش رو از حصار دستام خارج کرد و گفتي لجبازبا
 
 . خوبم...خوببم  _
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 و منم مثل جوجه اردك دی باال تا به اتاقش رسدی رفت طرفه پله ها و با زور خودش رو کشدیکشی رو ملحنش

 ... دنبالش راه افتاده بودم
 

   پرت کرد رو تختسی خي با همون لباس هاخودش
 
   با شلوار ستش برداشتم و رفتم طرفشي شرت سرمه ای تکی عجله رفتم طرفه کمد و با
 

  صداش کردمآروم
 
   رو بپوش بخوابنای پاشو ایرعلیام.. ریام _
 

 .. دید گفت و پشت به من خواب بلنی تخس نوچي پسر بچه هامثل
 

   اونطرفه تخت و نشستم رو تخت رفتم
 
   گفتمي با لحن مهربون ترو
 
 .. شهی لج نکن حالت بد تر مگهیپاشو د _
 
   گفتیفی ضعي صدابا
 
 ..  خودت تنم کنياگه خودت انقدر اصرار دار _
 

   کردم و با خشم از جام بلند شدم و گفتمي قروچه ادندون
 
  به درك نپوشششش _
 
   لحظه دلم سوختهی که رونی بزنم بخواستمی اتاق ماز
 

  تی وضعنی خدا گناه داره تو ابنده
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   برگشتم طرفش و لباس هاش رو برداشتم و گفتمی آنمی تصمهی تو
 
  بلند شو عوض کنم لباسهات رو _
 
 ..  حال بلند شدی پوزخند که رنگه خنده داشت زد و بهی

 
 ..  بردم و تند تند باز کردم و تازه نگاهم به بدنه لختش افتادرهنشی پي لرزونم رو به طرفه دکمه هاي هادست

 نوك انگشتام به پوست ی وقتارمی رو بدست بمی کردم خونسردی بود سعری دگهی دی غلط کردن افتادم ولبه
  کردنی بهم منتقل مي انرژهی انقدر کردیسوزانش بر خورد م

 
  شرت رو تنش کرد می رو از تنش در آوردم و تلباس

 
 تا آب سرد و دستمال رونی رفت سمته شلوارش که دستم رو گرفت و منم از جام بلند شدم و از اتاق رفتم بدستم

   داشتدیچون تب شد  کنمشی پاشوارمیب
 

  کنهی متمی حاال تب داره انقدر اذخوبه
 

 ... تاقش سرد و دستمال رو برداشتم و رفتم سمته اآب
 

   اتاق رو آروم باز کردمدره
 

   بوددهی رو عوض کرده بود و دراز کششلوارش
 ..  بوددهی چسبشیشونی به پشی لخت مشکي کرده بود و موهاعرق

 
   آوردن تبش بودمنیی ساعت فقط در حال پا2 کردم فکر کنم شی رفتم تو اتاق و شروع به پاشوآروم

 
  گقتی و آروم مشدی پا منشی اون هم بو
 
   ندارمی به کمک کسازیمن ن.. بروووو _
 
  بردی و خوابش مدادی امونش نمی خستگو
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 .. کردمی براش سوپ درست مدی اومده بود بانیی پاتبش
 

 ..  کردم و شروع به درست کردن سوپ کردمدای پي کتاب آشپزکی طرفه کتابخونه و رفتم
 
 ..  خوب بودضی مري بود و نمک نداشت که اونم برای آبکیلی بار خوب بود فقط خنی اوليبرا
 

   نگاهم به ساعت افتادتازه
  صبح بود 5

   بهش اضافه کردمو رفتم سمته اتاقشموی و چند قطره آب لختمی رو داخل بشقاب رسوپ
 

   بودخواب
 

   شدداری تختش نشستم و آروم به نوازش موهاش مشغول شدم که کم کم بکنار
 
   سوپ رو بخور بعد بخوابنیا بلند شو رریام _
 

 ...  رو به تاج تخت زدشی گفت و بلند شد و تکیاهوم
 

 ...  تازه به چهره خستم افتاد و بعد بشقاب سوپنگاهش
 

  گرسنشه بشقاب رو گرفتم طرفش و گفتمدمیفهم
 
   بخورایب _
 
  خودت بزار دهنم _
 

   هام رو گرد کردم و گفتمچشم
 
   کهي کج نشدایچالغ  _
 
   پسر بچه ها لج کرد و گفتنیع
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  خورمیپس نم _
 
  کشهی و کارش به سِرُم مکنهی اگه نخوره ضعف مدونستمیم
 

 ..  تکون دادم و قاشق رو سمته دهنش گرفتميسر
 

   باالخره سوپ تموم شدقهی دهنش که بعد از چند دقزاشتمی به قاشق مقاشق
 

 روش و بعد دمی و بالشتش رو درست کردم و کمک کردم بخوابه پتو ذو کشزی از سوپ رو گذاشتم رو می خالبشقاب
   که برم استراحت کنمرونیاز دادن قرص هاش از اتاق زدم ب

 
   تشکر هم نکردهی ی خودخواه حتپسره

 
   خوابم بردقهی خودم رو انداختم رو تخت که بعد از چند دقی درومد و با خستگحرصم

.... 
 گننگگگگییی دنننگگگییید
 
 ...  کوفتيا

   رو برداشتم و با حرص گفتمیگوش
 
 الووووو _
 
   جلوووووایبپر ب _
 
  هی کوندی نمادمی ی دفعه صاف نشستم صداش بچگونه و آشنا بود ولهی

 
 با شک گفتم شما _
 
  نمممممیییررررییییش _
 
  مننمممم ترشششمممم _
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   ترشهیرعلی امییییییتووووو تلخ _
 

  یکنی بحث می وجبمی نهی که با دهی نثارش کردم و با خودم گفتم کارت به کجا رسیی پروبچه
  ؟؟شیفرما _
 
  ؟دی خوردیشام چ _
 
   جواب دادمیجی با گی ربطی شدم و با خودم گفتم چه سوال بجیگ
 
  سوپ _
 
 ...  که فکر کنم پرده گوشم پاره شددی کشغی از اونور جنیریش
 ررریام _
 

 )خورد(  خوولللد هم
 
   دارهیحاال چه ربط. بله خورد  _
   گفتجانی هبا
 
 )متنفره(  از سوپ متنفله ریآخه ام _
 
  چشام گرد شد و گفتم 
 
  ؟؟یپرسیحاال چرا م واقعا _
  

  گهی دگمی گفتم خب راست مینه اللک _
  که فکر کنم نمونده) بخورم( بخولم امی مونده من بيزی از شامتون چنمی ببخواستمی مآخه

 
  ی تو گوشدیچی پغشی دوباره جو
 

   جون اومدنازی پري صدانیری شي صداي بجاندفعهی اکه
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  ؟؟یسالم دخترم خوب _
 
  پدر جون خوبن ؟دی جون بله خوبم شما خوبنازیسالم پر _
 
   افتاده به تو زنگ زدمی نکنه اتفاقدمی زنگ زدم جواب نداد ترسری امی جان هر چقدر به گوشدای آدی ببخشمیخوب _
 
  گمی من بهش مدی داشتي کارکنمینه بابا خواهش م _
 
 قم و خودت که می قراره بری خونتون چون من و حاجارمی روز ب3 ي رو برانیری شستی نیآره دخترم اگه زحمت _
  ستی خوب نادی بچه ها زي قم براي هوایدونیم
 
   من بعد ظهر منتظرشمدیاری جان رو بنیری شهی حرفا چنینه بابا ا _
 
  ؟؟ي نداريممنون دخترم کار _
 
   خدانگهدارتوندی به سالمت به پدرجون هم سالم برسوندینه بر _
 
   دخترم فعال خداحافظرسونمی رو متیسالمت _
 

 ..  کنمکاری بچه چنیقطع کردم و با خودم گفتم حاال من با ا  روتلفن
 

 ..  ته کاسه رو در آوردشبی چرا دیول»  از سوپ منفره ریام«  افتادم نیری حرفه شادهی عیسر
 ..  هنوز خواب بودیرعلی باال انداختم و رفتم تو اتاق امي اشونه

 
 .. شمی پادی زنگ زدم و گفتم ناهار بشی ستابه
 
 .... نیی رفتم پارهیگی که معلوم نبود از کجا منشا مي با انرژو

 شیستا
 

  شدمداریاب ب با سردرد از خوصبح
 

  کردی وحشتناك درد مسرم
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   از جام پاشدمی کرختبا
 
  کالس بودرضایعل
 

  بودن داشت فوقسی عالوه بر پلاون
 
  گرفتی می پزشکسانسیل 
 

  دکترهمی شودی فکر کردی چپس
 

  خوردمی قرصهی تو اشپزخونه و رفتم
 
  یی رفتم دستشوو
 

   مربوطه رفتم تو اشپزخونهي کار هابعد
 
  شده بوددهی صبحونه چلی وسازی مرو
 

 گهی دجسی خدکار
 

 ری و چند لقمه پني چاهی خوردن بعد
 

   تو اتاقمرفتم
 

  خوردی زنگ ممیگوش
 
  بوددایآ

 
  نکردمی غلطچی هدای صحبت کردن با ابعد
 

  که همش کار کنمدی نباواال
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  رو انداختم رو تختخودم

 
  ی کار کردم و به علمی با گوشی ساعتمین

 
  دای اشی پرمی دادم که مامیپ

 
  تا بعد ظهر کالس داشتالبته

 
   از اون ها رویکی سراغ مانتو هام و رفتم

 
  برداشتم

 
  نگاه کردمنهی به ادنی لباس پوشبعد
 

  بوددهی پررنگم
 

  ي ردچی کردم به کرم زدن تا هشروع
 
  رژهی من نباشه و در اخر یدگی رنگ پراز
 

 یگوشت
 

  دی هم که باکمی بود کی که نزدنای ادای اخونه
 

 ادهی برم تا چاق نشم پس بهتره پراه
 

 برم
 
 نای ادای خونه رو برداشتم و به سمت خونه ادیکل
 

   افتادمراه
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   از بچه ها متنفرهدای ادونستمیم
 
  من عاشق بچمیول
 

  دخترمخصوصا
 

 دای اشی رفتم پیوقت
 

  بغلمدی چنان پربچه
 

 فتمی مونده بود بکم
 
  شده خاله؟یچ_
 
  کنهی متمی اذدایسالم خاله ا+
 

  از اونور اومددای ايصدا
 
  دوستي رودا؟ازیاِ اون خالس من ا*
 

  ندارهی کمر درست حسابنیی پاای بمن
 
  هارهیگی خِر ما رو مرضایعل
 
  دراورد و گفت دوست دارمی زبوننیریش
 
   مني بزنه که با صدای اومد حرفدایا

 
  شدخفه

 
  خجالت بکش با بچهدای اگهی بابا بسه ديا_
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 ؟ی کنی کل مکل
 
 نیری رو کردم به شو
 

 یکنی دعوا مدای با خاله استی زشت نخاله
 
 کنهیاخه با من دعوا م+
 
  باتو دعوا کردم؟یمن ک*
 
  گهی ددی بس کنیحاال هر چ_
 

  صدام کرددای رو مبل نشستم که ارفتم
 
   عشقمزمیعز*
 
 ي خوای می چدایا _
 
  غذا درست کنایب*
 
  برو بابا من تو خونم خدمه دارم برا خودم_
 

  کنم برا تو درست کنم؟ی نمدرست
 
 ي که دوس داریهر چ*
 
 ؟یچ_
 
  درست کني که ددست داری هر چگمیم*
 

  االن بگمدونستمی دلم براش سوخت معجبا
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  خوامی نمگهی و مارهی در مي مسخره بازنه
 

   که تو اشپزخونهي خودش با کتاب اشپزبعد
 

   داد که اخرشی به خورد ما می چهی بود
 
 مارستانی بمی رفتیم
 

  که کمکم کنهی قبول کردم به شرطپس
 

  کردم به کتلت درست کردنشروع
 
  بودضی مرری گفت که  امی مشبی از ددایا

 
 دی دی داشت کارتون منمیری کرده شی چو
 

  رو درست کرده بودمموادش
 

  ببره گذاشتم دم برنجم
 
  رونایپاشو برو ساالد درست کن من ا_
 

   کنمی مدرست
 
 باشه*
 

  اومد و رو به من گفتنیری موقع شهمون
 
 خاله گشنمه+
 
 شهیاالن غذا اماده م_
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 باشه+
 
 کردی ها رو خورد ماری داشت خدایا

 
 نهی رفت که کارتونش رو ببنمیریش
 

 جی سرم گهوی کردم که ی داشتم سرخ ممنم
 

  دستمی ولوفتمی گرفتم که نواری از درفت
 
   نفهمهدای برداشتم ارو
 

 دهی کشی کم بدبختشبی دخودش
 

  گذاشتمزی غذا رو اماده کردم و سر مقهی چند دقبعد
 
 ... به خوردنمی رو صدا کردم و شروع کردنیریش
 

 شیستا
 
  نگاه کردمومدی که می بارونبه
 

   غصم گرفته بود هم خوشحال بودمهم
 

 نی بدم تو اادهی تا خونه پي چه جوراالن
 

 بارون؟
 
 .گهی درفتمی مدی بایول
 

  ی و از همه خداحافظدمی هام رو پوشلباس
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  و به سمت خونه رفتمکردم

 
   اصرار کرد که با اژانس برمی کلدایا

 
  با اون برمگفتی نبود و گرنه مری امالبته

 
  سی خهی بود و در عرض چند ثاندی شدبارون

 
   بهدمی رسی ساعتمیبعد از ن. شدمسیخ
 

 .خونه
 

   طولش داده بودمخودم
 

 .ومدی مخوابم
 

   خودم رو با اون لباس هايهمونجور
 

  رو مبلانداختم
 

  خسته بودم که خوابم بردانقدر
 

 ی دونم چی نمی ولدمیدی کابوس مداشتم
 

  بده و ترسناكدونستمی فقط مبود
 
 دمیفهمی رو نمیچیه
 

  از خواب پاشدمرضای علي با صداکه
 

  نگاهم کردنگران
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  عرقهسی خ؟صورتتی خوبشیستا+
 

  به سرم زد و گفتیدست
 
  دختري سوزی تو تب مياوه اوه دار+
 
  خش دارم گفتمي صدابا
 
 نه خوبم_
 
   از جام بلند شدم و به سمتی سختبه
 

 . رفتمییدستشو
 
  جی قدم اول رو که برداشتم سرم گیول
 

   رفت کم موندهیاهی و جلو چشمام سرفت
 

 فتادمی نرضای که با کمک علفتمی که ببود
 
 یمعلومه چقدر خوب+
 
  منو بغل گرفت و به سمت اتاق رفتو
 

  کرد که لباس هام رو عوض کنمکمکم
 

  دمی رو تخت دراز کشدوباره
 

  سوختی مچشمام
 
  برگشتقهی و بعد چند دقرونی رفت برضایعل
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 ستی رز هم که ننجای اادیزنگ زدم مادرم ب+
 

  تهران فقط مادرمهرفته
 
  اخهیچرا گفت_
 
 ... منم کهشتی باشه پدی بایکیتو حالت بده +
 
  شدنی حالت صورتش غمگهوی

 
 ؟ی چدمی تعجب پرسبا
 
 یچیه+
 
  ي هم که اومدروزی شده ديزی چهینه _
 

  افتادهی اتفاقهی پس ي بودپکر
 

  بلند شم که نزاشتاومدم
 
 نمی خوام بشیخوبم م_
 
 نمی حرفم گذاشت که بشنی ابا
 
  من نگاه کنيتو چشما_
 

  رو اورد باالسرش
 
  شدهیبگو چ_
 
 ...که گفتم... یتیمامور....اون...خوب...خوب+
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 ....یو قرار بود تو و دوست باش....می کنری رو دستگدیوح
 
 خوب_
 
 می بریی تنهاریقرار شده منو ام...انگار قرار شده+

 دی کشی حرف پوفنی گفتن ابعد
 
   نه چرا اخهيوا
 
  گفتمي لحن بغض داربا
 
 کشه؟یچرا اخه؟چقدر طول م_
 
   کهیتا موقع... ستیمعلوم ن...دونمینم+
 

 می کنرشونی دستگمیبتون
 

   تونم بدون اونی نممن
 

  تو چشمام حلقه زداشک
 

   اخهچرا
 
  و گفتدی من رو درضایعل
 
 یکنی مهیاخه قربونت بشم چرا گر+
 
  با دستشعی حرفش اشکم اومد که سرنی ابا
 

  کردپاك
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  کنم؟هانی مدت چنیاخه من بدون تو ا_
 
 زنمی هست خانوادت هستن منم بهت زنگ مدای من ازیعز+
 
  کردنهی بغلم کرد من شروع کردم به گرو
 
  خوابم بردی حالی و بی که از خستگتا
 
 دایآ

   پا داشتهی مرغش ی بهش اصرار کردم با آژانس بره ولیلی رفت خونشون خشیستا
 

 ....    تر شده بوددی شدبارون
 
 ..  به اطرافش نداشتی گرم بود و اصال توجهونیزی سرش تلونیریش
 

 ..  داغون اومد توي اافهی با قیرعلی که همون موقع امختمی ري چاوانی لهی داخله آشپزخونه و رفتم
 
 .. گهی جون منازی رو به پریچ  همهرهی چون مطمئنم ممی کني هم نقش بازنیری شنی اي جلوی حتدی بادونستمیم
 

 نگامون یرکی زری که زدی رو دنیری شی وقتی و بغلش کردم اول تعجب کرد ولی علری امشهی رفتم پنی همبخاطر
   لبم زدي روی موضوع از چه قراره سرم رو آورد باال و بوسه سطحدی فهمکردیم
 
  یخسته نباش _
 
  یممنون خانومم شما هم خسته نباش _
 

   اومد که گفتنیری شيصدا
 
 خسته نشده خاله دای کلد آي خسته نشد ناهال و شام رو خاله ستا درستل کلد بعدشم خاله ستا باهام باز  کهدایآ _

  ستا خسته شده
 

  یرعلی بغله امدی زبون در آورد و پرهی بعد
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  و گفت کرد ي خنده ایرعلیام
 
  ؟؟ي کردتیوروجک پس خاله رو اذ _
 
 :  حق به جانب گفتنیریش
 
  نههههههه _
 

 ....  و رفت سمته کاناپه و روش ولو شدرونی بدی از بغلش پربعد
 

 ..  آشپزخونه و غذاش رو آماده کردمرفتم
 ... و شروع به خوردن کردی عوض کرد و نشست رو صندلی رفت لباساش رو با لباس راحتاونم

 
 و خودم یرعلی امي و بردم براختمی ري چاهی و ییجمع کردم و گذاشتم تو ظرفشو  از غذا خوردنش ظرف ها روبعد

 ...هم کنارش نشستم
 

   تو موهاشدیکشی بود و همش دست مکالفه
 
 ..  مبل خوابش برده بودي رونیریش
 
 ... میدی خوابی کنار هم می وجبمی ننیا به خاطره دیبغل کرد و برد تو اتاق من گذاشت چون ما با  رونیری شریام
 

اونم همون لحظه اومد و بعد از در آوردن   کهدمی زدن رو تختش دراز کش  و بعد از مسواكیرعلی سمته اتاقه امرفتم
  اومدیرعلی امي که صدامی و به سقف زل زده بودمی بوددهی هر دو صاف خوابدیلباسش رو تخت دراز کش

 
  میری متی ماموري ما براگهیسه روز د _
 
 .... خب ما هم _
 
  نی همی فقط من و علدی باشدینه شما نبا _
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 .. دی بزاره حرف بزنم روش رو مخالف من کرد و خوابنکهی بدون ابعد
 

   چشم هام بسته شد و خوابم بردپرسمی فردا از ستا منکهی با فکر ای تو سرم نقش بست وليادی زيسوالها
 شیستا

  شدمداریخواب ب از رضای علي صدابا
 

  بازم کابوسی چه خوابهه
 
  نگاهم کردی که داشت با مهربونرضای علبه
 

  کردمنگاه
 

   قرار بره اومد تو سرم اشکنکهی فکر ادوباره
 
  چشمام رو بستمعی سری چشمام جمع شد ولتو
 
  نهی نبرضای علتا
 
  دوباره چشمام رو باز کردمرضای علي صدابا
 
 ؟ی شداری بي خوایخوشگل خانوم نم+
 
  گرفتم گفتمي صدابا
 
 چرا_
 

  رو اورد جلو و کمک کرد بلند شمدستش
 

 هی نشونه سرماخوردگنی کرد و ای بدنم درد متمام
 
   بارونری خودم لعنت فرستادم که چرا دفتم زبه
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  مربوطهي بعد انجام کارهایی تو دستشورفتم
 
   نگاه کردمنهی ابه
 

  ده بود چشمام پف کرری بود زدهی پررنگم
 
  به خاطر سردرد االنم چشمام قرمز شده بودو
 
 رونی اومدم بیی به صورتم زدم و از دستشویاب
 

  اونجارضای مادر علدمی تو اشپزخونه که درفتم
 
  خانم سالم دادمجهی به اون و خدی حالی ببا
 
  نشستمی رو صندلو
 

  دخترمدهی چرا انقدر رنگت پريوا*مادرجون
 
 ستی نی خاصزیچ_
 
 کمی ای از صدات معلومه بستی نی خاصزی چویچ*
 

   باالادی بخور تا فشارت بصبحونه
 

  رو خوردمي لب گفتم و به زور چاری زي اباشه
 

  دمی خوردنش رفتم تو اتاق و دراز کشبعد
 

  جون قرار بود برام سوپ درست کنهمادر
 

  زنگ خوردمیگوش
 



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 248 

  بود برداشتمدایا
 
 سالم_
 
 ه؟ینجوریت ا دختر چرا صدايسالم وا+
 
  سرما خوردمیچیه_
 
 ي با اژانس برو گوش نکردای گفتم بروزیصد دفعه د+
 
 ؟ی داشتيخوب بابا کار_
 
 تی خوان بدون ما برن ماموری ميدیاره فهم+
 
 اره_
 
  خوب+
 
  کنم اصال تحملی چدونمی ؟نمیخوب که چ_
 

  رو ندارميدور
 
   ناراحت نشو من هستمزمیاشکال نداره عز+
 
 زنمی بعدا باهات حرف مدی اوه ببخششتی پامیم
 

 شتی پامی خودت باش منم امروز ممواظب
 

 خدافظ
 
 ي دفعه بر عکس دفعه هانی رو قطع ای گوشو
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  نه حرص خوردمدمی کشیغی نه جقبل
 

  کنمی چرا نزاشت خداحافظکه
 

  اومدهشی مسئله مهم پهی االن
 

 ی اون گرگ ها چه اتفاقشی برهستی نمعلوم
 
 .فتهیب

 
  که در باز شددمی کشیآه
 
   سوپ به دست اومد تورضایعل
 

  زدم که نشستيلبخند
 
 امی کنم زود بی میخودتو عذاب نده سع+
 
 ؟يری میک_
 
  پس فردا+
 
  و اورد سمت دهنمختی قاشق سوپ رتو
 
 بخور+
 
  خورمی که بده من خودم مستمیوا من بچه ن_
 
  بخورری حرف نباشه بگرینخ+
 

   شروع کردم به خوردني مجبورمنم
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  از خوردن سوپ چشمام رو بستم تا بخوابمبعد
 
  تو ارامش باشمقهی دو دقتا
 
 ...  سرم درست کردمي و چادرم رو رورونی اتاق اومدم باز
 
 ... دمی دکردی رو بغل منیری که داشت شی رو حاضر و آماده در حالیرعلی رفتم که امنیی پله ها پااز
 
  می و سوار شدمی رفتنی هم سمته ماشبا
 

 .. می بودنای اشی خونه ستاي بعد جلوقهی دقچند
 
 در باز شد و ما با هم سمته خونشون قهی رو فشردم بعد از چند دقنای اشی شدم و زنگ ستاادهی پنی از ماشی حالی ببا

 .. میحرکت کرد
 

 ..  بودسادهی دمه در واشیستا
 
 ........  ودهیپف کرده رنگه پر  قرمز وي داغون شده بود چشمهایلی خافشیق
 

 ...  کردهی بغلم و شروع به گردی بهش پردمی رسنکهیهم
 

  به خودم فشردم  که تا االن کنارم بود رو انداختم دور شونه هاش و  رودستهام
 
 ...  بلند بلندکردی مهی شدت گربا
 

   کناره گوشش گفتمآروم
 
 .... گردهی برمرهیدو ماهه م.... نشده که يزی نکن چهیخدا گر  ستاا آروم باش تو روسسسسیه _
 
 ... رمیمی دو ماه منی تو ارضایمن بدون عل.. تو گفتنش آسونه يبرا _
 

 ... دیشنی جز خودمون نمی آروم بود و کسمیزدی که میی حرفاالبته
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   تومی و رفتمی کردکی سالم و علهی جدا شدم و با بقازش

 
 ..    مبل ولو کردي خودش رو روبای هم کنارم تقرشی مبل نشستم و ستايرو
 
 ..  دفعه سره جاش نشست و گفتهی

 
  خوادی ملی دلم پاستدایآ _
 
   گردشده برگشتم  طرفش و گفتمي تعجب و چشمهابا
 
  یگی چرا چرت متی موقعنیتو ا _
 
   گفتی حوصلگی ببا
 
  رمیمی اگه نخورم مکنمیاحساس م _
 
 ...  داشتم در آوردم و دادم بهشلیه پاست بستهی تعجب از کولم با
 

 ..  شروع کرد به خوردنای وحشنهی نخورده بود علی که تا به حال پاستانگار
 
 ... خوردی ها داشت مدی بددی ندنی االن عی ولومدی خوشش نملی ابروم از تعجب  رفت باال چون ستاش از پاستهی

 
   ستايحامله ا _
 
   اخم برگشت طرفم و گفتبا
 
  رمینخ _
 

 کرد و اونم اونجا موند و ما هم شی موقع رفتن خودش رو بنده ستانیری موندم که ششی ستاشهی پی ساعتچند
   خونمونمیرفت
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   روز بعددو
 
 ..  کردی با همه خداحافظرضایعل
 
 .. دیکش  نازش رورضایعل  کرد وهی چقدر گرشی بماند که ستاو
 
   اومد طرفم و گفتیرعلیام
 
 ... مینی رو نبگهی همدتی بعد از ماموررمدوایام _
 
 ...  حرفش دلم شکستاز
   خونسردانه گفتمیول
 
 ... میری طالق بگی برگشتنکهی بعد از اکنمی صحبت ملی وکهیبا _
 
 که حواسش به ماست منم دستهام رو دور دمی جون رو دنازی پری وقتی دفعه با شدت بغلم کرد تعجب کردم ولهی

 ... گردنش حلقه کردم
 

 رفت و راه ی هم بعد از خداحافظرضای نشست علنی و رفت داخل ماشدی رو بوسمیشونی ولم کرد و پهی از چند ثانبعد
 ... افتادند

 
پرت کرد داخل  و رفت داخل خونه و منم دنبالش از پله ها باال رفت و خودش رو هی گررهی با شدت زد زشیستا

 ...  آب با قرص مسکن براش بردم که آروم شد و رو تختم خوابش بردوانی لهیاتاقم 
 
 دایآ

 
 شیستا
 
  داد به خواب رفتمدای که ای قرصبا
 

  بودکی تارکهی رو که باز کردم اتاق تارچشمام
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   خوب بودنی بودم و ادهی خوابیلیخ
 

   کس رو نداشتمچی هحوصله
 

  رو روشن کردمونیزی تلوییرای تو پذرفتم
 
  شدمرهی خونیزی به تلوو
 

   باشمی چهی داشتم مشغول دوست
 

 ومدی شدم دوباره اشکم در می مکاری اگه بچون
 
 گهی تحمل کنم ددیبا
 
   باشمينجوری اتونمی اخر عمرم که نمتا
 
   تموم شدلمیف
 
  کجاس رفتم تو اشپزخونهدای ادونستمینم
 

  درست کردن شام شدممشغول
 

  کردمی مرغ درست مداشتم
 
  اومد و وارد اشپزخونه شددایا

 
 د؟ی شدداری بیبه به خانوم ک+
 
 یی معلوم نبود شما کجای هست ولی ساعتهی_
 
 ؟یفهمیمن اتاقم خواب بودم از چشمام نم+
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 ی کنی غذا درست مي که دارنمیبی ماو
 
   مني برادی بايدی رسیبله خوب موقع_
 
 ی و ساالد درست کنی خورد کنینی زمبیس
 
  من رفتمادی هنوز خوابم منمیبیاالن که م+
 
 کجا؟_
 

 زی و نشوندمش رو مدمی رو کشدستش
 
  ها رو دادم دستشینی زمبی سو
 
  با اخم گفتمو
 
 خوردش کن_
 
 باشه بابا+
 

  مشغول درست کردن شدممنم
 

 زی رو گذاشتم رو ملی که تموم شد وساکارم
 
  به خوردنمی باهم شروع کردو
 
 ...یراست+
 

  رو اوردم باال و نگاش کردمسرم
 
 هومم_
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 کارام رو کردم ها+
 

  قاشق رو گذاشتم دهنم و گفتمهی اون
 
 ؟یکار چ_
 
   طالقيبرا+
 

  گلومدی پرغذا
 
 ؟ي زودنیبه ا_
 
  شدرمیاره تازه د+
 
 ؟ی کنی می بعدش چی بگم ولی چدونمینم_
 
  گفتي لحن خونسردانه ابا
 
 یزندگ+
 

 پوفففففف
 

   بگم واالی چمن
 

  رو که خوردم ظرف ها رو جمع کردمغذام
 
 می سمت اتاق خوابشون رفتدای ابا
 
  خواستمی داده بودم می خانم مرخصجهی خدبه
 
  بمونمنجایا
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 شهی و مثل هممیدی هم رو تخت دراز کشبا
 
 می هم تا صبح حرف زدبا
 
 ..میدی صبح خواب5 ساعت ي هاکی نزدو
 
 دایآ

 
   گذشته بودرضای و علری هفته از رفتنه امچند

 
 ..  حالش خوب نبودادی مدت زنی تو اشیستا
 

   طالق بودمي آوردم و دنبال کارهای خودم نمي به روی دلتنگ بودم ولیی به جورانکهی با امنم
 
 اتاق نی از اون اتاق به ای پدرم درومد هیعنی ي وارد خونه شدم امروز صبح زود رفته بودم دادگستری خستگبا

 ... دیای دوباره بگهی هفته دي و آخر سر هم گفتن برا کردن
 

 رو صدا زدم که صداش از آشپزخونه شی رو ولو  کردم رو مبل و ستا   و خودمی رو پرت کردم رو جا کفشچییسو
 اومد

 
 تو رو دیبختتون باش که با بدي هاهی بفکر همسایستی پس کلت اگه بفکر من نی دوباره صدات رو انداختهیچ _

  تحمل کنند
 
   گفتمی حالی ببا
 
 روز 4 و 3 تو بفکر خودت باش که بعد از طالق تا شنی از دستم خالص مگهیتو نگران اونا نباش چند هفته د_

  وبال گردنتم
 

   و گفترونی از آشپزخونه اومد بشونی پري اافهی با قشیستا
 
 مگه کارات درست شد ؟ _
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 .. می حدود چند روز بعدش وقته دادگاه دارادی بتی از مامورریاره خدا رو شکر ام _
 

 : گرفت و گفت  با بهت کنارم نشست و دستهام روشیستا
 
  ؟؟ی مطمئنمتیاز تصم _
 

   زدم و سرم رو تکون دادميپوزخند
 

   لب گفترهی از کنارم بلند شد و زستاسش
 
   کنهریخدا بخ _
 
   و طرفه آشپزخونه رفت کنارم بلند شداز
 
 شی ستاشهی عوض کردم و رفتم پی مبل بلند شدم و رفتم تو اتافم و لباس هام رو با لباس راحتي از روی خستگبا
... 
 
 ي های صندلي و رومی رفتاطی بعد از ناهار با هم سمته حمی و شروع به خوردن کردمیدی ناهار رو چزهی با هم مو

 .....  دادمهی تکیبستم و سرم رو به پشت صندل  خوب بود چشم هام رویلی هوا خمیکنار استخر نشست
 

 شیستا
 
  خوردی ته دلم وول می چهی دمی رو که ددایا

 
  اومد رو لبميلبخند

 
  دفعه قبل اخمام رفت توهمياداوری با یول
 
 ترسهی من عاشق ابم خانم ماه
 

 گهی کنم دی چخوب



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 258 

 
  بهم زنگ زده بودیلی خرضای مدت علنی اتو
 

  کردمی اول بغض مدفعات
 

  تونم احساساتم رو بروزی که نممی دخترمن
 

 ندم
 
   شمی خالدیبا
 
  بغض نکنمگهی تمام تالشم رو کردم که دیول
 
 ی خب حال خوبی تو خودم ولزمی همه رو برو
 

  نداشتم
 

   خواستی شنا مدلم
 
  بلند شدم و به سمت استخر رفتمی رو صندلاز
 

  چشماش رو باز کرد و گفتدای اکه
 
 ؟يریکجا م+
 
  شنا کنمکمی خوام یم_
 
 باشه+
 
 ؟يایتو نم_
 
  راحت ترمنجاینه ا+
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  گفتم و رفتم تو ابي اباشه

 
   سرد بودییوا
 
  زمستون گرمکی نزدي خوای ترخدا منه
 

  حال دادیلی خوب خی ولباشه
 
 رونی شنا کردم و از اب اومد بکمی

 
  دای کنار انشستم

 
  دوباره هاي خوریپاشو برو تو خونه سرما م+
 

  ندارمي دارضی حوصله مري خوب شدتازه
 
 امی جا بمون االن منیباشه بابا ا_
 

  رفتم لباس هام رو عوض کردمسرسع
 
  ششی رفتم پو
 
 ؟ي بدی به ما چي خوایخوب شام م+
 

  رفت تو هماخمام
 
 نی خسته شدم تو استمینوکر و کلفتت که ن_
 

  وقت امشب شام با توعهچند
 
 ستمیمن که بلد ن+
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 ؟ی چیعنی يری بگادی دیبا_
 
   خب بابایلیخ+
 

  تومی رفتباهم
 
 زدی لب غر مری به سمت اشپزخونه رفت و زدایا

 
  درست کنم؟یخب چ+
 
   سادهزی چهی از ای دونم خب بینم.... اوممم_
 

  کتلت خوبه؟می کنشروع
 
  های کمکم کندی بای ولاشهی+
 
  خب باشهیلیخ_
 

   کنهکاری چدی گفتم بابهش
 

  تموم شده بود ففط سرخش مونده بودکارش
 
   بعد برم موهامیی من برم دستشودایآ_
 
  تو سرخشون کنامی شونه کنم تا من برو
 
 باشه+
 
  و رفتم تو اتاقرونی اومدم بیی دستشواز
 

  لب شعرری کردم و زی رو شونه مموهام
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  خوندمیم
 
  امادی رو از دور دلم دتو
 دهی دی چه سرابدونستینم

 دهی دی برام چه خوابی زندگدونستمی چه موونهی دمنه
  به پاتختهی رشوی که جوونی عشق کسي ایدونی نمیدونینم

 ....نکهی اواسه
 
   لحظه خفه شدمهی

 
  دمی کشیی بوهی

 
 ه؟ی چهیبو
 

  یسوختگ
 
  خاك به سرم سوزونديوا
 

  لبخندهی داره با دمی رفتم سمتش که دبدو
 

 کنهی منگام
 

  بهش نگاه کردم که گفتچنان
 
  کمشی تازه فقط گهی کنم خب بلد نبودم دیچ+
 

 سوخته
 

  رفتمتابهی نزدم و به سمت ماهیحرف
 

 چارهی بي اوه کباب هااوه
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  سوخته؟کمی_
 
  نزن تو ذوقمگهی بارم بود دنیخب اول+
 

  نزدی رفتم که حرفي غره اچشم
 
 مش؟یمشون؟بخوری کنیخب چ+
 
  لب بزنم من کهنی نه من عمرا به ايوا_
 

  باباتچارهی همشو بخورم بستمی نبابات
 

 دنی کرد به خندشروع
 
  که درست کردهییمروی نچارهی بياره وا+
 

  کلش سوخته بود بابام همشو خوردبودم
 
  نچ نچنچ
 
 تزای خورد پشهی که نمنمیم؟ای کنیخب چ_
 

 می بری خواد بخورم موافقی که دلم نمهم
 
 م؟ی کباب بخوررونیب

 
  حاضر شمرمیباشه پس من م+
 

   رفتم حاضر شم لباس هام رومنم
 

 می و رفتمی شدنی و با هم سوار ماشدمیپوش
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 رونیب

 
 ی شروع کردم به رانندگمن
 
 میخب کجا بر_
 
 ... رستورانمیبر+
 
 میحله بزن بر_
 
   رو انتخاب کردی اهنگهی هم دایا

 
 میدی که رسمی خوندی با هم همراه اهنگ مو
 
  رستورانبه
 
  می هم وارد رستوران شدبا
 

  سفارش غذا تلفنم زنگ خوردبعد
 
  بودیعل
 
  رو برداشتممی خدا با ذوق گوشيوا
 

  اروم لب زددای ادمی دکه
 
 خاك تو سرت+
 
 سالمممم_
 

 ی تو گوشدیچی خستش پيصدا
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 ؟ی خوبزمیسالم عز*
 
 ؟ی تو خوبیمرس_
 
  خسته شدم امروز کارمونکمی ستمیبعد ن*
 
   بودادیز
 
  تا االن؟شرفتهیاهان کار پ_
 
 شهیاره اگه خدا بخواد تا دو سه هفته تموم م*
 
  مونده دلم تنگ شده براتیلیاوو پس خ_
 
  ي ماه که صبر کردکی دلم زیمنم عز*
 
 گذرهی ماهم صبر کن مهی

 
 باشه_
 
 ره زودترقربونت برم ناراحت نباش امکان دا*
 

 ؟يکردی می شه خب حاال چتموم
 
 می شام بخوررونی بمی اومددای با ایچیه_
 
  اهان نوش جان*
 

  اومدری امي بزنه که صدای حرفاومد
 
 ؟يای بقهی دقهی شهی مسپهر×
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  دادنری که اسماشون رو تغدونستمیم
 
   سپهری اسم علو
 
 زنمی دوباره بهت زنگ مزمیاوه کار دارم عز*
 

  خودت باشمواظب
 
  باشه تو هم مواظب خودت باش_
 

  در اومددای اي رو قطع کردم که صداتلفن
 
  پاشو جمع کن خودتوياه اه حالم رو بهم زد+
 
 خچالی حرف نزن شششیا_
 

  رو پرت کنهزی مي نمک دون رواومد
 

   غذا مون رو اوردنکه
 

 کردی اوردم ها وگرنه ناکارم مشانس
 
 می باالخره غذامون رو تموم کرددای منو و اي های شوخبا
 

 شیستا
  گذشتي هاش دو هفته ای تمام سختبا
 
  زنگ زده بود و گفته بود اگه خدا بخوادرضایعل
 

 شنی مری همه دستگامروز
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  خوشحال بودم هم استرس داشتمهم
 

 گردهی بودم چون عشقم داره بر مخوشحال
 
  شهی تموم متی مامورنی او
 
 فتهی براش بیق استرس داشتم نکنه اتفاو
 

   روم بوديادی زفشار
 
 دای اشی موضوع بود و دومنی همشیکی

 
 کنهی کار می داره چفهمهی نمخودش

 
   بدون اطالع بهي سر سري طورنیهم
 

 برهی مشی داره کارها رو پخانوادش
 
  مامان و بابام رفتمشی پیلی مدت خنی اتو
 
  نه به اندازه منی هم رفت ها ولدایا

 
  الی بابا خسته شدم از فکر و خيا

 
  اههی معلوم نبود کدوم گوردایا

 
 رونی مانتوو شال و شلوار برداشتم و رفتم بهی

 
   اونجا بودکی که نزدی پارکرفتم

 
  ي سوز سردهی ی خوب بود بد نبود ولهوا
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  ومدیم
 

   کردم به قدم زدنشروع
 

  و داشتم به گذشتهنیی رو انداخته بودم پاسرم
 

  دوبلهلمی فهی رفتم تهران ی کردم وقتی مفکر
 

  گفتم دوبله سراغش رو نگرفتمی هکردم
 
   نداشتمي عالقه امای مثل اون قدگهید
 

 گهی داشتم برا خودم چند وقت دی زندگاالن
 

 شهیسالم م 25
 
  یکی فکر بودم که خوردم به تو
 

  اخمامدنشی رو اوردم باال که با دسرم
 

  تو هم اهرفت
 
  نحسافهی قدی ها باي روادهی پمی روز اومدهی

 
 م؟ینی با خواهرش ببنویا

 
 د؟ی سالم خانم خوب هستاوهو×
 

   گفتی حرف هاش رو با طعنه متمام
 

  زدم و بهش گفتميپوزخند
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  شماگهی خانم دالیخوبم ممنون چه خبر ناز_
 
 د؟یستی مردم ني خواهرتون دنبال شوهر هاو
 
 ينطوری من همیل ودی ترکی که داشت مالیناز
 

  کردمینگاهش م
 

  گفتی نداشت ولی هم دست کمخواهرش
 
 میفتی بودن که بی شما چيهه اخه شوهرها+
 

 دنبالشون؟
 

  شدشتری بپوزخندم
 
   مندی شما که اصال نبوددیگیهه اره راست م-
 

  نداختمی رو به جون هم مهی که بقبودم
 

 ری سمت شما؟هه نخانی پسراش بکه
 

   راجب عشق ويزی اگه شما چدی خوندکور
 

 دی وضع نبودنی تو ادیدونستی معالقه
 
  اشکال نداره که گذشت منم داشتمیول
 
 دی رو دارفتونی هنوز شغل شرنمی ببدمیپرسیم
 
 .... کهستی نه ؟که البته برام مهم نای
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  وسط حرفمدی پرالی نازکه
 
   خانوم مواظب حرفات باش هايهو×
 

  بگم کهيزی چدی بعدش بایبنی بد مچون
 

  گفته بودنمی ما بچه بودی قبال ها وقتدی بدونشما
 

  باهم باشنری و امنی با هم و نازنرضای و علمن
 
 دونمی وسط نمدی شما دوتا مثل گاو اومدیول
 

  تو دل بستهوی بدبخت به چيرضای علاون
 
  به شمادی نه اخالق االن باي دارافهی قنه
 

  وسطي که اومدي هرگفت
 

 افهی اون به من گفت قخوردی خونم رو مخون
 

  وسطدمی مثل گاو پرندارم
 

  کردمی داشت زر زر مينطوری هماون
 

  با تمام وجود زدم سمت چپ صورتشمنم
 

  خفه شدکه
 
   با اونییمواظب حرف دهنت باش گاو تو_
 

 ی تو زندگدی که مثل کنه افتادمونتی مخواهر
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 ما
 
  دوباره زدم سمت راست صورتشو
 
   زنگی کنی زدم که بگم تو غلط منمیا_
 
 نی که هنچنمی به شوهر من دفعه بعد ببیزنیم
 

 رهی اون وقت کالهمون بدجور مي کردیغلط
 
   همتو
 

  زدی از ترس ور نممردی که داشت منینازن
 
  و راه افتادم کهالی زدم به نازي تنه اهی

 
 دمی رو از پشت شنصداش

 
 کنمی می کارت باش تالفنی عواقب امنتظر×
 

   بلند گفتمي با صدامنم
 
  یکنی می چنمیهه منتظرم بب_
 
  داغون برگشتم خونه اهی اعصاببا
 

 دمیدی رو می و نداشتم و اگر کسیچکسی هحوصله
 
  نزنمی کردم حرفی پس سعگرفتمی پاچه مبد
 
 دایآ
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 ...  به طرفه خونه رفتمدی خري هاسهی پارك کردم و بعد از برداشتن کنگی رو داخله پارکنیماش
 
   رو داخل آشپزخونه گذاشتمدی خري هاسهی رو صدا کردم و کشی ستای خستگبا
 
 ..  از پله ها باال رفتم همه اتاق ها رو گشتمو

 ..گهی درونی نکردم حتما رفته بدای رو پشیستا
 
 ».... باشد وی نمریدستگاه مشترك مورد نظر امکان پذ«  زنگ زدم شی گوشبه
 

 رفتم که نیی اومدم و از پله ها پارونی رو قطع کردم و رفتم تو اتاقم و لباس هام رو عوض کردم و از اتاق بیگوش
 ...  نشستی پکر وارد خونه شد و رو صندلي اافهی هم با قشیهمون لحظه ستا

 
 ... دمی جشن فردا رو خري برایخواستی می هر چيسالم ستا کجا بود _
 

   تکون داد و گفتيسر
 
  ممنون _
 
   شک کنارش نشستم و گفتمبا
 
  شده ؟؟يزیچ _
 
  دمی رو دنی و نازنالیناز _
 
   برداشتم و شروع به گاز زدن کردم و گفتمزی مي از ظرف رویبیس
 
   ندارهی ناراحتنکهیخب ا _
 
   کرددیتهد... داره ...داره ... دایآ _
 
  ادی بر نميه کار*ز*ر*به درك از اون دختره ه _
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 گهی ندارم دی خب حس خوبی ولگهی براب ترسوندن داره و مدی شاستیالبته برام مهم ن... ندارم ی حسه خوبدایآ _
 
   بگورضایبه عل _
 
   ترس برگشت طرفم و گفتبا
 
   بفهمهيزی چدینه اون نبا...نه _
 
 ...... وااا چرا خب اگه بهش بگ _
 

   حرفم رو کامل کنم و گفتنزاشت
 
 ... يدی نه من نه تو فهممیگی بهش نمیچی گفتم هدایآ _
 

 .. روشن کردم  روونیزی تکون دادم و تلويسر
 

 ...  هم از کنارم بلند شد و رفت سمته آشپزخونهشیستا
 
 ..  گلدونرهی زي رو بزاردی نره کلادتی کمک کردن ي براادی مجهی فردا صبح زود خددایآ _
 
 ؟؟... اهشگی آراي بردی تو حاال حتما بارهی نمادمینه  _
 
  ادی داره منمیشوهر نازن...  یپس چ _
 
   ستاهی خودی ها بي بازی قرتنیبنظره من ا _
 
  میری به جشن هم نگیخواستی مانی ماه دارن م2 بعد از هی بخودی چیچ_
 

   زدم و گفتمبمی به سيگاز
 
  یخود دان _
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 .....  برنامه مورد عالقم شدمدنی مشغول به دو
 دایآ
 ...  شدمداری تق تق بي صدابا
 

   خوب نتونسته بودم بخوابم انقدر به احساساتشب
 

   فکرومدی به وجود میرعلی امدنی که هر بار با دمختلفم
 

 .. دمی بودم که آخر سر با سردرد خوابکرده
 
  شقشم...عا... روز هی روز ازش متنفرم و هی.  ادی روز ازش بدم مهی

 
 .. امی کنار بتونمی خودم نمبا
 

   تامی رو تموم کنی زندگنی ادی چه زود تر باهر
 

 ...  بدتر نشدهنی از اوضعم
 

   سر و وضعم رونکهی ظهر بود بعد از ا2 ساعت
 

   کهرونی کردم از اتاق رفتم بدرست
 

   که افتادندمی خانوم رو با چند خدمه دجهیخد
 
  کنندی مزی جونه خونه و دارن همه جا رو تمبه
 

   خانوم و گفتمجهی سمته خدرفتم
 
  ؟ومدهی هنوز نشی ستاگمی مدی خانوم خوبجهیسالم خد _
 
  ری نه خمی خانوم شکر خدا خوبدایسالم آ _
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  دارتونی بدی ببخشومدنی نشگاهی از آراهنوز
 

  میکرد
 

   زدم و گفتمی مهربونلبخنده
 
 .. شدمی مداری بگهی ددی باکنمینه بابا خواهش م _
 

   چند نفر همدمی طرفه آشپزخونه که درفتم
 

   اونجا درحال درست کردن غذانداخله
 

   خودم قهوهي سالم دادم و برابهشون
 
 ... امی در بی تا از منگختمیر
 

 ...  از قهوه از جام بلند شدم و رفتم سمته اتاقمبعد
 
   زنگ زدمشی ستابه
 
  شهی کارت تموم میسالم ستا ک _
 

   بود خواب بودهمعلوم
 
   که همش موقعه فاز کردنهی بترکيا _
 

   تو تو خوابنمی ببیزنی زنگ مزضای و علمن
 

  یستی ولکن نهم
 

   و گفتمدمیخند
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  يای میبا عرض پوزش حاال ک _
 
 ... كگهی ساعت دکی _
 

 ..  تو حمومدمی رو قطع کردم و پریگوش
 

   ورونی ساعته اومدم بکی از دوش بعد
 

  ختمی کردم و دورم ری رو صاف شالقموهام
 

  رضای و علری فکر کنم ام6 بود تا ساعت 5 ساعت
 
 یکی با عجله نی به خاطر همومدنی مهمونا مو
 
  دمی هام رو برداشتم و پوشرهنی پاز
 
  هی دار تا نی مخمل آستی لباس مشکهی

 
   از شونه ها وی باسنم بود و قسمتری زوجب

 
   باي تضاددمی معلوم بود پوسته سفنمیس
 

 ...  داشت و جذاب ترم کرده بودلباسم
 
  ي و کفش های ساپورت کلفت مشکهی

 
   رو پام کردممی بلند مشکپاشنه

 
   موهام رو فرق کردم و همشون رو جمعو
 

   برداشتم وی بزرگ مشکي روسرهی و کردم
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   گردنم زدم و با عطر تلخهي رو روگرش
 

   نگاهنهی دوش گرفتم به خودم تو آمیفرانسو
 ... کردم

 
   چهرم فقطشی شده بودم آرای به عالبه
 
   دوری خط چشم مشکهی پر رنگ قرمز بود و رژ
 

 ..  که چشمام رو سگ دار کرده بودچشمام
 
   اومدمرونی غرور و اعتماد بنفس از اتاق ببا
  رفتمنیی از پله ها پاو
 

 شیستا
 
 داری از خواب بزدی که زنگ ممی گوشي صدابا
 

 شدم
 
   خواب بوددای بابا ايا

 
   خودم رو شستمعی حموم و سررفتم

 
 ی کار خونه رو برسشگاهی خواستم برم ارایم
 

  کار داشتمی کلکنم
 
  تا صبح نتونسته بودم بخوابمی از خوشحالشبید
 

  شب اماده کردهي که برای به لباسدوباره
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  رو لبم اومدي نگاه کردم لبخندبودم
 

 دمی تاب پوشهی بستم سی رو خموهام
 

 دمی و شلوارم رو پوشمانتوم
 

  نیی پارفتم
 

  در اومديصدا
 
  شدانی خانم نماجهی رو باز کردم چهره خددر
 

  یی زدم و سالم دادم و به داخل راهنمايلبخند
 

  رونی بعد سپردن خونه رفتم بکردم
 

  رفتمشگاهی شدم و به سمت ارانی ماشسوار
 

  کردمی که شدم سالمشگاهی اراوارد
 

  ساده باشهری چهی خواد ی دلم مگفتم
 

  گفت و اتو موشو زد به برق تا داغي اباشه
 

  گذشت و شروع کرد به فر کردنقهی دق3 2 شه
 

  شد خسته بودمنی کم کم چشمام سنگموهام
 

   پاشده بودم کم کم پلکام رو هم افتادزود
 
 ... خوابم بردو
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  اومدمی گوشي نشد که صداقهی دق5 کنم فک
 

  دادمدای به ای کردم و فوشنگاه
 

  به خودم نگاهنهی تمام شدن تلفنم از تو ابعد
 

  کم مونده بودکردم
 

  تموم شدي اقهی دقستی تند بود بعد بدستش
 

   حساب کردم و رفتم خونهپولشو
 

  کردمی مشی خودم رو اراخودم
 
  لباسمدنی رفتم و دوباره با ددای اتاق اتو
 

  برق زدچشمام
 

   کردنشی کردم به اراشروع
 
 ی و زنگ زدم به علاوردمی طاقت نگهید
 
 سالمم_
 

 دیچی پی شادش تو گوشيصدا
 
  خوشگلمی خوبزمیسالم عز+
 
 ؟ي بد باشم تو چطورشهیمگه م_
 
 منم مثل توام+
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  و گفتمدمیخند
 
 رضاایعل_
 
 جانم؟+
 
 د؟یرسی میک_
 
 میرسی مگهی دو ساعت دیکیا ت+
 
 باشه منتظرتم_
 
  خونهامی برات تنگ شده بیلیدلم خ+
 

 دمی قورتت مدرسته
 
 !!اِ_
 
 ؟ي نداري کردم بابا کاریشوخ+
 
 نه مواظب خودت باش خدافظ_
 
 دمیلباس هام رو پوش 
 

  اماده بود خوبهی همه چنیی پارفتم
 
   باالدمی زنگ که  اومد پري صدابا
 

  مادر جوندنی با دی کنم اومدن ولفک
 
   شدی خانم بادم خالنازی پرو
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  رو باز کردم و دعوتشون کردم داخلدر
 

 ییرای نشستم خدمه هام شروع کردن به پذکنارشون
 

  زنگ در اومدي همه اومده بودن که صدابایتقر
 

 خودشونن
 
  سمت در رفتم و در رو باز کردمبه
 

  ته گلوم بودی بغضهی مردمی از ذوق مداشتم
 
 گرفتنی اومدن اونا انگار نفس منو متا
 

 شیستا
 دمی ددمشی دور  داز
 
   تنگ شده بودیلی خدا دلم براش خيوا
 

  دنی رسباالخره
 

   رفتم سمتشعیسر
 

 مردمی از ذوق مداشتم
 

   رو کردم که نپرم بغلشمی سعتمام
 

   اون اومد جلو و سفت بغلم کردیول    
 
  گرفتمی کردم مهمونی خدا چه غلطيا

 
 ستهی داشتم زمان وادوست
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   که ته گلوم بود باالخره موفق شدیبغض

 
  قطرههی تر از شی بهش اجازه ندادم بیول
 

 بشکنه
 

  پاکش کردم و نگاش کردم چقدر دلمعیسر
 

   تنگ شده بودبراش
 
  تموم شهی بزار مهمونشی ستاسایوا
 
   نگاه کردمدای به ارونی بغلش اومدم باز
 
  رو بغل کرده هه حتما برادای ایرعلی امدمید
 
  دای دلم برا اننی بی دارن مهی که بقنیا

 
 سوزهیم
 
 
  کردن و نشستنکی با همه سالم علری و امرضایعل
 

   کنارش نشستممنم
 

  داشتم زودتر تموم شهدوست
 
 
  رو دعوت کرده بود کهالی نازی دونستم کینم
 

   اومده بود اصال نگاهش نکردماونم
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  می کردی شوخنیی با ایکل
 

  پاشدم و رفتمي اقهی از گذشت چتد دقبعد
 
 رز و اون دوتا)دایخواهر ا(تای و اناهدای اشیپ

 
  هاتهیعفر

 
  ی خواد کیزن داداش من دلم بچه م*
 
 ؟ی دست به کار شي خوایم
 
  سواله؟نی خدا اای

 
 ارمی می نی بگذره حاال بعد نکمیزوده رز جون _
 
 ؟ی کنی تو چرا ازدواج نمرز
 
  شه ؟یازدواج کنم  که چ*
 
  که زود شوهر کنهستی ها نی اخه مثل بعضهه×
 
  جان زن داداش موقع ازدواجشالینه ناز*
 

 ی نترشی به فکر خودت باشدی شما بابود
 

  نگاهالی رز و نازي به کل کل هاداشتم
 
  خودشو انداخت رومی چهی کردم که یم
 
  زدم حوصله اوناي لبخندنیری شدنی دبا
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  نداشتمرو
 
  خانمجهی ور رفتم که خدنیری با شیکمی

 
 می شام بخورمی برگفت

 
   تموم شدی مهمونباالخره

 
 نای ادای که اورده بودم خونه ای چندتا لباسمنم

 
  خونهمی و حاضر شدم که بربرداشتمش

 
 دایآ

   دادمرونی بستم و نفسم رو با صدا بدرو
 

   آوردی رو در مزشی مبل نشسته بود و بلي که روری توجه به امبدون
 

   تو اتاقمرفتم
 

 ... کردی پاشنه بلند گز گز مي با اون کفش هاادی از راه رفتن زپاهام
 

 ....  خوابم بردقهی تخت که بعد از چند دقي لباسهام رو عوض کردم و خودم رو پرت کردم روعیسر
 
 
  ي اکبريسالم آقا _
 
  دی خوب هستیسالم خانوم نام _
 
  ؟؟دی کرددایخونه برام پ.. دیزنگ زده بود...ممنون  _
 
 اجارش بده فکر کنم خوادی که صاحبش عجله داره و مداشدهیپ(.....)  ابونی خي توی خونه آپارتمانهیبله خانوم  _

  باشه ؟؟یمورد خوب



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 284 

 
  نمی ببامی بتونمی میک _
 
  دی وقت دار5امروز ساعت  _
 
   بود4 دستم نگاه کردم ي ساعت روبه
 
  دمه بنگاه ؟؟؟امی بشهی م5بله من االن دانشگاهم تا برسم اونجا  _
 
  میبله بهتره با هم بر_
 
   فعالي اکبريبا شه آقا _
 
  خدانگهدار _
 

 ...  تموم شدنی از انمی ااوفففف
 

 ...  نگاه کردمشی و به ستامکتی ني رونشستم
 

   کاکائو رو پرت کرد تو بغلم و گفتری و شکی سمتم و کاومد
 
 ...... گریی ميری خودت میکشی به بعد تنه لعشتو منیاز ا _
 

 و ازش زدی زنگ مشی بعد از هر کالس به ستارضایکامل کنه معموال عل  نزاشت حرفش روشی تلفن گوشيصدا
 ... گرفتیخبر م

 
 ...  کردمرکاکائومی و شکی زدم و شروع به خوردن کيپوزخند

 
  میکنی فرار مگهی از هم دیعنی دمشی ندگهی بعد از جشن دگذرهی مرضای و علری چند روز از اومدنه اماالن

 
  رمی رو بگرهیگی که داره شکل می احساسي من  الزمه تا جلوي فرار برانی ادیشا
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   احساس سرکش رو نگرفتنی اي فرار هم جلویول 
 
 ..  آغوششی گرمي دروغ بگم دلم براش تنگ شده دلم لَک زده براتونمی خودم که نمبه
 

 ...  که عاشقش شدم بدجور هم عاشقش شدمکنمی اعتراف می نامدای آمن
 
 ..  هم بدونهدی و نبادونهی از گذشته من نمیچی عشق ممنوعه است اون هنی ایول
 
 ... کنمی می و من تا آخر عمر باهاش زندگمونهیبم م عشق تا ابد در قلنیا

 
 ...  دانشگاهی رفتم سمته خروجزدی که اونطرف تز داشت با تلفنش حرف مشی جام بلند شدم و بدون توجه به ستااز
 
  ؟؟يری کجا مدااااااااایآ _
 

   رو تو هوا تکون دادم و گفتمدستم
 
  نمتیبیبعدا م _
 
   شدم و راه افتادم سمته بنگاهنی سوار ماشو
 
 .  بودمدهی رس5 قای ساعت نگاه کردم دقبه
 
 نی پنجره ماششهی و زد به شنی پسره جوون اومد طرفه ماشهی بوق زدم که هی

 
   نگاهش کردمی و سوالنیی پادمی رو کششهیش
 
  ؟؟یخانومه نام _
 
  بله خودم هستم _
 
   و منو بجاشون فرستادنانی اومد و نتونستن بشی براشون پي ام پدرم کاري اکبريمن پسره آقا _
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   کنارم اشاره کردم و گفتمی صندلبه
 
  دییبفرما _
 

   و آدرس رو بهم گفتنی داخله ماشنشست
 

 .. می رو پارك کردم و با هم سمته برج حرکت کردنی ماشمیدی برج رسهی به قهی از چند دقبعد
 

 ... و فشرد ر12 و طبقه می آسانسور رفتداخله
 

 ...  باز کرددرو
 

 ...  انداختمی چراغ ها رو روشن کرد به خونه نگاهي وپسره اکبرمی خونه شدداخله
 
 ..  لی خوابه  با تمامه وساکی ي متر70 ی خونه نقلهی

 
 .  بوددی و سفي سرمه الشی طرفه آشپزخونه تمامه وسارفتم

 ... رونی اومدم بي پس بدون کنجکاوومدی بکارم نمادی قسمت از خونه زنیا
 

 ....  از درها رو باز کردمیکی که اونجا بود ي طرفه سه دررفتم
 
   گفتي بود درو بستم که اکبریی اتاق مجزاابونی پنحره رو به خهی بود با ی و صورتی اتاق به رنگ طوسهی

 
 مورد پسنده ؟؟ _
 
 
  بله خوبه _
 
 ... ومیسینویپس امشب اجاره نامه رو م _
 

   حرفش کامل بشهنزاشتم
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 ارمی رو بلمی وساتونمی میک _
 
  فردا _
 
   بنگاهمیپس بر _
 
 ...  سمته بنگاه بعد از امضا کردنه اجاره نامهمی و رفترونی بمی برج اومداز
 
 .. رفتم ورونی بنگاه باز
 
   رستوران شهر دعوت کردمنی در بهتری و  خوردن غذا و بستنيخودم رو به رفتن شهرباز 
 

   پارك کردم و راه افتادم سمته خونهنگی رو داخل پارکنیماش
 

 ...  بود پس اومدهاطی تو حیرعلی امنیماش
 

  در آوردم اووووووولنتی رو از حالت سامیگوش
 شی تماس از دست رفته از ستا15 خبره چه
   ها رو نخونده پاك کردم که تازه نگام به ساعت افتادامی پیرعلی تا ام2 و رضایعل 7

  12 اوه ساعت اوه
   همه بهم زنگ زدننی بگو چرا اپس

.. 
 
 ی بم و مرتعش و عصباني سمته پله ها که صدارفتمی بود داشتم مکی وارد خونه شدم همه جا تاریالی خی ببا
   و برگردم سمتشستمی باعث شد که بایرعلیام
 

   موندهداری ساعت بخاطره من بنی تا انکهی از ارفتی حال ته دلم غنج منهی در عی بودم ولخونسرد
 
  خانومممم خوش گذشت ؟دایبه به آ _
 

 ...  بازنشی تا سرهنشی پي کاناپه نشسته بود و دکمه هاي بهش افتاد رونگام
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 ...  بودگاری پر از ته سزی مي دوختم روزی با زور نگام رو گرفتم  و به منشی شکم و سي شد رو عضله هاخی منگام
 

   قرمزش دوختم و گفتمي ابروهام نشست و  چشام رو به چشانهی بیاخم
 
  ی شما خاليبد نبود جا _
 
  میرفتی با هم مدیدادیخبر م _
 

 :  حمله ور شد طرفم و با داد گفتتی جوابش رو بدم که با عصباناومدم
 
  ارهیخفه شو دختره پت _
 
 ..  تو صورتم رو پرت کردیی عکسهاو
 

   شدم و عکس ها رو برداشتمخم
 

  اكي از امروز بود من و پسره آقاعکس
 
 عکس نی به آخردمیعکس ها رو دونه به دونه نگاه کردم که رس.....................  ومی نشسته بودنی داخله ماشيبر

 ...  داخله برجمی رفتيمن و پسره اکبر
 

   باال انداختم و خواستم برم باال کهي اشونه
 ... زی مزهی شدم  و سرم خورد به لبه تنی که بهم زد پخشه زمیلی سبا
 

   نگاش کردمزی از جام بلند شدم و تی ولکردی درد مسرم
 

 که هر لحظه امکان داشت دندون هاش خورد بشه و فشردی دندون هاش رو بهم مزدی مي از خشم به کبودصورتش
  دهنش تو زهیبر
 .  چشمهاش قرمز بوديدیسف
   گرگ حالت حمله داشتهی مثله و
 
 : و گفتم  زور فکم رو تکون دادم با
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   ؟ی ؟ دوست پسرمیمی ؟ شوهر واقعی ؟ عشقمی ؟ داداشمی ؟بابامیکارمیتو رو سنَنه چ_
  ؟؟یکدومش)  لختش و گفتم نهیرفتم جلوش و انگشت اشارم رو چند بار زدم به س( 
 

   کرد و بدون توجه به سوالم و گفتزیون آم جنخنده
 
 به دوست زنش اونم  ازش خبر نداره بر خالف زنهی زنگ مستی زنش خونه ننهیبی مادیخسته و کوفته از سرکار م _

 از ارهی پاکت براش مهی ی پستچقهی بعد از چند دقدارهی زنششششش بر نمزنهیقانون هاش به زنشششش زنگ م
 ...  .... وشهی خورد منهیبی پسر مهی زنشششش با يقضا داخله اون پاکت عکس ها

 
   شدت برگشت طرفم وگفتبا
 
 ... ستی نيزی هرزه فرصت طلب چهی که زنش جز برهی میپ _
 

 سانت هم تکون نخورد با می به نی به گونش زدم که سرش حتیلی رو گونه هام با شدت سختی هام راشک
  تمسخر گفت

 
   کوچولو  دستت درد گرفتییییآخ _
 
  به خاطر گناه نکرده... اون بهم تهمت زد دمیلرزی متی حرص و عصباناز
 

  تمهمت....تهمت ...... تهمت
 
   مکردی ها تکرار موونهی لب مثله درهیز
 

   توجه به درد سرمبدون
 ...  کرده بودسیخ  اشک صورتم روي هام کردم قطره هالهی سرعت رفتم تو اتاقم و شروع به جمع کردنه وسبا
 

  ی با سرعت رفتم طرفه دره خروجرونی رو برداشتم و از اتاق زدم بکولم
 ...  قفل بودیلعنت
 
 ؟؟ کجا خانوم کوچولو _
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   بودسادهی واکنارم

 
   برمخواممیم_
 
 کجا ؟ _
 
 )  غیبا ج( 
 
   برمخوامیم _
 
 ،) با داد( 
 
 )دی بزاردیخوای میهر فوش..........( . اون پسره شهی پيباز کنم که بر _
 
   لب آروم تکرار کردمرهیز
 
  اره...آره  _
 

 ... نی بهم زد که مزه شور خون رو تو دهنم حس کردم افتادم رو زمیلی دوباره سکه
 

 سرم رو گذاشتم رو شمی احساس کردم دارم کور مکهیی من تار تر  تا اونجادی و دشدی سرم هر لحظه بد تر مدرد
 دمی نفهميزی چگهی و دنیزم
 

 شیستا
 
  مردمی استرس داشتم ماز
 

   رفته اونم بدوني کدوم گورسی نمعلوم
 

  دادن به مناطالع
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  رفتمی داشتم راه مينطوریهم
 
  حتما تا االنستی بچه که ننی بشای من بزیعز+
 

  خونهدهیرس
 

   کنارش نشستمرفتم
 
  ي کنم اتفاق بدیاسترس دارم حس م_
 

 افتاده
 
 وفتادهی نیکه اتفاق... شآایا+
 

  زنگ خوردرضای علی موقع گوشهمون
 
  حتما اومده که زنگ زدهرِی امایب+
 
 بله دادش+
 
 
  شده؟یخب خب اروم باش چ+
 
  شدشتری حرفش استرسم بنی ابا
 
 
 مارستانیخب کدوم ب+
 
 نی نشستم رو زمستمی نتونستم واگهی دا دای

 
  براش افتاده؟ی شده؟دوست من چه اتفاقشیچ
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  سرم رو باالکردی که صدام مرضای علي صدابا
 

 کردی نگاهش کردم که داشت نگاهم ماوردم
 
  گفت پاشو لباس بپوشی لحن مهربونبا
 
 میبر
 

   گفتم از جام بلند شدمي اباشه
 

   مانتوهی ي جورنی رفتم تو اتاق و همعیسر
 

  شالم رو سر کردمبرداشتم
 
  رونی از اتاق اومدم بو
 

  می شدنی ماشسوار
 
  شده؟ی چدای ارضای شده علیچ_
 
  نشدهيزیچ+
 
  هان؟مارستانی رفته بدای ای چيپس برا_
 
   بگمیخب چ...خب+
 
 گهیبگو د_
 
  که براشون افتاده بودی از اتفاقي خالصه اهی رضایعل
 

  کرده بودفی تمام شاهکاراش رو تعرگفت،اقا
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   داشتم خفش کنمدوست
 
 مارستانی رفتم تو بعی سرمیدی که رسمارستانی ببه
 
   کجاس ودمی که اونجا بود پرسي پرستاراز
 
   همون سمت رفتمبه
 
   که نشسته با تمام نفرتم بهشدمی رو داقا
 

   کردمنگاه
 

   کردنگاهم
 

  ستادمی جلوش وارفتم
 

  بزنه که زدم تو صورتشی حرفاومد
 

   دست به دوست من،دوستی به چه حقاون
 

  نه خواهر من زده؟هان؟که
 
  دستي حق نداری زدم که بدوننویا_
 
 ؟يدی فهمی خواهر من بلند کنرو
 

  ندارهی ربطچی به تو هادی بری چقدر که دهر
 
 ی هان؟اهان به اسم شوهرشی کارشی چتو
 

   اسم تو شناسنامشهی فقط
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   اون از دفعهشی بزنای مثل وحشي بلدفقط
 

 ستی از االن معلوم ننمی اشی که زدقبل
 

 ... کردی غلطچه
 
  پس زر نزني اونجا نبودی بسه اه تو وقتگهی دبسه×
 

   ندارهی ربطچی منه به تو هم هزن
 
 مارستانی به بي ناکارش کرديبرو بابا زد_
 

 ه؟ی باقمتی بعد دوقورتو نشیکشوند
 

   برتنداره انقدر زن من زن منالی اقا خهه
 

 ...یستی داره نازی که بهت نی وقتنکن
 
  نداشتم که هرزهي من باهاش کاراره×
 

 شده
  توانمو جمع کردم و دوباره زدمشتمام

 
  نبودمرضای دستش مشت شد اگه زن علدمید
 

  زدی که منو ممطمئنم
 
  مثل؟هان؟منی منو بزني خوایهه االن م_
 
   که هر طور که دلت خواستستمی ندایا

 
 ی رفتار کنباهاش
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  برداشت و پرتی پاکتهی ی صندلي رواز
 

   سمت منکرد
 

  که باز کردم چند تا عکسی کردم وقتنگاهش
 

 کردمی نگاه کردم پسره اشنا بود داشتم فکر مبود
 
   کجا بودنمیبب
 
  دوستت خرابه؟يدی حاال دهه×
 

 می رفتدای با اشی اومد چند روز پادمی اهان
 

 نکهی اي دنبال خونه بود برانکهی اي برابنگاه
 
  خالص شهی عوضنی ا دستاز
 

 .. اونحاال
 
 ي ساکت شدیزنی شد؟چرا حرف نمیچ×
 

   رو پرت کردم سمتشعکسا
 
  در موردی سوالدای محترم شما از ايهه اقا_
 
  ی که نه مثل وحش؟معلومهي پسره کردنیا

 
 ی دونی نمه؟نهی کنی ایدونی مشیهازد

 
  خوادی بدبخت ميدای ادونمی من میول
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   از دست تو خالص شهزودتر

 
  بودهی پسره بنگاهنی بنگاه امی با هم رفتما
 

 زدمی حرف مرضای داشتم با علی که وقتامروز
 

  بوده که رفتهی زنگ خورد حتما بنگاهشیگوش
 
   که براتي بهش ندادی تو اصال زمانیول
 

  بدهحیتوض
 
  گفتی که از اول ماجرا اونجا بود و مي پرستاربه
 

  نکردمی توجهساکت
 
  فقط تهمت؟بهشي داریاالن چه حس_
 
 هه... تهمتيزد
 

  منورضای که علوفتادی رفت داشتم مجی گسرم
 

 رمی برات بمرمی بمدای اچارهی بگرفت
 

  چرا؟هی گرری و زدم زی رو صندلنشستم
 
   منی که منو اروم کنه ولزدی داشت حرف مرضایعل
 
  رو بهش کردم و گفتمگهی داره می چدمی فهمینم
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  دکترششی پمیبر_
 
 باشه فقط تو ارو باش خوب+
 
   سمت دکترشمی جام بلند شدم رفتاز
 

 میری از سرش عکس بگدی گفت بادکترش
 
   که خورده تا چهي به سرش ضربه امینیبب
 

  نشده باشهي مغزه؟ضربهیحد
 
   گرفته و با بغض گفتمي صدابا
 
 نمش؟ی ببشهیم_
 

  ي به حال و روزم انداخت و باشه اینگاه
 

  بود رفتمدای که ای به سمت اتاقگفت
 
   از سرش رو بسته بودن کنار لبشکهی تهی

 
 ي انگشتاي شده بود و لپش سرخ و جازخم

 
  بوداون

 
   و نشستم کنارشدمی کشیآه
 

  کم دعا خوندم دستش رو گرفته بودمهی براش
 
   زودمی شانس اوردگفتی دستم دکتر متو
 



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 298 

  شدی بدتر میلی وگرنه خرسونددش
 

 یلی نداشتم شام نخورده بودم خحوصله
 

   داشتماسترس
 

   رو گذاشتم رو دستش و کم کم خوابمسرم
 

 ...برد
 دایآ
   باز کردم  چشم هام روي درد البا
 
 ...  بهتر شددمی چند بار پلک زدم که دمیدی متار
 

 ...  که اونجا بود بهم جلب شدي گفتم که توجه پرستاری سرم رو تکون بدم که با درد آخاومدم
 
 . ؟ي شدداریسالم خوشکل خانوم باالخره ب _
 
   خشدار گفتمي صدابا
 
 ..  بودمهوشیمگه چند روز ب _
 
  یهوشی روزه ب3خوشکل خانوم شما  _
 
   تعجب گفتمبا
 
 ..... سه روز _
 
 ... ينگران کرد بله و همه رو _
 

قامت ستا   در با ضرب باز شد وهی رفت که بعد از چند ثانرونیکردنه سِرُمم از اتاق ب  بهم زد و بعد از چکيلبخند
 ....  شدمالشیخی کردم لبخند بزنم که تمامه صورتم درد گرفت و بی شد سعدایپ
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 ... دی رو بوسمیشونی و دستم رو گرفت و پشمی اومد پکردی مهی که گری در حالشیستا
 

  ا بغض گفت و باروم
 
 .. رمیگی زودتر طالقت رو می زجر بکشزارمی نمگهی خواهر من ؟ دي کردکاریبا خودت چ _
 
  ؟دوننیخانوادم م _
 
  نه _
 
 ..  اونا هم ناراحت بشنخوادیبهتر دلم نم _
 

 ..  جوان وارد اتاق شدندي و دکتریرعلی با امرضای همون لحظه علکه
 

   گفتي با شاددکتر
 
   شنداری بیچه عجب باالخره مادمازل افتخار دادن از خواب زمستان _
 

   خفه شدیرعلی با نگاه بد امك
 

   گفتمرضای بندازم رو به علی نگاهری به امنکهی ابدون
 
  رونی بشی به زبان ساده تر بندازای ی کنرونی رو بانمهری آري آقاشهیم _
 
  دی و درو کوبرونی زد و سرش رو تکون داد و از اتاق رفت بي پوزخندری انداخت که امری به امي نگاه کالفه ارضایعل
 ... حالم ازش بهم خوردی واقعي به معناشبید
 رو بشکافه و نمی سخوادی مکنمی احساس مکهی طورکوبهی قلبم با شدت مدنشی چرا دوباره با هر بار ددونمی نمیول
  رونی بادیب

 .... فتهی بی اتفاقنی همچزارمی نمگهی دیول
 
   رو به دکتر گفتمو
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  شمی مرخص میک _
 

  گفت  نگام کرد وزی هدکتر
 
   فرداشاهللایا _
 
 ..  از اتاق خارج شدندرضای به همراه علو
 

  گرفت  نشست و دستم روی صندلي روشیستا
 
 ستا _
 
  جانم _
 
   کنيادآوری لطفا بهش می پس فردا نوبت دادگاه داريبرا _
 

 ...  شدمهوشی بی گفت و من از خستگي با تنفر باشه استا
 

 شیستا
 
  نشستمی صندليرو
 

   رو گرفتمدای ادست
 

   زدم و سرم رو انداختمي لبخندبهش
 
  نییپا
 

  کنمی که مي اون فکردوارمیفقط ام... فقط
 

  نباشهدرست
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   سرم رو اوردم باالنی هميبرا
 

  که تو ذهنمه درستيزی کردم اون چی مدعا
 

  نباشه
 
 ؟ي رو دوست داریرعلی تو امدایآ_
 
   حرفم شوك بهشنی معلوم بود با ادایآ

 
  شده بود با تعجب نگاه کرد و کم کم هل شدوارد

 
  نگاهش کردمگنتظر

 
 یدونستیمعلومه که نه تو نم... نه +
 
   شک بهش نگاه کردمبا
 
   به من دروغ نگو منو نگاه کندایآ_
 

 می که داري دوستتم مگه قرار نبود هر رازمن
 

  فهممی من مي هان؟تو اب بخورمی بگبهم
 

  ی کنمی رو قايزی نکن چی سعپس
 
  هست که تو ذهنمه که توی چند وقتنیا

 
  ار دفعه به خودمی ولي دوست داراونو
 
  امکان ندارهگفتمیم
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 ي خوای و مي دوسش داریکنی فکر ماگه
 

  بگوتا من دادگاه رو لغو کنمی باشباهاش
 

  که طالقگهی روز د4 راست بگو که خب؟فقط
 

  و بودری تقصی به من بگيای ندیگرفت
 
  حس شروعنی ای دونم از کیخب نم..خب+
 

  خوامی نمی االن دوسش دارم ولی ولشد
 
   خوام تمومشی عشق ادامه بدم منی ابه

  به من ندارهي عالقه اچی اون هدونمی می وقتکنم
 

   رابطه بمونم؟نی تو اچرا
 

 ... کاری چخوادی دختره دست خورده مهی اون
 
   خوام هر چه زودتر تمومش کنمیم
 

   برات کهرمی نگاهش کردم بمناراحت
 

  یکشی تو زجر مانقدر
 
 ؟يری طالق بگي خوایپس م_
 

   اره تکون دادي رو به معناسرش
 

  و از جام بلند شدمدمی کشیقی عمنفس
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  امی االن مدایا_
 
  باشه+
 

  رونی برفتم
 
 ؟يری مکجا*
 
 امی االن منیی پارمی مقهیدو دق_
 
 باشه*
 
 نیی سمت پله ها رفتم و از پله ها پابه
 

  زنگ خورد نگاش کردممی گوشرفتم
 

    همون بودبازم
 
 مارستانی بي هامکتی تماس دادم و رفتم رو نرد
 

  تموم شهی خواست همه چی دل منشستم
 

  خداي ادای منو امی قبل شاد باشمثل
 

   اومدمی گوشامکی پيصدا
 

   کردمبازش
 
  خانم کوچولو هه جواب نده*
 
  ماه خواب و خوراك برام نزاشتههی که هی کنیا
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  و رفتمفمی رو انداختم تو کی کردم و گوشیپوف
 
 دای اشیپ

 
 دایآ

 
  نیی و آروم از تخت اومدم پادمی لباس هام رو پوششی کمک ستابا
 

 ...  خورده بودهی بخی بود و قسمتشکسته سرم
 

   و نشستمیرعلی امنی آروم راه افتادم سمته ماشآروم
 

 .   هم جلورضای هم کنارم نشست و علشیستا
 

  نگاه کردن بهشبدون
 
   گذاشتم و چشمهام رو بستمشیسرم رو رو شونه ستا 
 

 ...  با سرعت راه افتادنیماش
 

   پاركاطی رو تو حنی خونه ماشدمیدیرس
 
 ..  رفتم تو اتاقمشی من دوباره با کمک ستاو
 
 .. شمی مطمئن بودم تا فردا خوب می داشتم ولجهی سرگکمی دمی رو تخت دراز کشو
 

   و گفتدی کنارم خوابشیستا
 
  میای بدیفردا وقته دادگاه به عنوانه شاهد با _
 
   اونجا باش10اره لطفا ساعت  _
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  ؟ی مطمئنمتی از تصمدایآ _
 

   طرفش و گفتمبرگشتم
 
  اره _
 
   بمونمشتی پيخوایم _
 
 رضای بعد به اون علری دوش بگهیخونه   بروي خسته ای حسابيدی زحمت کشیلی االن هم خنی تا همرینه خ _

  بدبخت برس
 

   و از کنارم بلند شد و گفتدی کشیغی جشیستا
 
  ی آبرو برام نزاشتدایخفه شو آ _
 

  رونی کردم و از اتاق با هزار زور و زحمت انداختمش بیجونی بخنده
 

   ناقوسه مرگ زنگ زدنهی تو گوشم عرضای به علیرعلی و تذکر امومدی مشونی خذاحافظيصدا
 
 »  محضريای به عنوان شاهد بدی نره فردا باادتی یعل«
 
 »  گهی د10 ساعت رهی نمادمی تخته خواب التینه دادش خ «
 
   که گفتشی پر حرص ستاي صداو
 
 »  اره«
 
 .... دی درو محکم کوبو
 
  دمی تخت دراز کشرو
 
   گونه هامي رودی قطره اشک چکهی
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 ....  حس سبک بشهنی تا دلم از اانی اشک هام بگذاشتم

 
   رو سرمدمی رو کشمالفه

 ... شدی که به سمت تخت برداشته میی همون لحظه در باز شد و قدم هاکه
 

   نگاش کردمی هام رو پاك کردم و سوالاشک
 
 .... ي شدفیضع) کنار تختم   کوچکزی ميگذاشت رو  که دستش بود روینیس(  غذا بخور ایب _
 
   گفتهی چدی تمسخر نگاش کردم که انگار فهمبا
 
   ندارمیحوصله نعشه کش _
 

   رو سرمدمیکش  زدم و مالفه رويپوزخند
 
   ببرشخوامینم _
 
   حرص گفتبا
 
   برداريدست از لجباز _
 
   ببرشخورمی بار گفتم نمهی يکَر _
 
  به درك _
 
   رو برداشت و رفتینی سو
 

  دی چشمه اشکم جوشدوباره
 
  دمتیدی وقت نمچی کاش هيا 
 کردمی رو قبول نمشنهادتی وقت پ چی کاش هيا 
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  شدمی کاش وابستت نميا 
  شدمی نموونتی کاش ديا
  شدمی کاش عاشقه غرورت نميا 
  شدمی کاش عاشقت نميا 
 
  بود»  کاشيا« فقط نای اي همه یول
 
   خدااااايوا
 

 ......   نجاتم بدهخودت
 

  خوابم بردقهی زنگ گذاشتم و بعد از چند دق8 ساعت ي رو برامیگوش
 

 شیستا
 
  خسته بودمیلیخ
 
  چند روز خواب نداشتمنیا

 
  رو پرت کردم رو تخت چشمام رو بستمخودم

 
   خوابم برددهیس نر3 به
 

  شدمداری زنگ هشدار تلفنم بي با صداصبح
 
  نیی هزار زحمت بلند شدم و رفتم پابا
 

  کردی درد مدی خودم هم نداشتم دلم شدحوصله
 
  بدبخت شدم اخه االن؟یعنی

 
  خونهی علدمی لباسام رو برداشتم و پوشاووووف
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 گهی دری امشی االن حتما پنبود

 
 نای ادای شدم و به سمت خونه انی ماشسوار

 
  رفتم

 
  باز شدیکی تي رو زدم که در با صدافنیآ

 
   رفتدای اکی خونه شدم بعد سالم علداخل

 
   حاضر شهکه
 
   دادمهیکی مبل نشستم و ترو
 

 می گوشامکی پي رو بستم که با صداچشمام
 

   رو باز کردمچشمام
 

  هام رفتمامی رو باز کردم و داخل پیگوش
 
  افتاد تو بدنمی ترسهی امی پدنید با
 
  ترسمی که قصد ازار منو داره؟مهی کنیا

 
  رو نگاه کردمامشی پدوباره

 
  دادگاهواظب خودتيری مي کوچولو دارخانم》
 

 《باش
 

  که از تمام اتفاقات لحظه به لحظههی کنی ااخه
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  خبر داره؟میزندگ

 
   اونی رفت ولالی نازدی به حرف تهدفکرم

 
   ندارهنای از طالق اي خبرکه
 

 نیی اومد پادای کردم که همون موقع ایپوف
 
  و به سمتمی شدنی هم سوار ماشبا
 

 نی مگه به هممی ماجرا داری حاال کلمی رفتدادگاه
 

 شهی تموم میسادگ
 

 می دادگاه شدداخل
 
  اومده بود رفت سمتش و شروعدای الیوک
 

  به صحبت کردن منم خودم رو انداختمکرد
 
   همون لحظهیرعلی و امرضای علی صندلرو
 

  اومدن
 
   داشتمجهی کردم سر گی سالمی علبه
 

   رو نداشتمیی جاهانی همچحوصله
 
  بکشهنجای کردم پام به ای فکر نمو
 
  کنارم نشسترضایعل



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 310 

 
  رو باز کردم و بهش نگاه کردمچشمام

 
 حالت خوبه؟+
 
  رو ندارم دوست دارمنجای حوصله استمیبد ن_
 

 ؟ی رفتی تو کمی بررزودت
 
  رفتم8 دختر،دهیرنگت پر+
 

   بعدش پاشده بودمقهی ده دقمن
 
 ... خوبمستیمهم ن_
 

   رو صدا کردننای ادای بزنم که ای حرفاومدم
 
 می هم به داخل رفتبا
 

   کردم زودتری بود دعا دعا مینی سنگيفضا
 
   مذخرف تموم شههی قضنیا

 
  شروع کرد به صحبت کردنیقاض

 
   داشتماسترس

 
  دوستميبرا
 
  که مثل خواهرم بودی کسيبرا
 
   خواهر نداشته ام رو پرکرديجا
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 ..  شدمداری بمی با آالرم گوشصبح
 

 نگرفته زی اگه دستم رو به منیی از تخت ببام پاخواستمی که می هنگامکهی داشتم طوريدی شدجهی درد و سرگسر
  نی زمافتادمیبودم م

 
  رونی هم با من اومد بیرعلی که همون لحظه امرونیفتم ب هزار زحمت از اتاق  ربا
 

 .. افتمی بود بکی نزدجهی و بماند که چند بار از سرگمی رفتنیی توجه بهم از پله ها پابدون
 

   خودش صبحانش رو آماده کرد و خوردي طرفه آشپزخونه و هر کس برامیرفت
 

  می و بدون نگاه بهم از پله ها باال رفتمی از جامون بلند شدزی از صبحانه با هم بدون جمع کردنه مبعد
 

 ...  بهتر شده بودیلی خجمیسرگ
 
 :  سرد گفتي که  با صدانیی رو بکشم پارهی اومدم دستگدمی اتاقم رسبه
 
   نرهادتی دادگاه 10ساعت  _
 

   رو گونه هامختی راشکام
 
 زدم و دستم رو محکم هی تکون دادم و با شدت خودم رو پرت کردم داخله اتاق به در تکي تفاوت سری با باما

 ... رونی نره بمی گري دهنم گرفتم تا صدايجلو
 

 ...  زانو زدم و پاهام رو بغل کردمنی زمي کم روکم
 

   که بسته شدي دره ورودي هام هنوز ادامه داشت که با صدااشک
 

   کردمهیم و بلند بلند گر دهنم برداشتي رو از جلودستم
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   عشق از دست رفتمي کردم براهیگر
 
  میی تنهاي کردم براهیگر
 
   رفته بودنی دخترانه هام که از بي کردم براهیگر
 
 ...  کردمهیگر
 
 ...  کردمهیگر
 

  9 نگام به ساعت افتاد تازه
 

  انی هم با هم برضای و علیرعلی و اممی با هم برنجای اادی بشی بود ستاقرار
 
   بلند شدمی جام به سختاز
 

 ...  نبودشتری اما سوزشش از سوزش قلبم بسوختندی پوستم مي خوشک شده روي هااشک
 

   درو زدندزنگ
 
 ....  کاناپه نشستي بود اومد داخل و روشی رفتم و درو باز کردم ستانیی پله ها پااز
 

   رفتم لباس بپوشممنم
 

   لباس هامدنی از پوشبعد
   رفتمنهی آيجلو
 تو صورت می کبود و زخمي و گونه هادادی ميشتری جلوه بمی مشکي  در کنار لباس هادمی شده سفیچی باند پسر
  زدی تو ذوغ مدمیسف
 

  می به طرف دادگاه حرکت کردشی زدم و به همراه ستايپوزخند
 

 ...  کردمی پدال گاز خالي و حرصم رو روروی نتمام
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 ..... می به داخل دادگاه   رفتشی رو پارك کردم و به همراه ستانیماش
 
 .... می بدلی دادگاه تشکمی مجبور بودی امضا قاضي اما برامی داشتی قراره طالق توافقما
 
   به طرفش رفتم که گفتدمی رو دلمیوک
 
  یسالم خانومه نام _
 
   جوابش رو دادمی حالی ببا
 
  ي قادريسالم آقا _
 
   افتاده ؟یخدا بد نده اتفاق _
 
   به صورت کبودم و سرم کردي اشاره او
 
 .... تصادف کردم _
 

   باور نکرد و با شک گفتانگار
 
   کنهریخدا بخ _
 

 ...  بدست آورده بود رو از دست بدهتی مامورنی الهی که به دلی از سمت سرهنگری امخواستمی گفتم چون نمدروغ
 
 ...  به طرفمون اومدنرضای و علری که اممی بودن نشستواری که کناره دی چرك سبز و آبي های صندليرو
 
   نشستشی کناره ستارضای علو
 
 شد بهم دستاش رو از پشت کتش رد کرد و داخله رهی زد و خهی دور تر و به ستون  رو بروم تکی رفت کمریام
   پاش انداختي گذاشت و پاش رو روبشیج
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 ....  چادرم شدمی با گوشه گِلي برگردوندم و مشغوله باز تفاوت روم رویب
 

  می و اون دو نفر داخل اتاق شدي قادري و آقاشی صدامون زدن به همرا ستاکه
 
 ....  طرفهی رضای و علری طرف و امهی ي قادري من و ستا و آقامی ها نشستی صندليرو
 
 بهمون انداخت و اسمهامون رو گفت که ما هم ی نفر هم کنارش نگاههی نشسته بود و زی پشت می مسنيآقا

  می زديحاضر
... 
 
 :   انداخت و رو به من گفتی دقت بهمون نگاهبا
 
 .... شنومیم _
 
   بهم گفته بود رو باز گو کردمي قادري که آقایی من هم تمامه حرف هاو
 
  کرده وی آورده و تو خونه منو زندونری خشن انگار مجرم گاری شغلشون شکاکن و بسلی آقا به دلنی ای قاضيآقا _

......... 
 

 ...  باور حرف هام بس بودي براي کبود و باند سرم شواهدصورت
 

 ...  اومدقهی و بعد از چند دقرونی وسطاش حالش بد شد و رفت بشیستا
 
  کنهیاون کارو م... کنهی کارو منی من دوباره شروع کردم که شوهرم او
 

  کردی متمی نگاهش بدجور اذینیسنگ
 

 ... شی سبز طوسی عسلي چشمهادنهی دي قرار بود برای بقلبم
 

  دادی به قاضی مدارکي قادري کردند و آقادیی حرفهاشون رو زدن و حرف هام رو تارضای و علشیستا
 

   انداخت و گفتری به امی نگاهیقاض
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  ي نداری پسرم حرفیشما چ _
 

   کلمهکی فقط
 
  نه _
 
  ؟یکنیمچرا از خودت دفاع ن_
 
  خوامیطالق م _
 

   بهش انداختمی شکست از حرفش نگاهقلبم
   قفل شد تو نگاشنگاهم

 
 ...  کردقی انقدر آروم و خونسرد که بهم آرامش تزرکردی نگام مآروم

 
   گره نگاهمون شکسته شدی قاضي صدابا
 
  کنمی منیی رو تعجهی ساعت استراحت بعد استراحت نتمین _
 
 ... هم دنبالمهی و بقرونی سست از اتاق رفتم بي جام بلند شدم وبا قدم هااز
 
 دایآ

 شیستا
 

 دادمی گوش مدای اي به حرف هاداشتم
 

   اونجاي رفت هواجی سرم بد گهوی که
 

 رونی رفتم بعی خفه بود سربرام
 

  پشتمهرضای علدمی که ددمی کشینفس
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 ؟یخوب+
 

  اره تکون دادمي رو به معناسرم
 
 امیخوبم تو برو االن منم م_
 
 ...ـیآخه نم+
 
  باالمی برایب_
 
 باشه+
 

  می وارد اون اتاق شددوباره
 
   نشستمی صندلرو
 

  تموم شده بود حاال نوبتدای اي هاحرف
 
 می بود که حرفش رو ثابت کنما
 

  بودم رودهی و شندهی که دییزای باال و چرفتم
 

 رضای و بعد علگفتم
 

  اومددای استراحت داد که ای ساعتمی نیقاض
 

  سمتم
 
 هو؟ی تو ي شدیچ×
 
 یچیه_
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   کهي نگام کرد که با چشم غره امشکوك

 
   رفتم روشو کرد اونوربهش

 
  بودرحمی سنگدل بود چقدر بیرعلی امچقدر

 
   کشهی چقدر داره زجر مدایا

 
 ومدی در نکمی جی ولدی گرفته بودم شدي دردمعده

 
   بفهمنهی خواستم بقینم
 

 ی هر کای و لی قرار شد که دو نفر از فامبالخره
 
 رنی شن طالق نگی حرف بزنن که راضانیب

 
   و برن محضررنی رو بگی نشدن که  فردا برن دادگاه و برگه قاضی راضاگه
 
   طالقيبرا
 
 لی هامون رو تحوی و گوشمی اون محوطه دراومداز
 

  میگرفت
 

  پاسخ داشتم از اون ناشناسی تماس ببازم
 
  ندادمیتی بهش اهمیول
 
 ری بگو اممونمی مدای اشی گفتم که پرضای علبه
 
  تنها باشنکمی خونه ما بزار دی خونه برادین
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  مطمئن شنمشونی تو تصمتا
 

  رفتنی کرد و سمت ماشدیی حرفم رو تااونم
 
  می حرکت کردنای ادای هم به سمت خونه ابا
 

 دای که از ايزی چنی اولمیدی رسیوقت
 

   معده درد بودي قرص براهی خواستم
 
  ور دلم و مخصوصاهی ور معده درد داشتم از هی از
 

  خوامی تحمل کنم نمدی  بای ولکردی درد مکمرم
 

  به قرص عادت کنهبدنم
 
  فکر نکنه صداشيزی به چدای انکهی ايبرا
 

   غذا درست کنهادی بکردم
 

  اخرش قبولی ولاوردی نه می که هاولش
 

  کرد
 
  نشستم و اون شروع کرد به درستیصندل رو
 

 ی ماکارانکردن
 

  کنهی چدی گفتم بای فقط بهش ممن
 

  تمامشو انجام داد و بالخره غذا اماده شداونم
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 می تو بشقاب شروع کردختی ذره غذا رو رهی

 
  خوب بودیلی بار اول خي خوردن برابه
 

  ییرای کردم ازش و رفتم تو پذيتشکر
 
 دای که ادمی بخوابم رو مبل دراز کشکمی تا
 

  جا راحت بودمنی همی برم باال ولگفت
 

   کم چشام گرم شد و خوابم بردکم
 
 دمی از خواب پرمی گوشي صدابا
 
  اون بود اهباز
 

   ها و نوشتمامی تو پرفتم
 

《Shoma?》 
 
  همهنی که اهی دوست داشتم بدونم کیلیخ
 

   منو سرکار گذاشتهمدت
 
 گهی نبود حتما باالس ددای اطراف نگاه کردم ابه
 

  امی خوردم که پی پوست لبم رو مداشتم
 

 اومد
 

  اونورکمی که می سمت گوشدمی پرای وحشمل
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   بودتر
 

  نوشتهدمی بازش کردم که دعیسر
 
  منی خانم کوچولو هنوز زوده تا بفهمهه》
 
 《...میک
 

  بود بهم شروع کردم به نوشتنختهی راعصابم
 

《Yani Chi Ke Alan Zode, Mn Bayad 
 

bedonm Kodom Alafi Mno Ye Mahe 
 

sar Kar Gozashte》 
 
   دکمه ارسال زدمي روو
 

  ومدی نيزی منتظر موندم چی چهر
 
  شدم و با خودم گفتم حتما ول کردهالشی خیب

 
   بهترگهید
 
  رفتم تا صورتم رو بشورمیی سمت دستشوبه
 
  ساعت رو نگاهرونی که اومدم بیی دستشواز
 

  خوابهدمی بود رفتم سمت اتاقش که د5 کردم
 

 رو برداشتم و شروع کردم Tv  کنترلرفتم
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 الی سردنی دبه
 
 دایآ

  دمی تخت دراز کشي از ناهار رفتم باال تو اتاقم و روبعد
 

   داشتميدی شدسردرد
 

   خوردم و چشم هام رو بستم تا خوابم بردی مسکنقرص
 
 ... دمی از خواب پرشی ستاي ساعت چند بود که با تکون هادونمینم
 
 ...  شامای بلند شو ب9 تا 3 از ساعت يدی ساعته خواب6 دایآ _
 

  نیی تکون دادم و بعد از شستن صورتم رفتم پايسر
 

   مرغ درست کرده بودلهی فشیستا
 

   بعد از شاممی و شروع به خوردن کردمینشت
 
 .. می سرگرم کردی مضخرف ترکي هالمی فدنی و خودمون رو با دمی کاناپه نشستيرو
 
 ...  بودمدهی خوابیلی خنکهی با اومدی چرا انقدر خوابم مدونمینم
 
   گفتمشی جام بلند شدم و به ستااز
 
   بخوابای تو هم هر وقت خوابت اومد بخوابمی باال مرمی مادیستا من خوابم م _
 

 ...  گفت و من سمته اتاقم حرکت کردمي با تعجب باشه اشیستا
 

 ....  تخت انداختم که به سرعت خوابم بردي رو روخودم
 
  رضایعل
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 .....  کردی شروع به رانندگیرعلی و اممی نشستنی ماشتو
 

  دیکشی میی النای ماشنی و بکردی می خالنی پدال ماشي حرص و عقدش رو روتمام
 
   آروم تر برهکردمیه التماسش م بود کدهی رسیی واقعا کارم به جاگهید
 
 ... دی داري گند اخالق چه انتظاراری دنده و مغرور و لجباز و البته بسهی آدم غد و کیگوشه شنوا از   کویول
 
   شدمادهی پنی و از ماشدمی کشی خونم نفس راحتنگی تو پارکنی توقف ماشبا
 
   رفت داخله خونهتی با عصبانیرعلیام
 
  تشی عصباننی تو دادگاه و نه به اشی و آرومي به اون خونسردنه
 

 ..  ندارهی و روانی روحتعادل
 

 و بعد از برداشتن دی رو پوشمی ورزشي از شلوار هایکی رو با حرص در آورد و زشی طرفه اتاق کارم و کت و بلرفت
   بود رفتنی زمری که تو زی آب به سمته باشگاهي بطرکی

 
   رفتم که با شدت برگشت طرفم و گفتدنبالش

 
 ...  مبارزهي براینیی پاگهی دقهی دق10تا _
 

   از ترس درشت شدچشام
 
   بوکس کار کنهخوادی خدا حتما مای

 
   کنهی رو خالتشی تا تمامه حرص و عصبانرهی ورزش منی سراغه اهی وقت عصبانهر
 

 ..  رفتم داخل اتاق و لباس هام رو عوض کردمعیسر
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 بره اما ادشی لفتش بدم تا کمی کردم ی پس سعشهی می از هر موقعشتری بشیی زور و تواناتی موقعنی تو ادونستمیم
   تموم شدقهی دق10 ی وقتقایدق
  دی دادش کله خونه لرزي صدابا
 
   ؟؟ییی اومدرضااااایعل _
 
  نی زمری و رفتم طرفه زرونی هزار نذر و صلوات از اتاق اومدم ببا
 

 بازوش زده ي دست و روي و تند بود که رگ هاعی انقدر ضرباتش سرکنهی داره بوکس کار مدمی باز کردم که ددرو
  رونیبود ب

 
 ... ختیری شر شر عرق مازش

 
   رو در آوردمشرتمیرفتم تو و درو بستم و ت 
 

 ....  فک نداشتمگهی االن ددادمی نمی مشت زد که اگه جا خالهی هوا ی آخرو زد و اومد طرفم و بضربه
 

   نداشت بس کنهالی خنکهی مثله ایرعلی امی ساعت گذشته بود ولمی از نشتری بمی گارد گرفتم و شروع کردمنم
 

   کردم و با نفس نفس گفتمینی نشعقب
 
  میل.تسس.من ....کن ...ا بس  ..رو خد...تو  _
 
   نشستممکتی ني روعی سرو
 
 فوش هی زدی هر ضربه که مي بوکس و شروع به ضربه زدن کرد و به ازاسهی زد و رفت سراغ کي پوزخندیرعلیام

  دادیهم م
 
 يدختره .... من خشنه هیروح..... هان کنمی میمن تو رو زندان...فکر کرده.... یعوض....خر...االغ....نفهم  _
 ...دختره....
 

  ست نشنی زمي و رودی نتونه جملش رو کامل کنه از ضربه زدن دست کشگهی دانگار
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   رفتم طرفش و دستم رو گذاشتم رو شونشعیسر
 
  ي حالت خوب شه عرق کردری دوشه آب گرم بگهیپاشو برو  _
 

  دمی لحظه ازش ترسهی رو آورد باال سرش
 

  زدی می چشم هاش سرخ شده بود و رنگ پوستش به سرخيدیسف
 

  زدی نبض مقشی و شقرونی و گردنش به شدت زده بود بیشونی پرگ
 

   کردم و هلش دادم سمته آبمیو گرفتم و بردم سمته حموم و آب گرم رو تنظ ردستش
 رشی آب سرد رو باز کرد و رفت زرهی ولرم کردن آب بهم زد و شي تمام زحمات منو براکه
 
   اون لرزم گرفتيمن به جا 
 

 ...  از تاسف تکون دادمي بستم و سردرو
 

  نیی دوش گرفتم اومدم پاهی باال و رفتم
 
 کنم دارشی اگه بدونستمی حوله که دوره کمرش بسته بود مهی کاناپه خواب بود اونم لخت فقط با ي رویرعلیام

 ...... دمی کاناپه خوابیکی اون ي پتو آوردم و روش انداختم و خودم هم روهی پس گهی ورزش دهی سراغ رهیدوباره م
 

 شیستا
 

  شدمداری بمی  گوشي با صداصبح
 
 واب بود نگاه کردم خدای ابه
 

  یی رفتم سمت دستشوپاشدم
 
  بوددهی پرکمی به خودم نگاه کردم رنگم نهی اتو



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 325 

 
  رونی به صورتم زدم و اومدم بیاب
 
  سمت اشپزخونه رفتمبه
 
  دراوردم و شکوندمشی تخم مرغخچالی از
 
 دای درست کردم و پاشدم رفتم باال که اییمروی نهی

 
  می باهم بخورادی صدا کنم برو
 
 دای ادای ادایا_
 
  کوفت درد مرض+
 

  کردم خودم رو مظلوم کنم و گفتمیسع
 
 می بخوريزی چمی برایپاشو ب_
 
  یی باشه بزار برم دستشودارمیب+
 
  ایباشه زود ب_
 
 باشه+
 
 دای و منتظر ازی دراوردم و گذاشتم رو مینون
 

 نشستم
 

   نشستی اومد و رو صندلباالخره
 
  کردمیحسش نبود وگرنه املت درست م_
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 يدی زحمت کشی خواد بابا با اندازه کافینم+
 
  بابانمی بخور بنی؟بشیچه زحمت_
 

  منم شروع کردم به غذاییرای رفت تو پذدای از اون ابعد
 

  کردندرست
 

  هوارونی بمی برکمی خوردن ناهار  قرار شد بعد
 

   داشتمازی واقعا نمیبخور
 

  با هم شروعروزمی دي لباس هادنی پوشبعد
 

 زی به قدم زدن و صحبت کردن از همه چمیکرد
 

  میزدی محرف
 

 ابونی اونور خي لباس هامی برمی گرفتمیتصم
 
  که داشتم از پامیدی باالخره انقدر چرخمینی ببرو
 

  خونه خودم رو انداختممیدی رسی وقتمردمی مدرد
 
   مبلرو
 
   خسته شدمدای ايوااا_
 
  رفت باال تا لباس هاشو عوض کنهدایا

 
  نگاه نکردهشبی رو دراوردم از دمی گوشمنم
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  بودم

 
  داشتم ازشامیپ

 
 《می من کینی ببي کنجکاویلی خنمیبیم》
 

  شروع کردم به نوشتنعیسر
 

《Cheshm Baste Qeib Gofti:...-\  
 

hala Ki Hasti?》 
 

 سهی بنوامی بودم تا پمنتظر
 

  اومدامی پهی چند ثانبعد
 
  فردامی من کی بدوني خوای خب اگه میلیخ》
 
 《ای بفرستمی برات مامی ادرس که تو پنی ابه
 

 《Ok》 
 

  هستی کنمی برم ببدای بهتره فردا با اخب
 
 زدی و داشت با تلفن حرف منیی پامومدی داشت مدایا

 
  تونمی نمرمی خوام طالقم رو بگینه من م+
 
   کنمی اقا زندگنی ابا
 
  نه اصال+
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  خدافظدی نداريباشه ممنون کار_
 
  قطع کردو
 
   بودیک_
 
  صحبت کردن با من زنگي بابا برایچیه+
 

 میری شم طالق نگی بود تا راضزده
 
 اهان_
 
   زنگ بزنم بهش بگم فردالهیبزار به وک+
 
 میری برگه بگمیبر
 
 اهوم باشه_
 
  اون زنگ زد و مشغول صحبت کردن بودو
 

 می فردا برگمی تموم شه به محرفش
 
  هی کنمی ببتا
 
 انه؟ی ادرس رو داده نمی نگاه کردم ببمی گوشبه
 
  ای باش و تنها بنجای صبح ا9فردا ساعت ....... 》
 
  موضوع خبر داشته باشهنی از ای کسدینبا
 

 《ای تنها بکنمی مدی تاکبازم
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  دی تونم نگم بای نفرستادم من که نميزیچ
 
 فتهی بي بگم امکان داره اتفاق بدرضای علبه
 

   رو گم کرده بودميزی چهی اصال خپب نبود انگار حالم
 

   بوددهی کنارم خوابشیستا
 
  شدی جلوم ظاهر میرعلی امي چشم هابستمی بخوابم هر وقت چشمهام رو متونستمینم
 

   بود3:37 شده بودم از جام بلند شدم ساعت کالفه
 

 و بعد از برداشتن دمی لباس هام رو پوشعی سرنی کنم به خاطره همی خودم رو خالیی جاهی برم خواستی مدلم
  رونی از خونه زدم بچییسو
 

   و سرد بودي ابريهوا
 

 .... نی شدم و راه افتادم طرفه امامزاذه حسنی سوار ماشعیسر
 

 ... خواستی پاك امامزاده رو مي هوادلم
 

   رو پارك کردم و راه افتادم سمته امامزادهنیماش
 

   کردم و وارد شدمیسالم
 

   اونجا بودندی کمادافر
 
 ..   کرددنی نشستم که همون لحظه بارون شروع به بارنی زمي زدم و روهی صحن تکبه
 

 ...  اطرافمي پر بود از آدمادلم
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 .... می زندگاز
 
 .....  گذشته خرابماز
 
 .... خوادی عشقم که منو نماز
 

   شدندي گونه هام جاري اشک روي و قطره هادی اشکم جوشچشمه
 

   گذاشتم رو زانو هام و خداا رو صدا کردمسرم
 
   داشتمشی چند ساعت اونجا بود و چقدر تماس از دست رفته از ستادونمینم
 
   بوددهی بودم تمامه چادرم بهم چسبی خالسهیخ
 

 ... ومدی بارون کم کم مهنوز
 
   نگاهش کردمی سرم رو بلند کردم و سوالیرزنی مهربون پي صدابا
 

   گذاشت رو شونم و گفت  رودستش
 
  گهی بسه دیکنی مهی گري و داری بارون نشسترهی زنجای ساعته ا4مادر االن  _
 

   با دستام اشک هام رو پاك کردم و از جام بلند شدمعی از تعجب درشت شد سرچشام
 
   بخور بعد برويزی با من چای موقع صبحانست بگهیدخترم االن د _
 

   نگاه کردمبهش
 
  رونی سبز رنگش زده بود بي از روسرکمی که دی سفي و موهای آبي ساله با چشم ها70 فکر کنم رزنی پهی
   پوشونده بودی رنگاهی و الغرش رو چادر سدهی صورتش داشت و قامت خمي رويادی زي و چروك هانیچ
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 شروع کرد حرف نطوری خلوت امامزاده و هماطی بزاره اعتراض کنم کشوندم سمته حنکهی رو گرفت و بدون ادستهام
 ... زدن

 
 ... کنهی مهی که خدا هم بخاطرت گري داری چه غمستیچقدر دلت پره دختر جان معلوم ن _
 

   لرزون باز کردي دستم رو ول کرد و درو با دست هارزنهی پمی اتاقک شدهی کینزد
 
  شهی مرمی برم ددی حاج خانوم من بایول _
 
 !  جان دختريکجا بر _

  ي برزارمی بعد ممیزنی کم گپ مهی و میخوری صبحانه مهی با هم اول
 

 .....  کردمی لرزونش رو گذاشت پشته کمرم و به داخل همراهي دستهابعد
 

   داخله خونهرفتم
 تمام خونه رو پوشش داده بودند و بای زی سنتي شده بود و فرش هادهی به رنگه قرمز چیی های تا دور خونه پشتدور

 هی و کردی که قُل قُل مواری سماور بزرگ گوشه دهی بود و یمی قدي که روش پر از قاب عکس هاواریطاقچه کنار د
 ....  و سه تا در کنارشکیآشپزخونه کوچ

 
   و گفترونی اتاق ها اومد بیکی از رزنیپ

 
  چادرت رو بده دخترم بزارم خشک شه _
 

 ...  کردزونی آوی چوب لباسيتم و چادرم رو بهش دادم اونم رو گفیمننون
 

    خودش نشوندشهی رو گرفت و پدستم
   مِن مِن گفتمی کمبا
 
  اسمتون رو بپرسم ؟تونمیحاج خانوم م _
 

  خودش کردی شروع به معرفکردی صبحانه رو آماده ملهی که داشت وسانطوری زد و همی مهربونلبخند
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 شی سال پ28 تا شون خارج از کشورن شوهرم 3 تا پسر دارم که هر 3 سالمه و 68 دختر جان دهیاسمم مروار _
   بودی خوبیلیخدا رحمتش کنه مرد خ... اونم مرد اوردمی مای فرزندم رو به دننی که آخریفوت کرد موقع

 
 :  خانوم اشک هاش رو پاك کرد و گفتدیمروار

 
   دختر جانهیاسم تو چ _
 

   زدم و گفتمي خسته البخنده
 
  داستیاسمم آ _
 
 *  مثله ماه*  یعنی لب تکرار کرد  رهیز
 
   رو به من گفتو
 
  بفرما صبحونه دخترم _
 

   به سفره انداختمینگاه
 

 ....... وریپن. سنگک ، عسل،خامه،مربانون
 
  گفت اشتها شروع به خوردن کردم بعد از صبحانه کنارم نشست و دستش رو گذاشت رو گونه هام و با
 
 ....  خوشکلت انقدر غم توش لونه کردهي چشمهای بدونم واسه چخوادی دلم میلیخ _
 
 رزنی پنی اشهی رو پدونستی نمی کسي و نازشی رو که جز ستایقی چرا بهش اعتماد کردم و تمامه حقادونمینم

   طالقي و وقت محضر امروزمون برایرعلی رو نسبت به امادمی عشق زی رو گفتم حتیمهربون بازگو کردم همه چ
 
   شدمی کردم تا خالهی بغلش گرتو
 
 حرفام نکهی بعد از ازدی شدم بوسه میچی باندپهیشونی پي و رودیکشی سرم مي نگفت و فقط دستش رو رویچیه

  تموم شد آروم گفت
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 ... خوادی صالح بنده هاش رو می وقت فراموش نکن خدا بهتر از هرکسچیحکمت خدا رو ه _
 

  ششی پامی دوباره بشهی رفتن ازش تشکر کردم و اون بهم گفت خوشحال مموقع
 

  آشفته راه افتادم سمته خونهی شدم و با حالنمی ماشسوار
 
 دایآ

 
 واری بکوبم دوی خواست گوشی مدلم
 

  اهیی جاهی يری خبر می چرا باخه
 
  ساعت نگاه کردمبه
 
  برم سر قرارشدمی حاضر مدیبا
 
  زنگ بزنمرضای به علدی قبلش بایول
 
  رو برداشتم و شمارهی گوشنی هميبرا
 
   رو گرفتمرضایعل
 
  کهشدمی مدی داشتم از جواب دادنش نا امگهید
 

 برداشت
 
 نمتی بی سر جلسه ام تو محضر مزمیسالم عز+
 

 خدافظ
 
  بلند شدی مکرر گوشي بوق هاي صداو
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  بابايا

 
  برگه نوشتمهی و تو دمی مانتوم رو پوشپاشدم

 
  محضري جا کار دارم براهی من دایسالم آ<
 

 >رسونمی رو مخودم
 
 نی و به سمت ماشزی رو گذاشتم رو ماداشتی

 
  رفتم

 
  شدمنی ماشسوار

 
   به ادرسشی رو دراوردم و نگاهمیگوش

 
 کردم

 
  ی ساعتمی بعد نی کردم به رانندگشروع

 
  بودی خلوتي جادمی جا رسهی به
 

  تا خونه در  اطراف بودچند
 

  کردمینگاه
 

   بودنیمی ها قدخونه
 

  رو دراوردم و به ادرس نگاه کردممی گوشدوباره
 
  رفتمی جلوترمکمی دیبا



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 335 

 
  ساعتم نگاه کردم هنوز وقت داشتمبه
 

 می رو انداختم رو صندلمیگوش
 
   به خودم نگاه کردمنهی اي تواز
 

   خوب بودتمیوضع
 
 و درشو قفل کردم شدم ادهی پنی ماشاز
 

  شدی خلوت تر مبای رفتم تقری که مجلوتر
 

 دمی گفت رسیی به اون جاباالخره
 
  خونه بودهی خرابه بود و در کنارش هی

 
  رو صدا کنمی کدی دونستم االن باینم
 

   کردم به گفتنشروع
 
 ست؟الووووی ننجای ایکس_
 

   تا بهش بگمارمی در ببمی رو از جمی گوشاومدم
 
  کردم نبودبمی دست تو جی هر چی ولادیب

 
   گذاشتمی رو صندلاهان

 
  محکم خورد تو سرميزی چهی برگردم که اومدم

 
    ضربه محکم خورده بود به سرم کهانقدر
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 ....دمی نفهميزی چگهی از حال رفتم و دهمونجا

 
 شیستا

 دایآ
 
 ..   پارك کردم و رفتم سمته خونهاطی رو تو حنی ماشی حوصلگی ببا
 

   توجهم رو جلب کردي که کاغذخچالی بود رفتم سمته تشنم
 
  محضري من به جا کار دارم برادایسالم آ*
 
 *   رسونمیخودم رو م 
 

  آب رو برداشتم وي باال انداختم و بطري اشونه
 
  دمیسر کش 
 

  روزاشتی دونه مو هم نمهی بود نجای االن ستا ااگه
 
 ...  بمونهیسرم باق 
 

 هی ها هی بخي سرم رو در آوردم جایچی پباند
 

   نبودادی زی معلوم بود ولکوچولو
 

 دمی به خودم رسکمی هام رو عوض کردم و لباس
 
  لحظههی و فمی بفهمه در قبالش ضعخواستیدلم نم 
 
 ... ارمی دووم بتونمیهم بدونش نم 
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  شدم و راه افتادم سمته محضر بهنی سواره ماشعیسر
 
   بودقهی دق9:57ساعت نگاه کردم  
 

  زنگ زدمشی رو قفل کردم و به ستانیماش
 
 .. دادیجواب نم 
 

 ی صندلي رورضای و علری کردم و رفتم تو امقطع
 
  گرفتم و بدون توجهلمینشسته بودند برگه رو از وک 
 
  کردی که منتظر بهم نگاه مییبهشون رفتم سمته آقا 
 

 زی مي دادم و برگه و شناسنامم رو گذاشتم رویسالم
 
 ...  دادلی مدارك رو تحوهی هم شناسنامه و بقریام 
 
   زنگ زدمشی ستای نشستم و دوباره به گوشی صندلرو
 
  گهی بردار داه
 

 رضای علي براي سردی رو قطع کردم و نا امیگوش
 

  اون آقا کهي نگران بود تکون دادم با صداکه
 
   به خودم اومدمیمی اسمش فهدمیتازه فهم 
 
 .... نکهی مثله ای ولدی دارازی شما به دو تا شاهد نیول...مدارك درسته  _
 
   تو حرفش و گفتمدمیپر
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 ... دی فقط چند لحظه صبر کنیمی فهي آقاادیم _
 

   زنگ زدم که بر نداشتشی ستای به گوشدوباره
 
  شدمی می داشتم کم کم عصبگهید
 
  رفتی نگران بود و با استرس تو راهرو راه مرضایعل
 
  نشسته بود ومی کناری صندلي خونسرد رویرعلی امو
 
   داده بودهی تکواریسرش رو به د 
 
   که انگار کالفه شده بود گفتیمی فهيآقا
 
 ....  انی قصد ندارن بنکهیمثله ا _
 
   از جاش بلند شد و گفتیرعلیام
 
 ...... من و خانومم _
 
  نزاشت حرفش رو کامل کنه و با تمسخریمیفه
 

  گفت
 
 ....  خانومتون باشندگهیخانومتون؟؟؟ فکر نکنم د _
 
 :   گفتي کنترل شده ای عصبي با صدایرعلیام
 
  می هنوز ما طالق نگرفتیول _
 
  دی که گرفتی طالق عاطفی ولدی نگرفتیطالق اسم _
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  بسته شد و بعد از برداشتن مدارك از محضرری امدهنه
 
   هم دنبالشرضای رفت و من و علرونیب 
 

  و خواستم سوارشمنمی بودم رفتم طرفه ماششی ستانگران
  و بعد ازدی رو از دستم کشچیی درو بست و سوری امکه
 
  و پرتمنشیقفل کردنه درها منو کشوند سمته ماش 
 
 .... نیکرد داخله ماش 
 
  راه افتاد سمتهری هم سوار شدند و  امرضای خودش و علو
 
 .... یاداره آگاه 
 
 رضایعل
 

   بودمنگرانش
 
   تلفنش رو هم جوابی کجا رفته بود که حتیعنی

 
  داد؟ینم
 
 شی استرس داشتم دوباره زنگ زدم گوشیلیخ
 

  برنداشتبازم
 

  زنگ زدمدوباره
 

  برنداشتبازم
 
  مادرش باشهشی پدیشا
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  گهی دادی مخب

 
   تو خونهرفتم

 
 ستی خونه مادرش نگفتی بهم می حسهی

 
 ....نکنه

 
  شدشتری فکر به اون استرسم ببا
 
  شدنش افتادمری موقع دستگدی حرف حمادی

 
  دارهیهه سروان رادمهر کارت بد عواقب=
 

  کار اون باشهنکنه
 
  صبر کنم تا شب صبر کنمدیبا
 

 رفتمی راه می و عرض و خونه رو هطول
 

   گذشتی نمزمان
 
   کنمکاری چدی دونستم باینم
 
 گ بزنم به خونه مادرش زندی بایول
 
  مادرششی خواست بره پی خب اگه میول
 

  فکر پوچههی محضر پس ومدی قبلش مکه
 

 دادمی رو مشت کرده بودم و فشار مدستام
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   مبل نشستمرو
 
 ؟يری کجا می به من نگفت؟چرایی کجاشیستا_
 
  تماس سر صبحش افتادم که سر جلسه بودمادی

 
 ی به خودم فرستادم که چرا نزاشتم حرفیلعنت
 

 دونمی خودم رو مقصر مفتهی براش بی اگه اتفاقبزنه
 
   شب شدی هر بدبختبه
 

  دادم بهشی مرخصروزی رو پرجهیخد
 

  دیترکی داشت مسرم
 
  بود11 ساعت نگاه کردم به
 
   وقت شب کجا بودنی تا ایعنی

 
   خاموشندفعهی زنگ زدم اشی به گوشدوباره

 
   اهبود
 

 گ زدم و بهش زنری رفتم رو شماره امعیسر
 
 ومدهی هنوز نومدهی نریام_
 
 شهی مداشی نشده که پيزیسالم پسر اروم باش چ+
 

  گم بشهستی که نبچه
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 ری امترسمی اروم باشم هاااان؟ميچه جور_
 
  سرشیی بالترسمی ،مترسمی مدی حمدی تهداز
 
   نتونستم ادامه حرفم رو بزنمگهید
 
 سی پلشی من ما که پشی پنجای اای بیاروم باش عل+
 

 ادی مگهی ساعت دهیتا ... شآای امی رفتهم
 

  کننيریگی پشتری بمیگی مومدی نگهی ساعت دهی تا اگه
 
   که اومدهفهممی من از کجا مدیاخه اون ب_
 

 دیای بشما
 
  که بر.. شاای نگران نباش اامیباشه االن م+
 
 گردهیم
 
 باشه پس منتظرتم خدافظ... خدا کنه _
 
 خدافظ+
 

 نی رو تودستام گرفته بود و پام رو زمسرم
 

  گرفته بودمضرب
 
 ...  اومدندای با آری دونم چقدر گذشت امینم
 

 شیستا
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  سردرد چشمام رو باز کردمبا
 

 دی کشی مری سرم تپشت
 

 کردمی درك نمتمویموقع
 

  تونم تکونشونی نمدمی بزنم دی حرفخواستم
 

  دهنم بستسی دستو پام و حتدمی کردم که دی نگاهبدم
 
 ومدی نمادمی يزیچ
 

  اومدادمی ی همه چقهی از چند دقبعد
 
  دای ايوا
 
  نهي محضر وارفتمی مدیبا
 
   دور و برم نگاه کردمبه
 
 ی صندلهی بود که فقط ی اتاق درب و داغونهی

 
  تخت داشتهی و
 
  در اومده بودناهی به رنگ سیفی از کثدی سفيواراید
 

  برم داشتترس
 
 نجای منو اورده ایک
 
  من کجام؟اصال ساعت چنده؟دنی فهمهی بقیعنی
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  ادی مونده بود اشکم در بکم
 

  در بازي اهی قفل در اومد و بعد از چند ثانيصدا
 

 شد
 
   نفر وارد اتاق شدندو
 
  دمشونیدینم
 
   شدن  چهره هاشون واضحکتری که نزدکمی

 
  شد
 
  که رو به روم بود خشکم زدی کسدنی دبا
 
  کار اونه؟یعنی

 
  افتادمدشی تهدادی دوباره

 
   برم داشتترس

 
  که به حرف دراومدکردمی ترس داشتم نگاش مبا
 
 زمی عزی؟اوخی خانوم خوبشیسالم ستا+
 

 یشی نوازش مکمی فقط شهی نميزی چنترس
 
  شروع کرد به قهقه زدنو
 
 دمیلرزی داشتم از ترس مگهید
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  بودششی که پي روشو کرد سمت اون مردالیناز
 
 کارتو خوب انجام بده و بعد از انجام دادن کارت+
 

 ی هر موقع که خواستی ولیزنی زنگ مبهش
 

  منو صدا کن خوب؟ی بزنزنگ
 
 چشم خانم*
 
  رونی از در رفت بالی نازو
 

   به سمت من اومدمرده
 
   خبی برم عقب ولکردمی می ترس سعبا
 
  شدینم
 

  شد روم و دستش رو گذاشت کنار لبمخم
 

   که چسب بود روشییهمونجا
 
  دراومدغمی چسب رو کند جهوی و
 
   لبماخ
 

  هم اومدگهی دیکی لحظه در باز شد همون
 
 تو
 
 ؟یکنی کار می چنجایتو ا*
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  کمک توامیخانوم گفت ب'

 
  ایخوبه ب*
 

  اومدشونیکی گه کردمی بهشون نگاه مداشتم
 

 نی لباسم گرفت و انداختم رو زمقهی و از پشت جلو
 

   که تو پهلوم خوردي بزنم که با لگدی حرفاومدم
 
  لحظه نفسم بند اومدهی

 
 .. کردن به زدن تو پهلو و شکم و پاوشروع

 
 زدنی مومدی مرشونی جا که گهر
 
 زدمی مغی و جکردمی مهی درد گراز
 

  شده بودی سر و صورتم خونتمام
 

   اصال ول کن نبودناونا
 
 ارشی اشاره کرد و گفت بهیکی به اونشونیکی

 
  و بعد چندرونی رفت بعی هم سریکی اون و
 
  اومدقهیدق
 

   بودنی دوربهی دستش
 

  ولم کردقهی دقهی مرده
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 مردمی از درد مداشتم

 
 کننی منکاروی کرده بودم که ای من چاخه
 

  ومدی مينجوری هماشکام
 

  و دوباره سمتمگفتی ميزی چیکی به اون داشت
 

  ی رو روصندلنی مرده هم دوربیکی اون اومد
 

  کردمیتنظ
 
   اومد سمت منو
 

  شروع شدهشی در پی پي ضربه هادوباره
 

 زدمی مغی فقط جبود
 
 ... چقدرگذشت که از حال رفتمدونمینم
 
 دایآ

 
  رضای خونه علمی رفتری امبا
 
   داغون بودرضایعل
 
   و گفتاوردی طاقت نرضای که علمی ساعت نشستمین

 
 ... می بردیبا _
 

   جلو تر از ما راه افتادبعد



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 348 

 
 ....  کنارشرضای پشت فرمون نشست و علریام
 
  گرفتشی با گوشي شماره اریام
 
  نشده ؟؟يسالم خبر _
 
  نیکنی مینههههه پس اونجا شما چه غلط _
  گاهی پاامیاالن م...باشه  ..باشه  _
 
  فعال _
 

   رو پرت کرد رو داشبوردیگوش
 
   گفتی با نگرانرضایعل
 
   نکردندای ازش پيخبر _
 
  گهی شهره دای از شهرند رونی بنکهینه مثله ا+ 
 
  کار کنم ؟؟ی من چریام...ری اميوا_
 
   با اخم بهش انداخت و گفتی نگاهیرعلیام
 
  کنمی مداشینترس پ _
 
 . کردشتری رو بنی سرعت ماشو
 

   شدشتری بریه ام با حرفمینگران
 

   اصال خوب نبودحالم
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 ....... ندهی از آدمیترسیم
 

   تومی و رفتمیدی رسقهی از چند دقبعد
 

  زاشتنی می و احترام نظامشدنی بلند مری امي همه برامیرفتی جا مهر
 

   که روش نوشته بودی به اتاقمیدیرس
 

 * انمهری آرریسرهنگ ام          * 
 

   اتاق شد و ما هم دنبالشوارد
 
   ومی نشستی چرم مشکي های صندليرو
 
 ...  هم دمه خونه ماروی و چند ننای اشی بزارن خونه ستاروی گرفت و گفت که چند ني دوباره شماره ارهمیام
 
  ومدی کال پوستش کنده شده بود و ازش خون مکهی طوردمیجوی استرس کناره ناخونهام رو ماز
 
 ...  زخمي گفتم و گرفتم و گزاشتم روی بهم داد ممنونی دستمالریام
 
   عوض کردی بهداشتسی سروي از داخل کمد برداشت و تویی اخم لباسهابا
 

   از حد برازنده تنش بودشی شونش بي روي سبز کم رنگ و ستاره هالباس
 
   هم دنبالشرضای و من و علرونی از اتاق رفت بی و خشکتی جدبا
 

   کرد و رفت تو رو بازی اتاقدره
 

 و لپ تاپ گرم بود هنوز متوجه ما نشده بودند وتری نشسته بودند و سرشون به کامپی صندلي اتاق چند نفر روداخله
  گذاشتنندی با سرعت از جاشون بلند شدن و احترام نظامی همگیرعلی سرد اميکه با صدا

 
 ...  شدندرشونوتی تکون داد و اونها دوباره سرگرم لپ تاپ و کامپي سریرعلیام
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 ؟؟! دی نکرددای پیمدرک _
 
   از مردها که انگار مسن تر بود گفتیکی

 
 کردند که دایپ(....)  منطقه ی خانوم تابان رو در حوالنی نزاشتند فقط ماشی از خودشون باقی مدرکچینه قربان ه _

   بودهشونی گوشنیداخله ماش
 
  ؟؟دی کردی رو بازرسیگوش _
 
   قربانریخ _
 
  دی رو بکننکاری اعیپس سر _
 
  چشم قربان _
 

    رو آوردند و وصل کردند به لپ تاپشی ستای زد و گوشیتلفن
 
   و گفتسادی باال سره همون آقاهه وایرعلیام
 
 ؟؟....خب_
 
   و نا مفهوم دارند و چند تا تماس از دست رفتهزی آمدی تهدامکیقربان چند تا پ _
 
 ....  ها کردامکیو شروع به خوندن پ رو گرفت ی گوشعی سریرعلیام
 

  شدی مشتری لحظه اخمش بهر
. 

   فرستادی مکانهی رو به طرفه روی ننی چندقهی از چند دقبعد
 

   کردیو شروع به بازرس  از لپ تاپ هت نشست یکی پشت عی هم سرخودش
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 و می نشسته بودی صندلي رورضای اونجا مشغول به جنب و جوش بودند و من و علی ساعت گذشته بود و همگچند
  می کنکاری چمیدونستی نمیاز نگران

 
   بکنهي کاردونستی نمی انقذر داغون و نگران بود که حترضایعل
 

   همه رو جلبه خودش کردرضای علی گوشيصدا
 
  دی نشسته بود پرسوتری کامپکی آقاهه که کنار هی از ری انداخت و امری به امی نگاهرضایعل
 
   وصلهابیرد _
 
  بله قربان _
 
   گفترضای اشاره کرد و رو به علی با دستش به گوشریام
 
  فونیبرش دار و بزن رو آ _
 

   سکوت کرده بودندهمه
 
   رو برداشتی گوشرضایعل
 
 ..... شهیبه به سالم جناب عاشق پ _
 

 ......،!  زنکی ي آشنا بود صداصدا
 
 شما ؟؟؟+ 
 
  پسر خاله ؟؟؟یشناسی منو نمگهید _
 
   با شک گفترضایعل
 
  الیناز _
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   زد و گفتي قه اقه
 
 زهی کتک زدنه زنت فکر کنم جالمیف)  شد يصداش جد( ي من دارشهی خوب پزهی جاهی نی آفریدرست گفت _

  باشه نه ؟؟؟؟یخوب
 

 تو دی اون همه آدم دستهاش رو دور کمرم حلقه کرد و منو کشي جلویرعلی که امکردمی داشتم سکته مسادی واقلبم
  بغلش

   دوباره بهم بازگشتآرامش
 
   به خودم اومدمرضای علی صدلبا
 
  ؟؟؟ی گفتیچ....یچ+ 
 
 .... فتهی عشقت بي ممکنه براي بدياومممم اتفاق ها..... يبهت تذکر داده بودم پسرخاله اگه طالقش ند _
 
   گفتادی کنترلش رو از دست داد و با فررضایعل
 .... ي دختره یآشغاله عوض+ 
 
 ی خوبي خبر هادمی باش دفعه بعد بهت قول نممی منتظر تلفنه بعدیکنی مي روادهی زي دارگهی دسهیاو او آقا پل_

  برات داشته باشم
 

   اون آقاهه اومد که گفتي قطع شد و صدایگوش
 
   شدهیابیمکانش رد _
 
  تاقش به مکان اعزام کرد و خودش دستم رو گرفت و کشوندم ذاخله اروی نعی سریرعلیام
 
   باشهامی تا من بیمونی منجای همدایآ _
 
  امیمنم م _
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   کرد و کفتیاخم
 
  هی مگه بچه بازيای بیکنیشما غلط م _
 

   بره که دستش رو گرفتم و با بغض  گفتمدی راشو کشبعد
 
  ؟؟یگردونی و سالم برمحیخواهرم رو صح_
 

   تو چشمهام جمع شده بوداشک
 

   رو برد طرفه گوشم و آروم گفتسرش
 
   سالم برِش گردونمحی صحدمیقول م _
 
  رونی گونم زد و رفت بي روي بوسه او
 

   کردسی و صورت داغم رو خختی گونه هام ري هام رواشک
 
 چشمهام گرم شد و خوا  کردم که کم کم هی سرده اتاق نشستم و آروم آروم گرنی زميرو
 
 .....  بردبم
 
 رضایعل
 

   کهی و به اون سمتمی شدنی ماشارسو
 

  می رفتمی داشتادرس
 
  کشمتی خودم مکشمتی مالیناز
 

  تهراني هاکی از شهر بود نزدخارج
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  خونه خرابه بوددونهی که میدی جا رسهی به ی ساعت2 از بعد
 

  مامور وارد اون خونه شدن و رفتن توچندتا
 
  نبودیچکی هیول
 

 ی زدم لعنتادی کوبندم و فرواری رو محکم به دپام
 

 ستی پام برام مهم نبود مهم عشقم بود که ندرد
 

  می شدنی ماشسوار
 
  که دم در خونمون بودن زنگیی مامورابه
 

 زدم
 
  نشد؟يزی چيسالم خبر_
 
  شما اوردشي پست براهی نفر هیچرا =
 
 رمشیگی مامیباشه االن م_
 
 ود رفت که از طرف اداره اومده بینی با ماشی علریام
 
  خودم بهش گفتم برهیعنی

 
   به سمت خونه حرکت کردممنم

 
  يکردی که حس مرفتمی با سرعت مچنان

 
 کنهی داره پرواز منیماش
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   و اون پست رو ازدمی به خونه رسباالخره
 

  مامور گرفتماون
 

   خونه رفتمداخل
 

 Cd هی نامه بودم همراه هی رو باز کردم پست
 

  لب تاب رو برداشتم و  روشنش کردمعیسر
 
  شروع کردم به خوندن نامهادی لب تاب باال بتا
 
 .زی بر پسر خاله عزسالم》
 

  هم بهت گفتهدی بهت هشدار داده بودم حمقبال
 

 شهی می داره تالفنای و همه اکنهی می تالفبود
 

 چارتی زن ب؟سری سرکاونم
 

  همه شکنجه جون سالم به درنی انی نکنم بفکر
 

 ی تا باهاش صحبت کنزنمی بهت زنگ مببره
 
  کارت زنگ بزنممی سهی که با ستمی انقدر خر نیول
 
  اونجادی نرعی سرزنمی زنگ می مکان بمونم پس وقتهی توو
 

 ستمی اونجا نگهی من ددسی فای بچون
 

  توی کارا خودتنی ای و بانباعث
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  توی که صد دفعه گفتم ولش کن ولییتو
 

  عقدهنای و همه اي دفعه زدهی منو ی حتينکرد
 

 کنمی می تو دلم االن دارم خالشده
 

  لمی فنی امثل
 

  من باشي تماس هامنتظر
 
 《الیناز
 

 ی دختره عوضدادمی رو تو دستم فشار مبرگه
 

  به خاطر تو از عشقم دست بکشم عمرنمن
 

Cd رولمیرو تو لپ تاب گذاشتم و ف  Play کردم 
 
  شروع شدلمیف
 
 شدی از وجودم کم مکهی تهی انگار دنشی دبا
 
  شرف اون زنمه پاره تنمهی بکهیزن
 
   نتونستم تحمل کنمگهید
 

 شدی مشی زنم ري زدناغی از جدلم
 
  نشستمنجایچون من ا... خودم متنفرم چوناز
 
  اون همه گرگهنی اون بو
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 کردم؟ی کار می چدی رو تو دستام گرفتم باسرم
 

 شیرداشتم و رفتم پ و نامه رو بچیی شد و سوبلند
 
 ریام
 
   رفته بودی سکوتهی تو نیماش   
 

 Playنی اهنگ غمگهی رو روشن کردم که ضبط
 

 شد
 

  بارون دلم خلوت زندون دلمقطره
  مجنون دلمهی من گريای دری بيالیل

 
 یی بود و نبود من تویی کبود من توابر

  به روزگار مني وایی سجود من تومهر
 

 یی و پس توشی لحظه پیی نفس تویی توهوا
  قرار منی دل بي در قفس منم اعاشق

 
 یی درد منم صبر تویی منم ابر توهیگر

  قرار منی دل بي وقفه منم ای ببارش
 

  مني من همدم با وفاي من هداهدهد
  مني ببر به عشق من به عشق من خداخبر

 
 یی توداری منم  وهم پدداری دعاشق
 ییو تاری یی منم عشق توماری و بخسته

 
 یی و پس توشی لحظه پیی نفس تویی توهوا
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  قرار منی دل بي در قفس منم اعاشق
 
 یی درد منم صبر تویی منم ابر توهیگر

  قرار منی دل بي وقفه منم ای ببارش
 
  که ته گلو بود رو قورت دادمیبغض 
 
  گوشه پارك کردمهی رو نی ماشو
 

 شیستا
 دونمی نمنجامی چند روزه که ادونمینم
 

 شمی مهوشی که از شدت درد بزنتمی انقدر مدونمی مفقط
 

   در اومدي صدادوباره
 

   ازشوندمیترسی مهنوز
 
   بهش کردمی ترس نگاهبا
 

  گفتکه
 
  نترس خانم کوچولو+
 
  نجای از افراد ادمیترسی مدمیترسی من میول
 

  اومد توالی در باز شد نازدوباره
 
   نفرت نگاهش کردمبا
 
  بودمدهی که فهمي شو کرد سمت اون مردرو
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  سامانهاسمش
 
  رو بدهیسامان گوش*
 
 چشم خانوم+
 

  گرفتي شماره اهی رو گرفت و یگوش
 

  شروع کرد به حرف زدنالی نازهی از چندثانبعد
 
 ؟ي چطورزیسالم پسر خاله عز*
 
   پشت خطه قلبم محکمرضای علنکهی ادنی فهمبا
 

  کرد به تپش دلم براش تنگ شده بودشروع
 

  ومدی می دادش از پشت گوشيصدا
 

  شدری اشکام سرازدوباره
 
  رو سمتم گرفتی گوشالیناز
 
  دفعه اخر باشهنی ادی باهاش حرف بزن شاایب*
 

 دنی و شروع کرد به خندیزنی حرف مباهاش
 

  رو گذاشت رو گوشمی گوشسامان
 
 هی گرریا و زدم ز..ضـ..ر...ـی..علـ_
 
  کامل حرف بزنمذاشتی نممیگر
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  عسلمی جانم قربونت بشم خوبزمیجانم عز=
 
   ـ ـا کمـ ـــ ـکم کــینجا ب...ـــــیا ا...ـــــیب_

  ــن
 
  براترمی بمکنمی مداتی زود پزمی عزامیم=
 

  رو از دستی گوشالی بزنم که نازی حرفاومدم
 

  دی کشسامان
 
   عاشقيخوب بسه اقا*
 

  باشه که باهاشي بارنی اخرنی داره ااحتمال
 

  زنمی باز بهت زنگ می هه ولي زدحرف
 

 ومدی منجای دادش تا ايصدا
 
 کنمی مچارتی بفتهی براش بی اتفاقهیبه وهللا =
 
 .... زی همه چیب

 
  خوب بشنومذاشتی هق هقم نميصدا

 
  از چسب رو گذاشتکهی تهی اومد سمتم و سامان

 
  من خفه شدي دهنم و دوباره صدارو
 

   رو گرفت و بلندم کرددستم
 
  گذاشتيزی چهی برد منو و ینی سمت ماشبه
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   سرمرو
 

 می شدادهی پقهی و بعد چند دقمی شدنی ماشسوار
 

  که منو هل داد به سمت جلورفتمی راه مينجوریهم
 
  قفل در اومدي صداو
 

  که گذاشته بود رو سرميزی او چهی چند ثانبعد
 
  دراوردرو
 
 گهی زندون دهی هه گهی اتاق دهی

 
 نی از پشت هلم داد که افتادم زمسامان

 
  دست و پام بسته بود تعادل نداشتمچون

 
 
  دمیچیپی درد به خودم ماز
 

   شده بودی لباسام خونتمام
 

  شوهرمشی خواست برم خونه پی مدلم
 

   پدرم برادرممادرم
 
  خدا خودت کمکم کنیه
 
 دایآ

 ری بغل اميتو هام رو باز کردم چشم
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  کاناپه اتاقش بودم لباس تنشيرو 
 
 زشی مي منم روينبود و چادر و روسر 
 
  بود 
 
  رونی بدمی ترس خودم رو از بغلش کشبا
 

 تو اتاق ای تو نمازخونه بودم ای گذشته بود و من همش شی ستادنی از دزدي اومد چند روزادمی زی تازه همه چکه
  شی ستاي خواهرانه هاي با ستا حرف زده بود و از اون موقع داغون تر شده بود دلم تنگ بود برارضای علریام
 

  خواستی خواهرم رو مدلم
 

   بودشمی االن پکاش
 

   گونه هامي روختی هام راشک
 

   شدداری بری کردم که امنی فنی فکمی نیی رو انداختم پاسرم
 
   منو به خودش چسبوند و گفتشتریب

 
 شده ؟ یچ _
 
  ؟دی کرددای رو پشیستا _
 
  نه _
 
   ترس برگشتم طرفش وگفتمبا
 
 ؟؟...چرا_
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  مکانشون عوض شده _
 

  ری امي رفت و ولو شدم رولی تحلمیانرژ
 
   بغض گفتمبا
 
  ؟؟شهی میچ _
 
  دونمینم _
 

 یکی اگه میزنی حرف ممی و دارمی مبل اتاقش راحت نشستي ستاد روي توری افتاد من و امری نگام به خودم و امتازه
  کونهی مي تو چه فکرادیب

 
 . پاهاش  گرفت افتادم رو  که دستم رورونی بامی از بغلش بعی فکر اومدم سرنی ابا

دستهام رو با   کردم از رو پاش بلند شم که بد تر شد و دوتا مچی شدش و سعی خالکوبي رو گذاشتم رو بازودستهام
  دستش گرفت و گفت

 
 کجا ؟؟ _
 
  کنهی مي تو درباره ما چه فکرادی بیکی االن ریما _
 

   و گفتنشی رو گذاشت رو سسرم
 
 .....  توادی بی منشی حق نداره بدون هماهنگکس چیدر قفله و ه _
 
  سرم بوسه زد وي روو
  ي قراری جنبه من دوباره شروع کرد به بی قلبه بنیا 
 

  خواستی آرامش رو منی ادلم
 

  خواستی مرد خشن رو منی ادلم
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  خواستی مرده مغرور رو منی ادلم
 

  خواستی مردم رو مدلم
 

   رفته بودادمی رو طالق
 
  گفتمی مدی آرامشم رو بهم بزنم اما باخواستمینم
 
 ...... طالقي براگمیم.... گمیم.... ریام _
 

  حرفم رو کامل کنم و سرم رو آورد باال و لبش رو گذاشت رو لبمنزاشت
 .... دیبوسیآروم م 
 

   ازم جدا شد و گفتقهی از چند دقبعد
 
  میزنیبعدا حرف م _
 

   داغه لختشنهی دادم به سهی رو بستم و سرم رو تکچشام
 
  از حسه خوبم جدا شدم و زل زدم بهشری زنگه تلفن اتاقه امي صدابا
 
   شدهمی وقته زندگیلی که خیی چشم هابه
 

   رو برداشتیگوش
 
 بله ؟؟ _
 
  رضایباشه عل _
 
  امیاالن م _
 
  فعال _
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   رو قطع کردیگوش

 
   کاناپه نشستمي و رورونی بدمی بغلش خودم رو کشاز
 

 ..... دیپوش  روزشی شد و بلبلند
 

  دمیپوش  و چادرم روي روسرمنم
 
  رونی بمی با هم از اتاق رفتو
 
  کردی رو تکرار ميزی لب چرهی زتی و با عصبانرفتی قدم رو می راهرو با لباس نظامي تورضایعل
 
  ؟؟زضای شده علیچ _
 
 (.......)  مکاننی به اای بینی عشقت رو ببگهی بار دهی يخوای اس داده اگه مالی نازریام _
 

  ارمیدارم باال م.  خوردم روی کردم هر چاحساس
 
   تند کردم و خودم رو به سطله آشغال رسوندم و باال آوردمپا
 

   دوره کمرم و آروم شکمم رو ماساژ داددیچی پییدستها
 
  ستمی و تونستم با  حالم بهتر شدکمی

 
   اومدری امي صداکه
 
 ... امی کنه من خودم هم می بررسيتو خودت برو و مکان رو بده سرگرد اصغر _
 
   گفت و رفتي باشه ارضایعل
 
  ری امامیمنم م _
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  نههههه _
 
  تو رو خدا _
 
  نههه _
 
  جونه من _
 
   خشم پهلوهام رو فشار داد و گفتبا
 
 ...  بمونهی برات باقی دندوندمی قول نمی حرفو بزننی اگهی بار دهیفقط  _
 
 هم دنبالمون راه افتادند و از ی و ون مشکسی پلنی و راه افتاد و چند تا ماشنی دستم رو گرفت و برد طرفه ماشو

 ..... همه طرف ساپورتمون کردن
 

  یرعلی احساساتم و امری و از به طرف درگشیطرف نگرانه ستا هی بد بود از حالم
   کنمدای باعث شد که دوباره احساس حات تهوع پنای اهمه

 
  فکر کردمشی شدم و به ستارهی جاده خبه
 

 شیستا
 
 نجامی دونم چقدر گذشته بود چند روز اینم
 

 رمی خواست بمی دلم مفقط
 

 زدمی جا مدی نبای شده بودم ولخسته
 

  شده بودی لباس هام پاره و خونتمام
 
  برام نداشتیتی اهمچی هیول
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 کشتمی حتما خودم رو مدمیترسی و خدا نمی از خودکشاگه
 
 کردمی مهی نه گرزدمی مغی نه جزدنمی می وقتگهید
 
  رفتارمنی اونا انگار با ای گفتم ولی نمیچیه
 

 زدنی و محکم تر مشدنی تر میعصبان
 

 رمی خوام که بمی منوی امنم
 
 ي مرگ کردي ستا چه زود ارزویول
 

  خسته شدمگهی کنم دی چخوب
 

  بخورم که از درد صورتم جمع شدی تکوناومدم
 
  گفتمی اخو
 

  دادم و چشمام رو بستمهی تکواری رو به دسرم
 

  تنگ شده بودانمی اطرافي دلم براچقدر
 
 می شوهرم که همش چند وقت بود ازدواج کرده بوديبرا
 

  خانوادم باشمشی دوست داشتم پچقدر
 
  باشمدای اشیپ

 
  بودنطونی ش،بهي خودم رو بزنم به شاددوباره

 
  خدای خوشحالم هیلی خنکهی ابه
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  نفر به خودم اومدمهی ي صدابا
 
  اخمام رفت توهمدنشی دبا
 
  پاشواالی ی کنی مری کجا سيهو+
 
  بلندم کردو
 

 رفتمی راه مالی شدم پشت سر نازبلند
 

  الی کشوندم و اگه نازی که نه خودم رو مراه
 

 نی زموفتادمی رو نگرفته بود ممن
 
 می شدنی ماشهی و سوار رونی بمی در اومداز
 

   بودبی عجکارهاشون
 
  تعجب به همشون نگاه کردمبا
 

   زد وي دور نموند و پوزخندالی از چشم نازکه
 

 گفت
 
  ی ولت ممی داري کرده؟فکریهان؟چ+
 
 ي که برایی جامیری ممی خانوم دارم؟نهیکن
 
   جونت پرپررضای و علینی اخر عشقت رو بببار
 

 نهی تو رو ببشدن
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  ولت کردمتهی لحظات اخره زندگچون

 
  چند حرف تو وجودم رخنه کردالی نازي حرف هابا
 
 شمی خالص منکهی اي برای خوشحالیکی

 
  بهی بعد مرگم چنکهی ترس از کشته شدنم و ایکی

 
 ادیم سرشون

 
 ی سالگ24،25 تو سن نکهی اي برای ناراحتو
 

 شهی تموم ممیزندگ
 
  شدمرهی پنجره به اسمون خاز
 

  بودبای و صاف بود چقدر زی اباسمون
 

 کردمی همه جا رو نگاه مداشتم
 

   که زندمهی بارنی اخرچون
 

 نیی زدم و سرم رو اوردم پايلبخند
 

   که تای کرده بودم چقدر سخته بدونبغض
 

 يریمی مگهی ساعت دچند
 
  نمیبی رو مرضای خوشحال بودم که علیول
 
  بار اخري برایحت
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 رضایعل
 

   تو دلم نبوددل
 
 ي به گفته اونا برانمی خواستم عشقم رو ببیم
 

  زارمی من نمی بار ولنیاخر
 

  کهمیدی نکشی سالم بمونه کم سختدی باشمیستا
 

  مامور ها رو جمع کردمتمام
 
 دیکنیو کامل محاصره م(....) تودیریهمتون م_
 
   خوب حواستوندیی بفهمه شما اونجای کسدینبا
   و هر وقت که جناب سرهنگدی جمع کنرو
 

 دی رو شروع کناتی دادن عملعالمت
 
 چشم قربان=
 
  رفتنعی سری همگو
 

 الی نازنی اذارمی نمدمی خودم نجاتت معشقم
 

  کنمی مي کارارهی سرت بیی فطرت بالپست
 

  کننهی اسمون به حالش گريمرغ ها تمام
 
 کردمی و به نقشه فکر مرفتمی کل ستاد راه متو
 
   اصال حواسمرفتمی کنم؟فقط راه می چدیبا
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  دور و اطراف نبودبه
 
  کردی بس که استرس داشتم فکرم کار نماز
 
   فکر کنمی تونستم درست و حسابینم
 
   رفتمری سمت اتاق امبه
 

  حالم چقدر بده که توان احترامدونستی مخودش
 

 ی قبلي هاتی ندارم اگه من تو مامورگذاشتنم
 

  بودمری نکرده بودم االن مثل امیکوتاه
 
  بدون عشقم خانم خونمکاری خوام چی میول
 
 نی به صورتم کرد و گفت بشی نگاهریام
 
 ي تونم نقشه ای نمی حتکنهی مخم کار نمریام_
 
   بکشميزیچ
 
  کنمی مي فکرهیران نباش خودم اشکال نداده نگ+
 

  اونجامی برمی ساعت وقت داشتهی صبح بود 10 ساعت
 

 می رفتی و سمت ماشمی هامون رو برداشتاسلحه
 

  هم پشتدای کنارم اری نشستم و امنی ماشپشت
 

  سرعتم از سرعتکردمی می با سرعت رانندگبود
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   نداشتیتی برام اهمی بود ولشتری هم بری اماونشب

 
  به فرمون زدمی مشتکی ترافدنی دبا
 
 اهههههههه_
 
  کوچه برونی از اای اروم باش بیعل+
 
  اون سمتدمیچی پعی حرفش گوش دادم و سربه
 
 می دوست داشتم زودتر برسیلیخ
 

   تموم وجودم رو گرفته بوداسترس
 
 دی من بای ولشدی می دونم اخرش چینم
 
 مونی سر خونه زندگادی سالم بشی کنم که ستاي کارهی

 
 دایآ

 
  دسمی مکان مورد نظر رسبه
 

  حالت تهوع باهام بودهنوز
 

  شدمادهی پنی از ماشآروم
 

 ... خونه بود که از خرابه هم بدتر بودهی تا دورمون خرابه بود  فقط دور
 

   دوستمدنهی دي قرار بود برای بدلم
 
   و لرز به تنم انداختدی وزي سردباد
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   به خودم چسبوندمشتری رو بمی طوسبافته

 
   ازش پباده شدالی ما پارك کرد و نازنی ماشي رو بروینی بعد ماشقهی دقچند

 
 بار تو هم نی آخريبهتره برا)   رو انداخت بهم فشینگاه کث( اما خب اشکال نداره ... ایپسر خاله گفتم تنها ب _
  شینیبب
 

   انداختمالیبه ناز  زده شدم و نگاه متعجبم روبهت
 
  به من کرد و گفترو
 
  ینیبیاالن دوستتو م+
 
  به سمت اون خونه رفتو
 

   باال پشت بومهدمی دقهی چند دقبعد
 

 مینی باال رو ببمیتونستی دو طبقه بود و راحت مبای تقرخونه
 
  بود نگاه کردمستای واالی که کنار نازي بهت به دختربا
 
   گلوم احساسهی توی امکان نداره بغضنیا

 
   کردم قورتش بدم اما نشدی سعکردم

 
   گفتي به من کرد و با لبخند موذی نگاهالیناز
 
   خوشگل تر شده ؟هیچ _
 
   کهشی برم سمته ستاخواستمی تنفر بهش نگاه کردم و مبا
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   گرفتتمیرعلیام
 
   داد زدرضایعل
 
 ؟ي دارکاریطرف حساب تو منم به زنم چ _
 
  گفت  کرد ویفی خنده کثالیناز
 
   شده پسر خالهری دگهید _
 
  شی گرفت سمته ستا  اسلحش روو
 
 گهی و دنی زمي شد و افتادم رواهی چشمام سي گلوله اومد که دنبا جلوي صدانی زمي زدم و نشستم رویغیج
 ... دمی نفهمیچیه
 
  بهشون کردمی بار اخر نگاهيبرا
 

  به روشون زدمی تلخلبخند
 

  کنهکاری خواد چی برات بعد من مرمی نگاه کردم بمبهش
 
  دراورد و به سمت من گرفتي اسلحه االیناز
 
  دمی فهمی از حرف هاشون نمیچی هگهید
 

   رو بستمچشمام
 

  اسلحه اومدری تي که صداخوندمی اشهدمو مداشتم
 
  نی من افتادم زمو
 

  نی افتاده رو زمالی نازدمی رو باز کردم و دچشمام
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   خوردهری تو
 
   حالت تهوع گرفتمدنشی دبا
 
  کردمی فرار مدی بایول
 

  گفت فرار کنی که مدمیشنی رو مرضای عليصدا
 
  بلند شدمنی رو زماز
 
   پشت بوم بزرگهی ی خونه دو طبقه بود ولنکهی ابا
 

  داشت
 

  دنی شروع کردم  به دوعیسر
 
 نیی سمت در پشت بوم رفتم اومدم برم پابه
 

  سکته کنم سامان کم مونده بوددنی با دکه
 
  خانم خانمای کنیکجا فرار م+
 

 رفتمی داشتم عقب عقب مينطوریهم
 
 ی فرار کنیتونی خورد مری تالی االن نازدیفکر کرد+
 
   خانومری خنه
 
   چاقوهی شلوارش و ازش بی دست کرد تو  جو
 
   اورددر
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   سمتم اومدبه
 

  چشمام رو چاقو ثابت مونده بودي وارفتمی عقب مداشتم
 
   کردمی پشتم نگاهبه
 

  به لبه پشت بومی بود تا برسی کمي فاصله
 

  به سمتمعی بدوام که  فکرم رو خوند و سراومدم
 
  سرعت اون از من کهی ولدمی دوعی منم سرو
 

   بود و منو از پشت گرفت و برمشتری شده بودم بیزخم
 

  گردوند
 

  بوددهی فای کردنم بدای نجات پي من برايتقالها
 
  هان؟ی فرار کنیخواست یکه م+
 
   که تا پوست استخونم نفوذ کرد حس کردميو با چاقو زد به شکمم با درد 
 

   رفتهادمی دنوی کشنفس
 
 یشی خورد توهم خالص مری تالیفکر نکن که ناز+
 
   چاقو رو فرد کرد تو شکممگهی بار دهی و
 

 نی کرد که من از درد افتادم زمولم
 
   جناب سرگرد مهردادي عاقبت کارهانمیا
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  رفتنیی و به سمت پادنی کرد به خندشروع

 
  ومدی منیی از پاکی شليصدا

 
   پر از خونم نگاه کردمي دست هابه
 
  بود؟می اخر زندگیعنی

 
   با من فاصله داشتکمی که يواری رو به ذور به دخودم

 
  دادمهی و تکرسوندم

 
   از خون من پر بودکهیتی اون

 
 تناك بود وحشیلی خدردش

 
  و بعد ازدی خوابکی شلي صداقهی چند دقبعد
 

  در پشت بومي رو جلورضای قامت علقهی دقچند
 
  دمید
 
 ی رفتم و شکم خوني رنگ و رودنی دبا
 
   سمتم اومدبه
 
  زدمی جونی که لبخند بکردی بهت بهم نگاه مبا
 

  اومد کنارم و منو بغل کردعیسر
 
 زمی عزشی بال رو سرت اورده ستانی ایک
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  دی به صورتم کشیدست

 
   زدمی نفس منفس

 
 ش...با...دت...خو.....ب....ظ....ا.....مو...یل...عـ_
 

 میکنی تحمل کن االن امبوالنس خبر مکمی زمیعز
 
 ارنی بگو امبوالنس رو بری از اون باال داد زد امو
 
 ...مرمیم..دارم....من ...من...ا...رض....یعل_
 
 یمونیقم تو سالم م قوربونت بشم نه عشنه
 

   تحمل کن به خاطر منفقط
 
 دمیدی تار شده بود مرگ رو جلو چشمام مدمید
 

  از اول تا اخرش از جلو چشمام ردمی زندگتمام
 

 شد
 
  دستمرضای  رو اوردم باال که علمیدستم خون 
 
  گرفترو
 

  توانمو جمع کردم و گفتمتمام
 
 .....دارم....ست....دو...یلیخ_
 
   توان حرف زدن نداشتمگهی  دومدی خوابم میلیخ
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 ... دوست دارم عشقممنم

 
  رو گونشختی که اشکاش ردمید
 
 ...ن....نک...هی...گر_
 

   رو به سمت صورتش برد و با دستمودستم
 

  رو پاك کرداشکاش
 

  کردمی تهوع داشتم مزه خونو تو گلوم احساس محالت
 

  ارمی کردم دارم باال محس
 

  که داشت با وحشتدمی رو درضایل کردم عسرفه
 

  کردی منگام
 

 ادی حرف نزن االن امبوالنس مي باال اوردخون
 
  شدینم
 
  مردمی اخر خط بود داشتم مگهید
 

 .... من تموم شدیزندگ..  شدتموم
 
  نتونستم چشمام رو باز نگه دارم و کم کم بسته شدگهید
 

 شیستا
 رضایعل
   بهت بهش نگاه کردمبا
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   ببندهدی چشماشو ببنده نبادینبا
 

 لی تبدنکهی تا اگفتمی به صورت زمزمه وار ماول
 
  شدادی فربه
 
   پاشوي چشماتو ببنددی نباي ببنددینبا_
 
  خاطر من به خاطر خانوادت به خاطر دوستتبه
 

 ي دوس داری ترخدا پاشو مگه نگفتشی ستاپاشو
 

  چشماتو نبند چشماتو نبندهان؟پاشو
 
  کردمی لب صداش مری زدادمی بغلم فشارش متو
 
   اخرش نبودنی نگاه کردم ادشی صورت رنگ پربه
 
  زنده بمونهدیبا
 

 ؟هان؟ی مامان بشی تو دوست نداشتمگه
 

  امبوالنس اومديصدا
 
  زدمی من داشتم با عشقم حرف میول
 

   به خاطر منشدی که داشت پرپر میعشق
 

  هم اومدندای و اری اومدن باال امسی پلچندتا
 
   به سمت ما اومد با بهتعی ستا سردنی با ددایا
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 کردی منگاه

 
  بود رو بهش کردم و گفتمدوستش

 
 شدی عشقم چيدیشد؟دی چيدی؟ديدید_
 
 ؟يدی ددایا

 
  غرورمگهی برام مهم نبود ددی رو گونم چکاشکام

 
   نبود عشق من مهم بودمهم

 
   به سمتم اومدریام
 
  سوار امبوالنس شهدی بانیی پامی برای پاشو بیعل
 

 بدو
 
  رو محکم تو بغلم گرفتمشی حرفش ستانی ابا
 
   رفتمنیی به سمت پاعی بلند شدم سرو
 

  دمی و امبوالنس رو دسی پلنیماش
 

  رو گذاشتمشی رفتم و ستانی سمت ماشعیسر
 
  برانکاردشونرو
 

  بودن؟سوار امبوالنس شدمومدهی باال نچرا
 

   شروع کرد به حرکتعی سرنیماش



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 382 

 
 ژنی سرم وصل کردن و ماسک اکسبهش

 
  بهش وصل کردنرو
 
  بودی مدت صورتش زخمنی بود ادهی کشیچ
 

 کشمشی رو گرفتم خودم هم می عوضکهی اون مرتخودم
 

  لب داشتمری رو تو دستم گرفتم زدستش
 

  زدمی حرف مباهاش
 
   االنرفتمی راه ممارستانی بهی راهروهیتو
 

  بود که تو اتاق عمل بودی ساعتچند
 
   خوندی نشسته بود و دعا می رو صندلدایا

 
  ختیری اشک مو
 

  که رو شونه هامی با دستشهی عمل تموم نمچرا
 

  گرفت نگاه کردمقرار
 

 ی علنی  بشرونی بادی نباش مناراحت
 
  فقطرهیمی عشقه من داره مری تونم امینم_
 
 ؟یفهمی خاطر من مبه
 

 در اتاق عمل باز شد بزنه که ی حرفاومد
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   و بعد دکتررونی پرستار اومدن بچندتا

 
  سمتش رفتمبه
 
  دکتر؟ي شد اقایچ_
 
 .....متاسفم+
 

 ... ازش رفتهيادیخون ز...متاسفم
 
 ادیاحتمال داره فردا بهوش ب.  االن تو کماسو
 
  سال بعد فقطای ماه بعد و ای هفته بعد ای

 
  دی براش دعا کندیبا
 
  فتمی گرفتم که نری اماز
 
  اون عشق من رفته تو کما؟گفتی میچ
 
   نشستم سرم رو تو دستام گرفتمی صندلرو
 

  اتفاق افتاد چرا؟نی اچرا؟چرا
 

 ؟ي نري تو به من قول نداده بودمگه
 

 يای چقدر تحمل کنم تا بهوش بدی من بااالن
 

   کنمکاری بدون تو چمن
 
 می شمال افتادم که رفته بودادی
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  ای بیعل[+
 
 بله عشقم_
 
 ری بگتارشوی گری برو از امنیبب+
 
 انن؟ی خوام احی می چيبرا+
 
  رمیگی خب بابا االن میلیخ_
 
  بدوولیا+
 
 دمی گرفتم و به سمتش رفتم که دتارشوی گری اماز
 

  دهی پوشلباس
 
 ؟يکجا شال و کاله کرد_
 
 گهی لب ساحل دمیبر+
 
  لباسم خوبه؟میباشه بر_
 
   کنهی نگاه نمیاره بابا شبه کس+
 
  میباشه پس بدو بر_
 

    لب ساحلرونی بمی از در خونه اومدباهم
 
  می انداز انداختم با هم نشستری زهی

 
  هی نی زمي بود  از روی سنگساحل
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  کوچولو برداشت و پرت کرد تو ابسنگ

 
  گذشت که بهش گفتمينجوری اي اقهی دقچند

 
 ی خانوم مگه قرار نبود اهنگ بزنیه_
 
 زنمیباشه بابا االن م+
 

  زدنتاری کرد به خوندن و گشروع
 
  پر از عشق بهش کردم و بغلشی از خوندن نگاهبد
 

  کردم
 

  می بودرهی روبه رو خيای دومون به درهر
 
  میزدی نمی حرفو
 
 ؟یعل+
 
 جانم؟_
 
  بده؟قولي منو تنها نذارچوقتی هشهیم+
 

 بهم
 
 ی باشدیمعلومه که تا اخرش هستم تو هم با_
 
  هر جا که منم باشمتا
 
 ]دمیباشه قول م+
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  به لبم اومدي اونشب لبخندي اورادی با
 
  االنتی فکر کردن به وضعبای ولری بخادشی یه
 

  پاك شدلبخندم
 

 CCU  رو برده بودنشیستا
 
  برسهنجای کردم کار منم به ای فکر نمچوقتیه
 
  که اونجا بود رفتمي سمت پرستاربه
 
 نمشی ببشهی مدیببخش_
 
  مالقات ممنوعهنه÷
 
 لطفا_
 

  گفتي باشه ای نگاهم کرد و با دودلیکم
 

  و سمتشدمی مخصوص رو پوشي هالباس
 

   دستگاه بهش وصل بودی کلرفتم
 
  نشستم کنارش و دستش رو گرفتمی صندلرو
 
   منشی پدیمگه نبا....یچرا رفت...شیستا_
 
 تی وضعنی به خاطر من تو ا؟همشيموندیم
 

 دنی کارشون رو پس مي سِزايافتاد
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 ي درعوضش تو داری شدن ولری دستگهمشون

 
 حالمون بده...ی بموندیبا...ي بردینبا...يریم
 

 ...يتو دوست دار...رسنی االن مخانوادت
 

   ناراحت باشن؟مگه قرار نبود بچه داراونا
 
 میاری تو بهی دختر خوشگل شبهی میش
 

  پرستش من و تو ؟بشه
 
  شوداریبه خاطر ما ب... شوداریب

 
 شی خانواده من و ستارونی اتاق اومدم باز
 

 گفتنی میدموچی فهمی من نمی بودن ولاومده
 
  نشستم و سرم رو تو دستام گرفتمی صندلهیرو
 
 ي قودی بارضا؟توی نشو باشه علدی وقت نا امچیه+
 

  من نبودمي روزهی اگه ی حتیباش
 
 شهی تو همشی حرف ها رو ستانینگو ا_
 

 یهست
 
 دی عمر دست خداس شایبه حرف اره ول+
 
 ي تو همبشه قوی مردم ولگهی دهی دو ثانيدید
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 شهی درست می داشته باش همه چدی امباش

 
   کاشي امومدی حرفش تو ذهنم متمام

 
   تا من ارومی گفتی بازم مي بودشمیپ

 
 شم
 
 دایآ

   گونه هامي روختی اشک هام ردوباره
 
 دهی اون همه دستگاه خوابرهی خواهرم که زبه
 
  بود نگاه کردم 
 

   هقم اوج گرفتهق
 

  فهمهی رو مزی گفته بود اون همه چدکترش
 

   نکنمهی گرگهی کردم دی و سعدمی صورت و چشمهام کشي دستم رو محکم روپس
 

  دمی مخصوص رو پوشي رو شستم و لباس هادستهام
 
   رفتم سمتش و گفتمی الکي شادبا
 
 ...می جونیسالم ست _
 
   زدم و گفتمي قه اقه
 
  ؟ي ناراحت شدهیچ _
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   زدم و گفتمي موذلبخنده
 
 ی سِتی بهم بگگهی بار دهی اگه ی دنبالم و بگیفتی بشهی و مثل همی پاشدی بای بهت نگم سِتگهی ديخوایاگه م _
 ....  ستای بگدی بای مخفف کني خوای اگه مای شهی اسم من ستاکشمتیم
 

   رو گونه هامدی چکاشکم
 

   پاکش کردم و کنارش نشستم و دستش رو گرفتم  و گفتمعیسر
 
 ... يدی هفته است خواب2 یدونی مگهی پاشو دمیخواهر _
 

   دستش و گفتمي رو گذاشتم روسرم
 
 ...  دعواهامون تنگ شدهيدلم برا _

 ...  دادنمون تنگ شدهي دل داري برادلم
 ...  تنگ شدهدنمونی سرخوش خندي برادلم
 ..... ي برادلم
 
   نتونستم ادامه بدمگهید
 

   دستش برداشتم و گفتمي رو از روسرم
 
 تو رو خدا پاشو من بهت ستی ني سر خوش و شاد خبررضای از اون علگهی مدت داغون شد دنی تو ارضای علیسِت _
  می دارازی دارم همه بهت نازین

 
   کردم و گفتمي اخنده

 
   مغروریرعلی به جز امیگیاره راست م_
 
  دمی خندو
 
  دوست دارم زود پاشو خب ؟؟؟یییییییییلی خیسِت_
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   و از جام بلند شدمدمی دستش رو بوسي شدم و روخم
 
   رو بهش گفتمو
 
 .... ی سِتگمی بهت ميای که بهوش نی تا وقتیراست _
 

   افتادم سمته درراه
 

   سرشي و گذاشتم باالدمی رو بوسکمی شدم و برگشتم و کتاب قرآن کوچمونیپش
 
  رونی از اتاق رفتم بی بدون خداحافظو
 

   شروع شدمی گردوباره
 
 ....  رفتم خونهنی کردم و با ماشی خداحافظرضای رفته از عللی تحلي انرژبا
 
 رضایعل

 دمی کشی بهش کردم و  اهینگاه
 
 يای بهوش می هفته شد پس کدو
 

   بهش نگاه کردمدوباره
 

  بودمنجای شده بود از صبح تا شب اکارم
 

    رو دراوردم روشنش کردممیگوش
 
  بود نگاه کردممی که رو صفحه گوشی عکسبه
 
  دمی کشی عکس اهدنی دبا
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   بودمونیی دوتاعکس
 
  بمی رو گذاشتم تو جی اوند و گوشرونی بي گالراز
 

  مخصوص گرفتم تا باهاش حرفي هالباس
 

 بزنم
 
  دو هفتهگذرهیبه به خانم خانما خوش م_
 

 یلی حالم خی بلند شي خوای می؟ک خواب
 

   قرارهی بدنتی دي دلم برابده
 
   رفتنمونرونی بغل کردنت بيبرا
 

  دنامونیخند
 
   نبود تو حاله هممون خراب شدهاز
 

   رو تو دستم گرفتمدستش
 
 ی پاشي خوای میپس ک_
 

  دادمی رو فشار ارومدستش
 

  رو بستم به خاطراتمون فکر کردمچشمام
 
   بهممی روز اول که خورداز
 

 ....رونی ببعد
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  رو لبمي خاطرات لبخندنی فکر کردن به ابا
 

  اومد
 

 ی به اون مهموندمی تا رسکردمی فکر مداشتم
 

 ییکذا
 

 مینی که باعث شد تا چند وقت همو نبيروز
 

  خاطرات بگذرمنی داشتم زود تر از ادوست
 

  ماه عسلمونمونی کردم روز عروسي که ازش خاستگاريروز
 
  قطره از گوشه چشممهی شی فکر با دوهفته پبا
 

   با انگشتم پاك کردمعی سردیچک
 
 تروخدا پاشو به خاطر من نه به خاطر خانوادت_
 

 کشه؟ی چقدر داره زجر میدونی منیی و ادوستت
 
   وابستسیلی خاون به تو 
 
  نگاهدادی که ضربان قلب رو نشون می دستگاهبه
 

 زدی ضربان قلبش تند شده بود تند مکردم
 

   شدم اصال حواسم نبود تمام حرف هامهل
 

   کننده بودناراحت
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   قطره اشک ازهی دمی نگاه کردم که دبهش
 

 دی چشماش چکگوشه
 

  سرش رفتم و با دستم پاکش کردمباال
 
  می کنیناراحت نباش عشقم تحمل م_
 
  فقط زود خوب شو باشه؟تو
 
 رونی و از اتاق اومدم بدمی رو بوسشیشونیپ

 
  یکی ي رفتم و رومارستانی باطی حبه
 
   ها نشستمی صندلاز
 
 نی بود مثل تمام اي هوا ابرومدی می خنکباد
 

  دلش مثل من گرفتهدی روز شاچند
 

  ای ادی بارون بای دوست داشت شیستا
 

   بودي االن کامال ابری باشه ولی افتابکال
 

 گرفتی موقع ها دلش منی اشهیهم
 
  ي ابري حوصلم سر رفت از هوارضایاه عل+
 

  دلم گرفتمتنفرم
 
  بازش کنمایاشکال نداره ب_
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 دمی کشی اون روزا اهي اورادی با
 

   شده بود فکر کردنکارم
 

   برام سخت بودشی دورواقعا
 
  که افتاد رو صورتم چشمامی قطره بارونبا
 
   باز کردمرو
 
 رضایعل
 
   ها نشسته بودمی صندلرو
 

   کردی وحشتناك  درد مسرم
 
  اومددای دونم چقدر گذشت که آینم
 
   سخت بود خب باالخرهیلی اونم خيبرا
 

   بودشیمی صمدوست
 

  که عشقم اونجا بودی کرد و رفت سمت اتاقیسالم
 

 دمی کشیم و اه بهش کردینگاه
 

  پاشم برم صورتم رو اب بزنماومدم
 

  می کم داشتنوی اه همدمی خاله رو از دور دکه
 

  نشسته بودني گوشه اشی من و ستامامان
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   بد رفت تو هماخمام
 
  انتظار داشتم جز توی از هرکرضایبه به اقا عل+
 

 شی بود که بندازنی دخترم اي های خوبجواب
 

 زندان؟
 
  نشستي حرفش پوزخندنی گفتن ابا
 
  لبمرو
 
 ی کرده به من؟پس کیدخترتون خوب_
 
  بال رو سر زن من اورد؟معلومه دختريا

 
  انداخت دختر شمایی ما جدانی مدت بهی ی کشما

 
 )شدیصدام هر لحظه بلند تر م( کرده؟ی فقط خوبدیگی مبعد
 
  کردنریخب االن دختر من که دستگ....خب+
 
   من کاری زندگحقش بوده چون از اول با_
 

  اخرش زنه منو به کجا رسونده؟رو تختداشته
 
 کنهی داره با مرگ دست و پنجه نرم ممارستانیب

 
  به خاطر من که خالتمری رو پس بگتتیخب تو شکا+
 
   کردتی همه اذنیخاله جان شرمندتم ا_
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 می کشی زجر ممی شد همش هم ما دارنی ااخرش
 

  باشهشی بهش خوب گذشته منتظر بقنجای شما که تا ادختر
 
  نرسوندهیبی اسچی دختر من به زن تو هرضایعل+
 

  بوده نه دخترگهی دیکی که چاقو زده ی کساون
 

 من
 
  قبلشقهی بود؟چند دقیدستورش از ک_
 
  به مرگدی اسلحه گذاشته بود رو سرش و تهدیک
 
   کردش؟اونم حتما اون پسره بودهیم
 

  دمی نمتیا االن بگم من رضنی هممن
 

  هستمتمی هم که بشه من سر شکای چهر
 
   بهم کردی بغض نگاهبا
 
 نیی اومدم پامارستانی بي پله هااز
 

 ی توجهي وادیشنی گفتن خاله رو مرضای عليصدا
 
  کردمینم
 
 ستای تروخدا وارضایعل+
 
 می دور باشکمی رفتم جلوتر تا از مردم کمی
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  تا حرفشو بزنهستادمیوا 
 

  جلوماومد
 
   تروخدا جون زنت از دخترم بگذررضایعل+
 

   بده بخداتی دادگاه داره تروخدا رضافردا
 
  کنهی می غلطنی دونستم دخترم همچینم
 
  کرد نذار براشی کرد خامی ببخشش بچگتو
 

  فتهی بیاتفاق
 

  پوزخند بودهی عکس العملم تنها
 
  مدتنی تونم ببخشم تمام ای نمدیخاله ببخش_
 

  بخشمی کارش نمنی با ایل بودم ودهیبخش
 

  هم جون زن منو قسم نخورشما
 

  دختر شمای بچگنی من به خاطر همزن
 

 ؟يدی ماهِ تو کماس حال خانوادش رو دکی کینزد
 

   به خاطر دختر شمامی دار؟هممونيدی دمنو
 

  سطحکمی به گفته دکتر تازه می کشی معذاب
 

  بودهنیی پاي باال اومده جورشیاریهوش
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  نداشتندی بهش امیلی خکه
 

  مادرش دارهیدونی بدم؟متی رضاامی من بحاال
 
  مادره دخترش رقته تو کماکشه؟اونمی میچ
 

  بدم؟تی رضامیای بي شما انتظار داربعد
 
  بشهی دادگاهم هر چي خاله متاسفم رانه
 

  همونه
 

  بزنه که گفتمی حرفخواست
 
  حوصله ندارمدیبسه،تمومش کن_
 
  با صداشیه افتادم ول پشتم رو کردم و رهو
 

  شدممتوقف
 
 کمهی کشم اون بچه کوچیمنم مادرم دارم عذاب م+
 

 ؟ی چرمی بگتی من برم از خانوادش رضااگه
 
  دن دلت رو خوش نکنی نمتیاونا دضا_
 
  بدمتی راه افتادم چطور انتظار داشت برم رضاو
 

  ماه تو کماس هنوز بهوش1 کهی من نزدعشقه
 
   هام روی از ناراحتکمی که يزی تنها چومدهین
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   سطحکمی بود که دکتر امروز گفت نی اکردی مکم
 
 

  باال اومدهشیاریهوش
 
  به خودمی نگاهنهی زدم و تو ای صورتم اببه
 

  ومدی دراورده بودم اصال بهم نمشی رکردم
 
  داشت برام؟یتی چه اهمیول
 

  ماهه اونجاهی که عشق من یی رفتم جادوباره
 

 .دهیخواب
 
 دایآ

 
   از پله ها رفتمتی اعصاب داغون و عصبانبا
 
  مونی منی زدم تو گوشه نازن  ونییپا 
 
  نی زمي شدت پرت شد روبا
 
  کاناپه نشسته بود از جاشي که رویرعلیام
 
  سادیبلند شد و کنارم وا 
 

  زدمی نفس منفس
 
   داد گفتمبا
 
  رونیگمشو از خونم ب _
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   کرد و از جاش بلند شد و گفتی تنفر بهم نگاهبا
 
  رمی بگتیبه تو چه من اومدم رضا _
 
   کردم و گفتمشی به تاپ و شلوارك نارنجی تمسخر نگاهبا
 
  وضع نه ؟؟؟؟نیحتما با ا _
 

   به جانب گفتحق
 
  مگه چشه _
 
 ... ادی جلف مکمی فقط به نظرم یچیه _
 

   زدم و رفتم طرفه در و گفتميپوزخند
 
   پس زود از خونم گمشوری نه امکنمی صحبت مرضایگورتو گم کن نه من با عل _
 

 ....  اشاره کردمرونی خونه رو باز کردم و به بدره
 

  رونی و رفت بدی باشه لباسهاش رو پوشدهی ترسانگار
 

  نی بستم و نشستم رو زمدرو
 

  گذرهی مشی ماه از نبودن ستا1 شروع شد می گردوباره
 

  تی رضاي اومده بود خونمون مثال براشی به بهانه ستاتهی عفرنی نازننی هم اامروز
 
   بغلشي تودی نشست و منو کشنی زمي اومد کنارم و روریام
 

   کرده بودسی رو خشی شرت مشکی هام تاشک



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 401 

 
  شدی مشتری بمی لحظه گرهر

   و کناره گوشم گفتنیی رو آورد پاسرش
 
   من مطمئنمادیم بهوش شی نکن ستاهی گردای آششششیه _
 

   قطع بشهمی باعث شد گرشی جديصدا
 

   رو آوردم باال و گفتمسرم
 
  یزنیبچه گول م _
 

   کرد و گفتی آرومخنده
 
   که گولت بزنميمگه تو بچه ا _
 
   گفتمضی غبا
 
  ستمیمعلومه که ن _
 

   شد و گفتي جددوباره
 
  ي رو دادنی خوب جواب نازنیلیخ _
 
  دونمیم _
 
   هاي اعتماد به نفس داریلیخ _
 
  از تو بد تر _
 

  و بغلم کرد دستام رو حلقه کردم دوره گردنش و با تعجب  گفتم  رو نداد و از جاش بلند شد جوابم
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  ؟؟ری امیکنی کار میچ _
 
  ي چطورلمی فهیبا  _
 
  خوبه _
 
 ... کنهی ها رو منکاری ذهنم رو از موضوع دور کنه انکهی اي برادونستمیم
 

   کاناپه و خودش رفت سمته دستگاهي گذاشتم روآروم
 
  ؟؟يخوای مياومممم چه ژانر _
 
   نباشهکیلطفا عاشقانه و رمانت _
 
   پوزخند برگشت طرفم و گفتبا
 
  اونوقت چرا ؟؟ _
 

   انزجار گرفتم و گفتمحالت
 
  ادیبدم م _
 
 نیهمچن_
 
 ..  ترسناك باشهای بزن بزن ها نیلطفا اکشن از ا _
 

  گذاشت تو دستگاه و اومد کنارم نشست  ها رولمی از فیکی گفت و ي اباشه
 
   بودی جنگلمیف
 
   گذشته بود که رفت تو صحنهلمی از فیساعت کی
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  نیی مثله آدم نشستم و سرم رو انداختم پاعیسر
 
   رفت باال و آروم گفتیرعلی قه امقه
 
  کوچولو_
 
  یخودت _
 

   آروم گفت  صورتم کرد وکی  رو نزدصورتش
 
  کوچولو ؟؟یک _
 
   مِن مِن گفتمبا
 
  تو....ت _
 
  دمیبوسی مانهی چشم هام رو بستم که لباش نشست رو لبهام وحشو
 

   کمرم جدا شد و رفت تو موهامي از دستاش رویکی کم دستاش حلقه شد دوره کمرم و نشوندم رو پاش کم
 

  کردیم.  آروم موهام رو نوازشآروم
 
 ... کردمی نمشی همراهنکهی دست بکشه با ادنمی از بوسخواستی آرامش فرو رفته بودم اصال دلم نمتو
 

 ... نشی گذاشت رو س  لبش رو از لبم جدا کرد و سرم روقهی از چند دقبعد
 

  کردمی گردنم حس مي رو  روقشی عمي هانفس
 

   کناره گوشم گفتآروم
 
  ؟رهیگی بغضت مبوسمتی برات افتاده که خر وقت میتو گذشته چه اتفاق _
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  حس کرده بود  بغضم روپس
 
 ...  تموم شده بودلمیف
 

   کردنفی بسته شد و شروع کردم به تعرچشام
 
 رو تو دوستام و گردش هامون و سر امی و البته مغرور بودم دنطونی دختره شاد و شهی من شی سال پ5حدوده  _

 ی با هم دوست بودن ولنی با آبتي مدرسه پسرونه بود اون موقع نازهی کناره مدرسمون دمیدی  مدنمونیخوش خند
 که گذشتی منی و آبتي نازی روز از دوستند چمی باشی با کسمیخواستی و نممی کارا نبودنی اهله اشیمن و ستا

  زنهی رو ول نکنه و با اون دوست نشه به من و ستا صدمه منی اومد که اگر آبتامی پهی ي نازيبرا
 میدونستی بخوره ما اصال اون موقع نمتونهی نمیگه چی موضوع رو مسخره گرفت و گفت هنی اشهی مثله هميناز

 گذشته بود ی ماجرا چند وقتنی کرده از ای از بچه ها باهامون شوخیکی میکردی فرستاده و فکر می رو کامی پنیا
 رو دوست داشته ي بوده که نازنی آبتيتها از دوسیکی اومد و گفت که کاره شونی با چهره پري روز نازهیکه 

  کنهی مچارمی راجبه من بود که بشی آخزدی حامد ادامه داشت تهدي هادیاسمش حامد بوده گذشت اما هنوز تهد
 دنبالم و ادی بتونهی که بابام زنگ زد گفت نمرونی بمی رفتشی و ستاي روز با نازهی می مسخره گرفتشهی ما مثل هماما

 زودتر به خونه نکهی اي کرد منم برادنی راه افتادم سمته خونه بارون شروع به باری منم قبول کردم وقتامیخودم ب
 .. کوچه کیبرسم رفتم داخله 

 هوشیت و ب دهنم رو گرفي جلوی کردم بدون توجه از کوچه بگذرم که دستی بود سعکی از حد تارشی بکوچه
 زدم اما غی آورده بودند کمک خواستم جرونی اتاقک بودم لباس هام رو از تنم بهی بهوش اومدم داخله یشدم وقت

 بهم حمله کرد انهیو وحش»  يدی رو پس متتو تاوان دوست«  نبوذ تا نجاتم بده حامد اومد داخله اتاق و گفت یکس
  بهم تجاوز کرد...و بهم 

 و دره خونه رو نای انی کارش تموم شد انداختنم دمه خونه نازنی الل شدم وقتی واقعياز اون شب به بعددبه معنا 
  زد و رفت

  با وضعنینازن
  زدمی مغی بابام جی حتي هر جنسه مذکردنی ماه الل بودم با د6 مارستانی و بردنم برونی اومد بيبد
   کنمی گرفتم خودکشمی انقذر کالفه شده بودم که تصمگهی شب دهی
 که بهم شک کرده بودند ي و نازشی رگم رو زدم اما از شانسه بدم ستاغی پدر و مادرم نوشتم و با تي نامه براکی

   کردمدای و نجات پمارستانیاومدن خونمون و منو رسوندن ب
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کمک اون روانشناس  باباش که روانشناس بود صحبت کرد و من با ي از دوست هایکی با شی از چند وقت ستابعد
 که از ي و ترس و غروزی قلبه سنگهی نمونده بود جز ی باقيزی قبل چيدای از آگهی بازگشتم اما دیبه زندگ

 ....  منی ولکردی شرمزده بهم نگاه مي نازشدی شده بود هر وقت بحثه ازدواج مشتریقبالب
 
  خودم رو انداختم داخله اتاقعی و سررونی نتونستم ادامه بدم و از بغلش اومدم بگهید
 
 رضایعل
 

  سمتم اومدمادرم
 
 زم؟ی شد عزیچ+
 
  بدمتی که رضاي بشه انتظار نداري خوای می چیچیه_
 

  نگاهم کردی با ناراحتمامان
 
 نای و من حوصله اناسی االیفردا دادگاه ناز_
 
  ندارمرو
 

  مشست و دستش رو گذتشت رو شونمکنارم
 
 نی کرد که االن اي کارالیپسرم درسته که ناز+
 

  خب خواهرزادمهی ولي رو داروضع
 
   کن وی تو بزرگنمی زجر خواهرمو ببتونمینم
 

  ببخشش
 
 ی تا وقتشهی نمیعنی تونم یمامان جان نم_
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  من سر حرفم هستمادی بهوش نشی ستاکه
 
 ....دیشا....خب...خب+
 
 اد؟ی بهوش ندی شای بگي خوای؟می چدیشا_
 
 اره خب امکانش هس+
 
  از جام پاشدمتی موضوع با اعصباننی فکر به ابا
 
  قهی دو دقزارمی که نمادید مادر من اگه بهوش ن_
 

 دی حرف نزنگهی که گفتم دنیهم.  بکشهنفس
 
 باشه پسرم باشه اروم باش+
 
   رو مخمی ندارم هی خوبی روحتی وضعدوننی ماه
 

 رنی مراه
 
 ... پسرمیول+
 

  سمتشبرگشتم
 
  دادگاه زشتهيریخواستم بگم فردا م+
 
 تی وضعنی ابا
 

 نکارای حوصله خودم رو ندارم چه برسه به امن
 
   تکون دادمي ناچار سربه
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  رفتم تو اتاقاول
 
 ی خوابیسالم خانم خانما چقدر م_
 
 مای شد؟خستهی بلند شي خواینم
 

 ی ولی دلم برات تنگ شده درسته کنارمپاشو
 

 الی من نازمیدا دادگاه دار فریراست...خب
 
  ی تو پاشی بخشم بهت بگم ها تا وقتی نمرو
 
   در کاریتی االن رضای ولهی نظر تو چنمیبب
 
  کردن؟ی با تو چنی چون ببستین

 
  دراوردم وقت نکردمشی بودم رنجای بس ااز
 
 ؟يکردی مسخرم مي خودم برسم تو بودبه
 

 ي مسخرم کرد گفت زشت شدیلی گه خدادشت
 
  داره خوشگل بشمیتی چه اهمی خب تا تو نباشیول
 
 . زشتای

 
 رفتمی مدی خواد به ساعتم نگاه کردم بای دلم تو رو ممن
 

  ی کن زود پاشی من سععشق
 

   برمدی بامن
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  و رفتمدمی رو بوسشیشونی عادت بلند شدم و پطبق
 
   شدمنی سوار ماشرونیب

 
 نیی و روشن کردم چندتا اهنگ باال پاضبط

 
  برسمنی اهنگ غمگهیتا به  کردم

 
 نهیبی خوابت رو مهی هست که هر ثانیکی نجایا

 
 نهیشی با نبض ساعت منتظر ممی چشمه تقوتو
 

 خونهی اونکـه غرقه سکوته دستتو مشهیهم
 

 مونهی کـه منتظر مفهمهی می لحظه رو کسدرد
 
 دی شب حالمو پرسی تو رفتی وقتاز
 
 دی نترسيزی بشه از چي اگه تو برگـرددیشا
 

 دی ها رو کنار تو فهمهی ثاننی قدر ابشه
 
 دی نترسيزی بشه از چي اگـه تو برگرددیشا
 

 دی ها رو کنار تو فهمهی ثاننی قدر ابشه
 

  تو برام لحن جاده ها صادقانـه تر بودبعد
 

  خبر بودی از تو بدی که از راه رسي مسافرهر
 

 ننی نکردم خوابتو ببداری ساعتارو بمن
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 نمی لحظـه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشنیا
 
 دی شب حالمو پرسی تو رفتی وقتاز
 
 دی نترسيزی بشه از چي اگـه تو برگـرددیشا
 

 دی ها رو کنار تو فهمهی ثانـنی قدر ابشه
 
 دی نترسيزی بشه از چي اگـه تو برگـرددیشا
 

 دی ها رو کنار تو فهمهی ثاننی قدر ابشه
 

  پارك کردم و به سمتنگی رو تو پارکنیماش
 

   رفتمخونه
 
  خونه رو باز کردم و رفتم تودر
 

  خونه پر از خاطره بود برامنی از اکهی تهر
 

  اتاق خوابمون رو تخت نشستمرفتم
 
 دمی خوابدی خوابی مشهی که همیی جاو
 
  فکر کردن به تمام خاطراتمون کم کم چشمامبا
 

  شد و به خواب رفتمگرم
 
 ی علریام

  ضربهنی هام رو محکم تر کردم و آخرضربه
 
 مکتی ني بوکس زدم و روسهیرو به ک 
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   اومد طرفم و گفتوهی با آب مانینشستم  شا 
 
   تمام دستات کبود شدیکنی کار می چيدادش دار _
 
   و بد نگاش کردمدمی به گردن عرق کردم کشی بود دستدهی که هنوز نخوابیتی عصبانبا
 

   رو داد دستم و فرار کرد چونموهی آبمعیسر
 
  نی زمکنمی پهنش مسهی واشتری اگه بدونستیم
 

 خودم رو رسوندم باشگاه و بدون ي چطوردونمی ذر مورد گذشتش نمدای آي خورد بود بعد از صحبت هااعصابم
   شروع به بوکس کار کردن شدمیمعطل

 
   گرفته بودبدنم

 
   به خودم اومدملمی زنگه مباي صدابا
 
  سالم جناب سرهنگ _
 
 ...سالم _
 
 ....  ستاد ودیای با شما کار دارن ازتون خواستن بینیجناب سرهنگ حس _
 
  باشه_
 
   بزارم حرف بزنه قطع کردمنکهی بدون او
 

   کردم و به طرفه ستاد رفتمی خداحافظانی لباسهام از شادنی گرفتم و بعد از پوشخی دوش آب هی رفتم
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 15 از سنه دمی رسی به مقام سرهنگي ساله چطور29 من شدی باورش نمی کسدی شااشتمدی قدم بر متی جدبا
 زود تونستم یلی که داشتم خی خطرناك و هوشي هاتی مامورلی کار و بدلنی با کمک پدرم اومدم تو ایسالگ

 ..  خودم رو به همه ثابت کنماقتیل
 

  رونی لباس هام از اتاق رفتم بدنی اتاقم رو باز کردم و بعد از پوشدره
 

   گذاشت و گفتی با هول بلند شد احترام نظامشونی رفتم که منشینی اتاقه سرهنگ حسسمته
 
   منتظرتوننینی حسي وقته آقایلیسالم جناب سرهنگ خ....س_
 
   به اتاق اشاره کرد و درو برام باز کردو
 
 چرم ي های که اونم جوابم رو داد با دستش به صنذل سالم کردمینی داخل اتاق شدم و به سرهنگ حسي سردبا

   اشاره کرد و گفتیمشک
 
  دینی بشدییبفرما _
 

   و منتظر بهش زل زدمنشستم
 
 دادگاه دارند و چون داخل اعترافاتشون گفتند که با اغفال حامد نی راستالی فردا خانوم نازانمهریجناب سرهنگ آر _
.......  دادگاه 9هم داخل دادگاه هستند شما به عنوان مسئول پرونده فردا ساعت  شونی کار رو آوردند انی به اینیزر

  دیباش
 
  گرفتم و گفتم  رو به سمتم گرفت پرونده روي پرونده او
 
  بله حتما _
 
 دای تا چند وقت آخواستی بودم دلم نمدهی که تازه خری و رفتم آپارتمانرونی از جام بلند شدم و از اتاق زدم بعی سرو

 شمی تاب تر می و بشهی دلم براش تنگ مدونمی منکهی با انمیرو بب
 

   افتادمدای آي حرفهاادهی تازه
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 » حامد بهم تجاوز کرد «
 
 »  اون به بعد الل شدماز«
 
 »   نجاتم ندادیکس«
 
 »   کردمیخودکش«
 

   خونهدمی پدال گاز فشردم و رسي روشتری پام رو بشدی مشتری لحظه خشمم بهر
 
   آسانسور رفتم باال و دره اتاق رو باز کردمبا
 

  نجای اومدمی ازدواج کردم ندای جا رو پوشونده بود چون از اون موقع که با آهمه خاك
 

   پرشده بوددای آي که با عکس ها و لبخندهای هام رو عوض کردم و رفتم داخله اتاق ممنوعه اتاقلباس
 

   که روبروم بود گفتمدایو به عکس بزرگ آ و پرونده رو باز کردم و رنی زمي رونشستم
 
  رمیگیمطمئن باش انتقامت رو م _
 
 ...  خوابم بردی چند ساعت گذشته بود که از خستگدونمی روبروم گرم کردم که نمي سرم رو با برگه هاو
 
   تنه کوفته از جام بلند شدم و بعد از خوردنه صبحانه حاضر شدم که برم دادگاهبا
 

 اونجا بودند به همه سالم کردم و رفتم تو دادگاه و سره جام شی و مادر و پدر ستارضای علدمی به دادگاه رسیوقت
  نشستم

 
 دادی خودش لو مالی که نازگفتی جاهارو نمی حامد بعضیگفت ول  روقتی حقي همه الی شروع شد نازدادگاه

 تی که گفتند رضادی رسشی و مادر و پدر ستارضای عل هم حرف زدند بعد از اون نوبت بهمونی منیمادر و پدرو نازن 
 ....  حکم کنه همونهی قاضی و هر چدنینم
 

   رو گفتم و قسم خوردمقی به من شد تمام حقانوبت
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   ساعت استراحت گفتمی بعد از نیقاض

 
   هفته زمان خواست3 شه و ی موضوع بررسنی در مورد اشتری بدیبا
 
  رفتم طرفه ادارهتی و عصبانی خستگبا
  و رفتم سمته اتاق اعترافات و منتظر حامد شدم 
 

 و خون از نی زمي مشت زدم تو فکش که افتاد روهی درو بستم و شی توجه به سرباز کناری که اومد تو بنیهم
   شديدهنش جار

  شروع زدم به زدنش  رو شکمش ونشستم
  نهیصورته نحسش کنه تا کمترضربه ببحائل   دستش روکردی بود که وقت نمعی حرکاتم سرانقدر

 
   چند نفر اومدند تو منو ازش جدا کردندقهی از چند دقبعد
 
 ........  ناموس به زنه منی بکهیمرت _
 

   ادامه بدم که اون خودش ادامه دادنتونستم
 
 ...  بهت برخورده زنتیرتی غي آقاهیچ _
 

 زی رو م ادامه بده و با شدت زدم تو چونش و انداختمشنزاشتم
   رو با دستش پاك کرد و گفتشینی بازم دست بر نداشت و خون باما
 
 .. داشتم بعد از اون عاشقشدای رو با آی هم آغوشنیبهتز _
 

   کردم که آخر سر خون باال آوردکمشی جوش آورد و زدم تو دهنش و شروع به ضربه زدن تو شدوباره
 
  ند اشاره کردم و گفتم بودسادهی واي اون سرباز ها که از تزس کناربه
 
  دیجمعش کن _
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  ی صندلي و نشستم رونی رو انداختم زمزی ملی کم نشده بود تمامه وساتمی رفتم داخله اتاقم اما هنوز از عصبانو
 

  کردی درد مسرم
 

   اومدرضای علي که در باز شد و صدای دادم به صندلهی رو تکسرم
 
 ... ي خسارت بددی بایدونی مي بود کردي چه کارنی اریام _
 
   گفتمي لحن بدبا
 
 ... به جهنم_
 
 ...  چشمهام رو باز کردم و بهش نگاه کردمو
 
  کنارم نشست و گفت 
 
  ي کردنکاروی ای چيبرا _
 
  يبرا... يبرا _
 
   خانومم خذافظشهیباشه آروم باش من رفتم پ...باشه _
 
  رونی رفت بو
 

  رونیداشتن کتم رفتم ب چنگ زدم و بعد از برزی مي رو از روچییسو
 
   سمته خونه راه افتادمو
 
 
_ 
 

 ]20:26 13.07.16] ,ےعشق مشک
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 رضایعل
 
 کردمی نگاه مالی نفرت به نازبا
 

  کنهی کار هاشو کرده بعد اومده اعتراف متمام
 
  زهیری اشک تمساح مو
 
  لبم بودي روي من تمام مدت پوزخندیول
 

 شدی از رو لبم پاك نمکه
 

   تموم شد عالوه بر اون سه هفته کهدادگاه
 

  تا بهوش اومدندی باشهی معلوم ممجازاتشون
 

   صبر کننشیستا
 
  نگاه کردم صورتش قرمز بودیرعلی امبه
 

  دی کردم اما نشنصداش
 

   رفتمدنبالش
 

 ستادمی تو اتاق رفت دم در وایوقت
 

   جدا کردنشون رو نداشتمحوصله
 

   شه به من چهی خالری امبذار
 

 هوشی زدش که بدبخت کم مونده بود بانقدر
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 شه
 

   نکردهي کم کارحقشه
 

   سمتشرفتم
 
  ي رو کردنکاری ای چيبرا_
 
 ...يبرا...يبرا+
 

  دمی خواد بگه من که پشت در شنی نمدمیفهم
 
  خانمم خدافظشیباشه آروم باش من رفتم پ...باشه_
 
  رفتمنی و به سمت ماشرونی اتاق اومدم باز
 

 ستادمی نفر اهی ي که با صدارونی برفتمی مداشتم
 
 رضایعل
 

   اخمام رفت تو همنی نازندنی با دبرگشتم
 بله_
 

  خوره اندازه بشکه شدهی مانقدر
 
  ستای وارضایعل+
 
  خودشو رسوند بهمو
 
   جانجوری بده نزار خواهرم تو اتیتروخدا رضا+
 
  به خاطر منری بگتی باشه از خانوادش رضاها
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 ي که به خاطر شما کاریستی نيهه اخه شما عذ_
 

   به مادرتم گفتم تو دادگاه هم گفتمکنم
 

 گهی ددی هستم تمومش کنتمی سر شکامن
 
  جون زنت تموم کنستمی نیچیباشه ما ه_
 
  که زدم خفه شدي دادبا
 
 دیی شماهادیانقدر جون زن بدبخت منو نخور_
 

   که با مرگ دست و پنجهدی روزش انداختنی به اکه
 

  خواهر توعهری تفصنای که همه اکنهی منرم
 
 به مادرت گفتم 
 
  گمی تو هم دارم مبه
 

 دیخوری اخرتون باشه جون زن منو قسم مدفعه
 
   االن هم برو به اونادی قسم خوردن بدم ماز
 

 دمی نمتی بگو من رضاتی عوضخواهر
 
  رفتمنی به سمت ماشو
 
  دارن ها؟خودشونکاری جون زن من چبا
 
  کردني بال رو سرش اوردن کارنیا
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 تی خوان رضای داره بعد می با مرگ فاصله کمکه
 

 ستمی چرا درك ندارن مگه من ادم نبدم
 

  وار دوست داشتموانهی دل دارم زنم رو دمنم
 

 ی سختکمی بکشم شما ی من سختدی باهمش
 

 دیبکش
 

   رو فرمون گذاشتمسرم
 

   رو روشن کردمنی ماشقهی از چند دقبعد
 
  رفتممارستانی سمت ببه
 
  که توش بودی پله ها باال رفتم و به سمت اتاقاز
 

  که کنار تخت بودی صندلي رورفتم
 
   که بهنجاشیتازه از دادگاه برگشتم تا ا_
 

 يای ما بوده منتطرن تا تو بهوش بنفع
 
  مجازاتشون  مشخص شهتا
 

  همنجای تحمل کنم تا اتونمی نمگهی شدم دخسته
 
  دوبارهی زور تحمل کردم تو پاشو تا کمکم کنبه
 

  ی کنارومم
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   خوردی دستش نگاه کردم که تکون مبه
 
  کنمی دونستم چی نمی خوشحالاز
 

  که خبر بدمرونی برم بپاشدم
 
  رو باز کردم که با دکتر برخوردمدر
 
  کردمفی براش موضوع رو تعری خوشحالبا
 

  خوبهیلی گفت خنهی تو و بعد معااومد
 

  باالشیاری سطح هوششی به چند روز پنسبت
 

  بهشکنهی کمک میلی خهی شما و بقي صحبت هااومده
 
  کنم از بس خوشحال بودمکاری چدونستمینم
 

 رونی کردم و رفتم بي تشکرازش
 

   بودنی بود هممی که باعث دلخوشيزی چتنها
  گهی که احتمال داره تا چند روز دنیهم
 

  ادی ببهوش
 
 دایآ
  دانهی و نا امرونی اومدم بشی اتاق ستااز
 
  کناره در نشستم وي های صندليرو
 
 ...... واری زدم به دهیسرم رو تک 
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 .  خونهومدهی نیرعلی هفتست امهی حدوده

 
   براش تنگ شدهدلم
 
  می از هم جدا شکهی تنگ بشه تا زماندی نبااما
 
   و کنارم نشست   اومد رضایعل
 

 ي و دستاش رو رودی کشیقی عمنفس
 
   قالب کردنشیس 
 
   صداش به خودم اومدمبا
 
   حامد رو در حده کشتن تو اداره زدشی چند روز پریام _
 
   تعجب گفتمبا
 
  کرد ؟؟کاریچ _
 
 هی منتظر دهی مطمئمن باش خشمش هنوز نخوابوونستی و دیرتی از حد غشی کارو کرد اون بنیبخاطر تو ا _

 ......  تا بتونه حامد رو دوبارهگستیفرصت د
 

  بزنه و گفتم  حرفش روهی بقنزاشتم
 
  کرد ؟؟نکاروی ایواسه چ _
 
  ی زنشنکهی ايبرا _
 
 .... گهی ما قراره از هم دیول _
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   ؟ي جواب دلت رو بدیتونی تو چطور مدای آیل  ودیری طالق بگدیخوای مگهی شما از هم ددونمیاره م...آره  _
 
  ؟رضای علی گی میچ_
 
  ؟؟ي جوابه دله عاشقت رو بدیتونی ميچطور _
 
  ؟يدیاز کجا فهم.....تو از  _
 
  ی نکن منو گول بزنی پس سعشناسمی عاشق رو مهی ي من چشم هادایمنو خر نکن آ _
 

  از جاش بلند شد وي اگهی حرفه دبدون
 
  شیرفت داخله اتاق ستا 
 
  از جام بلند شدم و راه افتادم سمته خونهی سستبا
 

 شیستا
 
  دی که تو سرم کشيری تبا
 

  هام رو باز کردمپلک
 
  واضحبای تار بود چند بار پلک زدم تا تقردمید
 

   به دور و برم نگاه کردمشد
 

  کردمی درك نمتمویموقع
 

 ومدی درد میلی خسرم
 
 ..یعل_
 



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 422 

 ي شدداریبه به خانم خانما باالخره ب+
 
  که رو به روم بود نگاه کردمي پرستارهب

 
 ي حرف زدن نداشتم فقط تنها کلمه اينا
 

  بودی تونستم بگم علکه
 
 کنمی االن صداش مستای واقهی دقهی+
 
  رونی از اتاق رفت بو
 

 دیچی پي تکون بخورم که تو شکمم درد بداومدم
 

 ومدی پرستاره ميصدا
 
  استراحت کنهدی بزاردی باهاش حرف نزنیلیخ+
 
   اومدرضای اتاق باز شد و علدر
 
  ذوق بهم نگاه کردبا
 

 ي شدداری عجب خانم شما بچه
 

 ي که رو صورتم بود برداشتم و با صدایماسک
 

   گفتمي دارخش
 
 هوشمیمگه چند روزه ب_
 

  یدونی نمیهوشی ماه ب4 کی روز؟نزدچند
 



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 423 

  سخت گذشتچقدر
 

 ودم؟ بهوشی ماه ب4 من ی چي براواقعا؟خب
 
  اومدادمی ذره فکر کردم که تمام صحنه ها هی

 
  صحنه ها اخمام رفت تو همياداوری با
 

  بزنم که گفتی حرفاومدم
 
 ی حرف بزنادی خواد زینم
 
  که دراورده بودم رو گذاشت رو دهنمی ماسکو
 

   تا دکترتي داراجی احتنی تو به ااالن
 

 ي نداریاجی احتگهی بده دصیتشخ
 

  کردی تکون دادم سرم درد ميسر
 

   داشتم بخوابمدوست
 
  چشمام رو بستم کم کم خوابمنی هميبرا
 

  برد
 

  رو باز کردم دکتر باال سرم بودچشمام
 

  بهم کرد و گفتینگاه
 
 میکردی مدی قطع اممی خانوم داشتيدیچقدر خواب+
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  کننده بودتی رو از دهنم برداشتم واقعا اذماسک
 
  خش دارم بهش گفتمي صدابا
 
 یلید؟خی رو ازم جدا کننای اشهی دکتر مياقا_
 
  کنهی متیاذ
 
 کردمی رو چک متتیباشه االن داشتم وضع+
 

  تا چند ساعتي نداريازی نگهی ددمیفهم
 
 یشی به بخش منتقل مگهید
 
  به اون پرستاره اشاره کرد که جدا کنه ازمو
 

  انجام کار ها به بخش منتقل شدمبعد
 

 نجای همه ادم اومدن انی اضمی من مربابا
 
  کاریچ
 
  کردم و گفتمرضای به علرو
 
   همه ادم اومدننی بابا من خستم ايا_
 
   درد دارمی خودم به اندازه کافکاری چنجایا

 
  تو استراحت کنزمی عزباشه

 
   خوام برم خونهیخسته شدم م_
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   خونهمیری کم تحمل کن مهی
 
  گفتمي ناچار باشه ابه
 

 شتری کرد و دردش هر لحظه بی درد مدلم
 
  بهم زد که دوبارهی که پرستار اومد مسکنشدیم
 

   گرفتخوابم
 
  چقدرگنی منو بخوابونن بلد مخوانی می هنای اایب

 
 ییخوابالو

   تخت بلند شدمي از رورضای کمک علبا
 
   اومد تونیی بود که استادهی هم اونورم وادایا

 
  من هستمنوری ادیای خانوم بدایا=
 
  گفت و رفت کناري هم باشه ادایا

 
  و سواررونی اومدم بمارستانی کمکشون از ببا
 

   شدمنیماش
 

  هفته باالخره مرخص شدمهی از بعد
 
  سخت گذشتیلیخ
 
   دم دردمی که دنیی پامی اومدنی ماشاز
 
  گذاشتندنی سر بري گوسفند براهی
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 ارمی که کم مونده بود باال بدنشی سر بربعد
 

  رفتم باالعیسر
 
   ها رفتم رو تختنکاریبعد اسفند دود کردن و ا 
 

 دمی کشدراز
 
  خوابمیخسته بودم ول.ی واقعي معنابه
 
   بودمدهی همه خوابنی اومدینم
 
   اومد تورضای اتاق باز شد و علدر
 

  نشست و با لبخند گفتکنارم
 
 ي نداراجی احتيزیچ+
 
 ادی خوابم نمینه خستم ول_
 

  سمتم و بغلم کرداومد
 
  یلی به من خي چند وقت که نبودنیتو ا+
 

 دمی دونستم تازه فهمشتری گذشت قدرتو بسخت
 

  عاشقتمیلی خیلی خکه
 

  زدم که لباش رو گذاشت ر  لبهاميلبخند
 

  بود باالخره خالص شدمی خوبحس
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  عقبدمی خودم رو کشعیسر
 
 رهی ابروم مادی میکیمراعات کن بابا االن _
 
 ی زنمهیخوب چ+
 

   مهموناشی رفتم باال و پي اقهی چند دقبعد
 

  خانوادم همش دورم بودننشستم
 
   هم کنارم بوددایا

 
  که داشتم تو سرشی با تمان تواندونهی

 
 آخ*
 
  های ستیگیزهرمار دفعه اخرت باشه به من م_
 
 امی بهوش بکردمی مي چند وقت لحظه شمارنی اتو
 
 ادای بدم مدونهی می رو بزنم عوضتو
 
 ی زودتر پاشی خواستی کنم میخوب چ*
 
  تو رو خفهشدمیاگه دست خودم بود که زودتر پام_
 
  رو پلکهامینی وزنه سنگهی انگار ی ولکردمیم
 

 ی تو گفتی خواستم برم ها ولی بودن مگذاشته
 
 ارمی پدرتو دربامی منصرف شدم گفتم بیست
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  کرد و گفتي اخنده

 
  تشکرتنهی ايری تو نممی کردي کارایب*
 
 دونستمی حال ندارم وگرنه من میگمشو عوض_
 
  توبا
 
 دایآ

 
 و شالم  خودم رو انداختم رو مبل ی خستگبا
 
  ری اومده بودم امشی در آوردم تازه از خونه ستارو
 
  بود و فقط بهومدهی هم نشی ستادنی دي برایحت
 
   بسنده کرده بودی تلفنی  احوالپرسکی

 
  

   تو سکوت فرو رفته بودخونه
 
   پله ها باال رفتم و داخل اتاقم شدماز
 

  تا زانو کهی صورترهنهی پهی هام رو با لباس
 

   ونیی داشت عوض کردم و رفتم پانیآست
 
 ...  مبل نشستميرو
 

   تنگ شدهری امي برادلم
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   تو خاطراتمونرفتم
 
  می از هم نداشتی خاطره خوبچیه
 
   باز همونا هم برام لذت بخش بوداما
 

  کردی مي قراری بدنشی دي برادلم
 

  هام گونه داغم رو لمس کردنداشک
 

  زدی نا منظم مقلبم
 

   خواستی آرامش مدلم
 
  ها کوسنوونهی شدم و پاشدم مثله دوونهید
 
   مبل رو پرت کردميها 
 
  کردمی رو صدا مری و امزدمی مغیج
 

  مردمی می از دلتنگداشتم
 

  ستالی رفت سمته گلدون کردستم
 

   رو به رومواری و پرت کردم به دبرداشتم
 

   سرد سالننی زمي رونشستم
 
  سرم رو گذاشتم رو پاهامو
 

 غی کردن و جهی بعد از چند ساعت گرکم کم
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   شد و  خوابم بردنی پلک هام سنگزدن
 
 

  کنهی داره بغلم میکی نکهی احساس ابا 
 
   زمزمه کردماری اختی  باز کردم و بی چشم هام رو کميال
 
 ......ریام _
 
   بخوابششششششیه _
 
   صداش انگار روح به بدنم برگشتبا
 

   گرفتمآرامش
 
   بلندم کرد و رفت سمته پله هانی زمي رواز
 

   رومی و تمامه دلتنگنشی سي رو گذاشتم رودستم
 
   بر طرف کردمنشی سي بوسه آروم روهی با
 

  تخت ازي رو باز کرد و آروم گذاشتم روی اتاقدره
 
  می که اتاق خودشدمی تخت فهميبو 
 

   هام رو باز نکردمچشم
 

  سر و صدا کردن اومد کنارم و درازقهی از چند دقبعد
 
 .... دیکش 
 

   لختشنهی سي کرد و سرم رو گذاشت روبغلم
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  آرامش بخشي کناره قلبش بود و صداگوشم

 
  دمیشنیضربان قلبش رو م 
 

   منظم قلبشي کم با گوش دادن صداکم
 
 .....  فرو رفتمیقی خواب عمبه
 

 شیستا
 
  ولم کنستی بخدا حالم خوب ندایا_
 
   خونهي ماه اومد2بروبابا +
 
  حالم بده تو همگمی درمورد اون گفت میک_
 
  هاي دادریگ
 
 ندیستا ب+
 
   توستی حالم خوب نگمی مگهیاه بس کن د_
 
  رفتنرونی رفتنت گرفته؟تو مگه از برونیب

 
 ومد؟ی نمبدت

 
 رونای خواد برم بی روز دلم مهی بابا حاال من يا+
 
 شمی موونهی اصال من اخرش از دست تو داه
 
  خب بابا من برم حاضر شمیلیخ_
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  دونمی نمدمی باال و لباس هام رو پوشرفتم

 
 رونی بمی داده بريری چه گدای انیا

 
  داشتمجهی صبح که پاشدم سر گاز
 
   اونم حاضر بودنیی خونه اومدم پاي پله هااز
 

  می شدنی ماشسوار
 
 کجا برم حاال؟_
 
 ....برو+
 
 باشه_
 
  می که گفت حرکت کردیی اونجابه
 

 می شدادهی رو پارك کردم و پنیماش
 

  گرم بودیلی خیلی خری تو تهوا
 

 میکردی مغازه ها رو نگاه ممی داشتينجوریهم
 

  اومدینیری شي بوکه
 
 دایآ_
 
 هان؟+
 
 ي با خامه اایشی کشمنی خواد از ای مینیریدلم ش_
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 ؟ي خوریاوهو خانم چقدر م+
 
   گشنمهگهیگمشو د_
 
 ی دوست نداشتیشی کشمینیری تو که شیباشه ول+
 
  خوردمی کم می ولومدی گم ازش بدم مینم_
 
 گهی دمی برای بیزنی چقدر ور ميوا
 
 باشه بابا+
 
  می رفتمی که اونجا بودي سمت مغازه ابه
 
  دای ای ولرونی ها رو گرفتم و اومدم بینیریش
 

   زدی با مرده حرف مداشت
 
   اهگهی درونی بایب_
 
  گهیاومدم د+
 
 شهی داره شب ممی بري خوای نمدایا

 
  ي بدبخت رو از صبح  اوردمن
 
 می برمی بخوری چهی می برای بیزنی حرف میلیخ+
 
 باشه منم گشنمه_
 
  بود؟ی چاینیریپس اون ش+
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  می برایحرف نزن ب_
 

   و روش نشستمدمی رو عقب کشزی میصندل
 
 ؟يخوری میچ+
 
  ی شکالتکیک_
 
 امیباشه االن م+
 
  سمت اونجا رفتبه
 

 یی و بوهارفتی مجی وحشتناك داشت گسرم
 

  زدی اونجا بود داشت حالم رو بهم مکه
 
  اومدقهی خانوم باالخره بعد ده دقدایا

 
 ؟ي بسازای ي سفارش بدی رفتيکجا بود_
 
   هم رفتمیی بابا دستشويا+
 
   رفتاراشرهی کجا می هستی معلوم نيریبم
 

  شدهمشکوك
 
 دایا

  الو سالم _
 
   ؟دیی ؟ کجادی خانوم خوبدایسالم آ _
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 ... دی کار ها رو انجام دادمی شاپی ما االن تو کافمیبله خوب _
 
  میآره همه رو انجام داد _
 
   خونه فعالمیای مگهی ساعت دمیپس ما تا ن _
 
  خداحافظ _
 
   رو دادمدادی که نشون از مشکوك شدنش مشی ستاي و به سوالهازمونی هول رفتم سره مبا
 
   نگاه کردممی ساعت مچبه
 

   شدری اوه داوه
 

  بلند شدم و دستی صندلي از روعیسر
 
  رو گرفتم و با سرعت راه افتادمشیستا 
 
  یسمته در خروج 
 
  ی وحشیکنی مي دارکاری چدایآ _
 
  عمته _
 
   ادبیب _
 

  رو از دستش گرفتم و پشت فرمونچییسو
 
  نشستم و راه افتادم سمته خونشون 
 

   رو پارك کردمنی در ماشيجلو
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   شده بود9 شدم ساعت ادهی پو
 

   لبخند بهشهی مشکوك نگام کرد که شیستا
   که حرصش گرفتزدم

 
   دفعه همه گفتندهی باز کرد که درو
 
  تولدت مبارك _
 
 ي شد روختهی از باال ری عالمه کاغذ رنگهی و
 
 .. شیسره ستا 
 

  کهرضای مبهوت شده رفت طرفه علشیستا
 
   داشتطونشی بود و با نگاه شسادهیوسط وا 
 

   و بغلش کردخوردی رو مشیستا
 

   گفتندکی همه اومدند تبررضای از علبعد
 

  سمتهدمی رو گرفتم و کششی ستادست
 
  اتاقشون 
 

   تومی باز کردم و رفتدرو
 

   گفتي تخت و با لحن طلبکارانه اي نشست رونهی دست به سشیستا
 
  یدونستیتو م _
 
   گفتمی تفاوتی ببا



  مان عشق وغرورر                                         اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 437 

 
  دونستمیآره م _
 
 شعوریب _
 
  ییاون که تو _
 

   زد که از اتاق فرار کردم ویغی جشیستا
 

   لباسم رو ذاخل اتاق مهمان عوض کردمرونی برفتم
 
 ي  با جوراب شلوارخوردی می کمربنده مشکهی کمرش ي داشت و رونی زانو بود و آستي که تا روی طوسرهنهی پهی

   گردنم زده بودمي که گِرَش رو روي و روسری و کفش پاشنه دار مشکیمشک
 

 ..  کاناپه نشستمي و رورونی و آماده از اتاق رفتم بحاضر
 

 ]18:31 15.07.16] ,ےعشق مشک
 شیستا
 
  تخت نشستم هنوز تو شوك بودمرو
 

  رفت حاال خوبه هر سالادمی چه طور من
 

 کردمی مي شمارروز
 

   شدم و لباس هام رو عوض کردمبلند
 

  بودن رز هم از تهران اومدهالومدهی و فامفک
 

  بود
 

  رضای گفتن نشستم رو مبل و علکی تبربعد
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  کنارم نشست و دستش رو انداخت پشتمهم
 
  بوداادمی شهی رفت همادمی بود  برام که بیعج_
 
 ي شدزمیاشکال نداره سوپرا+
 

 ارنی روبکی بزن و برقص قرار شد کی از کلبعد
 

 هی چه جورکمی کنمی داشتم ببذوق
 
  قرصم خورده بودماجهی طرف هم سر گهی از
 
  بودامی عکس بچگکی رو اوردن رو ککیک
 

  بودمی چقدر توپولزمیعز
 

   سال25 تو رفتمی ها رو گذاشتن مشمع
 

  زود گذشتچقدر
 
   گفتنیی خواستم شمع رو فوت کنم ایم
 

  نره هاادتی کن اروز
 

  گفتم و شروع کردم به اروز کردن کهي اباشه
 

  باالشونی خانوادم سالم باشن و ساشهیهم
 

 می باهم باششهی باشه خوشبخت بشم و همسرم
 
 می جدا شگهی باعث نشه از همديزیچ
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   بعد فوت کردمو
 
 می عکس گرفتیکل
 
  و بعد خوردنش که من نخوردمدنی و برکیک
 

   شامنی گفتن بردمیترکی مداشتم
 

  اومدم بلند شمزی رفته بودن سر مهمه
 
   کهفتمی رفت کم مونده بود بجی لحظه سرو گهی

 
  دی به دادم رسرضایعل
 
 ؟ی؟خوبي شدیچ+
 
  رفتجی لحظه سرم گهی ستی نيزیاره خوبم چ_
 

 می رفتزی سمت مباهم
 
 گهی خورده بودم ديزی چهی رونی به غذا نداشتم بیلیم
 
   کباب سفارش داده بودنرونی باز
 

  و شروع کرد به خوردندی خودش غذا کشي برای کهر
 
 ي خوایچقدر م+
 
 ستیگشنم ن_
 
  بخورکمی+
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 ستیاخه اصال گشنم ن_
 
  بخورنی از اکمی حداقل به خاطر من ي که نخوردکمیک+
 

 ختی برام رکمی گفتم و ي باشه اناچار
 

   که بوش به من خورد حس کردمنیهم
 

 ادی معدم داره باال ماتیمحتو
 

 یی پاشدم و رفتم تو دستشوی از رو صندلعیسر
 

  که خورده بودم رو باال اوردمی چهر
 
  بوددهی به صورتم زدم رنگم پریاب
 
 ستادهی دم در وارضای علدمی رو باز کردم که ددر
 
   هستتیزی چهی ؟بخداي شدیچ+
 
  گرما زده شدماینه بابا حتما مسموم شدم _
 
 هی بقشی پمی نگاهم کرد که گفتم برکمی

 
 زشته

 
   اونجامی گفت و رفتي اباشه

 
 ي شدی چدنیپرسی می با نگرانهمه

 
  گرفته بود چقدر مهم شده بودمخندم
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 نورمی هم ارضای و رز کنارم بودن و علدایا

 
  بهمدی با ارنجش کوبدایا

 
 یاخ چه مرگته وحش_
 
  چت شدگمی مدنیساکت همه شن+
 
   تو دختري شدیاره چ*رز
 
  مشکوك نگاهم کردو
 
 ادهی زهی از گرماای مسموم شدم ایوا چتونه بابا _
 
  یگیاره تو راست م+
 
 دای اهیوا دروغم چ_
 
 ي کردی غلطهی گهی راست مداینه ا*
 
  خنده گفتمبا
 
  حرف داره؟نهمهی باال اوردن اهیوا چتونه شما _
 

   باال انداختمي دوشون مشکوك نگاهم کردن که شونه اهر
 
  اب خوردمکمی رو برداشتم و وانمی لو
 

 زدنی که حرف مدمی شنی رو مصداشون
 
  شدهينجوری کرده ای چستیاره بابا معلوم ن*
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  حالم بدهگفتیاز صبحم م+
 
  من غلط کردم باال اوردمگهی ددی بابا بس کنيا_
 

 گهی دبسه
 
  من خفه شدن و غذا شون رو خوردني صداای

 
  خانم من رونی تونم گرده باشم ای مکاری چواال

 
   گرمهنجای االنم که ارونی گرما برده بتو
 

 ي کردی چستی معلوم نگنی مبعد
 

 شیستا
 

  همه رفتن خسته خودم رو انداختم رو مبلیوقت
 

 ختنی کردن اعصابم رو رتمی و رز اذدای انی اچقدر
 

 بهم
 
  خانمم؟یخوب+
 
  حالت تهوع هم دارمرهی مجینه سرم بد گ_
 
   دکترمی پاشو بریگفتیخب زود تر م+
 
 ...يزینه بابا چ_
 

 یی رفتم دستشوعی سرارمی کردم دوباره دارم باال محس
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  شدمينجوری اچرا
 
 رونی اومدم بیی به صورتم زدم و از دستشویاب
 
 ي دی دکتر تو گوش نممی برای بگمیم+
 
 رمی مدای خب بابا خودم فردا با ایلیخ_
 
 مطمئن؟+
 
  بعد مگه توادی خوابم ممی بخوابمی برایاره بابا ب_
 

 گهی دي دکتر؟خودتمی خونی نمدرس
 
  خوام مطمئن شمیخب م+
 
  ی کننهی تو معایعنی يبه خودت اعتماد ندار_
 

  ترمیراض
 
 نی بشایحواسم نبود ب+
 

  نشستم
 
  خانم؟ي شدیخوب چ+
 
  دارم االنم کهجهی واال از صبح سرگدونمینم_
 

  دمی تهوع اضافه شد خودم احتمال محالت
 
  باشهادی زهی گرمااز
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  رو تو دستش گرفت و نبضش رو گرفتدستم

 
   تو فردا بروی ولدمی احتمال رو منیمنم هم+
 
  باباتشیپ

 
  بابامشی پرمیاره م_
 

   خستممی بخوابمی پاشو برخوب
 
  می برایباشه ب+
 

 دمی هام رو عوض کردم و رو تخت دراز کشلباس
 

 نای مامان اشی برم پفردا
 

  رو سر شب فرستادم بره خونشونجهیخد
 

  کادو ها رو جمع کرد و خونه رو جمع کرد و رفتالبته
 

  رو شکر از جمع کردن خونه راحتمخدا
 
  خالص شدمیگی می کنی کار میلی خنکهی انه
 

  واال
 

  اومد رو تخترضای بودم که علری با خودم درگهنوز
 
 دی دراز کشو
 
  خوش گذشتیلی خی علیمرس_
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 قابل خانومم رو نداره+
 

  اومد تو ذهنمششی حرف چند روز پدوباره
 
 ؟یعل_
 
 جانم؟+
 
   دوستیلی تو که شغلت رو خ؟اخهی تو مطمئنگمیم_
 

 یداشت
 
  خوامی نمگهی دوست دارم دشتری تو رو بیاره ول+
 

   خوام درسم رو بخونمی بشم مای قضانی اوارد
 

  هم بخوابحاال
 
 ام گرم شد و به خواب رفتم منو بغل کرد کم کم چشمو
 
 گهی دنیی پاای؟بي مرددایآ_
 
  اومدم صبر کن*
 
 ریاه برو بم_
 

 نی ماشي رو قطع کردم و انداختم رو صنداتلفن
 
  دوباره اونجانای مامان اشی صبح رفتم پاز
 

  بدمشی بد شد بابام گفت برم ازماحالم
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  قسی خانوم خبر دادم االن ده دقنی ابه
 

  معطل کردهمنو
 

 نیی خانم اوپد پاقهی دق5 بعد باالخره
 
  شدرمی بابا اه ديکجا بود_
 
   نشده که حااليزیچ+
 

  رونی بهش رفتم و متشي غره اچشم
 

  کردمروشن
 
 ي شدينجوری با خودت که اي کردیستا چ*
 

  ي بدشی ازمايری االنم مدهی پررنگتم
 

 یوفتی مپس
 
 خفه بابا_
 

  باالمی رفتدای رو پارك کردم و با انیپاش
 
  باز افتاد به جونمهی چجهی سرگنی ادونمینم
 

 ی منشزی دم مرفتم
 
   تابان هستمشیسالم ستا_
 

  مادرتون زنگ زدندی بله سالم خوب هستاهان
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 دینی بشنجای ادیی بفرمانجای ادیای مگفتن

 
 گه؟ی ددی هستناشتا

 
 بله_
 

  کنمی صداتون مدینی بشقهی چند دقخوب
 
 باشه_
 
  می هاش نشستی رو صندلمی رفتدای ابا
 
  گشنمهدایآ_
 
 يخوری می چهی صبر کن قهیدو دق+
 
   نخوردمیچیاز صبح ه_
 

 دیی تابان بفرماخانوم
 

  هم با من اومد تواتاقدای شدم ابلند
 
   نشستمی صندلرو
 

  دیچی دور دستم پيزی چهی خانوم
 
   کنه و امپولدای کم زد رو دستم تا رگم رو پهی

 
   چقدر پررنگهکردمی زد به خونم نگاه مرو
 

  بدبخت چقدر خون دارم که چند وقتمن
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  از االننمی اون همه خون رفت ازم اشیپ

 
 رفتی مجی تموم شدن از جام بلند شدم سرم گبعد
 

  رو گرفتم و بعد حساب کردنشدای ادست
 

 ومدی فردا جوابش ممیرفت
 
  کنی تو رانندگرهی مجی سرم بد گدایا_
 
  باشه+
 
 دایآ

   رو رسوندم و رفتم خونهشیستا
 
  می از خواب بلند شدی اون شب به بعد وقتاز
 
   تا امروزمی سرد بودگهی هم دبا
 
   امشب خودم شام درست کنمخواستمیم
 
  ای عاشقه الزانری بودم که امدهی شننیری شاز
 

   پس دست بکار شدماست
 
  چهار خونه بابام رو کهيزهای از بلیکی

 
   بودم رو تنم کردمدهیازش دزد 
 
   بودیآب  ودی سفزهیبل
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   شلوارگهی باسنم بود پس درهی تا زقدش
 

 دمینپوش
 
 

   از حد بلند بود کهشی هاش هم بنیآست
 

  بلندم رو گذاشتمي باال و  موهازدم
 
   م و جمع کردمدی سفيداخل روسر 
 
   وشی و با کمک ستانیی رفتم پاي انرژبا
 

  رو درستای الزاني کتاب آشپزدستوره
 
  کردم 
 
 ..  روگذاشتم داخله فِرای الزانی حوصلگی ببا
 
   ساعت وقت داشتم2 ساعت نگاه کردم به
 
   کردم و رفتم حمومزی خونه رو تمکمی

 
  رونی ساعته گرفتم و اومدم بمی حموم نهی

 
  تاپههی با دمی پوشی شلوار چسبه مشکهی

 
  ی پشت گردنیمشک

 
 هی ختمی کردم و ری رو صاف و شالقموهام

 
  طرفه شونم 
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  نیی زدم و رفتم پاي قرمزرژ
 

  سمته آشپزخونه و شروع به درسترفتم
 
  کردنه ساالد کردم 
 

   شددهی که دستم برکردمی کاهو خورد مداشتم
 
  دوردیچی پیی آخ گفتم که دستهاهی اری اختیب

 
  کمرم و منو چسبوند به خودش 
 
  که کنارهدمی از ترس کشي بلندنی ههی

 
 گوشم گفت 
 
  ي کردکاری با خودت چ  نگاه کنششششیه _
 
  شست  رومی آب و دسته خونرهی دستم رو گرفت و برد زو
 

  گرفت و بعد از برداشتنه جعبه  رودستم
 

   و منو نشوندی نشست رو صندلهی اوليکمکها
 
   پاشيرو
 
   شروع کرد به پانسمان کردنه دستمو
 

   و حالمشدی رو گزدنم پخش م هاشنفس
 
  کردی خراب مرو
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   ؟؟ي اومدیک_
 
  شی پنیم 15 _
 

   رفت باالابروهام
 
  ؟دمیپس چرا من نفهم _
 
  دیشما سرگرم درست کردنه ساالدتون بود _
 
   نگهیچی اجازه نگام کنه و هی بیکی ادیاما من خوشم نم _
 
   هر جور دلم بخواد نگات کنمتونمی و شوهرتم و مستمی نیکیمن  _
 

 :.  پانسمان دستم تموم شده بود منو برگردوند طرفه خودش و گفتکاره
 
  هست ؟یبازم سوال _
 

 ي بهش رفتم و از روي غره اچشم
 
  پاش بلند شدم و دوباره به کارم ادامه دادم 
 
  دی پشت بغلم کرد و گردنم رو بوساز
 

 م مطمئن بودی ولدمی مورم شد و خندمور
 
  کنمیاگ به کارش ادامه بده ضعف م 
 

   از دستش فرار کردم و ساالدنی همبخاطره
 

  زی ميگذاشتم رو  شده روآماده
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  رو از داخل فر درآوردم و گذاشتمای الزانو
 
  زی ميرو 
 
 ؟؟؟؟... خوب بود اما خب مزش افشیق
 
   عوض شده اومد نشستي با لباس هاریام
 

   و نشستمدمی کشرونی روبروش رو بی صندلمنم
 

   برداشت و گذاشت داخله بشقابشای از الزانیبرش
 

  گرفتم و ظرف غذاش رو برداشتماسترس
 
  که مچه دستم رورونی بزمیکه ببرم و بر 
 
   دیگرفت و ظرف غذاش  رو از دستم کش 
 

   و گفتمی صندلي رونشستم
 
  می ماست بخوريخوای مگمیم .. گمیم _
 

  که دستم روارمی پاشم ماست رو باومدم
 
  اشاره کرداشیگرفت و  با چنگالش به الزان 
  
  گفتي جدو
 
  میخوری منویهم _
 

   گرفتم و منتظر بهش نگاه کردمآروم
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  ي رو برد طرفه ظرفش و تکه اچنگالش

 
  برداشت و خورد  رو ای الزاناز
 
   معلوم نبودیچی هافشی قاز
 

  روای از الزاني رو برداشتم و تکه اچنگالم
 
  خوردم که مزه تند و شورش باعث شد با 
 

   بلند شم و خودم روی صندلي از روشدت
 

  ارمی و باال بیی دستشوبرسونم
 
 یرعلی رفتم طرفه آشپزخونه که امی حالی ببا
 
  دمی دای درحاله خوردنه الزانرو
 

  ی مضخرفش  انداختم اشغالای راست با الزانهی به جوش اومد و بشقاب ها رو برداشتم و خونم
 
 تا دمی کشیقی عمي و چشم هام رو بستم و نفس هایی ظرفشونکهی زدم به سهی دستم ها رو تکتی عصبانبا

   بخوابهتمیعصبان
 
   شدت برگشتم طرفشبا
 
  کردی زده بود و خونسرد نگاهم مهی تکواری دبه
 
   شد وشتری بتمی عصبانشی خونسردنی ااز
 

  گفتم
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 ......  غذاش خوبه کهی بلده نه حتي نه خانه داریکنی پشه خودت فکر محتما االن_
 

  دی حرفم تموم شه و دستم رو کشنزاشت
 

   گفتم چون دستش زخمم رو لمس کزده بودی آخکه
 

  و لباش رو گذاشت رو لبامواری به دچسبوندم
 
 . دی آروم بوسو
 

   ازم جدا شد و کناره گوشم گفتقهی از چند دقبعد
 
   بود که خوردمیی غذانیبهتر _
 
  رونی از آشپزخونه رفت بو
 

  رو جمع کردم و رفتم تو اتاقمزی شده ممبهوت
 
   خوابم بردشی پقهی با همون لباس ها خودم رو پرت کردم رو تخت و با فکر کردن به چند دقو
 
   شدمداری دره اتاقم از خواب بي صدابا
 

   صبح بود از جام بلند شدم و درو باز کردم3 ساعت
 
  دمی ذدهی رنگ پری خمار و صورتيبا چشمها  رویرعلی امو
 

   شدماری و هوشدمیترس
 

 .  گفتمی رو گرفتم و کشوندم داخله اتاق و درو بستم با نگراندستش
 
   شدهی چریام _
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  يدار.......قرص_
 
  يخوای می چيبرا _
 
  حات تهوع دارم _
 

   همون لحظه حالش بد شد و رفت طرفهکه
 

  باال آورد با دو رفتم سمتش وییدستشو
 

 ...  کردم بخوابه رو تختمکمکش
 
   جعبه قرصه زده تهوع دراوردم و بهش دادمهی داخله کشو از
 

  باال آورد و آروم گفتیی دوباره رفت تو دستشوکه
 
   دلميآ _
 

  رو کاناپه ونهی سمتش و کمک کردم بشرفتم
 
   هول گفتمبا
 
 .......... با چند تا دارورمی من برم برات سرم بگریام _
 

  حرفم تموم شهنزاشت
   داد زدی حالی با بو
 
  نههههههه _
 
  امی و مرمیچراااا ؟حالت بده زود م_
 
   نکن سگ شمي کارهی دایآ _
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  دیچی دوباره به خودش پبعد
 

   نشستم و گفتمکنارش
 
   کنم ؟کاریپس چ _
 
  ارشی کارم هست بزی مي شربت روشهی شهی داخله اتاقم  برو _
 

   گفتم و رفتم داخله اتاقش و شربت رو برداشتمباشه
 
   رفتم تو اتاقمو
 
 ...  برم طرفش تا شربت رو بدم کهخواستمیم
 

  هی چه شربتنی انمی ببسای وااصال
 

  خوندم که دادم درومد  روروش
 
  خشم رفتم جلوش و گفتمبا
 
   ؟ي رو خوردي و تندي و غذا به اون شوری زخم معده داشتتو _
 

  دی و درش رو باز کرد و سر کشدی جواب بهم شربت رو از دستم کشبدون
 

   نشستم و گفتمکنارش
 
  ؟... یکنی مکاری چوانهید _
 

  دیخورد و رو کاناپه دراز کش  روشربت
 
   گفتمیمونی لحنه پشبا
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 ....  من شد که تورهیهمش تقص...همش  _
 

   ادامه بدم که خودش گفتنتونستم
 
   بود که خوردمیی غذانی بار بهت گفتم که بهترهی _
 
   ؟یگیچرا چرت م _
 

 و بغلم دی سمته تختم و انداختم روش و خودش هم لباسش رو درآورد و کنارم دراز کشدی شد و دستم رو کشبلند
 :  کرد و گفت

 
  یگی فعال چرت م زده به سرت و توی خوابیب_
 

  گفتم  معدش افتادم وادهی دوباره
 
  ي زخمه معده داریاز ک _
 
  سال 10 _
 
   ؟یبخاطره چ _
 
   نا مناسبهیحرص و جوش و تغذ _
 

 ..... پس__
 

   حرفم رو کامل کنم و گفتنزاشت
 
  یبهتره بخواب _
 
 .....   پلک هام بسته شد و بخوابم بردمیشونی پي بوسش روبا و
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 شیستا
 

 دمی پوشی هام رو تند تند ملباس
 
   من کار دارمرضای علگهیبدو د_
 
  شونیاومدم برو سوار ماش+
 
 باشه فقط زود باش_
 

  رو برداشتمجیی رو درست کردم و سوشالم
 
 انی رو پادی خواست بره دانشگاه منم که بایم
 

   کار کنمنامه
 
   برمدی ببره منم که بانی خواست ماشینم
 

  رمی تا جوابش رو بگشگاهیازما
 
  اومدي نشستم که با لبخندنی ماشتو
 
  من کار دارماي اومدریچرا انقدر د_
 
  خب بابا اومدم کهیلیخ+
 
 پووووووف_
 

   رو روشن کردم رسوندمشنیماش
 

 شگاهی و رفتم سمت ازمادانشگاه
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   کردم ودای پارك پي جاهی شلوغ بود یلیخ
 

  رفتم باالعیسر
 
  اومدمشمی جواب ازماي برادیسالم ببخش_
 
 

  اسمتون؟خوب
 
  تابانشیستا_
 

 دی لحظه صبر کنهی بله
 دایآ_
 
  هینجوری شده چرا صدات ایچ*
 

   کنارزدمش
 
  گفتنجای اشهی نمدای تو امی  برایب_
 
   شدهی تو چای خب باشه بیلیخ*
 
   بغلشدمی رو بست پردر
 
  نه؟ای ی گی شده میچ*
 
  رو گرفتمشمی رفتم جواب ازمادای خب، ایلیخ_
 
 خب؟*
 

  مردمی داشتم از خنده مکردی نگاهم ممنتظر
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 من سرطان دارم... مندایآ_
 
   ستای گفتی؟چیچ*
 
   بغلم گفتم االنه که بدبخت سکته کنهدی پرو
 
 مینی کردم نی پاشو از روم شوخدای ايهو_
 
  شداله
 
   دونه زد تو سرمهی

 
 ... سرطیگی میبرو گمشو عوض*
 
  زد و گفتیغیج
 
  له شد؟ی کی؟گفتی گفتیتو االن چ*
 
 مینین_
 

  زد تو سرمدوباره
 
  سرم درد گرفتي خریلیخ_
 
 دونه؟ی مرضایعل+
 
  هم سرکارت بزارمکمینه اومدم به تو بگم _
 
  رو بده من که از بچهتینی نینیریخوب ش*
 

  تو ذوق دارمي برای ولادی مبدم
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  چقدر خوشحالم من که عاشقی دونی نمدایا_
 

  هم که دوست دارهرضای علبچم
 
 اد؟ی می کیعل*
 
  بعد ظهر_
 
  من بمون منم حوصلم سرشیخوب ناهار پ*
 

 رفته
 
  خداخواسته قبول کردماز
 
 حاال چند وقتشه؟*
 
  ماههی_
 
 ؟ی دونستی نمي ماه حامله اهیخاك تو سرت *
 
  دارمبیوا مگه علم غ_
 
  کنم؟ی خب ناهار چیلیخ*
 
 ؟يمگه بلد_
 
  شور بهش دادميای الزانهی روزینه د*
 
 مردی ته خورد تا صبح داشت از معده درد متا
 

  معده دارهزخم
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 نه_
 
  اره*
 
 گهی بابا پس حواست بهش باشه ديا_
 

 ری بگادی ي اشپزتوام
 
 ي از اشپزادیبدم م*
 
 يری بگادی دی بايغلط کرد_
 
 ي خدمت کار داريبرو بابا تو که خودت بلد*
 
  سر بچم همچیاه حرف نزن سر خودم که ه_
 

 رفت
 
  بچم بچم کنیحاال ه*
 

  بهش گفتمیی بابابرو
 
  کوچولو تو شکممی نی نهی ذوق داشتم یلیخ
 

  داشتم
 

  و تو دلم باهاش حرفدمی رو رو شکم کشدستم
 

 زدم
 
  به خودم اومدمدای اي صدابا
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  کنم؟ی دارم صدات مییکجا*
 
  بله؟نجامیا_
 
   ناهارایب*
 
 ناهار؟_
 
  سرخ کردممی داشتسیاره سوس*
 
 باشه اومدم_
 

  غذا بهم خوردي که بونی نشستم همزی مسر
 

 یی سمت دستشودمی دوعیسر
 
  غذا بخورمهی جان بخدا گشنمه بزار ی نی ناه
 
 دای اشی به صورتم زدم و دوباره رفتم پیاب
 
 ؟یخوب*
 

  تونستم سرم رو تکون بدمفقط
 
 کنهی متی داره اذومدهی هنوز ننیبب_
 
 شهی مثل خودت مي اقهی عتهی اومد ای دنگهیمعلومه د*
 
  گفتمغی جبا
 
 ی برو گمشو عوضدایآ_
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   و گفتدیخند
 
  غذا بخورزمیحرص نخور عز_
 

  بردی نملمی مگهی چپ باش نگاه کردم دچپ
 
  غذا خوردنبه
 
  کردم بعدظهر بشه تا برم خونهی مي شمارهیثان
 
 هی عکس العملش چنمیبب
 

 شیستا
 ...دایآ_
 
 هوم؟*
 
 حالم بده_
 

  چپ نگاهم کردچپ
 
 یکنی مينجوری ماهته اهیبرو بابا خوبه *
 

 ادی االن شوهرت مگهی برو خونت دپاشو
 

  کردم و با لحن بچگونهزونی و لوچم رو اولب
 

 گفتم
 
  احساسی بریبرو بم_
 

 رفتمی مدی بود با5 ساعت رو نگاه کردم پاشدم
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  و مانتوم رو برداشتمدای رفتم تو اتاق اخونه

 
 ه؛ی داشتم بدونم واکنشش چدوست

 
 اناراحت؟ی شهی مخوشحال

 
 گهی دشهی ناراحت بشه داره بابا مچرا
 

   به خودمی هم انداختم رو سرم نگاهشالم
 

  چند وقت الغر شده بودمنی چقدر تو اکردم
 
   نهي واشدمی چاق مگهی چند وقت دتا
 
 به خاطر بچم تحمل کنم دی بایول
 
   مواظب خودت باشرمی من مدایآ_
 

  های مواد کباب رو اماده کردم نسوزونبرات
 
   باشیرعلی به فکر امکمی

 
  سوال اومد تو ذهنمهی خواستم برم که یم
 
 ...یراست_
 
 هان؟*
 
   من رفتمیچیه_
 

  برم که دستمو گرفتاومدم
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  ستا؟ی بگی خواستی میچ*
 
  گمی بعدا بهت میچیه_
 

 رونی ماچ کردم و زدم بلپشو
 

   بود5:30 به خونه ساعت دمیرس
 

  بگم بهش؟ي چه جورخوب
 
   شام درست کنمهی حاال برم دونمینم
 
  خانم؟جهیخد_
 

   خانومجانم
 
 م؟ی داري قورمه سبزلی وساگمیم_
 

 اره
 
  بعد خودت هم برو،بچترونیبرام بزار ب_
 
  ضهیمر
 

 دهی خانوم خودتون رنگتون پرآخه
 
   بچت مهم ترهستیمهم ن_
 
  شاد شدافشیق
 

  یمرس
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  ارمی زدم و رفتم لباس هام رو دربيلبخند

 
  و لباس هام رو دراوردمزی رو گذاشتم رو مفمیک
 

  برهشدی داشت اماده مجهی خدنیی پارفتم
 

  امادهی رفتنش رفتم تو اشپزخونه همه چبعد
 

  بود شروع کردم به درست کردنگذاشته
 

  از دستم در رفته بود بعد از درست کردنزمان
 

 رونی خودم رو شستم واومدم بعی حموم سررفتم
 
 دمی تاپ دامن هامو پوشنی از خوشگل تریکی

 
 یحی ملشی اراهی و ختمی موهام رو دورم رو
 

  خوب شده بودم رفتم تو اشپزخونهکردم
 

   رو که بازی همه چکردمی چک مداشتم
 

  هوادمی پری عليصدا
 
 سالم+
 
   بابادمیترس_
 

   و به سمتم اومد و بغلم کرددیخند
 
 زیبرو لباس هات رو عوض کن تا من م_
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 نمی بچرو
 
  يباشه حاال چقدر خوشگل شد+
 

  که با نوك انگشتاشنیی رو انداختم پاسرم
 

   چونم و سرم رو اورد باال و لباش روری زگذاشت
 

  کردم چندشی رو لبام منم همراهگذاشت
 
  گذشت که حس کردم االنه که باالي اهیثان
 
 یی سمت دستشودمی ازش جدا شدم دوعی سرارمیم
 

  که خورده بودم و نخورده بودم رو باالی چهر
 

 قهی دو دقزارهی ما نمي از بچه نمی اای باوردم
 

   اب بزنمشدی به صورتم که نممی باشباهم
 

  دور دهنم رو پاك کردمشدی پاك مشمی اراتمام
 

 ومدی از پشت در مصداش
 
  بازيشدی ستا چیخوب+
 
   رو باز کردمدر
 
  زارهی نمگهی بابا از دست بچه توعه دیچیه_
 

 قهی دو دقمی باشراحت
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  بچم؟ی ؟گفتی گفتیتو چ...ایاشکال نداره ب+
 
   لبخند گفتم ارهبا
 
 گفتی میچی لب ری اومد سمتم و محکم بغلم گرفت و زهوی

 
 شدمی له مداشتم

 
  خنده گفتمبا
 
 نی تو اای بچه له شد اخرش یچیمن که ه_
 

  دای اون اای یکنی رو له مبچه
 
  ازدونمی چقدر خوشحال شدم نمی دونینم+
 

   کنمکاری چیخوشحال
 

  و گفتمدمیخند
 
   حداقلمی شام بخورمی برایمن خودم هم ذوق دارم ب _
 
   گشنمهیلیخ
 
  من به تو بچم غذا بدممی برایاره ب+
 
 دایآ

 
   زنگ زدملمی ستا رفت به وکنکهی از ابعد
 
  ي قادريسالم آقا _
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  دی خوب هستیسالم خانومه نام _
 
   راجبه طالقم حرف بزنم باهاتونخواستمیراستش م...ممنون  _
 
  شنومیم _
 
 از شاهد یکی ي براشی که دفعه پدیدونی مدی کنمی تنظی برگه طالقه توافقهی دوباره خوامیخب راستش من م _

  ادی اومد و نتونست بشی پیهامون مشکل
 
   هستمانیبله درجر_
 
 .... شونمی تا اکنمیپس من امشب با همسرم صحبت م _
 

   حرفم رو کامل کنم و گفتنزاشت
 
  دی شدند بهم خبر بدیهر وقت راض _
 
  باشه خداحافظ _
 
  یخداحافظ خانومه نام_
 
 قطع کردم و رفتم  روی گوشقی نفسه عمبا
 
  کردملمیتو اتاقم و شروع به جمع کردنه وسا 
 
   خودم هم حاضر شدمو
 

  با هزارلمی که حاضر شدم وسانی از ابعد
 
  زحمت و کشون کشون چمدون رو از پله 
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   آوردمها
 
  ي و کنار مبل گذاشتم و نشستم رونییپا
 

  ادی بیرعلی تا اممبل
 

   شددای پری باز شد و قامت امقهی از چند دقبعد
 
   جام بلند شدم و بهش سالم کردماز
 

  نگاهش رو آورد باال و با تعجب نگام کردکالفه
 
  ؟يری مییجا _
 
   گفتمي خونسردبا
 
   خونمرمیآره دارم م _
 
   گفتیجی گبا
 
  خونت _
 
 ....  خونهنی رفته بخاطر همادتی نکهیمثله ا _
 

   ادامه بدم و به زخم سرم که معلومنتونستم
 

   اشاره کردمبود
 
   که تو نگاهش بود بهم نگاه کرد ویمونی پشبا
 

   گفتکالفه
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   ؟؟دای آياری در ميچرا بچه باز _
 
  احترام گذاشتم و موندم تا بهت خبر بدم وتتی به شخصی بهت خبر بدم برم ولنکهی بدونه اتونستمی من منیبب _

..... 
 

   وسطه حرفم و بلند گفتدیپر دوباره
 
  بسسسس کن _
 
  برسونم_
 
   تعجب و خشم نگام کرد و گفتبا
 
   کنمکاریچ _
 

   رو برداشتم و رفتم سمتش و گفتمچمدونم
 
   راحت بشهالتی از جام و خونم خخوامیم _
 
   با پوزخند اضافه کردمو
 
  یکه به دفعه خدا نکرده بهم شک نکن _
 

  و چمدونم رو گرفت و راهدی از خشم کشینفس
 
  و چمدونم رو گذاشتیافتاد سمته دره خروج 
 
   و نشست پشته فرموننیداخله ماش 
 
  خونه که جزنی بار به انی آخريبرا
 
  برام نداشت نگاه کردم و سوار شدمیبدبخت 
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 شی ستايو آدرس رو دادم دلم برا 
 
  سوخت 
 

  و بامیای ما کوتاه مشبی بعد از ماجرا دکردی مفکر
 
  میکنی میهم زندگ 
 
 .....یول

  دره خونه نگه داشت و چمدونم رويجلو
 
 یآورد باال و گذاشت داخله اتاق نگاه اجمال 
 
 ی ولیبا خونه کرد و رفت سمته دره خروج 
 
 وسطه راه برگشت و درو بست و با سرعت 
 
  مثله تشندی بوسقیاومد سمتم و لبام رو عم 
 
 ی و هر چدهی که تازه به آب رسي اه
 
 شی همراهشهی برعکسه همشهی نمری سخورهیم 
 
  ازم جداقهی بعد از چند دقدمشیکردم و بوس 
 
  شد و کناره گوشم گفت 
 
  یتو هنوز زنه من _
 
  رونی ازم جدا شد و رفت بعی سرو
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  کنه که من هنوزدی بهم تاکخواستی مانگار
 
  زنشم 
 
  هی گررهی مبل نشستم و زدم زي بغض روبا
 
   االن دلتنگشماز
 

  تحمل کنم و بدونشتونمی ميچطوز
 
   بگذرونمشهی رو مثله هممیزندگ 
 

  مبل درازي شدت گرفت رومی گردوباره
 
 ...  خوابم بردی و از خستگدمیکش 
 

 شیستا
   رو باز کردمچشمام

 
  کردمی می خفگاحساس

 
  بلهدمی انداختم که دی خودم نگاهبه
 
   افتاده رو مناقا
 
  لبم نشستي روي لبخندشبی دياداوری با
 
 دی و سفاهی نذاشت دست به سگهی دشبی داز
 

   دکتررفتمی مدی امروز بابزنم
 
  ذور دستا و پاهاشو از روم بلند کردم و از تختبه
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 دمی شکمم کشي روی دستنیی پااومدم

 
   سالم دادممینی نبه
 

  دمی لباس هام رو پوشعیسر
 
 يریکجا م+
 
   هوادمی ترس پراز
 
 گهی دکتر درمی منو بترسون دارم مایتو فقط ب_
 
  کهي شغلتو ول کردي دادفی خوابالو تشدیلیخ
 

 کاری بعد بگهی زود تر درستو بخون ديکرد
 
  مارستانی به بابام گفتم برو اونجا تو بنینش
 

  کن تا درست کامل تموم شهکار
 
   منم حاضر شمستای خب باشه وایلیخ+
 
  ها زود اماده شويمثل دفعه قبل طول ند_
 

  زود اماده شد و باهمیلی دفعه قبل خبرخالف
 

   که اسم منو صدای منشي دکتر با صدامیرفت
 
  هم اومد تورضای تو علمی رفتکردیم
 

  کارمونمینی ها گفت بشنهی انجام دادن معابعد
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 داره

 
  که گفتمی نشستشی صندليرو
 
   که براتون افتادهیخانوم تابان با اتفاق*
 
  هست و هر استرسفی ضعاری بگم رحم شما بسدیبا
 
   زنگ خطره همهی که به شما وارد شه ی اظطرابو
 
   مراقبدی خودتون و هم بچه پس بايبرا
 

  دیباش
 
 ...موی نکنی چمی کنی چدی و داد و حرف زد بایی برنامه غذاهی و
 

  از اتاقی تکون دادم بعد از خداحافظيسر
 

  رونی باومدم
 
 میخب کجا بر+
 
 دونمینم_
 
  بود1 ي هاکی ساعت نگاه کردم نزدبه
 
 می ناهار بخورمیبه نظرم بر_
 
 باشه+
 
  سمت رستوران حرکت کرد تو کل راهبه
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  و من داشتممی دومون سکوت کرده بودهر
 
  کردمی فکر مومدی مای که بچه دنی زمانبه
 

  کنمی بغلش مادی مای که دنیموقع
 

  تنشی لباس خوشگل صورتهی دختر بود اگه
 
  کنمیم
 

  ی ابي لباس هاهی پسر بود اگه
 
 ي فکر لباس هاشون بودم که با صداتو
 
 رونی از فکر اومدم بیعل
 
 میدی رسدییبفرما+
 
 ادهی پنی شد منم از ماشادهی پنی از ماشو

  شدم
 

 می دستم رو گرفت با هم وارد رستوران شدکه
 
  که گارسون اومد سمتمونمی نشستزی مهی رو
 

 دی دارلی می چدی خوش اومدسالم
 
  منو داد دستمونهی و
 
 ي خوری می به من نگاه کرد و گفت تو چرضایعل
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   کردمی منو نگاهبه
 
 دهیکوب_
 
  باشه+
 
  رو کرد سمت گارسونو
 
  ی با نوشابه مشکدهیپرس کوب 2+
 

 نیهم
 
 بله+
 

  دستم رو گرفترضای گفت و رفت علي اباشه
 
 ؟یکنی فکر می گفت به چو
 
 رهنی پهی فکر کن دختر باشه يبه بچه وا_
 

   کمهی تنش کنم بغلش کنم خوشگل
 

 ی زبوننیری تر که شد بدو بدو راه بره و شبزرگ
 

  خواد بغلشی از االن دلم می علي واکنه
 

   بوسش کنمکنم
 

 رفتی ته دلم ضعف مگفتمی رو منای ایوقت
 
  باشهی نداره که چی من فرقياره برا+
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   توهی سالم باشه و شبفقط
 
 ؟یپس تو چ_
 
 ي بعديبرا... شاایا+
 

   رو پرت کردم طرفشي کاغذدستمال
 
 ای حیبرو گمشو ب_
 
  تا بچه داشتم2 دادم ه؟دوستی خنده گفت مگه چبا
 

  وگرنه مهدکودكکنمی دارم مراعات تو رو متازه
 
  براتکردمی مباز
 
 ای حی بی عوضیلی خییییییعل_
 
 گهیخوب منم بچه دوست دارم د+
 
  نه به قولگهی خب کم دیمنم دوست دارم ول_
 

   مهدکودكشما
 
  بزنه که غذا رو اوردنی اومد حرفیعل
 
 رضایعل
  خونه رو باز کردمدر
 
  خانم خانمادییبفرما_
 

  زد و اومد تو و من پشت سرش رفتميلبخند
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 دکتر خودم رو انداختم رو مبل حرف خسته

 
 ی استرس و اظطرابچی هدی نباشدی ذهنم اکو متو
 

  گفتی مشبی هم دری وارد شه امبهش
 
  طالق رو انجام بدهي خواد کارایم
 

  رفت باال تا لباس هاشو عوض کنهشیستا
 

  رو گرفتمری رو برداشتم و شماره اممی گوشعی سرمنم
 
 ریسالم ام_
 

 ی خوبی علسالم
 
 ؟ی تو خوبیمرس_
 

 ؟ی بله کارم داشتممنون
 
 مینی جا همو ببهی بعد ظهر شهی اگه مریاره ام_
 

 ستشی ندای خونه من اای بباشه
 
 ؟ي نداري کارامیباشه م_
 
  خدافظنه
 

  و قطع کردم و چشمام رو بستم کهیگوش
 

   کم چشمام گرم شدکم
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 ؟ی داشتکارمی چخوب

 
  من دارمی نه ولای بهت گفته دای ادونمی نمریام_
 

 شمی مبابا
 

 واقعا؟
 
  اره_
 

   باشهمبارك
 
  اومد سمتم بغلم کردو
 
  کهی دکتر به خاطر اتفاقمیامروز که رفته بود_
 

   بود گفت استرس بهش وارد شهافتاده
 
  خودش هم بچهي زنگ خطره هم براهی

 
  رو چقدر دوستگهی دوتا همدنی ایدونی که متو
 

  ماه7،8 هی کنم ی ازت خواهش مدارن
 

  طالقتو انجام بدهي کن بعد کارهاصبر
 

  کردم تا جوابمو بدهی نگاهش ممنتظر
 
  خب باشه فقط به خاطر تویلیخ
 
 به خاطر من؟_
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  گهی داره
 

   کردم و گفتمنگاهش
 
 ي خوای فهمم؟تو نمی من خرم؟نمریام_
 
  با هم دردودلشهی ما هم؟مگهی حرف بزنی کسبا
 
 م؟ی کردینم
 
 
  فهمم حستوی نمی کنیاالن حس م_
 
  ي نگاهافهممی خودم عاشقم مدا؟منی آبه
 
   فهممی رو متو
 

 ...خب
 
   ادامه ندادگهید
 
  بدمتی از غرور و خود خواهیدونیم  رويزی چهی ریام_
 
  ندارهی غرور در کنار عشق و دوست داشتن معنادیم 
 
  رو با خودتفتی کن زودتز تکلیداداش پس سع 
 
  یمشخص کن 
 
   فکر فرو رفته بودتو
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   به شونه اش زدم و گفتمی شدم و دستبلند
 
  اونم دوستت داره مطمئن باش_
 
 رونی از خونه رفتم بو
 
 دایآ

 
  گهی بار دهی برام فرستاده بود رو ری که امیامیپ

 
  خوندم

 
 گهی ماه د7 ي برا وقت محضر و دادگاه رو «
 
  هم صحبت کردم اونملتیانداختم با وک 
 
 قبول کرد و گفت هر وقت همه کارها درست 
 

 »  می بهش خبر بدشد
 

   رو انداختم رو کاناپه و بعد از حاضریگوش
 

  نای اشی راه افتادم سمته  خونه ستاشدن
 

   زدم و منتظر شدم تا درو باز کنهزنگو
 
  بله_
 
  دامیآ _
 
   توای بیی تودایاِ آ_
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   زددرو
 

  ی سمته خونه و بعد از سالم و احوالپرسرفتم
 
 

   مبلي رو دراوردم و نشستم روچادرم
 

   چقدر گرمهاوففف
 

   آب پرتقال رو گذاشتینی سشیستا
 
   رو به روم و کنارم نشستزی ميرو
 

   زدم و گفتميلبخند
 
   چطوره ؟ی نیحاله مامان ن_
 
  ارمی همش باال میاوممم خوبم ول_
 
 ی هستينجوری ماه ا3تا اشکال نداره ستا _
 
  یشی بعدش خوب ماما
 

  زد و آب پرتقالش رو برداشت و خورديلبخند
 

   هم اومدرضای موقع علهمون
 
  سالم_
 
   طرفانی خانوم از ادایسالم آ_
 
 ... بزنم وشی به ستاي سرهیاومدم _
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   باهاتون حرف بزنمخوامین_
 

   نگاهش کردم و گفتمیسوال
 
  دییبفرما_
 

  مینشست
 
  شده و هرفی ضعشی که رحمه ستادیدونیم_
 
 هی براش ی اضطرابای یاحساس استرس 
 
  زنگه هشداره 
 

  عالقه داره و منیلی بهت خشیستا
 
  ری که با طالق تو و امترسمیم 
 شیبه ستا 
 
  وارد شه پس ازتياسترس بد 
 
  ما شمای نی بعد از تولد نکنمیخواهش م 
 
  دیریطالق بگ 
 

  نییتم پا رو انداخسرم
 

  و همه جا باهامشهی همشی ستاگفتی مراست
 
   کردهمیبوده و همراه 
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  شی فقط بخاطر ستایباشه ول_
 
   کرد و گفتي خنده ارضایعل
 
   هم گفت فقط بخاطره منیرعلیام_
 
 دندی خندشی با ستاو

  شیستا
 
 ماه بعد 7

 شیستا
 
  گفتمغی جبا
 
  پرستشي لباسازنمتای مامی به خدا مدایآ_
 
 داااااااای بزار کنار ارو
 
  خورمی نزن نمغی خب بابا انقدر جیلیخ+
 
  کنمی حرص گفتم من از دست تو سکته مبا
 

 نمیبی رو نمبچه
 
 ی اللگنی نمیستا جان حرف نزن+
 
  اومد تو و گفترضایعل
 
  رو سرشوننی بابا باز چه خبره خونه رو گذاشتيا*
 
  به من که از خشم سرخ شده بودمی نگاهو
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   و گفتکرد
 
 يچرا لبو شد*
 
  تمامکنمی سکته مدایمن اخرش از دست ا_
 

 ختی ها رو بهم رلباس
 
   نشده که خودم جمعشيزی خب بابا چیلیخ*
 
  مامانت کارت دارهنیی پامی بردی کنم پاشیم
 
  دی شما برامیباشه االن م_
 
   ایباشه زود ب+
 

   پاشدمی رفتنشون از جام به سختبعد
 
 هی الغر با کلی ههی نگاه کردم نهی خودم تو ابه
 

 ومدی که تنم بود بدم می گنده از لباسشکم
 
   گشاد بودیلیخ
 
 نیی پله ها اروم اومدم پااز
 
 بله مامان؟_
 

 ؟یخوب
 
  اره خوبم_
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  بچه امادس؟ساك
 
 زارمشی می در اوردش ولدایآ_
 

  نی برو بشباشه
 
  اومد کنارمدای مبل نشستم که ايرو
 
 ادی سرم درد مدایا_
 
   بخوری قرصهی+
 
 ؟ياری برام بشهیم_
 
 امیباشه االن م+
 

  گهی رو بستم چقدر زود گذشت چند روز دچشمام
  ومدی مای دنبچه

 
   دختر بود و من اسمش رو انتخاب کردمبچه

 
 ....پرستش

 
  چند وقتنی دوستش داشتم همدم من بود تو ایلیخ
 

 دنی چرخی خانواده مثل پروانه دورم متمام
 
  بزنمدی و سفاهی دست به سذاشتنینم
 
  شکم گندهنی تنبل شده بودم با ایلی خگهید
 
  تکون خوردشدینم
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  چشمام رو باز کردمدای اي صدابا
 
  قرصایستا ب_
 
 ؟؟یکنی می چی علری با امدای ایراست.  یمرس_
 
 میستی ما ماله هم نگهی بکنم تهش طالقه ددی باکاریچ_
 
 ؟ی فکر کنشتری بيخواینم_
 
  رو گرفتمممیتصم_
 

 .  زدمي گفتم و لبخندي اباشه
 
 ؟يخندی میواس چ_
 
  ؟دمی خندیمن ک_
 
 ؟يدینه االن خند_
 
 ؟ي شدیباز تو جن_
 

  از جان بلندی رو که خوردم با سختقرص
 
 ومدی هم دنبالم مدایا.شدم و رفتم تو اشپزخونه 
 
 ؟يدی خندی واس چگفتی میو ه 
 
 گفتم.  سواالش بازم خندم گرفتنی ااز
 
 .  ول کنریتو رو جون ام 
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  اومد ساکت شدری اسم امتا
 
 دایآ

  ي از کنارم رد شد و نشست روشیستا
 

  غی جي رفتم طرفه آشپزخونه که صدامبل
 

  باعث شد برگردم و با سرعت برمشیستا
 

  زدی مغی از درد عرق کرده بود و جطرفش
 
   شالش رونکهی اومد سمتش و بعد از ارضایعل
 
   سرش انداخت بغلش کرد و رفترو
 

   چادرم رو سر کردم و با مامانعیسر
 

   کهیمارستانی سمته بمی راه افتادشیستا
 
   رو بردشی ستارضایعل
 

  شی رو پارك کردم و با مامان ستانیماش
 

   سمته اطالعاتمی افتادراه
 
  ردند تابان رو کجا بشی ستادیببخش_
 
   لحظههی_
 

  هی و بعد از چند ثانوتری رو کرد داخله کامپسرش
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 : گفت
 
  بردنش اتاق عمل _
 
  کجاست_
 
  ته راهرو سمته راست _
 
  ممنون_
 

   افتادم سمته اتاق عملراه
 
   نشسته بود و با پاشی صندلي رورضایعل
 
   ضرب گرفته بود بودنی زميرو
 

  هم کنارمشی نشستم و مادر ستاکنارش
 
  نشست و شروع به دعا کردن کرد 
 
   ساعتي رودمی نگاهم رو کشی خستگبا
 

   داخله اتاق عملهشیستا  ساعته که3 حدود
 
   کتاب قرآنم نگاه کردمبه
 

  دمیند  رویرعلی ماهه ام7 حدوده االن
 
 ي برارازی که رفته شدمی شنرضای علاز
 
  تیمامور 
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 ير برا با18 کهی براش تنگ شده طوردلم
 

  مجبور شدم برم عطرش روی  دلتنگرفعه
 
   رو رفع کنمامیبخرم و دلتنگ 
 
   برم عطرش رودی بار با19 ي باشه براادمی

 
  تموم شده انقدر که ازش استفادهبخرم

 
  کنمیم 
 
   شددهی که بهم کوبي دري صدابا
 
   خودم اومدمبه
 
   به طرفه خانوم دکتر هجوم آوردرضایعل
 
 حاله همسرم خوبه ؟؟ _
 

   کرد و گفتي دکتر خنده اخانوم
 
   تونی نی تون حالش خوبه هم مامان نی نی ن بله هم_
 

   رفترضای علی بدون توجه به خوشحالبعد
 

   کهی توده صورتهی پرستار به قهی از چند دقبعد
 

  رونی کرده بود اومد ببغلش
 
  دشی با شوق رفت بغلش کرد و بوسرضایعل

 یکج کردم و رفتم طرفه خروج  راهم رومنم
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 رمی بگینیری تا شمارستانیب 
 

 شیستا
   دلم بودری که زي توجه به دردیب

 
  مبل نشستمرو
 
 حالت خوبه؟+
 
  کنم وقتشهیفک م...نه_ 
 
 دمی کشیغی جاری اختی بدی دلم کشری که زيری تبا
 
 ارمی صبر کن االن لباس مقهیدو دق+
 

  سرم رو تونستم تکون بدمفقط
 
  لباس هام رو اوردعی سررضای عرق بودم علسیخ
 

 شدی مشتری هر لحظه بدردش
 
  سوارعی تونستم تحملش کنم سرینم
 

 می راه بودي وسط هامی شدنیماش
 

   شدمی نمگرانی دي متوجه حرف هااصال
 

  تار شد و پلکام روهم افتاد ودمی کم دکم
 
 دمی نفهميزی چگهید
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   تو شکمم احساس کردمي دردبا
 

 دمیشنی رو اروم باز کردم صداشون رو مچشمام
 

   باز من صداشوني چشمادنی با دکه
 

   گفتمیفی ضعي شد با صداقطع
 
 ...بچم_
 
  خوشگله دخترمونیلی خارنشیاالن م+رضایعل
 
  رو  لبم نشستی جونی  بي حرفش لبخندنی ابا
 

   اومد توکی تخت کوچهی لحظه پرستار با همون
 
  قدمش مبارك باشه'

 
  مقدار بهش پول دادهی کرد و ي تشکررضایعل
 
  اومد سمت بچه و بغلش گرفت و گذاشت کنارمو
 
  ی کوچولو تو لباس صورتي بچه هی

 
 نمی کردم بشیسع
 

   برام مهم نبودی درد گرفت ولدلم
 

  زود گذشت بچه رو با عشق بغل کردمچقدر
 
  به صورت کوچولو و معصومش نگاهش کردمو
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  بچههی که ی مرسای ناز بود خدایلی خدا خيوا
 

  دختر خوشگلهی ي به من دادسالم
 
  ناز
 
 مشینی بزار ما هم ببي بچه رو خورديهو*دایآ

 
  پرستش که تا االن ساکت بوددای اي صدابا
 
  هی گرری ززد
 
  دراومدشی گرایب_
 
 ی عوضیمنو به اون بچه فروخت*
 
  ي خودتو داري تو جازمینه فع_
 

  بچه رو گرفت دستش و اذان خوند تو گوششبابام
 

 هی گرری انقدر دست به دست شد که اخدش زد زبچه
 
   بدمری شکمی من دیبچه رو بد_
 

  قطع شدشی که بچه اومد تو بغلم گرنیهم
 
 هی بچم مامانولیا

 
  چشم نظر کوچولوهی به سمتمون اومد و رضایعل
 

  گردنبند طال همهی کرد به لباس پرستش و وصل
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  و گفتدراورد
 
  هی و دی درد کشنهمهی خانومم که اي برانمیا+
 

  خوشگل اورد منو بابا کردبچه
 

   بدمری زدم اومدم بچه رو شيلبخند
 

  ازری به غدمی رو باال که اوردم دسرم
 
  ستی نی کسرضایعل
 
 اوا کجا رفتن_
 
  يدی بچه بود نفهمشیشما انقدر حواست پ+

 رفتن
 

 شیستا
  تو بغلم گرفتمکردی مهی رو که گرپرستش

 
  که ساکت شهدادمی تکونش مو
 
 ؟یکنی مهی قوربونت بشم اخه چرا گرزمیعز_
 
  برم حمومرهی بچه رو بگادی بعد مامانم رو صدا زدم بو
 
   اومد تورضای اتاق باز شد و علدر
 
  نگاش کن چه خوشگلهزمی دخترمو عزنی انمیبده ب+
 

 ....زمی بابا عزخوشگل
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 رونی از اتاق زد بو
 

  رو از پشت در برداشتم و رفتم به سمتحولم
 

   روز بود مرخص شده بودم2 حموم
 
 رهی بگی خواد مهمونی مگهی انقدر ذوق داره مرضایعل
 

   تو هر وقت بهترگهی فقط معطل منه ماالن
 

  رمیگی ميشد
 
 ادی هم کاراش تموم شده داره میرعلی امگفتیم
 

  اب گرم رو باز کردمدوش
 

 دای اشی رفت پفکرم
 
  رو دوست دارهری چقدر ناراحته اون امدونستمیم
 
 جاشونهی دوست داره فقط به خاطر غرور بنوی هم اریام
 

  چند دفعه خوبه بهشونرضای علدنی رسنجای به اکه
 

  ندارهیی بود غرور در برار عشق معناگفته
 

 نجای که ادم به اادی زیلی نه خی خوبه ولغرور
 

  برسه
 

  کنهی از حد ادم رو داغون مشی بغرور
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  از غرورشون بگذرنکمی ری امای و دای ااگه
 
  ندارننکارهمی جرات ای ولشنی راحت تر میلیخ
 

  رهی طالق بگدای دوست ندارم آمن
 
 دای خواد ای دوستشو نمی ناراحتی ادمچیه
 

  خواهر نداشتم رو پر کردهي لحظات جاتمام
 

   پشتم بود االن وقتشه من کمکشونشهی همبود
 

  رنی تا طالق نگکنم
 

  رونی و اومدم بدمی اب کشهی رو خودم
 

  که در اتاق باز شددمی هام رو پوشلباس
 
   مامان با بچه اومد توو
 
   بدهری بهش شری بچه رو بگایب*
 
 باشه و بچه رو گرفتم_
 

  نگاهدشی برم من به صورت گرد و سفقربونش
 

  کوچولوش رو گرفتم تو دستمي و دستاکردم
 

 یِنیری حس شهی حس مادر شدن خوبه چقدر
 
   بزرگ شهنی اشهی میعنی
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  ماه زود نگذشت؟9 نی نشه مگه اچرا
 

  که بچه بودم مامانمیی کردم به خوندن الالشروع
 

  خوندی مبرام
 

  الالگنجشک
  الالسنجاب

 باره دوآمد
  الالمهتاب

 یالالالالئ
 یالالالالئ
 یالالالالئ
 یالالالالئ

 دی زود خوابگل
 شهی هممثل

  ساکتقورباغه
 شهی بدهیخواب

 یالالالالئ
 یالالالالئ
 یالالالالئ
 یالالالالئ

  الالالجنگل
  الالالبرکه
  بر همه خوششب

  صبح فرداتا
 یالالالالئ
 یالالالالئ
 یالالالالئ
 یالالالالئ
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  به صورت قشنگش زدم و گذاشتمي ابوسه

 
  رضای علدمی تختش اومدم بلند شم که درو
 
  چاچوب درهدم
 
 ادی بهت میلیمادر بودن خ+
 
 ؟ینجائی ای از کادی میلیبابا بودن هم به تو خ_
 
 دمی شام صدات کنم که دياومده بودم برا+
 

  خواستم مزاحمتون شم حاالی خوابه نمی و دخترم داره مستی نحواست
 
  همه منتظرمونننیی پامی برایب

 
 رضای گفتم و با علي باشه ای ارومي صدابا
 

 نیی پامیرفت
 دایآ

 
  تولدهي برای مهمونهی شب ستا فردا

 
   گرفتهپرستش

 
 ي روشهی و مثله همدمی کشیقی عمنفسه

 
 ی پنجره نشستم و به بارونيمبل روبرو 
 
   نگاه کردمومدیکه م 
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  می خوده واقعي بودم برادلتنگ
 
  یرعلی اميبرا
 
 ....و
 

  ازشی قهوم رو برداشتم و کمفنجون
 
  خوردم 
 

   سال تلخ بود7 نی اي همه  مثله
 
   لبم نقشي روي لبخندشی تلخاز
 

  بست
 
  ی ولینی هاش رو ببتی سخته حمایلیخ
 

  ی رو نداشته باشدنشی دي اجازه
 

   و چشم هامزی مي رو گذاشتم روفنجونم
 
   خوابم بردقهی بستم بعد از چند دقرو
 

   شدمداری بمی گوشي با صداصبح
 
 بله ؟_
 
  ی بار زنگ زدم برنداشت5بله و بال چرا _
 
 خواب بودم ستا_
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   گفتي مانندغی جي صدابا
 
 ... وی باشنجای ادی با6 رفته ساعت ادتی نکهی مثل ای عصره تو هنوز خواب4ساعت _
 

 و قطع توجه به غرغرش تماس ربدون
 
   خوردمکی با کي چاهی نکهیکردم و بعد از ا 
 

   حمومرفتم
 

   ورونی ساعت از حموم درومدم بمی از نبعد
 

 ي به خشک کردنه موهام کردم همه شروع
 

   از موهام روی رو  جمع کردم و کمموهام
 
 ختمی صورتم ريرو
 
  رنگشدمی لباس بلند مخملم رو پوشعیسر 
 
  پام بودنیی تا پاشی بود و بلنديسورمه ا 
 
   داشتنی آستو
  
  کمرشي رویی کمربنده نازکه طالهی و
 
  خوردیم 
 

  هی نکهی رو پام کردم و بعد از امی مشککفش
 
  رومی مشکي کردم روسرحی ملشیآرا 
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   گردنم زدميسرم کردم و گرش رو رو 
 

   با عطره سردم دوش گرفتمنکهی از ابعد
 

  رونی و از خونه اومدم بدمی رو پوشمانتوم
 
   شدمنمی سوار ماشو
 

 ي دنبالم بود لبخندنی ماشهی شهی هممثله
 
  هیرعلی کاره امدونستمیزدم م 
 
  مومدی هاش خوشم متی حمااز
 

   ظبط رو باال بردم و راه افتادم سمتهيصدا
 

 نای ستا اخونه
 دایآ

 
  ادهی پنیپارك کردم و از ماش  رو نیماش
 

 .....  شدم
 
   شدم از صبحه داره بارونسی خی لعنتاه
 
  زنگ رو فشردم که بعد ازعی سربارهیم
 

   رفتم توعی در باز شد سرهی ثانچند
 

  شدی مشتری بگذشتی هر چقدر مبارون
 

  ومدی هم مرونی تا بی حتکی موزيصدا
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  شی نگام به ستاتی اون همه جمعنهیب

 
   و دستم روششی رفتم پی با خوشحالافتاد

 
  گونش رو  گردنش حلقه کردم ودوره

 
  دمیبوس
 
  سالممم_
 
   گفتی ناراحتبا
 
  يومدی فردا میذاشتیم_
 
  امی برم فردا بيخوایم_
 
  دایزر نزن آ_
 

   و برد طرفه اتاقه مهماندیکش  دستم روبعد
 

   کرد داخله اتاق و درو بستپرتم
 

  وردم و با شک گفتمٓ◌ رو درامانتوم
 
  ستا ؟یکنی مينجوریچرا ا_
 
 اسرار کرد یلی خرضای علی ناراحتت کنم ولخواستمی رو دعوت کنم به خدا نمیرعلی من مجبور شدم امنی ببدایآ_

 ... ودی طالق داري که فردا وقته محضر برادونمیکه دعوتش کنم و م
 
  یدست  زدم و بغلش کردم وي قه بلندقه
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  صورت نگرانش زدم و گفتمبه
 
  ستی برام مهم نگهی دستمیستا من ناراحت ن_
 
  بزارم حرف بزنه از اتاقنکهی بدون او
 
  رونیزدم ب 
 

   گفتم چون دوست نداشتم دوستم رودروغ
 
  نمی ناراحت ببشی روزه زندگنی بهترتو
 

  و گوشه سالن رودمی کشیقی عمنفسه
 
   نشستن انتخاب کردميبرا 
 
  ي هاوانی از لیکی کاناپه نشستم و يرو
   برداشتم و خوردم  روزی ميرو
 

   آب پرتغالمعاشقه
 
   از لذتي و خنکش لحظه انیری مزه شاز
 

   رو بستم و باز کردمچشام
 

   کهی کسي قفل شد داخله چشمهاچشام
 
 ....  اماکردمی قرار نگاهش می بود بامیدن
 

   دستاشي شد رودهی کشنگاهم
 

   رو به خودش قفل کردهی کمر کسدستاش
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   که ازش متنفز بودمبود
 

   لبام جا خوش کردي رویقی عمپوزخنده
 

  هم که اونورهشی که ستاقی عمانقدر
 
  سالن بود درك کرد 
 
   انزجار نگاهم رو ازش گرفتم و سرم روبا
 

  نیی پاانداختم
 

  شدی منیی گلوم باال و پاهی توبغض
 

  نه آبخواستی قهوه تلخه خودم رو مدلم
 
   تو دستم رونیریپرتغال ش 
 

   گوشم زنگ زدي توآهنگ
 
   توی سنگقلبه«
 »  عشقمون رو شکستشهیش
 

  از خودم بهم خورد که انقدر عاشقشحالم
 
   بودم 
 

   کهی افتادم سمته خروجراه
 

   دوره کمرمی ها خاموش شد و دستچراغ
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 منو به خودش چسبوند  گرفت و رو
 

  رضای علیی اون پسر دای طرفش ولبرگشتم
 

  دیرقصی که بغلم کرده بود و باهام مبود
 

  دنیرقصی افتاد با هم مری و امنی به نازننگام
 
  ي دستم رو گذاشتم روی ناگهانمی تصمهی  تو
 
  باهاش همراه شدم  ونشیس
 

   رومون قفلیرعلی امی عصب  ناراحت ونگاه
 

  سالن کامل خاموشقهی بعد از چند دقبود
 
   زدم کهیشد و پارتنر ها عوض شدند چرخ 
 

  و من پرتدی گرفت و کش  دستم رویکس
 
  مردمی که براش میشدم داخله آغوشه کس 
 

   هامهی ري عطرش رو توي بوصانهیحر
 

  نگاهش کردم  ودمیکش
 

   از خونییای دري چشاش تويدیسف
 

   شده بودگرفتار
 

   لحظه آهنگ عوض شدهمون
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   آهنگ آروم گذاشته شدهی شانسم از
 

   آهنگ تو گوشم زنگ زدمتنه
 
   تک تکه خاطرات روسمینوی موارای ديرو
  از گذشته با تو 

   هاتو تای خوبکشمی مسوزونمیم  روهاتیبد
   منکنمی می با تو  زندمو زندگیبدون

   قراره تو امیب
   انتظاره تو امچشم

  ی ماله منیگفت
 ام  گاه توهی تکمن
   احساس تواما
  دله عاشقم دل نبستبه

   عشقمون رو شکستي شهی تو شهی سنگقلبه
   منهي طرف عکسه تو روبروهر

   کمهدنیواسه د...  آسمونيچشمها
  مونهی می واسم باقی تو هم بگذرم چاز

   بمون که قدره تو بدونهی با کسالاقل
  قراره تو امیب

   انتظاره تو امچشم
   گاه تو امهی من تکی ماله منیگفت
   احساس تواما
   دله عاشقم دل نبستبه

   عشقمون رو شکستشهی تو شی سنگقلبه
 
 
   تک تک خاطرات روسمینوی موارای ديرو
  از گذشته با تو  
   هاتو تای خوبکشمی مسوزونمیم  روهاتیبد
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   منکنمی می با تو  زندمو زندگیبدون
   قراره تو امیب

   انتظاره تو امچشم
  ی ماله منیگفت
 ام  گاه توهی تکمن
   احساس تواما
  دله عاشقم دل نبستبه

   عشقمون رو شکستي شهی تو شهی سنگقلبه
 

  تموم شدآهنگ
 

  عی گونه هام سري روختی هام راشک
 
 نی ماشچیی و  سورونی بغلش اومدم باز
 
  رو از کناره در برداشتم و ازشیستا 
 
 رونی زدم بیمهمون 
 

   شده بودی بارون با اشکام قاطقطرات
 
  کرده بودسی صورتم رو خو
 

   شدم و راه افتادمنی ماشسوار
 

  یرعلی افتاد امنی ماشنهی نگام به آتازه
 

   بوددنبالم
 
   چشامي جلوکهی تر شد طوردی شدمیگر
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 .  شدتار
 

  ادهی پنی ترمز و از ماشي زدم روعیسر
 

  دمی و دوشدم
 
   دوری از همه چخواستمی کجا فقط مدونستمینم
 

  باشم
 
   از سرعتم کاسته شدیرعلی امي صدابا
 
  سای تو رو خدا واسایوا_
 

   عقب عقبنطورکهی طرفش و همبرگشتم
 
   داد زدمرفتمیم
 
   ؟ ولم کنيسال عذابم بد2 نی دوباره مثله ايخوای ؟هان ؟ ميخوای از جونم میچ_
 
  دمی عجز نالبا
 
   کن ولم_
 

   طرفم و دستاش رو دوره کمرم قفل کرداومد
    گفتمادی و با فرنشی زدم به سمشت

 
  ؟یکنی  چرا ولم نم؟يخوای از جونم می نشو چکمیخدا نزد تو رو_
 
   گفتادی صورتم با فرتو
 
   باالتر که ولت نکنم هان ؟لی دلنیچون دوست دارم چون عاشقتم از ا_
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   به صورتش کهکردمی نگاهش مزده شوك

 
  یی شده بود چشمهاسی حاال از بارون خهک
 

  که بر خالفیی تب دار بود چشم هاکه
 
   سرد نبودندگهی دشهیهم 
 
   از عشق داخلی موجي سردي به جاو
 

   بودچشمهاش
 

   روشیشونی رو قاب صورتم کرد و پدستاش
 
   چسبوند و گفتمیشونی پبه
 
   ؟ی بگيخوایتو نم_
 

    چشماش شدم و لب باز کردممیتسل
 
  دوست دارم_
 

  دی بلند خنددیخند
 

  رعد و برق گمي خندهامون تويصدا
 
  شد 
 

   گذاشت رو لبام  کرد و لباش روبلندم
 
   بار من هم به بوسه هاشنی دوميبرا
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  دادمجواب

 دایآ
 

  دی و دستم رو گرفت و کشنی زمگذاشتم
 

  دمی نالنشی ماشطرفه
 
  شی ستانهی ماشریام_
 
  ارنشی بچه ها بدمیم_
 
  شی ستانی بعد از قفل کردنه دره ماشو
 

   سمته خونمونمی و رفتمی شدنی ماشسوار
 

   بغلم کرد و برد تو  کرد و پارك  رونیماش
 

  خونه
 
  نی گذاشتم زمو
 

   که بایی و لباس هادادی مگاری سي بوخونه
 

   مبل پخشي بودم رواوردهی نخودم
 

  بودند
 

  زی مي رومونی عروسي هاعکس
 

   و پال بودپخش
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   پشت بغلم کرد و خمارگفتاز
 
   اتاق ؟میبر_
 
 ... فهی چرا انقدر کثنجای اریام_
 

   حرفم رو کامل کنم بلندم کرد ونزاشت
 

   رو گذاشت رو لبام و از پله ها باال رفتلباش
 

   باز کرد و با پاش درو بست و انداختم رودرو
 

 ....... وتخت
 سال بعد 5
 
 :   گفتمهی و گرغی جبا
 
  ی کني با پرستش بازدمی اجازه نمگهی دنیی پايای درخت ني اگه از باالشمارمی م5 تا اریکوه _

   بودمفهوم
 
   بچه گونش گفتي صدابا
 
   کنم باهاش ؟ي بازيدی اجازه منیی پاامیاگه ب _
 
  نیی پاایآره فقط ب _
 
   خودم اومدمستی الزم به شمردن نیپس مامان_
  نییپا
 

  ادیدست به کمر منتظر شدم که ب  ودمی کشیقی عمنفسه
 
  نییپا
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  نیی شاخه ها اومد پاي و فِرز از العیسر
 
   من دوباره رفتم تو فکرو
 
  نه من نهمیخواستی بچه نممونی ساله زنده گ2 تا«
 
   ازشونادی زنکهی اما کم کم دلم بچه خواست با اریام
 

  ومدی نمخوشم
 

  پرستش روی با چه محبتشی ستادمیدی میوقت
 
  شدی ممی  حسودبوسهیم 
 
  شدمی خب از شانسه بدم بچه دار نمیول
 

 .  شده بودمافسرده
 

   بخاطره من داغون شدریام.. بود ي دوران بدچقدر
 
  می از پرورشگاه بچه گرفتنکهی اتا
 

 » اری کوهمی گذاشت  رواسمش
 
    خوشگلش نگاه کردمدهی صورته سفبه
 

  شباهتری به امیلی بود و خی و عسلی طوسچشمهاش
 
   ودمی لختش کشیی خرماي به موهایداشت  دست 
 

   تو خونهمی گرفتم و رفت  رودستش
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  گفتم  طرفه اتاقش وبردمش

 
 یتموم کن  مشق هات رودی باانی منای که خاله ستا اگهی ساعت دکیتا  _
 
   اخم آلودش درو بستمافهیو  بدون توجه به ق 
 

  کهیی به غذاهاي طرفه آشپزخونه و سررفتم
 

   درست کرده بود زدممامان
 

   بودمي هنوز ازش فراری بد نبود ولمیآشپز
 
   دور کمرم قفل شد و گردنمی فکر بودم که دستتو
 
   بوسه بارون کردرو
 

   کردمدنی قلکم اومد و شروع به خندقل
 

  طرفش و دستهام رو دوره گردنش حلقهبرگشتم
 

  کردم
 

   من هنوز جذاب بودمرده
 
   ؟يای میواشکیچرا _
 
  چون دوست دارم_
 
  دی رو بوسمیشونی پو
 
   مامان خانوم نجات بدهنی منو از دست اای بگهی که زنگ زده مي کار کردی چاری دوباره با کوهدایآ_
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   تعجب گفتمبا
 
 امروز فهمهی از سنش مشتری بی سالشه ول7 فقط خورمی بچه چقدر حرص منی که من از دسته ایدونی نمریام _

 يخوری منو مي آلوچه هايای دزده بدجنس مي اسایوا:  گفتیم) هیهمسا(  ي اکبري درخت و به آقايرفته بود باال
  کشمتیاالن م

 به غرور آقا برخورده و اون ترقه نکهی مثله اي چقدر بد نگاهش کرد بعدشم عصري اکبري آقاینی ببي نبودری اميوا
از )   ي اکبريهمسر آقا(  خانوم الی و سهي اکبري آقااطی بود رو انداخته داخله حدهی براش خرشی که ستاییها

  دهی کشمارستانیتزس کارش به ب
 
 : زد و من با تعجب گفتمي قه قه اریام
 
   ؟ری اميخندیم _
 
 ... ودی ادب کنکمی   پسر کوچولوتون رونیگ زد و گفت بهتره ا بهم زني پس بگو چرا اکبريوا_
 

  دی خنددوباره
 

   دادم سمته اتاقمون و گفتمهلش
 
   بده مردم رو آزار ندهادی بهش کمی ینی ببیی و جنایسی پللمی با پسره گُلِت فینیجمعه بش  ي روز هانکهی ايبه جا _
 
   گفت و رفت سمته اتاقموني چشم ه بلندریام
 
   به قولهدهی هنوز دست از کاره پر خطرش نکشریام
 

   تا کارم رودمی نکشی همه سختنی من اخودش
 

   کنمول
 

   و دوستهی بازسی به باباش رفته و عاشقه پلپسرمم
   بشهسی  پلداره
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   خونمونانی بنای قراره ستا اامشب

 
  اومدم و شالم رورونی زنگ در  از فکر بي صدابا
 
  اومدمرونیدرست کردم و از آشپزخونه ب 
 

 شیستا
 

  پرستش رو گرفتم و باهم سمت اتاقشدست
 

 میرفت
 
 )میری کجا میمامان(م؟یلیی کوجا میمامان*
 
 دای خاله اشی پمیری ممیدار_
 

  کوچولوشو محکم زد بهميدستا
 
 اد؟ی هم منیلی شکنمی مي بازاریاخ جون با کوه*
 
  لباس خوشمالت رو بپوشنی اای مامان بدونمینم_
 
  خوشگل از کمدش دراوردم و تنشرهنی پهی

 
  کردم

 
   برداشتمزی مهی  و کششو از روشونه

 
  موهاتو ببندمنیبش_
 
 باشه*
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  رو پام دلم ضعف رفت به خاطر دخترهنشست

 
  که انقدر حرف گوش کن بودقشنگم

 
 مامان؟*
 
 جونم_
 
  دالم بغلش تونماد؟دوستی می کیداداش*
 
 زنهی همش لگد مطونهی مثل تو شتی داداشی ولکشهی طول مکمی_
 

  زده برگشت سمتمذوق
 
 نم؟ی ببشهیم*
 
 اره دستتو بده_
 

  سمتم گرفت دستشو گذاشتم رو شکممدستشو
 

  خندهری لگد زد و پرستش زد زکه
 
   باحال بود مامانیلیخ*
 
  بستمی برات دوگوشای مثل تو،بگهی دطونهیش_
 
  بابات اماده شد تا من برم حاضر شمنیبب 
 
 باشه*
 
  لباس هام رو عوض کردمرضای علشی بدو بدو رفت پو
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  که در اتاق باز شدبستمی موهامو مداشتم

 
   اومد تو پرستش هم بغلش بودرضایعل
 
 ؟يحاضر+
 
 اوهوم_
 
 دمی لگد زد من دیبابا داداش*
 
  زد رو دماغش و گفترضایعل
 
 ادی خواد بی مزنهید م همش لگطونهیمثل تو ش+
 

 نهی خوشگلشو ببخواهر
 
 واقعا؟*
 
 اره+
 
 گهی دمی برنیی پاایخوب پرستش ب_
 
 می برگهی خواد بغلمه دینم+
 

 می تکون دادم راه افتاديسر
 

  می شدنی ماشسوار
 
 ؟ییبب*
 
 جونم؟+
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 اد؟ی هم منیریش*
 
 نه خوشگلم درس داشت+
 
  باشه*
 
  هم هستاری در عوض کوهگهیناراحت نشو د_
 
 می شدادهی رو پارك کرد و با هم پنی ماشرضایعل
 

  تومی پرستش رو گرفتم و باهم رفتدست
 
 ادی برضای علتا
 
 سالم_
 
  کو؟رضای؟علی خاله خوب؟سالمی سالم خوبدایآ

 
   خالهیمرس*
 

 اری سمت اتاق کوهدی دوعیسر
 
 ری سالم اقا امادیاالن م_
 
 دیسالم خوب هست'

 
   ممنونیمرس_
 

 نی بشای چطوره؟بپسرت
 
 ی هدی پرستش دزدی لگد میخوبه امروز وقت_
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 دیخندیم
 

 امی االن منجای انی بشگهی براش دجالبه
 

  اومد تو و کنار من نشسترضای لحظه علهمون
 
 پسرم چطوره؟+
 
  خوبه_
 

  ي بچه ها بلند شد داشتن بازي صداقهی چند دقبعد
 
 کردنی هم بحث مری و امرضای علکردنیم
 

  هم کنار همدای آمنو
 
  تخصصشورضای گذشت علي سال به زود5 نیا

 
  خودشي شده براي دکترهی گهی و االن دگرفت

 
  هم سروسامون گرفتننای ادای رو شکر اخدا
 

  بزرگ شده و با حرف زدنشی منم که حسابدختر
 

 شی زبوننیری از شرهی ضعف مدلم
 
   پسر دادههی سال خدا بهم 5بعد  
 

 شهی درسمون تموم مگهی هم  تا چند وقت ددای و آمن
 
  شوهرهی خانواده خوب دارم هی خدا متشکرم که از
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   پشتمه دوتا بچه دارمشهی دارم که همخوب

 
  دوست خوبهی مادرم هم که سالم هستن و پدر
 

  هستنشمی پشهی که همدارم
 
 : برام خوند افتادمشی چند وقت پرضای که علی متنادی خود اگاه نا
 

 ،  را برداشتم تا از تو بنویسمقلم
 

 : یاریم نکرد، به زبان آمد و گفتقلم
 

  دانم که از که خواهی نوشتمی
 
 ، او که غرورت را زخمی کردهاز
 
  مرا یاراي نوشتن نیست؟اما
 

 !از غرور چه می گویی: گفتم
 

 . روز که برق چشمانش، دلم را طوفانی کرد، غرور را سر بریدمآن
 
 !  چه زیباست عشق بی غرورو
 

 به چه دل خوش کرده اي؟ به یاد آر:  گفت
 

  که بی قراریش دریا را شرمنده کرد؛دلت
 

  که زالل اشک هایش باران را شرمنده کرد؛چشمانت
 
 ....و
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 : آهسته ز دستم افتاد، برخواست و اینگونه نوشتقلم
 
  نه آنی که مرا خواهش یاري باشدتو
 انیپا#
 
 

telegram.me/caffetakroman 


