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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت درسآ

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 ^به چشمات بله گفتم^

 ^یبه قلم: گل ارغوان^

 

 ^^مقدمه^^

 بره،یکه منو به فکر تو م هیحال هینگات  یتو

 ..زنهیقلبم نم یتمومه، حت نمتینب 

 جلو بذار تموم آدما نگات کنن، ایب

 به تو جونمو فدا کنم.. یکنارم ننتیبب 

 یچه روزگار خوش وفتمیم ادشی یقرارم بش یچشات بله گفتم که ب به

 آرامشم یعمره تو هیتو تنها نشم کنارت  یکه ب یچشام بله گفت به

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 که پام، یدیترسیم

 عشق من تو قلب تو جا بشه... یبه چشمات وا بشه گذاشت 

 من با چشمات تا نکرد... نیع یشکینکرد چون ه دایمثلمو دلت پ ایدن تو

 یچه روزگار خوش وفتمیم ادشی یقرارم بش یچشات بله گفتم که ب به

 آرامشم... یعمره تو هیتو تنها نشم کنارت  یکه ب یچشام بله گفت به

 

 ^^خالصه^^

 .میدختر دار یتموم رمانا  مثل

 و خونسرده. لکسیر است،یسوف اسمش

 .سیشهر پار نییقشر پا از

 ی نکهیتا ا ،یدزد رنی( منایو دور از چشم خاله اش ، با دختر خاله اش )سل کنهیم یخالش و دختر خاله اش زندگ با

 خونه... انیم یاز دزد یشب وقت

 

 1پارت

 نگاه کردم و گفتم:  نایسل به

 نه؟ گهید مینظرت امشب بر به

 ابروش ، رو باال انداخت و گفت: اوهوم،  یتا ی

 .خوبه

 زدم و گفتم:  یثیخب لبخند
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 .مید یرو م بشیامشب ترت پس

 خاله اومد که بلند صدامون کرد. یصدا هوی

 .یسوف ،ی: سلخاله

 گفتم: اومدم خاله. بلند

 گفتم:  نایسل روبه

 ها رو زود جمع کن. نیشو ، ا بلند

 ، دراور. یتو کشو میختیر عیسر خاله، تموم کاغذا رو یپا یصدا با

 خاله در اتاق و باز کرد. م،یدرش ، رو بست یوقت

 .میبگم شانس آورد دیهماهنگ و با چه

 که خاله ، با شک گفت:  میشد بلند

 .نیایحاظره ، ب ناهار

 .رونیاز حرفش رفت ب بعد

 گفت: نایدادم که سل رونیحبس شدم و ب نفس

 .میشانس آورد اوف،

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .رونیذاشت از خونه برم ب ینم گهیوگرنه د آره،

 .میکه خاله انداخته بود ، نشست یو سر سفره ا میرفت رونیاز حرفم ، از اتاق ب بعد

 2پارت

 پاستا، ذوق کردم. دنید با



 به چشمات بله گفتم

 
6 

 

 .ینیزم بیو اکثر روز ها، نون و س میخورد یبار پاستا م ی یماه

 خورد. یاومدن داشت م یکه از سومال یینگاه کردم که مثل کسا نایسل به

 گفتم:  یحالت چندش با

 شده. یآدم بخور، دور لبت کال نارنج مثل

 خنده و گفتم:  ریزدم ز یول دم،یگفت که نفهم یزیچ یدهن پر ،  با

 .یکن یزر زر م یدهن پر حرف نزن، تا بفهمم چ با

 رو قورت داد و گفت: لقمش

 لقمش نکردم. کیخودت باش، تا  یتو مواظب غذا ومده،یتو نبه  شیفضول

 و گفتم: دمیغذام رو طرف خوردم کش ظرف

 .میفقط من و نخور، آدم گوشت تلخ ال،یگودز باشه

 تکون داد و گفت: یسر

 دونم. یم

 لنگه ابروم و باال انداختم و گفتم: مسخره. ی

 بگه که خاله بلند گفت:  یزیخواست چ نایسل

 .خورمشونیوگرنه خودم م ن،یخوریسر و صدا غذاتون و م یب

 شد. یرفت و باعث خنده م یجمله تو ذهنم رژه م ی

 "النیمادر ، دختر هر دوشون گودز"

 .دیخواب منیتو اتاق خودمون، خاله هم تو نش میرفت نایاز شام، من و سل بعد

 .دشونیآورد و با دقت چ رونیو ب میبود ختهیکه تو کشو ر ییکاغذا نایسل



 به چشمات بله گفتم

 
7 

 

 !؟یکن یم کاریتعجب گفتم: چ با

 رو بلند کرد و گفت: مرور نقشه خواهر من ، مرور نقشه. سرش

 حالت زار نگاهش کردم و گفتم:  با

 .میتا حاال سه بار دوره کرد روزید از

 زانو نشست و گفت: چهار

 بازداشت و میر یم اد،یم سیبعد پل م،یکارو اشتباه رفت یجا ی یدید هویکنه،  ینم بیع یاز محکم کار کار

 .یبد حیخواد توض یروش چهار زانو نشستم و گفتم: بسه بسه، نم روبه

 .یندار اقتی: لنایسل

 بسه. یو به برگه ها دوختم و گفتم: تو دار نگاهم

 3پارت

 شدم و گفتم: یجد

 جاست نیها که ا نیتو خونه و اتاق کنترل دورب یریاول تو م خوب،

 ها، اشاره کردم(  نی)به اتاق کنترل دورب 

 .ید یاز پنجره اتاقک بهم عالمت م نهیبا آ ،یتو بود و پاک کرد ریکه تصو ایو اون قبل شونیاز کار انداخت یوقت

 و قطع کرد و گفت: حرفم

 که یاز راه یمطمئن

 ست؟ین ینگهبان چیخوام برم ه یم 

 نکردم که. قیتحق یعمارت الک نیهفته در مورد ا کینگاهش کردم و گفتم: آره، من  کالفه

 تکون داد که ادامه دادم: یسر
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ول ، پ یکن یفاصله تو در گاو صندوق و باز م نیکنم، تو ا یم هوشیمن نگهبان ها و سگ ها رو ب ،یکه عالمت داد بعد

  دمیبهت رس یوقت ،یدار یها رو بر م

 و وارد میایپاساژ در م یو از تو میر یم یدر پشت از

 م،یش یم یاصل ابونیخ 

 باشه. یبراشون عاد دنیما رو د ریتصو یهستن وقت ابونیکه تو خ ییها نیکه دورب یطور 

 تو پاساژ،  میر یتکون داد و گفت: رفتنمون هم که م یسر

 که عمارت هست. یتو کوچه ا میر یپاساژ م یاز در پشت بعدش

 و از برگه ها گرفتم و گفتم: اره درسته. نگاهم

 کرد گفت:  یکه برگه ها رو جمع م یحال در

 اد؟یکه باهامون نم یکس

 باال انداختم و با لبخند گفتم:  ابرو

 رن، یم گهید یجا ی هیبق ،یفقط خودم و خودت نچ

 گاو صندوقا. هیتخل یبرا 

 و گفت: دیو جو شینییپا لب

 شه. یم بمونیپول نص کل

 زدم و گفتم: یتلخ پوزخند

 میر یماهم م اره،

 .میریگ یجا تو باال شهر خونه م ی 

 نگاهم کرد و گفت: یناراحت با
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 .الشیخیب

 و از  نگاهم

 دوختم. یبه آسمون ابر پنجره

 4پارت

---- 

 .میزد یسر تا پا مشک پیت ی نایشده بود و من و سل شب

 .میگذاشت مون،یو تو کوله پشت میکه الزم داشت ییالیوسا

 .رونیب میآروم از خونه زد آروم

 شهر کجا. ینقطه  نیاون تو باالتر یشهر کجا و خونه  نییما تو پا یراه بود، خوب خونه  یلیخ ارویعمارت اون  تا

 جلومون ترمز زد. یمشک نیموزیل کیکه  م،یشد یرد م ابونیاز خ میداشت

 اومد. یلر ی، در باز شد و بعدش صدا میقدم عقب رفت هیترس  با

 .می، وقت ندار نیسوار ش نیی: بدویلر

 .میکرد یاحوال پرس هیو با بق میسوار شد ،یبا خوشحال نایو سل من

 زد. ینم یحرف یسکوت بود و کس نیماش تو

 شد. یاز کنارمون رد م نیماش کی یها خلوت بودن و گه گاه ابونیدوختم، خ رونیو از پنجره به ب نگاهم

 اومد. ییکلو یصدا

 : ییکلو

 .یسکوت مرگ بار چه

 با خنده گفت: نایسل
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 برقصم؟ یپاشم برات بندر یانتظار دار نکنه

 رفت رو هوا. نیماش  نایحرف سل با

 گفتم: دمیخند یکه م یحال در

 .میببر ضیف کمیشو برقص، ماهم  بلند

 عاقل اندر اسکول نگام کرد و گفت: ینگاه با

 ببرن. ضیف هیخوام بق یبگو م ،یبر یم ضیتو خونه ف کم

 خواست بلند شه که، نایسل

 نگاهمون کرد و گفت: نهیکه پشت فرمون بود، از تو آ آلفرد

 ره، چه برسه به کمر. یم برهیو نی، ماش یگردنتم تکون بد یتو بخوا ن،یبش یدوست دار یرو جون هر ک تو

 دوباره نشست و گفت:  نایسل

 باشه . تیخفه شو، حواست به رانندگ یکی تو

 .میشد ادهیپ نیاز ماش نایمن و سل میدیخنده رس یشوخ با

 در گوشم گفت:  یآخر لر ی لحظه

 .یباش موفق

 زدم و گفتم:  یکردم، لبخند نگاهش

 .یتوام موفق باش ،یمرس

 و بست، رفتن. نیموزیلبخند در ل با

 که عمارت بود. یتو کوچه ا میپاساژ رفت یپاساژ، و از در پشت یتو میرفت

 عمارت، کینزد
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 .دمیچشمام باال کش ریو تا ز نقاب

 رفت و منم منتظر عالمتش شدم. نایسل م،یدیدر عمارت که رس به

 عالمت داد. نهیبا آ دمیحوصلم سر رفته بود، باالخره د قه،یاز چند دق بعد

 نشستم. وارید یآوردم، رفتم رو رونیکوله ام ب یتوپ از تو ی

 که صدا بده نگهبانا رفتن اون سمت. ییجا یو پرت کردم  توپ

 شدن. هوشیاز توپ خارج شد و نگهبانا ب یهوشیمواد ب یهمه  هیاز چند ثان بعد

 .نیاز ا نیا خوب

 سگا. حاال

 پارس کردن بودن. یسگا که آماده  شیعمارت و رفتم پ یتو دمیپر وارید از

 جلوشون. ختمیآوردم و ر رونیسگ و از تو کوله ام ب یغذاها

 شدن. هوشیب هیهم بعد از چند ثان اونا

ق و داشت، گاو صندو نایکه سل یرفتم تو اتاق نیپاورچ نیهمه کاره ام، در عمارت و باز کردم و رفتم تو، پاورچ دیکل با

 کرد. یباز م

-- 

 رفت. یداشت با گاو صندوق ور م نایساعت بود که سل کی حدودا

 .گذاشتم سیبه عالمت ه مینیب یگذاشتم و انگشت سبابه ام و رو نایدستم و رو دست سل دم،یپا شن یصدا هوی

 5پارت

 زد. یبودم، قلبم تند تند م دهیترس

 دهنم و با ترس قورت دادم. آب
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 شد. یتر م کیپا هر لحظه نزد یصدا

 اومد تو. یکیکه  نیا تا

 و حبس کردم. نفسم

 .نایسل ا،یآروم گفت: سوف هوی

 آبم قطع شه، خوب قبض روح شدم. یکن ریگ ییتو دستشو یدادم و گفتم: آلفرد اله رونیحبس شدم و ب نفس

 رو کنار زد و خودش مشغول باز کردن گاو صندوق شد. نایتند اومد سل تند

 گفت:  نایسل

 ...شرفتهیپ یلیزحمت نکش، خ ادیز

 .دیتو دهنش ماس نایباز شدن در گاو صندوق، حرف سل با

 با غرور گفت:  آلفرد

 ؟یدست کم گرفت و من

 تو کوله ام. ختمیپول ها رو ر عیدو تاشون و کنار زدم و سر هر

 . رونیب میرفت

 با ذوق گفت:  نای، سل میپاساژ خارج شد از

 .میشبه پولدار شد یمن  یخدا یوا

 نگفتم. یزیچ دمیخند

 .میکرد یقالب ته نایاز پشت سرمون اومد، من و سل سیپل نیماش یصدا

 .ستادیآلفرد هم ا ستادمیا یو سل من

 دستا باال. ست،یاومد: ا سایاز پل یکیداد  یصدا
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 دستام و باال بردم، آروم برگشتم. دهیترس

 زد. یتند تند م قلبم

 دستام عرق کرده بود. کف

 کردن. یافتاد، که داشتن جهت مخالف مارو نگاه م سایبه پل نگاهم

 .نییگرفت و دستام و آوردم پا خندم

 و گفت: دیکش ینفس راحت یسل

 .ستنیباما ن ش،یاخ

 .میو خنده به راه افتاد ی، با  شوخ میبرگشت

هم سهم تو، بدون  نیتا دم خونه باهامون اومد، دست کردم تو کوله ام و چندتا تراول سمتش گرفتم و گفتم: ا آلفرد

 .میشد یتو موفق نم

 پول کمکتون نکردم. یمن برا زمیگفت: عز یتعجب و مهربون با

 ...یاض کنم: ولاعتر خواستم

 .یول یب یو قطع کرد و گفت: ول حرفم

 با گفتن خدافظ از کوچه خارج شد. و

 تو. میو انداخت تو قفل و رفت دیآروم کل نایسل

 روشن شد و خاله گفت:   منینش یالمپ ها هویدر و بستم،  آروم

 ن؟یوقت شب کجا بود نیا

 6پارت

 کرد. یکه کاسه خون شده بودن نگامون م ییبه خاله نگاه کردم، که با چشما دهیترس
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 با ترس گفت: نایسل

 ...ما...مانام

 کرد، که باال نره گفت:  یکه ولوم صداش و کنترل م یبلند شد و در حال تیبا عصبان خاله

 کنن. یم کاریفهمم دخترام دارن چ یکه نم  می؟ مگه من چ نیکن یدزد نیکردم که بر تتونیترب یجور نیا من

 گفتم: یبا ناراحت 

 .میخاله، ما حقمون، حقمون که پولدار ش آخه

 و بغض گفت:  یاومد روبه رومون، با مهربون خاله

 مادربزرگتون حالش شیرم پ یدوما من فردا م ن،ید یپول هارو به صاحبش پس م نیا نیر یاول م فردا

 ست،ین خوب

 .میکش یخودمون زحمت م میکه پولدار ش نیا یبعدشم برا 

 گفت:  نایسل

 ؟یچجور خوب

 :خاله

 سر کار. نیر یفردا م از

 

-------- 

 گفتم: یکالفگ با

 ؟ینکرد دایپ یزیچ تو

 تو سرم و گفت: زد
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 .میخون یروزنامه م کی میجان هر دومون دار احمق

 زدم تو سرش و گفتم: متقابال

 .گهیصفحه د یتو  گمید یصفحه  یدونم مشنگ جان، خوب من  یم

 بلند گفت:  هوی

 .افتمی افتمی

 ذوق گفتم :  با

 ؟یچ

 ذوق گفت: با

 باشه. یخوان که رشته شون نقشه کش یدختر م دوتا

 رو درآورد و زنگ زد. شیگوش

 : الو سالم.نایسل

...: 

 شم. یمزاحم م تونیآگه ی: برانایسل

...: 

 .مییاون جا گهیربع د ی: بله چشم، ما تا نایسل

 تماس  و قطع کرد. نایسل

 .میاتوبوس رفت ستگاهیو به طرف ا میهم بلند شد با

 گرفتن. رویگفتن ن میشدم، از صبح هر جا زنگ زد یذوق مرگ م داشتم

 .ارویاون  یدم در خونه  میپوال رو، گذاشت یو همه  میصبح رفت 6بماند که ساعت  البته
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 7پارت

 لحظه اتوبوس اومد . همون

 .یگن اوج خوش شانس یم نیا به

 .میدیبعدش رس  قهیو حدودا ده دق میشد سوار

 فاصله نداشت. ادیبا شرکت ز میکه ما بود یبود که پارک نیا شیخوب

 .میشد ادهیاتوبوس پ از

 باال بردم که گردنم درد گرفت. شیبه برج روبه روم انداختم، انقدر سرم و بخاطر بلند ینگاه

 پوزخند گفت: یبا  نایسل

 .دیرس یکه دستشون به دهنشون م یخانواده متولدم کن یتو  یتونست ینخواستم ، حداقل م برج

 نگاه کردم و گفتم: بهش

با  یتیمسئول یتا بخاطر ب میخانواده پولدار، پس بهتره زودتر بر یاون هم تو  ،یش یغر زدن به خدا از اول متولد نم با

 .رونیشوتمون نکنن ب یاردنگ

 رفتم و گفتم: یاز حرفم به سمت نگهبان بعد

 ا دنبال شرکت...آق دیببخش

 نگاه کردم و گفتم: نایسل به

 بود؟ یشرکت چ اسم

 گفت: د،یکوب یم نیبا حرص پاش رو زم یحال در

 .یجنابعال اسم
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 کرد گفتم: ینگاهم م یکه ،سوال یباال رفته ، روبه نگهبان یتعجب و ابرو ها با

 .ایسوف شرکت

 تکون داد و گفت:  یسر ینگهبان

 چهارده. طبقه

 گفتم. "یمرس"تکون دادم و  یسر

 تو. میرو گرفتم و رفت نایسل دست

 با حرص دکمه چهارده رو زد. نایو سل میآسانسور شد داخل

 پالتوم باال رفته بود. قهیکردم و  نهی، روم و سمت آ یالیخ یب با

 گفتم:  یو روبه سل نییپا آوردمش

 .زمیشه عز یدرست نم یزیحرص خوردن ، چ با

 باال . دیپالتوم پر قهی

 با حرص: نایسل

 .خفشو

 و گفتم: نییرو آوردم پا قهی

 |: یمرس بله

 باال. دیام پر قهی دوباره

رم ، من و سمت خودش چرخوند و با خشونت مشغول درست کردن  یام کلنجار م قهیبا  یلیدارم خ دیکه د نایسل

 ام شد. قهی

 کرد. یکردم، قطعا خفه ام م یکلمه اعتراض م کیکردم، چون اگه  یبهش نگاه م ساکت
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 .میاومد رونیو ب ستادیآسانسور ا باالخره

 8پارت

 زدن. یبرق م یزیپامون از تم ریز یها کیسرام م،یشکل مواجه شد یلیسالن بزرگ مستط ی با

 اومد توجه هم و جلب کرد. یمرد که داشت از روبه رو مون م ی

 .میبر دیکجا با قایدق میدونستیسالن پر از در بود و ما هم نم نیا

 آقا؟ دیروبهش گفتم: ببخش دیبهمون رس مرد

 و گفت:  برگشت

 د؟ییبفرما

 و پشت گوشم انداختم و گفتم:  موهام

 ن؟یکن مییشه راهنما یگردم، م یم ایشرکت سوف دنبال

 .دیایلبخند گفت: البته، دنبالم ب با

 رفت، گفت: یکه جلو تر از ما م یدر حال اون

 ن؟یاستخدام اومد یشما برا است،یطبقه کلش شرکت سوف نیا

 که تا اون موقع ساکت بود گفت:  نایسل

 .بله

 از اتاق ها رو باز کرد و روبه ما گفت: یکیدر  مرد

 مقدم ترن. خانوما

 با دستش به داخل اتاق اشاره کرد. و

 تو. میو رفت میکرد یبا لبخند تشکر یو سل من
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 نییبود و سرش پا شخونیدختر بانمک و صدالبته خوشگل پشت پ کیداشت و  یبود، که دوتا در قهوه ا یبزرگ اتاق

 بود.

 بود و زد. زیم یکه رو یبعد از ما اومد تو رفت باال سر دختر و زنگ مرد

 تونم کمکتون کنم؟ یبلند شد و روبه ما گفت: م دیما رو د یبلند و وقت یسر دختر

 مرد رو به دختر گفت: اون

 استخدام اومدن. یبرا زمیعز

 گفت: یقیبا لبخند عم دختر

 .دیفرم هارو پر کن نیجا و ا نیا نیایب اوه

 جلو رفت و فرم هارو گرفت. یسل

 رفت. یخداحافظ یبا  مرد

 .میخودمون فرم هارو پر کرد یو با خودکار ها میکه اون جا بود ، نشست یچرم مشک یمبل ها یرو یو سل من

 که فرمم و پر کردم روبه دختر گفتم: نیاز ا بعد

 انقدر خلوته؟ شهیجا هم نیا

 من نشست و با همون لبخندش گفت:  یمبل کنار یزد و اومد رو یلبخند

عقب افتادمون و انجام  یکار ها میهم اومده بود کیداده من و جِ یرفته سفر و به کارکنا مرخص سییراستش ر نه،

 .میبد

 .میباعث شد من و دختر بهش نگاه کن نا،یمتعجب سل یصدا

 ه؟یک کی: جنایسل

 گفت: دختر
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 هم نامزدمه. کینکردم، من بِل هستم و ج یمن خودم و معرف یوا یا

 :میبا لبخند گفت یو سل من

 .خوشبختم

 .نی: همچنبل

 و هارو گرفت و خوند. فرم

 گفت: قهیاز چند دق بعد

 ن؟یقرارداد و امضا کن نیاگه شما موافقت کن نم،یب ینم یمن که مشکل خوب

 :میو گفت میبلند شد یبا خوشحال نایو سل من

 .البته

 9پارت

 داد و دوتاش رو هم به من. نایآورد دوتاش رو به سل رونیچند تا ورقه ب زشیهم بلند شد ، از پشت م بل

 گفت:  و

 .نیهر ورقه رو امضا کن نییپا

داشته باشم ، تا ذهن بل و  زمیپنوتیخواستم قدرت ه یدونم چرا اون لحظه م یکرد، نم یبا لبخند نگاهمون م بل

 بخونم.

 برگه هارو امضا کردم. یچجور دمیفکر بل بودم و نفهم تو

 از جلومون برداشت و گفت:  م،یبرگه ها رو امضا کرد یوقت بل

 .نیکن یو شماهم از فردا کارتون رو شروع م اد،یم سییر فردا

 .رونیب میو از شرکت زد میکرد یو بعدش خداحافظ میگفت یا باشه
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 .میبر ادهیتا خونه پ میگرفت میتصم

 کرد. یراه رو برامون آسون م یابر ینم نم بارون و هوا یبود، ول یطوالن یلیخ راه

 گفتم. نایرفتن که به سل یمغزم رژه م یسوال تو یسر ی

 : من

 ست؟ین بیبه نظرت عج یسل

 بهم کرد و گفت: ینگاه مین

 ؟یچ

 کردم و گفتم: اخم

 م؟یکه دانشگاه و کامال تموم نکرد یکه راحت مارو قبول کردن، در صورت نیا

شرکت بود و از قضا اسمشم  نیگرفتن و فقط هم رویگن ن یم میزن یزنگ م میاز صبح دار ییکه هر جا نیا ای

 ست؟ین بیهوم؟ به نظرت عج است؟یسوف

 تکون داد و گفت: یسر

 .یها اتفاق نیا یهمه  یکه هست، ول بیعج

 کردم. یصورتم بود ، نگاه م یکه به بخار باز دمم که جلو یو در حال دمیکش یقیعم نفس

 لب گفتم: ریز

 ...دوارمیام

 

---- 

 .میبه سمت بل بود دنیو االن در حال دو م،یخواب مونده بود نایما بود و به لطف سل یروز کار نیامروز اول خوب
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 زدم گفتم: یکه نفس نفس م ی، در حال دمیرس بهش

 .میک... که نکرد ری...دید

 یقطعا روز اول کار ن،ینباش سییتو اتاق ر گهید قهیاگه تا پنج دق یانداخت و گفت: نه، ول یبه ساعتش نگاه بل

 .رهیسخت گ یلیچون خ ،یش یم خیتوب

 تکون دادم و گفتم: باشه. یسر

 کجاست! سیدونم اتاق رئ یاومد، اصال نم ادمیرفتم که  یم داشتم

 برگشتم و روبه بل گفتم: کجاست؟ دوباره

 :بل

 ، فقط عجله کن. تیریاز درا نوشته اتاق مد یکی ی، باال نیاومد روزیکه د یاتاق همون

 .میدیدو سییرو گرفتم و باهم سمت اتاق ر یسل دست

 10پارت

  دییدر زدم ، با گفتن بفرما دمیرس یوقت

 و درو باز کردم. دمیکش یقیعم نفس

 بود. یبه مشامم خورد، تضاد جالب یعطر سرد یگرم و بو یباز کردن در، هوا با

 .دمیکش یقیخودآگاه نفس عم نا

 بود. ستادهیبعد از ورود ما ا ز،یافتاد که پشت م یبه مرد جوون نگاهم

 کرد و گفت:  زشیم یرو به رو یبه مبال اشاره

 .دینیبش دییبفرما

 پشت سرم درو بست و کنارم نشست. ینشستم، سل من
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 اومد و روبه رومون نشست. سییر

 رو تو چشام دوخت و گفت: شینافذ آب یچشما

 مونتِنِگرو هستم و شما؟  انیآدر من

 زدم و گفتم: یکم رنگ لبخند

 .نیمِر ایسوف ا،یسوف

 نگاه کردم. یباال انداخت و منتظر به سل ابرو

 محکم با آرنجم زدم تو پهلوش. ومد،ین یاز سل ییصدا دمید هیچند ثان بعد

 و گاز گرفت و گفت: لبش

 .نیمِر نایهستم، سل نایسل منم

 با تعجب گفت: انیآدر

 دختر عمو؟ ای نیخواهر

 شدم و گفتم: کالفه

 .میمثل همه، وگرنه دختر خاله ا مونیلیفام یمسائل خانوادگ یسر ی بخاطر

 نداره. یبهش گفتم خفه شو، به تو ربط یزبون یبا زبون ب رسما

 فضول. ی پسره

 د؟یکن کاریچ دیتکون داد و گفت: بله درسته، خوب بل بهتون گفت با یسر انیآدر

 :نایسل

 .نیگ یگفتش شما به ما م نه

 شد و گفت:  رهیخ زیبه م انیآدر
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 طرف صحبتم با کدومتون. نیفهمینم نیصداتون کنم، چون بگم خانوم مر یچ نیاول بگ خوب

 بگم خواستم

 کی نیخانوم مر بگو

 دو نیمر خانوم

 که زد  یبا حرف نایسل که

 ...یزد به همچ گند

 11پارت

 ...یزد به هم چ گند

 :نایسل

 .دیصدامون کن کیبه اسم کوچ ست،ین یمشکل اگه

 نگاهم کرد و گفت: انیآروم کردم که آدر پوف

 ن؟یکه ندار یمشکل

 .یشه ، هم سل یم عیضا انیاگه بگم چرا مشکل دارم که هم آدر خوب

 گفتم: یبا لبخند زورک پس

 .ستین یمشکل نه

 شلش کرد. کمیو  د،یبه کرواتش کش یدست

 گفت: بعدش

 ... ایو شما سوف ،یقسمت نقشه کش یر ی، تو م نایسل خوب

 کردم که ادامه داد: نگاهش



 به چشمات بله گفتم

 
25 

 

 من. یشخص اریدست یش یم شما

 تعجب گفتم: با

 !؟یچ

 صورتم و از نظر گذروند و گفت: یاجزا  انیآدر

 واضح نبود؟ منظورم

 زدم و گفتم: پلک

 کینه  ه،ینوشته بود، دو دختر که رشته شون نقشه کش تونیتعجب کردم چون تو آگه یچرا واضح بود، ول چرا،

 یکنم تو قسمت نقشه کش یدر ضمن بل هست و من فکر م ،یشخص اریدختر دست کیو  یکش ینقش یدختر برا

 شما. شیبهم الزم داشته باشن تا پ شتریب

 نگاهش کردم. یدهنم و قورت دادم، و سوال آب

 خشک شده بود. دهنم

 و تر کرد و گفت: شینییپا لب

کنه،  یهم کار م یگانیاستخدام کرد، بعدشم بل تو قسمت با یرو تو قسمت نقشه کش گهیدختر د کیبل  روزید اوال

 یجا یاون صندل یو ده ساعت رو یمن ش یمنش ستیتوهم قرار ن ،یگانیمن باشه هم قسمت با یتونه هم منش ینم

ه تو فرمت نوشت م،یکار یو اون ور و مسافرت ها ور نیا یایبا من ب ،یکن میقرار هام و تنظ نهیتو کارت ا ،ینیبل بش

 .یتسلط کامل دار ییایو اسپان یعرب یبود به زبان ها

 نگفتم. یزیباشه تکون دادم و چ یسرم و به معن نیهم یبگم حرفاش بدجور قانعم کرده بود، برا دیبا خوب

 که از در خارج شم گفتم: نیرفت سر کارش، قبل از ا یسل

 کارم کجاست؟ زیم ایاتاق  من

 و گفت: ستادیروم ا روبه
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 جا... اون

 .یچرم مشک یصندل کیروش و  یلب تاب مشک دم،ید یقهوه ا زینگاهش و گرفتم که ، م رد

 لنگه ابروم و باال انداخت و گفتم: ی

 جا؟ نیهم ای گهیاتاق د ی دیکن یم منتقلش

 نشست و گفت: زشیو بهم کرد و پشت م پشتش

 مونه. یکارتم تو اتاق من م زیپس م ،یمن یشخص اریدست

 نشستم. زیحرف رفتم و پشت م یب

 12پارت

---- 

 گذره. یحدودا دو ماه که از اومدنمون به سرکار م االن

 نگاهش کردم. زم،یم یرو یزیبرخورد چ با

 قهوه بود. وانیل

مهربون  یخونسرد ول شهی، که مثل هم انیبه صورت آدر دمیدستش گرفتم و آروم آروم نگاهم و بردم باال تا رس از

 نگاهم کرد.

 زدم و گفتم: یخسته ا لبخند

 شده؟ یزیچ

 چشمام اشاره کرد و گفت: به

 سوال من بود. نیکنم ا فکر

 تر کردم و با دستام چشام و ماساژ دادم. قیو عم لبخندم
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 که دستام و از رو چشمام برداشتم. نیاز ا بعد

 کنه. یهنوز نگاهم م دمید

 تکون دادم و گفتم: یسر

 چشمام قرمزه. نیهم یبرا دم،ینخواب شبید ،یتو برد باشه،باشه

 ابروش و انداخت باال و گفت: لنگه

 لش؟یدل و

 و زدم و گفتم: یژکوند لبخند

 ؟یکن یدعوام نم بگم

 سمتم خم شد و گفت: کمی

 ؟یپرس یکنم چرا م یدعوات م یدون یکه م تو

 و گفتم: دمیخند

 دلت برات بسوزه. دیشا گفتم

 نگفت و منتظر نگاهم کرد. یزیچ

 و بستم و تند تند گفتم: چشمانم

 اومد مجبور شدم طرحش رو کامل کنم. یخوابش م نایخوب سل 

 کنه. یهمچنان خونسرد نگاهم م دمیو باز کردم که د چشمام

 شک گفتم: با

 ؟یخوب

 کالفه پشتش رو بهم کرد و گفت: هوی
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گم بذار کاراش و خودش انجام بده، تو نوکرش  یدفعه سوم دارم بهت م نیبگم؟ ا یدختر خوب من به تو چ اخه

 اد؟یفقط اون ادمه خوابش م یستیادم ن مگه تو ،یستین

 سمتم و گفت: برگشت

 .گهیبگو د هان؟

 نگفتم. یزیساکت موندم و چ نیهم یمحض بود، برا قتیحق حرفاش

 بازوم و گرفت و بلندم کرد. کم،ینزد اومد

 رفتم. یحرف دنبالش م یب

 درو باز کرد، هولم داد تو و گفت: م،یستادیکه تو اتاقش بود ا یدر ی روبه

 .رونیب یاینم ،یخواب نش ریو س ینخواب یوقت تا

 از حرفش درو بست و قفلش کرد. بعدش

 کردم. نییرو باال پا رهیسمت در رفتم دستگ به

 نداره. دهیفا نه

 در ضربه زدم و گفتم: به

 .ااانیباز کن، کار دارم، آدر انیدرو باز کن، آدر نیا  انیآدر

 خوره. یفقط حنجره خودم جر م یجور نیشدم ا الیخیب اد،ینم ییصدا دمید

 اتاق نگاه کردم. به

 نفره داخلش بود. یتخت  یبود و فقط  کیکوچ یلیخ

 .دمیتخت دراز کش یرو

 داد. یو م انیعطر سرد آدر یبو بالش
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 خوابم برد. دهیسه نکش به

 13پارت

 اومد، چشمام و باز کردم. یم رونیکه از ب ییسر و صدا با

 هشت ساعت خواب بودم. یعنی نیعصر بود، ا6و آوردم باال ساعت  مچم

 .ستادمیو من جاش ا سمسیکر التیخرس محترم ، هم رفتن تعط ی خانواده

 و سر و وضعم درست کردم. نشستم

 کنجکاو بلند شدم و رفتم سمت در،خم شدم و گوشم و چسبوندم به در. ان،یو آدر نایسل یصدا با

 :انیآدر

 !یده، اخراج یتو رو انجام م یکارا ای، سوف نمیبب هگیبار د ی فقط

 گرد شد. چشمام

 اومد: یسل یصدا

 .باشه،باشه

 .رونیو رفتم ب نییپا دمیرو کش رهیدستگ ستادم،یا صاف

 .دیمن چرخ یهر دوشون رو نگاه

 انداخت. نییسرش و پا یکه با ناراحت دیتو چشمام د یچ نایدونم سل ینم

 لبخند گفت:  انیآدر

 به خانوم خوش خواب. به

 زدم و گفتم: یلبخند

 کنه. دارمیتونه ب ینم یخوابم کس یم یوقت گهید
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 رفت . رونیاز اتاق ب دیببخش یبا  یسل

 نشستم و مشغول کار شدم. زمیپشت م منم

 

------ 

 اومد، گفتم: یکردم، م یکه داشتم خورد م از،یپ یکه اشکام، بخاطر تند یحال در

 اون هم حق داره. ست،یاون ن ریتقص

 به کمر شد و گفت: دست

 داره؟ یبه اون چه ربط خوب

 داره؟ یچه ربط یجد نه

 ، به اون چه! یخواد طرح من و کامل کن یدلت م تو

 کردم و گفتم: ینیف نیف

 .سمونییاون ر یسل

 .ختمیصورتم ر یپر شد، محکم رو یگرفتم، وقت رشیآب و باز کردم و دستام و ز ریرفتم، ش ییسمت ظرف شو به

 اومد: یسل یصدا

 م؟یکار کن دیگفته ما با یک اصال

 .میندار یحداقل آقا باال سر م،یکن یم یدزد میر یم

 کردم گفتم: یکه با دستمال صورتم و دستام و خشک م یو بستم و در حال ریش ستادم،یا صاف

 سطل آشغال و ادامه دادم( یمن)با حرص دستمال و مچاله کردم و پرتش کردم رو یول ،یاستعفا بد یتون یم

 م؟یکن شیشبه خال یخسته شدم، اونا تموم عمر کار کردن ، پسنداز کردن که ما  یدزد از
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 .ستین انصاف

 زد و گفت: یپوزخند یسل

 کنم. یخودم زندگ یخوام برا یکارو بکن، اون کارو نکن، م نیدن، ا یخسته شدم از بس بهم دستور م منم

 رفتم گفتم: یکه به سمت اتاقمون م یحال در

هست، درست کن بخور،  خچالیتخم مرغ تو  ،یخوام بحث و کش بد ینم گهیو تباه نکن، د ندتیفکر کن، آ خوب

 .ریمن اشتهام کور شد، شب بخ

 .دمیتشکم دراز کش یاتاق شدم و رو وارد

 شد. یم دهید یاز پنجره به خوب ماه

 14پارت

 روزانه و بزرگونه داشتم. یدور از دغدغه ها ،یمعمول یزندگ کیمنم   شدیم یچ

 سالمه. 23فقط  من

 کنم. ریو خاله رو س یکار کنم و شکم سل دیوجود با نیا با

 یرفتن، االن من بجا یهاشون نم یخوش یکردن ، و پا یگرفتن و من و ول نم یاگه مامان و بابام طالق نم دیشا

 از پر بود. یبالشت سفت، بالش یسرم به جا ریتخت گرم و نرمم بودم و ز یتشک رو

 .رمیهر روز گردن درد نگ که

 سرم باشه. یمادر و پدرم باال ی هیسا یداشته باشم ول یزندگ نیحاظر بودم ، همچ یحت

 دونن. یو دارن قدرش رو نم یزیچ یوقت آدما

 کنن. یدن، هر روز آرزوش رو م یاز دستش م یوقت یول

 ...بیعج یلیخ ،یبیعج یایدن
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 عالمه ستاره ی نیافتادم که تک و تنها ب یخودم م ادمیزدم و پشتم و به پنجره کردم، از نگاه کردن به ماه،  یقلت

 نجاتم بشه. ینجات بده و فرشته  ییو منو از تنها ادیاز جنس خودمم، تا ب یکیافتادم و منتظر  ریگ

 .ادیزودتر ب ایخدا

------ 

 .دمیباز کرد، که گرخ تیبا عصبان درو

 گفت:  بلند

 احمق،احمق،احمق. ی دختره

 .زشیم یورقه رو پرت کرد رو کی

 .دیکش یموهاش م یدستش رو ال یرفت و با کالفگ یاتاق رژه م یتو

 رفتم و ورقه رو برداشتم. یکنجکاو با

 کردم و شروع کردم به خوندش. بازش

 سرم آوار شد. یرو ایاحساس کردم دن که

 :دمیکش غیج بلند

 !؟ی...چ
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 باشه. یجد مشیانقدر رو تصم نایکردم سل یکرده بودم، فکر نم تعجب

 استعفا داده بود. نایسل

 ده. یشدم، اون اخر سرش و به باد م یعصب

 .دمیکش یم قیعم یها نفس
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 شد. یدونم که پوست صورتم داشت قرمز م یدادم و م یهم فشار م یهام و رو دندون

 سطل آشغال. ختمیرو با حرص پاره کردم و ر برگه

 چنگ زدم. زیم یو از رو فمیک

 .دمیرو شن انیمبهوت آدر یکه درو ببندم صدا نیباز کردم و قبل از ا درو

 ...ای: سوف

 درو بستم. محکم

 گرفتم و رفتم خونه. یتاکس ی رونیشرکت زدم ب از

 اومد. یبودم خون م دهییانقدر ناخن و لبام جو توراه

 :دمیکش غیدرو بستم، و ج تیعصبان با

 ...ناایسل

 دستش بود آروم روبه نفر پشت خط گفت: شیگوش رون،یبا تعجب از اتاق اومد ب نایسل

 زنم. یبهت زنگ م بعدا

 زدم. ینفس م نفس

 و قطع کرد و گفت: تماس

 شده؟ یچ

 بلند گفتم: تیعصبان با

 آره؟ یکن یدزد یخوا یم ؟یاستعفا داد چرا

 نشست و گفت: نیزم یکرد رو یترم م یکه حرص یخونسرد با

 امشب. ختم،یکنم ، برنامشم ر یم یرم دزد یم آره



 به چشمات بله گفتم

 
34 

 

 و گفتم: دمیخند کیستریه

 امشب؟  ؟یدزد یر یم

 ( دمیکش غیج هوی)

 .یذارم خودت و بدبخت کن یمن نم م،یبخور هیچقدر از مال بق گهی، بسه د یکن یغلط م یلیخ تو

 بلند شد و انگشت سبابه اش رو جلو صورتم تکون داد و بلند گفت: هوی

 رون،یننم جمعت کرد، منم تورو از خونه ام پرت کنم ب ابونینکن، همون طور که ننه بابات پرتت کردن تو خ یکار ی

 پس خفه شو.

 کردم. یتعجب نگاهش م با

 کردم. بغض

 به خودش اومد و آروم گفت: من... من متا هوی

 که بهش زدم قطع شد. یلیبا س حرفش

 .میتوش بود نایکه من و سل یتو ساک، نگاهم افتاد به قاب عکس ختمیهام و ر لیتو اتاق، وسا رفتم

 .دمیخند یو دور گردنم از پشت حلقه کرده بود و منم داشتم م دستاش

 و با خشونت پاک کردم. ختیکه از چشمم ر یاشک

 .واریبه د دمشیطرف قاب عکس رفتم، برش داشتم، نگاه آخر و بهش انداختم و محکم کوب به

 شد. کهیهزار ت که

 بهتر شد. حاال

 و برداشتم. ساکم

 ...ای: سوفدینال خت،یر یکه اشکاش م یو در حال ستادیجلوم ا نایسل رونیاتاق زدم ب از
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 .رونیاعتنا از کنارش رد شدم  و از خونه زدم ب یب

 مونم. یلحظه هم نم یکه من و نخوان،  ییجا

 16پارت

 .ختنیکه از کوچه خارج شدم، اشکام ر نیهم

 کجا برم؟ حاال

 تو پارک بخوابم. مجبورم

 سرم انداختم. یرو، رو شرتمییسو کاله

 انداختم. نییسرم پا و

 و اشکام و پاک کردم. دمیکش یقیعم نفس

 که از پشت سرم اومد. یسوت یبا صدا هوی

 .ستادمیا دهیترس

 اومد: یمرد یصدا

 کجا خانوم خوشگله. کجا

 خانوم خوشگله. یگ یمردک احمق من اصال صورتم معلومه که م اخه

 .نییپا ارمیفکش و ب بزنم

 گه. یبدم نم البته

 .نیهم خودتون فتهیخودش

 اومد. گهیچند تا قدم د یصدا هوی

 محاصره شده بودم. انگار
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 جلو و عقب، چپ و راست. از

 کردم و گفتم: ینیف نیف

 ن؟یخوا یاز جونم م یچ

 عقب دهیبازوم قرار گرفت ترس یکه رو یبا دست هوی

 که گفت: رفتم

 خوان. یدختر خوشگل و کوچولو م یاز  ینظرت چهار تا مرد ، چ به

 خوبه چهار نفر بودن. خوب،

 کردم. یکاراته کار م مونیگفته بودم بچه که بودم با همسا بهتون

 گم. یاگه نگفتم االن م خوب

 .دیبازوم کش یکه دستش و رو یاون

 .چوندمیو گرفتم و از پشت پ دستش

 و با پام زدم وسط کمرش. نیزم یدادم رو هولش

 اومد ، با پام زدم  تو شکمش. یکه داشت از راستم م یکی

 عقب. یکیجلو  یکیبودن  دوتا

 شدن. نیبهم خوردن و پخش زم ،یو مجلس کیش یجا خال یسمتم که با  دنییدو

 کتلت شده بودم. گهیاگه من وسطشون بودم االن د حاال

 لب گفتم: ریو برداشتم و ز نیزم یو که انداخته بودمش رو ساکم

 در افتاد، بدجور ور افتاد. یبا سوف یک هر

 (فتهی)بدبخت خودش
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 مچ پام سوخت. هوی

 گفتم. ی"آخ"درد  با

 اومد. یبود که از پام م ینگاه کردم چاقو رو زده بود به پام و خون بهش

 و محکم رو  دستش فشار دادم. پام

 از دستش افتاد. چاقو

 تحمل  کردم. یکرد ول یدرد م یلیخ پام

خوشگل گذاشتم، تا  یادگاری یکمرش  یو باال زدم، و رو رهنشیاز پ کمیرو برداشتم ، دو زانو کنارش نشستم،  چاقو

 .ستنین فیدخترا ضع یباشه، همه  ادشی شهیهم

 کردن. یو قرمز م نیو زم ختنیر یخون داشتن از پام م یشدم، حدس زدم قطره ها بلند

 .یسوخت لعنت یم میلیخ

 .رونیزدم ب ییکذا یسرم انداختم و از اون محله  یو رو شرتمیکاله سو 

 17پارت
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 .دمیبه پارک رس باالخره

 .دمیجویدرد لبم و م از

 نشستم. مکتین یرو

 خون اومده بود. یحساب ینبود، ول قیعم ادیو آوردم باال، ز پام

 کردم. زی، اطرافش و تم کمی یدستمال کاغذ با

 سوخت. یم دایشد



 به چشمات بله گفتم

 
38 

 

 از تاپ هام و پاره کردم و دورش بستم. یکی

 نخورده بودم. یچیه شبیدرد گرفته بود، از د معدم

 ساکم. یسرم و گذاشتم رو دم،یدراز کش مکتین یرو

 بگذره. عیدوران سر نیا ایخدا

 کم پلکام رو هم افتاد و خوابم برد. کم

----- 

 شدم. داریگرم و نرم، پشمالو تو بغلمه ب زیچ یکه ،  نیاحساس ا با

 لبام اومد. یرو یکه تو بغلم بود، نا خودآگاه لبخند یگربه ا دنیچشمام و باز کردم، با د دهیترس

 .یوونیح یآخ

 کوچولو بود. بایتقر

 تو بغلم جا کرد. شتریو ناز کردم، که خودش و ب سرش

 .دمیخند

 تو پارک. دنی، خواب یایاز خوب یکیهم  نیا

 صاحب گربه شدم:( یمفت یمفت

 بذارم؟ یو چ اسمش

 ؟یلوس

 .سیقشنگ ن نه

 ؟ینارنج

 .دهیسف نیا نه
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 ملوس؟

 ذارم ملوس. یقشنگه، اسمش و م اره

 خلوت خلوت بود. پارک

 هنوز هوا سرد بود. یبهار بود، ول لیاوا

 شد. یم ریاومد، و آرامش به قلبم سراز یگنجشک ها م کیج کیج یصدا

 تونم هر شب تو پارک بخوابم. یمن که نم یول

 برم؟ کجا

 کنم؟ کاریچ

 که صدام کرد، بلند شدم و نشستم. یکس یبا صدا هوی

 ...ای: سوف

 کرد. ویم ملوس

 تعجب گفتم: با

 جا؟ نیا شما؟

 18پارت

 تعجب و لبخند نگاهم کرد و گفت: با

 ؟یکن یم کاریجا چ نیتو ا ،یرو ادهیاومدم، پ اره

 زدم و گفتم: یژکوند و مسخره ا لبخند

 ...عتیشب خواب تو طب ی

 کنارم نشست و به ساک اشاره کرد و گفت: اومد
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 ساک؟ با

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 شرکت. امیکه امروز باهاشون ب ییکه، تو ساکم لباس ها امیشد با بالش و پتو ب یخوب، نم اره

 نگفت. یزیتکون داد و چ یسر

 رفت و به زبون آوردم. یداشت رژه م یلیکه تو ذهنم خ یسوال ی هوی

 :من

ر شه نییتو پارک، اون هم پا نی، پس چرا دار نیکن یم یعمارت زندگ یو قطعا تو ن،یپولدار یلیشما که خ یراست

 ن؟یکن یم یرو ادهیپ

 بگه. یدونست چ یهول شد و نم یعنی د،یکردم ترس احساس

 گشت. یدروغ م یدنبال  انگار

 کنم. یمن اشتباه م دمیدونم شا ینم

 سکوت، بلند شد و گفت: هیاز چند ثان بعد

 شرکت. میلباست و عوض کن بعد باهم بر ایخوام برم خونه لباس عوض کنم، توام ب یم من

 عوض کردنت تو لوزالمعدم. بحث

 شدم و گفتم: بلند

 ممنون. یلیخ نه

 اخم پشتش و بهم کرد و گفت: با

 منتظرتم. نیماش تو

 نداشتم. یکه چاره ا منم
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 اومد. یو برداشتم ، ملوس هم که دنبالم م ساک

 شدم. نیماش سوار

 عقب. یو گذاشتم صندل ساکم

 که درو ببندم. نیاز ا قبل

 و درو بستم. دمیو خودش و انداخت رو پام، خند دیپر ملوس

 و روشن کرد و گفت: نیماش انیآدر

 خودته؟ ی گربه

 غضنفر. یگربه  نه

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .اره

 افتاد. راه

 ش؟ی: چند وقته دارانیآدر

 سوال کردناش شروع شد. باز

 پسرم انقدر کنجکاو!؟ اخه

 و خاروندم و گفتم: مینیب

 ساعته. مین

 تعجب گفت: با

 !؟یچ

 .ینچیداو لئوناردو
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 بهش کردم و گفتم: ینگاه مین

 تو بغلم. دمیشدم د داریصبح ب دم،یخواب شبید

 و گفت: دیتعجب خند با

 .شیبغلت فکر کردم چند ساله دار دیاون جور که پر اخه

 خوره. یبر نم ییهم به جا یفکر نکن تو

 ملوس و ناز کردم و گفتم: یموها

 انگار چند ساله دارمش.  اوهوم،

 

 رد و بدل نشد. نمونیب یا گهیبه خونش حرف د دنیرس تا

 ترمز زد با تعجب به اطرافم نگاه کردم. یوقت

 عمارت بزرگ اون هم باال شهر داره. یکردم  یفکر م من

 نقطه متوسط شهر. یطبقه تو 15آپارتمان  ی نه

 .یآپارتمان هم خودش کل نیا البته

 .میشد ادهیپ نیماش از

 تو. میو برداشتم و رفت ساکم

 گرم به صورتم خورد. یورودمون،  هوا با

 بود. یخوب یلیخ حس

 رو زد. 15داخل آسانسور که دکمه  میرفت

 کنه. یم یآقا تو پنت هوس زندگ بله
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 بود، حموم الزم بود تا مثل برف بشه. دهیآروم تو بغلم خواب ملوس

 خودمم حموم الزمم. البته

 کنم. یهم باشه، خدا رو شکر م یخونه کاه گل ی شکش،یحموم پ حاال

 .ستادیا آسانسور

 .رونیب میآسانسور رو باز کردم و رفت در

 انداخت ، درو که باز کرد به داخل خونه اشاره کرد و گفت: دیکل

 مقدم ترن. خانوما

 باعث شد صورتم در هم بشه. د،یچیمچ پام پ یکه تو یبا سوزش هوی

 19پارت

 حواسم به زخم پام نبود. اصال

 کردم. یپام حس م یخون و رو یسیخ

 .دیکش یم ریکردم و معدم ت یضعف م احساس

 نگران بازوم و گرفت و گفت: انیآدر

 ؟یخوب ایسوف

 معدم گذاشتم و خم شدم. یبهش ندادم، دستم و رو یجواب

 خونه. یو رفت تو رونیاز بغلم اومد ب ملوس

 .دیکش یم ریو معدم ت نمیقفسه س دم،یکش یکه م یهر نفس با

 گرفتم. جهیکم سر گ کم

 شه. یم فینخورده، انقدر ضع یچیخون رفته، دو روزم ه یو ازت کل یپات زخم یمن بود وقت یجا میهر ک خوب
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 دست خودم نبود. حالم

 بودم. یهوش یو ب یاریهوش نیب

 .مارستانیبغلم کرد و بردتم ب انیآدر دمیفهم فقط

----- 

 بودم. رهیخ مارستانیب دیسقف سف به

 سرُم وصل بود. بهم

 مبل گوشه اتاق نشسته بود و سرش و تو دستاش گرفته بود. یو ناراحت رو یعصب انیآدر

 کارشم؟یمگه من چ دم،یفهم یو نم شیهمه نگران نیا لیدل

 انقدر هوام و داره؟ انیچرا آدر یکرد، ول رمیکرد، تحق رونمیخاله هم که مثال دختر خالم بود از خونه ب دختر

 انقدر نگرانمه؟ چرا

 چرا؟ واقعا

 20پارت

 و چرخوندم وبهش نگاه کردم. سرم

 نگاهم و حس کرد، سرش و بلند کرد و گفت: ینیسنگ

 ؟یبهم دروغ گفت چرا

 شدم. رهیدوباره به سقف خ یزیگفتن چ بدون

 شد. یم کیکه به تخت نزد دم،یشن یقدم هاش رو م یصدا

 و گرفت. دستم

 به دستمون و بعد به صورتش نگاه کردم. اول
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 لب گفت: ریمنظورم و دستم و ول کرد و ز دیفهم

 .متأسفم

 شدم و گفتم: رهیدر اتاق خ به

 هم متاسفم تو زحمت انداختمت. من

 .بحث عوض کردنمم عاشق

 اش گفت: یذات یمهربون با

 بود. فمی، وظ هیچه حرف نیا

 زدم و گفتم: یخسته ا لبخند

 نبود، )بهش نگاه کردم( فتیوظ

 .یمن یکاره  چیه تو

 از حرفم ناراحت شد؟ یعنیکردم تو عمق چشماش غم،  احساس

 منه. یکاره  چیاون ه گه،یراست گفتم د خوب

 که سرُمم تموم شد. نیاز ا بعد

 ، من و برد خونه اش. انیآدر یاصرار ها با

 .کیآپارتمان ، لوکس و ش ی

 .د،قرمزی،سفیخوشگل و ست سورمه ا ونیدکوراس با

 بودم. دهیتختش خواب یرو

 اون و برده بود حموم :( ینداشت، حت یباهاش مشکل انیهم کنارم بود، آدر ملوس

 رفتن. یسوال مسخره تو ذهنم رژه م چندتا
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 دو نفره؟ نفره بود، چرا دو

 کنه! ینم یاون تنها زندگ مگه

 هم که نداره. زن

 تو دونفره راحت تره. دیشا خوب

 به من چه. اصال

 و عشق است. خواب

 نچ نچ نچ نچ نچ( ،یزک ی)به خرس گفت

 21پارت

 

------ 

 اسمش دوباره رد دادم. دنیزنگ خورد، با د میگوش

 گفت: یعصب انیآدر

 اس؟ لهیانقدر پ هیک

 تو چه. به

 کردم گفتم: ینگاه م توریجور که به مان همون

 ...نایسل

 کردن ، گفت: یکه توش عالمت سوال ها، بپر بپر م ییصدا با

 ؟ید یچرا جوابش و نم خوب

 کارش واجب باشه. دیشا
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 به تو چههه. بازم

 فضول. پسره

 کردم و گفتم: یهوف

 اش و ندارم. حوصله

 نزد. یحرف گهید انیآدر

 زنگ خورد. زمیتلفن رو م قه،یاز چند دق بعد

 و صاف کردم و برش داشتم. صدام

 .دیی: بله، بفرمامن

 ا؟یشرکت سوف دی: سالم، ببخشمرد

 و تر کردم و گفتم: مینییپا لب

 بله امرتون؟ سالم،

 :مرد

 منتنگرو کار داشتم. یآقا با

 .هیکرد، ک یاشاره م یه انیآدر

 چشم غره بهش رفتم و گفتم: ی منم

 تماس گرفته؟ یک بگم

 :مرد

 آلفرد مورگان. آلفرد،

 گوشام اعتماد نداشتم. به
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 زده بود. خشکم

 .هیک ه،یکرد ک یاشاره م یه انیاون ور آدر از

 .یدزد میرفت یکه باهم م یآلفرد یآلفرد بود، همون شیمن تمام حواسم پ یول

 جا چرا زنگ زده؟ نیا

 من صداش رو، نشناختم؟ چرا

 اوفته؟ یم یمن داره چه اتفاقات یتو زندگ ایخدا

 خبرم. یفقط منم که ازش ب که

 وصل شد. انیفشار دادم ، تا به تلفن آدر هیثان 3رو   4دهنم و قورت دادم، دکمه  آب

 تلفن. یرو گذاشتم، رو یگوش یسست با

 یمکالمه ش،یتمام حواسم پ یول تور،یسرم کردم تو مان دوباره

 و آلفرد بود. انیآدر

 

 : انیآدر

 .یمرس ممنون،

...: 

 :انیآدر

 کنم داداش. یجبران م ،یدیزحمت کش واقعا

 

 !؟داداش



 به چشمات بله گفتم

 
49 

 

 

...: 

 .ی: بازم ممنون ، فعال باانیآدر

...: 

 و قطع کرد. تماس

 22پارت

 گفت، اومد تو. انیکه آدر یدییاتاق زده شد، با بفرما در

 .هیک نمیانداختم بب توریاز باال مان ینگاه مین

 مواجه شدم. نایبا صورت سل که

 .توریاخم دوباره سرم و کردم تو مان با

 بود. یو سل انیآدر یمکالمه یهوش و حواسم پ شهیمثل هم یول

 :انیآدر

 .نیبش

 نشست و گفت: یسل

 .رمیخوام استعفام رو پس بگ یم من

 گرد شد. چشمام

 شد. مونیزود پش چه

 :انیآدر

 حاال هم برو سر کارت. ،یش یم مونیدونستم پش یوقت قبول نکردم، م چیاستعفات رو ه ی نامه



 به چشمات بله گفتم

 
50 

 

 رفت. رونیاز اتاق ب ،یلب ریممنون ز یبا  یسل

 .دمیو شن انیآدر یقدم ها یصدا

 .نمشیسرم و بلند کردم تا بب ستاد،یباال سرم ا اومد

 گفت: یلبخند مرموز با

 من؟ یصحبت ها ایبه کارت  حواست

 زدم و گفتم: یژکوند لبخند

 شه. :((( یگفتم( ناخواسته ادم توجهش جلب م دهی)کش یلیکه خ ،یزن یانقدر بلند حرف م خوب

 و گاز گرفت و خندش رو خورد و گفت: لبش

 به کارت باشه. حواست

 زدم و گفتم: یلبخند ژکوند دوباره

 .باشه

 رفت، آروم زمزمه کرد: یکه م یحال در

 پرو. ی دختره

 کنم. یتا مثال زبون دراز رون،یمتر آوردم ب شیپشتش بهم بود، زبونم و ش چون

 همون موقع برگشت. که

 موند. رونیمنم ب زبون

 خنده. ریخنده که منم زدم ز ریز زد

 .رونیرفتم ب یبود و داشتم از شرکت م یساعت ادار انیپا

 دربدر. یآواره  یِشدم سوف دوباره
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 .دنیتو پارک خواب دوباره

 پست فطرت. یبا مردا مبارزه

 .واناتیشدن انواع و اقسام ح صاحب

 و... یکردن از گشنگ ضعف

 .یکیخوردم به  هوی

 ورقه ها از دستش افتاد. تمام

 و گفتم: نشستم

 خوام. یمن واقعا معذرت م د،یببخش یوا

 و با لبخند گفت: نشست

 نداره. یاشکال زمیعز نه

 بود. یصداش سرم و بلند کردم، دختر خوشگل دنیشن با

 .میها رو باهم جمع کرد ورقه

 .میدستش، بلند شد دادم

 چشمم و زد. یزیچ یبرق  که

 کردم، گردنبند بود. نگاهش

 لب گفتم: ریتعجب ز با

 .یمَگ

 23پارت

 هم با تعجب گفت: اون
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 ؟یدون یمن و از کجا م اسم

شد، با بغض  یاز جلو چشمام رد م لمیف کیآوردم ، تمام خاطراتمون باهم ، مثل  رونیلباسم ب ریو از ز گردنبندم

 گفتم:

 کردم. داتیپ باالخره

 اشک بغلم کرد و گفت: با

 چقدر دلم برات تنگ شده بود دختر. یدون ینم یسوف

 و با طعنه گفتم: فشردمش

 از زنگ زدنات معلومه. اره

 اومد و گفت: رونیبغلم ب از

 باهات حرف دارم. یمن، که کل یخونه  میبر ایب

 چون و چرا قبول کردم. یب

 بشم. ابونایکوچه ، خ یخواد ، آواره  یهم نم خدا

 شکرت... ایخدا

-- 

 خونه اش. میرفت یمگ با

 .کیش یول یکوچولو و نقل تییسو ی

 دم،ینشن یازش خبر گهیپدرش مجبور شدن برن آلمان، منم د یضیبود، که بخاطر مر رستانمیدوست دوران دب یمگ

 شمارشم خاموش بود.

 نشستم و گفتم: شیمبل بادمجون یرو
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 بدو. ا،یب بدو

 تو اتاق بلند گفت: از

 مشتاقم. شتریخودمم ب اومدم،

 شاد و سرزنده بودنش بود. ،یمگ اتیخصوص از

 کرد. یم یخودش زندگ یبرا

 ره. یم ادتیتمام غمات  یششیپ یکه وقت یِطور

 شدم. اتشیخصوص نیعاشق هم منم

 شدم. یباهاش دوست نم اهیصد سال س وگرنه

 کنارم نشست. اومد

 زانو روبه روش نشستم. چهار

 شد. لیسمت من متما کمیهم  اون

 کرد و گفت: نگاهم

 از کجا بگم؟ خوب

 و چرخوندم و گفتم: چشمم

 اول اولش. از

 تکون و داد و گفت: یسر

 وقت چیه اد،یاز دست ما برنم یکار چیکنه و ه یآلمان، دکترا گفتن تومور هر لحظه داره رشد م میرفت یوقت خوب

 «رم یامروز فردا م نیهم م،یمن رفتن»روز قبل از مرگ پدرم، تو اتاق بهم گفت یره،  ینم ادمی

 دستش و گرفتم( یهمدرد یجا رو با بغض گفت منم برا نیا ی)مگ
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 خوب نبود. ادیمامانم حالش ز یآروم بودم، ول یکه بهم زد، تا حدود یبابام مرد، بخاطر اون حرف یوقت

 زد و ادامه داد( ی)بغضش و قورت داد، لبخند

 .میهر دومون با مرگ بابا کنار اومد گهیسال که گذشت د چند

 مامان چون بابا رو اون جا دفن کرده بودن، موند. یول س،یاومدم پار من

 24پارت

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 س؟یپار یپس چرا اومد هوم،

 و گفت: دیخند

 داد، اومدم تو شرکتش کار کنم یو م مارستانیب یها نهیبود، هز مارستانیبابام تو ب یکه وقت یمیدوست قد ی دنبال

 جبران کنم. ییجورا یو 

 فکر کردم و بعد مشکوک گفتم: کمی

 ا؟یسوف شرکت

 ذوق سرش و تکون داد و گفت: با

 .آره

 و گرد کردم و گفتم: چشمام

 .نه

 : آره.یمگ

 :نه.من

 : آره.یمگ
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 : نه.من

 تو سرم و گفت: زد

 مار. زهر

 و گفت: دیبغلش، که رو مبل ولو شد خند دمیپر

 چته؟ یوحش

 و گفتم: فشردمش

 کنم. یخره، منم اون جا کار م یوا

 همون حالت گفت: در

 ؟یجد

 ادم نشستم سرجام و گفتم: مثل

 .انیآدر یشخص اریدست آره،

 تعجب نشست و گفت: با

 که کمکم کرد. یهمون دوست انیاخه آدر آها،

 نگفتم. یزیچ یکردم،ول تعجب

 گفت: هوی

 خبر؟ چه

 یکه سرم منت نم یکنه، همدم یکه از خونش پرتم نم یهمدم دارم، همدم یاالن  دمیو گفت، تازه فهم نیا یوقت

 ذاره.

 ...یکردم،همچ فیو براش تعر یبغض همچ با
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 و درشت ماجرا. زیر از

 نفرت گفت: با

 .ادیبالها سرت ب نیذارم کف دستش، که باعث شد ا یرو م نایسل نیحق ا من

 کردم و گفتم: ی"نچ"

 اون دختر خالمه. ،یمگ

 نگاهم کرد بعد گفت: هیثان چند

 چطوره؟ پات

 به پام انداختم و گفتم: ینگاه مین

 زنم. یاوقات هم لنگ م یبعض یخورم، ول یبکشه مسکن م ریت خوبه،

 25پارت

 نگفت. یزیتکون داد و چ یسر

----- 

 تو اتاق. میو رفت میخورد شام

 .میدیتو بغل هم خواب ینفره بود، ول ی تخت

----- 

 بالشم برداشتم و صفحش و روشن کردم،  ریو از ز میو باز کردم، گوش چشمام

 و گفت: نییتخت افتاد  پا یاز رو یمگ دم،کهیکش یغیساعت ، ج دنید با

 .مرگ

 گفتم: غیج با
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 قبل از اون برم. دیمن با اد،یم گهیربع د یتا  انیمرگت آدر خبر

 مسواک زدم. یصورتم و شستم، سرسر ییتو دستشو دمیاز حرفم پر بعد

 .رونیب اومدم

 .یمگ دیبا تاپ سف دمیپوش نیج ی

 کردم گفتم: یکه موهام و شونه م یحال در

 و کوک نکردم. تیاون ساعت کوفت شبیمن د مگه

 تخت نشست و گفت: رو

 ه؟یکه رو پاتخت یهمون

 تاره موم کنده شد. ی

 : آره.گفتم

 و گفت: دیخند

 نداره. یاصال باطر اون

 حرص شونه کردم و گفتم: با

 .ادیخبرت ن یاله

 .رونیزدم ب یرم برداشتم،بدون خدافظ یمگ نیماش چییو برداشتم سو فمیک

 بود سه بار تصادف کنم. کیبرسم شرکت، نزد تا

 افتضاح. میکه رانندگ منم

 سوار آسانسور شدم. عیسر

 بود. یجور نینداشت ، هر روز هم یپر از ادم بود، خوب تازگ سالن



 به چشمات بله گفتم

 
58 

 

 و انداختم تو اتاق. خودم

 .انیرفتم سمت اتاق آدر رجهیبعدش ش و

 از اون طرف درو باز کرد. میکیشدت درو باز کردم، که انگار  با

 بهم خورد و پرت شدم تو بغلش. تعادلم

 هم که تعادلش و از دست داد. اون

 مبل. یرو میپرت شد باهم

 شونه هاش گذاشتم. یجور که تو بغلش بودم، دستام و رو همون

 افتاد. یآب لهیو بلند کردم ، که نگاهم به دوتا ت سرم

 خوشگل بود. هیزاو نیچشماش از چقد

 بود. یم یآرزو داشتم چشمام آب شهیهم

 شد؟ یچه رنگ یول

 .یمعلومه قهوه ا خوب

 26پارت

 که خورد، به خودم اومدم. یتکون با

 .ستادمیو ا رونیبغلش اومدم ب از

 .ستادیشد و روبه روم ا بلند

 نگاه کردم. بهش

 زدم و گفتم: ی، لبخند ژکوند ارمیباال م یگند یکه  شهیهم مثل

 .دیببخش
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 باشه،گفت: یکرد،جد یم یکه سع یحال در

 ؟یچ یبرا قایدق

 افتادنت تو بغلم ؟ یبرا

 کردنت؟ رید قهیپنج دق یبرا ایو که گفت، حس کردم گونه هام داغ شدن(  نی)ا

 گل افتاده ، لبخند ژکوند زدم و گفتم: یبا همون لپ ها دوباره

 دو. هر

 کارم رفتم. زیسمت م به

 برگشتم سمتش. دمیکه رس زیم به

ه من رسوا نشه، ک ینکرده نخنده، جلو ییگرفت که خدا یکرد، لبشم گاز م یبود و داشت نگاهم م بشیتو ج دستاش

 .هیمثال جد

 و گفتم: دمیخند

 نداشت. یمکث( اصال باطر کمی)یساعتم و کوک کردم، ول حیمس به

 خنده. ریزد ز یو که گفتم  پق نیا

 .دیتمرگ شیپسمل خوجمل رو صندل یبهش رفتم که دهنش و بست، مثل  یغره ا چشم

 اعصاب( ی)ب

 نشستم. زیم پشت

 تاب و روشن کردم. لپ

 برام فرستاده شد. لمیف کی

 کردم. یو زدم و پل هدفونم
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 شد. یگرد م شتریهر لحظه چشمام ب لمیف دنید با

 که من افتاده بودم یصحنه ا اون

 بود. انیبغل آدر تو

 بازش کردم. عیبرام اومد، سر لیمیا ی

هم  یکس ،یخوددان گهیشه، د یتمام کارکنان شرکت ارسال م یبرا لمیف نیا ،ینباش انویکافه پ 7امروز ساعت  اگه»

 بفهمه دینبا

(-M-  

 ه؟یک گهید نیا ایخدا

 27پارت

 بودم. رهیخ توریجور شوکه به مان همون

M 

 ه؟یک گهید

 رفت. یسواال تو مغزم رژه م یسر ی

 باشن. یخواستم واقع ینم که

 .دمید روزیرو  د یمگ

 بود. یبرام اومد که ، اول اسم مگ لیمیا ی االن

 ؟یها اتفاق نیا یعنی

 دونم. یم دیبع

 شدم. جیگ
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 دوستمه. نیبهتر یمگ

 کنم. یفکر کنم صالح که ازش دور یول

 .ستمیها در حد فکره، مطمئن ن نیخوب، ا اما

 ره. یبرم، وگرنه آبروم تو شرکت م دیبا عصر

 شپشا بامیکنه در عوضش ازم پول نخواد، چون تو ج خدا

 کنن. یم یباز سرسره

 بهش نگاه کردم. انیآدر یصدا با

 ؟یخوب ای: سوفانیآدر

 تکون دادم و گفتم: یسر

 خوبم، چطور؟ اره

 نگاه کرد و گفت: بهم

  ،یشد رهیخ توریوقته به مان یلیخ اخه

 یحرکت چیه بدون

 اومده؟ شیپ یمشکل 

 دهنم و قورت دادم و گفتم: آب

 .ستین ینه مشکل نه

 اومدم. رونیب المیمیصفحه ا از

 چندتا اسناد شدم. پیتا مشغول

---- 
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 در باز شد. انیآدر دیزده شد، با بفرمائ در

 !هیک نمیکردم تا بب نگاه

 تو قالب در نقش بست. یقامت مگ که

 .میهمزمان بلند شد انیمن و هم آدر هم

 لبام نقش بست. یرو یخودآگاه لبخند نا

 و روبه ما گفت: دیخند یمگ

 ن؟یخوب سالم

 با شک گفت: انیآدر

 !؟یمگ

 و گفتم: ستادمیا یو کنار مگ دمیخند

 .یمگ اره

 توسط من، متعجب بود. یو شناختن مگ یکه از اومدن مگ انیآدر

 گرد بهمون نگاه کرد. یبا چشما هیثان چند

 .انیگذاشتم و هولش دادم که رفت تو بغل آدر یکمر مگ یو رو دستم

 حلقه کرد. یتازه به خودش اومد و دستاش و دور کمر مگ انیآدر

 28پارت

 کرد و گفت: یخنده ا تک

 خوشحال شدم. یلیخ دنتیدختر ، از د واو

 هم گفت: یمگ
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 .منم

 کرد. ریسرش و بلند کرد و نگاهم و غافلگ انیکردم،که آدر یلبخند نگاهشون م با

 و پرنگ تر کردم. لبخندم

 اومد. رونیب انیاز بغل آدر یمگ

 در نوسان بود. یمن و مگ نینگاهش ب انیآدر

 .مینیمبل بش یاشاره کرد که رو بهمون

 ما. یروبه رو انیو آدر میکنار هم نشست یو مگ من

 شرکت. میاومد نایافتادم که من و سل یروز نیاول ادی هوی

 ،  انیکه اومد تو اتاق آدر یاون روز از

 .دمشیند گهید

 براش تنگ شده. دلم

 کردم. بغض

 بلند شدنم  با

 .دیمن چرخ یرو انیو آدر یمگ نگاه

 زدم و گفتم: یتلخ و مسخره ا لبخند

 .ارمیرم قهوه ب یم

 که منتظر جواب اونا بشم، نیا بدون

 .رونیاز اتاق اومدم ب 

 29پارت
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 آشپزخونه. یتو رفتم

 خودم و ریداشتم، تصو یکه بر م یقدم هر

 بست یچشمام نقش م یجلو یسل 

 شد. یو خاطرات زنده م 

 شد. یشدن بغضم م شتریب باعث

 و خاروند گفت: سرش»

 .ندرالمیس من

 اعتراض روبه خاله گفتم: با

 «باشم ندرالیخاله قرار بود من س یول

 قدم برداشتم. ی

 بلند گفت:  یسل»

 خودکار من دست تواِ؟ یسوف

 بلند گفتم: متقابال

 دست منه. اره

 زد تو سرم و گفت: هوی دم،ینشن ییصدا ازش

 «چقدر دنبالش گشتم. یدون یم شعوریب

 قطره اشک... یو  گهیقدم د ی

 سمتش، سرش و تو بغلم گرفتم و گفتم: دمییدو»

 .ستین یزیچ زم،ینداره عز اشکال
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 .سوزهیگفت: م هیگر با

 «شه. یکردم و گفتم:خوب م یزخم پاش نگاه به

 خم شدم. کمیدستام و روش گذاشتم،  دم،یرس ییظرف شو به

 صدا باشه. یکردم هق هقام ب یم یسع ختن،یر یم اشکام

 تنگ شده بود. نایسل یدلم برا من

 خواهرم بود، نایسل

 بود،  شمیچشمام و باز کردم پ یاز وقت 

 هم قلبم حق داره دل تنگش بشه. حاال

 و پاک کردم و صورتم شستم. اشکام

 ساز و روشن کردم  قهوه

 دادم. هیتک ییبه ظرف شو و

 30پارت

 سرم و بلند کردم. یکس یقدم ها یصدا با

 ستادیا دیاومد تو و تا من د نایسل که

 شد. رهیو بهم خ 

 کردم و سرم برگردوندم، ینیف نیف

 شدم. رهیخ یقهوه ا نتیبه کاب 

 حرفاش یدلم براش تنگ شده بود، ول دیشا

 یکیانگار  اد،یم ادمیکه  
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 .ندازهیقلبم خط م یرو غیبا ت 

 ...یلیاز خ شتریب یلیازش ناراحت شدم، خ یلیخ

 داد. هیبرداشت و به اپن تک قدم

 قهوه ساز بود. وسطمون

 زنگش اومد،  یصدا یوقت

 .ختمیکردم و سه تا فنجون قهوه ر خاموشش

 گرفتم،  شیرو در پ یراه خروج نایبدون نگاه کردن به سل ،ینیس یتو گذاشتمشون

 .ستادمیبا صداش ا که

 ا؟ی: سوفنایسل

 .برنگشتم

 گفت: هیدو ثان بعد

 زدم، یاون حرفارو م دینبا متاسفم،

 سوت و کوره. یلیلطفا برگرد خونه، بدون تو خ 

 دهنم و قورت دادم و گفتم: آب

 .یدارت ناراحت نکن شیرو با زبون ن هیکن بق یمن که گذشت، حد اقل سع از

 .رونیبازم بدون توجه به جوابش اومدم ب و

 کنم  یتوجه نم چکسیمن به جواب ه کال

/: 

|: 
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:( 

 31پارت

 اتاق و باز کردم و رفتم تو. در

 گفت: یمگ هوی

 ؟یقهوه بساز یرفت

 و گفتم: زیرو گذاشتم رو م ینیس

 من نساختم قهوه ساز، ساخت. یول اره،

 گفت: انیکنارش که آدر نشستم

 ...یراست

 که گفت: میبهش نگاه کرد یو مگ من

 سالگرد شرکت  نیهفتم گهید ی هفته

 . انیشعبه ها م یکارکنا از همه  یهمه  و

 کردم و گفتم: یکمرنگ اخم

 خوب؟

 جلو خم شد و گفت: به

 .نیاز االن اعالم کردم که آماده باش گه،ید یچیه

 گفتم: یمگ روبه

 ؟یایم یچ تو

 گفتم: انیکه جواب بده، رو به آدر نیاز ا قبل
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 ؟یکرد استخدامش

 گفت: انینگفت، و آدر یزیچ یمگ

 قرارداد رو هم امضا کرد. اره،

 :دمیپرس یکنجکاو با

 کدوم بخش؟ تو

 گفت: یدفعه مگ نیا ان،یآدر یبجا

 .یدار حساب

 لب گفتم و مشغول خوردن قهوه ام شدم. ریز ی"آهان"

 

----- 

 .دمیکوب  یم نیزم یاسترس پام و رو با

 بود. 07:05 ساعت

 برام اس کرده بود. Mکه  ییاومده بودم جا 7من راس ساعت  و

 بودم. یزیکافه نشسته بودم، منتظر هر چ یصندل یرو

 32پارت

 کافه. یجلب شد که اومد تو یبه دختر توجهم

 و  دور تا دور کافه نگاهش

 من ثابت موند. یرو چرخوند،

 دهنم و قورت دادم. آب
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 من نشست و گفت: یاومد و روبه رو دختر

 ؟ییتو ایسوف

 :من

 خودمم. اره

 آورد و جلوم گذاشت. رونیب فشیک یبسته از تو ی

 تعجب گفتم: با

 ه؟یطرف ک از

 Mلب گفت:  ریشد و ز بلند

 رفت. و

 فلش توش بود. کیتعجب بسته رو باز کردم،  با

 اومدم و رفتم شرکت. رونیکافه ب از

 داشتم. دیمن کل ینبود، ول یبود و کس لیتعط

 تو اتاق و رفتم

 و  فمیهارو، روشن کردم ک المپ

 کردم رو مبل،  پرت

 نشستم. زمیم پشت

 لب تاب و روشن کردم،  عیسر

 و بهش وصل کردم. فلش

 کردم. یو پل لمیلرزون ف یترس و دستا با
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 33پارت

 گفت هم تعجب کردم هم خندم گرفت. شهیم لمیف دنید با

  یهر ک Mخنده،  ریخودآگاه زدم ز نا

 دونه. یبگم اصال اخالق من و نم دیهست، با که

 و پرتش دمیخنده فلش و کش با

 سطل آشغال. یکردم تو 

 .رونیلب تاب و بستم، و از شرکت زدم ب در

 بود. یو مگ انیآدر یبوسه  لمیف

 ؟یکه چ خوب

 داره  یمن چه ربط به

 دن؟یاونا هم و بوس که

 ه؟یک Mاصال  

 من بفرسته؟ یرو برا یلمیف نیهمچ دیبا چرا

 عوض کنه، کور خونده. یو مگ انیخواسته نظر من و راجب آدر یبگم اگه م دیبا

  ست؟ین M یاگه مگ یول

 ه؟یک M پس

رفتم  شدم و یو ملوس و برداشتم و ازش تشکر کردم، دوباره سوار تاکس المیوسا ان،یگرفتم و رفتم خونه آدر یتاکس

 .یخونه مگ

 گفت: یشام ، مگ موقع
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 چته؟ یشه بگ یم

 تعجب سرم و بلند کردم و گفتم: با

 !؟یچ

 و پرت کرد تو ظرف غذاش و گفت: چنگالش

  میتو خودت، الزم بر یر یبعد م یخند یم ایمثل روان هوی ،یکه اومد یموقع از

 برات دعا کنم. سایکل

 تو سرش و گفتم: زدم

 عمت دعا کن. برا

 34پارت

 .یزنمت که بگ یانقدر م ای ،یگ یخودت م ای یعنیشد،  رهینگفت و بهم خ یزیچ

 گفتم: ینیکردم و بدون مقدمه چ یپوف

 ؟یدیو بوس انیآدر تو

 و گرد کرد و گفت: چشماش

 !؟یچ

 نگفتم و بهش نگاه کردم. یچیه

 زد و گفت: یژکوند لبخند

 تئاتر بود. یواسه  یول اره،

 کرد و گفت: زیباال انداختم که چشماش و ر ابرو

 ؟یدون یاز کجا م تو
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 زدم و گفتم: یثیخب لبخند

 ...گهید گهید

 به سمتم خم شد و گفت: کمی

 کنم تو حلقت. یرو از پهنا م ییدمپا ینگ

 گفتم: یحالت چندش با

 .یچندش دیتهد چه

 نشست و گفت: صاف

 .یخوددان گهید

 اشاره کرد. ییبا چشماش به دمپا بعدش

 کردم. فیو براش تعر انیو جر دمیخند

 که گفتم، گفت: نیاز ا بعد

 دوما  ستم،ین Mاوال که من  نیبب

 ه؟ینظرت خودت ک به

 شدم و گفتم: رهیخ زیم به

 من و راجب تو و تیخواد ذهن یهست، م یهر ک یدونم ول ینم

 بد کنه. انیآدر

 .شهیش یبا سنگ زد تو یکیانگار  هوی

 .شهیسمت ش میو رفت میبلند شد دهیترس یو مگ من

 خورد، شکست. شهیکه به ش  یبا سنگ دوم هوی
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 .میو صورتامون رو به طرف مخالف گرفت مینشست یو مگ من

 زدم. ینفس م نفس

 روش نبود. یا شهیش گهیپنجره نگاه کردم که د به

 بلند گفت: یکه مگ شهیبرم سمت ش خواستم

 بره. ینرو پات م نه

 تکون نخوردم. دهیترس

 پاش بود و من نه. ییدمپا یمگ چون

 نبود. چکسینگاه کردم ه نییبرام آورد ،بلند شدم و به طرف پنجره رفتم،به پا رفت

 اومد: یمگ یصدا هوی

 و! نیا یسوف

 به طرفش رفتم و  عیسنگ دستشه، سر دمیسمتش که د برگشتم

... 

 35پارت

 و ازش گرفتم، کاغذ دورش و سنگ

 باز کردم و شروع کردم به خوندن. 

 کوچولو ایسوف ،یاز جات بلند ش یکه نتون ارمیسرت م ییبفهمه، بال دینبا یبودم کس گفته»

«-M- 

 نگاه کردم ،که بغلم کرد و گفت: یبه مگ دهیترس

 .زمیشه،عز ینم یزینباش چ نگران
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 خودش و بشکنه. یخونه  شهیش ادینم یچون کس ست،ین M یمطمئن شده بودم که مگ گهید

 و میهارو جمع کرد شهیش یمگ با

 .میزد یبه پنجره تور 

 .میشام و جمع کرد یظرفا

  دمیخواب نیتو اتاق، من رو زم میرفت باهم

 تخت. یرو یمگ و

 شدم. رهیپنجره به ماه خ از

 داشتم، یبیعج احساس

 دم،یترس یماه نم ییاز تنها گهید 

 اومده و یکیکردم  یحس م 

 دراورده. ییماه از تنها 

 !هیدونم اون ک ینم یحس و داشتم ول نیآورده، ا رونیب ییاومده و من و از تنها یکی

 .کهیکه انقدر بهمون نزد ه،یک M نایاز ا ریغ

 من  دیفهم چطور

 گفتم؟ یرو به مگ هیقض

 شم. یم وونهیدارم د ایخدا

 36پارت
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 کردم. یم ضیلب  عالم و آدم از فوشام مستف ریداشتم و ز یکه تند تند قدم بر م یحال در

 و  ستادمیزنگ خورد، ا میگوش

 آوردمش. رونیب فمیک یتو از

 اسمش تماس و وصل کردم. دنید بدون

 :من

 ه؟یچ

 :انیآدر

 شما؟ نییکجا

 انداختم و گفتم: ینگاه پر از حرص به مگ ی

 حدودا میایم میدار

 .میرس یم گهیساعت د کی 

 پر تعجبش اومد: یصدا

 ساعت!؟ کی

 گفت: هوینگفتم که  یزیچ

 دستت و ببر باال. یسوف

 تعجب گفتم: با

 ؟یچ

 :انیآدر
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 و ببر باال. دستت

 بردم باال  کمیتعجب دست چپم و  با

 بوق از کنارمون اومد. یصدا که

 .دمیو د انیآدر نیتعجب برگشتم که ماش با

 .دمیکش یاز خوشحال یغیج

 اون جا نبود. یبود و کس جاده

 دهیپوش یپاشنه بلندم ،که به اسرار مگ یکفشا

 .انیآدر نیطرف ماش دمییبودم و درآوردم و دو 

  دنیباره از د نیدونه اول یم خدا

 شم. یذوق مرگ م یطور نیا یکس

 37پارت

 و باز کردم و نشستم و بدون نگاه کردن به راننده، نیدر ماش عیسر

 شروع کردم به حرف زدن. 

 :من

 ک... نشیبا اون ماش یگور به گور یمگ نیچقدر خوشحال شدم، ا دنتیاز د یدون ینم انیآدر یوا

 

 آلفرد جا خوردم. دنیو نگاهش کردم که با د برگشتم

 باز موند بود. دهنم

 .دمیرو د یو مگ انینگاه کردم که آدر یعقب نیماش به
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 کردن. یدهن باز نگاهمون م با

 آلفرد نگاه کردم. به

 کرد. ینگاهم م یحالت خاص با

 .رمیو اشتباه بگ انیآدر نیبود، وگرنه محال بود من ماش انیآدر نیتو ماش آلفرد

 شدم. ادهیپ نیاز ماش عیسر

 آلفرد اومد: یصدا

 .ستایوا ایسوف ا،یسوف

 قدمام و تند تر کردم. ستمیوا نکهیا یمن به جا یول

 ؟یاومد دزد یچرا با ما م یبوده، ول انیناراحت بودم، اون دوست آدر ازش

 خوب بود. شیکه وضع مال اون

 کرد. یم یاومد دزد یمرض داشت م پس

 .یاومد دزد یخوبش م ،یوضع مال نیتونست بگه که چرا با ا ینگفته بود، حداقل م یچیبه من ه اون

 .نیوتیگ یذارم ال یداشته باشه وگرنه سرش و م یقانع کننده ا لیدل دمیازش پرس یوقت دوارمیام

 .نیهم خودتون یعصب

 .میبر ادهیجشن پ یتا محل بر گذار میکه پنچر شد، مجبور شد نتیبا اون ماش یکنه مگ کارتیخدا بگم چ یا

 دم،یکوب نیزم یپام و رو محکم

 سوخت. که

 رم. یباشه، من تا عمارت با کفش م دهینبر ایخدا

 نشده فقط سنگ بود. یزیچ دمیپام و آوردم باال و د کف
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 .دمینفس راحت کش ی ش،یآخ

 رسم. یفردا صبح م یبرم تا عمارت، اون جور ادهیپ یتونستم با پا ینم

 بزنم آسفالتتون کنم. ن،یریگ یشهره جشن م رونیکه ب  یتو  عمارت نیمرض دار خوب

 و عقب و نگاه کردم. برگشتم

 سمتم، انقدر تند راه رفته بودم؟ دییدو یداشت م آلفرد

 ، دستام و به کمرم زدم و طلبکار نگاهش کردم. دیرس بهم

 زد گفت: یفس نفس مکه ن یحال در

 دختر. یر ی...چقدر...تن...تند مچ

 و نگاهم کرد. دیکش قینفس عم ی

 گفتم: تیعصبان با

 با کاردک جمعت کنن. واریبه د کوبونمتیحرف نزن، که م یکی تو

 38پارت

 و گرد کرد و گفت: چشماش

 .یچه مادمازل خشن اوه

 رفتم و روبه آلفرد گفتم: یو مگ انیسمت آدر به

 .یدیکجاش و د حاال

 زد: صدام

 ...ایسوف

 و گفتم: برگشتم
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 ه؟یچ

 و گفت: ستادیروم ا روبه

 ؟یقهر باهام

 لنگه ابروم و باال انداختم و گفتم: ی

 سال سن، قهر کنم؟  23 با

 بچه ام؟ مگه

 به پشت سرم انداخت و گفت: ینگاه مین

 خوب حاال مامان بزرگ، از دستم لهیخ

 ؟یناراحت 

 و با زبون تر کردم و گفتم: لبام

 پورشه )به پشت سرم اشاره کردم(  یبود، وقت یچ یدزد یبرا زتیانگ یول ستم،یناراحت ن نه

 پات؟ ریز

 .دیسرمون به طرف چپ چرخ انیآدر یبا صدا هوی

 :انیآدر

 رم. یتر از همه دارم م ریسرم صاحب مجلسم د ریخ

 و گفتم: دمیو گوشه لبم کش شصتم

 رسم. ینگو، که بعدا به حسابت م یزیچ یکی تو

 گفت: انیروبه آدر آلفرد

 یمن و سوف ن،یبر شما
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 و قطع کردم و گفتم: حرفش

 برم،  سمییخوام با ر یمن م ن،یو شما بر یچ یچ

 رفتم ادامه دادم( کالس داره. یم نیبه سمت ماش یو در حال دمی)خند

 چشمک زدم بهش، ی

 شدم. نیسوار ماش و

 نکنه. یو ازمن مخف یزیخشکش زده بود، حقشه تا اون باشه چ آلفرد

 بز. پسره

 بهم نگاه کرد و گفت: نهیاز تو آ انیآدر

 ؟یهست یطرف ک قایدق االن

 و باد کردم و گفتم: آدامسم

 مکث( تو. کمی)،یجواب بد دمیازت پرس یو هر سوال یباش یپسر خوب اگه

 پدال گاز فشار داد. یتکون داد و پاش و رو یسر

 39پارت

 تونستم ازش چشم بردارم. یعمارت، نم میدیرس

 .دیرز قرمز،سف یطرف گال دو

 .یبزرگ و چراغون یعمارت

 .میشد ادهیپ یو پارک کرد و همگ نیماش انیآدر

 و بازوهاش رو، به طرفمون گرفت. ستادیا یوسط من و مگ انیآدر

 .یحرف چیبهم نگاه کرد، بدون ه انیدستش و دور بازوش حلقه، آدر یمگ
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 گفتم: پرو

 ؟یخوا یدوتا دوتا م گه،ید یرو دار یمگ

 لب گفتم: رینگفت، به طرف در عمارت رفتم و ز یزیو چ دیخند

 پرو. بچه

 جلوم و گرفتن. یابونیدر دوتا غول ب دم

 آوردم . رونیب فمیو از تو ک کارت

 صورتشون تکون دادم. جلو

 لب گفتم: ریازم گرفت و رفتن کنار، ز شونیکی

 ...احمقا

 .دنیرقص ی، همه وسط بودن و تانگو م مینور و اهنگ مال رقص

 ندارم. یدونم چرا حس خوب ینم

 .ادیمجلل خوشم نم یها یجور مهمون نیاز ا کال

 شونم گذاشته شد، با تعجب به عقب برگشتم. یکه رو یدست با

 با صورت بل مواجه شدم. که

 لبخند گفتم: با

 .سالم

 زد و گفت: یلبخند

 .زمیعز سالم

 کرد و منم دستام و دورش حلقه کردم. بغلم
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 داد. یدختر بدجور بهم آرامش م نیا

 40پارت

 و گفتم: رونیبغلش اومدم ب از

 خبرا؟ چه

 انداخت. نییبه پا ینگاه میو ن دیو گز شینییپا لب

 نشدم. یزیمتوجه چ ینگاه کردم، ول نییبه پا یتعجب و اخم کمرنگ با

 به بل نگاه کردم که زد تو سرم و گفت: دوباره

 جان باردارم. احمق

 گفتم: بلند

 !؟ی...چ

 تعجب گفت: با

  چته؟

 و گفتم: نییو آوردم و پا صدام

 چند وقت؟ ؟یباردار تو

 زد و گفت: ینیریش لبخند

 .کماهی

 بغلش کردم و گفتم: یخوشحال با

 خوشحالم. یلیخ زمیعز یوا

 و گفتم: رونیبغلش اومدم ب از
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 پسر؟ ای دختر

 زد تو سرم و گفت: دوباره

 .ستیمشخص ن یزیهنوز ماه اول چ خنگه

 به شکمش کردم و گفتم: ینگاه مین

 خبر دارم. یباردار یخنگه انگار هفتا بچه دارم، از همچ یگ یم یجور ی

 :بل

 خوب حاال. لهیخ

 .زیم یدور  مینشست میو گرفت و رفت دستم

 روبه روم نشسته بود. قایدق نایگن، سل یم نیبه ا یبدشانس یعنی

 شه. یجلوم سبز م یه نم،یو بب نیخوام ا ینم یخدا من ه یا

 بغل گوشم اومد. هوی یمگ ی دهیترس یصدا

 :یمگ

 .ایپاشو ب ایسوف

 کردم و گفتم: نگاهش

 شده؟ یزیچ

 و گرفت و گفت: دستم

 ...ایب

 شدم و دنبالش رفتم. بلند

 :دمیپشت عمارت، ازش پرس میرفت باهم
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 ...ای یگیم ایجا چه خبره  نیا یگ ی، م یمگ

 افتاد. واریبه د نگاهم

 زد. خشکم

 دهنم و گذاشتم و گفتم: یو رو دستم

 من... یخدا یوا

 41پارت

 

 شده بود. رهیخ واریبه د مبهوت

 Mرنگ قرمز نوشته بود  با

 جا هم هست. نیا یعنی

 .ارهیسرم ب ییتونه هر بال یم

 عقب رفتم. دهیترس

 .دمیکش یم یدر پ یو پ قیعم یها نفس

 گفت: یخودش و بهم رسوند و با نگران یمگ

 ؟یخوب زمیعز ایسوف ا،یسوف

 کردم: زمزمه

 ...آب

 سرش و تکون داد و گفت: عیسر

 باشه. باشه
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 داد دستم. وانیل یو  شمیاومد پ قه،یاز چند دق بعد

 .دمیو سر کش همش

 نگاه کردم و گفتم: یبه مگ ق،ینفس عم یبا  و

 .میزودتر بر ایب

 :یمگ

 م؟یبرگرد یبا چ خوب

 گفتم: کالفه

 .گهید اریب ریگ ینیماش ی

 نگفت و رفت تو. یزیچ گهید

 سمت در عمارت قدم برداشتم. به

 کردم. یم یاحساس خفگ یباز بودم، ول یفضا یکه تو نیا با

 تق تق پاشنه کفش اومد، نگاهش کردم. یصدا

 رفت. یم ادمیدستش بود، اوه داشت  فمیک

 و گفت: دیرس بهم

 و گرفتم. انیآدر نیماش

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .خوبه

 .میشد نیماش سوار

 بهم کرد و گفت: ینگاه مین
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 و ببند. کمربندت

 دوختم و گفتم: رونیو به ب نگاهم

 .الیخ یب

 42پارت

 نگفت. یزیباال انداخت و چ یا شونه

 برد. رونیو از عمارت ب نیماش

 روند،  یجاده م یتو

 شد. یاز کنارمون رد م ینیماش یازگاه هر

 یخورد تا خونه، انقدر حرف م یتو فکره، وگرنه مخ من و م یداد مگ یسکوت فرو رفته بود و نشون م یتو نیماش

 زد.

 ترسناک بود، یلیبود ، خ یراه ی

 راست دره بود. سمت

 کوه. چپمون

 بود. چیدر پ چیپ

 .میستیوا کمیبه سرم زد  هوی

 کِرم ندارم. ایهم مرض  اصال

*__* 

 :گفتم

 نگه دار. یمگ
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 روند. یهمچنان داشت م یول

 نگاهش به پاهاش. ینگاهش به جاده بود و  ینگاه کردم با اخم  بهش

 گفت: دهیترس هوی

 من. یخدا یوا

 گرفت. یم شیگر داشت

 گفتم: یترس و نگران با

 شده؟ یچ

 نگاه کرد و گفت: بهم

 .دهیبر ترمز

 رو سرم خراب شد. ایحرفش دن با

 .میکن کاریچ حاال

 بود. ادیهم ز سرعتمون

 طرفمون هم دره بود. ی

 گفتم: بلند

 م؟یکن کاریچ حاال

 .ستیشه کاراش دست خودش ن یهم که هول م یهول شده بود، و وقت یمگ

 فرمون و به سمت راست چرخوند. هوی

 :دمیکش غیج که

 .ییمگ نههه
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 .دمینفهم یچیه گهیو د شهیسرم خورد به ش 

 43پارت

 •مگی•

 چشمام و باز کردم. یال

 کج بود. نیماش

 کردم. کاریچ ایخدا یوا

 کرد. یدرد م بدنم

 کردم: زمزمه

 .یسوف

 .ومدین ییصدا یول

 گرفته بود. میگر

 بخشم. یوقت خودم و نم چیه اد،یسرش ب ییبال اگه

 آوردم. رونیب بمیج یو از تو میگوش یسخت به

 رو شکر کمربند بسته بودم. خدا

 ده. یوقت به حرفم گوش نم چیاحمق ه یسوف

 و گرفتم، بعد دو بوق برداشت. شمارش

 :انیآدر

 ؟یمگ بله

 گفتم: هیگر با
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 ...انیآدر

 اومد. دشیترس یصدا

 :انیآدر

 خوبه؟ ایافتاده؟ سوف یاتفاق ؟یکن یم هیچرا گر یمگ ،یمگ

 کردم و گفتم: ینیف نیف

 زود خودت و برسون. م،یدونم، تصادف کرد ینم نه،

 خورد و برعکس شد. یدیتکون شد نیماش هوی

 .دمیکش یخفه ا غیج

 هوش شدم. یاز دستم افتاد و ب یگوش
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 •اسوفی•

 چشمام و باز کردم. یال

 کرد، دهنم خشک شده بود. یدرد م بدنم

 چرخ از روم رد شده. 18 یلیتر انگار

 .مارستانمیب دمیاومد، فهم یالکل م یکه دقت کردم،بو کمی

 اطرافم نگاه کردم. به

 سرم فقط روشن بود. یبود، چراغ باال شب

 مبل گوشه اتاق خواب بود. یرو انیآدر

 .دیچیپاهام پ یتو یپاهام و تکون بدم، که درد بد خواستم
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 هر دوتا پام تو گچ. دمیمالفه رو کنار زدم که د ده،یترس

 کردم. تعجب

 رفت. یسرم رژه م یتو M حرف

 "یاز جات بلند ش یکه نتون ارمیسرت م ییبال"

 "یاز جات بلند ش یکه نتون ارمیسرت م ییبال"

 "یاز جات بلند ش یکه نتون ارمیسرت م ییبال"

 حس و باهم داشتم. چندتا

 .ترس،درد،تنفر

 .ادیبر م Mاز  یهر کار دمیکه فهم نیا یبرا ترس

 گرفت. یدادم درد م یتکون م یپاهام وقت ژهیچون کل بدنم،به و درد

 .دمید یم بیکمتر آس دیبستم، شا یخودم بود، اگه کمربند و م یالیخ یهم از ب همش

 نکبت. شعوریبالهارو سرم آورد، ب نیچون ا Mاز  تنفر

 باز شد و پرستار اومد تو. در

 زد و آهسته گفت: یباال سرم اومد، لبخند یوقت

 ؟یخوب زم،یعز سالم

 زدم و گفتم: یخسته ا لبخند

 خوبم. سالم،اره

 همون لبخند گفت: با

 .یزنم، درد نداشته باش یبهت مسکن م االن
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 تکون دادم و گفتم: یسر

 ممنون. باشه،

 سرُمم زد و گفت: یآمپول و تو سوزن

 .فستیکنم گلم، وظ یم خواهش

 لبخند به صحبتمون خاتمه دادم. ینگفتم و با یزیچ گهید

 45پارت

 که بهم مسکن زد رفت. نیاز ا بعد

 خوابم برد. قهیبعد از چند دق منم

----- 

 چشمام و باز نکردم. یشدم، ول داریسرم ب یصحبت کردن دو نفر باال یباصدا

 :پرستار

 به هوش اومدن، بهش مسکن شبیمحترم د یاقا

 زدم، هنوز خوابه. 

 گرفته شد و بعدش یکیتوسط  دستم

 انینگران آدر یصدا 

 :اومد

  ست؟ین یزیمطمئن باشم چ یعنی

 خوبه؟ حالش

 :پرستار
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 حالش خوب خوبه. بله

 گفت: یبا خوشحال انیو باز کردم که آدر چشمام

 ؟یبهوش اومد زمیعز عه

 .رونیکرد و رفت ب یخنده ا پرستار

 تعجب گفتم: با

با  یو ادامه دادم( بعدشم هنوز ازت ناراحتم که گذاشت دمیکش رونیب )دستم و از تو دستشستم،یتو ن زیمن عز یه

 آلفرد روبه شم.

 کرد و گفت: نگاهم

 اصرار کرد. یلیخ

 نگفتم و بعد از  یزیچ

 سکوت گفتم: قهیدق چند

 من  یدون یاصال از کجا م ؟یشناس یتو از کجا آلفرد رو م یراست

 ...میرفت یاون باهم م و

 اونم با دوستش. یرفتم دزد یبگم م دمیو خوردم، خجالت کش حرفم

 زد و گفت: یگرم لبخند

 ادامه داد( ارهیکه حرص من و در ب یلحن خاص ی)و با  یفهم یها هم رو به وقتش م نیا

 .زمییییعز 

 خنده. ریحرص نگاهش کردم، که زد ز با

 نثارش کردم. ییلب پرو ریز
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 در باز شد و... انیآدر دییدر اتاق زده شد، با بفرما که

 46پارت

 با چند شاخه گل اومد تو. نایو به در دوختم که سل نگاهم

 شدم. رهیخ رونیازش گرفتم و از پنجره به ب نگاهم

 روبه من گفت: انیآدر

 صدام کن. یداشت یدم درم کار من

 .رونیباشه تکون دادم، رفت ب ینگاه کردم و سرم و به معن بهش

 تختم و  نییپا زیم یه گل ها رو گذاشت رونگاه کردم ک نایسل به

 :گفت

 .سالم

 گفتم: لکسیتکون دادم و ر یسر

 .سالم

 اومد و گفت: کیقدم نزد دو

 ؟یهنوزم از دستم ناراحت ایسوف

 دوختم و گفتم: نایو به در، بعدش به سل نگاهم

 فقط دم،یکنم، حرفا و رفتار تورو نبخش یتونم ببخشم، رهاش م یاگه نم نه،یب یباشم، روح خودم عذاب م ناراحت

 شدم. الیخ یولش کردم و ب

 کنار تختم نشست و گفت: یصندل یگرفته، رو یچهره ا با

 من خونه تنهام )مظلوم ادامه داد( اد،ینم گهیتا چند ماه د مامان
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 خودم مواظبتم. رم،یگ یم یمرخص حیبه مس شم،یپ ایب

 و گفتم: دمیو به سمت باال کش خودم

 یاون خونه نم یپام و تو من

 و با گرفتن دستم قطع کرد و با بغض گفت:  حرفم

 کنم. یم خواهش

 47پارت

 و گفتم: رونیو با شدت دادم ب نفس

 .یمن و مگ شیپ ایب ییاگه تنها ام،ینم من

 تکون داد و گفت: یسر

 ندارم. یمشکل من

 اومد. یمگ یصدا هوی

 اومد تو. یک نیا

 تعجب نگاهش کردم. با

 دستش تو گچ بود. یبود، ول ستادهیا

 :یمگ

 من مشکل دارم. یول

 یکه مگ ،یمگ یرو دیچرخ نایسل نگاه

 گفت: یروبه سل 

 ؟یباش ششیبذارم پ ،یآورد یکه سر سوف ییانتظار بعد از اون همه بال نکنه
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 یبلند شد و روبه رو یسل

 پشتش بهم بود. ستاد،یا یمگ 

 :نایسل

 ؟ییبال چه

 زد: یپوزخند یمگ

 سرش، پاش و  ختنیارازل ر ،یاز خونه پرتش کرد یشب که جنابعال اون

 صداش و باال برد،  کمیکردن،) یزخم

 چش شده؟( هوی نیکردم، ا ینگاهش م دهیترس

  یمن مجبور شد  دوست

 و تو پارک بخوابه. شب

 با تعجب سرش و  نایسل

 طرف من چرخوند و گفت: به

 گه؟ یراست م یمگ ا؟یسوف اره

 حال خونسرد گفتم: نیو در ع محکم

 .آره

 48پارت

 روبه من گفت: یمگ هوی

 ؟یخوب یسوف

 |کردم: نگاهش
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 پاهام اشاره کردم و گفتم: به

 .میریها رو فاکتور بگ نیاگه ا اره،

 شد و گفت: کمینزد

 بهت گفتم کمربندت و ببند! چقدر

 هان؟

 تعجب گفتم: با

 .یبار گفت یتو فقط  یگ یچرت م چرا

 گفت: یسل هوی

 .ایمزاحم شدم، خدافظ سوف دیببخش

 .رونیاز اتاق رفت ب عیسر و

 گفتم: یمگ روبه

 گناه داره. ،یبهش گفت یاون طور چرا

 حرص گفت: با

 نه اون. یگناه دار تو

 تو. ختنیر کیو آلفرد و بل و ج انیآدر هوی

 و گفت: دیکه آلفرد دستاش و بهم کوب م،یتعجب نگاهشون کرد با

 خونه. میخوب وقتشه بر خوب

 تعجب گفتم: با

 ؟یبند یچرا جمع م م؟یبر
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 و گفت: ستادیتخت ا یجلو

 خوان از هم مراقبت کنن. یدوتا چالق م نکنه

 رو به طرف آلفرد پرت کرد و گفت: یبا حرص جعبه دستمال کاغذ یمگ

 .شعوریعمته پسره ب چالق

 و گفت: دیجعبه رو تو هوا قاپ آلفرد

 .رونیزنه ب یحرص نخور، االن از گوشات دود م شما

 و گفت: دیخند بل

 کنن. یکل کل م یه گه،ید نیش ساکت

 گفت: تیبا جد انیآدر

 .نیکن یم یمن زندگ یخونه  نیایم ن،یکه گچ دست پاتون و باز کرد یبه بعد، تا وقت نیا از

 :میبلند گفت یو مگ من

 !؟ی...چ

 49پارت

 گفت: یمسخرگ تیبا نها آلفرد

 .نیشنو یاخه خوب نم ده؟ید بیتو تصادف آس گوشاتونم

 دفعه من گفتم: نیا

 کنم تو حلقت. یدفعه گچ پام و از پنها م نیخفه شو، وگرنه ا آلفرد

 گفت: کیج

 .رمیرم براشون مسکن بگ یم من
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 هم گفت: بل

 ، اتاق هاشون و مرتب کنم. انیآدر یرم خونه  یم منم

 عقب . دشیو گرفت وکش قشی انیرفتن که آلفرد هم خواست بره که، آدر کیو ج بل

 گفت: یزیآم دیخنده و لحن تحد با

 .یر یجا نم چیشما ه زمیعز نه

 مظلوم گفت: آلفرد

 چرا؟ اخه

 چرخوند، به من اشاره کرد و، یآلفرد رو سمت من ومگ ان،یآدر

 به آلفرد گفت: رو

 ببرم؟ ییرو با چهار تُن گچ تنها ایسوف یانتظار دار نکنه

 آب دهنش و قورت داد و گفت: دهیترس آلفرد

 داداش. نه

 و گفتم: دمیخند

 ست؟ین لچریو مگه

 شد و گفت: رهیبه سقف خ انیآدر

 ندارن. مارستانیشانس قشنگمون فعال تو ب از

 و روبهشون گفتم: دمیخند ثیخب

 خونه. نیخوام، زود تر من و ببر یبغل م من

 و گفت: دیخند یمگ
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 فرصت طلب. ی وونهید

 کردم و گفتم: یزبون دراز بهش

 .یخودت

  50پارت

 با غر غر اومدن طرفم. انیو آدر آلفرد

 سمت چپم و بلند کرد. آلفرد

 هم سمت راستم. انیآدر

 .دیخند یشد، م یاز کنارمون رد م یهر ک مارستانیحال خروج از ب در

 دادم. یملت م لیلبخند ژکوند تحو منم

 زدن. یو آلفرد هم غر م انیآدر

 شد. شتریخندم ب دمشونید یوقت

 رفتن. یپنگوئن حامله راه م مثل

 .میاز خنده روده بر شد نیتا ماش یو مگ من

 آلفرد رفتن. نیبا ماش یو مگ آلفرد

 .دشیجد نیهم با ماش انیو آدر من

 .گهید نهیپولدارا هم هیخوب

 .دمیخند یداشتم م هنوز

 داده بودم و پاهام دراز بود. هیتک انیبغل نگاهم کرد، چون به در سمت راننده، پشت آدر نهیبا حرص از آ انیآدر

 حرص گفت: با
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 رسه. یمنم م دنیکه نوبت خند بخند

 :دیاز دهنم پر هوی

 .نیرفت یمثل پنگوئن حامله راه م خوب

 خنده. ریدوباره زدم ز یمونیپش یو که گفتم بجا نیا

 :دمیزمزمه اش و شن که

 .کوفت

 وخوردم و گفتم: خندم

اشه، تا ب تینکن با گچ پام بزنم تو مالجت  پرنده ها دور سرت پرواز کننا، حواست به رانندگ یکار یتو دلت، دوما  اوال

 به فنا نرفتم. شبیمثل د

 زد و نه من. یخونه اش، نه اون حرف میتا برس گهید

 51پارت

 همون آش و همون کاسه. م،یدیرس یوقت

 اریبس اریلبخند بس لیاز خنده مردن و تحو یو آلفرد مثل پنگوئن حامله راه رفتن، مگ انیدوباره بلند کردن من، آدر 

 ژکوند به ملت توسط من.

 کردم. یم یبا یاوقاتم با یبعض

 معروف شدم رفت. گهینفرم ازمون عکس گرفتن، بله د چند

 .میدیرس باالخره

 تخت گذاشتن. یو رو من

 کمرش و صاف کرد و گفت: آلفرد
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 ...رمیاگه کمر درد بگ من

 و کامل نکرد و  جملش

 نگام کرد. زیآم دیتهد

 گفتم: ییپرو با

 بوده. فتیوظ

 گفت: انیزد و روبه آدر یمرموز لبخند

 ؟یدار کیماژ داداش

 بلند گفتم: یچندش با

 فکرشم نکن. یحت آلفرد

 و پررنگ تر کرد و روبه من گفت: لبخندش

 کنم. یم شیواقع یو نه، ول فکرش

 کرد گفتم: یکه مبهوت به ما نگاه م انیبه آدر رو

 کنه. یگچ پام نقاش ینذار رو انیآدر

 گفت: انیو روبه آدر دیاومد که خند یمگ یصدا هوی

 بکشه. ای سهیبنو یزیدستش چ ایگچ پاش  یرو یکس ادیعادتشه، بدش م ایسوف

 و گفت: دیهم خند آلفرد

 کنم. ینقطه ضعف، که منم ازش سوءاستفاده م کیشه،  یم نیا و

 حرص گفتم: با

 .یکن یغلط م یلیخ تو
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 52پارت

 شد و روبه آلفرد گفت: طونیش انینگاه آدر هوی

 داداش. ارمیم االن

 کردن و درآوردم. هیگر یو ادا دمیاز حرص کش یغیج

 وارد شد، منم که هر دوتا پام بسته بودن. طونیلبخند ش کیبا  انیآدر قهیچند دق بعد

 شد. یم کمیداشت نزد انیآدر

 گفت: یبا لحن هشداردهنده ا یمگ

 گچ دستش یکالس به زور رو یدستش شکسته بود، بچه ها یچون وقت ،ینکن یکار نیکنم همچ یم هیتوص بهت

 و ... دنیکش ینقاش

 دادم و تیوضع رییتغ هوی

 کرد  یم یآوار ادیکه بهم  ،یبا لبخند تلخ 

 وقت چیه یکودک یروزها

 گردن، گفتم: یبر نم 

 که گچ دست نیبعد از ا منم

  یصندل یو باز کردم، رو م

 پونز گذاشتم. هاشون

 اومد: انیآدر یصدا

 ؟یپونز بذار میصندل یرو دم،یکش یگچت نقاش یکه رو نیبعد از ا یخوا یم یعنی

 و غنچه کردم و گفتم: لبام
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 .ارمیبدتر سرت م زیچ ی نه،

 د.ش رهیخ سیشهر پار ی یکنار پنجره نشست و به آسمون ابر یصندل یآلفرد رو رون،یو از اتاق رفت ب دیخند یمگ

 شد؟ نیچرا غمگ هوی

 گفت: انیکردم که آدر یجور داشتم نگاهش م همون

 راه حل! ی

 .رونینگاهش کردم، که از اتاق رفت ب یسوال

 53پارت

 پارچه اومد. کهیت یبا  قهیاز چند دق بعد

 تخت نشست و گفت: یکردم، که به طرفم قدم برداشت، رو یتعجب نگاهش م با

 و ببند. چشمات

 شدم و گفتم: رهیخ بهش

 ؟یچ یبرا

 زد و گفت: یلبخند

 .یفهم یببند م تو

 نزدم و چشمام و بستم. یحرف

 چشمام قرار گرفت. یرو یزیاحساس کردم چ ه،یچند ثان بعد

 شک پارچه بود. یب

 دستاش گذاشتم، که پشت سرم مشغول گره زدن پارچه بود. یو رو دستام

 :گفتم
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 ؟یکن یم کاریچ یدار انیآدر

 گره زد، دستام و گرفت و آورد جلو، آروم هلم داد و مجبور شدم دراز بکشم. یوقت

 گفت: که

 فقط بخواب. یکار چیه

 .دنمیخواب یشد برا یحرفش بهونه ا نیاومد، و ا یم خوابم

 کم پلکام گرم شد و خوابم برد. کم

 -.-خوابونه  یمسکنا هم فقط ادم و م نیا

 

----- 

 چشمام. یهنوز پارچه رو دمیچشمام و باز کنم، که فهم خواستم

 تخت نشستم، و پارچه رو باز کردم. یرو

 شفاف شد. دمیکه د نیهمجا تار بود، بعد از ا اول

 گذاشتم. یپا تخت یرو ،رو پارچه

 بود؟ یچ انیکار آدر نیا لیدل

 مرض داشت؟ ایآ

 اخه! یبابا مرض چ نه

 پاهام از تعجب چشمام شد توپ گلف. دنیرو از روم کنار زدم، که با د پتو

 54پارت

 کردم. یباز نگاهشون م یدهن با
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 لب گفتم: ریز

 محشره. نیمن، ا یخدا یوا

 لبام اومد. یرو یکم لبام کش اومد و لبخند بزرگ کم

 دونستم. ینقاش بود و من نم انیآدر

 بود. دهیگچ پاهام کش یخودم و رو ریتصو یمهارت خاص با

 صداش اومد: هوی

 اومد؟ خوشت

 کرد. یداد و بود و با لبخند نگاهم م هینگاه کردم به در تک بهش

 کردم و گفتم: یخنده ا تک

 خوشگله، معرکه اس. یلیخ نیا انیآدر

 .ستادیجلو و کنار تخت ا اومد

 گفتم: یثیکردم و با لبخند خب نگاهش

 .نیبش

 به کنارم اشاره کردم. و

 تعجب نشست. با

 دور بود. یلیخ

 :گفتم

 خورمت. یتر، نترس نم کینزد ایب

 تر. کیکرد و اومد نزد یا خنده
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 حاال بهتر شد. اها

 رفتن. یم یکیتعجب موج مکز یصورتم و بردم جلو، تو صورتش عالمت ها کمی

 و حبس کردم. نفسم

 بگه! یدونست چ یتعجب نم از

 رفتم جلو گهید کمیاز هم باز کردم و  کمیو  لبام

 |من بزنه باال اخه : طنتیرگ ش دیموندم االن با من

  هوی

... 

 55پارت

 کردم و گفتم: بغلش

 .سییر یمرس

 و دستاش و دورم حلقه کرد و گفت: دیخند

 و نداشت. ارمیدست قابل

 .رونیو از بغلش اومدم ب دمیخند

 

 -ایسوف مارستان،یبعد،محوطه ب کماهی-

 

 و گفتم: دمیکش یاز خوشحال یغیج

 شدم،آزاد شدم. آزاد
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 با تاسف نگاهم کرد و گفت: یمگ

 ؟یاز زندان آزاد شد مگه

 کردم و گفتم: یزبون دراز بهش

 داره. یبدون پا بودن چه حس کماهی یدون یتو که نم احمق

 آلفرد اومد: یصدا هوی

 .یوفتیبسه، حاال هم انقدر ورجه وورجه نکن م یدون یباشه توکه م باشه

 و از هم باز کردم و گفتم: دستام

 .ستین میحال زایچ نیانقدر خوشحالم ا االن

 گفت: انیآدر

 اخه؟ تهیحال یچ تو

 کردم و گفتم: اخم

 .مهیحال یزیاز هر چ شتریفقط بز بودن تو ب یهمچ

 56پارت

 نگفت یزیچ انیآدر

 از تاسف تکون داد، برو ب یو سر 

 عمت سر تاسف تکون بده. را

 نه گوسفند. نیگ یگم بزه، شما م یکه م بعد

 گوسفند. نیگ یگم بزه باااز شما م یم من

 دونم. یدارن نم یچه فرق حاال
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 .یخدا خل شدم، از شدت ذوق مرگ یوا

 دستم اشاره کرد و گفت: یتو کیبه پالست یمگ

 ه؟یچ اون

 انداختم و با لبخند ژکوند گفتم: کیبه پالست ینگاه مین

 .سمییر یهنر آثار

 و گفت: دیخند یمگ

 درسته. بله

 قدم بر داشتم. انیآدر نیتند تند به سمت ماش یکردن، ول یکه پاهام درد م یتکون دادم و در حال یسر

 فرشته خوجمل ذوق مرگم. یگچشون و باز کردم و مثل  امروز

 *__* نیهم خودتون فتهیخودش

 57پارت

 و رفتن. یرسوندن خونه مگ مارو

 .میدیخواب میو رفت میخورد یسر دست زیچیشام  یو مگ من

 ذره شده بود. یلب تابم  یحت زمیکارمندا، اتاقم ،م یدلم برا کماه،یرفتم سر کار اون هم بعد از  یم دیبا فردا

 بود. دهیملوس و ناز کردم که خواب سر

 شد و خوابم برد. نیپلکام سنگ هیچند ثان بعد

-- 

 .دمیمتر پر ی لمیزنگ مبا یصدا با
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 نشستم و چشمام و مالوندم. عیسر

 :دمیکش غیهنوز خواب بود، بلند شدم و ج یمگ

 .ییییمگ

 بلند شد و گفت: دهیترس

 چه مرگته؟ ه؟یچ

 ذوق گفتم: با

 سر کار، بدو. میپاشو صبحونه رو درست کن ، بر بدو

 حالت زار گفت: با

 کنم؟ کاریچ نیخدا من از دست ا یا

 گفتم: یلکسیلبخند ر با

 .یزندگ

 .ییدستشو یتو دمیبعد پر و

 چسبه. یاون هم سر صبح نم ،یاز حرص دادن مگ شتریب یچیه

 58پارت

 رفتم. منیکردم به طرف نش یکه با حوله صورتم و خشک م یحال در

 .دمیرو شن یمگ یوحشت زده  غیج یصدا هوی

 بود. رهیجا خ یبه  دهینگاه کردم، که ترس یدو خودم و رسوندم به اتاق، متعجب به مگ با

 کردم و رد نگاهش و گرفتم. یکمرنگ اخم

 قدم عقب رفتم. ی دهیدراور، ترس ی نهیبه آ دمیرس
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 کوچولو، ایسوف سالم»

 خوب خوب. یاتفاق ها ینرفتن مبارک، منتظرم باش با کل کماهیبعد از  تیروز کار نیاول

  بوس

-M-» 

 نشدم؟ نیچرا متوجه ا من

 !دمشیند اصال

 گفتم: یمگ روبه

 اومد تو خونه؟ یچجور نیا

 آورد. یرو، به رقص در م دیسف ریحر ینگاهش و به پنجره دوخت که باز بود و باد پرده  یحرف چیبدون ه یمگ

 .میتو آشپزخونه و صبحونه خورد میرفت یمگ با

 شرکت. میو رفت میآماده شد بعدش

 افتاد: پمیآسانسور نگاهم به ت نهیآ یتو

 بود. یکه روش مشک ،یقهوه ا یبا صندال ،یبا شلوارک ل د،یسف یحلقه ا نیلباس آست ی

 مثل من بود: بایهم تقر یمگ پیت

 .دیسف یبا بندا یمشک یکتون ،یشلوارک ل ،یمشک شرتیت

 59پارت

 گفت: یمگ هوی

 .میتموم شد، بر زتیآنال اگه

 .رونیب میو از آسانسور رفت  دمیخند
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 جوابمون و دادن. ییو همه با خوش رو میهمه سالم داد به

 .رونیاومد ب انیاتاق آدر یاتاق خودش، منم رفتم تو اتاق، که بل از تو یرفت تو یمگ

 خنده. ریزد ز دیمن و د تا

 شدم و گفتم: کینزد بهش

 دوران تموم شه. نیکنم زود تر ا یدعا م ه،یدونم فشار حاملگ یکنم، م یبرات دعا م سایرفتم کل حتما

 زد گفت: یخنده توش موج م یکه رگه ها یلحن با

 .نیو بب نیخدا مردم از خنده، ا یوا

دم و آلفرد و  یکه دست تکون م یگچ بسته در حال یمن با پاها دنیو از دستش گرفتم، با د شیتعجب گوش با

 برن. یهم دارن من و م انیآدر

 خنده. ریتعجب کردم و بعد زدم ز اول

 اومد. یبودم که از چشمام اشک م دهیخند انقدر

 شد. شتریخندم ب دمشید یدرو باز کرد، که وقت انیآدر هوی

 .دیخند یهم م بل

 گفت: انیآدر هوی

 پنگوئن حامله راه رفتن من خنده داره. مثل

 .میو گاز بزن نیکم مونده بود زم گهیو گفت من و بل د نیا یوقت

 .یسر خوش سییچه ر د،یخند یم خودشم

 و بازوم و گرفت روبه بل گفت: کمینزد اومد

 کار عقب افتاده داره. یکل ایسوف م،یر یم گهید ما
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 اتاق. یمن و برد تو دم،یخند یجور که م همون

 60پارت

اره موج د کیخو مگه فقط مکز هی)چ رفیم ییایتالیکه توش خنده موج ا یو با لحن دمیکش رونیو از دستش ب بازوم

-_-) 

 :گفتم

 .یر یمثل پنگوئن حامله راه م یخودتم قبول دار خوبه

 و گفت: زمیداد سمت م هولم

 .میکار دار یکه کل نیبش

 و کنجکاو گفتم: نشستم

 ؟یکار چه

 نشست و گفت: اشیصندل یرو

 به... یسفر کار ی

 کنجکاو گفتم: دوباره

 ...به

 زد و گفت: یلبخند

 .یدب

 نرفتم. رونیب سیچشمام و باز کردم از پار یکه من از وقت یدر صورت ،یدب میر یما م د،یسوت کش مخم

 و لب تاب و روشن کردم. دمیکش یحسرت بار آه

 پس فردا. یکردم، برا میفرستادم و قرار و باهاشون تنظ لیمیا مونیعرب یشرکا یبرا
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----- 

 گفت: انیکه آدر دم،یجو یاسترس ناخن هام و م با

 چته تو؟ دختر

 گفتم: رک

 ترسم. ینشدم، م مایتاحاال سوار هواپ مم

 و گرفت و گفت: دستم

 باشه؟ نترس

 کردم و گفتم: نگاهش

 ترسم. ینم گهیعمو جون، من د تیاز دلگرم ممنون

 

 61پارت

 و گفت: دیخند

 ؟یبگم نترس یچ گهید خوب

 و سمت پنجره کردم و گفتم: روم

 .یخواد بگ ینم یچیه اصال

 قه،یاز چند دق بعد

 با ذوق و استرس برگشتم سمتش و گفتم: 

  ان،یآدر یوا
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 خوبه؟ افمیو ق پیت

 تنم کنم؟ گهید یزیچ دیتاحاال کشور مسلمون نرفتم، با من

 انداخت، پمیبه ت ینگاه

 بود. یمشک یو کتون یمشک نیچهارخونه، ج یمردونه  رهنیو پ یتاپ خاکستر یکه  

 لباسام ، نیتر دهیپوش

 بودن. نایهم

 و به چشمانم دوخت و گفت: نگاهش

 بخواب، ریحاال بگ ست،ین یمشکل چیه

 کنم. یم دارتیب میدیرس 

 دادم و خوابم برد. هیچون و چرا سرم و به شونه اش تک یب

 62پارت

 شدم. داریصداش ب با

 :انیآدر

 .میدیبلند شو، رس ایسوف ا،یسوف

 که رگ به رگ شده بود. دمیبه گردنم کش یشونش برداشتم، دست یو باز کردم، سرم و از رو چشمام

 بلند شد و ساک و برداشت. انیآدر

 خوردم. یاومد و تلو تلو م یخوابم م هنوز

 چمدونا رو، ای رهیدونست من و بگ ینم انیآدر

 بود. یو خنده دار یاسفناک وضع
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 رفتم. یراه م ایزامب مثل

 خوااااب و بچسب. یگرفته بود ول خندم

 مامانتون. یمامان بزرگ خاله  یعمه ننه  خرسم

 ،دوباره خوابم برد. مینشست نیماش یکه تو نیهم یول رون،یب میاز فرودگاه رفت یچجور دمینفهم

 کارا بودم. ریچند روز اصال نتونستم بخوابم و در گ نیا

 گفتم: جیچشمام و باز کردم و گ نیماش ستادنیا با

 م؟یدیرس

 :انیآدر

 .آره

 نشستم و چشمام و مالوندم. صاف

 شدم. رهیهتل کنارم خ به

 بزرگ و بلند بود. ک،یش یلیخ

 .یواقع یسه کلمه به معنا نیا

 تر نگاهش کردم. قیشدم و دق ادهیپ نیماش از

 محوش شده بودم. ییجورا ی

 بهش نگاه کردم و گفتم: یگرفته شدن دستم ،توسط کس با

 خوشگله! یلیجا خ نیا

 زد: یلبخند

 قشنگه. اره،
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 گفت: هیاز چند ثان بعد

 م؟یبر

 زدم: یتکون دادم و لبخند یسر

 ...میبر

 63پارت

 آورد. یهتل، راننده چمدون هامون و م یتو میرفت

 اتاق هامون و گرفت، البته بهتره بگم اتاقمون. دیکل انیآدر

 .میاتاق بود یباهم تو چون

 رفتم تو و خودم و، عیاتاق و باز کردم، سر درو

 مبل سه نفره ولو کردم. یرو

 در و بست و با تعجب گفت: انیآدر

 اد؟یهنوز خوابت م نکنه

 زدم و گفتم: ینگاه کردم، لبخند ژکوند بهش

 .اوهوم

  یسرش به وجود اومد و جمله  یکردم، دوتا شاخ رو حس

 "من جات هستم یدختر به خرس گفته برو شهرباز نیا"

 رفت. یسرش رژه م یتو

 و گفتم: دمیخند

 کردم. یشوخ
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 و زرد بود، پشتش بهم بود، گفت: یکه ستش نارنج یآشپزخونه ا یتو رفت

 ؟یخور یم یزیچ

 مبل مثل بچه ادم نشستم و گفتم: رو

 هست؟ یزیچ

 کرد و با لبخند گفت: نگاهم

 .یبخوا یداره تو چ یبستگ

 اومد. یکل کل کردن باهاش خوشم م از

 گفتم: یلحن مسخره ا با

 اضافه و آب جو. ریبا پن ایالزان اره،

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 .زهیدوش حتما

 سمت تلفن رفت که بلند گفتم: به

 سر قرار. میتا بر اریشکالت و قهوه ب یکردم،  یشوخ بابا

 به کمر نگاهم کرد و گفت: دست

 امروز طبع شوخت گل کرده دختر؟ تو

 گفتم: کردم و نییزدم ،سرم و تند تند باال پا یلبخند ژکوند دوباره

 اخه پسر. یآره ، چقدر تو باهوش آره

 خنده. ریز میوبعد،  همزمان زد میلحظه بهم نگاه کرد چند

 خنده!؟ یبودم چقدر خوشگل م گفته
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 *_گم * ینگفته بودم االن م اگه

 64پارت

 و به سمت آشپزخونه رفت. دیخند یگشت و همون طور که م بر

 حوصله شروع به درست کردن قهوه کرد. با

 تونستم ازش چشم بردارم. یکردم، نم ینگاهش م داشتم

 شد. رهیگفت بهش خ یبهم م ییروین ی

 نگاهم و حس کرد و بهم نگاه کرد. ینیکه سنگ نیا تا

 زدم. یزد، که متقابال لبخند یلبخند

 انداختم. نییباالخره ازش چشم برداشتم و سرم و پا و

 مبل قرمز شدم. یبا نخ ها یباز مشغول

 کنارم نشست. انیسرم و بلند کردم، که آدر زیم یرو ینیگذاشتن س با

 .میدو تو فکر بود هر

 اومد، یقهوه م یکه از فنجون ها یبه بخار رهیخ اون

 من و

 رخ جذابش. میبه ن رهیخ 

 شم؟ یم رهیخ انیدارم به آدر یامروز چم شده، چرا ه من

 و رمیگ یکنارم تپش قلب م یوقت چرا

 گاه دارم؟ هیتک یکنم  یاحساس م 

 سوال تو ذهنم بود. یکل
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 کردم کنارشون بزنم و یسع یول

 باشم. آروم

 اومد، یکه ازش م یام و برداشتم، به بخار قهوه

 نگاه کردم. 

 م،یگذشت، قهوه هامون و خورد عیسر یهمچ

 سر قرار. میو رفت میآماده شد 

 من انقدر تو فکر بودم که، و

 گذر زمان نشدم. متوجه

 تازمون گفت: کیشر ،یمحمود یروبه اقا انیآدر

 طبقه، 20 برج

  یهارو م رویما ن 

 .لیماه تکم 36و بعد از  میفرست

  یمحمود یآقا

 و فشرد و گفت: انیدست آدر یبود، لبخند زد و با گرم یمرد حدودا مسن که

 هم هر چه زود تر  ریبش

 کنه. یم زیو به حساب شرکتتون وار مبلغ

 65پارت

  م،یاومد یبود، که از وقت یاحمد یپسر اقا ریبش

 و از روم بر نداشته. زشیه نگاه
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 روبه رو شده. ظمیهمش هم، با اخم غل و

 رو بندازم تو آسانسور. اهیس یکنم و سوسک ها شیدارم تو آسانسور زندان دوست

 :/ ( یچندش دی)به قول خودت چه تهد

 .رونیب میشرکت زد از

 بودم. یاخمام تو هم بود و عصب هنوز

 گفت: انیکه آدر میبش نیسوار ماش میخواست

 دنبالمون. یایزنم ب یبعد بهت زنگ م م،یزن یقدم م کمی ما

 :راننده

 آقا. چشم

 شدم. یگرم بود و داشتم آب پز م هوا

 مردونه رو از تنم درآوردم، و دور کمرم گره زدم. رهنیپ

 .انیبود و سمت چپم آدر ایرفتم، سمت راستم در یراه م کنارش

 گفت: هوی

 چرا اخمات تو همه؟ یه

 گفتم: دروغ

 گرمه. هوا

 .ستادمیکه منم ا ستاد،یا

 روبه روم. اومد

 بود. نییپا سرم
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 زد: صدام

 ...ایسوف

 و بلند کردم که گفت: سرم

 شده؟ یچ

 66پارت

 چشماش نگاه کردم. به

 بغض کردم. هوی

 بودنم، به  فیخاطر ضع به

 دختر بودنم. خاطر

 کنه، بهم بد نگاه کنه. یجرات م  یهر کس و نا کس که

 بغض گفتم: با

 نشده. یزیچ

 زدم، که بازوم و گرفت، من و دوباره سمت خودش چرخوند و گفت: کنارش

 ؟یبغض کرد یشده، الک یچ بگو

 و به آسمون دمیکش یقیعم نفس

 کردم. نگاه

 گفتم: و

 مدت نگاه اون کثافت روم بود. تمام

 که با شک گفت: دمیکش رونیو از دستش ب بازوم



 به چشمات بله گفتم

 
122 

 

 !؟ریبش

 چشماش نگاه کردم و گفتم: به

 لحظه هم نگاهش و ازم دور نکرد. کی ،یلعنت اون

 ادامه دادم: تیقدم عقب رفتم و با عصبان ی

 دارم. یشیندارم، نه لباسام بازه،  نه آرا یبد زیچ چیکنه، من که ه یچطور جرات م اون

 ، سرم و تو بغلش گرفت و گفت: انیآدر هوی

 دونم، آروم باش، شششش آرووم. یباشه م باشه

 :دیلب غر ریز

 رسم. یشرف و م یحساب اون ب خودم

 حرفش ته دلم قرص شد. نیا با

 تونستم کنترل کنم :( ینم یجور چیلبخند محوم رو ه رون،یبغلش اومدم ب از

 .میراه افتاد به

 پنجه هام فرو کرد. یپنجه اش و ال هوی

 کرد و گفتم: یم ینیدلم سنگ یوقت بود رو یلیکه خ یزدم، و جمله ا یلبخند

 .یکه هست یمرس

 67پارت

 زد و نگاهم کرد، گفت: یلبخند

 .یازت ممنونم که هست منم

 تر کردم. قیو عم لبخندم
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 انداختم. نییخجالت سرم و پا کمی با

 ^آرزو ها یایدر^تابلو نوشته،  کی یرو دمید

 اون جا. مینشون دادم و گفتم بر انیآدر به

 داد. حیکه برام توض دمیبود، پرس ستادهیکه ا یدختر از

 .مینداز یسکه م یو  میکن یآرزو م کیکه اونجا بود ،  ییایبه در میکن یو م پشتمون

 آرزو. یسکه فقط  هر

 هاهم خودش. 4تا سکه به من داد و 4رفت پول و خورد کرد و  انیآدر

 و کردم، چشمام و بستم. پشتم

 خونه کوچولو بخرم. یو بتونم  ادیبشه، پول دستم ب سیراست و ر یهمچ ایخدا

 سکه رو انداختم. نیاول

 هم داشته باشه. انیکه دارم و آدر یحس نیا ایخدا

 دوم... سکه

 .هیک Mبهم بگو  ایخدا

 سوم... سکه

 آرزوهام و براورده یهمه  ایخدا

 سکه چهارم... و

  دم،یو باز کردم که د چشمام

 کنه. یداره با لبخند نگاهم م انیآدر

 زدم. یلبخند
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 گفتم: و

 بخر. یبرام بستن برو

 روبه رو. یخنده و رفت دکه  ریتعجب نگام کرد و بعد زد ز با

 68پارت

 آوردم و بهش زنگ زدم. رونیو ب میگوش عیسر

 بوق... ی

 :یمگ

 بله؟

 گفتم: عیسر

 کن فقط بدو عجله دارم. مییبارم راهنما نیا ،ید یکه بهم مشاوره م شهیمثل هم یمگ

 متعجبش اومد: یصدا

 بده. حیتوض

 :من

کنارشم  یزنم، وقت یبهش لبخند م یدوست دارم نگاش کنم، بغلش کنم، رفتارش باهام برام مهمه، ه یه نیبب

 کنم و... یم تیاحساس امن

 قطع کرد و گفت: حرفم

 !؟انیبسه، آدر بسه

 کرد، گفتم: یکردم، که داشت با فروشنده صحبت م ینگاه م انیکه به آدر یلبخند در حال با

 .اره
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 و گفت: دیخند

 .عشق

 تعجب گفتم: با

 !؟یچ

 :یمگ

 .یعاشق شد خنگه

 .دیخند و

 تماس و قطع کردم. مبهوت

 عاشق شدم؟ من

 گفت عشق تو قصه هاست ، عاشق شده؟ یکه م ییایسوف

 امکان نداره. نیا نه

 

 

 چرا امکان داره. یول

 و کنجکاوش شده. طونیش سییعاشق ر ایسوف حاال

 69پارت

 ؟یخوب اون چ یول

 هم عاشقمه؟ اون

 گه؟ یهست چرا نم اگه
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 که انگار دوستم داره؟ هیجور یچرا رفتارش  ستین اگه

 شم. یم وونهیخدا دارم د یوا

 صداش سرم و بلند کردم: با

 .ایب

 و ازش گرفتم، با لبخند ازش تشکر کردم. مینگاه کردم و رفتم بستن بهش

 .یحرف چیبدون ه م،یزد یهم قدم م کنار

 گذر زمان نشدم. متوجه

 .میهتل بود یبه خودم اومدم که روبه رو یوقت

 اتاقمون. یتو، وَ تو میرفت

----- 

 .دیرفت خواب انیآدر م،یشام خورد شیپ کساعتی

 کنم. یپنجره نشستم و دارم به ماه نگاه م یلبه  منم

 قشنگه. یلیخ یدب یشبا

 از نور. پر

 .دمیکش یقیعم نفس

 اومد. میگوش یصدا

 جلوم برداشتمش. از

 بازش کردم. ،یبود از مگ اس

 :یمگ
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 شد؟ یچ

 فرستادم. براش

 :من

 بشه؟ یزیچ دیبا مگه

 :یمگ

 .انیمنظورم آدر احمق

 :من

 .منمیمنم تو نش ده،یخواب یچیه

 :یمگ

 عاطفه ،خوب موهاش و ناز کن. یب بدبخت

 و درشت کردم و فرستادم: چشمام

 کارم مونده. ی نیهم حتما

 70پارت

 .دیتو دستم لرز یگوش

 روش اومد. "خله یمگ" اسم

 زدم و تماس و وصل کردم. یلبخند

 :من

 .بله

 زده گفت: ذوق
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 گفت؟ یشد؟ چ یچ خره

 شدم و آروم گفتم: بلند

 خوابه. نمیلحظه صبر کن بب ی

 رفتم سمت اتاق، آروم

 بود. دهیآروم خواب انیآدر

 مبل نشستم و گفتم: یرو رفتم

 خونه. میو اومد میخورد ینشد، بستن یچیه

 :یمگ

 شد؟ یچ دیپروژه جد نیا

 :من

 بود، درسته قورتم داد. زیانقدر ه یاحمد ارویمعامله کردن، پسر  یچیه

 :یمگ

 کار کرد؟ یچ انیآدر خوب

 :من

 رسم. یبهش گفتم گفت خودم به حسابش م یوقت یچیه

 گفت: یبا خوشحال هوی

 فکر کنم عاشقته. یوا

 ماه نگاه کردم و گفتم : به

 .دوارمیام یدر حد فکره، ول فعال
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 :یمگ

 !یسوف یراست

 تعجب گفتم: کمی با

 هوم؟

 :یمگ

 .یباهاش رفت یارشیپروژه داشت، توهم که دست  انیسراغت و گرفت، منم گفتم آدر نایسل

 و انداختم باال و گفتم: ابروم

 چه خبر؟ گهید اها،

 :یمگ

 .گهیگمشو د دیشارژم ته کش یچیه

 خنده گفتم: با

 .شعوریاحمق ب خدافظ

 جوابش نشدم و قطع کردم. منتظر

 خله واقعا برازنده اشِ  یمگ

 71پارت

 اتاق. یمبل انداختم، و رفتم تو یو رو میگوش

 بود. دهیخواب آروم

 تخت، دو زانو نشستم، به صورتش نگاه کردم. نییقدم برداشتم و روبه روش، پا آهسته

 کردن. ی، محروم م دنشونیبسته بودن و من و از د شیآب یچشما
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 و سمت موهاش بردم. دستم

 !!دمیپس کش ده،ینرس یول

 ؟یبشه چ داریب اگه

 م!کرد، نبر یجذاب ترش م نیبودن و ا دهیکه حاال ژول ش،ییخرما یتونستم دستم و کنترل کنم، که سمت موها ینم

 قلبم برنده شد و نوک انگشتام و گذاشتم رو موهاش. آخرم

 خورد. یتکون ی دمیدستام و قشنگ فرو کنم تو موهاش، که د خواستم

 .رونیدستم و برداشتم و از اتاق رفتم ب عیسر

 .دمیکش قینفس عم ی

 و خوابم برد. دمیتختم دراز کش یبرگشتم تو اتاق، رو  ودوباره

----- 

 رو تو دهنم کردم که گفت: لقمه

 م؟یبرگرد ینظرت ک به

 و قورت دادم، گفتم: دمیجو

 .میدونم، به نظرم چند روز بمون ینم

 لبخند ژکوند زدم.  ی بعدش

 و گفت: دیخند که

 .باشه

 .دیبود، لرز زیم یکه رو میگوش هوی

 شماره ناشناس، بازش کردم.  یاس بود از  یداشتم،  برش
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 «-M-. میتی یکوچولو ایواست دارم، سوف یعال یکه خبر ها ایب زودتر»

 72پارت

 ترس آب دهنم و قورت دادم. با

 .دیپر یپلک چشم چپم م نیشده بودم، برا هم یعصب

 گفت: انیآدر هوی

 شده؟ یزیچ ایسوف

 کردم یم یسع یکردم و با لکنت ، در حال نگاهش

 آروم باشم. 

 :گفتم

 م...من، خوبم. ست،ین یزی...چین...نه چ ؟ی...چچ

 .نییو انداختم پا سرم

 اومد: انیمشکوک آدر یصدا

 رم یباشه من م آممم،

 حاظر شم. 

 بلند شدم و گفتم: عیسر

 م؟یر یم کجا

 شد، یکه از کنارم رد م یحال در

 و گفت: دیو کش لپم

 .زهیسوپرا ی
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 رفت تو اتاق . و

 دستم یبا لبخند محو متعجب،

 گونم گذاشتم. یو رو 

 دستم شل شد و کنارم افتاد. Mبا فکر  یول

 زمزمه کردم: آروم

 .یلعنت

 قلپ از آب پرتقالم خوردم و بلند گفتم: ی بم،یج یو گذاشتم تو میگوش

 منتظرتم. یالب تو

 .رونیجوابش نشدم و زدم ب منتظر

 آسانسور، به خودم افتاد. نهیآ یتو نگاهم

 به خودم نگاه کردم و گفتم: قیدق

 .ستمین اینکنم ، سوف دایتو رو پ من

 خواستم  ستاد،یآسانسور ا یوقت

 بشم. ادهیپ

 .یالب میدیهنوز نرس دمیاومد تو آسانسور، فهم یکی که

 جا نی، ا نیو بلند کردم که خشکم زد ا سرم

 کنه!؟ یم کاریچ 

 73پارت

 سالم کردم. یبه عرب مبهوت
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 زد و جوابم و داد. یلبخند که

 .دمیترس یکنج آسانسور کز کردم، دروغ چرا، ازش م ی

 گفت: ریبش

 !یباهاش خوشبخت ش دوارمیام

 چشمش کبوده، گوشه لبش زخم شده؟ ریچرا ز نینگاه کردم، ا بهش

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 شاهکار شوهرته. نایا

 تعجب گفتم: با

 شوهرم؟

 :ریبش

 .نیخوشبخت ش دوارمیام ان،یآدر گهید اره

 رفت. رونیآسانسور ب از

 زد و گفت: یپوزخند برگشت

 بذار. Mاگه  البته

 تعجب به سمتش رفتم که در بسته شد. با

 زدم به در و بلند گفتم: مشت

 ؟یدون یتو از کجا م یلعنت

  ر،ییییییبش

 رفته بود ریکه بش یدکمه ،طبقه ا یرو
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 کار از کار گذشته بود. یتند تند ضربه زدم، ول رونیب 

 گفتم: یبه در زدم و عصب یلگد

 .یییلعنت

 دادم. هیپشت سرم تک نهیاز تقال هام ، به آ خسته

 و برم چه خبره؟ دور

 دونست؟ یرو از کجا م M ی هیقض ریبش

 و تو دستام گرفتم. سرم

 شاهکار کردم. حینشم، به مس وونهید نایخدا من از دست ا یوا

 و زده، بخاطر من!؟ ریرفته بش انیآدر

 رون؟یاز خونه رفت ب یاصال ک اون

 خونه نبود، انیشدم، آدر دارییکه  11افتاد ساعت  ادمی

 گارسون اومد،  یکه سفارش دادم ، وقت صبحونه

 .دیرس انمیآدر

 و زده، اونم ریصبح رفته و بش یعنیندادم، پس  تیاهم ادیدکمه لباسش کنده شده بود، اون موقع ز دمشید یوقت  

 به خاطر من!!

 *_شد * سیفکر کار خونه قند تو دلم تاس نیا با

 74پارت

 اومدم. رونیآسانسور ب از

 .یآسانسور اومده بود الب یکیجلوم سبز شد مطمئنا ازون  انیآدر هوی که
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 نگران گفت: 

 ؟یکجا بود ایسوف

 ؟یکرد ریانقدر د چرا

 گفتم: یدهنم و قورت دادم و به سخت اب

 جا ببر. نی... من و از... افقط

 کردم( یم ی)احساس خفگ

 و گرفت و گفت: بازوم

 باشه آروم باش. باشه

 پرسه. یو ازم سوال نم شهینم چمیپا پ مایمثل قد گهید انیبود که آدر بیعج برام

 شد؟ یجور نیفضول ا انیکه آدر شدیچ

 !!ارمیسر در ب دیبا

 .میشد نیسوار ماش رون،یب میهتل اومد از

 نشسته بودم. نیحرف تو ماش یب

 گفت: انیآدر هوی

 و بده! تیگوش

 و از پنجره گرفتم، با تعجب روم

 :گفتم

 ؟یچ

 و گفت: دیموهاش کش یتو یدست کالفه
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 و بده! تیگوش

 کردم و بهش دادم. بمیج یتعجب دست تو با

 راننده گفت : به

 دار. نگه

 .میشد ادهیما پ ستادویا راننده

 75پارت

 تعجب گفتم: با

 هو؟یشد  چت

 ه؟یک Mسمتم و گفت:  برگشت

 تعجب گفتم: با

 ؟یدون یاز کجا م تو

 قدم اومد جلو و گفت: چند

 داره؟ کاریو باهات چ ه؟یک M گفتم

 گفتم: یو عصب بلند

 کردم. یرفتم خفش م یدونستم، خودم م یاگه م د

 بود. انیدست آدر یاومد، که تو میاس گوش یصدا هوی

 سمتش و گفتم: رفتم

 و بده! میگوش انیآدر

 و باال برد، دستش
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 همون طور که دستش باال بود ،اس و باز کرد و خوند. یاز دستش، ول رمیکردم بگ یسع

 و متعجب به اطرافش نییکم دستش اومد پا کم

 نگاه کرد. 

 .وفتهیداره م یکه چه اتفاق نیتعجب کرده بودم، از ا واقعا

 رو از دستش گرفتم. یگوش عیغفلتش استفاده کردم و سر از

 مشغول خوندن شدم. و

 «-M-کار دارم  یبرسه، باهات کل سیپات به پار ،یکن یدعوا م ستییبا ر یکوچولو دار یاوخ»

 از خوندنش، نگاهم و به اطراف دوختم. بعد

 کنم. دایپ یمشکوک زیچ تا

 76پارت

 پارکه. ابونیکه اون ور خ دم،ید یمشک نیماش ی هوی

 معلوم نبود. یزیبود و چ یهاش دود شهیش

 گفتم: بلند

 ...اااانیآدر

 .ومدیازش ن ییصدا

 .نیتند کردم،به طرف ماش پا

 که از طرف راستم اومد، به سمت راستم نگاه کردم. یبوق با

 اومد. یبه سرعت سمتم م یونیکام

  یلحظه هول شدم ول هی
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 کردم. یمشک نینفرت بار به ماش ینگاه

 نبود. یمشک نیاز ماش یاثر گهیکه رد شد، د ونیقدم اومدم عقب، کام ی و

 و گفتم: دمیکوب نیو زم پام

 .یلعنت یلعنت یلعنت

 اومد. انیخوشحال آدر یصدا هوی

 تعجب نگاهش کردم. با

 :انیآدر

 م؟یخانوم خوشگله، بر خب

 هویچرا  نیکردم، ا یجور با تعجب نگاهش م همون

 داد؟ تیوضع رییتغ 

 خنده!؟ یداره م چرا

 کنم!! یدعا م انیآدر یسالمت یجا برا نیمن از هم ایخدا

 و دور شونه هام انداخت دستش

 گفت: و

 پالکش و برداشتم. شماره

 .دیکه خند دمیکش یاز خوشحال یغغغغغییییذوق ج با

 77پارت

 میزد یقدم م ایکمرش، کنار در یشونم بود و دست منم رو یهمون جور که دستش رو 

 *_بود * یعشقوالنه ا یفضا کال
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 کردن، افتاد. یم یکه داشتن شن باز یرو دختر بچه و پسر بچه ا نگاهم

  انیزدم و از آدر یلبخند

 شدم. جدا

 تند کردم و رفتم طرفشون. پا

 *_بودن* یگوگول یلیخ

 که بهم افتاد،  نگاهشون

 زدن و دوباره مشغول شدن. ینمک لبخند

 زانو کنارشون نشستم و گفتم: چهار

 .سالم

 کوچولو گفت: دختر

 خاله. سالم

 و گفتم: دمیو آروم کش لپش

 ه؟یخانوم کوچولو اسمت چ خوب

 و کنار زد و گفت: شییطال یناز موها با

 .هلن

 اومد: انیآدر یصدا هوی

 ه؟یپسر کوچولو اسم شما چ خوب

 رو پسره  دیچرخ انیمن و هلن و آدر نگاه

 گفت: یبا قلدر که
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 .ستمیسالمه کوچولو ن 6درضمن من  هرمس،

 گفتم:  یلبخند مهربون با

 ن؟یبرادر خواهر

 و کودکانه گفت: دیخند هلن

 اشاره کرد و ادامه داد: انیاسم شما و )به آدر یخاله، راست اره

 ه؟یچ پیاقا خوشت نیا

 78پارت

 و گفتم: دمیخند بلند

 .انیهم آدر پهیآقا خوشت نیو ا استیمن سوف اسم

 گفت: انیرو به آدر ،یزبون نیریبا ش هرمس

 وقت ندزدنش. یخانوم خوشگله )به من اشاره کرد( باشه  نی)جونم مخفف(  حواست به ا یآد عمو

 که زدیحرف م یجور یسالش بود ،  6خنده، هرمس فقط  ریز میبلند زد انیدفعه من و آدر نیا

 سرم اومد. ی* رو__* یکه از تعجب دوتا شاخ صورت 

 .میبا بچه ها شد یو مشغول باز م،ینگفت یزیچ گهید انیو آدر من

 خانوم اومد. ی یصدا ه،یاز چند ثان بعد

 :خانوم

 ، هرمس. هلن

 .دیچهرتامون نگاهمون به سمتش چرخ هر

  م،یستادیا انیو آدر من



 به چشمات بله گفتم

 
141 

 

 با ذوق گفت: هلن

 مامان. سالم

 کوچولوهاس. نیخانوم مادر ا نیا پس

 زد و گفت: یاومد جلومون و لبخند خانوم

 آنا هستم. من

 دستم و تو دستش گذاشتم و گفتم: ییو به سمتم دراز کرد، با خوش رو دستش

 اشاره کردم(  انیهم )به آدر شونیهستم، ا ایسوف منم

 هستش. انیآدر

 هم سالم داد، و روبه هر دومون گفت: انیلبخندش و پرنگ تر کرد و به آدر آنا

 کردن. تتونیاگه بچه ها اذ دیببخش

 :انیآدر

 .نیآروم یلیخ یبر عکس بچه ها ه،یچه حرف نیا نه

 دلم گفتم  تو

 و خانوم خوشگل :/ پیخوشت یگفت آقا یم انیبه من و آدر شیپ قهیآرومن فقط عمم بود چند دق اره

 و دوباره میکرد یخدافظ نشیریش یاز آنا و کوچولو ها قه،یاز چند دق بعد

 و  انیمن و آدر 

 کنارمون... یایدر
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 -ایسوف ،یمگ یهفته بعد، خونه  کی- 
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 و گفتم: دمیخند

 حال داد. یلیچند روز خ نیا اره

 گفت: طونیش یمگ هوی

 .ستیتو شکمت ن یزیم زیاالن چ یمطمئن

 حرص و خنده، کوسن و به سمتش پرت کردم و گفتم: با

 دهنت و تا نبستمش. ببند

 و گفت: دیخند بلند

 بود؟ یمال ک نیاون ماش ینگفت یراست

 پکر شدم و گفتم: هوی

 .سیرفته انگل ایسوف دنیگفت بعد از د د،یازش پرس انیکه آدر نیبعد از ا یبود، ول ریاسم بش به

 گفت: یبا اخم کمرنگ یمگ

 کاسه اس. یتو  Mمطمئنم دستش با  یول

 تکون دادم و گفتم: یسر

 که صد درصد. اون

 بلند شد و گفت: یمگ

 فرسته. یحقوق ها رو م انیسر ماه، آدر فردا

 .دمیمبل دراز کش یگفتم و رو یا آره

 زنگ خورد: میگوش هوی

 لبام اومد، تماس و وصل کردم. یرو یاسمش لبخند دنیداشتم، با د برش
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 :من

 !؟الو

 :انیآدر

 ؟یخانوم، چطور ایسوف سالم

 و گفتم: دمیخند

 ؟یتو چ ،یعال

 و گفت: دیهم خند انیآدر

 .یمنم عال خوبه،

 مکث گفت: کمیاز  بعد

 .نمتیخوام بب یم

 کردن. تیقلبم شروع به فعال یقند ساز یکارخونه  یتو یها دستگاه

 گفتم: یو پررنگ تر کردم و با تخس لبخندم

 !!نمتیبب خوامیمن نم یول

 گفت: نیهم یبرا کنم،یم یشوخ دیفهم انیآدر

 ؟ینوا رو بشکن یپسر ب نی، دل ا ادیدلت م اخه
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 و گفتم: دمیخند

 و کجا؟ یک

 :انیآدر
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 ، کلوب ...11 ساعت

 تعجب گفتم: با

 اون جا؟ چرا

 و گفت: دیخند ثیخب

 .یفهم یم یایب

 :من

 فعال. نمت،یبیپس م باشه،

 :انیآدر

 ، مواظب خودت باش، فعال. نمتیب یم

 با تاسف گفت: یلبخند تماس و قطع کردم، که مگ با

 .ایدست رفت از

 کردم و گفتم: یدراز زبون

 !یسوزه ندار یدلت م ه؟یچ

 و گفت: دیخند

 ندارم. یدون یکجا م از

 باز ، نشستم و گفتم: یدهن با

 ؟یک

 زد و گفت: یمرموز لبخند

 پسرم آلفرد. دوست
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 گرد. شتریباز شد، و چشمام و ب شتریب دهنم

 تعجب گفتم: با

 !؟نهه

 تکون داد و گفت: یذوق سر با

 .آرهههه

 باال انداختم و گفتم: ابرو

 .عجب

 :یمگ

 .وجب

 گفتم: یاعصاب یب با

 .ببند

--- 

 گفت: یبودم ، که مگ ستادهیوا نهیآ یجلو

 ؟یبر یخوا یکجا م حاال

 بهش کردم و گفتم: ینگاه مین

 ...کلوب

 زد و گفت: یمرموز لبخند

 کلوب. نیلباس دارم، خوراک ا ی

 آورد. رونیطرف کمد رفت و لباس و ب به
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 زدم و گفتم: یمرموز یلبخند

 .یمگ زیج دمت

 رو شونه ام و گفت: زد

 گفته باشم!!  کنمیلباست م نمیلکه روش بب یرو نداشت، فقط  یسوف قابل

 دادم و گفتم: هولش

 بابا : باشه

 رفت. رونیاز حرفم مشکوک نگام کرد و از اتاق ب بعد
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 به خودم نگاه کردم. نهیآ تو

 که روش گل داشت. یبا دامن کوتاه مشک ،یمشک یتنه  مین

 .دمیرم پوش یپاشنه بلند مگ یکفشا

 شونم یو رو فمیک

 انداختم. 

 .رونیادکلن زدم و رفتم ب ختم،یو دورم ر موهام

 صورتم ثابت موند، بلند شد و گفت: یبه سر تا پام انداخت، نگاهش رو ینگاه یمگ

 کمه. زیچ ی

 رژ برگشت. یکردم، که رفت تو اتاق و با  یتعجب نگاهش م با

 .ستادیروبه روم ا اومد

 لبام شد. یرژ ،رو دنیو با ظرافت مشغول کشدستش گرفت  یو تو فَکم
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 که کارش تموم شد، رفت عقب و گفت: نیاز ا بعد

 حاال بهتر شد، حاال لبات و بهم بمال. آها

 که گفت: دمیهم مال یو رو لبام

 شد. ریدخمل خوب، حاال زودتر گمشو د نیافر

 گفتم: یکردم وبا خوشحال بغلش

 عاشقتم که. یمگ یییو

 پشتم و با تعجب و خنده گفت: زد

 !؟یعاشقم یشما گفت شدهیچ اوه

 !!ادیم شیکم پ اخه

 اومدم و گفتم: رونیاز بغلش ب دمیخند

 :D کنهیابراز عالقم عود م نیبار ا ی یسال گهید

 از حرفم  بعد

 .رونیزدم ب عیو سر دم،یرفتم جلو و لپش و محکم بوس هوی

 فکر کنم تا چندتا خونه اون ور تر رفت. غشیج یصدا یول

 :یمگ

 .یییییییروااااااان

 *-ببوستش : یکس ادیبه شدت بدش م اخه
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 .ادیب انیو منتظر شدم تا آدر ستادمیساختمون ا یجلو



 به چشمات بله گفتم

 
148 

 

 کلوب!!!! میچرا گفت بر ستین معلوم

 بکنه.. خوادیم کاریکنجکاوم بدونم چ یلیخ

 انیآدر نیماش هوی

 جلو پام ترمز زد و 

 آورد. رونیمن و از فکر ب 

 شدم و گفتم: نیلبخند سوار ماش با

 .سییر سالم

 بستم،  درو

 افتاد و گفت: راه

 .اریدست سالم

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 چه خبرا؟ خوب

 رخش نگاه کردم، مین به

 بهم کرد ینگاه مین 

 و گفت: 

 تو چه خبر؟ ست،ین یخبر چ،یه

 باال انداختم ،  یشونه ا یالیخ یب با

 و سمت پنجره کردم  روم

 گفتم: و
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 .ستین یخبر خاص ،یچیه منم

 آن حس کردم گر گرفتم. کیکه زد،  یحرف با

 :انیآدر

 !یخوشگل شد یلیخ امشب

 زدم و گفتم: یخجول لبخند

 !یشد پیتوهم خوشت ممنون

 نگفت، یزیو چ دیخند

 رد و بدل نشد. مونیب یکلوب حرف میتا برس گهید 

-- 

 .اوردیمنو به وجد م نیو ا ومدیاهنگ م یکلوب، صدا میدیرس یوقت

 بازوش و جلوم گرفت،  انیآدر م،یشد ادهیپ نیماش از

 لبخند دستم و دور بازوش حلقه کردم  با

 تو... میرفت و

 83پارت

 .مینشست یمبل دو نفره راحت ی یرو

 گوشم کرد و گفت: کیسرش و نزد انیباال بود، آدر یلیولوم اهنگ خ چون

 ؟یخور ی*ر*ا*ب مش

 گوشش کردم و گفتم: کیو نزد سرم

 نه. فعال
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 گاِلس ش*ر*ا*ب گرفت. یخدمت  شیتکون داد و از پ یسر انیآدر

 آروم آروم مشغول خوردن شد. و

 که ییو به   دختر پسرا نگاهم

  یفارق از همچ 

 دوختم. دن،یرقص یرقص م ستیپ تو

 سالن حکم فرما شد. یسکوت تو هوی

 دستش بود گفت: کروفنیکه م یآقا اومد و در حال کی

رقصن، در  یو م انیخونم، و اون ها هم م یشه، من اسم زوج ها رو م یجا برگذار م نیامشب مسابقه رقص ا خوب

 اخر هر 

 شه، زوج اول... یداده م زهیآورد، جا یرا شتریب زوح

 .بودم که مکث کرد یبه مجر رهیصدا خ یب

 بلند شد، منم هول شدم و بلند شدم. انیآدر هوی

 زد و گفت: یثینگاه کرد لبخند خب بهم

 م؟یتو مسابقه شرکت کن یموافق

 بهش کردم و گفتم: یامسخره نگاه

 .میدیبارم باهم نرقص ی یکه حت یدر حال م،یگرفته؟ تو مسابقه رقص شرکت کن تیشوخ

 و گرفت و گفت: دستم

 بار. ی فقط

 باال انداختم و گفتم: یسر
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 .نچ

 گفت: دوباره

 من. بخاطر

 باال انداختم و گفتم:  یسر دوباره

 شه اصرار نکن. ینم نچ

 گفتم: تیلب ، با عصبان ریکه اسم مارو خوند، متعجب بهش نگاه کردم و ز یمجر یبا صدا هوی

 کشمت... یم
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 ما افتاد. یدست زدن و نور رو همه

 کرد. یکار نیشدم که بدون اطالع به من، همچ یعصبان انیگرفتم، و از آدر استرس

 شدم،  ینگاها ذوب م ریز داشتم

 .میرفت ستیو باهم سمت پ دیو کش دستم

 :دمیلب غر ریز

 ؟یپرس یچرا سوال م گهید ،یکه اِسممون و گفت تو

 و آروم گفت: دیخند

 .یداشته باش یآمادگ کمیاز قبلش  گفتم

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 تو حلقت. کنمیو از پنها م یآمادگ

 نگفت. یزیو چ دیخند
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 .میستادیرقص ا ستیپ یرو

 که پخش شد، خوشحال شدم، چون آهنگ مورده عالقم بود. یآهنگ با

 .میکرد دنیشروع به رقص انیو آدر من

 یو دار ییفکر کن خونه تنها ه،یبق یخودت برقص نه برا یگفتم برا یطرفم م یاز  دم،یکش یطرف خجالت م ی از

 .یرقص یم

 دادم، آروم تر شدم. یکه به خودم م یها یدلدار نیا با

 بود. انیمن و آدر یتر، هماهنگ بیعج یهمچ از

 واقعا تعجب کردم. که

 .انیآدر یهوا تاب دادم، و رفتم جلو یو تو موهام

 .دمیقلبش گذاشتم و چرخ یدستم و رو کف

 قلبش برداشت و باال گرفت. یو از رو دستم

 .دنیاز سه دور چرخ بعد

 کرد. دنیو ول کرد، و شروع به رقص دستم

 بود و خب مسلما رقص تند بود. ییایاسپان آهنگ

 لحظه نگام تو نگاه  ی میپا رفت رقص

 گره خورد. انیآدر

 و کردم بهش و خودم و انداختم تو بغلش، پشتم

 دستاش و دور کمرم حلقه کرد، منم دستام و دور گردنش حلقه کردم و به پشت خم شدم. 

 .میزد یدومون نفس نفس م هر
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 .ستادمیو منم صاف ا ستاد،یصاف ا انیدست زدن، و آدر یهمگ

 .میمبل نشست یرو  میو رفت میرو به جمع کرد یکوتاه میتعظ ی
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 ما افتاد. یدست زدن و نور رو همه

 کرد. یکار نیشدم که بدون اطالع به من، همچ یعصبان انیگرفتم، و از آدر استرس

 شدم،  ینگاها ذوب م ریز داشتم

 .میرفت ستیو باهم سمت پ دیو کش دستم

 :دمیلب غر ریز

 ؟یپرس یچرا سوال م گهید ،یکه اِسممون و گفت تو

 و آروم گفت: دیو دور کمرم حلقه کرد ، کنار گوشم خند دستش

 .یداشته باش یآمادگ کمیاز قبلش  گفتم

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 تو حلقت. کنمیاز پنها م ویآمادگ

 نگفت. یزیتر کرد و چ قیعم خندشو

 .میستادیرقص ا ستیپ یرو

 که پخش شد، خوشحال شدم، چون آهنگ مورده عالقم بود. یآهنگ با

 .میکرد دنیشروع به رقص انیو آدر من

 یو دار ییفکر کن خونه تنها ه،یبق یخودت برقص نه برا یگفتم برا یطرفم م یاز  دم،یکش یطرف خجالت م ی از

 .یرقص یم
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 دادم، آروم تر شدم. یکه به خودم م ییها یدلدار نیا با

 بود. انیمن و آدر یتر، هماهنگ بیعج یهمچ از

 واقعا تعجب کردم. که

 .انیآدر یهوا تاب دادم، و رفتم جلو یو تو موهام

 .دمیقلبش گذاشتم و چرخ یدستم و رو کف

 قلبش برداشت و باال گرفت. یو از رو دستم

 .دنیاز سه دور چرخ بعد

 کرد. دنیو ول کرد، و شروع به رقص دستم

 بود و خب مسلما رقص تند بود. ییایاسپان آهنگ

 لحظه نگام تو نگاه  ی میپا رفت رقص

 گره خورد. انیآدر

 و کردم بهش و خودم و انداختم تو بغلش، پشتم

 دستاش و دور کمرم حلقه کرد، منم دستام و دور گردنش حلقه کردم و به پشت خم شدم. 

 .میزد یدومون نفس نفس م هر

 .ستادمیو منم صاف ا ستاد،یصاف ا انیدست زدن، و آدر یهمگ

 .میمبل نشست یرو  میو رفت میرو به جمع کرد یکوتاه میتعظ ی
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  مینشست یوقت

 غر کردم: غر
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 ؟یاسممون و نوشت یچرا سر خود رفت ،یدیپرس یازم م دیبا

 چون قراره به سواالم جواب یالزمش دار فیح یول ن،ییپا ارمیدارم االن فکت و ب دوست

 .یبد

 نگفت. یزیچ دمید قهینشستم، بعد از چند دق نهیبه س دست

 کنه. یداره نگاهم م دمیو د برگشتم

 صورتش تکون دادم و گفتم: یو آوردم باال و جلو دستم

 ؟ییکجاا س،ییر یاقا یاها

 خودش اومد و گفت: به

 ؟یگفت یزیچ جانم

 و گفتم: نییدستم و آوردم پا کالفه

 .الیخ ینگفتم، ب یچیه

 با دستش چونم و گرفت و سمت خودش چرخوند. ه،یو به طرف مقابل چرخوندم، بعد از چند ثان روم

 :انیآدر

 ؟یدستم ناراحت شد از

 و از چونم جدا کردم و گفتم: دستش

 ،یگفت یفقط بهتر بود قبلش بهم م ستم،یناراحت ن نه

 شدم. زیسوپر یادیز

 نگفت، فقط نگاهم کرد. یزیزد و چ یلبخند

 شده. شیطور یکردم امشب  احساس
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 .ستین شهیهم مثل

 شده؟یچ یول

 اونش و خدا داند. گهید
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 شدم. رهیخ نییو ازش گرفتم، و به پا نگاهم

 نگاهش داشت  ینیسنگ یول

 کرد. یم ذوبم

 کردم. ریغافلگ مییهویسرم و چرخوندم و نگاهش و با نگاه  هوی

 تعجب گفتم: کمی با

 امشب چت شده!؟ انیآدر

 شد و زمزمه کرد:  رهیخ ستیمبل و به پ یو گذاشت، رو دستش

 !!دونمینم خودمم

 نگفتم. یزیشدم و چ رهیرخش خ میبه ن ینگران با

---- 

 بشم، گفتم: ادهیپ نیاز ماش کهنیاز ا قبل

 بود. یشب خوب ممنون،

 زد و گفت: یلبخند

 نداشت. یقابل

 شدم و رفتم تو خونه. ادهیپ نیلبخند از ماش با
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  میبگم ما تو مسابقه برنده نشد دیشب بود، و با 3 ساعت

 مبل و خودمم روش ولو شدم. یو انداختم رو فمیک

 نگذشت که خوابم برد. یزیچ و

---- 

 شدم. داریخش خش ب یصدا با

 چشمام و باز کردم و گفتم: یال

 خفه شو. یمگ

 گفت: یبا خونسرد یمگ

 گمشو برو تو اتاق بخواب، من کار دارم. خوب

 نشستم و گفتم: کالفه

 ...دهنت

 تعجب نگاهم کرد و گفت: با

 ادب. یاِ ب اِ

 به بدنم دادم و گفتم: یشدم و کش و قوس بلند

 !یتو مظهر ادب نَکه

 زد و با غرور گفت: یلبخند

 .یچ پس

 .ییدستشو یو دراوردم و رفتم تو اداش

 87پارت



 به چشمات بله گفتم

 
158 

 

 گفت: یکه مگ رونیاومدم ب ییدستشو از

 .دیخر میظاهر شو بر زود

 تعجب گفتم: با

 حقوق و!؟!؟ فرستاد

 تکون داد و گفت: یتند سر تند

 فقط بدو. اره

 همون حالت تعجب گفتم: با

 خوب، باشه، رفتم. لهیخ

 کنم. زیکه حوصله ندارم آنال دمیلباس پوش یتو اتاق و  رفتم

 و گفتم: رونیب رفتم

 من حاظرم. میبر

 .رونیب میرفت یاز حرفم با مگ بعد

 وبعدش  میکرد دیخر یکل

 .نمیتو پارک بش کمیگرفتم برم  میمن تصم 

 رو کنارم حس کردم. ینشسته بودم که حضور کس مکتین یرو

 نگاه کردم، تعجب کردم. بهش

 کنه؟ یم کاریجا چ نیا ن،یا

 جام. نیمن ا دیاز کجا فهم اصال

 لبخند گفت: با
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 دختر خاله. سالم

 کردن،  یم یو به طرف بچه ها کردم که داشتن باز روم

 گفتم: لکسیر

 .نایسل سالم

 با ذوق گفت: هوی

 تولدت مبارک. ایسوف یوا

 زدم و گفتم: ینگاه کردم، لبخند بهش

 تولد توهم مبارک. ممنون،

 زد و گفت: یهم لبخند یسل

 .ممنون

 که مامانامون که  نا،یوجه اشتراک من و سل ی نمیا

 آوردن. ایباشن، تو روز بچه هاشون و دن خواهر

 ولم کرد، ابونیمثل مادر من که تو خ یکی یول

 مثل خاله ام که دختر خواهرشم بزرگ کرد. میکی 

 دوتا نیا دیشا هه

 یکرده باشن، ول مانیروز زا کیخداهر تو  

 تا آسمون فرق دارن. نیزم از
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 شد و گفت: بلند
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 بگم. کیمن برم، فقط اومده بودم بهت تبر گهید خوب

 نشدم و همون جور گفتم: بلند

 فعال. ممنون،

 و گفت: برگشت

 .یبا

 رفتم خونه. قهیکه رفت، منم بعد از چند دق نایسل

 قفل چرخوندم و درو باز کردم. یو تو دیکل

 زد: غیج یمگ هوی

 .زیسوپرا

 جلوش بود. یتولد کوچولو و صورت کیک ینگاه کردم که  یشده، بعد به مگ نییتز یتعجب اول به خونه  با

 خونه اشاره کردم و گفتم: به

 منه؟ یبرا نایا

 کرد و گفت: بغلم

 .ختتهیریب یاون دختر خاله  ین پ برا پ

 و گفتم: دمیخند

 .یمرس واقعا

 اومد، و گفت: رونیو از بغلم ب دیخند

 ؟یجشن دو نفره چطور ی با

 رو شونه اش و گفتم: زدم



 به چشمات بله گفتم

 
161 

 

 .هیعال

 گردنبند داد. یو کادو بهم  م،یخورد کیو ک میدیرقص یهم کل با

 اومد. فونیآ یدادم که صدا یقر م داشتم

 و برداشتم و گفتم: فونیآ یضبط و کم کرد که گوش یمگ

 بله؟

 اومد: انیآدر یصدا

 با خانوم خوشگله کار داشتم. دیببخش

 و گفتم: دمیخند

 .نیلطفا بعدا مراحم بش پ،یخوشت یاقا ستنیخوشگله ن خانوم

 مظلوم گفت: هوی

 برم؟ یعنی

 و گفتم: دمیخند دوباره

 .امیصبر کن االن م نه

 :انیآدر

 .باشه

 داده،  هیتک نشیکه به ماش دمشیو د نییرفتم پا عیسر

 *__اخه تو!؟ * یبود یخدا جذاب ک یییو

 قدمام سرش و بلند کرد و گفت: یصدا با

 کار دارم. یکه باهات کل نیبش بفرما
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 و تو هوا تکون دادم و گفتم: انگشتم

 زود باش اعتراف کن. طون؟یبا من ش یدار کاریچ یآ یآ یآ

 و گفت: دیخند

 .وردمیسرت ن ییبال ی، تا  نیباش بش زود

 و گفتم: نینشستم تو ماش عیسر

 پس. هیجد هیاوه قض اوه
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 و روشن کرد و گفت: نینشست و ماش انمیآدر

 اون ور تر. کمی یجد از

 گفتم: دهیو گرد کردم و کش چشمام

 .ییاوووک

 که توش از همه رنگ گل رز بود،  ییباغ سبز ، باغچه ها یاون هم تو ک،یش یالیو یبه  میدیتا رس روند

 عاشق گل رزم. من

 چشمام حس کردم. یرو ، رو یاطراف بودم که پارچه ا محو

 و گفتم: دمیخند

 !؟یخلق کن یدوباره شاهکار هنر یخوایم نکنه سییر

 و گفت: دیگچ پام، خند یرو شینقاش یآور ادی با

 فکر کن اره. تو

 نگفتم. یزیتکون دادم و چ یسر
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 شده، ادهیپ دمیفهم نیدر ماش یصدا از

 سمت من و باز کرد. در

 شدم. ادهیو گرفت و پ دستم

 بسته، من و یجور با چشما همون

 .الیو یتو برد

 باز کردن چشمام، نگاهم مبهوت موند. با

 گفتم: هیلب ، بعد از چند ثان ریز

 محشره. نیپسر ا یوا

 بنفش و زرد. یمبال ،یچوب پارکت

 فوقالعاده بود. یلیخ یبود ول یچوب زایچ شتریب

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 دته؟یجد ی خونه

 نگاهم کرد و گفت: یطور خاص به

 .نه

 گفتم: کنجکاو

 ؟یچ پس

 شد و گفت: کیبهم نزد کمی

 .یدون یدخترا رو م قهیو سل ینه، اخه دختر ای ادیخوشش م ینیتولد عشقمه، آوردمت بب یکادو
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 بست. خیکردم خون تو رگام  حس

 خشک شد. هیثان کیدر عرض  دهنم

 زنه. ینم گهیلحظه حس کردم قلبم د ی یفقط برا و

 شدم ، بغض کردم. رهیبه مبل خ مبهوت

 .دهیعشقش خر یخونه رو برا نیگه، ا یاومده م عشقم

 پرسه؟ یاز من م و

 مننن؟ از

 دونه دوسش دارم؟ ینم مگه

 !؟نهیب یرفتار، حرکات و حرفام و نم مگه

 بودم!؟!؟ اریدست یمن از اولم براش فقط  یعنی

 

 زدم و به زور لب باز کردم : یو قورت دادم، لبخند زورک بغضم

 .ادیقشنگه، مطمئنم خوشش م یلیخ اره

 برگردم که گفت: خواستم

 کجا؟

 برنگشتم و گفتم: یول ستادمیا

 جا تموم شده. نیکارمون ا م،یبر گهید خوب

 موفق شدم، یکردم صدام نلرزه و تا حدود یسع

 !!!یییتا حدووود البته
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 و گرفت و من و سمت خودش چرخوند و آروم گفت: بازوم

 خوشت اومده؟ الیاز و 

 که محکم تر گرفت، دمیکشو عقب  دستم

 تلخ و سرد گفتم: 

 برات مهمه؟ مگه

 گفت: طونیش

 مکث(  کمیچون) اره

 !!!یعشقم تو
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 شه. ینم یقربان یره، ول یرو داشتم، که تا سر حد مرگ م یبره ا حس

 زدم و گفتم: یلبخند اریاخت یگرفته بودم، ب یجون دوباره ا انگار

 ؟یچ

 گفت: طونیش

 گن. یبار م یحرف و  ی

 گفتم: طونیش

 رفته. ادمیسمعکمم  فه،یمن گوشام ضع دیببخش اخه

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 مشکل خودته. گهید

 :گفتم
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 !؟ باشه! اِ

 و خواستم برم که از پشت بغلم کرد و گفت: برگشتم

 !؟ایسوف

 زدم و گفتم: یلبخند

 جونم؟

 کرد: زمزمه

 تولدته. یهم کادو الیو نیدارم، ا دوست

 و تعجب از خودم جداش کردم ، برگشتم و گفتم: یخوشحال با

 بگم!! یچ دیبا دونمیمن نم خوب

 قبول کنم!! تونمینم یول

 تعجب گفت: با

 چرا؟

 :من

 ... چون... چون

 بگم! یدونستم چ یکردم ، خوب نم مکث

 یرو تو خوابمم نم ییالیو نیو همچ دمیرس نجایبودم که با کمک تو به ا ریدختر فق یاجازه نداد بهش بگم من  غرورم

 !!دمید

 

 و گفت: دیو بوس میشونیخودش کرد، پ کیگردنم و از پشت گرفت و نزد هوی
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 مال توعه. یچه نخوا یچه بخوا گهید

 زدم و گفتم: یلبخند

 جبران کنم. یهمه لطفت و چجور نیدونم ا ینم ،یمرس واقعا

 زد، به لبام نگاه کرد و گفت: یثیخب لبخند

 .یکن یوقتش جبران م به

 دادم و با خنده گفتم: هولش

 سوءاستفاده گر. یپرو

 که بخاطر هول دادن من رفته بود عقب، پر کرد و دستاش و دور کمرم حلقه کرد. یقدم ی اون

 دستام و دور گردنش حلقه کردم. منم

 گفت: یکنجکاو با

 !؟یچ تو

 کردم و گفتم: یثیخنده خب یول هیدونستم منظورش چ یم نکهیا با

 !؟یچ من

 بلند گفتم: کمیبگه که  یزیچ خواست

 نظرم در مورد خونه )انگشتم و به چونم زدم( آهااا

 قشنگه. یلیخ اوووووم

 تر شد و گفت: کینزد بهم

 سرت آوردمااا ییبال ی یدیوقت د ینکن،  تمیاذ یسوف

 ندازه،یلپاشون گل م تیموقع نیکه تو ا ییعکس دخترا بر
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 سرم و کج کردم و گفتم: طونیش

 !؟ییچه بال مثال

 و گفت: دیلبام و بوس هوی

 .ارمیسرت م یا گهید یبال ی ی!! اگه نگنیا مثال

 که تو شوک بوسش بودم، من

 از چند لحظه به خودم اومدم و گفتم: بعد

 ...رونیب میدر نر نیبابا منم دوست دارم فقط تروخدا سه نفره از باشه

 کرد  ریو به قلبم سراز یآرامش دیچیسالن پ یکه تو قهقهش
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 -دو هفته بعد-

 .میو سالم کرد میشد نیماش سوار

 جوابمون و دادن. ییهم با خوشرو پسرا

 -.-و آلفرد  یمگ 18از صحنه   میبگذر البته

 روند به سمت پارک آرزوها... انیآدر

 رو بهشون گفت: انیو آدر یورزش لیو آلفرد رفتن سمت وسا یمگ میشد ادهیکه پ نیماش از

 میقدم بزن کمی میریهم م یو سوف من

 :یمگ

  نیبوفه باش کینزد گهیساعت د 1 یول باشه

 :انیو آدر من
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 باشه

 .میبعدش به سمت مخالف هم، حرکت کرد و

 .ی، فارق از همچ میزدیدست تو دست هم قدم م انیو آدر من

 گفت: انیآدر هوی

 شه؟یم ینظرت بچمون چ به

 و گفتم: دمیتعجب خند با

 .دونمینم

 .ستادمیمنم ا ستاد،یا انیآدر

 ؟یخوایم ی: خودت چانیآدر

 .میتا راه بر دمشیو کش دمیخند دوباره

 دوست دارم. شتری: خب دختر بمن

 دستم و فشرد و گفت: انیآدر

 دوست دارم. شتریدختر ب منم

 :دمیدفعه من پرس نیا

 م؟یبذار یو چ اسمش

 مکث گفت: کمیبعد  انیآدر

 ه؟ینظر تو چ دونمینم

 لبخند گفتم: با

 .سیآن ای لوانایس ای
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 ه؟یچ شونی: معنانیآدر

 دادم به بازوش: هیو تک سرم

 دختر جنگل  یعنی لوانایس

 مقاومت یعنی سیآن

 بعد از چند لحظه گفت: انیآدر

 قشنگ تره. لوانایس
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 تکون دادم و گفتم: یسر

 م؟یموافقم ، حاال ماه عسل کجا بر اره

 و گفت: دیخند انیآدر

 چطوره!؟ ایدور دن تور

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .ییهاوا میبه نظرم بر نچ

 : آره اونم خوبه.انیآدر

 شد. رهیو به چشمام خ ستادیروبه روم ا انمیآدر ستادم،یا

 ؟یکنیو حرفم و قبول م یارینه نم گمیم ی: چرا هرچدمیپرس

 و گفت: دیو بوس میشونیو پ دیخند انیآدر

 بهت نه بگم. تونمیدوست دارم و نم تینها یب چون

 و گفتم: دمیخند
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 .عاشقتم

 و گفت: دیبوس یو طوالن قمیلبخند شق با

 عاشقتم شتریب من

 

 -ایدو روز بعد، همون پارک، شب، سوف-

 

 پله نشستم و گفتم: رو

 .ریعکس بگ زودباش

 خنده گفت: با

 .گهیجا د ی میبلند شو بر ایسوف

 کردم و گفتم: ینوچ یسرتق با

 .ریازم بگ نجایخوام هم ینم

 کج کردم. کمیرو زانوم گذاشتم، سرم و  یو ضربدر دستام

 نگاه کردم. نیرفت عقب، خم شد، به دورب کمی انیآدر

 3  2  1: انیآدر

 "کیچ"

 شدم ، لبام و غنچه کردم و گفتم: بلند

 عشقم. یمرس
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 به لبام زد و گفت: یعیسر بوسه

 نداشت. یقابل

 .دمینثار بازوش کردم و خند یخجالت مشت با

 افتاد که روش چندتا شکوفه بود. یمکتیبه ن نگام

 برا عکس گرفتن. دادیم جون

 کرد :((( شهینم یامروز فاز عکس گرفتنم عود کرده بود، کار منم

 و گرفتم و گفتم: انیدست آدر مکت،ینشستم رو ن عیسر

 عکس. یعکس ب دمیقول م گهید ریبگ نجامیا

 رفت عقب.  کمیو  دیخند انیآدر

 و گرفته بودم سرم و کج کردم. انیدستمم دست آدر یکیدستم چونم و گرفتم، اون  با

 از موهام افتاد رو صورتم. یا تره

 فلش انداخت و بعد  نیدورب

 "کیچ"

 شدم و گفتم: بلند

 عکاس. یآقا یمرس

 و گرفت و گفت: شونم

 .کنمیباهات حساب م بعدم

 حرفش قهقهه ام باال رفت. با

 .دمیو خند دمیو خند دمیخند یهمچ الیخیب
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 نداشت. یغم معن انیو کنار آدر دمشیپرستیبودم که عاشقانه م یکس کنار

 با اعتراض گفت: یکه مگ قیتو آالچ میرفت

 دو ساعته؟ نییکجا

 گفتم: یحاظر جواب با

 دروغگو.  میساعت نبود مین فقط

 که آلفرد گفت: نشستم

 عشق من بحث نکن. با

 و دراوردم و گفتم: اداش

 کلمه از ننه عروس. ی

 که آلفرد گفت: دیخند انیآدر

 .شهیمنم م دنی، بخند که نوبت خند یبخند دمیبا

 .میدیبه حرص خوردن آلفرد خند یهمگ

 و آلفرد بلند شدن. یجلو پام زانو زد ، مگ انیآدر هوی که

 ..شدم.. رهیخ انیقطع شد و با تعجب به آدر خندم
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 دستام و گرفت و گفت: انیآدر

 کمی)بعد  خوامتیخواستم متفاوت باشه و تو پارک بهت بگم که چقدر عاشقتم و م یول ستین یخوب یجا دونمیم

  نیمر ایسوف زهیمکث ادامه داد( دوش

 !؟یکنیازدواج من و قبول م شنهادیپ ایا
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 آورد و درش و باز کرد. رونیب بشیرو از ج یاز حرفش جعبه ا بعد

 تعجب کردم، یلیخ

  یو برگشت کار ها شیرفت اتر یگفته بود وقت انیآدر یول م،یما قرار بود باهم ازدواج کن خب

 شده بودم،  ریغافلگ یلیخ نیهم یو من برا مید یو انجام م ازدواج

 دهنم گرفتم و گفتم: یدستام و جلو رتیح با

 من  یخدا یوا

 و از حلقه گرفتم:  نگام

 من... انیآدر

 آوردم. نییکه تو چشمام بود دستام و پا یبه چشمام زل زد با اشک شوق یبا نگران انیآدر

 شدم و گفتم: رهیخ انیآدر یچشما به

 جوابم مثبته، آره. من

 حلقه رو دستم کرد و بعد بغلم کرد و تو هوا چرخوندم . یو با خوشحال رونینفسش و فوت کرد ب انیآدر

 و گفتم: دمیذوق بلند خند با

 خان. انیآدر رسمیم تیریغافلگ نیبعدا به حساب ا یول

 و گفت: دیلبام و بوس انیآدر

 که... داتمیتهد نیا عاشق
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 زدم. یقیدستم نگاه کردم و لبخند عم یتو یحلقه  به

 اومد. میاس گوش یصدا هوی

 خودآگاه لبخندم محو شد و جاش و استرس و ترس پر کرد. نا

 و برداشتم و اس و باز کردم. میلرزون گوش یدستا با

 «-M-. یفهم یرو م ی، همچ13پالک  د،یکوچه خورش ،یکُرتن ابونیبه خ ایب»

 حس یشد، ول شتریب ترسم

 قلقلکم  میکنجکاو

 داد که برم. یم

ت تونس یکار داشت و شب نم انیمونده بود چون آدر شمیپ شبیشدم که د یمگ نیسوار ماش یناگهان میتصم ی تو

 شم،یپ ادیب

 گاز دادم... 

 

 در خونه پارک کردم. یجلو

 شدم. ادهیپ و

 .رونیزد ب یم نمیداشت از س قلبم

 سرد شده بود. دستام
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 بود، یبه هر جون کندن یسست بود، ول قدمام

 و به در خونه رسوندم و خودم

 زنگ و زدم. ینگران با

  یخانوم نسبتا مسن دنیشدن در نفسم و حبس کردم، و با د باز

 و آزاد کردم. نفسم

 !!هیچ Mدونه هدف  یم خدا

 لبخند رفت کنار و گفت: با

 .یخوش اومد زمیتو عز ایب

 رفتم تو و گفتم: یلبخند زورک با

 .ممنونم

 کرد. مییو گذاشت پشت کمرم و به داخل راهنما دستش

 بود. یکیش یلیخ ی خونه

 اون ور تر. یلیاز خ یعنی

 هنوز استرس داشتم. یکم شده بود، ول یتا حدود استرسم

 .ستادمیا یساله ا 50-45 بایتقر یخانوم و اقا دنید با

 نگاهشون کردم. یکنجکاو با
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 اومد طرفم و گفت: هیخانوم با گر هوی

 .زمیعز ایسوف
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 کرد  بغلم

 و  یحس چیه بدون

 گفتم: یهمون لبخند زورک با

 شناسم؟ یمن شما رو م دیببخش امم

 نگاه پر حسرت به صورتم انداخت و گفت: یو  رونیبغلم اومد ب از

 .نیدلم، بش زیعز نجایا یایکردم ب ینم فکر

 چیمبل نشستم، اون آقاهه تو سکوت، بدون ه یرو دیترد با

 کرد. یبا لبخند ، فقط نگاهم م یحرف

 خانوم گفت: هوی

 من مادرتم. زمیعز

 خنده و گفتم: ریزدم ز هویتعجب شاخ دراوردم ،  از

 ا...اما من...... دی...ببخشب

 ندارم. ی...مادرما

 در پنهون کردنش دارم. یتو گلوم، که با خنده هام سع ینیو چه بغض سنگ ییخبر نداشت درونم چه غوغا یکس یول

 و گفت: هیگر ریدوباره  زد ز خانوم

 بود ، کیبرادرت هم کوچ م،ینداشت یخوب یمن و پدرت  وضع مال ،یبود کیکوچ یلیخ ،یاومده بود ایبه دن تازه

 وضعمون خوب شد، یبه خالت، تا وقت میرو داد تو

 .مینکرد داشیما پ گهیخالت رفت و د یخودمون، ول شیپ متیاریو ب میایب

 دخترم من و ببخش، ایسوف
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 کم گذاشتم عسلم. یلیخ برات

 

 شدم. رهیبهشون خ مبهوت

 .رونیآشغال پرتم کردن ب کهیت یمثل  نیبد بوده و به خاطر هم شونیوضع مال که

 :دمیکش غیج یشدم ، عصب بلند

 دم؟یکش یهمه سال چ نیا نیدیفهم اصال

 .میتیگفتن  یمدرسه همه بهم م تو

 یلیببخشمتون!؟ انتظار خ نیحاال انتظار دار ن،یآورد گهیبچه د ی نیخوب نبوده، اشتباه کرد تونیکه وضع مال شما

 ندارم. یاجیبهتون احت گهیچون من د نیدار ییجا یب

 

 گفت: هیمادرمه، بغلم کرد و با گر دمیخانوم که تازه فهم اون

 دنبالت. میبرادرت بزرگ شد، اون و فرستاد یوقت زمیعز

 اومد: ییصدا هوی

 ...مامان

 اومدم و برگشتم طرف صدا که خشکم زد. رونیشدم  ب دایاز بغل مامان تازه پ شوکه
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 با ذوق گفت: مامان

 هم از برادرت. نیا



 به چشمات بله گفتم

 
179 

 

 .میدیشنینم یچیمن و اون ه یول

 .میبود رهیو مبهوت بهم خ مات

 گرفتن تا گونه هام و نوازش کنن. یاشکم تند تند از هم سبقت م یها قطره

 .رمیتونستم جلوشون و بگ ینم

 کردم. یم هیجمع گر یباره تو نیاول نیا

 کردیم هیهم گر اون

 بود شوکه

 : کردیو زمزمه م کردیمبهوت فقط بهم نگاه م و

 نه نه

 و تار کردن  دمید یو جلو ختنیر یشتریبا شدت ب اشکام

 شد. لیتبد یبود که به خواهر برادر یهم به خاطر عشق اون

 شد. لیتبد یبود که به خواهر برادر یاریو دست سییر

 بود که حرووووم بود. یعشق

 .نیزم یدو زانو هام افتادم رو با

اشکش  یافتاده بود و قطره ها نیزم یبود که دو زانو مثل من رو یانیمن نگام فقط به آدر یدورم بودن، ول همه

 شست. یصورتش و م

 و جلو دهنم گرفتم و هق هق کردم، دستم

 کردم عشقم برادرم بشه. یفکر نم چوقتیه

 برادرم شد. انیآدر
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 دهنم و به زور قورت دادم. آب

 و گفتم: دمیخند کیستریه هوی

 ، دروغه، دروغه. دروغه

 :دمیکش غیج

 .ستیبرادرم ن انیآدر نیکه دروغه، بگ نیبگ دروغه،

 ( چرا، چرا، چرا.دمیکوب نی)مشتام و به زم م،یما قرار بود ازدواج کن یایلعنت خوب

 و دمیکوبیمشتامم م گفتمیکه م ییهر چرا با

 کردم. یهق م هق

 کردیمظلوم جمله هام و گفته بودم که دل سنگم آب م اونقدر

 کردن، نشون دادم و گفتم: یشدم حلقه ام رو به همه که با تعجب نگاهم م بلند

 نشون عشقمون، عشق من، نینیبب

 تونه. یتونه برادرم بشه، نم ینم 

 

 زدم. رونیب ییاز اون خونه کذا عیاز حرفم سر بعد

 شدم، نیماش سوار

 ه؟یچه امتحان نیا ایخدا

 اخه هیچه سرنوشت نیا

 خداااااا 

 کابوس وحشتناک. ی نیامکان نداره، ا نیا نه
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 شم. داریب دیبا

 تند تند، بدون وقفه، ن،یو به پنجره ماش دمیو کوب سرم

 .رونیخون از سرم زد ب نکهیا تا

 .الیداغون روندم به سمت و یو حال هیگر با

 شم  داریب ستیکابوس نبود و منم قرار ن ی نیا

 99پارت

 

 عاشقش بشم که بعدش برادرم بشه!!!! یچرا گذاشت ایخدا

 .هیک یلعنت M نیا ایخدا

 دونسته؟ یم انیآدر اصال

 دونم، چون به یم دیبع

 من شوکه شد. شدت

 کردم، ینیف نیف

 دم،یخونه رو با شدت باز کردم و با پام کوب در

 به اطراف انداختم. ینگاه

 خاطره داشتم. انیخونه با آدر نیا یجا یجا

 افتاد که با زحمت درستش کرده بودم، یبه گلدون سفال نگاهم

 داد اون روز، ادی یبهم سفالگر انیآدر

 حرکاتمون، حرفامون،
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 .زدنیچشمم بهم پوزخند م جلو

 رفتم سمت گلدون تیعصبان با

 .واریبه د دمشیبرش داشتم و به شدت کوب و

 اطراف نبود. نیا چکسیه

  غیبا حرص ج نیهم یبرا

 :دمیکش

 .ستیبرادر من ن اون

 برداشتم. ینیظرف چ یآشپزخونه، و کل یتو رفتم

 زدم: یم غیو ج واریبه د دمیکوب یکی یکی

 .ستین ست،ین ست،ین

 ...میبود دهیخونمون خر یرو با عشق برا نایرفته بود ، ا ادمی

 

 بشقاب پرت کردم. ی

 متنفرم. ایدن نیاز ا-

 .یبعد وانیل

 از همه متنفرم.-

 دست برداشتم خواستم پرت کنم که شیپ ی

 از پشت بغلم کرد ، سرم و گرفت تو بغلش و گفت: یکی هوی

 .یکرد کاریآروم باش، جون آلفرد آروم باش، با خودت چ زمیعز
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 دست از دستم افتاد: شیهق کردم و پ هق

 رد، شم، بزن آلف داریکابوس ب نیاون برادرمه، آلفرد بزن تو صورتم تا از شهیباورم نم آلفرد

 .یبزن لعنت د

 ...مینشست نیزم یسست شدن و هر دومون رو زانوهام

 100پارت

 -بعد کماهی-

 .شیآرا زیبغض حلقه اش و گذاشت رو م با

 مادر من دمی، شا مادرش

 .ارهیک من بهش داده بودم و پس ب یبود حلقه ا گفته

 .دمیحلقه رو خر نیروز تولدش افتادم که براش ا ادی

 نییکردم، سرم پا ینگاه نم بهش

 .بود

 با نگاه کردن بهش، خواستمینم

 بشه. شتریب میدلتنگ حس

 شستن. یاشکم گونه هام و م یها قطره

 لب با همون بغض گفت: ریز

 من بازم عاشقت میهم باهم داشته باش ینسبت هر

 گفتم: نییو بغض قطع کردم و همون طور که سرم پا تیو با عصبان حرفش

 برو. فقط
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 رم،ینگاهم و بگ یجلو نتونستم

 نگاهش کردم، یچشم ریز

 نگفت. یچیه گهینگاهم کرد و د سشیخ یآب یاون چشما با

 اشکام بودن که بدرقه اش کردن، تنها

 .دادیموندش و حرفاش فقط خودمون و عذاب م با

 گفت: یاومد تو و اون هم با بغض آشکار یمگ ان،یاز رفتن آدر بعد

 و بخور. نیا ایب ،ینزد یچیبرم، چهار روزه لب به ه قربونت

 روزا نیدستش بود نگاه کردم، ا یکه تو ییظرف غذا به

 تو گلومون  نیبه بغض سنگ فقط

 شد. یسپر

 !ره؟یم نییبغض ، غذا پا نیبا وجود ا مگه

 خورد. ینم یچیکه خودشم ه ینگران من بود، در حال یمگ

 نگاهم و ازش گرفتم. یحرف چیه یب

 بعد از تولد من. یعنی میکرد یم یزندگ نجایا انیچند هفته من و آدر نیا تو

 شده، م*ش*ر*و*ب، میزندگ

 بار. گار،یس

 در هم پشت سرش بست. رون،یگذاشت و رفت ب زیم یغذا رو ، رو ظرف

 به ظرف غذا کردم. ینگاه

 نداشتم. لیم اصال
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 داشتم و مرور کردم. انیکه با آدر یو گذشته ا دمیتخت دراز کش یرو

 به عنوان برادرم قبولش کنم. کنمیم یسع دارم

 شه. ینم یول

 زدم. یقیروشن کردم و پوک عم یگاریس

 خنده هام تو سرم اکو شد. یصدا
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 تر زدم که حلقم سوخت. قیرو عم یبعد پوک

 .دیچرخیاون صورت خوشگلش اومد جلو چشمم و دوستت دارماش تو سرم م ریو تصو انیآدر یصدا

 .کردیم یبهم دهن کج زیرو م حلقش

 خودم بود که روبه روم بود. یحلقه  بدتر

 یبعد پوک

 و بستم و به خاطره ها اجازه دادم تو سرم جولون بدن. چشمام

 : انیآدر"

 "؟یبهوش اومد زمیعز عه

 "میدیبلند شو رس ایسوف"

 "یتو عشقم"

 "دوست دارم تینها یب"

 "خوامتیچقدر عاشقتم و م"
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 .ختیر نییو باز کردم چند قطره اشک از چشمم پا چشمام

 و رفتم بار. رونیاز خونه زدم ب یناگهان میتصم کی تو

 نکردم. یهم توجه یمگ یصدا زدنا به

 آهنگ کر کننده بود یصدا

 شات خوردم ، حالم خوب نبود  چندتا

 .شدنیها جلو چشمم بودن و باعث عذابم م خاطره

  خوردمیفکر اونا شات هارو پشت سر هم م با

 گفت از خاطره ها رها شدم. شدیخوب کرد با مست شدنم م یزرد رنگ حالم و کم عیما اون

 ،یبود دخترا با لوند یتند اهنگ

 .دنیرقصیمردا م یرقص  برا ستیپ یتو

 کنارم بهش نگاه کردم. یحضور کس با

 گوشم کرد و گفت: کیخوشگل که نگاهم کرد، سرش و نزد یپسر

 بخوره؟ الیهمه تک نیمثل تو ا یباعث شده دختر خوشگل یچ

 و گفتم: دمیخند مستانه

 نظر داشته باشه؟ ریمثل تو از همون اول دخترو ز یپیخوش ت یباعث شده پسر یچ و

 و گفت: دیخند

 .ادیخوشم م ازت

 خورد،یتر شد، نفساش به گوشم و گردنم م کینزد بهم

 :دادیم قلقلکم
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 طبقه باال؟ میبر

 102پارت

 

 سرم و رو شونش گذاشتم و گفتم: یحال یب با

 ارههه طبقه باالاا. اوهووم

 .کردمیو کش دار ادا م کلمات

 بود. نیداغ و سرم سنگ بدنم

 بغلم کرد و بردتم باال. دونمیاسمشم نم یپسر که حت اون

 اتاق و باز کرد و رفت تو. در

 با پاش بست و من گذاشت رو تخت. درو

 باز بود مهین چشمام

 خم شد و گفت: روم

 !یهست یخوشگل دختر

 اومد و لباش و گذاشت رو لبام. جلو

 .کردمیم شیو منم همراه دنمیکرد به بوس شروع

 نبود. میحال یچیه

 زدیم زیر یتر ، گردنم و بوسه ها نییآورد لبام و ول کرد و رفت پا رونیو باز کردم و از تنش ب راهنشیپ یها دکمه

 .شدیمور مورم م

 آورد  نییتاپم و پا بند
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 و تو موهاش فرو کردم که گردنم و گاز گرفت  دستم

 گفتم یآخ

 در با شتاب باز شد. هوی

 تکون بخورم  تونستمیو منگ نم جیمن گ یاز روم بلند شد ول عیسر پسره

 اریهش کمیشده بودم و فقط  سست

 و بستم  چشمام

  ومدیدعوا و فحش م یصدا

 اومد. یم انیعشقم آدر یصدا

 بغلم کرده. یکی دمیحس معلق بودن بهم دست داد و فهم قهیزدم بعد چند دق یمحو لبخند

 :گفتیلب م ریو ز روندیو داشت م نیمنو گذاشت تو ماش انیکه آدر دمیفهمیم یبسته بود ول چشمام

، تو که جنبه  ایبزنمت که سوف تونممیاخه نم کردیپسره م میخودش و تقد یدست یاحمق داشت دست ی دختره

  یخوریم یکنیغلط م یندار

  یبود یتیمن نبودم که االن معلوم نبود تو چه وضع اگه

 کنم ها؟ کاریمن چ اخه

 کنم ؟  کاریدست تو چ از

گفت  یمن یرو فرمون زد( د اگه مگ ی)مشت ،ینکن یوقت کار اشتباه ی فتمیدنبال توام راه ب دیدارم که با یبدبخت کم

 خدا  یوا ،یدنبالت ک بدبخت شده بود امیب

 شده بودم  اریهوش کمی

 و باز کردم و گفتم: چشمام



 به چشمات بله گفتم

 
189 

 

 .یزنیخفه شو چقدر غر م انیآدر اه

 : انیآدر

 خفه شو گهیهاش و کرده االن به من م یخوش گهید بله

 بگو تو بغل پسره بهت خوش گذشت؟ خوب

 .هینداره و فقط از دستم عصبان یمنظور دونستمیگفت، م تیو عصبان یآخرش با دلخور جمله

 بلند گفتم: یناراحت با

 تا شات خوردم. 20رفتم  یخفه شو ، انگار از دلخوش فقط

 

 خوابم برد. هینگفت و منم بعد از چند ثان یزیچ گهید انیآدر

 103پارت

 چشمام و باز کردم. دینور خورش دنیتاب با

 صبح فقط باال آوردم  4اومد تا  ادمیو  سوختی، گلوم به شدت م نشستم

 رو تنم نشست. یاون پسره عرق سرد یادآوری با

 !؟کنهیفکر م یخودش چ شیپ انیآدر حاال

 احمق ، احمق ، احمق یایسوف

 دیمنو د یتیتو چه وضع اونم

  ایتو سرت سوف خاک

 یگل کاشت واقعا

 و تو دستم گرفتم و فشار دادم تا دردش کم بشه. سرم
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 اومدم مسکن خوردم تا سر دردم خوب بشه. یحموم و وقت رفتم

  الیخیب م،یاس گوش یصدا با

 داشتم و خوندم. برش

 یعشقت دادشت شد، آخ نمیب یکوچولو ، م یسوف سالم»

 «-M-نه از عشق، تا بعد  ،یسوزه، نه از خانواده شانس آورد یبرات م دلم

 نفرت براش فرستادم. با

 "برو به درک."

 

 تخت و  مشغول فکر کردن شدم. یرو پرت کردم رو یگوش

 و برداشتم و براش فرستادم. میبا تمسخر، دوباره گوش بعد

 :من

 .ید یخودت نشون نم ،یبرات که انقدر بزدل متاسفم

 و خاموش کردم. میگوش بعدم

 بر آمدش گفت: مهیبل با اون شکم ن هوی

 کردم. دایپ یچ نیبب یسوف

 عکس بهم نشون داد. یتعجب بهش نگاه کردم که  با

 دونست ینم یچیه ظاهرا

 نه!؟!؟ ای انیآدر میافسردگ لیک دل دونهیدونستم، م ینم یول شمیپ ومدیم بل

 و بل گفته بودن!؟ کیبه ج یآلفرد چ ای یمگ ان،یآدر یعنی
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 گرفتم و یحرف چیبدون ه ازش

 کردم. زیبه آنال شروع

 که صورتش معلوم نبود. یمشک شرتینفر با سو ی

 بود. اطیداخل ح یبوته ها پشت

 :بل

 نیدورب یکه  میهم زرنگه رفته همه رو پاک کرده، و ماهم ازش زرگ تر بود نیا یعکس گرفته، ول نیرو دورب نایا

 یکوچولو هم رو

 کال جدا بوده. نایکه ازون دورب م،ینصب کرد پنجرت

 )با خودش زمزمه کرد:

 !؟نیزم ریرفته ز یچجور یعنی

 

 و داخل خونه بود. اطیداخل ح ینایمربوط به دورب وتریکامپ یاتاقک جداگونه بود که کل ی نیزم ریز تو

 پنجره ریز انینصب کرده بودن و خود آدر نارویدورب نیا انیآدر یاز دوستا یکیهمراه با تام  کیو آلفرد و ج انیآدر

 .گرفتیو گذاشته بود که فقط عکس م کیکوچ نیکه قرار بود اتاق مشترکمون بشه، اون دورب یا

 

 باشه. دهیدونم د یم دیزدم ، که بع یکمرنگ یلیخ لبخند

 ه؟؟یک نیا یعنی
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  رونیرفت ب بل

 منم طبق معمول رفتم تو فکر... و

 

 داداشم رو باور نکرده بودم. انیکه آدر یا هیقض نیهنوز ا من

 اون خانوم دروغ گفت. دیشا اصال

 !!ستیمامانم ن دیشا

 سکوت کرد!؟ انیچرا آدر پس

 !!گفتیم یزیچ یدروغ بود حداقل  اگه

 .کشهیم مارستانیکم کم کارم داره به ت شمیم یخدا دارم روان یوا

 که تو ذهنم اومد ییهویفکر  با

 خاله رو گرفتم. ی شماره

 بوق... کی

 :خاله

 زم؟یعز جانم

 :من

 ؟یخاله خوب سالم

 :خاله

 ؟یخاله خوبم، تو چطور زیعز ممنون
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 بغض کردم و گفتم: هوی

 ؟یایم یک خاله

 :خاله

 .امیم گهیچند روز د زمیعز امیم

 و قورت دادم و گفتم: بغضم

 دنبالت. امیبگو ب ،یایب یهر وقت خواست پس

 :خاله

 فعال. نمتیبیفدات شم، م باشه

 شدم و گفتم: بلند

 .یبا

 اس دارم. دمیو قطع کردم، که د تلفن

 Mکار خونه متروکه بود از طرف  یبازش کردم، آدرس  عیسر

 

 رفتم اون جا. یمگ نیجت حاضر شدم و با ماش مثل

 زد ، دستام سرد بودن. یتند م  قلبم

 

 به اطراف انداختم. یدهنم و قورت دادم و نگاه آب

 

 آروم قدم برداشتم. آروم
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 با ماسک جلوم ظاهر شد. یکی هوی

 و چند قدم رفتم عقب. دمیکش یغیج

 با لکنت گفتم: و

 ؟یهس...هست ی...تو ک...کت

 برداشتن ماسکش، خشکم زد. با

 

 .نمیماسک بب نیا ریرو ز یکس نیانتظار نداشتم همچ چوقتیه
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 و گفت: دیتمسخر خند با

 .یشوکه شد یو، آخ افشیکن ق نگاه

 گلوم بود. یتو یکمرنگ بغض

  یو عصبان مبهوت

 :گفتم

 گرفت؟  لمیف انیکه از من و آدر یهست یهمون کس تو

 ؟یرو شکست یپنجره مگ شهیبا سنگ ش تو

 و من احمقم باز بهت اعتماد کردم. یتو بود نیا یلعنت

 ؟یکرد یکار نیچرا همچ اخه
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 ؟یتو پست فطرت شد انقدر

 خشم جلوم اومد و گفت: با

 دارم. لیواسش دل  یها کار من بود درسته ول نیا ی همه

 

 صورتش. یخودآگاه دستم و بردم باال و فرود آوردم رو نا

 دستش و گذاشت رو گونه اش. مبهوت

 

 :دمیکش غیج

  میباهم بود یبخوره تو سرت دختره کثافت ، ما از بچگ لیدل

 ؟یییییبخاطر چ یو شکست نمونیب یحرمت ها چطور

 بلند گفت: نایسل

 !؟!؟ یبخاطر ک یبگ بهتره

 وقته از تو متنفرم. یلیکنه، چون از خ یبهت توجه م نمیعاشقشم، چون تحمل نداشتم بب انیآدر بخاطر

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ؟یفکر کرد یچ

 دوست دارم؟ یلیمن خ یکرد فکر

 ازت متنفرم، متنفر نه

 نای)با پوزخند( سل یشیو تو بازنده م برمیمنم که م نیا یباز نیتو ا کنمیشده و بهت ثابت م شتریبودم اما االن ب 

 کوچولو.
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 کج کردم  نیو سمت ماش رام

  یحرفارو زدم ول نیا ینانیبا چه اطم دونمینم

 الزم بود ، دونمیم

 .ستادمیصداش ا با

 

 :نایسل

پس االن و تا  میازدواج کن گهیشکمه من و قراره تا چند روز د یکه تو انیآدر یو بچه  انیمهم آدر ست،یمهم ن برام

 من برندم )با تمسخر( یاخر باز

 کوچولو. ایسوف 

 .ستادمیسر جام ا شوکه

 ازدواج؟ ان؟یآدر بچه؟

 بگم  یزیو خواستم چ برگشتم

 .ستیاون جا ن یکس دمید که

 ؟یچ یعنی

 با خودم گفتم یول هیگر ریبزنم ز خواستم

 .میکار دار یفعال کل ست،ین هیاالن اصال وقت گر ایسوف

 کنه. ینم یکار نیهمچ انی!! من مطمئنم آدردرسته

  نمونیب یمزخرف خواهر برادر وندیبا وجود پ اون

 من و دوس داره. بازم
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 دوسش دارم. منم

 

 پسر کنم ی میخواستم خودم و تقد یکردم که م یاحمق من

 رابطه نداشته نایبا سل انیمطمئنم آدر یول
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 که خانومه گفت مادرمه. یفکر، رفتم اون خونه ا نیا با

 اون جا نبود. انیآدر

 خودش. یخونه  ایشرکته  ای دمیفهم پس

 اساس حرف بل، بر

 شرکت نرفت. گهیبعد از استعفام د انیآدر

 خودشه. یقطعا خونه  پس

 سرعت روندم طرف خونش. با

 

 باز کرد. یخونش و زدم ، وقت در

 دمیبهش افتاد و فهم نگام

 دلتنگش بودم. چقدر

 .ستیکارا ن نینه االن وقت ا یبرم بغلش کنم، ول خواستم
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 رفت کنار. یحرف چیه یبه نشونه سالم تکون دادم، ب یسر

 منم رفتم تو. و

 مبال اشاره کرد و گفت: به

 .نیبش

 ، خواست بره تو آشپزخونه که گفتم: نشستم

 خوام. ینم یزیچ نیبش ایب

 روبه روم نشست، سرش اومد

 بود. نییپا

 و گرفته بود. ناراحت

 گفتم: عیو سر دمیکش یقیعم نفس

 ازت بارداره؟ نایسل

 و مشت کرد و گفت: دستش

 چیبچه دار شده، من ه یدونم چجور یمن مست نبودم و نم یاومدم خونه، مشروب به خوردم داد، ول یشب وقت اون

 نکردم، )سرش و بلند کرد و تو چشام نگا کرد( یکار

 ؟یکن یحرفم و باور م ایسوف

 بغض گفتم: کمی با

 M نایکنم، چون سل یباور م اره

 ک!! ادتهی اد،یازش بر م یکار هر

 گفت: بلند
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 ؟؟؟ییییچ

 دیلرز یکه صدام م ی، در حال نییو انداختم پا سرم

 گفتم: 

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوا یم

 :انیآدر

اومد،  ایکه بچه به دن نیخوام باهاش ازدواج کنم و بعد از ا یفقط م ست،یمن مطمئنم که اون بچه مال من ن ی، ول اره

 .رنیگ یم یان ا یازش تست د

 :نییو آب دهنم و قورت دادم تا بغضم بره پا دمیکش یقیتکون دادم ، نفس عم یسر

 ؟ی... اگه بچه مال تو بود چاگه
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 بهم نگاه کرد و گفت: انیآدر

 ؟یمن اعتماد ندار به

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .دارم

 نگفت. یزیزد و چ یلبخند

 انداختم و گفتم: نییو پا سرم

 ...روزید بابت

 و قطع کرد و گفت: حرفم

 کارا نکن. نیاز گهید
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 گفت که ناخودآگاه سرم و به نشونه مثبت تکون دادم. تیبا جد انقدر

---- 

 تخت نشسته بودم. یرو یناراحت با

 کنه. یامشب ازدواج م داداشم

 .بیکلمه داداش برام غر چقدر

 که اومد، متعجب سرم و باال آوردم. ییبا صدا هوی

 :خاله

 دلم!؟ زیعز شدهیچ

 تو بغلش، و گفتم: دمیشدم و پر بلند

 ...خاله

 و گفت: دیسرم کش یو رو دستش

 چند وقت. نیتو ا یدیکش یچ زمیعز

 و گفتم: رونیبغلش اومدم ب از

 ؟یدون یاز کجا م شما

 گفت: عیسر خاله

 نشده. ریتا د نیبش ایب

 تعجب نشستم و گفتم: با

 اومد دنبالت؟ یک ؟یاومد یک شما

 دستم و گرفت و گفت: خاله
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 .هیهمه کار مگ ،یمگ

 

 به فکرم بود. شهیزدم، هم ینگفتم و لبخند کمرنگ یچیه

 و گفت: دیکش یقینفس عم خاله

و همزمان هم بچه  می( همزمان باهم ازدواج کردمیخواهر برادر انیو خواهرم تلما )همون خانوم که گفت من و آدر من

 .میدار شد

 اومد، باباش تو ایبچه ام دن یوقت

 مرد، ناراحت نبودم چون اصال دوسش نداشتم. تصادف

 که تلما گفت بچه ها عوض شدن. دمیشن یخودم با دخترم، ول یخواستم برم خونه  یم

 دختر من و تلما. یعنی

 یعنیخودم،  شیمنم برداشتمت و آوردمت پ رون،یبودم که تو رو گذاشت ب ستادهیتلما ا یدر خونه  یشب جلو اون

  ،یندار انی، با آدر یسنم چیتو ه ،یتو دختر من

 ازدواج کرد  یتلما وقت چون

 پسر داشت. ی شوهرش

 تلما. یدختر اصل نایسل

 .یدختر من تو

 کردم. یو خوشحال به خاله نگاه م شوکه

ه بود که اگ انیکردم، مهم نبود اصال و ابدا، مهم آدر یبودن م میتیهمه وقت حس  نینبود که بهم نگفته بود، و ا مهم

 دم. یاز دستش م شهیهم یبرا سا،یزودتر نرسم به کل

 که خاله بلند گفت: رونیب دمییدو
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 !؟یبخشیو م من

 و گفتم: دمیبلند خند یو افسردگ هی، بعد از چند هفته گر برگشتم

 مامان. عاشقتم

 . رونیب دمییدو بعد

 108پارت

 

 گنجم. یتو پوست خودم نم یخوشحال از

 :گفتمیم بلند

 شکرت ایشکرت ، خدا ایخدا

 یدیدونستم بنده هات و عذاب نم یدوست دارم م یلیخ

 کنه؟ یم کاریچ نجایا نیبا تعجب برگشتم عقب، ا ریبش یصدا با

 گفت: عیجلوم و سر اومد

 .میوقت ندار نیبش

 نشستم و اون هم پشت رول. نشیماش تو

 ؟؟یکنه چ ستمیچرا بهش اعتماد کردم اگه بره سر به ن دونمینم

 و روشن کرد و گاز داد. نیماش

 :ریبش

 نایمنه تو شکم سل یبچه  اون

 گفت دوستم داره  بهم
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داره، ازش متنفر  یچه نقشه شوم دمیفهم یباهام ازدواج کنه منم دوسش داشتم دست خودم نبود وقت خوادیم و

 بودم  یعاشق چه آشغال دمیشدم و فهم

 تونسته باشم جبران کنم، دوارمیام ینیبیمنو نم چوقتیه گهیببخش مطمئن باش د امیو بخاطر تموم بد من

 کردم و در کل متاسفم. یکار م Mهمون  ای نایبگم که من قبال با سل نمیا

 من. یخدا یوا گه،یشوک د یهم  باز

 گفتم. ینم یزیمتعجب بودم و چ هنوز

 

 آلفرد پشت سرمون بود. نیکه ماش دمیبغل د نهیآ از

 .دمیجو یاسترس لبم و م از

 .سایبه کل میدیرس یوقت

 گفتم: 

 ...ی، ممنون بخاطر همچ دمتیبخش

 .سایشدم و خودم و انداختم تو کل ادهیپ نیاز ماش عیسر

 زدم: غیج 

 ...اااانیآدر

 زدم. ینفس م نفس

 نگاها برگشت سمت من. ی همه

 بلند گفتم: شیکش روبه

 .رهیگ یصورت نم یاشتباه شده، امشب عروس دیببخش
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 -سوم شخص-

 کرد. ینگاه م انیبه آدر یبا خوشحال ایسوف

 بهم بخوره. یعروس نیخوشحال و متعجب بود، آرزوش بود که ا انیآدر

 نداره. انیآدر یزندگ یتو ییجا گهیکه د دیرنگش گچ شد و فهم ا،یپشت سر سوف ریبش دنیبا د نایسل

 با لبخند نظاره گر بودن. یو مگ آلفرد

 کرد. یبا لبخند و اشک شوق به دخترش نگاه م ش،یبود مادر واقع دهیفهم یکه حاال سوف یسوف خاله

 .وفتهیم یدونستن داره چه اتفاق یمتعجب بودن، نم مهمونا
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 با غرغر رفتن خونه. و مهمونا هم سایخانواده اومدن پشت کل کل

 

 -ایسوف-

 و گفتم: ستادمیتلما و دخترش ا یخوشحال و با غرور ، جلو بلند

 یمادرا یکنه، مادرشم که ادا یعشق من م زونیکه خودش و آو نایسل ن،یدار ولیواقعا ا ن،یهست ییگرایباز خوب

 .ارهیمهربون و در م

 گفت: یعصب یمگ هوی

مونه، حاال هم  یوقت پنهون نم چیه ریمونه، نه خ یپشت ابر م شهیهم قتیحق نیفکر کرد ن،یفکر کرد یچ شماها

 .رونیب نیخواهر من بکش ینحستون و از زندگ تیشخص
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 تعجب و خنده نگاهم و ازش با

 شدم. رهیخ انیو به آدر گرفتم

 دلم براش تنگ شده بود. چقدر

 شدم. یآغوشش غرق در خوشبخت یو تو دمییتوجه به همه دو یب

 

 پام زانو زد، حلقه ام و جلوم گرفت و گفت: یمن و از خودش جدا کرد و حلقه ام و از آلفرد گرفت و  جلو انیآدر

 !!نیهمه به من بله بگ یدوباره جلو خوامی، ازتون م نیمر ایسوف

 آلفرد  ،یبه مامانم، مگ ینگاه

 شده بود، انداختم. داشونیاز کجا پ دونمیکه نم کیو ج بل

 گفتم: یخونسرد تینگاه کردم و با نها انیآدر به

 .مونیبمونه واسه عروس یدوما بله دوم ن،یکه شما قبال از بنده بله رو گرفت اوال

 دادم. |: سشیصورت پوکر ف لیتحو یبعد لبخند ژکوند و

 بلند شد و روبه من آروم گفت: انیخنده که آدر ریزدن ز همه

 !!یگیکه بهم بله م باالخره

 باال انداختم: ابرو

 !!انیآقا آدر گمیبله بگم، به چشمات بله م سیمن به خودتم قرار ن تازه
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 -یو سوف انیآدر یشب عروس-

 :شیکش
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 و اعتماد بنا شده ،یعشق، وفادار یرابطه بر مبنا نیا

 مهم تر از همه  و

 .یدوست یمبنا بر

 با لبخند گفت: انیآدر

 قسم بخور یسوف

 کردم: انیزدم و حلقه رو دست آدر یلبخند متقابال

 کنم یو حفظ م رمیپذ یرا از امروز به بعد م انیو تو آدر ایسوف من

 و ثروت یها، در تنگ دست یها و خوب یبد در

 سازد. مانیداشتن تا مرگ جدا زیعشق و عز یبرا

 حلقه رو دستم کرد: انیآدر

 را  ایتو سوفو انیآدر من

 کنم یو حفظ م رمیپذ یامروز به بعد م از

 یو سالمت یضیها، در مر یها و خوب یبد در

 سازد. مانیداشتن تا مرگ جدا زیعشق و عز یبرا

 :شیکش

 که  ارهیب یلیدل تونهیم یکس اگر

 االن بگه نیببندن هم ییزناشو وندیپ توننیزوج قانونا نم نیا

 تا ابد ساکت بماند  ای و

 .یعروس و ببوس یتونیم کنمیکه به من داده شده شما را زن و شوهر اعالم م یتیمکث ( با صالح ی)بعد از کم



 به چشمات بله گفتم

 
207 

 

 خم شد کمرم و گرفت و لباش و رو لبام گذاشت. انیآدر

 دست زدن و سوت زدن مهمونا بلند شد. یصدا

 هر دومون بود. یرو لبا یقیعم یجدا شد ، لبخند ازم

 تو باغ. میو رفت میمهمونا رد شد نیو سمتم گرفت منم دستم و دور بازوش حلقه کردم و از ب بازوش

-- 

 داره مزدوج شدن؟! ی: چه حسستادیروبروم ا یمگ

 :دمیکش یقیلذت نفس عم با

 .فوقالعادس

 !!یدیرس یزد: خوشحالم که به آد یلبخند یمگ

 کرد. یصحبت م گشید یاز دوستا یو تام و بعض کینگاه کردم که داشت با ج انیآدر به

 بود گفتم: انیکه نگام به آدر همونجور

 خوشحالم. یلیخ منم

 زد. یو چشمک دیبه روم پاش یتر کردم و اونم لبخند قیکرد لبخندم و عم رینگام و غافلگ هوی انیآدر

 و روم و ازش گرفتم. دمیخند
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 گفت: طونیش یمگ

 کنم. تییشد بهم زنگ بزن راهنما یزیامشب چ یراست
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 گفتم: بهش نگاه کردم و یمسخرگ با

 !؟یکن ییمنو راهنما یخوا یفنچ م توعه

 ابروش و باال داد و گفت: یتا یمگ

 ازدواج کردم. شیهفته پ کیچون  دونمیاز تو م شتریب حداقل

 پخش شد. یمینازک کردم که آهنگ مال یچشم پشت

 با لبخند سمتم اومد و گفت: انیآدر

 مونتنگرو!؟ زهیدوش یدیدور رقص م ی افتخار

 کنار اسمم غرق در لذت شدم. شیلیقرار گرفتن فام از

 مستر مونتنگرو!! لیلبخند دستم و تو دستش گذاشتم گفتم: با کمال م با

 رقص. ستیپ یتو میهم رفت با

 -_- رهیبه جز دا خوردیم یداده بودن که به هر شکل لیتشک یا رهیزوجا دورمون و ما وسطشون، دا هیبق

 کمرم. یشونش و دستش رو یرو دستم

 .دنیبه رقص میشروع کردو نیهمو گرفت یدستا

 کالم بود.  یب آهنگ

 گوشم کرد و گفت: کیسرش و نزد انیآدر

 ااایبهم بله بگ نشد

 و گفتم: دمیخند آروم

 .گنیخورن و بله نم یقسم م ایتو عروس دونستمینم شیتا دو روز پ منم

 :دیو بوس گردنم
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 زهیدوش یگیکه بهم م االن

 از حرفش سرش و آورد باال و تو چشام نگاه کرد. بعد

 .شیآب یداشت اون چشما یبیچشماش نگا کردم، برق عج به

 در چشماش گفتم: غرق

 .بله

 .دیو بوس میشونیو پ دیخند

 کردم. میگردنش قا یو با خجالت سرم و تو گود دمیزدم سرش و که برد عقب آروم چونش و بوس یلبخند

 زمزمه کرد: طونیش

 واسه... یو بذار اتیطونیکوچولو بهتره ش خانوم

 معترض در گوشش گفتم: یلحن با

 .اااانیآدر

 گفت: به خودش فشرد و منو

 گفتناتم. انیآدر نیهم عاشق

 و در همون حالت گفتم: منم عاشقتم. دمیخند زیر
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 -بعد پنج سال-

 با اون شکمش گفتم: یبه مگ رو

 بود؟ یسوم چ یاز آوردن بچه  زتیواقعا انگ یمگ

 ذوق گفت: با
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 دوست دارم. خوب

 از تاسف تکون دادم و گفتم: یسر

 تو سرت. خاک

 نشست و گفت: یاومد و کنار مگ آلفرد

 خانومم و؟ یکارش دار یچ

 و سمت مخالف چرخوندم و گفتم: روم

 .یچیه

  لوانایو دخترمون س  نیبا پسر آلفرد،  آلو انیآدر

 .ومدنیم داشتن

 داد. یم فیک یلیبود و خ یزییپا یهوا ک،ین کیپ میاومده بود امروز

 گذره و دخترمون سه سالشه. یم انیمشترک من و آدر یسال از زندگ پنج

 رسه. یم گعیراه و چند ماه د یدختر که تو یو  نیو آر نیداره آلو طونیدوتا پسر ش یمگ

 .یهم برگشت دب ریو بش ه،یرفتن ترک شهیهم یاومد با و خانواده اش برا ایبچش دن نایسل

 و روبه من گفت: یرو داد بغل مگ لوانایس انیآدر

 کارت دارم. ایب

 تکون دادم و باهاش هم قدم شدم. یسر

 گفتم: هیاز چند ثان بعد

 پس بهتره خودم بهت بگم. یبگ یخوایم یچ دونمیم انیآدر

 کن!! فیاولش برام تعر از
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 و دستش و دور شونم محکم تر کرد و شروع کرد: دیکش یقینفس عم انیآدر

 شماختمتیراستش من م خب

 شرکت یایب نکهیاز ا قبل

 دختر باشه نیاون شروع شد که مامان اومد تو اتاق و بهم گفت حواست به ا از

 عکست و بهم نشون داد و

 یفهمیگفت بعدا م دمیکه سوال پرس ازش

 نگفتم یزیچ گهید منم

آلفرد و فرستادم دنبالت تا مواظبت باشه و مثل  یعنیدوستم  نیشلوغ بود بهتر یلیخودم کار داشتم و سرم خ چون

 برادر مراقبت باشه. ی

 .لنگهیکار م یجا یکه  دیبه فکرم رس استیاسمت سوف دمیکه فهم یروز

 113پارت

بابام چرا، انقدر بهش مشروب خوروندم که مست مست شد و منم سوال هام و ازش  یول دادیلو  نم ویزیکه چ مامان

 .دمیپرس

که تو  دمینفهم یول ذارهیشرکتش م یپدر توعه و اسم تورو ، رو یاون شرکت در اصل برا دمیشب بود که فهم اون

 ازش بپرسم. یزیچون بابا از هوش رفت و منم نشد چ یمثال خواهرم

کم  خودم و کم شیپ یایگرفتن و تو ب رویمن به همه شرکتا سپرده بودم تا بگن ن یگشتیروز که دنبال کار م اون

 عاشقت شدم

 خودم. شیتا صبح کنارت بودم و مواظبت بودم و صبح به بهانه ورزش اومدم و بردمت پ یروز که تو پارک بود اون

 و قطع کردم و گفتم: حرفش

 ؟یدیو فهمM هیکن صب کن از کجا قض صب
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 : انیآدر

 هر بار به بن بست خوردم. یول هیکردم بفهمم ک یسع یلی، خ دمیسطل آشغال اتاقم د یکه فلش و تو ییازونجا

 یمن به پدرش کمک کردم برا یدوستت بوده و اتفاق نیبهتر یمگ دمیکردم و فهم قیمورد دوران مدرست تحق در

 یآواره باش خواستمیخودش نم شیبهت برخورد کنه و تورو ببره پ یو اتفاق ادیبهش گفتم تا ب نیهم

 .یکرد یچون بهم اعتماد نم یمونیمنم نم شیپ دونستمیم و

 زدمش  خوردیبهت نظر داره ، صبح رفتم سراغش و تا م ریاون بش دمیفهم یوقت

حاال نشون نداده و فقط خودش و تا Mگفت که  یول دمیمال اون بوده رفتم و ازش حرف کش نیماش دمیکه فهم بعدش

هوس زود گذر  دمیکردم و فهم دایپ نیقیباهم در ارتباط بودن ، اون شب که بردمت کلوب به عشقم  لیمیا قیاز طر

 و من عاشقت شدم. ستین
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 بود  فیقابل توص ریحسم غ یکه مامان گفت خواهرم یموقع

 فرو کردن خنجر تو قلبم بود ای یپرت شدن از بلند حس

 حرفا نجوریکه عاشقت بشم و ا کردهیاونم گفت فک نم یکه چرا بهم نگفته تو خواهرم دمیپرس ازش

 که  نهیا یداستان اصل و

که  نایمادر سل کنهیو پدر توهم سکته م کشهیشرکت مال پدرته و پدر من که دوستش باشه تمام اموالش و باال م اون

 خواد  ینم نارمیسل گهیبه مادرت و م دتتیو م یستیتو دخترش ن فهمهیمن باشه همون شب م یمامان ناتن

بت مراق گهیبه من م نیهم یبرا ییتو شیدختر اصل کنهیو فک م رهیگیم یمدت فراموش ی)تلما(بعد  نایسل مامان

 کار از کار گذشته بوده گهید ناسیدخترش سل فهمهیم میباشم و وقت

 داستان عشق ما. نمیا
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 نگفتم برام سخت بود که  یزیچ

  میتمام اتفاقات زندگ بفهمم

 شده بوده. نییتع شینبوده و از پ یاتفاق

 ده؟یم تیاهم یخب ک یول

  میو دخترم و زندگ انیمن مهم االن فقط آدر یبرا

 شدم. یهمچ الیخ یوقته ب یلیمن خ وگرنه

 یتپه برگ یافتاد به  نگام

 با ذوق گفتم: انیسمتش و روبه آدر دمییدو

 .ریازم عکس بگ عیهوا تو سر ندازمیرو م نایمن ا نیبب

 و گفت: دیبلند خند انیآدر

 .ایسوف ینکرد یرییتغ چیه

 نگفتم. یزیو چ دمیخند

 ، ستادیروبه روم ا نیبا دورب انیآدر

 پرت کردم هوا. انیمشت برگو تو دستم گرفتم و با شمارش آدر ی

 .دمیخند یغافل از همچ و

 اومد و گفت: کمینزد انیآدر

 مونتنگرو ایخانوم سوف خب

 ن؟یگیسال به من بله م 5بعد  گهیبار د ی

 و گفتم: دمیخند
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 نشه، بعدشم من به خودت بله نگفتم یسه نشه باز تا

 چشمات بله گفتم به

 

 

  یحال ینگات  هیتو^

 برهیمنو به فکر تو م که

 تموم نمتینب

 زنهیقلبم نم یحت 

 جلو بذار تموم  ایب

 نگات کنن آدما

 و  یکنارم ننتیبب

 تو جونم و فدا کنم به

 چشمات بله گفتم به

 یقرارم  بش یکه ب 

  وفتمیم ادشی

 یروزگار خوش چه

 یچشام بله گفت به

 تو تنها نشم یکه ب 

 عمره یتو  کنار
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 آرامشم یکه تو 

 که  یدیترسیم

 به چشمات وابشه  پام

 عشق من یگذاشت

 قلبه تو جا بشه یتو 

 مثلمو ایدن تو

 نکرد دایدلت پ 

 من  نیع یشکیه چون

 چشمات تا نکرد با

 چشمات بله گفتم به

 یقرارم  بش یکه ب 

  وفتمیم ادشی

 یروزگار خوش چه

  یچشام بله گفت به

 تو تنها نشم یب که

 عمره یتو  کنار

 آرامشم یکه تو 
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 -انیپا-

 96/7/1: خیتار

 صبح 8:26: ساعت

 *ی: *گل ارغوانسندهینو

 

___________________ 

 تموم شد. یو خوش یرمانمم به خوب نیا خوب

 .نیبوده باش یراض دوارمیام

 

 یانیپا ی یخب هر شروع یشده ول ناراحتم که تموم یلیکردم و االن خ یسپر انیو آدر ایکه هر روزم با سوف من

 .دارمیتو قلبم زنده نگه م شهیرو هم ایو سوف انیداره و من آدر

 

 .نیکرد یکه من و همراه زانیکمکم کردن و ممنون از شما عز یلیاز دوستام که خ ممنون

 دارم. دوستون

 ...نیعشقتون بله بگ یبه چشما دوارمیام

 تلگرامم: یدیآ

@Gole_arghavani i 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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