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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 به نام خداوند من که هر که داردش پادشاه است.

 .ستیجز من را که چاره ن« 

 .ستیتا زنده ام در درد ز دمیبا

 

 من، عاشقم من، عاشقم. عاشقم

 درد و غم. دیرا الزم آ یعاشق

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 ام. وانهیکه: من د نیا ندیگو راست

 افسانه ام. ایاوهام ها  یپ در

 

 سخن. میکه بر ضد جهان گو زان

 »که من. ایباشد  وانهیجهان د ای

 »جیوشی ماین«

 

عشق و نفرت رو  یدست سرنوشت باز یکه از جنس مخالفش متنفره ول یا دهیو زخم د طونی: ترنم دختر شخالصه

 زنه و... یبراش رقم م

 

 یتا نابود یرمان: تالف نام

 

 یاجتماع ،یسی: طنز، عاشقانه، پلژانر

 

 روزی: زهرا حشم فسندهینو

 

 ؟یخواب یبسه چه قدر م گه،یشو د داریترنم جان؟ دخترم؟ ب -

 خب؟ گه،ید قهیگفتم: مامان فقط پنج دق یخمار یرو داخل بالشت نرمم فرو بردم و با صدا سرم
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آخر هم مجبور شد به تلفن  ؛یزنگ زد و جواب نداد تیمرد انقدر به گوش چارهیب لوفریخانم خانما بلند شو، ن رینخ -

 .یآد دنبالت آماده باش یم میگفت بهت بگم ساعت ده و ن یخونه زنگ بزنه. راست

 .گهیگفتم: خب حاال که زوده بذار بخوابم د یخفه ا یو با صدا دمیرو رو سرم کش پتو

االن  ،یکشه فقط آماده ش یکه من از تو دارم دو ساعت طول م یبا شناخت ؟یو گفت: چه زود دیرو از روم کش پتو

 به دهه. قهیهم که ساعت ده دق

 شدم. زیخ میسرجام ن عیساعت سر دنیشن با

 نه؟-

 زد. یچشمک

 صبحونه ات رو بخور. نییپا ایبرو دست و صورتت رو بشور و بعد هم ب یشد داریآره، خب حاال که ب -

 خدا! اینشستم،  نهیآ یگفتم؛ مامانم رفت. بعد از شستن دست و صورتم جلو یباال بلند چشم

 قدر پف کرده؟ نیهام ا چشم چرا

 یحساب سر انگشت هیشه، با  یوقت کم که نم نیالزم دارم اما با ا یحساب یِنقاش هیحساب فکر کنم امروز به  نیا با

تموم شد؛  شمیبود که آرا قهیدق ستیکردن. ساعت ده و ب شیصبحونه خوردن شدم و شروع کردم به آرا الیخ یب

 نییو مقنعه ام رو هم سر کردم؛ سرم رو پا دمیام رو پوش یمشک نیام و شلوار ج یبلند شدم تند تند مانتو صورت

 یهاچشم  یِبایز رِیکارم تموم شد به تصو یوقت قهی. بعد از چند دقزهیبر رونیموهام ب یاتو شده ی کهیگرفتم تا ت

 شتنلبخند زدم و با بردا نهیداد تو آ یتر هم نشون مکوچک  شیکه با آرا میقلم ینیو ب میاقلوه  یهادرشتم و لب 

 اومدم. نییبود پا تا اتاق باال که شامل پنج یطبقه چیمارپ یهااز پله نمیسنگ فیک

 یبزرگ آشپزخونه که انتهاش به باغ م یکنم اما نبود، از پنجره یسمت آشپزخونه رفتم تا از مامانم خداحافظ به

 یها یتو سرم و با برداشتن کتون دمیکنه؛ آروم کوب یداره با مامانم صحبت م لوین دمیرو نگاه کردم. د رونیب دیرس

 دمشیکردنم بعد از گفتن سالم کش ریکردن د یمال ماست یبه سمتشون رفتم و برا لکسیر یلیخوشگلم خ یِصورت

 چه قدر دلم برات تنگ شده بود. یدون ینم لومین یتو بغلم و گفتم: وا

 و گفت: رونیب دیخودش رو از بغلم کش لوین
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 .زمیتوپش و برات کنار گذاشتم عز یتالف هیها گذشته حرف  نیکار از ا -

باور کن همش  یکرد گفتم: مامان یاش به کل کل ما نگاه م یشگیو به مامانم که داشت با لبخند همگفتم و ر یشیا

 که من نتونستم صبحونه بخورم. لوهین نیا رِیتقص

ذاشت ادامه دادم:  یم شیو مرتب شده ام رو به نما دیسف یها دندون فیلبخند دندون نما که کامل رد هیبا زدن  بعد

 .یشه بابا داریزودتر از خواب ب گهیده که د یگناه داره قول م یو ناراحت نباش، مام ریحاال هم گارد نگ گهیخب د

 به پهلوم زد. یاسقلمه  یشاک لویمنفجر شدن و ن لویتموم شدن حرفم مامانم و ن با

 خاله؟ دینیبیشده م رمونینکن، انگار نه انگار که د یبسه انقدر وراج - 

خاله  میما رفت گهیادامه داد: خب د دیکش یشه بعد همون طور که دستم و م یدخترتون تا من و دق نده آدم نم نیا

 و چاقو هم نرو. شیباز نکن و سمت آت هابهیجون مراقب خودت باش در رو، رو غر

 خدا پشت و پناهتون باشه. دیشده بود گفت: چشم، بر لیاش به قهقه تبدکه خنده مامانم

 بندازه. کهیبده و ت ریبه حالت اگه باز استاد بهمون گ یوا گه،ینم بدو دتر -

 .دمیکش رونیرو از تو دستش ب دستم

 .یش یاستاد ناراحت م یها کهیکه چه قدر هم با ت یوا -

هات و  یلوس باز نیگفت: جمع کن بابا ا یساختگ تیهلم داد و عصبان نیبرام نازک کرد و سمت ماش یچشم پشت

 .میسوار شو که بر االینچسب،  ی دختره

 .دمیکش نییهام و به حالت غم به سمت پا لب

 .اوردمین چیاما سوئ -

 رو باال انداخت. شیا قهوه یِهشت یابروها

 ؟یر یم ای ارمیبرم ب زته؟یها فاصله داره، رو م فرسنگ چیگه انگار از سو یم یجور هیخب حاال  -

 ؟یاوردین نیگم تو ماش ی...مزهیامم...چ -
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 رو هم فشار داد. یو حرص هاشدندون

بابام  دم؛یکش یساعت منت تو رو نم کیخنگ اگه آورده بودم که  ی ترنم دوست دارم بکشمت آخه دختره یوا -

 م؟یبر نیبا هم یشه اجازه بد یو الزم داشت، حاال م نیماش

 نداره. نیبلغور کردم: نه آخه بنز لویاز ترس ن تند

 .دمیدو یحرفم پا تند کردم و سمت در خروج نیا بعد

 هم غرغر کنان دنبالم راه افتاد. لوین

رو در آورد و به ساسان زنگ زد و گفت که  شیبعد گوش م،یزیبه سرمون بر دیبا یچه خاک نمیبب ستایخب حاال وا -

 دنبالمون. لطیب

با ساسان فقط به عنوان راننده آژانس  ونهید یلوین نیاما ا لوهیهامونه که به شدت تو نخِ ن یاز همکالس یکی ساسان

 .مینداشته باش نیکدوممون ماش چیبار که ه کیکنه تازه اون هم هر چند وقت  یبرخورد م

بردن  نیاز ب یو تمام تالش من برا لویبه ن نهیساسان از آ ی رهیخ یاز اومدن ساسان و سوار شدنمون و نگاه ها بعد

لبخند  هیو موفق نشدن باالخره خانم لطف کردن زبون تو دهن چرخوندن و با  نمونیبه وجود اومده ب نیجو سنگ

 هیکن) ادهیجا پ نیزحمت ما رو هم یاما ب زمیعز ونممن گهیکه مخصوص پسرها بود رو به ساسان گفت: خب د حیمل

 .ننیدانشگاه ما سه تا رو با هم بب یهابچه ستیکوچه قبل از دانشگاه( خوب ن

 خانم؟ لوفرین هی: اشکالش چدیکه معلوم بود کالفه شده ،پرس ساسان

جواب داد: واسه من که  یچشم دوخت به نگاه منتظر ساسان و بعد مکث کوتاه نهینگاه به من کرد و از آ هی لوین

 هیپره  ینم از پسرها یبا کس یهم وقت یجور نیداره و هم ادیکه ترنم خاطرخواه ز دیدون یاشکال نداره اما خب م

 عالمه حرف پشتش هست.

ام نگاهم رو به ساسان  از پهلوم گرفت خفه شدم و با قورت دادن خنده لویکه ن یشگونیبگم که با ن یزیچ هی اومدم

گوشه پارک کرد و از  هیهم کرده بود، آخر  لویو نگاه سبزش رو قفل ن شیاقهوه  یموها یال دیدادم؛ کالفه دست کش

 .دیی: باشه بفرماقفل شده ش گفت یدندون ها نیب
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و اشاره به  یکه پاش رو بذاره رو گاز، صداش کردم و با لب خون نیاما قبل از ا میو ازش تشکر کرد میشد ادهیهم پ ما

ام به سرم زدم که باعث شد آروم با انگشت اشاره  یگفتم: ناراحت نباش طرف عقل نداره بعد هم چند ضربه  لوین

 محو بشه. دمونیبذاره از د گازپدال  یپاش رو رو یا لبخند کم رنگتکون بده و ب یسر

 یخنده زدم؛ حاال نخند ک ریز  یو پق رمیام رو بگ خنده ینتونستم جلو گهیمحض دور شدن ساسان ازمون د به

 بخند؟!

 دفعه آمپر چسبوند. هیکرد بعد  یهاج و واج من و نگاه م لوین

 چته تو؟-

 ؟یکن یم یجور نیچرا ا 

 ادهیجا پ نیزحمت ما رو هم یاما ب زمیگفتم: ممنون عز زیآم طنتیلبخند ش هینگاه به سرتا پاش کردم و با  هیهم  من

 .ننیدانشگاه ما سه تا رو با هم بب یها بچه ستیکن خوب ن

 .مینیب یجا افتاده بود گفت: بخند ترنم خانم، بخند که خودتم م شیکه تازه دو هزار لوین

و آخر  یکه همه اش تو هپروت ینیب یمثل خودت نم ینیتازه اگرم بب ؛ینی: عمرا بباومد گفتم یام بند نمکه خنده  من

 .یکن یمنت چهار صفحه جزوه جور م یترم با کل

 شده بود بهم تشر زد. یحرص یکه حساب لوین

 سر و وضعت و جمع کن تا بازم نگرفتنمون. ،یرو آب بخند ،یریکبیا گهیبسه د -

که  لویبودم رو در آوردم و سر کردم. به ن دهیکه تازه خر یرو باز کردم و چادر فمیدر ک عیسر لویتموم شدن حرف ن با

 درس! یبه سو شیزدم و دستم و مشت کردم و شعار دادم: پ ییکرد لبخند دندون نما یها نگاهم م مثل منگول

 ۲قسمت#

دل باخته با پشت سر گذاشتن غول حراست و برگشتن به حالت  یها عاشق نیا نیدست در دست هم ع ییدوتا بعد

 اوه اوه استاد اومده. میدید میدر رو باز کرد یوقت م،یقبل به سمت کالس رفت

 شد. یاستاد مانع حرکت اضافه ا یاما صدا نمیبش میرفت دیببخش هیبه کالس و  ینگاه کل هی با
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 رو مخاطب قرار داد. لوین استاد،

 .دیاه گرفتاشتب یرو با کس شونیهم ا دیروش فکر نکنم دوستتون قصد فرار کردن داشته باشن، شا کیخانم ن -

 .حرف استاد کامال پنچر شدم یبا ادامه یبودم ول یحرفش رو خوب گرفتم از شدت خنده رو به کبود ی کهیکه ت من

 د؟یبریم فیتشر ییبعد از کالس جا یخانم اکبر -

 : نه چه طور استاد؟!به استاد نگاه کردم و جواب دادم متعجب

 .:به سر تا پام کرد یا اشاره

 یرو م شتونیخرده از وقت آرا هیاگه  دیکن یفکر نم د،یدعوت یسر و وضع احساس کردم عروس نیآخه با ا -

 د؟یشد یهاتون نم یهمکالس یو اآلن باعث خنده  دیرسیزودتر م ریمس یبرا نیذاشت

 لب گفت: ترنم خدا بگم چه کارت نکنه. ریز لوین

استاد  یاعتنا به حرف چند پهلو یب پنجره نشست، من هم ریز یِدستم رو ول کرد و رفت آخر کالس رو صندل بعد

کنه بعد از چند لحظه نگاهش رو گرفت و  یاستاد داره به ما نگاه م دمینشستم. به محض نشستنم د لویرفتم کنار ن

 .قدم برداشت زشیسمت م

 سوال رو پخش کنم. یها تا برگه دیها لطفا جزوها رو جمع کن خب بچه -

 !؟ی: چدیمملو از تعجب از من پرس ییهابا چشم  لوین

  م؟یدار زیکو مگه

 .زمیعزشو  ایدادن بازم غرق رو زیکو یکامل گفتم: آره اما تو جا یخونسرد با

 .به پهلوم زد یاسقلمه یحرص

 خفه ترنم جان. -

 لحن داد. رییاومده باشه کال تغ ادشی یزیانگار چ بعد

 ترنم جونم؟ گمیم -
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 ؟گفتم: بله دهیچپ و بابام ساخته پس کش یعل یبود تو فکر تقلبه من هم که کوچه معلوم

 نگاهم کرد. ملتمسانه

 رم؟یههم که کوتاه کجاش و بگ نیا یلب غر زد: لعنت ریزدستم به مانتوت.   وونه،یمسخره نشو د -

 .ستیبارم ن یچیکنم برسون ه یخواهش مبلند ادامه داد:  بعد

شوم ما با خبر  یدادم که تا سرم و باال آوردم با استاد چشم تو چشم شدم؛ استاد که انگار از نقشه  یچشمک اوک با

ََ بلند ش ی: خانم اکبرشده باشه گفت  .دینیمن بش یرو صندل دیایب دیلطفاَ

 قرار دادن. تیلب شروع کرد استاد و خاندانش رو مورد لطف و عنا ریز لویشدم برم که ن یبلند م داشتم

برام  یلینمره خ نیگفتم ا شیپ ی بم و مردونه اش گفت: همون طور که جلسه یکرد و رو به ما با صدا یا سرفه استاد

 بتیسه غ یکه باال دیدون یترم حق حضور تو کالس رو نداره؛ خودتون هم خوب م انیتا پا رهیکم بگ یمهمه و هر ک

 .دیجمع کن روپس حواستون  دیش یخود به خود از طرف آموزش حذف م

 گفت: نه؟! یارفته لیتحل یصورتش زد و با صدا یتو لویتموم شدن حرف استاد ن با

 جوابش رو داد. یتکون داد و با زهرخند یو حالتش بود سر لویکه حواسش به ن استاد

 طوره! نیبله، هم -

 ریاستاد، در گ یهاحرف  ریبود، درگ ریها شدن اما من ذهنم درگ ها همه مشغول پاسخ به سوالپخش شدن برگه با

و راحتش نشسته بودم، اهل بلوف نبودم اما  یچرم یِاستاد که حاال من رو صندل زیرو م ی برگه ریدر گ لو،ینگاه ن

رو  یتالف یبود، بدجور واژه  لویمن و ن یکالس که رو یامضحک بچه ه یاستادِ جوون و خنده نیامروز ا یها حرف

 ذهنم حک کرده بود. یتو

 تیبعد با رضا قهیردم به جواب دادن، چند دقشدن به برگه باالخره تمرکز کردم و شروع ک رهیاز چند لحظه خ بعد

ام از برگه  ستیمطمئن شدم حواسش به من ن ی. وقتدمیاز بچه ها د یکیرو بلند کردم و استاد رو باال سر تمام سرم 

 فرستادم. لویعکس گرفتم و واسه ن

 و چِک کنه. شیزدم و با اشاره گفتم که گوش یبهش چشمک لوینگاه کردن ن با

 .دیهاش کرد و دوباره اون چال قشنگش رو به رخ کش رو مهمون لب ینیریلبخند ش لوین
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 ۳قسمت#

ها و هم زمان گفت:  بعد استاد اعالم کرد که وقتمون تموم شده و شروع کرد به جمع کردن برگه قهیپنج دق حدودِ 

اش رو با آرامش برگه  لویباال سر ن دمیرس یوقت د؛یکه مونده رو جمع کن ییهاشما هم برگه  دیلطف کن یخانم اکبر

ها رو به سمتش گرفتم که با  به سمت استاد رفتم و برگه ارمعناد یگرفت سمتم و من هم برگه رو گرفتم و با لبخند

دونستم که االن تا  یگفت که جوابش فقط پوزخند صدا دارم بود. خوب م یلب ممنون ریکرد و ز یلبخندم اخم دنید

کالس رو تموم کنه اما  ای رونیمن رو از کالس پرت کنه ب ایهاس که کردم و االن یجوان رو عصباناستاد  نیچه حد ا

ها رو مرتب کرده نداشت برگه  رونیها که چرا من رو از کالس بکردن بچه  حیتوج یبرا یلیکه دل ییخب از اون جا

بعد همتون حق حضور تو  یجلسه  رمدوایو ام دیگذاشت و بعد از چند لحظه گفت: خسته نباش فشیک یکرد و تو

بودم که  ستادهیا زشیم یشد اما من هنوز جلو لشیاوس ی هیبعد هم  مشغول جمع کردن بق دیکالس رو داشته باش

 .تونیو دوست گرام یآروم گفت: مخصوصا شما خانم اکبر

که به خاطر لج و  ستیدونستم از اون دسته از استادها ن یازش راحت بود خوب م المیحرفش رو گرفتم اما خ یکهیت

 تکون دادم. یسر نینمره عوض کنه به خاطر هم یلجباز

 .میدار دیمطمئن باش -

دونه  هیزد گفت: ترنم  یتوش موج م یکه خوش ییو با صدا دیلپم نداشتم رو کش لویمحض خروجمون از کالس ن به

 به موال، عاشقتم، عاشق. یا

جفت پا وسط حرفش  ییآقا هیزدم که  یدلبرانه م یکرد و من هم لبخندها یداشت ابراز محبت م لویجور ن نیهم

 .دیپر

 روش. کیتر از ما خانم ن شینه ب -

 که به پسره برخورد. میعق زدن در آورد یو هم زمان ادا میبه هم کرد ینگاه لویو ن من

 کنم یاما رامت م یچموش یادیز زمیعز -

چون متاسفانه نه من  دیاشتباه گرفت تونیجا رو با مزرعه اسب سوار نیمحترم ا یزدم و با تمسخر گفتم: آقا یلبخند

 .دیبه قول خودتون من چموش رو رام کن یرسه که بخوا یاسبم که قابل رام شدن باشم نه شما دستت به من م

 به کمرش زد. دست
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 .مینی بیرو هم م ندهیمنم که آ اگه

 .میبخور یزیچ هیتا  میو به سمت سلف رفت دمیرو کش لویدست ن نیکل کل نداشتم به خاطر هم یحوصله  اصال

رو رفته  یچند قدم م؛یراه افتاد یهفت بود که کالسمون تموم شد و خسته و کوفته به سمت در خروج بایتقر ساعت

رد  تیکه ن نینه بابا مثل ا میدیکنار که طرف رد شه که د میدیبوق از پشت سرمون بلند شد، کش یکه صدا میبود

بوق  یکه باز صدا میکرد یم ریخودمون س یایدن توو هر کدوم  میادامه داد رمونیشدن نداره ما هم دوباره به مس

بارش  یچرت و پرت هیتو هم برگشتم که  دمیهام رو کش کنم اخم یم یبلند شد؛ من هم که بشمار سه قاط نِ یماش

 نیو هلش دادم به سمت ماش دمیرو کش لویدست ن یمعطل یاومده دنبالمون پس ب دمیاهلل بابا حم ولیا دمیکنم که د

 باز کردم. براشو در رو 

 بوده. اریمادمازل که بخت باهامون  نیبش -

 ینشست و شروع کرد با بابام سالم و احوال پرس عیکرد سر زیرو آنال تیموقع یاول با تعجب نگاهم کرد اما وقت لوین

که  یاقهقه اش بلند شد و با خنده  یکه صدا دمیکردن، من هم نشستم و وسط حرفشون محکم لپ بابام رو بوس

شب رو تو باغ  دیبا چارهیما اون وقت منِ ب پرو ل یذاریدر کنترلش داشت گفت: نکن دختر خوب، مارک م یسع

 بخوابم. 

 و صدام رو لوس کردم. دمیخند زیر

 بوده. خب بگو کار دخمل بابا -

 تکون داد. یسر بابام

 خ... دونهی یکیپدر سوخته، راست گفتن که  -

 شد. کیهم زمان به هوا شل لویبابام و ن ی اعتراض من خنده یصدا با

 .میخونه شد یخودمون هم راه لویرسوندن ن با

 ۴قسمت#

اتاق و ته  نیبا مامانم بدو بدو از پله ها باال رفتم و خودم و تو اتاقم که آخر یبه خونه بعد از سالم و رو بوس دنیرس با

 یگوشه یِزرشک یو پاک کردم و نشستم رو کاناپه شمیهام رو عوض کردم و آرالباس  عیسالن بود پرت کردم، سر
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شام صدام کرد؛ من هم که  یهام رو چک کنم که مامانم برا لیمیا مپام گذاشتم و خواست یتابم رو رو اتاقم و لب

 رفتم. نییها شدم و با سرعت نور پا لیمیا الیخیام بود ب گرسنه یحساب

 ریکامل س یرو زدم و شروع کردم به خوردن وقت لیاستا دیکه مامانم درست کرده بود ق ییغذا دنیشام با د زیسرم

و بابام تشکر کردم و از خدا خواستم به  شدم تا ظرفم رو به آشپزخونه ببرم از مامان یکه بلند م یشدم در حال

راه افتادم تا  به اتاقم برم که بابام صدام زد و  هاپلههمه برکت ببخشه، با برگشتنم از آشپزخونه به سمت  یسفره

 .نمیکه نشسته بود بش یرو مبل دو نفره ا ششیگفت که برم پ

حال کنارش نشستم و سکوت کردم تا خودش  نینبود اما باز با ا یسخت ادیبگه کار ز خوادیم یکه چ نیا حدسِ

 شروع کنه.

 .دیاش کشنداشته  شیبه ته ر یسکوت دست قهیاز چند دق بعد

 یاما اصال نم ستین یزیکه امروز شما رو به دانشگاه رسوند چ ییشما و اون آقا نیدونم که ب یرو خوب م نیترنم ا -

 باشه؟ یخال دیبا نشیباک بنز نتیتونم درک کنم که چرا ماش

تو  دتمیدادم که بابام کشهم سفت فشار  یهام رو رو دندون تمیو طبق عادتم وقت عصبان نییو انداختم پا سرم

 هاش برداره؟ یتنبل باز نیخواد دست از ا یادامه داد: دختر بابا نم یتر میبغلش و با لحن مال

 مورد؟  نیتو ا حداقل

 گرفته آروم گفتم: اما بابا من... تیدونستم از عصبان یکه خوب م ییا صداو بلند کردم و ب سرم

 حرفم و قطع کرد. بابام

 خواد پشت سرمون حرف باشه. یدلم نم م،یندار رهیترنم اما و اگر و غ -

 تکون داد. یرو از بر باشه سر الوگمیبگم که بابام انگار که د یزیاومدم چ باز

 منتش به خاکه؟ آره، آره، طال که پاکه چه -

 پاک بابا، من در دروازه رو بستم در دهن مردم رو چه کار کنم؟  یطال یول
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ََ با بابام بود و خوب م حق گفتم و دست  یااما باز باشه  رهیگ یها از کجا سرچشمه م حرف نیدونستم ا یکامالَ

 شهید و مجبورش کرد مثل همرو صورت بابام ش یراستم و گذاشتم رو چشمم که باعث نقش بستن لبخند کم رنگ

 .ارهیتند رفتنش و جبران کنه و از دلم در ب

 ره. یجونم برات در م یدون یتو که م گه،ید زیانقدر مزه نر ییملوسک بابا - 

بدو رفتم تو اتاقم و خودم رو پرت کردم رو تختم که  یریبابام و گفتن شب بخ دنیزدم و با بوس یبخش تیرضا لبخند

 کرد.  یم ییگرم و نرم بودنش خودنما یبدجور

گرفتم بعد موهام رو با سشوار خشک کردم و باال  یدوش آب سرد حساب هیشدم و اول  داریب شهیزودتر از هم صبح

برم که اگر با مامانم مدارا  ییبه آشپزخونه رفتم تا صبحونه رو آماده کنم آخه امروز قرار بود جا میسرم بستم، مستق

 رفتن نداشتم.  یزهکردم اجا ینم

از  یکم اشک توشون جمع شه و مظلوم نشون داده شن؛ وقت هیتا  دمیهام رو مال خرده چشم هی زیم دنیاز چ بعد

هاش بار صدا زدنم آروم چشم  هیکنم. طبق معمول با  داریخودم مطمئن شدم به اتاق مامان و بابام رفتم تا مامانم و ب

 یبار نگاه پرسش گرش و به من دوخت؛ وقت نیهاش ا عقربه دنیانداخت و با د زینگاه به ساعت رو م هیرو باز کرد و 

 ؟یریو ازم بگ دییتا تا یکش ینقشه م یشده ترنم که دار ی:باز چدیپرس رهیگ ینم یبا نگاه کردن جواب دید

 .دمیاش رو بوستختش و آروم گونه  یبگم نشستم لبه  دیدونستم باالخره با یکه م من

 گم. یبعدش م میصبحونه بخور میبر ایحاال اول ب -

 جمع کرد. پسیبلوند و بلندش رو با کل ی ختهیبهم ر ینشست و موها سرجاش

 آم تا صبحونه رو آماده کنم. یم گهید قهیباشه تو برو من هم چند دق -

 صبحونه حاضره. یرفتم گفتم: باشه ول یو همون طور که به سمت در م ستادمیشدم ا بلند

 که منتظرم. ایب یادامه دادم: فقط زود یسمت مامانم و با فرستادن بوس برگشتم

 باال انداخت. ییابرو

 .یگ یم یچ نمیبب میبزنم بعد بر یآب هیتا صورتم رو  ستایوا قهیدق هیشده  تیزیچ هیمطمئن شدم  گهینه د -

 ۵قسمت#
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اطرافم شدم و  یآرامش بخش فضا یباشه تکون دادم و تکه دادم به کمد اتاق و مجذوب رنگ آب یبه نشونه یسر

خشم  هیبود و  یزرشک لشیاتاق خودم تمام وسا جا،نیدکور اتاق خودم با ا ی سهیخودم شروع کردم به مقا شیپ

 جانیاده بودم درست برعکس اند رییکه تغ ودوقت ب یلیرو هم خ لشیوسا دمانیذاشت و چ یم شیرو به نما یپنهان

شده بودن  دهیچ یبا نظم خاص لیو تمام وسا یشد یمملو از آرامش م نشیدلنش یکه با ورد به اتاق به خاطر رنگ آب

 شد. یاتاق م لیو ظرافت وسا ییبایشد و باعث به چشم اومدن ز یداده م رییبار جاشون تغ کیو هر چند وقت 

و خودم هم به  نهیاز مامانم دعوت کردم بش م،یرفت ییرایپذ یتو یِغذاخور زِ یاز اومدن مامانم با هم به سمت م بعد

 نیریمامانم نشستم و شروع کردم به ش یبرگشتم و رو به رو ییچا ختنیبعد از ر زمیبر ییآشپزخونه رفتم تا چا

 رو به سمتش گرفتم. ییو بعد چا شییکردن چا

 مامان؟ -

 نشست.  نهیگذاشت و دست به س زیم یرو رو وانشیکه انگار منتظر بود من شروع به صحبت کنم ل مامانم

 جانم؟ -

 برم؟  رونیب لویشه امروز با ن یو ادامه دادم: م دمیکش قینفس عم هی

 نگاهم کرد. متعجب

  ه؟یچ یاجازه گرفتنت برا گهید ،یرونیدوستات ب هیو بق لویتو که هر روز خدا با ن -

 کوچک کره و مربام رو قورت دادم. یهلقم

 خوام برم. ینم حیبرم فرق داره واسه تفر خوامیکه م ییجا نینه آخه ا -

 گرفت و اخم کرد.  یاش واز صندل افتاده بود تکه شیکه دو هزار مامانم

 ندارم. یچون اصال حس خوب یشه بر ینه نم -

 برم. دیالتماس و سماجت گفتم: اما مامان من با با

 گرانه صدام زد. خیو توب یعصب

 ترنم؟ -
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 روشنش داشت نگاه کردم. یبا ابروها ییبایبه رنگ شبش که تضاد ز یهاچشم  تو

جوابش رو  دیرو بشنوم با یتونم حرف زور رو تحمل کنم و اگر هم حرف زور یکه نم یدون یمامان خودت خوب م -

 بدم.

 .دیکش یپوف کالفه

 یدلت م یهر کار م،یها نداراخالق  نیواال نه من، نه بابات از ا ،یبه ارث برد یاخالق گند رو از ک نیدونم ا یمن نم -

 خواد کن.

 بار نوبت من بود که دلخور صداش کنم. نیا

 مامان؟ -

 .دیسرد شده اش رو نوش ییاز چا یاجرعه

 ه؟یچ گهید -

 گهیدادم د یخواست یم اجازه

 دادن کردم. حیکننده شروع به توض حیتوج

کردم، نه خودم رو با  ینه خلق تو رو تنگ م یدوم و سومش بود اول صبح یحت ایمامان باور کن اگر بار اولش  -

کنه اما اگر باز االن  یاز حد دراز م شیپاش رو داره ب گهید نیاما مامان فرد ر،یس یاش از زندگنکره  ی افهیق دنید

 ذارم یجواب امروزش و  کف دستش م یبدون معطل نمشیبب ییجااگه بر حسب اتفاق هم  یرم ول ینرو نم دیشما بگ

 به حالت درک کردن تکون داد. یسر

 ینم یشناس یو نم نیشه؛ ترنم تو هنوز فرد یاگه بابات بفهمه برات بد م یدون یخوب م ،یپس الزم نکرده بر -

آدم با  ،یکن یتون یتو تصورشم نم یتونه انجام بده که حت یرو م ییباشه، اون کارها ونهیتونه د یتا چه حد م یدون

 رو بفهم نیکنه دخترم، ا ینم یباز ریدم ش

 هیکنه و  یاگر جر و بحثتون بشه و اون قاط یدرصد فکر کن من اجازه دادم و رفت هیمکث کرد و باز ادامه داد:  یکم

 زم؟یبه سرم بر یاون وقت من چه خاک ارهیسرت ب ییبال
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 .دمیچیاز موهام رو دور انگشتم پ یاتکه  کالفه

پنج  ی اون دختر بچه گهیکه جلوت نشسته د یآدم نیا نینگاه به من بنداز، بب هیکنم  یاوف مامان خواهش م -

دروغ  هیبه مراقبت داشته باشه، انقدر بزرگ شدم که نخوام با گفتن  ازیو ن یکه همش دلواپسش باش ستیساله ن

 یعنیبراتون احترام قائلم،  یعنی رمیگ یازتون اجازه م یبچگانه شما رو از سرم باز کنم و بدون اطالع شما برم اما وقت

 .دیکشم پس توقع دارم در حد سنم باهام برخورد کن یرو رو نم ریز

 به سمتم گرفت. یا لقمه

که تو  یبا جواب منف ترسمیپسره م نیکه از ا نهیبحث من سر ا ست،یو بزرگ بودن تو ن کیترنم بحث من سر کوچ -

برو اما مراقب خودت  یایاز پسش بر ب یتون یم یکن یبدتر هم شده، االن هم باشه اگه فکر م تیوضع یبهش داد

 خب؟ ،یباش اشتهند یصحبت باهاش کار هیاز  شتریباش، به مامان قول بده که ب

و قصد رفتن به اتاقم رو داشتم  دمیاش رو بوس لند شدم و محکم گونهآوردم ب یداشتم بال در م یکه از خوشحال من

 خودته. یشد پا یکه هر چ نیو ا یخونه باش دیرفت که بگم، قبل از ظهر با ادمیرو  یزیچ هیکه مامانم ادامه داد: 

حاضر شدن   الیخیزوده پس ب یلیخ دمیگفتم و به اتاقم رفتم تا حاضر شم که د یاکه ناراحت شدم اما باشه  نیا با

که  ییها که چکشون کردم چند تا از آهنگ نیهام کردم بعد از ا لیمیتابم و شروع به چک کردن ارفتم سمت لب 

هام شدم و همراه آهنگ شروع کردم هم به ناخن  ندوستشون داشتم رو گذاشتم و خودم هم مشغول الک زد یلیخ

 کردن. یخون

 تو قلبمه. یکیبند،  پازل

دلم بمونه بهتره/ من حالم خوش  یعالم حرِف که/ تو هیدلم  یبره/ تو یخوابم نم گهیشبِ کناره پنجره/ ددو، سه ''

تو قلبمه/ من حالم  یکیهام هم دسته/ مرحمه/ که با زخم  هیام/ مثل  شه وابسته یتو قلبمه/ که نم یکی /ستین

 تو قلبمه. یکی /بندمیلبمه/ که به عشقش پاتو ق یکیخندم/  یهام م عکس یبا همه/ تو یخود یب /ستیخوش ن

 ۶قسمت#

 تو قلبمه. یکیاومد داخل با لبخند تکرار کرد:  لویفاز آهنگ بودم که در اتاقم باز شد و ن تو

صدات  نیکنم نخون، با ا یخواهش م لویکه انگار چندشم شده باشه گفتم: اَه اَه ن یرو جمع کردم و با حالت صورتم

 زنه. یخودش رو دار م یرهبر یاالن عل
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 و تا ته در آورد.  زبونش

 ه؟یخبر ،ید یخانوم خانوما آهنگ عاشقانه گوش م یطرف از خداش هم باشه، راست -

 الک زدم و فوت کردم تا زودتر خشک شه. یهاناخن

 ها گوش بده؟ آهنگ نیعاشق باشه که از ا دینوچ، مگه حتما آدم با -

 اش نشست. گوشه هیبزرگم و کنار زد و  ریتحر زیرو م لیوسا

واقعا تو قلبته که من  یکی دیگفتم شا نیهم یبرا یآهنگ گوش کن یجور نیکه تو ا دهیبع یلینه خب، آخه خ -

 خبرم یازش ب

 بهش رفتم. یاغره چشم

  ؟ینشست یون جا ما دیهمه جا تو حتما با نیدر ضمئن ا ه،یخال یراحت قلبم از هر نوع موجوِد مذکر التینه بابا خ -

 به دور تا دور اتاقم کرد. یا اشاره

 .نمیب ینشستن نم یبازار شام برا نیتو ا ییواال من جا -

 .فتمیو گرفتم که پس ن شیپ دست

 یخوب شد اومد یراست دم،یخاص خودم چ بیو با نظم و ترت لمیده من وسا یقد نم زهایچ نیتو درکت به ا -

 .میایو ب میبر ییجا هیبهت زنگ بزنم که با هم تا  خواستمیم

 تکون داد و پا رو پا انداخت. دییتا یبه نشونه یسر

 م؟یبر میخوا یخودم بشم که انقدر شعورم باالست، حاال تا کجا م یآخ من به فدا -

 .دمیخند مسخره

 .میو دو کلمه حرف حساب باهاش بزنم و برگرد میبر نیفرد شگاهیسر تا نما هیوقت مموشک، گفتم  هی یینچا

 هاش و درشت کرد. چشم

 ن؟یفرد -
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 رو به روش رو نشستم. ختمیر نیچرخونم رو زم یصندل یرو یهاشدم و به سمتش رفتم و لباس  بلند

 نه پس ساسان. -

تا به  شبیپسره از د نیساسان، ا یگفت یکه سر دلش باز شده باشه دست گذاشت رو سرش و ناله وار گفت: وا انگار

 ؟ینیمن رو بب دیکه با هیبشر بگه صنم من و تو چ نیبه ا ستین یکیآخه  نمتون،یبب دیکرده که با چیحال سه پ

 شم به نظرت چه کار کنم؟ یم ونهیدارم د ترنم

 گذاشتم و صاف نشستم. یصندل ی دسته یرو رو هامدست

 خواد بگه. یم یبنده خدا چ نیخب برو بب -

 مسخره در آورد. ییادا

 ؟یفکر کرد یینه بابا تنها -

 یطرف هم دلم نم هیخواد دلش رو بشکنم از  یخواد بگه، دلم نم یم یدونم چ یجاست که من م نیمشکل ا تمام

 ؟یذکردیچه کار م یمن بود یتو جا ،ییکردم خدا ریگ رم،یخواد به دل خودم سخت بگ

 به جلو خم شدم. یکم

 یرو م یآب پاک ایدرصدم جات بودم قطعاَََ  هیمثل تو باشم دوم هم اگه  یا ونهید یکه من غلط کنم جا نیاول ا -

اون وقت من هم ازش  دیشا یدیدادم خودش رو بهم ثابت کنه، خدا رو چه د یبهش فرصت م ایرو دستش  ختمیر

 ذاشتم یکه مثل تو پسر مردم رو وسط آب نم دونم یرو م نیحداقل ا رفتم،یسرنوشت خودم م یاومد و پ یخوشم م

 خنده زد. ریز یپق

 شه کرد. یچه م نمیاز منبرت تا بب نییپا ایشه، باشه حاال شما ب یم ریهم جوگ عیچه سر -

بذار حاضر شم که  رونیحاال لطف کن برو ب نییمن هم اومدم پا نیبلند شدم و هم زمان گفتم: آ، آ، بب یرو صندل از

 میبر

 نگاه به سر تا پام انداخت. هیرفت  یطور که به سمت در م همون
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هاش چشم  نهیب یتو رو م یجور نیپسره هم نیا یبه خودت برس ادیخواد ز ینم  ا؛یاس، زود بحاال انگار تحفه شیا -

 .یخفنت هم بزن یها پیشه چه برسه که از اون ت یپرژکتور م

 براش تکون دادم. یدست

 .گهیبرو د یهان یاوک -

 چیکردم و با برداشتن سوئ لیرژ قرمز تکم هیرو با  شمیزدم و آرا یل پیو ت دمیبه خودم رس یحساب لویرفتن ن با

 رفتم. نییخوشگلم پا نیماش

 تاسف تکون داد. یاز رو یها با مامانم رخ به رخ شدم و مامانم سرپله  نییپا دمیرس یوقت

 بگم بهت آخه؟ یترنم من چ -

 چه وضعشه؟ نیا

 گذاشتم. فمیرو داخل ک میگوش

 .ستیمن ن رهیتقص گهیکه االن شما توجهت جلب شده د نیام حاال ا یجور نیهم شهیمامان من هم -

 به سرش داد. یفیخف تکون

شه،  یوجب م هیمانتوش به زور ارفاق  یبلند شهیزنه، هم یرژ قرمز م شهیکردم هم تیکه من ترب یآره خب دختر -

 نه؟

که بلندتر از حد  ییادامه ندادم  و راهم رو به سمت باغ کج کردم که مامانم با صدا گهیحق با مامانم بود د یوقت

 .ادیسرت ب ییبال ایببره  ییبه حالت اگه بابات بو یگن که کرم از خود درخته، ترنم وا یمعمول بود گفت: راست م

با باز  نه،یفهموندم که بش لویبه ن ریتو باغ و با زدن دزدگرفتم  عیگه سر یم یمامانم چ نمیکه بب نستادمیوا گهید

 .میبود نیفرد شگاهینما یکه جلو دیربع نکش هیپدال گاز گذاشتم و به  یشدن در پام رو رو

 ۷قسمت#

 .میراه افتاد نیفرد شگاهیو دست تو دست هم به سمت نما لوین با
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آد؟مدل  یاز دستم بر م ی: کمکدیاومد جلو و خوش آمد گفت و پرس یمرد میکه پامون رو داخل گذاشت نیمحض ا به

 مد نظرتونه؟ یخاص

 مدل باال انداختم. نیبه اون همه ماش یاجمال یتو هم و نگاه دیو کش ابروهام

 نه. -

 کرد. یبعد انگار شناخته باشد عذر خواه یکم جا خورد ول هیلحن محکمم اول  دنیشن با

 آقا باال هستن. د،ییبفرما -

 اعالم کرد. نیبلند حضور ما رو به فرد ییجلو افتاد و با  صدا ییراهنما یخودش برا بعد

 .دیآقا مهمون دار -

 چشم؟ د،یای یباال نم دیدیهم که شن یهر چ ،یبر یتون ی: مزد و رو به مرد گفت یلبخند جذاب دنمونیبا د نیفرد

 منتظر به مرد نگاه کرد. بعد

 انداخت. نییسرش و پا انسالیم مرد

 چشم آقا. -

 رفت. نییپا عیسر بعد

 از جاش بلند شد. نیفرد

 دینیاشاره کرد و ادامه داد: لطفا بش زشیم یچرم جلو یها یبعد با دستش به صندل دیخوش اومد یلیسالم خ -

 و جوابش رو ندادم. دمیهام رو تو هم کش اخم

 شد و من رو مخاطب قرار داد. رهیهامون خنشستنمون به دست با

 کنه. یکردت رو گرم م خی یها بهتر دست یلیمن خ یهاول کن دستش رو، مطمئن باش دست  -

  ز؟یعز یانداخته دختر عمو ادتیاومده که من رو  شیپ ی: مشکلدیکه پرس مینشون نداد یالعمل عکس
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 .یکه خودت یزدم و گفتم: مشکل اصل یاش باشم پوزخندجمله  نیکه منتظر هم انگار

 یلیمن خ یو مردونش کرد که برا یا قلوه یها رو مهمون لب یو لبخند جذاب دیخوش فرمش کش ی به چونه یدست

 هم تلخ بود.

 و جذاب و ... یاوه، چه عصب -

 و قطع کردم. حرفش

 یمن رو چوب م اهیخوام بدونم چرا انقدر زاغ س یجام م نیا ینیب یاگه م ومدم،یجا ن نیتو ا فیاراج دنیشن یبرا -

 ؟یزن

 به من کرد. یا دستش اشاره با

بزنه،  پیواسه ملت ت یجور نیو اون بپره و ا نیمنه، من هم خوش ندارم زنم با ا ی ندهیزن آ یگ یکه م ییشما نیا -

 مه؟یزندگ یبده حواسم پ

خوابت هم من رو  یتو، تو ،یکردم تا باال نره گفتم:توهم زد یکه تمام تالشم رو م ییزدم و با صدا یصدا دار پوزخند

 .یداریچه برسه به ب ینیزنت بب یتون ینم

 من بلند شد اومد رو به روم نشست.  ینیب شیدلم گفتم االن که مثل آتش فشان فوران کنه اما درست برعکس پ تو

 .یمزدمدارمت و االن هم نا یداریفعال که تو ب -

 چیبلند گفتم: خودت رو به من نچسبون، من و تو ه یمنفجر شدم و با صدا یحرف آخرش مثل بمب ساعت دنیشن با

 ؟یدیفهم میبا هم ندار یصنم

پرم و  یدلم بخواد م یدونم و تو، من با هر ک یمن م یو به بابام بد یریهم اگر آمار رفت و آمدم رو بگ گهیبار د هی

 نداره. یزنم به تو هم ربط یم کیت

 ی: ترنم به خداونددیبلندم کرد و غر یمانتوم از رو صندل ی قهیآورد و با گرفتن  ورشیتموم شدن حرفم به سمتم  با

 یم یکه من رو دست کم گرفتن اشتباه بزرگ یخوب بدون دیکنم، با یروزگارت و جهنم م نمتیبب یخدا اگر با پسر

 یهاش رو به هم مکه دندون  یهام و در حالره شد به لب یاشتباه رو نکن، بعد هم خ نیوقت ا چیتونه باشه پس ه
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وگرنه خودم به  یکن یجا پاکش م نیاالن هم قبل رفتن از ا ،یرنگ رو بزن نیا گهیخواد د یادامه داد: دلم نم دییسا

 کنم. یروش خودم برات پاکش م

 نجات من دور بازوش قفل شده بود نگاه کرد. یکه برا لوین یهاو به دست  یپرتم کرد رو صندل بعد

 نکردم. تیکی وارید یهابکش دستت رو تا با خشت  -

و  یا شهیش زیم یرو خِ ی کیکوچ یهااز داخل پارچ پر از غالب  یآب وانیل ختنیبازوش رو ول کرد و با ر لوین

رو محکم  یخال وانیو ل دمینفس نوش هیرو گرفتم و آب رو  وانیگرفتنش به سمتم ازم خواست تا آروم باشم، ل

 رو به همراه آورد. نیبلند شه و پوزخند فرد یبد یکه باعث شد صدا زیرو م دمیکوب

رو به من  یجلومون رو گرفت و با لبخند نیکه دوباره فرد میها راه افتاداز جام بلند شدم و به سمت پله لویکمک ن با

 گفت: اول رژت رو پاک کن بعد برو.

 دیلرز یم تیکه به شدت از ترس و عصبان ییپاش و با صدا یجلو ختمیکردم و ر کهیت کهیو ازش گرفتم و ت دستمال

 .یقرارم زدم نه جناب عال یهم برا نیا ،ینگرفت یکه جد نیاما مثل ا یستین میاگفتم: گفته بودم که کاره 

 تموم شدن حرفم... با

 ۸قسمت #

 یجا که رفت نی: ترنم از ادیکه به شدت باال رفته بود غر ییبا تن صدا نیطرف صورتم به شدت سوخت و فرد هی

 ،یکه باهات ازدواج کنم؛ االن هم هر یفتیکنم که خودت به دست و پام ب یم یخونه وگرنه کار یر یم میمستق

 سر. رهیخ ی دختره ختمیا خونت رو نرهام محو شو تچشم  یزودتر  از جلو

 یهاتوجه به صدا زدن  یو ب فتهین نیام به فرد یام رو کردم که نگاه اشک یام و تمام سعو گذاشتم رو گونه  دستم

 زدم. رونیب شگاهیبا دو از نما لویپشت سر هم ن

 شد. دهیاومدم بازوم کش رونیب شگاهیکه از در نما نیمحض ا به

 ؟ید یو تارت چرا جواب من و نم پیزده به ت گهید یکی -

 جا خورد. دنشیبا د لویرو باال آوردم که ن نگاهم

 ترنم حالت خوبه؟ نمیبب -
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 هام رو با پشت دستم پاک کردم. اشک

 شم. یبهتر نم نیاز ا -

 شد. رهیهام ختو چشم 

 تو مگه... یگ یم یچ -

 حرفش نصفه موند. میزنگ خوردن گوش با

 نگاه کردم و گفتم: مامانمه. لویبه ن درمونده

 اش زد.به گونه یاو ضربه دیوضوح رنگش پر به

 چه کارت داره. نیخب جواب بده بب -

 و تماس رو وصل کردم. دمیکش قیچندتا نفس عم 

 ؟ییترنم کجا -

 تر شده بودم.آروم  یکم حاال

 .میاومد رونیب شگاهیاز نما لویاالن با ن نیسالم مامان هم -

 به پا نکرده. امتیتا ق ایآد خونه، زود ب یناهار م یخونه بابات زنگ زد داره برا ایزود باش ب -

 دهنم و با صدا قورت دادم. آب

 میآ یباشه مامان آروم باش االن م -

 گرفتم. لویرو به سمت ن چیزمان با قطع تماس، سوئ هم

 .ستیحالم خوب ن ادیمن ز نیبش -

 هوا گرفت. یرو رو چیتکون داد و سوئ یسر

 تو به خدا، سوار شو. یا ونهید-
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رو با کرم و رژگونه درست کردم و رژم رو هم پاک کردم و به  نیفرد هیکرد آثار هنر یم یرانندگ لویکه ن نیا نیح در

 .میخونه بود یو زدم، درست با تموم شدن کارم رو به رو میجاش رژ کالباس

بود مامانم به استقبالمون اومد و با نگاه به  هانیباِغ بزرگ و سرسبزمون که مخصوص ماش یتو انتها نیپارک ماش با

هات رو عوض کن االن  گفت: برو لباس ریقرمز شده بود تا ته ماجرا رو خوند و دلگ یکه حاال کم میاقهوه  یهاچشم

 آد. یبابات م

 اتاق کرد و خودش هم به آشپزخونه رفت. یما رو راه بعد

 .میتا به مامانم کمک کن میبه آشپزخونه رفت لویهام همراه ناز عوض کردن لباس  بعد

به اتاقشون رفت و  لویبا ن یمن وسالم و احوال پرس دنیو با بوس دیبابام رس زیشدن م لیبا تکم قهیاز چند دق بعد

 حاضر کنه. یا قهیدوش پنج دق هی یهاش رو برامامانم رو هم صدا کرد تا لباس 

 زدم. لویبه ن یا سقلمه

 جون! ن،یرو بب زیم -

 هاش و درشت کرد و آروم صدام زد.چشم  مامانم

 ترنم؟ -

 زدم. یچشمک

 خب گرسنمه چه کار کنم؟ -

 رو چک کرد. زیرو م لِ ینگاهش وسا با

 ه؟یبه نظرت کار سخت ن،یفقط هم زمیکن عز یآبرو دار -

 .دمیخند زیر

 ؟یآبرودار -

 لو؟ین شیپ
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 رسه. یبه ما نم یچیه یاز من بدتره ولش کن نیا

 . دیو بلند خند دید کرد، کردم که بابام یکه داشت با دهن باز نگاهم م لوین یبرا یهم پشت چشم بعد

 ترنم جان؟ گهید هیمهمون نواز دیجد پیتر -

 زدم. ییدندون نما لبخند

 ما پالسه یعمرش رو خونه  شترینصف ب ست،یمهمون ن گهید نیا ییآخه بابا -

 و سرزنش گرانه صدام زد. دیدونه محکم پشت دستش کوب هیتموم شدن حرفم مامانم  با

 ترنم؟ - 

 اس. ونهید نیاش گفت: خاله شما حرص نخور اوسط خنده  لویکه ن میخنده زد ریکار مامانم هر سه ز نیبا ا 

 تاسف تکون داد. یاز رو یسر مامانم

 تره.داغون یکیکنه هر کدوم از اون  ریخدا به خ -

 وقِت رد دادن به جاش به شکمِ من طفلک برس. یلیرو ول کن که خ هانیبه مامانم زد و گفت: خانم ا یچشمک بابام

 انداختم. نییگرفتم و سرم رو پا یکیو گاز کوچ نمییلب پا یگوشه

 کارها؟ نیا یچ یعنیکن،  تیآ، آ، بابا جان رعا -

 جا نشستن نیدو تا جون دم بخت ا مثالَََ

 دوازده نفرمون نشست. زِیم ینقطه نیمخصوص خودش درست تو باالتر یرو صندل بابام

چشمک من به خانمم  هیجا نشستن چشم و گوش بستن و االن با  نیکه ا یدم بخت یها جون نیچه قدرم که ا -

 کرد. رییتغ شونیزندگ ریمنحرف شدن، اصال مس

ساعته بزنه و بعد دوباره به شرکت  میچرت ن هیو بعد از ناهار بابام رفت تا  میو خنده کنار هم خورد یرو با شوخ ناهار

 .میو بعد به اتاق من رفت میها و شستنشون کمک کردهم به مامانم تو جمع کردن ظرف  لویبره، من و ن

 صدام کرد. لوین که میبود دهیدراز کش میا رهیبزرگ دا یرو تخت دو نفره ییدوتا
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 ترنم؟ -

 ۹قسمت#

 .دمیپهلو دراز کش به

 ها؟ -

 .دیهم مثل من به پهلو خواب لوین

 ه؟یها چ -

 .رمیگ یمن از دست تو کمبود محبت م آخر

زانوهاش  یبه حالت قهر بلند شد سر جاش نشست و روش رو برگردوند و زانوهاش رو بغل کرد و سرش رو رو بعد

که طاقت  نینگفتم تا ا یزیساکت شده من هم چ دمید یوقت ختن،یدورش ر شیشکالت یگذاشت که حجم بلند موها

 و باز صدام کرد. اوردین

 ترنم؟  -

 دادم. یبدنم کش و قوس به

 هوم؟ -

 سمتم برگشت. به

 چه کار کنم؟ تیشخص یب نیخدا من از دست ا یا -

 شدم و نشستم. بلند

 ؟یبا خدا چه کار دار -

 یم یچ نمیدست به دعا نشو، بگو بب یخود یبودم که تا به حال درست شده بودم پس ب یآخه اگه من درست شدن دِ

 .یبگ یخواست

 و بغل کرد. بالشتم
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تو اون  دمیکه شن نِ یشم واسه خاطره ا یمن واسه تو دست به دعا م ینیب یاما خب اگه م یگ یاون و که راست م -

نه تو خود به  دمیده؛ من هم که د یپاداش توپ بهت م هیدر عوض هر کدوم از دعاهات که مستجاب نشده خدا  ایدن

 فیرو رد امیده گفتم بذار حداقل با استفاده از تو، اون دن یمن رو م یهمه دعا نینه خدا جواب ا یش یخود آدم م

 کنم.

هم که حساس بود از شدت خنده  لویقلک دادنش، نتموم شدن حرفش به سمتش حمله کردم و شروع کردم قل با

 .کردیالتماس م فیضع ییپهن شده بود رو تخت و با صدا

 ترنم تو رو جون عشقت خورزوخان ولم کن. - 

 ...گ..هی..ا...ج...ان...م..ن غل..ط...کر..دم...ول...کن دگفت: آق دهیبر دهیبا قهقه و بر باز

ولو شدم رو تختم  یو خودم هم خسته شدم عقب عقب رفتم و همون جور دمیقشنگ زورم رو به رخش کش یوقت

 بلند شد. لوین یکه باز صدا

 ترنم؟  -

 بهش انداختم. یو بلند کردم و نگاه سرم

 .یکن یرِ به ر صدام م یکه ه یبگ یخوا یم یچ نمیساعته، باز صدات در اومد که، بگو بب هیحناق  یا -

 نشست. شمیآرا زیم یشد رفت جلو بلند

 و به قول تو پسر مردم رو وسط آب رها نکنم؟ نمیساسان رو بب میامروز بر یآ یم -

 تاج تخت تکه دادم و خودم رو متفکر نشون دادم. به

 نه؟ ای هیوقتم خال نمیامم، بذار بب -

 د؟یهماهنگ نکرد میچرا شما با منش اصال

 .دیکش نهیاز تو آ راشیصورت گ یاز تماشا دست

 نه؟ ای یآ یم ذاره،یواسه من کالس م فه،یضع میاضیخودت رو که رجمع کن  -

 و به سمتش پرت کردم. بالشتم
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 اتم. هیاوهوم، پا -

و چوب بزنه و آمارت  اهتیزاغ س نیپسرِ،  فرد نیاگه باز ا یانداخت و گفت: ول وارید یرو یابه ساعت پروانه  ینگاه

 ؟یرو به بابات بده چ

 هام و از پشت دور گردنش انداختم.سمتش رفتم و دست  به

 خواد کنه. یم یچه غلط نمیکه بب نِیهم لمیاصال اصل دل -

 هام رو پس زد و از جاش بلند شد. دست

 چتیعصا قورت دادت پا پ یباز اون پسرعمو یآ یوقت م هیرم،  یخودم م یایخواد ب ینه، اصال غلط کردم نم یوا -

 که اون امروز کرد. ییدایبار کن؛ تازه اونم با تهد یو باقال اریشه اون وقت ترنم ب یم

بعد گفتم: ولش کن اون رو، اون طفلک اول بلوف بوده بعد دست و پا در آورده، در  ستیدست اشاره کردم که مهم ن با

 .فتهیکنم به غلط کردن ب یم یکار هی ارهیدر ب یپرو باز یلیضمن خ

 تاسف تکون داد. یاز رو یسر

 .ید یهات آخر کار دست خودت م یکله خر باز نیدونم تو با ا یمن که م دیا ونهیواقعا که جفتتون د -

 براش کردم. یا نصفه میتعظ

و  تینطق کردن گوش یدر ضمئن تو نترس من حواسم به خودم هست، حاال هم به جا م،یارادتمند شما هم هست -

 .کن یبردار و قرار و اوک

 باال انداخت. ییابرو

 کنم؟ یتازه اوک -

شم تو دانشگاه و  یمجبور م دیایتو کافه دشت بهشت منتظرتونم اگر ن ۵:۳۰دادن که ساعت  امیلطف کردن و پ آقا

 .ادیبشه فکر نکنم خوشتون ب یجور نیحرفم رو بزنم که اگه ا هیبق شیپ

 .دیبه خود ابروهام باال پر خود

 دم. یخب باز من حق رو  به ساسان م یاوهو بچه پرو، ول -
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 نه؟ گهید یمن قیکرد و گفت: رف ینوچ نوچ لوین

 آره. یعنیتکون دادم که  نییو چند بار به باال و پا سرم

 و به سمت آسمون گرفت. هاشدست

 .یخب خداروشکر اللم که شد -

 آروم به سرش زدم. یاضربه

 بابا. مینیجمع کن خودت رو ب -

 اش انداخت. به صفحه یکنار تختم برداشت و نگاه  زیرو از رو م شیگوش

 ؟یا غهیچه ص گهیبابا د مینیب ،یرو ولوم داد شیترنم چه الت -

دوست نداشت دائم  غهیرفتم گفتم: ص یهام مکه به سمت کمد لباس  یدندون نما زدم و در حال یاز اون لبخند ها باز

 شد.

 و محکم گاز گرفت. لبش

 .ییخدا یمنحرف یلیخ -

 ام گذاشتم. نهیس یو رو دستم

 باشه؟ یامر م،یخانم هم هست لوین چاکر

 انداخت. ینیچ شینیب به

 نه؟ گه،ید یتو االن مثال دختر ،یاه حالم و بد کرد -

 به قد بلندش البته نسبت به خودم انداختم. ینگاه

 خوره یهم م یچه حرص نیجون، بب -

 و با دقت نگاهم کرد. دیبه صورتم کش یدست
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 حالت خوبه؟ یمطمئن -

  ؟یاست که نوش جان کرد یلیاون س راتیها از تاث نینکنه ا 

 مارستان؟یب میبر یخوا یم

 ۱۰قسمت#

رو که  ییذهاگشتن باالخره لباس قهیهام رفتم، بعد از چند دق به سمت کمد لباس لویبه ن توجهیگفتم و ب یشیا

 گهید هی: چدیذهام دست به کمر زد و پرسلباس دنیبا د لویو رو تختم پرت کردم که ن دمیکش رونیب ذخواستمیم

 ؟یهات بزن پیاز اون ت یخواذینم

 .ستین اسیکه صبح تنت بود اصال قابل ق یمانتوت با اون نیا یبلند ییخدا

 .دمیکرمِ بلندم رو پوش یمانتو

 .تهیشخص پیتر نیبود اما ا یریحال گ یاون برا یدونم ول یبله م -

 و کج و کوله کرد. هاشلب

 .تیشخص پیتر مونینکش -

 زدم. یزیر یچشمک

 ؟یفکر کرد یخانم، چ گهید مینیما ا -

 نشون داد. دهیو ترس افشیق

 من به گور خورزوخان بخندم که جرات داشته باشم راجع بهت فکر کنم. ،یچیه -

 .میدیبه پنج به کافه رس قهیو درست دو دق میراه افتاد لویربع به پنج با ن هی

 تکه داد. نیبرگشت سمتم و به در ماش لوین

 ترنم؟ -

 عقب برداشتم. یرو از صندل فمیک 
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 هوم؟ -

 به خودش نگاه کرد. نیماش ی نهیتو آ از

 من خوبم؟ نیگم بب یم -

 ده؟ینپر رنگم

 بهش انداختم. یا یکل نگاه

 گذاشت. (silentسکوت) یرو رو شیگوش گه؟یرنگت هم سر جاشه، د ،یآره خوب -

 .میبر ایب گهید یچیه -

لبخند محو به  هیاز جاش بلند شد و با  دنمونیساسان با د م،یو داخل کافه رفت میهم رو گرفت یهامعمول دست  طبق

تو دل برو شده بود نگاه کرد،  یپوستش داشت و حساب یدیبا سف یکه تضاد قشنگ یکه با اون شال مات مشک لوین

 .مینیدعوت کرد که بش مونکرد و از یمودب سالم و احوالپرس یلیخ زیسر م میدیرس یوقت

 د؟یدار لیم ی: چدیاومدن گارسون ساسان رو به ما پرس با

 منو انداخت. ینگاه کل هی لوین

 .یانسکافه  یبستن هی -

 هاش و به سمت من چرخوند.چشم  بعد

 ترنم؟ یتو چ -

 .یا نسکافه کیش لکیم هینگاه به منو گفتم: منم  بدون

 کنه. ادادشتیمنتظر شد تا گارسون  ساسان

 قهوه. هیمنم  -

 د؟یندار لیم یا گهید زیچ -

 نگاه به ما کرد و بعد از گارسون تشکر کرد و گفت: نه. هی ساسان
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 ساسان کردم. زیو شلوغ سر رفته بود که شروع به آنال کیتار یحوصلم تو اون فضا کامال

 دهیهاش داشت و پوشبا رنگ چشم  یقشنگ یکت تک سبز که هم خون هیهمراه  یمشک ی و شلوار ساده راهنیپ هی

 به حرف زدن نداشتن. یلیکدوم م چیه هانیبود، انگار ا

 نم؟یبش گهیجا د هیمن برم  دیاگر موذب یعنی... زهی... چگمیاهم... م -

 ه؟یچه حرف نیبهم چشم غره رفت و ساسان هم هل شده گفت: نه ترنم خانم ا لوین

 نگاه کردم. لویبه ن میچونم زدم و مستق ریو ز دستم

 د؟یو ساکت دیگینم یزیخب پس چرا چ -

 .دیکش یقینفس عم ساسان

 گردمیجمله م نیدارم دنبال درست تر یبگم ول خوامیم -

 به اطرافم انداختم. ینشستم و نگاه صاف

 کنمیمنم کمکتون م دیشما حرفتون رو بزن د،یریانقدر سخت نگ  -

 زد. یکم جون لبخند

 ممنونم، چشم یلیخ -

 انداخته بود و باال آورد. نییو سرش رو که پا دیکش قینفس عم هیباز  بعد

 است ژهیکه چقدر براتون ارزش قائلم و جاتون تو قلبم و دیفکر کنم بدون -

ابروهاش باالتر  هیبه ثات هیهم که نگم بهتره، ثان لوین یافهیبشرم از ق نیصحبت کردن ا تیمن خراب با شخص یعنی))

 ((رفتیم

 رو آوردن. هاسفارش

من نه قصد مزاحمت دارم  لوفرخانمیو ادامه داد: ن لوین یهابار چشم دوخت تو چشم نیا یاهیمکث چند ثان هیاز  بعد

که شما هم اهل  دونمیکردم م دایپاتون شما و خانواده یهم که رو یروزهام، با شناخت نیا یِآبک یهانه اهل رفاقت
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و  خوامیعمرم م یهمه یرک بگم من شما رو برا دیارزشه، بزار اب یلیمن خ یبرا نیو ا دیستیها نجور رابطه نیا

 نیاگر امکانش هست بهم ا خواستمیم دیندار یام شناختکه شما رو من و خانواده ییاز اون جا یول رهیقصدم خ

 که خودم و بهتون ثابت کنم دیفرصت و بد

 هیسخت میتصم یلی: راستش خدادیافتاده ساسان رو مخاطب قرار م یبود که داشت با سر لویبار ن نیا ریتاخ یکم با

 ازدواج یبرا یحت ستمین یدوست یبه رابطه لیو من اصال ما

افتاده داشت با  یکه حاال اون هم با سر ییلویبه ن میاش گرفت و مستقهاش و دور فنجون کوچک قهوهدست ساسان

 نگاه کرد. رفتیور م شیبستن

 نیا کنمیو بتونم خودم رو بهتون ثابت کنم، خواهش م دیکه شما من رو بشناس نهیمن فقط قصدم ا دیباور کن -

 .دیفرصت و بهم بد

 سرش و به راست و چپ تکون داد. لوین

 من واقعا متاسفم -

 میبلند شد و رو به من گفت: ترنم پاشو بر بعد

 تکه دادم.  میچوب یصندل یِپشت به

 مگه نه؟ یمشخص کن فیتکل میجا که اومد نیقرار بود ا نم،یبب قهیدق هی نیبش م؟یو پاشو بر یچ -

 و تنگ کرد. هاشچشم

 تونمیمنم که گفتم نه نم -

 کردم. کیهام و بارخودش چشم مثل

 ؟یچ ،یتونینه نم-

 نگاهم کردم. درمونده

 گهیشم د قیخب رف -

 .ستادیا لوین یهم بلند شد و رو به رو ساسان
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هامون رو در خانواده یحت دیمن حاضرم اگر شما صالح دونست د،یبه چشم رفاقت بهش نگاه نکن کنمیخواهش م -

 بزارم انیجر

هام گفتم که قبول چه کار کنه؟ منم با بستن چشم دیهاش از من پرسو نشست و با چشم دیکش یاپوف کالفه لوین

رد تماس  نیاسم فرد دنیاش انداختم و با دنگاه به صفحه هیزنگ خورد،  میهام بسته بود که گوشکنه، هنوز چشم

 حرفش رو به ساسان بزنه. لویزدم و منتظر شدم تا ن

رو هم بگم که فقط  نیخبر دار بشه، ا هیقض نیتو دانشگاه از ا یها، نه کسباشه قبول اما دوست ندارم نه خانواده -

 .دیسه ماه فرصت دار

 .زمیعز ی: باشه هر جور که تو بخواگفت یرگ رگ یراحت شده بود نشست و با صدا یتا حد الشیکه خ ساسان

 ...ویدست زدم و گفتم: ا یحالخوش از

 زنگ زد. نیحرفم تموم نشده بود که باز فرد هنوز

 ؟ید یترنم؟ چرا جواب نم هی:ـکدیپرس لویگفتم که ن ییبابا یا

 دادم. رونیب یو حرص نفسم

 .نهیفرد -

 .دیکش یا خفه نیه لوین نیاسم فرد دنیشن با

 باهات داره؟ یشده؟ چه کار یچ یعنیخاک عالم  -

 .دمیو نوش کمیش لکیاز م یکم

 .ستیولش کن اصال مهم ن -

 اد؟یبر م یاومده؟ از دست من کمک شیپ ی: ترنم خانم مشکلگفت یمتعجب به ما نگاه کرد، بعد مکث کوتاه ساسان

 نشون دادم. الیخیرو ب خودم

 .امیکه خودم از پسش برن ستین یدر حد یعنی ستین ینه مشکل خاص -
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 بلند شد. میزنگ گوش یهم صدا باز

 .گهیم یچ نیجواب بده بب ونه،ید نیترنم تو رو خدا پا نذار رو دم ا -

 باشه تکون دادم و تماس رو وصل کردم. یبه معن یسر

 !؟یدار یچرا دست از سرم بر نم ؟یزنیزنگ م یاز جون من؟ چرا ه یخوایم یچ -

 رو حس کنم. شیعصب یهانفس تونستمیهم م یاز پشت گوش یحت

 ترنم. رمیگیجونت رو م ینزن رونیاز اون کافه ب گهید قهیاگر تا پنج دق یگفت: درست گفت یلرزون یصدا با

 خودش رو داشت. یزیبودم اما باز زبونم ت دهیترس کامال

 به حرفت گوش کنم؟ دیاون وقت چرا با ؟یچ گهینه بابا، د -

 تر از قبل شده بود. یو عصب دیکش یکش دار نفس

 نمتیاونجا نب رسمیم یوقت خوادیدلم م ،یبزن رونیمونده که از اون خراب شده ب قهیاز اون پنج دق قهیفقط سه دق -

 شه. یبد م یلیخ نمیکه اگر بب

 کردم تن صدام باال نره. یسع

 .یبکن یتون ینم یغلط چیه ،یتوهم یونهیجمع کن خودت رو د -

 رو قطع کردم. یهم گوش بعد

 باز؟! گهیم یچ نیگفت: ترنم ا لویبه محض قطع کردن ن 

 نیو از ا یوقت دار قهیشه و همش پنج دق یبرات بد م یزنه که اگه برسم اون جا و هنوز باش یبازم بلوف م یچیه-

 .یشگیهم یهاچرت و پرت 

 کافه چرخوند. یاش رو دور تا دور فضا دهینگاه ترس لوین

 .میخاک عالم ترنم پاشو بر یوا -

 .دمیرو گرفتم و کش دستش
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 دنم؟یترس ایمن اهل جا زدن  م؟یو پاشو بر یچ یچ -

 آورد. یدستم فشار به

خودت شر درست  یبرا یبابات هم روش حساسه، پس الک دمیکه من فهم یو اون جور کنهیفرق م هیقض نینه اما ا -

 .گهینکن، پاشو د

 و اشاره سر دردناکم رو ماساژ دادم. یانیرو ول کردم و با دو انگشت م دستش

 خواد بکنه. یم یچه غلط نمیجام تا بب نیاما من ا یبر یتون یم یبر یتو بخوا -

 کوتاه کرد تا حواسمون بهش جمع شه. یاسرفه  ساسان

 به صالحتون باشه. دیندارم اما به نظر من هم اگر بر یترنم خانم اصال قصد دخالت و فضول دیببخش -

 باال انداختم. ییابرو

 جز پسرعموم بود و... یاگر طرفم هر کس یآره رفتنم به صالحه ول -

 اومد. میگوش امیپ یکه صدا زدمیداشتم حرف م هنوز

 ترنم؟ گهیم یبا اضطراب گفت: چ لوین

دم در، منتظرمه تا برم که من رو  دهیگه رس یگفتم: م لویگذاشتم و رو به ن (vibrate لرزش)حالت  یرو رو یگوش

 بابام بده. لیتحو

 ؟یچه کار کن یخوایم: حاال دیو پرس دیکش ینیه لوین باز

 زده از شالم رو داخل فرستادم. رونیب یموها کالفه

 .میر یبعد هم با هم م ست،یهم ن یعجله ا م،یفعال که نشست یچیه -

 .دیاش پوست لبش رو جوئ یشگیبنا بر عادت هم لوین

 بودم خونه. دهیکرده بودم و صد دفعه رس یتو بودم غالب ته یبه خدا من اگر جا ؟یترنم تو چرا انقدر سر نترس -

 هم ساسان بشنون خوندمش. لویکه هم ن ییبا صدا داد،یم دیجد امیخبر از پ میلرزش گوش یصدا 
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 «داخل. امیصبر کردم...دارم م شتریکه بهت داده بودم هم ب یاز وقت قهیترنم، من چند دق یخواست خودت»

 .دیکش شیاقهوه  یهاشیبه ر یدست ساسان

 رسونمتون. یمن م دیترنم خانم بلند ش -

 زدم به روش زدم. یکم جون لبخند

 .میرینه ممنون ما خودمون م -

 گذاشت. یدستمال کاغذ یجعبه ریچرم رنگش در آورد و ز یدست فیپول از ک یمقدار ساسان

 شماست، نگرانتونم! شیحواسم پ یهمه یجور نیآخه ا -

 پر رنگ کردن لبخندم به آرامش دعوتش کردم. با

 .شهینم یچیه د،ینگران نباش -

چنگ  زیم یرو از رو فمیساسان تکون داد، ک یبرا یسر یو با پوزخند زمونیبه م دیرس نیتموم شدن حرفم فرد با

 زد.

 .میکه امشب خونتون مراسم دار فتیدو رگه شده بود رو به من گفت: پاشو راه ب تیکه از عصبان ییصدا با

 خب محکم نگهش داشته بود. یول دمیرو کش فمیک

 ؟یریگیما م یکه مراسمت رو خونه یخراب شده ندار یرو بذار سر جاش، خودت خونه فمیک -

 هام نگاه کرد.تو چشم  میمستق اهشیس یهاچشم با

 ؟یدوست دار شتریمن رو ب یآهان، پس خونه -

 محترم حرف دهنت رو بفهم. یگفت: آقا یبلند بایتقر یش بلند شد و با صدااز جا یعصب ساسان

 بهش انداخت. یینگاه گذرا الیخ یب نیفرد

 دارم، یدونه نابش رو بهت طلبکارم اما فعال کار مهم تر هیخفه که  یکیتو  -
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 نامزدم رو برسونم. دیبا

 ..دمیرو از دستش کش فمیبار محکم ک نیا 

 و تو مغزت فرو کن، وگرنه... نیا میبا هم ندار یصنم چیقدر خودت رو نچسبون به من، من و تو ه نیا -

 .ستادیام ا نهیبه س نهیس نیفرد

 ها؟ یکنیم یوگرنه چه غلط -

 یکاف یمن امروز به اندازه م،یبر ایو ملتمسانه گفت: ترنم تو رو خدا ب دیکه تا اون موقع ساکت بود دستم رو کش لوین

 .لهیتکم تمیظرف گهید دم،یاکشن د یصحنه

 ،یممنون ازهمه چ یلیخ د،یشدم رو به ساسان گفتم: آقا ساسان شما هم بر یم دهیکش لویطور که توسط ن همون

 .کنمیجبران م

نداشت؛  تیاهم نیفرد یاصال برا نیکرد و ا یم تمیاذ یبدجور دنید یم یینمایس لمیکه انگار داشتن ف تیجمع نگاه

 ازش نبود. یچون با پول دهن صاحب ملک و بسته بود که خبر

 .یرو جبران کن یزیچ یکن یتو غلط م -

 تکون داد. نیفرد یتاسف برا یاز رو یسر ساسان

 احترام خودت رو نگه دار. ،یر یکج م یپسر دار  -

 ؟یجلو داد و گفت: اگه نگه ندارم چ نهیس نیفرد

 .ستادمیو رخ به رخش ا نیو رفتم به سمت فرد دمیکش رونیب لویرو از دست ن دستم

 !نیهم ،یرو به رو بش یبا ترنم اکبر دیاون وقت با -

 دستم رو محکم گرفت. نیبود. به خاطر هم نیبراش سنگ یلیخ حرفم

 .چهیه یاکبر نیدر مقابل فرد یفهمت کنم که ترنم اکبر ریتا ش فتیشه پس راه ب ینم تینه انگار زبون خوش حال -
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 دیبه موهاش کش یمن عقب گرد کرد و کالفه دست یکه با اشاره ارهیب رونیاومد جلو تا دستم رو از دستش ب ساسان

 زد. رونیو با برداشتن کتش زودتر از ما ب

 .ارمیکردم دستم و از تو دستش در ب تقال

 ونهیول کن دستم رو د ؟یچته رم کرد -

 به خون نشسته نگاهم کرد. یهاچشم  با

 .زمیهات رو تو حلقت نرکنم که دندون ینم نیترنم حرف نزن، فقط حرف نزن که اگر صدات رو بشنوم تضم -

 شد. یداشت با فشار دستش له م دستم

 ول کن خودم راهم رو بلدم. گمیم ش،یدستم رو شکوند گهیاه ول کن د -

 .دیکشیمن و دنبال خودش م همچنان

 دهیکنم که اون مردک تازه به دوران رس یزیآبرو ر یجور نیمن ا یذاشت یبود که نم تیحرف حال یلعنت دِ اگه توِ -

 یآتش نم یجور نیو من رو ا یگرفت یم یصبح بهت اخطار داده بودم جد یوقت یواسم رَجَز بخونه، تو اگه آدم بود

 .یزد

و در   ارهیرو به دستم ب یتر شیبکشم که باعث شد فشار ب رونیکردم دستم رو از دستش ب یتمام زورم سع با

 کنه. یخال نیرنگش رو باز کنه و من رو هل بده داخلش و تمام حرصش رو سر در ماش یبلند مشک یشاس نیماش

 گردم، در و باز کن. یآوردم خودم برم نیگفتم: من ماش عینشستنش سر با

 داد.اش گذاشت و چند بار ماساژ  هیشق یو دستش رو رو دیکش یاپوف کالفه  نیفرد

 بشم که هستم. ینیتر از ا وونهیکار رو با من نکن، نذار د نیترنم نکن، ا -

 ؟یبفهم یخوا یو ادامه داد: من دوستت دارم چرا نم دیکش یقینفس عم یندادم که بعد مکث کوتاه یجواب

 دادم. کهیت یبه صندل عاجزامه

 .زهاتیچ هیبه حال بق یوا هیمدل نیدوست داشتنت ا بره،ینم ییطرف راه به جا هیدوست داشتِن  -
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 هاش و بست.چشم هیچند ثان یبرا

 تو بگو من چه کار کنم. -

 تر شده بود که جرات کردم حرفم و بزنم.آروم  انگار

و رو بکشم که تو روحتم خبردار  ریمن رو چوب نزن، من اگه بخوام ز اهیولم کن بذار آزاد باشم، انقدر زاغ س -

 .شهینم

 شد. یدونست که خودم هم باورم نم یرو راجع بم م ییزهایچ هی نیفرد زدم،یداشتم بلوف م قشنگ

 نیباشم که ا یکارهات دست بردار، من اگه بخوام با کس نینکن، از ا تینه خودت رو نه من رو اذ یخود یپس ب -

 کنم. یرفتار نم یجور

 به سمتم برگشت. یعصب

 .یباش یبا کس یبخوا یکن یتو غلط م -

 .دمیکش یاکالفه پوف

خواد،  ینم میرو تو زندگ یمرد چیبهت گفتم که دلم حضور ه میمستق ریگفتم؟ من غ یمن چ یگوش کرد نیفرد -

 گهیوقت د چیهاش با بودنش، من نه االن نه ه تیرو بهم ثابت کرده، با حما شیدارم که مردونگ میمرد تو زندگ هیمن 

 بهتر از تو؟! یداشته باشم وگرنه ک میخوام تو زندگ یرو جز بابام نم یمرد

 زد. یتلخ لبخند

 . ید یهم باشم تو بازم به من جواب مثبت نم نیزم یدونم اگر من تنها مرد رو یخودت رو مسخره کن، من که م -

تو چون هم  گمیکنم و نکردم، م یات نم مسخره مهیفرد زندگ نیزتریبه جون مامانم که عز نیگفتم: نه فرد انهیدلجو

 البته بدون در نظر گرفتن اخالق گندت. یموفق تیهم تو زندگ ،یدوستم دار یگیهم م شناسمت،یم

 داد. نییرو پا شهیش یکم

دلم  ییسر و پا یشه تمام و کمال داشته باشمت که با نگاه هر ب یم یک ،ینیبیتو مال من باش اون روم رو هم م -

 .دمینلرزه که فکر نکنم دارم از دستت م
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 .دمیکش یقینفس عم کالفه

 زجرم نده. یرسه پس الک یحاال حاالها نم یگ یکه م یاون روز -

 چه کار کنم. دیدونم با ینم گهید ،یکه آروم شده بود آروم زمزمه کرد. من رو به بن بست رسوند نیفرد

 انداختم. لویبه ن ینگاه نیماش یاومده نییپا یِدود یشهیش از

 االن فقط بذار برم. ،یچیه -

 دوستم علف سبز شد. یپا ریز نیکردم و ادامه دادم: بب لویبه ن یادست اشاره با

 انداخت. لویسمت ن یعصب ینگاه نیفرد

 هاته. قیرف نیکشم از دست ا یم یبدبخت یبه جهنم، هر چ -

 .دمییهام و رو هم سا دندون

 در رو باز کن. نیقفل ا نیفرد -

 شم که صدام کرد. ادهیدر و زد، اومدم پ قفل

 ترنم؟  -

 گفتم: بله؟ کالفه

 رو کامل به سمتم چرخوند. سرش

 .نهیبش قتیبده رف ستیمراقب خودت باش، اگه حالت خوب ن -

 زدم. یجون مهین لبخند

 نه خوبم، نگران نباش. -

 .داریددیبه ام -

 براش تکون دادم. یدست
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 خداحافظ. -

 کردم. لویبه ن یا اشاره

 .خوادیندارم، دلم فقط اتاقم رو م تیاصال ظرف گهیکه امروز د لوین نیبش -

 کرد. ینوچ نوچ

 اون زبونته. رِیتقص یکش یم یحقته، هر چ -

 چیه ،یآ یدوست داره راه نم یجور نیکه ا یچرا خودت با کس دونمینم یول یکنیم حتیترنم تو عالم و آدم و نص 

که ما به پا  یبا اون همه قشقرق ومدیشده که صداش در ن ادهیصاحب کافه پ یاالن چه قدر برا نیهم یدون یم

 م؟یکرد

 پدال گاز فشار دادم. یرو رو پام

 ادهیخواست پ یخوره، من راهم از شماها جداست، بعدش هم م ینم یکیدوست داشتن پسر جماعت به درد من  -

 دعوا راه بندازه؟ ادینشه مگه من گفتم ب

 .دیکش یاکالفه پوف

 شه. ینم تیحال زادیبگم؟ تو که حرف آدم یچ-

 داد،یم میخاموش خبر از تنها یهاخونه شدم، اما سکوت خونه و برق  یرو رسوندم بعد خودم راه لوین اول

نرفته بودم که تلفن خونه زنگ  ترشیها باال رفتم، هنوز چند پله باز پله واشی واشیباال انداختم و  یاشونه حوصلهیب

 رو برداشتم. ینگاه به شماره، گوش دونو راه رفته رو برگشتم و ب دمیکش یاخورد. پوف کالفه

 د؟ییبله بفرما -

 ؟ییمعلوم هست کجا چیسالم، ه -

 اومدنم بود. ریبابام از د یِ شاک یصدا

 سالم بابا، جانم؟ -

 آروم شد. عیسر شهیهم مثل
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 آد دنبالت. یم نیفرد گهید قهیبال، حاضر باش تا چند دق یجونت ب -

 ؟یچ ی: برادمیآخر پرس یکم دل دل کردم ول هی

 رو رسوند. یشگیخبر، خبر هم یها ندهیمثل گو صداش

 .میدعوت هانیعموت ا یشام خونه -

 مکث کردم. یکم

 ام؟یشه من ن ینم -

 که اسمم و صدا زد. ومدیحرفم به مذاقش خوش ن انگار

 ترنم؟ -

 نشدم. میتسل

 .ستیبابا به جون خودم اصال حسش ن -

 بابام سرزنشگر شد. یصدا

 ؟یباش یتو جمع خانوادگ ستیبعد حسش ن یباش رونیتا االن ب یحس داشت -

 ام؟یخونه ن گهیکه د دی: خب چرا زودتر زنگ نزددمیپرس عیسر

 مون بود. کیدادن به بحث کوچ انیبابام نشون از پا یاهیچند ثان مکث

 رو گذاشته رو تختت اون رو بپوش و... تیرسه، مامانت کت و دامن مشک یم نیفرد گهیزود حاضر شو االن د -

 به صدا در اومد. فونیداد که آ یهمچنان داشت سفارش م بابام

 فعال. د،یرس نیکه فرد نیبابا من برم مثل ا -

 صداش شاد شد. تن

 خداخافظ. دیایزود ب د،یمراقب باش -
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اتاق  دنیها باال رفتم. با داز پله عیرفتم و در و باز کردم و خودم هم سر فونیرو سر جاش گذاشتم و به سمت آ تلفن

االن شروع شد،  نیاز هم ه؟یاصال فردا چ ایب گشتم،یم لمیدر به در دنبال وسا دیمرتبم، ماتم گرفتم حاال از فردا با

 زده شد. ورکه در اتاقم  گشتمیداشتم دنبال ساپورتم م

 رو بلند کردم. صدام

 بله؟ -

 بمش از پشت در اومد. یصدا

 ام؟یتونم ب یم -

 .ریگفتم: نه خ دهیکش

 به در زد. یاتقه دوباره

 منتظر موندن ندارم. یترنم زود باش، من حوصله -

 راه باز، جاده دارز. ؟یگفت بمون یگفتم: خب نمون، ک یکردن ساپورتم به شوخ دایاز پ حالخوش

 تونست باشه. یم زهایچ یلیخ یکه زد نشون دهنده یذانعره یکردم ول یکردم نفهمه که باهاش شوخ ینم فکر

 !یلعنت ،یلعنت -

 .دیبار هم مشتش و محکم به در کوب چند

 سرم انداختم. یرو کنار گذاشتم و صدام رو رو یدروغ محض بود اما منم شوخ دمیبگم نترس اگه

 دونه؟یچاله م جانیا یچته تو؟ فکر کرد -

اما  ستین دونیبه سمتم هجوم آورد و داد زد: نه چاله م یبرزخ نیتمون شدن حرفم در اتاقم با ضرب باز شد و فرد با

 گهیفکر نکنم د یکن ریمنتظرم که اگر د نییپا ایاالن هم زود ب کنم،یجا چالت م نیهم یحرف بزن گهیکلمه د هیاگه 

 عمو بسته نگه دارم. شیبتونم دهنم رو پ

 رفتم. نییو شالم رو، رو سرم گذاشتم و پا دمیهم در اتاق رو محکم بست و رفت. من هم تند مانتوم رو پوش بعد
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هم خوب  یترسیاز عمو م یو احترام نذار ینترس یاد از هر ک یباال انداخت و گفت: خوشم م ییابرو دنمید با

 .یبهش احترام بذار دیبا یچه جور یدونیم

بودم  نیهم شهیاومدم، حالم اصال خوب نبود؛ دوباره تپش قلب گرفته بودم، هم رونیرو ندادم و از خونه ب جوابش

 شدم. یم یجور نیداشتم ا یاز حد فشار عصب ادیز یوقت

دراز  نیپشت به فرد ییجورا هیدادم و  نییرو هم پا نیماش یشهیرو خوابوندم و ش میصندل نیاز نشستن تو ماش بعد

 .کردیم یحوصله رانندگ یگذاشته بود و ب یکالم یب مِیکم آورده بود چون آهنگ مال گهیانگار اون هم د دم؛یکش

 شدم. داریب نیفرد یهام گرم خواب شده بودن که با صدابود که چشم  قهیدونم چند دق ینم درست

 .یو شکالت رو بخور، رنگ به رو ندار وهیمآب  نیترنم بلند شو ا -

 .میجواب پس بد دیهر دو با یبمون یجور نیاگه هم میرسیآروم شد و باز ادامه داد: االن م یاهیثان چند

 هام رو بستم.توجه بهش باز چشم یب

 .گوشه پارک کرد و بازوم و گرفت و به زور نشوندتم هیرو  نیگفت و ماش یاهلل اکبر نیفرد

 نکن. یامروز بسه، ترنم انقدر با اعصاب من باز یبرا -

شد؛ با دور زدن  ادهیپ نیانداختم که کالفه شد و بازوم رو ول کرد و از ماش نییبهش کردم و سرم و پا ینگاه مین

 در سمت من رو باز کرد و جلوم زانو زد. نیماش

 .نمتیترنم بب -

 رو ندادم. جوابش

 ا توام ترنم.بلند تر گفت: ب ییبار با تن صدا نیا

 چونم گذاشت: ریاش رو زبار انگشت اشاره نیهم سکوت کردم که ا باز

 حالت خوبه؟ -

 .دینشن یزیجوابم موند اما چ منتظر
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  ستان؟یماریب میسکوت نکن، بر یجور نیبگو، اصال داد بزن، من رو بزن اما ا یزیچ هی یدِ آخه لعنت -

 .شنیاالن نگرانمون م میبر نیبش ایهاش و آروم گفتم: نه خوبم، ب هام و دوختم به چشمو چشم  دمیکش یآه

 .ستادیشد ا بلند

 ه؟یچ یبرا دتیپر یرنگ و رو نیپس ا ؟یخوب یمطمئن -

 .نمیحرفم رو روش بب ریتاث یباال نگاه کردم تا بتونم با ارتباط چشم به

 خرده تپش قلب دارم. هی ستین یزیچ

کم  یچه جور ینیبیهست؟ م ادتیمن رو  ایخدا ،ایدرد قلبم و احساس کرد که رو به آسمون کرد و داد زد: خدا انگار

 آوردم خودت کمکم کن.

رو از رو داشبورد برداشت و به سمتم گرفت و با  وهیم کم آروم شد؛ شکالت و آب هی قیچند تا نفس عم دنیکش با

 .ادیگفت: بخور، بذار حالت جا ب یمیلحن مال

آروم گفتم:  یدهنم و با همون صدا یاش رو گذاشتم تو کهیت هیلرزون شکالت باز شده رو ازش گرفتم و  یهادست با

 .ستیرنگ و روت از من بدتر نباشه بهتر هم ن ،یدار ازین وهیشکالت و آب م نیانگار خودت هم به ا

 رو که به سمتش گرفته بودم رو کند. یاز شکالت کهیت هی

تو  ییو جا یکه من رو قبول ندار یجنگ یطرف باهام م هیدم خروست رو؟ از  ایقسم حضرت عباست رو قبول کنم  -

 .یش یطرف هم مثل االن نگران حالم م هیندارم از  تیزندگ

 دهنم چرخوندم. یشکالت رو تو کهیت

 .یمن یاز هم پسر عمومون باشه ب نیکه ب یباالخره هر خصومت -

 رو ازم گرفت آرزوش رو به زبون آورد. نگاهش

 ...هیاز  ترشیکاش ب -

 رو قطع کردم. حرفش
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 تکرار شه. یکنم باز شروع نکن، نذار دوباره همه چ یخواهش م نیفرد -

 ام رو تموم کنم بعد راه افتاد. وهیم صبر کرد تا آب یسر جاش نشست و کم نیتکون داد و با دور زدن ماش یسر

شد  ادهیهم بالفاصله بعد از من پ نیشدم؛ فرد ادهیپ نیو به ناچار از ماش دمیکش یقیبه برجشون نفِس عم دنیرس با

 .اومدیام راه مرو پارک کنه؛ بعد خودش هم قدم من شد و شونه به شونه  نشیرو به نگهبان داد تا ماش چیو سوئ

 بانو. دیما خوش اومد یشیبه منزل درو -

 .میشد یا شهیآسانسور ش سوار

 برج بود. اشون تو پنت هاوس ها اوضاشون مثل شما بود و خونه شیدرو یکاش همه -

 .دیخند بلند

 و بس. هیاکبر یفقط مخصوص خانواده نیا -

االنه که سقوط کنه و  کردمیحس م شدمیآسانسور م نیهر وقت سوار ا یوقت ترس از ارتفاع نداشتم ول چیه من

 و وداع بگم. یدار فان

 .دیکش رونمیاز فکر ب خوردیکه جلوم تکون م یدست

 .میدیترنم حواست کجاست؟ رس -

 رفت، رفتم. یاشون مکه به سمت خونه  نیزدم و دنبال فرد یاشده لبخند دست پاچه  هل

استقبالمون بلند شدن.، عمو و زن  یجلل همه برام ییرایبه پذ دنیبزرگ و رس یباز شدن در و گذشتن ما از راهرو با

 با مامان و بابام. «نیداداش فرد»و فربد «نیخواهرفرد»بایعمو و فر

 شیشگیو با لحن هم دیام رو بوس و گونه دتمیتو بغلش کش دمیکردم و به زن عمو که رس یپرسهمه سالم و احوال  با

 ترنم جان؟  یگفت: خوب زدیتوش موج م یکه مهربون

 زدم. شیبه مهربون یلبخند

 ؟یممنون زن عمو جان، شما خوب -
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 انداخت. یپشت سرم نگاه به

 .نمیعروسم و دستت رو تو دست پسرم بب یتو بش یوقت شمیبهتر هم م نیمن هم خوبم خدا رو شکر، اما از ا -

 .از پشت سرم بلند شد نیفرد یصدا

 .یمامان؟ فکر کنم شما به من قول داده بود -

 انداخت. نییعمو سرش رو پا زن

و تو  دیآ یانقدر بهم م نمیبیم یوقت تونم،یبحث رو وسط نکشم اما مادر باور کن نم نیآره قول داده بودم که ا -

 دلت...

 قطع شد. نیتوسط فرد حرفش

 مامان جان لطفا تموش کن. -

 که کنار عموم بود تو بحثشون مداخله کرد. بابام

 ؟یخوا یما رو نم طونیدختر ش نیا گهیان؟ نکنه درو تمومش کنه عمو ج یچ -

 گفت: نیبهم کرد، فرد یخگریزد نگاه توب یرو م یحرف به اصطالح شوخ نیکه ا نیح نیهم در

 ترنم احترام بذارم و منتظرش بمونم. ی گرفتم که به خواسته ادیمن  ست،یعمو، بحث من نخواستن ترنم ن دیینفرما -

 تکون داد. یسر بابام

 طور! نیکه ا -

 برداشت و جمع رو مورد خطاب قرار داد. یو سلطنت یمشک یرو به سمت مبل ها یقدم نیفرد

 .دینیلطفا بش د؟یستادیحاال چرا وا -

 مبل دو نفره نشست. هیهم خودش اول از همه رو  بعد

 .زمیهات رو عوض کن عز عمو گفت: برو باال لباس بودم که زن ستادهیسر جام ا فیبالتکل
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 شه برم اتاقت؟ یجون م بای: فردمیرفت پرس یکه داشت به سمت آشپزخونه م بایکردم از فر یتشکر

 رو به خدمتکار گفت و به سمتم برگشت یزیچ بایفر

 .زهیاما چ ،یتون یالبته که م -

 ه؟یچ دمیچشمم پرس یابروهام و اشاره با

 شد. دیکم سرخ و سف هیزد و  یخجول لبخند

 و خوابه. دهیتازه رس دیسع -

 بهش زدم. یچشمک

 نداره. یرادیا زمیباشه عز -

رو هم فشار دادم.  یهام رو حرص به سرعت نور از بغلم رد شد و من دندون دمینه که د ایبودم به فربد بگم  مونده

 از پشت سرم اومد. ییصدا

 خرده استراحت کن تا شام حاضر بشه. هی یهم خواست برو تو اتاق من، اگر -

 انداختم. نییو پا سرم

 ممنون پسرعمو. -

 .زدیموج م یصداش خستگ تو

 قابل شما رو نداشت ترنم خانم. -

وسط اتاق  یچهیقال یاتاق با سرمه ا وارید یِلیکه رنگ ن نیبرعکس خودش اتاقش مملو از آرامش بود. مخصوصا ا 

توالتش که پر از  زیم یکرده بود، مانتوم رو در آوردم و شالم رو هم از سرم برداشتم و جلو جادیا یقشنگ یهارمون

و مشغول درست کردن  موهام شدم. خواستم رژم رو  ختمبه  اتاق مرتبش اندا یکل یو نگاه ستادمیاُدکلن بود وا

 در مانع شد. یکنم که صدا دیتمد

 بله؟ -
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 ام؟یب تونمیترنم م -

 تختش گذاشتم. یبرداشتم و مرتب رو نیم رو از رو زممانتو شال عیسر

 .ایاره ب -

دفعه برگشت و  هیهاش، من هم مشغول کارم شدم که لباس ینگاه بهم انداخت و رفت سمت کشو هیداخل و  اومد

 صدام کرد.

 ترنم؟ -

 رژ رو باز کردم. سر

 بله؟ -

 شد. کمینزد

 ؟ینکن دیخواهش کنم رژت رو تمد شهیم -

 نگاهش کردم. نهیتو آ از

 چرا؟ -

 و گفت: به موهاش حالت داد یکم

ترش نکن، فقط پررنگ یتو که االن هم رژ دار گه،ینزن د ؛یخواد تو چشم باش یدلم نم د،یهم فربد هست، هم سع -

 خب؟

 و در رژ رو بستم و گفتم: دمیکش یپوف

 .نییرم پا یاز دست تو، من م -

 .میبا هم بر امیمنم ب ستایرو برداشت و گفت: نه وا خواستیرو که م ییهاهاش، لباسلباس یکشو یتو از

 تخت انداخت. یها رو هم رو یکیهاش رو عوض کرد و اون سمت حموم اتاقش رفت و لباس بعد

 .میحاال بر -
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 بود. دیبع یشلختگ نیهمچ یمنظم و مقررات نیفرد از

 .نیفرد یاشلخته یلیاه اه خ-

 زد. یلبخند 

 .یفقط االن چون عجله داشتم که نکنه بر شه،ینه هم -

 خواستم برم. یگه حاال انگار کجا م یم یجور هیتو به خدا،  یا ونهیخنده و گفتم: د ریز زدم

 هام قفل کرد و نجوا کرد. چشم یرو تو نگاهش

ر تو قدم برداشتن کنار تو بودن و کنا هیثان هیهر  یساله برا ۱۸ یآره خب بخند، خنده داره که مثل پسر بچه ها -

 حاضرم تموم دار و ندارم رو بدم.

 پخش و پالش رفتم و غرغر کردم. یهاسمت لباس به

گه  یاتاقت نم ادیکه اگر زن عمو ب میرو تا کنم بعد بر هانیمن ا ستایاصال وا ،یکرد شیهند لمیبابا باز هم که ف یا -

و اون وقت من هم تا  رهیگ یمن رو واسه پسر خل و چلش نم گهیو د ستین یگه ترنم زن زندگ یم یتو عجله داشت

 مونم. یبابام م شیر خیآخر عمر ب

آروم دو طرف صورتم رو گرفت؛ من که هنگ کرده  یلیاش رو با هام کم کرد، خزد و فاصله  ینیریلبخند ش نیفرد

 یتر شد و به نرمحرکت من لبخندش پررنگ  نیکردم، با ا یزده داشتم نگاهش م رونیاز حدقه ب یهابودم با چشم

 .دیرو بوس میشونیپ

 علل حساب باشه تا هر وقت که سندت به نامم خورد. نیا -

ها نشون و خودم رو مشغول تا کردن لباس  دمیانداختم و لبم رو به دندون کش نییکه سرخ شده بودم سرم رو پا من

 بلند شه. نیفرد یخنده یدادم که باعث شد صدا

 .یش دیسرخ و سف یجور نیا یباور کنه تو بلد یعمرا کس -

 حرفش لبم رو محکم تر به دندون گرفتم. دنیشن با

 ست. چارهیکنن کار من ب یهمه فکر م نییپا میرو،  االن بر چارهیب یخب بابا بسه داغون کرد -
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 .یکن یخود م یمردونه ش کردم و با غضب گفتم: تو ب یحواله بازو یتموم شدن حرفش مشت با

 .ستمیو مجبورم کرد وا دیراه افتادم که جلوتر برم؛ دستم رو کش بعد

 م؟یامشب دور هم جمع شد یچ یبرا یدون یترنم م -

 نگاه ش کردم که خودش ادامه داد. یسوال

 بخونن. غهیخواستن برامون ص یمن و تو رو به هم محرم کنن، م خواستنیچون م -

 .دتمیاشکم به آغوش کش یقطره  نیاول دنیچک با

  ه؟ینکن، چرا گر هیگر سیه-

 گفتم: ا...ما...ام..ا...م..ن...من... دهیبر دیشد بر یم دهیکه به زور شن یخفه کردم و با صدا نشیهقم رو تو س هق

 من رو از خودش جدا کرد. نیفرد

 درسته؟! ،یخوا یاما تو من رو نم -

من به خاطره تو پا گذاشتم رو دلم و  شتمیادامه داد: نترس ترنم من پ نینه تکون دادم که فرد یرو به نشونه سرم

من تو رو کمال  نیمن رو بب ارم،یکه من بخوام به زور به دستش ب ستین ییزهایو گفتم ترنم جز چ ستادمیجلوشون وا

ها هم گفتم اون نداره، من به  یاز نظر من جسمش ارزش اشهکه روحش و قلبش با من نب یخوام چون ترنم یو تمام م

 .یمونم، منتظرتم که تو قلبت راهم بد یمن منتظرت م

 اشک هام رو پاک کرد و خسته ادامه داد. بعد

 .زیه ام نرکه من زند یرو تا وقت هانیا -

 اش کنم؟ رو مهمون گونه یدونم چطور آشوبه بوسه ا یتشکر از دل صبورش که م یاگه برا هیگناه بزرگ ایخدا

 .دمیآروم گونه اش رو بوس یلیپام بلند شدم و خ یپنجه رو

 .ادیز یلیممنونم ازت، خ یلیخ -

 رو، رو قلبش گذاشت. دستش
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 قلبمون رو نداشت بانو. ی قابل ملکه -

 هم شد. نیفرد یهالب یزدم که باعث نقش بستن لبخند رو یلبخند

 یقدم شدم و باهاش دست دادم و سالم و احوالپرس شیپ دیسع دنیبودن، با د دهیرو چ زیم نییپا میدیرس یوقت

نفهمه گفت: خدا  یکه کس یو آروم جور دیکردم و بعد رفتم کنار مامانم نشستم و طبق معمول مامانم برام غذا کش

 چشمم اشک. هیچشمم خون بود  هیرو وگرنه از امشب  نیبده فرد ریخ

 .دیرو خر میگوش مامانم گفتم: آره، امشب زندگ ریاز غذام خوردم و ز یقاشق

 .دیکش یآه آروم مامانم

 سپارمت به خدا. یفقط مرسه که  ازت محافظت کنم،  یکه زورم به بابات نم فیح -

مادر و  نیا کنیتو ج کیچه ج نینشسته بود گفت: اوه بب نیمامانم و کنار فرد یرو به رو زیکه اون طرف م بابام

 کنه. ریخدختر، خدا به 

 به روم زد. یعمو لبخند زن

 .دیداداش حم دینکن یحسود -

 .ختیبرنجش ر یخورشت رو یکم بابام

مادر شوهر  ،یکنه، همه راض یانقدر ناز م نیفرد یخواد که برا یم یچ یدختر از زندگ نیدونم ا ینم گهیواهلل من د -

 ...نیدونم چرا فرد یمن نم ،یخوب نیبه ا

 .دیوسط حرف بابام پر نیفرد

 نیراجع به ا گهیکه تا ترنم نخواد د میما توافق کرده بود د،یبحث رو ادامه ند نیا گهیکنم د یعمو خواهش م -

 ه؟یچ یبرا گهیها دحرف نیا دونمیزده نشه، من  نم یموضوع حرف

 انداخت. نیبه فرد ینگاه عموم

 یریجلو گ یو پر خطا، ما هم برا دیشما جون م؛یوصلت دار نیپسرجان ما فقط و فقط به خاطر خود شما اصرار به ا - 

 .میکه بهم محرمتون کن میگرفت میمیامروز با داداش تص ،یاحتمال یاز  خطا
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 به عمو نگاه کرد. میو مستق دیدست از خوردن کش نیفرد

 د؟یرو گرفت میتصم نیر زده که اس ییمگه از ما دوتا تا به حال خطا -

 رو بابام داد. جوابش

 .یاحتمال یبابات هم گفت خطا ینه اگه دقت کن-

 .دیآب نوش یاجرعه نیفرد

 یاز ما راض یکی دیکه شا دیموضوع توجه نکرد نیدرصد به ا هیاما  دیتوجه داشت یاحتمال یجالبه، شما به خطا -

 نباشم؟ یمن راض دینباشه، اصال شا

 یصالحش رو م یگفت: چرت نگو، مشکل تو فقط ترنمه که اون هم پدرش بهتر از هر کس نیبا پوزخند رو به فرد عمو

 دونه.

 .دیهم دست از غذا خوردن کش بابا

 .میخون یرو م غهیحق با داداشه بعد از شام ص -

پر  یهاداشتم با ماساژش  از حجم بغضم کم کنم و چشم  یگلوم بود و سع یبه من کرد که دستم رو رو ینگاه نیفرد

پلک  هیکنم اما ناموفق بودم و با  یریداخلش جلوگ یجمع شده یهااشک  زشیاز خواهش و اشکم رو نبندم تا از ر

 .دنیگونه ام غلت روکردن و تند تند  دایهام راهشون رو به  پاشک  کیزدن کوچ

 بلند شد. شیاز رو صندل یعصب نیفرد

کنم که تک تکتون بدتر ازش  یم یکار نمیاشک ترنم رو بب گهیقطره د هیبحث مزخرف رو که اگر  نیا دیتموش کن -

 .دیکن هیگر

 .میهات رو بپوش بررو کرد به من و گفت: پاشو لباس  بعد

 بغض از جام بلند شدم که بابام هم بلند شد. با

 نامحرم. هیاون هم با  ؟یکجا به سالمت -
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و  کنمیمحرم درکش م یبهتر از شما یلیکرد و رو به بابام گفت: من نامحرم خ یبدتر قاط نیمن، فرد نشستن با

 اگه به صالحش باشه. یرو نداره مجبورش کنم حت طشیشرا ایکه دوست نداره  یزیبه چ ستمین یراض

 به من کرد. ینگاه تند بعد

 ها نشکسته.حرمت  نیاز ا ترشیپاشو تا ب-

 و دستم رو گرفت. کمیبار عمو بلند شد اومد نزد نیبلند شدم که ا دوباره

 نه به عنوان پسر عمو، دختر عمو. یبر یقانون دیبا یبر نیبا فرد یخوا یاگه م - 

 هممون رو به صرف شما دعوت کرد. عموزن

 .دیغذاتون رو بخور دینیتو رو خدا بش -

 شامت رو بخور. زیسر م نیکن و بش یادامه داد: از پدرت و عموت معذرت خواه نیرو به فرد بعد

 هل داد. زیو به داخل م شیصندل نیفرد

 خودم و ترنم دفاع کردم. یعیکنم، من از حق طب ینکردم که بخوام معذرت خواه یمن کار اشتباه -

 به من انداخت. ینگاه بعد

 ؟یآ ینم -

 بابام مانع از ادامه دادنش شد. یبرداشتم که صدا نیرو به طرف فرد یرو از دست عمو جدا کردم و چند قدم دستم

 واست وجود نداره. یبرگشتن گهیبدون د یبرو ول یر یم -

 .از جاش بلند شد یاشک یهابا چشم  مامانم

 .گردهیآروم شد برمخرده که  هینکن، بذار بره  تیقدر اذ نیام رو ا تو رو خدا بچه دیحم -

 :  مگه نه ترنم؟دیکه زده بود قرص نبود رو به من پرس یانگار ته دلش از حرف بعد

 هام رو پاک کردم. پشت دست اشک با
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 تو رو خدا من رو فقط به خونه برسون. نیفرد -

 زد. یلبخند کم رنگ مامانم

 .یداریمن فدات بشم که بازم حرمت نگه م یاله -

هام رسوندم و لباس نیها هم تشکر کردم و با دو خودم رو  به اتاق فرد نیزدم و از عمو ا یبه مامانم لبخند دردناک رو

 زدم. رونیو از ساختمون ب دمیرو پوش

 .نیتو ماش نم؛یکه زد خواست بش یبا بوق نیزدم که فرد یام شدت گرفته و هق م هیآزاد گر یبرخورد هوا با

 .میبه شکستنش نداشت یلیکدوم م چیحکم فرما بود و ه ینیسنگ سکوت

 بشم که گفت: مراقب خودت باش. ادهیاومدم پ نیفرد دیترمز شد با

 .یمکث کردم و بعد آروم گفتم: باشه، ممنون بابت همه چ یکم

دوش آب  ریهام زرو تخت با همون لباس فمیو با پرت کردن ک دمیبه سمت اتاقم دو میخانه رو باز کردم و مستق در

هام رو در آوردم و خودم رو که آروم شدم لباس یکم کرد،یآرومم م شهیبود که هم یزیتنها چ نیا دیسرد رفتم، شا

شد تمام ذهنم  یکردم بخوابم اما واقعا نم یو سع مرو دمیبه سمت تختم رفتم و پتوم رو کش چیشستم و حوله پ

 بود. نیفرد یها تیبابام و حما یاتفاق امشب و حرف ها ریدرگ

 نبود که االن هست! ینیا میوقت زندگ چیشد منم دوستش داشته باشم! کاش ه یم کاش

 در اتاق به خودم آوردتم. یذهنم بودم که صدا یهاکاش  یا ریدرگ هنوز

به  گهیندادم که بره، باز چند ضربه د یجواب نیخواست مخصوصا بابام رو، به خاطر هم یکس رو نم چیصحبت با ه دلم

 بلند شد. دیلرز یمامانم که از بغض م یدر خورد و به دنبالش صدا

 .یستیدونم خواب ن یمامان جان م ایب ره،یدلم آروم بگ نمتیدر رو باز کن بذار بب ایترنم؟ دختر مامان؟ ب -

 صدام رو صاف کردم. یسرفه ا با

 خواد تنها باشم. یاالن دلم م نمتیب یمامان برو فردا م -
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 نیام اگوشه  گریبا ج دیبه خدا با بابات دعوا کردم؛ گفتم نکن حم ،ییقربونت بره که چهارده ساله تنها مامان -

 تشیکنه، اذ دایرو پ شیرو ندارم، گفتم بذار خودش راه زندگ یکی نیتحمل از دست دادن ا گهیتا نکن که د یجور

 .مکه هنوز عاشقت نیبا ا ینیب ینم گهینکن و گرنه من رو د

خودم و بابات رو شکستم و  نیبار حرمت ب نیاول یباز ادامه داد: ترنم من امشب برا یسکوت کرد ول یالحظه چند

 .گذرمیگفتم اگر بخواد از تو به خاطر صالحت بگذره منم ازش م

و در رو باز کردم و خودم رو تو بغلش پرت  اوردیدلم طاقت ن گهیانگار پشت در نشست و هق هقش بلند شد، د بعد

 کردم.

 ؟یکن سشونیخ هیکه با گر ستیبه رنگ شبت ن یهاچشم  نیا فیآخه؟ ح یکنیم هیترنم فدات بشه چرا گر -

 .دیام و بوسشونه یرو

نرم بشه و  دتیدل بابا حم دیتا شا کنمیم هیآد که برات انجام بدم، گر یاز دستم بر نم یچون کار کنمیم هیگر -

خوشبختت  تونهیکه م یکه انگار تنها مرد زنهیاز صالحت حرف م یجور هینباشه  نیانقدر مصر به ازدواج تو با فرد

 ده؛ینرس کمیو  ستیام هنوز به بسن رد کرده طفلک بچه  انگاربا ترنم برخورد نکن که  یجور هی گمیم نه،یکنه فرد

و به  میبخواد خودش طعم عشق رو مزه مزه کنه همون طور که من و تو تجربه کرد دیگفتم بهش فرصت بده شا

بهش گفتم فکرهات رو کن که  گذرم،یازت م یگفتم فرصت بده که اگر ند م،یخاطرش از خانواده هامون گذشت

 م.ببر یزندگ نیمثل سابق صبر و تحمل ندارم پس نذار از تو و ا گهیچهارده ساله که د یوند یخودتم م

 که بابام اومد. میدر آروم کردن هم داشت یو سع میزد یهر دو هق م گهید حاال

 .دیتموش کن گهیبسه د -

 و رو به مامانم گفت: باشه، قبول. دیکش یپوف کالفه ا بعد

 خرده از من فاصله گرفت. هیهاش رو پاک کرد و اشک  مامانم

 ...ایگذشتنم  ؟یکدوم قسمتش رو قبول کرد -

 .دیبه صورتش کش یدست بابام

 .یوقته که گذشت یلیخردم نکن نذار فکر کنم خ گذرم،یقدر نگو ازت م نیفرشته نگو، ا -
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حرف رو نزده بودم اما خودت به  نینگذشتم تا به حال، تا به امشبم ا -. ستادیبلند شد و رخ به رخ بابام ا مامانم

دارم خردت  یگینم گهیو اون وقت د اشندهیآ یتو برا یتر از نگرانمحکم لمیدل یفهم یم ینگاه بنداز هیدخترت 

 کیکوچ یایرو، رو به دخترت باز کنم تا دن اتهدارم با عشقم چشم یچون خردت نکردم فقط سع کنمیم

 بهت نگرفتم. یاخرده نیترکیکوچ یکه چرا چهارده ساله با وجود اون اتفاق حت یتا بفهم ینیاش رو ببدخترونه

 هاش رو بست.مبا درد چش بابام

 گفتن داشتم. یبرا یکه االن حرف یگرفت یکاش م -

 هاش رو پاک کرد.مانتوش اشک نیآست یبا گوشه  مامانم

 ،ییطرف ماجرا هیخودت  هیقض نیاومد اما سر ا یازت بر نم یو کار یتو مقصر نبود هینگرفتم چون تو اون قض -

 کدومش قبوله؟ ینگفت

 .دیرو پر کرد و مامانم رو به آغوش کش نشونیب یرو به جلو برداشت و فاصله  یتموم شدن حرف مامانم، بابام قدم با

و دخترم  یکه فقط تو توش امیاز دن گذرم،یام اما از تو نمپدرانه یاز صالح دخترم، از نگران ز؛یاز همه چ گذرمیم -

 .گذرمینم

زدم که  یافتاده بود و داشتم زار م انیاحساساتم به غل یمامان و بابام بدجور یهاحرف  دنیصحنه و شن نیا دنید با

 ییسه تا دنم،حاالیبه آغوش کش ییدستم رو گرفت و بلندم کردن و دوتا یکیهام و مامانم هم اون از دست یکیبابام 

 .میرو بغل کرده بود گهیهم د

 .دیبسه سرم ترک د،یکردیو رو نم دیبود یمادر و دختر عجب کول -

 خودش رو ازمون جدا کرد و دست به کمر زد. مامانم

 ؟یکول یگیبه ما م ؟یچ -

 یاز بازو یشگونیکه مامانم ن میکرد یکلمه نگاه م نیمامانم نسبت به ا دیشد تیمن و بابام متعجب به حساس حاال

 بابام گرفت.

 زود باش بگو. ،یبگو با ما نبود دیحم -

 ؟یشنویم یزیترنم تو چ شنوم؟ینم یزیکرد و ادامه داد: چرا چ یمکث کوتاه بعد
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 یکه سع ییبشه و با صدا شتریبابام ب یکردم که باعث شد فشار دست مامانم رو بازو یبه مامانم زدم و نوچ یلبخند

 کنم. یبگو وگرنه گوشتت رو م دینشونش بده گفت: حم یداشت عصب

 .گمدیه گفت: نمسرش رو به عقب پرت کرد و با قهق بابام

 به بابام نگاه کرد و بعد به من اشاره داد. یحرص مامانم

 مامانم قهقه زد. بارنیبازوش رو به دندون گرفتم که ا یکیکه کارم رو خوب بلد بودم اون  منم

 ؟یگیآقا هنوزم نم نمیبب -

 به هردومون انداخت: ینگاه بابام

 .دیخورینم ینه بابا شما اصال به کول -

 شدنه. میزد و با چشمک به من گفت که وقت ج یبشکن مونیروزیخوشحال از پ مامانم

 تو اتاق من و در رو قفل کردم. میدیبا مامانم پر عیحرکت سر هی تو

 بزن قدش. نه،یا ولیا -

 بهم کرد. یکه مامانم نگاه دمیاش رو محکم بوسقدش و گونه زدم

 ؟یمگه لباس ندار ؟یچیتو چرا حوله پ -

 اش به کشو و کمد پر از لباسم بود. هیکنا

 چرا دارم اما حسش نبود. -

 تختم نشست. رو

 ندارم. یپرستار یبپوش که حوصله یچ هیاتم بشکافه پاشو  خواستهیحسش نبود انگار م گهیم یجور هی -

 چشم. یبه رو یرو گذاشتم رو چشمم و گفتم: ا دستم

 در اتاق اومد. یبود رفتم که باز صدا دهیو به سمت تختم که مامانم روش خواب دمیرو پوش هاملباس
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 بله بابا؟-

 رو در ضرب گرفته بود. بابام

 تو. امیدر رو باز کن بذار ب ایترنم ب -

 .دیرو تخت دراز کش مامانم

 با ختم من و ترنم. شهیاتاق چون اومدنت مصادف م نیتو ا یآ یآقا شما امشب نم رینخ -

 ؟یزن یکه م هیچه حرف نیگفت: خدا نکنه ا یدست از در زدن برداشت و با لحن شاک امباب

ندارم چرا  تونیدر رو باز کن به جون بقال سر کوچمون کار نیا ایمن رو مخاطب قرار داد و ادامه داد: ترنم بابا ب بعد

 .برهیمن بدون خانمم خوابم نم دیفهمینم

 .دیخند زیر مامانم

 خوام پبش دخترم باشم. یم اما من امشب -

 به در زد. یلگد یحرص بابام

 .یدخترت باش شیکه شما هم پ میخوابیم یینداره سه تا رادیخب ا م،یافتاد یریعجب گ -

 گفت: انگار تحفه است. یتر فیضع یبعد با صدا 

 در شدم. کینزد

 .دیگفت یچ دمیبابا خان شن -

 .گفتمیکه نم ینشنو خواستمیاگر م گهید یمن هم گفتم که بشنو -

 اشاره داد که در و باز کنم. مامانم

شما  ییبازوهاش رو نشون داد و گفت: خدا میو باز کردم و بابام اومد داخل و رو به ما که حاال رو تخت نشسته بود در

 از بس... دیباغ وحش یتو ریش هیشب شتریب دیندار هایبا کول ینسبت چیه

 مگه نه ترنم؟ مییحرفش رو قطع کرد و خودش ادامه داد: از بس که قو مامانم
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 و گفتم: بله چه جورم. دمیخند

 هم اومد رو تخت نشست. بابام

 هاتون رو باز کنم. یمن براتون پپس دیبد -

 .میدیرو تختم. خواب ییباالخره سه تا گهیخرده سر به سر گذاشتن هم د هیاز  بعد

خوابم و چرخش  یخوب م یلیتر از حد معمول ساخته شده بود آخه خکه به سفارش بابام بزرگ یدو نفره ا تخت

 زنم تو خواب یم یدرجه ا ۳۶۰

هاش که دو  عقربه دنیانداختم و با د یتختم بود نگاه یو به ساعت خوشگلم که درست رو به رو دمیکش یا ازهیخم

رو پشت سر  میزندگ یروزا نیاز بلند تر یکی روزیدم فکر کردم دو با خو دیداد مغزم سوت کش یبامداد رو نشون م

به سقف اتاقم موهام رو، رو  رهیبودم خ دهیخواب نشونیبه مامان و بابام که حال ب یریگذاشته بودم با گفتن شب بخ

دادن تا  یم ادیآوردن و به ما  یرو با خودشون م تیمیصم نیدعواها ا یبالشتم پخش کردم و آرزو کردم کاش همه

مسائل رو به موقع درک  نیا هایرانینه بعد از مرگش، کاش ما ا میبراش ارزش و احترام قائل باش میرو دار یکس

چرت و پرت سر هم  شتریب نیکاش من زودتر خوابم ببره تا از ا م،یشدیتا به مرده پرست بودن معروف نم میکردیم

 نکردم.

 فرو رفتم. یقیوار بسته شدن و به خواب عم کیهام اتوماتکه به دنبالش چشم دمیکش یاازهیخم باز

و برداشتمش و بدون نگــاه به  زمیشدم و تلوتلو خوران رفـتم سمت م داریب میرو مخ زنگ گوشـ یبا صدا صبح

 جواب دادم: سالم، بله؟ دمیکشیم ازهیکه خم یشماره در حال

 م آشنا بود.برا یلیمانند اون طرف خط خ غیج یصدا

 ؟ییمعلوم هست تو کجا چیه -

 ؟ییتو لویآ...ن -

 دانشگاه؟ یومدیتوان، چرا ن ی دل خـسته یهاپه نه په عاشق-

 .دمیکش گهید یاازهیخم

 ؟یچ یدانشگاه برا -
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 ترنم تو حالت خوبه؟. یوا -

 براش چشم غره رفتم. یپشت گوش از

 ؟یحال من رو بپرس یزنگ زد یسحر یآره، معلومه که خوبم کله-

 دختر. مهیو ن کیساعت  ه؟یسحر چ یتو، کله یشد یبسم اهلل باز که جن-

 برام دور از تصور بود. درکش

 دروغ؟ -

 نه؟ ای یآ یه؟میمطمئن گفت: دروغم چ ییبا صدا لوین

 نشستم. زیم یبرداشتم و رو یقدم

 م؟یمگه کالس دار -

 .خورهیمعلوم بود داره حرص م قشنگ

 کنه؟یش رو امروز بر گزار مبه جاش کالس ادیتونه ب یداره و نم ناریگفت دوشنبه سم یاستاد نب ستین ادتیآره -

 و خاروندم. سرم

 آد من؟ حاال چند تا چند کالس؟ ینم ادمیچرا -

 هم چهار و چهل و پنج تا هفت. یکی میدو تا چهار ون یکی ،یبس که خنگ-

 رو پا انداختم. پا

 اوه مگه جنگه؟ -

 نه؟ ای یآ یم ستینه ن -

 دنبالت؟ امیآم، ب یو گفتم: آره م دمیپر نییپا زیرو م از

 نه من دانشگاهم.-
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 صدام به خاطر تعجبم باال رفت. تن

 دانشگاه؟! -

 دانشگاه. میناهار بعد هم اومد میآره ساسان اومد دنبالم اول رفت -

 شنوم. یم دیجد یزهایزدم و گفتم: به به چشمم روشن خانم، چ یسوت

 .ینکن ریجو نده، برو حاضر شو که د یالک -

 .نمتیب یباشه پس م -

 .ایزود ب -

 شیآرا هیو  نهیآ یو بعد از شستن صورتم نشستم جلو ییکاناپه پرت کردم و رفتم به سمت دستشو یرو رو یگوش

و برداشتن  میمشک پیخوش فرمم کردم و با زدن ت ینیو ب یا قلوه یو درشتم و لبا دهیکش یهاچشم  یچاشن میمال

 راه افتادم. دانشگاهکردم و به سمت  یو از مامانم خداحافظ نییبا دو رفتم پا چمیسو

رو  نگاهش«یتک هیدوتا پشت هم و »که با زدن  بوق مخصوصم  رونیاومد ب یکه داشت م دمیرو د لوین دمیرس یوقت

 برم. ششیتا پ ستادیتاسف تکون داد و ا یاز رو یحرکتم سر نیبا ا لویسمت خودم، ن دمیکش

کردم و تو  زونشیشونم م یبغل دستم برداشتم و همون جور نشسته رو یرو از  صندل  فمیک نم،یپارک کردن ماش با

 پرواز کردم. لویظاهرم، به سمت ن یبه خودم لبخند زدم و مطمئن از خوب نهیآ

 .میدیکرد قرن هاست هم رو ند یفکر م دی دیما رو م ایدونست  یکه هر کس نم میهم رو بغل کرده بود یجور

 .یبسه بابا خفم کرد -

 در گوشش زمزمه کردم. آروم

 اتم؟ کشته مرده ایدلم برات شده  یفکر کرد س،یه -

 :دیبود پرس دهیرو فهم هیکه قض لوین

 آد؟ یداره م یباز ک -
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 .گهیگفتم: همون دختره د آروم

هم مثل االن با جلبک  یگاه کنهیم یبرابر شتنیبا ان یقدر نوسان داره، گاه نیا لوین یویک یآ نیچرا ا دونمینم من

 زنه. یمو نم ایکف در

 کدوم دختره؟ -

 .گهید گمینگار رو م ویک یآ یگفتم: وا یحرص

 .دیخند زیر

 نچسبم باهاشه؟ یإ؟ اون پسره -

 :دمیهم و بوس یگونه

 داه بود. شنهادیبود که بهم پ شیپ یهفته نیهم دستش رو گرفته که انگار نه انگار هم نیآره همچ -

 : دیتو همون حالت آروم پرس لوین

 کنن؟ ینگامون م -

 هام گفتم: آره. تکون خوردن لب بدون

 پس داشته باش. -

 دنبال حرفش خودش رو ازم جدا کرد و بلند گفت:  به

 !یما شد یحالم که باالخره تو هم قاطترنم چقدر خوش یوا-

 رو گرفتم و گفتم:  هیکه زد قض ینگاه کردم که با چشمک لویبه ن گنگ

 که! هیچه پسر گل یدون یآخه نم لوین یوا -

 فارق.که امروز عاشق بشه و فردا  ستیها نفرق داره و از اون  هیبا همون تن صدا ادامه داد: من که گفتم با بق لوین

 ی: راستدیپرس لویخنده که ن ریز میزد ییهاش رو تند تر کرد، با دور شدنشون دوتاو قدم  دیوضوح رنگ بهزاد پر به

 ؟یاسم آقاتون رو نگفت
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 .گهیام داشتم گفتم: خورزو جونم د در کنترل خنده یهمچنان که سع من

 «.هیالیخ تیشخص هی خورزوخان»

 دست رو شکمش گذاشت. لوین

 .یریبگ تیحالل یعمرته اومد یآخرا ای یشد ونهیباز د ایکه گفتم  یبغلم کرد نیلحظه همچ هیتو،  ینترک یوا -

 .دمیمحکم تو سرش کوب فمیک با

 بندم. یتو رو نخورم که بار سفر نم یمن تا حلوا نمیشو بب سیه -

 و ماساژ داد. سرش

 قناص شه؟ تیبارب کلیبزنم که اون ه یکیره،  خوبه من هم  یبشکنه اون دستت که انقدر هرز م -

 .دمیخند

 بزن؟ یتونست-

بغل گذاشتم تا مثال  یرو، رو صندل فمیمونده به آخر نشستم و ک یکی فیرد شهیبه سمت کالس و مثل هم دمیدو بعد

 جا گرفته باشم. لوین یبرا

 ین به سمتم جلب شد و سوالکه حواس اکثرشو دمیکش یبلند نیبود ه میها من که سرم تو گوشاومدن اکثر بچه  با

 .مونیکه از همه کم طاقت تر بود گفت: چه مرگته؟ ترسوند لوینگاهم کردن، ن

 زدم. ییدندون نما لبخند

 پنج شنبه دعوتتون کنم باغمون. نیا یرفت که برا یم ادمیآخه داشت  -

 ؟یچ ی: باغتون؟ برادیپرس لوین باز

 سر گفتم آره و ادامه دادم. با

 .میگرفتم گفتم دور هم باش کیکوچ یمهمون هی -

 حرفم بودن؛ یادامه دنیحلقه زدن بودن و کنجکاو شن لویموفق شده بودم بچه ها رو جذب کنم که دور من و ن انگار
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 شده؟ یزی: چدنیبچه ها دور ما جمع شدن پرس دنید یو نگار که تازه اومده بودن داخل کالس وقت بهزاد

 .میتوپ افتاد یمهمون هیکه پنج شنبه  ایاز پسرها گفت: آره داداش ب یکی

 !ه؟یخبر ،یجمع بچه ها شده بود رو به من گفت: به سالمت یکه حاال قاط بهزاد

 نشون دادم. یخاک یکره یآدم رو نیزدم و خودم رو خون سردتر لویبه ن زیر یچشمک

  ؟یمثال چه خبر -

 سوال رو نداشت کامال هول کرده بود. نیکه معلوم بود توقع ا بهزاد

 گه؟ید یزیچ ،یتولد ،یعروس ،ینامزد دونم،ینم -

 !میکنیها شما رو دعوت نم زد و رو به بهزاد گفت: آقا بهزاد ما که تو اون مراسم ییلبخند دندون نما لوین بارنیا

 کالفه گفت: بهزاد

 ه؟یچ قایبگه موضوع دق یکیبود، پس  نیتعجب من هم از هم -

 هیشب یمهمون هینکردن موضوع گفتم:  دایکش پ یحرفش سر تکون دادن و من هم برا دییتا یها هم به نشونه بچه

 توپ. یدورهم هیگفت  شهیم ست،ین یاما پارت یپارت

 بهم رفت. یاچشم غره لوین

تر از لول اون طرف هی نیا یهایگه، مهمون یچرت م یول ستین یگه پارت یم شهیترنم هم دیدون یشما که م -

 هاشه. یمهمون ی هیهم که اصال پا یدنیماشاا...همه آزادن و با پارتنر و نوش ه،یپارت

زدن، منم  غیکه بچه ها شروع کردن به سوت و دست و ج ستین یطورنیاومدم بگم نه ا لویمحض ساکت شدن ن به

 میآخه ن شه؟یم لیاز بچه ها گفت: به نظرتون هنوز کالس تشک یکیکردم که  یمثل عالمت سوال نگاهشون م

 .میبر دیپاش گمیمن م ست،ین یاز استاد خبر یول میجا نیساعت که ما ا

به  یمیها بلند شده بود که در کالس باز شد و استاد کرچند تا از بچه ولیا ولیهمون بساط سوت و دست همراه ا باز

استاد خشکمون زده  دنیو با د میهمه سر پا بود بایبه جمعمون که تقر ینگاه کل هیوارد کالس شد و  یاستاد نب یجا

 .دینیبود کرد و گفت: سالم لطفا بش
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 .دیکش رونیبه ب یپوچ یما رو از خلسه  

 !دیفکر کنم اشتباه اومد میاالن با شما کالس ندار میدون یکه ما م ییاستاد تا اون جا دیاز پسرها گفت: ببخش یکی

 گذاشت. زشیم یرنگش رو رو یاچرم قهوه  فشیک استاد

 یشخص لیاما بنا به دال دیگل گالب که طبق معمول زبون جمع شده، آره درسته با من کالس نداشت ریبه آقا ام -

رو در خدمت  یو چند ساعت امیب شونیا یجا ستین یو به من زنگ زدن و گفتن اگر زحمت انینتونستن ب یاستاد نب

 باشم. زانیشما عز

 زد. یبشکن ریام

 .میمثل شما کالس داشته باش یچه بهتر ما که از خدامونه با استاد. باحال -

 رو به جمع ادامه داد: مگه نه دوستان؟ بعد

 . میکرد دییحرفش رو تا یهمگ

 اومد سر کالس. نیچه خوب شد که ا یوا -

 تکون دادم و گفتم: یسر

بدون فکر  یا گهیرو به کس د یچند مدت هی یباشه قول داد ادتیدوما شما اگه  گنیم ایبه اش نیخانم اوال ا لوین -

 .یآقا فرصت بد نیکردن به ا

 زد. یخندشین لوین

اصال  ه،یدم اما نگفتم که حتما بعد از تموم شدن فرصتش نظرم اوک یآره گفتم فرصت م ن،یا یگیخودت هم که م -

 شه؟ یم یعنیمنم انداخت،  ی چارهینگاه به دل ب هیتا اون موقع در رحمت خدا باز شد و  دیشا

 آروم زمزمه کرد: کاش بشه! بعد

 تاسف تکون دادم. یاز رو یسر

 .لویجمع کن خودت رو ن شیا -
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 رو برام تنگ کرد. هاشچشم

  ؟ینککالم من استفاده  کهیاز ت یتون یگفته م یاصال ک ؟یچته امروز دور برداشت -

 چپ نگاش کردم که خودش مشغول درس گوش دادن نشون داد. چپ

 که برداشتم بازش کردم. فمیکاغذ پرت شد رو ک هیحوصلم سر رفته بود  یکه حساب قهیاز چند دق بعد

 «باحال کالس یهااز بچه یطرف جمع از»

 !یخودم گفتم: اه  اه چه از خود راض شیپ

 «یکناگه استاد رو هم دعوت  شهیخوب م یلیخ ترنم»

 یگفتم عمرا قبول م یبه استاد م میخواستم، مطمئن بودم اگر خودم مستق یشد که من م یم یداشت همون درست

هام نقش بست که رو لب  یثیافته، از فکرم لبخند خب یبرگه  دستش ب نیکردم که ا یم یکار دیپس با ادیکرد که ب

 قورتش دادم و در جوابشون نوشتم: عیسر

 یشرکت تو مهمون یبرا یلیحال، شرمنده دوستان اما فکر نکنم استاد تما یاز دوستان ب یجمع یطرف ترنم برا از»

 «من داشته باشن.

 نشد. یطوالن ادیکه اومده بود و منتظر جواب شون شدم که  خداروشکر ز یرو پرت کردم به همون سمت کاغذ

 «آد. یاست و م هینکن معلوم که استاد پا تیاذ ترنم»

فکر  ستین هیهم خشک مذهبه و اصال هم پا یلینظر شماست نه من، به نظر من که استاد خ نیاما ا»دادم: جواب

 «.ادیمنم خوشش ب ینکنم از مهمون

دوباره کاغذ به طرفم پرت شد؛ بازش کردم و  دهینکش قهیها که به دقدوباره کاغذ رو پرت کردم سمت بچه بعد

 خوندم.

 «.میکنیم شیما، ما راض یقبول نکرد پا تو بگو اگر استاد ترنم»

 نوشتم: باز

 «شه. یبد م یلیمن خ یچون اگر استاد قبول نکنه برا هیمنف نظرم»
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از دستمون  یو االن هم حساب دهیکه معلوم بود از اول ماجرا رو د ییها که استاد با صدا پرت کنم سمت بچه اومدم

 .دیمن بد لیو تحو دیاریکاغذ رو ب ای رونیب دیببر فیتشر ایلطفا  یگفت: خانم اکبر هیشاک

 .کردنیها برگشته بودن داشتن من رو نگاه مبچه اکثر

 آب دهنش و با صدا قورت داد. لوین

 .دمیم حیخودم بعد بهت درس رو توض رونیها برو ب یترنم ند -

 رو جمع کردم و نامه رو هم تو مشتم مچاله کردم و به سمت در راه افتادم. لمیها کردم و وسا نگاه به بچه هی

بهتون لطف  نیو من االن حکم مهمون رو دارم بنابرا ستیکالس متعلق به من ن نیکه ا دیشانس آورد یخانم اکبر -

 .دیبد لیاما قبلش اون کاغذ رو تحو دینیو بش دیذارم برگرد یکنم و م یم

 بود. صیقابل تشخ یاما استاد گفتن من، اون وسط به سخت یتو کالس بلند شد که صدا یاهمهمه

 که از درس براتون جالب تره. هیموضوع چ نمیبب دیکرد و رو به بچه ها گفت: آروم لطفا بذار یاخم کم رنگ استاد

 د؟یدرس رو حذف کن نیا صحبت کنم و باعث بشم یمن با استاد نب دیرو به من ادامه داد: شما که دوست ندار بعد

افتاده کاغذ رو به دست استاد سپردم و با لبخند پنهونم دوباره برگشتم و سر  یرو ناراحت نشون دادم و با سر خودم

 جام نشستم.

 برگه رو با دقت خوند. استاد

 د؟یستیکه حاضر به حضور من ن هیچ یمهمون ی هیقض یخانم اکبر -

 تعجب درشت کردم. یرو به نشونه هامچشم

 ستم؟یبه حضورتون ن لیگفتم ما یاستاد من ک-

 که من نشسته بودم گذاشت و روش نشست. یفیرد یو درست رو به رو دیرو کش شیصندل استاد

 دن. ینشون م یجور نیهاتون که انوشته  -

 کردم. یباز فمیبند ک با
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 نوشتم. یاون جور دیمن باش یتو مهمون دیو دوست ندار دیمن فقط چون فکر کردم شما با ما فرق دار -

 گفت: صبا

 د؟یاومد یکرد به دعوتتون االن م یحاال استاد اگر ترنم تو اون برگه موافقت م -

 به سمت صبا انداخت. ینگاه استاد

 معلومه که نه... -

 ها رو مخاطب قرار دادم.و بچه دمیحرفش پر وسط

 شه؟ یشدن من م عیفقط باعث ضا شونیگفتم دعوت از ا دیدید -

 هاش و تکه گاهش قرار داد.و دست  ستادیا شیبلند شد و رفت پشت صندل استاد

ترم هم االن حکم استادتون رو دارم حرفم رو تموم که هم ازتون بزرگ  یمن دیذار یزشته که نم یلیخ یخانم اکبر -

 .دیکنم که بعد شما راجع بهش شروع به فتوا دادن کن

 من هم آدم کم آوردن نبودم. یبا استاد بود ول حق

 یکه برا دیدون یکه شروع به صحبت کردم وگرنه خوب م دیاما استاد من فکر کردم شما حرفتون رو کامل زد -

زنم چون براش احترام قائلم  یرو دلم مونده باشه تو دانشگاه نم یقائلم اگر هم حرف یادیترم و استادم ارزش زبزرگ

تا  گهیو من د دیحرفتون رو کامل کن دیتون یهم شما م نخارج از دانشگاه، اال یمحوطه  یذارم برا یرو مپس حرفم 

 .دمیفتوا نم دیشما اجازه ند

 تر کن. نیپروندت رو سنگ زتیبا اون زبون ت یذهنم اکو شد: حاال ه یتو ثمیخب یصدا

 .دیموهاش کش یال یدست استاد

 حرفم منصرفش شدم. یاز ادامه گهیخوبه اما من د -

 که زد همه ساکت شدن. یکه داشت با حرف ییرایگ یمحمدرضا با صدا یتو کالس بلند شد که  یهمهمه ا دوباره

 فیترنم قابل توص یها یخواهد بود چون مهمون یواقعا جاتون خال یول ستین یاصرار دیایب دیخوا ،گیحاال که نم -

 د؟یآ یتون رو بدونم که چرا نم لیتونم دل یاستاد م ستن،ین
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 .دینگاهش و به سمت محمدرضا کش استاد

 که تو خونه باشم و استراحت کنم. نهیا حمیدعوت برم پس ترج یب ییازم نشده؛ من عادت ندارم جا یچون دعوت -

 اعتراض صدام زدن. یاز دخترها و پسرها هم زمان به نشونه چندتا

 ترنم؟-

 .میش یحال مخوش یلیخ یمیکر یبودم از جام بلند شدم و رو به استاد گفتم: آقا دهیدلم رس ی که به خواسته من

 به بچه ها اشاره کردم. بادست

 .دیکن دایحضور پ میکه پنج شنبه شب تو مهمون -

 زدبود که حرف  ترایم بارنیا

 د؟یآ یاستاد؟ بازم نم یحاال چ -

که همه ازش  یمهمون نیاد تو ا یبدم نم نمیب یکنم م یمکث کرد بعد گفت: چرا االن که فکر م یا هیچند ثان استاد

 کنم. دایکنن حضور پ یم فیتعر

راه انداخته بودن که استاد ازشون خواست که آروم باشن  ولیا ولیشروع به دست زدن کردن و پسرها هم ا دخترها

 درس گوش کنن. یو به ادامه 

 صدام رو صاف کردم. یا ه ها با سرفهساکت شدن بچ با

پارتنر  دیکه حتما با نیکنم ا یادآوری دیهست که با یااما نکته دیرفتیحال شدم که دعوتم رو پذخوش یلیخ -

 .دیداشته باش

 زد. یلبخند استاد

 االن هم پارتنر دارم. یخوام برم مهمون یکه م ستین یبار اول -

 با شما رو داره. یخاص باشه که افتخار همراه یلیخ دیکه کنجکاو شده بود گفت: استاد پارتنرتون با ریام

 نه باال داد. یسرش و به نشونه استاد
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 تو چشمه تا خاص بودن. شتریشه گفت خاصه ب ینم -

 که بر عکسه. نیمثل ا یکردم دخترها کنجکاون ول یتا به حال فکر م من

 مش؟یشناس ی: استاد آشناس؟ ما مدیبود و پرس رشیرو که ذهن همه درگ یبود که سوال ایپور

 جواب داد: بله. یتک کالم استاد

 نیتر از اباهوش یلیخ کردمیزد و گفت: فکر م یعالمت سوال شده بودن که استاد لبخند فوق جذاب هیها شب بچه

 !هیمنظورم ک دیباش دهیاالن همتون فهم کردمیکه من از پارتنرم گفتم فکر م یبا مشخصات دیها باشحرف

 ؟که تا االن ساکت بود آروم زمزمه کرد: ترنم ساسان

 زد. یاستاد بشکن 

 کرد. لیمن رو تحل یها کالس به مغزش فشار آورد و حرف نیتو ا یکیچه عجب باالخره  -

 ودش صاحب مجلسه!که انگار از انتخاب من ناراحت بود رو به استاد گفت: اما استاد ترنم که خ لوین

 تکون داد. یسر استاد

 داشته باشن؟ یموضوع مشکل نیبا ا یفکر نکنم خانم اکبر -

فرصت باشه تا تو  نیبهتر نینه تکون دادم که ادامه داد: فکر کنم ا یبهم نگاه کرد که سرم و به نشونه یسوال بعد

 .دیراحت باش تونیمهمون

 «کالس بود. یپنجر شده یبا پسرها اشاشاره»

 به استاد زدم. یلبخند

 ممنونم. د،یرو در حقم کرد یلطف بزرگ -

 .یتو دردسر انداخت یزدم و گفتم ممنونم که خودت، خودت رو دو دست یطانیش یدلم قهقه تو
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 ریکالس کرد و ذکر کرد امروز به خاطر د یبه درس ما رو دعوت به موضوع اصل دنشیبا عوض کردن بحث و کش استاد

و شروع کرد به تند تند  ستیاز آنتراک ن یو زده شده بود خبر شدیتو کالس زده م دیکه نبا یینش و حرفااومد

 درس دادن.

 ؟و گفتم: چته لویوق زده برگشتم به سمت ن یمحکم به بازوم کوبوند؛ با چشم ها یکیگرم درس بودم که  سرم

 بهم رفت. یاغره چشم

 ؟یدار یها بفهمم که تو پنج شنبه مهمون نیبا ا دیمعرفت من چرا با یب -

 باال انداختم. ابرو

 .دمیدو فهم ک،یساعت  شبیخودم د یوقت گفتمیبهت م دیبا یخب ک -

 هاش تکون خوردن. شاخک

 چرا اون موقع؟ -

 ام کردم. جزوه یکردن گوشه یخودکار تو دستم شروع به خط خط با

 نوع از دل در آوردنه از سمت بابامه. هیقدر بدون  نیاما هم هیداستانش طوالن-

 شده نگاهم کرد. جیگ لوین

 !یگیم یفهمم تو چ یمن که نم -

 گذاشتم. زیو رو م خودکار

 .کنمیم فیبذار بعد کالس برات تعر -

 باشه، ترنم؟ -

 سر رفته بود. حوصلم

 هوم؟ -

 شد. یشاک لوین باز
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 اصطالحاتت. نیبه اعصاب آدم با ا یزن یکوفِت هوم، اه گنده م -

 زدم. یا ینمک لبخند

 خوره! یچه با حال حرص م نیجان، بب یا -

ها به صدام استاد و بچه دنیبار آخم بلند شد که با شن نیکوبوند به بازوم که ا گهید یکی لویتموم شدن حرفم ن با

 سمتم برگشتن.

 اومده؟ شیپ یمشکل یخانم اکبر -

 زدم. یدستم رو گذاشته بودم رو بازوم لبخند کج و کوله ا یکیطور که اون  همون

 دفعه دستم قفل کرد. هی ستین ینه استاد مشکل خاص -

 رو بست. کیماژ در

 .دیصداتون رو کنترل کن دیخرده بتون هیاگر  ستیبد ن -

اشاره و شصتش  یهاکه شکل نگرفته بود با انگشت یاجمع کردن خنده یبه استادم زدم که برا یامسخره لبخند

 دور لبش رو پاک کرد.

 .دیبعد از تموم شدن کالس بمون -

 کردنش. اهیبرگشت سمت تخته و شروع کرد به س باز

 وونه؟یو گفتم: چته تو د لویو کردم سمت ن روم

 مشکوک نگاهم کرد. لوین

 هست؟ ست،ین یکار کس یکه واسه تالف یمهمون نیترنم ا -

 آره هست. یعنیکردم که رو تند تند باز و بسته  هامچشم

 ؟ی! حاال از کیآورد: وا نییصداش رو پا تن

 هم مثل خودش آروم گفتم: حدس بزن. من
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 هاش رو تو کاسه چرخوند. چشم

  ن؟یفرد -

 باال انداختم. پکر شد. ابرو

 ؟یپس ک -

 به اطرافم انداختم. ینگاه

 جاست. نیاالن هم ا -

 رو تک تک افراد داخل کالس چرخوند. نگاهش

 .نییپا ارمیدستتم ب یکیتا نزدم دکور اون  یبگو ک ؟یبار مثل آدم حرف بزن هیشده  ،یتو که من رو کشت -

 فاصله گرفتم و با ابرو به استاد اشاره کردم. دنیترس یبه نشونه  لویخرده از ن هیجور که نشسته بودم  همون

 گفت که با تکون سرم گفتم آره. ینه خفه شده ا لوین

 چرا آخه؟ -

 :.ام انداختم ینیبه ب ینیچ

 دراز تر کرده. مشیپاش رو از گل -

 بهم کرد. یا هانهیعاقل اندر سف نگاه

 ؟یریحالش رو بگ یخوا یم یپارتنرش یوقت یچه جور -

 رو باال انداختم. ابروم

 .نیو بب اینداره که تازه به نفع ام شده فقط ب یچه جور -

 چشم هام زل زد. تو

 .یمیبه جون کر ید یرو هم درس م طونیتو ش -
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 .دمیخند

 .گهید مینیما ا -

 به سمت بچه ها برگشت. استاد

 نیا ریدر غ دیهست بپرس یجا امروز بهتون درس بدن، اگر سوال نیقرار بود تا هم یبچه ها استاد نب گهیخب د -

 .دیصورت خسته نباش

 به استاد کالس رو ترک کردن. دیها با گفتن خسته نباش بچه

 د؟یرو چند لحظه تنها بذار یشه من و خانم اکبر یروش م کیگفت: خانم ن لویرفتن بچه ها استاد رو به ن با

 رو به سمتش گرفتم. چینگاه بهم کرد که سوئ هی لوین

 منم اومدم. یاریرو از پارک در ب نیتا تو ماش -

 رو گرفت. چیسوئ

 .ایباشه زود ب -

 شنوم. یم دییرو کردم سمت استاد و گفتم: بفرما لویرفتن ن با

 شد. کیبهم نزد یقدم

 و... یکن فیواسه خودت داستان عاشقانه رد ینیبش یکه خواستم پارتنرم بش نیخواد از ا یترنم دلم نم نیبب -

 حرفش رو قطع کردم. 

 ...یمیکر یآقا -

آد تا حرفم تموم نشده طرف مقابلم شروع به صحبت کنه، بعد  یوسط حرفم و خشک گفت: اصال خوشم نم دیپر

دم تکون  یکه دورتن و ه ییکه از دست پسرها نیهم فقط به خاطر ا شنهادیپ نیو ادامه داد: ا دیکش یقینفس عم

 نیفقط مختص هم یهمراه نیا ضمندر  ،یداشته باش یرو بتون یو شب خوب یکنن خالص ش یم ویم ویو م دنیم

 که وجود نداره به دلت صابون نزن. یدفعات بعد یبس، پس برا و هیمهمون
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تو دانشگاه قدم بر  یوقت میو صورت رو فرمم با دماغ خوش  حالت عمل دمیورز کلیاگر منم مثل اون به خاطر ه دیشا

 هی یدخترها برا یباهام لج بودن به خاطر خودکش شترشونیشد و پسرها ب یداشتم پشتم پچ پچ دخترها بلند م یم

 دادم. یمثل خودم م یکی لیتحو روها  نیانداختم و هم یبه غبغبم م یباد یجور نیگوشه چشمم ا

کردم آب دهنم و  یبراندازم م یمرد رو به روم شده بودم و اون با پوزخند تیکه محو جذاب یاز چند لحظه ا یعصب 

موفق به حفظ ظاهرم شدم و  هیمثل بق یکیهم  نیا یکردم به خودم مسلط باشم و با گفتن جمله  یقورت دادم و سع

 یناراحت نم یمیکر یآقا یسپارم، راست یبه خاطر م حتمابود  یقابل توجه ا یگفتم: اوه بله نکته  نیریش یبا لبخند

 که... دیدون یپارتنرم رو عوض کنم آخه م یکه اگر تو مهمون دیش

 ؟یا هیچه مسخره باز گهید نیوسط حرفم و گفت: ا دیپر

 کردنش لبخندم رو جمع کردم. یاز عصب یراض

 من فقط خواستم نظرتتون رو بدونم. د؟یش یم یحاال چرا انقدر عصب -

من  ایها رو  یمسخره باز نیا یکن یجمع م ای ستیقشنگ ن دنشمیزد گفت: پرس یم یعصب یکه هنوز کم استاد

 آم. ینم

 «فکر کرده تحفه است. ایبه جهنم ن خب»

 زدم: یلبخند دل گرم کننده ا نباریا

 هام رو از دست بدم. تیتونم موقع یکه نم دیرو بدون نیپرسم اما ا ینم گهیباشه د -

 برام اومد. یزیر یغره  چشم

 .یبر یتون یندارم باهات م یکار گهیمن د میکن یهماهنگ م یرو پشت گوش زهایچ هیبق -

 زدم. یبا حفظ ظاهر چشمک باز

 فعال. ،یاوک -

 کردنم. چیشروع کرد به سوال پ لوینشستنم پشت فرمون ن با

 گفت اصال؟ یم یچ ؟ییدوساعته کجا -
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 براش دراوردم. یزبون

حرف ها جوابش رو  لیاز همون قب یسر هیچرت و پرت گفت که من هم با  یسر هیاستاد بودم و  شیدو ساعته پ -

 بهش بر خورد. یدادم که حساب

 کنجکاو شده بود. لوین

 شده. یچ نمیکن بب فیتعردرست  -

 کردن . فیتعر لوین یرو برا زیکردم مو به مو همه چ شروع

گفت و قرار امروزشون و من  یاز ساسان م لویهنوز حرف هامون ادامه داشت، ن یول میچرخ زده بود یدور الک چند

 .زهایچ هیهم از نقشه ام و بق

 رو رسوندم. لوین

 .میدر خدمتتون هست سیاش رو با و هینداره بق یهم تموم گهیما تا صد سال د یحرف ها نیا -

 از اون لبخند قشنگ هاش زد. باز

 مراقب خودت باش خداحافظ. زمیباشه عز -

مامانم به استقبالم اومد و همون  دم؛یبه خونه رس دهیپدال گاز گذاشتم و به سه شماره نرس یزدم و پام رو رو یبوق

 خورم. یگفتم: من شام نم رفتم یطور که به سمت راه پله ها م

هوش  یکه ب دینکش هیتخت پرت کردم؛ به ثان یو با عجله لباس هام رو عوض کردم و خودم رو رو دمیاتاقم رس به

 شدم.

 خوابم برسم. ی هیو به بق رمیاش بگ ندهیکردم نش یسع یشدم ول داریب لوین یا یتو مخ یبا صدا صبح

 ترنم؟ -

 پتوم بردم. ریرو ز سرم

 ترنم؟ -
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 هم فشار دادم. یهام رو محکم رو چشم

 ترنم؟ -

 پتو رو کنار زدم. یکفر

 خوابم؟ ینیب یساعته، نم میحناق ن یاِ -

 به کمر زد و من هم باز چشم هام رو بستم. دست

 !دیباز گرفت خواب نیبچه پرو رو بب -

 شد. زیآم دیو تهد یحرص صداش

 کنم. یم دارتیبه روش خودم ب یاگه نشد چیکه ه یکنم، بلند شد یکه صدات م هیترنم بار آخر -

 ندادم که شروع به شمردن کرد. محلش

 دو، سه. ک،ی -

سر جام نشستم که هم زمان شد با  خیکه من از ترس، س دیبنفش کش غیج هیبعدش  یساکت شد ول یلحظه ا چند

زده نگاهش  رونیاز حدقه ب یصورتم، با چشم ها یکنار تختم تو یپاتخت یآب سرد از پارچ رو وانیشدن ل یخال

 هیاومدم و رادارم فعال شد و با  رخرده که گذشت تازه از شوک د هیشده بود؛  نیکردم، از شدت خنده پخش زم

من هم  د؛یخودش رو جمع و جور کرد و پا به فرار گذاشت و سمت باغ دو عیسر لویحرکت به سمتش حمله کردم، ن

استخر انداختم و شروع به دست و پا زدن  یبه سرم زد و خودم رو تو یطانیفکر ش هیدفع  هیپشت سرش بودم که 

 کردم.

دست و پا  یه یاستخر سر جاش خشکش زد، من هم الک یمن تو دنیبا د یبرگشت پش سرش رو نگاه کرد ول لوین

 بکشمت. رونیکنم که ب دایپ یچ هیبرم  ستایگفت: ترنم وا هیو با گر دیکش غیج لویرفتم که ن یآب م ریزدم و ز یم

که  یا لهیآب اومدم و م یرو هیقورتش دادم؛ چند ثان عیلب ها نقش بست که سر یشدن نقشه ام لبخندم رو یعمل با

 هق زد. لویبه سمتم گرفته بود رو گرفتم و ن لوین

 تا بکشونمت باال. ریرو بگ نیا -
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قشنگ  یحرکت وقت هی یده اما تو یداره نجاتم م لویکه ن نیدست هام سفت کردم و تظاهر به ا یرو تو لهیم

دستش رو دراز کرده بود تا با کمکش از استخر خارج بشم که دستش رو محکم  لوین یشده بودم؛ وقت کشینزد

 استخر افتاد. یو تعادلش رو از دست داد و تو دمیکش

 که به بازوم خورد شدتش دو برابر شد. یشدن نقشه ام قهقه ام بلند شد که با مشت یعمل با

 .یش یواقعا غرق م یدار اقتیل یب یکردم تو یمن ساده رو بگو که فکر م -

 خنده ام رو گرفتم. یجلو

 .یهمه سال رفاقت من رو نشناخت نیخودته که هنوز بعد از ا ریتقص -

 کرد. یدندون قروچه ا یحرص لوین

 شناخت تو مارمولک کمه! ینوح رو هم داشته باشم بازم برا امرزیمن اگر عمر خدا ب -

اومد و با همون حال دنبالم  رونیهم ب لویکردم، ن یزبون دراز لوین یو برا دمیکش رونیحرکت خودم رو از آب ب هی با

 باال بردم. میتسل یخرده که دنبالم کرد دست هام رو به نشونه  هیافتاد؛ 

 ؟یخوا یم یما چ یخونه  یصبح یتو کله  نمیبب ستایآقا بسه، من کم آوردم، اصال وا -

 سرش زد. یتو یافتاده بود دو دست یزیچ ادیکه انگار تازه به  لوین

 .یها تو سرت که بدبختم کرد نیا یخاک مزرعه آنه شرل -

 ؟ید یتو سر خودت بعد به من فحش م یزن یم ده؟یو گفتم: مدل جد دمیخند

 تنش نگاه کرد. یتو سیخ یبه لباس ها یحرص لوین

 استخر چالت کنم. نیشو که دوست دارم تو هم سیترنم ه -

 قدم ازش فاصله گرفتم. هی

 شده مگه؟ یاوه چه خشن، چه خبرته خواهر من؟ چ -

 قدم رو جلو اومد. هیاون  لوین
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 شده. یچ یفهم ینگاه به من بنداز، م هی ،یتو آخرش -

 سر تا پاش رو نگاه گردم. یسوال

 یخاکستر یشوک و جنگ سخت رو گذروندم و سلول ها هیشدم و  داریشده چون من تازه ب یچ یشه بگ یم -

 خط فقره. ریز میمغزم خسته ان و انرژ

 بهم چشم غره رفت. لوین

 یطانیش یمغزت که از بس فکرها یخاکستر یبا اون سلول ها یتعجبه، خواب به خواب بر یباشه جا نیجز ا -

 شدن. یذغال یکرد

 .دیبه چونش کش یمکث کرد و متفکر دست یکم

 ه؟یک یجا خونه  نیا خب -

 باال انداختم. ابرو

 تو. یخونه  یابر مهین یتا قسمت یما و کم یخب معلومه خونه  ه؟یچه سوال نیا وونهیوا د -

 برام شکلک در آورد. لوین

و لباس هام رو به گند  کلیه یلطف کرد وونهید یکه لباس ندارم، االن هم تو یتا قسمت یکم نیتو ا چارهیمن ب -

 رون؟یب میبر یبپوشم؟ چه جور یاالن من چ ،یدیکش

 .دمیذهنم رو پرس یتو سوال

 مگه؟ میبر مییخوا یکجا م -

 به سمت خونه راه افتاد و غر زد. لوین

 پنج شنبه. یلباس برا دیخر میفقط سر خاک من اما تا قبلش قرار بود بر گهیاالن د -

 رو بهش رسوندم. خودم

 .دینداشتت خشک یبچه  ریش ونهیتو! نکن د یخور یم یچه حرص -
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 چپ نگاهم کرد. چپ

 .ید یقدر  که حرص م نیخودم هم خشک شدم ا -

 من رو بپوش. یو گفتم: خب لباس ها دمیخند

 رو اشاره زد. ییدستش برو بابا با

 هم مونده که... نیهم -

 حرفش رو گرفتم. ی ادامه

 که؟ -

 صداش رو ملوس کرد. لوین

 ترنم جونم؟ -

 جلو افتادم. ازش

 .هیبگو مثال االن گوش هام مخمل -

 یو چشم ها یقلوه ا یزد که باز چال خوشگلش کنار لب ها یو لبخند جذاب ستادیرو بهم رسوند و جلوم ا خودش

 کرد. ییاش خود نما رهیت یقهوه ا

 ؟یبود دهیخر نایسا یدست لباس برا هی ادتهیترنم  -

 تکون دادم. سر

 خب؟ -

 خرده دست دست کرد. هی

 زه؟یچ یدون یم یعنیمونده به تولدش  یلیحاال هم که خ هیکی بایتقر نایمن و سا کلیگم که ه یخب م -

 ه؟یزدم و گفتم: چ یلبخند
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 مگه نه؟ نایتا سا ادیتر ب شیتند گفت: فکر کنم اون به من ب لوین

 .دمیرو کش لپش

 .نمشیجز تو بب یتو تن کس ومدیآد دلم ن یقدر بهت م نیا دمید یوقت یعنیاز اول هم مال خودت بود  -

 .دیبغلم و محکم گونم رو بوس دیپر لوین

 ؟یدونه ا هی یدونست یم -

 شدم. نهیدست به س مغرور

لوس چرا  یدختره  شیگن بعد با پشت دستم گونه ام رو پاک کردم و ادامه دادم: ا یو همه بهم م نیاوهوم ا -

 ؟یکن یم نیهمچ

 .دیبلند خند لوین

 کنم. یسقف در امان، در ضمن از خدات هم باشه که بوست م زشیو از ر میرونیکه ب نهیا شیخوب -

 و براش در آوردم. زبونم

 .ستیحاال که ن -

 ؟یکن یرو چه کار م نایتولد سا ی: پس کادودیپرس لویکه ن میهم به داخل رفت با

 پله ها گذاشتم. یرو با چندش رو پاهام

 حله؟ نا،یهم واسه فردا هم واسه تولد سا دیخر میر یو م میش یباال و سه سوت حاضر م میر یم یچیه -

 اش رو جمع کرده بود. افهیهم مثل من ق لوین

 حله. -

 در رو باز کردم. م،یدیاتاقم رس به

 .میپس بزن بر -
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 .میرفت دیو به سمت مرکز خر میگرفت یبه دوش سوسک عیکدوم سر هر

 تو؟ یقدر سخت پسند نیترنم چرا ا یوا -

 مغازه ها چرخوندم. یرو رو نگاهم

 .ستیکه مد نظرمه اصال ن یچه کار کنم؟ اون یگ یخب م-

 .گهیساده است د هیمهمون هی ریسخت نگ یلیخسته گفت: جون من خ لوین

 کردم. ینوچ

 .یمهمون نیا یدر ظاهر ساده است اما من نقشه ها دارم برا -

 حرفم کامال وا رفت. نیا با

گذشته و  چارهیمن ب دهیکشم االن سه ساعته که از خر ینم گهیاون بچه ات من دخدا بگم چه کارت نکنه به جون  -

 انتخاب کن، باور کن از کت و کول افتادم. یچ هی م،یرو گشت دهایتر مرکز خر شینصف ب بایتقر

 .دمیهام رو تو هم کش اخم

 اه. ،یزن یچقدر غر م -

 چشم درشت کرد. لوین

 که سنگ پاست، سنگ پا. ستیبسم اهلل، رو ن -

 رو صدا کردم. لویمغازه چشم هام برق زدن و ن نیتریو یلباس تو دنید با

 لو؟ین -

 جواب داد: بله؟ کالفه

 دستم به لباس اشاره کردم. با

 ه؟ینظرت راجع به اون لباس چ -
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 دستم رو دنبال کرد. لوین

 .ریرو بگ نیهم میبر ایخوبه، ب یلیام خ ندهیبه جان هفت نسل آ -

 باال انداختم. ابرو

 .یگ یم یالک ینوچ دار -

برو پرو کن اگر بد  ایحداقل ب یکن یبگم خوبه تو باور نم یسمت مغازه و گفت: من که هر چ دیدستم رو کش یحرص 

 خب؟ ر،ینگ ومدیخوشت ن ایبود 

 آم. یباشه دستم رو ول کن خودم م -

 دستم رو محکم تر گرفت. لوین

 خرابه. یشرمنده آمارت بد جور گهینه د -

کامال خوش پوش بود  انسالیخانم م هیرفت داخل مغازه و رو به فروشنده که  دیکش یهمون طور که دستم رو م بعد

 خواستم بعد با دستش به لباس اشاره کرد. یرو م نهیتریاون لباستون که پشت و دیگفت: سالم خسته نباش

 خواهرتون؟ ای دیخوا یخودتون م یبرا د،یخوش اومد یلیسالم خ -

 خواهر من باشه، بعد رو به فروشنده کرد. نیلب گفت: خدا نکنه ا رینگاه بهم کرد و ز هی لوین

 خواستم. یخواهرم م یبرا -

 لطفا. دیچند لحظه منتظر باش هی ارمیاز تن مانکن در ب دیرو با شونیا زیسا -بهم انداخت. قینگاه پق هی فروشنده

 دمینگاهش کردم که گفت: د یپرت شدم و شاک نیرو زم لوین یحرف فروشنده رو ابرها بودم که با سقلمه  دنیشن با

 نجاتت بدم. یتو هپروت گفتم تا غرق نشد یرفت یادیز

 دادم. لشیتحو یمسخره ا لبخند

 .یبا مزه ا یلیخ شیا -
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که باعث شد دوباره اون لبخند معروفم رو لب هام نقش  دیماس لویاومدن فروشنده به سمتمون حرف تو دهن ن با

 ببنده.

 لباس رو به سمتم گرفت.  فروشنده

 سالن سمت راست. یپرو انتها -

حد بهم  نیشد انقدر قشنگ باشه و تا ا یخودمم باورم نم یرو گرفتم و تشکر کردم و به سمت پرو رفتم، حت لباس

 .ادیب

 دهیکش نیبلندش به زم یزانوهام بود و از پشت دنباله  یها کیلباس که از جلو تا نزد یکار شده اش و کوتاه ی قهی

 جلوه کنه. نگیمدل هیمثل  کلمیشد ه یداد که باعث م ینشون م ییبایرو به ز کمیو با پف نامحسوسش کمر بار

 اومد. لوین یدر پرو و به دنباش صدا یتنم بودم که صدا یلباس تو ییبایغرق ز هنوز

 .نمتیباز کن در و بب ؟یدیترنم پوش -

 اتاق و باز کردم و منتظر واکنشش شدم. در

 د؟یدیدوست خل و چل من رو ند کلیخانم خوش ه دیببخش -

 کردم و نگاهش کردم. زیهام رو ر چشم

 ؟یگ یم یچ لوین

 دهنش گرفت. یدستش رو جلو لوین

 !یچه خوب شد یلعنت ییکه تو نیا -

 چشم نازک کردم. پشت

 از اول هم خوب بودم.من  -

 پرو زد. یبه در چوب یضربه ا لوین

 اوه اعتماد به سقفت رو قربون. -لوین
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 .دمیبود چرخ نهییاتاق پرو بزرگ که دور تا دورش آ یدور تو هیزدم و  یلبخند

 آد. یبهت م یهم بپوش یکه اگر گون یکلیقدر خوش ه نیا یجدا از شوخ ییخدا یول -

 .دمیخند زیر

 االن اعتماد به سقف بودم االن رفتم واسه آسمون.اوه تا  -

 لبخندش رو جمع کرد. لوین

 .رونیب ایپرو نشو، ب گهید -

 خانم فروشنده اومد. یصدا

 نم؟یشه منم لباس رو تو تن دوستتون بب یم دیببخش -

 نداره. رادینگاه بهم کرد که با تکون دادن سرم گفتم ا هی لوین

 بله حتما. -

 کرد. زیاومد و سر تا پام رو آنال فروشنده

 .ستیکامل ن یکرده ول جادیرو ا یتضاد قشنگ دتونیلباس با پوست سف یآد رنگ سرمه ا یچه قدر بهتون م -

 کنم. یاالن کاملش م دیکه باز فروشنده گفت: اصال نگران نباش میبهم نگاه کرد یسوال لویو ن من

 برگشت. بایز یجفت صندل سرمه ا هیبعد با  قهیما دو تا رو به حال خودمون رها کرد و چند دق بعد

دور مچ پام  ییباینداره، بعد خودش کمکم کرد تا صندل ها رو بپوشم و بندهاش رو به ز یمشکل چیه گهیاالن د -

 تر نشون دادن پاهام شده بود. دهیبست که باعث کش

 ده تشکر کردم.زدم و رو به فروشن یلبخند

و لباس و صندل ها رو برداشتم و  دمیخودم رو پوش یو فروشنده من هم لباس رو در آوردم و لباس ها لویرفتن ن با

 زد. یفروشنده که لبخند مهربون یگذاشتم جلو

 مبارکتون باشه. -
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زنگ  میکه گوش میراه بود یدرست وسط ها م،یخونه شد یراه لویکردم و بعد از حساب کردن باالخره با ن یتشکر

 خورد.

 .هیک نمیجواب بده بذار رو بلند گو، بب فمهیتو ک میگوش لوین -

 رو برداشت. میگوش لوین

 ترنم شماره اش ناشناسه. -

 نداشت یتیاهم برام

 جواب نده. الیخیپس ب -

 قبلش تماس هام رو چک کرد. یخواست بذارتش سرجاش ول لوین

 .هیک نیزنگ بزن بب هی ایگم ب یداره باهات م یکار مهم دیکه زنگ زده، شا هیبار هفتم نیاوه ا -

 وصل کردم. نیرو به دستگاه پخش ماش فلشم

 زنه اگر کار داشته باشه. یباشه دوباره خودش زنگ م یخواد هر ک ینم -

 کردم. ادیپخش رو ز یدستم بردم و صدا بعد

 زنه. یترنم باز داره زنگ م-

 گه. یم یچ دمیشن ینم

 شنوم. ینم ؟یگ یم یچ ؟یچ -

 یرو از دستش گرفتم و تماس رو رو یرو نشونم داد که زدم کنار و گوش یدست برد و پخش رو کم کرد و گوش لوین

 حالت بلندگو جواب دادم.

 .دییسالم بفرما -

 ؟ییترنم کجا -

 اش بدتر از منه. افهیق دمینگاه کردم که د لویبه ن یسوال
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 شما؟ دیببخش -

 .نمیرحسیام -

 ام تو هم رفت. افهیق

 ن؟یرحسیام -

 ام. یمیاستاد کر -

 جا افتاد. میهزار دو

 د؟یآ شرمنده نشناختم، خوب هست -

 ؟ییکجا ن،ینچ یو کبر یصغر -

 رفتم. یبه گوش یبر حسب عادتم چشم غره ا نتمیب یکه م انگار

 .رونمیبا دوستم ب -

 ؟یتو لباس گرفت رم،یفردا شب لباس بگ یام اومدم برا یمن پاساژ آزاد -

 زمزمه کردم: آخه به تو چه. 

 بله گرفتم. -

 کردن رو ندارم. دیخر ییتنها یحوصله  رمیجا تا من هم بگ نیا ایخوبه پس ب -نیرحسیام

 اصال حوصله نداشتم. راستش

 .مینا ندار گهیاصال د م،یدنبال لباس بود لویبعدش هم از صبح با ن ستم،یمن که گفتم تنها ن -

 بر خورد. بهش

 ؟یندار یباشه، کار -

 براش سوخت. دلم
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 د؟یناراحت شد -

 شد. یجد صداش

 .رمیگ یخودم م یستین لیحاال که ما یول رمیتو لباس بگ ی قهیخواستم با سل ینه فقط م -

 .دیگفت یخب زودتر م -

 شده. یکردم عصب حس

 نه؟ ای یآ یکلمه بگو م هیحاال که االن گفتم  یچند بار زنگ زدم جواب نداد -

 بر خورد. بهم

 نه. -

 خداحافظ. ،یخود دان -

 کنن. یآدم ها که تلفن رو روت قطع م نیآد از ا یادب نذاشت جوابش رو بدم انقدر بدم م یب ی پسره

 ترش کن. نیباز سنگ نهیلب غر زدم: کم کارنامه ات سنگ ریرو پرت کردم رو داشبورد و ز یگوش

 زد. هیتک شیبه صندل لوین

 بگذرونه. ریخودش فردا شب رو به خخدا  -

 رو عوض کردم. دنده

 همه. یگذرونه اما نه برا یم -

 .دیکش یپوف کالفه ا لوین

 گفتم. یرو ک نیا نیبب ،ید یاخالقت آخر، کار دست خودت م نیمن که مطمئنم تو با ا -

 گذاشتم. نیماش ی شهیش یرو گوشه  دستم

 من کارم رو بلدم تو نگران من نباش. -
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 کمر بندش رو باز کرد. لوین

 .دوارمیام یدینا ام نیدر ع -

 کرد. یم تمیاذ نیفرد اشب بود و ا ریخونه شدم اما ذهنم بدجور درگ یخودم هم راه لویرسوندن ن با

سرخ  بیس هی ومدین رمیغذا گ یوقت یکل یوارس هیو بعد از  خچالیراست رفتم سراغ  هیبه خونه  دنیاز رس بعد

رو در  مینکردم، گوش رهیاستاد رو ذخ یافتاد شماره  ادمیگاز بزرگ بهش زدم و تو همون حالت  هیدرشت برداشتم و 

 یکردم و سرخوش و لبخند زنان راه ویس ازندهسرچ کوچولو تو ذهنم اسمش رو به عنوان ب هیآوردم و بعد از 

بلند گفتم که مصادف شد با  شیآخ هیمورد عالقه ام خودم رو ولو کردم و  یبزرگمون شدم و رو کاناپه  ییرایپذ

 سکته زدنم!

 ؟یدختر مگه کور ،یآ -

 جام بلند شدم. عیسر

 إ سالم مامان. -

 داد گفت: سالم و... یکه دستش رو ماساژ م یدر حال مامانم

 و گفتم: چرا؟ دمیخند

 چشم غره رفت. بهم

 .ارمیرو سرت ب یرو که سرم آورد ییبال نیرو ببند ترنم تا بلند نشدم ع شتین -

 زدم. ییدندون نما لبخند

 .یاعصاب شد یامروز چه ب -

 دستش ورزش داد. به

 یوقت رو کس هیکه  یکن یبا اومدنت بعدش هم که از چشم هات استفاده نم یپرو پرو اول تمرکزم رو بهم زد -

 .ینینش

 حرص خوردن مامانم خنده ام شدت گرفت. دنید با
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زده سر  یکه به سالمت یکس نیده، ع یبهم م یخوب یلیحال خ هی گرانیحرص خوردن د دنیکنم مرض دارم د فکر

 شم. یخوش م

 شد و پرت شدم رو کاناپه. دهیدفع دستم کش هی

 کاناپه پرت کنم؟ یو خودم رو رو دمتیمن هم بگم ند یخوا یحاال جامون عوض شد م -

 دهنم رو با صدا قورت دادم. آب

 زنه. یم رونیرو من از همه جام رب ب ینه مامان جان من به شخصه غلط کردم، تو که خودت رو پرت کن یوا -

 .دیرو گونه اش کوب مامانم

 خته؟یبهم ر کلمیه یعنی یوا -

 زده؟ بابا؟ یحرف نیهمچ یو گفتم: نه ک دمیمامانم خند تیحساس به

 چشم درشت کرد. مامانم

 .یاالن خودت گفت -

 رو به تون راه زدم. خودم

 ست؟ین ادمی یچیگفتم؟ چرا ه یمن؟ ک ؟یک -

 نگاهم کرد. یحرص مامانم

 ؟یکن یم سگاهیمن رو ا -

 ابرو زدم. طونیش

 .یمام یشد تیاوه آپد -

 .گهید مینینازک کرد و گفت: ما ا یپشت چشم مامانم

 ام افتادم. یگرسنگ ادی باز
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 مامان؟ -

 مادرانه رو در حقم تموم کرد. محبت

 کوفت. -

 باز صداش زدم. یول

 ؟یمامان -

 گفت: بگو ترنم. یحرص

 دلم کذاشتم. یرو دست

 م؟یندار یزیمن گشنمه، چ -

 اش متفکر شد. چهره

 درست کن. یدوست داشت یتخم مرغ هست نونم هست برو هر چ خچالیچرا تو  -

 خنده ام گرفته بود هم حرصم. هم

 مامان؟ -

 ه؟یچ گهید -

 دادم. نییهام رو به حالت غم پا لب

 تونم انتخاب کنم. یکمک تنوعش باالست نم یایب شهیگم م یم -

 رو از پاش در آورد. صندلش

 قدر رو اعصاب من دراز نشست نزن. نیکارت ا یترنم برو پ -

 چشمم  گذاشتم.  یزدم و دستم رو رو ییدندون نما لبخند

 بفرما.چشم مامان خانوم شما امر  -
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بلند قهوه  یو موها دمیلباس ها رو برداشتم و بردم به اتاقم و پوش نیاز خوردن ناهار مخصوصم رفتم از تو ماش بعد

باال رو که شامل  یطبقه  چیمارپ یپله ها اطیو با احت دمیسرم گوجه کردم و صندل هام رو پوش یرو باال میخرما ،یا

 .مصدا کردرفتم و مامانم رو  نییشد پا یتا اتاق م ۶

 مامان؟ -

 آره؟ ،یترنم امروز قرص مامان خورد -

 .ستادمیا ونیتلوز یبه روش جلو رو

 نه. -

 .نهیرو بب لمشیف یکج کرد تا ادامه  سر

 پس چته؟ -

 طرف تر رفتم. اون

 گم. یم ینگاهم کن قهیدق هیاگر  -

 نگ... نمیا ایاستغراهلل ب -چشم هاش رو بست و باز کرد. یکفر

 معلوم بود قفل کرده. قشنگ

 زده صداش کردم. ذوق

 مامان؟ -

 جاش بلند شد. از

 ترنم؟ -

 شدم. کشینزد

 جونم؟ -

 تا پام رو برانداز کرد. سر
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 مامان فدات شه! ،یشد یچه پرنسس -

مامانم  ،یمادارنه  یآغوش امن فرو رفتم و غرق بوسه ها هیدفع تو  هیکه  نییزدم و سرم رو انداختم پا یلبخند

 شدم.

 .نمتیمراقب خودت باش، تو لباس عروس بب شهیتر از هم شیب زمیآد عز یبهت م یلیخ -

 اعتراض صداش زدم. با

 مامان؟ -

 کرد. اخم

 دونم و تو. یمن م یکنم که اگر االن بگ یترنم نگو ازدواج نم -

 نشد. یدرستش کنم ول خواستم

 آخه مامان. -

 که من گفتم، چشم؟ ینیهم میآخه ندار -

 هست؟ ست،یدروغ که ن ،یرو قبول کن یزیچ یالک یاشکال نداشته باشه گاه دیشا

 چشم. -

 .دیصورتم دست کش به

 خرده هم استراحت کن که فردا فقط مختص توئه. هیدختر م حاال هم برو لباست رو عوض کن و  نیآفر -

 فرستادم. نیرحسیام یمضمون همراه آدرس باغ رو برا نیبا ا امیپ هیلباسم  ضیاز تعو بعد

 دیرو هم نشونشون بد امیپ نیو ا دیکه پارتنر من دیباغ به نگهبانا بگ دیدیرس یفردا شب وقت ر،یوقت بخ سالم«

 »دیایزارن داخل ب یوگرنه نم

 .دمیدوش آب سرد خواب هیکردم و بعد از گرفتن  میهفت تنظ یرو برا میگوش ساعت
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مورد نظرم رو  لیباز کردم و بعد از چند لحظه بلند شدم و وسا یچشم هام رو به سخت لمیگوش خراش موبا یصدا با

 از مامان و بابام به سمت باغ راه افتادم. یو بعد از خداحافظ نییو رفتم پا دمیتو چمدونم گذاشتم و لباس هام رو پوش

رو پارک کردم،  نیکه ماش نیو با زدن چندتا بوق نگهبان در رو برام باز کرد، بعد از ا دمیساعت نه بود که رس حدود

 اومد. شمیعمو صفر پ

 د؟یسالم خانم جان خوب -

 رو بستم. نیماش در

 د؟یسالم عمو من خوبم شما خوب -

 لبخند بهم نگاه کرد. با

 خانم. میما هم به لطف شما خوب -

 کردم. یا یساختگ اخم

 .دیمن و مثل دخترتون بدون دیخانم؟ باهام راحت باش دیعمو چند بار بگم به من نگ -

 انداخت. نییسرش رو پا عمو

 شه خانم شما کجا و ما... ینم -

باهام  م؟یبه خودتون مگه من ک دیریکنم انقدر سخت نگ یوار گفتم: خواهش م دیحرفش تموم بشه و تاک نذاشتم

 .دیراحت باش

 شرم نگاهم کرد. با

 شن. یشه که باهاتون راحت برخورد کنم آقا بفهمن ناراحت م یمن اگر دلم هم بخواد نم -

 زدم. شیهمه سادگ نیبه ا یلبخند

 باشم. یگرفتم مردم دار و خاک ادیمن از همون مرد  دیشما نگران، ناراحت شدن بابام نباش -

 لبخندم عمو هم لبخند زد. دنید با
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 خدا حفظشون کنه. -

 .دمیداد رو شن یعمو صفر که من رو خطاب قرار م یه باز صداکردم و راه افتادم به سمت عمارت ک تشکر

 ترنم خانم؟ -

کار بود  یاز سخت دهیو کمر خم کیکوچ یجسه  هیپنجاه، شصت سال با  رمردیپ هیبه عمو که  ینگاه حرص هی

 بابا جان منظورم همون ترنم بود. -انداختم. 

 داشتنش تکون دادم و گفتم: بله؟ یستیهمه رو در با نیا یاز رو یسر

شام هم  ایگو د،یتر شده بود گفت: مادرتون زنگ زدن گفتن شب تو عمارت تنها نمون کیرو نزد یصفر که قدم عمو

 منزل ما خانمم شام گذاشته. دییبفرما د،ینخورد

 آورد. یبه زبون م تیمحکم مالک میهنوز اسم همسرش رو با م یهمه سال زندگ نیبود بعد از ا نیریقدر ش چه

 فکر فرو رفته بودم که باز عمو حرفش رو ادامه داد. تو

ما  شیشما سر نره پ یکه هم حوصله  نجایا انیکه ب میخانم و گفت دهیبه سپ میزنگ زد دیآ یشما م میدیفهم یوقت -

 .ستیبد ن دیداشته باش یهم صحبت هیزن، هم  ریمرد، پ ریپ

 تکون دادم. سر

 آم. یم گهید قهیمن هم تا چند دق دییشما بفرما د،یلطف کرد یلیممنون خ -

باغ بود و از عمارت ده  یها که انتها نیعمو صفر ا یخونه  یو آب زدن دست و صورتم راه لمیجا به جا کردن وسا با

خودش قدم بزنه و  یدل باز و سر سبز برا یفضا نیکه آدم تو ا نیبهتر از ا یشدم. چ یراه بود تا بهش برس یا قهیدق

 آهنگ گوش کنه؟ یبا هندزفر

 رهیرزش خ یگال ییبایبه گردن عمو صفر بود و ز شهیمخصوصم که زحمتش هم یباغچه  دنینگاه به اطرافم و د با

رفتم که  یم شیها و به پ زهیرو سنگ ر ذاشتمیکردن آهنگ آروم آروم قدم م یدو برابر شد و با پل میکننده بود انرژ

جمله  دنیرو قطع کردم که هم زمان شد با شن گآهن عیچشم هام گذاشت، سر یاز پشت دستش رو رو یکیدفع  هی

 »"ااهللی میبگو من ک« ی
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بغلش پرت کردم که اگر تعادلش رو  یو به سمتش برگشتم و خودم رو تو دمیکش نییهاش رو از چشم هام پا دست

 .میشد یم نیپخش زم ییکرد دوتا یحفظ نم

 من که توپ توپم. ؟یجونم، خوب دهیچقدر دلم برات تنگ شده بود سپ یوا -

 ام گذاشت. نهیس یقفسه  یرو رو دستش

 ؟یها تخم کفتر خورد یتازگ ،یخفه نش رینفس بگ هیباال  ایب -

 .رمیبراش نازک کردم و گفتم: نخ یچشم پشت

 بهم نگاه کرد. قیدق

 خوره. یچه بهش بر هم م نیاوه حاال بب -

 رو برگردوندم. روم

 احساس. یاصال قهرم، ب -

 دست به کمر زد. یشاک دهیسپ

 یاوهن هینه  یاِهن هینه  ،یامیپ هینه  ،یسر هینه  ،یمکه، نه زنگ یحاج یحاج یتو که رفت ایاحساسم  یمن ب -

سراغ ما رو  یخوا یم شگریشه و آرا یهر وقت هم که کارت لنگ ما م ه؟یباق متمیبعد تازه دو قورت و ن یچیه یچیه

 .گهید یریگ یم

 یرو مظلوم کردم که صدا افمیق دهیجواب نم یپروگ دمیتمام حرف هاش راست بود من هم که د میحق نگذر از

 بلند شد. دهیسپ یخنده 

 .یخر شرک شد هیشب ،یشرک بش یگربه  هیتر شب شیکه ب نیا یکار رو به جا نینکن ا -

 .دمییهم سا یرو یهام رو حرص دندون

 کشمت. یم دهیسپ -

 یخواد تو یم یفردا ک نمیبکش بب ایگم؟ اصال ب یداشت خنده اش رو مهار کنه گفت: وا مگه دروغ م یکه سع دهیسپ

 کنه! لیلولو رو به هلو تبد
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 دنبالش و از پشت گرفتمش. دمیتموم شدن حرفش فرار کرد؛ من هم دو با

 من لولوام؟ -

 خودش رو ازم جدا کرد. دهیسپ

 .ییطرف تر از لولو اون یچ هینه  -

 به کفشش زدم. یلگد

 به خدا. ییپرو یلیخ -

 پاش رو باال گرفت. دهیسپ

 گهید یکی شتیفردا هم بعد آرا رمیگ یعکس ازت م هینظر لطفته اما من بلدم حرفم رو ثابت کنم، شب قبل خواب  -

 ذارم کنار هم خودت قضاوت کن. یها رو م نیبعد ا رمیگ یم

 کنارش رد شدم. از

 کردم، بچه پرو. یات م مهیق مهیاالن ق نیدارم وگرنه هم اجیکه بهت احت فیح -

 .دیرو کش دستم

 منه. یفعال که به صورت کامال استثنا قدرت تو دست ها -

 سر تکون دادم. دییتا ینشونه  به

 بله متاسفانه. -

و با هم  میکوتاه به در باز خونه زد یو چند ضربه  میها به بحثمون خاتمه داد نیعموصفر ا یبه خونه  دنیرس با

 به اسقبالمون اومد. ییداخل که اشراف خانم با خوش رو میرفت

 دخترها. دیخوش اومد -
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که عمو صفر جانماز به دست از تنها  میبود هیهنوز گرم خوش و بش اول د؛یهم به نوبت دوتامون رو بغل کرد و بوس بعد

 دینیبش د؟یچرا سرپا د،یگفت: خوش اومد میبود ستادهیاومد و رو به ما که حاال به احترامش ا رونیاتاقشون ب

 باباجان.

 رفت. شونینقل یبلند شد و به سمت اشپزخونه  یدیکه اشرف خانم با گفتن ببخش میو نشست میکرد یتشکر

 .نمیچ یشام رو م یمنم سفره  دیکن یاستراحت کوچولو م هیتا شما  -

 شدم. زیخ مین

 کمکتون؟ امیب -

 خانم به سمتم برگشت. اشرف

 رسم. یشه و خدمتتون م یکارم تموم م عیاالن سر دینیشما بش ه؟یچه حرف نیخانم ا یوا -

کرد به صرف شما  یم ییاش رو لب هاش خودنما یشگیکه لبخند آرامش بخش هم یبعد در حال قهیدق چند

 دعوتمون کرد.

کنه، حداقل  یپر خور شهیتر از هم شیشد ب یبرد و باعث م یهوش رو از سر آدم م شیدست پخت عال شهیهم مثل

 بود. یجور نیمن که ا یبرا

ظرف غذا  هیو رو به اشرف خانم و عموصفر که هنوز هم عاشقانه تو  دمیجا ندارم عقب کش گهیمطمئن شدم د یوقت

 نه.تر ک شیبود، خدا برکتش رو ب یخوردند گفتم: ممنون واقعا عال یم

که چقدر  دیبرد و فهم یمهربونشون پ یقلب ها تیمیشد به عمق صم یکه هم زمان گفتن م ینوش جان دنیشن با

 پرستن. یعاشقانه هم رو م

و با تموم شدن  میشد که ما ظرف ها رو بشور یباالخره اشرف خانم راض دهیاز صرف شام به اصرار من و سپ بعد

و  میکرد یازشون خداحافظ میعالمه کار دار هیفردا  یبا گفتن جمله  میبمون ششونیاصرار کردن بازم پ یکارمون وقت

 .میعمارت شد یراه

 .رمیم یدارم از شدت خواب م دهیسپ یوا -

 به راهش ادامه داد. تیاهم یب دهیسپ
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 تعجب نداره. یآد پس اصال جا یخوابت م ای یخواب ایخدا  ی شهیتو که هم -

 بلند کردم. یرو کم صدام

 کن. یرو امشب تالف یچند سال ُعقده کرد نیا یهر چ رهیگ شتیما کارمون پ یدیهم دتو  -

 کرد. نییچند بار بد جنسانه ابروهاش رو باال و پا دهیسپ

 .گهید مینیما ا -

 کردم بحث رو عوض کنم. یسع

 جا؟ نیا یایبهت گفت ب یرفت بپرسم، ک یم ادمیداشت  یآها راست -

 شدم چون حواسش پرت شد. موفق

داشتم  میکنم من هم تصم شتیآرا امیو ازم خواست تا ب یدار یکه فردا پارت نیاول مامانت زنگ زد و گفت مثل ا -

 .میکه االن در خدمت نهیعوض شد و ا میکه با زنگ عمو صفر تصم فتمیفردا صبح زود راه ب

 به احترامش خم شدم. یکم

 خدمت از ماست. -

که صبح زودتر  دمیو زود خواب میاتاقامون شد یهر کدوممون راه ریشب بخ هیبه عمارت بعد از گفتن  دنمونیرس با

 دونم. یرو نم دهیسپ گهید یپادشاه هفتم ول یرفتم برا دهینکش هیبه ثان شهیمن که مثل هم م،یش داریب

 .میعالمه کار دار هیترنم پاشو  -

 نگاه به ساعت کردم. هیو  دمیهام رو مال چشم

 ه؟یهمه سر و صدا چ نیا -

 به کمر نگاهم کرد. دست

 و باغ. نییتو سالن پا لیوسا دمانینظافت و چ یسالم عرض شد سرکارخانم، کارگران اومدن برا -

 جام نشستم. سر
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 بخوابم. گهیکوچولو د هیزوده که هنوز، بذار  دهیآها سالم، سپ -

 رو تا کرد. پتوم

 کجاش زوده؟ نم،یپاشو بب -

 تخت پرت کردم. یرو رو خودم

 خب؟ قه،یهمش ده دق -

 .دیسرم کش ریزد بالشت رو از ز یخودش غر م شیکه پ یحال در

موهات رو  یایب دیخدا، بعدش هم با دیشده ده صبح به ام میصبحونه بخور یایحموم و ب یگم پاشو، تا تو بر یم -

 هیو حجم موهات کم کم  یکارها با توجه به بلند نیکه ا یحاضر ش شیآرا یخشک کنم، صورتت رو ماساژ بدم تا برا

 دو بعدش هم... ک،یشه  یرو انجام بدم ساعت م ونتینیصورت و ش شیکنه، بعد هم که آرا یرو االفمون م یساعت

 وسط حرفش و دستام رو باال بردم. دمیپر

 بسه من به شخصه قانع شدم. یباشه هان -

 نشده. ریتا دشد، حاال هم بپر حموم  نیا نیکرد و گفت: آفر یبا ابروهاش باز باز

 حموم شدم. یو با برداشتن حوله ام راه دمیرو کش لپش

و مجبورم کرد قدم هام  دیکف حموم گذاشتم از سرماش تمام بدنم لرز خیطرح  یها کیسرام یکه رو یقدم نیاول با

دوش کم کم آروم شدم و به مرور آب رو سرد کردم و شروع کردم  ریآب گرم و رفتن ز ریرو تند کنم و با باز کردن ش

 از وان قشنگش استفاده کنم. بودحموم دل بازم که تا به حال وقت نشده  یبه آواز خوندن تو

گفت  یکه م دهیسپ یمات حموم خورد و به دنبالش صدا یا شهیحس و حال خودم بودم که چند ضربه به در ش تو

 اومد. یکن یم یطسه ساعته اون تو چه غل

 اومدم. رونیو ب دمیخودم رو آب کش عیکه گرفتم سر یتذکر با

 دستش بودم. ریبود که ز یساعت مین

 .نمیطاقت ندارم بذار خودم رو بب گهیمن د دهیسپ -
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 .نیبعد خودت رو بب یکرد و گفت: اول پاشو کمکت کنم لباست رو بپوش ینوچ

 نم؟یتونم خودم رو بب یم یگفتم: حاال چ دهیو ملتمس رو به سپ دمیکمکش لباسم رو پوش به

 زد. یکرد و لبخند قشنگ زیآنال یتا پام رو با حالت متفکر سر

 دست سازم. یفرشته  یتون یبله که م -

اتاقم کال  یقد ی نهییآ یتو ریتصو دنیحوله اش کردم که با د یرفتم چشم غره ا یم نهییطور که به سمت آ همون

 شدم. مونیپش

 زد. یبود پوزخند مسخره ا دهیحرف دلم رو فهم افمیکه از ق دهیسپ

 شد؟ ماتت برد؟ یچ -

خودم رو جمع و جور کردم و گفتم: نه چرا ماتم ببره؟  عیسر ستمیکه من اصال پرو و حاضر جواب ن ییاون جا از

 !یاز خودم بوده که تو با هنرت پر رنگ ترش کرد ییبایز

 ؟ییباالست و کامال پرو یلیاعتماد به نفست خ یدونست یگفت: ترنم م دیخند یکه م یدر حال دهیسپ

 گم؟ یاومدم و گفتم: مگه دروغ م یدستم و نگاهم عشوه ا زیحرکت ر با

 داد تا خنده اش رو کنترل کنه. یلب هاش رو فشار م یکه کناره  یدر حال 

 شه. یکه الزمت م زیبر گهیعشوهات رو نگه دار چند ساعت د نینه، اصال بر منکرش لعنت، تو هم ا -

 کردم. یدراز زبون

 چشم حسودهام کور بشه. -

 .دیبلند خند دهیسپ

 ؟یبه من طفل معصوم ناهار بد یخوا یوقت؟ نم هی یاز رو نر -

که  دهیداد سپ یتو سرم که صدا دمیداد آروم کوب یکه تازه خودش رو داشت نشون م یناهار و گرسنگ یآور ادی با

 هام کرد. یمثل سکته ا»شه ینکن خراب م«گفت  یم
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امشب پارتنر  یبرا دهی: سپدمیمقدمه پرس یکردن خودش شد که ب شیمشغلول آرا دهیاز خوردن ناهار سپ بعد

 ؟یدار

 کرد. یزیر اخم

 خوام چه کار؟ یپارتنر رو م ش،یا -

 از ادکلن مورد عالقه ام زدم. یکم

 پارتنر داشته باشن. دیاما امشب همه با -

 نگام کرد. یبار حرص نیا

 ارم؟یپارتنر از کجا ب ریواگ ریها گ نیحاال تو ا ؟یگفت یزودتر م یمرد یم -

 بنفشم که طرح قلب بود نشستم. دیسف شیآرا زیم یرو صندل کنارش

 دونه از اون خوب هاش رو برات کنار گذاشتم. هیغصه نخور، خودم  یتا من رو دار -

 و به سمتم برگشت. دیموهاش کش یحاال اخم هاش باز شده بود و کنجکاو شده بود دست از اتوکه  دهیسپ

 دمش؟یهست؟ د یک یگ یکه م یخوب نیحاال ا ؟یکارها هم بلد نیاز ا -

 .شیدیهم د ادیزدم و گفتم: بله که بلدم، آره ز ییدندون نما لبخند

 دمش؟ید یلیکه خ یکیتکرار کرد:  یو سوال دیکش شیجادگر یبه چونه  یدست متفکر

لبم  کیرو نزد وانیکه ل یو در حال ختمیخودم ر یآب خنک برا وانیل هیبلند شدم و رفتم کنار تختم و  یرو صندل از

 ؟یدینفهم گه،یکردم گفتم: آره د یم

 بار گنگ نگاهم کرد و دمق گفت: نه خودت بگو. نیا

 .نیو تند گفتم: فرد دمینفس سر کش هیدسته دار مخصوصم  وانیرو تو ل آب

 ن؟یفرد ؟ی: کدیکرده متعجب پرس یکه معلوم بود فکرش هم نم دهیسپ

 تخت نشستم. یکنار تختم گذاشتم و خودمم رو زیم یرو آروم رو وانیواکنشش هول شده بودم اما باز ل با



 یتا نابود یتالف

106 
 

 .گهیآره د -

گفت: عمرا، حاضرم تو  یتفاوت یبودن با لحن کامال ب دهیهم رو به آغوش کش یبار ابروهاش بدجور نیکه ا دهیسپ

 پارتنر اون عصا قورت داده نباشم. یشرکت نکنم ول یمهمون

 .دمیخند دهیآروم کردم جو و سپ یبرا

 من درست حرف بزن. یخانم از خدات هم باشه ها، راجع به پسر عمو یهو یهو -

 برام نازک کرد. یچشم پشت

 خوامش. یخودت باشه، من نم یات برا وونهید یپسرعمو -

 .گهینکن د تیجونم اذ دهیگفتم: سپ ملتمس

 نگام کرد. یاستفهام

 کردم؟ یتیچه اذ -

 دادن کردم. حیبه توض شروع

من رو  یخواد همش هوا یم ادیهم ب یآد، وقت یرو دعوت نکردم اما اون م نیکه من فرد نیبا ا دهیسپ نیخب بب -

دست و پاش  یتون یم دمیکه من ازت د یاستیبا س یچپ نگاهم نکنه اما اگر تو پارتنرش بش یداشته باشه که کس

 .یو سرگرمش کن یرو ببند

 بهم انداخت. یا فانهیعاقل اندر سه نگاه

 .ادیکنه سمتت ب یهم جرات نم یبهتره، کس یلیکه خ یجور نیخب خنگ خدا بذار هوات رو داشته باشه ا -

 دادم. لشینگاهش و تحو نیع

 یهمش از هم م دنیکه با وجود فر دمیقشنگ کش یعالمه نقشه  هیمن خودم پارتنر دارم و براش هم  گهید نه د د -

 .گهیپاشه، جون من قبول کن د

 کرد. یتاسف نوچ نوچ ینشونه  به
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 امان از دست تو و کارهات. -

 گه؟یقبول د یعنی نی: ادمیزدم و پرس یچشمک

 هم دارم؟ یا گهید یموهاش شده بود گفت: مگه چاره  یکه دوباره مشغول اتو پدهیس

 .دمیلپش و کش محکم

 عاشقتم به موال. -

 بهم رفت. یداد چشم غره ا یکه لپش رو ماساژ م یحال در

 .یداغون کرد یرو زد نمیعشقت بخوره فرق سرت، خدا بگم چه کارت نکنه لپ نازن -

 یبود و آزادانه موها دهیرو پوش یمخصوص مهمون یخدمتکار که کت دامن سرمه ا یبایاومدن دختر جوان و ز با

 .دهیفرا رس دمیکش یکه انتظارش رو م یکه لحظه ا دمیشونه هاش رها کرده بود، فهم یمواجش رو رو

 خانم اکثر مهمون ها اومدن و منتظر حضور شمان. -

خب تا چند  یلیکه از خودم سراغ داشتم گفتم: خ یلحن ممکن نیفرو رفتم و با سردتر میتفاوت یب یپوسته  تو

 آم. یم گهید قهیدق

 ی: با من کاردیو آروم تر از بار قبل پرس نییجوان که از لحن صحبتم جا خورده بود سرش رو انداخت پا خدمتکار

 خانم؟ دیندار

 .یبر یتونیبا همون لحن گفتم: نه م باز

 در که صداش کردم. کیبود نزد دهیرس بایتقر

 و گفت: بله خانم؟ برگشت

سرت جمع کن از  یگفتم: موهات و باال یتو هم و دستور دمیکردم و اخم هام رو کش باشیز یبه موها ینگاه

 آد. یاصال خوشم نم یشلختگ

کرد  یزد و درخشش من رو کم رنگ م یاز حدش که تو ذوق م شیب ییبایکه اصال شلخته نبود و به خاطر ز یحال در

 گفتم. یاون جور
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امشب  ینداشتم من برا یچاره ا یبهم کرد که دلم براش سوخت ول یکه معلوم بود بغض کرده نگاه دردناک دخترک

 خراب بشه. یراحت نیبودم که حاضر نبودم به ا دهیکش یادیزحمت ز

 چشم خانم. -

و  نیرحسیام یجور هیو  نییپا دیو گفتم: بر لویو ن دهیرو برگشتم به سمت سپ بایرفتن خدمتکار جوان و ز با

 پله ها. نییپا دیبکشون

داشت  میآجر ،ییطال شیبا آرا یقشنگ هیام که هم خون یرژ لب زرشک دیو با تمد دمیرفتنشون صندل هام رو پوش با

بودن  ظیغل نیدر ع شمیآرا د،یکش یچشم هام م ی ندهیحالت ممکن به رخ بب نیباتریرو به ز میو لنز سبز، عسل

فر درشتم رو شونه امم  یاز موها ی کهیت هی نداختنمدل جمع و باز درست شده ام و ا یبه موها یبود، با نگاه بایز

و با  یخوشگلم درست مثل مانکن ها قدمام رو ضربدر یدست فیزدم و با برداشتن ک نهییآ یتو ریبه تصو یچشمک

 اومدم. رونیحال محکم برداشتم و از اتاق ب نیخاص و در ع یعشوه ا

پارچه فضا رو در بر گرفت که خودم هم انتظارش رو  کی یپله ها و اومدن سه، چهار تا پله سکوت به دنمیرس با

 با نفرت بود هولم کنه. گهید یو بعض نیهاشون با تحس یکه بعض گرانید نیباعث شد نگاه سنگ نینداشتم، هم

پله ها رو هم همون  ی هیکه به جمع انداختم، خودم رو جمع و جور کردم و بق یو نگاه سر سر قیعم ینفس دنیکش با

 اومدم. نییطور محکم با لبخند کاشته شده رو لب هام پا

 یاش هم جام گهیبود و تو دست د دشیشلوار سف بیتو ج بایدستش تقر هیبود و   ستادهیپله ها ا نییپا نیرحسیام 

قشنگ حواسش به من لبخندم رو پر رنگ تر کردم و  دمید یوقت د،یکاو یمن رو م یاز شراب و اما نگاهش سر تا پا

و اون کت  دیو شلوار سف راهنیکه با ست پ وممرد رو به ر یلب ها یزدم که باعث نقش بستن لبخند رو یچشمک

 تو چشم بود، شد. شهیاز هم شتریکالجش ب یمشک یو کفشا یتک نسکافه ا

 شلوارش در آورد و بازوش رو به سمتم گرفت. بیدستش رو از ج نیحس ریآخر ام یبه پله  دنمیرس با

 یاتونم م چارهیب یجناب استاد، فکر دانشجوها دیکرد پیخوشت یرو گرفتم و آروم در گوشش گفتم: بدجور بازوش

 بد نبود. دیکرد

 .گهیشدم د یمثل تو م یهم سطح پرنسس دیمثل خودم در گوشم گفت: با نمیرحسیام

 تر. شیخرده ب هی دیزد و ادامه داد: حاال شا یطونیلبخند ش بعد
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 لیتحو شتریخودتون رو ب کمیکردم گفتم:  یم کیگرفتم و به لب هام نزد یکه جام شرابش رو از دستش م یحال در

 باعث جمع شدن خود به خود صورتم شد. شیکه تلخ دمیاز شراب نوش یبعد جرعه ا دیریبگ

 حرف زدنت رو بذار کنار، راحت باش. پیتر نیدر گوشم زمزمه کرد: ترنم امشب ا دوباره

 .دیرو سر کش اتشیکه رد رژم مونده بود تموم محتو ییجام رو از دستم گرفت و درست از جا بعد

 سمتش نرو. یستیاهلش ن یجرعه، وقت هینوشن نه مثل تو  یم یجور نیا -

بود که  نیجرعه رفتم صرفا به خاطر ا هیاالن  یدیآشغال هام اگر هم د نیزدم و گفتم: من نگفتم اهل ا یپوزخند

 .میبه مهمون ها خوش آمد بگ مینکنه، حاال هم بهتره بر تمیاذ هیدهن بق یبو

که  یزیو پشت م میکرد یمهمون ها خوش و بش یمن ارکستر شروع کرد به زدن و خوندن، ما هم با همه  یاشاره  با

رقص  ستیبچه ها تو پ ییهنر نما یو مشغول تماشا میقرار داشت نشست هیاز بق یمخصوص ما بود و تو سطح باالتر

 .میمانند شد رهیبزرگ دا

 یدونم، مثال طوس یبودن، چه م گهیرنگ د هی دیسف یها به جا یکردم که کاش صندل یخودم فکر م شیپ داشتم

رو  یبزرگ ی شهیپشت سرمون که ش یمثال پرده  ایشد  یم جادیا لیفضا و وسا نیب یقشنگ یهارمون یجور نیا

کردم که  یم میترس گهیجور د وخودم فضا ر شیاز سقف بنفش بود هنوز داشتم پ ییها کهیپوشنده بود مثل ت

 در گوشم از اون فضا دورم کرد. نیرحسیپچ پچ ام یصدا

 .دمیکش شده ازش فاصله گرفتم و اخم هام رو تو هم و جیگ

 .یقدر آروم پچ پچ کرد نیا دمینشن ؟یچ-

و  ینیجا بش نیا یجور نیهم یخوا یگم تا آخر مجلس م یمرموز گفت: م یابروش و انداخت باال و با لبخند هی

 ؟یرو نگاه کن گرانید

 ،یمدل الف شهیهم یهوشت چه جور نیدونم تو با ا ینگاهش کردم که دوباره خودش ادامه داد: من نم یبار سوال نیا

 .میبرقص مینه اصال پاشو بر ایبزن  یحرف هیگم  یم

 مثل لبخندش زدم. یهم لبخند من

 کن تا راجع بهش فکر کنم. انیدرخواستت رو درست ب -
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 د؟یرقص یبا من م بایز یخم کردن کمرش و گرفتن دست راستش به سمتم گفت: بانو یو با کم ستادیشد ا بلند

ما رو نشونه گرفت  دیچرخ یزوج ها م یکه رو ستیآهنگ قطع شد و نور زرد رنگ وسط پ یباال بردن دستم صدا با

 کیشده شکست و به  جادهیسکوت ا نیرحسیام ستادنیحالت ا دنیکه با د دیتوجه ها رو به سمتمون کش یو همه 

 و هورا بلند شد. غیدست و ج یباره صدا

 خواستم. یشد که من م یم یداشت همون درست

 دونن. یو همه م نیشرط دارم ا دنمیرقص یگفتم: من برا نیرحسیشدم و رو به ام بلند

 ؟ی: چه شرطدیتر شده بود پرس شیکه تعجبش ب نیرحسیام

عالمه شاهد  هیکه  میدو نفره انجام بد یباز هیبه انتخاب من  دیقبل از رقص با گفتم: یبه آروم یعجله  چیه بدون

نوع رقص بازنده  یکننده  نییاش تع قهیکه هر دق یا قهیده دق یباز هیدر اصل  یعنی ست،ین یتقلب چیه یداره و جا

پاپ،  یه ،یهند ک،یشه بر یم بیتک نفرس که به ترت یاتا پنج رقص ه کی ی قهیکنه از دق یرو مشخص م یباز ی

شه مثل چاچا،  یدو نفره م میکدوم از ما دو نفر نباخت چیتکنو، و از شش به بعد چون پنجاه درصد راه رو ه ،یعرب

م یکدوممون نبرد چیه قهیده دق نیاگر هم که تو ا ره،یسالسا، تانگو و غ ل،یاستا یهمون فر ایرقص پولکا، رقص آزاد 

 .میرقص یم ایرقصم  یم ایرقص  یدر خواست دهنده  یطبق نظر و خواسته 

 آخر حرفم اخم هاش باز شد. ی کهیت دنیکه تا به حال اخم هاش تو هم بودن با شن نیرحسیام

 بودم. دهیرو ند شیجور نیچه جالب، تا به حال ا -

 هست؟ یچ یباز نیزد و گفت: حاال ا زیر یچشمک بعد

 یلیخ یباز هیقبل گفتم:  یبار آروم تر از سر نیجا خوردم و ا نیبه خاطر هم ادیکردم خوشش ب یفکر نم راستش

 لبخند ممنوع. یعنیطرف مقابلمون  ی افهیبه ق مینشون ند یعکس العمل چیو ه میبهم زل بزن دیساده که با

 تکون داد. دییتا یبه نشونه  یسر

 م؟یشروع کن یباشه من حاضرم، ک -
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از پسرها  یکیمن قرار داد و با اعالم شروع  یرو، رو به رو نیرحسیام یجمع شدن بچه ها خدمتکار صندل با

 ی قهیکه تو چند دق میاریطرف مقابلمون رو در ب یکه خنده  میداشت نیبر ا یهم شد، هر کدوم سع خینگاهمون م

 .میاول نا موفق بود

تو ذهنم زد و با خودم  یدفع جرقه ا هیدونستم که  یرو باخته م یبود و باز ختهیبهم ر تشیهمه جد نیاز ا اعصابم

 هم امتحان کنم. نیگفتم جهنم و ضرر بذار ا

رو به  نمییلب پا یگردنم رو کج کردم و گوشه  ن،یرحسیبه رنگ شب ام یطور که زل زده بودم تو چشم ها همون

لبخند فوق  هی یریکه اضافه کردم باعث شکل گ یچشمک یدندون گرفتم و با خمار کردن چشم هام و در آخر چاشن

 شد. نیرحسیام یکم رنگ رو لب ها

 .دیاستاد خند یوا -

 .نایسا دمیم دآره اتفاقا من ه -

 ها دست زدن. دختر

 نه صبا؟ گهیپس ترنم برد د -

 جا خوردم. نیحس ریبودم که با حرف ام میروزیحس پ غرق

 کرد. یمن قبول ندارم ترنم نامرد -

قورت دادم و زمزمه  یآب دهنم رو به سخت نینگاه غضبناک فرد دنیرو آوردم باال که جوابش رو بدم اما با د سرم

 شانس! یکردم: به خشک

 ترنم؟ یگفت یزیچ -

 حواب دادم: نه. کوتاه

 ه؟یشده بود گفت: اون آقا ک کیتحر شیکنجکاو یکه حساب نیرحسیام

 جواب دادم. یکلمه ا تک

 پسر عموم. -
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 .دیکش ششیبه ته ر یدست

 جالب شد! -

 جالب شد؟ شیگره کرده گفتم: چ یسمتش برگشتم و با اخم ها به

 شلوارش برد. بیکتش رو عقب داد و دستش رو تا نصفه تو ج ی گوشه

 ده. یپسر عمو رو نشون م هیتر از  شیکه نگاهش ب نیا -

 گفتم: اما اون فقط پسر عمومه. دیتاک با

 زد. یبار لبخند نصفه ا نیا

هاشون هنوز  یبعد رو به بچه ها که بعض دم،یرو فهم دمیفهم یم دیرو که با یزیمن چ ستین حیبه توض یازین -

 چند بود که کلک زدن بهمون؟ ی قهی: دقدیما بودن پرس کینزد

اون  دیبگه گفتم: نترس آخراش بوده وگرنه االن با یزیچ یکه کس نیعوض کردن بحث کامال موافق بودم، قبل از ا با

 .یدیرقص یم یوسط برام عرب

 چند بوده؟ ی قهیدق دیبگ دیخوا یگفت: نم ارمیداشتم حرصش رو در ب یتوجه نسبت به حرفم که سع یب

بهتر هم  نیاز ا گهیبعد خودم گفتم خب دوست دختر بهزاد جونه د ؟یخوا یم یجا چ نیتو ا نیریش ییچا ی دختره

 شه. ینم

کاشته شده اش رو به سمت ساعت بزرگ رو  یزد و ناخن ها یلبخند چندش ستادهینه انگار بهزاد کنارش ا انگار

 نشونه رفت. وارید

 آخر بود. ی قهیدق -

 بود به سمتم برگشت ومدهیاز حرکتش خوشش ن ایکه گو نیرحسیام

 ه؟ینوع رقصمون چ -

 شده بود کالفه شده بودم و آروم لب زدم تانگو. خمیکه م نینگاه پر از حرف فرد از
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با  م؛یرقص رفت ستیپخش شد و با نشستن مهمون ها، ما هم به پ یارکستر آهنگ قشنگ شیرفتن محمدرضا پ با

از  یکیدو طرف پهلو هام قرار گرفت و من هم  نیرحسیام یچراغ ها و به کار افتادن رقص نور دست ها یخاموش

 به تکون خوردن. میشروع کرد رومشونه پهنش و آ یام رو هم رو گهیدست هام رو پشت گردنش گذاشتم و دست د

و  یکرد یباز یجور نیترنم با من ا گوشم زمزمه کرد: کیداشت نزد یفیکه حاال صداش لرزش خف نیرحسیام 

 کار رو نکن. نیا یا گهیبا کس د یول یمسبب باختم شد

 : چرا اون وقت؟دمیتو چشم هاش زل زد و پرس میمستق

 .ستنیو خودار ن ریو گفت: همه مثل من چشم و دل س دیکش یقیعم نفس

 شد. دایپوزخند رو لبم پ طرح

 جناب! دمیهم د تونیریچشم و دل س -

کامال تو بغلش  گهیدست هاش رو برد پشت کمرم و من رو به خودش چسبوند، حاال د نیرحسیتموم شدن حرفم ام با

 گردنش بود. یسرم تو گود ادمونیز بایبودم و به خاطر اختالف قد تقر

 آد. ینفس نکش، قلقلکم م یباز آروم زمزمه کرد: اون جور یصداش دو چندان شده بود ول لرزش

 رو از آغوشش جدا کردم. خودم

 ؟یاز تانگو فقط تکون خوردنش رو بلد -

 نشونت بدم؟ یخوا یزد و آروم گفت: نه، م یچشمک

 سرم گفتم آره. با

پلوهام  دن،یدور چرخ هیکرد و بعد از  دنمیدستم رو گرفت و مجبورم به چرخ هیمن رو از خودش جدا کرد و  کامل

باعث شد  نیرفت که هم جیسرم گ نیگذاشتتم زم یکه وقت میدیگرفت و بلندم کرد و چند دور ساعت وار چرخ

بذارم و تو حالت افتادن با کمر   نیرحسیام یبذارم رو پا نیزم یکه پام رو رو نیا یو به جا ستمینتونم درست وا

مهمون ها  قیو تشو غیبودم که دستش رو پشتم قرار داد و خودش هم به سمتم خم شد و باعث بلند شدن سوت و ج

 شد.
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 ریو آبروم بره، اومدم با کمکش از اون حالت خارج بشم که ز فتمیتشکر بهش زدم که نذاشته بود ب یبه معنا یلبخند

 گلوم سوخت.

 گهیشه که د یکوچولو برات م هیتنب هیهم  نیدر همون حالت گفت: ا ستمیو به من هم کمک کرد که وا ادستیا صاف

 .یو پا رو کفش من نذار ینکن یانقدر دلبر

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 خوبه آدم حدش رو بدونه. -

 .میرو ترک کرد ستیو پ میکرد یمیتعظ ییاتفاق افتاده بود، با روشن شدن برق ها دوتا هیها تو چند ثان نیا ی همه

تر نرفته بودم که  شیب یدو قدم یکیشدم، بلند شدم و  یرو تنها م یحتما چند لحظه ا دیخوب نبود با حالم

 ؟یر ی: کجا مدیپرس نیرحسیام

 .ییحوصله جواب دادم: دستشو یب

 ام؟یتا دم درش باهات ب یخوا یکه حال بدم رو درک کرده باشه گفت: م انگار

 گردم. یکن االن بر م ییرایاز خودت پذ ستیجواب دادم: نه الزم ن کالفه

رو شستم و با دستمال گردنم رو خشک کردم و اومدم  نیرحسیام یبوسه  یبار جا نیآب رو باز کردم و چند ریش

 رو به رو شدم. نیفرد یبرزخ ی افهیکه با ق رونیب

 که بازوم رو گرفت. نییمحلش نذارم و برم پا خواستم

 یزیر یانقدر ناز و عشوه م یک یسرت خراب نکردم، برا یخونه رو رو نیخودم رو کنترل کردم که ا یلیاالن ختا -

 ها؟

 بازوم رو از دستش جدا کردم. یسخت به

 دعوتت کرده باشم. ستین ادمی -

اتاق و پشت  نیداد هلم داد سمت اول یاز مهمون ها نشون م یکیرو به  ییکه داشت دستشو یخدمتکار دنید با

 سرش محکم در و بست.



 یتا نابود یتالف

115 
 

 ندارم. یبه دعوت کس یازیمن ن -

 خوام. یمنه و منم مهمون نا خونده نم یمهمون نیگفتم: اما ا یو شاک دمیهم کش یهام رو تو اخم

 بودم رو شونم و تو دستش گرفت. ختهیفر موهام رو که ر ی کهیجلو اومد و ت یاش و از در برداشت و قدم هیتک

 عوض نکن.بحث رو  -

 رو پس زدم. دستش

 ندارم. یمن با تو بحث -

 ها انداخت. نیتخت اتاق مامانم ا یرو در آورد و رو کتش

 ؟یدیو بعد رقص یکرد یکه اول باهاش باز هیپسره ک نیا -

 رو برداشتم و دستش دادم و به در اشاره کردم. کت

 پارتنرمه. -

 رو جلو اومد. یانداخت و باز قدم نیرو زم کت

 شده؟ داشیاز کجا پ ه؟یگم ک یم ه،یکه آقا نقشش چ دمیفهم یپارتنرته وگرنه عمرا م یخوب شد گفت -

 ؟یندار یا گهیشده، سوال د داشیگفتم: استادمه و از دانشگاه پ شمرده

 یخور یو از جات هم جم نم ینیش یکنار خودم م یآ یم نییپا می: االن که رفتدیقفل شدش غر یدندون ها نیب از

 ؟یفهم شد ریدونم و تو، ش یوگرنه من م

 زیرفتم و خودم رو پشت م نییپا یکیاومدم، پله ها رو دو تا  رونیرو اشاره زدم و تند از اتاق ب ییدستم برو بابا با

 جا دادم. نیرحسیکنار ام

 بهم انداخت. ینگاه نیرحسیام

 شده؟ یزیباشه، چ ریخ -

 هم جواب دادم: نه. یاکش یبودم و همون جور یهم از دستش شاک هنوز
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 نشد. الیخیب

 ؟یزن ینفس نفس م یچ یپس برا -

 .دمینفس کلش رو سر کش هیو  ختمیخودم ر یآب برا یوانیل

 .نییپله ها رو تند اومدم پا -

 : گردنت چرا سرخه؟دیگردنم زوم شد و پرس یبهم انداخت و رو یقیدق نگاه

ها،  یما شد الیخ یو رو به من گفت: ترنم خانم خوب امشب دورت شلوغه و ب دیسر رس لویبگم به تو چه که ن اومدم

اظهار نظر به من بده دستم  یکه اجازه  نیخرده تو جمع ما باش، بعد هم طبق معمول بدون ا هیول کن پارتنرت رو 

 و به سمت بچه ها برد. دیرو کش

 بود. شیپ قهیچند دق نیبود وسط هم دهیبشر به موقع پر نیبار ا هیاگر  یعنی

و آخر سر  میدیخند یو کل میدخترونه زد یعالمه حرف ها هیکردم و  فیبچه ها موندم و از ظاهرشون تعر شیپ یکم

 .میاز عزا در آورد یرقص و دل ستیپ یرو میختیهم با هم ر

 بود. یبخش مهمون نیبچه ها بودم بهتر شیرو که پ یتونم بگم زمان یجرات م به

 صرف شام به باغ دعوت شدن. یمن همه برا یاشاره  با

و مشغول صرف شام  میشده بود نشست هیکه ته ییزایپارتنرش و دوتا دوتا پشت م شیشام هر کس برگشت پ یبرا

 .میشد

 ترنم؟ -

 جواب دادم: بله؟ سرد

 گاه صورتش کرد. هیگذاشت و تک زیم یرو رو دستش

 .یکنم ناراحت یدونم چرا حس م ینم -

 .چوندمیفر موهام پ ی کهیاشاره ام رو دور ت انگشت
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 .ستمین -

 نگاهم کرد. موشکافانه

 گه. یم یا گهید زیصورتت چ یول -

 انداختم. تیبه جمع ینگاه

 گه شما بهش توجه نکن. یچرت م ادیصورتم ز -

 کرده؟ یزده؟ کار یحرف ی: کسدیپرس شهیتر از هم میبار با لحن مال نیا

 جوابش شد. دهینه کش هی

 ؟یستیسر حال ن یمثل اول مهمون گهیپس چرا د -زد.  هیتک یرو برداشت و به صندل دساش

 دادم. لشیتحو یکج و کوله ا لبخند

 برات بکشم؟ یکم خسته شدم، چ هیخوبم، فقط -

 .دیخوش حالتش کش یموها یال یدست

 آدم رو احمق فرض نکن. ینگو ول ،ینگ یباشه دوست ندار -

 نمیمن اضافه شد، برگشتم بب یدرست کنار صندل یصندل هی دمیدادم که د هیتک میو به صندل دمیکش یکالفه ا پوف

 که خودش زودتر به حرف اومد. هیک

شما، از  شیپ امیشناختم با خودم گفتم ب یجمع نم نیرو هم تو ا یمن با پارتنرم به مشکل برخوردم چون کس -

 نداره؟ ینظرتون که اشکال

 .یمردک تنها بمون نیا شیبذارم پ گهید یکور خوند یعنیشد به من که  رهیخ میمستق بعد

 به هر دومون کرد. ینگاه نیرحسیام

 نداره. ینه اشکال -

 قرار داد. نیمخاطبش و فرد یرو به من کرد ول 
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 .میخورد یبه مشکل بر م میما هم کم کم داشت یاتفاقا خوب شد اومد -

 ؟ی: چه مشکلدیبا سرعت به سمتش برگشت و پرس نیفرد صورت

 نبود. یخاص زیجواب دادم: چ نیرحسیقبل از ام نیدردسر نداشتم به خاطر هم یحوصله  اصال

 شما دوتا. شیشام بخورم تا پ دهیسپ شیدم پ یم حیشدم رو به هر دوشون گفتم: ترج یکه بلند م یحال در

 آره برو اونم تنهاس. -

 کنه. یداره من رو نگاه م میلبشه و مستق یگوشه  یپوزخند دمیبگه که د یزیهم چ نیرحسیبودم ام منتظر

 ما. شیپ ادیدست تکون دادم که ب دهیسپ یعکس العملش نشستم سرجام و برا دنید با

 ؟یپس چرا نرفت -

 بهش رفتم. نیفرد یدور از چشم ها یزیر یغره  چشم

 .نمیب یدادن نم حیبه توض یازین -

 جوابم ابروهاش رفت تو هم و خودش رو مشغول غذاش نشون داد. با

 .یقدر پا رو دم من نذار نیا یتو باش تا

. میکرد یهم بدرقه اشون م نیرحسیرفتن و من و ام یکردن و م یم یاز صرف شام بچه ها دونه دونه خداحافظ بعد

تو  مهیشد گفت نصفه ن یدستش پشت کمرم بود و م هیشده بود،  یدنیواقعا از سر شام به بعد د نیرحسیام ی افهیق

 .میمونده بود نیرحسیو ام نیو فرد لویو ن دهیمن و سپ گهیبچه ها حاال د یبغلش بودم، با رفتن همه 

 رسونمت. یترنم زود حاضر شو م -

 دادم. هیتک کمینزد زیم به

 مونم. یجا م نیمن تا فردا ا یجان ول نیممنونم فرد -

 و رها کرد. دیباالش و به دندون کش لب

 .یذارم تنها بمون یشه، نم یکه نم یجور نینه ا -
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 کردم. دهیو سپ لویبه ن یا اشاره

 مونن. یها هم م نیا ستمیتنها ن -

 .میر یم گهیو گفت: پس ما د نیرحسیام یکه قانع شده بود دستش رو گذاشت رو شونه  نیفرد

 یگفت: خدانگهدار شب فوق العاده ا دهیو سپ لویرو گرفته بود رو به ن نیکالم فرد یتو یکه لحن دستور نیرحسیام

 بود

باش ترنم  میمنتظر تالف ،یکرد یبد جنس یباشه که امشب حساب ادتیتر و در گوش من گفت:  کیاومد نزد بعد

 خانم.

 رو بهش لبخند زدم. شینکنه در جواب نگاه سوال یقاط نیکه فرد نیا یبرا

 باز کردم. یو هر کس زیرو واسه هر چ شمین یصورتم به غلط کردن افتادن بس که امشب الک یعضله ها نیا 

 .داریددیخوش حالم که بهتون خوش گذشته، حتما منتظر دعوتتون هستم به ام یلیجواب دادم: خ بلند

 خون سرد نگاهم کرد. نیرحسیام

 خدانگهدار. نمتون،یب یم -

 راحت شده بود گفت: خداحافظ تا بعد. الشیکه انگار خ نیفرد

کال خودش رو  دیعشوت رو د یوقت چارهیب یترنم نترک یگفت: وا لویخنده که ن ریز میزد ییرفتن پسرها سه تا با

 رو هم باخت آخه! یباز چیباخت ه

 قدرت نشون دادم. یزدم و بازوم رو به نشونه  یچشمک

 .گهید مینیما ا -

 پشت کمرم که فکر کنم قطع نخاع شدم. دیکوب یکیکه خنده اش شدت گرفته بود  دهیسپ

 قرمز کرد؟ یرو باخت چه جور یباز یوقت دیدید -

 ...ن..گو...م...حش..ر..ب...ود.یگفت: وا... دهیبر دهیکه رو به غش کردن بود بر لوین
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 .دیقسمت قنشنگ هاش رو نبود حاال

 ؟یچه کار کرد گهی: مگه با بنده خدا ددیدر اتاق رو باز کرد و پرس دهیسپ

 .تیوضع نیتا من از شر ا دیبمون یگفتم: تو خمار ریتاخ هیو با چند ثان میسرش وارد اتاق شد پشت

 کردم. شمیبه لباس هامم و آرا یا اشاره

 براتون بگم. امیخالص شم ب-

به خودشون  یسر و سامون هیفکر کنم اون ها هم از خدا خواسته رفتن  رون،یگفتن و از اتاق رفتن ب یشیا ییدوتا

 بدن.

افتاده بود حرف  یکه برامون تو مهمون یو درشت زیر یراجع به اتفاقا میو داشت میرو تختم بود یبعد همگ قهیدق چند

 .میزد یم

 ترنم؟ -

 اومد. یشده بودم و خوابم م خسته

 هوم؟-

 شد. یحرص لوین

 رو صدا کنم و جوابش جانم باشه. نیبار ا هیخط فقره، نشد من  ریشعورش ز ینیب یم دهیسپ -

 زد. یچشمک دهیسپ

 .زشیو استاد عز ندهیآ یکرد برا رهیجانم هاش رو ذخ دیخب شا -

که تو  ییزهایچ نیگم ترنم با ا یشارژ شده بود بلند شد نشست رو تخت و رو به من گفت: م دهیکه با جواب سپ لوین

 خودت رو افتاده بدون. یکرد فیاز امشب تعر

 پرت شد.  دهیبالشت من و سپ نیکه با صورت ب دمیرو کش دستش

 فکر نکنم از اون استادها باشه. -
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 جاش جا به جا شد. سر

 .یکرد یپشت چشم نازک م هیاستاد خوب یگفتم فالن یمن م روزیتا د ؟یکن یرو م شیطرفدار ه؟یچ -

 .دمیپلو خواب به

که درسش و  نهیتهش ا ستیباشه، که اگر هم باشه برام مهم ن یگم فکر نکنم عُقده ا یم یَکنم ول یهم مهنوز  -

 .گهیکنم د یحذف م

 چه از خود متشکره؟ ینیب یگفت: م دهیشده بود  پشتش رو بهم کرد و رو به سپ یشاک میکه از خون سرد لوین

 ده؟یالو، سپ-

تو هم  یشنو یخوابه از من م یعنیده  یجواب نم یگفتم: خنگ جانم وقت لویکه رو به ن ییشدم برم دستشو بلند

 خرده به اون فکت استراحت بده. هیبخواب و  ریبگ

نصف شب  یوقت ستین شیاالن داغ حال یول دهیو گفت: دختره مثل خرس گرفته خواب نییاز تخت اومد و پا لوین

 .دیخواب یم دیجا نبا نیفهمه ا یتو صورتش م یجفت پا رفت

 رو براش در آوردم. زبونم

 موافقم. -

ادامه داد: زودتر برو  ییرفت گفت: خدا خودش شفات بده، بعد با اشاره به در دستشو یجور که به سمت در م همون

 .ریشب بخ اورده،یتر بهت فشار ن شیب نیکن تا از ا هیتخل

 زدم. یبشکن

 .یخوب بخواب م،یچشم هام شده آکوار یآخ گفت -

موهام رو  یحموم سوسک هیشدم، بعد از  داریاومد ب یم نییکه از پا ییظهر بود بود که با سر و صدا یها کینزد

 زدم. رونیاز عمارت ب چمیبا برداشتن سوئ دهیو لباس پوش دمیسشوار کش

 عمارت شدم. یراه یمحل یو محصوالت صبحونه  یساعت بعد با گرفتن نون محل مین
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کارشون به سمت آشپزخونه رفتم که  یکارگرها خونه رو کامال مرتب کرده بودن و رفته بودن، با وارس دمیرس یوقت

 یلیرو خ لیمن هم وسا ست،یغرق کارش و حواسش به اطرافش ن شهیو مثل هم هیاشرف خانم در حال آشپز دمید

کرد: کمک، کمک،  یتکرار م د و پشت همیکش یبنفش غیج دهیو از پشت بغلش کردم که ترس زیآروم گذاشتم رو م

 کشه. یاالن من و م نیکمک ا دیایابوالفضل ب ای د؟ییترنم خانم، آقا صفر، کجا

گفتم:  دهیبر دهیداشتم مفهموم باشه اما نبود بر یکه سع ییرفته بودم با صدا سهیکه از خنده ر من

 ...س...اش...رف...خا...نم...من...م.یه

 که زد بدترم شدم. یبرگشتن اشرف خانم خنده ام شدت گرفته بود که با حرف با

 گلوم. ریکشتتم، چاقو گذاشته بود ز یداشت م ارویبده دخترم،  رتیخدا خ یوا -

 کردم که من بودم. یشده بودم و با دست اشاره م نیو از شدت خنده پخش زم ستمینتونستم رو پاهام وا گهید

آب  وانیل هی یهول هولک چارهیب رزنیکرده که به سرفه افتادم، پ یکرده به من نگاه م هنگ چارهیخانم ب اشرف

 .یگ یم یچ نمیو بخور آروم شو بب نیمادر ا ایو داد دستم و گفت: ب ختیر

 هم موفق بودم. یتا حد ره،یخنده ام رو بگ ینفس باال برم تا جلو هیکردم آب و  یرو گرفتم و سع وانیل

آروم شدم دستش رو به طرفم دراز کرد و کمکم کرد بلند شدم، تو همان حالت گفت: خب حاال  دیخانم که د اشرف

 دختر قشنگم. یگفت یم یچ نمیبگو بب

 کنترلش کردم. یموضوع باز خنده ام گرفت که به سخت یآور ادی با

 باهاتون کرده باشم. یشوخ هیچاقو کجا بوده؟ قصدم نداشتم بکشمت، فقط خواستم  ،ید یاشرف خانم خوب جو م -

 هی یگ ینم ؟یکن یم رزنیبا من پ هیچه کار نیجا افتاده بود دلخور گفت: مادر آخه ا شیخانم که تازه دو هزار اشرف

 کنم؟ یوقت از ترس سکته م

 نکردم. یمن که کار د؟یزن یکه م هیچه حرف نیدادم گفتم: خدا نکنه ا یکه لپم رو ماساژ م یدر حال -

 یناقص داد یمن رو سکته  ،یطونیرفته بود گفت: امان از دست تو دختر که انقدر ش نیاز ب شیخانم که ناراحت اشرف

 ؟ینکرد یکار یگ یتازه م
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شه االنم  الیخ یکردم تا دلش برام بسوزه و ب یرو مظلوم م افمیق ستین ایطرفم کوتاه ب دمید یم یوقت شهیهم

 همون کار و کرده بودم. قایدق

 ینگفتم بهت، اصال مگه دلم م یزیمن که چ ؟یحاال چرا بغض کرد زم،یعز یگفت: اله یخاص یخانم با مهربون اشرف

 بهت بگم؟ یزیآد چ

 .نمیبغلم ببب ایانداختم که باز گفت: اصال بدو ب نییرو پا سرم

 رو بغل اشرف خانم انداختم. خودم

 شرمنده. -

 شدن نقشه ام بله برون بود که اشرف خانم من رو از خودش جدا کرد. یتو دلم از عمل باز

 .نمیچ یصبحونه رو م زیمن هم م یکن داریو دوستات رو ب یمادر تا تو بر ،یمن دورت بگردم که انقدر خانم یاله -

 اون جا خواب بودن. لویو ن دهیبه اتاق مهمان رفتم که سپ یگفتن باشه ا با

رفته بود، با  لوین شیکرده بود دمش رو گذاشته بود رو کولش و پ افتیاز من در شبیه دک ییبر اثر لگدها دهیسپ

 کردم که هر دوشون تعجب کرده بودن. دارشونیب یخاص متیمال

 کرد. دهیبه سپ ینگاه لوین

 خدا به دادمون برسه. دهیسپ -

 آب دهنش و با صدا قورت داد. دهیسپ

 آد مگه نه؟ یآرامش قبل طوفان م یبو -

 سرش برد. یکرد و دست هاش رو باال دییبا سر حرفش و تا لوین

 اس. دهیسپ نیا ریشده تقص یترنم به جون عموصفر هر چ -

 شده؟ یمگه چ -

 سرش برد. یدست هاش رو باال لویاز ن تیهم به تبع دهیسپ
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 خود مارمولکش بود. رینه همش تقص -

 نثار جفتشون کردم. ییبابا برو

 مُردم. یکه از گرسنگ نییپا دیآ یبشمار سه م -

 انداختن. نییهاشون رو پا دست

 .میگرسنته که ما از ترس زرد نکن یگفت یخب زودتر م -

 بار ابهتش رو به رخ بکشه. هیآدم هر چند وقت  ستیزدم و گفتم: بد ن چشمک

و  میکه اون جا بود رفت ییبایو آخر هم به سمت آبشار ز میتو روستا زد یگشت هیاز خوردن صبحونه با بچه ها  بعد

که اشرف خانم زحمت  یبا خوردن ناهار خوشمزه ا م،یکردن به خونه برگشت یعکس گرفتن و آب باز یبعد از کل

 دنیو د کیاستراحت کوچ هیو بعد از  لمونیبه جمع کردن وسا میبود، کم کم شروع کرد دهیدرست کردنش رو کش

 .میجا نمون یمیاستاد کر یتا از کالس شنبه  میبرگشت گرفته بودبه خونه دهیکه سپ یطنز باحال لمیف

 .میشد نیو سوار ماش میکرد یخداحافظ دهیهم از سپ لویعموصفر و خانمش من و ن یبدرقه  با

و انگار  نه  دیخواب یکردم تا خود خونه شون باز م یرو خواب بود که اگر ولش م ریمس شترینصف ب لوین نیماش تو

 سر رفته. چارهیمن ب یانگار که حوصله 

 کردنش جواب داد. دایخواب آلود چشم هاش رو باز کرد و بعد از پ ش،یزنگ خوردن گوش با

 سالم بله؟ -

- ... 

 آره خواب بودم. -

- .. 

 خونه باشم. گهیساعت د میفکر کنم تا ن م،یراه افتاد -

- ... 
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 باشه. -

- ... 

 ؟ییتو کجا -

- ... 

 آها خوش بگذره. -

- ... 

 خداحافظ. گهینه د -

- ... 

 .نیهمچن -

 لو؟یو چشم هاش رو بست که صداش زدم: ن دیکش یا ازهیو خم فشیرو انداخت داخل ک یگوش

 بله؟ -

 .یدیخواب یکله گرفت هیاالن  نیتا هم میراه افتاد یمسخره از وقت گهیلحن غر زدن گفتم: پاشو د با

 دیصورتش کش یرو رو شالش

 به جون ترنم خمار خوابم. -

 کردم. یشیا

 .یبه جان خودت، کلم بروکل -

 و گفت: باشه اصال به جان شلغمت. دیخند لوین

 لو؟یصداش زدم: ن دهیو کش یحرص

 رو از صورتش زد کنار و رو به من نشست. شال
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 ربع، چته تو؟ هیحناق  -

 زدم. ییدندون نما لبخند

 نخواب. ،یچیه -

 من بخوابم. قهیدو دق یذار یتو که نم یرینشست و گفت: نم صاف

 کردم. ینوچ نوچ

 که سنگ پاست. ستیرو ن -

 در آورد. یشکلک لوین

 .یبخوا دیهم با یخوا یبخواه نم یخوا یکه هست م ینیهم -

 رو عوض کردم. دنده

 ها. نیبچه پرو رو بب -

 که از کل کل با من سر حال شده بود گفت: روم به تو رفته. لوین

 نگاش کردم. یحرص

 بله حق با شماست. -

 گذاشت. میشونیپ یدستش رو رو لوین

 .ینه تب هم که ندار -

 .یندار اقتیبا تو مثل آدم برخورد کرد، ل دیرو پس زدم و گفتم: اصال نبا دستش

از بس مثل آدم برخورد  یدون یم ست،ین اقتیزمان با شکستن قلنج انگشت هاش گفت: نه به جون ترنم بحث ل هم

 شده. تیزیو چ ستیکنم دست خودت ن یحس م یکن یبارم که رفتار م هی ینکرد

 .دمیتو بازوش کوب یکی
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 بود زنگ زد؟ یک نمیخب حاال، بگو ببب -

 .دیبه چونه اش کش یدست متفکر

 ؟یمگه فضول -

 معلومه؟ ،یلیزمان با تکون دادن سرم گفتم: خ هم

 کرد. یکوتاه ی خنده

 .یبد جور -

 در خونه شون نگه داشتم. یجلو

 .اریهم در ن یپرو باز نییبرو پا -

 .میچه خوب اومد م؟یدیرس یکرده بود گفت: ِا ک زیرو آنال تیکه تازه موقع لوین

 اشاره کردم. نیدر ماش به

 .یرو خواب بود ریتر مس شیتو که نصف ب نمیجمع نبند بب -

 بهم رفت. یچشم غره ا لوین

 ؟یندار یبکوب تو سرم، کار یه دمیبار خواب هیخوب حاال  -

 .زمیعز یزدم و گفتم: از اولشم نداشتم، خوش اومد یثیخب لبخند

 کرد. داهیخوشگلم پ نیتاسف تکون داد و حرصش رو سر در ماش یبه نشونه  یسر

 یکرد و وقت چمیسوال پ یعالمه قربون صدقه ام رفت، بعد هم کل هیبه خونه مامانم  به استقبالم اومد و  دنیرس با

 داد. یمرخص یکرده اجازه  میاطالعات هیمطمئن شد کامال تخل

 نرفته بودم که صدام زد. شتریتا پله ب چند

 ترنم؟ -
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 و جواب دادم: جانم؟ ستادمیا

 .یو بخواب یمورد عالقت رو پختم در اتاقت رو قفل نکن یگفت: شام غذا یبلند یبا صدا مامانم

 کردم به باال رفتن و همزمان گفتم: باشه مامان جان. شروع

از  یکی ایبوده و گو شیپ یایخاص تر از سر یلیخ تیسر نیجشن ا دمیکه بابام گفت: ترنم شن میشام بود زیم سر

 استادهات پارتنرت بوده.

 زدم. یسکته ا لبخند

 بود. شهینه اتفاقا مثل هم -

 تو دهنش و قورت داد. یغذا بابام

 ؟یشده بود یچه جور نمیبب یطور، عکس نگرفت نیکه ا -

قبل  ییچند تا هیدادم و با حفظ آرامشم گفتم: چرا  نییدهنم پا یتو یازش رو با غذا یو جرعه ا ختمیآب ر وانیل هی

 دم. یتو لب تابمه بعد شام نشونتون م یانداختم ول انیکه مهون ها ب نیاز ا

 گفت: چه خوب پس حتما نشونمون بده. یجانیبه وجود اومده با لحن ه نیشکستن جو سنگ یبرا مامانم

رو زمزمه کردم و رو به مامانم بلند تر ادامه دادم:  یکردم چشم آروم یکه دور لبم رو با دستمال پاک م یحال در

 ممنون مامان جون، واقعا خوشمزه بود.

 زد. یلبخند مهربون مامانم

 .زمینوش جونت عز -

 و گفت: ممنونم خانم. زیم یدوغش رو گذاشت رو وانیل بابام

 آروم چشم هاش رو بست. مامانم

 نوش جان. -
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برو لب تابت رو  ایب یخواد به مامانت کمک کن یکردم که بابام گفت: ترنم تو نم یشام رو جمع ک یظرف ها داشتم

 .اریب

مامان و بابام  شیپ ن،ییو لب تابم برگشتم پا یتکون دادم و با دو خودم رو به اتاقم رسوندم و با برداشتن گوش یسر

 هیجا دادم و با نشون دادن هر عکس  نشونیرو مبل سه نفرمون نشستن، خودم رو ب ییرایپذ یمنتظر تو دمیکه د

 .ادیز ورکردم البته با سانس یم فیرو براشون تعر یخرده از مهمون

تو  کیگشت کوچ هیبه اتاقم رفتم و بعد از  یریمامان و بابام و گفتن شب بخ دنیاز نشون دادن عکس ها با بوس بعد

 به تخت خوابم برد. دنمیبا رس شهیکردم و بازم مثل هم میهشت صبح تنظ یرو برا میشساعت گو ،یمجاز یفضا

و بعد از  رونیگرفتم و اومدم ب یدوش سوسک هیسرحال تر شدنم  یشدم و برا داریب میآالرم گوش یبا صدا صبح

 کردن، کردم. شیسرم محکم بستم و شروع به آرا یباال سیخ یلباس هام، موهام رو همون طور دنیپوش

خرده اتاقم رو مرتب کردم و به آشپزخونه رفتم و با کمال آرامش صبحونم رو خوردم، بعد  هیتموم شدن کارم  با

 یمامانم که پشتش به من بود و داشت به سمت اتاقم م دنیمامانم رو برداشتم و با دو پله ها رو باال رفتم و با د چیسوئ

 رو جلوش تکون دادم. نشیماش چیو سوئ دمیگونه اش رو بوس مکنه، از پشت بغلش کردم و آرو دارمیرفت تا مثال ب

 .زیسالم عرض شد خانم سحر خ -

 رو دستم عقب عقب به سمت پله ها راه افتادم. فمیجا به جا کردن ک با

 سالم از ماست مامان قشنگم. -

 مامانم مچاله شد. ی افهیق 

 ئن اول مراقب خودت بعد هم مراقب ملوسکم باش.جمع کن خودت رو ترنم، در ضم -

 پله ها قبل از باز کردن در به سمت مامانم برگشتم. نییپا دمیرس

 مراقبم، خداحافظ. -

 .دیبلوند بلندش کش یتو موها یدست مامانم

 .میکن فیو تعر مینیبب -
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 رونیسه تا بوق زدم که ب دنمیها راه افتادم و با رس نیا لوین یبلند مامانم شدم و  به سمت خونه  یشاس نیماش  سوار

 شدم. ادهیزنه پ یم شیش دمیدور کوچه رو نگاه کرد اما توجهش به سمتم جلب نشد، من که د هیاومد و 

 .گهیسوار شو د ایب ؟یزن یو هشت م شیش لوین -

 .دیکش نیسقف ماش یبه رو یکه چشم هاش قلب شده بود اومد سمتم و دست لوین

 ه؟یک نیماش گهید نیا ول،یا -

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 بود؟ دهیرو تو باغمون ند نیتا حاال ماش تیدرشت نیبه ا یچشم ها یعنیخدا خوبت کنه  -

 رو در آورد. زبونش

 .شیاریبذاره ب تیکردم مام یفکر نم یبودم ول دهید -

 بگه. یزیو هم زمان گفتم: اجازه نداد، اول کش رفتم بعد رو کردم که نتونه چ نهیدستم اشاره کردم که بش با

 رو بست. نیماش در

 .یکاه تر خودت ریاز تو آب ز -

 .یخوشگل کرد ه؟یو گفتم: خبر دمیخند

 اومد. یا عشوه

 .رونیب میبر میخوا یتر خوشگل شدم آخه بعد کالس با ساسان م شیخب امروز ب یخوشگل که بودم ول -

 تکون دادم. دییتا یرو به نشونه  سرم

 شنوم. یم دیجد یزهایچ -

 نازک کرد. یچشم پشت

 زدم؟ پیبه خاطر تو ت ینکنه فکر کرد گه،ید مینیما ا -
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 عق زدن در آوردم. یادا

 پیت یمیجان فکر کردم واسه استاد کر یاز خود راض ،یو نوشابه باز کن گشنه نمون کیخودت ک یبرا کمیاَه اَه  -

 .یکرد فیرد

 کرده باشه صاف نشست. یکه انگار کشف تازه ا لوین

 نه بابا ولش کن اون رو، بذار از ساسان بگم. -

 نگاهش کردم که خودش ادامه داد. منتظر

ها  نیکنم از ا فشیتوص یدونم چه جور یکه اصال نم تهیقدر خوب و با شخص نیا یعنی ه،یبشر عال نیترنم ا یوا -

 موضوع به نفع من باشه. نیکنم ا یکه اون عاشق تر از منه و  فکر م نیمهم تر ا

 و پارک کردم. نیماش

 مگه نه؟ گهیداشته تو قلبت د ریچشم گ شرفتیپ هی یعنیکه اون عاشق تره  نیا -

 موضوع خبر داره؟ نیتکون داد که گفتم: از ا دییتا یرو به نشونه  سرش

 تکون داد. نیبار سرش و به طرف نیا

 نکنه. یتالش گهیخوام فعال بهش بگم، دوست ندارم حس کنه من رو تمام و کمال تصاحب کرده و د ینم نه -

 زدم. تیاز سر رضا یلبخند

 .یمدار شد استیاوه چه س -

 شد. ادهیهم پ لوین

 کارت تمومه. یریشل بگ ،یبه خرج بد استیس ونیدر مقابل آقا دیترنم به نظرم با -

 دست زدم. براش

 .یاز منبرت که سرم رو برد نییپا ایحاال ب یخوبه، ول یلیخ نیا نیآفر -

 ام رو هدف گرفت. چارهیب یبازو باز
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 .یندار اقتیتو اصال ل -

شروع کرد به تند تند درس دادن که بچه  شیشگیهم یانتظار استاد اومد؛ بعد از سالم و احوالپرس قهیاز چند دق بعد

 ها اعالم کردن وقت آنتراکه.

 که استاد صدامون کرد. میتا به سلف بر میو ساسان بلند شد لوین همراه

 باهاتون کار دارم. دیروش لطفا بمون کیو ن یخانم اکبر -

 .میکرد یاطالع ینگامون کرد که با باال انداختن شونه اظهار ب یسوال ساسان

 .دیایرم سلف، شما هم کارتون تموم شد ب یباشه پس من م -

 رف اومد.رفتن بچه ها استاد به ح با

 د؟یچرا تقلب کرد -

 استاد؟ دیزن یحرف م یچپ: راجع به چ یعل یکوچه  میزد لویهم زمان با ن ییدوتا

 .ستادیبلند شد و رو به رومون ا زشیپشت م از

 زد. یراجع به برگه هاتون که با هم مو نم 

 واکنش نشون داد. عیسر لوین

 م؟یتقلب کرد دیگ یم یچه جور م،یهم نبود شیباشه ما پ ادتونیاگر  یول -

 .دیمرتبش کش شیبه ته ر یدست استاد

 د؟یتقلب کرد یچه جور دیشه بگ یکه دوست دارم جوابش رو بدونم، م هیسوال قایدق نیا -

 پرت کردم. فمیک یرو تو میگوش

 .مینکرد یما تقلب -

 بهم کرد. یقیدق نگاه
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 گم؟ یدارم دروغ م یبگ یخوا یم یعنی -

 باال انداختم. یا شونه

 .دیبرداشت کن دیهر جور که دوست دار دیزنم، شما حق دار یمن حرفم رو م -

 زد. یدخترکش لبخند

و از کالس  دیاوردیبهتون کم بدم و بگم که نمره ن دیتو برگه نمره گرفت یکه وقت ستمیاز اون استادها ن فیح -

 ملخک. یملخک، آخر به دست یملخک، دو بار جست یبار جست هیهم بگم بهتون  نیاما ا دیاخراج

 یزد و خط و نشون م یلبخند و حفظ آرامشش عربده م یبود االن به جا نیرحسیام یجا نیداشتم اگر فرد حتم

 .دیکش

 برداشتم. سشونیتکون دادن سرم به چپ و راست دست از مقا با

 استاد چند شدم؟ -

 نیداخلش رو به ما گفت: با کمک هم باالتر از شیرنگش رفت و با برداشتن گوش رهیسامسونت چرم ت فیسمت ک به

 .دیشما دوتاست، هر دو هجده شد ینمره برا

 گفت. یزیکه به وجد اومده بود اخ جون ر لوین

 م؟یبر میتون یاستاد ما م -

 تکون داد. یسر استاد

 .دیلطفا من رو چند لحظه با دوستتون تنها بذار یبله البته ول -

 : استاد امکانش هست که من برم خونه؟دیبهم کرد و بعد رو به استاد پرس ینگاه لوین

 .دیریحتما جزوه رو از بچه ها بگ یالبته ول -

بعد رو به استاد ادامه داد: حتما، با  ییگن تو یالمل که م نیب کیو دم گوشم آروم گفت:  دیگونه ام رو بوس لوین

 اجازتون.
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 ترنم؟ -

 زنه. یم خیزنه که تک تک سلوالت از لحن سردش  یاسم آدم رو صدا م یجور هیاحساس  یب ی پسره

 هم مثل خودش سرد جواب دادم: بله استاد؟ من

 خورم. یمن امروز ناهار رو دانشگاه نم -

 ! به من چه؟؟یگ یبه من م ینخور، کارد بخوره به اون شکمت، اصال چرا دار خب

 باز صدام زد. دیرو د میکه حواسم پرت استاد

 رنم؟ت -

 خودم رو جمع و جور کردم. عیسر

 خب؟ -

 .میناهار و با هم باش -صداش رو صاف کرد.  یتصنع یسرفه ا با

 وقت. هی یخواهش نکن هی د،یکن یباور نم خهیبشر کوه  نیگم ا یمن م ایب

 به ساعتم انداختم. ینگاه

 بره. رونیهم دست منه، ممکن بخواد ب نشینداره و ماش یاطالع هیقض نیمادر من از ا یول -

تو بره،  نیبره با ماش یینرمش گفت: االن زنگ بزن اطالع بده بگو اگر هم خواست جا یبدون ذره ا یهمون جور باز

 ؟یاریب یمونه که بخوا یهم م یا گهید یبهونه 

 مامانم فرستاد. یبرا یامکیو پ دمیدندونم کش ریلبم رو به ز یحرص

 ییاگر جا زمیرو م چمیسو رون،یرم ب یمامان جان من امروز با همون استادم که پارتنرم بود تو جشن ناهار م سالم«

 »عالمه دوست دارم. هیرو ببر،  نیماش یبر یخواست

 زدم ایپا و اون پا کردم و آخر دلم رو به در نیا کمی

 د؟یر یچرا خودتون نم -
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غذا بخورم راستش  ییبود گفت: عادت ندارم تنها دایاز غم توش پ ییها هیکه ال یو با لحن دیموهاش کش نیب یدست

 تنها نباشم. یول نمیبش زیم هیحاضرم با دشمنم سر 

 شه. یم تیتر کنکاش کنم چون حس کردم اذ شینخواست ب دلم

 تر از دانشگاه منتظرتونم. نییکوچه پا هیباشه پس من بعد از کالس  -

 شد. کمینزد یباال انداخت و قدم ییابرو

 چرا اون جا؟ -

 تو چشم هاش زل زدم. میمستق

 درد سر ندارم. یمن هم حوصله  ننمونیب یآخه تو دانشگاه م -

 برات مه... ینکنه کس نن؟یداره ما رو با هم بب ی: اشکالدیکالس رفت و پرس یو به سمت پنجره  دیچرخ

 حرفش و تموم کنه. نذاشتم

 من به خاطر شما گفتم وگرنه من که عادت دارم پشت سرم وز وز بشنوم. ست،یکس برام مهم ن چیه -

طور  نیحرفم رو قطع کنه ا یآد کس یبدم م یلیکردم گفته باشم خ یوار گفت: فکر م دیپنجره فاصله گرفت و تاک از

 ست؟ین

 خارج شده از مقنعه ام رو داخل فرستادم. یدستم موها با

 دونستم که حرفتون رو قطع کنم.بار و الزم  نیا یول دیگفته بود -

 همه صراحتم جا خورد. نیا از

 .یگ یرو م قتیحق نیبه ضررت هم باشه ع یزیممکن چ یوقت یآد حت یخوشم م -

خواستم بدونم اگر  یم اوردمین نیرو لب هام نقش بست که باز ادامه داد: من امروز ماش یلبخند کم رنگ فشیتعر از

 .میمامانت بر نینداره با ماش یاشکال

 .دمیبخش یتر شیلبخندم رنگ ب به
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 نداره. یرادینه ا -

 نشست. شیرو صندل رفت

 ه؟یمامانت چ نیخوبه، ماش -

درد رپ  یرو گفته بودم لقب مرفه ب نیبودن و مدل ماش دهیخواست بپرسه چون هر بار که ازم پرس یدلم نم اصال

 تر تن صدام جواب دادم: پروشه. نییبا پا نیگرفته بودم، به خاطر هم

 ابروش باال رفت. هیبه خود  خود

 .ادیهم ب میکه سوار شد ینیکه به کالس ماش میخوب بخور یجا هی دیحساب ناهار رو با نیاوه با ا -

من  یبرا دیریقضاوتم نکرد پس با همون لبخند گفتم: سخت نگ گهید یها یلیخوشم اومد، مثل خ یلیرفتارش خ از

 نداره. یتیاهم چیه گرانینظر د

 آروم دست زد. یلیو خ شیداد به صندل هیتک

 .میدیرفتار مثبت از شما د هیچه عجب ما  -

 .دمیهام رو تو هم کش اخم

 از اون رو. شتریخوام نشون بدم نه ب یکه خودم م دینیب یرو م تمیشما اون وجه از شخص -

 طور. نیتکون داد و گفت: که ا یسر

 کرد. وارید یرو یبه ساعت ساده  یاشاره ا بعد

تا آخرش  یش یکه مجبور م ینکن ریبخور و زود برگرد که کالس رو شروع کنم، د ییهوا هی رونیبرو ب قهیدو دق -

 .یبمون رونیب

بودم با تعلل در رو باز کردم؛  رونیتر ب شیکه گفته بود ب یاز زمان قهیده دق دمیبه ساعتم فهم یبرگشتم با نگاه یوقت

بلند  قهیدو دق ،یکیکنه، بعد از  یکار م شیداره با گوش یاخم مچهین هیبچه ها برگشتن و استاد هم با  یهمه  دمید

کرد و همه رو  یم سیتدر یواقعا عال یه خرده سخت بود ولیشد و شروع کرد به درس دادن، درسته که درسش 

 کرد. یم سشیمجذوب روش تدر
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 از بچه ها رو صدا زد. یکی قهیکردن کل تخته دست از نوشتن برداشت و بعد از چند دق اهیس با

 .دیاریب فیخانم ترکاشوند لطفا چند لحظه تشر -

 زد و ما رو به سکوت دعوت کرد. زشیبه م یبچه ها شروع کردن به صحبت کردن که استاد چند ضربه ا نایرفتن م با

تا برگه هاتون رو  انیرسوند رو به ما گفت: از خانم ترکاشوند خواستم ب یرو م تشیکه جد ییاز چند لحظه با صدا بعد

خرده از دانسته هاشون رو به اشتراک بذارن تا بلکه اون ها هم نمراتشون  هیکه لب مرز بودن  یپخش کنن و با افراد

 .دیحداقل نمره رو گرفت تونکه هم نهیاما موضوع خوشحال کننده ا ادیباالتر ب

 بوده؟ نایم ینمره برا نیباالتر یعنی: دیچندش بود پرس یلیکه از نظر من خ شیشگیلحن لوس هم با نگار

 خودش رو مشغول برگه ها نشون داد. استاد

 خوب کالس رو گرفتن. ینمره  نیدوم شونینه ا -

 که نمره اشون لب مرز کار کنه؟ یبا افراد دی: پس چرا از نفر اول نخواستدیمتعجب رو به استاد پرس یبا لحن ایدر

 به من رفت. یهم زمان چشم غره ا نایدادن برگه ها به دست م با

 دادن تقلب برسونه. ادی یده به جا یم حیو ترج ستیکارها ن نیشخص اول تو فاز ا -

 د؟یخون یاستاد نمرات رو نم -

 دختره رو نشنوم؟ نیچندش ا یصدا گهیشه که د یتموم نم یکالس لعنت نیچرا ا اوف

 زهایچ نیکه از ا دیکردم بدون ی: بخونم؟ فکر مدیکه تعجب تو چهرش و صداش مشخص بود پرس یبا حالت استاد

 لیو بعد هم برگه ها رو تحو دیکن اداشتیتا اشکال هاتون رو  دیقلم و کاغذ بردار هیآد، االن هم لطفا  یخوشم نم

 .دیبد

 از اشکال هاشون کردن. یبردار ادداشتیبرگه ها رو پخش کرد و همه شروع به  نایاستاد، م یاشاره  با

 به سمت استاد برگشت. نایم

 برگه هاشون رو چه کار کنم؟ ستنیو آقا ساسان ن لوفریاستاد ن -
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 داشت بردارن. ادیتا براشون  یخانم اکبر دیبود جواب داد: بد نییطور که سرش پا همون

 گذاشت. زمیم یه ها روبه سمتم اومد و برگ نایم

 ؟ی: چند شددمیها رو برداشتم و پرس برگه

 هاش و غنچه کرد. لب

 هم خوبه. نیها بشم، اما هم نیتر از ا شیب یلیکردم خ یفکر م -

 رو باال انداختم. ابروم

 ؟ینه گفتم چند شد ای یا یاز نمرت راض دمینپرس نایم -

 ؟یتو چ م،یدر آورد و مختصر جواب داد: هفده و ن یحرص شکلک از

 .میبا هم هجده شد لویمن و ن -

 داشته باشه. یتر شیتا تسلط ب ستادیدرست رو به روم ا نایم

 گفت. یم یکه استاد اون جور دیپس باز هم تقلب کرد -

 زدم. ییدندون نما لبخند

 اوهوم. -

 آخه؟ دیتقلب کرد یچه جور د،یآخرش گهیشما د ییزد و گفت: خدا یچشمک نایم

 دفترم رها کردم. یو رو خودکارم

من  نهیزوم کرده که بب یجور نیدوست داشت بدونه االن هم به خاطر همون ا یلیخانم، اتفاقا استاد هم خ هیمخف -

 .میگ یم یو تو چ

 .دیکه پشتش به استاد بود خند نایم

 از دست شما دو تا. -
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 تو حالت نشسته براش خم شدم. یام گذاشتم و کم نهیس یو رو دستم

 .میچاکر -

 از بازوم گرفت. یبشکون نایم

 من؟ ی چارهیب یهمه سر جنگ دارن با بازو چرا

 !یکه پر کرد شمیخوبه الت -

 .ستادیپاشد ا استاد

 د؟یجلسه گرفت یخانم ترکاشوند اون جا با خانم اکبر -

 به حرف اومدم. نایاز م زودتر

 .میکرد یتبادل اطالعات م مینه داشت -

 تکون داد. یسر استاد

بعد رو به بچه ها ادامه داد: لطفا برگه  د،یشم اگر تبادل اطالعاتتون تموم شد جلسه رو تمومش کن یخوش حال م -

 .دیببره، خسته نباش فیتونه تشر یداد م لیهم که برگه اش رو تحو یهر ک دیاریها رو زودتر ب

 .ادیمنتظر استاد موندم تا ب نگیپارک یبچه ها از کالس خارج شدم و تو همراه

فشار وارد شده بود  یادیز شونیکیکه به  نینگاه دخترها و پسر ها شدم، مثل ا رییتغ یاومدنش قشنگ متوجه  با

اون  یکن یبا دانشجوها حال نم یگفت یکه فقط خودم بشنوم گفت: کاش زودتر م یکه اومد از جلوم رد شد و طور

 .میکرد یم یوقت ما هم خودمون رو استاد معرف

 نشه. یآفتاب میلومتریتا شعاع ده ک گهیدادم که د یبهش م یجواب هیکه تنها نبودم وگرنه  فیح

 رو به سمت استاد گرفتم. چیرو به چپ و راست تکون دادم و با جمع کردن حواسم سوئ سرم

 .دینیاستاد شما پشت فرمون بش -

 کرد. یاخم مچهین
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 بهتره باشه. ینیبه نظرم خودت بش ،یمینه استاد کر نمیرحسیترنم االن ام -

 .میوار گفتم: اما هنوز تو دانشگاه دیآزار تاک یپس رو صدا زدن اسمش حساس بود من هم که ب إ

 انداخت باال. ابرو

 م؟یکه ناهار بخور میر یدوستانه با هم م میو دار میستیالزمه که ذکر کنم سر کالس ن -

 .میو از دانشگاه خارج شد میشد نینگفتم و هر دو سوار ماش یزیچ

 : کجا برم؟دمیانداختم و پرس نیرحسیرخ ساکت ام یبه نم ینگاه مین

 .دیخوش حالتش کش یموها نیب یدست

 تلف نشدم. یتا از گرسنگ میخرده تند تر برو که زودتر برس هینداره فقط  یبرام فرق -

 زدم. یلبخند

 خوب باشه. مهیرستوران خبه نظرم  -

 تا به حال قسمت نشده برم. یول دمیشن ادیرو ز فشیاتفاقا تعر -

 به ساعتم انداختم. ینگاه

 آد. یمطمئنم که خوشتون م -

 .یا قهیکه واقعا خوش سل نینه خوشم اومد مثل ا -

 پشت رستوران اشاره کردم. یدستم به محوطه  با

 خوام نشونتون بدم. یکه م هیذره از اون بهشت هی دینیب یکه م ینیا -

 اطرافش انداخت. یبه فضا ینگاه متعجب

نصفه و  یگ یم تیو خالق ییاییهمه ز نیتو به ا نم،یو بب یگ یرو که م ییکه زودتر جا لمیما یلیخ تیوضع نیبا ا -

 .نمیمشتاقم که بهشت کاملت رو بب یلیپس خ مه،ین
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 یتون ینم ینیکنم شما تا نب فیاالن هم من هر چه قدر تعر دن،یبود مانند د یک دنیگفتن شن میلبخند گفتم: از قد با

 .یببر یحرفم پ یبه درست

 قیرو مهمونمون کرد و باعث شد االچ یاون طرف آرامش ناب یاهویاز ه یخال یبه محل مورد نظر سکوت دنمونیرس با

که  قیهر آالچ یجلو یبایز اریبس یشده بودن و اون فضا نییبودن و با طرح آب روان تز مهیکه به صورت خ ییها

بود که اون سکوت دل  نیرحسیام نیا تیو در نها نندک ییهر چه تمام تر خود نما ییبایشامل انواع گل رز بود به ز

 رو شکست. نینش

ام  یشدم که گرسنگ شیبایمحو ز یبودم. اصال جور دهیند یقشنگ نیمعرکه است، تا به حال جا به ا نجایترنم ا -

 رفت. ادمی

 زدم. یزیر چشمک

 بشه. لیتکم یکه همه چ دیخوبش رو هم امتحان کن یپس بهتره غذا -

 یبانو یخور یم ی: چدیرو به من پرس نیرحسی. با اومدن گارسون، اممیموجود نشست قیاز چند تا آالچ یکی تو

 قه؟یخوش سل

 رو پاک کردم. میشونیعرق رو پ یالک

 با تموم مخلفاتش و شما؟ ژهیو گیشلیمن ش گه،ید دیخجالتم ندانقدر  -

 به منو انداخت. یاجمال ینگاه

 ممتاز با مخلفات. ی چهیمنم چلو ماه -

 د؟یندار لیم یا گهید زی: چدیبرداشت و رو به ما پرس یزیداشت ر ادی گارسون

 هم از گارسون تشکر کرد. نیرحسینگاهم کرد که آروم نه رو زمزمه کردم ام یسوال نیرحسیام

 نیرحسیزنگ خورد، از ام میگوش میخورد یناهارمون رو م میکه در سکوت مطلق داشت یبعد در حال قهیدق چند

 معذرت خواستم و با پاک کردن دور لبم تماس رو وصل کردم.

 سالم جانم؟ -
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 ؟یی: ترنم کجادیگرفته پرس ییبا صدا مامانم

 نگران شدم و چنگالم و تو ظرف ساالدم رها کردم. یکم

 شده؟ یزیرستورانم چ -

 بدتر شد. صداش

 ؟یآم یخونه م یک -

 رو حفظ کنم. میکردم خون سرد یو سع دمیآب نوش یا جرعه

 شده؟ یچ یبگ یخوا یتا پنج کالس دارم، نم -

 افتاد. هیبه گر انگار

 خونه تا بهت بگم. ایپاشو ب -

 قورت دادم. یدهنم رو به سخت آب

 .گهیدفعه سکته زدم، بگو د یمامان تا من برسم که س -

 اش بلند شد. هیگر یصدا

 نترس، خب؟ یگم ول یم -

 شده؟ یهمه کش دادن ماجرا گفتم: باشه فقط بگو چ نیاز ا کالفه

 کرد که آروم باشه. یمطمئنم داشت خودش و کنترل م دم،یرو شن قشینفس عم یصدا

 بابات تصادف کرده. -

 رو به خودم جلب کردم. نیرحسیام یبلند شدم که توجه  قیداخل آالچ زیو شوکه از پشت م دمیکش یبلند نیه

 االن حالش چطوره؟ ؟یک ؟یچ -

 اش شدت گرفت. هیگر



 یتا نابود یتالف

143 
 

 شم که برم. یتازه دارم حاضر م دمشیدونم، من هم هنوز ند ینم یچیه -

 یانگار کامال ناموفق بودم که تند تند رو گونه سر م یرو صورتم ول رنیکردم اشک هام راه نگ یچه قدر سع هر

 خوردن.

 شده؟ یو اشاره کرد که چ دیدست از غذا خوردن کش دیکه اشک هام رو د نیرحسیام

 تا تعادلم رو حفظ کنم. زیم یدادم به لبه  هیرو تک دستم

 بابا االن کجاست؟ -

 .ایش کردن، تو رو خدا زود بمنتقل مارستانیهق هقش جواب داد: به ب ونیم

 م،یآم خونه، نرو تا با هم بر یم گهید قهیگرفته گفتم: مامان تا ده دق یچنگ زدم و با صدا زیو از رو م چیو سوئ فیک

 اومدم.

 مخالفت رو بهش ندادم. یقطع کردن تلفن اجازه  با

 .دیشد د یرو  م شیخونسردش تشو شهیهم یبود و تو چهره  ستادهیکه حاال مثل من ا نیرحسیام

 پدرت افتاده؟ یبرا یاتفاق ؟یر یکجا م -

 پدر هق زدم. یکلمه  دنیشن با

 .مارستانهیبابام تصادف کرده و االن هم ب -

 .میگذاشت و رو به من گفت: بر زیم یبرداشت و چند تا تراول رو شیرو از پشت صندل کتش

 نگاهش کردم. شرمنده

 .دیغذاتون رو بخورد دییرم شما بفرما یمن خودم م -

 زد. رونیب قیآالچ از

 ؟ینیحالت پشت فرمون بش نیکه با ا یخوا ی. نمستین یاالن وقت لج باز -

 رو به سمتش گرفتم و آدرس رو بهش دادم. چیحرف سوئ یب
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شدم و  ادهیپ عیاومد، سر رونیب ونیکه زنگ بزنم مامانم خودش در رو باز کرد و گر نیبه خونه قبل از ا دنمونیرس با

 .نهیعقب بش یصندل یکمکش کردم کنارم رو

 دیگفت: تو رو خدا ببخش نیرحسیرو به ام قینفس عم هیدستش گرفت و بعد از  یرو گونه اش رو با دستمال تو اشک

 .میکه شما رو هم تو زحمت انداخت

 به مامانم انداخت. نهییاز آ ینگاه نیرحسیام

 مونه. یاصال پدر ترنم هم مثل پدر خودم م ام،یبود که همراه ترنم ب فمیوظ د،یحرف و نزن نیکنم ا یخواهش م -

مامانم رو سفت تو دست هام گرفتم بلکه آروم تر شه، مامانم هم دست هام رو فشار  یزدم و دست ها ینیغمگ لبخند

 کمت نکنه. یپسرم، خدا از بزرگ یداد و آروم زمزمه کرد: تو لطف دار یفیخف

 .میو از پله ها باال رفت میشد الشیخ یب میدیآسانسور رو که د نیصف منتظر انمارستیبه ب دنمونیرس با

: پدرم کجاست؟ حالش دمیکه اون جا نشسته بود و سر گرم کارش بود با عجله و استرس فراوان پرس یبه پرستار رو

 خوبه؟

 لبخند آرامش بخش زد:. هیصدام پرستار سرش رو بلند کرد و  دنیشن با

 ه؟یاسم پدرت چ زم،یآروم باش عز -

 پشت دست اشک هام رو پاک کردم. با

 .یاکبر دی...حمدیحم -

از  یکیسر درد داشتن و  ینبوده، کم یخاص زیانداخت و رو به ما گفت: خدا رو شکر چ ستمیس یتو ستیبه ل ینگاه

 پاهاشون هم شکسته، االن هم اتاق عمل هستن.

 نیبلند شد و به ا زشیاز پشت م نهینشست، پرستار با طمان نیزم یبابام ُسر خورد و رو تیوضع دنیبا شن مامانم

 طرف اومد و کمک مامانم کرد.

 نداشتن. یمشکل خاص شونیمن که گفتم ا د،یخانم محترم آرامش خودتون رو حفظ کن -
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 یا گهیمشکل د د؟یرو گفت ی: واقعا همه چدیو به بازوش چنگ زد و با التماس پرس ستادیبه کمکش بلند شد ا مامانم

 نداره؟

که تو  دیدون یدستش داد و با آرامش خاص خودش گفت: م یآب وانینشوند و ل یصندل یمامانم رو رو پرستار

 شه. یکوفته م ینشده باشه بدنش کم شیزیاگه چ یشه حت یکه مصدوم م یتصادف هم کس نیتر کیکوچ

 رو شکست. مارستانیب یپارچه  کیحرف پرستار هق هقش بلند شد و سکوت  دنیشن با

 در مونده رو کرد به من. پرستار

 کنم. قیشم بهش آرام بخش تزر یوگرنه مجبور م دیکنم مادرتون رو آروم کن یخواهش م -

 راحت شده بود تنهامون گذاشت. یتا حد الشیباشه تکون دادم، پرستار که انگار خ یتند سرم رو به معن تند

 اومد. نیرحسیبودم که ام ختنیهمچنان گوله گوله در حال اشک ر صدا شده بود و منم یمامانم ب یهق هق ها گهید

 شد؟ حالش چطوره؟ یچ -

 رو از مامانم فاصله گرفتم. یو چند قدم ستادمیشدم ا بلند

 از پاهاش شکسته، االن هم اتاق عمل. یکینبوده و فقط  یخاص زیگن چ یم -

 داد. یفیتکون خف دییتا یرو به نشونه  سرش

 مارستان؟یآوردتش ب ینه؟ اصال ک ایهمراهش بوده  یکس یدینپرس خب خدا رو شکر، -

 اخم هام تو هم شد. میهمه حواس پرت نیا از

 نه، به کل فراموش کردم. -

 دیها رو هم بخورد نیا ن،یمادرت بش شیدستش بود رو به دستم داد: برو پ یرو که تو ییها وهیآب م نیرحسیام

 کارها رو به من بسپار. هیبق د،یرنگ به رو ندار

 رو از دستش گرفتم. لیوسا

 شم. یمزاحمتون نم گهیتر د شیب نیاز ا د؛یینه ممنون خودم هستم، شما بفرما -



 یتا نابود یتالف

146 
 

 نا محسوس به سمت مامانم کرد. یا اشاره

 دنده نباش. هیانقدر  یغش کرد یسر پا بمون گهید قهیدق کیگم برو بگو چشم، تو  یم یترنم وقت -

 گفتم و به سمت مامانم رفتم. یناچار چشم آروم به

 یشده  یداریخر یها وهیتونستم افت فشارم رو حس کنم؛ آب م یشد و قشنگ م یاز درد داشت منفجر م سرم

گرفته اش زمزمه کرد:  یرو به سمت مامانم گرفتم که دستم رو هل داد کنار و با صدا شیکیرو باز کردم و  نیرحسیام

 خورم. ینم

 رو به سمتش گرفتم. وهیآب م دوباره

 شه. یتو که حال بابا خوب نم دنینکن با زجر کش تیکنم اذ یمامان خواهش م -

 گونش رو با دستمال گرفت. یاشک غلتان رو قطره

 ره. ینم نییباور کن از گلوم پا -

 آروم شم. یتا کم دمیکش یقیعم نفس

 نیاما ا ییکنم که االن چه قدر فکرت خرابه و دلواپس بابا ینکن، من درکت م یجور نیکنم ا یمامان خواهش م -

 .یایخرده باهام راه ب هیانتظار هم دارم که 

 به سرم زد. یو بوسه ا دیرو به آغوش کش سرم

 من رو ببخش که ازت قافل شدم. -

 از مامانم جدا شدم. نیرحسیاومدن ام با

 د؟یبهتر ی: خانم اکبردیبه مامانم انداخت و پرس ینگاه نیرحسیام

 زد. یا مهیلبخند نصفه و ن مامانم

 د؟یدیپرس یم یشکر خدا بهترم، از خانم پرستار چ -

 به مامانم بود اما مخاطبش من بودم. نگاهش
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زده و  یحرف م یبوده و داشته با گوش ادهیتصادف کرده پ یکه پدرت وقت نیگفت مثل ا یکه پرستار م یجور نیا -

 یها به کالنتر سیهم با پلاالن  مارستانیهم که بهش زده اول رسوندتش ب یشده اون کس یرد م ابانیهم زمان از خ

 رفته.

 شده بود. ادیمامانم ز ی هیگر شدت

 خدا ازش نگذره که بدبختم کرد. -

بابا  ،یدیرو درست نشن یمیکر یآقا یکه حرف ها نیو رو به مامانم گفتم: مامان مثل ا دمیهام رو تو هم کش اخم

 نکن. نینفر یتصادف کم مقصر نبوده پس الک نیا یخودش هم تو ماجرا

 نگفتن؟ یا گهید زی: چدمیبرگشتم و پرس نیرحسیسمت ام به

 کنارم نشست. یشده  یخال یصندل یرو نیرحسیام

و ازشون خواسته به شماها خبر ندن تا عمل  مارستانیاومده ب یجوون یآقا هیگفت زودتر از ما  یچرا پرستار م -

 یشه و خط و نشون م یم یعصب یگه که با خانواده اش تماس گرفته کل یپرستار م یتموم بشه که وقت یاکبر یآقا

 کشه. یش میرو به آت مارستانیب نیا فتهیب یشما اتفاق یکشه که اگر برا

 به گونه اش زد. یآروم یضربه  مامانم

 .میمارستانیزنگ بزن بهش بگو ما ب هیخدا دنبال دردسهر، ترنم  ی شهیپسر هم نیا -

 .دمیکش یکالفه ا پوف

 جا مونده. نیتو ماش فمیک -

 در آورد و به سمتم گرفت. بشیرو از تو ج شیگوش نیرحسیام

 من زنگ بزن. یبا گوش ایب -

 شدم. نیمشغول صحبت با فرد نیرحسیفاصله از مامانم و ام یکردم و با کم یتشکر

 رو به طرفش گرفتم و دوباره تشکر کردم. یو گوش نیرحسیسمت ام برگشتم
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 د،یکه من زنگ زدم تو رو خدا ببخش دیگفت وسط ناهار بود یگفت: ترنم م نیرحسیاز چند لحظه مامانم رو به ام بعد

 .دیحالل کن

 زد. یلبخند متواضع ا نیرحسیام

 شم. یم من معذب یجور نیا یخانم اکبر دیکن یتعارف م یلیخ -

 انداخت. نییسرش رو پا مامانم

 کمت نکنه پسرم. ییخدا از آقا -

خودم غرغر  شیو چشم هاش رو بست من هم  آروم شروع کردم پ شیصندل یزد به پشت هیتک نیرحسیام

کنه کوه جا به جا  یده و فکر م یفردا جواب سالم ما رو هم نم یکن یم فیاه انقدر ازش تعر گهیولش کن د«کردن:

 »کرده.

کنم کوه جا به  یدم و فکر نم ینترس جواب سالمت رو م ،یخودت گفت شیپ یچ دمیدم گوشم گفت: شن نیرحسیام

 نداره. یخاص خودم رو دارم که به تو ربط لیجام دال نیا ینیب یجا کردم االن هم اگر م

 و چشم هاش رو بست. مارستانیرنگ ب یآب یاش و داد به صندل هیزد و دوباره تک ینگاهش کردم که پوزخند یحرص

 کردم. یکردن در جا  بچه پرو روخفه اش م یم ولم

 به سمتمون اومد. میو مستق مارستانیب دیرس نیبعد فرد قهیدق چند

 دیبا یکردم؟ اصال جواب عمو رو چ یچه کار م دیافتاد من با یبراتون م یاگر اتفاق د؟یزن عمو چرا خودتون اومد -

 دادم؟ یم

 .ستادیپاشد رو به روش ا مامانم

 استاد ترنم لطف کردن رسوندنمون. م،یومدیجان، ما تنها ن نیسالم فرد -

 ادمیکه خون سرد بغل دست من نشسته بود کرد و رو به مامانم گفت: سالم شرمنده  نیرحسیبه ام ینگاه نیفرد

 راحت شده بود دوباره نشست. نیاز فرد الشیرفت. مامانم که انگار خ

 جا منتقلش کردن؟ نیکه عموت تصادف کرده و به ا یدینداره، تو از کجا فهم رادیا -
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داد و در جواب مامانم گفت: عمو رفته بود  هیتک واریکرد و به د کیبه من انداخت و چشم هاش رو بار ینگاه

که اومد تماس  یبد یکه با صدا گهید یحرف ها یسر هیو  ییاما من نبودم، بعدش هم زنگ زد و گفت کجا شگاهینما

جواب داد و گفت عمو تصادف  ییآقا هیجواب نداد تا بار آخر که  یقطع شد، نگران شده بودم چند دفع زنگ زدم کس

 کنه. یجا منتقلش م نیکرده و داره به ا

 ولش نکرده و در بره. یبده همون جور رشیباز خدا خ -

 اش رو از من گرفت. رهینگاه خ نیفرد

 زن عمو جرات نداشت فرار کنه. دیگ یم یزیچ هی -

 شکستش. نیشده بود که باز فرد جادیسکوت ا نمونیب یلحظه ا چند

 اومدم. یخودم م دیزد یزنگ م د؟یچرا با استاد ترنم اومد -

بار دومم  نیشانس داشتم که ا یمن ک یجاست ول نیا نیرحسیشده که االن ام یکردم مامانم نگه چ یخدا م خدا

 باشه؟

 داد. نیفرد لیتحو یکم جون لبخند

 یخودش رو م گهید قهیزنگ زدم به ترنم و ماجرا رو گفتم، گفت تا چند دق یوقت یول امیخواستم خودم ب یمن م -

و لطف  نهیذاره ترنم پشت فرمون بش یشه و نم یخوردن مغذا  الیخیب نهیب یرسونه؛ استادش هم که حال ترنم رو م

 رسونه. یجا م نیکنه ما رو به ا یم

 نگاهم کرد. یحرص نیفرد

 .دنیواقعا دستشون درد نکنه زحمت کش -

 اشاره اومد. نیفرد یکه تا اون لحظه ساکت بود با ابروهاش برا نیرحسیام

 بود. فهیتر وظ شیب ن،ینبود آقا فرد یزحمت -

 یو قشنگ داشت با چشم هاش برام خط و نشون م دید یسانت اون طرف تر  از من رو هم نم هی یحت نیفرد نگاه

دفع دستم از  هیتر راه نرفته بودم که  شیب یراه افتادم؛ چند قدم اطیاز جام بلند شدم و به سمت ح یعصب د،یکش
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کارها رو با من نکن،  نی: نکن ترنم، ادیغر هک ارمیتقال کردم که دستم رو از دستش در ب یشد، شاک دهیپشت کش

 نکن. یپس با من باز یدیسگم رو ند یهنوز رو

 کردم. اخم

 نکردم. یمن کار -

خرده تن صداش  هیرو آروم شدنش نداشت فقط  یریاما انگار تاث دیکش یقیچشم هاش رو بست و نفس عم نیفرد

 تر آورده بود. نییرو پا

 رن ناهار مگه نه؟ یهمه با استادشون م دایآره خب جد -

هم کم  نیبهش نداشت البته فرد یمیمستق یباشه آخه مامانم اشاره  دهیناهار رو فهم ی هیکردم قض ینم فکر

 باهوش نبود.

 : سوال من جواب نداشت؟دیپرس یبه دستم داد و شاک یفیخف فشار

 تو چشم هاش نگاه کردم. میمستق

گفتم  یگفتم؟ م یم دیبا یکنم، به نظرت چ شیناهار همراه یرن اما استادم از من خواهش کرد که برا ینه، همه نم -

تقاص  دیآم، شب با یناهار م یکنه نامزدمه و اگر بفهمه من با شما برا یپسرعمو دارم که فکر م هیتونم آخه  ینه نم

 نم؟یعقدش بش یسفره  یپس بدم و پا

شد از چشم هاش  یتر م یعصب گهیخرده د هیده بودن و حاضرم قسم بخورم اگه ابروهاش تو هم قفل ش یجور بد

 .دیچک یخون م

 کنم. ینم انتیبه نامزدم خ یگفت یم ،یرفت یو نم یگفت یم ،یگفت یآره م -

 .دمیکش رونیدستم و از تو دستش ب کالفه

 و بس. یکه تو دار یفقط توهم یکه تو نامزد من نیا -

 .دیرو گرفت و دنبال خودش کش دستم

 .یدرازتر نکن متیکنم تا پات رو از گل یم شیرسم یتوهم رو به زود نیپس من ا -
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 نیدر همون حال گفتم: چرا ا ارمیشد و از دستش در ب یم دهیکش نیکردم دستم و که داشت توسط دست فرد تقال

 ستم؟ین میتو زندگ یمرد چیبه حضور ه یکه من راض یباور کن یخوا یچرا نم ؟یکن یم تیقدر اذ

 .میکنجکاو مردم دور شده بود یو از نگاه ها مارستانیپشت ب یبه محوطه  میبود دهیرس بایتقر

شه در  یآقا پارتنرت م یریگ یکه م یو پارت یخور یبه اصطالح استادت ناهار م نیکه با ا یکن یو تو م تیاذ -

و  یدار کهیمرد ت نینسبت به ا یکه احساس کنم حس یکن یم یکار یبودم، تو دار یپارتنرت م دیکه من با یصورت

 رهیتو رو از من بگ سمتر یترسم، م یشه، دارم ازش م یپر رنگ م تیداره نقشش تو زندگ

 .دمیکش یکالفه ا پوف

 .نیرحسیام یتو نه برا ینه برا ،یترس یقدر م نیکه ا ستمیتو ن یهزار بار من برا نیا -

 یم کیتا به حال استادت رو به اسم کوچ یاز ک ن؟یرحسی: امدیو غر دیرو ول کرد و دوتا بازوهام رو چسب دستم

 ؟یخون

 دیکل یدندون ها نیبهم بده و از ب یدادم که باعث شد تکون محکم حیخراب کرده بودم پس سکوت رو ترج یبدجور

 ؟یشده اش بپرسه: ترنم از ک

 گفتم. یتر کرد که آخ آروم شیبازوهام ب یفشارش رو رو نیکردم که فرد انداختم و باز سکوت نییرو پا سرم

 ؟یخون یمردک رو با اسم م نیا یبگو از ک دمیچرخه، ترنم تا به جنون نرس یخوبه پس هنوز زبونت تو دهنت م -

اشک هام که تا به  نیرحسیام ی رهیکنه سرم رو باال آوردم و با نگاه خ یم ینیرومون سنگ یکردم نگاه کس احساس

 .ختنیر رونیحال جلوشون رو گرفته بودم راه خودشون رو باز کردن و تند تند از چشم هام ب

 ؟یکن یچه کار م ی: داردیپرس نیو رو به فرد کمونیاومد نزد نیرحسیام

 زدم. ینداره، داشتم با نامزدم حرف م یگفت: به تو ربط نیرحسیبازوم رو ول کرد و رو به ام نیفرد

 ؟ی: ترنم تو نامزد داردیگم پرس ینم یزیچ دید ینگاهم کرد وقت یسوال نیرحسیام

 من جواب داد. یجا نیفرد

 .ینیب یم یچشم هات رو باز کن -
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 نگاه کردم و آروم زمزمه کردم: نه ندارم. نیرحسیام به

 ناباور اسمم رو صدا زد. نیفرد

 ترنم؟ -

 انداختم. نییرو پا سرم

 گم پسرعمو شرمنده. یمن دروغ نم -

 دروغه؟ شیچ یکه تو نامزد من نیگفت: ا یباالتر یجبه گرفت و با تن صدا باز

 هام رو پاک کردم.پشت دست اشک  پا

 فقط توهم توئه. نیاز دروغ گذشته ا -

پارتنر بودن و  شنهادیوقت پ چیاگر دوستش نداشتم ه یادامه دادم: من اگر نامزد داشتم حت نیرحسیبه ام رو

 کردم. یناهار امروز رو قبول نم یهیقض

 تکون داد. دییتا یبه نشونه یسر

 تعجب کردم و... نیمنم از هم -

 .دیوسط حرفش پر یعصب نیفرد

 نزده. نتیتا زم اریبرات بزرگه درش ب یلیخ یکه پات کرد یکفش نیبچه خوشگل ا نیبب -

 شناس باشه. تیگفت: خوبه که آدم موقع یزیآم ریبه سر تا پاش انداخت و با لحن تحق ینگاه کل هی نیرحسیام

 .ییکجا نمیداخل مادرت نگرانت شده بود من رو فرستاد تا بب میبر فتیرو به من ادامه داد: ترنم راه ب بعد

 رو گرفت. نیرحسیکت ام یگوشه  نیفرد

 ترنم نه، ترنم خانم. -

 رو کنار زد. نیآروم دست فرد یلیخ نیرحسیام
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 ترنم. گهیزود باش د ؟یچرا معطل -

 کرد. دیاسمم تاک رو

هم  یقدم یبود و حت ستادهیسفت ا نیرحسیاما ام نیرحسیام ی نهیبا کف دو دستش زد تخت س یعصب نیفرد

 عقب نرفت.

 سرجات بنشونمت. یدونستم که چه جور یوگرنه خوب م ستین تشیاالن موقع فیح -

حتما  یرو داد: تونست نیحالت ممکن جواب فرد نیهاش نقش بست و با خونسردتر اون پوزخند معروفش رو لب باز

 .میکنم، ترنم بر یهم نباش خودم برات جورش م تشیکار رو کن؛ نگران موقع نیا

 ؟یآ ی: تو نمدمینگاه کردم و پرس نیبه فرد نگران

 تاسف تکون داد. یاز رو یسر

 .دیببر فیرشما با استاد تش -

 من... نیفرد -

 از ما فاصله گرفت. یقدم

 داغ نکردم و کار دست جفتمون ندادم. ترشیب نینگو، ترنم برو، برو تا از ا یچیه سیه -

حضور اون دوتا به  الیخیتونست آرومم کنه پس ب یجز آغوش مامانم نم یزیبود و چ ختهیاعصابم بهم ر یبدجور

 خودم رو تو آغوش مامانم انداختم. دنمیو با رس دمیدو مارستانیسمت ب

 شده؟ شونیدختر مامان چرا انقدر پر -

 .دمیآرامش بخشش رو بو کش یدوست داشتن عطر

 نگران بابام. یلیخ -

 نوازشگرش کمرم رو لمس کرد. دست

 .دهیدونم چرا انقدر عملش طول کش ینم ست؛یمن به قربون اون دل نگرانت بشم، من هم حالم بهتر از تو ن یاله -
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 .میرفت ششیاومد که با مامانم پ رونیساعت بعد در اتاق عمل باز شد و دکتر ب مین حدود

 شد؟ حال همسرم چطوره؟ یدکتر چ یآقا -

 زد. یماکسش رو در آورد و رو به مامانم لبخند آرامش بخش دکتر

 کنه. یرو ول نم ایدن نیرو نخوره ا چارهیمن ب یتا حلوا نینباش ا دینگران حم -

 .دیدکتر تعجب کرده بود ابروهاش رو تو هم کش یمیکه از لحن صم مامانم

 د؟ید یم یدل دار یجور نیهاتون ا ضیمر یهمراه ها یشما به همه -

 خودمه. دیفقط مختص داداش حم نیو گفت: نه ا دیخند دکتر

 به عقب رفت. یبا ترس قدم مامانم

 ؟یتو... عا...ر...فتو...  -

 کردم انقدر ترسناک شده باشم. یفکر نم -

 ؟یبرگشت ی: کدیبه خودش اومد و پرس عیسر مامانم

 به جلو برداشت. یقدم دکتر

 که اومدم. ستیدو هفته ن -

 بود. دهیمامانم به وضوح پر رنگ

 ؟یچرا برگشت -

 داده. رتییانقدر تغ دیبا حم ینگو که زندگ ،یکرد یو گفت: قبال بهتر استقبال م دیباز خند دکتر

 و سوالش رو تکرار کرد. دیرو به دندون کش نشییمضطرب لب پا مامانم

 ؟یچرا برگشت دمیپرس -

 به اطرافش انداخت. ینگاه دکتر
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 ها باشه.حرف  نیا یبرا یفکر نکنم االن زمان و مکان مناسب -

 االن بدونم. نیخوام هم یمن م یول -

 یمن تازه از اتاق عمل اومدم و حساب یسمت دفترش راه افتاد و در همون حال گفت: ول پشت به ما کرد و به دکتر

 بره. یروز وقت م هیکِم کم  یبشنو یخوا یهم که تو م ییزهایخسته ام، چ

همه سال  نیکردم بعد از ا یجدال مجهول وار شکست خورده بود آروم زمزمه کرد: فکر نم نیکه انگار تو ا مامانم

 .یشکسته شد یحساب نمت،یبازم بب

از صورتشه گفت: خوش  یبه سمت ما و باز با همون لبخند جذابش که حاال مطمئن بودم جز جدا نشدن دیچرخ دکتر

 نیبب یبگ یگه تو حق ندار یم یهم هر ک میاز شکستگ ،یدیمن رو د یکرد یکه فکرش رو نم ییحالم که باز هم جا

 جالبه! یلیجالبه، خ م،یشکستم که نشناخت یچه جور

 عارف؟ -

 به ما کرد. یشد و اشاره ا کیبهمون نزد یقدم دکتر

هم نباش تا دو، سه  دیکنن رو کن، نگران حم یدارن نگاهمون م یجور نیدختر و دامات رو که ا تیحداقل رعا -

 آد. یبه هوش م گهیساعت د

 به سمت ما کرد. ینگاه مامانم

 .تهیحضور تو برام تو اولو -

 تکون داد. یبا خنده سر دکتر

 برس. تیراحت به زندگ الیسوزونم پس با خ یسوزم نه م یخطرم که نه م یب تیکبر هینترس من  -

 شد. کیبه دکتر نزد یکالفه شده بود قدم یکه حساب مامانم

 ؟یخوا یم یجا چ نیعارف ا -

 باال انداخت. ییابرو دکتر

 ؟یپرس یسوال رو م نیکنه که هر لحظه ا یم ینیام سنگ هیسا یلیخ -
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 .دیعرق کرده اش کش یشونیبه پ یدست مامانم

 .ترسمیمن ازت م -

 زد. یلبخند تلخ دکتر

 ؟یترسیم ،یبترس دیحاال که نبا یدینترس ،یدیترسیم دیاون موقِع که با -

 .دیمرطوبش کش یها به گونه یبار مامانم دست نیا

 من نبود. ریعارف باور کن تقص -

در آروم صحبت کردن  یکبود شده سع یباره تموم اون دکتر خوش رو فرو کش کرد، حاال دکتر با صورت کیبه  انگار

 داشت.

آقا  کنم،یجا چه کار م نیا یقدر نپرس نیراحت شه و ا التیکه خ گمیهم م نیا ست؛یاصال برام مهم ن س،یه -

جام به خاطر جبران لطف  نیا ینیب یبره، االن اگر م یدکتر چیه غیت ریکنه ز یو قبول نم ستیجونت حالش خوب ن

و  نیچند قیکه قرار بوده قبلش رف نیکنم اما مثل ا شجام تا من عمل نیبال و پرم رو گرفت، ا ریروز ز هیاونه که 

 .نمیهوش بب یچند ساله ام رو تو اتاق عمل و ب

 داد. یرم مآزا نیمامانم رو حس کنم و ا یرو یِتونستم فشار عصب یم کامال

 آقا جونم چشه؟ -

 خنده. یداره م ایزنه  یکه معلوم نبود پوزخند م یلب دکتر باال رفت جور یگوشه

بهام رو تونم وقت گران  یتر نم شیب نیکرد تا بهت خبر بدن، شرمنده از ا یخودش اقدام م یخواست بدون یاگه م -

 بذارم؛ خدانگهدار. ارتیدر اخت

 اسم دکتر رو صدا زد. یدیبا بغض شد مامانم

 عارف؟ -

 بلند ترکمون کرده بود. ییها دکتر با برداشتن قدم اما

 اش و فشار دادم و آروم صداش زدم. مامانم رفتم و شونه کینزد
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 مامان؟ -

 دستم گذاشت. یرو دست

 .ستیترنم االن نه، حالم اصال خوب ن -

 مامانم رو صدا زدم. یو پرسش رمیشد که باز نتونستم آروم بگ یم لیتبد نیقیداشت به  شکم

 مامان؟ -

 آروم زمزمه کرد. یلیجونش رو بهم سپرد و خ یب بدن

 ؟یبدون یخوا یم یچ گهیآره خودش بود، د -

 رفت. یهام رژه مچشم  یجلو مونیزندگ یشده رونیو ریتصو

 بابا؟ -

 آب سرد کن نشست. کینزد یصندل یکمکم رو با

 کنه. یبه پا م امتیعملش کرده ق یکه اگه بدونه ک یوا -

 قتیکه با دونستن حق یکار م؛یدر آروم کردن هم  داشت یو سع میدیرو به آغوش کش گهیتموم شدن حرفش هم د با

 نیا فیو تکل ادیکه بابا به هوش ب میو منتظر شد میهر دو آروم شد قهیاما بعد از چند دق دیرس یممکن به نظر م ریغ

 آب شناور رو مشخص کنه. یرو یِزندگ

 بود رفتم. ستادهیکه ا ییجا یعنیبخش  یاز کنار مامانم بلند شدم و به سمت در خروج نیرحسیام یاشاره  با

 سر صحبت رو باز کرد. نیرحسیمکث ام یاز کم بعد

 آد؟ یاز دست من بر م یافتاده؟ کار یترنم اتفاق -

 جواب دادم. کوتاه

 نه، ممنون. -

 .دیموهاش کش یال یدست
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 ؟یمطمئن -

 و خواستم به سمت مامانم برم که هم زمان جواب دادم: آره. برگشتم

 مطمئن نباش. -

 قدم رفته رو برگشتم. چند

 ؟یچ یعنی -

 زد. یلبخند مچهین

 هیبه  مارستانیب نیدکتر رو از ا نیا ادیکه بابات به هوش ب نیهام قبل از ااز دوست  یکیتونم با کمک  یمن م -

 یبرگه ریآد و ز یم مارستانیب نیرو که به جاش به ا یدکتره اسم دکتر نیاسم ا یمنتقل کنم و جا گهید مارستانیب

 عمل بذارم.

 نگاهش کردم. مُشکافانه

 ؟یچه جور -

 باال انداخت. ییابرو

 نه؟ ای یخوا ینداشته باش، فقط بگو م یتو به اونش کار -

 هاش انداختم.رو تو چشم  دوارمیام نگاه

 خوام. یمعلومه که م -

 زد. یپوزخند

 رسه؟ یبه من م یبعد اون وقت چ -

 شده بودم. جیگ

 ؟یچ یعنی -

 .دیکش ششیبه ته ر یدست
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 یکنم چ یکه به تو و مادرت م یهمه لطف نیاز ا یعنیها بود،  نیتر از ا شیب یلیانتظارم از شاگرد زرنگِ کالسم خ -

 آد؟ یمن م ریگ

 هام نقش بست.رو لب  یپوزخند

 .سمینو یم یهر چه قدر که بگ -

 .مینیشده بودن بش یکه خال ییها یکرد رو صندل شنهادیپ

 .ستمیمن دنبال پول ن -

 .دمیرو تو هم کش هاماخم

 ؟یخوا یم یبگو چ یدرست و حساب ؟یشه خواهش کنم واضح حرف بزن یم -

 آرامش جواب داد. با

 خودت رو. -

 .میمارستانیلحظه فراموش کردم که تو ب هی یبه خود صدام باال رفت و برا خود

 ؟یچ -

 اش گذاشت. یخوش فرم عمل ینیب یاش رو رواشاره  انگشت

 کنه. یتر مامانت شک م آروم ؟یزن یچرا داد م س،یه -

 گم یکنه؟ هه، خودم بهش م یآروم تر گفتم: شک م یکم

 ؟یترسون یآرامش گفت: بگو، من رو م با

 .ستادمیشدم رو به روش ا بلند

 تو چاله تو هم واسمون قبر بکن. میافتاد یدید ،یحیوق یلیخ -

 تو هم رفتن. شیپرپشت و مشک یابروها یکم فقط
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 نگفتم. یخاص زیتخته گاز تا کجا؟ من که چ -

 .دنیبه خود ابروهام باال پر خود

 ؟یبگ یخواست یم یچ گهید -

 .ستادیشد ا بلند

که عمرا باور کنم چون خودم دارم  یرفاقت نداشت شنهادیرفاقت دادم، نگو که تا به حال پ شنهادیمن فقط بهت پ -

 .نمیبیبه چشم تو دانشگاه م

 زمزمه کردم. یو سوال آروم

 رفاقت؟ -

 ؟ی: پس چدیداد و پرس دییسر تا با

 کوتاه جواب دادم. باز

 .یچیه -

 هاش نقش بست. رو لب شیشگیهم پوزخند

 ذهنت منحرفه ستیخودت ن ریتقص

 سکوت کرد و ساعتش رو جلوم گرفت. یا چند لحظه بعد

 ؟یکنیچه کار م ،ییجا به جا یتر از دو ساعت وقت مونده براکم -

 که جلوش رو گرفتم. رهیهام شکل بگرفت رو لب  ثمیلبخند خب دیکه به ذهنم رس یفکر با

 شه. یفکر که نم یب یجور نیرو بگم، هم تو دکتر رو جا به جا کن تا بعد من نطرم -

 خوام. یاالن جوابم رو م نیهام زل زد و گفت: اما من همچشم  تو

که کارتون درست شد من رو دور  نیبعد جواب که بعد از ا ییاول جا به جا یگ یکه م یبا بچه طرف یفکر کرد نکنه

 آره؟ ،یبزن
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 هم دنبالم اومد. نیرحسیزد و زرنگ بود، به سمت مامانم راه افتادم و ام یکه انقدر رک حرف م ومدیخوشم ن اصال

 نکن. یتونم دورت بزنم پس فکر الک یمن بعدش هم م -

 کرد. ستادنیو من هم مجبور به ا ستادیا

 نه؟ ایبرم سراغ کارها  ؟یکن یباالخره چه کار م ن،یو بب ایزنم که ب یدورت م یجور یدورم بزن یدِ نه د، کور خوند -

 گفتم: نه. یجد یلیبه سر تا پاش کردم و خ ینگاه

 دیکش یهاش رو به دندون م بود و مدام ناخن گهید یایدن هینشسته بود و کامال تو  یدست به مامانم که رو صندل با

 اشاره کرد.

 نگاه به مامانت بنداز. هی ،یخود خواه یلیترنم خ  -

 به مامانم کردم. یباز نگاه درمونده

 ...یقبول ول ،یپست یلیخ -

 .دیحرفم پر وسط

 ؟یچ یول -

 موضوع خبردار شه نیاز ا دیکس نبا چیو ه یش یمن رد نم یهاو گفتم از خط قرمز دمیهام رو تو هم کش اخم

 زد. یجذاب لبخند

 برم که وقت طالست، با اجازه خانومم. گهیدم، من د یکنم اما قول نم یروشون فکر م -

 مامانم رفتم و دستش رو گرفتم و نوازش کردم. شیبهش رفتم و با رفتنش من هم پ یاغره چشم

 شه. یمامان جونم غصه نخور، درست م -

 زد. یدردناک لبخند

 درست شه آخه؟ خوادیم یچه جور -
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 مجبور بودم که بگم. یبگم ول خواستینم دلم

 داده. یقول هیاستادم  -

 .دیکش رونیهاش رو از تو دستم ب نشست و دست صاف

 ؟یقول یمثال چ -

 .دمیکش یاکالفه پوف

جا نبوده  نیا یشخص نیکنه که انگار اصال همچ یو کار گهید مارستانیب هیدکتره رو منتقل کنه  نیتونه ا یگفت م -

 که مثال اون بابا رو عمل کرده ارهیرو ب گهیدکتر د هیو بابا رو عمل نکرده به جاش 

 کنجکاو شده بود. کامال

 ؟یچه جور -

 باال انداختم و گفتم: اونش رو نگفت فقط گفت کارها رو به من بسپار. یا شونه

 کرد. یترم مآروم  یکم نیبود و ا دایمامانم قشنگ پ یهاتو چشم  یشاد برق

 .هییپسر خوب و آقا یلیبده خ رشیخدا خ -

 .رهیگ یخدا موش نم یمحض رضا یا گربه چیخودم زمرمه کردم: ه شیام زدم و پتو دلم به مامان ساده یپوزخند

 .میو شروع به قدم زدن کرد میرفت اطیمامانم به ح با

 آد؟ ینگران باباتم، پس چرا به هوش نم یلیآرم خ یطاقت نم رونیب نیترنم من ا -

 .مینشست مارستانیسر سبز ب یسبز رنگ تو فضا مکتین یرو

 .ادیکشه که به هوش ب یکه دکترش گفت دو، سه ساعت طول م یدیساعت شده، شن هیمامان جان تازه  -

 جاش بلند شد. از

من هزار بار مُردم و زنده  ادیتره اگر چه تا به هوش براحت  یلیخ دنیجا انتظار کش رم داخل، به نظرم اون یمن م -

 شدم.
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 کنه؟ یتونه کار یاستادت م یعنی: دیمکث کرد و باز پرس یکم

 بود نگاه کردم. ستادهیرو بلند کردم و به مامانم که باال سرم ا سرم

 دونم. ینم -

 و کالفه شده بود لحنش تند شد. یکه عصب مامانم

 جواب من رو بده. یاکلمه هیهات ور برو و  فقط با ناخون ،یند یوقت دل دار هیترنم  -

 .بهش نگاه کردم متعجب

 بده. یمن رو دلدار خوادیم  یکیدادن،  ریبه گ یشروع کرد ختهیوا، مامان باز اعصابت بهم ر -

 ضرب گرفت. نینوک کفشش رو زم با

 چرا؟ گهیتو د -

لبخند به لب و با  نیرحسیپا بذارم که همون موقع ام ریرو ز میخط قرمز زندگ نیبگم چون مجبور شدم بزرگتر اومدم

تو هم و سرم رو  دمیهام رو کشحرفم رو قورت دادم و اخم دنشیاومد، با د ینیریجعبه ش هیدست گِل بزرگ و  هی

 انداختم. نییپا

 ومدن؟یهنوز به هوش ن یاکبر یسالم، آقا -

 رو از دستش گرفت. ینیریجعبه ش مامانم

 سالم پسرم، هنوز که نه. -

 جا به جا کرد. یهاش کمگل و تو دست  نیرحسیام

 انیبه هوش م گهیخرده د هی دینگران نباش -

 .دیجلو کش یو کم اُفتادیرو که داشت از سرش م شیا ساتِن سرمه یروسر مامانم

 به هوش اومدنش بودم. ریکاش فقط نگران د -

 گذاشت. مکتیرو از مامانم گرفت و کنار من رو ن ینیریش ی جعبه نیرحسیام
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 د؟یهست ینگران چ گهیتونم بپرسم که د یم -

 .رمیبگ دهیرو ناد نیرحسیداشتم ام یبود و سع نییهمچنان سرم پا یکردم ول ینگاه مامانم رو حس م یِنیسنگ

 راستش نگران دکترشم. -

 کرد که هم زمان باعث باال اومدن سر من شد. یا سرفه نیرحسیام

 ترنم بهتون گفته باشه. کردمیفکر م -

 انداخت. نیرحسیبه من و ام ینگاه مامانم

 .دیداد یقول هیآره گفت که شما  -

 د؟یهست ینگران چ گهیتکون داد و گفت: خب پس د یسر نیرحسیام

 کرد. ینگاه م نیرحسیبه ام میمامانم هم مثل من داشت مستق حاال

 د؟یاون مشکل رو حل کرد دیبگ دیخوا یم یعنی -

 زد. ینیریلبخند ش نیرحسیام

 کردم. یوقت مطرحش نم چیتونستم حلش کنم ه یاگر نم دیمطمئن باش -

 انداختم. نیینگم سرم رو پا یزیکه چ نیحرصم گرفته بود به خاطر ا یبدجور

 زد. یموج م یمامانم شاد یصدا تو

 .یدر حقمون کرد یچه لطف بزرگ یدون یکمت نکنه پسرم، نم یشکرت، خدا از بزرگ ایخدا یوا -

 نکردم. یکنم کار یمتواضعانه گفت: خواهش م نیرحسیام

 گرانه صدام زد. خیآروم و توب مامانم

 ترنم؟ -

 اشاره کرد. نیرحسیرفت و نامحسوس به ام یا به مامانم نگاه کردم که چشم غره یرو بلند کردم و سوال سرم
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 زدم. یا مسخره لبخند

 .دیلطف کرد یلیواقعا ممنونم، خ -

 .امیاطرافم، بابا به هوش اومد زنگ بزن که ب نیاز جام بلند شدم و رو به مامانم گفتم: من هم بعد

 نگاهم کرد. یپرسش مامانم

 ؟یر یکجا م -

 حوصله جواب دادم. یب

 اطرافم. نیگفتم که هم -

 برگشتم. نیرحسیبه سمت ام بعد

 د؟یرو بد نیماش چیسوئ دیکن یلطف م -

 رو به سمتم گرفت. چیسوئ

 ؟ینیپشت فرمون بش یخوا یحالت م نیبا ا -

 مداخله کرد. مامانم

 کنه زبونم الل. یوقت تصادف م هیره  یم ستیاالن حالش خوب ن نینده پسرم، ا -

 اعتراض منم بلند شد. یزمان صدارو تو مشتش گرفت که هم  چیسوئ نیرحسیام

 .دیرو بد چیلطفا سوئ ه؟یکارها چ نیا -

 روح نگاهم کرد. یو ب سرد

 دام.مادرتون مخالف بود پس شرمنده یمن خواستم بدم ول -

 رفت که باال بره. یسخت تو هم گره خورده بودن و تن صدام م ابروهام

 .دیمن دخالت نکن یدونم پس لطفا تو کارها یمن صالحم و خودم م -
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 ادامه ندم. گهیمامانم باعث شد که د یِعصب لحن

 با بزرگترته؟ چه طرز صحبت نیا -

 شم. یممنونتون م د؛یکن شیهمراه ستین یببخش، اگر زحمت تیادامه داد: شما به بزرگ نیرحسیرو به ام بعد

 زد. یلبخند جذاب نیرحسیام

 چشم، حتما. ؟یچه زحمت -

 نگاهش کردم. یعصب

 ترنم جان. میبر -

من شده، بعد  تیشه؛ حکا یاش سبز م آد در خونه یکه فقط خودش بشنوه گفتم: مار از پونه بدش م یجور آروم

 بردارم. نیرو از داخل ماش میکه گوش دیرو بد چیبه همراه ندارم، سوئ یازیرم ن یم ادهیبلندتر ادامه دادم: پ

 رو برداشت. فمیدرش رو باز کرد و ک نیبه ماش دیرس یاز من راه افتاد و وقت جلوتر

 دنبالت بدوام. آدذیتو دسترس باش، خوشم نم -

 رو از دستش گرفتم. فیک

 .یکرد یم جاهاشمنیفکر ا دیبا یداد یشنهادیپ نیچن یاما وقت -

 پوزخند زد. هیشب یلبخند

 داشتنت منحصر به فرده. یروش من برا کنم؛یفرق م یدیکه د یهابا اون پسر یلیترنم من خ -

وسط فقط منم که  نیهاش منحصر به فرده؛ انگار ارفتار ایخودش  ایآد سمت من  یم یو گفتم: جالبه هر ک دمیخند

 .زیعز یِ میخداحافظ استاد کر م،یمعمول

 داد. هیتک نیماش به

 خدانگهدارت باشه. زم،یمراقب خودت باش عز -
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آهنگ پخش شده از  یکردن صدا ادیحالت پرواز گذاشتم و با ز یرو رو میرو اشاره زدم و گوش ییبا دستم برو بابا 

 هام رها شدم و آروم آروم شروع به قدم زدن کردم. از دغدغه یهندزفر

سرم رو بلند کردم  یاز دستم افتاد؛ شاک میخوردم و گوش یزیکه غرق آرامش شده بودم محکم به چ یزمان درست

 .دمیهام رو تو هم کش غرق شد، اخم رهیت یاجفت چشم قهوه  هیکه نگاهم تو 

 حواستون کجاست؟ دیشه بگ یجناب م -

 برداشت. نیزم یرو از رو میشد و گوش خم

 .دیدیکه شما من رو ند ذخوامیمن معذرت م -

 .دمیرو از دستش کش میگوش

 ؟یمن حواسم نبود شما چرا کنار نرفت -

 سوال ازتون بپرسم؟ هیتونم  یباال انداخت و گفت: م ییابرو

 .دمییهم سا یروهام و دندون  میگوش یخرد شده  ی صفحه دنید با

 .دیتون ینم ر،ینه خ -

 یخش نیتر کیرو بدون کوچ یرو جدا کرد و گوش رشیبهش انداخت و خش گ یرو از دستم گرفت و نگاه یگوش

 بهم برگردوند.

 ؟یتازه بهم زد -

اعجوبه رو هم سر  نیحالم خوب بود که ا یلیمن خ ایگفتم: خدا یبلند یدرشت کردم و رو به آسمون با صدا چشم

 ؟یراهم قرار داد

 .دیخند نیو سنگ مردونه

 زنه. یآروم باش آدم که سر خدا داد نم س،یه -

 نگاهش کردم. یشاک
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 ؟یاون وقت سر شما چ -

 .دیکوچک کش یرهیگاهش گذاشت و چند تا دا جیگ یاش رو رواشاره  انگشت

 بزن، راحت باش. -

 لبخندم رو جمع کردم. عیسر یام گرفته بود ول هاش خنده کارهاش و حرف از

 ام که حواسم نبود و بهتون خوردم. باشه، من شرمنده -

 صورتم چرخوند. یرو تو نگاهش

 ؟یکن یم مشیکه قا ستیلبخند قشنگ ن نیا فِیح -

 ؟ی: چدمیرو جلو بردم و آروم پرس سرم

 گذاشت. بشیخوش دوختش رو کنار زد و دستش رو تو ج یاکت سرمه  ی گوشه

 قدر تو خودت نباش. نیگم کال با من راحت باش؛ داد بزن، بخند اما ا یم -

 به عقب رفتم و براش دست تکون دادم. یقدم

 من رفتم. م،یشد یبا هم خودمون یادیز گهیفکر کنم د -

 رو به جلو اومد؛ فاصلمون مثل قبل شد. یقدم

 حداقل اسمت رو بهم بگو. یخانم شاک -

 زدم. یکیکوچ لبخند

 !یترنمم، ترنم شاک -

 .دیبار راحت و بلند خند نیا

 واقعا که برازندتونه. ؛ییپر ُمسمّا یِلیبه به چه فام -

 فرو رفته بودم. طونمیش ی از اون حس و حال قبل خارج شده بودم و باز تو پوسته کال
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 و شما؟ -

 .دیشک شیپر کالغ یموها نیب یدست

 جمالم. -

 هام درشت شدن.به خود چشم  خود

 که اسمتون جمال باشه. آدینم افتونیو ق پیاصال به ت -

 .ستمیزد و گفت: خب ن یچشمک

 .دمیهام رو تو هم کش اخم

 د؟یکن یمن و مسخره م -

 به دندون گرفت. "زشته" یرو به نشونه نشییلب پا یگوشه

 .نهیو اسمم هم آبت یجمال میلیفام -

 تکون دادم. یسر

 تون خوش بختم. ییاز آشنا یلیآقا جمال خ -

 کرد. یکوتاه میتعظ

 .پمیخوش ت یلیمن هم خ -

 بهش رفتم. یداچشم غره 

 .یتر اعتماد به نفس شیب -

 باال انداخت. یا شونه

 است؟ انیاست چه حاجت به ب انیکه ع یزیچ -

 ساعت دود از سرم بلند شد. دنیانداختم و با د میگوش یبه صفحه  ینگاه
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 شده. رمید گه،یبله بله کامال حق با شماست، من برم د -

 و نشون داد. ریو با دستش مس دیکش کنار

 شه، روز خوش. روزیکنه؛ نذار اون غم پ یبهش غلبه م یغم گاه هیکنه اما  یداد م یهات بتو چشمذ یطونیش -

 تم.خوش حالتش انداخ یهابه چشم  ینگاه دوباره

 رو بدونم؟ فتونیتونم شغل شر یم -

 جواب داد. یبست و با متانت خاص چشم

 کوچولو روانشناس. هیو  سمیپل -

 نگاهش کردم. متعجب

 س؟یپل -

 تکون داد. دییتا یبه نشونه یسر

 ؟یتو خالف کار ای ه؟یشغل بد -

 رو مهمون صورتم کردم. یزیر اخم

 کدوم. چیه -

 واقعا خداحافظ. گهیبار د نیو ا دیازش فاصله گرفتم و گفتم: موفق باش یکم بعد

 .دارید دیمراقب خودت باش، به ام یخانم شاک -

 نیرحسیراه رو شده بودم که ام کیگرفتم بعد دوباره راه افتادم؛ نزد یو نفس ستادمیا مارستانیب ینگهبان یجلو

 بهش انداختم و خواستم آروم از کنارش رد شم که نذاشت. یجلوم ظاهر شد، نگاه سرسر

 د؟ی؛کنیچه کار م یمیکر یآقا -

 برگشت رو نشون داد. ریدستش مس با
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 .نمیرحسیام -

 به جلو برداشتم و گفتم: خب خوش به حالتون، چه کار کنم؟ یقدم

 ؟ی: تا به حال کجا بودستادیا جلوم

 انداختم. مارستانیبه داخل ب ی؛اش نگاهپام بلند شدم و از رو شونه یپنجه رو

 بودم. رونیب -

 زدنم شد. دیاش گذاشت و مانع دو رو شونه؛ سرش

 ؟یگم کجا بود یم ،یخوب شد گفت -

 .ستادمیا درست

 جوابتون رو دادم. -

 خاموش بود؟ تیمن قانع نشدم، چرا گوش یبه ساعتش انداخت: ول ینگاه

 رو نداشتم. یکس ی : حتما حوصلهدمیکش یا کالفه پوف

 تکون داد. دنیفهم ی به نشونه یسر

 .یقبل رفتنت گفتم تو دسترس باش ادمهی -

 نداشته که نخواستم باشم. یتیبرام اهم دیباال انداختم: شا یا شونه

 ه؟ی: ترنم چته؟ مشکلت چدیهام نگاه کرد و پرسچشم  تو

 شدم. رهیهاش خهم به چشم  من

 .ییمشکلم تو -

 شم، آره؟ التیخ یکه من ب یکن یم یلج باز یتو دار دم،یبه پوزخند زد: االن فهم هیشب یلبخند

 .دمیعرق کردم و به مانتوم کش یها دست
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 پس منظورم واضح بود. -

 .دیرنگ پشت سرش تکه داد و خند دیسف یکیسرام وارید به

 یم الیخ یرو ب ایدن یچاکته و اگر لب تر کن نهیکه عاشق س نینه فرد  نم،یرحسیچون من ام یترنم کور خوند -

 همون جور که من موندم. یپاش بمون دیکه تو هم با میبا هم گذاشت یقرار هیشه، ما 

 دادم. نییهام رو به حالت فکر کردن پا ام گذاشتم و لب قهیشق یدام رو رواشاره انگشت

 آد. ینم ادمی یزیمن که چ -

 ارم؟یب ادتی یخوا یشد و آروم گفت: م کمینزد یکم

 نگاهش کردم. یسوال

 ؟یچ یعنی -

 دستش انداخت. یرو از تنش در آورد و رو کتش

 کردم رو، رو کنم، چه طوره؟ مشیرو که به هزار زحمت قا یهمون یعنی -

 !یباش یجور نیکردم ا یگفتم: اصال فکر نم دهیو ترس متعجب

سازه پس حواست  یتو رفتار من رو م باشه که رفتار ادتیرو  نیتونم نباشم، ا یچون م ن،یبرام دست زد: آفر آروم

 رو جمع کن.

 .نمیخوام بابام رو بب یتاسف تکون دادم: برو کنار، م ی به نشونه یسر

هم مادرت هم رسوندم، تو  ده؛یمسکن زدن خواب ،یاومد ریرو جلو آورد و به ساعت تو دستش اشاره کرد: د دستش

 .یبهتر برگرد

 بابام بمونم. شیخوام شب پ یو خود خواه گفتم: اما من م غد

 .دیرو آروم گرفت و کش دستم

 مونم. یم ششیپس من پ ادیخوشش ب هیقض نیفکر نکنم پدرت از ا -
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 نگاهش کردم. یرو از تو دستش در آوردم و عصب دستم

 خوام بمونم. یاما من م -

 زد. یکیکوچ لبخند

 خوره. یاون وقت تو پرت م یشیچون موفق نم یکن ینکن من رو عصب یترنم سع -

 رو باز کردم و کنارش نشستم. نیماش در

 .ستیشدن هم بلد ن یمثل تو معلومه که عصب یاحساس یآدم ب -

 پدال گاز فشار داد. یزد و پاش رو رو استارت

هام رو با  میداده تصم ادیبهم  ینداره چون زندگ یبگو جنتلمن برام فرق یاحساس، دوست دار یبگو ب یدوست دار -

 دلم. زیعقل و منطقم هماهنگ کنم نه احساساتم عز

 .ستمیدل تو ن زیزانوم مشت کردم: من عز یرو رو دستم

 گذاشت و آروم نوازشش کرد. نشیماش یدستش رو دنده ریام رو گرفت و ز مشت شده دست

 .یدلم شد زِ یشه که عز یم یچند ساعت زم،یعز یهست -

 نیریش یبکشم اما حس رونیکرخت کننده ب یدستش و اون نوازش ماهرانه و گرما ریدستم رو از ز خواستیم دلم

افتاده، به  انیبه غل یبار توسط مرد نیاول یکلنجار رفتن با احساساتم که برا یشد، بعد از کل یکار م نیمانع از ا

 .دمیدستم رو پس کش صالیخودم تشر زدم و با است

 به سمتم برگشت. نیشد و با پارک کردن ماش انیصورتش نما یجذاب رو یلبخند

 رو هم روشن کن. تیهم از خونه، مراقب خودت باش لطفا گوش نیخب خانومم ا -

 با مردها در درونم زنده شد و تلخم کرد. میسر ناسازگرا باز

 کنم. یرو روشن م میتو مراقب خودت نباش، اگه صالح دونستم گوش یول -

 .ریرفتار کن فقط صبر من هم در نظر بگ یهر جور راحت زمی: باشه عزدیخرمن موهاش کش نیب یدست
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بازش کردم؛ هنوز تو  دیرنگ خونه رفتم و با کل ییو طال اهیشدم و به سمت در س ادهیپ نیاز ماش یاگهیحرِف د بدون

 باغ بودم که مامانم از رو بالکن شروع به باز خواستم کرد.

 ؟ییترنم معلوم هست کجا -

 رس نگاهم باشه. ریرو باال گرفتم تا کامل تو ت سرم

 نبودم. یخاص یمامان جان جا -

 رنگ بالکن گرفت. اهیکوتاه س یهارو به نرده دستش

 ؟یرو خاموش کرده بود تیچرا گوش -

 .یاریدر ب یرو از نگران یکس یمصلحت یدروغ ساده هینداره با  رادیا ینظرم گاه به

 تموم شده بود. شیخاموش نکردم، باطر -

 کاشتم. شونشیباز و پر یموها یرو رو یا داخل رفتم و از پشت بغلش کردم و بوسه به

 مامان، حال بابا چه طوره؟ بهتره؟ درد نداشت؟ -

 کرد. تمیکه به کمرم آورد به داخل خونه هدا یسمتم برگشت و با فشار آروم به

 رو گرفت. نین زدن، اول از همه هم سراغ تو و فردخرده درد داشت که بهش مسک هی -

 آوردم.ام رو از سرم در  رنگ محبوبم ولو کردم و مقنعه یریش یکاناپه یرو رو خودم

 ؟یجواب داد یتو چ -

 رفت. میهمه شلختگ نیبه ا یاغره چشم

 اومده مجبور شده بره. شیپ یهم کار نیفرد یبرا یخونه استراحت کن یگفتم حالت خوب نبوده رفت -

 گذاشتم. زیم یطور نشسته مانتوم رو از تنم در در آوردم و پاهام رو رو همون

 ست؟یگشنه ات ن -
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 کن. دارمیب یداشت یرم بخوابم کار یآد، من م یخوابم م یلینشستم و جواب دادم: نه، اصال اشتها ندارم فقط خ صاف

 .دیام رو بوسگونه؛ آروم

 .ینیخوب بب یهاخواب برو دختر قشنگم، -

رو از حالت پرواز  میگوشه و گوش هیهام رو شوت کردم به اتاقم لباس  دنیها باال رفتم و با رسرمق از پله یو ب خسته

 تختم هست بود، زدم تا شارژ بشه. کیکه نزد یزیخارج در آوردم و به پر

انقدر محبوب شدم که  یشد؛ من ک ریتم سرازو تماس از دست رفته است که به سم امیپ لیباال اومدن شبکه؛ س با

 خبر ندارم؟ 

 رو لمس کردم، بعد از چند تا بوق باالخره جواب داد. لوین ی ها شماره امیها و پ تماس یهیتوجه به بق یب

 .یو خاموش کرد تریسرت کجا گرمه که گوش ستیکه معلوم ن ینر ایالل و فلج از دن یتو، اِ یر ینم لیذل یاِ -

 بلند شد. لوین غیام رو خفه کردم که ج ازهیو خم دمیتختم دراز کش رو

 زدم؟ یداشتم برات بادمجون واکس م یعنیهمه حرف زدم  نیتو، ا یاباز که نعشه  -

 .دمیکردم و بلند خند فیهمه حرص خوردنش ک نیا از

 خوابم از بس که امروز بهم فشار اومده و سر پا بودم. قهیخمار پنج دق لویبه جونِ ن -

 ؟یبه آب داد یباز چه دست گل ؟یگل کرد: چه فشار شیمعمول کنجکاو طبق

 سرم گذاشتم. ریرو ز دستم

 بودم. مارستانیب ریبابام تصادف کرده بود از ظهر تا االن در گ -

 .دمیاش زد رو شنکه طبق عادتش به گونه  یا ضربه یصدا

 میایما ب یتصادف کرده؟ چرا خبر نداد یخاک عالم! االن حال بابات چه طوره؟ کجا تصادف کرده؟ چه جور یاو -

 ...یپ یتو خاموش بود؟ االن ک یبابات تصادف کرده چرا گوش دنش؟ید

 و حرفش رو قطع کردم. میشونیرو پ دمیکه با کف دستم محکم کوب ستیبرام ممکن ن شیحجم از کنجکاو نیا درک
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آم  یبخواب بذار من هم بخوابم؛ صبح م ریبرات دارم االن بگ یعال شنهادیپ هی ،یبه جون خودم تو نوبر ش لوین -

 رو از بابام بپرس، شب خوش. هانیا یاون جا خودت همه مارستانیب میدنبالت با هم بر

 کردم. میهشت صبح تنظ یتماس رو قطع کردم و ساعت رو برا یحرف یبدون اجازه بعد

 یتو یبهداشت سیشدم و چشم بسته خاموشش کردم، به سمت سرو داریب میزنگ گوش خراش گوش یبا صدا صبح

رژ  هیو  ملیرو که شامل ر یحیمل شیو آرا دمیرو پوش میااتاقم رفتم، بعد از شستن دست و صورتم، ست لباس سرمه

ها رفتم و صدام  نیبه سمت اتاق مامانم ا چمیو سوئ یصورتم نشوندم و با برداشتن گوش یشد رو رو یم یالب گل به 

 سرم انداختم. یرو رو

 مامان؟ -

 نداد که باز بلندتر صدا زدم. یجواب

 مامان؟ -

 اومد. رونیدم در اتاقشون که مامانم هل کرده ب دمیرس بایتقر گهید

 ؟یسرت گذاشت یخونه رو رو یصبح یچه خبرته کل -

 قدرت نشونش دادم. یاونهزدم و بازوم رو به نش ییدندون نما لبخند

 .میپدرم محترم بر ادتیکه ع ایکنم تو هم زود حاضر شو، ب فیرو رد نیرم ماش یمن م -

از   یسُر بخورم اما دست نییبراق نشستم که به سمت پا ی سوخته یا قهوه ینرده یاز مامانم فاصله گرفتم و رو بعد

 پشت گرفتتم.

 .یشیرب م نیزم یخور یکار رو نکن م نیصد دفع گفتم ا -

 .دمیو لبش رو محکم کش نییپا اومدم

 اصطالحات مادرانه ات بشم. نیمن قربون ا -

 گرفت و به سمت اتاقم برد.رو  دستم

 اومد. شبیبابات د -
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 و چشم درشت کردم. ستادمیجام وا سر

 اومد؟ یاومد؟ چه جور یچ یعنی -

 گذاشت. شینیب یرو رو دستش

که مرخصش کنن،  کنهیره بهش سر بزنه اصرار م یکه دکتر م شبید ،یکنیم دارشیچه خبرته؟ االن ب س،یه -

 یات م چارهیعالمه دنگ و فنگ باالخره استاد ب هیبعد  د؛یخودم مرخصم کن تیگه با رضا یکنه که م یدکتر قبول نم

 ره. یجا و م نیرسوندش ا

 رو در آوردم و به سمت تختم رفتم. هاملباس

 صبح خودم رو زا به راه نکنم. یکه کله دیدادیبه من هم م یخبر هیخب  -

 به کمر نگاهم کرد. دست

 زا به راه شدنت، برو بخواب بابا. یبرا رمیبم یاله ،یآخ -

گل بافت طرح پوم رو  یهام گذاشتم و به سمت تختم رفتم و خودم رو پرت کردم روش و پتوچشم یروـرو هامدست

حرف بزرگ  گهیدختر خوب حاال هم د هی یدختر مامان، تازه شد نیو گفت: آفر دیکه مامانم خند دمیسرم کش یرو

 مگه نه؟ یزن یتر از دهت نم

مطمئن شدم خطر رفع شده  یرفت و در رو آروم بست؛ وقت رونیاز اتاقم ب دیرو که شن میبلند ُخر و پف الک یصدا

 تیمختلف باالخره رضا یها تو حالت یزدم، بعد از گرفتن چند تا سلف رجهیش میر زدم و به سمت گوشپتوم رو کنا

 ی رنگ گوشه یزرشک یذهنم خورد باز رو کاناپه  یکه تو یثیفکر خب ی؛شدم اما با جرقه یگوش الیخ یدادم و ب

شرتم و باز  یت ی قهیظاهرم که شامل کج کردن  یختگیهام و بهم ر ور رفتن با چشم یاتاقم نشستم و بعد از کم

 یریتماس تصو یو برا نیرحسیام یرو تو دستم گرفتم و شماره میکردن موهام و شلخته کردنشون بود دوباره گوش

 نقش بست. میگوش یخواب آلودش تو صفحه ریکه تصو شدمیم دیداشتم نا ام گهیلمس کردم؛ د

 نشون دادم. نیرو قورت دادم و صدام رو گرفته و غمگ لبخندم

 ن؟یرحسیام -

 خرده از صورتش دور کرد. هیرو  یو گوش دیناراحتم خواب از سرش پر یصدا دنیشن با
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 بابا ورزش کار! ست؟یچرا لباس تنش ن نیخاک عالم ا ،یوا یاِ

 شده؟ یزیترنم چ -

 نقصش نلغزه. یب کلیکردم نگاهم رو ه یبه سرم داد و سع یفیخف تکون

 بابام... -

 زم؟یشده عز یچ ؟ی: بابات چدیخوردن و مضطرب پرستو هم گره هاشاخم

که خوش بختانه موفق هم  رهیام بگ هیتا گر ارمیب ادیرو که تا به حال برام افتاده رو به  یکردم تمام اتفاقات بد یسع

 گفتم: من... بابام...  حالش... هیشدم و با گر

 کرد آرومم کنه. یو سع دیموهاش کش یال یو کالفه دست یعصب

 .یبگ یخوایم یچ نمیبکش که بب قینفس عم هیقربونت برم، آروم باش؛ اصال  -

 حرف بزنم. دهیبر دهیکردم بر یکردم و سع یقاط میرو با هق هق ساختگ نفسم

 ...خو...اد...ام...رو...ز... ی...می...ن...ماو

و به دست  شیباز گوش دهیبعد لباس پوش یزد ول بشیچند لحظه غ یگذاشت و خودش برا ییرو جا یگوش درمونده

 گرفت.

 رسونم. یکنم آروم باش؛ من االن خودم و بهت م یترنم، خواهش م -

حفظ ظاهر  یباز برا ن،یو بب ایگرفته بودم که ب یبهش وارد کردم بله برون یکه سر صبح یهمه استرس نیدلم از ا تو

 بگم که مانع شد. یزیرو با پشت دستم کنار زدم و خواستم چ ملمیشده با ر یقاط یها اشک

 کن، خب؟ فیبعد برام تعر یبکش تا آروم ش قیترنم اول چند تا نفس عم -

 باشه تکون دادم. یو به نشونه سرم

 بکش. قیخب حاال هم زمان با من نفس عم -
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دلم  یکه دستم رو رو یخرده که آروم شدم در حال هیهمانا و از خنده منفجر شدن منم همانا،  قینفس عم دنیکش

 زدم. یگذاشته بودم بهش چشمک

خوابت  یبه ادامه یبر یتونیم گهیکردم، االن د تتیقدر اذ نیکه ا دیببخش یراست ،یبا مرام یلینه خوشم اومد خ -

 .یبرس

داد تا خنده  یلبش رو فشار م یهاکه گوشه  یو در حال دیاده بود بلند خندکامل جا افت شیکه دو هزار نیرحسیام

 مگه نه؟ گهید مینیبیما هم و م زم؛یعز یاله ،یاش رو جمع کنه گفت: آخ

 .ذاشتیام م نهیس یجات بود که سرم رو رو نیتو؟ االن اگه فرد یبود یبا جنبه ک ول،یا بابا

 تختم پرت کردم. یرو رو خودم

 که نه استاد جان.چرا  -

 بار اون بود که چشمک زد. نیا

 .دارید دیبه ام بوسمتیباش خانمم، م میپس منتظر تالف -

 مسخره براش در آوردم. یشکلک

 خداحافظ. -

 انگشت اشاره و شستم چرخوندم. نیرو چند دور ب میتماس و قطع کردم و گوش بعد

کله  هیرو تحمل کنم و اجازه داره  لویبگم حاضرم تا آخر شب ن تونمیگرفتم به جرأت م یکه سر صبح یانرژ نیا با

 کنه. لیرو در جوارم م یمشت ی پاچه

تا  ستادمیدوش آب سرد ا ریمشبک داخل اتاقم رفتم و ز یا شهیبه بدنم دادم؛ بعد به سمت حموم ش یو قوس کش

رو زدم  میمشک ،یطوس پیاومدم. ت رونیخودم رو شستم و ب عیکه آروم شدم سر یکاسته شه؛ کم جاناتمیاز ه یکم

و به  ختمیر رونیموهام رو از شالم ب ی فر شده ی کهیصورتم نشوندم و ت یرو رو ظیغل بایماهرانه و تقر شیآرا هیو 

 زنگ زدم. لوین

 .دیچیخواب آلودش تو گوشم پ یکه صدا دیطول نکش ادیز
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 ؟یسر صبح یخوایم یچ -

 دم. یباش م داریپادگان شدم که به همه ب سیامروز رئ انگار

 فه؟یو کلفت کردم و گقتم: سالمت کو ضع صدام

 آد. یکه خوابم م یبگو چه کار دار عی: سالم، زود، تند، سردیکش ازهیخم

آد دنبالت ببرتت  یحاضر شو که سرورت داره م یجَلد ست،ین یاز خواب خبر گهیمردونه گفتم: د یبا همون صدا باز

 عشق و حال.

 اومد که خانم صداش رو نازک کرد و عشوه اومد. چارهیمن ب بیج راتیو خ حیتفر یبو باز

 چشم سرورم، دوست دارم،  بوس. یبه رو یاِ -

 چیتاسف تکون دادم و سوئ یاز رو یبوق ممتد نشون از قطع تماس داد؛ سر یبگم خودت رو جمع کن که صدا اومدم

 زدم. رونیم رو برداشتم و آروم از خونه بپول فیو ک

 .دیام رو بوسشد و گونه  نیاومد و سوار ماش رونیب عیسر لویکه زدم، ن یبوق نیاشون با اول به خونه دنمیمحض رس به

 سالم عشقم. -

 .دمیام کشرنگم رو گونه  یمشک یمانتو نِیو به حالت چِندش جمع کردم و با آست صورتم

 ؟یدکنیخوان من جواب سالمشون رو بدم بعد تو بوسم رو پاک م یخدا م بچه پُرو همه از -

 برمت بهشت. یکه دارم م نیزدم به کمر بند و گفتم: سفت بش اشاره

 کمر بندش رو بست و شعار داد. عانهیمط

 ترنم. بیهورا بهشت، هورا عشق و حال، هورا ج -

بود که زجرت  نیشم؟ البته از اول هم قصدم ا ثیخب دیمن آروم باشم و خوب رفتار کنم؟ حتما با دیذار یچرا نم آخه

 خب االن دوزش باال رفت. یبدم ول

 پدال گاز فشار دادم. یزدم و پام رو رو  یحیمل لبخند
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 ها در حقت کنم.لطف نیباز از ا گهیخوب از امروز لذت ببر که رفت تا سال د -

 کج کرد. نییت پاهاش رو به سم لب

 .یسیبس که خس -

 که دلم ضعف رفت. نیینگه داشتم، بپر پا یکله پز یجلو

 ها نکن، من تحملش رو ندارم. یشوخ نیاز ا ایب لویگفت: مرگ ن ینشسته دماغش رو گرفت و تو دماغ جورهمون

 رو هم باز کردم. لویشدم و در سمت ن ادهیپ

 .میبا هم کلپچ بزن میاومد ستیدر کار ن یشوخ -

کرم و  وارید کینزد یکیرنگ و پالست دیسف یدو نفره زیم هیو با خودم داخل بردمش و پشت  دمیدستش رو کش بعد

 کامل دادم. ی پرس کله پاچه هیمغازه نشوندمش، خودم هم به سمت آشپز رفتم و سفارش  فیکث

رو گرفته بود و تمام تالشش  شینیب یجلو یهاش تو هم بود و دو دستکه اخم  لوین ی افهیق دنیبرگشتم از د یوقت

 رو حس نکنه از خنده منفجر شدم. ییتا بو کردیرو م

 فاصله داد. زیخودش رو از م یتر جمع شد و کم شیب لویآوردن سفارشمون صورت ن با

 اشاره کردم. زیکردم و به م اخم

 جلو صبحونت رو بخور. ایب ار،یدر ن یسوسول باز -

 عُق زد. لویکه ن دمشیخودم لقمه گرفتم و با ولع جو یکردم و جلوش گذاشتم و برا زیپاچه رو تم از کله یمقدار بعد

 رو گرفته بودم. لویبار تو دلم حنا بندون ن نیا

کله  یُنقل یاتو مغازه که یبلند شدم که نگاه چهار، پنج نفر زیاز پشت م یو به حالت عصب دمیهام رو تو هم کش اخم

 گرفت. یاجلو و با انزجار لقمه  دیناراحت خودش رو کش لویشد، ن دهیبودن به سمتمون کش یپز

 خورم. یصبحونت رو بخور من هم م نیبش د،یباشه ببخش -
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 رونیتو هم دستم و از تو دستش ب یهاکه جلوش رو گرفتم و با اخم  رهیهام شکل بگرفت رو لب  ثمیخب لبخند

 .دمیکش

 آم. یاالن م ن،یبش -

 شد. زیم یرو یها ظرف ی رهیبه نشونه باشه تکون داد و خ یسر

 و برگشتم. دمیخر میو براش حل ابونیرفتم اون طرف خ عیسر

 .میهم صبحونه بخور که بر نیا -

 هاش برق زد و به قلبش اشاره کرد. چشم

 جاست. نیبه موال جات ا -

 ام رو قورت دادم.زدم و لقمه  یچشمک

 م؟یناب رو ثبت نکن ی لحظه نیا ستین فیترنم ح -

 .دیحرف ژست گرفتم که خند بدون

 .یعکس یهیخدا پا یشهیآد هم یخوشم م -

 هام نقش بست.لب یرو لویحرف ن نیاز ا یواقع یلبخند

 بذارم. یخوام استور یها رو واسه من هم بفرست معکس -

دوازده ساله  ازده،ی یپسر بچه هیعالمه برگه بود و  هیکه روش  یزیرو دادم دستش و خودم به سمت م میگوش

بود  ستادهیکه سر پا ا لویها به سمت نپشتش نشسته بود رفتم تا حساب کنم، بعد از حساب کردن پول کله پاچه 

رو به  میگوش لویکه ن میرفت نیبه سمت ماشم و یاومد رونیکله پاچه رو دستش دادم؛ از مغازه ب یرفتم و ظرف حاو

 سمتم گرفت.

 .یکاه شد ریآب ز یترنم بد جور -

 و زدم. نیماش ریرو از دستش گرفتم و دزد گ یگوش
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 کاه شدم؟ ریتو حالت خوبه؟ چرا آب ز -

 شد. نهینشست و دست به س نیماش تو

 گم. یم یچ یفهم یم یهات رو چک کن تماس ستیل -

 رو به سمتش گرفتم. یگوش

 .یگرفت افهیمن ق یزنگ زده که برا یک نمیپس خودت بزن بب یدون یتو که رمز من و م -

 رو کنار زد. دستم

 ؟یاز کجا معلوم رمزت رو عوض نکرده باش -

 وجود نداره. یرفتن یآب ریکه ز یرو پرت کردم رو پاش و گفتم: رمز و بزن تا بفهم یگوش

 اومد. میگوش امیپ یت و رمزش رو زد، درست همون موقع صدارو از رو پاش برداش یگوش

 بود. یک نیبرو تو تلگرام بب لوین -

 رخم زل زد. میداد و به ن هیتک نیدر ماش به

 مشکوک بودنت برات آهنگ فرستاده. لیدل -

 و برداشتم و به سمتش گرفتم. میشدم و از تو داشبورد کابل گوش خم

 برامون فرستاده. یچ زیاستاد عز نمیبه پخش کن ببدانلودش کن بعد هم وصلش کن  -

 قرار داد. تشیام رو مورد لطف و عنا چارهیب یهاش رو درشت کرد و طبق عادتش بازو چشم

 کنه. یبچه پُرو انکار هم نم -

جا  نیا یاالن هم الک م،یها رو با هم ندارحرف  نیمن و تو که ا وونهیکردم و گفتم: آخه د یزبون دراز بهش

 .یکه قرار بشنو ییها از تعجب حرف یوقت اُور دوز نکن هیکنم که  تتیآوردم تقو اوردمت،ین

 گذره بچه جان؟ یتو سرت م ی: باز چدیرو به پخش کن وصل کرد و کنجکاو پرس یگوش
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 زدم. ییدندون نما لبخند

 فیخونه برات تعر میدیرس یپس بذار وقت چهیدر پ چیخرده پ هی یکه قرار بشنو ییها گذره، فقط حرف ینم یزیچ -

 .ابیکنم، االن هم آهنگ و در

 زاده، دونه دونه( می) محسن ابراه

 دونه  دونه

 رسونه/ دونه دونه  یماله خود خودمونه/ ما رو بهم م /نمونهیکه االن ب یحس نیا 

 دونه دونه آه/ دونه دونه  آه

 کنه که  یم زونیم یجور هیستاره تو آسمونه/  هیدونه/  دونه

 رو باز بهم برسونه/ دل گرفتاره  ما

 اریمن نه مستم و هوش /ارهی عاشقه

ترسونه/  یم یبدجور ییلرزونه/ آدم و از تک و تنها یچشاته/ که دلم و م هیتو ییزایچ هی /نمونهیب یدیحال جد هی 

 که نفساتم  یدار یزندونه/ چ هی یشه/ نباش ینم یزندگ ،یزندگ نیا

 درمونه. ییجورا هی آخه

 زد. یپوزخند لویتموم شدن آهنگ ن با

 هاتم که براش درمونه.حس مجهول قراره شما رو به هم برسونه، نفس نیا -

 کنم. یم فیخونه برات ماجرا رو تعر میرس یاالن م یاز فوضول رینم قهیدق هیو گفتم:  دمیخند

 رو بست و سفت نشست. کمربندش

 پات بده. ریخرده فشار به اون پدال ز هیخب  -

 پدال گاز فشار دادم. یهم کمربندم رو بستم و پام رو رو من

 کنه. یبا آدم چه کار که نم یفضول نیبب -
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 از بازوم گرفت. یشگونین

 کنجکاوم. یادیکم ز هیفقط  زم،یفوضول که نه عز -

 ه باغ پارک کردم.بابام ت نیرو پشت ماش نیرو زدم و با باز شدن در، ماش موتیر

 ذره شده. هیبابام  یکه دلم برا نییبپر پا -

 شد و ظرف کله پاچه رو به سمتم گرفت. ادهیحرف پ یب

 .یکه امروز خفه ام کرد ریبگ -

 .یمامانم کن میخودت تقد دیو گفتم: اصال فکرش رو هم نکن با دمیخند

که آخش  دمیدونه محکم تو کمرش کوب هی، رفتم کنارش و اش رو کج و کوله کرد و آروم به سمت خونه رفت افهیق

 بلند شد.

 .ینه خانوادگ یدستت از زانو بشکنه، تو نه شعور دار یآخ، خدا لعنتت کنه؛ اله -

 .دمیخند بلند

 .یپرون یچرت و پرت م یجور نیخوبه نزدم تو سرت که ا -

 کله پاچه رو دستم داد. ظرف

 ؟یچ یعنیزدن  لویکنم تو کمر ن تیتا حال ریبگ -

 .دمیو سفت تو بغلم گرفتم و به سمت خونه دو ظرف

 .ستایوا یدِ اگه جرأت دار -

 سرم انداختم. یخونه رو باز کردم و صدام رو رو در

 من اومدم. وهوـسالم،ی -

 رفتم و باز حرفم رو تکرار کردم. ییرایسمت پذ به



 یتا نابود یتالف

186 
 

 باال انداخت. ییبود، ابرو دهیدراز کش ونیتلوز یسه نفره جلو یو بابام که رو کاناپه  دیهر دوشون به سمتم چرخ نگاه

 بابا. یدایبه، سالم دختر کم پ -

شکل گذاشتم و  یکرم رنگ مربع زیم یانداختم و به سمتشون رفتم ظرف رو، رو نییزدم و سرم رو پا یحیمل لبخند

 مارستانیکوچولو از جو ب هیفقط  ستمیمعرفت ن یلوس شده گفتم: من ب ییو با صدا ستادمیم وابابا یکاناپه  یجلو

 آد. یبدم م

 .ستیکه حناق ن دروغ

بابام دستش و باز کرده که بغلش کنم، من هم از خدا خواسته خودم رو تو بغلش انداختم  دمیو باال آوردم که د سرم

 که صورتش از درد مچاله شد.

 بابام اومد و دستم رو گرفت و بلند کرد. یاز پشت کاناپه  عیسر مامانم

 ترنم حواست کجاست؟  -

 و شروع کرد تند تند حرف زدن. دیسر رس لویبگم که ن یزیچ اومدم

 کنه، خدا از... لتیکنه ترنم، خدا ذل یهنوزم درد م یوا -

 و صداش زدم. دمیوسط حرفش پر 

 لو؟ین -

 هاش باز شده بودن که محکم به گونه اش زد. تازه چشم انگار

 بودم. دهیعمو، شرمنده به خدا من اصال شما رو ند یخاله، وا یوا -

 جان. لوینداره ن رادیو بابام گفت: سالم، ا دیآروم خند مامانم

 رو گونه اش زد. گهید یکی باز

 د؟یرفت؛ عمو بهتر ادمیخاک عالم، سالم  -

 که سرش رو باال آورد و بهم چشم غره رفت. میدیخند لویهم از کار نبار هر سه با  نیا
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 رفتم و دستش رو گرفتم. لویو به سمت ن دمیو بابام رو بوس مامان

 .یتر گند نزد شیب نیتا از ا میبر ایب -

 رو فشار داد. دستم

 قطع نخاع هم شدم. چیآبروم که رفت ه چارهیترنم من ب یخنگ یلیخ -

 انداختم. زیبه اتاقم لباس هام رو در آوردم؛ رو م دنیرس با

 منتظرم. گهیزود باش بگو د -

 اشاره کردم. ینگاه کردم و به صندل لوینشستم و به ن زیم ی گوشه

 تا برات بگم. نیبش ایب -

 شروع به گفتن کل ماجرا کردم. بعد

 بود. نیخب همه اش هم -

 با دهن باز نگاهم کرد. لوین

 باشه. یجور آدم نیخوره ا یاصال بهش نم -

 حاال که هست. یزدم و گفتم: ول یپوزخند

 زد. یچرخ یصندل با

 .یدار ولیبا کار امروزت حال کردم، اصال ا یلیمن خ یول -

 چشم هام گذاشتم. یهام رو رو دست

 .گهید مینیما ا -

 و برداشتش و به دستم داد. میبه سمت گوش دیرو کش خودش

 آهنگ ازش تشکر کن. یبده برا امیپ -
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 پام گذاشتم. یرو رو یگوش

 شه. یولش کن، پُرو م -

 رو برداشت و به سمتم گرفت. یگوش باز

 ه؟یعکس العملش چ نمیخوام بب یاتفاقا م -

 رمزم رو زدم. یناراض

 بگم؟ یآخه چ -

 بگو سالم ممنون، شرمنده اون موقع پشت فرمون بودم نتونستم جواب بدم. -

 تو سرش زدم. یکی

 ؟ینیبب یگه پس چرا تونست یآخه عقل کل نم -

 سرش گذاشت. یرو رو دستش

 میگ یم میکن یسر هم م یزیچ هی دیرو که گفتم و کن اگه پرس یدستت هرز شده ها، حاال تو کار یترنم بد جور -

 .گهید

 تاسف تکون دادم. یاز رو یسر

 نیتر از ا شیشه ب یات نم از اون مغز رگ به رگ شده ست؛یخودت ن ریالبته تقص ینیجون به جونت کنن هم -

 انتظار داشت.

 گرفت. یشگونیرون پام ن از

 مغز خودت رگ به رگ شده. -

 تو. رم،یو گفتم: نخ دمیرو کش صدام

با هر  سه،ینو یم یچ نمیتا بب ستادمیو کنارش وا دمیپر نییپا زیو شروع به نوشتن کرد از م دیو از دستم کش یگوش

 و اعتراض کردم. اوردمیشدن، آخر هم طاقت ن یهام درشت تر م نوشت چشم یکه م یکلمه ا
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 نفهمه؟ نیکه فرد میاصال کجا بر رون؟یب میبر میکجا پاش ؟یسینو یچرا چرت و پرت م لوین -

 و ارسال کرد و به سمتم برگشت. امیپ

هر دوتامون هم  یجور نیگذره و ا یخوش م دیایپارک اِرم گفتم شما هم ب میمن و ساسان قرار بود امروز غروب بر -

 .میبرگرد رتریکه شب د میدار لیدل

 سمت تختم رفتم. به

 رو بردار و لغوش کن. یآم گوش یمن که نم -

 رو تو سرش انداخت. صداش

 .یایکه ن یکن یتو غلط م -

 تختم پرت کردم. یرو رو خودم

 .یش عیامتحان کن تا ضا -

 رو برداشت و به سمتم اومد. میگوش

 ...یم زم،یعز یآ یم -

 بره. نیرحسیام یگفت و جو یباعث شد ساکت شه و تند تو صفحه  میگوش امیپ یصدا

 لگد به پهلوش زدم. هیپام  با

 کنه. یباور کن فرار نم ن،یرو بب امشیپ رتریخرده د هی ،یاریکن َادام رو در ب یبد بخت حداقل سع -

 و ابروهاش رو باال انداخت. دیخند

 است. هیپا یلیآد خ یخوشم م -

و  واریکه دوست دارن د ییبچه ها نیمثل ا نیرحسیام امیپ دنیو با د دمیرو از دستش کش ینشستم و گوش سرجام

 نگاه کردم. لویکنن به ن یکنن و خودشون رو خال یخط خط

 .یساز یتو که برام درد سر م یریبم یاِ -
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 .دیرو از دستم گرفت و رو تخت دراز کش یگوش

 م؟یر یبه نظرت بگم چند م -

 بهش رفتم. یغره ا چشم

در ننداز که  نیکن، فقط تو رو خدا من رو با فرد میساعتش هم خودت تنظ یو دوخت یدیتو که واسه خودت بر -

 باالست. مارستانیب یهنوز هم آمپرش سر ماجرا

 زد. یچشمک

 بسپار. تیرو به آبج یتخت باشه همه چ التیخ -

 اتاقم رفتم. یتو یبهداشت سیجام بلند شدم و به سمت سرو از

 هفت پشت و آبادم بسه. یرو سپردم برا میهمون گوش -

 .دیخند بلند

 رو با اون هم آهنگ کنه. زهایچ هیدم که بق یساسان رو هم م یگم شش حاضر باشه، شماره  یپس م -

 .دمیو به صورتش پاچ سمیخ یهادست آب

 آد. یکار بدم م نیاَه نکن ترنم، از ا -

هاش رو به نشونه  و دست دیکش غیکنم که ج سشیدست هام رو مشت کردم و به سمت خودم گرفتم تا دوباره خ باز

 باال برد، من هم از خدا خواسته خودم رو کنارش پرت کردم و پتوم رو بغل کردم. میتسل ی

 م؟یر یشد؟ چند م یچ -

 .دیدراز کش کنارم

 بسپار. تیرو به آبج زیگفتم که همه چ -

 سمتش برگشتم. به

 ن؟یدیرو چ یداتیچه تمه نیدر امان موندن از خشم فرد یبرا دیشه بگ یجان م یآبج -
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 دهنش گرفت. یجلو کروفنیشد و دو زانو سر جاش نشست و دستش رو مشت کرد و به حالت م بلند

عصا قورت  یپسر عمو چاندنیپ یرسانم که برا یم زانیروش به استحضار شما عز کین لوفریجانب ن نیبا سالم، ا -

 .میبر نیشما قرار است با دو تا ماش یداده 

 رو از دستش گرفتم. یالک کروفنیهم بلند شدم و نشستم و م من

 د؟یفکر نابخردانه را کرده ا نیا ییخود به تنها ایآ زیعز ی ندهیگو -

 رو ازم گرفت. کروفنیبهم رفت و م یا غره چشم

 آقا ساسان گرفته شده است. هیبا هم فکر میتصم نیا ریعرض کنم که خ دیبا یگرام ی نندهیب -

 م؟یبر نیدو تا ماش دیرو دستش و گفتم: بگو چرا با دمیکوب

 .دیرو بوس دستش

 بدم؟ حیبرات توض دیهم من با نیا یعنی -

 قدر محکم زده باشم. نیکردم ا یبهش انداختم؛ فکر نم یرو گرفتم و نگاه دستش

 .میبر نیبا دو تا ماش دیبار رو تو زحمت بکش و بگو چرا با نیدادم و بهت رسوندم ا حیهمه من برات درس توض نیا -

 .دیکش رونیکردم رو از دستم ب یرو که داشتم نوازش م دستش

 نهیمن و تو رو با هم بب نیچون اگر فرد میبر نیگم با دوتا ماش یگل کرد؟ م یکه زد یگند دنیبا د تیمهربون هیچ -

 اُفته. یدنبالمون راه نم گهیشه و د یراحت م الشیخ

 نگاهش کردم. هانهیاندر سف عاقل

اعتماده که اگر من و با  یقدر به تو ب نیاون ا ،یش یتره ناراحت هم م شیجلبک از تو ب یویک یگم آ یبعد م -

 راحت تره تا با تو. الشیخ نهیبب نیرحسیام

 م؟ی: خب تو بگو چه کار کندیگفت و پنچر شده پرس یشیا

 گرفتم تا محکم تر ببندمشون. نییموهام رو باز کردم و سرم رو پا کش
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 گم قرار رو لغو کن. یمن م -

 رو آورد. میو زرشک دیسف یبرس توپ توپ م،یارنگ استوانه یزرشک شیآرا زیم یاز جلو پاشد

 .یایو ن یچونیتو بپ ایبرگرد بذار برات شونه کنم تنبل خانم، ترنم اصال فکرش رو هم نکن که قرار رو لغو کنم  -

 پشت کردم. بهش

من  یتازه انتظار دار یدوز یو م یبر یخودت م یبدون نظر من برا یوقت یکرد یجاهاش رو هم م نیفکر ا دیبا -

 هم تنم کنم.

 .دیلخت و بلندم کش یرو با حرص رو موها برس

 یمن صغر یبرا ینداره پس الک یکار نیفرد چوندنیتو پ یدونم برا یهم حرف نباشه، من که م گهید ،یآ یترنم م -

 .نینچ یو کبر

 کنار تختم گذاشتم. زیرو از دستش گرفتم و، رو م شونه

 ریسخته؛ مخصوصا االن که ز یلیمن خ یدرکم کن، تحمل مردها برا یکه دوستش دار یتو رو جون اون کس لوین -

 .امیکه گذاشته ازم توقع داره که باهاش راه ب یهم هستم و اون با قرار نیرحسیام نیدِ

 گذاشت. فشیرو تو ک شیدر اتاقم رفت و گوش کیکوچک نزد یوارید ،یشد و به سمت جا لباس بلند

که هم  نیرحسیمخصوصا ام ؛یکن یادت مع نیرحسیخرده که بگذره تو هم به حضور ام هی ا،یمن ن یبرا یبلوف الک -

 .میحاضر ش میپاش دیبا گهیاست هم مهربون، االن هم بخواب که سه ساعت د هیپا

 تکون دادم. یدرموندگ یاز رو یسر

 ؟یخواب یتو کجا م -

 وسط اتاق  اشاره کرد. یکاناپه  به

 شه. بمیتو نص یرزم یکه هنرها نِیجا بخوابم بهتر از ا نیا -

ولش کن  ؛یمن بخواب شیالبته از خدات هم باشه که پ یراحت یزدم و گفتم: باشه هر جور ییدندون نما لبخند

 شم. یهوش م یمن بخوابم که دارم ب گه،ید خوادیم اقتیل یزیباالخره هر چ
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 چه قدر غر زد. لویکه ن دمیبشمار سه خوابم برد و نفهم شهیهم مثل هم باز

@Romanamtori 

 شده. رمونیترنم پاشو که د -

کردم  یهام رو، رو گوشم گذاشتم و سعسخت پس دست  یلیشدن خ داریبرام راحت بود و ب دنیخواب شهیهم مثل

 رو نشنوم. لوین یصدا

 .رهیگ یهاش و مواسه من گوش  نم،یپاشو بب -

 .دمیرو نشنوم پتو رو تا خِرِخرم باال کش لوین یکه صدا نیا یبرا یشدم ول یم ریاز گرما تبخ داشتم

آب دهنم رو با  شینگاه شاک دنیبهش بگم که با د یزیبلند شدم و خواستم چ یشد؛ شاک دهیبا شدت از روم کش پتو

 شمیآرا زیم یاتاق رفتم و بعد از شستن دست و صورتم؛ جلو یتو یبهداشت سیصدا قورت دادم و به سمت سرو

 رو، رو صورتم نشوندم. حیمل شیآرا هینشستم و 

 ؟یبپوش یخوا یم یترنم چ -

 باال انداختم. شونه

 ؟یندار یدونم تو نظر ینم -

 .دیکش رونیام رو ب یها رفت و مانتو آبسمت کمد لباس به

 .میرو بپوش که ست کن نیگم ا یمن م -

 .میبه باغ رفت لویبا حاضر شدن ن دم،یرو از دستش گرفتم و پوش میکاربن یجلو باز آب یسمتش رفتم و مانتو به

 ؟یچ نتمونیبب نیاالن فرد ترنم اگه -

 اشاره کردم. رمونیمس به

 .نتمونیب ینترس نم -

 قدر ترسناکه؟ نیچرا ا ابونه؟یب هیجا چرا شب نیا م؟یر یم می: کجا داردیدوخت و تعجب زده پرس ریرو به مس نگاهش
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 رو روشن کردم. نیپخش ماش دستگاه

 پارک اِرم. میر یم میدار -

 در آورد. یمسخره ا یادا

 گ... یدختر، م یقدر که تو با مزه ا چه -

 .دیزده لپم رو کش جانیهاش برق زدن و هرو به رومون چشم دیباز شدن  در سف با

 ؟یعمارتتون رو، رو نکرده بود یدر مخف نیناقال چرا ا یعاشقتم؟ ا یدونست یم -

 کردم. نییرو چند بار باال و پا سرم

 .یمخف یگیخودت م زمیبگو، عز یدار یدیگن؛ اگه حرف جد یرو همه بهم م نیا -

 مشاور برو. هی شیگم ترنم حتما پ یاش رو خورد و گفت: م خنده

 .ینگاهش کردم که خودش ادامه داد: آخه کمبود اعتماد به نفس دار یسوال

 بهش زدم تا نخندم. یآروم یهام رو باد کردم و با دست مشت شده ام ضربه  لپ

 برم؟ دیکجا با -

 صاف کرد. یا رو با سرفه صداش

 شب فکر تو من و راحت بذاره؟ کیبرم که  دیکجا با اره،ین ادمیخاطرت تو رو  ایدن هی -

 گذاشتم. شیشونیرو، رو پ دستم

 پس چته؟ یتب که ندار -

 قلبش اشاره زد. به

 جا تب داره. نیا -

 برم؟ دیرو جمع کن، بگو کجا با هایلوس باز نیخنده زدم و گفتم: ا ریز یپق
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 داد. نییپا یرو به حالت ناراحت هاشلب

 راست برو پارک اون جا باهاشون قرار گذاشتم. هیکردم،  یباز عیضا یلیکه خ نیمثل ا -

 شدم. میرو عوض کردم و مشغول رانندگ آهنگ

حضور من شد و  الیخ یساسان کال ب دنیبا د لوین وستن؛یهم بهمون پ نیرحسیبه پارک ساسان و ام دنمونیرس با

فحش بلد بودم رو نثار روح پر  یهمراه شدم، البته هر چ نیرحسیزدم و با ام یمن هم ناچار لبخند د،یبهش چسب

 کردم. لویفتوح ن

 دیکفش کرده بودم که ِاال و بِال با هینظرم و جذب کرده بود و پام رو تو  لهیوس هیفقط  جیمه ی لهیاون همه وس نیب

رسه گفتم:  یزورم بهشون نم دمید ینداشت، وقت یا دهیکردن فا یها مخالفت م هر چه قدر هم اون م؛یسوار ش

 شم. یمن حتما سوار م یول دیاین دیدوست دار

 گرفتم. طیتا بل ۴زحمت  یو با کل ستادمیوا یفروش طیدنده تو صف بل هیتخس و  یلیهم خ بعد

 نه؟ ای دیآ یم -

 گردان انداخت. یبه دستگاه ستاره  یقورت داد و نگاه یآب دهنش رو به سخت لوین

 ؟یزد یروش قفل یجور نیداره که ا یچ یلعنت نیآخه ا -

 رو زدم. میشگیهم یدندون نما لبخند

 عالمه حس خوب. هیخون و  نیآدرنال شیو افزا جانیه -

 .ستادیرو گرفت و رو به روش وا لویدست ن ساسان

 .میش یما سوار نم یاگه تو نخوا لوین -

 لبخند کج و کوله رو، رو لب هاش نشوند. هیبهش رفتم که حساب کار دستش اومد و  یزیر یغره  چشم

 شاخ و دم رو امتحان کنم. یغول ب نیمن هم دوست دارم ا نمیب یکنم م ینه االن که فکر م -

 رو لب هام نشست. تیرضا لبخند
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 .گهید میستیتو صفش وا میبر دیایب د؟یهست یپس منتظر چ -

 اه اومد.ر یخودش رو بهم رسوند و شونه به شونه ام تو اون شلوغ نیرحسیخودم جلوتر ازشون راه افتادم که ام بعد

 از حد شلوغه. شیجا ب نیتر مراقب خودت باش ا شیخرده ب هی -

 انداختم. ینگاه بهش

 حواسش بهم هست. گاردمیباد -

 گذاشت و چشمک زد. شیشلوار کتاِن مشک بیرو تو ج دستش

 .یامروزت سو استفاده کن یقرار نشد از چشم چرون -

بود که آروم بودم و جوابش رو با  تیهم واقعا تو حضورش، کنارم امن دیشا ایجنبه شده  یدلم ب دیدونم شا ینم

 پرخاش ندادم.

 نظر حالله. هیگفتن  میاز قد -

 .دیو مردونه خند کوتاه

 نظر بود. هیتر از  شیب ادمهیکه من  ییتا جا یول -

 باال انداختم و به پشت سرم نگاه کردم. یا شونه

 و آقا ساسان کجان؟ لوین نیپس ا -

 نگاهم کرد. متعجب

 که از کنارت رد شدن؟ یدیند یحواست رو جمع کن، چه جور یشلوغ نیگم تو ا یکه م نهیواسه خاطره هم -

 یسر جام خشکم زد و ناخودآگاه به بازو تیجمع نیما ب یشخص دنیچرخوندم و دنبالشون گشتم که با د چشم

 چنگ زدم. نیرحسیام

@Romanamtori 

 رو به جلو برداشت که من هم باهاش رفتم. یکه بهم نگاه کنه قدم نیا بدون
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 بازوم درد گرفت. ؟یکن یترنم چه کار م -

 ام بلند شه. هیگشتم که هق هق بدون گر یدرد م یکلمه  نیدنبال هم انگار

 متعجب به سمتم برگشت. نیرحسیام

 تو رو! نمتیبب -

 و چند بار به چپ و راست تکون دادم و باز هم هق زدم. سرم

 .ستادیرو به روم وا نیرحسیام

 .یکن سگاهیمن رو ا یتون یخورم و م یترنم فکر نکن که دوباره گول م -

 یحرف م دیبا یبود ول دهیکردم، رنگ و روم پر یاحساس م یداد رو به خوب یکه داشت بهم دست م یعصب ی حمله

 کنه خدا کمکم کنه. ینم یاریشدم؛ کاش حاال که زبونم  یزدم وگرنه خفه م

 بَ...بَ...ر... -

تر  شیتنش ب یتو دیسف شرتیبه ت هیکنه، رنگ من هم هر ثان دیدونست چه کار با یهول کرده بود و نم نیرحسیام

 کرد. یم دایشباهت پ

 ؟یبگو، حالت خوبه؟ چه کار کنم که خوب ش یزیچ هی نیرحسیامترنم جون  -

 دیدونه اصال مهم نبود، االن با یاز من نم یزیچ نیکوچک تر یکه حت نیا ای هیک نیرحسیکه ام نیگفتم، ا یم دیبا

 یدادم، پس دوباره دهن باز کردم که بگم ول یخودم رو نجات م یهم سن و سال اون موقع یهم خودم رو هم بچه ها

 ناتوانم کرده بود. بدنم یتو تک تک سلول ها دهیچیترس پ نیباز هم ناتوان بودم؛ ا

 بَ...ر...ر... -

 یمردم یحت ای نیرحسیام یزدم، نگاه درمونده  هیگر ریکه خوردم راه نفسم باز شده و راحت ز یمحکم ی دهیکش با

نداشت،  تیاهم یبا تاسف بود اصال برام ذره ا گهید یترحم و بعض یها از رو یو بعض یهاشون با کنجکاو یکه بعض

 داشت. وزخم من سر باز کرده بود و بعد از چهارده سال قصد کشتنم ر

 بهم داد. یدو طرف بازوهام رو گرفت و تکون آروم نیرحسیام
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 کنه؟ یم تتیداره اذ یجور نیا یتو خودت، حرف بزن، بگو چ زیترنم نر -

 نیرحسیشم که ام نیبود پخش زم کیاطرافم گردوندم و بازم هق زدم و نزد یرو، رو تک تک صورت بچه ها نگاهم

 کتفم رو گرفت. ریز

 زیاز آرامش رو تو قلبم سر ر یعیکنار گوشم حجم وس یهم بودن به موقعش باعث شده بود آروم شم، زمزمه  باز

دو رگه و  یکردم، با اون صدا یهنوز هم با تمام وجودم درد رو احساس م یول ستین فیکرده بود که قابل توص

ساز مورد  یصدا رو سمفون نیشک ا یببودم  یا گهید تیاگر تو موقع دیدر آروم کردنم داشت شا یآرومش سع

 االن نه. یذاشتم ول یعالقم م

 یرو برا تیسمت جلب کنه و موقع نیتونه توجه اش رو به ا یکه دورمون شکل گرفته م یبزرگ ی رهیدونستم دا یم

گفتم: از...  دهیبر دهیبر دمیشن یکه خودم هم به زور م ییکنه پس با صدا جادیهاش ا یانجام کثافت کار

 .می...ن...ج...ا...بِ...ر...ر...یا

 ریهمون جور که ز یشم ول یم اهیهمه آدم رو س نیا یتو حفظ تعادلم ندارم و جلو یبودم اگر  ولم کنه توان مطمئن

 خفقان آور دور شم. ید تا از اون فضاکتفم و گرفته بود کمکم کر

 دستش رو گرفتم. دهیگذاشت و خودش قصد رفتن کرد که ترس نیعقب ماش یِرو صندل من

 نرو. -

 .ادیحالت جا ب یبخور رمیبگ نیریش زیچ هیرم برات  یزد و گفت: نترس، م ینیغمگ لبخند

 رو آروم تکون دادم و دستش رو ول کردم. سرم

 .یآروم ش یو کم یفکر نکن یزیکن به چ یآم تو هم سع یافته، زود م یبرات نم یاتفاق چیتا من باهاتم ه -

 رو صورتم راه گرفتن. یتر شیکه زدم اشک هام با شدت ب یلبخند تلخ با

 بست. ریرو با تاخ نیو در ماش دیکش شیپر پشت و مشک یموها نیب یکالفه دست نیرحسیام

@Romanamtori 
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که چهارده سال تمام  یمن دن،یسخت و شادم رو د یکه همه پوسته  یمن ینوع مرگه برا هیدرد به درد پناه بردن  از

خورم،  یکه برعکس همه حسرت داشته هام رو م یدردم رو بفهمه، من ینذاشتم کس یتو خودم شکستم، ُمردم ول

 وقت تَم... چیه دیبودم؛ شا نیزم یدختر رو نیترشاد دینبود من االن شا نیا مونیاگر وضع زندگ دیدونه شا یم یک

 نیرحسیام دنینگاهم رو باال آوردم که با د دهیتو تنم نشست؛ ترس یخورد لرز بد نیماش ی شهیکه به ش یضربه ا با

 و در رو باز کردم. دمیکش ینفس آروم

 آروم باش. یکه دوسش دار یترنم، جون اون کس -

 یقرص ضد تپشِ صورت فمیلرزونم از تو ک یبود، با دست ها یواقعا کار سخت یکردم به خودم مسلط شم ول یسع

 .دتشیاز دستم کش نیرحسیرنگ)پروپرانولول( رو برداشتم و خواستم بخورم که ام

که  یدار ییبه گفتن حرف ها ازیتو ن ست،یها خوب بشو ن نیدکتر تو حالت با ا میر یم یرو بخور نیا ستیالزم ن -

 کنه. یداره خفه ات م

 نگاهم کرد. نهیراننده نشست و از تو آ یرو دور زد؛ رو صندل نیآب رو باز کرد و به سمتم گرفت و ماش یبطر در

 و بده. چیسوئ -

بود که  یرو به سمتش گرفتم؛ شدت لرزش دست هام به حد چیو سوئ دمیرو به دندون کش نمییلب پا ی گوشه

 .دیشد شن یشکل ممکن م نیرو به واضح تر چیسوئ یها دیبرخورد کل یصدا

 سمتم برگشت و دست هام رو گرفت. به

من  یچیاصال اون ه ست،یده چون آروم کردنت کار من ن یداره عذابت م یجور نیا یپرسم چ یترنم من ازت نم -

 شیپس  اجازه بده پ رمیگ ینبرمش آروم نم نیکنم تا از ب دایجنبه ام اگه منبع عذابت رو پ یشناسم ب یخودم رو م

 از دوست هام که روانشناسِ ببرمت. یکی

شکستم و  یم دیموندم من نبا یم یاکبر دیو شاد وح یدختر قو دیخواست رازم فاش شه من با یمن دلم نم یول

 شدم. یخانواده ام م یباعث سر افکندگ

 نه چند بار به چپ و راست تکون دادم. یرو به نشونه  سرم

 گاهش گره خورد.به دستم آورد که نگاهم تو ن یفیخف فشار
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 ؟یبه من اعتماد دار -

قلبم ساز ناکوکش  یول زارمیگفتم که ازت تو و هم جنس هات ب یم دیاعتماد ندارم، با یکس چیگفتم که به ه یم دیبا

 زبونم نشوند. یرو رو

 آره. -

 رو لب هاش نقش بست. یکوچک لبخند

 پس بذار کمکت کنم. -

 یآروم ترم کرده بود که ازش خواستم به جا یفقط کم ستنیمردها مثل هم نامرد ن یکه همه  نیا دنیفهم دیشا

 .میدوستش رفتن به بام تهران بر شیپ

 رنگم رو به سمتم گرفت. یهام رو ول کرد و قرص صورت دست

 .میریبگ یاساس میتصم هیبعد  یسر کن تا برا نیفعال با ا -

 .دمیعقب دراز کش یرو خوردم و رو صندل قرص

 نیاز ا یزیخواد چ یخوام نگرانش کنم و از اون مهم تر دلم نم یکن، نم دارمیزنگ زد ب لویخوابم ببره اگر ن دیشا -

 ماجرا بدونه.

 رو از پارک در آورد. نیماش

نکردم، ترنم رو  دایاومده و مجبور شدم برگردم چون شما رو هم پ شیپ یمن به ساسان زنگ زدم گفتم برام کار -

 هم با خودم بردم.

 و چشم هام رو بستم. دمیکارش کش نیاز ا یراحت نفس

 آروم تر شده بودم. یلیخ یبودم ول دهیچند ساعت بود که خواب ای قهیدونم چند دق ینم درست

 ؟یش داریب یخوا یترنم؟ نم -

 و به اطراف نگاه کردم. دمیهام رو مال چشم
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 م؟ییکجا -

 .دیکش یا ازهیخم یسر خستگ از

 .مییسقف خدا ریشهر شلوغ ز نیگوشه تو ا هیاالن  یول میقرار بود بام تهران باش -

 و شالم رو مرتب کردم. نشستم

 م؟یبام نرفت -

 .ینشد داریهر چه قدر صدات کردم ب یو گفت: چرا بردمت ول دیبه صورتش کش یدست

 .دمیزدم و پرس اینه که باالخره دلم و به در ایدل بودم سوالم رو بپرسم  دو

 گفتم؟ ونیکه هز نیمن تو خواب حرف زدم؟ منظورم ا -

 .دیآب رو از کنارم برداشت و تا آخرش رو نوش یبطر

 .یزد یهمه اش دو تا اسم رو صدا م -

 بود چرخوندم. ستادهیوا نیکه کنار در باز ماش کلشیام رو، رو ه دهیترس نگاه

 اسم؟ -

 کرد. یالیخ یگذاشت و تظاهر به ب نیدر ماش یرو رو دستش

 .یرو صدا کرد میبه اسم تَم یدو بار هم شخص یکی ،یزد یرو صدا م ایآره، همه اش اسم برد -

 قورت دادم. یدهنم رو به سخت آب

 هم گفتم؟ یا گهید زیچ -

@Romanamtori 

 آد. ینم ادمی یزیرو ببنده گفت: من که چ نیکه در ماش نیاز ا قبل

 یگرفته ازش تشکر م دهیهاش رو نشن دهیشن دیکه شا نیاز ا دیبا ای ؟یزن یگفتم چرا دو پهلو حرف م یم دیبا

 کردم؟
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رو، رو صورتم  نهیدنبالش کردم، آ نهیراننده بش یکه رو صندل یو با چشم هام تا لحظه ا دمیهام رو تو هم کش اخم

 کرد. میتنظ

 خوابتم بدم، آره؟ هیکرا دیکه با نیمثل ا -

 بهش رفتم. یچشم به نگاهش که روم زوم بود انداختم و چشم غره ا نهیتو آ از

 به چپ و راست تکون داد و استارت زد. یلبخند سر با

 آژانس هست. هیخرده جلو تر  هی -

 قرار گرفتم. یدو صندل نیو ب دمیرو جلو کش خودم

 که هست! نیماش ؟یچ یآژانس برا -

 .یداشت شهیعاشق پ یپسر عمو هی ادمهیخواد برات درد سر درست کنم،  یرو عوض کرد: دلم نم دنده

 تمیقدر وضع نیا یعنیرابطه شکل نگرفته تموم شد؟  نیا یعنیحرفش به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم  دنیشن با

 یعنیرو تو خواب گفتم؟  یمن همه چ یعنیکه خودش خواسته بمونه؟  یزیچ یپا ستیحاضر ن گهید یبده که حت

 ...یعنینسبت به من عوض شده؟  دشیاالن د

بودم؛  شهیاومدم و به جلو پرت شدم که اگر دستش رو جلوم نگرفته بود تو ش رونیکه زد از فکر ب یدیترمز شد با

 کرد. یبگم برگشت به سمتم و متاسف نگاهم م یزیکه چ نیقبل از ا

 ؟یکرد یم هیگر یچرا داشت گهی؟ دصدات بزنم دیچند بار با ؟یکن یبا خودت چه کار م یترنم دار -

دادم  حیو نم اشک هام رو احساس کردم و سکوت رو ترج دمیکردم؟ آروم به صورتم دست کش یم هیداشتم گر مگه

 : سوال من جواب نداشت؟دیپرس شیشگی؛ همون طور که نشسته بود به سمتم برگشت و با لحن خونسرد و آروم هم

 .رمیبگ دهیتو سرم رو ناد ی شده دهیچیپ یکردم صدا یانداختم و سع نییرو پا سرم

 لحظه حواسم پرت شده بود. هی دیببخش -

 بغل دستش اشاره کرد. یصندل به

 .میحرف بزن نیجلو بش ایب -
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 شدم و کنارش نشستم. ادهیپ نیاز ماش نیو سنگ آروم

 ؟یکرد یم هی: چرا گردیکش ازهیبار خم نیچندم یبرا

ترسم،  یم ییگفتم از تنها یم دینبا ،یدونه رو تو بدون ینم یرو که کس یزیخواست که چ یگفتم دلم نم یم دینبا

 گفتم. یگفتم کنارت آرومم ول یم دینبا

 پارک رو فراموش نکرده مجبورم که تنها شم. یکه هنوز ماجرا نیترسم، از ا یم ییمن از تنها -

 شه. یابروهاش مانعم م نیخوام ادامه بدم که اخم محو ب یآرم و م یرو باال م سرم

ام که  ینیزم بیقدر س نیا یعنیهست،  یکینزد نیآژانس ا هیخوام تنهات بذارم؟ من فقط گفتم  یگفتم م یمن ک -

 تو رو تنها بذارم و خودم با آژانس برگردم؟

نگو جلوم گرفت و خودش ادامه داد: من اگر  یزیچ یبگم که دستش رو به نشونه  یزیرو باز کردم و خواستم چ دهنم

 گشتم. یاومدم بعد خودم برم یگرفتم تا دم در خونه اتون پشتت م یهم آژانس م

ترمز  یحاکم شده بود که با صدا نمونیب ینیرو روشن کرد و به راه افتاد، سکوت سنگ نیدوباره ماش هیاز چند ثان بعد

 شکست. نیماش

 .این ،یخوام اگه نبود یرو م شهیفردا سر کالسم ازت ترنم هم -

 شدم و صداش کردم. ادهیپشت سرش پ عیشد من هم سر ادهیرو باز کرد و پ نیدر ماش بعد

 ن؟یرحسیام -

 بهم نگاه کرد. یسمتم برگشت و سوال به

 ممنونم، مراقب خودت باش. یزدم: بابت همه چ یکیکوچ لبخند

 دانشگاه. طونیدختر ش نیزد و گفت: همچن چشمک

 و پشت فرمون نشستم و از کنارش رد شدم و به خونه رفتم. دمیکش یقیعم نفس

 

@Romanamtori 
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به سمت حموم رفتم؛ وان رو پر از آب سرد کردم و همون جور با  میبه اتاقم مستق دنیاز پله ها باال رفتم و با رس آروم

 آب. نیهم یوباره سرد شم، مثل سردمن الزم داشتم که د یتو تنم نشسته بود ول یلرز بد دم،یلباس توش دراز کش

 میشش صبح تنظ یاومدم؛ ساعت رو برا رونیخودم رو شستم و ب عیخرده که گذشت لباس هام رو در آوردم و سر هی

 کردم و خودم رو، رو تخت انداختم.

نشستم و  شمیآرا زیشدم و بعد از شستن دست و صورتم پشت م داریکه گذاشته بودم ب یساعت یصدا نیبا اول صبح

شد به  یهام م شدن چشم دهیکه باعث درشت تر د یخط چشم بلند و گربه ا هیرو با  شمیموهام رو فر کردم و آرا

موهام رو فرق از  ستادم؛یوا نهیآ یرو به رو ارهدوب میزرشک یو مانتو دیسف نیشلوار ج دنیرسوندم؛ با پوش انیپا

گذشتن از  یزن عموم رو هم برا ی هیهد یِطرح لبنان یسر کردم، چادر مشک اطیوسط باز کردم و مقنعه ام رو با احت

قهوه  یزدن اطرافم رو نرده ها دنیبا د چمیو سوئ یچپوندم و با برداشتن گوش میبزرگ زرشک فیغول حراست تو ک

مت آشپز ندادنش به س رینشدن مامانم و گ دایاز پ فوریسر خوردم؛ ک نییبراق نشستم و به سمت پا یسوخته  یا

ابروم باال  هیآشپز خونه خود به خود  یگوشه  کیگرد کوچ زیم یرو یحاضر شده  یصبحونه  دنیخونه رفتم و با د

 زیراحت پشت م الیشدم با خ مطمئناز امن بود اوضاع  یزدن اطرافم کردم، وقت دیشروع به د یچشم ریو ز دیپر

 مورد عالقه ام کردم. ینشستم و شروع به تند تند لقمه گرفتن از خامه شکالت

 دنبالت کرده؟ یآروم تر، کس -

 رو به سمتم گرفت. ریش وانیچند ضربه به پشتم زد و ل نشیو به سرفه افتادم که با دست سنگ دیتو گلوم پر لقمه

 .یباش دهیکنم جن د یفکر نم -

چند لحظه حبس کردم تا از شر سکسکه خالص  یکه به سکسکه افتادم؛ نفسم رو برا دمیرو کامل سر کش ریش وانیل

 شم.

 ؟یکن یجا چه کار م نیتو ا -

 یبرمت از اون طرف هم م یخودم م یببر نیخواد امروز ماش یو روش نشست: نم دیکش رونیرو به روم رو ب یصندل

 آم...

 .دمیوسط حرفش پر یعصب

 .امیمن خودم بلدم برم و ب ،یمن ش گاردیالزم نکرده باد -
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 شد. رهیهام خ و تو چشم دیرو جلو تر کش شیصندل

 ؟یاستاد جونت بفهمه با پسر عموت یترس یم هیچ -

 تحمل تو برام سخته. ینداره ول یتیبرام اهم گرانی: من طرز فکر ددمییهام رو، رو هم سا دندون

چون  یرو تحمل کنمدت شب و روز من  هیبه حضورتون برسونم که شما قراره  دیمتاسفانه با یزد و گفت: ول پوزخند

 برن. هیخوان امشب به ترک یعمو و زن عمو م

 شدن. یدرشت تر نم نیاز ا گهیهام د چشم

 ؟یچ یبرا ه؟یترک -

 شده. یخبر میکه از تَم نیتکون داد: مثل ا نییحفظ پوزخند مسخره اش سرش رو به باال و پا با

 از کجا؟ ؟یچه جور یبهش نگاه کردم: ول ناباور

 دم. یم حینشده، تو راه بهت توض رتیبلند شد: فعال بلند شو تا د یرو صندل از

 از جام بلند شدم و پشت سرش از خونه خارج شدم. عیسر

@Romanamtori 

 لب هام باال رفتن. یو خود به خود گوشه ها دیچرخ دشیبلند جد یرنگ شاس ییآلبالو نیرو ماش نگاهم

 مبارک باشه. -

 شد. رهیگذاشت و تو چشم هام خ نیدستش رو، رو سقف ماش هیرو باز کرد و  نیماش در

 لبخند رو لب هات باشه. نیا ینیب یشد هر با که من رو م یکاش م -

هم نشست و  نیفرد هیجلو نشستم، بعد از چند ثان یرو باز کردم و رو صندل نیانداختم و در ماش نییرو پا سرم

 رو روشن کرد. نیماش

انگار قصد حرف زدن نداشت و صبر من هم  یرو بگه ول زیدادم سکوت کنم تا خودش شروع کنه و همه چ حیترج

بهم انداخت پاش رو، رو ترمز فشار داد و دنده رو، رو  ینگاه میبگم ن یزیکه چ نیقبل از ا یشد ول یم زیداشت لب ر

 گوشه پارک کرد. هیرو  نیگذاشت و ماش  pحالت 
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 .دهیزنه که زن عمو جواب م یبه تلفن خونتون زنگ م یکی شبیکه د نیمثل ا -

 سمتش برگشتم تا واضح تر صداش رو بشنوم. به

 بوده اون طرف؟ یخب ک -

ما و از  یزنه خونه  یشه که عمو زنگ م یمامانت بعد از قطع تلفن حالش بد م یدونم ول یاندازه: نم یباال م شونه

رفتن به  یمورد زن عمو برا یب یخواد که به کمکشون برن؛ البته منم همراهشون رفتم و با اصرارها یمامان و بابام م

 رن. یشد که امشب ساعت هشت م نیو ا میشد طیمجبور به گرفتن بل شبیآنکارا، همون د

 .گذشته باز اخم هام تو هم گره خوردن یآور ادی از

 ؟یباشه چ یها سر کار یهم مثل قبل نیاگه ا -

 نیکفش کرده بود که ا هیمامانت پاهاش رو تو  یبود ول نیتمام حرفمون هم شبیرو از پارک در آورد: ما هم د نیماش

 .مهیتَم اتیکه طرف داده همون خصوص یاتیداره و خصوص قتیحق گهید

 یبودمش جلو دهیکه د یبار نیتو آخر شیاشک یچشم ها ادیبرادر دو قلوم تنگ شده،  یکه چه قدر دلم برا آخ

 پر از حسرت بکشم. یشه آه یبنده و باعث م یچشم هام نقش م

 کرده. رییتغ یلیگذره؛ مسلما اون خ یاز اون موقع کِم کم چهارده سال م یول -

 یریالبته تقص خواست قبول کنه؛ یاون نم یول میها رو به مامانت گفت نیا یکشه: باور کن ما همه  یم یکالفه ا پوف

 نباشه مادره و دلتنگ. یهم نداره هر چ

 شه؟ یمگه م یول رنیکنم پلک نزنم تا اشک هام رو گونه ام راه نگ یم یسع

 خوان برن؟ یم یبابام که هنوز خوب نشده، چه جور یپا -

منم باهاشون برن تا هم تنها نباشن هم بهشون  ی: قرار شد مامان و بابارهیگ یبه سمتم م یبرگ دستمال کاغذ هی

 کمک کنن.

 کنم. یدنبالم تا باهاشون خداحافظ ایکه برن ب نیگم: پس قبل ا یکنم و م یدستمال اشک هام رو پاک م با

 ده. یم لمیتحو یجون یب لبخند
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 آم، مراقب خودت باش. یباشه م -

 کنم. یم شدنم ازش تشکر ادهیکنم و قبل از پ یرو باز م نیماش در

 ممنونم، خداحافظ -

@Romanamtori 

 نییپا یرو باز کردم و چادر رو، رو سرم گذاشتم و با سر فمیک پیز عیکم ازم دور شه بعد سر هی نیکردم تا فرد صبر

 افتاده به سمت حراست رفتم.

 .دیستیلحظه وا هیخانم  -

 پوش دوختم. یسال سر تا پا مشک انینگاهم رو به زن م یبه دور و برم انداختم و سوال ینگاه

 .نستایوا تیگ یدختر چرا ماتت برده؟ جلو -

 ی تهیبگم؟ اگه بفرستنم کم دیبا یاستتار رو سرمه چ یفقط برا نیو ا ستمین یباشه من چادر دهیاگه فهم یوا

 چه کار کنم؟ یانظباط

و به سمت  دیومد و بازوم رو گرفت و کشتو هم به سمتم ا یسال با اخم ها انیبودم که زن م ریبا خودم در گ همچنان

 .زنیل یکه مثل ماه یدون یدستت در نرن، م ریبرد و رو به همکارش گفت: حواست باشه از ز زشونیم

 .دمیکش رونیبازوم رو از دستش ب یاخم هام تو هم گره خوردن و شاک فشیتوص از

 به مار خوش خط و خال دانشگاه بر خورده که مچش رو گرفتم؟ هیچ -

 دادم و روش خم شدم. هیو بلند رو به روم تک یا شهیش زیهام رو به م دستم

 حواست رو جمع کن و مراقب حرف زدنت باش! یریپ -

 بچه جون؟ یترسون یم یداد: من رو از چ هیتک شیراحت به صندل الیخ با

دادم مشکالتم رو به روش خودم حل  یم حیترج شهیبابام سو استفاده کنم؛ هم تیوقت دوست نداشتم از موقع چیه

داخل  لویباال سر هم کاران حراست انداختم و با خودم زمزمه کردم کاش ن یتالیجیبه ساعت بزرگ د یکنم، نگاه

 نرفته باشه.
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 ؟یجا زد ه؟یچ -

 دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، ن... ک،یکردم تا ده تو دلم شمردن،  شروع

 بود که آرامش رو بهم بر گردوند. لویعطر حضور ن نیا و

 رو به سمت خودم بکشونم. لویکردم توجه ن یرو ناراحت نشون دادم و سع صدام

من اون ترنم  دینیبب د،ینگاه به من بنداز هیگم توبه کردم، اصال  یمن دارم بهتون م ه؟یخانم محترم جا زدن چ -

 ام؟ یقبل

 یام جا خورد ول یلحن ناگهان رییاز تغ هیمختار شیبودم فامل دهیکه تازه با خوندن اسمش از رو لباسش فهم زن

داد و صداش  هیتک زیرنگ چرخ دارش بلند شد و مثل من دست هاش رو به م یمشک یخودش رو نباخت؛ از رو صندل

 رو، رو سرش انداخت.

 که پشت و روِ؟ یسر کرد یچادر رو هول هولک یاون وقت چه جور ،یکه توبه کرد میریگ -

خودش رو تو بغلم  یبه سمتمون اومد و بدون توجه به خانم مختار لویخواستم؛ ن یشد که من م یهمون درست

 انداخت.

 ؟یبرگشت یک زدلم،یقبول باشه عز ارتتیز ،یترنم جونم، چه ماه شد یوا -

 یرو م لوین یکه گونه  یجلوش رو گرفتم و در حال عیرو لب هام نقش ببنده که سر ثمیرفت اون لبخند خب دوباره

 ییبود، چه حال و هوا یچه محشر یدون یجانم، انشااهلل قسمت خودت شه، دختر نم لویگفتم: ممنونم ن دمیبوس

 داشت؛ اصال من به کل منقلب شدم.

 کرد. یداد م یب یخانم مختار یتو چهره  تعجب

 .نیبرده بود فیتشر ارتیدونستم ز یمن شرمنده ام نم یخانم اکبر -

 انداختم. نییجدا کردم و سرم و پا لویرو از ن خودم

 شما شدم. یباعث قضاوت عجوالنه  میمن که با تازه کار ریتقص ه؟یچه حرف نیا دیدار اریاخت -
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من هم دعا کن، تو  یبرا یاومد و دست هام رو گرفت: دخترم حاال که توبه کرد رونیب زشیاز پشت م یمختار خانم

 .یگناه یبچه پاک و ب هیاالن مثل 

 رو پنبه کنه. میرشته کرده بود یموقعم هر چ یب یهام رو، رو هم فشار دادم تا نذارم خنده  دندون

@Romanamtori 

 شه. یکه االن کالسمون شروع م میبر گهیما د دیو گفت: اگه اجازه بد یرو کرد سمت خانم مختار لوین

 .دیو لپ نداشتم رو بوس دیخودش رو باال کش یکرد و کم یتبسم قشنگ یمختار خانم

 .دییبفرما -

چادر رو در آوردم  عیسر میچند قدم که دور شد م،یرو گرفتم و با گفتن با اجازه از شر حراست راحت شد لوین دست

رفته  ارتیزد، نگو ز بتونیغ هوی شبیگم د یم طونیو گفت: ش دیخند زیر لویانداختم، ن فمیو گوله کردمش و تو ک

 .دیبود

وگرنه  یماجرا رو گرفت عیباالتم که سر یویک یآ نیمن عاشق ا یعنی: دمیرو به عقب پرت کردم و بلند خند سرم

 بود. نیکارم با کرام الکاتب

 کرد. نییبار ابروهاش رو باال و پا چند

 .زمیکه نجاتت ندادم عز یالک -

 .ی: جون به جونت کنن شکم پرستدمیدونه تو کمرش کوب هی فمیک با

 عاشق چشم و ابروتم که خودم رو تو دهن اژدها انداختم؟ یگرفت: پس فکر کرد شگونیرو ن بازوم

 شد. نیرحسیام یبه در کالس زدم؛ در رو باز کردم که نگاهم قفل نگاه شاک یتاسف تکون دادم و تقه ا یاز رو یسر

 سگ گازش گرفته. شبینگاه کردم و بدون حرکت دادن لب هام گفتم: اوه اوه فکر کنم د لویبه ن یچشم ریز

قدر نمال که دو  نیآب دهنش رو با صدا قورت داد و مثل من بدون تکون دادن لب هاش گفت: صد بار گفتم ا لوین

 .میبه سر خواهران حراست نش دنیمال رهیساعت رو معطل ش

 .رو، رو لب هام نشوندم یدوختم و چشم هام رو خمار کردم و لبخند اغوا گر نیرحسیرو به ام نگاهم
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رفت؛ انگار سکته کرده  یتر وا م شیبه سمتمون اومد که با هر قدمش لبخند من ب یمحکم یبا قدم ها نیرحسیام

 تونستم لبخندم رو جمع کنم. یبودم که نم

 شده. داریچپ ب یاز دنده  اروی نیا ستیرو ببند، االن وقتش ن شتیزد پشت پام و غرغر کرد: ن یکیبا پاش  لوین

 دییروش بفرما کیآخر کالس اشاره کرد: خانم ن یخال یرو به رومون قرار گرفت و با دستش به تنها صندل نیرحسیام

 .دینیبش

 بود. ستادهیهمچنان وا لوین یول

 ؟یپس ترنم چ -

 فیتا تکل دینیشماست، شما بش یتو کالس هست که اون هم برا یخال یصندل هیاشاره کرد:  یبا دستش به صندل باز

 دوستتون رو هم مشخص کنم.

 رفت. یسست شده به سمت صندل یبه من انداخت و با قدم ها ینگاه لوین

 ؟یکوچولو موافق هیتنب هیکه فقط من بشنوم گفت: با  یقرار گرفت و آروم جور لوین یجا نیرحسیام

 .یکن یکار رو نم نیرو به چپ و راست تکون دادم و آروم مثل خودش گفتم: تو ا سرم

 .هیکالس رو بست و از پشت سرم جوابم رو داد: امتحانش مجان در

 نشست. شیچرم و قهوه ا یراه افتاد و رو صندل زشیبه سمت م بعد

االن مچ  لیاز دال یسر هیرو پشت سر گذاشتم و بنا بر  یشب سخت شب،یخب بچه ها همون طور که گفتم من د -

 کنن. ادهیگفته هام رو، رو تخته پ یدم خانم اکبر یم حیکنه پس ترج یدرد م یلیدستم خ

 زد و با چشم و ابروش به تخت اشاره کرد. یدهن باز نگاهش کردم که لبخند جذاب با

طلب  یکیگذاشتم و هم زمان به حالت پچ پچ گفتم:  زشیرو، رو م فمیهام رو تنگ کردم و به سمتش رفتم و ک چشم

 من استاد جان.

@Romanamtori 
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کردن تخته کردم؛ پچ پچ بچه  اهیرو به دستم داد و خودش شروع کرد تند تند درس دادن من هم شروع به س جزوه

 زیتر کرده بود، محکم رو م یکه بود شاک یرو از اون نیرحسیبود که ام یبیعج یلیخ زیها موقع درس دادنش چ

 و اسم چند تا از بچه ها رو صدا زد. دیکوب

من تمرکز  دیذار یو نم دیداد لیتشک وانگانیمجمع د یسر چ دیشه بگ یسپهر، بهزاد م ا،یآر ا،یمحمدرضا، پور -

 داشته باشم؟

شده بود اون ها هم ساکت شده بودن و  یعصب نیرحسیرو بستم و به سمت بچه ها برگشتم، حاال که ام کیماژ در

ربع  هیکرد آروم شه بعد رو به بچه ها گفت:  یو سع دیکش یقینفس عم نیرحسیانداخته بودن؛ ام نییسرشون رو پا

 جاتون پشت دره. دیایب رید قهیدق هی یاگه حت دیوقت استراحت دار

 نشون داد. شینشست و خودش رو مشغول گوش زشیو پشت م برگشت

قابل تحمل و فوق العاده  ریاگر  بشه غ یشه ول ینم یکه عصب هییاز اون دسته از مردها نیرحسیشه گفت ام یم

بچه  ی هیبردارم تا مثل بق زشیرو از رو م فمیبودم و جرات نداشتم برم و ک دهیشه، راستش من هم ترس یترسناک م

 برم. رونیها ب

رو بردارم که مچ دستم  فمیشد به خودم جرات دادم و رفتم ک یکالس خال یمنتظرمه وقت رونیاشاره کرد که ب لوین

 رو گرفت.

که  نیو ا دنتیطرز لباس پوش نی: متنفرم از استادیبلند شد و رو به روم وا شینگاهش کردم که از رو صندل یسوال

 تمام حرکت هات با عشوه و نازه.

 دستم رو، رو دستش گذاشتم تا مشتش رو باز کنم و دستم رو آزاد کنم. یکی اون

 .ومدمین یعشوه ا چیمن ه -

چرا بچه  یکن یگوشم زمزمه وار گفت: فکر م ریرو ول کرد و پشت سرم قرار گرفت و صداش رو آروم کرد و ز دستم

 کردن؟ یها پچ پچ م

نشستم: من  شیمقاومت کردم و رو صندل یبکشم ول قیعم یکرد که نفس ها یعطر خنکش داشت وسوسه ام م یبو

 راه بازه و جاده دراز. یخوا یاگه نم ،ینیب یکه م مینیهم
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تا  دیخر میر یامروز بعد از دانشگاه م یخوام ول یداد: خواستن رو که م هیتک یصندل یچوب یرو به دسته  دستش

 .میکن یم یفکر هیعشوه هات هم بعدا  یبرا ،یایدانشگاه ن یپیت نیا گهید

 یکه من کل نیکه من امروز وقتش رو ندارم دوم هم ا نیو چشم به چشمش دوختم: اول ا دمیپر نییپا یصندل از

 .ستیکار ن نیبه ا یازیلباس دارم پس ن

 ؟ی: مادمازل جان اون وقت چرا وقت نداردیکرد و پرس کیرو بار زشیر یها چشم

@Romanamtori 

 .امیخوام کالس ساعت پنج رو ن یم یانداختم: اگه اجازه بد وارید یبه ساعت رو ینگاه

 چرا؟ ،ینباش میکه با هم دار یتو کالس بعد یخوا یم یول دیخر میبر یباال انداخت: جالب تر شد! وقت ندار ابرو

پس چشم هام رو مظلوم  نمیکه رو درسش داره نذاره تا مامان و بابام رو بب یتیخواست به خاطر حساس یدلم نم اصال

 تو هم قفل کردم. یگرفتم و دست هام رو ضرب در نییخرده پا هیکردم و سرم رو 

 برن. هیخوان به ترک یآخه مامان و بابام م -

 تو چشم هام نگاه کرد: خب؟ میانگشت شست و اشاره اش چونه اش رو گرفت و مستق با

 پرسه خب؟ یکنه و مثل ربات نم ینگاهم نم یجور نیوگرنه ا ستیکار ساز ن نیرحسیام یروش رو نیکنم ا فکر

 شدم. کیبهش نزد یدهنم رو آروم قورت دادم و قدم آب

 برگردن. یک ستیهم که برن معلوم ن یوقت دمشون،یند روزیخب من از د -

 کرد. ینگاه م واریرو د کیبار اون بود که به ساعت کوچ نیا

 و با دوستت برگرد. رونیبرو ب انیکه بچه ها ب نینداره؛ حاال هم قبل از ا یرادیا ایباشه، ن -

 پسر. یماه یلیبرداشتم و بهش چشمک زدم: خ زشیرو از رو م فمیک

دستم رو،  وار،یکه چشم هام رو باز کنم؛ صاف رفتم تو د نیزد که کامال تو هپروت پرتم کرد و قبل از ا یطونیش لبخند

 خوشگلم. یِنیام گذاشتم و بلند گفتم: آخ ب ینیرو ب
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ام بود گفتم:  ینیکه دستم رو ب یشد، به سمتش برگشتم و در حال لیبه قهقه تبد تمیوضع دنیبا د طونشیش لبخند

 .یکه با اون لبخندت داغونم کرد یزهر انار، رو آسفالت بخند

دونه محکم پشت زانوش  هیبه سمتش رفتم و  یتونست؛ حرص یواقعا نم یول رهیخنده اش رو بگ یداشت جلو یسع

 اوفته. یبود ب کیکه خم شد و نزد دمیکوب

 .میشد ریبه  ریحاال  -

 کنه در کالس باز شد و بچه ها اومدن. یکه حرکت نیو قبل از ا دیهاش رو تو دهنش کش لب

 شانس. یا یبه خشک -

جلو که رو به  فیرد یصندل نیرو اول یعاد یلیرو بستم و خ میگوش نیام دورب ینیمطمئن شدن از سالم بودن ب با

بود نشستم و به دور از نگاه بچه ها براش ابرو باال انداختم، نگاهش رو ازم گرفت و به در کالس  نیرحسیام زیم یرو

 سرش رو تکون داد. زیر یلیدوخت و خ

@Romanamtori 

 رو به دستش داد. کینفر که محمدرضا بود به سمتش رفت و ماژ نیورود آخر با

 یگم رو، رو تخته م یرو که م ییشما نکته ها ،یخانم اکبر یو جا یش یم مهیپس جر د،ینکن ریگفته بودم د ادمهی -

 .یسینو

 یتون یم یقاطع گفت: اگه دوست ندار یلیخ نیرحسیبگه که ام یزیرو گرفت و خواست چ کیبا تعلل ماژ محمدرضا

 .یبر رونیاز کالس ب دیبا یول یسیننو

 .سمینو یرنگش رو درست کرد: نه! م یآب راهنیپ ی قهی

 .میبه سمت سلف رفت لویتموم شدن کالس، به همراه ن با

 ؟یومدیو آخر هم ن یربع من رو عالف کرد هیتو کالس که  دیکرد یترنم چه کار م -

 .میزد یبرداشتم: حرف م یرو باز کردم و دو تا بست خچالی در

 ها رو حساب کرد. یو پول بست ستادیصندوق وا یجلو
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 نه؟ ه،یمن هم گوش هام مخمل -

 باال سرش نگاه کردم و گفتم: نه، فکر نکنم. به

 د؟یکرد ینکن، بگو چه کار م تیبازوم شد: ترنم اذ یمشتش حواله  باز

 بهش رفتم: به جوِن ساس... یدستم بازوم رو گرفتم و چشم غره ا یکیاون  با

داد:  یانداخت و به گردنش قر نیرو زم نهیتا روش بش دیکش یم رونیرو که داشت ب یا یکیزرد رنگ پالست یصندل

 اون هم از نوع دروغش. یخور یبار آخرت باشه که رو ناموس ما قسم م ؟یگفت یداش؟ چ یچ

و  میپشتمون برگشت تیبه سمت جمع لویبا ن م،یرو فراهم کرده بود گرانید یاسباب خنده  شهیهم مثل هم باز

 .دیخجالتمون ند نیتر از ا شیب میکن یخواهش م م،یشما هست ی: ما مطلق به همه میکرد میتعظ

سر و صداها ما هم  دنیبعد با خواب یشن، کم نیکه تو سلف بودن از خنده کم مونده بود پخش زم ییدخترها

و بعد دوباره به  میآب شدمون رو خورد یو بستن میبزرگ سلف نشست یپنجره  ریسرجامون درست پشت به همه و ز

 .میسمت ساختمان دانشگاه رفت

 م؟یدار یاالن چه کالس لوین -

 .میدار ی: درس خاک بر سردیصورتش گرفت و مثال خجالت کش یهاش رو جلو دست

 : پس بدو تا بحث قشنگ هاش تموم نشده.دمیرو گرفتم و کش دستش

 ذهن منحرفتم. نیمن عاشق ا یعنیو گفت:  دیبلند خند لوین

استاد  نیریش یرو به شارژ بزنم؛ با دل و جون به صحبت ها میتا من گوش میبرق نشست زیپر کینزد فیرد نیآخر تو

 داد. امیپ نیرحسیکه ام میداد یگوش م

 گه؟ یم یچ ه؟یسرش رو به طرفم برگردوند: ک لوین

 .نهیرحسیام ؟یاز فضول یریتاسف براش تکون دادم: نم یاز رو یسر

 گه؟ یم ی: خب؟ چدیو آروم پرس میرو چسبوند به صندل شیصندل
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 یاوردین نیبرسونمت اگه ماش ایب کارم،یگه سه تا چهار  ب یدادم گفتم: م یرو م نیرحسیکه داشتم جواب ام یحال در

 .یو کالس ندار

 ؟یجواب داد یخب، تو چ -

 آد دنبالم. یم نیفرد یول یرو قفل کردم: نوشتم مرس یگوش ی صفحه

 ؟یآخه؟ اگه االن ناراحت شه، چ یگفت یجور نیدونه آروم کوبوند تو سرم: خنگ خدا چرا ا هی

 ...یدارن ناراحت نم فیباال انداختم: نترس آقا روشن فکر تشر شونه

که من هم بشنوم خوند: به  یرو جور امیرو برداشت و پ میگوش لویحرفم رو نصفه گذاشت، ن میگوش ی برهیو یصدا

 خوش بگذره. ،یسالمت

 شه. یناراحت نم یدیرو از دستش گرفتم و گفتم: د یگوش

 گه. یرو م یا گهید زیپوزخند چ یموجیاون ا یکرد و گفت: ول ینوچ

دونم چرا خود به  یبهم دست نداد؛ نم یحال خوش کریرو خوندم، راستش، دروغه اگه بگم با اون است امیپ گهیبار د هی

 .شم ینرم م نیرحسیخود در برابر ام

 جواب دادم: مجبورم برم، شرمنده. انهیدلجو ریتاخ یکم با

نشد، اصال دوست نداشتم از دستم ناراحت باشه چون در کنارش پر از حس  یچه قدر منتظر جوابش موندم خبر هر

 خوب بودم.

 

@Romanamtori 

اسم  دنیو با د دیتو دستم لرز یزنگ بزنم که گوش نیرحسیرفتم، خواستم به ام رونیو ب دمیرو از شارژ کش یگوش

 و جواب دادم: سالم، بله؟ دمیآه کش نیفرد

 .ایمنتظرتم، زود ب نگیپارک یخودم سرد جوابم رو داد: سالم، من جلو مثل

 ؟یزن یطلبکارانه حرف م یجور نیپره، تو چته که ا گهید یکیبشر بگه حاال من دلم از  نیبه ا ستین یکی
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 آم. یم عیتموم شد سر یراه افتادم: هنوز کالسم تموم نشده ول یبهداشت سیسمت سرو به

 .ایبرو حضورت رو بزن و ب یترنم من نه وقت دارم نه حوصله که منتظر بمونم پس جلد -

خورد و به عق زدن  چیتا آروم شم که دل و روده ام به هم  پ دمیکش قینفس عم هیرو از خودم دور کردم و  یگوش

بلد بودم نثار خودم  تیعنا یهر چ یبهداشت سیسرو ی نهیآ یخودم جلو دنیافتادم؛ به اطرافم نگاه کردم و با د

رو به گوشم  یآب دهنم و قورت دادم و گوش ه،پشت خط نیافتاد که فرد ادمیاومدم؛ تازه  رونیب عیکردم و سر

 رو از دست دادم. میکه زد فکر کنم شنوا یچسبوندم که با داد

 .ییجا نیا گهید قهیتا دو دق -

 .ارهیرو ب لمیدادم که وسا امیپ لویرو قطع کردم و به ن یگوش یمعطل یب

 هم راه افتاد و پاش رو، رو پدال گاز گذاشت. نیرسوندم و در رو باز کردم و نشستم؛ فرد نشیدو خودم رو به ماش با

بردم که تصادف  یکه عاشق سرعت بودم از ترسم سفت نشسته بودم و تو دلم تک تک مقدسات رو نام م یمن

 ؟یکن یچه کار م نیالخره صبرم تموم شد: فردبا نیماش هی ییبا رد کردن مو م،ینکن

 یریبم یخوا یبهم انداخت و باز پاش رو، رو پدال گاز فشار داد که باعث شد داد بزنم: اگه م یچشم نگاه یگوشه  از

 کن. ادهیمن رو پ

پس  رون،یکه با لگد پرتت نکردم ب زهیگوشه نگه داشت: ترنم خاطرت برام عز هیرو  نیرو کم کرد و ماش سرعتش

 بذار تا برسونمت. گریکمربندت رو ببند و دندون رو ج

 رم. یو گفتم: واقعا که برات متاسفم، قفل در و باز کن خودم م دمیهام رو تو هم کش اخم

مهربون  یکنه، الک یم یقاط یالک وانست؛یپسر د نیگرفت. من مطمئنم ا ندهیرو روشن کرد و حرفم رو نش نیماش

 شه. یم

 رنگ بزرگ خونه اشون نگه داشت و به سمتم برگشت. یدر طوس یرو جلو نیماش

 که نکشتمت!  یدید -

 کردم. یخوشگلش خال نیدر ماش یشدم و تمام حرصم رو رو ادهیپ نیبهش رفتم و از ماش یغره ا چشم
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به سمتش برگشتم و  یرو زنگ قرار گرفت و فشارش داد، حرص یکه من زنگ بزنم دست مردونه ا نیاز ا قبل

 کنه. فشیرد اسریگم  یم ست،یهم مهم ن نیکنم قرارم همچ یبگم که گفت: حاال که فکر م یزیخواستم چ

و خون من رو خشک  یجا بدو بدو را انداخت نی: اگه مهم نبود پس چرا از دانشگاه تا ادمییهام رو، رو هم سا دندون

  ؟یکرد

 .تهیتو رو مشخص کردن برام تو اولو فیتکل یمه ولدستش به در باز اشاره کرد: راستش مه با

 من؟ فی: تکلدمینگاهش کردم و پرس متعجب

 تکون داد. دییتا یرو بست و سرش رو به نشونه  در

 ؟یچ یعنی یکه گفت ییها نیا ،یگ یم یفهمم چ ینگاهم رو به چشم هاش دوختم: من نم درمونده

 پنت هوس رو زد. یسرم وارد آسانسور شد و دکمه  پشت

 .یفهم یخرده صبر داشته باش خودت م هی -

 ؟یچ ارنیخارجه، اگر بخوان ما رو به عقد هم در ب فیکه از توص هیدلم آشوب تو

 ؟یبخوان من رو با خودشون ببرن چ اگر

جلوم تکون داده شد و من رو از هپروت  یکه دست دمیچ یخودم هزاران اگر و تو ذهنم م یداشتم برا یجور نیهم

 .دیکش رونیب

 کردم. یرنگ خونه اشون رو ط دیآسانسور و در سف نیب ریسست شده مس ییقدم ها با

به  ینگاه هیبار و خدا  نیا دوارمیام یو برم ول امیوقت نشده با حال خوش ب چیخونه محل عذاب منه، ه نیشک ا یب

 افته، بندازه. یقلبم که از استرس و ترس داره از کار م

 .دیکرده ام رو بوس خی یمعمول زن عمو با لبخند مهربونش به استقبالمون اومد و گونه  طبق

 ؟یسالم ترنم جان خوب -
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 .تونیزدم: سالم، بله ممنون به خوب یرو از صورتش جدا کردم و لبخند کم جون صورتم

 ی: مگه نگفتدیکه پشت سرمون بود پرس نیبرد از فرد یبزرگشون م ییرایکه به سمت پذ یالرو گرفت و در ح دستم

 شد؟ یکار مهم دارم، پس چ

 جا مهم تره. نیانجامش بده، حضورم ا اسریقرار گرفت و جواب مامانش رو داد: سپردم  کنارمون

کرد پرواز کردم و خودم رو تو آغوش گرمش  یعمو دستم رو که ول کرد به سمت مامانم که منتظر نگاهم م زن

و به سمت بابام که رو  میاز هم جدا شد میکه آروم شد یکم دم،یانداختم و با تمام وجودم عطر مادرانه اش رو بو کش

که نشسته بود  یمامانم رو مبل دو نفره ا شیبعد برگشتم و پ دم،ینشسته بود رفتم و گونه اش رو بوس یمبل تک

 : عمو و بچه ها کجان؟دمیاز زن عمو پرس کنارش نشستم و

 کنه. ییرایاشاره کرد که ازم پذ دشونیعمو به مستخدم جد زن

 هم که با نامزدش رفتن دنبال خونه بگردن. بایشه، فر یم داشیپ گهید قهیتا چند دق ییعموت رفته جا -

 کیزدم و گفتم: و فرد کوچ یکینبود پس لبخند کوچ یام خبر هیاز اون استرس اول یعنیبهتر شده بود  یکم حالم

 دوستاشه. شیخانواده هم طبق معمول پ

دو تا برادر با هم قابل  نیسرش رو تکون داد: اصال ا ینیرینشسته بود با لبخند ش نیعمو که رو به روم کنار فرد زن

 .ستنین سهیمقا

 مثل بهشته. نیدر برابر آقا فرد کهینگاه کردم: آره اخالق برادر کوچ نیبه فرد خصمانه

 .دیزد و با چشم هاش برام خط و نشون کش نهیدست به س نیفرد یول دیبار بلند و آزادانه خند نیعمو ا زن

@Romanamtori 

 یاحوال پرس یبود دوختم و برا وستهینگاهم رو ازش گرفتم و به عمو که تازه به جمعمون پ فونیزنگ آ یصدا با

تا هم قد عمو بشم و بتونم گونه اش رو ببوسم در همون حال گفتم: سالم  ستادمیپام وا یقدم شدم، رو پنجه  شیپ

 د؟یعمو جان، خوب

 خرده کمرش و خم کرد تا کار من رو راحت تر کنه. هیزد و  یلبخند قشنگ عمو

 ا!وقتِ اختراع شده ه یلی، عمو جان کفش پاشنه بلند خسالم به ترنم خوشگل خودم -
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 باشه. یعیاز هنر خدا و طب یاثر دیزدم: دختر با ییدندون نما لبخند

 به کمرم زد. کیکوچ یو چند ضربه  دیمردونه خند عمو

 مامانم نشستم. شیاومدم و دوباره رو همون مبل پ رونیبغل عمو ب از

من و بابام گردوند و بعد از  نیجلوش نگه داشته بود برداشت و نگاهش رو ب نیریکه ش یا ینیرو از تو س شربتش

 بمونه؟ دیکجا با یفکر کرد چیشه، ه یبا رفتن ما ترنم تنها م دیتعلل گفت: وح یکم

 ینزنه؛ بابام پا یترسم حرف یکه من ازش م یزیکردم از چ یبابام بود و تو دلم آرزو م یهراسونم قفل لب ها نگاه

 جا به جا کرد و به مامانم نگاه کرد. یشکسته اش رو با دست هاش کم

 لوفرین شیمیدست ترنم و دوست صم میستیکه ن یمدت یخونه رو برا میگرفت میراستش من و فرشته تصم -

 .میبسپار

 که با حرف عموم نصفه موند. دمیکش یاز سر آسودگ یقیحرف بابام نفس عم دنیشن با

 تنها باشن؟ یخونه به اون بزرگ هیدو تا دختر مجرد و جوون تو  یعنی -

نداره چون اون ها  یو جواب داد: داداش به نظر ما که اشکال دیتو هم عموم دزد ینگاهش رو از اخم ها بابام

 .ستنیخودشون وا یتونن رو پا یامتحانشون رو پس دادن و کامال قابل اعتمادن و م

و هر لحظه امکان داره داغ کنه  ومدهیبابام خوشش ن حرف نیداد که اصال از ا ینشون م نیفرد یقرمز شده  ی چهره

 بگه رو بگه، عمو طلبکارانه به بابام نگاه کرد. دیرو که نبا یو هر چ

 ییگرگ ها فیتکل یول میو بهشون اعتماد دار میشناس یرو م لوفریشما کامال اشتباه چون ما ترنم و ن میتصم نیا -

 شه؟ یم یچ ارنیب رشونینشستن و منتظرن تنها گ نشونیکه تو کم

بزنه من رو به  یکه حرف نیو قبل از ا دیکش ششیبه ته ر یدست د،یبابام کامال د یشد تو چهر ه  یشدن رو م سست

و من به  ادین لوفریشه ن یخب م یول نهیزدم و گفتم: عمو حرف شما کامال درست و مت یعموم لبخند دست پاچه ا

 خونه اشون برم.

سکوت دستش رو جلوش نگه داشت و  یبگه که عمو به نشونه  یزیمبل و فشار داد و خواست چ یدسته  نیفرد

 باال رفته بهم نگاه کرد. ییخودش با ابرو
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 دارم. یبهتر شنهادیمن پ یول -

پوست کنده شده اش رو به تک تکمون تعارف  اریرو بگه، خ شنهادشیپ میتک تکمون رو عمو بود و منتظر بود نگاه

تو چهره اش کامال  یفرد، جمع که کالفگ نیو طبق معمول کم طاقت تر میاش زد نهیه امون دست رد به سکرد که هم

 د؟یرو بگ شنهادتونیشه زودتر پ یمعلوم بود رو به باباش گفت: بابا م

 مونه. یجا م نیداد: ترنم هم هیمبل تک یرها کرد و به پشت یدست شیچنگالش رو تو پ عمو

 اشک سمج رو گونه ام رو پس زدم و ملتمس به عموم نگاه کردم. قطره

 برم؟ لوین شیپ دیذار یعمو چرا نم -

 یم یتو چشم هام نگاه کرد: چون داداشش و باباش هم تو اون خونه زندگ میو مستق دیجلو کش یخودش رو کم عمو

 کنن.

 لوین ی دهیخطرن و بابا و داداش به سن بلوغ نرس یب تیپسرها و داماد خودش کبر یعنینوبر شه!  گهیطرز فکر د نیا

 انبار باروتن؟

 که ناخودآگاه تن صدام هم باال رفت؛ فکرم رو به زبون آوردم. دمیهام رو تو هم کش اخم

 انبار باروتن؟ لوین ی دهیخطرن و بابا و داداش به سن بلوغ نرس یب تیو داماد شما کبر یپسرا یعنی -

 زد: ترنم؟گرانه صدام  خیتوب بابام

 برد. نیفرد شیاز جاش بلند شد و به سمتم اومد و آروم دستم رو گرفت و پ عموم

امتحانش رو با  نیکنه، فرد یو شرطت جونش باشه قبول م یاالن بهش جواب مثبت بد نیپسر من اگه تو هم نیا -

مگه نه  اد،ین شیپ یمشکل گهیکه د میکن یبهم محرمتون م یخب اگه تو بهش اعتماد ندار یباال پاس کرده ول ینمره 

 داداش؟

 شدم. نیو پخش زم دنیبابام خونه و آدم هاش دور سرم چرخ دییتا با

@Romanamtori 

بودم؛ نا  دهیحال خواب یاتاق مهمون ب یگوشه  یکه باز کردم تو دستم سُرم بود و خودم رو تخت تک نفره  چشم

که از خودم  یا یدر اومدن بُت قو نیشد قراره با به عقد فرد یهنوزم باورم نم ینداشتم چشم هام رو باز نگه دارم ول
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بشه، با باز شدن در کرم رنگ اتاق نگاهم رو به طرفش  شتو ذهن همه ساختم فرو بپاشه و راز چهارده ساله ام فا

ه حس کردم ک یو پلک رو هم گذاشتم ول دمیتو درگاه در اخم هام رو تو هم کش نیقامت فرد دنیسوق دادم و با د

 .دمیکه صداش رو هم شن دینکش یرفت و طول نییتخت با نشستنش پا نییپا

 .یکن یم یقشنگ نقش باز ن،یآفر -

چشم هام رو باز کردم و نگاه دردمندم رو بهش دوختم که بلند  یحال یسخت بود؛ با ب یلیحرف هاش برام خ تحمل

 اتاق رفت. کیکوچ یشد و به سمت پنجره 

 .یات از ازدواج باهام سر باز زد یرکیگم باز هم با ز یم کیواقعا بهت تبر -

 .نمیخواد مامانم رو بب ی: دلم منمیکردم بش یو سع دمیام رو باال کش ینیب

قرمزش شده اش رو به چشم هام دوخت و  یو چشم ها ستادیتخت و رو به روم وا نییسمتم برگشت و درست پا به

 رفتن. یهوش بود یب یباشه! وقت ریخ یدیپوزخند زد: خواب د

 یجلو نیتر از ا شیتا ب رمیاشک هام رو بگ یتونم جلو یو نم فمیقدر ضع نیخواست خودم رو دار بزنم که ا یم دلم

 .ستادیسُرم وا ی هیرو جلو اومد و درست کنار پا یخرد نشم، قدم یکوه خودخواه نیا

 ؟یترنم چرا من رو دوست ندار -

 پرستمت؟ یکه عاشقانه م نیمن چه کارت کردم جز ا مگه

ازش  یکم دهیکنه؛ ترس یزدم که قاط یباهاش بد حرف م دیپس نبا ستیدهنش بهم فهموند که حالش درست ن یبو

 ابروهام انداخت. نیرو ب ینیدستم چ یفاصله گرفتم که درد سوزن تو

 .میزن یبعدا راجع بهش حرف م ستیتو حالت خوب ن نیفرد -

 نشست: من حالم خوبه، تو فقط بگو چرا؟ نیرو جلو اومد و کنار تختم رو زم یا گهید قدم

 یخوام که اگر بخوام ک ینم میرو تو زندگ یفرد مذکر چیگفتم حضور ه شهیصدام رو صاف کردم: من هم یسرفه ا با

 بهتر از تو؟

 کشمت. یدست هام م نیبا هم یگ یدروغ م ی: ترنم به واهلل اگر بفهمم داردیتخت کوب یچوب یرو به تنه  مشتش
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 و... یکن یدونه مست م یعمو م نمی: احترام خودت رو حفظ کن، ببدمیدهنم رو قورت دادم و نگاهم رو ازش دزد آب

 هی ی: جرات داردیقفل شده اش غر یدندون ها نیصورتم خم شد و دست هاش رو دو طرف سرم گذاشت و از ب رو

 کنم. جا خفه ات نیحرف بزن تا هم گهیکلمه د

@Romanamtori 

 راهش رو سد کرد. یجلو بایدر ازم فاصله گرفت و  خواست از اتاق خارج بشه که فر یباز شدن ناگهان با

 ؟یگفت یکه م یبود اون مراقبت نیا -

 برو کنار. ای: فربفتهیکرد نگاهش به نگاه خواهرش ن یسع

 نیتو چشم هاش زل زد: فرد میدو طرف صورت داداشش رو گرفت و مستق دشیو سف دهیکش یبا دست ها بایفر

 .نمتیترنم بب شیپ تیوضع نیخواد تو ا یدلم نم گهید

 من مگه چشه؟ تیرو به عقب برداشت: وضع یرو کنار زد و قدم بایفر یدست ها یعصب

 آدم مست چشه؟ هی! مگه یچیتاسف تکون داد: ه یاز رو یعقب رفته بود رو جلو رفت و سر نیرو که فرد یقدم

 یزیها که چ نیزنه و قرمزه؛ رو رفتارش کنترل نداره، ا یده چشم هاش دو دو م یگند م یکه دهنش بو نیا جز

 هست؟ ست،ین

رفت؛ به سمتم اومد و اول ُسرمم رو چک کرد و آروم از  رونیرو با دستش اشاره زد و با دو از اتاق ب ییبرو بابا نیفرد

 دستم جداش کرد و کنارم رو تخت نشست: ترنم حالت خوبه؟

 آره تکون دادم. یرو به نشونه  سرم

 وقت که نزدتت؟ هی: ترنم دیرو تو دستش گرفت و پرس دستم

 شده ام نشوندم: نه، نزد. خشک یرو، رو لب ها ینگاه کردم و لبخند کم رنگ شیمهربون کهربا یچشم ها تو

 نیا ید یاز بس که دوستت داره و تو محلش نم ستین ی: باور کن داداشم آدم بددیکش یاز سر آسودگ یقیعم نفس

 کنه. یکارها رو م
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کسم من تحمل حضور  نیزتریبه جون عز بایفر یول یگ یکه تو م هیجور نیهم ا دیرو صاف کردم: آره خب، شا کمرم

 ندارم. میرو تو زندگ یمرد چیه

 ؟یالزم ندار یزیچ زم،یدونم عز یوارد کرد: م یدست هام فشار آروم به

 ست؟یات ن گرسنه

 نمیهام با ماش لهیکه من چند تا از وس میما بر یسر خونه  هیبا هم  ایفردا ب ستین ینه ممنون، فقط اگه برات زحمت -

 رو بردارم.

 .یخوب بخواب زم،یجاش بلند شد و قبل از خاموش کردن برق اتاق گفت: حتما عز از

 جان. بایفر ری: شب بخدمیتخت دراز کش رو

 باشه. یبسته شدن در چشم هام رو بستم و از خدا خواستم فردا روز قشنگ تر با

 

  

 

فروشگاه سایت ادامه این رمان رو میتوانید از سایت رمانکده تهیه فرمائید یا مستقیما از لینک زیر از 

 رمانکده تهیه فرمائید :

 

/www.shop.romankade.com/productینابود-تا-یتالف-رمان/ 

 

 ز بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائیدا

/https://www.shop.romankade.com 

 

http://www.shop.romankade.com/product/رمان-تلافی-تا-نابودی/
https://www.shop.romankade.com/
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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