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 خدا نام به

 

 چون هم گندم و میزنه هم به باهاش کامران دوستش که گندم نام به شیطون دختر یه
 اناحس نام به پسری با ماجرا این بین و بگیره انتقام ازش خواد می و عصبی داده بازیش

 .......که میشه اشنا

  (پ.زهرا) 

 

 

 

 گندم

 گهدی دختر دست عشقم اینکه بود سخت برام صحنه این دیدن شد اشکی چشمام دوباره
 دمدی رو ها صحنه این تمام هفته یه این تو کنه بغلش یا ببوسه رو دختره بگیره رو ای

 خخخخ هعادت یه ولی عشقه میکردم فکر میشه تر بد خیلی اما دنبالش میام دلتنگشم خوب
 نووووووچ عاشقم من کردید فکر

 .بهنگی بدم بازیت طوری یه الدنگ پسره بخدا واال

 .بخرمی اونو بخرم اینو بفکر که هم وقتا بیشتر بازه نیشت کال که تو خودت جون اره:وجدان

 برو شما بدم جو یکم خواستم جان وجی:من

 جا چیزی انگار.رفت خونه در سمت به شتاب با دختره که بشن ماشین سوار خواستن
 بود گذاشته

 موند جا بیارم رو گوشیم برم وایسا کامیار: من)

  میشه شروع کنسرت االن بدو عزیزم باشه:کامیار
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 .(میام االن عشقم باشه:من

 ینماش به زد پشت از کی اااا .پرید ماشین یهو که گاز پدال رو بزارم رو درازم لنگ خواستم
 متس رفتم و کردم پاک رو اشکام شدم پیاده عصبی.بووووقه خیلی بود کی خوشگلم؟هر

 مادر بمیره ای .چیشده مامانیم ناز خوشگل (bmw)و ام بی ببین وای ای ماشین عقب صندوق
  .نبینه رو روز این برات

 مبرگشت عصبی.کرده اتصالی مغزت سیمای خوردی عشقی خوبه؟شکست حالت:وجدان
 .زده بهم که ماشینی سمت

 .تو رفته جلوش جانم ای سفید بنز خوشگله چه ببین به به

  راست سمت کردم کج رو دیدم زاویه یکم

 تو بریم رادا شماره مدل این از بلند مشکی تیشرت پاکنی جین شلوار ادیداس مشکی کتونی
 شکیم چشمای نیست معلوم زیاد که شکستگی یه با کوچک دماغ تیغ شیش صورت فاز

 ابرو کردم شوخی نه خخخخ قاچاره دوره برای بچم کمون ابرو خخخخ خوشگله چه درشت
 یپت ببینا توسرت خاک یعنی پولیدس ژولیده که بور موهای خخ جالب مدل پشت پر های

 نم رو اونم دیدم کردم نگاه بهش تاسف با چی همه تو زده گند موهاش بعد توپی این به
 زومه

 .کردی چیکار ماشینم با ببین مرتب نا اقای:من

 ینماش که اینه مشکل ندارم کاری شما ماشین با من دوما شمایی فعال نامنظم اوال:پسره
 .خیابونه وسطه شما

  .تبریزه پا سنگ که نیست رو:من

  .پا سنگ نه تبریزه قالیچه اون مغز:وجدان

 میکرد نگاهم داشت خنده با پسره

 .تبریز قالیچه نه قزوینه پای سنگ اون: پسره

 ....ای االن همون حاال:من
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 االن؟خیلی ندیده منو کامیار اصال یعنی کرد جلب اونا به رو دومون هر توجه در صدای
 جبمتع اخه دید پسره ولی کردم پاکش سریع.چکید چشمم از اشک قطره یه.خیلی نامری

 .من رو شد زوم

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

 احسان

  سادیسمیه جویه داره کم مریضه درگیره خودش با دختره این

 ایا؟ شد تموم:وجدان

 تهدرس حرفم پس مریضاست شبیه که تیپشم حرفه پر خنگه بگم اینم وایسا نه:من

 .موهات مخصوصا ادمی مثل االن خودت که نه:وجدان

 میگه؟ چی اون موندم خواب من :من

 !!رفتن ازیتا و کامران امدم خودم به ماشین صدای با

 .بچسب اینو بیخیال اونو:وجدان

 دارم؟ چیکار اینو ؟من برادر خوبی جان وجدان:من

 ...که بودم وجدان با درگیر

 .چیه من تکلیف کجایی اقاهه هوی:دختره

 گرفت خندم باز انداختم بهش نگاه یه

 شال زا ژولیده که فری موهای و سفید شال مشکی شلوار با لیمویی مانتو یه کنید فکر اخه
 حالش صالا دختره این سفید یکیش لیمویی یکیش لنگه به لنگه کفشای تازههه بیرون زده

 خوبه؟

 .مده کفشا این ببین:وجدان

 .میدونم اره اره: من
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 یگذشت هم مریضم از شما البته میده شفا رو مریضا خدا که دارم ایمان این به من:دختره
 میکنه هنگا منو بر و بر داره این اینجا وایسادم ساعته دو واال تیمارستان بفرستیمت باید

 .دیگه کنین تولید مبارک دهن اون از صدایی یه خوب

 !!!گیره واقعا این

 .کنم چیکار من میگید خب:من

 !!زد ژکوند لبخند یک و.بیار برام بگیر بستنی یه:گفت و کرد فکر دختره

 مادمازل؟ ندارید امری جانننن؟دیگه:من

 .شمایی که هم مقصر افسر میزنم زنگ باشه:دختره

 ندارم دردسر ی حوصله اصال

 و رفتمگ بستنی تا دو رفت دیدم فروشی بستنی یه کردم نگاه بر و دور به .باشه باشه:من
  .برگشتم

 دوتا؟ چرا:وجدان

 کنم؟عمرااا نگاه من بخوره اون:من

 ها میکنه کار خوب مغزت:وجدان

 .من نه هنگی تو:من

  خورد به کرد شروع و گرفت رو بستنی دختره به رسیدم

 .معنا تمام به پرو.چیزی تشکری یه جون دختر

 خودمان کار پی رفتیم و کشیدیم راهمونو دومون هر بستنیا خوردن از بعد

 چیه؟ کارت دقیقا االن تو:وجدان

 .کارم حال در االنم همین من:من

 .کرد سکوت وجدان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
7 

 شدم وارد و کردم پارک رو ماشین.که نمیزاره حواس برامون جان وجدان این خونه رسیدم
 .زمین خوردم تاالپ یهو

 ارسام بمیری: من

 .داداشی حقته خخخ:ارسام

 نشد پاره چرا نخه این دیگه مریضی:من

 الیس01 ابریشم:ارسام

 عربی میکردی فکر درست روی میکنی فکر اینا رو که اینقدر سرت تو خاک یعنی:من
 .نمیشدی00

 .سرم تو بزن رو راهنمایی اول سال00 اون هی هم تو حاال:ارسام

 .حقته:من

 پیچوند دستمو جلو امد

 گفتی؟ چی:ارسام

  خورد پیچ دستش که پیچوندم مخاف سمت به ارسام دست با همراه دستمو

  نمیرسه بهم زورت ای بچه همنوز:من

 .من داداش کردم غلط....اخ اخ...اخ....اییییی:ارسام

 .کارت پی برو حاال افرین:من

  .بیوفتم من تا دیگه کاناپه به کاناپه یه از بسته بند دیونه بچه

 چطور دختره اون. بود مشغول ذهنم واقعا. تخت رو انداختم خودمو اتاقم تو رفتم .درگیر
 میشناخت؟ رو کامران و ازیتا

 یپشت مخصوصا بود بامزه خیلی ولی داشت کم یجورایی بود باحال خیلی افتادم دختره یاد
 ابلوت ولی کوچولو دماغ فرم خوش کوچولو لبای داشت عروسکی  قیافه بود خوشگل  خخخ

 بود طوسی رنگش و داشت جالبی حالت کشیده و درشت چشمای نکرده عمل که بود
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 امانج خوام می که کاری به باید فقط من کنم می فکر اون به دارم چرا من وای بود خوشگل
 .کنم فکر بد

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

 گندم

 .خخخ داد حال چه بستنی ولی روانی داشت کم دیونه پسره

 .گهدی دختر یه پیش رفت گذاشت تنها منو رفت عشقم اه عشقی شکسته فاز تو بریم

  طنز فاز تو برو نمیده حال نه:وجدان

 . نمیده حال هم واقعا

  خونه داخل رفتم و کردم پارک رو ماشین

 امد گلتون دختر خانه اهل سالم:من

 چطوری؟ خلمون:حسام

 .میشنوه چپ گوشاش داداشم که میبینم:من

 .گوشه این چشمه اون سرت تو خاک:حسام

  نزدم حرفی شدم خیت که منم

 .شد ضایع نیومده اوخی:گیسو

 (بزرگه گیسو دماغ) .شصتماغ برو:من

 .گفت بازم مامااااان:جیییغ گیسو

 .دیگه میگه راست خوب میزنی جیغ چرا یامان ای:مامان

 .ام تو مااااامااااان: گیسو

 .هستم هم گلم مامان مخلص:من

 .شد الت بچم وای ای:مامان
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 .تمیرف ور دماغش با اینه جلو که کرد اشاره گیسو به .رفت دست از دخترت مامااااان:حسام

 گفت پایین امد بابا که میخندیدم داشتم قه قه زمین نشستم 

 .باش مطمعن میده شفا زود رو مریضا خدا بابا جان گندم:بابا

 بخندن بود گیسو و حسام نوبت حاال

 روغن من یه روش که دست این مریض؟بشکنه شدم من حاال بابا نکنه درد دستت:من
  داره

 بیچاره کرردی داغون رو دهخدا نامه لغت هات مثال این با سرت تو خاک یعنی:حسام
 .پایین انداخت میالد برج از خودشو

 .هاااا بده گیر ادبیاته رشتت حاال گمشو:من

  (رشته این دانشجوهای از معذرت عرض با)دارییی کتاااب خوبه تو رشته:حسام

 ؟؟ میدونی یکی کتابداری با رو پزشکی شما بعد اهان:من

 . خیر:حسام

 . خفه دیگه خوب:من

 کردم عوض بود پفی یکم که سفید بلند دامن و ابی تاپ یه با رو لباسام .اتاقم تو رفتم
 لناا خودشه خوده خورد زنگ گوشیم که پایین برم خواستم و بستم اسبی دم هم رو موهام
 .دوستم جونی

 جون الی سالااااام به به:من

 دپرس هن اصال خوری نمی ها عشقی شکست به کال میدونی ما عشقی شکست بر سالم:النا
 .هیچی شدی اروم نه شدی

 میدم بازیش داد بازیم که خورده اعصابم این از فقط بابا نه شکست هه:من

 شد جنایی جریان اوه اوه:النا

 زدی؟ زنگ داشتی چیکار گمشو خخخ:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
10 

 هستی؟ بیرون پایه فردا:النا

 دارم کار نوووچ:من

  بای بمیر:النا

 .کرد قطع بیشعور دختره ای. بوق بوق بوق .....بد پاس را پارسی:من

 .ببین حاال کامیار اقا میدم بازیت من

 .خانواده اعضای پیش رفتم

 ابجیییییی:حسام

 ابجییییی کدوم:من

 .ابجیییییم گندم:حسام

 .داداااااش بله:من

 .بریز چایی یه برو:حسام

 .بابا گمشو:من

 .داری دوستش که اونی جون:حسام

 .میریزه بگی گیسو به اگه ولی ندارم دوست رو کسی من بابا برو:من

 ابجییی گیسوو:حسام

 بله:گیسو

 .داری دوستش که اونی جون بریز چایی برو:حسام

 .خوردی قسم حیف بیشعور حسام:گیسو

 خونه اشپز رفت گیسو .گیسو عاشقتم:حسام

 گفتم دیدی:من
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 چطوریاس طرف حاال کلک ای:حسام

 خیلی و آرش اسمش داره کشی نقشه شرکت و سالشه82 میگه عاشق گیسو که اونطور:من
 .دارن دوست رو دیگه هم

 .خوبه:حسام

 .بشن بخت خوش:من

 اهوم:حسام

 .امد دستش تو سینی با گیسو

  خورد زنگ خونه تلفن

 .دارن کار شما با ماماااان:داد من

 بود من دست کنار که تلفن سمت امد مامان

  .بعد بردار رو گوشی اول:مامان

 برداشت رو گوشی

 بفرمایید سالم:مامان

 .......... :طرف

 .درسته بله بله سالم:مامان

 :.........طرف

 کنم گوش نتونستم دیگه گیسو حرف با .خیره که ایشاال:مامان

 .گندم:گیسو

 بله:من

 .زده زنگ االن که آرشه مامان این:گیسو
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 خوبه خیلی:من

 .شب فردا برای میزارن قرار:گیسو

 خوبه:من

 دارم استرس:گیسو

 .هستم من نباش نگران حله چی همه چیه استرس:من

 .بفهمی نیستی من جای که تو بابا برو:گیسو

 .چیه انگار بابا برو:من

  گذاشت رو گوشی مامان

 .امده خاستگار گیسو خواهرتون برای نره جایی کسی داریم مهمون شب فردا:مامان

 .نیستم من صبح:من

 میمونی خونه:مامان

 .عمرا:من

 .... که بری؟نمیری خوای می کجا لجباز دختره:مامان

  نه بودیم کرده کات اینکه اما خبرداشت کامران با دوستیم از مامان بده ادامه نزاشتم

 .سمتش رفتم پاشدم .نه:من

 .دارم کارت جونم مامی بیا:من

  .کردم قفل درو اتاق تو رفتیم

 .کردم تعریف مامان به رو جریان

 خوردی؟ عشقی شکست مثال االن:مامان

 مثال خخخخ:من
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 برو خواستی هرجا باشه:مامان

 .ماچ ماچ جونم مامی مرسی:من

 .عشقی شکست دختره برو:مامان

 .مامان خخخخ:من

 .عشقی شکست مثال ببخشید:مامان

 .عشقی پا یه خودت تو:من

 .بیرون رفت اتاق از و .بچه نریز زبون:مامان

 .برد خوابم که بودم خسته انقدر خوردم که شام شب

 

 زندگی نیدک باز حیاط به رو رو ها پنجره شده بیدار ببعیه قوقول قوقولی شده صبح بع بع بع
 بحص بع بع بع..... شاد و خوشحال باشید همیگی میاد داره بع بع بع کنید اغاز دوباره رو

 ...شد

 تا ارمد ناقال بره به شدیدی عالقه من .زمین انداختم رو گوشی .دیگه شو خفه اییییی:من
 .ازش میاد خوشم زرنگه خیلی اخه ناقالست بره هم گوشیم قاب که حدی

 مروزا ولی پوشم می چی نبود حواسم اصال بودم الو خواب انقدر افتادم دیروز یاد شدم بلند
 .میزنم تیپ خوشگل

 الش یه زدم گره جلو کنار از و چرخوندم دور یه که صورتی روسری بایه صورتی مانتو یه
 توپ پتو .سفید تمام اسیکس کتونی و یخی جین شلوار یه گردنم دور انداختم که سفید

 سپ چرا دونم نمی نمیرسه ذهنم به ای نقشه فعال خان کامران دنبال میرم دارم مثال االن
 هک اونجا میره میدونستم چون دختره ی خونه جلو رفتم .برم دنبالش طور همین بهتره

 کنه؟ می چیکار اینجا این اا .دیدم رو دیروزیه پسر اون ماشین

 .کردم پارک دختره خونه بروی رو میشد که ماشینش پشت رفتم
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 لویج کیه؟ پسره این دنبالشون افتادیم پسره اون هم من هم افتادن راه دختره با کامران
 سرهپ دیدم شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین .داخل رفتن و شدن پیاده داشت نگه پاساژ

 که میکردم دنبالشون داشتم چشم با پاساژ داخل رفتم کرده پارک من پشت هم

 .کنی می دنیالشون چرا بپرسم میشه:-

 بود پسره همون برگشتم

 (شد ضایع خخخخ) نه:من

 کرد نگاه بهم متفکر قیافه با

 .انتقام برای ام فرصت یه منتظر:من

 کی؟ انتقام؟از:پسره

 کامران:من

 .ازیتاست با که پسره همین:پسره

 میدونی؟ کجا از ازیتاست،تو هم دختره اسم پس ااا:من

 زد پوزخند و .بود من نامزد زمانی یه:پسره

 .متاسفم اوه:من

 .انتقامم منتظر تو مثل منم اصال نه:پسره

 کنی صحبت موردش در بیشتر باید انگار شد جالب:من

 .طور همین توهم:پسره

 .باشه:من

 بریم بیا:پسره

 کجا؟:من

 .بزنیم حرف که شاپی کافی یه:پسره
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 چی؟ دوتا این په:من

 .برگشتیم ماهم کنن خرید اینا تا:پسره

 باشه:من

 .هست شاپ کافی یه خیابون این نبش بیا میومدیم اینجا زیاد ازیتا با:پسره

 بود شیک خیلی شاپ کافی یه نبش میگفت درست.باشه:من

 امدی؟ اینجا اون با:من

 .دیدم بود راه تو پاساژ این میومد زیاد چون فقط نه:احسان

 .اهان:من

 گرافیکه های دانشجو کار که زد حدس میشد داشت شادی دکور.بود طبقه دو داخل رفتیم
 .باال رفتیم.بود جالب که انقدر

 رفت و گرفت سفارش گارسون.نشست بروم رو هم پسره که صندلی رو نشستم

 هک قراره این جریان بودم نامزد ازیتا با دوسال تقریبا سالمه88 آریا احسان من خب:پسره
 جل اون ولی کنم محافظت ازش خواستم می و داشت ارزش برام دارم دوستش میکردم فکر
 کردیم دعوا باهم پدرم و مادر پیش ما خونه تو روز یه هم اخر من مخالف همیشه و بود باز
 .داد بازیم چون ازش بگیرم انتقام که گرفتم تصمیم اون از بعد رفت ازیتا که

 اورد رو سفارش گارسون.بود من نوبت حاال

 نداشتم بهش ای عالقه هبچ بودم دوست کامران با سال یک سالمه02 آذر گندم منم:من
 تفرص یه منتظر همین بخاطر بده بازیم کسی که میاد بدم این از ولی بود عادت یه فقط

 .هستم انتقام برای خوب

 داری؟ هم ای نقشه حاال خوب:احسان

 .نمیرسه ذهنم به چیزی کنم می فکر هرچی متاسفانه:من
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 تو بابا ای کنم پیدا رو گوشیم تا کردم باز کیفمو.بود نقشه دنبال انگار فکر تو رفت احسان
  میشه گم بارش با بز هم کیف

 .بز نه خره اون جان خنگول:وجدان

 می داغونش تو میکنه درست رو چیز همه وجدانشون مردم وجدان سرت تو خاک یعنی
 خنگولم؟ من بعد شتره اون کنی

 خدافظ:وجدان

 گمشو

 افتاد لبم رژ ااا امد افتادن صدا یه یهو کنم پیدا رو گوشی تا میز رو ریختم کیفمو تقریبا
 سمت فتر  شد بلند احسان که دارم برش شم بلند خواستم کیفم تو ریختم سریع رو وسایال

 .واییی شدم داغون سرم تو خاک لب رژ

 لب رژ رو شد زوم جاش سر نشست امد و برداشت رو لب رژ

 .فهمیدم:احسام

 خخخخ اونو ببینه ازیتا که طوری ماشین تو بزاریم رو لب رژ اگه کنم فکر وای

 .کنی می فکر کردم فکر من که چیزی به نگو:من

 خوای؟ نمی که اینو:گفت و گرفت باال رو لب رژ

 طفق جیغه خیلی نمیاد خوشم ازش من و بود اورده برام عمه که جیگریس لب رژ همون این
 (نیستم شلخته اصال من) کنه می چیکار کیفم تو نمیدونم

 .خوامش نمی نه:من

 .خوبه: احسان

 واال نزدم حرفی منم کنه حساب رفت احسان و خوردیم بودیم داده سفارش که رو ها قهوه
  خخخخخ کنه حساب بره وظیفشه پسره

 .خخخ(هستش بکنم رو کار فالن نمیده اجازه وجدانم همون این) نمیدم اجازه من:وجدان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
17 

 ناراضی؟ شاه راضی گدا جون وجی گمشو

 هستش ناراضی شاه راضی وزیر اون سرت تو خاک:وجدان

 (من اینام ادبیات داغون یعنی)حاال همون

 شدیم خارج شاپ کافی از باهم و امد احسان

 کنی؟ می باز رو ماشینش در چطور:من

 .دوستم عیسی کمک به:احسان

 .گوشش کنار برد و گرفت شماره و اورد در جیبش از رو گوشیش

 سالم عیسی الو:احسان

 :........عیسی

 خوام می کمک خوبم:احسان

 :.........عیسی

 .کنم باز رو لکسوز یه در خوام می راستش:احسان

 :.............عیسی

 ندارم سوییچ متفکر مغز خوب:احسان

  :........عیسی

 .بگو بگوشم باشه:احسان

 :.............عیسی

 .خوب:احسان

 :..............................عیسی

 .دیگه بود طوالنی یعنی این
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 .ممنون باشه:احسان

 من سمت برگشت و کرد قطع رو گوشی

 داری؟ سیاها گیره این از:احسان

 .وایسا اره:من

 و موهام سمت بردم دستمو .میزدم گیره و سرم دور میپیچوندم باید بود بلند موهام چون
 .احسان دادم و بیرون کشیدمش.کردم پیداش بلخره گشتن کلی از بعد

 .خخخخ بودم تدارکات من نقشه این تو االن .مرسی:احسان

 رو نمذه انگار که احسان .نیست فعال دزدگیرش چرا ااا شد باز تا رفت ور ماشین در با کلی
 گفت خونده

  بیوفته کار از گیر دزد تا کنم چیکار داد یاد بهم عیسی:احسان

 دارم؟ تشریف دزد عیسی اقا این:من

 نه:احسان

 بودن دزد پس:من

 نه:احسان

 شد خواهد دزد پس:من

 نه:احسان

 چی؟ پس نه و مار زهر ای:من

 .پلیسه عیسی:احسان

 .اووووو:من

 . بست درو و شاگر صندلی رو گذاشت رو رژ احسان

 .میبینه نظرت به:من
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 .میکنه که حس نبینه:احسان

 .نداره حرفی دیگه من:من

 .جون دختر بیا: احسان

 .داری سن سال پنجاه چهل یه کردم احساس میگی جون دختر:من

 .داری کم  کال تو:احسان

 .نداری هم رو کم همون کال که هم تو:من

 .بده جواب کال ها نپره دستت از:احسان

 .چی پس:من

 .نخودچی:احسان

 .پیچی پیچ:من

 .ارپیچی:احسان

 .مسلسل نه:من

 تیر هفت:احسان

 .انداز خمپاره:من

 بار تیر:احسان

 .اور اشک بمب:من

 دیگه بسه:احسان

 .اوردی کم اینه:من

  پرو:خندید احسان 

 .ندیم دست از رو صحنه این تا بشیم ماشین سوار بریم بیا:من
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 .باشه:احسان

 تپش شیشه از و خوشگلم ماشین عقب نشستیم بود کامران ماشین جلوی من ماشین
 .بیان تا شدیم منتظر

 کشید جیغ که کرد باز درو ازیتا امدن در پاساژ از

 .کامراااااان:ازیتا

  .میشد شنیده چیز همه راحت و بود پایین من ماشین های شیشه

  ازیتا سمت امد سریع عقب صندوق میزاشت رو خریدا داشت که کامران

 .چیشده:کامران

  گفت و کامران صورت تو خابوند خوشگل یدونه ازیتا

 بعد ودب بهت تو کامران .رفت شد رد ماشینا کنار از سریع و کار خیانت کثافت گمشو:ازیتا
 برگشت دوباره دید که و لب رژ خخخخخ میشه اپدیدت دیر چه امد خودش به دقیقه چند

 .رفت بهت تو دقیقه چند بازم شه اپدیت دوباره تا قبلیش نسخه به

 .کنی می جدید و قدیم نسخه برنامس مگه اخه:وجدان

 جان وجی زدم مثال من

 . باشی موفق:وجدان

 وجی بمیر خخخخ

 .رفت گرف و گازش شد ماشین سوار و زمین رو انداخت رو لب رژ

 باحال شون ها قیافه خخخخ میخندیدیم اخ خندیدیم می اخ خنده از پوکیدیم مون دوتا ما
 .بود

 ندیدیمخ کلی بازم خخخخ بوده گرفته فیلم . کرد اشاره گوشیش به. ببین اینو بیا:احسان
 ور فیلم.خخخخخ پرید رنگش دید که رژ کامران تازه قرمز قرمز که ازیتا بود باحال خیل
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 های نقشه برای کردم سیو من و بهم زد زنگ یه اون و گفتم شمارمو خودم گوشی تو ریختم
  خیر به رو شما و سالمت به مارو بعد بعدی

  سالمته به مارو و خیر به رو شما اون مخت تو خاک:وجدان

  جان وجدان:من

 بله:وجدان

 ابجی گرفتی چند ادبیات

 3 راهنمایی سوم واال:وجدان

  وجدان صاحب دل عزیز نزن حرف پس خوب

 .چشم:وجدان

 .زدم استارت و کردم روشن رو ضبط اول فرمون پشت نشستم

 :سحر و ساسی از یکم یکم آهنگ

 عشق این از نمیشه عوض تصمیمم و نمیشم عاقل من

  باش من مثل هم تو 

  شبیهت ندیدم کنارمی که همین خوبه

 نگاهت عجیبه چه کنارت تضمینه آیندم

  دستات با میسازم رویایی چه 

 چشمات نور با میشه سرد شبهایی چه

  من به من به کن نگاه یکم یکم،

  میکنم پرواز میزنم، فریاد میشم، دیوونه

  توام درگیر بشم عاشقت که بود بس دم، یه دم یه
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  میکنم احساس ثانیه هر رو تو

  کنارت دنیا خوبه چه داره دوسم

 عطرت بوی امشب خوبه چه قلبت تو هستم خوبه چه

 ذره یه شم عاقل تا کن، بغلم 

 شهره ی دیوونه االن تو عاشق 

  من به من به کن نگاه یکم یکم، 

  میکنم پرواز میزنم، فریاد میشم، دیوونه

  توام درگیر بشم عاشقت که بود بس دم، یه دم یه

 میکنم احساس ثانیه هر رو تو

 .دارم دوستش من و ایه العاده فوق آهنگ

 کردم دور دور خوشگلم ماشین وبا دادم گوش دیگه اهنگ کلی

 ...دیدم که خونه داخل رفتم و کردم پارک و ماشین بود شده شب2 ساعت 

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

 

 احسان

  خبره چه ماشاال شدم خونه وارد

 خبره چه بگه من به یکی سالم:من

 (عموم پسر.)خاستگاری میرید آرش برای دارید:گفت بود وی تی پای که ارسام

 چه؟ من به:من

 .میبینه برادرش جای رو تو و نداره برادر چون:ارسام
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 سفید های یکتون سفید کت و طوسی پیرهن یه با پوشیدم تیره جین یه باال رفتم .بابا ای:من
 .شیک و اسپرت تیپ برداشتم هم رو نایکم

 داخل و زدن و زنگ .بشیم داداشمون زن خونه راهی تا رفتیم و شدن حاضر همه بلخره
 خیلی ور بشه زنش قراره که گیسو میدونستم بود ساکت چه آرش بودن نشسته همه شدیم

 . چه من به االن اخه بودن گو و گفت درحال مجلس بزرگان .داره دوست

 دماغ همون طوسی چشمای بود گندم شبیه خیلی این کردم تعجب اورد چایی که دختره
 .ودمب کرده تعجب خیلی .بود مشکی داشت فرق موهاش رنگ و لباش و پوستش رنگ فقط
 جیم درجا هم اونا بزنن حرف اتاق برن کردن امر مجلس بزرگان کردن تعارف چایی بعد

 .. تو امد یکی و شد باز خونه در که خوردم می چایی داشتم .خخخخ شدن

  گلوم تو پرید چایی یهو در سمت برگشتم در سمت چرخید سرا همه

  .شدم خوب که پشتم زد باری چند بابا

 پسرم؟ خوبی(:گیسو پدر)حمید اقا

 .ممنون خوبم:من

 میاری؟ احسان اقا برای اب لیوان یه بابا جان گندم:حمید اقا

 میکنه؟ چیکار اینجا این خونه اشپز سمت رفت و گفت چشمی

 فکر از جلوم ابی لیوان گرفتن قرار با .رفت شدیم فامیل به گیسو؟؟به ابجیه ؟پس بابا گفت
 امدم در

 .کردم تشکر و برداشتم رو لیوان

 .رفت ببخشید یه با و کرد پرسی احوال و سالم همه با گندم

  نشستن و برگشتن آرش و گیسو دقیقه01 بعد

 نظرت دخترم خب:عمو زن

 .بگن ترا بزرگ هرچی:گیسو
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 .زدن دست همه و مبارکه پس:مامان

 راستی . من بروی رو نشست امد بود شده خوشگل طوسی لباس اون با پایین امد گندم
 این؟ خونه نیومده4 ساعت مگه

 .دیگه جایی رفته چهار ساعت حتما تو امد در از تیپ همون با االن وقتی:وجدان

 .میگیا راست اره اهان

 نوشتم گندم برای و اوردم در رو گوشیم بودن اینا و مهریه حرف مشغول بزرگا

 ؟2ساعت تا بودی کجا

 رو امپی اینکه از بعد کرد روشن رو گوشیش . شنیدم رو دستش تو گوشیش لرزش صدای
 .تایپ به کرد شروع بعد کرد نگاه من به متعجب خوند

 امد پیام برام

  نبود ساعت به حواسم اصال گردی شهر:گندم

 چیه؟ آرش با نسبتت تو راستی

 .عمومه پسر:من

 .اهان:گندم

 .جنگه؟واال خبره؟؟؟مگه چه اخه سکه تولدش تاریخ تعداد به شد معلوم هم مهریه بلخره

 باید دور5 رفت زمان تا واال چایی دوم دور رفت .موندن هم رو شام خانوم گلناز اجبار به
 .خخخخخ بیارن چایی

 .ریخت چایی گندم رو دور این

 .نامرد دختره ای نبود هواسش هم کسی شد رد رسید که من به کرد تعارف همه به

 دادم پیام

 .خوام می چایی منم داری کم مریض:من
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 کرد روشن رو گوشی .نشست و میز رو گذاشت رو سینی

 .بخور بردار خودت:گندم

 .زشته بردارم چطوری من خدا به مریضی گندم:من

 نوشت و زد پوزخند یه

 .طوری یه چمیدونم:گندم

  .میشناسی منو نگفتم اگه باشه:من

 .کرد می نگاهم ترسیده بود معلوم که ای قیافه با گندم

 .بیشعور احسان:گفت آروم و عسلی کنار گذاشت من سمت امد و برداشت چایی یه

 .خودتی:من

 .بمیر: گندم

 .جاش سر نشست رفت و

 واال ردیمک رحتم رفع شام بعد .گیسو سمت برگشت و رفت غره چشم یه که کردم باز نیشمو
 .خخخ داریم برکت اصال

 کرد نصارم گردنی پس یه بابا شدیم که خونه داخل

 میزنی؟ چرا ا:من

 کردی؟ها؟ هول دیدی رو دختره تا بود بازی ضایع چه اون:بابا

 .دیونه میکرد نگاهت متعجب دختره شد طوری یه

 .شد هول امد خوشش دختره از بچم خوب چیه:مامان

 من؟؟؟ امد؟؟؟کی جاااان؟؟؟خوشش

 .خاستگاری پسرم برای میریم میزاریم قرار آرش نامزدی بعد اصال واال:مامان
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 .خودشیفته پرو دختره میاد بدم دختره اون از من میدوزید و میبرید چی:من

 گردنم پس خابوند یدونه دوباره بابا

 رو؟ دختره میشناسی مگه:بابا

 .؟اره رو گندم:من

 .دادم سوتی اوه اوه

 .روشن چشمم:مامان

 کنم جمعش طوری یه باید حاال

 مجلس تو هم تعجبم شناختمش اونجا از ماشینش به زدم ماشین با نبود هواسم اخه:من
 .ندادما سوتی شد خوب اخی هوووووف .رفتن و گفتن اهانی .بود همین برای خاستگاری

 دادم پیام گندم به

 :.......من

 

........... 

 گندم

 پرید چایی منم دید تا احسان بیچاره خخخ بود جالبی روز چه هی تخت رو انداختم خوومو
 .خخخخخ گلوش تو

 .ازارم مردم خخخ کنم اذیتش دارم دوست آی .شدیم فامیل الکی الکی 

 .امد در گوشیم صدای که بودم ازاری مردم فکرای تو

  زادست حالل چه بچه کردم بازش

 .خودمونی شاپ کافی فردا:احسان

 خودمونی؟؟؟ شاپ کافی
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 چی؟؟ شاپ کافی:من

 .دیگه خودمونی:احسام

 اخه؟ چی یعنی:من

 خورد رنگ گوشیم یهو

 . بله:من

 میاری؟ در بازی خنگ چرا گندم سالم:احسان

 .کجاست شما خودتونی شاپ کافی بدونم کجا از من:من

 خنگی؟ چرا تو دختر وای:احسان

 .خنگی خودت:من

 .خودمونیه اسمش امروز رفتیم که شاپی کافی همون دیگه میگم راست خوب:احسان

 بگی؟ اول از میمردی خوب:من

 . میزنی شیش تو میدونستم چه:احسان

 نرسه بهت دستم احسان:من

 میترسونی؟ بچه:احسام

 .ترسونم می بزرگمو بابا نه:من

 هستم من کن استراحت برو گفتی پرو به:احسان

 مشکلیه؟ هست که همینی:من

  .اصالاا نه:احسان

 در پشت امد پا صدای

 .دستت گوشی لحضه یه احسان:اروم من
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 .باشه:احسان

 .مامان بعد حسام بعد گیسو اول به به که کردم بازش و در سمت رفتم آروم

 گذشت؟ خوش شما خوبید گل خانواده به به:من

 .شدی کار به دست خوب امد خوشم:حسام

 .بیروووون برو حسام: گفتم و کردم نگاه بهش عصبی

 .کرد فرار اون

 بفرما هم شما جان مامان:من

  .رفت هم مامان

 .تو بیا گیسو:من

 .وای ای خطه پشت احسان نبود حواسم اصال .بستم درو

 دستم کنار بردم رو گوشی

 بپزم؟؟ حلوا مردی؟؟؟فاتحه؟؟برم احسان الو:من

 .میمیرم بعد میخورم رو تو 41 شب شام نترس:احسان

 .منتظره گیسو نداری کاری بابا گمشو:من

 .بای نره یادت08 ساعت فردا :احسان

 فعال بدار پاس را پارسی:من

 شدی هم ادبیات معلم بابا:احسام

 میفهمی کنی زندگی حسام با:من

 خدافظ اوه اوه:احسان

 .خدافظ:من
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 آرشه؟ عموی پسر احسان همین این:متعجب گیسو

 اره:من

 میشناسی؟ کجا از اونو تو:مشکوک گیسو

 .طوالنیه داستانش:من

 شدیااا مشکوک:گیسو

 بابا گمشو:من

 .زدی مخشو نکنه بودید صمیمی چقدرم ماشاال:گیسو

 زدنش به کردم بودشروع نشسته تخت رو که روش پریدم

 .همنف عوضی کثافت بیشعور ام اجتماعی دوست یه باهاش فقط من بیشعور گمشو:من

 .داشتی چیکار بسه حاال خوب:گیسو

 کنارش کشیدم دراز

 داری؟ دوست و آرش:من

 . مخ معلومه خوب: گیسو

 نیست؟؟ عادت که برات میگم یعنی:من

  .بدم دستش از خوام نمی میشم کامل اون با من نه: گیسو

 .پشتتم من کن اعتماد من به کردی گیر جایی یه نکرده خدایی وقتی یه اگه خوبه:من

  شد بلند .اجی باشه:گیسو

 .چرا نمیدونم میدونی همه از بیشتر همیشه بیشعور توی:گیسو

  . هست که همینی:من

 .بیرون رفت و. گمشو:گیسو
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 یعنی کردتهف به اونم میکنی فکر یکی به وقتی میگن احسان فکر دیگه معلومه فکر تو رفتم
 منه فکر به کوهی بز احسان

 .خوابیدم و بستم رو چشمام .بیخیال داره اهمیتی چه اصال

 کمرم به من میدونه بیشعور بود حسام پریدم کمرم دور دستی شدن حلقه احساس با
 .حساسم

 .کردنه بیدار وضع چه:من

  چنده ساعت میدونی: باز نیش با حسام

 .نیست مهم اصال نه:من

 نشستم سیخ یهو .ظهره0 ساعت خانوم باشه:حسام

 چیییییی؟:من

 .مهمه دیدی:حسام

 ردمک روشن رو گوشیم امدم در و شستم صورتمو و دست دستشویی تو پریدم .بمیری:من
 01 که ساعت

 .ازاده جونمم حالله خونت نرسه بهت دستم بیشعور حسااااام:زدم داد

 . ها مثال به زدی گند:حسام

 .هست که همینی:من

 .پایین فتمر  مشکی ای حلقه استین سوییشرت یه با پوشیدم جیب شیش سفید شلوارک یه

 کو؟ گیسو این:من

 آزمایش رفتن آرش با:مامان

 .عاشقااا بابا اوووو:من

 .بدهکاری بهم توضیح یه:مامان
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 .مامان بعدن ایشاال:من

  کردم حرکت که بود00 ساعت شدم حاضر باال رفتم

 حالت هک مشکی روسری یه با بود دختر طرح و داشت چاپ پشتش که سفید کتی مانتو یه
 یختهر  طرفه یه هم رو موهام مشکی کیف با مشکی شلوار و سفید کفشای و بستمشم دار

 بودم

 گفت و سمتم امد گارسونه که شدم شاپ کافی وارد

 آذر؟ خانوم:گارسون

 بله:من

 (داد نشون رو دوم طبقه دستش با)هستن منتظرتون بفرمایید:گارسون

 .ممنون:من

 .اینجاست کیه از نیست معلوم مستر بابا اوه باال رفتم

 .اورد باال رو سرش که عقب کشیدم رو صندلی بود پایین سرش

 .بشین امدی ا:احسان

 .سالم:من

 خوری؟ می چی سالم:احسان

 همیشگی:خنده با من

  قهوه:گفت و خندید احسان

 .شکالتی کیک بایک البته  تلخ:من

 دیگری؟ امر بانو بله او:احسان

 بگم؟:من

 خبره چه بابا نه:احسان
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 .خسیس:من

 .بچه برو:احسان

 شروع و اوردن رو سفارش بیارن شکالتی کیک دوتا و تلخ قهوه دوتا گفت گارسون به
 .خوردن به کردیم

 گفتم و میز روز گذاشتم رو بود دستم که قهوه

 نقشه خوب:من

 .باشد نمی مجود حافظه در:احسان

 . نباشی خسته:من

 .باشی پاینده:احسان

 .دارم نقشه یه من:من

 خوب؟:احسان

 .ام موقعیت یه دنبال فقط:من

 چیه؟ نقشه:احسان

 . دادم توضیح بهش

 .کنم جور رو موقعیت میتونم:احسان

 چطور؟:من

 .نباشه کاریت تو: احسان

 ؟ احسان:من

 گم نمی هم بکشی خودتو گم نمی هوم:احسان

 .باشه:من
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 .برداشتم کیفمو شدم بلند . بودم خورده که هم رو شکالتی کیک کشیدم سر رو قهوه

 .خدافظ دیگه خوب:من

 .دیونه کجا:احسان

 برسم کارام به برم منم دیگه که نداریم کاری:من

 .لوس ی دختره بشین:احسان

 .بای خودتون قول به نوچ:من

  .بگم بشین:احسان

 .خخخخ چرا فضول ولی نبودم لوس نشستم

 .نمیگم:احسان

 چیی مثل شدم عصبی

 خرهمس دراکوال حسامه لقب این ببخشید اوخ سادیسمی روانی مریض نفهم بیشعور:من
 .تیمارستانی مریض روانی منو کردی

 .کردم شوخی بابا بگیر نفس:احسان

 جناب بفرمایید:من

 .شود چه خندیدیم خیلی کنه چیکار خواد می داد توضیح بهم

 .بیرون زدیم شاپ کافی از

 .جو انتقام اقای خدافظ دیگه خوب:من

 .جو انتقام خانوم خدافظ:احسام

  .بود4 ساعت خونه رفتم

 دیدم رو النا شدم که داخل
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 چطوره خاله خوشگل به به:من

 .دارم خبر یه عالی خوب:النا

 .ببینم باال بریم بیا:من

 اتاق تو رفتیم هم با

 .بگو خوب:من

 .کردم کات پیمان با:النا

 دالور نباشی خسته خخخخ:من

 دستش از شدم راحت خنگول پسره:النا

 میگفتم ای مسخره حالت با .اشتباهه دوستیا این که گفتم بهت عزیزم:من

 حالن؟ چه در جون کامران میدونم اره:النا

 .جونشون ازیتا با گذار و گشت حال در:گفتم بیخیال

 .داشتی دوستش که تو واقعا؟؟:النا

 داد بازیم که این فقط بوده عادت یه برام فهمیدم االن دارم دوستش کردم می فکر:من
 .جون خاله میدم بازیش که کرده خورد اعصابمو

 کنیم؟ چیکار بیکار بیکار االن جون عمه:النا

 خرید؟ بریم النا:من

 .نی حسش نوچ:النا

 شیطونی؟ بریم:من

  تخت رو انداخت خوشو

 نوچ:النا
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 کنیم؟ غلطی چه:من

 پایین انداختمش تخت سمت اون از .میاد خوابم دونم نمی:النا

 .بابا گمشو:من

 میزدیم رو دیگه هم  روم افتاد شد بلند

 ... ماده گاه وحشی االغ بیشعور آمازونی سگ:النا

 جدیده؟؟ آمازونی سگ جان جان جان:من

 .ایرانه ساخت اره:النا

 .عشقم داری ؟کم ایران ساخت امازونی میگی سرت تو خاک:من

 کنم؟ حضم رو عشقم؟؟کدوم داری کم:النا

 بعد یاریب باال پشتت بزنم من بعد بمیری شی خفه گلوت تو کنه گیر تا هم با رو دو هر:من
 که گیرمب عروسی من بعد بمیری بعد بشی خواب کارتون خیابون تو بمونی بشی معتاد بری

 .....گرونه نمیزارم گردو توش رو خرما تازه کنم پخش و حلوات و مردی

 معتاد خیابون بری خودت ایشاال بیشعور زدی حرف زر زر ور ور تو باز مار زهر ای:النا
 .....بگیر عروسی من مگیری بشی خواب کارتون

 .خراب صوت ضبط میکنی تکرار منو حرفای چرا جان االغ ای ای:من

 کشیدیم دراز تخت رو

 .بزاریم کار سر رو یکی:النا

 رو حسام اهان:من

 چطوری؟:النا

 پارمیس طریق از:من

 پارمیس؟:النا
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 .دخترش دوست:من

 . اطالعات بابا:النا

 .دیگه بله:من

 . بود باحالی دختر بودم شده دوست باهاش گرفتم رو پارمیس شماره

 .خرم شوهر خواهر سالم:پارمیس

 .بگیره تورو حسام عمرا زدی زر:من

 اون و میدونم من گشمش می گرفته دیگه دختر دوست یه نکنه بیشعور:جیییغ پارمیس
 .بیشعور

  الهامه اسمش عشقم اره:من

 .میام االن بیشعور کرده غلط:پارمیس

 .میخندیدیم شدیم زمین پخش . کرد قطع و

 اف اف سمت رفتیم و بیرون اتاق از پریدیم سریع النا و من .امد در صدا به در زنگ یهو
 .پارمیس بود خودش

  عمل سرعت ماشاال:النا

 .خخخ

  .دارن کارت در جلو حسااااااام ای حساااااااام:زدم داد من

  من سمت امد

 کیه؟:حسام

 .دختره یه:من

 .شد گچ رنگش یهو

 .دارم هواتو برو نترس:من
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 به ودچسب کلشو هم النا و گوشم کنار گذاشتم رو اف اف گوشی رفت و گفت ای باشه حسام
 .بشنوه تا گوشی

 گفت و کرد باز درو حسام

 کنی؟ می چیکار اینجا پارمیس سالم:حسام

 خنده از ترکیدیم ما که حسام گوش تو خوابوند یدونه پارمیس

 .تریلی زیر برید باهم تون دو هر ایشاال االن نفهم غیرت بی بیشعور:پارمیس

 پارمیس؟ ؟چی؟چیمیگی کی:حسام

 .نفهمی خیلی جدیدت دختر دوست همون:پارمیس

 فته؟گ بهت اینو کی بود کجا جدیدم دختر دوست ام تو پیش همیشه که من پارمیس:حسام

 دوستت من حسام بیشعوری خیلی دوسته باهات که خر خانوم الهام همون:پارمیس
 .داشتم

  .شد شروع اشکاش حاال اقا

 .دارم دوست رو تو فقط من عزیزم پارمیسی:گفت و کرد بغلش حسام

 .گرفت خندمون که کردیم نگاه هم به چوالقی چپر قیافا با النا منو

 .کرده غلط خیلی گفته رو پرتا چرت این هم هرکی:حسام

  .داد فشار دستمو النا که بگم یچیزی بود؟امدم من با این شدم عصبی

 واقعا؟:پارمیس

 

 .عشقم اره:حسام

  میشه نزدیک هم به داره شون ها کله دیدم یهو

 .هاااا نشسته خانواده اوووی:گفتیم سریع النا و منو
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 گفت عصبی بعد کرد نگاه اف اف به متعجب حسام

 گندم؟ بود تو کار:حسام

 خوبه؟ حالت خوبی داداش قربون:من

 .نرسه بهت دستم:حسام

 زدم داد بلند بعد باشه:من

 .داره کارت در جلو حسام ماااااماااان:من

 .رفت دوستش با حسام بگو بیاد مامان نزار برو کردم اشتباه من خب خب خب:حسام

 .رفت عشقش با میگم:من

 .گندم:حسام

 هان:من

  بود گوشی اون:حسام

 خوامش؟ می من همونی:من

 .میام میخرم اونو میرم اره اهان:حسام

 .باشههه افرین:من

 چی؟ من حسام:گفت النا

 .میخرم تو برای هم بستنی یه:حسام

  زد داد بعد .باشه:النا

 .خااااله گلناز خاله:النا

 . میخرم هم تو بره خوب خوب:حسام

 .بگیریا طالیی افرین:النا
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 شد؟ فهم خنگ بگیر سفید من برای:من

 .گمشید دیگه خوب:حسام

 .گلم داداشی افرین:من

 .بیرون میکشم حلقومتون از رو گوشی پول ملیون01 همون دقیقا:گفت اروم حسام

 گفتی چی شنیدم:من

 .خدافظ حالت به خوش:حسام

 .بدار پاس را فارسی گلم داداش افرین:من

 .شد خسته پارمیس بسته دیگه برو:حسام

 .زلیل دختر دوست بمیر:من

 .ایول:گفتیم و هم به کوبیدیم دستامونو و گذاشتم و اف اف گوشی

 دادم رو گوشیا و دادیم انتقال و داشتیم هرچی که اورد رو ها گوشی حسام بعد ساعت سه
  .بفروشه ببره حسام به

 .تو امد شاکی گیسو و شد باز اتاق در که کردم می بازی انالین پاسور النا با داشتم

 شام بیاید نیستم شما با مگه آمازونی االغای: گیسو

 .اوردن تشریف خانوم عروس به به:من

 گمشو:گیسو

 نوع از ونما ترشیدم بدبخت من میکنی شوهر نگفته من به قهرم باهات برو دیگه گیسو:النا
 .عشقم ماکارانی به به شام میز سر رفتیم و خندیدیم .لیته

 .کرد صارمن گردنی پس یه بابا که بخورم بشقابم بود مونده کم دیگه و غذا تو رفتم کله با

 میزنی؟ چرا من پدر:من

 شدی غذا محو خبره چه:بابا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
40 

 االن؟ شد دلیل این من پدرم:من

 اییصد چه زدم یدونه شدم وسوسه بعد میزنه برق خیلی گردنت پس دیدم چیه خوب:بابا
 .داد هم

 .خندیدن همه .پدرم داری من به نسبت که ای پدرانه محبت و لطف از ممنونم:من

 .دخترم میکنم خواهش:بابا

 و سامح صندلی به میخوره بابا دست یهو که میکردم دعوا بابا داشتم شوخی حالت به مثال
 و غذا کل ولی نیوفته که میگیره رو میزی رو خان حسام که میشه افتادن حال در صندلیش

 همیبین رو دیگه یکی قیافه هرکی حاال .حسام مخصوصا هممون رو میشه کج میز رو اشیا
  .خنده زیر میزنه پقی

 .بود شده روغنی و ماکارانیی لباسا و صورتا همه اخه

 رو ماکارانی. خخخخ ای قیافه چه خدا وای .خنده از شدیم منفجر همه شد بلند که حسام
 وای دهنش دور ها کاهو و چشماش رو خیار حلقه دوتا لوپاش رو گوجه حلقه دوتا کلشه
 .انداخت عکس و اورد در رو گوشیش سریع النا .خندیدیم انقدر ترکیدیم یعنی

 .خوابیدم عالی،گرفتم دوش یه از بعد من و خونشون رفت النا ماجرامون پر شام بعد

 

 زنگ دراکوال این  زده زنگ دراکوال این جو گندم ای   جو گندم ای  جو گندم ای  جو گندم ای
  حاال حاال  حاال حاال  زده

 

 دادم جواب کنم نگاه گوشی صفحه به اینکه بدونه اهنگیه چه دیگه این زهر ای

 .ندارم حوصله اصال النا بنال:من

 ایا؟؟ النام من:طرف

 داری؟ چیکار خب تویی دراکوال اا:من
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 .نقشس اجرای روز امروز آلو خواب خنگ دختره:احسان

 .ببینم وایسا:من

 :درونم در

 کجایید؟ وجی هیی درون کودک ای:من

 بودیم خواب بگو هوم:درون کودک

 .چیه برنامم امروز من:من

 نداری برنامه وقت هیچ کال تو:درون کودک

 بیاد کن صدا خودمو وجی برو اصال بزاریما کالس خواستیم حاال ای:من

 خانوم جو بگو:وجی

 .کنم چیکار باید من امروز خودتی جو:من

 که نیستم هات برنامه مدیر وجدانم من:وجی

 . واال نیاد خبرتونم حتی نگردید بر دیگه که برید:من

 نسکافه بیارم؟؟قهوه قبرت؟؟گالب سر ؟؟فاتحه؟؟بیام گندم مردی:خط پشت احسان
 کنم؟ پخش

 .بیندیشم بزار دقیقه چند یه مار زهر ای:من

 میاد جا حالت شو بیدار دیگه ساعت دو بخواب خواد نمی اندیشیدن  مخ خانوم:احسان

 .فعال پس اهان:من

 خواااااااب و کردم قطع و
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 با شتونپی میاد هیییییی    ناجودا بله    صداتونو نمیشنوم    ناخوداااا بله   ها؟ بچه حاضرید
 تپلی این بها عاشق اسفنجیییی باب خوبیییی این به دوستی نداری اسفنجیی باب  خوشحالی

 ....اسفنج اسفنجییی باب

 

 برداشتم رو گوشی

 .گذاشتم شمارش رو رو اهنگا این که کس آن هر بمیرد:من

 .بیشعور بمیری خودت هوی:گیسو

 .ایشاال مردی:من

 کردم کفنت:گیسو

 کردم قبرت:من

 گرفتم قبرتم سنگ:گیسو

 پختم حلواتو:من

 ها ها نزاشتم گردو خرمات تو:گیسو

 .ندادم هفتم شب شام:من

 مهستی هایی انسان اینطور ما داداشمه و من دعوای شیوه این ساختم خودم از نکنید فکر)
 (خخخخ

 .دیگه بسه ااا:گیسو

 .جاااان گوسفند بنال:من 

 داری قرار بیچاره احسان اون با4 ساعت که میدونی جان االغ:گیسو

 میدونی؟ کجا از تو خوب:من
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 گفتن منم قرار سر نرفته طرف که داره قرار4 ساعت یکی با احسان که گفت ارش:گیسو
 .تویی حتما

 .تخت رو نشستم سیخ یهو .چی که خوب:من

 چنده؟ ساعت مگه:من

 خانوم ظهر5:گیسو

 .شدم بدبخت گیسو وای:من

 .بای گمشو:گیسو

 .خخخخ بشو گم بدار پاس را فارسی:من

 .نشنوم جیغشو صدای تا کردم قطع

  برداشت بوق یک با احسان به زدم زنگ

 کجایی؟ هست معلوم:احسان

 خوبن؟سالم ؟خانواده خبر چه خوبه؟ خوبی؟حالت سالم ...چیزه ام:من
 ...نیس پیدایی میکنی؟کم برسون،کجایی؟چیکار

 حرفم وسط پرید

 نیومدی؟ چرا گندددم:احسان

 .موندم خواب خوب چیزه ام:من

 .خوابی کمپوت دختر ماشاال:احسام

 نه؟ یا بیام االن:من

  .خونتونم در جلو6 من هفته ساعت سینما سانس:احسان

 .باش خیابون سر اینجا نیا نه:من

 فعال باش:احسان
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 فعال:من

 .شدم حاضر سریع و کردم قطع

 .خخخخ ابی چی همه ابی کیف و ابی کتونی با ابی شال و تیره جین شلوار با ابی مانتو یه

 از هنزن که بستم ای گوجه پشت از و ریختم کج هم رو موهام بسته ریمل و لب رژ و کرم یه
 .بیرون شال

 دادم سالم همه به و پایین رفتم سریع بود دقیقه5:45:ساعت

 ایشاال؟ کجا:مامان

  .شجاع پسر خونه:من

 .نیار در بازی پرو:مامان

 .بدرود شده دیرم چشم:من

 ردمک باز رو شاگرد سمت در رفتم دیدم رو ماشینش .خیابون سر رفتم و بیرون زدم خونه از
 .شدم سوار و

 خان؟زن ارسان احوال خوبه؟حال خوبن؟دومادمون ؟خانواده ؟چطوری خوبی سالم:من
 ؟خوبن؟ عمو عمو؟

 یمیشناس منو شما که ندارن خبر البته میرسونن سالم خوبن همه دونه دونه اروم:احسان
 .گفتم خودم از برسونن سالم که

 .بگو دیپلوم زیر بود ای پیچیده مسئله:من

 .بیخیال هیچی:احسان

 کنیم؟ کار چی االن:من

 .سینما میریم:احسان

 چیه؟ فیلمش:من
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 ببینی؟ خوای می فیلم تو:احسان

 .تا؟؟بیخیال دو اون بخاطر برم الکی چی پس:من

 .کنن ثبت عجایب جز باید رو تو:احسان

 .کنم می رو استفاده بهترین چیزی هر از من:من

 .خودت برای دانشمدی معلومه کامال بله:احسان

 .کردی فکر چی پس:من

 .افتاد راه و زد استارت

  داشت فیلم تا چهار که دیدم سینما جلو رسیدیم وقتی

 جنایی یکیش که

 درام یکی

  عاشقونه یکی

 بود طنز یکی و

 .باشه طنز میکردم دعا دعا من

 .دو سالن خوب:احسان

 طنز جونمی

 .شد باز نیشم

 .خوراکی اول:من

 . کنیم اجرا نقشه امدیم مثال:احسان

 .داره دیدن نقشه این:من

 .خخخخخ امدید جونم ای . ازیتا و کامران به افتاد چشمم که میگرفتم خوراکی داشتم
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 بود تهگرف طوری رو ها بیلیط احسان .سالن داخل رفتیم و گرفتم خوراکی پالستیک چهارتا
 .میگم رو جریان حاال .باشیم اونا از تر عقب ردیف دو ما که

 برنده شما همیگ و کامران شماره به میفرسته دوتاشو و میگیره اینترنتی بیلیط چهارتا حسام
 .نشستن اینجا ما نقشه طبق االن که میشه این و میگه ازیتا به هم کامران شدید

 .کردن نگامون چپ چپ همه یهو هماها چیپس شدم باز صدای و همانا نشستن

 رو ااین جواب یا بخندیم موندیم ما حاال .ادب بی چیپس ای بود چیپس نبودیم ما بخدا اقا
 .بدیم

 رمنفج و نیاوردیم طاقت اخر دیگه هیچی .خخخخخ کردیم تولید ما رو صدا اون کردن فکر
 .اروم خیلی البته شدیم

 .نخندم که من دهن رو گذاشت دستشو احسان

 .کنار کشیدم زور کلی با دستشو

 پانکراس اخ   سلول اخ   هیدروژن  اخ   اکسیژن اخ  نفس اخ

 داشت ربطی چه اینا:وجی

  دیگه بگم چیزی یه گفتم:من

 .بیابی شفا میکنم دعا:وجی

 .کن دعا:من

 شکلهم جان ازیتا که بود فیلم وسطای تقریبا فیلم تماشای محو من و شد شروع فیلم اقا
  .بروتون گالب همونwc برن شدن بلند و یافتن سفرا کیسه روده معده

 .علوم فاز تو رفتی:وجی

 .واقعا اره:من

  .جووون ازی به زدم زنگ و اوردم در رو گوشیم

 انداختن کامران این به تیکه یه همه که شد بلند صداش
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 .اونو کن خفه اقا:یکی

  رو بزغاله گوشی اون ببند:دیگه یکی

 چیه؟؟ فازش این:وجی

 .دارن کم مردم وجی دونم نمی منم

 .برداشت رو گوشی کامران بلخره

 بشنوم تا احسان سر به چسبوندم سرمو

 بله:کامران

 شما؟؟ زدم زنگ عشقم به من ببخشید سالم:احسان

 اسمشون؟:کامران

 باشی؟ کی شما ازیتا:احسان

 .جاش نشست رفت و شد سالن وارد ازیتا

 بله؟:گفت و گرفت رو گوشی متعجب ازیتا .زده زنگ عشقت بیا:ازیتا به رو کامران

 .جون ازیتا سالم:دادم جواب من

 .دختره که این واااا:گفت کامران به رو ازیتا

 هستی؟ کی شما:گفت و گرفت رو گوشی متعجب کامران

 کی؟ تو ببینم عشقم بده رو گوشی عشقش من:داد جواب احسان حاال

 چیمیگه؟ مردتیکه این ازیتا:گفت بلند کامران

 .عمومیه مکان اینجا بیرون برو بزنی داد میخوای اقا:گفت بلند احسان

 . جور بد بودم قرمزشده من

 کیی؟؟ شما اقا الو:گرفت رو گوشی ازیتا
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 .خانومم که اقا؟؟من وا:من

 .خندیدم می ریز ریز

 ی؟فهمید اقا نه دختره این بیا:گفت بلند و کامران بغل تو انداخت رو گوشی ازیتا اخرش

 .کنید دعوا خونه برید خوب اینجا اوردید رو دعواتون بابا ای:گفتم بلند من

 .بیرون رفتن شدن بلند دوتا این و انداختن تیکه هم نفری چند یه حاال

 .خنده از ترکیدیم یعنی بود باحال خیلی خخخخخخ خندیدیم می ریز ریز ماهم

 9اعتس بیرون رفتیم بودیم خورده رو خوراکیا کل اما نفهمیدیم ازش چیزی که فیلمه بعد
 .بود

 .میشکنن کلمو خونه برم:من

 .بودم مرد یه با بگو:خنده با احسان

 .کنن می کفن جنازمم دیگه:من

 .کنم نمی دخالت من نداره ربطی من به دیگه اون:احسان

 .بمیر من برادر بمیر:من

 .هستش گیسو و آرش عقد دیگه روز سه که میدونی راستی:احسان

 گفته؟ کی نه:من

 .بزرگان از سخنی:احسان

 .خدا وای که ندارم لباس من:من

 خرید؟ مرکز االن بریم:احسان

 .فردا دیره نوچ:من

 .خونتونم جلو4 ساعت فردا شناس وقت خانوم باشه:احسان
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 .خنگ اقای خیابون سر:من

 رفت خودش و رسوند منو احسان شدیم ماشین سوار

 اینجاست هم خلمون داماد به به دیدم خونه داخل رفتم

 .امدم من بیت اهل سالم:من

 میکرد اشاره آرش به ابرو چشم با هی مامان

 جای هم آرش میای ابرو و چشم چرا دیگه ما خانواده جز شده اینم خوب من مادر:من
 .که نمیشه چیزی حسام

 .ابجیم میگه راست:گفت و خندید آرش

 .خودمونیه چه نیگا:من

 .احسان شبیه گفتم دلم تو

 زدم کلش تو دوری یه مجازی فضای سراغ بریم اتاق رفتم و کردم پرسی احوال سالم همه با
 الیک تا زاره حدود .کنونه الیک اینستا رفتم و گذاشتم کار سر رو نفری چند تلگرام رفتم بعد

 تو امد مامان و شد زده اتاقم در . گذاشتم پست تا سه دو و کردم

 گوشی؟ پای رفتی نکرده عوض لباس تو باز:عصبی مامان

 .میزنی چرا من مادر خوب:من

 .مثال بخوابیم رفتیم ماهم و رفتن خان ارش شام بعد شام برای رفتم و کردم عوض و لباسام

 .خوندن به شروعکزدم و برداشتم رو خبیث مادمازل رمان

 .برد خوابم که خوندم می طور همین

 

 .خخخخ بخیر من زیبای صبح به به کردم باز چشم

 پایبن رفتم و شستم صورتمو و دست
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 .خانه اهل ای خانه اهل:من

 .اینجا بیا:زد داد خونه اشپز از مامان

 .خانه اهل پس کوشن:شدم داخل

 یمرخص دوسال  که هم تو و خرید ارش با رفته گیسو دانشگاه حسام سرکاره بابات:مامان
 موندی من ریش بیخ گرفتی

 شده قبول که تهران دانشگاه از خودم به دادن استراحت برای و خوندم جهشی دوسال من)
 (گرفتم مرخصی بودم

 .جون مامان  خرید میرم ظهر بعد خیر نه:من

 .گردیم می جهان گرد لبان تشنه ما بود صبح01 ساعت باال رفتم

 بود؟ چی این خدایی:وجی

 .واال تو داری چیکار گندمه ساخت:من

 .کنم صدا رو درونت کودک اون وایسا:وجی

 .دیگه بچس میکنه جیغ جیغ میاد خدا ترو نه: من

 . شو خفه پس اهان:وجی

 .چشم:من

 شحوصل یا میزنه جیغ یا میکنه گریه یا مخه رو خیلی داره رو درون کودک اعصاب کی واال
 .من دارم درونی کودک همچین یه خواد می بازی دلش یا پوکیده

 .بپرونیم مگس4ساعت تا خوب خوب

 .اینه اهان گیتارم به خورد چشمم

 .بود گرفته خاک بیچاره کردم تمیزش تر برداشتم رو گیتار

 نواختن به کردم شروع و کردم کوک هاشو سیم
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 .(بخونید میزارم که رو شعر حتما خنده برای میکنم توصیه بچها)

 :بخونید حتما حتما حتما

 آپارتمانه االن ، بزرگه مادر ی خونه

 داره البی و استخر ، بزرگه مادر ی خونه 

wi ، بزرگه مادر ی خونه  fi داره مفتی ی 

  داره LNB و دیش ، بزرگه مادر ی خونه 

  برپاست پارتی همیشه ، اون ی خونه کنار

 غوغاست و شوق و شور پر ، محله پارتیهای

 سواره مازراتی ، االن بزرگه مادر 

 باحاله واجورو جور ، روز هر موهاشم رنگ 

 پوشه می جین شلوار ، االن بزرگه مادر 

 روشه روبه همیشه ، کیفش و کالج کفش 

  میبینه رو Gem Tv ، هرشب بزرگه مادر 

  میبینه المیارو ، سنبل و سلطان خرم

  باحاله خیلی هنوز ، بزرگه مادر ی خونه

   داره خاصی حرفای ، بزرگه مادر ی خونه

 

  مرسی مرسی تشویق بله بله

  ها ها ها میز عاشقونه اهنگ کردید فکر آهنگ با کنین حال

 .اینیم ما
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 و شد08 ساعت که زدم گیتارم با دیگه ناب شعر کلی

 دوازده ساعت شود چون 

 شود کشنه شکم این

 که شدی هم شاعر:وجی

 .کردی حال واقعا نه کردی حال واقعا نه کردی حال:من

 .شعری چه به به بله بله:وجی

 دو از از و کردم خشک رو موهام3 ساعت شد که گرفتم ساعته یه دوش یه رفتم نهار بعد
  .ریخترم چتری هم رو موهام جلو بیرون انداختم شالم از و بافتم طرف

 دستی کیف و سفید سانتی پنج کفش با صورتی شلوار و سفید مانتوی یه با صورتی شال یه
  کرم و رژ و ریمل یه.صورتی

 خورد زنگ گوشیم که شد4 ساعت

 بله:من

 .منتظرم بیا بدو:احسان

 .امدم باش:من

  زد سوت یه مامان که پایین رفتم

 شدم؟؟ بد:من

 .شدی تر زیبا بودی زیبا عزیزم نه:مامان

 خدافظ من ملکه مرسی:من

 تیکه بد قتاو بعضی که بماند البته.خوبه اینش داشتنم روانشناس مامان .بیرون رفتم سریع
 میندازه

 . شدم سوار و کوچه سر رفتم سریع
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 اوردن تشریف بانو عجب چه:احسام

 که نکردم دیر:من

 .دقیقه پنج:احسان

 .اقا بریم بیوفت ،راه اینجاست ساعته نیم انگار ام تو حاال:من

 افتادیم راه و زد استارت

 .داخل رفتیم و شدیم پیاده داشت نگه پاساژ جلو

 خوای؟ می لباس ام تو:من

 .اره:احسان

 و بود گیپور استیناش بود بسته یقه که ای فیروزه ابی لباس یه بلخره گشتن ساعت چند بعد
 کفش و شلوار و تیشرت تا چند هم احسان .خریدمش و گرفت چشممو داشت ماهی حالت

 خرید اینا و کت و

 بود2 ساعت

 .گشنمه:من

 .اینجا بریم بیا:احسان

 .بده سفارش رفت احسان و میز پشت نشستم .شدیم فودی فست یه وارد

 نشست امد

 بعدی؟ نقشه:احسان

  یهک به کی بفهمیم تا کامران ماشین تو بزاریم که خوایم می دوربین یه ما میدونی:من

 .میکنم جورش باشه اوووم:احسان

 چطور؟:من

 .پلیسه یه اون خوب میگیرم عیسی از:احسان
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 .کنیم نصبش چطور فقط باشه:من

  دونم نمی:احسان

 کردم فکر

 . فهمیدم:من

  کرد قبول اونم که دادم توضیح احسان به

 خونه سمت به و شدیم ماشین سوار ها ساندویچ خوردن بعد

 کنه؟ پیدا ادامه انتقام این باید کی تا:من

 بشن جدا هم از که زمانی تا:احسان

 .خوبه:من

 .میشه جالب ماجرا داره تازه:احسان

 بخندیم چقدر که اخ:من

 میشدیم کاراگاه میرفتیم باید من بنظر:احسان

 .تو داری تراسی به اعتماد شد ذوب ماشین سقف بابا:من

 چطوریه؟ دیگه تراس به جااان؟اعتماد:احسان

 .گندمه ساخت:من

 .ههههه اهو:احسان

  .ما منزل در جلو رسید

 شدم پیاده

 .داخل بفرما:من

 بکنه؟ کلمو بابات که:احسان
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 .ندارم حرفی دیگه من خخخخ:من

 .داره من برای رو ازرائیل نقش تو بابای االن:احسان

 .ترسو نکن توهین بابام به ای:من

 ام؟ ترسو من:احسان

 .داخل نمیای دیگه اره:من

 بیام؟:احسان

 .نداری جرئتشو:من

 .هاااا میام گندم:احسان

 .بیا:من

 .باشه:احسان

 .شد پیاده ماشین از

 .ببین حاال میرم بعد میشم اتاقت وارد:احسان

 .بتونی عمرا اهو:من

 .داخل برو تو خوب:احسان

 .خدافظ باشه:من

 رسف یه راجب داشتن خونه اشپز تو هم بابا و مامان آرش نه بود گیسو نه شدم خونه وارد
 میزدن حرف کاری

 سالمتید؟ خوشین خوبین خبر چه خودم بابای و مامان سالم:من

 بابا چطوری دختر سالم:بابا

 توپ خوب:من
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 گلم گرفتی لباس مامان فرشته سالم:مامان

 .جون مامان بله:من

 هک کردم باز درو اتاقم سمت رفتم.کردن پسند شون دو هر که دادم نشون بهشون و لباس
 .تخت رو کشیده دراز احسان دیدم

 کردم فقل و بستم درو سریع

 کنی؟ می چیکار اینجا تو:من

 .اتاقت میام که گفتم:احسان

 .میبینه میاد یکی االن برو گمشو احسان:من

 .داریا خوشگلی اتاق نمیاد،میگم نوچ:احسان

 .میشنون صدامونو االن دیونه شو بلند اا:من

 .عمرا نوچ:احسان

 احسااان:من

  جونم:احسان

 شدم طوری یه

 .نیومده یکی تا برو پاشو:من

 .امد در صدا به در که بزنه حرف خواست احسان

 .بدو دستشویی تو برو:گفتم اروم

 .شویی دست تو پرید

 . تو امد گیسو که کردم باز درو

 بستی؟ درو خوبی؟چرا سالم:گیسو
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 داری؟ چیکار خوبم سالم:من

 اینجاست؟ احسان میگم:گفت و بست درو

 پایینه؟ االن داره چیکار اینجا احسان وااا:گفتم و کردم متعجب قیافمو

 نیست؟ تو پیش میگم دیونه بابا نه:گیسو

 داره؟ چیکار من پیش:من

 .در جلو احسانه ماشین گفت ارش اخه:گیسو

  .داشته کار اطراف این حتما میدونم چه من:من

 خراب من روشویی اب شیر روز ،اون تو روشویی تو جامونده مسواکم اون راستی:گیسو
 .بردارم اونو برم اینجا بودامدم

  بعد و امد چیزی افتادن صدای یه که داد تکون رو دستگیره دستشویی در سمت رفت

 اخ:صدا

 بود باز دهنم منم

 چیه؟ صدا:گیسو

 بگم چی حاال وایی

 و برگشت متعجب .سرت میوفته کنی باز خرابه در اون بودم من گیسو چیزه اخ :من
 وااا:گفت

 راتب شب نیست تو منو کار اونم بشه جابجا باید شکسته شده هرز واشراش دیگه اره:من
 .رو مسواکه میارم

 ردمک باز رو دستشویی در و کردم قفل درو سریع.بیرون رفت و گفت اروم باشه یه گیسو

 ....خواس می همینو:من

  . خنده از شدم منفجر دیدم که چیزی با
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 .خخخخ بود شده پهن کال بود باحال خیلی یعنی خخخخخ اخ اخ اخ اخ بخن کی نخند حاال

 .میبینم گریتم موقعش به بخند:احسان

 شد بلند

 خخخخ میدی بو بیرون نیا:من

 دیگه شد تو تقصیر:احسان

 میشه همین میاری در بازی من سوپر خودت اهان:من

 نکنی بازی من شجاعت با هی اونجا میخواستی بابا خوب:احسان

 بدو حموم برو بدو شجاعت بابا:من

 چی؟ حوله اصال چی جان؟؟؟لباسا:احسان

 میدی بو جور بد میاره حسام اتاق از میرم:من

 خودته تقصیره:احسان

 بیروناااا میندازمت احسان:من

 .بابا خوب:احسان

 .بدو:من

 .بردارم لباس میتونستم راحت نبود چون حسام اتاق سمت رفتم من و حموم تو پرید

 . یرونب بیا سریع:گفتم و تخت رو گذاشتم اتاق تو امدم و برداشتم رو بود الزم هرچی رفت

 .کردم قفل درو و بیرون رفتم خودم

  پایین رفتم

 من داداش بر سالم:من

 خوبی گلم ابجیه بر سالم:آرش
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 بود ضایع خوب ولی بزار شما احسان این اگه بگم خواستم می

 عالی توپ:من

 خداروشکر:آرش

 میگید؟ چی من عشقای به به:پایین امد گیسو

 مکلفت تو بیخیال همسر شدی هم تو اخه رفت شد بدبخت میگم آرش به دارم هیچی:من
 . نیستی

 شنیدم رو گیسو جیغ خوب اما باال پریدم سریع

 .روااااانی بیشعوووور:گیسو

 .خودتی:من

  زدم در

 .تو بیا:احسان

 .لباسه میخورد جر داشت بود پوشیده و حسام لباسای

 چه اون به گوریلی تو البته میزس ریزه چقد داداشم اخی:من

 .لقبی عجب نکنه درد دستت:احسان

 بدرود دیگه خوب کنم می خواهش:من

 خدافظ:احسان

 .نگردی بر دیگه بری:من

 نمیمیرم نخورم رو تو برای تا دارم دوست حلوا:احسان

 .درک به:من

 .پایین پرید و شد اویزون دیوار از و تراس سمت رفت
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 درختی میمون:من

 .کوآال:احسان

 .گمشو:من

 .بیرون رفت باغ از سریع

 .میشد شنیده هم ها صدا اروم و بود شب چون و میشد دیده هم خیابون باال این از 

 .دیدش میرفت داشت که ارش که ماشینش سمت رفت احسان

  کردن پرسی احوال هم با

 .کنی می چیکار اینجا داداش:ارش

 .کردن کشی اسباب تازه دوستم خونه اینجا امدم چیزه:احسان

 عزیزم؟ میری داری باشه اهان:آرش

 جیگر بزنم سر یه امدم دیگه اره:احسان

  عزیزم باشه:آرش

 .نفس قربونت:احسان

 .خخخخخ کنن می بغل و رد هم با ای قلوه و دل که بودم شده قرمز قرمز میگی منو

 .نبینن منو تا دیوار به چسبیدم رفت وسریع خنده از ترکیدم یهو

 .خخخخخخ خنده از بودم شده قرمز اخ

 .بودن رفته تراس سمت برگشتم اروم

 .خواب و تخت رو پریدم

 

 دختره ای
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 دختره ای

 خانوم گندم

 خانوم گندم

 .زده زنگ زده رنگ زده زنگ بهت احسان

 (گوشیم رو کرده نصب خنگول حسام که برنامس یه این)

 .زده زنگ که درک به:من

 گوشم کنار گذاشتم گوشی

 بنال:من

 .ادب استاد بابا:احسان

 بگو میاد خوابم:من

 گرفتم رو دوربین ظهره8 ساعت خواب کمپوت ای:احسان

 چه من به حالت به خوش:من

 .کامران ماشین به کن نصب اینو بیا نیار در بازی مغز گندم ا:احسان

 .امدم باش اهان:من

 خخخخ بپره سرم از خواب تا کردم نگاه دیوار و در به دقیقه ده مدت به نشستم تخت رو

 صبح01 ساعت برداشتم رو گوشیم بیرون امدم و شستم صورتمو و دست رفتم شدم بلند
 دهدرص یک شارژش هم بیچارم گوشی واال بشم بیدار صبح ده خوره می من چیه به اخه بود

 پایین رفتم

 گیسوووووو   حسااااااام  مااااااماااااان:داد با

 بله:مامان

 .شارژر:من
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 .بگیر گیسو از:مامان

 یعنی خخخخخ .همه با صبحونه و نهار و  بازارشام به به کردم باز و اتاق در و باال رفتم
 .هام مثل این با ترکوندم

 .شارژر جون شصتدماغ:من

 .ندارم شارژر بعدم بزن در اول:گیسو

 نه یا میدی ها بشه تر دراز کشم می درازتو دماغ ببین:من

 . بشی یکی دیوار با میزنم بخدا گندم:گیسو

 ....بیند خواب در گیسو:من

 سریع یدمد برق پیریز تو رو شارژر که میکردیم متر مون قدما با و اتاق داشتیم. دنبالم افتاد
 .کردم روشن رو گوشیش پریدم

 باراک گوشی ابجی داری شارژ درصد هفت و هشتااااااد راهو همه این میره کی اوووووهه:من
 خخخخخخخ .نداره شارژ انقدر هم (امریکا جمهور رییس)اوباما

 . بابا گمشو:گیسو

 .اتاغ تو پریدم و کشیدم و شارژر

 رو شارژر دزدید ماااااماااان:جیییغ گیسو

 خخخخخ .واالااا صدماغ به بشه تبدیل شصتدماغ از دماغت بگو دروغ انقدر اااا:داد من

 .بیشعووووور گندم:گیسو

 .بلدیا خوب خودتو صفات:من

  ایشاال نبینمت دیگه :گیسو

 کردی فکر چی نمیکنم ولت هم خوابت تو من:من

  بمیر:گیسو
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 .مردی:من

 .ها ها ها ها شد ضایع زیبا چه و رنگ خوش چه خخخخخخ کوبید درو

 گفتن حوصله دیگه کنید تصور یچیزی خودتون شدم حاضر و گرفتم دوش یه اتاق تو رفتم
 .واالااا ندارم

 دهنت؟ تو افتاد هم واالااا:وجی

 اهوم

 میده شفا رو مریضا خدا بگم چی:وجی

 مریضه هم وجدانم باشم مریض من اگه بزن حرف بعد کن فکر شما عزیزم

 شدی ادب با تو شد چطور راستی پایین بندازم ازادی میدون از خودمو برم من:وجی

 پایین بنداز ازادی میدون از خودتو برو تو دیدن منو ادب میخواد بصیرت چشم:من

 خدافظ برم من بصیرت چشم بابا:وجی

 نگردی بر بری

 گفتی چیزی:وجی

 .برو عشقم نه

  .اهان:وجی

 رفت اخی

 و کیمش شلوار و مشکی مانتو یه بگم رو تیپم بزارید  االن وایسادیم اینه جلو که ما خوب
 یا گوجه هم پشت از چتری هم موهام و مشکی دستی کیف و مشکی کفش و مشکی شال

. 

 . الزمه چون مشکی تیپ کال

 پایین رفتم
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 .بزن جونت اقا قبر به سرم یه زهرا بهشت میری داری:مامان

 میگردم بر دیگه ساعت چند دارم کار بیرون میرم من مادر نه:گفتم و خندیدم

 .ابجیته عقد فردا برگرد زود:مامان

 .چشم:من

  چمب داره گناه که دنبالم روز هر بیاد احسان نمیشد دیگه شدم ماشین سوار بیرون رفتم

 بچت؟؟:وجدان

 نه؟؟؟ بندازی خودتو نداشتی جرئت بابا ای

 ترسیدم واال نه:وجدان

 .بمیر:من

 رو زد تق تق دست با یکی یهو اونجا امد کامران معمول طبق و بودم خانوم ازیتا در جلو
 .شیشه

 پایین دادم رو شیشه

 من به داد دوربینو حله؟؟ سالم:احسان

 .حله:من

 .بریم:احسان

 که دش پیاده ازیتا شاپ کافی یه به رسیدیم دنبالشون هم ما افتادن راه ازیتا با کامران
 میام االن من برو گفت کامران

 .وقتشه حاال حله

 کامران جلو رفتم گریه با مثال

 داری؟ دوستش:من

 کنی؟ می چیکار اینجا تویی گندم:بود متعجب که کامرا
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 داری؟ دوستش گفتم:میخندیدم اخ دلم تو ولی شدت گریه مثال

 رو؟ کی:کامران

  رو شاپ کافی تو رفت که دختره:من

 اره خوب...خوب:کامران

 .ماشینش کاپوت رو گذاشتم دستمو و اوردم در افتادن ادای مثال

 نیست نیازی کردم اشاره دستم با که کنه کمک امد کامران

 خوری؟ می چیزی:کامران

 .اب فقط:خواسته خدا از که منم

  .رفت خودش و ماشین تو بشین:کامران

 اون طفق نباشه معلوم که اینه به چسبوندم طوری و اوردم در دوربینو ماشین تو نشستم
 بود بجال. میکرد کار افتابی انرژی با دوربین میدید رو ماشین فضای اینه گوشه از عدسی
 .میزس ریزه هم چقدر

 شدم پیاده و خوردم رو اب امد کامران

 یادهپ هم کامران .ماشینم سمت رفتم و نزدم حرفی دیگه ...اینکه با بشید بخت خوش:من
 .بیرون بیاد که احسان به زدم زنگ تک سریع شد

 .شد داخل کامران و بیرون امد احسان

 شاگرد صندلی من ماشین تو نشست امد

 کن تعریف خوب:من

 .فهمیدم تازه مخه رو چقدر دختره این اخ:احسان

 مگه؟؟ چیشد:خندیدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
66 

 اوه:تاازی . تویی عشقم ازیتا وایی: گفتم میزش سر رفتم قراره این از داستان خوب:احسان
 بگیرم ازش حالی یه پرو بچه .ندارم حوصلتو برو احسان

 ادامه خوب:من

 یشهنم اما احسان دارم دوستت منم:ازیتا .برگرد دارم دوستت هنوز من ببین:گفتم:احسان
 .دارم دوست رو دیگه نفر یه اخه

 خندیدم می میگفت (نه؟؟ غلطه)اطفار ادا با رو اینا اخ

 خوب:من

 داری دوست تو که هم همرو ماشاال گفتم دلم تو:احسان

 کم گیمی منو .گل دسته اصال گل خیلی پسره یه:گفت ازیتا رو؟ کی وای ای:گفتم بهش رو
 .وایییی گل دسته میگه کامرانه اون به بخندم بود مونده

 داشت خنده هم واقعا خوب

 چی؟ دیگه اخ اخ اخ اخ:من

 روب گفتم بهش زدی زنگ تو که اخر بعد گفتیم پرت و چرت طور همین بابا هیچی:احسان
 .روش شد خالی هم ابمیوه زدم دست با .بای جونت گل دسته همون پیش

 نهههههه:من

 .بانو گندم جون به:احسان

 .خداااا وایی باحالی خیلی خخخخ:من

 فهمیدی تازه:احسان

 عرش به اعتماد بابا:من

 کاشتی؟ گلی چه ببینم بگو تو حاال:احسان

  گفتم براش رو ماجرا کل منم
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 .بانو گندم این کرده چه ایول ،بابا بازیگر بابا:احسان

 کنی می مسخره بچه برو خخخ:من

 .کنن کار اینطوری تونن نمی هم پلیسا بود عالی واقعا نه:احسان

 .خخخخ مرسی وای:من

 میبینمت فردا برم من دیگه خوب:احسان

 خدافظ باش:من

 .بای ندار پاس را فارسی:گفت و خندید احسان

 .خنگول:من

 خودمم خود:احسان

 .میدونی خوبه:من

 . رفتیم که برو ده و گاز پدال رو گذاشتم طالییمو لنگ منم رفت و شد پیاده

 .انتظارمه در چی اینکه از غافل اما خونه رفتم

 نگو که میکشه کار ازت ای مامانت خونه میری مشخصه هم بیسیار:وجی

 خخخخ همون دیگه اره

 دنمب تو موند خون قطره یه که جایی تا مامانم وجی عزیزم دوست گفته طبق و خونه رفتم
 کشید کار ازم

 بود؟ چی دقیقا االن این:وجی

 (خودتونید سواد درسته؟؟بی)گفتم آوردی در من چیز یه

 .دالور نباشی خسته:وجی

 .خخخخخ قهرمان باشی سالمتی
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 مخوند می و میز رو میزدم و چنگال قاشق میز پشت نشستم رفتم شد شام وقت بلخره

 باشه باشه   باشه باشه  باشه قورمه غذا اگه اخ:من

 باشه باشه  باشه باشه  باشه قورمه غذا اگه اخ

 بخورمش طوری یه من   بخورمش طوری یه من

 .نرسه شما به بخورم طوری یه:گفتم تند رو اینجا 

 .یگهم چی گفتم االن توسرت خاک:گفت و سرم تو زد یدونه بود نشسته کنارم که گیسو

 میزنی؟ چرا مریض ای:من

 .است بیان به حاجت چه است عیان که چیزی واال:حسام

 .کنم رسانی اطالع گفتم من استاد؟ داشت زدن این:من

 .عاقلی دختر چه:بابا

 من پدر نکنه درد دستت:من

 اشمب داشته وقت فردا تا حموم رفتم اول اتاقم رفتم و کردم جان نوش بود سبزی قرمه غذا
 .خواب و تخت رو پریدم بعد

 

 .شوووو بلند08 ساعت دختر گنددددددددددم:جیییییغ مامان

 و نم کردن بیدار برا میکنه زیاد کارا این از مامانم امد یادم یهو تخت رو نشستم سیخ یعو
  خوابیدم دوباره

 یه عدب شویی دست پریدم سریع نشستم سیخ دوم بار برای .هستش گیسو عقد روز امروز
 .ارایشگاه برم شدم حاضر امدم در اونجا چرت

 .بابا ای بود2ساعت
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 رو بحونهص پایین رفتم ابی سانتی پنج کفش و مشکی شلوار و شال و پوشیدم ابی مانتو یه
 . رفتیم که برو ده و ماشین تو پریدم شد2:31ساعت که خوردم

 .ارایشگاه داخل رفتم و کردم پارک رو ماشین ارایشگاه جلو

 سمتم امد گلم دوست روشنا

 مرام بی سالم به به:روشنا

 امده؟ گیسو این خبر چه عزیزم سالم:من

 .عروسه اتاق اره:دوشنا

 کنه؟ می درست کی منو موهای:من

 بشین بیا میکنم عروست خودم:روشنا

 .دیونه:من

  صندلی رو نشستم

  شد کار مشغول

 گندم:روشنا

 جان:من

 اصفحان میرم دارم:روشنا

 اونجا مونی می چقدر بگذره خوش:من

 .همیشه برای:روشنا

 چیییی؟:من

 نداره رو کسی دیگه بزرگم مادر پیش برم باید:روشنا

 عموت؟ پسر پس:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
70 

 .خارج رفت:روشنا

 نری؟ ،نمیشه حیف:من

 .میبینمت که باشه باری اخرین شاید برم باید دیگه نه:روشنا

 میدونه؟ النا روشنا وای:من

 نه:روشنا

 میشه شاکی جور بد بفهمه اگه:من

 نکنم وقت شاید بگو بهش خودت امروز:روشنا

 .میشه تنگ برات دلم عزیزم باشع:من

 .بیاره در بازی دیونه کی دیگه گندم منم:روشنا

 .بیشعوری خیلی:خندیدم من

 .میگم راست خوب چیه:روشنا

 نزد حرفی دیگه

 اینطوری اچر  احسان سمت شد کشیده فکرم یهو  بگم النا به باید باغ تو امروز فکر تو رفتم
 شد؟

 شمب صمیمی پسر یه با ها حاال حاال که نیستم دختری شدیم؟من صمیمی باهم ما چرا یهو
 هاینک خوبه خیلی میکنه درکم اینکه احساس فقط شد چطور دونم نمی احسان این ولی

 اه میگم اینطوری چرا نمیدونم بهتر هم کامران از متفاوت پسر یه خوبه کنارشم

 داد ادامه اینطوری شه نمی باشم داشته خودم برای حصاری یه باید شه درست باید
 .گرفت وجودمو کل بدی احساس

 بیرون امدم فکر از روشنا صدای با بود احسان فکرم موهام کردن درست اخر تا

 ارایش؟:روشنا
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 .میدونی که خودش:من

 .کرد شروع و گفت ای باشه

 .تمومه گفت ساعت نیم بعد

 یمتنظ سرم رو گلم حلقه و ها شونه دور شده ریخته ساده که فر موهای کردم نگاه اینه تو
 .عالی هم خیلی صورتی رژ با کرم و ریمل و ابی مات سایه یه هم ارایش شده

 .مرسی جونم روشنا:من

 کردم بغلش

 .میشه تنگ برات جور بد دلم:من

 .ننداز گریم:روشنا

 .دارم دوستت خیلی:من

 

 بیرون امد بغلم از متعحب روشنا

 .گفتی بلخره گفتی تو شنیدم درست ؟بگو گفتی ؟تو گفتی:روشنا

 . دارم دوستت ابجی گفتم اره:من

 . شد ذوب سنگمون بلخره:روشنا

 .سال6 بعد:من

 .کرد گریه و بغلمو تو انداخت خودشو .دیونه: روشنا

 الس شش این تو کالسیام هم حتی همه با هستم و بودم سرد خیلی راهنمایی دوران تو من
 وشخ دخترونه چیزای اینطور و دارم دوستت بودم نگفته هستن دوستام که النا و روشنا به

 با چرا دونم نمی فقط دیگه اخالقمه چرا دونم نمی .سخته هم جور بد سخته برام نمیاد
 .لعنتی اه شد اونطوری احسان
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 امد بیرون بغلم از گریه کلی بعد روشنا

 .کنی می وارد شوک ادم به که بمیری:روشنا

 نمیای؟ چرا تو دیره دیگه برم من هست که همینی:من

 کنن جمع وسایل برم باید:روشنا

 جیغ حوصله بیرون زدم ارایشگاه از بود اتاق اون تو هنوز گیسو .خدافظ باش حیف:من
 خونه سمت روندم کردم ضعف جور بد بود ظهر4ساعت نداشتم رو جیغش

  .داخل رفتم و باغ تو کردم پارک رو ماشین

 مااامااانمممم:من

 .شکمو اشپزخونه برو:مامان

 .مرسی:من

 .باشم باغ تو7 باید بشم حاضر تا اتاقم تو رفتم و خوردم به به بود دلمه غذا

 الش یه کردم پام رو کفشام و پوشیدم رو مانتوم روش از پوشیدم رو خریدم که رو لباسم
 ...و سرم رو انداختم سفید

 شدم حال وارد پایین رفتم و برداشتم سفیدمو کیف

 نمیاید؟ شما مامان:من

 .خرابه ماشینش گفت زد زنگ بردار هم رو النا میایم بیاد بابات دختر برو:مامان

 .خدافظ باشه:من

 .جونم النا خونه سمت افتادم راه و زدم استارت شدم ماشیم سوار

 .پایین امد که زدم زنگ تک یه داشتم نگه خونشون در جلوی

 نشست و کرد باز رو در

 اجی سالم:النا
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 خوبی؟بریم؟ سالم:من

 .بریم خوبم:النا

 افتادیم راه و زدم استارت

 خوبه؟ روشنا خبر چه:النا

 میگفتم االن نباید

 رسوند سالم:من

 ؟ گندم:النا

 هوم:من

 خوبی؟:النا

 چطور؟ اره:من

 پکری یکم:النا

 ام خسته:من

 .باش:النا

 .شدیم پیاده و کردم پارک رو ماشین باغ پارکینگ داخل رفتم

 .پرو اتاق سمت رفتیم

 النا برو:من

 میری؟ کجا تو:النا

 .امده کی ببینم برم:من

 .بیا زود باش:النا

 .فعال باش:من
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 میدونید؟ اخه بودن امده که بودن آرش فامیالی کنم فکر

 .ان گشته کال ملت خخخخ میان شام موقع دقیقا ما فامیالی که دونید نمی

  تر جلو رفتم

 هستن دیگه پسر چندتا احسان که اینا اا

 .امدین خوش سالم:من

 .میکرد نگاه جور بد یکی

 خوبین؟ آذر خانوم سالم اا:احسان

 خوبن خانواده هستین خوب شما احسان آقا ممنون:من

 .بهتون دارن لطف:احسان

 خندید جمع کل یهو

 خنگ؟؟ اخه بود تیکه جای اینجا دادی سوتی احسان وایی

 کنید؟ نمی معرفی ببخشید:من

 کرد اشاره باشه خودش کوچولوی انگار که پسری یه به .ببخشید اوه:احسان

 گلم داداش ارسان اقا این:احسان

 . بختم خوش:من

 .همچنین:ارسان

 کرد اشاره داشت طنزی قیافه که پسری یه یه

 بنده کوچیک عموی پسر گل آرشین اقا اینم:احسان

 .ابجی خوشبختم:آرشین

 طور همین:من
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 امد خوشم ازش بود بامزه خیلی

 کرد اشاره میکرد نگاه غرور با و داشت جذابی قیافه که پسری یه به احسان

  کاوه گلم ببخشید اوه خلم ی عمه پسر:احسان

 ازش هم اصال دادم رو جوابش که کرد خوشبختی ابزار و رفت احسان به غره چشم کاوهیه
 .ایکبری ایش نیومد خوشم

 کرد اشاره بود هیز خیلی کرد اشاره میداد قورتم داشت که پسری به احسان

 .من عمه پسر آرشین داداش آرشام اقا اینم:احسان

 بختم خوش:من

 .آرش خانوم خواهر اذر خانوم ایشونم:جمع به رو احسان

 رو بود زوم آرشامه این ولی شدن زدن حرف مشغول و کردن خوشبختی ابراز دوباره همه
 .من

 وایسادی؟ اینجا چرا:گفت و من سمت امد احسان

 .النا دوستمم منتظر:من

 .بریم بیا:احسان

 شدست تو از دستمو .پسرا مخالف سمت کشید و گرفت رو دستم کنم نمی حرکتی دید
 بیرون کشیدم

 چته؟ ااا:من

 ها نمیشی ارشام این نزدیک ببین:احسان

 دارم؟ چیکار اون با من:من

 .حال هر به:احسان

 .هیز پسره:گفت لب زیر 
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 .برم باید من ببخشید دیگه خوب:من

 .بفرمایید باشه:گفت متعجب احسان

 .پرو اتاق سمت رفتم

  اوردم در رو مانتوم شدم داخل

 .پوشیدم رو کفشام و ساک تو گذاشتم رو شالم

 النا سمت برگشتم

 چطوره؟ النا:من

 .ترکونی دختر عالی اوف:زد سوت یه النا

 .واقعا؟؟مرسی:من

 .لخت هم موهاش و بود پوشیده ماکسی زرشکی لباس یه النا

  .بودن امده نفری چند یه تقریبا بیرون رفتیم

 .دوماد و عروس جایگاه به میز تریم نزدیک رو نشستیم رفتیم

 بود اینجا کارگرای از پس داشت فرم لباس که سمتم امد اقایی یه

 اذر خانوم:اقا

 هستم خودم بله:من

 حاضره درخواستتون:اقا

 .ممنون خیلی:من

 .امشب است خنده شب شبیست چه امشب به به رفت و

 نحس یافهق که باال گرفتم رو سرم میکنه نگام داره یکی کردم احساس که بود گوشی تو سرم
 .دیدم رو ارشامه این
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 .هاااا ادمیه عجب اه

 .بودن گیسو و ارش منتظر همه و امدن مهمونا ساعت نیم بعد

 تنگف رقصیدن و جلوش رفتن اوردن در بازی میخره کلی پسرا که رسیدن هم اونا بلخره
 .میخندیدیم ماها که دیگه کارای کلی و بشینی نمیزاریم ندی شاباش

 .نشستن جایگاه تو رفتن

 بغلم تو کشیدم رو گیسو سمتشون رفتم

 پرید گلم ابجی وای:من

 بخدا ای دیونه:گیسو

 .فهمیدی تازه:من

 بیرون امد بغلم از

 .دیونه بابا برو:گیسو

 .باشی مواظبش باید ما ابجی اینم داداش آقا:گفتم آرش به رو

 گفت سرم پشت از یکی که بزنه حرف امد آرش

 .هست ابجیم مواظب آرش باش مطمعن:صدا

 .مسخره آرشام این اه

 .ببخشید برم من:من

 .شدم جیم سریع و

 .رفت هم النا حتی وسط ریختن همه و کرد پلی رو اهنگ دیجی

 .خوردم می میوه و میز پشت نشستم حوصله بی منم

 میدین؟ رقص افتخار:صدا
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 خواد می من جون از چی ارشام این بابا ای صدا سمت برگشتم

 .تونم نمی متاسفم:من

 .فامیلش فک پیش برگشت بود شده پنچر که بیچاره

 .شد بلند خندشون صدای که

 چشه؟ این واااا من سمت امد کاوه که زدن حرف کمی

 رقص؟ درخواست:کاوه

 رقص؟؟؟؟ خواست در و غرورر کوه.بابااااا نه

 .معذرت میکنم رد:گفتم خباثت با

 .دهخن زیر زدن هم اونا که پسرا سمت برگشت قرمز قرمز خخخ .پر پر قیافه .پر غرور خخخ

 .من سمت امد احسان

 امده؟ پیش مشکلی:من

 .بپزیرید رو من با رقص دور یک دارید تمایل اگه ببینم امدم فقط مادمازل نه:احسان

 ور همه که داره زبون یه باشه نداشته هم چیزی هیچ اگه بشر این.گفت جالب خیلی خخخ
 .کنه خر

 .میل کمال با اووووم:من

 .شدم بلند و روگرفتم دستش

 .خخخ بود داغون جور بد کاوه و آرشام قیافه

 دور دکر  حلقه دستشو هم اون و احسان شونه رو گذاشتم رو دستم.رقص پیست تو رفتیم
 کمرم

 میرقصیدیم همینطور

 ؟ شده چیزی:احسان
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 نه:من

 اخه پکری:احسان

 .میکنید فکر نیست هیچی نه:من

 .نفرم یه میکنید؟من فکر:احسان

 بیخیال:من

 .مایلی هرطور:احسان

 .امد النا که جام سر نشستم رفتم اهنگ شدم تموم بعد

 .بگم بهت باید چیزی یه النا:من

 چیشده؟:النا

 روشنا راستش:من

 چی؟ روشنا:النا

 اصفهان رفته:من

 میگی؟ من به چیییی؟االن:النا

 میکردم؟ چیکار خوب.. خوب:من

 شد اشکی چشماش النا یهو

 کنیااااا نمی گریه:من

 .خوام نمی:النا

 .باغ سمت دوید و شد بلند

 .نبود شدم باغ داخل رفتم دنبالش شدم بلند

 .نیست النا این شنیدم سرم پشت از پا صدای
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 رفت شدم بدبخت

 .بود آرشام برگشتم

 ها؟ بانو گندم احسان برای آذرید خانوم ما برای چطوریه آذر خانوم به به :آرشام

 میرفتم عقب

 نیستی الیقش چون:من

 کنه؟ کمکت که هست احسان االن ببینم ااا:آرشام

 .نیستی بیش عوضی یه تو:من

 درخت به چسبوند و گرفت رو دستام بروم رو امد آرشام درخت تنه به خوردم

 بگذره خوش بهت کنم کاری یه خوام می میدونی ااا:آرشام

 میگی داری چی باش مواظب:من

 .ترسی نمی خوبه:آرشام

 میشد بد میدادم نشون رو ترسم اگه اما بودم ترسیده

 فهمیدی؟ میکشمت بشی نزدیک من به خوام می فقط:من

  تر جلو آورد سرشو آرشام

 .خوره نمی بهت حرفا این کوچولویی خیلی:آرشام

 نخورد نتکو اصال ولی شد مچاله قیافش پاش دوتا بین زدم پا با که تر نزدیک بیاد خواست
 بودم؟؟ ضعیف انقدر یعنی

 .میکنم حالیت االن پرو دختره:آرشام

 داشت فاصله باهام سانت سه تقریبا آورد تر نزدیک رو سرش

 .تره قوی کی میفهمیم االن:آرشام
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 .من آره:صدا

 کیه؟؟ نظرتون به خره آرشام هم من هم صدا سمت برگشتم

 آرشام داداش آرشینه این بابا احسان؟؟نه

 .کنم نمی حسابت آدم دیگه بکنی غلطا این از دیگه بار یه اگه گفتم آرشام:آرشین

 .میکنی دخالت داری زیادی دیگه ولی درست بزرگی آرشین:آرشام

 با و شدم آزاد منم .زمین افتاد که آرشام صورت تو زد مشت یدونه و امد دوید آرشین
 تر دور رفتم یکم رفتم اشکی چشمای

 .عوضی میفهمی کثافتی یه تو ندارم داداشی دیگه من:آرشین

 خوب میمیرن شون یکی االن بودم ترسیده خیلی .زدنش به کرد شروع و

 که مبرگشت ترسیدم شد حلقه کمرم دور دستی که میکردم نگاهشون من و میزدن همینطور
 دیدم رو احسان

 .باش آروم سیس:احسان

 . کردم گریه و بغلش تو انداختم خودمو

 .آروم گندم نیست هیچی:احسان

 .گرفت شدت گریم من ولی

 .نیست خوب اصال حالت بریم بیا:احسان

 چی؟..هق..چ دوتا ..هق...این..هق ..پس:من

 .کنم نمی دخالت من میدونن خودشون:احسان

 هق؟؟..اما:من

 .میاد کاوه االن:احسان

 .روشویی سمت رفتیم و گرفت دستمو
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 گفت که شستم صورتمو و دست

 .ریخته ارایشت همه پرو اتاق برو:احسان

 .امدم در و زدم ریمل و رژ و کرم یه سریع و شدم پرو اتاق داخل

 گرفته ضرب هم پاش با پایینه سرش درخت به داده تکیه احسان دیدم

 ممنون:من

  باال گرفت رو سرش

 .بریم بیا نکردم کاری:احسان

 ...اتفاق این میشه:من

 بدم ادامه نزاشت

 .نیوفتاده اتفاقی هیچ:احسان

 .مرسی:من

 .میرقصن دارن وسط همه و خاموشه چراغا که دیدیم

 .که شد کوفتم اه نداشتم حال دیگه جام سر نشستم

 .مونده هنوز نه اما

 .نشستن احسان و کاوه و آرشین دیدم که شد روشن چراغا

 کو؟ خره آرشام اون !زود چه ااا

 اونو؟ باشن نکشته

 گفتی چرت تو باز:وجدان

 .آره کنم فکر

  شد گیسو و آرش رقص نوبت
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 .منه نقشه نوبت االن خوب خوب میرقصیدن عاشقانه اینا و شد شروع آهنگ

 بووووم که ببوسن همو بشن نزدیک خواستن می و بودن پیست وسط که شد اهنگ اخر

 . سرشون رو ریخت و بیرون زد ها رنگی کاغذ

 چطوری؟ حاال

 بزنه نفورا بود قرار و رنگیه کاغذ توش که گذاشتن کار لوله یه رقص پیست وسط معلومه
 . شد هم طور همین که

 .کرد می مسخرش هم آرش عصبانیت از بود قرمز گیسو میخندیدن همه

 الماع یه برم منم میزدن حرف داشتن و سمتشون رفتن پسرا که نشستن ارش و گیسو
 .بکنم حضوری

 اونجا وایسادم رفتم

 بود؟ شما کار:آرش

 داشت فرق ما نقشه اصال بابا نه:آرشین

 .داشتیم نقشه ما که نگو اااا:احسان

  کرد اهنگ من به و .میکنه نگاه ژکوند لبخند با رو ما داره االن که اونیه کار میدونید:گیسو

 .مظلوم انقدر من بابا کی؟؟؟من؟؟نه

 .زدن محکم هم خیلی خنده زیر زدن بقیه بعد احسان اول که کردن نگاه من به همه

 بزرگه؟ ابجی گذشت خوش:من

 خالی جات اوه:گیسو

 .ما بجای دوستان:من

 کوچیکه ابجی میشه جبران:گیسو

 .بزرگه ابجی منتظرم:من
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 کوچولو؟؟ همین واااا اوردن رو کیک . نشستم رفتم

 .مشکوکن رو؟؟اینا کیک میاره داره کاوه چرا ببینم وایسا

 .اوه اوه کیک؟کاوه؟آرش؟کوچولو؟فهمیدم وایسا

  آرش به رسید

 .آرش آرش:گفتم سریع منم

 سیمام کردما قاطی منم. همانا صورتش تو رفت صاف کیک و همانا کرد خم صورتشو که
 .میزنه جرقه

 .خنده از بودن ترکیده دیگه همه

 .خخخخ بود عالی قیافش اخ اخ اخ اخ

 .شد تموم خنده کلی بعد هم روز اون خالصه

 

 

 

 .ندارم احسان از خبری هیچ من و گذشته عروسی از روز سه االن

 گیج منم خوردم زنگ یهو که میکردم جک رو گوشیم و توالت میز بروی رو بودم وایساده
 .خخخخ هنگیدم کنم چیکار اخه خخخ زمین انداختم رو گوشی شدم

 .تخت رو نشستم و برداشتم رو گوشی

 کردم برقرار رو تماس

 بله:من

 سالم:احسان

 بفرمایید سالم:من
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 تویی؟ گندم:احسان

 بفرمایید بله:من

 شناختی؟:احسان

 دارید؟ کاری احسان اقا بله:من

 نمیگی؟ داری؟هزیون ؟تب خوبی:احسان

 دارید؟ کاری نمیگم هزیونم ندارم تب خداروشکر خوبم:من

 ببینی رو فیلم این امروز بیای میخواستم:احسان

 بیام کجا باشه:من

  ....خیابون:احسان

 میام باشه:من

 نیست خوش حالت انگار باش خودت مواظب دیگه خوب:احسام

 مینداره دستم داره کردم فکر شدم عصبی لحظه یه

 احسااااان ااااا:من

 خودمون بانو گندم شدی حاال اهان:احسان

 نه؟ اینطوری میاد خوشت:من

 میکنه غریبی احساس ادم اخه چیه دیگه اره:احسان

 است عزاب در جان نباشه که عقل:من

 المثلت ضرب این خودته وصف در دیگه اره:احسان

 .دیونهه اااا:من

 .میبینمت دیگه ساعت یه خودتی:احسان
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 .فعال:من

 .بشم حاضر رفتم و کردم قطع رو گوشی

 مشکی بوت یه و مشکی شال یه با قرمز باز جلو مانتو یه با پوشیدم مشکی پا دم شلوار یه
 .سانتی ده پاشته

 پایین رفتم و برداشتم هم رو قرمزم دستی کیف

 .داغونت تیپ این با سالمتی؟اونم به کجا بلههههه:حسام

 داغون؟:گفتم و باال دادم ابرویی یه

 میزنی؟ تیپ اینطوری داداشت جلو نمیکشی خجالت:حسام

 .بده گیر خانوم پارمیس(گفتم کنارش اروم)به برو تو:من

 بیشعوری خیلی:حسام

 کردم بازش و ورودی در جلوی رفتم

 . میدونم:من

 شدم خوشگلم بوگاتی سوار بیروس رفتم

 بوگاتی؟؟؟؟:وجی

 داری چیکار تو بوگاتی بگم ماشینم به دارم دوست من:من

 شدن منفجر ها بوگاتی فقط هیچی:وجی

 .چه من به:من

 بوگاتی میگه و ام بی به عاقلی کدوم:وجی

 .وجی ندارم رو تو حوصله بابا برو:من

 .کنم صدا و درون کودک وایسا:وجی
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  کردم اشتباه من نه نه نه نه:من

 .افرین:وجی

 .رفتیم که برو زدم استارت

 .شدم وارد .بود مسکونی مجتمع یه ادرس به رفتم

 .کردم پیداش اهان5 واحد3 طبقه

 شد باز در ثانیه چند بعد. زدم رو زنگ

 .تو بیا سالم:احسان

 .سالم:من

 .شدم داخل و

 .خبره چه اوووف:من

 .وسط چی همه .شلوغ شلوغه بودااااا شام بازار

 .چیزا جور این و مجردیه خونه دیگه ببخشید:احسان

 ؟؟ فیلم خب:من

 .اینجا بیا:احسان

 .کرد وصل بهش فلش یه و کرد روشنش و وی تی جلوی رفت

 میزد حرف گوشی با و بود ماشین تو امدکه کامران تصویر

 بله:کامران

 :.....طرف

 سیتی؟چرا؟ چی؟نیویورک:کامران

 :.......طرف
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 .سیتی نیویورک کاری؟اونم پروژه هه:کامران

 :......طرف

 مدت؟ چه باشه:کامران

 :......طرف

 .ماه؟؟؟نمیشه6:کامران

 :......طرف

 مسخره؟ پروژه یه برای سیتی نیویورک بیام ماه شش:کامران

 :......طرف

 بلیط؟ باشه،زمان:کامران

 :.....طرف

 .میشه جور موقع اون تا باشه دیگه هفته دو:کامران

 :.....طرف

 . میکنم سعی:کامران

  .کرد قطع و

 .مبل روی من بروی رو نشست و کرد خاموش و وی تی احسان

 سیتی؟ نیویورک بره پروژه یه برای خواد می:من

 .اهوم:احسان

 .بریم تونیم نمی که ما:من

 .بریم باید:احسان

 چطوری؟:من
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 .تره خالق تو ذهن نمیدونم:احسان

 .وایسا اوووم:من

  میزد حرف کاری سفر یه مورد در بابا یه روز اون امد یادم

 خودشه کاری؟اره سفر

 .کردم پیدا اره:زدم بشکن یه

 .سیتی نیویورک میریم پس خوبه:احسان

 .میریم:من

 بگیرم؟ خونه:احسان

 .بهت میدم خبر شد قطعی موقع هر وایسا:من

 .باشه:احسان

 شدم بلند

 چیزی؟ شربتی چایی کجا:احسان

 .نخورم چیزی اینجا میدم ترجیح:من

 .داری لطف:گفت و خندید

....... 

 چیه؟ کاری سفر این جریان بابا:من

 تا ندچ اخه کرده مشغول ذهنمو جوری بد اینروزا که امریکا توی هست پروژه یه راستش:بابا
 .برسم کدوم به نمیدونم امریکا مهم یدونه هست اینجا مهم پرژه

 شهر؟ امریکا؟کدوم:من

 .نیوبورک:بابا

 نیوبورک؟:من
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 .اره:بابا

 .چیزه بابا ام:من

 شده؟ چیزی:بابا

 .برم تونم می من:من

 .نمیدم اجازه اصال خیر نه:بیرون امد خونه اشپز از مامان

 دوش رو از هم رو باری نرم؟؟یه چرا هستم بیکارم تازه دارم رو تواناییش وقتی خوب:من
 بابایی؟ نه میکنم کم گلم بابای

 .نیست بدی فکر بگم چی:کرد فکر یکم بابا

 مدت؟ چه:مامان

 .مصاحبه و داد قرارد رسید و چاپ برای فقط اونم ماه سه:بابا

 .برم میتونم من بابا حله:من

 .میدونید خودتون واال دونم نمی:مامان

 میکنی چیکار ببینم برو تو گندم باش:بابا

 .قربان چشم:گفتم خنده وبا گذاشتم نظامی احترام و شدم بلند

 . اتاقم پریدم

 نداشتم زدن حرف برای خوبی موقعیت االن تا و احسان خونه رفتم که بود پیش روز سه
 .منه نفع به این و هستش سیتی نیویورک کنار نیوبورک شد عالی

 گرفتم و احسان شماره و برداشتم رو گوشی

 برداشت بوق دو بعد

 .عجب چه بانو گندم سالم:احسان

 بیام میتونم حله احسان سالم:من
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 بزنیم حرف باید شاپ کافی بیا صبح فردا فقط عالیه:احسام

 اونجام01ساعت باشه:من

 خدافظ عالی هم خیلی:احسان

 خدافظ:من

 .خسته همیشه که منم خواب وقت و بود شب00ساعت

 

 گنددددم:گیسو

 بخوابم بزار هاااا:من

 داری قرار احسان با پاشو روحشم من:گیسو

 میدونی؟ کجا از تو ااا:من

 روحشم من که گفتم:گیسو

 .نمیکنه ولم هم اینجا ماغ شصت گیسو ببینا اه:من

  من به زده زل عسلی تیله دوتا دیدم که نشستم تخت رو

 عقب پریدم .هییییییی:من

 نبودی؟ روح تو مگه:من

 .کیه روح خره بابا نه:گیسو

 .بخدا مریضی:من

 داری؟ قرار احسان با انقدر چرا تو ببینم:گیسو

 .شصتدماغ فضول چه تو به:من

 .باش:گیسو
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 مااااااماااااان: زد داد بلند بعد

 .داره خبر چی همه از مامان بگو خوای می قدر هرچه:من

 .دیگه خاستگاری میان پس ماشاال ماشاال:گیسو

 .شد جیم که دنبالش پریدم

 .گفتم کی ببین میان اخر:در جلوی امد گیسو

 .گمشو:من

 .مریض دختره

  اینه جلو رفتم و شستم صورتمو و دست

 .اخه وضعیه چه این روح به رحمت صد اوه اوه:من

 .شد دیرم وایی9:31 اوه اوه اوه اوه دیدم و ساعت

 ومانت با پوشیدم یخی جین شلوار یه زدم ریمل و کشیدم لب رژ یه و زدم کرم یه سریع
 زدم بعد ابی کوله یه و برداشتم رو ام ابی استار ال های کتونی ابی شال و اسپرت سفید
 .بیرون

 . ردمک دیر ساعت نیم من و بود ترافیک گلم شانس از رفتیم که برو و شدم ماشین سوار

 .دوم طبقه رفتم و شدم شاپ کافی وارد

 . موهاش الی میبره و دستاش هی و گرفته ضرب پاش با اقا دیدم

  جلوش رفتم

 .سالم...امم:من

  باال گرفت رو سرش

 .خب نمیومدید عجب چه:گفت شاکی

 .بود عصبی بدجور
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 .بود ترافیک ببخشید...چیزه:من

 .جالبیه بهونه:احسان

 .کنم کاری تونم نمی من نکنید باور خواید می:من

 .بشین:احسان

 روش نشستم و بیرون کشیدم رو صندلی

 خب؟:من

 .کنیم همکاری باهم مدتی قراره و نیویورک میریم دیگه هفته دو که میدونید:احسان

 .درسته بله:من

 ....باید شما هم من هم بودن راحت برای:احسان

 چی؟؟؟ باید کرد مکث

 .شد ساکت دقیقه چند

 باید؟؟:من

 .بشه خونده شما و من بین محرمیت صیغه یه باید:احسان

 .خوام نمی این؟؟نه و من چیییی؟صیغه؟؟؟؟بین

 .شماست با تصمیم نکنید قبول میتونید شما:احسان

 سخته برام باشم تنها اونجا اگه و نیوبورک برم مجبورم پس کردم قبول رو بابا حرف که من
 ...بهتره پس

 .بخونیم محرمیت صیغه باید چرا اخه نمیشه نه اما

 ؟ چی خانوادم

 هست؟ خوبی ادمی احسان خود اصال
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 .خوبه معلومه که اون

 .کردم گیر بدجور کنم چیکار االن لعنتی ده

 .شدم گیج دونم نمی من.. من:من

 .بگیرید تصمیم باید خودتون دونم نمی من:احسان

 .نمیاد خوشم احسان این از من خشکه انقدر چرا اه

 اوردم زبون به خواسته نا و حرفم

 .نباش سرد انقدر تروخدا:من

 گرفت ارامش رنگ نگاهش بعد و کرد نگاهم متعجب احسان

 نه؟ یا کامیار از بگیری انتقام خوای می تو گندم:احسان

 .اره خب..خب:من

 .ازشون بگیریم انتقام تا نیویورک بریم بیا پس:احسان

 .صیغه اون... اون:من

 داری؟ اعتماد بهم:احسان

 .دونستم نمی رو منبعش و داشتم اعتماد خیلی بهش من خب

 .اره:من

 بریم؟:احسان

 باشم داشته ارامش کردم سعی اما داشتم تردید کمی

 .بریم باشه:من

  ممنون:زد لبخند احسان

 .شدیم خارج شاپ کافی از و شدیم بلند
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 .بریم من ماشین با بیا:احسان

 ماشینم؟:من

 .میداری برش برمیگردیم:احسان

 . شدم سوار و گفتم ای باشه

 افتاد راه و زد استارت احسان

 . رسیدیم مین01 بعد

 عوض حرفشو) ....سر جناب به به:گفت اقایی یه که شدیم ساختموم وارد شدیم پیاده
 .احسان جنابه(کرد

 .امدم صیغه برای شدم مزاحم ببخشید اقا حاج سالم:احسان

 .اتاقی یه داخل بریم گفت و انداخت بهمون مهربونیم نگاه یه اقاهه حاج

 صیغه؟؟ اخه کنه نگاه بد داشتم انتظار عجیبه

 اباب و مامان اگه وای .بودم احسان این زن تقریبا من االن بیرون زدیم اونجا از ربع یه بعد
  بفهمن

 ساناح صیغه الکی الکی هه نامه صیغه کردم نگاه دستم تو برگه یه شدیم ماشین سوار
 .شدم

 .دادم انجام ای احمقانه کار چه کردم فکر لحضه یه

 بدی ادم احسان که میکنم فکر این به وقتی اما کردم بازی زندگیم با چرا که شدم عصبی
  میشم اروم نیست

 .شیشه به دادم تکیه و سرم و داشبورت رو گذاشتم و کاغذ

 .بشکنه سکوتو این نداشت دوست هم احسان

  .داشت نگه شاپ کافی روبروی
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 .ممنون:من

 .گرفت دستمو که بشم پیاده خواستم کردم باز ماشین در

  و زد زل چشمام به سمتش برگردوندم رو سرم

 .ببخش منو:گفت

 .فرمون رو گذاشت سرشو که کردم نگاه بهش متعجب

 .احسان:من

 .شاید.داره نیاز تنهایی به شاید .نگرفتم جوابی

 .خونه سوی به پیش و شدم سوار ماشینم سمت رفتم و شدم پیاده

 

  ببخش منو

  ببخش منو

 ببخش منو

 کنم چیکار بگه که نزده بهم زنگی هیچ احسان ولی گذشته روز اون از هفته یه االن

 . گوشمه تو اخرش کلمه اون

 خواسته این نکرده اشتباهی کار که اون ببخشمش باید من چرا بود این فکر هفته یه این تو
 . بود هم خودم

 .بیخیال اصال اه

 .نیویورک میره کامران دیگه روز چهار

 .دونم نمی چیزی هنوز من

  بیرون زدم اتاقم از
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 .خانهههه اهل ای خانهه اهل:من

 خونه اشپز بیا:مامان

 .چشم:من

 . بود هم بابا شدم وارد

 خانه اهل سالم:من

 .ببینم بشین خونه سوگولی سالم:بابا

  صندلی رو نشستم

 میرم؟ کی پس من:من

 .دیگه روز چند: بابا

 .جان ددی چشم:من

 .خودمی دیونه دخی:بابا

 .غالمتم:من

 .شد الت بچم:مامان

 .بود الت:پیچید خونه اشپز تو نکرش صدای

 شد وارد حسام

 .پندارد خود پیش به رو همه کافر:من

 .میکنی داغون رو همه نگو المثل ضرب تو داری دوست هرکی جون:حسان

 .بابا برو:من

 . چطوره این ببین گندم میگما:شد خونه اشپز وارد گیسو

 . جلوم گرفت رو عکس یه
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 خدااااا وای خنده از شدم منفجر یهو

 .عملی دماغ یه مدل

 .کنم عمل برم خوام می مار زهر:گیسو

 .اتاق تو کردم فرار و میتونی بروتو:گفتم خنده با

 زدم زنگ النا به

 .بمیر هوم:النا

 . روحمه:من

 داری؟ چیکار خوب:النا

 بینی نمی دیگه منو بعد روز چهار سالمتی نا:من

 هاااااا؟؟:النا

 .نیویورک میرم دارم:من

 .مونم می تنها من بیشعور کردی چییییییی؟؟؟؟؟غلط:النا

 .چه من به خو:من

 .بای خودمون پارک بیا بدو گندم که واقعا:النا

 .خدافظ:من

 سانتی5 کفش یه و شنل طرح کوتاه مانتو یه و سفید شلوار یه شدم حاضر و کردم قطع
 .سفید شال با بنفش

 .بیرون زدم و برداشتم رو دستیم کیف

 .همانا بغلم تو النا پریدن و همانا شدن پارک وارد.شدم پیاده و داشتم نگه پارک جلوی

 .روانی چته:من
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 .بری نمیزارم:النا

 وااااا:من

 .واال:النا

  دیونه بابا برو:من

 .بری خوای می چرا ببینم بگو بیا حاال:النا

 .بگم رو چیز همه النا به بهتره افتادم احسان یاد یهو

 کردم تعریف براش رو ماجرا کل من و نیمکت رو نشستیم

 چیییییی؟صیغه؟؟؟؟:النا

 .میزنی داد چرا اروم:من

 .مردی یه صیغه االن تو کردی چیکار میفهمی تو:النا

 خب؟:من

 . کردی چیکار تو دختر وای گندم وای:النا

 .که نداریم بدی قست ولی هستم خب:من

 ...اون شاید:النا

 .نیست طوری اون احسان:بده ادامه نزاشتم

 میدونی کجا از:النا

 قطف نبودی راضی اونم چی؟خب یعنی این ببخش منو گفت بهم کردیم صیغه وقتی:من
 بوده مجبور

 . دختر ای بچه خیلی هنوز سالته02 تو باشه حواست خب ولی نمیدونم گندم نمیدونم:النا

 اروم خوبه خیلی احسان کردم فکر وقتی ولی دادم انجام اشتباهی کار میکردم فکر النا:من
 .شدم
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 شدی عاشق:النا

 .بابا بمیر:من

 خورد زنگ گوشیم که بزنه حرف خواست النا

 .هست هم زاده حالل:النا

  کردم لمس رو گوشی

 بله:من

 خانوم گندم سالم:احسان

 هستید؟ خوب احسان اقا سالم:من

 .خوبن خانواده خوبین شما ممنون:احسان

 .میرسونن سالم مرسی:من

 . میاورد در و ادام داشت کردم نگاه النا به

 مه کثافت النا .شد سرم تو خاک گرفتم دستم با دهنمو جلو ....لحض یه شو خفه ااا:من
 .میخندید

 خانوم؟ گندم:احسام

 .نبودم شما با ببخشید...ام:من

 ونسرت اینکه مثل ولی نه یا ازاده وقتتون االن بدونم خواستم می میکنم خواهش:احسان
 شلوغه

 .ازاده سرم نیست شلوغ وقتم اصال نه:من

 خاک گفت دست با و گردن پس زد یدونه النا گفتم چی فهمیدم تازه اوخ اوخ اوخ اوخ

 ؟ شاپ کافی بیاید االن میشه پس:گفت میزد موج خنده صداش تو که احسان

 شاپ؟ کافی کدوم فقط حتما چشم:من
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 .خودمونی:احسان

 .نفهمیدم ببخشید خودمونی:من

 . دش ساکت اونم ....همیش شاپ کافی بابا زدی گیج که باز بابا ای:گفت و خندید احسان

 .میگه چی نبود حواسش اینکه مثل

 .دیگه خنگم خخخ میگه رو خودمون شاپ کافی امد یادم

 .اونجام دیگه ساعت نیم تا من احسان اقا باشه اهان:من

 .خدافظ منتظرم:احسان

 .خدافظ:من

 .خنگا کنم جنبتون بی سر تو خاک:النا

 .شداااا تو تقصیره همش بابا برو:من

 .گفت چی بگو بزن زنگ منم به میشه دیرت االن برو پاشو کردی غلط:النا

 خدافظ باش:من

 سرنوشت سوی به پیش رفتیم که برو شدم ماشین سوار

 اجی؟؟ فاز ده وات:وجی

 .خخخ اجی فاز چهار

 بخدا مریضی:وجی

 وجی؟ فهمیدی تازه:درون کودک

 بگم نمیشد روم میدونستم:وجی

 رفت سرم کنید بحث دیگه جای یه برید اااا

 . جا همین نه جیییییغ: درون کودک
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 بابا برو

 .خخخ شدن پر درون کودک و وجی که دادم تکون و سرم

 .اینجاست بله .دوم طبقه رفتم و شدم شاپ کافی وارد

  تر جلو رفتم

 .سالم:من

 .نشستم و کنار کشیدم رو صندلی

 ...خا گندم سالم:احسان

 .گندم:من

 .گندم:گفت بعد و کرد نگاه بهم

 .ممنون:من

 گفتم سفارش بعد

 کنیم؟ چیکار خب:من

 .هم به بدیم و کامل توضیح تا اینجا بیای گفتم:احسان

 .نیوبورک برم میخوام بابام شرکت پروژه بهونه به من راستش خب:من

 تموم ور پروژه که اول کنیم می زندگی اونجا و میگیریم خونه نیویورک ،میریم خوبه:احسان
 ؟ خوبه مون گیری انتقام سر میریم بعد میکنیم

 خونه؟ فقط اره:من

 بگیرم؟ خونه دوتا خوای می:احسان

 .خورد بر بهش اوخ اوخ

 .نیست این منظورم نه نه نه نه:من
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 چی؟ پس:احسان

 .بگم چی بودم مونده

 . کردم بازی انگشتام با و پایین انداختم رو سرم

 بیای؟ وضعیت این با راضی اصال تو گندم:احسان

 باال گرفتم و سرم

 .اره خب.. خب:من

 .دیگه تمومه پس:احسان

 .باشه:من

 .عجب چه پوووف:احسان

 . بود گرفته خندم

 منظور؟:باال دادم ابرو

 .هیچی:احسان

 هیچی؟:من

  .هیچی:احسان

 .این گیریه:گفت لب زیر

 گیرم؟ من:من

 گفتم؟ چی؟من:احسان

 . گفت سریت پشت اقای اون په نه:من

 .زمین افتاد شپلق که صندلیش به زدم پام با که کرد نگاه و پشت برگشت

  میخندیدم منم
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 .میخندیدن بودن اینجا که ادمایی کل بود باحالی صحنه اخ خخخخخخخخ

 اینطوریه؟ که:شد بلند احسان

 .هست که همینی دیگه اره:من

 .برات دارم بانو گندم باشه: احسان

 .منتظرم:من

 بیرون شاپ کافی از زدیم و خوردم رو ام قهوه

 میریم؟ چندم احسان:من

 ؟ گرفته بلیط کی بابات:احسان

 .میگه زیاد احتمال به امروز دونم نمی:من

 .بزن زنگ بهم باشه:احسان

 .خدافظ باشه:من

 اوردی؟ ماشین:احسان

 . اره:من

 .خدافظ پس خب:احسان

 .خدافظ:من

 .رفتیم که برو دادم فشار گاز روی رو طالییم لنگ و شدم ماشین سوار

 شدم خونه وارد

 .بابااااااا،بااااااباااااییییی:من

 .گرفتم رو بلیط دختر بیا:بابا

 بابا کنار نشیتم و حال تو رفتم
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 .جان ددی سالم:من

 .دخی سالم:بابا

 چطوری؟ جونی بابا:من

 .ببر حالشو بگرد برو شما بلیط اینم بیا جون شیطون خوبم:بابا

  گرفتم و بلیط

 .بلیط ایول به به:من

 .ظهر08ساعت شنبه روز هستش دیگه روز دو برای و کردم بازش

 .نکنه درد دستت بابا واییی:من

 .غریب شهر بره خواد می هست خوشحالم چه نگا:مامان

 . گردی جهان برم خوام می جان مامان:من

 .شیطونی و حال و عشق دیگه بله:مامان

 .کردم باز نیشمو و.اره:من

 .بچه برم روتو:مامان

 رفتم مامیم به:من

 پوووف که نیست زبون اخ:مامان

 .رفته بابام به زبونم:من

 .خودم دیونه دختر بسه:بابا

 . رفتم من چشم:شدم بلند

 .موبایل سوی به پیش و

  احسان زدم زنگ
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 بوق یه

 دوبوق

 بوق سه

 بوق چهار

 بوق پنج

 .میشدم امید نا داشتم دیگه

 احسان هول صدای و بوق شش

 .گندم بله بله:احسان

 

 خوبی؟ سالم: خندیدم

 .بود بند دستم ببخشید اخ ممنون سالم:احسان

 بزنم زنگ بعدا داری کار اگه:من

 .بگو نه نه نه نه:احسان

 .بلیط مورد در:من

 چیشد؟ خب اهان:احسان

 ظهر08 ساعت دیگه روز دو:من

 میشه یکی ازیتا و کامران پرواز با تقریبا خوبه:احسان

 ازیتا؟:من

 .بگم بهت رفت یادم اره اوه:احسان

 رو؟ چی:من
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 .کرد قبول مجبوری هم کامران و نیویورک میاد که داد گیر کامران به ازیتا:احسان

 .حله جوووون جونمی:من

 .کوچولو:گفت و خندید احسان

 .سالته88 کال بزرگ اقا:من

 .سالته06 که شما:احسان

 اره؟06 دیدی و تولدم تاریخ پیش روز چند همین روشن چشمم به به:من

 .تولدته دیگه ماه چند بگم اینم البته خانوم سالته02 میدونم:احسان

 ای اینکاره امد خوشم بابا نه:من

 .بگو تو میگی راستی اگه حاال دیگه بعله:احسان

 تو رفتی پیش ماه یه تقریبا و امدی دنیا به ولنتاین روز البته که ساله88 اقای باش:من
 .اقا83

 (فهمیدم میداد نشون رو تاریخ این که فیلم یه واز ولنتاین روز این)

 .تری زرنگ شما اینکه مثل اوه:احسان

 .دیگه بله:من

 .میبینمت هواپیما تو دیگه خب:احسان

 چطوری؟ جااااان؟شما:من

 .نباشه کاریت شما:احسان

 سشواره صدای دیدم کردم دقت که بیشتر امد صدایی یه که نزدم حرفی منم

 .سشوارو اون یا کن خاموش رو گوشی یا مریض اییی:من

 خدافظ نبود حواسم اصال ببخشید اوخ اوخ:احسان
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 .خدافظ:من

 .حموم رفتم و تخت رو انداختم رو گوشی

 .شام سمت یه بود9ساعت بیرون امدم بازی اب دوساعت بعد

 آرش حتی بودن جمع میز دور همه شدم خونه اشپز وارد

 .چتریااااا اینجا خیلی داماد سالم به به:من

 .زنمه خاندان خونه چه تو به:آرش

 .چه من به باشه:من

 .گیسو بروی رو نشستم

 .بده و ساالد اون جون دماغ:من

 تو گفتی باز:گیسو

 .هست که همینی:من

 .پندارد خود کیش به را همه کافر گیسو ولش:آرش

 (کردم اشارا دماغم به.)بزرگه فنچول این چیه اخه:من

 .عروسکیه کامل دماغش بیشعور میگه راست:گیسو

  گفت حسام که کردم باز نیشمو

 .خری مدل دماغ شد االن:حسام

 . خفه تو:من

 .شدی خفه:حسام

 ....پارمـ اون به میرم:من

 .گنددددددم ااااا:حسام
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 .حقته:من

 .گلم الزانیای خوردن به کردم شروع و

  بود تر دور یکم ارش و بودم خونه اشپز ورودیه کنار بنده

 .میدی لیوان یه کابینت اون از ارش:من

 .برداره لیوان تا شد بلند

 .غذاش تو کردم خالی و نمک سریع

 .سمتم گرفت و لیوان و نشست

 .ممنون:من

 .میز رو گذاشتم و لیوان

 .دادم نشون مشغول خودمو

 پای زیر یه بنده که ورودی سمت امد و باال پرید دهنش گذاشت که و اول قاشق آرش
 .شد یکی پارکتا با که گرفتم خوشگل

 .پرو حقته هاهاهاها:من

 .برات دارم:آرش

 .اورد شربت مامان که حال تو نشستیم شام بعد

 نیوبورک میری شنیدم:آرش

 .بابا پروژه برای اره:من

 . نیویورک بره قرار احسان:آرش

 .جالبه:من

 .شدم بدبخت واقعی معنی به . کرد نگاهم متعجب گیسو
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 ببینیش اونجا شاید:آرش

 .داره فاصله خیلی نیوبورک با نیویورک:من

 .دیدیش شاید خوب اما اره:آرش

 .دونم نمی:من

 .اتاقم رفتم ببخشید یه با و کشیدم سر رو شربتم

  تو امد گیسو که ببندم درو خواستم

 .کن تعریف سریع تند زود:گیسو

 رو؟ چی:من

 سفراتون؟:گیسو

 .اصال زشته سفر برم باهاش که نمیشه دلیل میشناسم احسان من حاال په:من

 گندم؟؟؟:گیسو

 هوم:من

 .میکنم قبول پس جونم گفتی می بپیچونی خواستی می اگه هیچی:گیسو

 .بخوابم میخوام برو حاال دیدی:من

 .تخت رو شدم پهن من و رفت گیسو

 

 .داری پرواز فردا کن جمع وسایلتو پاشو هوی خره گندم:حسام

 .بخوابم خوام می(گمشو) بگوم:من

 .ببینم پاشو غلط:حسام

 .میزنما حسام:من
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 .نزن رو دفعه یه این خدا ترو:حسام

 سمتش کردم پرت و بالشت

 .گمشو اختالل:من

 نه؟؟ حساسی کمرت به:حسام

 نشستم سیخ

 .کردی غلط:من

 .وسایل کردن جمع به کردم شروع و شستم صورتمو و دست

 .منه نفع به این و بزرگه زیادی یکم برداشتم رو رنگیم کوله

 .یگهد پرت و خرت کلی و برداشتم هم رو هدفون کوله تو گذاشتم و برداشتم رو ام تاپ لپ

 .شدن پر کولم و چمدون یه

 .بیرون میره داره کار گفت حسام 

 .نکردن صدا هم ناهار منو ماشاال بود5ساعت

 پایین رفتم

 .،باااااااباااااااا مااااامااااان:من

 .یخچال گیره و کاغذ یا بازم خونه اشپز تو رفتم

 :کاغذ متن

  بخور نهار خودت دعوتیم اینا آرش خونه ناهار ما گندم

 .گلت مامان

 

 .دالور نباشی خسته جان مامان به به:من
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 .کردم روشن و تلویزیون بعد رفتم ور گوشی با یکم کاناپه به دادم لم و خوردم و نهار

 باری بیست یه کنم فکر فیلم این عشق که منم 8 جویان انتقام (avenvers2)فیلم به به به
 .دیدمش

 رو فیلم این حتما هستید اکشن و تخیلی های فیلم به مند عالقه اگه میکنم توسیه ها بچه)
 .(ببینید

 .امد در صدا به گوشی که وی تی به بودم دوخته و چشمام

 .میگشتم گوشی دنبال دستم با هی و نگرفتم وی تی از چشم

 و شدم یکی عسلی میز با که بگیرمش پریدم میوفتاد داشت اوه کردم نگاه.نیست بابا ای
  .شکست شیشه

 .نبودم اینجا من اوه اوه اوه اوه

 .منو میکشه بیاد مامان االن

 دادم جواب رو گوشی

  بله:من

 .سالم:احسان

 .خونه اشپز برم تا شدم بلند

 .سالم:من

 .خوبی:احسان

 ..یهو که داغون بگم خواستم

 . پام وای پام ای پام ای اخ اخ اخ اخ اخ اخ اخخخخخخه:من

 زمین نشستم

 .نیستی خوب اهان:احسان
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 .برید شیشه و پام:من

 .خدافظ بشور پاتو برو پاشو میزنی حرف ریلکس انقدر بریده شیشه پاتو اااا:احسان

 ....نک قطع کجا:من

 .بیشعور کرد قطع

 دستشویی سمت به رفتم و زمین انداختم رو گوشی

 دارن و وایسادن صفی خانواده اوه اوه اوه دیدم بیرون امدم چالقم پای پیچی باند از بعد
 مینگرن منو

 نیوفتم پس گرفتم پیش دست منو

 ااااماااانما ای اونجاستتتتتتت عسلی میز جای اخه ایییییی پاااااام وایییییی اخخخخخ:من
 شدددددواییییی بدبخت شدددددد چالق دخترتتتتت

 سمتم امد نگران مامان 

 سفر بری خوای می فردا کن استراحت اتاق تو برو برو شدم فدات الهی دخترم وای:مامان
 . برو گلم برو

 .شدم جیم خواسته خدا از که منم

  تو امد حسام که تخت رو انداختم خودمو

 .یارو داره در اینجا اهاااا:من

 .خودشو کشت گوشیت بابا بیا:حسام

 کیه؟:من

 .روش گذاشتی االغ استیکر دونم نمی:حسام

 .زود من بده النا وای ای:من

 کردم برقرار و تماس
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 بله:من

 برو هم تو روشنا پیش اصفحان میرم دارم بگم زدم زنگ سالم الو:النا

 .نیویورک میرفتیم باهم میومدی من خواهر خب:من

 جون خواهر بدم جا دلم کجای و احسان اهان:النا

 .بودم نکرده فکر اون به ببخشید:من

 .کنی نمی فکر کال تو:النا

 .خدافظ  برو دیگه خوب:من

 .بای :النا

 .کردم قطع رو گوشی

 اندب محکم اخرم .فعاله خودزنیم من کال شد باز زخمش بیشتر که رفتم ور پام با یکم و
 .خوابیدم و کردم پیچیش

 

 .دین دین دین پاشید فرو امریکا مقسد به8146 شماره پرواز

 .دین دین دین پاشید فرو امریکا مقسد به8146 شماره پرواز

 .دین دین دین پاشید فرو امریکا مقسد به8146 شماره پرواز

 

 .لعنت خودم شده ضبط صدای بر ای پاشین فرو که چه من به:من

 .خخخخ پرواز فاز تو برم زیاد یکم کردم ضبط رو صدا این تخت رو نشستم

 .شد باز در که بودم نشسته طور همون

 ...سپ شدم امازون جنگل حیوانات شبیه میدونستماالن میزد حرف گوشی با داشت گیسو
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 پییییییییخ:من

 .افتاد دستش از گوشی و هوا پرید متر یه

 ....ای بگیری آسم ای نگرده بر جنازت ای کنه سقوت هواپیماتون ای بمیری ای:گیسو

 .داری چیکار .. و ااااای:من

 .میکشتت ایشاال که هواپیما اون تو برو پاشو:گیسو

 سفره این جهان سفر ترین راحت باش مطمعن:من

 .خانوم شده9ساعت :گیسو

 چییییی؟:من

 .شدم حاضر سریع شستم صورتمو دست و دستشویی تو پریدم

 فیدس ادیداس کتونی با صورتی شال و رنگ کم صورتی مانتو یه و پاکتی جین شلوار یه

 .قرمز رژ یه و کرم و ریمل یه یا کشیدم چشم خط یه

 .رفتیم که برو و کیفم تو گذاشتم و گوشیم

 حال تو رفتم

 نه؟ بشید راحت من دست از خواید می همه ماشاال:من

 .دیگه اره:حسام

 .نمیرم من:من

 .پله رو نشستم و

 .داریم زندگی و کار برو پاشو نمیرم من چی هوی:گیسو

 .باش:من

 .فرودگاه رفتیم
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 .کنید حالل ندیدین ازم رو کدوم هیچ میدونم که بدی و خوبی خوب:من

 خودمی خنگول:کرد بغلم مامان

 خودمی دختر:گرام پدر

 خودمی خل:شصتدماغ گیسو

 گفتم سریع که کرد بغلم حسام

 .دارم الرژی خودمی به من:من

 .ای همه جیگر پس خوب:حسام

 سرش تو زدم

 داریم داداش ماهم دارن داداش هم مردم:من

 .پنجره لب به به به شدیم هواپیما سوار بلخره

 .نبود کسی هیچ من کنار

  فکر تو رفتم

 چیمیشه؟ یعنی

 انتظارمه در چی 

 بیوفته؟ اتفاقی چه قرار 

 ایران؟ میگردم بر من اصال

 درستیه؟ ادم احسان اصال

 کنه؟ تغیر اگه

 بزاره؟ تنهام اگه

 ...اگه
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 .سالم:صدا

  کردم اعتماد بهش که کسی همون بود احسان کردم نگاه کنارم به بیرون امدم فکر از

 بوده؟ درست اعتمادم این ایا

 میکنی؟ چیکار اینجا تو سالم:من

 .دیگه دیگه:احسان

 خب خیلی:نداشتم فضولی حوصله

 .پنجره به دادم تکیه و سرم

 شده؟ چیزی:احسان

 .حالم بی یکم فقط نه:من

 .میشی سرحال برسیم تا بخواب:احسان

 .امد در پرواز به هواپیما

 .شدم هم موفق که بخوابم کردم سعی و بستم و چشمام منم

 

 اهان ،احسان،خواب، هواپیما شدم مغزم اطالعات تو گشتن مشغول کردم باز و چشمام
 .یافتم

 شده؟ داده تکیه کجا به االن من سرم

 .بوده احسان شونه رو سرم اااا کردم بلند سرم

 

 شدی؟ بیدار:احسان

 ...سرم ببخشید اره:من
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 .باشی راحت تا گذاشتم خودم:احسان

 کردم نگاش متعجب

 کردم؟ اشتباه:احسان

 .ممنون اصال نه نه نه:من

 برسیم که االناس:احسان

 .خوابیدم چقدر وای:من

 .خیلی:احسان

 بود سردم کردم درست و شالم و مالیدرم و چشمام

 .سرده انقدر چرا 

  شدیم پیاده هواپیما از

 .سرده چه هووووف:من

 .بپوش اینو بیا:احسان

 سمتم گرفت کتشو

 .میزنی یخ خودت بابا نه:من

 .هوا خوبه نه:احسان

 . هام شونه رو انداخت کتو

 .گرفتیم رو چمدونا

 گرفتی؟ خونه:من

 .اره:احسان

  .صبح نه بود ظهر البته بود سرد هوا ولی بود صبح اینکه با
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 .داد ادرس احسان که شدیم اژانس سوار

 .رسیدیم ساعت نیم بعد

 .بیارم رو وسایال من تا تو برو کلید این بیا:احسان

 . بود خوشگل که نماش خونه سمت رفتم و گرفتم و کیلید

 .بود خوشگل خیلی بود گیاه و گل از پر که بود کوچولو حیاط یه کردم باز درو

 . دره به میرسید و میخورد پله تا سه که دری سمت رفتم

 .شدم وارد و کردم بازش

 .بود اشپزخونه ها پله پایین و باال میرفت میخورد پله که بود سالن

  کاناپه رو انداختم خودمو

 .صندلی اون رو شدم خشک اخیش:من

 .بودی خواب بیشتر که تو:احسان

 کاناپه رو نشستم و گفتم هی

 میشی؟ ضاهر یهو چرا:من

 .نشدم ضاهر تو امدم در از خب:احسان

 .باال رفتم و برداشتم و چمدونم و کوله چمدونا سمت رفتم

 . خبره چه اتاق چهارتا به به به

 منه؟ اتاقه کدوم احساان:من

 .بخوای که کدوم هر:احسان

  شدم اتاق اولین وارد

 .ای قهوه و کرمی دکور
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 اتاق دومین

 .سفید دکور

  اتاق سومین

 طوسی دکور

  اتاق چهارمین

 .کرمی دکور

 .دوم اتاق برگشتم

 .خوبه سفید اره

 .امد در صدا به در که میچیدم رو وسایالم داشتم بود دوساعت تقریبا

 .بله:من

 میخوری؟ چی نهار:احسان

 .باشه هرچی:من

 مرغ؟ تخم:خندید احسان

 .نداره اشکالی:من

  شدم خونه اشپز وارد و شدم خارج اتاق از

 .خریده پیتزا رو اقا

 .بشین:احسان

 .که نمیشستم گفتی نمی اخ:من

 کرد کات هات با کرد کاری خوب کامران:احسان

 .زد بهم رو نامزدی کرد کاری خوب ازیتا:من
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 بخواد دلشم چه:احسان

 .خواد نمی که دیدی:من

 نداشت عقل:احسان

 .بود عاقل هم خیلی اتفاقا:من

 .میدی نظر اون مورد در داری دیگه خنگی هم تو بابا ای:احسان

 .پندارد خود کیش به را همه کافر:من

 بخوریم؟ غذامونو میشه:احسان

 .بخور اوردی کم:من

 بشم خارج خونه اشپز از که شدم بلند و خوردیم رو پیتزا

 .میگم بهت رو نقشه فردا اینکه و میزه رو کارتت سیم:احسان

 . باشه ممنون:من

 .خوابیدم و تخت رو انداختم خودمو و شدم اتاق وارد و برداشتم و سیم

 .سفید شال با جین شلوار و طوسی شونیز یه

 شنیدم زدن حرف صدای که میرفتم پایین داشتم ها پله از

 کنم؟ چیکار خب:احسان

 :.......طرف

 .نمیشه بیخیال مسابقه؟؟؟؟ماشین:احسان

 :....طرف

 .تونه نمی گندم نداره امکان:عصبی احسان

 :.......طرف
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 .رفتم بجاش خودم شاید میکنم سعی باشه:احسان

 .نمییییییشه:شنیدم منم که زد داد طرف

 . بود مرد یه کلفت صدای

 .نمیندازم خطر به اونو جون نیست مهم برام:گفت تر عصبی ترو بلند احسان

 :....طرف

 .باشه:احسان

 .دش تقسیم مساوی قسمت صد به و داد بدی صدای که دیوار سمت کرد پرت رو گوشی و

 پایین رفتم

 .سالم:من

   من سمت برگشت احسان

 کشید موهاش بین دستی کالفه

 .میزه رو صبحونه سالم:احسان

 .رفتن رو قدم به کرد شروع خودش

 حال برگشتم و خوردم رو صبحونه رفتم

 .چیه نقشه:من

 .بشین بیا:احسان

 اهاشب کار از بعد و کرد روشنش و وی تی سمت رفت و شد بلند که کناریش مبل نشستم
 .امد کامران ماشین تصویر

 .بودن ماشین تو ازیتا و کامران

 .ببری رو مسابقه باید عشقم میتونی تو:ازیتا
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 عشقم؟ اوق:من

 .ببین رو ادامه گندم بیخیال:گفت و خندید احسان

 .ارهد بستگی مسابقه این به چی همه و ببندیم و داد قرار این باید ما ولی نمیدونم:کامران

 نفع به لیخی این بشه بسته داد قرار این تا ببری رو مسابقه باید میدونی خودتم خوبه:ازیتا
 .باباس شرکت

 .شنبه روز بعده هفته مسابقه باش:کامران

 میزاری؟ کجا و شرکت مدارک:ازیتا

 . اونجا کافه تو:کامران

 .حله پس:ازیتا

 .خوبه:کامران

 .کرد خاموش و وی تی احسان

 خب؟:من

 و میشه تاازی بابای شرکت نفع به بشه برنده اون اگه بشه برنده اون بزاریم نباید ما:احسان
 .کامران و ازیتا رابطه شدن بهتر یعنی این

 کنم شرکت مسابقه تو میتونم من خوب:من

 میکنم شرکت من نه:احسان

 .ندارم مشکلی و میروندم مسابقه ماشین با گی بچه از من میکنم شرکت من نه:من

 .نیست سخت برات اگه نمیدونم:احسان

 .نیست نه:من

 .گذاشت سرکارشون میشه اونا با شرکت مدارک دنبال میرم منم خوبه:احسان

 ماشین؟ فقط خوبه:من
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 میخوای؟ چی:احسان

 .کردم فکر یکم

 .میشه خوب خیلی کنی پیدا برام فردا تا بوگاتی یه اگه اهان:من

 فردا؟ چرا حاال باش:احسان

 .بشه کار روش باید داد مسابقه که نمیشه ساده:من

 نکنی؟ داغونش فقط فهمیدم:احسان

 .سمتش انداختم روفرشیمو دمپایی سریع و کردم ریز و چشمام

 تاالپ که عقب شد خم بده خالی جا خواست

 خخخ شد یکی نازنین پارکتهای با

 .شیکمم تو خورد چیزی یه که میخندیدم داشتم فقط

 دمپاییم؟؟

 . بترکی ایشاال اخ اخ اخ اخ اخ:من

 .ماشین دنبال برم من:گفت خنده با و در سمت پرید احسان

 .برنگردی بری:من

 .بودم وی تی جلوی من و بود گذشته احسان رفتن از ساعتی دو

 امد بیردن از صدایی یه

 .دادن گاز خفن صدای

 .نیست سرم چیزی نبود حواسم اصال و بیرون پریدم سریع ذوقم از

 .گلی ماشین این رنگه خوش چه واوووو

 .حتهرا من برای البته کرد عوض و قطعاتش میشه راحت اما نمیشه پیدا بوگاتی ایران تو
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 .من دارم رو رنگ این عشق طوسی

 میکرد نگاهم داشت متعجب احسان

 چیشده؟ هوم:من

 .بدو سریع تو برو:احسان

 ها؟؟:من

 .دیونه نیست سرت هیچی:احسان

  بیرون رفتم و برداشتم و شالم خونه تو پریدم سریع

 کو؟ ماشین:من

 .پارکینگه تو:احسان

 .کنم کار روش باید سوییچ؟من:من

 گفتم و گرفتم و سوییچ

 خونه میام میزنم دوری یه:من

 بیایااا زود:احسان

 .باش:من

 

  مسابقس روز فردا و گذشته هفته یه تقریبا

 رو موتورش شده عالی ماشین میام در3-8 ساعت شب و پارکینگ تو میرم صبح روز هر
 فهمید می مسابقه تو که دیگه امکانات کلی و طور همین هم رو اگروزش و کردم عوض

 ونیقان هیچ خیابونی های مسابقه  ماشینم مشغول کال و ندیدم و احسان اصال هفتس یه
 . عالیه این و نداره

 .پارکینگم تو االنم
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 .رفتیم که برو و میدم فشار گاز رو پام

 چی همه هخون برگشتم و پیچوندم هم رو اونا دنبالم افتاد پلیس البته که زدم شهر تو دور یه
 .عالی

 .میبینه فیلم داره نشسته احسان دیدم شدم خونه وارد

 ظهر3ساعت

 .سالم:من

 سمتم برگشت

 .دیدیم رو شما ما هفته یه بعد عجب چه سالم:احسان

 .دیگه بودم مشغول خب:من

 خوردی؟ نهار:احسان

 .نه:من

 .هست یخجال تو برو:احسان

 .ممنون:من

 . خوابیدم نهار بعد

 

 .گنددم...گندم:احسان

 بله:خوابالو من

 .مسابقس روز پاشو:احسان

 تخت رو نشستم سیخ

 ماشین؟من؟بوگاتی؟پارکینگ؟ مسابقه
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 .رفتیم که برو ایول

  شدم حاضر و شستم صورتمو و دست

 هاش دکمه و پوشیدم ای سرمه خونه چهار شومیز یه روش که سفید تاپ و جین شلوار یه
 .نبستم رو

 .بیرون رفتم و بستم باال از و موهام

 .محرمه که احسان بابا بیخیال

 کوشی؟...احسان:داد من

 .میزنی داد چرا اتاقم تو بیا:احسان

 کردم باز اتاقشو در رفتم

 .ببخشید خو:من

 .میرفت ور گوشیش با داشت

 کرد نگاه یه و باال گرفت و سرش

 (کرد اشاره تیپم به)اینطوری؟:احسان

 چشه؟:من

 موهات؟:احسان

 .میزارم کاله بیرون رفتنی:من

 .بخور صبحونتو برو باشه اهان:احسان

 .مثال داشتم کارت:من

 .بگو خب:احسان

 چیه؟ جایزش میدم مسابقه من:من
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 .دالر میلیون یه:احسان

 داره؟ کامران برای سودی چه این خوب:من

 .ندهبب کاری داد قرار مسابقس این اسپانسر که شرکتی با میتونه ببره اگه اون:احسان

  اهان:من

 خوایم می سالم رو بوگاتی راستی:احسان

 . میگفتی تر زود خوب:من

 کردی؟ چیکار:احسان

 .کارا خیلی:من

 .بوگاتی بابت بدی باید و دالر میلیون یک اون کنم فکر:احسان

 .نداره اشکالی:من

 .خلی خیلی:احسان

 .بابا برو:من

 .سفیدم پالتو با خوب بود سرد برداشتم کالهمو و شال باال رفتم

 پایین رفتم و پوشیدم

 .بریم:من

 .عضویتت کارت ماشینم،اینم با من ماشینت با تو:احسان

 (سیب یعنی ترکی به آلما)نیست الما خوبه خخخخ اسم ؟جانم رالک آنا

 .حله:من

 میشه شروع شده تعیین زمان از تر زود مسابقه چیزی یه فقط:احسان

 چی؟ یعنی:من
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 .میفهمی خودت هستی باهوشی دختر:احسان

 دیگه بگو بابا ای:من

  رفت و حرفم این باشه یادت:احسان

 بشر داره کم دیونه

 .رفتیم که برو و شدم ماشین سوار

  بود گفته که جایی به رسیدم

 .جالبه و دریا؟؟عجیب کنار

 .زدم رو افتابیم عینک و شدم پیاده ماشین از

 .بود اونجا که کانکسی یه سمت رفتم

 شدم وارد

 گرفت جلومو خودش برای بود گوریلی که اقایی یه

 .عضویت کارت:گوریل

 چشش جلو گرفتم و کارت

 مگه؟ کوری:من

 داری زبون خیلی:گوریل

 .هست که همینی:من

 سادوای روبروم و سمتم امد و شد بلند لبخند با پسری یه اونجابود هایی مبل سمت رفت

 .رالک آنا خانوم بر سالم امد عضو اخرین بلخره به به:پسره

 دارم؟ رو کی با اشنایی افتخار سالم:سرد خیلی من

 .مسابقه اسپانسر معاون جیبس مایکل:پسره
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 .خوشبختم:من

 نداره حرف رانندگیت میگم شنیدم زیاد رو تعریفت:مایکل

 .درسته بله:من

 .عالیه:مایکل

 ردممیک صمیمیت احساس همین خاطر به بود ها ایرانی شییه قیافش و بود باحالی پسر
 .باهاش

 .طرف این از بفرمایید:مایکل

  کرد توفق و شد دیگه اتاق یه وارد دنبالش رفت

 .اینان من رقبای . پسر تا سه و دختر یه با بود کامران

 راه تا کنن می کمک بهتون کنید نصب ماشینتون روی و بردارید رو ها دستگاه خوب:مایکل
  بشناسید تر ساده رو مسابقه

 .شیدب خالص دستشون از مسابقه توی باید خودتون و نمیاد بر ازمون کاری امد پلیس اگه

  .شدیم ماشینا سوار شدیم خارج همه و برداشتم رو دستگاه

  افتادم احسان حرف یاد

  خودشه اینجا؟؟اره از یعنی میشه شروع تر زود

 گاز رو گذاشتم و پام زدم استارت و کردم نصب و دستگاه

 .شد شروع مسابقه دیگه سوپیرایز یه:گفت بلند مایکل

 .بودن هنگیده و بودن وایساده ماشینا .رفتم و دادمو فشار پامو

 میگف صوت با و میداد نشون رو راه دستگاه

 .چپ سمت از مسابقه راه:دستگاه
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 شتپ رو دخترا از یکی ماشین که میرفتم داشتم طور همین . کشیدم الیی و چپ پیچیدم
 .وقتشه .دیدم سرم

 .جلو بزنه که کنار کشیدم

  زدم رو دکمه و کنارش رفتم جلو رفت وقتی

  بیرون امد بودم کرده وطل ماشین زیر به که ای تیغه

 به خورد و داد دست از رو کنترلش و شد پاره الستیکاش دوتا که شدم رد سریع و دادم گاز
  .پسرا از یکی ماشین یعنی عقبیش ماشین

 .جوجوو خدافظ:من

 . بود نقشه اجرای وقت .چرا ترافیک لعنتی ای

 .تیمرف که برو کنار رفتن ماشینا تمام کردم روشن رو نمادینم اژیر و باال گذاشتم و چراغ

 .ماشین به عقب از خورد چیزی یه که میرفتم و میکشیدم الیی طور همین داشتم

 .قالب؟؟لعنتی

 .بود پسرا از یکی ماشین .برات دارم

 ازب ماشین غالب جای که زدم رو دکمه و باال بردم و سرعتم یکم میکردم رو فکری همچین
 .اینیم ما ها ها ها ها .شد چپ و داد دست از کنترل و پسره ماشین شیشه تو رفت و شد

 هک میکشیدم الیی طور همین.ایول خخخخ پسره یکی اون ماشین به خورد که دیدم یهو
 . جلو زد کامران دیدم

 .برندم من فقط خیر نه

 . میشه نزدیک پشت از داره دختره ماشین دیدم .نمیشد ولی جلو بزنم میگرم سعی

 . پسره هم و رفت دختره ماشین هم که کردم ول بودم کرده ساز جا که رو زنجیرا

 .پلیسا البته و(کردم نگاه اینه به)کامران و منم فقط حاال
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 شدم خارج مسابقه راه از و کردم کج سریع جلوم امد ماموره دیدم جلو زدم کامران از

 ...ستا اشتباه انتخابی است،راه اشتباه انتخابی ،راه است اشتباه انتخابی راه:دستگاه

 میگفت طور همین

 .کوفت ای درد ای:من

  بود جلوش چیرا اینطور و اهن و میکردن کار داشتن نماش رو که ساختمون یه

 . ماشین هیف

 سر تو ریخت که ها میله به زدپ و شوم رد اهنا اون زیر از  امد هم پلیسه سمتش رفتم
  پلیسه ماشین

 .خخخخخ خندیدم بهش کلی دلم تو

 . بود نمونده زیادی راه دیدم کنارم و کامران ماشین که مسابقه راه تو انداختم دوباره

 ... ولی میشیه حیف

 . شد سوراخ ماشینش و کامران ماشین به خورد تق

 جون و نماشی بدنه تو رفت که گذاشتم تیز و گرد های تیغه الستیکا باالی من چون چرا حاال
 .میندازتش کار از و میکنه نفوز متور به الکتریکی

 .مغازه یه تو رفت و داد دست از و ماشین کنترل کامرات

 .شدم رد پایان خط از بلخره

 .میکردن تشویق و میزدن دست همه شدم پیاده ماشین از

 شدم کانکس اون وارد

 .امد برنده بلخره به به:مایکل

 شدم مواجع بود دستش سیگار یه که هیکلی مرد یه با چرخید بروم رو صندلی

 .ای ساده مسابقه چه زنه؟هه برنده:مرده
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 گفتم بلند و اورد جوش

 .نبوده شما حد در مسابقه:من

 بردی؟ چطور عجیبه داری زبون خیلی:مرده

 .سرعت و هوش با ساده خیلی:من

 .بشین زرنگی امد خوشم ازت:مرده

 .بروش رو نشستم

 یه ما رایب باید اما میبره پول دالر میلیون یک برنده نبود عادی مسابقه یه مسابقه این:مرده
 کنه کاری

 چی؟:من

 .کنی خارجش شهر از ساعت نیم طی از باید که هست بسته یه بعد هفته شنبه:مرده

 نکنم؟ قبول:من

 جامان اگه بگم رفت یادم اوه کنی فکر داری زمان فردا تا میده انجام کارو این دوم نفر:مرده
 .داشت خواهی خوبی پاداش بدی

 شدم بلند

 .کنم فکر باید:من

 .خونه رفتم و شدم ماشین سوار بیرون زدم اونجا از و گرفتم رو شماره

 .همانا صورتم تو شدن خالی اب سطل یه و همانا کردن باز درو

 دیدم احسان خندون قیافه که کردم پاک چشمامو

 .مریض کشمت می:من

 .نداری جرعت:احسان

 .میبینیم:من
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 ممیتونست تا و روش پریدم تخت رو پرید و شد اتاقش وارد و باال رفت دنبالش پریدم و
 کشیدم و موهاش

 .شد کنده موهام بسته دیونه ای:احسان

 .درک به:من

 .میکنم حالیت االن ااا:احسان

 صورتم جلو اون و بودم تخت رو دراز من االن چرخوند منو و گرفتم و دستم دوتا

 دادن قلقلک به کرد شروع

 .نکن دیونه احسااان خخخخ خدا ترو نکن اییی وایییی خخخ اخ مریض نکن خخخ اخ:من

 .روانیم مریض من بگو:احسان

 .عمرا:من

 داد قلقلک بیشتر

 . روانیم مریض من باشه اخخ باشه:من

 تخت رو نشست و کرد ول بلخره

 .جون مریض افرین:احسان

 .تخت رو انداختم خودمو

 . دیونه پسره گرفت درد بدنم خدا وای هوووف:من

 گندم:احسان

 هوم:من

 چیشد:احسان

 بگم؟:من
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 کن نگا په نه:احسان

 .کنم خارج شهر از رو بسته یه ساعت نیم تو شنبه باید گفت:من

 میکنی؟ چیکار حاال:احسان

 .میکنم قبول:من

 کن استراحت برو باشه:احسان

 چنده؟ ساعت:من

 .شب9:احسان

 .پوووووف:من

 .خوابیدم و اتاقم تو رفتم و پایین پریدم تختش از

 

 

 .بود صورتم چیه؟؟رو این

 .چسبندس چقدر اه روش گذاشتم و دستم

 زمین کردم پرتش .قورباقه نه چشماش؟وای بین ؟فاصله پا چسبنده؟چهار ببینم؟ وایسا
 اقات تو احسان این دیدم گردوندم چشم یهو .زدن جیغ به کردم وشروع تخت رو شدم بلند

 . میکنه نگاه متعجب و

  کردم نگاه خودم به

 شدم بدبخت هاااا؟؟وای

 .بیروووون برو:من

 افتا قورباقه یاد دوباره رفت سریع احسانم

 احسااااااان:داد من
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 بله؟: در پشت

 .لطفاااا بیرووون ببر اینو داخل بیا:من

 چیرو؟:داخل امد احسان

 کردم اشاره زمین به

 . رو وحشتناک چسبناک حیون این:من

 خندید بلند احسا

  شد خل بچم واااا

 .میخنده این ترس از میمیرم دارم من اخه داره خنده

 .بیرون ببر اینو خدا رو تو چرا شدی خل:من

 این خودمه الکس:احسان

 چیییییی؟:من

 .دارم قورباقه تا پنچ من یکیشه این تازه:احسان

 احسان؟ میگی چی:زدم داد

 تزشت های غورباقه به چشمم دیگه بار یه اگه میکشمت احسان میکشمت:شدم عصبی
 فهمیدی؟ بیوفته

  بود هنگیده احسان

 اینو برم منم بگو اونا به جوابتو بزن زنگ شو بلند گندم میزنی چرا خوب باشه باشه:احسان
 .بیام بقیه کنار بزارم

 .برو:من

 .پایین رفتم و کردم ارایش یکم و شستم صورتمو و دست کردم عوض و لباسام

 .میکرد پایین و باال کانال هی وی تی جلوی احسان
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 گرفتم رو شماره و برداشتم رو گوشیم

  بوق یک

 بوق دو

 الو:من

 چیه؟ جوابتون هستید خوب خانوم آنا سالم:مایکل

 .میبینمتون شنبه مثبته جوابم ممنون سالم:من

 .عالیه خیلی:مایکل

 .بای بدید اطالع برید:من

 .بای میدم اطالع:مایکل

 مکالمه اخر خوام نمی دیگه واال بای بگیم و نداریم نگه پاس را فارسی اینجا مجبوریم
 . که خداحافظ بگم انگلیسی

 شرکت؟ از خبر چه:احسان

 هم شرکت به بخوام که رفتم بیرون پارکینگ اون از مدت این تو من نظرت به ببینم:من
 برسم؟

 .شاید دونم نمی:احسان

 .مخی رو خیلی:من

 کنیم؟ چیکار شنبه تا:احسان

 .بگیریم کامران و ازیتا و حالی یه:من

 داری؟ ای موافقم،نقشه:احسان

 نداشتم ای نقشه نه کردم فکر کم یه

 چی؟ تو نه:من
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 .کنیم فکر باید نه:احسان

 میکنه؟ زندگی کجا االن ازیتا:من

 .کامران پیش اینجا از تر دور یکم:احسان

 گیری؟ حال بریم شب چطوره نظرت به:من

 .ازیتا تو کامران من ام پایه خوبیه نظر:احسان

 .حله:من

 .بیا همراهم گندم:احسان

 کجا؟:من

 .بیا تو:احسان

 .خونه اشپز سمت رفت.رفتم همراهش و گفتم ای باشه

 .نیست چیزی که اینجا نباشی خسته:من

 .باش داشته صبر یکم:احسان

 که نارک رفت مانند در یه باال میرفت که ها پله زیر دقیق یهو .ها پله کنار دیوار به زد دست
 .پایین میرفت و میخورد پله

 .هست دیدی:احسان

 چیه؟ دیگه این:من

 .بیا دنبالم:احسان

  بود سالن یه پایین رفتیم ها پله از

 باشگاه؟

 بود اندازی تیر برای گوشه یه
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 کشتی راند گوشه یه

 .باشگاه لوازم گوشه یه

 .مخفی باشگاه به امری خوش:احسان

 انداختی؟ راه چی برای رو جا این:من

 .دیدی و کجاش تازه:احسان

 .زد رو کلید یه و دیوار کنار رفت

 .شدن برعکس دیوارا و شد روشن چراغ دور تا دور

 .متفاوت های سالح از بود پر دیوارا روی

 .ها بمب انواع حتی و بکس پنجه و تفنگ و شمشیر 

 .باحالن چقدر ایول:من

 امد؟ خوشت:متعجب احسان

 .بردارم رو اینا از یکی میتونم عالیه اوف:من

 .باش مواظب فقط باش راحت:احسان

  جلو رفتم

 .سنگینه چقدر اوووف کردم بلندش. رسیدم نظر مورد اسلحه به ببتخره

 بار؟؟؟ تیر:احسان

 زدم خبیث لبخند یه و سمتش گرفتم

 .اونو کنار بگیر دیونه اااا:احسان

 اره؟؟ میداری نگه قورباقه نوچ نوچ نوچ:من

 ناکه خطر دیونه نکن شوخی اینا با گندم:احسان
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 بده قول نوچ:من

 بگی تو هرچی باشه کنار بزار اونو تو:احسان

 .دادیا قول:من

 .قول:احسان

 .کردم قایم و برداشتم تیر هفت یه سریع ولی جاش گذاشتم و تیربار

 .دور بندازی و اور چندش زشت حیوانات اون باید خب خب:من

 .عمرا:احسان

 نمیندازی؟:من

 .نه:احسان

 .کرد و کار همیک اونم که روبروش گرفتم رو تیر هفت سریع

 اوردی؟ کجا از اونو:من

 .بزاری و بار تیر رفتی:احسان

 .منو اون و بودم گرفته نشونه اونو من حاال

 کنم و کار همین منم تا کنار بزارش:من

 .ترن مقدم خانوما :احسان

 .بزرگتر اول نزن حرفشم اصال:من

 .عمرا نوچ نوچ:احسان

 .باشه:من

 .کرد باز سریع و بست و چشماش احسان.کردم شلیک

 .اقا بود خالی:چرخوندم انگشتم دور رو تفنگ
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 .مریض دختره پووف:احسان

 .خالیه ام تو مال:من

 .کرد شلیک و کاغذی هدفای سمت گرفت رو دستش یهو

 .بود عمرم توی صدای ترین بد

 .لعنتی اه:گوشم رو گذاشتم و دستام

 .نیست خالی دیدی:احسان

 طوریه؟ این

 .شلیک و گرفتم نشونه و کردم پر رو تیرم هفت

 بلدی؟ امد، خوشم افرین:احسان

 .گرفتم یاد ها بازی از:من

 بازی؟:احسان

 .اکشن های بازی کلی اهوم:من

 سوسول؟ اکشن؟توی بازی:احسان

 .خودتی سوسول کردم بازی حسام پای به پا کامل اووف:من

 .خوبه خیلی:احسان

 میکردیم تمرین طور همین شب تا

 .خنگی خیلی میدونی گرفتی یاد کوچیک چیزای یه فعال بسه دیگه خوب:احسان

 .کردم شلیک و گوشش کنار گرفتم نشونه و تیر هفت

 هنگید احسان

 .بلدم دیدی:من
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 . خورد زنگ گوشی

 بله:من

 من؟ نامرد دختر چطوری:مامان

 .شده تنگ ریزه یه برت چطوری؟دلم عشقم سالم وای:من

 گفتم چی اوخ

 خدافظ بزن حرف بابات بیا کردنم تربیت دختر این با من سر تو خاک یعنی:مامان

 ...مامان،مامان،مام بود شوخی فقط کردم غلط گلم مامان ااا:من

 تو کشید و اخماش که مامانت به گفتی چی چطوری خلم دختر سالم:حرفم وسط باباپرید
 .هم

 .شوخی همیشه مثل:من

 .میده دستت کار اخر شوخیا این:بابا

 بابا؟ نفرستادی رو نامه چرا خبر چه شرکت از راستی بگم چی هی:من

 گلم کنی امضا بری بدم خبر زدم زنگ فرستادم امروز بود شلوغ سرم:بابا

 باشه اهان:من

 بدی ولپ نمیکنی کار که ام تو میشه زیاد گوشیم شارژ پول بسته دیگه خوب:شوخی به بابا
 خدافظ میخوری پول فقط

 .خدافظ خسیس بابای ای:خندیدم من

 

 ...که عقب برگشتم کردم قط رو گوشی

 چیشده؟ احسان وای:من

 بود خون پره گوشش
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 .گوشم الله به زدی و تیر کردی لطف:احسان

 .بشه اینطوری خواستم نمی واقعا؟بخدا:روبروش رفتم

 .باال بریم بدو دیگه بسه دیونه میدونم:احسان

 .میخوام معذرت واقعا من کردم چیکار گوشت با ببین وای:من

 .میشه خوب زود نیست چیزی اینا بیخیال گندم:احسان

 خوری نهار میز صندلی روی که سمتش رفتم و برداشتم دستمال یه .شدیم خونه اشپز وارد
 .بود نشسته

 .بردار دستتو:من

 زرگیب چیز واقعا کردم پاک رو خونش گوشش رو گذاشتم رو دستمال و کرد بلند رو دستش
 .میومد خون زیادی فقط نبود

 نشده؟ چیزی گوشت به:من

 .خوبم بابا نه:احسان

 .بیاد بند خونش تا روش زدم زخم چسب

 .من سمت برگشت و شست رو دستش بلندشد احستن

 کنیم؟ چیکار شام وقته و شبه که االن:احسان

 .همین بلدم برنج و ماکارانی و املت یه حد در فقط من:من

 بیارن؟ غذا بیرون بزنم زنگ:احسان

 .میکنم درست ماکارانی نه:من

  بیرون رفت و گفت ای باشه احسان

 چیه من گرفتن یاد ماکارانی فلسفه حاال
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 رصدد نود گفت میشه و داشتم ماکارانی به زیادی بسیار بسیار عالقه تولد بدو از بنده
 خونه همیشه مثل گرام مادر و شد سالم06 وقتی ماکارانیه قابلمه تو من کودکی عکسای

 ولی ودب خوب تقریبا بپزم ماکارینی که سرم به زد بودیم گشنه شکمم این و من و نبودن
 افلق دنیا از بنده که بود این و زد حرف بند یه من به زد زنگ بلبل النا این دقایق اخرین

 .بدتر قابلمه و سوخت ماکارانی و شدم

 انومخ گیسو این خرید بخاطر دیگش ته اونم که بپزم کرد دستور شکمم دوباره هم دوم بار
 .شدیم محروم چیزه ترین مهم که ماکارانی دیگ ته از و سوخت

 این و دش هم خوشمزه پختم شانسی شانسی که بود دانشگاه های بچه با کل کل یه سوم بار
 ...دارد ادامه داستان

 بو رامگ هیکل کل و بودم فصل ساالد و ماکارانی مشغول خونه اشپز تو ساعتی یه تغریبا
 و اساملب و زدم و گرفتن دوش قید اتاقم رفتم امدم بار تنبل بچگی از کال که منم گرفته
 یواقع معنای به.)کردم خالی خودم رو قطره اخرین به مونده یکی تا رو اسپره و کردم عوض
 (کنید هاادقت کرده خالی

 .شد خونه اشپز وارد احسان و چیدم میز پایین رفتم 

 .نگفتیم هم آ یه حتی خوردیم سکوت توی و شام

 کانم یه توی باره اولین برای بود خوشمزه مرسی:گفت و عقب کشید و صندلیش احسان
 .میخورم خونگی غذای دیگه

 باشی بیکار خخخخ 1111:تلفن بدید اطالع فهمیدید شما نفهمیدم رو حرفش معنیه که من
 .دیگه همینه

 .خوردن ادامه و زدم موچولو کوچولو لبخند یه

 .جونشون تو افتادم و اوردم رو دیگا ته تازه من و بیرون رفت احسان

 ...یهو که بود قابلمه تو کامل سرم

  نیست احسان زدید حدس اشتباه
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 نیست درم زنگ

 نیست تلفتم زنگ

 تر وحشتناک خیلی

 . قوررررباقه

 シ زد کبودی به صورتیه چی زدم صورتی فرا جیغ یه

 صندلی رو کردم جمع رو پاهام

 به کرد شروع و زمین رو نشست بعد کرد نگاه متعجب و خونه اشپز تو پرید احسان
 .خندیدن

 پسره میخندید طور همین .اخ وای ترکیدم خدا وای ایه قیافه چه این دختر وای:احسان
 .سادیسمی

 .تروخداااا بردار رو قورباقه این بیا تروخدا احساااااان:من

 از ممتنفر  من شد سیخ تنم موهای تموم چندشی از که برداشت دست با رو قورباقه احسان
 .متنفرررر قورباقه

 .ترسویی چقدر تو دختر اووووف:خنده با احسان

 .اقاا چندشه نیست ترس:من

 (ساختم چیزی چه.)کن تماشا و وایسا برات دارم

 .زووود بساب رو اینجا بیار رو تشت اون خونه اشپز کنار حموم از برو:من

 دوار  و کرد باز رو دستشوی در .پشتش اروم منم که دستش توی قورباقه با رفت احسن
 (پوشید؟؟ هم دمپایی بگم ایا واجبه دوستان)شد

 برداره و تشت خواست

 .پخخخخخ:من
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 رنگیف توت یاد.)فرنگی توالت خودمون قول به افتاد دستش از قورباقه و کرد بلند هیی یه
  خخخخ دبخونی دوباره رو قسمت این بخورید فرنگی توت خواستید هرموقع نظرم میوفتم،به

 (خودتونید هم روانی و سادیسمی و بیشهور و مریض

 .امد اشک چشمام از که خندیدم انقدر بخندم کلی که بود من نوبت حاال

 .الفااااااتحه گفت وداع را فانی دار قورباقه:ناراحتی با احسان

 .میخورد حرص احسان که میخندیدم طور همین و.صلواااات:خنده با من

.......... 

 .کنم امضا رو ها داد قرار اون تا بابا شرکت میرفتم باید امروز

 ونهخ از .گرفت خندم دوباره دیشب آوری یاد با وایسادم اینه جلو حاضر پوشیده و لباسم
  شدم ماشین سوار و شدم خارج

 

 . خونه برگشتم االن و شد تموم اول مرحله بازی کاهذ و محاصبه دوساعت بعد بلخره

 .نمیشدم وارد وقت هیچ کاش اما شدم خونه وارد و ماشین تو کردم پارک و ماشین

 متمو که اهنگی ساسی از نه نگو اهنگ پیچید گوشم تو لعنتی اهنگ اون صدای دوباره
 بودم کرده مخفی توش رو گذشتم

 

 امیده پره واست من مثل اون

 میده پزتو میشینه که هرجا

  میمیره انگد واست من مثل اون

  نه یا میگیره بغضش میشی مریض وقتی

  واقعا بگو راست
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 واقعا بگو راست

 

  شد رد چشمم جلوی از گذشته اتفاقات تمام دوباره

 شدوست واقعا که کسی بود عموش پسر عاشق فقط میدونست چی دنیا از ساله۴۱دختر یه
 رو کوچولو دختر یه و رفت همیشه برای عموش پسر شد برشکست پدرش وقتی اما داشت

 .گذاشت تنها خاطره و محبت بود کم کلی با

 

 .کردم قفلش و توش انداختم خودمو اتاقم سمت دویدم شد پر چشمام تو اشک

  شد جاری اشکام و زمین رو نشستم

 رفت که افتادم روزی یاد

 فرشاد:خجالت با من)

 جانم:فرشاد

 میری؟ چرا:بود شده بیشتر خجالتم که من

 نرم؟ چرا:فرشاد

 .میشم تنها من بری اگه بودی همیشه تو اخه اخه:من

 .مونی نمی تنها و میکنی پبدا دوست کلی مطمعنم کوچولویی تو:فرشاد

 .میخوام ترو فقط من.. من خوام نمی دوستی من:من

 .ندارم تو به نیازی من اما: شد جدی یهو

 .دختر یه برای دوران ترین حساس سالگی چهارده کم سن تو شدم داغون

 رفتهگ عصبی آسم بود روم که عصبی فشار و گریه شدت از داشتم افسردگی که سال دو
  .بودم
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 .نرفتم هم مدرسه به حتی بودم مونده اتاقم تو فقط سال دو

  میکنه ارومم میکردم فکر که بود ساسی نه نگو اهنگ فقط

 ستد ازش تونستم نمی من ولی کرد ممنوع برام رو اهنگ شنیدن گرفتن روانشناس برام
 جای به و خودم شدم سالگی شونزده النا و خانوادم تالشای با بلخره بود سخت خیلی بکشم

 برای ها موقع اون میدونم .گرفتم دیپلم تر زود دوسال و خوندم درس رو سال چهار سال دو
 به ودب مونده مامان برشکستگیش رفع حال در و بود کار گیر پدرم بود سخت خیلی خانوادم

 .نامرد یه بعدش اما بود خوب داشتیم پول وقتی تا فرشاد .بابا یا برسه من

 ...امروز اما نکنم گوش و اهنگ این دیگه بودم داده قول

  

 .رفتم خواب به ها گریه این بین بلخره

 

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

 اه گذشته به برگشتم فقط  نخوردم غذایی وهیچ کردم حبس خودمو اتاق تو که روزه سه
 .خوبم میگفتم اروم خیلی وقتا بعضی ولی هوار و داد و زده در کلی احسان

 دیوار به زدم زل و پیش روز سه لباسای همون با تخت کنار نشستم من و ظهره ۴۱ساعت
 .روبروم سفید

 در صدای دوباره

 غذا نه خوردی اب نه روزه سه اخه دیونه ،ده کن باز درو تروخدا دختر  گنــدم:احسان
 دایاخ گندم،وای خوبی بفهمم حداقل بیرون بیا احسان یهو؟جون تو شد دختر،چت میمیری
 .کن کمکم خودت

 وارد احسان .شد باز در و امد در تو کلید چرخیدن صدای دقیقه چند بعد نیومد صدایی دیگه
  زد زانو جلوم سمتم امد شد شکه دید که منو شد
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 اسهک دوتا چشمات شدی گچ رنگ خودت؟ با کردی چیکار گندم:عصبی و شده شکه احسان
 .دختر بریم باید شو بلند دختر؟ کردی ،چیکار زیرش افتاده گود و خونه

  بود نمونده بران جونی

 .خوبم:گفتم آروم

 ؟ کردی دتخو به اینه تو نگاه یه باشی میتونی مگه هم بدتر این خوبیییی؟از:عصبی احسان
 .میکنه فرار ببینه رو تو روح

 کرد بلندم گرفت و دستم

 ؟ چی که کردی زندانی و خودت کاریه چه این ؟ شدی سیر جونت از تو مگه:عصبی احسان
 .گونس بچه خیلی رفتارت

 نداشتم شنیدن غر حوصله دیگه

 .لطفا نزن غر:من

 .نباشه هم حرف دکتر میریم:گفت و کرد پوفی

 .بزنم حرف نداشتم دیگه جونی اصال

 .ماشین سوار و شدیم خارج اتاق از

 خورد زنگ احسان گوشی که بودیم راه تو

 بله:احسان

 :.......طرف

 .کرد قطع رو گوشی .خدافظ نیوفتاده اتفاقی نه نه:احسان

 شدیم پیاده و کرد پارک بیمارستان روی روبه

 قیافت کردی خودکشی اوووف:گفت و گرفت و دستم سمتم امد دختری یه شدیم که وارد
 جا در بزنم هوا پر امپور یه بیام خودم بگو شدی سیر زندگیت از گلم؟ چیشده اینطوریه؟؟

 .بمیری
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 خندیدم حال بی

 دکتر؟:احسان

 . هستم خودم:دختره

 دهش ضعیف خیلی بدنش:گفت و کرد معاینه دختره .تخت رو کشیدم دراز شدیم اتاق وارد
 .بزنه باید هم سرم یه کنه استراحت باید

 .شدن خارج جون دکتر و کرد تشکر احسان زد و سرم

 تخت کنار صندلی رو نشست احسان

 چرا؟:احسان

 چرا؟ چی:من

 این تو اصال نخوردی؟ هیچی کردی؟چرا گریه کردی؟چرا زندانی خودتو روز سه چرا:احسان
 میکردم؟ صدات چقدر بشنوی که بودی دنیا

 بود عصبی یکم

 .بدم جواب خوام نمی:من

 بشی؟ بدتر که خودت تو میریزی چرا:احسان

 .بزنم حرف موردش در نمیخوام:آروم من

 تخانواد و تو و میدونم من کن حبس اتاق تو خودتو دیگه بار یک فقط تو:عصبی احسان
 فهمیدی؟

 .نکن تحدید:آروم من

 .میارم زبون به رو باشه توانم در که چیزی:پوزخند احسان

 . احمقی خیلی:عصبی من

 .لطفته نظر.:خونسرد احسان
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 .بشم راحت دستت از تا میشه تموم لعنتی سفر این کی:من

 .نزد حرفی دیگه و هم تو کشید رو اخماش

 اهر  وسط تقریبا . احسان نه میزدم حرف من نه شدیم خارج بیمارستات از و شد تموم سرم
 .شد پیاده و داشت نگه خیابون کنار و ماشین که بودیم

 .میزنه شیش میگرده ما با اینم واااا

  .برگشت پالستیک یه با ربع یه بعد

  ماشین تو نشست

 .نخوردی چیزی روزه سه بخور رو اینا:احسان

  انداختم پالستیک به نگاهی یه حرف بی

  . شود چه .غیره و بیسکوییت و پفک و چیپس به به

 .خوردن دولپی کردم شروع

 .نمیگرفتم هم باال رو سرم اصال و میخوردم داشتم سره به

 نه؟ خوشمیگذره:طلبکاری حالت با احسان

 عالی اوووف:من

 .بخور هم پالستیک اون میخوای:احسان

 بغلش انداختم و پالستیک

 .بخور رو اش بقیه خودت بیا:من

 هاا؟ نخوردم؟ چیزی و کردم زندانی و خودم روز سه من مگه خورم نمی من نه:احسان

 .نزن حرف کنایه با لطفا پس دونی نمی هیچی تو:هم تو کشیدم و اخمام

 متحرک،داره؟ مرده یه بشی روز سه بخاطرش که نداره ارزش اونقدر چیزی هیچ:احسان
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 .داره من برای اره:من

 .احمق یه برای اره:احسان

 .میگی چی باش مواظب:من

 .هستم حرفام متوجه کامال:احسان

 درک تونست نمی اون هیچی میدونست؟ چی من گذشته از اون اما بودم اورده کم واقعا
 .تونست نمی کنه

  پنجره سمت برگشتم

 .ندادم اهمیت اصال اما شنیدم رو عقب به ها خوراکی پالستیک شدن پرت صدای

  . اتاقم تو رفتم و شدم پیاده ماشین از سریع رسیدیم وقتی

  کرد جلب رو ام توجه احسان بلند صدای که میکردم عوض رو لباسام داشتم

 .ای خونه اشپز تو دیگه دوساعت تا:احسان

 .متنفرم بده دستور بهم یکی که این از

 و ساعت یک شد که کردم خشک و موهام و پوشیدم و لباسام . بودم حموم تو ساعت یک
 .نمیرم من ولی پایین برم داشتم وقت ساعت نیم .نیم

 .نبود کلید ولی کنم قفل درو خواستم

 .احسان بمیری اه

 نای دست از شدن خالص به فقط و شدم خودم شفاف گذشته بیخیال تخت رو نشستم
  میکردم فکر مریض احسان

 کردم اهاشتب میگفت راست النا شاید .میکه درک . خوبه میکردم فکر .شد چی کردم فکر چی
 ...این نباید من کردم اعتماد بهش

 گندددددددددم:داد
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 . بیشعور عجبا ....ای درد ای مار زهر ای

 شد باز شدت با اتاق در یهو

 .نیستااااا تویله:من

 ؟؟ها؟؟؟ باش خونه اشپز تو نگفتم:عصبی احسان

 .نیست مهم کال تو حرفای:من

 میفهمی؟ اصال بزرگیه احترامی بی: بود شده تر عصبی االن که احسان

 .هه:من

 .مبل رو انداختم حال سمت برد و کشید و گرفت و دستم سمتم امد شد تر عصبی

 وحشی خبرته چه هوی:من

 نکرد توجهی حرفم به

 فهمیدی؟ خانوادت و میدونی تو نکنی رعایت اگه داریم قانون بعد به این از:احسان

 .تحدید از متنفرم:من

 .بیا راه باهام لطفا پس ببینم رو تو های بازی بچه که اینجا نیومدم من:احسان

 بازی؟ بچه کدوم:من

 .بازی بچه یعنی کردی حبس روز سه خودتو الکی که همین:احسان

 .نبود الکی:زدم داد عصبانیت شدت از من

 .بچه نزن داد من سر:من از تر بلند احسان

 .بچه نگو من به:بود نشده کم عصبانیتم شدت از

 تاقتا تو ساعت سه از بیشتر وقت هیچ ،قوانین کنم بحث خوام نمی:گفت تر اروم احسان
 یناراحت اگه نمیری، جایی من هماهنگی اینجایی،بدون شام نهار صبحانه زمان مونی، نمی

 .ایران میری میگیرم بلیط فردا همین
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 .در شدن کوبیده بلند صدای و رفت باال ها پله از و شد بلند

 .کردم چیکار من لعنتی اه

 رکوبس بهم کلی بماند البته  کردم دل و درد باهاش کلی و النا به زدم زنگ و اتاقم تو رفتم
 .شدم پشیمون زدنم زنگ از که زد

 .بود نیومده بیرون اتاقش از هنوزم احسان شدم خونه اشپز وارد بود شده تاریک هوا

 کنم؟ درست چی

  .کتلت اهان

 .صندلی رو نشستم و چیدم رو میز

 .میخوره میاد خودش چه من به احسان بیخیال

 .نمیده مزه اصال تکی نه .دهنم تو گذاشتم و اول قاشق

 .زدم رو اتاقش در باال رفتم شدم بلند

 بله:احسان

 .شام بیا:من

 .بریم:گفت و کرد باز رو در احسان

 .پرو پسره اییییش

 .گذاشتم قاشق و بشقاب براش و شدم خونه اشپز وارد تر جلو

 .خوردن به کرد شروع و کشید بزنج نشت احسان

 تو پرید غذا شدم هول انقدر خورد زنگ گوشیم که بود وسطا .غذا ادامه برای رفتم منم
  .گلوم

 .یومد نمی باال نفسم
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 متس رفتم سریع و کشیدم سر و لیوان محتوای کل دستم داد اب لیوان یه سریع احسان
 .گوشی

 .بود النا

 .عشقم سالم:من

 روانی؟ چطوری:النا

 .نیومده بهت زدن حرف ادم مثل اصال:من

 دارم خبر یه:النا

 بگو:من

 .پیشه چهارسال به مربوط نگم یا بگم نمیدونم:النا

 شده؟ چی فرشاد یعنی

 چیشده بفهمم باید بازم اما داشتم تردید

 .بگو:من

 میاد گفت و نیوبورک رفتی که گفتن تو خاستگاری امده ماه یه برای ایران برگشته فرشاد:النا
 .دنبالت

 چیییییییی؟:زدم داد بلند و ناباور

 .مگفت پرت و چرت ببین..نشده هیچی..بیخیال اصال..اصال گندم ببین... ببین:النا

 .خدافظ:من

 .نشستم جا همون و مبل رو انداختم گوشی

 که االح بگیرم، حالی یه بگیرم تو از حالی یه عمو پسر کردی فکر فرشاد بمیری لعنتی ای
 .کنی پیدا منو بتونی عمرا پول برای هم همش برگشتی شده خوب وضعمون

 .شد مشغول فکرم دوباره خونه اشپز رفتم شدم بلند
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 .میکردم بازی غذام با

 شده؟ چیزی:احسان

 .اره یعنی..یعنی..نه..نه:من

 چی؟؟:احسان

 .بیخیال هیچی:من

 .بیار میخ برو خودت:لبخند با احسان

 .میخندید کردم نگاه چشمام به و باال اوردم سرم متعجب

 چی؟؟:خنده با من

 .بیار میخ برو خودت میگم بیخیال میگی:احسان

 خندیدم بلند

 .بخدا ای دیونه:من

 بیاری؟ میخ نرفتی اااا:احسان

 داد جاخالی که سمتش انداختم و قاشق

 .دیونه:خنده با من

 رو اتفاقاتی و صبح کال و خنده از ترکیدم که اورد در بازی مسخره انقدر احسان شام اخر تا
 کردم بودفراموش افتاده که

 .ای دیونه خل ای یدونه ،احسان خدااا وای:من

 .بانو گندم نکنه درد دستت:احسان

 .میکنم خواهش:خنده با من

 .کرد میشه چه دیگه خلی:احسان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
157 

 .وی تی جلوی نشست رفت

 .سرم به زد بکر فکر یه ظرفا شستن و شام وسایل کردن جمع از بعد

 .احسان کنار نشستم رفتم

 .احسان:من

 هوم:احسان

 ها؟ دیگه نیستی بلند بله:من

 .نه:احسان

 .رفته سر حوصلم پرو،من:من

 چه؟ من به:احسان

 .ونج مریض باشیم داشته کامران و ازیتا با بشی و خوش یه بریم پاشو نامردی خیلی:من

 .شو حاضر بدو خوبیه نظر:احسان

 .جونمی: هوا پریدم

 .ای بچه میگم:گفت و خندید احسان

 .جونتاااا تو میوفتم اااا:من

 تحدید؟ اهو:احسان

 .جدی نه:من

 .شکمش تو زدن مشت به کردم شروع و روش افتادم

 .کردم اشتباه من بزرگ خانوم:گفت و گرفت و دستام

 .گلم بیشعوری چییییییییی؟خیلی:من

 .زدن به کردم شروع دوباره
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 .ها بچه مثل کمه خیلی هم زورت که میبینم خوب خوب خوب:احسان

 .احسااااان:من

 .هوم:احسان

 ....اختال پا تا سر تیمارستانی سادیسمی روانی مریض:من

 .تسلیم من خب خب خب:احسان

 زدم لبخند

 .شد حاال:من

 .وزنته کیلو صد دیونه شو بلند:احسان

 .کیلوام پنجاه کال من:عصبی من

 روبروش وایسادم شدم بلند

 .تری سنگین هم تانکر از میده نشون شواحد:احسان

 بیخیال اصال....خیلی:من

 .بیار میخ برو خودت بیارم میخ نمیرم من ببین:احسان

 .سرش تو انداختم و برداشتم کوسن

 .کرد شوخی نمیشه تو با پوووف:احسان

 .حاضرشم میرم من:من

 .بدو:احسان

 بیرون پریدم و زدم مشکی تیپ سریع

 .پرشی چه خبره چه اوووووف:احسان

 .خخخ:من
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 گندم؟:احسان

 .هوم:من

 نمیشناسنت؟؟ بری اینطوری االن نظرت به:گفت متفکری حالت با

 .اهوم:گفتم و(دندون با خنده اموجی)زدم بیرونه کال ها دندون این از لبخند یه

 .اینو بگیر:احسان

 .سمتم انداخت رنگی یچیز

 .کردم نگاهش و گرفتمش

 .بهش بودم زده زل منگال این ای

 .من همراهش و خنده از ترکید احسان یهو

 خندیدم باز ... که این نه چیزیه سیاهی ماسک یه االن گفتم خخخخ خداااا وای:من

 . ازاری؟؟خخخ مردم میره دلقک ماسک با ادم اخه

 .شد برابر چند خندم شدت .کردم نگاه احسان باال اوردم سرمو

 میخندیدم بودم گرفته دلمو که طور همون زمین نشستم

 .دادم ادامه خندم به و .خخخخ میکنه جذابت ماسکه خیلی احسان وای:من

 احسان مال و. مشکی لبا و سفید چشما دور و قرمز دماغش و بود صورتی موهاش من مال
 .خدااا وای بودن عالی .خخخخخخ. بود ابی موهاش فقط بود همین هم

 .بریم پاشو دیونه بسه:احسان

 .شد خودش ماشین سوار هم احسانم شدم خوشگلم ماشین سوار

 مسابقه؟ احسان:گفتم و پایین دادم رو شیشه

 بهت؟؟ گفتم و ادرس:احسان
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 .گفتی پیش روز چند همون دیگه اره:من

 . باش:احسان

 .وایسادیم هم کنار ماشینا دوتا

 3.8:احسان

 .شروووع:بده ادامه نزاشتم

 زرنگ میگن این به هاااا باشه زنی جر این نکنید فکر اصال .رفتیم که برو دادم گاز
 .خلم وجدان شد عوض نظرم خب .زن جر میشه ترش ساده داره فرقی چه:گلم وجدان)بازی

 .(خلم خدافظ وجی:من

 .کنیم پارک خونه از تر دور بود قرار رسیدیم پیچ یه به

 کردممی جمعش باید سریع ولی دادم رست از و کنترلم جلوم پیچید که بزنم دور خواستم
 روبروی دوباره و زدم خیابون تو کامل دور یه و چرخوندم داشت جا که اونجایی تا رو فرمون

 .رفتیم که برو و گاز رو گذاشتم پامو.بودم پیچ

 .جلوم امد که بگیرم سبقت خواستم بود پشتش االن

 .مالجت تو ای

 .شدم دوم من و برد اون اخرم خالصه

 .شدم پیاده بود شده پارک کامران خونه کوچه اول و احسان ماشین پشت که ماشینم از

 .میکنی زنی جر تو حقته:احسان

 .کامران و ازیتا خونه سمت رفتم و ندادم جوابی

 .بودم ناراحت باختم اینکه از

 .میزدم قدم الکی نمیشناختم البته

 شد راه ادامه مانع و وایساد جلوم امد احسان
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 .مگه شده چی دیگه باختی بار یه حاال چته تو هی:احسان

 .بریم هیچی:من

 .افتاد راه جلوم و نزد حرفی اونم

 وایساد ویالیی خونه تا دوسه کردن رد بعد

 اینه؟: گفتم ناباور

 .اینطوریه دونستم نمی منم اره:احسان

 .داره دوربین قدم دو هر که این:من

 .میباره دوربین دیوارش و در از که بزرگ عمارت یه بابا ای

 کنیم؟ چه:احسان

 هااا؟ بیایم فردا بهتره:سرم به زد بکر فکر یه یهو

 کنی؟ چیکار خوای می:احسان

 .خوب کار یه:من

 .باش:احسان

 احسان از پس خونه برم خواست نمی دلم اما خونه سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار
 و کردم پارک و ماشین.بود خونه نزدیک که سبزی فضای سمت به پیچیدم و گرفتم سبقت

 و مکرد زیاد رو سرعتم.داشتم نیاز تنهایی به من ولی میاد هم احسان مطمعنم.داخل رفتم
 و شرو سرخوردم و بود اونجا که بزرگی درخت به دادم تکیه.قسمت ترین تاریک به رفتم

 و میزدم حرف فرشاد با صبح6ساعت تا هه .سالگی03 به رفتم.زمین رو نشستم
 یگفتمم فرشاد به عشقم از ذوق با مدرسه تو.االن از بیشتر خیلی بودم شاد چقدر.میخندیدم

 و یمگوش شب مامانم وقتی.دارم دوستش االنم شاید.میکردن حسودی بعضیا چقدر بماند و
 اما ینمبب رو فرشاد حتی نمیزاره و نه میگه االن گفتم شد بد خوندحالم رو ها پیام و گرفت
 سطهواب بهش. من اشتباه شد این و میشی وابسته بهش چقدر که باش مراقب گفت مامانم

 .خیلی بودم شده
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 رفته ارب یه هه. ببینم و فرشاد تا مختلف های بهونه به خونشون میبردم و مامان که روزایی
 فرشاد زد زنگ دید عموم زن و قیافم وقتی بودم ناراحت و گرفته خیلی نبود خونه اون و بودم

 احمق چقدر .دوران اون شبای بهترین از یکی شد روز اون و امد سریع اونم بیاد تا
 یباش تنها میاد خوشت:احسان ...نبا من میشه داغون اعصابم میکنم فکر که االن.بودم

 نه؟؟؟

 تنداش باهام نسبتی هیچ و بود وایساده اخم با بروم رو که ادمی کردم نگاه بهش متعجب
 .میزد لبخند روم همیشه که نامرده فامیل اون از بهتر خیلی

 .احسان:گفتم آروم 

 گندم؟ خوبی:گرفت تعجب رنگ نگاهش

 .نه شایدم اره شاید:من

 بگی؟ من به شده؟میخوای چیزی:کنارم نشست

 .شاید:من

 .میکنم بهت بیاد بر دستم از کمکی هر:احسام

 رو چی همه گفتم اتاق توی حبس روز3 و خاستگاری و سالگیم03 عشق از کردم شروع
 .سانسور بدون

 ردنک فراموش برای و کامران من شاید...نباید نه؟من نامرده خیلی اون:گرفته صدای با من
 .کردم قبول فرشاد

 .میریزم اشک دارم فهمیدم تازه.چشمام زیر کشید و اشارش انگشتای

 اشک احمق یه برای چرا نداره رو تو اشکای ارزش اون دیگه نکن گریه گندم:احسان
 میریزی؟

 .میگفت راست احسان شاید بزنم که نداشتم حرفی واقعا نزدم حرفی

 .نمیدونم چیزی من بگو خانوادت و خودت از بانو گندم خب خب:احسان

 .کنه عوض و بحث میخواد فهمیدم
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 .نمیشناسم رو تو خانواده من میشناسی که و خانوادم:من

 .نفریم پنج خانواده یه ما خب:احسان

 .نفرید چهار میکردم فکر نفر؟من پنج:من

 .کرده ازدواج و خانوادس بزرگ بچه اهوازه که دارم آرام نام به خواهر یه من نه:احسان

 .شد جالب خب خب:من

 . داشتیم دعوا باهم کال بودیم لج باهم همیشه ارام و من:گفت و خندید احسان

 . جری و تام و مثل غمگینیم دوریم هم از وقتی ولی لجیم باهم حسام و من مثل اا:من

 خونه؟ ؟بریم کنیم چه:گفت و خندید احسان

 .لطفااا بمونیم ندارم رو گرفته فضای حوصله نه:من

 .بگه بانو گندم هرچی باشه:احسان

 .شونش رو گذاشتم رو سرم

 بپرسم عطرشو اسم باشه یادم اها

 مردونه؟؟ عطر اخه:وجی

 .میخوام چل و خل حسام این برای بیخیال وجی

 .خر منم دیگه اره:وجی

 .بابا برو:من

 .بستم و چشمام و بیرون زدم ذهنم از رو فکرا

........... 

 .احساااان تمومه:داد من

 .امدم:بود خونه اشپز تو که احسان
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 نیومد خیر نه

 .دیگه بیا احسان:من

 .امدم:احسان

 .نیومد بازم

 کنم؟ خاموش یا میای:من

 .امدم بابا ای دیگه خب:احسان

 .دیگه بیا هنگید سیستم بابا پووووف

 ....کرد باز درو

 خخخخخخخ

 .مامان وایی خندیدم چقدر اخ:من

 .میخندیدم و زمین رو بودم نشسته

 میگرفتم فیلم منم احسان سر رو بود شده ریخته داخلش های اب با که قرمزی سطل
 .خخخخ

 .بده شفا تر سریع هرچه رو مریضا خدایا:گفت و برداشت سرش از و سطل

 .ذوقم تو زدی اه:من

 شما؟ عملیات پس چیشد:احسان

 .ببین تمومه:من

 صلو کشور امنیتی بخش به چطور تو:گفت تعجب با و کرد کامپیوتر به نگاه یه احسان
 شدی؟

 .شد وارد و کرد هک میشه راحتی به کشوره خوده برای سرور چون ساده خیلی:من

 نکردن؟ شک بهت چطور خوبه خیلی:احسان
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 میکنه؟ شک شهردار به کسی نظرت به:من

 کشور؟ امنیتی بخش تو شهردار مشخصات با رفتی دیونه:احسان

 .اره:من

 داره؟ مجازات چقدر میدونی:احسان

 .نکردم استفاده هم خودم اینترنت از حتی من بگیرن تونن نمی منو:من

 هوشیاا با تو میبینم میکنم دقت که حاال خوبه:گرفت متفکر حالت احسان

 .دیونه:من

 پایین رفتیم و کردم خاموش و سیستم

 میریم؟ کی:من

 شب08ساعت:احسان

 . باش:من

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

 .شد دوازده ساعت بلخره

 حال سمت رفتم اماده و حاضر

 بریم؟:من

 میکردگفت نگاه وی تی و بود نشسته کاناپه روی که احسان

 .باش:احسان

 من سمت امد و کرد خاموش رو وی تی

 کو؟:احسان

 کو؟ چی:متعجب من
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 .خوشگلت نقاب:شیطون لبخند با احسان

 .دیونه بابا برو:خندیدم

 .بیارمشون میرم:احسان

 .ای خنده دنبال نیستی انتقام دنبال تو:من

 .درصد صد:احسان

 .کاناپه رو نشستم و خندیدم

 .دستم داد و دلقک نقاب و پایین امد دقیقه دو بعد

 .جلوم گرفت هم(مونوپاد) انداز خویشتن یه

 بندازی؟ هم سلفی ازیتا و کامران با میخوای نکنه:خنده با من

 .طوره همین درصد99:خنده با احسان

 . بریم بیا:من

 .رفتیم که برو و شدیم احسان ماشین سوار

 من سمت برگشت و کرد پارک کوچه سر

 خب؟:من

 افتادن؟ کار از دوربینا مطمعنی االن:احسان

 (چرا؟ گرفتم لحجه.)فعاله غیر هم مرکزی قفل کاری کجای عامو هه:من

 جان؟؟:گفت بود بسته نقش تعجب و خنده رو صورتش که احسان

 .دیونه شو پیاده:خنده با من

 .بود باحالی لحجه خیلی:گفت میکرد باز درو که طور همین

 .کجاست لحجه نمیدونم هم خودم عامو:شدم پیاده
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 و جمع و خودشو که انداختم بهش سفیح اندر عاقل نگاه یه .میخندید طور همین احسان
 :) .خیابون وسط بود شده پخش اخه کرد جور

  .نگاهیه چطور سفیح اندر عاقل نمیدونم خودمم البته

 داره؟ وجود ایا اصال

 .داند خدا

 .عمارت در جلو رفتیم گلم های بچه بله

 .شد باز عمارت در لمسش با و کردم روشن رو گوشیم

 .نیستم وارد انقدر دیگه بستم خالی هاهاهاها

 .شما با در احسان:من

 .شد باز که رفت ور در با ثانیه چند

 .دزدی تو مطنعنم من:من

 .شدم خفه کلمه واقعی معنای به که کرد نگاه بهم چپی یه احسان

 .شدیم داخل

 کو؟ تفنگت:احسان

 .بکشیم که نه بترسونیم طرف امدیم:من

 . تو دست از:احسان

 شدیم سالن وارد

 ها کاناپه سمت میره داری احسان دیدم

 میخوابه؟؟ سالن شب کی دقیقا باهوش مستر:من

 .نباشه کسی اشپزخونه ببینم برم میخوام:احسان
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 یه هک باال برم خواستم .بود سالن گوشه که ها پله سمت به رفتم و انداختم باال ای شونه
 .باشه نازک میکردم دعا دعا دیدم کاناپه روی سفید مالفه

  گرفتمش دست به و رفتم

 .نازکه جونمی

 رگردمب خواستم امد صدا خونه اشپز از که باال میرفتم داشتم پله از و سرم انداختم رو مالفه 
 ...اما

 .هستی کی تو...:

 . برگردوندم رو سرم

 .شد شروع بازی اهان ازیتا هم پشتیش کامران که این اااا

 بگیرم جونتونو امدم و شده نفرین خونه این هاهاهاها روحم من:کردم کلفت و صدام
 .هاهاهاها

 میزنه بال بال داره ازیتا این دیدم

 ؟ چیه:من

 .....بو امده...امده...ام:ازیتا

 .دهنم به کوبوندم دستمو ...دیگ بکن جون دختر ای:من

 .بدی سوتی چه ای

 .دستشوویی:ازبتا

 خنده از ترکیدم میگی منو

 .بروووو بشی فدام برو خاله گل برو:من

 .میخندیدم طور همین

 .گندمه مثل صدات چرا تو هی هی:کامران



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
169 

 .امدم اون طرف از دادی بازیش تو چون:من

 .خودشه کار کثافت میدونستم:کامران

 .داد فحش من به این جاااان

  که جلو برم خواستم عصبی

 ...مید صدا شون اشپزخونه شیر این میگم گندم:احسان

 .دید مارو اقا تازه

 .رفتیم لو اینکه از عصبی طرفم یه از بود گرفته خندم طرف یه از

 خندیدم اول خب اما

 شیر هک نه (کردم اشاره کامران به)بترسونیم رو اینا ؟؟امدیم چیه فازت گلم جان احسان:من
 ها؟؟ بگیری هم پول ازشون میخوای حتما کنیم درست رو شون شویی ظرف اب

 .میخندید داشت هم کامران

 .درازتو نیش ببند:من

 .میخندید احسان حاال شودا خفه

 .بیخیال گندم بردار رو مالفه اون:احسان

 هاا؟؟ میگی چرا اسم برم تو رو:عصبی من

 .دادم سوتی اوخ:احسان

 .کنید می چیکار اینجا شما دقیقا االن ببخشید اهم اهم:کامران

 .بترسونیم رو شما امدیم مثال دیگه هیچی:من

 چرا؟؟ میدی توضیح گندم:احسان

 بیکارم؟؟ میفهمی:من
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 .میفهمم کامل اره اره:احسان

 .برداشتم سرم رو از رو مالفه

 .داشتیم رو نقابه ولی

 میخندید هی و خنده زیر زد کامران

 ولی یمکن رفتار ادم ای میگم اه تو تقصیر همش(احسان به کردم رو)نیشتو ببند زهر ای:من
 .نمیشه

 .کنیم اذیتشون یکم بیا بیخیال خو:احسان

 زمین انداختم و اوردم در نقاب

 .مثال اقا اون حتی بترسونه؟؟یا منو میخواد چطور ریزه خانوم این دقیقا:کامران

 .ادم مثل:زدم پوزخند

 جلوش رفتم

 .خدافظ:من

 .نخورد تکونم اصال که شکمش به زدم محکم مشت یه

 ندارم زور اصال منم بابا ای

 . بابای:گفت و خندیدم کامران

 .میگرفت حرصم ای

 زد سرم به فکری یه یهو اما راهرو سمت رفتم عصبی

 و داد دست از رو کنترلش که پاش به زدم ضربه بود ها پله لب چون و کاران پشت رفتم
 .ها پله رو خورد سر

 .بزن منم عوض احسان:من

 .زمین افتادن دوتایی که حال سمت ببرتش کرد بلندش احسان
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 .یک و سی چهارصد هزار دو و نود و ششصد و میلیون یک و هفتاد شدیم کیا با ما خدا ای

 .داند خدا اوردم کجا از و عدد این

 نبود اینجا ازیتایی اما بود شویی دست سرویس کردم بازش. در اولین سمت رفتم

 .غریبا عجیبن

 کردم باز رو دومی در رفتم

 میگیره شماره گوشی با داره و تخت رو نشسته ازیتا دیدم

 .پلیییس پلیس:گفت اروم خیلی ازیتا

 .نمیزارم نوچ ؟نوچ جان؟؟پلیس

 ردمک خاموش و دستش از کشیم رو گوشی بود نشده من حضور متوجه سرش پشت رفتم

 .بدی انجام خواستی کاری هر که نیست خبرا این از کوچولو خانوم کردی فکر:من

 گفت ترس با و برداشت و تخت کنار گلدون ازیتا

 .میکشمت جلو بیای:ازیتا

 .زرنگی باش باش:من

 .خنگی یه تو زرنگی که میکنی فکر: دلم تو

 .هست زمین رو خورده پیچ پارچه یه پاش دور دیدم

 .بود وصل قسمتی و بود افتادیم و بود شده کنده قسمتیش که بود پرده پارچه

 .خودشه اره

  افتاد دستش از گلدون و شد هول که سمتش پریدم

 االح .زدم گره پرده چوب به و باال کشیدم رو پارچه سر و زدم گره پاش دور رو پارچه سریع
 .میزد جیغ و بود اویزون پرده چوب از خانوم ازیتا
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 میکنه جون نوش کتک داره هم جونت کامران نزن جیغ الکی گلم احمقی یه تو:من

 تاچند کار اتمام بعد  کشیدم ناراحت اموجی مثل رو صورتش و برداشتم رو ارایشش لواز
 من به شون توجه که خنده از ترکیدم شدم وارد تا.حال سمت رفتم و گرفتم ازش هم عکس
 . شد جلب

 شد چی کردم فکر چی په . میده قلقلکش پر یه با و صندلی به بسته و کامران احسان دیدم
 بازی همسخر  برای فقط اقا این نگو کبوده صورتش طرف یه میبینم میام االن میکردم فکر
 .بود داری خنده بسیار صحنه البته امده

 .واییی خندیدم کلی احسان نمیری:من

 .خخخ میریزه اشک داره االن که خندبد اندر هااا باحالیه شکنجه:احسان

 انداختی؟؟ سلفی:من

 .بسیار:احسان

 بریم؟:من

 .بریم:احسان

 .بود زندگیم شبای بهترین از یکی خندیدیم هم کلی خونه رفتیم

.......... 

 .بشیااا بیخیال میتونی هنوزم بشی؟ببین بیخیال خوای حاضری؟نمی:احسان

 .بدم انجام و کار این میخوام نه دیگه بسه اه:من

 .باش:احسان

 .ماموریته انجام روز و شنبست امروز

 برم؟:من

 .شو بیخیال اصال...بشی دستگیر اگه باش مواضب:احسان
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 .شو بیخیال میگه صبحه از بود کرده عصبی واقعا دیگه

 .احساااان:داد من

 .باش مواظب واقعا ولی برو باش:احسان

 چشم:من

 جلوم گرفت کلت یه و ایستاد بروم رو امد

 هااا؟:من

 نکن شلیک کسی و چیزی به داره امکان که جایی تا ولی بگیرش:احسان

 .بابا ولشکن:من

 .بگیر:احسان

 .نیست الزم ولی:گفتم و گرفتم و کلت

 . احتیاط برای:احسان

 .خدافظ باشه:من

 .بانو گندم سالمت به برو:گفت و زد لبخندی احسان

 .بیرون زدم خونه از و زدم لبخند فقط

 .کردم حرکت بگیرم رو بسته تا بودن داده ادرس که جایی سمت به و شد ماشین سوار

  شدم فروشی شکالت مغازه وارد و شدم پیاده ماشین از

 .لطفا نظر مورد بسته:من

 من سمت گرفت رو شکالت جعبه یه اقا

 اینه؟:متعجب من

 .همین بله:اقا
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 .کنم حرکت تر سریع گفت و داد بهم و یاب مسیر دستگاه که گرفتم رو بسته

 که کردم رد و یاب مسیر شد ماشین سوار

 .بروید مقسد به تر سریع هرچه دقیقه31شما زمان:دستگاه

 .داد شد؟؟ای شروع جااان

 . رفتیم که برو و زدم و استارت سریع

 شد خاموش یاب مسیر که بودم رفته کمی تقریبا

 جهمتو پلیس اژیر صدای یهو نداشت فایده ولی روش کوبیدم بار چند ؟ چته دیگه تو:من
 .کرد جلب رو

 .داشتم کم اینو خدا اووف:من

 کوچ پس کوچه به رفتیم که برو و گاز رو گذاشتم پامو

 .بود بست بم بسته در به خوردم خوشگلم شانس از اخر که انداختم می ها ه

 .شدم پیاده ماشین از و بسته با برداشتمش سریع بود شده درست یاب مسیر

  .رفتی که برو و داشتم برش سریع دیدم موتور یه

 .خخخ .موتورخوبیه کنه رحمت موتورتو خدا موتوری صاحب ای

 زدم شهر از بلخره و دادم گاز بیشتر داشتم زمان دقیقه01 فقط کردم دنبال و یاب مسیر
  .بیرون

 . بودم ادم دوتا رفتم قرار محل به

 .همین؟؟؟زرشک

 . شدم پیاده موتور از

 .بود اسلحه دستم یه

  جلو رفتم
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 .جلو امد بود تنش شلوار و کت که مرد یه

 ؟ کو سالم،بسته:مرده

 بدم بهتون رو بسته تا بدید جواب سوالم به اول:من

 .بپرس:مرده

 چیه؟ مورد در بسته این:من

 .بگم تونم نمی:مرده

 چیه؟ مورد در:من

 .نمیگم: مرده

 سمتش گرفتم و اوردم در رو کلت

 نمیگی؟:من

 به محموله یه حمل برای داد قرار و مدرک و سند تا چند بسته این باشه باشه اووو:مرده
 .ایرانه

 کردن؟ دنبالم پلیسا خب؟چرا:من

 قاچاقه؟ کار این چون:مرده

 قاچاقه؟:متعجب

 ندارن رو کار این اجازه بله:مرده

 چیه؟ محموله:من

 .دارویی مواد:مرده

 نوعش؟ آور،کدوم اعتیاد مواد بگیم بهتره نوچ نوچ:من

 .شیشه:مرده
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 .باشه:من

 .موتور سمت برگشتم

 کجا؟ ااا:مرده

 .اشتباهی در کامال بدم بهت رو بسته این من کردی فکر:من

 .رفتم و گاز رو گذاشتم پامو

 . بود عجیب چیزی یه

 نگرفت؟ جلومو چرا

 نکرد؟ تحدید چرا

 شد؟؟ واقع مظلوم انقدر چرا

 .نمیدونم

 . خونه سمت روندم

 .داخل رفتم و شدم پیاده

 .احسان احسان:من

 پایین امد ها پله از دو صورت به سریع احسان

 ازت رو کردن؟بسته ؟شناسناییت نگرفتنت که ؟پلیسا چیشد:احسان
 ....نشد گرفتن؟سالمی؟چیزیت

 بده ادامه نزاشتم

 .میزنی حرف ور ور ور همین خبره چه بریم هم با شو پیاده اااا:من

 چیشد؟ خو:احسان

 .بسته این بیا:من
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  .کرد بازش و گرفت احسان

 هوا پرید زد گشاد لبخند یه یهو

 .خوش دست ایوللل عالیه وای:احسان

 چی؟:من

 . هیچی:گفت و کرد جور و جمع خودشو یهو

 چیمیشه؟ االن:من

 .بیرون بری نباید اصال باشی مواظب خیلی باید دنبالت میان درصد صد:احسان

 . ببندم داد قرار باهاش باید که شرکتی برم باید فردا چی؟؟من:من

 .میکنیم کاریش یه باشه:احسان

 خب؟:من

 .میگردن دنبالت دارن صد در صد اونا  ناکیه خطر موقعیت االن:احسان

 کنن پیدا و ماشین اگه وای

 ماشین؟:گفتم ترس با

 .بردنش پلیسا صد در صد:احسان

 .خداروشکر هوووف:من

 .میریم هم با فردا کن استراحت برو:احسان

 .باش:من

 .تخت رو کردم پرت خودم و پوشیم شلوارک تاپ اتاقم پریدم سریع

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

 زنگ یمگوش که کشیدم بلند خمیازه یه نداشتم حال اصال ولی کنم باز میخواستم و چشمام
  .خورد
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  نشستم تخت رو و کردم باز و چشمام مجبوری

 برداشتم رو گوشی

 .بود النا

 بله:من

 .شده زره یه برات دلم معرفت بی سالم وای:النا

 افتادی ما یاد چیشده خبر چه خوبی سالم:من

 برمیگردی؟ کی:النا

 دیگه ماه چند:من

 .روشنک عقد بعد هفته بابا ای:النا

 واقعا؟:زده ذوق

 .نیستی تو حیف ولی اره:النا

 .حیف:شدم دپرس

 .اخه رفتی چرا اه:النا

 .عالیه خالی جات: گفت و خندیدم دیروز اوری یاد با

 هااا؟ کردین چیکار:گفت شیطون النا

 .بزن حرف درست دیونه هوی هوی:من

 .کن تعریف حاال خب:النا

 .خنده از ترکید که کردم تعریف رو ماجرا کال

 .بزنم صورتم و دست به ابی یه رفتم و کردم قطع رو گوشی

 .پایین رفتم و پوشیدم لباس امدم در روشویی از
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  .سالااام:من

 .سالم:بود داده لم کاناپه روی که احسان

 تو؟ چته:من

 .ندارم حوصله اصال:احسان

 .شده تنگ مامانش برای دلش بچم الهی اوخی:من

 بری راه عصابم رو نباید یعنی ندارم حوصله میگم:سمتم امد عصبی و شد بلند
 .کوبید درو و اتاقش به رفت سریع و گفت داد با رو فهمیدی؟اخرش

  .مسخره میزنی داد چرا من سر نداری حوصله دیونه وا

 . بود اناحس رفتار منبعش و بودم شده دپرس اتاقم تو رفتم و خوردم و صبحونم حوصله بی

 .دیونه پسره ایییش

 .شرکت میرفتم باید که بود ظهر3ساعت

 احسان اتاق در جلو رفت

 

 .احسااان:من

 بیرون امد ژولیده موهای با احسان و شد باز در

 .بله:احسان

 بودی؟ خواب:کردم نگاه بهش متعجب

 داری؟ چیکار اره:احسان

 .شرکت بریم باید:من

 .باش حاضر دیگه ساعت نیم باش:احسان
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 .بست درو

  .باشه بگم نموند منتظر حتی

 .بشم حاضر تا اتاقم رفتم متعجب قیافه همون با

 احسان منتظر و شدم حال وارد

 .میشد سرد داشت دیگه هوا 

  اوردن رو تشریفشون اقا بلخره

 (گندم نظر از البته.)خوشگل بچه بابا اووو

 جین شلوار اب بود مشکی سوییشرت روش که بود پوشیده ابی تیشرت یه و بود گذاشته کاله 
 .ابی کتونی و تیره

 .واال نداشتم خبر اینا و پک سیکس از دیگه داشت هم خوبی هیکل

 بریم؟ خب:احسان

 .بریم:من

 .شرکت سوی به پیش و شدیم ماشین سوار

 میکشن؟ منو:من

 چی؟:احسان

 ؟هوم؟ دیگه میکشن پس نرسوندم بهشون و مدارک:من

 .نمیتونن:احسان

 چرا؟:من

 .نمیزارم من:احسان

 .میکشن هم رو تو پس:گفتم خنده با
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 .باالس امکانش اره:احسان

 .میزد حرف این راحت چه احسان نه شدم ناراحت

 .نمیمیره من خاطر به کسی:من

 .معلوم کجا از:احسان

 .نمیزارم من:من

 .بمیری تو بزارم تونم نمی منم خب:احسان

 چی؟ یعنی:متعجب

 .چیه حرفا این میفهمی،اصال:احسان

 ...بگو بابام مامان به کشتن منو اگه:من

 .نمیمیره کسی گندم کن بس:زد داد

 .میومد نم نم بارون که کردم نگاه بیرون منظره یه فقط نزدم حرفی دیگه و شدم خفه

  خورد بنر یه به چشمم

 دیگه؟؟جانن؟؟ روز چی؟هدیه؟؟ده چی

 .کردم نگاه بعدی تبلیغاتی بنر به

 .ولنیانه نبود یادم اوخ

 .تولد؟احسان؟ولنتاین

 خخخخ احسان دوم تولد دیگه روز ده اره

 چه؟؟ من به خوب

 .بگیرم چیزی کادویی یه باید اوه

 .میومد دنبالمون داشت مشکی لکسوز یه کردم نگاه اینه به
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 .شدم ذهنم توی فکرای بیخیال

 احسان؟:ترس با

 نداد جوابی

 .قهره هنوز این بابا ای

 .احسااان:من

 .نداد جواب باز

 .پهلوش به زدم دست با

 .چیه ها ها:احسان

 .نگاه پشتو:من

 کرد اینه به نگاه یه

 .داشتم کم اینو فقط:فرمون به کوبید عصبی

 .کردم نگاه بهش متعجب

 چیه؟:احسان

 باشی؟؟ داشته کم اینم که داشتی چیزی تو اصال:من

 شوخیه؟؟ وقته االن:احسان

 .نه منتطقیش:من

 .افرین:احسان

 .ها کوچه پس کوچه تو رفت و کرد زیاد رو سرعتش

 . شد محو و کرد گم رو ما ماشینه بلخره

 .پووف:من
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 چیه؟:احسان

 .شدم خسته:من

 چی؟؟ از:احسان

 .شده تنگ خانوادم بره دلم اینجا از:من

 .کن تحمل تمومه دیگه دوماه:احسان

 .کنه خدا :من

 بیرون؟؟ بریم فردا:احسان

 .پوسیدم خونه تو واقعا اره:من

 .رانندگیش ادامه و خندید احسان

 .بیرون امدیم بود مرحلش اخرین که بابا داد قرار کارای انجام بعد

 .تروخدا خونه نریم:من

 میخوری؟ قسم چرا خب باشه:احسان

 .میده دست بهم خفگی احساس خونه بخدا:من

 بازی؟ شهر بریم باشه:احسان

 .اره:لبخند با

 چیزی؟؟ ذوقی:احسان

 .میکنم ذوق خاص شرایط در من:من

 .بانو اوووه:خنده با احسان

 اینیم ما دیگه بله:خنده با

 .بازی شهر پارکینگ و کرد پارک ربع یه بعد شدیم ماشین سوار
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 .داخل رفتیم د شدیم پیاده

 .هوایی ترن:من

 .هواییه واقعا هواییش ترن نیستاااا تهران اینجا باشم گفته:احسان

 .نیست مشکلی بریم خوب:لبخند با من

 .داخل رفتیم و انداخت باال ای شونه

 . گرفت بیلیط دوتا

 .بود بزرگ واقعا انتظار سف تو رفتیم

 .شدیم سوار بلخره

 بشیم؟ بیخیال میگم:من

 .ترسو:خندید احسان

 .خودتی:من

 .وایی نیارم باال من ارتفاع چقدر اوووف حرکت به کرد شروع

  بود بد حالم

 . شدم سوار که ترنایی برابر چهار این ولی نبودم سوسولی ادم

 .مامانننن واییی

 . بستم یخ

 . بود بسته چشمام و میزدم جیغ

 .شد داغ دستم

 .بود گرفته دستمو که بود احسان

 .خوبی گندم:احسان
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 .اره اره:من

 .معلومه:احسان

 .وایساد ترن بلخره

 .شدم پیاره وحسان کمک با

 . رفت سریع و صندلی روی نشوند منو

 .برگشت اب بطری یه با دقیقه چند بعد

 .کشیدم سر نفس یه

 نیاری؟ کم نفس ماشاال:احسان

 .دیونه برو:من

 بعدی؟ بازی:احسان

 .برقی ماشین:لبخند با

 .بریم:احسان

 .شدیم سوار بود خلوت رفتیم و گرفت بلیط

 .میکرد نگاه مشکوک که کردم نگاه احسان به خبیث لبخند یه با

 هم پشتیه اون پشتیش ماشین به خورد که احسان به کبوندم جا در شد شروع بازی
 وشمگ که کشید جیغ یه هم دختره بود دختر که بغلیش به خورد و داد دست از و کنترلش

  شد کر

 .ابجی نفست ناز:گفتم فارسی منم

 .خنده از بود ترکیده احسان

 .من به کوبید امد و کرد نگاه یه که احسان به کبوندم دوباره و عقب رفتم

 . خخخ کردم احساس بود بدنم تو که رو موجی قشنگ
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 .بدی حس چه:من

 .بودی شده پرو حقته:احسان

 .هی برم تو رو:من

 .بیرون رفتیم بلخره بازی کلی بعد

 ساعت؟؟:من

 .شبه هفت:احسان

 بیخیال هیچی.... بریم:من

 .بگو:احسان

 رستد چیزی یه خونه میریم شدم بیخیال که غذا رستوران بریم بگم میخواستم هیچی:من
 .میکنم

 .شدیم سوار و انداخت باال ای شونه احسان

 .داشت نگه و ماشین دقیقه پنج و چهل یه بعد

 .کجاست اینجا:من

 .رستوران:احسان

 .خونه برو بیخیال:من

 .شو پیاده دیگه نه:احسان

 .افرین دیگه خونه برو:من

 .شو پیاده داره اشپزی حوصله کی ببینم نشو لوس ااا:احسان

 .دارم حوصله من:من

 .کنم نمی عوض نیمرو با کاملو غذای من:احسان
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 .بخواد دلتم چه:من

 .شدم پیاده و رفتم بهش غره چشم یه

 .شدیم رستوران وارد

 .میز پشت نشستم

 . نشد زده حرفی بیاد گارسون تا

 .گرفت رو سفارش و امد گارسون بلخره

 .میکردم نگاه دیوار و در به

 .گندم:احسان

 :....من

 .بانو گندم:احسان

 :....من

 هبد جواب تر خوشمزه هم اینجا غذای بهترین از کامل غذای شما نیمروی اصال خب:احسان
 .دیگه

 :....من

 .باش:احسان

 .نزد حرفی دیگه

 .رفت سر حوصلم بزن حرف خب ا:من

 .میزنی حرف اخر دیدی:گفت و خندید

 .مسخره ا:من

 .دیگه نشو لوس:احسان
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 لوسم؟ من:من

 .خیلی:احسان

 .که واقعا:من

 .تلخه حقیق گلم:احسان

 هک گارسونه سر تو خورد و داد جاخالی که سمتش انداختم محکم رو کاغذی دستمال جعبه
 .شد زمین بر نقش و روش ریخت کال ها نوشیدنی و میاورد رو ها نوشیدنی سینی تو داشت

 .بخندم یا بکشم خجالت بودم مونده من

 پایین انداختم رو سرم بودم شده قرمز که گرفتم و خندم جلوی

 .شد بلند گارسونه

 .پایین انداخته و سرش شرمندگی از کنید نگاه.شد اشتباه خوام می معذرت :احسان

 .خندیدم بلند میشد گه جایی تا و شد تموم تحلم شنیدم اینو تا وای

 .نمیومد بند خندم من ولی رفت بهم غره چشم یه احسان

 رفت گارسونه

 .رفت ابروم شو ساکت مار زهر:خنده با احسان

 .؟خخخخخخ داره شرمندگی اخه بود باحال خیلی اخ:من

 قزوینه پا سنگ که نیست رو:احسان

 خونه رفتیم ما مفسل شام بعد

 میشدم اتاقم وارد داشتم

 خریددد؟؟ بریم فردا:گفتم بلند

 .دیگه خریده همین خانوما شما عشق خدا ای:احسان
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 هان؟؟؟ تفریح بریم اصال جیبتم فکر به خیر نه:من

 وایساد بروم رو باال امد

 .تره خرج کم خوبه خرید همون نه:خنده با احسان

 .خسیس:من

 خوبه؟ تفریح بریم الضرر جهنم کنم خرج باید اخرش که من:احسان

 چی؟؟ یعنی کنه خرج میخواد اخرش

 .کردم نگاهش کنگ

 میای؟ چیه:احسان

 .خرید:من

 .تفریح:بازی لج با احسان

 .خرید:من

 .تفریح:احسان

 .خرید:من

 .خرید تسلیم من باشه:احسان

 .مرسی: هوا پریدم

 .کرد میشه چه دیگه دختری:داد تکون رو سرش احسان

 .میشیااا پرو داری خیلی احسان ببین:من

 میاد؟؟ بهم اصال پرو؟ گندم؟؟؟من:احسان

 . نکن مظلوم خودتو بابا خب ااا:من

 ....ماشینتو زدم یادته گندم:خندید احسان
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 ماشینم وای

 .داغونه و درب هنوز کنی درستش ببری باید خودت:گفتم و کشیدم جیغ

 .خبره چه شدم کر اروم خب خب:احسان

 .زده لک ماشینم برای دلم وای:من

 .خوش شبت خب خیلی:احسان

 .خوش شبت:گفتم نداشتم خواب حوصله اصال اینکه با

 .بستم درو و شدم اتاق وارد

 . حال سمت رفتم اروم خیلی و کردم عوض و لباسام

 .بود روشن اباژور فقط

 . میکردم پایین و باال هارو شبکه و کردم روشن رو وی تی

 .بود ترسناک که کردم پیدا فیلم یه بلخره

 .پام رو انداختم رو پتو و بغلم گرفتم رو کوسن و اوردم پتو یه

 خداااا چیه این وای

 .ترسناکه چقدر

 .نکشم جیغ تا بودم گرفته رو دهنم جلوی

 .پتو زیر بردم رو سرم سریع

 یهو که بیرون اوردم رو سرم شدم اروم بلخره

 جییییییییییغ:من

 .بود چشمام جلو نفر یه

  روم شد چپه مبل که عقب کشیدم خودمو
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 .مامان اخ:من

 .دیونه چته:احسان

 بود گرفته گریم بودم ترسیده انقدر

 .ادم.. هق.. جلو..هق...میای اینطوری....اینطور چرا خب....خب..خب:من

 .کرد بلندم احسان

 .دیونه که نشده چیزی:احسان

 ....ترسناک..... فیلم داشتم.... هق...من:من

 بغلش افتادم که خودش سمت کشید منو

 باشه؟ گندم شو بیخیال هییس:احسان

 کردم قفل کمرش دور رو دستام

 .نرو:من

 .شده سوسول چه خانوم گندم وای:احسان

 .نکن شوخی:من

 .ببینم اینجا بشین کوچولو خانوم باشه!حساس چه:احسان

 . مبل رو نشستم

 .زد رو برقا و رفت

 برم؟ خب:احسان

 .لووس ااا:من

 .هاااا مونم نمی میکنی اینطوری:احسان

 وایییی میموندم تنها اگه ترسیدم
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 .نه نه نه نه نه:من

 کنیم؟؟ بازی باشه:خندید احسان

 شد باز نیشم رفت یادم چیز همه انگار یهو

 .اره:من

 .ذوقشو:خندید احسان

 .دیگه بازی بیا خوب:من

 بازی؟؟ چی:احسان

 هاا؟؟ برگ چهار اووووم:من

 داری،؟ مگه:احسان

 .چمدونمه تو اره:من

 .بیار برو:احسان

 .نمیرم من برو تو:من

 .بریم پاشو:احسان

 .سالن برگشتیم و برداشتیم رو ها ورق هم با و رفتیم

 چی؟؟؟ سر:من

 بیثخ لبخند یه)ببرم من اگه میکنم حساب من رو خریدات تمام فردا بردی تو اگه:لحسان
 .بخوابی تنها باید امشب(زد

 .چیی؟،نه:من

 . همینه:احسان

 .قبول باشه زن جر :من
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 .کردیم شروع رو بازی

 برداشت رو امتیاز اولین

 .زدی جر ا:بلند من

 .زنی جر دونستم نمی گندم:احسان

 .دیدی منو کارتای تو میدونم من نه:من

 دقیقا؟؟؟ جااان؟چطوری:احسان

 .میدونم چه من:من

 .نزن جر: احسان

 .بازی ادامه رفتیم

 .بخورم اب میرم:احسان

 .میخوام منم بیار رو پارچ:من

 .باش:احسان

 . رفت و شد بلند

 .جاش گذاشتم و دیدم رو کارتاش شد اشپزخونه وارد تا

 .امتیازی و توپ کارتا همه داره شانسی عجب

 .نشست امد احسان

 .برد امتیاز چهار و کشید کارت که میخوردم اب داشتم

 دمد در دادش که روش ریختم و اب

 .دیونه ااا:احسان

 .تااا چهار اون نکنه گیر گلوت تو حقته:من
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 روم ریخت که کنم فرار میخواستم کرد پر اپ لیوان یه

 .نمیکنه گیر نه:احسان

 .روش ریختم و برداشتم سریع و پارچ

 .حقته هاهاهاها:من

 خونه دور دویدم که سمتم کرد حمله احسان

 . میگیرم:خنده با احسان

 .بابا برو:من

 .هوا رو رفتم یهو

 .پایین بزارم اااا:من

 .عمرا:احسان

 .روم کرد باز رو سرد اب و حموم تو انداختم و کرد باز پا با رو اتاقم

 .یخههه اوووووییی:من

 .حقته:احسان

 کرد فرار که روش پاشیدم رو ابا

 .روانی:احسان

 .روانی تویی:من

 .میخوری سرما بیابیرون :احسان

 .کردی باز ابو و اینجا انداختیم خودت بشر برم روتو ای:من

 کی؟من؟؟:احسان

 .کرد فرار که روش پاشیدم اب
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 .پایین رفتم و پوشیدم لباس امدم در حموم از

 .خالیه خیس موهام تروخدا نگاه:من

 .خونه اشپز بیا:احسان

 .داخل رفتم

 .بشین میزه روی چایی:احسان

 .میریخت چایی خودش برای داشت

 .مرسی:من

 بخوابیم؟؟ میبینی رو کارتا که زن جر خانوم خب:احسان

 .نه:مظلوم من

 .میاد خوابم گندم جون به:احسان

 .باش:میکردم سر خودم باید نداشتم راهی دیگه

 .تنهایی و موندم من و اتاقش تو پرید خواسته خدا از احسان

 .بره ذهنم از از فیلم اون های تصویر تا میکردم فکر چیزی هر به صبح6ساعت تا

********* 

 .گندم دیونه دختره ای گندم:احسان

 .هاا:گفتم کنم باز رو چشمام اینکه بدونه

 .شبه لنگه بچه پاشو!هاا؟:احسان

 .دیگه شو بیخیال بابا ای:من

 ای؟؟ کاناپه رو چرا تو ببینم وایسا:احسان

 چنده؟ ساعت دیگه، برد خوابم:دیدم باالسرم رو اخمالوش صورت و کردم باز و چشمام
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 .پاشو ظهره8:احسان

 کردم فکر یکم...میکنی بلند داری اینطوری چنده ساعت گفتم اوووف:من

 دو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:داد

 .خبرته چه اروم:احسان

 .تخت رو نشستم

 . بچه ببینم قیافشووو،پاشو:خنده با احسان

 پزاش سمت رفتم و کردم عوض و لباسام شستم رو صورتم و دست و شدم بلند مجبوری
 .خخخخ بود اونجا احسان ننه ما قصه کدبانو که خونه

 .کرده چه احسان ننه به به به:من

 .دیونه بشین:میخندید که احسان

 ...هک میکردیم تماشا وی تی و بودیم نشسته حال تو ترکیبی نهار نه که صبحونه بعد

 بریم؟:احسان

 کجا؟:متفکر

 .دیگه خرید:احسان

 .شم حاضر برم اهان،باش:من

 . پایین رفتم و سرم انداختم هم شالم جین شلوار و پوشیدم بلند ابی تیشرت یه

 بود گوشی تو سرش و بود وایساده ورودی در کنار

 بریم؟:من

 .اهوم:احسان
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 پیاده...کرد پارک پاساژ پارکینگ توی رو ماشین که بودیم راه تو ساعت نیم تقریبا افتادیم راه
 مغازه یه به خورد چشمم .میدیدیم رو ها مغازه طور همین و شدیم پاساژ وارد... شدیم
 .ام کتونی عاشق من جون اخ.... فروشی کتونی

 .اینجا بیا:من

 !میری؟ کجا! اینا و دخترونه لباس از نه خبریه صورتی چیزای از نه که اینجا:احسان

 .دیگه بیا:من

 .شدم مغازه سمت به راهی

 .بخرم؟ و کدوم هستنااا خوشگل اوم

 . دی ای ال سفید کفش به افتاد چشمم

 .عالیه

 . کرد روشنش فروشنده پوشیدمش و داخل رفتم

 .ای بچه که الحق:احسان

 بده؟؟:من

 .اره:احسان

 .زدحال نامرد اوردم در رو کتونی

 .میداریم برش:گفت احسان که صاحبش به دادم

 چی؟؟:من

 خب؟؟ چیه:احسان

 بده؟ گفتی:من

 . نه:احسان

 .گفتی چرا:من
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 .شاید-احسان

 .گفتی:من

 .نوچ:احسان

 !گفتی:من

 چی؟؟ خب؟؟که:احسان

 .خوامش نمی دیگه من زدی زدحال:من

 .برو تو میخرم خودم برای:احسان

 .تو پرویی عجبببب:من

 .عجبا میخندید ما بحث به هم فروشنده

 . میگشتم خودم برای و بیرون زدم

 . امد اقا بلخره که

 (مننن برم من،قربونم صادقم چقدر)گرفتم قیافه براش

 .دیگه نشو لوس بابا خب:احسان

 :....من

 .دیگه شو بیخیال عجباااا:احسان

 :....من

 .رفتم من بیخیال اصال:احسان

 جااان؟؟کجاااا؟

 .هستن دنبالم نزار تنهام کجاا؟دیونه وایسا:من

 .نمیرم جا زدی،هیچ حرف دیدی:احسان
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 . زیبا جواهر یه به خورد چشمم افتادم راه رفتم غره چشم یه

 .میپیچوندم رو احسان باید

 .جام همین من بگیری چیزی یه بری برام میشه گشنمه احسان..امم:من

 .میام االن باش:احسان

 . رفت

 .خونمون به کنن پست ولنتاین روز2 ساعت گفتم و دادم سفارش و شدم مغازه وارد سریع
 .شود چه وای

 .امد بستنی دوتا با احسان بلخره

 گرفته؟؟ بستنی رفته گشنمه گفتم من

 .بخوریم غذا بریم بعد بخور اینو بیا:احسان

 .مرسی باش:من

 .کردیم خرید کلی و پاساز باالی طبقه رفتیم بستنی خوردن بعد

 !.دیگه بسه بریم:من

 .بریم:احسان

 وایساد بروم رو و دیوار به خوردم داد حلم یهو

 چته؟؟:من

 .سیس:احسان

 .وااا:من

 شو ساکت:احسان

 .خبره چه بگو خوب بابا:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
200 

 . گرفتم گاز که دهنم رو گذاشت رو دستش

 .کشید رو دستش سریع

 .چته روانی اه:احسان

 .چیشده:من

 .رفت بیا:عقب رفت

 کی؟؟:من

 نیست؟ یادت دنبالتن:احسان

 .اینجاا:ترسیدم

 .بریم تر زود باید دیگه اره:احسان

 .بریم باش:من

 .بودیم برقی پله چلوی افتادیم راه

 .باش مواظب خیلی:احسان

 .بریم:من

 خشن یلیخ و بود بسته کمرش به اسلحع که دیدم رو یکی که بودیم برقی پله وسط تقریبا 
 .بود

 .رسید ذهنم به راه یه فقط و ترسیدم واقعا

 .بود پشتم که احسان سمت برگشتم

 .تورو جون مخصوصا دارم دوست خیلی جونم من ولی اشتباهه میدونم احسان:من

 .لباش رو گذاشتم و لبام و وایسادم پام پنجه رو سریع

 .هنگید بود معلوم
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 .واالا دارم ارزو کلی من هنو خخخخخ بودم دوست جون کامال من ولی

 .شدیم جدا هم از هم ما و باال طبقه رفت مرده این بلخره

 .بودن دنبالم ببخشید:من

 :...احسان

 .هااا کرده حال هم کلی تازه کردم بوسش زوری پسر من دختره این انگار حاال ااا

 .بودم ندیده تر پرو تو از دختر برم تو رو:وجی

 .ارثیه دیگه همینه کرد میشه چه وجی:من

 .احتیاط با البته خونه رفتیم

 .اتاقش رفت حرف بدونه احسان

 .اتاقم رفتم و کردم روشن و ساز چای

 .نپایی رفتم و بستم اسبی دم هم رو ،موهام کردم عوض سفید ورزشی ست با رو لباسام

 .میکرد تماشا فیلم داشت و بود نشسته وی تی بروی رو

 وجل گذاشتم رو سینی.حال  تو رفت و ریختم چایی ؛دوتا شدم خونه اشپز وارد حرف بی
 !شد بلند رو جیبم تو که گوشیم صدای بردارم رو چاییم خواستم تا. احسان

 .کردم لمس رو اتصال دکمه و اوردم بیرون جیبم از گوشی متعجب

 .!بله:من

 .سالم:گرفته صدای با

 !الناس که این!ا

 اینطوره؟ صدات چرا النا سالم:من

 خبر؟ چه خوبی؟ بابا خوردم سرما:النا
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 بخوری؟؟ نبود سرما جز چیزی ؟حاال!خوبی ؛تو مرسی خوبم:من

 !.مزه بی لوس:النا

 :) بودم شکلی این دقیقا من

 .!تعریفت بابت مرسی !ممنون:من

 .نداره قابلتو میکنم خواهش:النا

 :)من باز و

 زدی؟ زنگ چیشده خب:من

 .!!!دیگه سال برس رو عروسی حداقل نبودی که عقد که بگم میخواستم:النا

 .دیونه:خندیدم

 ؟.نه میگذره خوش ،بهت رفتی ماهه دو !وضعیت این با واال:النا

 .عالی خالی جات اوف:من

 .دختر برم تو رو:النا

 .زده لک برات دلم النا:من

 .عشقم عزیزم طور همین منم:النا

 !شد سرد چاییم نداری؟ کاری خب:من

 .بای باش ،خوش بپرسم حالت بهم فقط زدم زنگ گلم نه:النا

 .بای:من

 .کردم قطع رو گوشی

 . کشیدم کوچیکی هورت و کرد بلند سینی روی از رو چایی لیوان

 .بهتره مزش اینطوری
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 .نکش هورت:احسان

 این و برنداشت وی تی از رو نگاهش حتی سرد چقدر ولی.!اوردن در زبون اقا بلخره اوه
 .زد رو حرف

 .تر بلند بار ،این کشیدم هورت دوباره لجش از

 .نکش هورت گفتم:انداخت بهم نگاهی احسان

 .دادم انجامش سوم بار برای چشماش جلوی

 .کرد حس چهرش توی رو عصبانیت های رگه مشد حاال

 نه؟ نمیشه حالیت حرف:احسان

 .نه:زدم خندی نیش

 .کرد حرکت من سمت به و شد بلند خشم با.شد چندان دو عصبانیتش

 .باشم ریلکس بهتره !نه اما .بدونم جایز قرار بر رو فرار باید که اینجاست اوه اوه

 قرمزی؟ چرا میگما:من

 .بود بروم رو دیگه

 .داد فشار و گرفت خشونت با و دستام مچ

 .فهمیدی نکش هورت:احسان

 .نمیرم رو از که ادمیم من خب، خب

 .پیچیدس یکم نوچ:من

 .میکنم راحتت ،االن باشه:احسان

 االن؟ جاان؟چیشد

 .زمین کرد پرت و گرفت دستم از و لیوان
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 داد،طوری رو عمرم صدای ترین بد بدتر اون از و شد تقسیم مساوی نا قسمت هزار چند یه
 .کرد حس اینو هم احسان و شد سیخ سیخ بدنم موهای تمام که

 .داد دست بهم اعصابیت حس

 کردم ازاد دستاش حصار از رو دستام و شدم بلند خشم با

 نمی که اینه خاطره به فقط کردم تحملت االن تا احسان؛اگه میگم چی ببین کن گوش:من
 هیچ به و دارم دوست جونمو من قبول؛ولی بود احمقانه صبحمم ایران؛کار برگردم تونستم

 قدم سریع و .نبود هم مشکلی و محرمیم هم به ما تازه ندارم مردن به ای عالقه وجه
 .اتاقم سمت برداشتم

 .تخت رو انداختم خودمو شدمو اتاق وارد

 واقعا نامرده خیلی.میزنم گول خودمو دارم و میدونم شایدم شدم حساس چرا دونم نمی
 خدا ای. من شدم پرو چه . من شدم بچه چه! هه .اصالاا نمیزنم حرف باهاش دیگه. نامرده
 .بشم خوبی دختر باید.گذاشتم هم رو رو چشمام و کن کمکم

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

 .رفته خوابی بانو،عزیزم،چه ،گندمی،گندم گندم:احسان

 .میکرد نوازش رو موهام داشت که بود احسان دسته .سرمه رو چیزی کردم حس

 نهمیک چیکار میگیره کشتی خودش با خواب تو نیست معلوم دیونه، ای:خنده با احسان
 .میشه جنگلیا مثل موهاش

 ادم خود مثل کسی هیچ چون داره لذت واقعا کار این خب. میزنه حرف خودش با داره
 .کنه درک خودشو نمیتونه

 .میکرد نوازش صورتمو و امد تر پایین احسان دست

 .دستش رو گذاشتم رو دستم

 .بخوابم بزار:گفتم خوابالو

 .من دست رو وگذاشت بیرون کشید دست زیر از رو دستش
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 . دیگه بلندشو خوابیدی کلی:احسان

 .بود سرم باال درست کردم باز و چشمام

 .بودم اعصبانی زدم رو حرفا اون که ببخشید:گفتم لبخند با

 هیچ دیگه ،بیخیال خانومی کشیدم داد سرت که خوام می معذرت:زد لبخندی احسان
 .نیوفتاده اتفاقی

 .بغلش تو شم پرت شد باعث که کشید رو دستم و

 کردنه؟ بلند وضع چه:من

 .نمیشی بلند کنم چیکار خوب:کرد ترش داغون و موهام تو کرد دست

 .سرویس سمت رفتم حرف بدونه و بیرون امد بغلش از

 فتمر . کردم مرتب و موهام .بود رفته احسان.اتاق داخل برگشتم.شستم رو صورتم و دست
 .کردم حرکت خونه اشپز سمت به!نبود احسان از خبری اما حال، سمت

 .بود کامل سفره .کرده چه ببین!!اوووه

 بپزی؟ غذا بلدی:من

 گرفتی؟ کم منودست:احسان

 .میز پشت نشستم و انداختم باال ای شونه

 بروم رو نشست هم احسان

 .کن شروع:احسان

 بخورم؟؟ چی اممممم:من

 .کنونه اشتی شامه این(خندید)داری، دوست که هرچی:احسان

 کنی؟ خرم خوای می پس ااا:من

 چرا؟ میدی فش خودت به:هم تو رفت اخماش احسان
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 نرو،اره؟؟ تفره سوالم جواب از قبول خب:من

 .برات دارم دیگه سورپیرایز یه خیرم نه:احسان

 شد،چی؟؟ جالب:من

 .شد سرد بخور رو غذا نپرس سوال اینقدر بچه:احسان

 .قبوله:من

 .بود پخته احسان که ای خامه سوپ از کشیدن به کردم شروع و

 .بپزم سوپ نبودم بلد ولی بودم دختر اینکه با من

 .بود عالی واقعا کردم مزه رو سوپ و اوردم فرود دهنم توی رو اول قاشم

 .میشی چیزی یه نخوری ،ترشی ایوال:من

 .واقعی معنای به کردی داغونم تعریفت بابت مرسی:احسان

 .نداشت قابلی میکنم خواهش:من

 .دیونه:احسان

 اخه؟ ام دیونه ،من ،دیونه دیونه دیونه، دهنتا تو افتاده:من

 .حلقومت تو بریزم خودم یا میخوره:احسان

 .ظرف  تو گذاشتم و قاشق

 .بریز:من

 سمتم امد شد بلند

 نشه؟ دعوا چیزی یه فقط:من

 بشه؟ دعوا چرا نه:خندید احسان

 .نیست بعید تو از:من
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 .بود من کنار که صندلی نشست

 بدم؟ انقدر من:احسان

 .تر کم انقدر از یکم:من 

 . نشو لوس:احسان

 .بدی خیلی تو خب باش:من

 .واقعا مرسی:احسان

 .میکنم خواهش:من

 . کرد سوپ از پر و برداشت رو قاشقم

 .کن آ حلقومت تو میریزم اینو حاال خب:خندید احسان

 .دیونه خورم می خودم:خندیدم من

 .بدم خوردت به باید خودم خیر نه:احسان

 .نوچ:من

 .کن باز:احسان

 .دهنم تو گذاشت و قاشق سریع ...ن:من

 .بخدااا ای دیونه: سوپ دادن قورت بعد

 .همینه بشقاب این اخر تا چه من به:احسان

 .نوچ:من

 .نکن لج:احسان

 .کردم اشتی تازه دیگه نشو لوس:من

 .میدم خوردت به خودم و اخرش ،تا نه:دحسان
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 .تخس بچه یه میشم منم:من

 .بستم و دهنم و

 ...یا میکنی باز دهنتو گندم:احسان

 نداد ادامه

 یا؟؟:من

 .میکنم بازش خودم:احسان

 .کن باز تونستی:من

 .باش: احسان

 که تر عقب میرفتم هی نزدیک میاورد هی. تر عقب میرفتم من که تر نزدیک اورد و قاشق
 .رومون شد چپه کال میز و باال رفت میز زیر از من پاهای و افتاد صندلی اخر

 .میکشمت احسان:من

 . شد این نخوردی دیدی:احسان

 .خندید و

 زمین رو نشستم و شدم بلند

 .کن تمیز خودت:من

 .تو نوچ:احسان

 .دوتایی:من

 .قبوله:احسان

 .بریم:من

 .کار به شروع و شدیم بلند
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 .!تر تمیز هم شاید اولش روز مثل شد درست خونه اشپز ساعت یک تی تقریبا

 

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

 .ولنتاینه روز فردا

 .شد خوب اخالقمون باهم بعد به فاجعه روز اون از

 .نرفتم بیرون کال اخه .نیوفتاد خاصی اتفاق روز چند این تو

 میره دوباره بعد نهار برای میگرده بر08 بیرون میره صبح7 ساعت مشکوکه یکم احسان اما
 .میگرده بر شب9 و بیرون

 ؟؟ نیومده چرا01 که االن اما

 دنچرخی صدای اما کردم حرکت بود اپن روی که تلفنی سمت به و شدم بلند شدم نگران
 .کرد متوقفم در توی کیلید

 .رفتم اتاقم سمت به و کردم کج و راهم

 امد حرف به که بودم ها پله باالی تقریبا

 کجایی؟ خانوم سالااام،گندم:خنده با احسان

 ...که کنم حرکت خواستم حرف بی

 .امده پیش مشکلی:احسان

 .بود ها پله ،پایین برگشتم

 .نه:من

 .پایین بیا:احسان

 .بخوابم میخوام:من

 .بیا لطفاا:احسان
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 .برگشتم رو رفته راه

 .شدم خونه اشپز وارد بهش توجه بی اما

 .دیدم گاز روی رو بودمش پخته بار اولین برای امروز که غذایی

 ...این حاال پختم رو فسنجون این عالقه با من هه

 .بشه داغ غذا تا کردم روشن رو گاز زیر

 .نشستم خوری ناهار میز صندلی روی حرف بدونه

 رفتهگ نظر زیر رو حرکاتم اشپزخونه به ورودم زمان از که کردم نگاه احسانی به چشمی زیر
 .بود

 چیه؟ شده،بگو یچیزی:احسان

 .هیچی:من

 بروم رو نشست و بیرون کشی رو صندلی

 خب؟:احسان

 باشم هاتن من که نیست ،عادالنه خونه من و بیرونی کال تو که روزیه چند بگم، منتطقی:من
 هاا؟ چیکار بیرون میری اصال! بگردی ام تو

 .شدن حساس خانوم! بگووو پس اهان:احسان

 .نشدم حساس:باال بود زده عصبانیتم درصد

 !که نداره نزدن حرف و گرفتن قیافه دیگه؛ بیرون بریم بگو خب باش:احسان

 گرفت دستمو که شدم رد کنارش از.بیرون برم شدم بلند

 .کرده هواشو بدجور دلم که بشین:احسان

 چی؟:گفتم متعجب

 .غذا:خندید احسان
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 .مسخره:من

 .نکرد ول دستمو که برم خواستم

 .هااا حلقت تو میریزم روز اون مثل بشین بیا نخوردی:احسان

 .بخدا ای دیونه:گرفت خندم

 .نکرد ول که برم خواستم.یخجال سمت برگشتم

 .بندازم سفره برم اجازتون با:من

 .میندازم بشین:شد بلند احسان

 .نشو لوس نمیخواد:من

 .بشین :صندلی سمت گشوندم احسان

 .نشست و چید رو سفره احسان ها سال از بعد بلخره.نشستم مجبوری

 !!شد صبح:من

 .کنم نمی کارا این از زیاد من:احسان

 .تنبلی که بس:من

 .میکرد تشویق کلی بود مامانم اگه االن حیف:احسان

 شم؟ مامانت مثل منم داری انتظار االن:خندیدم

 .کامال:احسان

 .ونهخ بمونی فردا اینه جایزت کارت بود عالی پسرم گل افرین(کردم صاف صدامو)باش:من

 .بهتره باشی خودت همون نه:اخم با احسان

 بیرون؟ میری هم فردا واقعا:من

 .اره:احسان
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 .برو باش:من

 .خورد احسان بلخره که میکردم بازی غذام با داشتم

 کردی؟ نمی رو بودی بلد چیزام طور ازاین تو نکنه درد دستت:احسان

 تا صبح که کسی برای گرفتنش یاد نداره ارزش دیگه ولی بگیرم یاد میخواستم:شدم بلند
 .بیرونه شب

 .بیرون زدم خونه اشپز از و

 .تخت رو انداختم خودمو و کردم قفل درو شدم اتاق وارد

 .شدم هم موفق و بخوابم کردم سعی همین بخاطر کنم فکر چیزی به خواستم نمی

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

 .کردم باز رو چشمام پنجره به چیزی شدن کوبیده صدای با

 .پنجره به میزد نوکش با کبوتر یه

 .کردم حرکت پنجره سمت به و شدم بلند

 حتجرا متوجه کردم دقت که یکم. داشت مشکلی انگار کردم نازش رو کبوتر. کردم بازش
 .بودم حیوانات عاشق من.شدم بالش

 .رفتم در سمت به و کردم بلندش ارومی به

 شدم حال وارد.رفتم خونه اشپز سمت به و کردم بار رو در. چرخوندم در توی رو کلید
 ؟!!خوابیده اینجا چرا احسان.

 .!چه من به اصال. افتادم دیشب یاد

 . شدم خونه اشپز وارد

 . میکرد جیک جیک هی دستم توی کبوتر

 .میز روی گذاشتمش
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 .خندیدم فکرم به. کشیده طول ساعتی یک حتما.شده جمع میز

 اشج سر کبوتر بال بستن از بعد و اوردم بیرون کابینت توی از رو اولیه های کمک جعبه
 .گذاشتم

 ...که خواستمبرگردم

 میکنی؟ چیکار اینجا:احسان

 .برگشتم بلندی هن با

 میشی؟ ضاهر یهو چرا:عصبی کمی من

 .امدم در از نشدم ضاهر یهو:احسان

 .پووووف:من

 .نذاشت که بیرون برم خواستم و کردم بلند رو کبوتر

 .کنار برو:من

 بیداری؟ االن چرا:احسان

 چنده؟ ساعت مگه:من

 .صبحه2:احسان

 برم؟ هست اجازه شدم،حاال بلند پرنده این صدای با:عصبی

 .کنار کشید احسان

 گفت که میرفتم باال ها پله از داشتم

 .بیام دیگه ساعت یک بیرون میرم گندم:احسان

 .ایستادم
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 .کنه گوش من حرفای به خواد نمی اصال

 .نمیومد بر من از نمیشد اما درک به بگم بزنم داد میخواست دلم

 .رفتم اتاقم سمت به حرف بی

 گفتم؟ چی فهمیدی اصال گندم:احسان

 .نفهمیدی منو دیروز حرفای تو انگار اره،ولی:گفتم بلند

 .اتاقم داخل رفتم و نموندم جواب منتظر

 بگیرم دوش تا رفتم هم خودم.بره خواست موقع هر تا پنجره کنار گذاشتم رو کبوتر

 .فکری هر از خالی خالی بیرون امدم بازی آب ساعت دو بعد

 .باشه امده کنم نمی فکر ولی ساعت یه گفت نیومده قطعا احسان

 .بستم رو موهام و پوشیدم بنفش شلوار و تیشرت

 !!غریبا ،عجیبن اینجاست. حال سمت به رفتم

 .بودی حموم تو امدم رفتم من !عجب چه:احسان

 .مبل روی بروش رو نشستم فقط نگفتم هیچی

 .کوچولو دیگه خورده موش زبونشو:احسان

 .خودتییی:من

 .متر ده اونم امد در زبونش اهان:احسان

 .بسازم تو با تونم نمی من پوووف:من

 میگیری؟هوم؟ سخت اندازه از بیش که اینه دلیلش کوچولو؟شاید چرا:احسان

 بود درست اره

 .شاید:من
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 کنیم؟ چیکار صبحه00 ساعت:احسان

 .هیچی:من

 !خاله خوب رفته سر حوصلم:گفت مظلوم احسان

 .خاله کن بازی برو:خندیدم

 .دوتایی پاشو:گرفت رو دستام جلو امد احسان

 .عمرا!چییی:من

 .شو بلند !نشو لوس:احسان

 .کشید دستمو و بلندشد

 بازی؟ چه اخه:من

 .سازی خونه:احسان

 چی؟:خندیدم

 .بکشیم وسایال این به رویی و دست یه سازی،باید خونه:احسانه

 .کنیم بازی واقعا گفتم من اهان:من

 .کنیم شروع بیا بازیه:احسان

 تیساع یک تقریبا. کنم شروع اونجا از تا شدم اشپزخونه وارد من و موند سالن تو احسان
 شد رتپ یچیزی یهو.کشید نفس و میز به دادم تکیه و دستام. میکردم تمیز داشتم که بود
 سوووووسک؟.عقب رفتم که میز رو

 اا؟؟؟ تو کار احسان:جیغ من

 چی؟:داخل امد احسان

 .سمتم و داشت برش و خندیدم.کردم اشاره بهش دست با

 .چندش اونور ببر ایی:من
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 .میترسی:احسان

 .بره بندازش ،اه خیر نه:من

 خونه اشپز اخه.همراهش منم که بیرون رفت و ها زباله توی انداختش رو سوسکه احسان
 .شد تموم

 تو؟ کردی چیکار:گفتم دیدم که چیزی با شدم حال وارد تا

 .بازی:گشاد لبخند یه احسان

 .بدم نشون بهت بازی یه االن:عصبی

 .عقب میرفت اون جلو میرفتم من عقب فت می اون جلو میرفتم عصبی قدم یه من

 .نمیشی خوشگل اصال بودنی عصبی گندم:احسان

 .دویدنمون با کردیم متر رو خونه کل .دنبالش افتادم

 .االب رفت یهو قلبم تپش.روش افتادم دادم دست از و تعادلم منم و زمین افتاد احسان یهو

 !؟.االن چیشد:من

 !فرشه این به کرد گیر پام:احسان

 .مسخره:من

 .کرد حلقه کمرم دور و دستاش که شدم بلند میخواستم

 .کن ولم:من

 .خوبه هم خیلی نوچ:احسان

 .شم بلند بزار اا:من

 .نمیخواد دلم:احسان

 .اه شدم له بلندشم ؟؟بزار چی یعنی:من
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 .بگیر اروم دقیقه یه دختر!عجب:احسان

  .بود سینش رو سرم نزدم حرفی دیگه

 .میزنه تند چه:من

 .میزنه دیگه خوشه الکی:احسان

 .دیونه:خندیدم

 .کنارش کشیدم دراز که کرد ول و دستاش بلخره

 !بود خونه وسط چیز همه کال !نبود خونه داغونه وضعیت به حواسمون اصال

 !!خونه داد ای:من

 .شدم بلند سریع

 .سازیه خونه وقت االن:شد بلند هم احسان

 .بریم:من

 .دادیم تغیر کامل رو خونه دیزاین ساعت دو بعد

 .خستم:من

 .بخوریم چایی بیا بعد حموم بدو:احسان

 محمو روز این توی بار دومین برای.شدم داخل و رفتم اتاقم سمت به.بود حل راه بهترین
 .رفتم

 .پایین ورفتم پوشیدم ابی-سفید لباس یه موهام کردن خشک و حموم بعد

 .میکنه حاظر چایی خیس موهای با داره دیدم که شدم اشپزخونه وارد

 .کردم داغونشون و موهاش تو کرد دست و پشتش رفتم

 .شد کنده موهام جون دختر نکن:من سمت برگشت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
218 

 .میده حال انقدر:من

 .تو دست از:پایین اورد و گرفت و دستام

 .شد حاظر چایی بلخره و میز روی نشستیم

 .چنده ساعت:من

 .ظهره6:احسان

 .من کنم چیکار وایی

 جایی؟ نمیری:من

 ؟هوم؟ بریم ،میخوای نمیرم جایی که من:احسان

 .ندارم و حوصلش(کردم مکث کمی) نه نه:من

 .باشه:احسان

 .نوشیدم رو محتوایاتش از کمی و کرد و بلند رو چاییم

 !روزیه یه امروز:احسان

 چی؟:من

 .بیخیال هیچی:احسان

 .باشه:من

 .اتاقم سمت به رفتم چایی نوشیدن بعد

 .شد7:31 ساعت که رفتم ور گوشی با یکم

 .2 ساعت تا اماده و حاضر پوشیدم رو لباسم شدم بلند

 .بود فیپ کمی که صورتی بلند، دامن بایه بود کارشده روش که بود صورتی تاپ یه لباسم

 .کنه خودنمایی فربودنش تا کردم باز هم رو موهام
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 .امد در صدا به در زنگ دقیقا و شد2 ساعت بلخره

 .پاین رفتم و کردم باز رو اتاق در

 . میگرفت تحویل رو بسته داشت احسان

 .برگرده تا سالن تو ایسادم

 مبارک تولدت :گفتم که برگشت .دربست و گوشه گذاشت رو ها بسته

 .بسته به نگا یه کرد من به نگاه یه احسان

 تو؟؟؟ کار:احسان

 !!بره یادم رو تولدت که نداری انتظار اره:من

 .جونم بانو گندم مرسی:احسان

 .کرد بغلم امد سریع

 .بودم شدن خفه درحال

 .گلم باش لطافت با یکم:من

 اما رفتنمیگ جشن برام دوستام موقع این ،هرسال باشه یادت نمیکردم فکر:گفت گوشم زیر
 .گندم میشه،مرسی کننده کسل خیلی میکرد فکر!اینجاییم امسال

 .احسان داره آرامشی چه.کردم سکوت بغلش تو و زدم لبخند

 .میشه غرق توش ادم

 .میشد طوالنی داشت دیگه

 .نه کیک از بگذرم ازهرچی:گفتم و بیرون کشیدم خودمو

 شکمو بریم:احسان

 .روش چیدیم رو شعما و اوردیم کیکو
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 .سلفی عکس:من

 .کنارش نشستیم

 .رو گوشی بدع:احسان

 .بهش دادم

 .کرد تر نزدیک خودش به منو و کمرم دور انداخت رو دستوش

 .گذاشتم شاخ براش بندازه عکس خواست تا

 .داشتیم؟ نامرد ا:احسان

 .هوم:خبیث لبخند یه با

 .باشه:احسان

 . گذاشتیم شاخ هم برای دومون هر بعدی عکس

 .شد باحال خخخ:من

 .من به بفرست رو اینا خوردن بعد:احسان

 .باش:من

 .بود عالی واقعا خوندم رو شعرش و گرفتم فیلم کنه فوت رو شعما میخواست وقتی

 .کیک خوردن بعد

 اورد؟ پست که چیه گل دسته اون:احسان

 .ببین برو:لبخند با

 .اورد رو گل دسته اون شدن بعد احسان

 .بود جواهر جای دوتاشون

 .کن بازش:گفت و کنارم نشست امد احسان
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 .خودت:من

 خودته؟ برای یکیش باش:احسان

 .بردار شانسی اره:من

 .کرد باز و برداشت رو گال از یکی احسان

 .اورد در رو بود جعبه توی که رو دستبندی

 منه؟ برای:گفت ذوق با احسان

 .اینجا مونده همسایس بره بابا نه:من

 .مرسی !دیونه:احسان

 .بود شده هک G هم پشتش که کلید شکل به دستبند یه

 خودمو؟ برای بردارم:من

 .اره:احسان

 .کیلیده با میشه باز هم واقعا و قلبه شکل به که قفل یه من مال کردم بازش

 .کنم بازش:احسان

 .عمرا:من

 .دیونه:احسان

 .شد خوب انقدر امروز که مرسی:کرد بغلم یهو احسان

 .دارم دوست و امروز:من

 .میام االن وایسا:گفت که بیرون امد در بغلش از

 .باش:من

 .برگشت دقیقه چند از بعد و شد وارد رفت اتاقش سمت به رو راه از و شد بلند
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 .برنگرد:احسان

 .باش:من

 .گرفت قرار سرم رو چیزی یه یهو

 .گله حلقه یه کردم لمسش

 .عالیه مرسییی:احسان سمت برگشتپ

 !بگردش یکم:احسان

 .بود جعبه یه پشتش داشتم برش

 .چیه این وای:گفتم ذوق با

 .کن بازش:کنارم نشست

 . بود عالی .گندم شاخه یک شکل به خوشگل بند گردن یه

 .عاشقشم ممنون مرسیی:بغلش پریدم

 .خب میگرفتم یچیزی روز هر میشی خوشحال میدونستم:خندید احسان

 .روانی:من

 اشدست که روم بیوفته بود مونده گم احسان و زمین افتادم ور اون از که داد هلم شوخی به
 .نکنه برخورد باهام تا سرم کنار گذاشت و

 .داشت درد چقدر اوووف:من

 نشد؟ چیزی:احسان

 .نه:من

 .شد ولی:احسان

 .فهمم نمی:من
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 .بشه نباید نه نه نه. روم بود کرده زوم

 رفت و دش بلند و کرد بوس گوشم زیر بود مونده سانت یه که زمانی میشد تر نزدیک داشت
 .وی تی جلو

 .نشستم زمین رو همونجا منم

  .میکنه خودش ی شیفته کسی هر اینکاراش با پسر این

 .رفت شدم دیونه

 بایه رو دستبند ولی بستم رو گردنبند ببندم رو بند گردن تا کاناپه رو نشستم رفتم شدم بلند
 تونم نمی دست

 .دیگه شو بسته اه:من

 .بستش شد خم بروم رو احسان

 .مرسی:من

 .خب میکشیدم خجالت بود پایین سرم

 ....داش پاساژ تو که موقع ،اون تووو شدی خجالتی چه:احسان

 کاش که دادم انجام جونم نجات برای غلطی باشه،یه خب خب خب:حرفش وسط پریدم
 .نمیدادم انجامش وقت هیچ

 کنم گوش خودت به دادنات فحش به ندارم ای عالقه هیچ:نشست زانو رو بروم رو احسان
 طفق بود کم خیلی حاال که (شد شیطون)هاش بدی و خوبی با گذشت هم روز فهمیدی؟اون

 .همین گفتم شوخی برای

 .لوسی خیلی:من

 ...میگم من حاال:احسان

 .نگو دیگه بسه:من

 .نکش خجالت بگی،اما شما هرچی باشه خب خیلی:احسان
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 .باش:من

 خندید و .میدی انرژی ادم به ،خوب هستی که مرسی:احسان

 .کجا اون و کجا این صداقت اما بود اون هماهنگ حرفا این از بعضی افتادم فرشاد یاد

 .نکردی نامردی و نزاشتی تنهام که ازت ممنونم:بود شده اشک پر چشمام

 ورتتوص بشور پاشو پاشو اشکاتووو گریه؟نبینم:صورتم طرف دو گذاشت و دستاش احسان
 .بدو

 .پر پره بودم پر االن داشتم دلتنگی کلی بغلش انداختم خودمو

 .بود عالی محبتش.نمیگفت چیزی و میکرد ناز رو موهام فقط

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

 کنیم؟ چیکار نظرت به:من

 .خونه بشین هیچی:احسان

 .داد خالی جا که سمتش کردم پرت رو کوسن

 .بیخیال پس نیستن ولی خونمونن جلو االن یعنی دنبالمن گفتی تو که طور اون ببین:من

 باش مراقب باشه؟؟خیلی میای زود ولی برو باش ای دنده یه چقدر تو اووووف:احسان

 . عاشقتم ایول:هوا پریدم زده ذوق

 دیگه؟ بود ذوق بره:احسان

 .پرو بچه چی پس:من

 .گرفتمش که سمتم کرد پرت و کوسن

 .باشاا مراقب بیا زود برو:احسان

 .دیگه باشه:من
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 افسردگی یعنی. ایم خونه کال ما و میگذره احسان تولد روز از دوهفته شدم اتاق داخل
  !یما بچه انگار. همیم با بازی مشغول بیشتر و بیرون میره کمتر هم احسان ولی گرفتم

 .بخورم هوا کمی پارک ترین نزدیک برم داد اجازه التماس کلی با

 .خواسته خدا از منم

 و شدم پارک داخل. پارک سمت به میرفتم پیاده . بیرون زدم خونه از و شدم حاضر سریع
 .نیمکت ترین نزدیک روی نشستم

 ولی یدمند رو خانوادم ماه چند اینکه به کرد تغیر که زندگیم به کردم فکر پیش ماه چند به
 به حانهاصف االن که النا به کرد نامردی که فرشاد به احسان به خودم به نداشتم تنهایی حس

 من میگذره؟ خوش بهشون من بدونه آرش و گیسو.شاید کرده؟ عقد پارمیس با اصال حسام
 میشم دیونه کردن فکر و موندن اینجا با .دور دور! دورم همه از ادمام؟ این زندگی کجای

 .گذاشتم بیرون پارک از و پام تا .برداشتم قدم پارک خروجی سمت به شدم بلند

 

 کردم حفظ و خونسردیم. سمتم امد شلوار و کت با چهارشونه اقایی یه 

 کنید؟ کمکم میشه نمیشناسم رو اینجا من خانوم ببخشید سالم:اقا

 .نیست مشکلی باشه:من

 یزچ یه رسیدم اونجا به تا عقب صندوق روی گذاشت رو نقشه به رفت ماشینش سمت به
 . ماشین تو انداختنم و سرم شکیدن سیاه

 . کنم چیکار حاال اومدم کردم غلطی چ خدا ای

 احسانو دیگه اگه میومد چشام از اشک میخواین چی جونم از برم بزارین توروخدا:من
  کن کمک خودت خدا وای  نمیدیدم

  شو الل:بم صدای یه

  ... ندارن رفتارم عفت

 .دمیترسی بود من جای هرکی ولی نبودم ترسو بودم بسته یخ نزدم حرفی و شدم ساکت
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 .وایساد ساعت نیم بعد

 .بیرون بیا:مرده

  نمیبینم ... چشام:گفتم 

  کن حرکت زد داد ... نکرده الزم:مرده

  کنم حرکت نداشتم جون ترس از

 بیرون شدم پرت که کشید دستمو

  حیوووون اروم:من

  نگفت چیزی

 .میکردن کنترل منو داشتم اونا نمیدیدم رو جایی

 شدیم جایی وارد انگار .امد در صدا

 .ببریمش کجا اقا سالم:مرد

 .باال سومی اتاق ببریدش...:

 .نمیاد شنیدم؟یادم کجا رو صدا این من .اشناست صدا این

  بودم خودم مهم االن.شدم صدا بیخیال

 .بستن و در .تو دادن هلم و کشیدن رو بود سرم رو که سیاهی پارچه در صدای دوباره 
 . قفل صدای

 از تمداش جرعت نه من که باز پنجره یه و گوشه تخت یه با سفید تمام اتاق یه.تنها منه و
 .بزنم گره باشه چیزی ای پارچه اینکه نه و پایین بپرم اونجا

 .شد باز در که تخت رو نشستم 

 .که این... این

 گفتم متعجب
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 توو؟:من

  خانوم گندم اومدی خوش:مایکل

 .شو خفه.عوضی:من

 ازش حالم ک زد قهقهه ی) ترسیدی خیلی توام انگاری مطلب اصل سر میرم خب:مایکل
 .ندادی تحویل رو بسته که کردی اشتباه تو (خورد بهم

 کنی؟ بدبخت همرو چی ک میدم تحویل:من

  بمیرن هه هم اخرش بشن بدبخت و معتاد ک اینه لیاقتشون :مایکل

 میخوان کنن فراموش رو دردشون میخوان میفهمی؟ دارن درد اونا احمق:زدم داد
 ماش و میشن تر بدبخت اینکار با دونن نمی ،اونا لعنتی ببرن یاد از رو بدبختیاشون

 .زدم داد و اخر کلمه میفهمییی؟ تر خوشبخت

 فرق چیزی حرفات با که میدونی ولی قبول حرفات خب خبرته؟ چه دختر اروم:مایکل
 کجاست؟ بسته!نمیکنه

 ؟ میگم کردی فکر واقعا:زدم پوزخند

 .حرفات این با میمیری:مایکل

 .میمیرن نفر صد چند برسه ایرام به محموله اون اگه ولی نفرم یه من نیست مهم:من

 . نفهم زبون ی دختره نیست حالیت هیچی خری که واقعا:مایکل

  رفت کوبیدو دو عصبانی

 

 .سرد واقعا و عصره ۶ حدود ساعت

 .بودم زدن یخ حال در

 .تو امد مایکل و شد درباز
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 ارمم کار ( خندید) میمییریا کن روشنش هست شوفاژ سردته ولی نداارم کاری من :مایکل
  میکنی تر اسون

 .نزدم حرفی

 .مایکل از تر دور کشیدم خودمو که کنارم نشست امد و کردم روشن رو شوفاژ

 باشه؟ میشی خالص ام تو و میشه تموم زود کنی همکاری اگه ببین:مایکل

 .بهتون بدم رو ها پرونده اون که:من

 .من به بده:ماکل

 چی؟ که:من

 .بمونی زنده بره پیش خوب چی همه میدم قول:مایکل

 .کنم کاری همچین عمرا عوضی:من

  .نفهمیدم ک کرد زمزمه چیزی ی بود عصبی انگار که مایکل

 مردی؟ کنی بازی لج اگه میایم راه باهات بیای راه ما با ببین:مایکل

 ( بود مهم اما) نیست مهم:من

 خودته پای افتاد اتفاقی هر یا میگی یا نداری وقت بیشتر چهارساعت تا: مایکل

 .گچ رنگ بودم شده سفید

 تنهایی دوباره و رفت مایکل

 .... یخیل میترسم کنن چیکار میخوان نمیدونم میترسیدم خیلی بود تاریک تاریکه هوا

  شد باز در ک بود صبح دمای دم

 چ نم ب اصال بود ناراحت مایکل ی چهره چرا نمیدونم. تو اومدن پیکر غول مرد دوتا مایکلو
.  

 ؟ کنی وا زبونتو نمیخوای:مایکل
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 . بردارید سرم از دست نـــــــــــــــــــــــه : زدم داد

 یاول میشدن تر نزدیک نزدیکو جوری همین دوتا اون منو صورت مخالف کرد شو رو مایکل
 میکردم التماس میککشیدم جیغ درومد اشکم رفت هوا دادم دلم زد مشت با نزدیک اومد

 انگار اونام کنم ناله دیگه حتی نداشتم جون میخوردم کتک طرف هر از میکردم نفرین
 دیگه سمتمو اومد سرعت تمام با مایکل. کردن ولم همون بخاطر بودن همینن منتظر
 ........ نفهمیدم هیچی

 

 ... خالی سردوسفیدو اتاق بودم جا همون شدم بلند از درد با

 ..اح کنه لعنتت خدا:میگفت لب زیر و درهمی ی قیافه با بود سرم باال مایکل

  برم بزار :گریه با من

 .شد من متوجه تازه

 .بیهوشی روزه سه:مایکل

 حالیه چ در احسان االن خدا وای اینجام روزه چهار من یعنی. رفت و نگفت هیچی دیگه و 
 ؟شاید. بده نجاتم نیوند چرا؟ ازش نشد خبری روز چهار این تو ؟چرا هست، نگرانم اصال
 مردم؟ کرده فکر

 . مطمعنم میاد اون کنم فکر منفی نباید من نه نه نه

 چی؟؟؟...اح کنه لعنتت خدا!!!؟ گفت می چی مایکل

  . شم بلند تونستم نمی درد از

 . شد باز لعنتی در باز ک گذشت ساعتی دو یکی

 کرد قفلش و گرفت دستمو اومد یکیش. بهم کوبیدن محکم درو تو اومدن مرد نفر دو
 و تگرف باال سرنگ ی داد انجام اولیو همون کار اومدو یکیم اون بدم تکونش نمیتونستم

 . زد بهم ناکی وحشت پوزخند

  د...ا..تــ.ـ.ع..... م.... منو میخوان اینا ک فهمیدم تازه
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 . کنن

 حس دستم رو سوزنو تیزیه برد نزدیک سرنگ. بردارن دست میدادم قسم میکردم التماس
 . اومدد مایکل شدو باز شدت ب اتاق در کنه فرو میخواست تا کردم

  بیرون برین :زد داد عصبی و بلند مایکل

 ..... قربان اما : مردا اون از یکی

 . بیـــــــــــــــــــــــرون : زد داد مایکل

 . اووردی شانس : گفت نزدیکمو اومد مایکل. بیرون رفتن سریع

 . بیرون رفت بعد و

 

 یوتشنگ از هم میمردم داشتم درد از هم بودم نخورده هیچی روزم چند این بود گشنم خیلی
  .گشنگی

 تنش شد ،نزدیکم تو اومد ظرف ی با مایکل شدو وا در میکردم ناله داشتم ک جوری همین
 .خوردم تکون کمی درد ،با شم بلند کرد کمکم بغلم

 یواشکی ولی بدن چیزی بهت نداشتن قصد ،اونا نخوردی چیزی روزه چند بخور :مایکل
 .. بخور سریع پس اووردم

 دندی) بود مقوی چیزای و گوشت از پر ظرف تو ، پام رو گذاشت غذارو ،ظرف نگفتم چیزی
 . (گشنمه الــــــــــــــان نیستما بدید

 من دهب : گفت میخندید من حرکات ب زیرکی زیر ک ،مایکل میشه کنده مگه حاال بابااااا إی
 . کنم جداشون برات بده بابا

 بود نشده مرد متوجه مایکل تو اومد درشت زیاد ن مرد ی شدو وا ارومی ب در دیقه همون
 ووردخو و پشت ب شد پرت مایکل دست از چنگال کنه قایم غذارو ک بگم بهش خواستم تا
 . مرده حساس جاااای تو
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 از کردم قش ک منم بود گرفته خندش بود زده ک گندی از مایکلم میکرد بیداد داد مرد
 .میداره بر فریاد و داد از دست مگه حاال خنده

  ... کنه جور و جمع زده ک گندیو اینکه برا مایکل

  . بیرون برو چیه بازیا کولی این بسه بسه :گفت

 میره ضعف دلم کنم کوفت نداد غذامم نگذره ازت خدا. بیرون رفتن باهم دوتاشونم
 .خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 ..راهه بهترین این بندازم راه فریاد دادو باید گشنمه ندارم طاقت دیگه

 منی ب نزدیک رفت خودمم سر ک بودم انداخته راه فریادی و داد کردن ناله ب کردم شروع
 ... شد باز در بخوابم کمی خواستم تا نیست خبری دیدم میکردم ناله ک بود ساعت

 تموم ترس بود بسته ی دستش اومد کنه، تزریق بهم میخواست ک نفر دو اون از یکی
 .....کــــــــــــــــه شد نزدیکم جوری همین میکردم سکته ترس از داشتم گرفت وجودمو

 

 احسان

 

 کردی؟ غلطی چه بهت عوضی،لعنت بهت لعنت:زدم داد

 رفته ودمب نرسیده ثانیه میفهمی؟یه میکردن تزریق بهش داشتن بودم مجبور احمق:عیسی
 .بود

 نمیشد؟(شد تر بلند دادم)میکردی صبر روز یه فقط لعنتی روز یه:زدم داد

 .ساعت چند فقط تمومه، چی همه دیگه ساعت چند فقط احسان نزن داد من سر:عیسی

 .لعنتی عیسی،میکشمت میکشمت:من

 .خدافظ کردی دیونم پسر بسه:عیسی

 .مبل روی کردم پرت رو گوشی
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 حساب به معتاد یه االن اون نیست خوب که معلومه خوبه؟ کجاست؟حالش گندم االن
 میکشه شیشه که فردی میاد،یه

 داشته طنز شخصیت دختر یه برای بودم اروم و خشک همیشه که منی میکرد فکر کی
 .االن؟ چیه فکرا این اه.کشیدم موهام بین دستی کالفه .باشم

 کلمه.زدم بیرون ذهنم از و بد فکرای و کردم متر قدمام با رو خونه یکم و هزار بار برای
 نکنم شرکت باند دستگیری توی قراره.میرفت راه داشت مغزم روی بد خیلی شیشه و معتاد

 .ببینم و گندم باید من تونم نمی ولی

 ماموریت اتمام برای اونجا مامورا تمام که رفتم ای خونه سمت به و بیرون زدم خونه از
 .میشدند حاضر

 .بودند شده جمع درشون هم ها مامور تمام که بود ماشین تا ده حدود شدم وارد

 .گذاشت احترام و امد سمتم به سریع دید که منو برداشتم قدم کریمی سمت به

 هستید؟ اینجا چرا شما قربان سالم:کریمی

 نرفتید؟ چرا:من

 .هستش ریاحی سرگرد دستور:کریمی

 .شدم عصبی

 .سریع بیوفتید راه کرده غلط سرگرد:زدم داد

 .برگشت من سمت به ها نگاه همه

 .میزنه داد سروان یه سر چطور معمولی لباسای با ادم یه کردم تعجب حتما

 ...قربان اما:کریمی

 بده ادامه نزاشتم

 دانیزن مافوق دستورات از نکردن پیروی جرم به یا میوفتید راه یا گفتم که همین:زدم داد
 فهمیدی؟ میشی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
233 

 .قربان چشم:کریمی

 ارجخ ساختمون از خواستم. برداشتم رو اسلحم کردمو عوض و لباسام شدم ساختمون وارد
 .دیدم رو(سرهنگ) عیسی پدر که بشم

 .گذاشتم احترام

 ؟!نکنی شرکت بود قرار میکنی چیکار اینجا پسر سالم:سرهنگ

 شدم ساکت ...بشینمو جا یه ساکت تونم نمی قربان نه:من

 .کرده کاری کم عیسی اینکه شده،مثل معتاد دختره؟فهمیدم اون بخاطر:سرهنگ

 کشیدم موهام به دستی کالفه

 رید؟ب میخواید ،کجا نیست خوب موقعیت میگفت ،عیسی جونا شما دست از امان:سرهنگ

 .بشیم مستقر باید قربان:من

 .سالمت به برید میشید موفق و نمیوفته اتفاقی که الله انشا:سرهنگ

 .شدیم ماشین سوار و شدم خارج ساختمون از سریع

 ...رسیدیم بعد ربع یک حدود

 . بود نیوفتاده اتفاقی هیچ اما بودیم منتظر که بود ساعتی یک

 .کریمی سروان:من

 .قربان بله:گذاشت نظامی احترام و سمتم امد

 ...محا رو خونه بگو ها نیرو به:گفتم بود ویالیی ی خونه به چشمم که طور همون

 .موند نصفه حرفم مشکی ماشین تا سه امد با

 .بردم چشمام سمت به رو دوربینم

 . بودن کامران و ازیتا
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  بود می اینجا نباید که ازیتا ولی

 چی؟؟ یعنی

 .کردم نگاه اونا شدن داخل به گیج

 میده؟ معنی چه این

 .شدم دیونه پاک

 .کنید محاصره رو ساختمون:گفتم بود کنارم که کریمی به رو

 .رفت و .قربان چشم:کریمی

 .ویال پشت رفتیم صدا و سر بی

 .شدیم وارد ما و کردن محاصره و ساختمون ویژه نیروهای بلخره

 امد سمتمون به دو با عیسی

 .اونجان بدویید راهرو ته سالن برید:عیسی

 .شدیم سالن وارد نیروها همراه سریع و گرفتم دست به رو اسلحه

 اخلد ببندن داد قرار میخواستن که جدید شرکای چندتا و(باند رییس)کامران،ازیتا،الکس
 .بودن باند

 .بودم لحظه این منتظر سال سه.کردم نگاه الکس به نفرت با

 .دیدیم رو همدیگه دوباره سال سه بعد آریا سرگرد به به:الکس

 . دام تو افتادی دیدنی چه اونم اره:زدم پوزخند

 .نشده تموم بازی هنوز سرگرد نکن اشتباه:الکس

 این... این. شد وارد بهمن که بزرگی شک با شد مساوی سالن چپ سمت در شدن باز
 ...نداشت امکان

 .الکس سمت بردنش خشونت با و بودن گرفته و گندم دستای مرد دوتا
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 سیک تونست نمی این نه بود؟ شاد و زنده سر گندم بیحال و الغر دختر این بود؟ گندم این
 شد نمی نه.کردم زندگی باهاش من که باشه

 مهمه؟ برات دختر این جون:الکس

 .لعنتی کن ولش:زدم داد

 چرا؟ شیر؟ دهن تو انداختیش چرا بود مهم مهمه،اگه پس:الکس

 .کشمت می لعنتی، میکشمت خودم:من

 .داد قرار شقیقش روی رو اسلحه و گرفت رو گندم دست محکم الکس

  زمین انداختم رو اسلحم .کرد می ناله ضعیفی صدای با

 .بره بزار فقط باشه باشه:من

 .خیر نه:الکس

 .بشه ادب باید یکم پرو خیلی دختره این:ازیتا

 پای به زدم و برداشتم رو اسلحه و خودمو کنم کنترل نتونستم که بود باال انقدر عصبانیتم
 .ازیتا

 ! . امد شلیک دوتا صدای امااا

 رو بیحال هم گندم و افتاده زمین رو و تیرخورده که دیدم.برگشتم الکس سمت به سریع
 .زمین

 .بود زده الکس کتف به رو تیر که بود عیسی

 .رفتم گندم سمت به دو صورت به

 .جون بی و بود شده الغر چقدر

 .گرفتم و دستش و نشستم زانو رو

 .کن باز چشمات گندم،خانومی،عزیزم:من
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 .کرد باز نیمه رو چشماش و خورد تکونی

 خوبی؟:زدم کوچولویی لبخند

 کی چیه؟اونا لباسا بودی؟این احسان،کجا نیست خوب اصال نه:گفت ارومی صدای به
 بودن؟چیشد؟

 .بود تیز هم زارش حال با گرفت خندم

 .اخر تا اول از چیرو همه میدم توضیح بهت:من

 .خونه برم میخوام:گندم

 .میریم عزیزم میریم:من

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

 گندم

 

 درد بدنم و حالم بی و نمیشه خوب حالم اما ام بستری بیمارستان که هست روزی سه
 حساب معتاد یه االن چون اعتیاد ترک کمپ برم باید گفت احسان که طور اون میکنه

 و پیچونه می هی اون ولی بپرسم ازش که دارم سوال کلی.شده من عزاب باعث این میشمو
 .شدی خوب وقتی میگه

 .شد باز در و امد در صدای که میکردم فکر و بودم زده زل سقف به طور همین

 .زندگیم تصمیم بهترین شد بهش اعتماد  که کسی تنها.بود خودش

 نمیره؟من سر حوصلت سالمن؟ مغزت شما؟احوال؟سلوالی حال بانو گندم سالم:احسان
 میگذره؟ خوش نیستم

 .نشستم

 میزنی؟ شنگول خبره ،چه سالم:من

 .مرخصی:احسان
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 .بود اور عذاب خیلی کمپ فکر شد هم در قیافم

 بیاد؟ بگم دکتر به خوای کوفتس؟می داری؟بدنت چیشد؟درد:احسان

 .خوبم نه:من

 شد؟ هم در قیافت چرا پس:احسان

 کمپ؟ میرم اینجا از:من

 .شد گرفته اونم حال انگار

 .میری فردا ای خونه و امشب نه:احسان

 .باشه:من

 شد شنگول فیاقش یهو

 .خوب خبر یه:احسان

 چی؟:من

 .کمپ میمونی ماه یه فقط:احسان

 ماه؟ یه:گفتم بلند

 مگه؟ چیه اره:احسان

 کمه؟ نظرت به:من

 بهتره که ماه هشت از:احسان

 ماه؟ هشت:من

 مس فقط کشیدی نمی مواد خودت که تو ولی ماه هشت کامل ترک خانوم،برای بله:احسان
 .هستش زدایی

 اره؟ اونجا تنهام:من
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 باشه؟ پیشت میام روز هر من:احسان

 .مرسی:زدم لبخندی

 .صندوق برم منم بریم شو حاضر دیگه خب:احسان

  .شدیم خونه راهی امد احسان. شدم حاضر

 .خونه اون تو بودم نرفته بود هفته دو

 .افتادیم راه و شدیم ماشین سوار

 .نگفتی بهم رو چیزی یه هنوز احسان:من

 .میگم خونه چشم:احسان

 .شدم ساکت و زدم لبخندی

 .افتادم گیری گروگان روز اخرین یاد

 .بود اونجا هم مایکل

 مایکل نگاه توی شرمندهگی و مایکل به من های التماس.کردن معتادم که طوری اون
 .بود چی جریان بفهمم باید واقعا.

 .رفتم خونه سمت به دو صورت به.رسیدیم بلخره

 خندیلب.چشمم جلوی امد اتفاقات تمام.گرفتم نظر زیر رو خونه کل دلتنگی با.شدم داخل
 .زدم

 نه؟ کثیفه چه:احسان

 . نیک نمی کار کال که ام تو نیست، کم هفته دو اره:کردم نگاه سرم پشت به و گفتم هنی

 .میکنم تمیز رو خونه کل خدمتم در بست در خودم:احسان

 .کن تعریف بشین خوادبیا نمی:خندیدم
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 تسهف دو دیگه کنم استراحت باید منم دومن بیای حال سر بگیر دوش یه برو اوال:احسان
 .نخوابیدم درست

 .باشه:من

 .پایین رفتم و لی شلوار با پوشیدم ابی تیشرت یه حسابی دوش یه بعد

 یزم روی نشستم خودم و کردم روشن رو ساز شدم،چایی اشپزخونه وارد.چسبه می چایی یه
 .میده انرژی بهم خاطراتش و خونه این انگار.خوری نهار

 شنیدم رو احسان زدن حرف صدای

 .زوده ،خیلی زوده بعد؟ ماه دو:احسان

 .میرفت رو قدم دست به گوشی.امدم بیرون خانه اشپز از

 .ایران بیام من نیازیه چه بده خودت:احسان

 :.......طرف

 .من خوشه حال تو میزنی گند همیشه که عیسی بهت لعنت:احسان

 :.......طرف

 .میگیرم رو حالت ببینمت پسر پرویی عجب تو:احسان

 :......طرف

 .مزاحمی که بله:احسان

 :....طرف

  خدافظ باشه،باشه:احسان

 :.....طرف

 .عییییسییی:خنده با احسان

 :.....طرف
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 .کرد قطع رو گوشی و

 .پسر این میزنه حرف چقدر:احسان

 کی؟:من

 .اینجایی؟ندیدمت تو اا:کرد نگاهم متعجب احسان

 میدی؟ کش انقدر داری چرا پیچوندیاااا باز:من

 چیرو؟:احسان

 بدیه؟ اتفاق ؟مگه چیه من گرفتن گروگان دلیل نمیگی چرا:من

 .تو برداشت به مونده:احسان

 چی؟ یعنی:من

 .حاال میگم:احسان

 .برگشتم خونه اشپز به و کردم پوفی

 .رفتم سالن سمت به و ریختم چایی دوتا

 و گذاشتم میز روی رو چایی.میکرد نگاه وی تی داشت

 .احسان روبروی مبل روی نشستم و کردم خاموش رو وی تی 

 .بود میکنی؟فوتبال چیکار اه:احسان

 .بدی توضیح رو چیز همه میخوام:,من

 .بعدا:احسان

 .دیگه بگو مشغوله فکرم روزه سه شدم خسته دیگه احساااان:من

 مطمعنی؟:احسان

 . اره:گفتم قاطع
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 .کشید موهاش به دستی کالفه

 امین و من مخدر مواد باند این ی درباره تحقیق به کردیم شروع پیش سال ازسه:احسان
 ...اما کردیم حمله بهشون که بود ایران باند بودیم پرونده مسئول

 .گرفت دستاش تو سرش

 ود مثل و بودیم هم با بچگی از امین و ،من من چشم جلوی درست شد کشته امین:احسان
 .گرفت من از اونو گلوله یه با الکس اما شدیم بزرگ هم با داداش تا

 توی دش قرار و برگشت امیز موفقیت ماموریت یه از عیسی تا بودیم پرونده بیخیال دوماه
 یعنی باندن این توی پسری و دختر فهمیدیم تحقیق کلی کنه،بعد کمکم پرونده این حل

 .کامران و ازیتا

 اردو تو که بود موقع همین هست نیویورک توی بانده بودم فهمیده و میکردم شون دنبال
 که بار هر و کامرانن عاشق خانوم فهمیدیم که بودیم شده مشکوک شدی،بهت ماجرا

 .انداخت می راه شیون و گریه میدیدش

 .بدم رو جوابش نتونستم که بودم بهت توی انقدر

 و ارافتخ تا چند و کشوری های المپیاد توی عالی های رتبه کردم تحقیق تو باره در:احسان
 کمک ازت و بشم نزدیک بهت کنم سعی و کنم اعتماد بهت تا بود کافی چیزا اینطور

 شیدمک رو ها نقشه اون و ای پایه دیدم بعد اما کرد عصبیم بودنت پرو که بود بگیرم،اینجا
 نم هم بابات داد کنی،قرار اعتماد بهم که امد پیش عالی موقعیت یه ارش شدن عاشق با.

 .بود من کار هم بلیط اون.بیای ساده بتونی تا کردم درستش

 یکاریک اون  کارنکرد دقیقه چند و شد خراب دستگاهت باشه یادت اگه محموله بردن زمان
 مولهمح ندادن توی زرنگیت پلیسا اون پیش رفتی تو و کرد عوض و ادرس که بود ها بچه از

 .شد ثابت هم

 هم ای دیگه های نفوذی ما البته میگرفتن رو تو اسناد اون بخاطر ،اونا گیری گروگان و
 جمع و اسناد این تا کردی کمک تو که نداشتیم کردن ثابت برای کامل مدارک داشتیم،اما
 .بشی معتاد تو بزاره عیسی نبود قرار و نبود برنامه تو اصال تو شدن کنیم،معتاد
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 عیسی؟:من

 .مایکل همون اره:احسان

 چی؟:گفتم باور نا

 باند کل ،االنم الکس راست دست بود شده که بود کرده نفوذ انقدری عیسی:احسان
 .میشن مجازات ایران به انتقالشون از بعد و شدن دستگیر

 میدادی؟ بازی منو مدت این تمام یعنی.. یعنی:گفتم بهت با

 کار ،میدونم نه االن ولی بود کمک بخاطر فقط شاید اولش گندم ببین نه نه:احسان
 .ام شرمنده واقعا من اما اما ماموریت توی اوردمت که کردم اشتباهی

 کردیمی استفاده سو من از میدادی بازی منو ماه چند این تمام تو... تو شرمنده؟:گفت بلند
 نستی؟ تو چطور نبودی،واقعا من فکر به درصدم یه حتی خودت،تو موقعیت برای

 .بودن شده جاری اشکام

 .شدم بلند

 ...ببخ تو ولی کردم اشتباه هم خیلی کردم اشتباه میدونم کن گوش گندم:احسان

 .کوبیدم و در و شدم اتاق داخل

 هک گذشت چقدر دونم نمی کرد گریه بلند و تخت رو انداختم خودمو. نداشتم طاقت دیگه
 ....برد خوابم

 

 !داره کلید که احسان کیه؟ .شدم بلند خونه در صداس با

 بودم بیحال و بود کوفته بدنم شدم بلند

 .بیرون امدم اتاق از و سرم انداختم و شالم

 میشنیدم صدایی
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 .کنی کامل باید رو اینا:مرد

 .تو بیا باش:احسان

 .کیه این اصال تو؟؟ بیا چی؟ چی

 حال به رسیدم

 .هم تو رفت اخمام!خان عیسی بگم بهتر مایکل؟یا

 و فرش گوشه به کرد گیر پاش و گذاشت نظامی احرام که دید منو داخل گذاشت قدم یه تا
 .شدن زمین پخش هم با که احسان رو افتاد

 من دنترکی باعث بعد صحنه که بدم نشون خوش روی خواستم نمی ولی بخندم میخواستم
 ...شد

 من احسان شدن بلند با ولی شد بلند عیسی.روشون افتاد بود دیوار روی که مونولیزا تابلوی
 رس جای بود رفته احسان سر دقیقا کنید فکر.زدن قهه قه به کردم شروع زمین نشستم
 رد سرش از رو تابلو احسان.خندیدن به کرد شروع دید رو صحنه که هم عیسی.مونولیزا

 .میخندید ما همراه اونم و کرد نگاهش و اورد

 .امد حرف به عیسی خنده کلی بعد

 هستید؟ سالم،خوب:عیسی

 .ممنون سالم،:شدم بلند

 ...ک میدونید ام شرمنده واقعا من راستش: عیسی

 .نزنید،بشینید حرف دربارش لطفا:بده ادامه نزاشتم

 .خونه اشپز رفتم ببخشید بایه.خونه اشپز رفت احسان و نشست مایکل

 .میزاشت چایی داشت

 .میزارم خودم برو:من

 ...میشه ببین گندم:من سمت برگشت احسان
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 .من بده گفتم:من

 .کن گوش گندم:احسان

 .یدمشن و میشنیدم باید که چیزایی بشنوم چیزی خوام نمی ،دیگه خوام نمی:گفتم آروم

 .شد خارج خونه اشپز از ناراحتی با

 .حال سمت رفتم چایی تا سه ریختن بعد

 .بروشون رو نشستم چایی تعارف بعد

 .میکرد تایپ چیزی داشت و بود تاب لب توی سرش احسان

 تنرف پیش درست برای اما کردم بد بهت خیلی میدونم ام شرمنده واقعا من گندم:عیسی
 .میکردم و اینکار باید عملیات

 .بخوام معذرت گفتم که هایی بیراه و بد بخاطر باید منم گذشته دیگه:من

 .ستیده عصبی بد شرایط توی دوتاتون البته بودی عصبی قدر چه اوه:گفت و خندید عیسی

 .کرد عوض و بحث کال عیسی که رفت عیسی به غره چشم یه احسان

 خوبه؟ حالت ؟االن کمپ میری کی:عیسی

 .میکنه درد بدن تمام ،نه فردا:من

 پایین انداخت و سرش

 .بیام باهاتون منم:عیسی

 .میبرمش خودم نیست نیازی:گفت میکرد نگاه تاب لب صفحه به که طور همون احسان

 .میگیره تصمیم منم جای که این از شدم عصبی

 .مایلید هرطور باشه:عیسی

 .بیاید میتونید دارید دوست اگه:من
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 |-:باشه داشته دوست میخواد چیرو موندم من

 .ندیدم انگار اصال.بیخیال منم که انداخت بهم عصبی نگاه یه احسان

 .برید خودتون بهتره نه ااا:عیسی

 .راحتید طور هر:من

 .راهرو سمت رفتم و شدم بلند

 کجا؟:احسان

 .بودم شده کالفه واقعا دیگه

 بگیرم؟ اجازه ،باید اتاقم:عصبی

 .برد خوابم که بود بد حالم انقدر اتاقم سمت رفتم سریع و

 

 احسان

 .کشیدم موهام به دستی کالفع

 .شاکیه بدجور:عیسی

 .بزنم حرف باهاش نمیزاره حتی:من

 .گفتی دروغ بهش مدت تمام بده وقت بهش:عیسی

 .کردم نمی ماجراش وارد کاش گفتم نمی کاش:من

 .نفعه به خیلی میگفتی که چیشد؟اولش:عیسی

 بهم دیگه شد،اون خراب چیز ،همه ببین رو شرایط االن ولی خیلی، بود نفع به اره:من
 .میخوره هم به خودم از حالم داره دادم،اه بازیش میکنه فکر نداره اعتماد

 داری؟ دوستش:عیسی
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 .چی؟نه:یهوییش سوال از متعجب

 .خوره ینم بهش اصال باشه هوش تیز گندم کنم نمی فکر اصال من میدونی پس خب:عیسی

 خوره؟ نمی چیش چشه؟به مگه: گفتم عصبی

 .گرفتی جبهه براش سری دیدی:گفت و زد بشکنی عیسی

 . فهمید و شد رو براش دستم ساده چه که کردم فکر این به بابهت

 .ندادی انجام درست کارتو اینکه از هاا پره ازت دلم هنوز ،ببین لوس مسخره:من

 میفهمی؟ بودم مجبور دیوانه بابا ای:عیسی

 .نه:من

 .خودته مشکل فهمی نمی دیگه:عیسی

 .کردم نگاه بهش چپکی

 

 کنی؟ چیکار خوای می حاال خب:عیسی

 چهار االح نبود بس هفته دو میشم دیونه دارم بکنم،واقعا میتونم چیکار فردا ببینم:احسان
 .باشم تنها باید هم دیگه هفته

 .پسر رفتی دست از:عیسی

 .بابا برو:من

 .خدافظ برم باید ،من تو دست از:عیسی

 .رفتم اتاقم سمت به عیسی بدرقه از بعد

 .خوابیدم بالشت به نرسیده و میومد خوابم واقعا

..... 

 حاضری؟:من
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 .بریم اره:گفت سرد خیلی بود مبل روی که گندم

 ارتاست.شدم سوار و صندوق توی گذاشتم رو ساک.ماشین سمت رفتیم و امدیم در خونه از
 .افتادیم راه و زدم و

 .گندم:من

 .بله:گندم

 دیگه؟ میبخشی منو:من

 نزد حرفی

 .نیست من تقصیر بخدا:من

 بود؟ چی برای صیغه اون:گندم

 .یایمب گذاشت نمی وگرنه باشیم صیغه باید ایم خونه یه تو ماه چند چون گفت سرهنگ:من

 .اهان:گندم

 .ندادی رو سوالم جواب:من

 .نه:گندم

 شدی؟ سفید چرا خوبی:کردم نگاه بهش

 .خوبم:گندم

 چته؟ نیستی خوب:من

 .میکنه درد بدنم:گندم

 .نزاشت و کشید رو دستش که نه یا یخه بفهمم بگیرم و دستش خواستم

 .خوبم:گندم

 .نزدم حرفی رسیدن تا دیگه
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 .در جلوی رسیدم

 بیام؟ میکنن،منم راهنماییت بری میشناستن هماهنگ چی همه:من

 .میرم نه:گندم

 .نمیکرد کار ذهنم ؟دیگه بیاد در دلش از میکردم چیکار باید

.......... 

 بعد هفته چهار

 چهی ،حال همینه هفتس چهار بودم خوابیده کاناپه رو.کردم باز و چشمام گوشی صدای با
 .ندارم رو کاری

 برداشتم رو گوشی

 بله:من

 کردی؟ چیکار خبر؟ خوبی؟چه سالم:عیسی

 .بدبختی خوبی؟هیچی تو سالم:من

 نکرده؟ آشتی:عیسی

 قهره؟ مگه:من

 .کردن دعوا بازی اسباب یه سر که میمونید دوساله بچه دوتا شبیه دیگه اره:عیسی

 .نشو لوس:من

 .آگاهی زدن زنگ دنبالشن خانوادش بگم زدم زنگ اهان:عیسی

 بزنه زنگ بگم میکم سعی بیارمش کمپ برم باید ،امروز بپیچونشون خب:من

 . عاشقی پدر بمیره اخ اخ اخ اخ اخ:عیسی

 .خدافظ تو دست از وای:من

 .کردم قطع رو گوشی و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
249 

 .یدمنرس ای نتیجه هیچ به کردم فکر بهش هفته کنم؟چهار بهش؟نگم؟چیکار بگم خدا ای

 .دلگیره ازم هنوزم. ببینمش نداده اجازه دیدنش رفتم موقع هر.میشه چی ببینم

 زدن ای هسته بمب توش انگار که هم خونه این

 .بیرون زدم خونه از و شدم حاضر

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

 گندم

 باید.میبینمش گرفت،امروز فرا استرس و بدنم تمام موقعیت درک بعد.کردم باز و چشمام
 نشستم تخت روی.میشم دیونه دارم میده؟وای نشون واکنشی چه کنم؟اون چیکار

 .هااا تمومه دیگه خوبی؟امروز جونم ابجی سالم به به:بهار

 .کمپ ایرانی تنها بود پیشش هم نامزدش فرهاد کردم نگاه بهش

 .نه سالم:من

 .باش خوش بیخیال دختر غرغر؟ بازم:بهار

 خوبی؟ سالم:فرهاد

 .بزاره خانومت اگه:من

 .گلی این به دختر:گفت و گرفت و بهار دست

 .هستن خوشبخت چقدر شد حسودیم بهشون

 . بله بله:من

 .بشور رو صورتت و دست بپر:بهار

 .رفتم توالت سمت به امدم پایین تخت از

 روز هر و کمپ اوردتش که بوده مرد انقدر فرهاد اما شده معتاد نامردش دوست توسط بهار
 .اینجاست
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 .بخورم ازاد هوای رفتتم ببخشید یه با صورتم و دست شستن بعد

 .بود سرد.چسبیدم سفت رو پالتوم

 .نشستم نیمکت ترین نزدیک روی

 .بشه برو رو باهام نمیزاشتم میومد موقع هر هفته چهار این توی

 ادند قلقلک اوردن یاد به با بود عالی بودیم ازیتا و کامران خونه که شب اون بخیر یادش
 .گرفت اوج خندم پر با کامران

 .نشست کنارم یکی کردم حس

 ...شون روی بزارم و سرم میشه بهار:من

 .کردم نگاه بهش .شناختم می و عطر این

 .باش راحت شونم رو بزار رو  سرت:خنده با احسان

 .گرفت دستمو که بشم بلند خواستم

 .میکنی چیکار اینجا تو ولکن،اصال:من

 چه؟ تو به عزیزه خیلی برام که ببینم رو ادمی یه امدم:احسان

 .میگیریااا گرم طوری این که نکرم اشتی باهات مسخره،هنوز:من

 .دیگه میکنی اشتی پس ااا:احسان

 .خیر نه:من

 .گفتی خودت:ایستاد بروم رو و شد بلند

 .احسان صورت اال میکردم نگاه هرجایی به

 ینم کاش اصال نمیاورد رو تو کاش اصال پشیمونم من قسم بخدا:گفت که نزدم حرفی
 .باشی شاکی ازم اینطوری االن که دیدمت

 !.پشیمونه؟ واقعا یعنی.کردم نگاهش سریع
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 .میشم اعتماد بی بهت کن قبول خوب مدت تمام گفتی دروغ بهم:من

 .شدم دیونه هفتس چهار دیگه ببخش خوبه؟؟ کردم غلط خوب:احسان

 .ندارم ازت انتظاری هیچ ،من دیگه بسه:من

 کال موندی دیونه عیسی اون پیش شدیااا؟دوهفته عوض کنیاااا،گندم ناز بلدی خوب:احسان
 .زدی قاط

 .آقایی همون دوست خودتم مزه بی اقای:بازوش به زدم محکم

 .آشتی دیگه خوب:احسان

 بخشیدمت؟ گفتم کی من اا:من

 .االن همین:احسان

 .خیر نه:من

 .بریم شو حاضر برو:گفت ناراحت حالت با و کرد ول رو دستم

 .رفتم اتاقم سمت به حرف بی

 از.بیرون رفتم بهار و خودمو چلوندن بعد و کردم عوض و لباسام.بود حاضر دیروز از ساکم
 .بیرون امدیم کمپ از و کردم خداحافظی همه

 .خوبههه چه ازادی جان اخ

 .وایییی برفی چه

 .شو سوار:احسان

 !کنم روی پیاده میخواستم من

 .بگم بهش تونم نمی چیزی قهرم که باهاش بابا ای

 نگاه بهش چشمی زیر.زدم زل بیرون به سینه به دست. کوبیدم و در و ماشین تو نشستم
 .میکرد نگاهم متعجب .کردم
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 و ماشین روی پیاده بری میخواستی بود معلوم میکردی نگاه برفا به که طور اون:احسان
 .میریم خونه میزاریم

 .بدم نشون بهش خوش روی خواستم نمی که حیف کنم باز نیشمو داشتم دوست انقدر

 .نزدیم حرفی خونه به رسیدن تا

 

 تحرک از احسان حرف با که در سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از سریع رسیدیم بلخره
 .ایستادم

 شد؟ عوض بزنی؟نظرت قدم نمیخواستی مگه:احسان

 .خونه بزارم باید و ساکم اما نه نه نه:گفتم هول با

  میبرم من:احسان

 .بردم لذت ازاد هوای از کلی و ایسادم منتظر و نزدم حرفی

 .افتادیم راه احسان امدن بعد

 زد بشکن یهو احسان که میرفتیم داشتیم حرف بی

 .پارک؟ بریم:احسان

 .بریم اره:گفتم ذوق با

 .افتادیم راه هم با

 .رسیدیم پارک به بلخره

 حرکت از سرم به چیزی برخورد با ما نیمکت سمت رفتم و باال بردم و سرعتم
  .برگشتم.ایسادم

 خالی اج که سمتش کردم پرت و کردم درست یخی گوله یه کفری.باز نیش با احسان قیافه
 .پسره یه به خورد و داد
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 .گرفتم دهنمو جلو و گفتم هینی

 تو خورد و شد بلند احسان دقیقا که کرد پرت و کرد درست ای گوله خنده با پسره
 .هوا رو رفت خنده.سرش

 رفتگ هدف گوله یه احسان.بود وایساده سیخ و بود ترسیده اونم.پسره سمت برگشت اخمو
 یه رس تو خورد دقیقا.کردم دنبال رو گوله. شد پرت گوله و زمین افتاد خورد لیز پاش ولی
 .برگشت عصبی .احسان تای سه بگم گنده مرد

 یرونب موند دستاش ولی کردم برفیش ادم به تبدیل و احسان دور کردم جمع رو برفا سریع
 سمتم امد مرده خندیدم کلی من و

 کرد؟ پرت برف کی  ندیدید شما ببخشید:مرده

 .ندیدم اصال... نه...ام!....من؟:من

 .میخندیدم داشتم طور همین منم.رفت و داد تکون سری مرده

 کنار زد رو برفا و پرید یهو احسان

 .بگیرم سلفی میخواستم اه:من

 .کردی ازادم نکنه درد دستت اخ:احسان

 .موند سلفیم مسخره:من

 .کنیم درست برفی ادم بیا خوب:احسان

 ایول:هوا پریدم

 شومی اتفاق چه نداشتم خبر ولی زندگیم روزهای بهترین از یکی بود عالی روز اون
 .منتظرمه

.......... 

 ...،خانوم،روانی،دیونه،مر گندم،گندمییی،بانو:احسان

 .برداشتم چشمام روی از رو مطالعم عینک بده ادامه نذاشتم
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 چیه؟:من

 !ادب با چه:مبل به داد تکیه سینه به دست

 بله؟:من

 بیرون؟ بریم:احسان

 .خونم می کتاب ،دارم نه:من

 .نشست زانو رو جلوم امد و شد بلند

 کردم نگاه بهش متعجب

 و حاضره غذا حد در همش و نزدی حرفی من با اصال اما خونه امدی هفتس دو ببین:احسان
 کن تمومش من جون کن تمومش قهری،تروخدا باهام هنوزم بوده اینا و سالم و بخیر شب

 باشه؟ بگم دروغ بهت عمرا دیگه قسم جونم به

 .نزدم حرف باهاش دیگه بودم زده ذوق که اول روز اون جز دوهفته تو بود درست حرفاش

 ودنمب اشتی و قهر پس بینمت نمی دیگه هفته چند بعد خوشبختانه:گفتم رحمی بی با
 !که نداره فرقی باهات

 هریق دوماهه بسه دیگه ولی باشه گفتم گفتی هرچی االن تا کن گوش:هم تو رفت اخماش
 زندگیم پی میرم خودم و ایران میفرستمت امروز همین باشه اینطوری چی؟ یعنی باهام
 .یربگ رو تصمیمت فردا تا کنی می اشتی یا ایران میری یا نمیشم،فهمیدی هم تو عالف

 .کوبید و در محکم و اتاقش تو رفت و شد بلند

 منه؟ عالف اون یعنی.زد و حرفاش ساده چه

 .خودش و خودت رفتار تو زدی گندم؟گند کردی چیکار

 .اتاقم تو رفتم و برداشتم و کتابم

 تخت روی انداختم خودمو

 ایران برم خوام نمی من
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 .ندارم دوست اینو من و احسان و من رابطه شدم تمام با برابر ایران رفتن

 بیعص کلی بابا زد غر سرم کلی مامانم النا و خانوادم به بار چند زدم زنگ هفته دو این تو
 داده برخ هم پلیس به ما نگران بابای و مامان تازه هه.میکرد درکم یکم که بود النا فقط بود

 .بودن

 .کردم فکر موضوع این به شب تا

 اب لیوان یه .اشپزخونه رفتم و شدم خارج اتاق از.کردم ضعف احساس که بود08ساعت
 .نداشتم رو خوردن غذا حوصله چون بشه ساکت معدم تا خوردم

 .بود چشماش روی دستش و بود کشیده دراز مبل رو احسان.حال سمت رفتم

 .خوابه خوابه؟اره.سرش باال رفت

 صورتش رو از دستشو که بودم کردنشون مرتب حال در و موهاش سمت بردم دست
 .برداشت

 .شد خشک دستم

 .بیداربود

 .میکردم نگاه بهش بهت با

 الشح صاحبشون شاید کن نازشون یکم  بری ور باهاشوت هی اینکه جای به:گفت خنده با
 .شد خوب

 .پشتم بردم دستام و هم تو کشیدم و اخمام

 .پرو:من

 .اینجام من میگفت میزد چشمک داشت موهاش ولی

 .سرش بگم بهتر یا موهاش نوازش به کردم شروع بزنه حرفی احسان اینکه قبل

 .بست و چشماش دوباره

 ...که نمیخوام...نمیخوام راستش:من
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 چی؟:گفت کالفه

 .برگردم خوام نمی:من

 .برگردی باید دیگه هفته دو:کرد باز و چشماش

 گفتم متعجب و کشیدم نوازش از دست

 چیییی؟:من

 .میگردیم بر باهم:احسان

 چرا؟:من

 .ازادمه زمانه من االن شده تموم ماموریت:احسان

 باشم؟ داشته ارامش روز چند تونم نمی من چی؟یعنی یعنی:من

 .کنی تحمل منو نیستی مجبور دیگه هستن هم خانوادت نداری؟ اونجا چرا:احسان

 اشهب شده تنگ خانوادم برای دلم برگردم،شاید خوام نمی من تونم نمی من نشو لوس:من
 .تونم امانمی...اما

 ...ایندش به کردن فکر با تونستم نمی واقعا

 دست اما میموندم بود من دست اگه باش مطمعن گندم:ایستاد بروم رو شد بلند احسان
 ونباهاش هم قدر چه هر نگرانتن خانوادت تازه کنم شرکت باید بعدی نیست،ماموریت من

 .باشی پیششون باید هستن تو خانواده بزنی،اونا حرف

 کشوره؟ از خارج دوباره ماموریتت:من

 .باشی هم تو میکنم کاری باشه اگه اما نمیدونم:احسان

 .کردم نگاه بهش متعجب

 .باشی باید همیشه تو:احسان
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 ی مسخره حسای این به لعنت ای.من دخترونه های بافی خیال باز و اتاقش تو رفت و
 .دخترونه مامانی

 .کردم گیر توش االن ولی بودم متنفر شدنا خام این از بچگی از

 .برد خوابم کاناپه همون روی

 

 .گندم:احسان

 هوم:من

 !خوابیدی کجا ببین پاشو:احسان

 هوم؟:من

 کن باز و چشمات:احسان

 .خوابیدم کاناپه رو فهمیدم تازه.زدم پلک بار چند مجبوری

 .شده خشک بدنم اخ:من

 هااا؟ خوابیدی اینجا چرا اخه:احسان

 .عصبیه کردم فکر لحظه یه

 !که نشده چیزی خوب:من

 .بیرون بریم باید پاشو پاشو:احسان

 کجا؟:من

 .گردش:احسان

 .ندارم حوصله:من

 .نشو لوس پاشو:احسان
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 .بستم و چشمام و. نه:من

 .زمین رو شدم پرت یهو

 .کردم باز و چشمام بهت با

 .دیونه بیوفتم تا بود کرده کج رو کاناپه

 چته؟:من

 .شو بلند گفتم:گفت کجی لبخند با

 .پایین برگشتم صورتم و دست شستن بعد. اتاقم سمت رفتم و شدم بلند

 .میخوره زنگ گوشیت گندم:احسان

 کیه؟:من

 فشردم رو اتصال دکمه و برداشتم اپن روی از رو گوشیم.ببین:احسان

 .بله:من

 خبر چرا کنم نمی حاللت و شیرم بخدا هااا؟ گوریه کدوم ندیده خیر دختره:مامان
 ...رف چی نمیگیری؟برای

 هم دختری یه افتاد یادن و زیباتون مراسمات از دلکندی عجب چه جان مامان به به:من
 .داری

 .خونه بیا تو برات دارم میزنی؟ کنایه که واقعا:مامان

 .میام دیگه هفته دو:من

 م؟گل ندادی خبر تر زود چرا برم قربونت الهی شه فدات مادرت اخ:کشید جیغ ذوق با مامان

 .شد عوض هواش و حال زود چه جاننن

 میگه؟ چی:گفت اروم احسان

 گرفتم دست با رو گوشی جلوی
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 .دونم نمی منم:خنده با

 .خندید

 خوابیدی؟ جان مامان:من

 .میزدی زنگ خودت روز هر شدیم نگران چقدر میدونی میگفتم بابات به داشتم نه:مامان

 فقط؟ بزنم زنگ باید من مگه هوووف:من

 بگیرم؟ امار ازت باید چی؟من پس:مامان

 . تو دست از مامان هووف:من

 .خدافظ برم من دیگه خوب:مامان

 .بدم جوابشو نزاشت حتی کرد قطع و

 .بشم حاضر تا اتاق تو رفتم صدا، و سر بی صبحانه یه از بعد و شدم خونه اشپز وارد

 .ایینپ رفتم برداشتم رو بوتها و پالتو.کردم پام رو لیم شلوار و پوشیدم ابی تیشرت یه

 .بلخره شدی حاضر به به:احسان

 بعد؟ دور برم میخوای:من

 .بریم بدو خوردم شکر من نه نه نه نه:برد باال تسلیم نشونه به دستاشو

 .افتاد راه و زد و استارت احسان و شدیم ماشین سوار

 میشه؟ چی هفته دو این بعد:من

 .دونم نمی منم:گفت ناراحت و باشه خورده جا سوالم از که انگار

 وریتمام پی میری راحت تو ولی میکنن پیچم سوال کلی برم اگه بگم؟ چی خانوادم به:من
 .بعدیت

 .نگو هیچی اصال یا میدونم چه میگشتم طوری همین بگو:احسان
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 بخاطرش که ام دیونه من کنه نمی فرقی که براش.پیچوند می منو داشت کامال! راحت چه
 .میکنم خودخوری

 .شدم خیره بروم رو به اخم با و نزدم حرفی دیگه

 نتلع اه همین فقط داره بهم حسی یه حداقل کنه ثابت بهم که عاشقانه رفتار یه از دریغ
 .امدم بیرون فکر از احسان صدای با بهت

 .گندم:احسان

 .جانم:گفتم هوا بی

 فتمگر  قرار با...االن شد چی جانم نمیگم هم النا به من زدم که حرفی از بهت تو رفتم خودم
 .بیرون امدم فکر از دستم روی دستش

 خانومی؟ بخشیدی منو:احسان

  مامان واییی قلبم وای اخییی

 .اهوم:من

 چی؟ نفهمیدم:خنده با احسان

 نبخشم؟ میتونم مگه:من

 .شدم داغ که بوسید و لباش سمت برد دستم

 .خانومی مرسی:احسان

 شاید بلده؟اصال خوانی ذهن این.هااا کنه نمی احساسات ابراز گفتم می االن همین
 .شدم خیاالتی منم اه!!جادوگره

 .شدیم پیاده و کرد پارک و ماشین.رسیدیم بلخره

 !پاساژه همون پاساژ؟این

 .احسااااان:گفتم ناراحتی با احسان به رو
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 جانم؟:احسان

 بگیره منو یکی اخ

 اینجا؟ چرا:من

 مگه؟ چیه:احسان

 گرفتم ازش و نگاهم

 .میدونی خودت:من

 .خودش سمت کشید و گرفتم و دستم

 .کنیم خرید اینجا از نگرانی هیچ بدونه بار اخرین برای خوام می:احسان

 گفتم اخر که کردیم خرید کلی ظهر تا

 .گشنمه من بسه احسان:من

 .بریم بدو!خوب دختر میگفتی تر زود خوب:احسان

 وقذ من جانمش جانم و بود گرفته و دستم خرید اخر تا اول از !کرده تغییر کامال اخالقش
 .میکرد مرگ

 .اقا این از هستیم راضی همینشم به ما 

 شدیم خارج پاساژ از.احسان های شوخی و سرد هوای تو توپ همبرگر یه خوردن بعد

 .بیارم و ماشین برم تا وایسا جا همین:احسان

 .رفت احسان که گفتم ای باشه

 ...که میخوندم رو النا های ام پی داشتم و بود گوشی تو سرم

 ؟ گندددددم:متعجب

 اصال...نداشت امکان این...این.کردم نگاه زد صدا رو اسمم که شخصی به متعجب و برگشتم
 میکنه؟ چیکار اینجا اخه...نه نه نه...نمیشد
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 زیر رفتی شدی آب انگار دختر گشتم دنبالت چقدر دونی کردم،نمی پیدات بلخره:فرشاد
 .زمین

 یگهد من بیارم کم نباید من اما...اما!شده تر اقا چقدر!کرده تغییر بودم،چقدر بهت تو هنوز
 .کردم فرق خیلی من نیستم گندم اون

 میکنی؟ چیکار اینجا...اینجا تو:متعجب

 بده دامها نزاشتم...تا زندگیم همه بشی تا خونم خانوم بشی تو،تا دنبال امدم معلومه:فرشاد
 گفتم عصبی

 یهو چطور زدی پسم که پیش کردی،وچهارسال نمی فکر اینا به که پیش سال چهار:من
 .گفتم تاکید با رو عمو پسر.عمــــو پسر میگی رو جرندیات این و امدی

 چراا...خودتی؟؟ واقعا گندم...گندم:گفت نداشت رو برخوردی همچین انتظار انگار که فرشاد
 شدی؟ عوض

 که همونجایی ها؟؟برگرد چیکار دنبالم امدی ،حاال شدی باعثش خودت:گفتم خشم با
 .بودی چهارسال

 توی وت روز شبانه بودم فکرت به چهارسال من:گفت بود شده گین خشم لحنم از که فرشاد
 و پاک که پیش سال چهار دختر اون برومه رو که گستاخی دختر این نه البته بودی ذهنم
 ...ر*ه دختر این نه بود نجیب

 .شد قطع حرفش گوشش زیر خانودم که سیلی با

 .بزن حرف بعد میگی چی بفهم:گفتم گریه با

 شد مانع حرفش با احسان که بزنه حرفی خواست فرشاد

 ورسیدحرفشر که ما به...نگ ماشین جای اینجا گندم:میومد سمتمون به داشت که احسان
 نداد ادامه

 کیه؟ گندم؟این چیشده:متعجب احسان

 .دارم اسم من میگن درخت به این هی:عصبی فرشاد
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 .من جلوی وایساد امد.نیست مهم اصال االن اسمت:احسان

 شده؟ سرازیر چشمات از اشکات گندمیی؟خانومی؟؟چیشده؟؟چرا:احسان

 .شد تبدیل هق هق به گریم و احسان بغل تو انداختم رو خودم

 هچ اینجا داد قرار بهونه به دخترش دونه نمی روشن عمو چشم:گفت رحمی بی با فرشاد
 .میکنه غلطایی

 هحوال مشت یه و کرد جدا اغوشش رو من سریع بود شده عصبی فرشاد حرف از که احسان
 .کرد فرشاد صورت

 قضاوت زندگیش درباره داری که کی تو عوضی،اصال میزنی داری زری چه بفهم:احسان
 هااا؟ میکنی

 وسط؟ این چیمیگی جوجه؟تو اخه جه تو به کارشم همه من:گفت عصبی فرشاد

 مهه میبینی اینجا که دختری این زدی؟ زری چه:گفت و گرفت محکم و فرشاد یقه احسان
 شدددد؟ فهم خر بگی پرت و چرت ناموسم درباره نمیاد خوشم میفهمی؟هیچ منه زندگی

 .میزد داد با بلند رو حرفاش

 .کرد نگاه من به متعجب فرشاد

 اره؟؟ داره؟ خبر عمو چی؟ یعنی این؟ میگه چی گندم:فرشاد

 .میکردم گریه فقط من

 فهمیدی؟؟؟ گفتم:زد داد بود شده قبل از تر عصبی که احسانه

 روعش شون دعوا و.نمیشه مربوط چیزی تو به:گفت و گرفت یقشو احسان مثل هم فرشاد
 .شد

 و ردنک ول همو یقه .دیگه بسه:زدم داد و رفتم سمتشون به سریع.میرختم اشک فقط منم
 .کردن نگاه من به

 .کردم پاک و اشکام
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 نمی مه دیگه میکنم چیکار و کردم چیکار من نیست مربوط هیچ شما به:گفتم فرشاد به رو
 .ببینمت خوام

 این با برو هه!میخواستم رو دختری چه خاطر بودم احمق من:گفت و زد پوزخندی فرشاد
 .باش خوش رت*س*پ دوست

 .منه قانونی همسر احسان:گفتم عصبی

 .کرد نگاه بهم متعجب

 .ماشین تو برو:گفت و امد سر احسان طاقت

 .... احسا:من

 نشستم اجباری که بود تحکم با انقدر.ماشید تو برو گفتم:گفت بلند و بزنم حرفی نزاشت
 .بود تر دور یکم که ماشین توی

 .ماشین توی نشست و امد احسان دقیقه چند بعد

 نم ببینمش برت و دور یا بزنی حرف فرشاده این با دیگه بار یه فقط میخواد دلم:احسان
 فهمیدی؟؟ تو و میدونم

 .ریختم اشک صدا بی و نزدم حرفی

 فهمیدی؟ نشنیدم:شد تر بلند دادش

 .فهمیدم:خفه صدایی با

 .افتاد راه و زد استارت نظر مورد اهنگ انتخاب بعد و کرد روشن و ضبط احسان

 

 

 امیده پُره واست من مثل اون

 میده پزتو میشینه که هرجا
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 میمیره انقدر واست من مثل اون

 نـــه یا میگیره بغضش میشی مریض وقتی

 واقعا بگو راست

 ..واقعا بگو راست

 

 ای کیا با االن که میده گیر بهت اون

 بیایی که وقتی میگیره دلشوره

 میخونه چشم با نگفتتو حرفای

 چی تولدت

 یانـــه میمونه یادش

 واقعا بگو راست

 ..واقعا بگو راست

 

 نه نگو نه نگو نه نگو برگرد

 نه نگو نه نگو نه نگو برگرد

 نمیتونه اون میدونم چون

 کنه پر خالیمو جای

 نمیتونه ام تو قلب

 کنه سر هیچکی با من جز

 نه نگو نه نگو نه نگو
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 نه نگو نه نگو نه نگو

 

 نه نگو مانکن ساسی جدید آهنگ شعر

 

 پیرهنت به راجع میده نظر من مثل اون

 بزنه بگی که مدلی هر موهاشو یا

 من مثل اون

 بشه چی آخرش واسش نیست مهم

 نه یا میکشه رو پتو سرده خوابی وقتی

 واقعا بگو راست

 من با باش راست رو

 تابه بی بیداره اونم بیداری وقتی

 میخوابه بزور میاد خوابت وقتی

 میچشه لباتو طعم مثل اونم

 نه یا میکشه خونوادش از دست من بخاطر

 واقعا بگو راست

 ..واقعا بگو راست

 

 نه نگو نه نگو نه نگو برگرد

 نه نگو نه نگو نه نگو برگرد
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 نمیتونه اون میدونم چون

 کنه پر خالیمو جای

 نمیتونه ام تو قلب

 کنه سر هیچکی با من جز

 نه نگو نه نگو نه نگو

 نه نگو نه نگو نه نگو

 .نه نگو_ساسی اهنگ

*********** 

 احسان

 پسر.میکردم مقایسه فرشاد اقا اون با خودمو خونه برسیم تا بود من حال وصف واقعا اهنگ
 امالک بود خوب هم هیکلش میکرد جذابش واقعا چشماش درشتی و بود مشکی ابرو و چشم

 بعد و عاشقشه انقدر گندم که داره چی فرشاد؟فرشاد یا بهترم من ایا اما...باشگاهی
 ودب ذهنم توی سوال دارم؟کلی جایی قلبش تو من کنه؟ایا فراموشش نتونسته چهارسال

 ندتاچ و گرفتم خوب پرو ی پسره حال ماشین تو رفت گندم اینکه بعد بود داغون اعصابم
 نبیرو منظره به بود زده زل حرف بی کردم گندم به نگاهی.نیست مهم اما خوردم مشت هم

 ودموخ و بگم بهت و چیزو همه امروز بود قرار من؟مثال دیونه دل این با کردی چیکار لعنتی
 .نشد عوضی پسره اون وجود با اما کنم سبک

 ایصد اخر لحظه.خونه داخل ورفت دوید و شد پیاده ماشین از سریع گندم رسیدیم بلخره
 .شنیدم رو گریش

 .میومد اب صدای و بود باز درش.رفتم اتاقش سمت به و شدم خونه وارد

 .یخ آب دوش زیر رفته لباسا همون با گندم و بازه حموم در دیدم شدم که وارد

 .میکرد گریه داشت.نشستم اب زیر کنارش رفتم

 .بریزی اشک براش نداره ارزش بخدا..نداره رو ارزشش اون گندم،عزیزم:من
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 .شونم روی گذاشت رو سرش و داد تکیه من به

 .شدی خیس:گندم

 .هستش تو بودن خوشحال مهم تویی مهم نیست مهم:گفتم لبخند با

 امد راچ نداشت دوستم دنبالم؟اونکه امد اینجا؟چزا امد چرا:گفت و زد لبخندی گریش بین
 بده؟ عزابم تا

 داری؟ دوستش هنوزم...هنوزم:من

 .اصال نه نه نه:گفت هول یهوییم سوال از متعجب

 .بزنه گندم رو حرف این که کردم التماسش ثانیه چند این تو چقدر دونه خدامی

 میکنی؟ گریه نداره رو ارزشش که کسی بخاطر داری چرا پس:من

 .میدونم چه:گندم

 یرمم من پایین بیا و بگیر دوش یه االنم خوب دختر دیگه نکن گریه خوب!!دونی نمی:من
 .افرین

  اتاقم تو رفتم خیس لباسای با همونطوری

 .گرفتم دوش یه سریع.چکید می صورتم و سر از اب

 کتری ذاشتنگ و گاز کردن روشن بعد.پایین رفتم و مشکی جین با پوشیدم سفید تیشرت یه
 .دمش فوتبال بازی محو و رسیدم نظر مورد شبکه به بلخره.وی تی جلو رفتم بیاد جوش تا

 .امدم خودم به گوشیم صدای با

 بله:من

 .اشناا امسال دوست پارسال احسان اقا به به به:سیاوش

 قدیم؟ رفقای رفیق به زدی زنگ شده چی سیاوش اقا سالم:من

 درسته؟ نیویورکی:سیاوش
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 چطور؟ اره:من

 .تو نه من نه دیگه؟نیای میای تولدمه جشن فردا:سیاوش

 .بیام تونم نمی شرمنده سیاوش:من

 .بیای باید نشو لوس احسان:سیاوش

 اخه؟ کجا بیام بزارم تنها و گندم من سیاوش:من

 گندم؟:سیاوش

 خانوممه نداری،گندم خبر که تو اخ:من

 .میاد جفتش با هرکی بهتر چه بیار خانومتم خوب سالمتی به  به به:سیاوش

 .مجرد ام تو:من

 .انگشتش دوتا رو میزاره و جشن کال دیگه هست(سیاوش خواهر) سایه:سیاوش

 نداری؟ کاری دیگه میایم باش بعله بعله:من

 .بای داداش قربونت:سیاوش

 .بای:من

 .میز رو گذاشتم رو گوشی

 بود؟ کی:گندم

 .برگشتم پله راه سمت به متعجب

 .عشقم:گفتم خباثت با

 .اهان:گندم

******** 

 گندم
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 .روانی شعور بی پسره میکنه هم عشقم عشقم چه عشقت کرده غلط

 ــپتلــ که کردم باز درو تا و اتاق تو رفتم ظرفا کردن جا به جا بعد. شدم خونه اشپز وارد
 .زمین خوردم

 .هستش تو دسته از میکشم هرچی که بمیری احسان اخ

 .پاشدم کله من و ریخته اب هم اینجا رفته خیس خیس طور همون

 تو امد سریع که میدادم فحش عشقش اون و خودشو به زمین رو نشستم

 چیشده؟:احسان

 وت االن داره وجود زمین به بنده مبارک بدن خوردن بجز احتمالی االن؟چه چیشده بنظرت
 ببخشید شما داره کم بچم موقعیت؟ این

 .رفتم بهش توپ غره چشم یه و.زمین خوردم:گفتم سرد

 .کنم پاک رو اینجا نبود حواسم اصال ببخشید:گفت باز نیش با

 .دش حلقه کمرم دور دستاش که بیرون برم خواستم شدم بلند و گرفتم ازش  رو نگاهم

 .گندمی:احسان

 بله:گفتم سرد

 .کردم شوخی برم قربونت:احسان

 .بگیرههه منو یکی

 اکبراااا و ..ال...ی شوخی؟پسره ببینم وایسا

 شوخیههه؟ شوخیه؟نه نه شوخیه اینم اخه

 .چه من به:من

 .مهمونیااا بریم میخوایم فردا تازه دیگه نشو ناراحت:احسان
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 .بگذره خوش برو:من

 خودش سمت گردوند برم

 .میارم هم رو خانومم دوتایی،گفتم:احسان

 چی؟خانومم؟ چی

 !چه؟ من به برو خانومت با خوب:من

 .دیگه تویی من خانوم االن میاری در بازی خنگ چرا دختر:گفت کالفه احسان

 .نگفتم دروغ حلقم تو میومد داشت قلب بگم یعنی

 .مسخره احسان، نشو لوس:من

 تا فردا:گفت تحکم با میشد خارج ازش که طور همون و رفت در سمت به احسان
 .رفت و.حاضری7ساعت

 .اه میارم کم همیشه این جلو که سرم تو خاک ای

 اصال.اتبر  دارم میکنی شوخی من با بیارم تو سر بالیی یه اخ تخت رو انداختم خودمو کالفه
 ...ایول اره میرم نه نه نه.مهمونی نمیرم

 ...برد خوابم که میکردم فکر طور همین

 

 

 میکنی؟ بیرونم خونه از داری بابا؟چرا چرا:من

 .بیرون خونم از گمشو نداری رو ها محبت این ،لیاقت نداری لیاقت تو:بابا

 .کوبیم محکم درو و بیرون کرد پرت منو و

 .شد جاری اشکام و خودم لیز و دادم تکیه در به

 . کردم چیکار زندگیم با من کرد؟خدایا چیکار من
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 .پریدم خواب از و زدم بلند جیغ یه

 

 .تو امد نگران قیافه با احسان و شد باز فجیحی صدای با در

 .خوبی چیشده:احسان

  بودم خوابم بهت تو من

 میشه؟ اینطور من با پدرم رفتار یعنی خدا؟؟وای کردم چیکار من

 .شد جاری اشکام کی نفهمیدم

 .نشست تختم کنار و امد احسان

 دیدی؟ گندم؟کابوس چیشد:احسان

 .دادم تکون اره معنی به رو سرم

 چیه؟ برای اشکات نکن،این گریه باشه؟ باش اروم:گفت و گرفت و دستم

 جلوم گرفت و ریخت اب لیوان یه و برداشت پاتختیم روی از رو اب پارچ سریع

 .کن پاک اشکاتم بخور،:احسان

 کشیدم سر نفس یه و اب

 ..او..بابام...اون احسان:من

 .خوب دختر بخواب فقط االن بعدا نگو چیزس سیس:احسان

 .بود راه بهترین این بستم و چشمام و گذاشتم بالش روی رو سرم

 .گرفت قرار موهام رو گر نوازش دستی که بخوابم که میکردم سعی داشتم

 باشه؟ احسان جز میتونست کی.بود احسان

 .برد خوابم خانوادم به فکر با
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 .دختر پاشو چهاره ساعت گنددددم گنددددددم:احسان

 .میشد نزدیک و نزدیک هی صداش

 .نداشتم رو چشمام کردن باز حوصله من ولی

 احسان واضح صدای حاال و امد اتاق در شدن باز صدای

 .شد دیر شو بلند بچه:احسان

 .بخوابم میخوام:من

 مهمونی بریم باید4ساعت که ناهار،االنم نه خوردی صبحونه میخوابی؟نه چقدر:احسان
 .سیاوش

 کیه؟ سیاوش:کردم نگاهش و کردم باز رو هام چشم خوابالو

 .دیگه تولدشه که دوستم:احسان

 .بابا ای:من

 .اینووو.بیرون امدم صورتم و دست شستن بعد.دستشویی سمت رفتم و پایین امدم تخت از

 .راحته جات:من

 .تخت رو انداخته خودشو راحت

 .بسیار اره:احسان

 .بیرون برو پاشو:من

 ؟.!بخوابه 4ساعت تا یکی میخوری حرص ام تو ببینم میخوام نوچ:احسان

 !مریض دیونه ی پسره

 .بشم حاضر باید پاشو:من
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 .نه:احسان

 .درک به:من

 . دیونه ی پسره .حموم پریدم و برداشتم رو حولم

 .نیست شکر خدارو.کرد باز رو حموم در حسابی دوش یه بعد

 .اینه جلو نشستم و پوشیدم نارنجی شلوارک و سفید تاپ یه سریع

 .موهاست کرده درست وقته حاال

 .به به شینیون عاشق که منم

 . بشه صاف و بکشم اتوشون تا بودم موهام سر ساعت یک

 .امد در فری حالت از بلخره!شد خوشگل چه

 خودم هب اینه تو. کردم تنم بود بلند که روشن ابی لباس یه دخترونه ملیح ارایش یه بعد
 .ترکوندم بابا اوووف .کرد نگاه

 . بود زانوم تا موهام االن

 و کردم پام رو سانتیم7 ابی های کفش.کردم سر رو ابیم شال و کردم تنم رو سفیدم مانتو
 .هستم حاضر من بود6ساعت. رفتیم که برو و برداشتم رو دستیم کیف

 .شد باز احسانم اتاق در که .شدم خارج ازش و کردم باز رو اتاق در

 .ایساد در جلوی

 االاااایش بشه فدات فرشاد ای.مشکی کروات و سفید پیرهن با مشکی شلوار و عنابی کت
 مظلومی تو چقدر

 .میخوردتت داشت مظلوم؟دیشب:وسط پرید عزیز وجدان

 .شدم قانع کامال خوب

 .امد خودش به که کردم ظاهری سرفه دوتا
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 راحتی؟: آمیز کنایه لحن با من

 .راحت راحت:احسان

 .پرو:من

 .ها پله سمت رفتم

 .پوشیدم سانتی7کفش کردم غلط من .خدا یا

 .برداشتم قدم اروم اروم خدا به توکل یا

 .کردم پرواز احسان یهوییه نزدیک صدای با که ها پله روی بودم کرده تمرکز

 .گندم:احسان

 

 .رسید دادم به احسان که بشم یکی پله با بود مونده کم

 . بود گرفته هامو شونه

 .ننه بده خداخیرت هوووف:من

 .بدتر این از سوتی خدااا وای گفتم؟؟؟ چی. دهنم تو کوبیدم

 از ترکیدو نتونست ولی نخنده و بگیره و جلوش میکرد سعی کردم نگاه احسان به و برگشتم
 خنده

 .زهرمار:رفتم غره چشم

 نیستی؟؟ جون خیلی ننه:احسان

 .گرفت اوج خندش

 .احســـان:گفتم جیغ با

 .بریم باش:احسان
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 نم و میخندید و میکرد نگاه من به مقصد به برسیم تا و نمیداشت بر خندش از دست
 .میخوردم حرص

 .شدیم پیاده و رسیدیم بلخره

 .کردم نگاه بهش متعجب که گرفت دستمو و کنارم امد احسان

 .منی خانوم شما چیه؟االن:احسان

 .داد ادامه راهش به غرور با و

 . نزدم حرفی و بودم شده قانع که منم

 .بودااا خدام از نکنید فکر اصال

 سمتمون امد پسری یه شدیم وارد تا

 .امدی خوش احسان داداش به به:پسر

 یه؟ا صیغه چه دیگه تولد ای بچه هنوز سیاوش؟تو چطوری مرسی سالم:لبخند با احسان

 .بچسب رو دورهمی و جشن بهونست عالی،تولد:سیاوش

 .داشتم و هویج برگ نقش کامال که منم

 .هست اینجا هم منی یه بابا که بود این هم منظورم. کردم اکتفا ضاهری سرفه دوتا به

 به هب:گفت لبخند با من به رو تولدشه و هستش سیاوش اسمش فهمیدم حاال که پسری
 .امدین ،درسته؟خوش خانوم گندم شماست خانوم که هم زیبا خانوم این

 .ممنون درسته بله سالم:من

 ...میگ سایه به االن:سیاوش

 .امد دختری یه جیغ صدای کنه تموم رو حرفش اینکه از قبل

 تاقتا که باز نه؟ نمیشی ادم تو بخورم حلواتو خودم ایشاال بمیری ایشاال سیاوش:دختره
 ....این چرا ترکیده بمب
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 و کشید جیغ یهو.من نگاه یه احسان نگاه یه دوباره من به نگاه یه احسان به نگاه یه
 .ندارههه امکان دختر دوست و نهههههه؟احسان:گفت

 .میکردم نگاه بهش متعجب منم

 .سایه من خل ابجی اینم: سیاوش

 .میگما مامان به سیاووش:زد جیغ سایه

 .نیست بیش کودکی بینید می که همونطور: سیاوش

 .میخندیدیم هم احسان و من

 :زد جیغ و بیچاره سیاوش سر کوبید مشت دونه یه سایه

 .دیونه میگی چی باشه حواست

 ؟تو و ابجیش ام سایه ،من دیونس این ببخشید سالم:من سمت برگشت سریع سایه

 .خانومم گندم:داد جواب من جای به احسان

 ،هی داشتن دختر دوست نیست کارتو گفتم چی؟؟؟خانومت چی:زد جیغ متعجب سایه
 .بوووق ی پسره نکردی دعوت مارو چرا نامرد

 میخندیدم منم

 بخندی؟ بلدی نداری؟فقط زبون تو:کرد من به نگاه یه سایه

 .ندهخ جز نمیمونه حرفی میزنی حرف باحال انقدر خوب دختر اخه سالم:افتاد کار به زبونم

 .شدیم دلقکم دیگه بعله:سایه

 .نداری خبر گلم بودی:سیاوش

 کشید منو دست و شیاوش به رفت غره چشم یه

 .میبرم رو خانومت اجازه با:سایه

 کشید خودش دنبال منو ندادو وقت سایه که بزنه حرفی خواست احسان
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 شدیم اتاق یه وارد

 .بریم دربیار رو مانتوت بدو بدو:سایه

 .اوردم در رو مانتوم و شال

 ینجاا اصال ببینم شد؟وایسا گیر جو چطوری یهو ،احسان توووو جیگری چه بابا اووو: سایه
 تو؟ میکنی چیکار

 .امدیم احسان ماموریت بخاطر خوب دختر بگیر نفس یه:من

 پس؟ اورد چرا رو تو وااا:سایه

 .بودم ماموریتشون تو منم:من

 کردی؟ چیکار اصال داشت؟؟ ترس واقعا؟؟؟:گفت بیرون میرفتیم که طور همون

 .بریم بیخیال:من

 .میفهمم که اخر نگو باشه:سایه

 .خندیدم حرفش به فقط

 . اروم دختراا دخترااا:گفت بلند و دخترونه جمع یه سمت برد منو و کشید رو دستم

 .ما سمت برگشتن دختر چهارتا

 .بودن بامزه و خوشگل طورایی یه همشون

 .بدم بهتون توپ خبر یه خوام می:داد ادامه سایه

 چی؟؟:گفت شون یکی

 .بعد کنم اشناتون بزارید اول:سایه

  الی این:کرد اشاره داشت کوتاهی قرمز لباس که دختر اولین به سایه

 سمیرا این:بود تنش مشکی بلند لباس یه بعدیش
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 .جمع فاطی اینم:صورتی و بود باز بسیار لباسش بهدیش

  بود تر کوچیک همه از انگار که دختر هم بعدی

 .صدف من کوچولوی عموی دختر اینم:سایه

 .احسان خانوم گندم اینم:گفت بقیه به رو بعد

 .کردن نگاه بهش متعجب همه

 احسان؟ کدوم:صدف

 .خالااا دیگه سیاوش فاب رفیق :سایه

 .کردن نگاه بهم متعجب همه

 میکنن؟ نگاه بهم متعجب همه کرده چیکار احسان این چیه؟:من

 .داشت اخم که سمیرا اال بخندن همه شد باعث که خندید کرد شروع صدف

 یکس به حاال تا و داره زیاد خواه خاطر که بپا رو شوهرت برو فرزندم:گفت گوسم در سایه
 .کرد اشاره سمیرا به و. نداده رو

 بابا؟؟واقعا؟ نه:من

 .بعله: سایه

 .گرفت دلم بشیم جدا هم از قراره اینکه فکر با

 .گلیااا بحرفیم بشینیم بیاید خب:سایه

 رو رمس متعجب. شد گذاشته هام شونه رو دستی که میخندیدیم و میگفتیم اونجا ربعی یک
 .کردم نگاه احسان وبه باال گرفتم

 کنی؟ نمی اذیت که منو خانوم زلزله ببینم:احسان

 .هاا خودمه عشقه میکنه خانومم خانومم چه اهووو:سایه

 .کرد نگاه بهش عصبی احسان
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 .خودت بره توحفه این بیا میشی عصبی چرا بابا خوب خوب:سایه

 .خندیدن کردیم شروع

 .باشید خوش رفتیم ما خب:خنده با احسان

 .کوچولو میز یه سمت برد و کشید دسمو

 .میزدیمااا حرف داشتیم احسان اه:من

 .بزن حرف من با االن خب:احسان

 وقتی فایده چه:گفتم لب زیر کردم نگاه میرقصیدن که افرادی به رفتم بهش غره چشم یه
 .تری غریبه ای غریبه هر از دیگه هفته

 فهمیدی؟ بیرونا میندازی سرت از رو فکرا این:گفت و هم تو رفت اخماش احسان

 .نزدم حرفی

 نشنیدم:احسان

 .باشه:من

 .بگو زور همش:گفتم اروم

 .نخنده میکرد سعی کردم نگاه قیافش به

 .میزنت بخندی:من

 .تر باال میرفت داشت خندش

 .پرووو پسره

 .شد ضاهر جلوروم دستی که بزنم حرفی خواستم می

 .کردم نگاه سیاوش قیافه به متعجب

 .اقاتون اجازه با ؟البته مادمازل میدید رقص افتخار:سیاوش
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  . بود عصبی کردم نگاه احسان به

 .میکنم حالیت اره؟؟؟ میخندی تو

 . وسط رفتیم و شدم بلند و گرفتم رو دستش

 گوشم نزدیک اورد رو سرش سیاوش که بودیم رقص درحال

 .ببرتت و بکشه رو دستت و بیاد که االنه:سیاوش

 میدونی؟ کجا از:کردم نگاه بهش خنده با

 .هستم خواستی کمک دستمه اخالقاش کردم، زندگی باهاش:سیاوش

 .شد کشیده دستم که بگم چیزی خواستم و خندیدم

 .میداد تکون دست و میخندید داشت که کردم نگاه سیاوش به.احسانه درصد صد

 .اینم دیونس

 روش کرد پرتم و رسید مبل یه به بلخره

 .بروم رو اورد رو سرش که بزنم حرفی خواستم

 .الکلی بوی چه اووف

 .کرده مست نه وای

 .میبینی بد خودت کنی باشه؟دیونم نکن دیونم:احسان

 .کشید سر و برداشت و الکل شیشه

 .سوخت گلوت ؟ چیزی لیوانی یه بابا

 .میشه بد حالت روانی دیونه نخور:من

 .نمیشم مست حاالها حاال من نه:گفت زور با

 .شد زمین پهن بعدش دقیقا و 
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 .شم نگران یا بخندم اینجا بودم مونده واقعا

 .روانی میشی مست بد میدونی وقتی نخور خوب.جنبه بی پسره

 امد سیاوش

 .بود جنبه بی اولم رفت،از هوش از کرد مست این باز بابا ای:خنده با سیاوش

 .خوابوندیمش و اتاق یه تو بردیم رو احسان سیاوش کمک با

 .بریم بیا میاد هوش به دیگه ساعت یه:سیاوش

 .بمونم اینجا بهتره...چیزه ام:من

 . ببخشید دیگه برم من میزنم سر بهتون میام دقیقه چند هر باشه:خندید سیاوش

 .شد خارج در از و 

 .تخت کنار نشستم

 میوفته؟ ما جدایی بعد اتفاقی چه یعنی:من

 ستمدو ام میزنی؟تو پس قلبمو دارم دوستت بفهمی اگه:دادم ادامه سکوت ثانیه چند بعد
 .داشتی دوستم داری؟کاش

 .بودن شده جاری اشکام دوباره

 رفک این به وسطاش چون بود نصفه ها گریه همیشه بود عادتم.نکنم گریه کردم سعی
 لپام هب ضربه چندتا دست پشت با. زدم پس رو اشکام.باشم قوی و شجاع باید که میکنم

 .بره بین از قرمزیشون تا زدم

 !!!(هااا میشه بیشتر میگم میره؟؟؟من واقعا)

 چیمیشه؟ واقعا. بود ناک درد مسئله این به کردن فکر

 .اورد بیرون فکر از منو در صدای

 نیومده؟ بهوش هنوز ،احسان خانوم گندم:سیاوش
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 .خوابیده چی مثل نه:شدم بلند

 درسته؟ خرس:خندید سیاوش

 .خرس بالنسبت:باخنده

 .میبریم رو کیک داریم بیاید،:گفت و خندید سیاوش

 .نیومده هوش به که بینید می:من

 .بلرزه اتاق شد باعث که بلندش فریاد و گوشش سمت.احسان سر باال رفت سیاوش

 .نفست ناز گفت باید که اینجاست ماشاال

 .تخت رو نشست سیخ احسان

 .متمیکش:غرید هاش دندون الی از عصبانیت با دید که و سیاوش. کرد بر و دور به نگاه یه
 .دنبالش افتاد و

 .رسید سر سایه که کردن متر بار سه و اتاق

 .بسههه:سایه

 .بگیرم رو خندم جلوی تونستم نمی من ولی ایستادن

 .میخنده فقط سرشون رو گذاشتن رو خونه اینا بینه نمی دیونه دختره:سایه

 !.ترن عاقل و تر بزرگ من از مثال ؟اینا اخه چه من به:من

 .هنگید سیاوش که سیاوش گردن پس خابوند یکی و کرد استفاده سکوت از احسان

 .فرار برای سرویس تو رفت سریع احسانم

 .پرو بچه کنم چیکار باهات میدونم:سیاوش

 .پایین رفتیم همگی و امد تمیز و تر احسان

  .بسته دریابم رو اقامون که منم .داداشش به چسبید سایه
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 .نفهمیدم هم چیگفتم؟؟؟خودم

 .شد سالن وارد کیک و شد قطع اهنگ بلخره

 کمک؟ امد؟بدونه داره؟؟خودش پا کیک یعنی االن:وجدان

 بزرگی میز روی گذاشتم و سالن داخل اوردن رو کیک خدمتکاران بعله.میخوام معذرت من
 .بود ایستاده سیاوش پشتش که

 .تولد شعر خوندن کردن شروع همه

 .کرد فوت تر زود احسان که کنه فوت و شمع میخواست سیاوش

 .غریباا عجیبا اونجا؟؟ رفت احسان کی اصال

 .شد جمعی خنده باعث که کرد روشن رو ها شمع دوباره و نیاورد کم هم سیاوش

 .کیک تو رفت فرو سرش دقیفا ولی کرد فوت سیاوش اینبار

 . احسان این دست از

 .میخندیدم و بودم گرفته رو دلم منم

 .خامه با شد نقاشی سیاوش صورت کامال

 .بود دنبالش هم سیاوش که من سمت امد احسان

 شارها سیاوش به و.میسپارم تو به پلید شیطان این دست از رو جونم .عزیزم گندم:احسان
 .شد تر باز بود باز نیشم منم.کرد

 .من پشت امد

 .بگیرم اینو حال کنار برو ابجی:سیاوش

 .ابدااا:من

 .کرد اشاره من به و. اورده شانس همسرشم از شانس خوش بچه:سیاوش

 گفتی؟ چی سیاوش:اخم با احسان
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 .پایینا امده شوخیت جنبه:سیتوش

 .کرد فرار اونم که دنبالش پرید احسان

 .شد شروع رقص و اهنگ دوباره کیک خوردن بعد

 .میکردم نگاه رقصیدن می که پسرایی و دختر به داشتم بودم نشسته گوشه یه

 کنارم نشست و سمتم امد سایه

 هست؟ احسان به حواست:سایه

 کجاست؟ نه:من

  میکرد نگاه ای نقطه یه به

 ...به رسیدم و گرفتم رو ردش

 .پرووو میکنه؟سمیرا؟بچه چیکار اونجا دختره این چی؟ چی

 .شدی قرمز که میبینم بعله:سایه

 .نشو لوس سایه:من

 .کالفس میکردم حس .کردم نگاه احسان قیافه به

 .جان جانمی داریم کشی گیس و گیس:گفت خنده با سایه که شدم بلند

 .مسخره:خندیدم

 .شد بلند دید و منو تا احسان  .میزد حرف بند یه سمیرا رفتم سمتشون به

 .مبد جواب نشد منتظر اصال.وسط برد و کشید دستم .برقصی خوای نمی عزیزم:احسان

 .امد خوشمان به به.شدید بود شده قرمز هم سمیرا

 میگفت؟ چی:گفتم میرقصیدیم که همونطور
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 بیراه و بد ام تو از میکرد تعریف داشت من از کنم فکر واال دونم نمی:خندید احسان
 .میگفت

 .کردم اخم منم.خندید شیطون

 .کردم شوخی اخمو خانوم خب:احسان

 .نمیاد خوشم ازش:من

 .خوبیه چرا؟دختر:احسان

 .خوبیه دختر اگه نرقصیدی باهاش خوب؟مطمعنی؟چرا:کردم نگاه بهش مشکوک

 با که دارم حسود و اخمو البته و خوب خوشگل خانوم یه وقتی:گفت گوشم زیر اروم احسان
 .برقصم باهاش چرا کنم نمی عوضش دنیا

 .پایین انداختم و سرم.میکوبید داشت قلبم .نزدم حرفی

 .زارممی تنهات که نکن فکر وقت هیچ وقت هیچ گندم:گفت و داد تکیه سینش به رو سرم

 .کردم نگاهش و گرفتم باال رو سرم

 النا میده عذابم بشم جدا ازش اینکه کردن فکر حتی که کسی.داشتم دوستش که کسی
 .داره دوستم که میفهمونه بهم داره

 داد مالش رو سرش و ایستاد احسان یهو

 خوبی؟ ؟چیشد؟ احسان خوبی:من

 .میکشه تیر سرم:احسان

 کنه؟ ول و تیر که کجاست ا؟هدف:من

 .خندید درد وسطه

 .شدیاا مزه بی خیلی:احسان

 .معلومه:من
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 .مبل روی نشست و کردم کمکش

 . بریم بیارم و لباسام میرم:من

 .احسان پیش رفتم لباسام پوشیدن بعد.نزد حرفی 

 .بریم:من

 .رونبی زدیم رنگارنگ های ارزو و خداحافظی بعد. سایه و سیاوش سمت رفتیم و شد بلند 

 افتادم راه و نشستم راننده سمت

 خوبی؟ االن:من

 .دارم سردرد:احسان

 یهو؟ چیشد:من

 .دونم نمی:احسان

 بیمارستان؟ بریم:گرفتم رو دستش

  بود؟ شده بیهوش کردم بهش نگاهی.نشنیدم جوابی

 .زد خیمه وجودم توی ترس و گرفتم استرس

 .کردم پیدا رو بیمارستان بلخره دقیقه ده بعد

 .اورژانس بخش داخل بردند رو احسان

 .شد خارج اتاق از بود موسن خانوم یه که دکترش دقیقه چند بعد

 رفتم سمتش به سریع

 .دکتر خانوم چیشده:من

 دارید؟ باهاشون نسبتی چه:دکتر

 .هستم همسرشون:من
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 .من اتاق بیاید:دکتر

 .افتادم راه دکتر دنبال.شد بیشتر استرسم

 .شدیم سفیدی ساده اتاق وارد

 .بشینم که کرد اشاره و میزش پشت نشست

 .میز به مبل ترین نزدیک روی نشستم

 شده؟ وارد همسرتون به عصبی فشار اخیر وقت چند این تو:دکتر

 .باشه همین کنم فکر عملیات؟اره اون .کردم فکر یکم

 .بد اتفاق یه بله:من

 باید و هستش موقت زیاد احتمال به که گرفتن عصبی اسم ایشون  فشار این بخاطر:دکتر
  .چیزا اینطور و الکلی ومشروبات دود سمت نرن

 .نداره امکان این نه نه آسم؟نه

 . بیرون زدم اتاق از و کردم تشکر دکتر از

 .اروم دختر اروم موقته گفت باش اروم گندم

 .نبود ساز کار هم خودم های دلداری

 .میاد بهوش کی نپرسیدم اصال.شدم وارد رسیدم که اتاقش به

 . تخت کنار صندلی روی نشستم

 .گرفتم رو دستش

 یهو؟ اخه؟چرا چی آسم؟برای چرا اخه

 .خدا وای

 .برد خوابم که بودم فکرا تو
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 .خانوم ،گندم گندم:احسان

 . کردم بلند تخت روی از رو سرم

 بله:من

 اینجاییم؟ کی از:احسان

 .بود صبح ده ساعت. انداختم نگاهی ساعتم به

 .شد بد حالت برمیگشتیم مهمونی از داشتیم دیشب از:من

 .بسه بلند کرد سعی و گفت اهانی

 .احسان:گفتم ناراحت

 خانومی؟ اینطوریه صدات چرا!جانم:گفت متعجب احسام

 !شد؟ مهربون یهو چه

 ..که گفت دکتر...گفت دکتر دیشب:من

 همیمیرم؟غده؟نکن دارم دارم؟ سرطان گفت؟ چی:گفت بود گرفته استرس یکم که احسان
  نمیشم؟ بابا نکنه...

  بود چی دیگه اخریه این کنار به همه!کردم نگاهش متعجب

 دهخن به کرد شروع هم داده سوتی بود فهمیده تازه انگار که احسان. خنده به کردم شروع

 زیاد احتمال به که داری،گفت عصبی ،آسم خیر نه دیونه بگیر گاز رو زبونت ااا:خنده با من
 .موقته

 .فکر تو رفت لبخند همون با احسان

 میدن؟ زن بهم بیماری این با بنظرت:گفت یهو
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 کرف چی به اینکه برای بخندم یا بشم ناراحت سوالش از کنم تعجب بودم مونده حاال من
 .میکنه

 .خندیدن به کردم شروع و کردم انتخاب رو سه گزینه

 .دلم اخ...تو؟ میکنی فکر چی به..دیونه...وای:من

 .دیگه میگم راست خب چیه:گفت خندیدن هم با سیر دل به بعد

 .هم تو کشیدم رو اخمام

  بگیری؟ زن میخوای  تو:من

 .رو خوشگلش یه اونم بعله:شد باز نیشش احسان

 .میشد گره هم تو بیشتر هاش کلمه تک تک با اخمام

 پیر صالا بگیرم زن کنم غلط من:گفت خنده با و باال برد تسلیم حالت به رو دستاش احسان
 .کن باز رو اخمات تو فقط میشم پسر

 بود گرفته خندم

 پسر؟ پیر:انداختم باال ابرو

 که،میشم؟ نمیشم پسر پیر دیگه کردم ازدواج که من دیگه نه:احسان

 .پسر اقا خیر نه:خندیدم

 هست احتمال یه اهان:احسان

 چی؟: خنده با من

 .کنه پیرم اخماش و رفتاراش با زنم که:احسان

 .احسان سر زدم خنده وبا برداشتم بود خالی که بغلی تخت روی از رو بالش

 ..پرو بچه اره کنم پیرت من:من

 ازیتاااا جون میشم جوون باتو من بابا نه:خنده با احسا
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 داخل امد دکتر و شد باز در که سرش کوبیدم دوباره و بالشت

 .میومد خیابون تا خندهاتون صدای شادی زوج چه:دکتر

 .زدیم لبخند فقط

 با ور اسپرت و باشی مواضب باید فقط بری تونی می خوبه خوبه حالت پسرم خب:داد ادامه
 .باشی داشته خودت

 .کنه رعایت باید گفت رو کار چندتا و

 تا تاقا برگشتم و کردم حساب و صندوق رفتم. دکتر از تشکر و ترخیص برگه امضای بعد
 .بریم

 .شدم اتاق وارد

 .مرتب چه اووو:من

 .میرفت ور موهاش با داشت و بود پوشیده رو کتش بود کرده مرتب و لباساش

 .که نیستم شلخته تو مثل:گفت و انداخت من به نگاهی

 .بودی خوابیده راحت که تو نه دهنم تو میومد قلبم داشت من دیشب پرو:من

 .بریم حاال ممنونم عزیزم، بله:سمتم امد و شد بلند

 .بریم:من

 .گذرانی خوش سوی به پیش:احسان

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

 .میشکنه باش مواضب اونو ااا:من

 .هست حواسم:احسان

 و ادکلن و عطر و عکس قاب توش که کارتون کل و سنگ رو رفت پاش احسان دقیقا و
 .زمین به شد کوبیده بود چیزا اینطور
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 .چشماش تو زدم زل و کردم بلندش و گرفتم رو دستش شاکی سمتش رفتم

 .منو حاال نخور نبود حواسم ببخشید:احسان

 .احساااان:من

 .خونه داخل رفت و بوسید و لپم.میخوام معذرت:احسان

 وشخ کلی و نکرد تلف وقت هم دقیقه یه احسان.گذشته خوش بهم کلی هفته یه این تو
 لیو.داره دوستم که میکرد ثابت کاراش با داشت دقیقا.بود من رو توجهش همه .گذروندیم

 .نیاورد زبون به و نگفت

 .اعتراف برای ها فرصت پایان یعنی این و ایران برمیگردیم داریم هم االن

 .شد بلند نهادم از اه

 اه؟چرا؟:احسان

 .میشه تنگ اینجا برای دلم:من

 .میایم بازم نباش نگران:احسان

 .خانوادم واکنش برای داشتن استرس واقعا اما

 حتی.فرودگاه سمت افتادیم راه چمدون و کارتون تا چند شد که وسایل تمام جایی به جا بعد
 .برمیگردم که نگفتم هم اینا مامان به

 .اصال گرفتیم کی رو اینا نمیاد یادم من.داریم بار اضافه کنم فکر

 .احسان:من

 .جونم:احسان

 کجا؟ میری ایران رسیدیم:من

 .خونه:احسان

 .دارم استرس من:من
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 .کن صبر روزی چند فقط نمیشه چیزی:احسان

 چی؟ که:من

 .میفهمی:احسان

 ندلیص پیداکردن بعد.ایرانی چندتا بلخره جان اخ.شدیم هواپیما سوار و رسیدیم فرودگاه به
 .شد بلند هواپیما.مهماندار توسط الزم نکات گفتن و شدنمون مستقر و

 گرفتم بود نشسته کنارم که رو احسان دست

 .زده لک همه برای دلم تهران جون اخ:من

 .بدبخت من اال هست همه فکر به خانوم دیگه بعله:خندید

 .نشو لوس:من

 ..میگ راست خب چیه:احسان

 .احسااان:من

 .کنم چیکار باهات میدونم خانوم گندم باشه:احسان

 .نزدم حرفی

 . جوجه غذا و بود نهار وقت

 .بشورم رو دستام میرم:من

 .برو باشه:احسان

 .شستمن جام سر برگشتم دستام شستن بعد.بهداشتی سرویس سمت رفتم و شدم بلند

 .بود مشغول احسان

 افر  رو بدنم تمام بدی حس که بودم جویدن درحال .دهنم سمت بردم و کردم پر رو قاشقم
 و گرفتم دهنم جلوی و دستام سریع(روتون به گالب.)اوردم باال بود مزه بد انقدر.گرفت
 .سرویس سمت دویدم
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 .اوردم باال رو بود شکمم توی هرچی

 .خبیثشه خود کار

 .برات دارم

 .نکردم هم نگاه حتی بهش.صندلیم سمت رفتم

 .کنارم احسان و بودم پنجره سمت من

 بخو.سرمونه باالی و توش میزارن رو چیزا اینطور و کیف که قسمتی سمت بردم دستم
 .گناهه؟نه نمیدونم رو اسمش

 .نبستمش کامل ولی کردم بازش

 .جام نشستم

 .ع،سری بده رو کیفم سریع احسان:گفتم سریع بیاد یادم چیزی انگار دقیقه چند بعد

  .رتشس تو شد پرت کیفم درش به خورد دستش تا اما داره برش که شد بلند سریع احسان

  .هوا رفت اخش

 .مسخندیدم ریز منم

 .نکنه درد دستت سرجاش بزار ندارم الزمش میبینم که االن ام:گفتم

  .بود شده قرمز پیشونیش وسط و دماغش.نشست عصبی احسان

 .میخندیدم داشتم منم

 .کن صبر روز چند فقط باتو میدونم من:گفت اروم احسان

 .میخندیدم فقط منم

 .گرغت اوج خندم باز و .میره یادت میشی بزرگ نخور قصه عزیزم...اخیی:من

 میخورد حرص فقط هم احسان
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 .ایران رسیدیم بلخره

 .شده تنگ خانوادم برای دلم که اخ

 .کرد ترمز پامون جلو ماشین دوتا که شدیم خارج گاه فرود از هامون بار گرفتن بعد

 .بیرون امد عیسی و شد باز ماشین اولین در

 .شد خارج ازش اقایی یه و شد باز ماشین دومین در

 .سمتمون امد عیسی

 ام شما خدمت در ماشین ،اینم امدین خوش تنتون پاره وطنتون به سالم سالم:عیسی
 .رفتیم

 ترف ماشین به بار جایی به جا بعد هم اقا اون .شد ماشین دومین سوار رفت و گفت اینو
 .رفتن و شد دومی ماشین سوار

 .کل عقل کنیم سالم نزاشت اصال:احسان

 .داشت عجله:من

 .داشت،بریم کار اداره کنم فکر اره:احسان

 .زد استارت و شدیم ماشین سوار

 خونتون؟ میری:احسان

 .اره:من

 ..میگم گندم... چیزه ام:احسان

 میگی؟:من

 بیام؟ منم نیازه:احسان

 .کشید عمیق نفس یه و

 رو؟ تو هم بکشن منو هم که بیای:من
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 که؟ نفهمیدن:احسان

 .بفهمن کجا از بابا نه:من

 .میشه تنگ برات دلم:گفتم که بود سکوت دقیقه چند

 .نبینیم همو دیگه نیست قرار:احسان

 چی؟ یعنی:من

 .میفهمی:احسان

 .بخدا کرده مسخره.میفهمی میفهمی هی بابا ای

 .ما خونه در جلو رسیدیم

 .گرفت رو دستم که بشم پیاده خواستم

 باشه؟ شاپ کافی01ساعت فردا:احسان

 .باشه:زدم لبخند

 . بستم در و شدم پیاده

 .گندم:احسان

 کردم نگاه داخل به شیشه از

 .جانم:من

 .دارم دوستت:احسان

 .رفت و داد گاز

 هایی لحضه اخرین تو دقیقا!91دقیقه!سریع چقدر.کردم نگاه ماشین خالی جای به متعجب
 .عجیبه پسر این.گفت میدیدیم رو دیگه هم که

 .کردم نگاه گوشی صفحه وبه برداشتم قدم خونه سمت به خورد زنگ گوشیم
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 عجیبه هاش اخالق همه پسر این!احسان؟

 بله:من

 .بگم بهت رفت یادم چیزی یه:احسان

 چی؟:گفتم متعجب

 و ارید خانه فقط بخونی درس بری کنی،نمیزارم سر چادر باید بعد به این از اینکه:احسان
 .ساالریه مرد هم خونه هاری بچه

 چی؟؟؟:گفتم متعجب

 .احساااان:گفتم عصبی دفعه این و کردم فکر یکم

 .کردم شوخی شم فدات جانم:احسان

 .دیونه:من

 . بیارم درت شوک از میخواستم فقط میزنم زنگ بهت دوباه گندم:خنده با احسان

 .پرووو پسره. شدم زده شوک اعترافش بخاطر که اینه منظورش اااا

 .خیلی پرویییی خیلی:من

 .کردم قطع رو گوشی و 

 . شد باز در که دادم فشار رو زنگ .بودم رسیده خونه در به

 !در جلوی میگفتن چیزی شعری بیت یه همیشه!عجیبه

 ...بروم رو صحنه با اما شدم وارد باز نیش با

 !!!شماا:من

 .بلندشدن خانواده تمام

 .،فرشاد،مامان،بابا،حسام عمو زن، عمو
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 .رو چیز همه میدونن، که بود معلوم ها چهره از

 .زمین روی افتادم و شد رها دستم از چمدون

 .آور عزاب خیلی و بود محض سکوت.هیچی. نمیزد حرف کسی.سمتم امد حسام

 .اغوشش توی کشید و منو و کرد بلندم

 دختر؟ گندم؟چرا کردی چیکار:گفت گوشم زیر اروم

 .بیرون بیام حسام بغل از که شد باعث بابا داد صدای.نزدم حرفی

 .ندارم گندم نام به دختری بیرووووون،من:بابا

 ....فک که نیست اونطور بابا:سمتش رفتم

 .بیروون:زد داد

 .بدم توضیح بزارید:گفتم بلند

 ؟اینکهچیرو بدی؟ توضیح چیرو:گفت و روبروم امد بود شده قرمز عصبانیم شدت از که بابا
 هی دارم نمیدونستم که بودم احمق چقدر داشتم؟اینکه اعتماد دخترم به و بودم احمق من

 رو؟ میکنم؟چی تعلیم ه*ز*ر*ه دختره

 .میکرد نگاهم داشت پوزخند با انداختم فرشاد به نگاهی

 .میدادم جواب بابد نداشت معنی سکوت

 حرف هب و نداره اعتماد دخترش حرف به که پدرم برای متاسفم واقعا متاسفم:گفتم بلند
 سریپ با یکسال من،درسته، پدر اینجان،درسته اموالش بخاطر فقط که میده گوش ادمایی
 شما اما تره پاک دارید اطمینان بهش شما که فرشادی از دارم اطمینان که کردم زندگی
 ..محکو رو من االن دارید

 .شدم ساکت صورتم توی خورد که سیلی با

 فرق االن اما. خوردم سیلی کلی بودم بچه نه. نخوردم کتک تاحاال بگم تونستم نمی
 .نیستم بود گل تو سرتاپاش همیشه که کوچولو بچه اون من االن.داشت
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 .بود اشتباه پدرم کار واقعا .بود اشتباه

 هرهچ این برای دلم.شد زده غم نگاهم رسیدم که مادرم به. انداختم جمع به نفرت پر نگاهی
 .برم باید که حیف اما بود شده تنگ واقعا

 هم حسام که شدم خارج حال از و کردم بلندشون.رفتم کیفم و چمدونم سمت به دو با
 .میزد صدام وقفه بی و امد دنبالم

 .شدم متوقف حرکت از

 ...اح پیش سال یک واقعا...واقعا تو گندم:ایستاد بروم رو حسام

 .بده ادامه نزاشتم

 .باش داشته اعتماد بهم تو حداقل میکنید،حسام فکر شما که نیست اونطور اما اره:من

 .دارم اعتماد کوچولو لبجی به همیشه من:حسام

 .ماشین سمت رفتن راه به کردم شروع

 میری؟ کجا:حسام

 .اینجا مونم نمی فقط دونم نمی:من

 رسیدم ماشینم به

 سوییچ؟:من

 .دستم داد رو سوییچ حسام

 .کجاست اصال نمیدونم که جایی به افتادم راه و زدم استارت شدم ماشین سوار

 .داشتم ترس ازش که افتاد اتفاقی دقیقا

 میرم؟ کجا دارم کنم؟اصال چیکار باید نکردن؟حاال باور رو حرفم خانوادم چرا

 سما این بازم.احسان.گرفتم دست به رو گوشیم .خورد زنگ گوشیم که بودم فکرا این تو
 . اصال بدم؟نه جواب.غریبه
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 .کیفم توی انداختم و کردم خاموش رو گوشیم

 تمهس اصفهان راه تو فهمیدم یهو که بودم فکر توی و میروندم هدف بی طور همین شب تا
 پرتاب و محک ضرب یه و شدم هل دادنهاش چراغ و کامیون بوق باصدای ! بود دیر اما.

 .....ماشین شدن

 

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

 احسان

 برگردم راه وسط همین از داشتم دوست.جایی برم گندم بدون خواستم نمی دلم اصال
 .دنبالش

 .کردم پارک و ماشین رسیدم خونه به

 .کردم بازش کیلید با و رفتم در سمت به

 .شدن بلند متعجب همه.هستن هم گیسو و ارش دیدم که شدم خونه وارد

 .سالم:زدم لبخند

 رایب دلم چقدر اخ.کردم بغلش محکم منم. بغلش تو کشید منو و سمتم کرد پرواز مامان
 به لیو نیست بلد رو چیزا این اصال که خانوم گندم.شده تنگ مامانم رفتنای صدقه قربون

 .دارم دوستش هرحال

 شد؟ تموم ماموریت ندادی؟ خبر مادر؟چرا امدی کی من بشم گلم پسر فدای:مامان

 .موفقیت با شد تموم بله تر اروم جان مامان:من

 .شکر رو خدا:مامان

 .نشستیم پرسی احوال و سالم از بعد

 امده؟ در طرف کدوم از افتاب!اینجا خانوم گیسو!عجب چه:من
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 واییه و حال یه گفتیم داشتیم مهمون هم دیروز از نبودین،واال شما اینجام زیاد من:گیسو
 .کنیم عوض

 مهمون؟:گفتم متعجب

 .عموم خانواده بله:گیسو

 شدم بلند جام از سریع

 کدوم؟:من

 .داریم عمو یه کال ما:گفت متعجب گیسو

 امده؟ هم فرشاد:من

 ...شما ولی امده بله:گفت قبل از تر متعجب گیسو

 .ماشین سمت دویدم توانم تمام با بده ادامه نزاشتم

 .افتادم راه و شدم سوار

 .خدا وای.گندم. گندم.گندم

 .گرفتم رو شمارش برداشتم رو گوشیم

 !بود خاموش گوشیش اما کردم تکرار دوباره.نداد جواب

 .زیاده نمردم که همین میدونم فقط.خونشون جلوی رسیدم چطور دونم نمی

 لویج رفتم دو حالت به شد باز درکه.میزدم زنگ هم سر پشت و زنگ رو گذاشتم رو دستم
 .ورودی در

 .کرد نگام متعجب و بازکرد درو حسام

 اینجاست؟:من

 چی؟:حسام
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 پوزخند با فرشاد.میکردن نگاهم متعجب و بودن نشسته همه داخل رفتم و کنار زدمش
 .بکشمش میخواست دلم که میکرد نگاهم

 کجاست؟ گندم:من

 هااا؟ کی؟ چه؟تو تو به:گفت عصبی و بروم رو امد و شد بلند گندم پدر

 تاده؟اف براش اتفاقی ؟؟چه کجاست منه،میفهمید؟؟ زنه شوهرشم،گندم من:گفتم عصبی

 .میکردم نگاهم زده شوک همه

 .اه میشه وارد شوک امروزهمش:گندم عمو

 شرکت ایبر  میکرد زندگی هم با که و یکسال این گندم پلیسم من المصب ده:گفتم عصبی
 .زدم داد رو اخر فهمید؟کلمه نمی چرا بود عملیات توی

 .نمیشد باورشون شاید.میکردم نگاه بهم متعجب

 و کردم حماقت میدونم ولی کجا دونم نمی رفت:گفت بود شده اروم االن که آذر اقای
 .لعنتیی بشه جدا من از دوباره دخترم گذاشتم

 .ره؟ب کردید کاری چرا!باشه اینجا ساعت چند بود قرار رفت؟فقط چی یعنی:زمین افتادم

 .بود نکرده تغییری هیچ حالتش کردم نگاه فرشاد به

 .دیوار به کوبوندمش و گرفتم رو یقش و سمتش بردم حمله

 بمیری؟ داری هااا؟نگفتم؟دوست نبینمت گندم بر و دور دیگه نگفتم مگه:من

 ...کمـ خیلی براش شدن کس بی همینه اون مثل دختری لیاقت:فرشاد

 کش همسرم بودن پاک به باشم داشته شک هم کسی هر ببند،به کثیفتو دهن:زدم داد
 .چشمام جلو از میشی گم هم بگه،حاال بدی گندم از هم کسی فهمیدی؟نمیزارم ندارم

 .شد بلند مادرش جیغ که صورتش تو کوبوندم دست با که شد تر رنگ پر پوزخندش
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 شدن خفه حاله در کردم حس که .کنن جا هم از مارو داشتند سعی فرشاد پدر و گندم پدر
 امد امحس.بکشم نفس تونستم نمی.زمین افتادم و شد رها فرشاد ی یقه از دستام.هستم
 .احسااان؟خوبی چته شد؟؟ چی:سمتم

 .شین..ما...اسپره..اس: من

 .شد خارج خونه از و در سمت دوید و گرفت رو ماشین سوییچ. بود دستم سوییچ

 .میشد بدتر و بدتر داشت حالم

 .میرفت راه مخم روی مادرش و گندم عموی زن گریه صدای

 .... و شندیم رو حسام تند قدمهای و در صدای میشد تار داشت چشمام

 

 

 . نشستم تخت روی.کردم باز رو چشمام شدید درد سر با

 .امد یادم اتفاقات همه!گندم اتاق!اینجا

 .شد تر شدید دردم سر

 .میومد صحبت صدای رفتم حال سمت به.پایین رفتم و شدم بلند

 .بود اشوفته خیلی و میزد حرف تلفن با که شدم حسام متوجه رفتم که جلوتر

 چیشد؟ خوب:حسام

 ور تلفن!!میکرد؟ گریه داشت.رفتم طرفش به افتاد دستش از گوشی ثانیه چند بعد
 گوشم کنار گرفتم و برداشتم

 و میخوره ماشین به کامیون ندیده هم گندم و بوده شب چون میگن که اونطور:فرشاد
 نن،الوومیک پیدا رو سوختش جسد میرن وقتی میگیره اتیش و جاده توی میشه پرت ماشین
 ...الوو حسام

 .در سمت رفتم و کردم پرت رو گوشی .نشنیدم چیزی دیگه
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 .بودم نکرده حضم رو مزخرف جمالت اون هنوز

 میری؟ داری ؟کجا کجا:گرفت و جلوم و سمتم دوید حسام

 .بود قرمز قرمز کردم نگاه چشماش به

 کجاست؟:من

 چی؟:حسام

 ادرس؟؟(زدم داد)بیمارستان؟:من

 تمومرفتتتتتت، بسوزونی؟میفهمی بدتر رو اونا بری خوای چیکار؟می میخوای:زد داد حسام
 .شد تموم(گریه با اروم) احسان چی همه شد

 من،زندگی عشق .بود سخت باورش.میریختیم اشک داشتیم دو هر .کردم بغلش
 . من حماقت بخاطر هم فقط.شد پر پر چیزم من،آرزوم،نفسم،همه

 باال هقم من؟هق بازم چرا اتفاق همه این مــــن؟بعد چرا خـــــــــــدااااااا:زدم داد بلند
 .رفت

 .بود شده تموم من برای چیز همه دیگه بود شده سیاه دنیام

 .من به لعنت

 

 

 *بــشـود گـــر بـاورتـــ*

 *نـشـــود گـــر*

 *نـیــســـت حـــرفـــی*

 *مـــیـــگـــیــرد نـــفـســـمــ*

 * تــو هـایـ نــفـــســـ کـــهـ هــوایــی در*
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 (ســـپــهـریـ ســهــرابــ*)نـیــســـتـ* 

 

 

 *بـــعـد سـالــ یـــکــ*

 

 .بریم بگیر چیزی یه دیگه بسه صدف اه:من 

 .بگو تو!کنم؟ چیکار نیست چیزی احسان:صدف

 .بریم:من

 .نبودی حوصله بی انقدر تو:صدف

 .دنبالم هم صدف.افتادم راه و برداشتم مفازه ویترین از رو نگاهم

 .میدونی که خودت صدف کرده فرق چیزا خیلی:من

 .پسرعمه میدونم خوبم بله:شد هم در اش قیافه

 ونهخ سمت رفتم و گاز رو گذاشتم پامو شد سوار صدف تا شدم سوار .رسیدیم ماشین به
 .دایی

 .نزدیم حرفی رسیدن تا

 .شد پیاده صدف و کردم ترمز

 .خدافظ:صدف

 .خونم سمت به کردم رانندگی و دادم تکون سری

 که شبایی شدم،شاهد خورد شدنم، اب ،شاهد بود مرگم شاهد سال یک این که ای خونه
 انجامش تونستم نمی خانوادم بخاطر اما بمیرم بزنم رو اسپره خواستم نمی و میگرفت نفسم

 .بدم
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 زا گرفتم تصمیم اتفاق اون بعد ماه یک حدودا. خونه داخل رفتم و کردم پارک رو ماشین
 .ببینم خودم بخاطر رو مادرم رفتن دست از تونستم نمی واقعا چون بشم جدا خانوادم

 .چشمم جلوی امدند سال یک اتفاقات بازم.سالن داخل کاناپه روی انداختم رو خودم

  .کشدیدش که بودید شما رفت شما خاطر به اون:من)

 .بریم بسه احسان:گفت و سمتم امد آرش

 سمت رفتم و .برید شما میمونم من:گفت و انداختم گندم عموی پدررو یه نفرت پر نگاه یه
 .سنگ روی کشید دست و نشستم.شد خاک توش زندگیم که قبری

 هام شونه.کنی نابودم نبود قرار بزاری،لعنتی تنهام نبود بری،قرار نبود قرار:من
  .شد باز در که بودم خیره سقف به و بودم کشیده دراز روتخت...)روز41 بعد.....(میلرزید

 .دیرشد دیگه نیستی؟پاشو حاضر چرا:گفت بود ناراحت که مامان

 .نمیام:من

 چرا؟:داشت بغض صدا مامان

 داشته ترحم حس بهم نسبت کسی نمیخوام رو، کس هیچ ببینمشون خوام نمی:من
 .خوااااام باشه،نمی

 

 میخواستیش؟چرا؟ نگفتی چرا؟چرا:گفت و تخت لبه نشست مامان

 فکر به فقط ،چون دونستم نمی هم خودم چون:گرفت دستام تو رو سرم و تخت رو نشستم
 .کردم حماقت ،چون بودم عملیات رفتن پیش درست

 .کنی ازدواج باید:گفت جدیت با مامان

 چی؟؟؟:گفتم بلند

 .کنی ازدواج باید شده فوت هم دختر اون ببینم رو رفتنت دست از تونم نمی:مامان

 .(عمرا:گفتم بیرون میرفتم که طور همون شدم بلند
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 .وسط میکشید و ازدواج میدیدی منو وقت هر مامان .گرفتم رو خونه این اون از بعد

 نییع صدف با باید گفت و زد داد سرم عصبی اینجا بود امده که بار یک هم ماه پنج بعد
 .کنیم ازدواج داییم دختر

 .خاستگاری مراسم مثال رفتیم مجبوری اما.نرفتم بار زیر ماه یک تا

 باالیی درک و خوبیه دختر گفتم رو چیز همه صدف به .بزنید حرف برید گفتن وقتی
 ره ها خانواده دست از االنم.میکنه کمکم و نیست راضی ازدواج این به که گفت اونم.داره
  .بیرون میریم بار یه وقت چند

 .بیرون امدم خودم مزخرف زندگی فکر از

 .ایستادم اینه جلو و اتاق تو رفتم

 .میگیرم ارامش باهاش ساله یک که رنگی مشکی

 خورد زنگ گوشیم که میشد بسته داشت چشمام تخت روی انداختم خودمو کالفه

 !عیسی

 بله:من

 خوبی؟بیکاری؟ سالم:عیسی

 .نه سالم:من

 مکث)عموی پسر فرشاد پسره این کالنتری بیای بگم میخواستم باش:عیسی
 .گندم،اینجاست(کرد

 چی؟ بخاطر:من

 .مواد:مایکل

 .میام االن:من

 .افتادم راه و شدم حاضر سریع
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 .رسیدم کالنتری به ساعت نیم بعد

 .بودم اتفاقی همچین یه منتظر. شدم وارد

 .شدم عیسی اتاق وارد سریع

 کجاست؟:من

 .بشین خبرته ،چه سالم:عیسی

 .نشست بروم رو که مبل رو نشستم

 .کردن درست پاپوش براش میگه خودش:عیسی

 دادگاه؟ زمان:من

 .بزن حرف باهاش برو ،میخوای فرداست:عیسی

 .باشه:من

 .شدم بازجویی اتاق وارد نظامی لباس پوشیدن از بعد

 !تو؟:گفت متعجب دید منو تا

 باشم؟ اینجا نداشتی انتظار:من

 شکا عشقت فراق در داری االن و شدی کار بیخیال کال میکردم فکر راستش نه:زد پوزخند
 .میریزی

 .میشد بلند دود کلم از.شدید بودم شده قرمز

 انجام االن که خالفی با کشتیش نرفته یادم و هنوزم:دیوار به کبوندمش و گرفتم و یقش
 .اخرته نفسای کن ،فکر باش مواظب پس ببرمت دار پای میتونم دادی

 اساملب خودم دفتر رفتم.کبوندم در و شدم جارخ اتاق از در سمت رفتم و زمین کردم پرتش
 .بیرون زدم و کردم عوض و

 .صدف دنبال برو بگه میخواد االن خدا اه.مامان . خورد زنگ گوشیم
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 بله:من

 داری؟ کار جایی پسرم،فردا سالم:مامان

 تونستم نمی ولی اره بگم میخواستم

 .نه:من

 .عقدتونه دیگه هفته دو خریدتون ادامه برید صدف با فردا:مامان

 .کردم قطع رو گوشی و گفتم ای باشه

 .بزارم اگه عمرا!عقد هه

 .خونم رفتم شدم ماشین سوار

 .خوابیدم و تخت رو انداختم خودمو لباسام کردن عوض بدون

 

 ۰کردم باز رو چشمام گوشی مسخره صدای با

 بله:من

 نگز  بهت که کرد مجبورم مامان ولی بودی خواب میدونم ببخشید سالم:ناراحتی با صدف
 دنبالم؟ میای .بزنم

 .باشه:من

 .شدم بلند و کردم قطع رو گوشی

 .ادمافت راه و پوشیدم مشکی جین شلوار و مشکی تیشرت یه و شستم صورتمو و دست

 .بیاد تا زدم بوق تا چند اینا دایی خونه در جلوی رسیدم

 .8:31اوه کردم نگاه ساعت به

 .شد سوار و امد صدف ربع یک بعد
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 ...ام دیر ببخشید سالم:صدف

 بده ادامه نزاشتم

 .سالم:من

 .افتادم راه و زدم استارت

 .شدم حوصله بی که ساله یک

 .شد خیره اطراف به ناراحت صدف

 .شدیم نظر مورد پاساژ وارد حرف بی.شدیم پیاده و کردم پارک و ماشین.رسیدیم بلخره

 .خرید مانتو یه فقط صدف ساعت یک بعد

 .بودم کالفه واقعا

 .بخوریم چیزی یه بریم صدف بسه:من

 .باش:صدف

 .دادیم سفارش غذا و بروش رو رستوران رفتیم و بیرون امدیم پاساژ از

 .میرم دارم:صدف

 کجا؟:من

 .تحصیل ادامه برای کانادا:صدف

 .نرسه عقد روز به تا کنی اقدام تر زود باید فقط خوبه:من

 .میرم جمعه:صدف

 ندارم رو هاشون غر غر حوصله بشم گور، و گم باید منم پس:من

 .بخوای تو هرطور عشقم بله:خنده با صدف

 .کوچولو افرین:زدم لبخند
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 عصبی و میدی فحش چقدر میزنه زنگ عمع وقتی راحتی،میدونم دیگه بزرگ اقا:صدف
 .میشی

 .درسته بعله:شد تر بزرگ لبخندم

 .بیرون زدیم رستوران از صدف های خنده شوخی و نهار بعد

 .خرید میری بازم نگو:گفتم کالفه که بودیم رستوران در جلوی

 .عقدمونه دیگه هفته مثال ای حوصله بی چقدر عشقم اوه:خنده با صدف

 .مثال:گفتم باخنده

 .بود رفته بین از خندش و بود شده خیره ای نقطه به صدف

 .گرفتم رو ردش

 .نداره امکان این... این چی؟

 .بود شده خیره بهم

 .نداره امکان این...این اما..اما. خودشه. همونه کردم نگاه صورتش به

 .گندم:صدف

 .کردم نگاه صدف به

 .نبود .کردم نگاه نقطه همون به برگشتم دوباره

 هم صدف اما... امااا.زدم توهم که رسیدم نتیجه این به و کردم نگاه و بر و چی؟دور یعنی
 .دیدش

 نزدم؟ اره؟توهم دیدم دیدیش؟درست:صدف سمت برگشتم

 چرا... چرا اما نزدی توهم بود خودش اره:بود دیده رو گندم های عکس که صدف
 .بود؟ نمرده مگه ببینم رفت؟وایسا

 .شدیم ماشین سوار.امد دنبال هم صدف. ماشین سمت رفتم حرف بی
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 .چیه جریان دونم نمی واقعا النا زدم زنگ.خونه رفتم و رسوندم رو صدف

 ...سالاام الو:من

 

 

 گندم

 .تهران رسیدم بلخره.زد برق چشمام

 .النااا بدو بدو:من

 .شدیم بیکار هم کارمون از خانوم بخاطر تروخدا ببین:النا

 میای؟ یا بدم فحش:خندیدم

 .شید سوار بیاد دیگه بسه:گفت روشنا

 .شدیم سعید ماشین سوار

 ها؟؟ تهران بیاید تر زود ما از روز دو شما میده معنی چه:النا

 .امدیم داشت دوست خانومم:سعید

 .اوق:النا

 .ذوق از کرد قش بگیر رو روشنا اون النا:گفتم خنده با

 رکنیو من وقتی پیش سال که روشنا و سعید خونه به رسیدیم بلخره شوخی و خنده با
 .گذشته به رفتم بازم اخ ....بودم

 .شدم خونه وارد

 ...دوتا شما باید بونم خوابه دو دلیل به متاسفانه:سعید

 .عالی هم خیلی بخوابیم اتاق یه تو باید دوتا ما:کرد قطع رو حرفش النا
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 .خواب تو رفتیم و اتاق تو پریدیم خونه کل و اتاق دادن نشون از بعد

 .دخترااااااااااااپاشیدددددددددد:روشنا

 .تخت رو نشستیم سیخ

 روانی؟ چته:من

 .خرید بریم میخوایم شید بلند:روشنا

 .شدیم ماشین سوار و افتادیم راه شدن حاضر بعد

 میریم؟ کجا:من

 )...(پاساژ:سعید

 ....که جایی دقیقا

 .بیرون انداختم ذهنم از رو فکرا این

 .شدیم پیاده و رسیدیم بلخره

 .بیاد و کنه پارک رو ماشین سعید تا موندیم منتظر پاساژ روبروی

 .شده خیره جایی به ناراحتی با النا دیدم

 .گرفتم رو نگاهش رد

 احسان.انداخت من به نگاهی دختره؟دختره اون اما.بود خودش اره.بود؟ احسان این...این
 .کرد نگاه سمت این به و انداخت دختره به نگاهی

 .زده توهم میکنه فکر االن مردم میکرد فکر که کسی.دید منو دید

 .شد جاری اشکام

 

 .مکان اون از رفتم و دویدم سریع
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 .میکردم گریه ها راه توی غروب تا

 خاموش رو گوشیم که زدن زنگ بهم چندبار روشنا و النا.میکردن نگاه بهم متعجب ادما
 .کردم

 .دلمه توی که عشقی به من؟لعنت به عشقشه؟لعنت دختره نداشت؟اون دوستم اون

 .هستم خونمون در جلوی دیدم امدم خودم به وقتی

 .بیرون امد حسام و شد باز در که کنم فرار اونجا از خواستم

 .کردم نگاهش اشکی چشمای با زد خشکم سرجام

 .میکرد نگاهم شک با و متعجب

 گندم؟..گن:حسام

 .کردم گریه بلند و آغوشش تو رفتم

 میکرد؟ گریه اونم. میلرزید هاش شونه

 .امدم بیرون بغلش از

 نکن گریه ابجیت جون نکن گریه:من

 ...خودتی؟تو؟اینجا؟توکه:حسام

 .نمردم من اما بودم،میدونم مرده:من

 چطوری؟:حسام

 .رو چیز همه میدم توضیح:من

 .شکرت خدایا شکرت زندست،خدایا زندگیم زندست،همه من کوچیک ابجی:حسام

 .کرد بغلم و

 .داداشی بود شده تنگ برات دلم:من
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 .بدی توضیح بهم رو چیز همه باید بریم:حسام

 .کرد اشاره خونه به و

 .شاپ کافی بریم بیا نه نه:من

 .افتادیم راه و گرفت و دستم و داد تکون سری حسام

 .رفتی؟ چرا کشیدیم چی سال یه این تو دونی نمی:حسام

 .خونه اون به برگردم خوام نمی شد بابا تقصیر:من

 .اورد فرشاد سر بالیی چه ندادی؟نمیدونی خبر احسان به چرا کنار به ماها:حسام

 چی؟:من

 راه هوار و داد و خونمون و امد صدا سرو با احسان رفتی تو روز اون اینکه از بعد:حسام
 دهش الغر میکشید،خیلی عذاب چقدر ببینی نبودی شد ذره ذره سال یک این انداخت،توی

 .پوشه می سیاه هنوزم بود پیش ماه یک دیدمش که باری اخرین

 .بود شده تر الغر بود ،درست بود پوشیده مشکی.امد یادم صبح صحنه

 .داره دوستت خیلی:حسام

 سفارش بعد و نفره دو میز یه پشت نشستیم شدیم وارد و شاپ کافی رسیدیم
 پارمیس؟:گفتم

 .خندیدیم.بیاد در شما سال مثال تا کردیم عقد:حسام

 .داداشی مبارکه:من

 بودن فتهر  و بودن گرفته کوچیک جشن یه برگردی نیویورک از اینکه از قبل که گیسو:حسام
 .زندگیشون خونه سر

 .خالی جانم،جام ای:من

 ...بابا و مامان به:حسام
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 .گم نمی فعال:من

 .بود مرگت سالگرد پیش هفته داری خبر راستی:حسام

 .واال نه:خندیدم

 چیه؟ جریان سال؟اصال یه این بودی کجا:حسام

 . االن تا نیویورک از کردم تعریف رو ماجرا تمام

 زنی؟ نمی زنگ چی؟بهش احسان:حسام

 .دیدم امروز که صحنهای با اما بود شده تنگ بسیار بسیار براش دلم اینکه با

 .نه:من

 چرا؟:حسام

 مزاحمشون خوام نمی من بودن خوش و میخندیدن داشتن دختر یه با دیدمش امروز:من
 .بشم

 .بود سخت برام کلمات این گفتن

 .بپرسی ازش بهتره ،اما مایلی هرطور باشه:گفت ناراحت حسام

 .دونم نمی:من

 .خونه رسوند منو حسام

 .باال رفت جیغشون صدای شدم وارد تا

 میشم؟ نگران هان؟؟؟نمیگی بودی گوری کدوم:روشنا

 .نبود خوب حالم یبخشید سالم:من

 .بود فکر تو النا شدم اتاق وارد

 .سالم:من
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 دختر؟ خوبی ترسوندیم هوف:هوا پرید

 .دیدم رو ،حسام اره:من

 باهاش؟ زدی چی؟حرف:النا

 .گفتم بهش رو چیز همه اره:من

 نه؟ شدی سبک یکم حداقل خوبه:النا

 .شدم خالی واقعا اره:من

 .خرید بریم باید دوباره صبح:گفت استرس با النا

 .باشه:من

.... 

 ویترینی؟ یه جلو خبره چه امدیم تازه خوبه حاال اه:من

 .داخل میرم من همینجا بمون اصال اه:النا

 .عالی هم خیلی:من

 . مغازه اولین داخل رفت و رفت غره چشم یه

 .موندم تنها من .دیونست

 .که برگردم خواستم

 .سالم:احسان

 .وایسادم سیخ

 ها؟ داره وجود هم منی نکردی فکر و رفتی:احسان

 .بود پریده رنگم.کردم سکوت

 ها؟؟؟:دادزد
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 .میکردن نگاه ما به همه.شد جاری اشکام

 .خروجی در سمت کشید و گرفت خوشنت با دستمو

 .کنم مقاومت تونستم نمی

 .ماشین تو کرد پرتم و کرد باز و ماشین در

 .افتاد راه و شد سوار

 .میروند و ماشین عصبی

 .میکرد رانندگی داشت فقط احسان و میریختم اشک من شد تاریک هوا که زمانی تا

 .بسه:زدم داد و شدم خسته

 و رفت که میزدن بوق هی ها ماشین.هوا رفت اخم و شیشه تو خورد کلم که ترمز رو زد
 و کرد پارک سبز فضای یه روبروی

 .بود قرمز چشماش.کرد نگاه بهم

 به ننکرد زندگی سال یه نه؟پس بود کننده دیونه رانندگی ساعت چند این بسه؟:احسان
 چطوریه؟ نظرت

 .گرفت شدت اشکام

 .سخته برام دیدن قرمز چشمای با رو تو سال یک بسه،بعد لعنتی بسه:زد داد

 .شدم پیاده حرف بی و کردم باز درو

 .نیمکت یه روی نشستم و پارک داخل رفتم

 .ایستاد بروم برو رو و امد احسان

 کردی؟ و اینکار باهام چرا:احسان

 .بود تر اروم

 .متاسفم:من
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 چقدر که کنی فکر این به باشی؟که بفکرم که نداشتی دوستم هم ذره یه حتی یعنی:احسان
 میکشم؟ عزاب

 بودم فکرت به خوب،خوب خیلی دارم دوستت خوب چرا...چرا:ایسادم بروش رو شدم بلند
 خانوادم ردس های رفتار طاقت برگردم تونستم نمی اما بودم تو فکر به خودم از بیشتر خیلی

 .بودم شده عصبی.میزدم نفس نداشتم،میفهمی؟نفس رو

 تره؟از سخت کدوم داشتم؟ رو تو از بودن دور طاقت من چی؟ من:گفت بلند احسان
 ؟کشیدم عزاب چقدر میدونی مرده؟لعنتی عشقت بگن بهت یا باشی شده ترد خانوادت

 .کردم اشتباه میخوام، معذرت:گرفت شدت اشکام

 .موهاش الی برد رو دستش و زد چرخ یه کالفه

 .بود خوابیده عصبانیتش سمتم برگشت

 .میخوام کشیدم،معذرت داد سرت نکن،ببخشید گریه:بغلش تو کشید منو

 .کردم بغلش محکم

 .دارم دوستت:احسان

 .میدونم:من

 .پروو:خندید احسان

 میدونم اینم:من

 بگی چیزی یه منتظرم:احسان

 .نمیگم باش منتظر:من

 نمیگی؟:احسان

 ...نمگ نه:من

 .لبام رو گذاشت رو لباش و بدم ادامه نزاشت
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 .شد منتقل بهم که بود حسی بهترین سال یک از بعد

 کلی درونش میدونم فقط. بود دقیقه چند یا ثانیه چند دونم نمی
 . بودیم افتاده نفس نفس به.شدم دور ازش.بود عشق،عذاب،عصبانیت،کالفگی

 .میزارم پیش پا من االن گذاشتین پاپیش شما بار اولین:گفت باخنده احسان

 .افتادم نیویورک توی پاساژ یاد

 داشتیم؟ خان احسان:خندیدم

 بگی؟ خوای نمی هنوزم خانوم گندم ،خوب خانومم میخوام معذرت:خندید احسان

 .عشقم دارم دوست رو شما من بابات فرزند اریا احسان محترم اقای:من

 .احساساتی ابراز چه:خندید احسان

 .بدی توضیح و چیز همه کشیدم،باید عذاب چقدر نداری خبر دیونه:گرفت دستمو

 .باشه:من

 .کردم شروع و نشستیم

 من مثل که بود ای دیگه دختر یه اون نیوفتادم دره توی من اما بود واقعی تصادف :من
 بیمارستان رفتم.ببینه زربه سرم و بشکنه دستم شد باعث تصادف.اصفحان میرفته داشته

 مثل.ننببی منو نزاشت النا که امد پلیس.کردم تعریف براش رو جریان.دیدم رو النا اونجا که
 به دز  زنگ هم پلیس که مردم و منم اون گفت النا. نداشته اسمی و ادرس هیچ دختره اینکه

 و امد النا روز اون شب.روشنا خونه رفتم و کردم فرار ازبیمارستان و کرد کمکم النا .خانوادم
 شک که این بخاطر النا.بوده اونجا هم فرشاد و انداختن راه وشیون گریه کلی خانوادم گفت
 .امد فیلم کلی خودش قول به و کرد شرکت مراسما تو و تهران رفت روز هفت تا نکنن

 احسان)میاد بدم ازش هم خیلی که بودم نفر یه(کردم نگاهش شیطون)فکر به همش
 خوش کلی و سال یک خالصه کنکور و دانشگاه برای بخونم گفت دید و حالم که النا(خندید

 خیلی که رو نفری یه و قبولبشم تهران دانشگاه داشتم ارزو خوندیم درس و گذروندیم
 معمر  سال ترین سخت سال یک این البته شد هم طور همین که ببینم رو دارم دوستش

 .بود
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 درسته؟ دارن دوست بسیار رو بنده که پیداست بانو توضیحات از:احسان 

 .پرووووو:گفتم حرصی

 .کردم چه بانو فراق در بگم بنده حاال:احسان

 بروم رو امد و شد بلند ،احسان تقلبی عروسی و عقد و صدف ماجرای کل تعریف بعد

 .شو بلند خانوما خانوم خب:احسان

 .زد زانو جلو که شدم بلند متعجب

 احساااان:گفتم ذوق با

 .نزن جیغ ترکوندنمون الو وسط دختر:احسان

 چشم بله بله اوه:من

 غم رد سال یک و عشقم با زندگی سال یک بعد حاضری شما یا گندمم عزیزم بانوی:احسان
 یکنی؟م ازدواج بامن بگم تر ساده ؟یا برسم بانو گندم شما یعنی عشقم به االن من عشقم

 .کنه خر رو طرفش که داشت زبون یه نداشت پولم اگه بشر این

 .بعلههه:گفتم و خندیدم

 ..نع پات و دست چهار:احسان

 .بده ادامه نزاشتم

 دنبالش افتادم عصبی

 .لوسییییی خیلی:من

 .شدی بیجنبه نبودی پیشم سال یه:احسان

 .که واقعا:من

 .بغلش تو افتادم و دادم دست از رو تعادلم که بزنه حرفی برگشت و ایستاد یهو
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 کرد حلقه کمرم دور و دستاش محکم

 باش،خوبی؟ مواظب:احسان

 .اره:من

 بود زندگیم روز ترین هیجان پر امروز.بودم اورده دست به که بود ارامشی یکسال بعد

 .بود دلتنگ اونم اینکه مثل زد نمی حرفی هم احسان

 .دارم دوستت:احسان

 .میدونم:من

 تو؟ و:خندید

 .دارم دوستت میدونی میدونم:من

 .میدونم خوبم:احسان

 .خورد زنگ گوشیم که شدیم ماشین سوار رفتیم و گرفت دستمو

 بعله:من

 کجایی؟:روشنا

 .احسان پیش:من

 برمیگردی؟ کی:روشنا

 .کیه کرد اشاره احسان

 .میگردم بر کی میگه روشناست:من

 .من بده رو گوشی:احسان

 .سمتش گرفتم رو گوشی

 .رو فرمون دستش یه با بود گرفته رو گوشی دستش یه با
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 احتمال به...نمیشیم مزاحمتون دیگه ممنون....احسانم......خانوم روشنا سالم:احسان
 .خدافظ.....حتما......زیاد

 .سمتم گرفت رو گوشی

 گفتی؟ چی:من

 .نمیاد گندم گفتم:احسان

 چی؟ یعنی:گفتم بلند

 بشی؟ دور ازم بزارم دوباره اتفاق اون بعد که نداری انتظار:احسان

 .نزدم حرفی

 .کوچیک ویالیی خونه یک به رسیدیم سکوت توی

 .شد خونه کوچیک باغ وارد ماشین

 .شدیم خونه وارد باهم و سمتم امد احسان که شدم پیاده ماشین از

 .بود خوشگل خیلی بودنش کوچیک با

 امد؟ خوشت:احسان

 .نشست بروم رو هم احسان که مبل روی نشستم

 خودته؟ خوشگله،برای خیلی:من

 .ماست نه،برای:احسان

 .زده ذوق منم اخ اخ

 فضولی؟؟ برم:من

 مببین چیزی یه برم خانومی،منم شد تو ماله دیگه راحتی،اینجا هرطور:شد بلند احسان
 .نه یا بخوریم هست

 .هستی ای نمونه زن افرین:گفتم خنده با
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 .کردم فرار سریع و

 .تو دست از:خنده با احسان

 چرم الیمب به به.بود کار اتاق که اولیه.بود اتاق تا چهار و میخورد پله تا سه سالن گوشه یه
 . مشکی میز و ای قهوه

 به.گشتم رو کشوها بیخیال.نمیاد یادم اورده؟هیچ کجا از من؟اینو عکس .میز پشت رفتم
 کووو؟ پس بابا ای!!نبود اما.اسلحه یا کلت یه کردن پیدا امید

 .شدم خارج اتاق از بیخیال

 .شدم بعدی،واردش اتاق

 ماا ندارم گرفتن عکس به ای عالقه خودم که اینجاست؟من من عکسای چرا!نمیشد باورم
 .من عکسای از بود پر خواب اتاق این

 نه؟ خوشگله اتاقمون:احسان

 !اتاقمون؟

 زمانی؟ چه....اینا...نمیشه احسااان؟باورم:من

 ...نداری خودتم که یادگار عکس یادته؟یه رو فالحی مازیاد اهنگ:احسان

 ..تنهام خیلی که وقتی شبهام رفیق شده:وگفتم ادامش من

 .بردم پناه آغوشش به

 ...خانوادم با...کردم؟باتو چیکار من:من

 .شد تموم سیس:احسان

 نداری؟ دوست!نه؟ یا خوشگله نگفتی:احسان

 .عالیههه!!ندارم دوست:من

 !خالیه؟ بعدی اتاق رفتم
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 .باباس کوچولوی بچینی،اتاق خودت سلیقه با باید رو اینجا:احسان

 .نمیشه باورم اصال!احسااان:من

 

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

 تسم برگشتم.عشقم به رسیدن و دیشب چشمم جلوی امد چیز همه .کردم باز رو چشمام
 .بود خوابیده تخت روی کنارم که احسان

 .شو بلند احسان...احسان:من

 حسابی و درست سال یه از بعد:گفت و بغلش تو کشید منو کنه باز و چشماش اینکه بدونه
 .گذاشتی اگه خوابیدم

 .پاشودیگه:موهاش رو کشیدم و دستم

 .دقیقه01:احسان

 .دقیقه ده فقط:من

  

 .بودم زدع زل دیوار به ساعت نیم کنم عرض چه که دقیقه ده

 .شد بلند متعجب احسان که تخت رو نشستم عصبی

 چته؟:احسان

 .خوابالو انقدر هم مرد بسته دیگه شو بلند:هم توی کشیدم رو اخمام

 .چیشده گفتم حاال:احسان

 .شو بلند:زدم جیغ که بخوابه میکشید دراز داشت

 .کنم خفت االن میخواد دلم:تخت روی نشست و کرد پوفی

 .تونی نمی:من
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 .خدااااا شدم هم کی عاشق دارم شانسی عجب من واقعا اره:گرفت ناراحت حالت احسان

 .شدم خارج اتاق از .شدم بلند و رفتم بهش غره چشم یه

 .بشه روشن سماور زدم و شدم خونه اشپز داخل

 و برداشت من از تر زود احسان که بشم خارج خونه اشپز از خواستم خورد زنگ گوشیم
 .داد جواب

 حرف خودش با باشه. . . . مرسی. . . . . دیگه اره. . . . . . .حسام داداش سالم به به:احسان
 .بزن

 .سمتم گرفت رو گوشی و خونه اشپز امد

 گرفتم رو گوشی

 بله:من

 دیگه؟ تموم رسیدید هم به اره؟ شد درست چی همه بلخره خانوم ابجی سالم:حسام
 کیه؟ خاستگاری

 .بعد هستم زنده که بفهمن اینا مامان باید اول خبرته چه سالم:من

 .شدم قانع منطقیه:حسام

 . دیونه:خندیدم

 کجایی؟ االن:حسام

 .احسان خونه:من

 سرت؟ پشت بیارن در حرف میخوای چیکار؟بازم اونجا: حسام

 کنم؟ چیکار شوهرمه خب حسام:من

 اید؟ صیغه:حسام

 .اره:من
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 .خونه میای زود نکردید که عقد خب:حسام

 ..خون اون تو برنمیگردم من:من

 بدم ادامه نزاشت و کشید دستم از رو گوشی احسان

 اریبی در بازی غیرتی میخواستی اگه بشه،تو دور ازم گندم زارم نمی دیگه حسام:احسان
 از فتر ....منه زنه گندم نیست حالیم چیزا این من......فرشاد دهن تو میکوبیدی یدونه باید

 .میگن چی نفهمیدم من و بیرون خونه اشپز

 باشه:میزد حرف داشت هنوزم امد احسان که ریختم چایی دوتا و  چیدم رو میز
 .خدافظ قربانت...مواظبم.....داداش

 !!!!میکردن دعوا داشتم که اینا

 .دونفره صبحانه این بده حالی چه اخ:گفت و میز پشت نشست امد

 کرد؟ قبول که گفتی چی:من

 .نیست مناسب تو برای مردونه های حرف:احسان

 .که واقعا:گفتم حرصی

 خونتون فردامیریم گفتم نکن قهر:احسان

 چی؟:زدم داد

 .بفهمن باید که بلخره:احسان

 ...اما:من

 .بخور رو صبحونت سیس:احسان

 .خورد زنگ گوشیش که بود نون نزدیک دستش

 .کنیم کوفت رو صبحونمون گذاشتن اگه:گوشیش سمت رفت و شد بلند عصبی

 .جاش نشست امد و برداشت رو گوشیش
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 .کشت خودشو بده جواب:من

 بگم؟ چی بیرون برو صدف با بگه اگه مامانه:احسان

 .فکر تو رفتم

 .رو راستش:من

 .کرد برقرار رو وتماس بیرون داد رو نفسش

 خونه لطفا همه.....خونه امروز.....میدم توضیح......تونم نمی.......سالم:احسان
 .....خدافظ باشه........باشید

 .کرد قطع و

 اونجا؟ میری:من

 .اونجاا میریم:احسان

 .نههه احسااان:من

 .بشی خودم مال باید شدم خسته دیگه گندم بسه:احسان

 ....من اخه:من

 .کنارتم من:احسان

 .خوردیم رو صبحونمون سکوت توی و نزدم حرفی

 .داشتم استرس خیلی بریم که گفت احسان صبحونه بعد

 حتوضی رو چیز همه احسان . شدیم برو رو داییش زن و داییش با شدیم که خونشون داخل
 .بدرقه رفت هم احسان مادر رفت و کرد هوار و عصبیداد داییش که داد

 کنه زنده دوباره و احسان تونست که کسی تنها امدی، خوش:امد من سمت به پدرش
 .میطپه تو بخاطر فقط که من پسر دل با کردی تویی،چیکار

 . پایین انداختم رو سرم خجالت از



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا.پ –جو انتقام خانم و آقا

      

 
329 

 داشتیم؟ باباااااا:احسان

 .امدین خوش دوتون هر هرحال خب؟حقیقته،به چیه:بابا

 .احسان بزرگ مادر و پدربزرگ سمت رفتیم و کردیم تشکری

 و خوب بسیار ادمی بزرگش پدر اما بشه خوب باهام تا کشید طول بود اخمی بزرگش مادر
 .بود مهربون

 .سالن توی نشستن و امدن همه

 .نیستم راحت بریم؟اینجا:گفتم که بودم احسان کنار

 .بریم مجبوریم باشید ساکت اینطوری اگه:گفت جمع به رو و زد لبخندی احسان

 .رفت یادم پذیرایی اوخ:گفت مامانش

 .آریا خانوم نیازی نه نه:گفتم که شد بلند

 چی؟؟ خانوم:گفت و کرد ای بامزه اخم

 .اریا...ار:گفتم متعجب

 .نیستمااا اریا من:گفت

 چیهه؟ شما فامیلی دقیقا پی:گفت اریا اقای

 .مامان بگه بهم باید دخترمه که گندم ولی هست که اون:گفت احسان مامان

 .داریاا انتظارایی جان مامان:خندید احسان

 .میگن راست جون مامان دیگه درسته خب انتظاری چه:گفتم سریع من

 ادی هنوز پسر وسط نپر:گفت احسان به رو و .من برم قربونت:وگفت کرد نگاهم مهربون
 نگرفتی؟

 .هوله یکم میکنه داریی طرف زنش از داره پروانه،خب:پدرجون

 .نیست بلد هنوز وارده تازه بچم اوخ اوخ:جون مادر
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 .داشت اخم.کردم احسان به نگاهی

 .دیگه درسته:گفتم اروم

 رفتن هرا من اعصاب رو کنی شروع میخوای باز گنددم:گفت عصبی و سمتم برگشت احسان
 رو؟

 .دادم تکون رو سرم و شد باز نیشم

 .برگردوند روشو عصبی

 .بابات پیش بیا و کن درست قیافتو احسان:مادرجون

 چرا؟:احسان

 .بدو عروسم پیش برم میخوام:مادرجون

 ....فکر اصال مامان:احسان

 .پاشو نزن حرف:گفت و کشید رو دستش مادرجون

 .بود زوم من رو هم کال.پدرش کنار رفت و شد بلند و کرد پوفی

 .کردم نگاه بود نشسته احسان سرجای االن که مادرجون به

 .باباشه نه؟؟مثل غده:مادرجون

 .خندیدم

 .میکنم حالیش خوب بزن زنگ بهم خواستی کمک:مادرجون

 .مادرجووون:من

 .میکنه داری طرف چه حاال خب:مادرجون

 .خندیدم

 .بده گوش من به خوردیش بسته پسر ای:گفت بلند جون پدر
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 .نیست حواسش و میکنه نگاه من به داره .سوتی بازم .کردم نگاه احسان به

 .گفت که احسان کمر تو زد مشت یه جون پدر

 .تر اروم من هان؟پدر:احسان

 .اخه نمیشنوی:پدرجون

 بخ کن درک میکنی تعریف رو مامان با خونتون رفتید که اولی روز خودت که شما:احسان
 .زندگیه اول

 .بکش خجالت:پدرخون

 .بکشم ندارم مداد:گفت و خندید احسان

 .پرو:پدرجون

 .کردن بحث الکی بسه نهار بریم پاشید:مادرجون

 .احسان خونه برگشتیم شب.گذشت خوش کلی و بود خوب خیلی روز اون

 .تخت رو خوابیدم و اتاق تو رفتم مستقیم من

 .بعد بیار در و لباسات:داخل امد احسان

 .ندارم حوصله خوام نمی:من

 .شو بلند گنددددم:گفت عصبی احسان

 .شدم بلند ترس با

 میزنی؟ باشه،چرا خب:من

 .بود تنم تیشرتم همون نداشتم که لباس اوردم در رو مانتوم

 .تخت رو پریدم دوباره

 .بخوابم پایین میرم:احسان
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 چرا؟:کردم نگاهش متعجب

 .باشی راحت:احسان

 ...اما:من

 .بست درو و بیرون رفت توجه بدونه

 .اخه؟ شاکیه؟اما صبح از نکنه چشه

 .پایین رفتم و کردم باز درو

 .بود چشماش روی دستش و بود خوابیده کاناپه رو

 .احسان موهای الی بردم رو دستم و کاناپه پایین نشستم

 .کرد نگاه بهم و برداشت رو دستش

 شده؟ چیزی احسان:من

 .هوم:احسان

 بگی؟ بهم میشه:من

 .خونتون میریم اره،فردا:احسان

 چی؟:من

 داری؟ دوستم تو گندم:احسان

 اره سوالیه چه این:من

 داری؟ اعتماد بهم:احسان

 .نبودم اینجا که نداشتم اگه:من

 .جاست همین مشکل:احسان

 چی؟:من
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 .کن درک گندم شدم کنم،خسته استفاده سو اعتمادت از خوام نمی:احسان

 .ایم صیغه فقط ما اینکه و.نداشتم امادگی.نزدم حرفی

 فردا؟ برای هستی پشتم:احسان

 .پشتتم همیشه من:من

 .داریم جنگ فردا بدو بخواب بدو:گفت و بوسید و لپم

 .میبریم:خندیدم

 .برد نمی خوابم ولی اتاق تو رفتم

 .استرس بازم خدااا میشه؟ای چی فردا

 .بود خواب.نشستم احسان بروی رو و سالن تو رفتم بیرون امد اتاق از کالفه

 .صورتش روی کشیدم رو دستم پشت

 رو دستم عسری که خورد تکون.کنم ترکت دیگه تونم نمی تونم نمی!بامن کردی چیکار ببین
 .اتاقم توی رفتم و بوسیدم رو لپش.میشه بیدار باشم اینجا این از بیشتر. کشید

 

 .کردم باز و چشمام نوازشی احساس با

 .احسان:من

 .خوابالو ببینم شو بلند دلم جونه:احسان

 ساعت؟:من

 .خانوم ظهره دو:احسان

 میشه؟ تموم ها سختی این کی استرس بازم

 .تخت رو نشستم
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 .بریم تر زود:من

 .بریم بخور چیزی یه اول:احسان

 .خورم نمی:من

 چی؟ یعنی:احسان

 .دارم استرس:من

 .میکنن قبول:احسان

 .خداکنه:من

 حاضر و خوردم رو بود خریده احسان که غذا یکم و شستم رو صورتم و دست.شدم بلند
 .شدم

 .شدم ماشین سوار

 .زدم زنگ حسام به:احسان

 گفت؟ چی:من

 .زده حرف باهاشون:احسان

 من؟؟ چی؟؟؟درباره:من

 .کرده قش مامانت ولی نگرانشیا اره،گندم:احسان

 .نباش نگران هااا امده هوش به سریع:داد ادامه سریع بزنم حرفی امدم تا

 .کردم غلطی چه خداااا وای:من

 .داشتیم هم بچه یه االن نمیزدی مردن به خودتو سال یه اگه دیگه اره:خنده با احسان

 .احساااان:گفتم عصبی

 کنی؟ ازدواج باهام خواستی نمی خب؟یعنی چیه:احسان
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 .نوچ:شیشه سمت برگردوندم رومو

 .نبند خالی:احسان

 .پروو:خندیدم

 .میکردم فکر بچه اسم به که بود باری اولین این

 .غضنفر بزاریم  اسمشو:گفتیم هم با احسان منو

 .خنده از شدیم منفجر یهو. کردیم نگاه هم به متعجب

 .بشههه غضنفرش فدای بابا...اخ:احسان

 .خنده از بودم شده منفجر واقعا

 .امد بند خندمون که دقیقه چند از بعد

 پسر؟ چرا:احسان

 .رسید ذهنم به یهو دونم نمی:من

 .پسره شد معلوم االن از:احسان

 .لوس:بازوش به زدم مشت با

 بزاریم؟ چی اسمشو واقعا خب:احسان

 .بسهههه احساااان:من

 .مبگیر  بابات از و اجازت کن صبر میرسم حسابت به میزنی داد من سر ضعیفه:احسان

 .گفت اینو کلفت صدای با

 .ترسیدم اهو:من

 .کوچولو خانوم وقتش به:احسان

 .گفته چی فهمیدم تازه
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 .احساااااان:زدم جیغ

 .دختر شدم کر خب خیلی:احسان

 .خونه جلوی رسیدیم

 بشید؟ پیاده میدی افتخار آریا خانوم:احسان

 .نه:گرفتم ژست

 .شو پیاده پرو بچه ااا:احسان

 .شدم پیاده خنده با

 .میخندیا خیلی:شوخی با احسان

 نداری؟ منو خوشی دیدن چشم حسود چیه:من

 .بریم بدو میگیرم انرژی کلی اتفاقا:گفت میشد خونه وارد که همونطور احسان

 .شدیم خونه وارد

 .دارم استرس باز:من

 .بخندیم شی زمین پخش نمیگیرمت بیوفتی اینبار:احسان

 .برسه تو به دستم من احسااان پرویی خیلی:دنبالش افتادم

 نخواستیم اصال:گفت و حسام سمت رستم نبود اطراف به حواسم اصال شدم سالن وارد
 .هست خودم داداش

 .تسلیم من کوچولو خانوم باشه:احسان

 .افتاد سالن اطراف به نگاهم تازه

 .حسام و آرش.خواهرم.مادرم.پدرم
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 سالم..سال...س:من

 زیر خوابوند و باال روبرد دستش عصبی .بود شده تنگ براش دلم. سمتم امد مادر
 ابلحانه رکا یه.حقمه سیلی این واقعا میدونستم و نگرانی و محبته روی از میدونستم.گوشم
 .دادم انجام

 .سمتم امد سریع احسان

 بشه خنگ دلت تا بزن کردم اشتباه میدونم بزن داری دوست تا چند هر بزن حقمه:من
 .بزن مامان

 .اشتد نگه صورتم رو گونه نوازش رو دستش که صورتم تو میزدم خودم و گرفتم و دستاش

 میمیرم؟ من نگفتی احمق دختره:مامان

 .آغوشش تو کشید منو

 .بود شده تنگ برات دلم:من

 .تری شق کله همه شقی،از کله:مامان

 .نبودم کاش:من

 .برگشتی که خداروشکر:مامان

 کم منم اما. بود کرده مرده نا حقم در که کسی .پدرم سمت رفتم و امدم در مامان بغل از
 .بودم نکرده اشتباه

 .بود نشسته مبل رو

 .بغلش تو کشید منو و نزاشت که ببوسم رو دستش خواستم نشستم

 .نداشتم باورشون که زدم رو حرفایی که ببخش بابا،منو دختر ببخش:بابا

 .نبودم خوبی دختر اصال ببخش منو شما:من

 .نبودی اصال که اونو:خنده با بابا
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 .گیسو و آرش سمت رفت و بیرون امدم بابا بغل از خنده با

 قدرچ نمیدی؟میدونستی خبر و میگیری عروسی خبر مرسی،بی بزرگه ابجی مرسی:من
 .ببینم رو عروسیت داشتم دوست

 .کرد اشاره آرش به .نیست من تقسیر:گیسو

 .حسام سمت رفتم بزنه حرفی بزارم اینکه بدونه و انداختم بهش نگاهی

 چی؟ یعنی گرفتن عروسی نبودم من بود نامردی خب

 .افتاد سرفه به که حسام بغل تو رفتم

 .میکرد ندگاه داشت خنده با .کردم نگاه احسان به

 .نیست گودزیال که احسان میکنمااا لهت میرنم حسااااام:من

 دیگه؟ ببینم ابجیمو میزاری داداش:گفت احسان به رو و خندید حسام

 .حرفاس این از تر پرو خودش نزارم منم:گفت خنده با احسان

 .رفتم غره چشم احسان به .خندیدن همه

 .کرد بغلم سفت

 .کرد میشه چیکار دیگه ای دیونه:حسام

 .رفتم تو به:من

 شد سبز جلوم پارمیس که بیرون امدم حسام بغل از

 .شدییی داداشم زن بلخره سالاام اا:من

 .کردم بغلش محکم

 .سالم،دیونه:پارمیس
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 .خندیدیم و گفتیم کلی گذشت خوش کلی شب تا

 

 و گذاشتن رو عقدوعروسی قرار و امدن احسان خانواده روز اون فردای خونه موندم من
 لهاما احسان خواهر راستی میکردیم بازی داشتیم جونا ما نفهمیدم اصال من که اینا و مهریه

  . زده ذوق منم کرد تعریف ازم کلی و بود خوبی بسیار دختر. امد بچش و شوهر با هم

 تو ماالن و. ودوماد عروس لباس و گرفتیم رو وسایال تمام. گذشت باد و برق مثل هفته یک
 .کرده دیر که هستم دوماد اقا منتظر ارایشگاه

 .گوشش به زدم زنگ

 .میرسم االن خیابونم سر خانومم الو:احسان

 .کردیاا دیر اقا خب:من

 .راحتی شما من سر ریخته کارا همه:احسان

 شدی؟ خسته بشم قربونت من الهی:من

 میشه؟ خسته هم زندگیش روز بهترین ادم مگه خدانکنه،نه:احسان

 .عشقم نه:من

 .درارایشگاهم جلوی االن من برم قربونم:احسان

 .امد در صدا به زنگ

 .کرد باز درو ارایشگر

 .دارم استرس میدونی:من

 .میکنم پرواز دارم دیدنت برای من ولی:احسان

 .شد وارد در از

 بیای؟ تر دیر یکم میشه:من
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 بدم؟ دست از رو ارامشم داری دوست:احسان

 .منه ارامش تو ارامش نه:من

 .کردم نگاهش و پایین اوردم رو گوشی

 .بود شده عالی مشکی شلوار و کت توی

 .ایستاد بروم رو امد

 .باشی کنارم تو که وقتیه من آرامش:احسان

 .منه ارامش تو ارامش:من

 .آغوشش توی رفتم و

 .چیز هیچ نداشت معنی استرسی هیچ اینجا

 .بودم شده غرق نشدنی وصف ارامشی توی

 .کندم دل بغلش از دقیقه چند بعد

 .شد دیر:من

 .بریم بدو:احسان

 .شدیم ماشین سوار .بیرون رفتیم و کردم تشکر ارایشگر از.گرفتم رو دستش

 .بود نزدیک خیلی راه

 .خودمی خود مال دیگه خانومی خب:احسان

 .چقدرخوب:من

 دور؟ دور بریم عشقم:احسان

 .دیره احسان:من

 .میریم جشن بعد باش:احسان
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 .ایول:من

 .شد بلند دست و جیغ صدای شدیم وارد تا.جون پدر باغ به رسیدیم

 .بود عالی چیز همه

 .عقد سفره پشت نشستیم

 .بود رمزق رز طرحش و داشت ای پوشیده تنه باال.پفی دامن و بلند دنباله با بود قرمز لباسم

 احسان هم اخر. امد خوشم رنگش و لباس این از واقعا من ولی نخرم قرمز که گفتن چقدر
 .بخواد خانومم هرچی گفت و داد نجاتم

 .بود شده تموم چیز همه شکر خدارو

 .بود گفته رو چیز همه خانوادش به و بود امده صدف

 بلند هک دستم به زد رو دستش احسان که میکردم فکر گذشته هفته به بودم خیره اینه به
 .بله گفتم

 .زدن دست همه

 !!!چیشد؟

 .خندید و.ندیم سوتی هم عروسیمون روز نمیشه یعنی:احسان

 .بشید خوشبخت گفت خنده اقابا حاج. میخندیدن داشتن همه

 .شد سوتی چه واقعا سرم تو خاک!!!دادم؟؟ رو بعله بار شد؟اولین جاری عقد صیغه اااا

 .خدااا وااایییی:من

 .خانومی نداره اشکالی:خنده با احسان

 .میگزیدم رو لبام میدادم سوتی وقتی گیم همیشه عادت طبق

 .اونطوری نکن:احسان

 چرا؟:من
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 ....اینکه برای:احسان

 .داد قرار لبهام روی آرومی به رو لباش و جلو امد

 ....بود عالی زندگی یک واقعا این

 

 

 

 

 .بعد سال چهار

 نکرده؟ دیر جون مادر:من

 .میاد االن نباش نگران خوشگلم عروس:جون مادر

 و جون پدر خونه بودیم جمع خانواده همه بود حاضر چیز همه.بود ازدواجمون سالگرد امروز
 .کرده دیر همیشه مثل اقا اما بشه سورپیرایز و اینجا بیاد بود قرار احسان

 .بود سالن گوشه که قدی تمام اینه جلوی رفتم

 .بودم گذاشته ازاد هم رو موهام بودم پوشیده صورتی لباس یه

 .مامان:آریان

 عزیزم؟ میکنی کرده چرا چیشده مامان جان:کردم نگاه پسرم تک به متعجب

 .زد منو آریانا:آریان

 بشم قدش هم تا جلوش نشستم زانو روی

 .ها میشه عصبی میاد بابا کردید؟االن دعوا شما باز:من

 .کرد شروع اول خودش مامان:گفت بلند آریانا
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 .ایستاد آریان کنار امد و

 .افرین کنید بازی بقیه با برید بشید بیخیال رو امشب خب خیلی:من

 و تنهس ارش و گیسو پسرای که سامیار و سام و پارمیسه و حسام دختر که انا پیش رفتن
 .کمند و کوروش نام به الهام های کوچولو دوتا

 بچه یزاشتمم رو کیفم فقط اتاق این تو رفتم نمی زیاد.بردارم رو گوشیم تا اتاقاحسان تو رفتم
 .میکردم عوض لباس یا میخوابوندم رو ها

 یرز  افتاد و شد باز چطور دونم نمی بندم گردن که کنم بازش خواستم بداشتم رو کیف
 .تخت

 رو ندمب گردن.بیرون کشیدمش.کاغذ یک به خورد دستم.تخت زیر بردم رو دستم و نشستم
 .کردم باز رو کاغذ و تخت روی نشستم.بستم و کردم پیدا

 

 خدا نام به

 ندچ عشق به تو با خودم مکاله اخرین در تا نوشتم را نامه ،این عزیزم ی عمه پسر سالم
 تو هک میدانستم خوب اما بودم شده عاشقت بودم نوجوان وقتی از من.کنم اعتراف ام ساله

 احافظیخد بدونه نداشتم دوست.کمتر نه و بیشتر چیزی نه میبینی خواهری چشم به را من
 .بشوی خوشبخت عشقت کنار در امیدوارد بروم کنارت از

 (امضاء)صدف دارت دوست

 

 .شدم خیره متن به متعجب

 ...من خدای وای.کرد ازدواج. برگشت که اون داشته؟اما دوست رو احسان صدف

 .داخل امد آریان و شد باز در

 .زده زنگ(احسان)اسان مامان:آریان
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 .زاده حالل چه

 !احسان؟؟؟:هم تو کشیدم رو اخمام

 .اسان میگه عمو خب:آریان

 .کردم بغلش شدم بلند و خندیدم

 .بابا بگی بهش باید شما:من

 .یی...بابا:خندید

 .خوشگلم پسر افرین:من

 .مامان دارم دوست:گفت و بوسید لپمو هم اون که بوسیدم لپشو

 .من ی جوجه دارم دوستت منم:من

 .خندید میخندم دید

 .داشتم برش و گوشی یه رسیدم

 .بله:من

 چطوری؟ خانوما خانوم سالم:احسان

 .میکشم سوز خانمان اه یار دیدن فراق در بد خیلی:,من

 چطورن؟؟ دخترم ناز و پسرم بشم،خوشگل فداتون من:گفت و خندید احسان

 .بهش بدم رو شیطون،گوشی عالی خوب:من

 .بزن حرف اریان باباس: گفتم و آریان گوش کنار گذاشتم رو گوشی

 بابا؟ پسر چطوری:احسان

 .زودبیا...زود..بابا...خوب:اریان
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 نکن تاذی مامانتم بیام تا کن بازی بقیه با برو میام زودی بشم فدات باشه جانم ای:احسان
 باشه؟

 .باشه:آریان

 .رفت و پرید اریان

 نداری؟ کاری جان گندم خب:احسان

 برگه اون سمت به شد کشیده ذهنم

 .کردی دیر خیلی دیگه بیا زود نه:من

 شده؟ چیزی:احسان

 .بگم تونم نمی بیای خودت باید:من

 .میکنی نگرانم داری:احسان

 .همین فقط ازت دارم سوال یه نه نه:من

 .اونجام دیگه ربع یه خانومم باشه:احسان

 .باش خودت مراقب عزیزم خب خیلی:من

 .کردم کمک جون مادر به بیاد احسان تا و کردم قطع رو گوشی

 .امد جیغش صدای که میگشتم آریانا و اریان دنبال حیاط توی داشتم

 کجایید؟ آریاااان،آریاانا:من

 .من پیشه:احسان

 . برگشتم

 .نمیدن هم امانم به تازه میزنن جیغ که گرفتع بستنی براشون بابایی بگو پس:گفتم شاکی

 .مامان عشق مرسی:گفتم و زدم کوچولو گاز به. سمتم گرفت رو بستنیش آریانا
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 .برم قربونش جان ای.خندید

 .بگم چیزی یه بهت باید:گرفت رو دستم احسان

 .بریم باشه:من

 .اتاقش داخل برد و کشید رو دستم و داد سالم همه به. که شدیم خونه وارد

 افتاد برگه به نگاهش

 .چیه اون:احسان

 .بخونش برو:من

 .خوند رو برگه

 .میکرد نگاه برگه متعجببه

 .احسان:من

 .جانم:احسان

 ..توکه...توکه:من

 .بچمی مادر منی خانوم که تویی فقط منه خواهر صدف گندم نه:احسان

 .بدمت دست از که.. که ترسیدم لحطه یه:من

 .بغلش توی رفتم و

 .خودتم پیش همیشه من چیه فکرا این دیونه:احسان

 بگی؟ میخواستی چی تو:من

 روزیه؟ چه امروز:گفت میکرد نوازش و موهام که طور همون

 روزیه؟ چه نمیاد یادم اصال:چپ علی کوچه به زدم

 .میره یادش معلومه میشه حیوانات مشغول خانوم بعله:احسان
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 کتاب فقط و نشدم حیونی هیچ نزدیک آریانا و آریان بخاطر ساله سه من احسان:من
 .خوندم

 اخه؟ پزشکی دام هم بعد خوندی اینقدر فهمم نمی من اخه:احسان

 . خوبی این به شغل:من

 یادش ازدواجشون سالگرد روز همین بخاطر هستن حیوانات عاشق خانوم بعله:احسان
 .میره

 .بود یادم:کردم باز رو نیشم

 .اینجا جمعن همه چطور میگم زلزله ای:احسان

 .احسان:من

 جونم:احسان

 .دارم دوستت:من

 .میدونم: احسان

 .زدن دست همه که پایین رفتیم هم دست در دست و خندیدم

 .دارید آرومی زندگی خداروشکر پرماجراتون اشنایی خالف بر:حسام

 .احسان بغل رفت آریانا و بغلم امد آریان که.خندیم

 .بندازم عکس بشینید:گیشو

 ...ها خاطره عکس قاب تو رفت سالگردازدواجمون کیک بروی رو نفرمون چهار خانواده

 

 .نیست سختی کار کردن زندگی

 .میکنی زندگی نخوای و بخوای

 .!کنی زندگی چطور اینه مهم
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 .باشی داشته آرامش آخرش اما باشه پرهیجان که زندگی

 .کننده کسل زندگی یا

 .میکنی طراحی رو زندگیت نوع خودت
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