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 نوشته دخترصحرا| منی عسلیرمان زندگ
 

telegram.me/caffetakroman 
  مقدمه
  ازادوارداد مراي پندزمانه
  همه پندستي را چو نکو بنگرزمانه

  ي کسان گفت تا تو غم نخورکی روز نب
  کسا که به روز تو آرزومندستبسا
 
 

 اوردم اول مقنعمو بعد دکمه ها مانتومو باز کردم خالصه ی از لباسامو در مکی تکی ي طرف در ورودرفتمی ك مينطوریهم
   به در اتاق شلوارمم در اورده بودمدمیتا رس
 ذره هی ستادمی لباسامو عوض کردم اومدم داخل هال و روبرو کولر انکهی تو اشپزخونه بور و متوجه من نشده بود بعد از امامان

 زدم و با زی امطنتی لبخند شهی زدی و هم مگی بور داشت دگیونه مامان سرش داخل دك خنک تر شدم رفتم داخل آشپزخ
 سالااااااااام: بلند گفتميصدا

 ری کفگهی خنده مامانم با ری زدم زی پقرموی خودمو بگي هود خورد نتونستم جلوي ك سرش به لبه دی پري بدبخت جورمامان
  صدا داري خندمو از روي ژستش صدانی با اکردی دست ب سر با اخم داشت نگام مکی با یچوب
 
 شاسکول ها پشت سر هم نی دهن قشنگ باز بود نگاش کردم و چشامو عپی لبخند ك زهی گذاشتمو و با لنتی ساي روب

  بهز وبسته کردم
 زهیچ:من

  زهیچ: مامان
 گی دزهیچ:من

 گی دزهیچ:  مامان
 ي آهان چ خوشگل شدزهیچ: من
 

  اال و گفت ابروشو انداخت بي مامان
 کنمی می به موقش تالفی کنی کارتو ماس مالخوادینم

 ماامااان:  مو مظلوم کردمو گفتمچهره
  ي کردکاری چرهی نمادمی شرك نکن هی شبافتویق: مامان
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 ششی احساس چیب:  من
  بچه شاشوشیج: مامان

 مااامان:من
 امانی:مامان

   در اومد حتما باباستي که صدارونی از آشپزخونه اومدم بينجوری لحن مامان خندم گرفته بود هماز
 زمیسالم عز: مامان

  حدسم درست بود باباستپس
  سالم خانوووم:بابا

   صدا ماچشون اومدبعدم
  جی هووووونجای ك امنم

 ی تو جالباسذاشتی که مامان داشت کت بابا رو مي طرف در ورودرفتم
 سالم باباااا:من
 ی تو تپليچطورسالم دلقک خودم :بابا

 خوبم:  گفتمزونی اوي دمغ و لب و لو چه ي فروکش کرد با چهر ه جانمی دفعه اون همه هکی یعنی
   تو گلمیزمی و گفت عزدی کشبابالپمو

  لبخند از سر محبت نثارش کردم چقد دوستشون داشتمهی
  ناهارنیای بنی دستاتونو بشورنی خب برلیخ: مامان

 
 داخل هال رفتم داخل ی بهداشتسی تواتاقم بابا ام رفت طرف سروی بهداشتسی من رفتم طرف سروموی گفتي بابا باشه امن

 نگاه ب خودم انداختم ي نهیی اب زدم سرنو باالکردم داخل اي و باز کردم دستامو شستم صورتمو ری و شییرفتم طرف روشو
 شکل یضی بی شدم صورترهی خودم خي چهره  بومدی خوشم مای بازکرم نی از اشهی همختمی رنهیی مشت اب داخل اهیو 

 ی مشکي با موهای پوست گندمي متوسط قلوه اي بلند لب هاي مژه های مشکی  ابرو کمونرهی تي درشت قهوه اییچشما
   بودمیبلند حالت دار معمول

 :دمی شباهت نبود از جا پری بغی صداش با جگی مامان ك دي صدابا
 نییییصاااااا

 
 .دمی پررونی و بستمو از اتاق بری شعی اومدمنتظر منن سرادمی

 تشکر کردمو شروع دی نشسته بودن رفتم نشستم ،بابا برام بشقاب و برداشت غذا کشزی تو آشپزخونه مامان بابا سر مرفتم
 .کردم
  نیچخبر از درسا صا: دی که بابا پرسمیخوردی غذا ممیداشت
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 ومدهی نشی پیل روبه راهه خداروشکر مشکیهمه چ: گفتم
 

 ****  بگوی داشتیخوبه دخترم مشکل:بابا
 رژ و هی و ستادمی انهیی رو به ادمی پوشدی شلوار و شال سفي با ی مانتو اسموني عی خونه عمه ماهدختم ،سرمی قرار شد برشب

 . دمیخط چشم کش
  ، تو هال مامان بابا حاظر بودنرفتم

 نی صاي نداري اگهیکار د:مامان
 می برمیتونینه مامان م:من
 اطی تکون داد و بابام رفت داخل حي سررون،مامانی ببرمی و منی من ماشنیبندیباشه تا شما درو م:بابا
 شتری بقهیدق10 عمه ي خونه می و طرف خونه عمه حرکت کردمیمون شد206 نی و سوار ماشرونی برونی بمی و مامان رفتمن

 .با ما فاصله نداشت
 
 

 دونفر که خود بابا نی بابام شامل همي عمه ناهدخت بود،خانواده نی نداشت که اونم همشتری خواهر بهی بابا خداروشکرررر
 . بودم فوت کردنکی کوچیباشه و عمه باشن بود مامان بزرگ و بابا بزرگم وقت

 عمه و یا االنم دوست تی بود که حتي مامان بابا با هم آشنا شدن ،جورقمی طرنی مامانم بود که از همیمی دوست صمعمه
 . مامانم ادامه داره

 نمی تر بود و آرکی سه سال از من کوچای سال از من بزرگ تر بود و روکی ایمی ،کنی و ارای و روایمی سه تا بچه داشت کعمه
 .پنجم دبستان بود

 . بودی خوش اخالق و مهربوناری ادم بسی رستمي بهتر بود،شوهر عمم اقاایمی همه شون رابطم با کنی باز
 . بودنیمی کل خانواده گرم و صمدر
   عمه ماهدختي و بابا اف اف و زد ، صدامی شدادهی و پمیدیرس

 .  که مارو ب داخل دعوت کرداومد
 .می اومده بودن رفتی احوال پرسي که برای رستمي و به سمت عمه ماهدخت و اقامی خونشون شداطی حوارد

 
 . نی طرفا فکر کردم مارو فراموش کردنی از ابه به اقا ارمان گل گالب چه عجب:یرستم
  ك سرمون شلوغ بودمی اما چه کنمیای بخواستی ما هم دلمون مادهی زي روزا مشغله کارنی جان ای علنی داراریاخت):بابا(ارمان

. 
  می بساطو دارنی ماهم همکنمیدرکت م: اقایعل
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 و ی گرفته باشمری واقعا الزاکردمی داشتم شک مگهید: کرد و رو به مامان گفتی ماهدختم اول با مامان بعدم با من روبوسعمه
 .يمنو به کل فراموش کرد

 . من هزار تا ارزو دارمریوا ماهدخت زبونتو گاز بگ: از عمه گرفت و گفتکی کوچشگونی نهی مامان
 .مردم چه توهما دارن!تو!!!هااا:ماهدخت

 !؟!زنمیکه توهم م: مامان
 : وسطدمی پرییی بالنسبت چنی بگه که عيزی چهی عمه دهنشو باز کرد که زدیدرجه دوران م180  سرم داشتگهید
 حرفارو نی اشهی شد بابا خوتو خونه ام مکهی که دو تنی کمر منو بچسبنی و ول کننیی و باال و پاری و مری بابا جوون موون پيا

 . زد
 و رفتم داخل خونه به نیی خر البته بالنسبت خر انداختم پانیع سرمو کردنی بدون توجه به اونا که با تعجب نگام مبعدم
 . خنده هاشون پشت سرمم توجه نکردميصدا

 
 

 نیی کجاي هاااي هووونی هستي گورخره،کدوم قبرای خره،روایمی گاوه،کنیار: شدمو صدامو انداختم پشت سرم واردخونه
 شماها بابا

 ك چشماش به من افتاد ای رورونی بختنی ردهی ورقلمبي با چشانی و ارای و روایمی دفعه در هر سه تا اتاق باز شد کهی
   بشهدهی شد حاال نوبت من بود که چشام ورقلمبیچشماش اشک

 . و دستم و محکم گرفتکی اومد نزدشدی من گشاد تر مي چشاشدی تر مکی تر و نزدکی بهم نزدای که روينجوریهم
  افتادهی برا مامان بابام اتفاقنیصا: ایرو

 !؟!هاااااان؟:من
  رمیمی افتاده من بدون اونا می نگو که اتفاقنیصا:ایرو
  کف پاامفتادی چشمام داشت مگهید

 کنمیبه من راستشو بگو خواهش م: ایرو
 نیی چشمش افتاد پاي قطره اشک از گوشه هی بعدم
 دمی به سمت راست گردوندم که دينجوری هق هق دو نفر نظرمو جلب کرد سرمو همي بود که صداای حواسم به حرفا روهمه

 . کننی مهی دارن گرنی و ارایمیک
 . شون بلندترشدهی صدا گردمی براتون که درمی بمی الهیاخخخخخخ: مظلوم کردمو گفتمچهرمو

 ادی زي هندلمی ؟توام فهی مرده کهی بده مرگ چگهی دي جاتویبرو بابا خدا روز: کردم با اخم گفتمی اب و روغن قاطگهید
 !!ااااینیبیم
 
 وفتادهی نی اتفاقیعنی: بلند گفتایرو
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  نشده بوديزی که چشی دقه پهی نیواال تا هم:من
 ششیاخ: داد و گفت رونی بی نفس راحتایرو

 ن؟؟؟یکردی مهیچرا گر:من
  افتادهی بودم فک کردم اتفاقدهیخواب بد د: ایرو

 ي زهره مار تو که سکته داديا:من
 نیکردی مهیچرا گرشما : کردم به اون دوتا و گفتمرو
  بودی قشنگی صحنه احساسیلیاخه خ: باال و گفت دی دماغشو کشایمیک
 دیی با تکون سر تانمیار

  بود مسخره هااای قشنگیصحنه احساس: در اوردمو گفتماداشو
 
 یکی اقا ومامان و بابا وارد خونه شدن عمه تا چشمش به سه تا دماغ قرمز بچه ها خورد ی لحظه عمه ماهدخت و علنی همدر

 :زد رو دستشو گفت
 نی دلقکا شدهی شما چرا شبشدهی خاك به سرم چاوا

  کردنی می منه داشتن ابراز دلتنگهیعمه نگران نباش از دور:من
 !!هااااان؟؟: باز گفتني سه تاشون با دهناهر

 ادی به چشم نتونی که دلتنگنی قدر خودار نباشنی کوفت ايا: وابشونو دادم خوشگل تر جمنم
 وا:ایمیک

 واهللا:من
 توپ فوتبال نی بردم طرف اتاقش عدموی بود کشستادهی ماست اون وسط وانی که عارویمی لبخند دندون نما زدمو دست کهی

 .شوتش کردم تو اتاق رفتم داخل و درم بستم
 ؟!!چخبر: بود گفتم ستادهی وزغ وانی چرخدار و به اون که عی رفتم نشستم رو صندلبعدم

 : نثار وجودم کردو گفتي پس کله اهی نگام کرد بعد اومد جلو ناگهان نطوری همقهی دقهی
  تی اول راهزی برا سوپرانیا

   خدا بر بچه هات رحم کنهنتی خاك بر سرت با اون دست سنگي ايآ:من
 از خداشونم باشه:ایمیک

 ارنی بری گخوانی مامان خنگ مثل تو از کجا مهیاونکه بله :من
 خفه: عروسک تو دستشو به طرفم پرت کرد و گفتایمیک

  خانم چخبرایمیخب ک: و تو هوا گرفتم و گفتم عروسک
 سی نیخبر خاص:ایمیک

  خاصا رو بگوریخب همون غ:من
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  دوست شدمی پسر تهرانهی با ایتازگ:ایمیک
 ی داره دنبالشونی چه منفعتنای اخه اي کارات بردارنی دست از ايخوای میاخه تو ک: رفت باالصدام

 دهی جان تو فاز منیوللش صا:ایمیک
 شهر نی اونم تو اشناستی که میی از کسایکی ای اگه مامان بابات یدونی بزار بچه پررو تو مهیجان خودت از خودت ما:من
 ي به فنا دادتوی بفهمه زندگیکس
 
  مواظبم:ایمیک

  باشهنطوری همدوارمیام:من
 . سوختایمی اونشب چقد دلم برا امثال کدونهی خدا مفقط

 
 

 .  منم سخت مشغول درس خوندن بودمگذشتی منوال منی به همروزا
  و تو قفل چرخوندمو وارد خونه شدمدیکل
 

 مااااامااان باااااابااااا:من
 .  برگه زده بودهی تو هال نهیی اي طرف حال که رورفتم

  غذا رو گازه گرم کن بخورمی داردی برا خونه خررونی بمیری جان من و بابات منیسالم صا:مامان
  و رفتم سمت اف افدمی لباسامو پوشعی که زنگ در و زدن سرکردمی کردمو رفتم طرف اتاقم داشتم لباسامو عوض میپوف
 ه؟؟یک:من
  هنگامه امنیباز کن صا-

   وقت روز اومده خونموننی که اشدهیم اخه چ دکمه رو زدباتعجب
 . که دوسش داشت ازدواج کردی با کسی بور که تو شونزده سالگمیمی صمیمی دوست صمهنگامه

 . دهنم باز موندافشی هال و که باز کردم از قدر
 !!! بدبخت شدمنیصا:هنگامه

 
 
 . شدمرهی اب و روبروش گذاشتم و بهش خوانیل

 . شده بودرهی نقطه خهی قرمز بود و به چشاش
 ي شدينجوری چرا ای بزنی حرفيخواینم: من

 رمی طالق بگدیبا:هنگامه
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 �!!ییییییییچ:من
  يدی که شننیهم: هنگامه

   شما چرانی دوست داشتیلیاخه چرا شما که همو خ:من
 می داشتیگیخوبه م: هنگامه

 !! چراای بگيخواینم:من
 دمشی دگهی زنه دهیبا ..چون ..چون :هنگامه

 ی و خوبی مومننی امکان نداره اخه پارسا ادم به انیا:من
 کننی مومن گناه نميمگ ادما: زد و گفتي پوزخندهنگامه

  خب حتما اشتباه شدهیچرا ول:من
  نداشتي اگهی دی اون قربون صدقه ها معندمی حرفاشونم شندمشونینشده مطمئنم امروز باهم د: هنگامه

 شون؟؟؟ی بوددهیتو کجا د:من
   ام هستگهی مشکل دهی نیصا: ختی قطره اشک از چشماش رهی و همون لحظه دی کشی اهههنگام

 ؟؟یچ:من
 !! من حامله ام:هنگامه

 واقعا ؟: گفتم ی تعجب و خوشحالبا
 شناختمی مثبته سر از پا نمدمی فهمی وقترمی بگشویامروزم رفته بودم جواب ازما: تکون دادو گفت دیی تای سرشو به معنهنگامه

 بود داخلش ي اشهی درش شنکهی شاپ رد شدم بخاطر ای کافهی پارسا اومد بهش بگم از کنار ی برم خونه که وقتخواستمیم
 کنجکاو شدم رفتم شدی مدهی نشسته بودن که فقط پارسا دي تنهاست چون جورردم فکر کدمی پارسا رو اونجا دشدیمعلوم م

 دشونی گوشه خارج از دهی باشه گهی دزی چهی هی قضدی اما گفتم شادمید چشمم به دختره افتاد مرگ و جلو چشمام یداخل وقت
 .  و مطمئن شدمدمی پارسا رو شني قربون صدقه های ،اما وقتومدینشستم صداشون قشنگ م

  خدا قلبمو انگار تو ذغال داغ گذاشتني کنم واکاریحاال چ: اشک چشماش راه افتادو صورتشو با دستاش پوشوند و گفتدوباره
  واقعا دوست دارهی باهات رو راسته کی واقعا کی بفهمی گرفته بود واقعا دردناکه نتونمی گرمنم

 : دستاشو گرفتم و گفتمششویرفتم پ 
 بهش تمی از موضوع حاملگخوادی رفتار کن و نمي عادیلی خي خونه تا بهانه دستش ندي بري بهتره زودترزمی نکن عزهیگر
 ی بگيزیچ

 :هنگامه
   رفتار کنمي عادتونمی مي اخه چطورنی صايچطور

 ستای نی بچه داخل شکم کار اسونهی طالق گرفتن اونم با ي رو دارشی پی مطمئن باش راه سختی بتوندیبا:من
  کنمی خودمو میسع:هنگامه
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  کمکت کنمیکنی فک می پس خانوادت چی عقب بکشي زودنی به ايخوای واقعا ميزی چهی یول:من
   کنمکاری اونو چهیقی عمي اعتمادی بهی منو اون نی اگه ام بتونم باهاش بمونم بتونمینم:هنگامه

  ي بسازوی بسوزدی باگنی ممی ما رسم طالق تو خانواده نداررنیخانوادمم فک نکنم طرفمو بگ: گفتدوی اه کشهی
    کنهتی خوب معرفلی وکهی به گمینگران نباش تو برو خونه بابا اومد بهش م: اروم فشار دادم و گفتم دستاشو
 باشه: هنگامه
  بعدش رفتقهی پنج دقهی هنگامه

 امی کنه به هنگامه پدای خوب براش پلی وکهی ناراحت شدن باباام قول داد یلی گفتم خانوی و مامان که اومدن بهشون جربابا
 .**** کنه اونم قبول کرددای خوب پلی وکهیدادم که ظاهرشو همونطور حفظ کنه تا بابام 

 
 . زنگ خوردلمی که موباخوندمی تو خونه بودمو داشتم کتاب رمان مگذشتی هفته از اون موضوع مهی

 ؟!الو:من
  یاحی رنیسالم خانم صا: پشت خطخانم
  دییبله بفرما:من

  رمیگی تماس ممارستانی خانم من از بدیببخش:خانمه
  شده؟؟؟يزیچ: گفتمی تعجب و نگرانبا

 تا اسم می گشتشی کامل از هوش بره اسم شما رو اورد ماام تو گوشنکهی قبل از انجایاوردن ا رو بر اثر تصادف ی خانمهی:خانم
  می و براتون زنگ زدمی کرددایشما رو پ

 کردمی داشتم سکته مگید
  ؟؟؟هی اسمش چنی بگشهیم:من

 ازی ننی تر خودتونو برسونعی سرشهی باشه اگ منی اسمش همدی بود باي که همراهش بود اسم هنگامه ساالریتو مدارک:خانم
   شما واجبهدییبه عمل داره تا

 نی و لطف کنمارستانیبله بله لطفا اسم ب:من
 .....مارستانیب:خانم

 
 

   طرفش رفتمعی سررونی در اتاق عمل بعد دوساعت باالخره باز شد و دکتر اومد برفتمی در اتاق عمل رژه ممظطرب
 شد؟؟ی دکتر چياقا:من

   مادر سالمهی ولمی که شکمش خورده بچه رو از دست داديابخاطر ضربه :  دکتر
  که الاقل خوده هنگامه سالمهکردمی ناراحت بودم اما خدارو شکر میلی بخاطر سقط شدن بچه خنکهی ابا
  شدی زنگ خورد نگاه به صفحه اش کردم اسم بابا روشن خاموش ممی تشکر اروم کردم که گوشهی دکتر از
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 الو: ارسال و زدمدیی تادکمه
  یی وقت شب کجانی تا انیسالم صا:بابا
 مارستانمیسالم بابا ب:من
   برات افتادهی اتفاقمارستانیچرا ب!!یچ: گفتی با نگرانبابا
   بمونمششی پدی امشب باکنمی مفی برا هنگامه چرا حاال براتون تعرینه بابا برا من نه ول:من
  باشه اما مواظب باش دخترم:بابا
  شه بابا جانبا:من
 کنمی میپس خداحافظ:بابا
 باشه خداحافظ:من
 خداحافظ:بابا

***** 
  که بهش زدهینی رو بردن تو بخش و بهش ارام بخش زده بودن خوابش برده بود از ماشهنگامه

 
 ****  شدهی چدمیپرسی فردا ازش مدی اومده و حالشم خوب نبوده باابونی دفعه وسط خهی بودم گفته بود که دهیپرس

 
 کرده بود فی و برام تعرانی نشستم اعصابم واقعا داغون بود هنگامه جری و رو صندلرونی و مغموم از اتاق اومدم بناراحت

 ریی تغنی هنگامه که از اکردهی به هنگامه توجه میلی رو به اون رو شده بوده خنی دوروز بوده که اخالق پارسا از ایکی گفتیم
 و داخلش و نگاه دارهی برمشوی بار که پارسا تو حموم بوده گوشهی موضوع از چه قراره همهف بکنهی میپارسا در تعجب بوده سع

   برگشته طرفشنی کرده و پارسا بخاطر همانتی دختره بهش خشهی پارسا و اون دختره بود متوجه مي دعواامای تو پکنهیم
 داشته ارومش کنه اما ی پارسا سعگهی بهش موی همه چرونی بادی پارسا از حموم می و وقتشهی می موضوع اونقد عصباننی ابا

 فتهی اتفاق براش منی که تو راهم ارونی بادی کنه از خونه مي بتونه کارنکهیقبل از ا
   پارسا روبروم چشام گرد شددنی اسمم سرمو باال کردم با ددنی بود و تو فکر بودم با شننیی که سرم پاينجوریهم
 یکنی مکاری چنجایتو ا:من
  نجاستیهنگامه ا: توجه به سوالم گفتونبد

   گوششری زدمی کوبیکی و باال اوردمو دستم
 ری توئه بچش بخاطر توئه نفهم مرد دوباره از زری تقصکشهی که داره میی اتفاقا و دردانی ای عوضاریاسمشو به دهنت ن:من

  فقط بخاطر تووودمیدندونام غر
   بندازهری تونست سرشو زفقط

  نجای ايچرا اومد:هنگامه
  بودمدهی اومده بود که ندی سرعت برگشتم طرفش کبا
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 ..زمیهنگامه عز:پارسا
   تو گوشت بزنمیکی منم يخواینکنه م: هنگامه

  به حرفام گوش بدهکنمیهنگامه خواهش م: پارسا
  میگی شو تو دادگاه مهی بقدمی بوده رو دی بوده گوش دادم هرچیمن  هر چ: هنگامه

  و رفتدی به موهاش کشی کالفه دستشی خالي به جای نگاه طوالنهی و داخل اتاق رفت پارسا ام بعد دی در و کوببعدم
***** 

  رهی کردن و تونست باالخره طالقشو بگتی نحو ممکن حمانی خالف انتظارم مامان بابا هنگامه ازش به بهتربر
 هنگامه من و تو گذشته هام غرق کرده انی جرکردمی چند وقت فکر منی اتفاقات انی بودم و به ادهی اتاق رو تخت دراز کشتو

 متوجه حالتام شدن و ازم ی بود که مامان بابا ام حتي مغموم و گرفته شده بودم جوریلی اون روزا خادیبود چند وقت بود به 
   بگمی چقعا وادونستمی اما نمخواستنی ملشویدل

   حال وهوام عوض شهکمی مامان تا ي داد برم نکا خونه عمه شنهادی بهم پبابا
 جمع کردم لموی خسته شده بودم ،قرار شده بود فردا دوست بابا من و ببره ،وساتی وضعنی کردم چون خودمم واقعا از اموافقت
 .  بشمداری که فردا سر موقع بدمیو خواب

 دی تحت شعاع قرار دادشاموی که تموم زنگی اتفاقاتفتهی بمی تو زنگی اتفاقاتنی که ممکنه چنکردمی درصدم فکر نمهی ی حتاما
 که من به خواستی هنگامه افتاد و حال خراب من همه و همه دست به دست هم داده بودن و خدا مي که برایاون اتفاق

 .. برسمقتیحق
 

 اف اف که اومد منم ساك به دست از اتاقم ي شدم و صبحونه خوردم و اماده شدم صداداری مامان از خواب بي با صداصبح
 داد من به همراه مامان و بابا دم در ی حرفا اجازه خداحافظنی مواظب خودم باشمو انکهی بابا بعد تذکراتو و ارونیاومدم ب

 ،میرفت
 . می کردی سالم و احوال پرسهی بود ستادهی پژوش دم در انی با ماشینی حسياقا
 بعد امتحانات نوبت دوم افتاده بود به درسم لطمه قای بود که دقنی سفر انی ایدم و سوارشدم خوب کری مامان بابا خداحافظاز

 .نزده بود
   دخترتون خوبهنایممنون عمو جون خوبم ال: دخترم مني چطورگهیخب د:ینی حسياقا
 اره دخترم اونم خوبه سرگرم درساشه:ینی حسياقا

  خوبه:من
 یچی اما هکردمی و نگاه مرونی داشتم بنکهی زده نشد تو کل راه با انمونی بی تا خود مقصد حرف خاصگهی حرف دنی ابعد
 بدم هی روحریی دفعه تغهی همون اتفاق بود که ي همه تموم زخمانامی ارفتی فقط اون صحنه ها جلو چشمم رژه مدمیدینم
 .صحبت کردن نداشته باشم حوصله ی حتموقعم هی بار در چه حد خوشحال و شوخ باشم هی نکهیا

   عمه در و باز کرد و رفتمنکهی کرد بعد از اادهی منو جلو خونه عمه پینی حسي اقامی نصف روز تو راه بودبایتقر
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 .  اومدینی حسي اقانی ماشکای صدا الستداخل
 شهی واقعا محشر بود همالسی الو و گي و بنفشه و درختااسی و ي محمدي با اون گالاطشونی خونه عمه شدم حاطی حوارد

  بودماطشونی عاشق حیاز بچگ
  سالم خانوم خوشگله:عمه
 . دمشی مو به طرف عمه چرخوندمو با لبخند رفتم طرفش و به اغوش کشسر
 . عمه چقدر دلم برات تنگ شده بوديوا:من

  سر زدناتاتویسبله چقدرم که تنگ شده بود با احوال پر: گفتی اخم مصنوعهی منو از خودش جدا کرد و با عمه
   کنمکاری عمه جون خب سرم شلوغ بود چيوا: مو مظلوم کردمو گفتم چهره
  کاراش از ما واجب تر بودهگهیبله د:عمه
 ا عمه:من

   داخلمی برای کردم دخترم بیشوخ:عمه
 **** میدی و خوابموی خوردی شام دور همهی واقعا بهم خوش گذشت ی شوهر عمه ام اومدو دورهمشب
 اطی هاشون ،بعد از رفتن عمه رفتم تو حهی از همسایکی شی پرهی بعداز صبحانه خوردن عمه گفت که مدارشدمی که بصبح

 . کردمی مگاینشستم و به باغچه شون ن
 هی که چشمش به گشتمی منتای کنم تو کابدای پوانی پاشدم که برم اب بخورم رفتم تو اشپز خونه که لی احساس تشنگبا

 چند تا عکسو دمی باز کردم که دي درشو برا کنجکاوکردمی مگاشی خوشگل افتاد با ذوق برش داشتم و نيصندوق منبت کار
 ي افهی زن کپ قهی درجا خشکم زد دمی که ديزی کنم که با چگاشون برشون داشتم که نيو چند تا نوشته اس با کنجکاو

 ...  بودستادهیمن تو عکس بغل بابام وا
 

 .  دو سال قبل از تولدم بودخشی تاراقی عکسو نگاه کردم دقپشت
  سوختهشیی جاهاهی داخل صندوق و برداشتمو خوندم نوشته هاش سالم نبود ي نوشته های و سر در گمیجی گبا
 ی سعزی ري برداشتمشو با چشماشی بخونشدی نوشته توجهمو جلب کرد که مهی فقط اوردمی ازش سر در نيادی ززیبود چ 

 ********کردم بخونمش
 بابا هست؟: گفتم شی دفتر بابا شدمو و طرف منشوارد
 ...یبله داخال ول:یمنش

 .کننی نشستن دارن صحبت مگهی بابا چند تا مرد ددمی حرفش در و باز کردمو دي توجه به ادامه بدون
 .ي اومدنجای چطور از نکا تا ایکنی مکاری چنجای تو انیصا: من متعجب شده بود گفتدنی که از دبابا
 موکول شد لطفا گی وقت دهی جلستون به ی ولدیببخش: که تو دفتر بودن گفتمیی ندادمو و رو به اونایفش محل حربه

  نیتنهامون بزار
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 بره و به چند تا مهندس تونهی بود گفت مستادهی که از اول ورودم پشت من وای که از کارا من شوك زده بود رو به منشبابا
 .زارهی باهاشون مگی جلسه دهیاونجام گفت  برن بعد قرار 

 . نشستمی همه خارج شدن در و بستمو رو به بابا رو صندلیوقت
  نجای تا اي چطور اومدیکنی مينطوری چرا انیصا:بابا
 م؟یمن ک:من
  حالت خوبه؟ی هستی تو کی چیعنی:بابا
 ن؟ی مامان بابام کمیمن ک:من
 !!! شمی متوجه منظورت نمنی صایگی میچ:بابا

 رو تو ی ترس و نگرانیتونستی بابا تا چشمش به اونا افتاد قشنگ مزی در اوردمو گذاشتم رو مفمیوشته رو از تو ک و اون نعکس
 یچشماش بخون

 !! ؟؟يدیفکر کنم فهم:من
  ي از کجا اوردنارویا.. تو..توو:بابا
 !؟!رمیمی می بابا دارم از سردرگمهی چنای اتهی مهم االن واقعستیمهم از کجاش ن:من
 وقت چی هخواستمی کنم می مخفيزی ازت چگهی دتونمی نميدی دنارویاالن که ا: فوق العاده ناراحت گفت ي با چهره ابابا

 . ادی ازم بدت ندنشی بعد فهمدوارمی فقط امشهی نمگیاالن د..  ی ولینفهم
 . تونستم نگاهش کنمفقط
 : و شروع کرد به صحبت کردننیی سرشو انداخت پابابا
 من ی قبول شدم خانوادمون متوسط بودن ولی ملي بعد کنکور تهران معمارنی بودم بخاطر همیاموز زرنگ زمانا دانش اون

 روز که هی و سرم به کار خودم گرم بود اما خوندمی درسمو مفتادی نی بودم سه سال اول تو تهران اتفاق خاصشرفتیعاشق پ
 تو چشماش بود ی خاصتی معصومباشی زي افتاد که عالوه بر چهره يختر چشمم به دزدمی دانشگاه قدم ماطیداشتم تو ح

 گرفتم برم در می تصمرفتی از اون روز بود که خواب و خوراك برام نمونده بود شبا تو خوابم بود روزا تو مغزم رژه مگهید
 . کنمقیموردش تحق

 
 

 معلم بودو مامانشم خانه دار اونم مثل من از  ،باباشي بکشم اسمش رها بود رهاصابرییزای چهی زبون دوستش ری از زتونستم
 هی کردی نظر داشتم رفتار خانم وارانش روز به روز منو عاشق تر مری رها رو زشهی و من همگذشتیشهرستان اومده بود روزا م

 .  شده بودمداشی شییجورا
 بدون عی چترم نداره سرستادهی بارون اری رها زدمی دومدی ميدی خونه اون روز بارون شدرفتمی روز که داشتم از دانشگاه مهی

 خودشو جمع و جور کرد و سالم داد جوابشو ی لحظه کپ کرد ولهی من دنیفکر رفتم طرفش و چتر و رو سرش گرفتم با د
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 هی نداشتم که بگم ي اگهی دزی ،چومدهیکنه گفت منتظره واحده اما واحد هنوز نی مکاری چنجای بارون انیتو ا:دادم و گفتم 
 ...باباتون هنوز معلم:از دهنم در رفت وگفتملحظه 
 .  ساکت شدمعی شدم و سرمی خراب کارمتوجه

  من معلمهي بابانیدونیشما از کجا م:دی با تعجب نگام کرد و پرسرها
 .. خب: شدم و گفتمهول
 که از دوستم درمورد من سوال نی هستی فضولي که متوجه هل شدن من شده بودبا خنده گفت پس شما همون اقارها
 !ن؟یکرد

 !!!!مگه به شما گفتهه: گفتمي بلندمهی نيباصدا
 نیپس خودتون بود: لبخندش گشاد تر شد و گفترها

ممونم : رفت وگفتدی کرد و به طرف واحد که تازه از راه رسی ارومي انداختم رها خنده ری دومم شدم و سرمو زی سوتمتوجه
 از کمکتون

 . تکون دادم اونم سوار واحد شد ورفتي زدم وسريلبخند
 ،رها چون هم میکردی رفتار ممانهی باهم صممی بهم کمک کنمیکردی می اون روز رابطه من و رها بهتر شده بودو سعي فردااز

  بود،اخرش عشقش کار دستم دادو اخرش بهش اعتراف کردم دوسش دارمیکی کالساش با من یرشته من بود بعض
 
 ..  اون اعتراف ورهی نمادمی وقت چیه

 مکث کردمو کمی داشتم کارشی چدی ازم پرسمی اومد و سفارش دادی شاپ خلوت و دنج قرار گذاشتم وقتی کافهی توباهاش
 !  دختر و دوست دارمهی:گفتم
 ؟ي دوست داروی و گفت کدی از رخش پررنگ
   ازم گرفته خواب و خوراك برام نذاشتهموی معصومش دلمو برده زنگي دختره که چشاهی گفتم
   مال من باشه بشه عشقم و خانومم بشم عشقشو اقاشخوادیدلم م: ادامه دادم کردی مگامی در طول حرفام نفقط

  ییاخه اون دختر تو: بر نداشته بود که گفتمشتری از جاش بلند شد که بره چند قدم بی دفعه ناراحت و عصبانهی
 !!یچ: گفت تعجب طرفم برگشت وبا

   حرفا رو بهت گفتم جوابتو دادمنی چرا ایمگه نگفت: گفتم
 بدمش به رها رو خواستی خوشم اومده بود و دلم میلی گردنبد که ازش خهی بمی از جام بلند شدم و رفتم طرفش از تو جاروم

 . در اوردم
   عشق منیکنی طرف صورتشو دم گوشش گفتم باهام ازدواج مرفتم
 ارمان: گفترها

 جان ارمان: گفتم دموی گونشو بوسروما
 . باشهدهی خدا حرفمو شنشهیباورم نم:گفت
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 ...توام: نگاهش کردم و گفتم ي ناباوربا
  بارونهریفکر کنم از روز ز: از اشکا گونشو پاك کرد و گفتیکی وقته عاشق لبخندات شدم بعدم یلیاره خ: لبخند گفت با
 دست هر دوتامونو از جا ي که صدادمی لحظه خم شدم رو صورتشو لباشو محکم بوسهی کنم کاری چدونستمی نمی خوشحالاز

  پروند
 رها که سرخ شده بود از خجالت همه اومدن جلو کننی نگامون مستادنی ده دوازده نفر واکی نزددمی طرف صدا که دمیبرگشت
  گفتنکیو تبر

 
 اماده بود خانواده هامونم خداروشکر ی همه چمی گذاشته بودویتگار تر شده بود قرار خواسی با رها رنگامی اون روز به بعد دناز

 به عکس روبروش ي گردرانی امی ماه عسلم با هم رفتمونی سر خونه زندگمی رفتموی کردی ماه بعد عروسهی نداشتن یمشکل
 ...چرخهی دور نمهی اما زمونه به رفتی مشی خب پی همچست از همونایکی نمیاشاره کرد و گفت ا

 
 هی ي اومدای بود تو به دنی عالمونی واقعا زندگمیشاختی گذشته بود که رها تو رو حامله شد سر از پا نممونی از زندگدوسال

 اما همون رسونمی خودمو معی گفتم سررمی برم برات دارو بگدیشب که تو دفتر بودم رها از خونه زنگ زد و گفت حالت بده با
 ری دنکهی رو برسونم با اسای باشه اومدن دفتر و ماهدخت ازم خواست که پرتی نامادرو لحظه عمتو و دوستش که همسر االنم

 تعجب دمی هامونو دهی از همسایکی به جا رها دمی رسوندمش و حرکت کردم طرف خونه ،خونه که رسعیشده بود اما سر
 از رها نشد دلم ي اما خبرمی موندر ساعت منتظهی کهی رفته دارو بخره نزدنی کردری ددی رها کجاست گفت ددمیکردم و پرس

 اونم گفت دهی ندنجای مشخصات انی با ای خانمدمی و سر زدم و از مسئولش پرسکی داروخونه نزدنی و رفتم اولاوردیطاقت ن
   زنگ خوردمی که گوشزدمی گشت مابونای دوساعت داشتم تو خکی نگران بودم نزدیلیچرا اومده دارو گرفته خ:

 دییبله بفرما-
 یاحی ريسالم اقا:خانومه

 بله امرتون-
 :.....خانوم

 !!!!!یییییچ-
 
 . کرده بودندای پمارستانی بکهی رها رو نزدنکهی مثل اروندمی و منی ماشي سرعت سر سام اوربا

  گفت تو کدوم اتاقهدمی سمت بخش اطالعات و از مسئولش پرسدمی و دومارستانی خودمو پرت کردم تو ببایتقر
  تخت جمع شدنهی دکتر که دور هی و دمی رسوندم به اتاق تا درشو باز کردم چند تا پرستار و د سرعت خودموبا
  حال افتاده دستشو سرشو شکسته بدنشم پر زخمی روتخت بنمی نازني رهادمی جلو رفتم که دی ترس و نگرانبا

  از درددیترکی داشت مقلبم
 نیشما همسرشون:دکتر
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  بله-
  نیای باهاتون حرف بزنم دنبالم بدیبا:دکتر
 منم اروم نشستم پشت شی تو اتاقش دکتر در و بست ونشست پشت صندلمی دنباش روان شدم رفتي اگهی حرف دبدون
 .زشی روبرو میصندل
  سی ني خبرو بهتون بدم اما چاره انی ادیمتاسفم که با:دکتر

 شدهی چنی بگکنمیدکتر خواهش م: جابه جا شدمو گفتمی رو صندلی نگرانبا
 ؟؟...ياقا:دکتر

  هستمیاحیر-
 ...  شده ودای پمارستانی بکی همسر شما نزدیاحی رياقا:دکتر

  کنمی خواهش منی دکتر ادامه بدياقا
  رنی بگشی گفتم ازش ازمانی باشه بخاطر همی تصادفخوردی بهش نمدمی و دضیمنکه مر:دکتر
  به همسر شما تجاوز شده: انداختو گفتنیی سرشو پادکتر

 . رفت و از حال رفتمیاهی شد که چشمام سی چدمی تا مرز سکته رفته بودم نفهمگهید
 که فتادی اون اتفاق نمدی شادمیرسی گرفته بود اونشب اگه زودتر مدی شدی داغون بودرها افسردگمی اون روز به بعد حال روحاز

 . تهفی دست دو تا الشخور بمیعشق زندگ
 ششی پمیتونستی ،تورم نمدونستمی نداشتم همش خودمو مقصر مششوی رفتن پي بود و من اصال روي بسترمارستانی تو برها
 .   حالش بد بشه و احساس افسوس کنهدنتی چون ممکن بود با دمیببر
 برم مالقاتش نذاشت برم و گفت خوامی مدی مامان دی رها وقتشی که با خودم کنار اومدم که برم پدی هفته طول کشسه

 ..  قبول کردمهی همه دلسوزنای اکردمی منم که فکر مشهی حالش بد مستیوقتش ن
 
 
 درصد از عشقم به کی اومده بود اما شی موضوع پنی انکهی با ابردمی و من در فراق عشقم به سر مگذشتی هفته از اون مهی

 . رها کم نشده بود
 
 
   روز که تو اتاق کارم نشسته بودمهی

 خوندمی که می درشو باز کردمو و خوندمش با هر خطي اورده داده با کنجکاوی خانمهی پاکت اورد داد دستم گفت هی میمنش
 .... چشام گرد تررفتویضربان قلبم باالتر م
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  رو به رو مامان گذاشتم و گفتم چرا مامان چرازی نامه رو رو مباخشم
  چرای گفت چی با سر در گممامان
 یفهمیبردار بخونش م:گفتم

 
  ؟یخب که چ: جمع و جور کرد و گفت عی خودشو سری نامه رو خوند اولش تعجب کرد ولبرداشت

 گذاشته نی دادلی که بهش تحویی مامان زنم بخاطر چرت و پرتاهی چه رفتارنیا: حرفش خشمم دوبرابر شد و گفتمنی ابا
 ده ؟ شی چنیگیرفته هنوز م

 که دست چند تا مرد گشته به ی زنوونهی کردم اخه دياصال خوب کار: گفتتی با عصبانستادوی متقابال پاشدو روبروم امامانم
 . خورهیچه دردت م

 ساکت شوووو: نعره زدمرونی حرف از دهنش اومد بنی اتا
 جاده ي چرا االن زدي وصلت موافق بودنی بود تو که با انی بخاطر همنمی برم زنمو ببنکهی نذاشتن اای همه اون دلسوزپس
 .یخاک

 .  به فکر ابروم باشمدی باامی کنار بتونمی اتفاق نمنی خوب باشه با امیاون هر چ:مامان
 و دارم ازدواج خوامشی نمگهی دی به زنم گفتی رفتی هاان به چه حقی گرفتمی مت تصمهی زندگي برایشما به چه حق:گفتم

 ... بگوووويزی چهی د کنمیم
 مامان ،با ارمی اسمتم نمگهی نشه ددایبه واهللا قسم اگه رها پ: دمی دوباره غرکردی ترسان نگام مي فقط داشت با چشمامامان
 اما رها اب شده بود رفته بود تو ابونای رفتم از اون روز به بعد کار من شد گشتن تو شهرا و خرونی استوار از خونه بییقدما

 .ومدی بند بند وجودم به درد مفتادمی کلمات سوزناکش مادی تادمفی نامه ش مادی ،هر موقع نیزم
 گهی دنمی خانوادمو ببگهی دخواستمی دور تر گرفتم نمي جاهی خونه رو عوض کردمو عی ماه فقط گشتم بعد از اون سرشی شتا

  نداشتمدنشونویتحمل د
 
 ی به خاطر تو بود که بدون مادر بزرگ نششتری عشق نبود بي ازدواج از رونی ازدواج کردم اسای که با پري دوساله بودتو

 از دوستام گفته بود که یکی بارم هی هنوز دست از جستجوم برنداشتم ی ولشدمی بود و من دلگرم مادی به تو زسای پريعالقه 
 . نمشی که دوباره ببمی روزهی نکردم هنوزم منتظر داشی پاما  رفتم تهرانم گشتمدهیرها رو تهران د

 .. بودنیهمش هم: اشکاشو پاك کرد و گفت بابا
 

 زنده اس:من
 یک:بابا
 مادربزرگ دلسوزم: من
  سال بعدش سکته کرد و مردکی بابام بعدخاطر اون ماجرا یاره ول:بابا
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  ؟نیادرسشو دار:من
 
 

 اورده ای که تورو با جون و دل به دنی حس نکرده بودم اما داشتن کسوی مادری غم گرفته وارد خونه شدم درسته درد بیبادل
 .  اسگهی دزی چهی بخاطر من اون اتفاق براش افتاده یحت

 .ادی به طرفم معی که داره سردمی خونه که شدم مامان ودوارد
 رازی شيای مي که داری نوشته گذاشتهی که عمه زنگ زد و گفت فقط نی صايکجا رفته بود: مامان

  فعالدمی محیمامان بعد براتون توض:من
 کردمی بودن متهی رفتم تو اتاقم واقعا حالم خوب نبود احساس دوشخصبعدم

 
 جواب انسالی خانم مهی اما قشنگ بود اف اف وزدم که یمی دو طبقه اجر سفال قدي خونه هی بودم ستادهی در خونه ايروبرو
 هیک:داد 
  ؟نی خانم هستمیشما مر:من

  ؟دیینه من خدمتکارشونم بفرما:خانم
 فهمنی اومده خودشون منی صانیبه خانم بگ: من

  نی کار بله چند لحظه صبر کنخدمت
 .  باز شدیکی تهی نگذشت که در با شتری بقهی دقهی

 .  داشتنیی خونه شدم و در وبستم باغ بزرگ و با صفاوارد
 مادر ری اون خانم پادی احتمال ز طرفم بهانی که دستشو گرفته دارن مانسالی خانم مهی عصا دستشه با هی که ری خانم پهی دمید

 تر حرکت کنه عی سرکردی می بود و اون خانم بغلشم خدمتکارش ،اروم اروم به طرفشون رفتم مادربزرگم سعمیبزرگم مر
 و گفت دی به صورتم کشی دستکموی اومد نزدرونی بدی از دست اون زن کشتشو مادربزرگ دسمیدیطرفم باالخره به هم رس

  ؟دختر ارمان؟ینیتو صا:
 .  که تو اغوشش جا گرفتمدمی دفعه دهی کردم دیی تکون سر تابا

 !!ي چه بزرگ شددمتی باالخره دي باالخره اومدینمیتو صا:مادربزرگ
 

 و مهربون اون کار و با نی صورت دلنشنی اشدی شده بودم باورم نمرهی مادربزرگ رو مبل نشسته بودم و به صورتش خيروبرو
 .اشهمامانم کرده ب

  دلم بابات چطوره؟زی عزيچطور: زد و گفتي لبخندمادربزرگ
 ومدی من به درد مکردمقلبی به داستان مامانم نگاه می و ادماش گرفته بود وقتای تلخ شده بودم دلم از تموم دنی ولدونمینم

 مگه براتون مهمه؟:تلخ گفتم
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 که ی از همون اولیدونی مادرتو مهی قضدونمیم: خوند گفتشدی از چشماشم می که حتیقی عمی بزرگ با غم و اندوهمامان
  ینیبی می که منو چطور ادمگفتی چشمات مياومد

 
 : شدو گفترهی گوشه خهی سرشو باال کرد و به ی به اروممادربزرگ

 گوشمو پر  مردمي حرفاای سنگ دل شده بورم نقدی اون زمان چرا ادونمی بود اما بعد از اون اتفاق نمی زنه خوبو محجوبرها
 زی خانوادم از همه چي ابروشهی ها به طرفمون اومده منم که همهی و کناکهی تلیکرده بود و چشمامو کور بعد اون اتفاق س

 حرفا بخوابه ،مامان بزرگ اشک گوشه نی کنم که اي کارهی گرفتم می تصمدمیدی مدنبرام مهم تر بود واونو در حال خراب ش
 رها نکهی ،بعد از اشمی زنده مرمویمی مفتمی که گفتم میی اونگاه و اون حال رها بعد از حرفاادی یوقت:چشمشو پاك کرد وگفت 

 که ي که داشتم بخاطر کاری تنها کسی وقتت گذاشت و رفشهی همي پسرم برای به کارم بردم وقتی شد پدی ناپدشهی هميبرا
 . کنهی مهمی خدا بدجور داره تنبدمیکردم سکته کرد و مرد فهم

 .ستادمی مامان بزرگ اي تر از اونجا خارج شم اما با صداعیبدجور گلومو گرفته بود پاشدم که سر بغض
 داشی پکنمی خواهش ميدی حاال که موضوعو فهمی کندای رها رو پخوامی در حقت بد کردم اما مدونمی منیصا: بزرگ مامان

 حرفش نی عذاب بمونم بعداز انی بار اری نذار زنی تا مرگم نمونده کمکم کن صامیزی چرمیمیکن من دارم از عذاب وجدان م
 . خونه رو برداشتي هق هقش همه جايصدا

 ...رونی از خونه اومدم بی انداختم و بدون حرفنیی پاسرمو
 

 !!!یییییییچ:هنگامه
 يدی که شننیهم:من

  کار اسونهنی اي فکر کردوونهیاخه د:هنگامه
  شهی مینه ول:من

  اونم بدون از اطالع پدرتی ممکن و بکنری کار غهی يخوای خنگ اخه چطور ميدختره :هنگامه
  به بابا بگمتونمینم:من

 یکشی کارات منی تو که منو اخر با انیاخه چرا؟ صا: گفتی با درموندگهنگامه
 !  دارمی خواهشهیفقط ازت :من

 ؟یچ:هنگامه
   باشهیگی نميزی وجه بهش چچیاگه بابام اومد سراغت به ه:من

 ...اما:هنگامه
   که گفتم چون به نفع همه استنیهم:من

 من گهید: که هنگامه تازه برا خودش اجاره کرده بود انداختم و گفتم ي به خونه ای نگاههی رو دوشم انداختم فموی و کپاشدم
 برم
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  ؟يریالاقل بگو کجا م: ام بلندشد و گفتهنگامه
 ستیفعال معلوم ن:من

  رمی بفهمه کجا می کسخواستمینم گفتمی مدروغ
  خداحافظ: طرف در و بازش کرد و گفتم رفتم

   بابات بفهمهدیالاقل بهم بگو چرا نبا:هنگامه
 تا خونه زارهی اون بزور مبی دخترش تنها بره شهر غرزارهی من اخه بنظرت مزیهنگامه خواهر من عز: بهش نگاه کردمکالفه

 کنم دای مامان و پدی هفته ده روز برم اگه بشه تا ده سالم طول بکشه باهی ي براخوامی بعدم نمگهی چه برسه به شهر دامیتو ب
 .  اعتماد ندارمگهی دیچکی به هتی وضنیا  باستی نيبه حرفا بابا ام اعتماد

 یی کجاي قربونت برم مواظب خودت باش فقط بهم خبر بدیاله: جلو اومد و بغلم کردو گفتهنگامه
    از خونهرونی کردمو اومدم بی خداحافظدمویدمو اروم گونشو بوس زی اروملبخند

 
  صبحه زود بود و مامان بابا خواب بودنرونی ساکمو از اتاقم اوردم باروم
 ... رونی غم گرفته از خونه اومدم بی اخرو بهشون انداختمو بادلنگاه
 ي لحظه دلم هواکی مامان کجاست نکهی به اجی در پچی پي معمانی به اکردمی فکر ممی و به زندگرفتمی رو راه مادهی تو پاروم

 ي ناخواسته براطی ،زمان گرفتن بلنالی گرفتم و رفتم طرف ترمنی ماشهی کشوندی من و به اونجا مییرویامام رضا کرد انگار ن
 .  گرفتمطیمشهد بل

 چادر هیم به طرف حرم حرکت کردم از  اروم اروستادمی اقا وایی گنبد طالي روبروکنمی فقط االن که نگاه مدمی نفهمیچیه
 وارد خوده ارامگاه گرفتی گلومو مشتری بغض بشدمی تر مکی به حرم نزدشترینماز که با خودم اورده بودمو سر کردم هر چه ب

 و اشکام رو صورتم راه افتادن گوشه دی دفعه بغضم ترکهی شدم رهی خحیو به ضر  گوشه نشستمهی شلوغ بود رفتم یلیشدم خ
  روشونم قرار گرفتی که دستکردمی چشمامو بستم تو دلم داشتم با اقا صحبت مدموی چادرو جلو کشي
 

 . داشت نگاه کردمی مهربون و نورانیلی خي که چهره ی باال کردمو با تعجب به خانمسرمو
  یشونی پرنقدی که ازکمی عزشدهیچ: خانم

 .  فقط نگاهش کردمی سردرگمبا
 قشنگ ي حواسم بهت بود اصال تو حال خودت نبودي وارد شدیاز وقت: زد که دو طرف صورتش چال افتاد و گفتيلبخند

 . غم و درد و از تو نگاهت خوندیتونیم
  بگو گل بهارم نذار رو دلت بمونهزکمی کنارم نشست و گفت بگو عزاروم

 از اندازه لذت بخش بود بعد از تموم شی بدادیم م که بهی ارامشی براش گفتم ولوی تو چشماش خوندم که همچی چدونمینم
 :شدن حرفام گفت
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 اعتماد ی ادما بی اما خوب گاههی غمش چنی باالسرش بوده پس ای بگن اونکه مادر مهربونای بعضدی شازمی عزکنمی مدرکت
 که ی اون ادما اوننکهی سال گولت بزنن انهمهی نداشته باشه که بازم مثل اتی حرفاشون واقعنکهی به اطرافشون به اشنیم
 .ستنی نیشناختیم

 .  دارميشنهادیمن برات پ: دستامو گرفت و گفتاروم
 ی خانم سبحانيشنهادیچه پ: گفتم ي کنجکاوبا

 کنمی میبگی احساس غرينجوری ای بی دختر بگو بهی چیخانم سبحان: کرد و گفت ی اخم مصنوعی سبحانخانم
  يشنهادی پ چهنی جون بگی بیباشه ب: زدمو گفتميلبخند

  تهرانمی با من برایب:ی بیب
  یتهران تهران برچ: تعجب گفتمبا
  نکرده ؟داشی پی بابات گشته ولدنی دوبار مامانتو تو تهران دیکی یمگه نگفت:ی بیب

 چرا گفتم:من
 .  مراجعه کردهیی جاي اداره اهی سال به نهمهی باالخره بعد ادنبالشی بریتونی اونجا ممی برایخب ب:ی بیب

 گهی شهر دهی اما اگه از اونجا رفته باشه هیفکر خوب:من
 شهی کشوره و متختی اونجا باالخره پای کنداشی پيخوای و مي گمشده دارهی که ي درخواست بدیتونیخب از اونجا م:ی بیب

   مربوطش مراجعه کرديبه اداره ها
  ؟امی من باهاتون بستی نی مشکلنیکنی میشما اونجا زندگ:من

  امی در بیی منکه از خدامه از تنهازکمینه عز:ی بیب
  ؟نی بهم اعتماد کننیتونیچطور م:من

  گنی راست مشهی ادم هميچشما:ی بیب
 .... زن واقعا به دلم نشسته بودنی شدم ارهی خی بی بي زدم  و به چهره يلبخند

 
 

 ازدواج کرده شی سال پنیسر داره که چند پهی از خانوادش گفت که ی بی تو اتوبوس بمی بعد به طرف تهران حرکت کردروز
 پنج ی بی پزشک ،همسر بگهی دیکی هی دانشجوشونیکی دو تا نوه پسرم داره که هیو مهندسه عروسشم ادم مهربون ودلسوز

 دوست داره در ی بی کنه اما بی زندگششی اصرار داره که بره پیلیخ ی بی پسر بکردی می فوت شده و تنها زندگشیسال پ
 . کنار خاطراته همسرش باشه

 ؟ي کجا بریخواستی مشهد مگه ميای بنکهی مادر تو قبل از انیصا:ی بیب
 تونستمی نداشتم از باباام نمی که مادرم داخلش بزرگ شده بوده اما خب بازم اونجام ادرسي برم شهرخواستمیراستش م:من
  کردی چون بهم شک مرمیبگ
 کردهی مداشی بابات پرفتهی خب مطمئنا مادرت اونجا نرفته چون اگه مدی بای بوده ولیفکر خوب:ی بیب
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 دی فکر به ذهنم رسنیدرسته بعد ا:من
 

 می و انداخت در خونه و در باز کرد و وارد شددی کلی بی تهران بمیدی رسباالخره
 
 
 ي سه چهار ساله نو سازدیرسی به نظر می بود ولیمی خونه قدهی می و انداخت رو قفل و بازش کرد وارد خونه شددی کلی بیب

 واقعا ی ولی خونه از داخل سنتمی رم باز کرد و داخل شدي در ورودی بی بزرگ بود و سرسبز ببای تقراطشی بود حییالیشده و
 بهم گفت برم تا صبح استراحت کنم چون خسته ی بی گوشه بهی می گذاشتالمونویوسا نکهی بود بعد از اکی و مرتب و شزیتم
 .  صبح بودمی راحم به ساعت نگاه کردم ساعت سه و ني

 به ی کدمی اتاق اشاره کرد و گفت اونجا برم بخوابم ازش تشکر کردمو رفتم طرف اتاق ،وارد اتاق که شدم نفهمهی به ی بیب
 . خوابم برد چون واقعا خسته بودمی کدمویتخت رس

 
 .میخوردی تو اشپزخونه صبحانه ممیداشت ی بی ببا

  ؟زنهی پسرتون بهتون سر می بیب:من
 دارن اگه سر نزدن زنگ حتما ادی چون مشغله زی ولنطوری پسرم و عروسمم همزننی سر مادیاره دخترکم نوه هام ز:ی بیب
 . زننیم

 ...یول..چه خوب:من
 ؟ی چیول:ی بیب

  بهی دختر غرهی اونم ننی ببنجای منو اادیبنظرتون خوششون م:من
 .ستنی نیی ادمانطورینگران نباش اونا ا:ی بیب

  جلو بود و من عقبی بی گفت دنبالش برم ،بی بی از صبحانه ببعد
 

 . باشهنجای انی زمری رفت فکر کنم زنیی پاخوردی منیی رفت و از اونجام که چند تا پله پااطی تو حرفتمی سرش مپشت
 بود کی کوچتیی سوهی داخل دستش باز کرد گفت برم داخل پشت سرش رفتم داخل ،دیبا کل و در ستادی ای در اهنيروبرو

 .   داشتمیی اتاق داشت حموم دسشوهی هال و هی اشپزخونه و هیکه 
 ی تا بنجای اارهی رو بی شهرستاني دانشجوهاکردی می رو درست کرد و سعنجای که شوهرم زنده بود اشیچند سال پ: ی بیب

 انبار هی هی عالی بشه برا زندگزی نذاشته اگه تمنجای پاشو ای کسگهی بست دشهی همي که چشماشو برایسر پناه نمونن از زمان
 و ی راحت تر باشنجای انکهی اي براي بردارازتوی مورد نلی خودت وساي براینتوی مادهی زلهی بغل هست وسنی همکمیکوچ

 .  خودت اماده کني رو برانجای نکنه اتتیرفت و امد خانواده پسرم اذ
 ی بیممنون ب: زدمو و گفتم ی از سر خوشحاليلبخند
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 استراحت ي بودم اما برای بی بشی اوقات پشتری بدمی چازموی مورد نلی کردم و وسازی تمی بی و به کمک بنیی پاتییسو
 .رفتمی منییپا

 . شده بودم دست و صورتم و شستم و باال رفتمداری از خواب بتازه
   داخل صدامم بردم باالرفتمی منطورکهیهم
 .....  ي ندشبی من قربون اون صورتت برم از دی،عسلی عشقم کوشی بیب:من

 .  حرف تو دهنم موندکردی مگامی که داشت با دهن باز ني دختربا
 واال یزنی شوهرتوصدا مي اوا خاك به سرم ابرو برام نموند اخه دختره خنگ مگه دارکردمی مگاشی درشت داشتم ني چشابا

 .یزنی صدا منطوریمردم شوهراشونم هم
 حرکتم به نی و صدامو صاف کردم ،دختره ام انگار با استادمی به خودم اومدم و صاف امیری خود درگانی بعد از پاباالخره

 ستادمی حرکت پاشد اومد طرفم منم پا به فرار گذاشتمو رفتم پشت مبل واهیخودش اومد با
  ؟ی هستیتو ک..  تو ای همونجا جلو نستایوا:من    

 ...نیروژ:ی بیب
 کردی دستش بود با تعجب به ما نگاه میی که دوتا فنجون چای در حالی بیب
  ؟نیکنی مکاری چنیدار:ی بیب

 ! منو بزنهخواستی منیا: دستمو دراز کردم طرفه دختره و گفتم من
  تو رو بزنم ؟خواستمی میهاااا من ک:دختره

 
   تو رو بزنهخوادی پاشه میمگه هر ک:دختره

  ي تو با جذبه پا شدینچ ول:من
   بغلت کنمخواستمیم: که خندش گرفته بود گفت دختره

 واقعا؟؟: و گفتم رونی شد و از پشت سنگرم اومدم بی خالبادم
  اره واقعا: دختره
 ی خودمیدوست جون: اومد طرفم و دستش انداخت دور گردنم و گفت بعدم

  نی شد چه زود دختر خاله شد ا گردچشام
 .  دوستم مثل تو بانمک باشهکردمی شده فکر نمدای برام پدی دوست جدهی گفت ی بی بیوقت:دختره

 ��!!!هااااا:من
  نی شما چه بامزه ايوا: بلند شد وگفت ی بی دفعه صدا خنده بکی

  مونهی همساي دختر خانم اکبرنی مادر روژنیصا: رو کرد به منو گفت بعد
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 نیگفتیخو زودتر م!!!اهاان :من
 نهیشی به دل مافتی قي تو چه نازيوا: و رفت رو مبل نشست منم شوت کرد رو مبل گفتدی دستمو و کشنیروژ
  ممنون: با خنده گفتممن

  يری ازش کمک بگیتونی همسن توئه برا ثبت نام مدرسه منیروژ:ی بیب
 .  نمونديزی بر من چنی و که شما گفتزی هم چی بیاااا ب: با اعتراض گفت نیروژ

 .  و سر تکون داددی فقط خندی بیب
سالمه خونوادمون چهار نفرن منو مامان بابامو داداش 17 ي احمدنیمن اسمم روژ: صورتشو طرف من کرد و گفت نیروژ
 فعالم شی ذره پهی ذره فقط هی من ستی ننی اما نظر من ازنمی حرف میلی خگهی مامانم مهی تر از خودم ،رشتم تجربکیکوچ

 به حالت اماده باش در فتهی نگم بهتره چون اگه چشمم به چشمش بکه  هوامو داره داداشمشهی دوست دارم همیلیبابامم خ
 ... امیم

 شجره نامت بود؟: حرفاش که تمام شد گفتمشدی صحبتاش فقط هر لحظه دهنم باز تر منی طول ادر
  بازم تکرار کردم؟يوا: اروم زد رو صورتشو گفتنیروژ
 ؟!و؟یچ:من
 !کنمی تند تند صحبت مشمی مری که هر موقع جوگنیهم: نیروژ
 !اهااااان:من
 

 موند و شمونی ذره تا ظهر پهی فعال اونم فقط شی به قول خودش پای بود و البته پرحرف یطونی دختر مهربون و شنیروژ
 . بعدم رفت خونشون قبل از رفتنش قول داد دوباره بهم سر بزنه

 بهم گفت برم ی بی تو کارا خونه کمک کردم شب بی بی کردم بعدم رفتم باال به بيری گرد گهی و تیی سونیی رفتم پامنم
 . می دنبال مامانم بگردمی برمیخوایزود بخوابم چون فردا م

 
 .  نشستمی بی گذاشتمو بغل بمارستانی بسی رئيمدارك و جلو    
 .  نی کمکم کنکنمی خانم هستم خواهش منی من دختر اکننی هستن که ثابت می مدارکنایا:من

 . کننی مراجعه ممارستانی بنی چند نفر در روز به ایدونی مگذرهی موضوع منی چند سال از ایدونی میدخترم ول:دکتر
 فعال دهی که به ذهنم رسيزی برم ،فقط تنها چدی کجا بادونمی دارم واقعا نماجیون احت دکتر اما واقعا به کمکتي اقادونمیم:من
   کارهنیهم

 . برهی زمان می نگام کرد و گفت باشه دخترم ولي با دلسوزدکتر
 . نی کارو برام انجام بدنی فقط استی نیمشکل: ذوق گفتم با

 شماره از خودت بهم بده تا بهت خبرشو بدم شماره رو دادم بهش و هی دنبالش بگردن حاال شما سپرمیباشه به چند نفر م:دکتر
 .می اومدرونی از اتاق بی بیمن و ب
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 اومده باشه فقط خدا نجای و ممکنه مامانم اگذرهی مسشی وقته از تاسیلی که خیمارستانی اومدم بی بی شدم با بداری که بصبح
 . کارم درست بشهکردمیخدا م

 
 دمیشب زودتر خواب.  شهی خودم باشم پول پس اندازمم باالخره تموم مي کار براهی به فکر دی باگذرهی هفته از اون ماجرا مکی

 .تا صبح زودتر پاشم دنبال کار بگردم
 
 

 نگفت و سر يزی چدی اصرار مو دی برم دنبال کار اولش مخالفت کرد و گفت برات زوده اما وقتخوامی گفتم می بی به بصبح
 .تکون داد

 فقط اون ادی باال داره به طرفم میلی با سرعت خدمی دنی ماشهی دفعه هی که سوار واحد بشم ابونی اونور خرفتمی مداشتم
 .  بشمنی بود تا پخش زمی سانت کافهی فقط گرفتی بکنم ،اگه ترمز نمتونستمی نميلحظه خشکم زده بود و کار

 افشی و قپی نگاه به تهی طرفت ،ادی داره منی ماشینیبی نميخانم مگه کور: اومد و گفتنیی پسر پاهی باز شد و نی ماشدر
 .  زده بودمی دودنکی عهی دی با کفشا کالج سفی شلوار مشکهی با دی سفشرتی تهیانداختم 

 پسند شد ؟:پسره
 ؟یچ:من

  افمی و قپیت: پسره
 فقط به یزنی منگلم مکمی سه در چهاره یلی خافتی قی ولیستی بدك نيا: چونم زدم و گفتمری خودم و نباختم و دستم زمنم

 . باشهتونهی مي چطورشعوری ادم بهی کردمی داشتم نگاه مکردمی نگاه نمافتیق
  ؟نیخانم حرف دهنتونو بفهم: گفتکردی که با دهن باز نگام مپسره

 نجای اگه ايری سرعت منقدی ای شلوغنی تو شهره به ای اونم چابونی سر جات تو تو خنمی ببنیبش: صدام رفت باالگهید
 نقدری واال مردم تو جاده ام ایدونی شو نمرونی تو که فرق شهر و بای من کورم یی توستمی من نهی مقصر کمی بدونمیبخوا

 بهش نکهی مردکه خل وضع بعدم بدون اینی ببنتوی متر شماره ماشلوی بزن به چشمت کنکی عهی برو الاقل رنیسرعت نم
 . بود و سوار شدمدهیکه تازه رستوجه کنم رفتم طرف واحد 

 .  کار داخلش بود انتخاب کردمو برداشتمی روزنامه که اگاههی ستادموی دکه روزنامه ايروبرو
 .  و شروع کردم به زنگ زدندمی که برام مناسب بود خط کشیی کارادور
  کاري روزنامه برانی دادی شما اگاهدیسالم خانم ببخش:من

 :...خانم
  ؟نیپس استخدام کرد:من

 :.....خانم
 ممنون خدانگهدار:من
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 . رو گرفتمی دومشماره
  روزنامهنی استخدام دادی شما اگاهدیسالم ببخش:من
 :....اقا

  خدمتتونرسمی مگهی ساعت دکی تا نی زحمت ادرسو لطف کنیپس ب:من
 :.....اقا

  ممنون خدانگهدار:من
 .بود که بهم داده ی و حرکت کردم طرف ادرسپاشدم

 
 
 .  ساختمون شش طبقه بودهی بای نگاه انداختم تقرهی ساختمون روبروم به

 . سالم گرم جوابم بودکی جلو و به نگهبان سالم دادم که عوضش رفتم
  گهی استخدام دادن دی آگهنجای پدرجان ادیببخش:من

  ي اومدی اگهياره دخترم برا:نگهبان
 بله:من

  چند لحظه صبر کن هماهنگ کنم برو باال: نگهبان
 باشه:من

 .  گفت برم باال تشکر کردم و وارد ساختمون شدمقهی و بعد چند دقی رفت داخل اتاقک نگهباننگهبان
     
 !!!  ماماني باال وارفتمی پنج طبقه رو مدی بایعنی در کار نبود ي برمو نگاه کردم آسنسوردور

 هی که یسی عجب ادم خسرمی رو بگنجای اسی رئي گلوخواستیبه خس خس افتادم دلم م نمی سگهی ددمی باال که رستا
 .  خراب شده درست کنهنی بر اتونهیاسانسور نم

  دییبله بفرما: گفتتی در و باز کرد و با جدظی غلشی اراهی خانم با هی واحد و زدم که زنگ
   استخدامتون مزاحم شدمی اگهيبرا:من

 ..  داخلدییبله بفرما:دختره
 بلغور ی چی پشت گوشدمی برداشت نفهموی نشست گوشزشی پشت ممی نشستم منشی صندلي سرش وارد شدم و روپشت

 .   شون جلسه دارنسیکرد و بعد رو به من گفت صبر کنم که رئ
 نی و لحن صحبتش بود ای ،فقط اون لحظه چشمم به منشرونی گذشت که در باز شد و چند تا مرد اومدن بي اقهی ده دقهی

 فقط اون لحظه دمی خاك توسرش کنن من به جاش خجالت کشومدی ممی شد چه عشوه اي طورنی دفعه اهیچرا صداش 
 .  شماره رد وبدل کردن اجازه ورود دادندوساعت  سر جام،باالخره بعدنمی ادم بشنیتونستم فکمو جمع کنم و ع

 .  تقه به در زدم و وارد شدمچند
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 . نشسته بود و سرش تو برگه ها جلوش بودزیم پشت يمرد
  من اجازه دادم:مرد
 بله؟:من
 من اجازه ورود دادم ؟: مرد
 به نکهی رفتم داخل و بدون ادیی و در و بستم و در زدم که گفت بفرمارونی هرکول ،دوباره رفتم برهیگی خودشم خودشو مچه
 . جلوش نشستمارمی خودم بيرو

 خب؟:مرد
 !به جمالت:من
 بله؟: مرد
 ! با خودم بودم اقایچیه:من
  ؟تونیاهان بله خوب سابقه کار:مرد
   ندارميسابقه کار:من
 مدرکتون؟:مرد
  نگرفتمپلومموید:من
  نجای انی اومدیبعد اونوقت با چه اعتماد به نفس:مرد
 نینیشی ماستی رزی که شما پشت میبا همون اعتماد به نفس:من
  واالستی عار ن از حرفاش کار کهومدی زور مهی چخو
 
 

 ببندن ششونوی دادن نتی باالخره اقا رضاکردمی داشتم نگاهش مينجوری خنده منم همری دفعه زد زهی نگاهم کرد وکمی مرده
 هی جلو من گذاشت و وانی لهی اومد داخل و ي چاینی سهی با انسالی مرد مهی بزنه چند تقه به در خوردو یتا خواست حرف. 
 .  بعدم رفتسشوی جلو رئوانمیل

 اما شرط کنمی قبولت مي که داری و مدرك ناقصی کمی خوبه ،با سننی و ای  هستيدختر جسور: رو کرد به من و گفتمرد
 ! داره

  ؟یچه شرط:دمی پرسي کنجکاوبا
ه با  ککردمی داشتم با تعجب نگاش مستادی کرد اروم اروم طرفم قدم برداشتو روبرو ابشی پاشد و دستاشو تو جزشی پشت ماز

 ادی خوشم میلی مثل تو خییاز دخترا:  گرد شد بغلم رو مبل نشست و خودشو چسبوند بهم و گفتشتری که کرد چشمام بيکار
 . ی من باشاری دراختمی ساعتمی نهی تی بعد ساعت کاردی اما باکنمیم  استخدامتنیمونی میافتنی شئ دست نهی نیع
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 انگار شکه شده باشه هوی رو لباسش ختمی برداشتم و رزی مي رویی به خودم اومدمو چاعی جلو که سراوردی داشت مدستشو
 توجه نشمیری بگومدیپاشد و با لباسش شروع کرد به باد زدن از فرصت استفاده کردمو پا به فرار گذاشتم به صداش که م

  نمی ببيریکجا م:و گفت  جلومو گرفتی که منشرونی برم بخواستمینکردم م
 .  اومدمرونی اومدم و از ساختمون بنیی دستم محکم هلش دادمو از در دفتر خارج شدم با سرعت پله ها رو پابا

 از بغل اتاقک رد شدم که چشم نگهبان بهم عی حتما از باال بودن سرکردی داشت با تلفن صحبت می تواتاق نگهباننگهبان
 . دختر صبر کنيریکجا م: و گفترونیافتاد و اومد ب

 خلوت نشستم و دستمو رو قلبم گذاشتم و ي کوچه هی ازشون نبود تو ي خبرگهی که دیی تا جادمی کردمو دوشتری بموسرعت
 استراحت پاشدم به راهم ادامه قهی اب و برداشتم اب خوردم بعد چند دقي بود بطري روز گنددم،عجبی کشقیچند تا نفس عم

 .دادم
 
 

  خوب نبودشی جاها ساعت کاری جاها واقعا مناسب نبود بعضی بعضی ولگشتمی روز بود در به در دنبال کار مچند
 .شدمی ممونی از اومدنم پشدمیدی صاحب کار و مفی که نگاه کثمیی جاهاهی

 ... مغازه افتادهی خونه که نگاهم به دره گشتمی داشتم بر مدی نا امبایتقر
 
 
 .   نشسته بودزی جوون پشت مي اقاهی رو باز کردمو وارد شدم ی فروشنکی مغازه عدر

  سالم:من
 دییسالم بفرما:اقا

   مزاحم شدمنی در زده بودي روی اگهيبرا:من
 . نی سابقه کار دارمییبله خب شما جا:اقا

 ؟....ياقا:من
  زند هستم:اقا

 به کارم ادامه نیود بی ماه براتون کار کنم اگه ازم راضکی تونمی می ولي دارم نه پشتوانه اي زند من نه سابقه کارياقا:من
 ... بدم اگه بتونم

 .  ازت داشته باشمی مدرکهی افتاد ی که اگه اتفاقي بددی و باتیباشه باشه فقط بهم کارت مل: و گفت دی تو حرفم پرزند
 نی قبول کردیعنی: ذوق گفتمبا

   کارنی به ای تر باشازمندیاره دختر خوب به نظرم تو ن:زند
   ممنون ،ممنونمیلیخ:من
 . کارتو شروع کنایفردا صبح ب:زند



     منی عسلیرمان زندگ                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 30 

  باشه بازم ممنون،خدانگهدار:من
 خدانگهدار:زند

 شده بود انگار ییهوی کرده بودم نه به االن که استخدامم ری خر تو گل گنی نه به اون که عرونی از مغازه اومدم بی خوشحالبا
 . معجزه شده بود

 دی افتاد فهمینیری تا چشمش به جعبه شی بید خونه که شدم ب گرفتمو حرکت کردم طرف خونه،وارینیری جعبه شهی راه يتو
 . زنهی سر به محل کارم مهی و که بهش گفتم گفت حتما انی از کارم جردنی کردم و شروع کرد پرسدایکار پ

 . بودزی انگجانی برام هنی و اارمی از زحمت خودم پول در بخواستمی بار بود منی اولدمی اونشب خوابباذوق
 

 .  شدمداری بمی االرام گوشي با صداصبح
 .  خوردمی بی ساده زدم و صبحانه و رو با بپی تهی

 . شدمی برام اورده بود رد شدم راهی بی که بی قرانری از زنکهی از ابعد
 

 .نی اوردفیبه به خانم تشر: من زند سرشو باال کرد و گفتي پاي مغازه شدم که باصداوارد
 
  دمی زودترم رسقهی ها هنوز دودقدمیسر موقع رس: ساعتم نگاه کردم و گفتم به

 ...یراست.ستی نی بودن شما که شکمیبله به ان تا:زند
 بله؟:من
  ؟دونمایمن هنوز اسمتو نم:زند
  یاحی رنی ،صانیاسمم صا:من
 ي داریاسم قشنگ..... نیصا: زند

 ایدنبالم ب: طرف من کردو گفتصورتشو
 اومد ي هر مشترنجای تو ادمی کار مناسب بهت مهی پس ي نداري کار تجربه انی تو ادونستمیم: سرش رفتم که ادامه دادپشت

 طور شغال خوش نی تو اتی بدون راز موفقنوی ايدی با حوصله بهش جواب می بد خلقچی امتحان کنه بدون هنکیخواست ع
 خواست ی اتاقش هر کنمیا: اتاق اشاره کرد وگفت هی بعد به ادی مسنج نایدکتر ب12تا9 صبح از ساعت هی با مشتريرفتار

 که بعداز ظهرها ي باقري و به اقايریگی ملی انتخابشو کرد سفارشش و ازش تحومی ،هرکنجای ایفرستی کنه منهیچشماشو معا
و پول ازش  يدی ملی سفارششو خواست بهش تحوي اگه مشترنی و همچنيدی ملی تحوادی منکای درست کردن عيبرا
 . مفهومهنجای تا ايزاری و تو صندوق پول ميریگیم

 بله:من
 و ي باقري اقای نکندمی ناامدوارمی زدم مجبورم اونجا باشم امگهی شعبه دهی کارمو گسترش دادم و نکهیمن به خاطر ا:زند

 .  باشنی کارت ازت راضدنی بعد از ددوارمی مشغول به کار هستن امنجای وقت ایلیدکتر خ
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 خودمم نجای البته انی محجوب و خوبي هر دو تاشون ادمادمی و دکتر ندي از باقري رفتار بدکنمی کار منجای که ای چند وقتتو
 .  بعد دو روز اخراج بشمخوادی شکل کارمو انجام بدم دلم نمنی به بهترکنمی میسع
 وی منو از جا  پروند گوشلمی موبای که صدل کس نبودچی مغازه خلوت بود و هخوردمی مي  مغازه نشسته بودمو داشتم چاتو

 .  شدمرهیبرداشتمو با تعجب به سماره ناشناس خ
 الو: و زدم گفتم دیی تادکمه

  مارستانمی بسیسالم دخترم رئ-
 

 برم دکترم گفت نگران نباش من هستم برو ی دوساعتهی حتما دی اومده باشی برام پي رفتم به دکتر گفتم که کار ضرورعیسر
 .ت برسبه کار

 .  رفتممارستانی گرفتمو طرف بنی ماشهی عیسر
 .  چطور خودمو به دفتر دکتر رسوندمدمینفهم

 .  دکتر قرار مالقات داشتمي من با اقادیببخش: گفتمی به منشرو
  ؟فتونی شرلیفام:یمنش
 .  هستمیاحیر:من
 . دیچند لحظه صبر کن: یمنش
  دکتر منتظرتونندییبفرما: صحبتش گفتانی رو برداشت و با دکتر هماهنگ کرد و بعد پای گوشیمنش
 ممنون:من
 . دکتر وارد شدمدیی تقه به در زدم و بعد از گفتن بفرماچند
 سالم:من

  نیسالم دخترم بش:  دکتر
 .نی کرددای پمیزیچ: نفره نشستم و گفتمهیروبه رو دکتر رو مبل :من

 داشتن صحبت کردم چون مطمئنا احتمال یی باالي که سابقه کارییمارستانای بي خودم با همه مارستانیمن عالوه بر ب:دکتر
 .   مشتاق به کمک شدنتتی وضعدنی اونا هم بعد از شنادهی رفت و امده داشته زمارستانای بنی مادرت تو انکهیا

 . دادمی اجهیخب نت:من
 نفر فلج از هی چند نفر نیاز ا..  ممکنه ری مادر شماست غمی بدوننکهی ای شدن ولدایبا نام و مشخصات مادر تو چند نفر پ:دکتر

 . مراجعه کردنمارستانای بنی به ای جزئي هايماری بي براهی بقیپاها اعالم شده ول
 . قدر کمکت کنمنی هم ادرس هاشونه دخترم من فقط تونستم همنایا: برگه جلوم گذاشتو و گفتهی دکتر
 . بگم واقعا ازتون ممنونمی چدونمیا نمدکتر من واقع:من

 . ی کندای اگه مادرتو پشمی دخترم واقعا خوشحال مکنمیخواهش م: دکتر
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 .  اومدمرونی دکتر بازم تشکر کردم و از اتاق باز
 ی اومده ،اونم گفت مشکلشی برام پی مهمیلی رد کنه چون کار خی بهم مرخصي دو روزهی به زند زنگ زدمو گفتم عیسر

 .ادی دو روز و به جام بنی که اکنهی صحبت مي با باقرستین
 .  بلند کردمی تاکسي که اول از همه نوشته بود انداختم و دستم و برای نگاه به ادرسکی

 .  به پالك روبروم کردم و اف اف و فشار دادمینگاه
 ه؟یک: دیچی اف اف پي زن توهی يصدا
  دم درنیاری بفی چند لحظه تشرشهی خانم مدیببخش:من
   بودنیی مبل نشسته بودمو سرم پايرو
 . که جلوم قرار گرفت سرمو بلند کردمو تشکر کردمی شربتوانی لبا
 .   انداختمی نگاههی که روبروم نشسته بودن یانسالی اقا و خانم مبه

 . نی مراجعه کردمارستانی بنیبه ا.... خی مدارك شما تو تارنی مزاحمتون شدم، طبق ادیببخش:من
 ....  مجهز بود،اما تو چرامارستانی چند تا بنی مسموم شده بودم اون زمان فقط همادمهیبله دخترم :مخان
 بار که کی از ری از اون روز به بعد به غشهی سوء تفاهم مادرم مجبور به ترك خونه مهی بر اثر شی سال پستی به بکینزد:من

 که ی چون اون موقع نوزاد بودم ،چند وقتدونستمی نمیچی ماجرا ه من ازمی ازش نداري خبرگهی شده ددهی تهران ديمادرم تو
 . کنمداشی دنبالش بگردم و هر طور شده پم گرفتمی تصمدمی موضوع و فهمنی اشهیم

 ....  کهیاما دخترم من اون: خانم
 به هی شبي چهره اکنهی که در و باز می دارم ،ارزو داشتم کسيادی من به مادرم شباهت زدونمیم: و گفتم دمی حرفش پروسط

 ...  االن مطمئن شدم کهی تر داشته باشه ولریمن حاال هر چند پ
 .نیدر هر حال ممنون به حرفام گوش داد:من
 کمکت میشی از دست ما بر اومد خوشحال می کن اگه کمکادداشتی هستم شمارمم ی دخترم من سماواتکنمیخواهش م:اقا
 . میکن

 . اومدمرونی از خونشون بیم و بعد از خداحافظ کردادداشتی رو ی سماواتي اقاشماره
 یعنی ایخدا: باال کردمو گفتمن،سرمویی  چند قطره اشک از چشمام اومد پاداشتمی اتوبوس قدم برمستگاهی اروم به طرف ااروم

 ؟!شه؟ی میبعدش چ
 

 .  و تو در انداختم و وارد شدمدی واحد شدمو خودمو به خونه رسوندم کلسوار
 .  نگاه به ساعتم انداختم ساعت ده شب بودهی خاموش بود ی بی خونه بالمپ

 لباسامو عوض دیترکی قرص سر درد خوردم چون واقعا سرم داشت مهی شدمو تمیی عادت داشت زود بخوابه،وارد سوی بیب
 .کردم
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 گرفتم که شیه رو در پ راه اشپزخوندمشی که شدم ندی بی ادرسا ،وارد خونه بهی سر بزنم و برم دنبال بقی بی رفتم به بصبح

  زکمیسالم عز: من سرشو بلند کرد و با لبخند گفتي پاي با صداخورهی میی داره چاي غذا خورزی نشسته پشت می بی بدمید
   جونی بیسالم ب:من

   صبحانه بخور دخترکمایب:ی بیب
   خونهي اومدری دشبیچرا د: گذاشت جلوم و گفتختی برام ریی چاهی هم پاشد ی بی نشستم ،بزیپشت م:من
 .  زنگ زدمارستانی بسی رئروزید:من

 خب؟: گفتجانی با هی بیب
 ام کمک خواسته و تونسته با مشخصاته مامانم چند گهی ديمارستانای گفت از بمارستانی منم  رفتم بششیگفت برم پ:من
 . شدریم د کردداشی ادرس که تا پهی رفتم دنبال شبی کنن ادرس اون چند نفر و بهم داد ددای پوینفر

 ؟ي کرددایخونشونو پ:ی بیب
 . اره اما اون مامانم نبود: گفتمی ناراحتبا
 من دلم روشنه حاال تو برو به یشونی پرنقدری چرا ازکمینگران نباش عز: گذاشت رو دستم و گفت یدستشو با مهربون: ی بیب

  شونهی دنبال بقي بريخوای می ام سر بزن خدا بزرگه ،حاال کگهی ديادرسا
  برمخوامیاالن م:من

 ؟يریاالن؟مگه سر کار نم:ی بیب
 . گرفتمیدو روز مرخص: من

 ام؟ی من باهات بيخوایخوبه ،نم:ی بیب
 . برمدی که خودم باهی راهنی ای بینه ب:من

 ی هر جور راحتزکمیباشه عز:ی بیب
 . حرکت کردمي کردم و به طرف ادرس بعدی خداحافظی بی از خوردن صبحانه از ببعد
 
 . اونام مامانم نبودنی کنم ولدای ام پگهی دي تموم شد و تونستم سه تا خونه می روز مرخصدو
 . خوابم بردی کدمی برگشتم طرف خونه و نفهمی خستگبا
 

 من یدونستی مگه نمی بیب: شدم و با غر غر گفتم ی بی وارد خونه بدمیپوشی از لباسامو کج و کوله مکی که هر نطوریهم
 .... ي نکرددارمیر کار چرا زودتر ب برم سدیامروز با

 .  خشکم زدکننی چشمم به دو تا پسر جوون افتاد که دارن نگاهم متا
 ستادهی لنگ پا واهی سرم کج و کوله موهام اشفته ي تو دهنم مقنعه روفمی لنگه کفشم تو دستم بند کهی بود ی وضعهی اصن

 .  داشتمکی تونرشی باز و بسته حاال خوبه زونی در میکیبودم  دکمه ها لباسم 
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 .  کله هر سه تامون به طرفش برگشتی بی بي صدابا
 ....  که گفی از عکسنمیا:ی بیب
 ن؟ی شدنیچرا شما همچ: خنده و گفتری اون دو تا پسر زد زي بهت زده ي افهی منو قي افهی با قی بیب
 . از تو دهنم ول شد افتادفی بند کی بی حرف بنی ابا
 .ای برو تو اتاق لباساتو درست کن بنی صاهی چه وضعنیا: رو به من گفتی بیب
 نی دومنی اکردمی فکر منی به اکردمی که داشتم لباسامو درست می اتاق شدم تو مدتهی انداختمو راهنیی خجالت سرمو پابا

 . در اوردمي بازهیباره زا
 . نشستمی بی از درست کردن لباسام رفتم تو هال و کنار ببعد

 . کنمتونی بهم معرفنیخب بزار:ی بیب
 نوه نی اقا ارشونیا: داشت دراز کرد وگفتی و صد البته خوشگلطونی بامزه و شافهی که قي دستشو به طرف پسری بیب

  منکیکوچ
 بزرگ من هستن،بعد دستشو انداخت دور ي بد نوه ایام اقا ار اخموي اقانیا: دراز کرد و گفت ی بعد دستشو به طرف پسر بغلو

 . خانم که براتون گفته بودمنی خانم خوشگله ام صانیا:شونمو گفت
 .ومدی به نظرم اشنا میلی خمی شده بودرهی فقط بهم خابدی من و اراما
 . دمی ندیی من تو رو جانمیبب:ابدیار
 اومد چون همزمان با انگشت اشاره همو ادشی خاطره برام زنده شد و چشام گرد شد فکر کنم اونم هی صداش دنی شنبا

 تووووو:می وبا هم گفتمینشونه گرفت
 

 ن؟؟؟یشناسیشما همو م:ی بیب    
 ؟یکنی متی ام حماقهی طور ادما عتنی از ادونستمی نمی بیب: بدایآر
 ادم هی گفتم شی چند وقت پادتهی ی بیب:و خونسرد جلوه دادم و گفتم اما خودمکردمی اگه جاش بود همونجا خفش میعنی
  بزنه بهم؟نی با ماشخواستی و کور مشعوریب
 خب؟!یاره گفت:ی بیب

 .  شماستي نوه نی همزدی مشیخب اون ادم که ش: من
 ؟ی حرفا رو بهم بزننی ایکنیچطور جرئت م: بدایار

  حرف حق تلخه:من
 ن؟ی با صای تصادف کنیخواستی مابدیواقعا ار:نیار
 !! مننی هاس که زل زده بود به ماشدهی ندنی ماشنی انگار از اابونی بود وسط خستادهی مجسمه وانی خانم عنیبابا ا: بدایار

 فقط به فکر پز دادن و جلب رسهی پاتون مری زنای طور ماشنی ها بهترم که تا اي از امثال شماعقده ادهی ندنیواال من ماش:من
 !!نینظر
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 ..من: بدایار
 . لحنت بد بودیگی می بد شماام بفهم چای دهه شورشو در اوردن ارنمی ببنیساکت ش: ی بیب

 ؟ی دختره چنیپس ا: بدایار
 . هاتو دادمیی گواوهیمن جواب : من

 . میدیکشی بد با چشمامون بر هم خط و نشون مای شام من و ارزی شام ،سر مي برامی برنیباشه بس کن:ی بیب
 بود که باعث شد زود باهم دوست ی و مهربونطونی پسر شنی بود اری ادم حال بهم زن و رو اعصابابدی ارنکهیا خالف بر
 .می و راحت باشمیبش
 

 ونیزی دوشاخ که رفته رو مبل روبرو تلووالی گوشه رو کناپه نشستم اون ههی شام و کمک کردن تو جمع کردن ظرفا رفتم بعد
 .دی دی ملمی داشت فالی خینشسته بود و ب

  ؟ی خانم شما کالس چندمنیخب صا: پاشد اومد کنارم نشست و گفتدنمی با دنیار
  رستانی سوم دبرمیم:من
  عمو جونیخوب:نیار

 !!یکوچولو خودت: رو کاناپه برداشتمو محکم زدم به سرش و گفتمبالشت
 بله مشخصه: سرشو مالش داد و گفتدیخندی که مينجوری همنیار

 مگی که مدونمیم:من
 
 
 !!نایزود با هم جور شد:ابدیار
  کني حسودخوادیبه توچه تو نم:نیار
  شما حسادت کنم هوم ؟؟؟یاخه به چ: با پوزخندگفتابدیار

 .!!!می گنده دماغ بهتري از تومی باشی حاال هر چای داریی اعتماد به نفس باالیلیخ:من
 ؟؟؟؟.دنی به قول تو گنده دماغ جون منی چند تا دختر به خاطر همیدونیم:ابدیار
  و راست گفتنیا:نیار

 . مثل اون باشندی ام باهی و کور باشه بقي عقده ای هرکیعنی دخترا هی بقیگیخوبه م:من
 زورت اومد؟:ابدیار

 هی بقنی ؟نه اقا پسر من باال خونه رو عزنمی له له متی دارم از دورای چاکتم ؟نهی عاشق سادی زورم بدی بایبعد اونوقت براچ:من
 .اجاره ندادم

 .  شدرهی خونیزی پوزخند زدو دوباره به تلوهی ابدیار
 .  بوددهی هنوز تو اشپزخونه بود و حرفامو نو نشنی بیب



     منی عسلیرمان زندگ                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 36 

 . دنی رفتن خوابازدهی ساعت ابدی و اری بی بمیدی و خندموی گفتنی با ارکی ساعت تا
 نوه ام باالخره تو نی ،اشدی البته دستش به من نخورد چون قلم ممی بخوابمیا کتک فرستاد تا بر پاشد مارو بابدی که اراخرش

 . دنشی به مادربزرگش رفت اونم زود خوابزی چهی
 

 و با صرار گفت دی منو دنی اراطی خوردمو و آماده شدم که برم سر کار تو حتیی شدم صبحونمو همونجا تو سوداری که بصبح
 . ارواح خاك عمم به ناچار بودگهی ناچار قبول کردم بله درسونه،بهیکه منو م

 چه نیی که چراغاش روشن شد نگاه کردم ،فکم اومد پاینی و زد به طرف ماشچیی دکمه سونی ارمی که اومداطی از حرونیب
 .  بودی اسپرتنی خوشگل و بود و ماشیلیخوشگله رنگش خ

  اسدهی ندنی ماشگهی منهی ببیجمع کن بابا هر ک:ه و گفت خندری زد زدی که منو با اون چهره دنیار
   خوشگلهیلی خییخدا:من
  ابدهی ارقهی سلنی ماشنیاره ا:نیار

 . انی بهم نمباشی زشته اصن ترکیلیپس خ: کج کردم و گفتم دهنمو
  يکردی مفی ازش تعری االن داشتنیتو که هم: با خنده گفتنیار

  انتخابش کردهی کدوم هرکولدونستمینم:من
 .  حرکت کرد پشت سرش به راه افتادمنی تکون داد و به طرف ماشي و سردی خندنیار

  هست؟یحاال اسمش چ:من
 سیجنس:نیار

  سی سی چیچ:من
 یدونی نمنمی ماشهی خاك بر سرت که اسم یعنی جور نگام کرد که هی نیار
  مورد کم حافظه بودمهی نی تو ای کنم از بچگکاریخب چ: مظلوم کردمو و گفتم افمویق
  مورد بوده؟هی نی همیمطمئن: نیار

 نیا نامرد نشو ار:من
   شهی مرتی که دمی برنیباشه باشه بش: و گفتدی با صدا خندنیار
 
 

 از خنده واقعا کردمی که من غش مکردی صحبت مرستانشی از دوران دبنی راه ارن،تویدر و باز کردم و نشستم داخل ماش    
 . شدهادمی کم نشده که زشیطونیته از ش بوده البطونیش
  جاست ؟نیهم: و نگه داشت و گفتنی ماشنیار

  اره ممنون:من
  دنبالت ؟امیغروب ب:نیار
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   کنمي روادهی پکمی خوامینه م:من
 یباشه هر جور راحت:نیار
 

  خداحافظنمتیبیم:من
 خداحافظ: نیار
 .  بوق از اونجا دور شدهی با نمی شدمو ارادهی پنی ماشاز

 دادی جوابمو گرم مشهی شده ،سالم دادم که اروم جواب داد تعجب کردم اخه همرهی به من خدمی مغازه شدم که دکتر و دوارد
 .  شده بودبیامروز عج

 .  زدم ،رفتم طرف ابدار خونه رفتم و سماور و به برقزمی مي گذاشتم رولموی رفتم و وسازمی تکون دادم و به طرف مسرمو
 . طرف اتاقش حرکت کردمختموی دکتر ري براوانی لهی خودم و ي براوانی لهی که اماده شد ییچا

 . تقه به در زدمو واردش شدمچند
  اوردم براتونییچا:من

  ممنون: دکتر
 .!نیستی سرحال نادی افتاده امروز زیاتفاق: و گفتمزی مي رو گذاشتم روییچا

 کنهی سرم درد مینه فقط کم:دکتر
  براتون ؟ارمیمسکن ب:من

  ستی ندی شدادینه ممنون ز: دکتر
  رمیباشه من م:من
 .  دکتر برگشتمي خارج بشم که با صداخواستمی در ماز

 .... نیصا:دکتر
  دکتر ؟نی بگنیخوای ميزیچ:من

 ....ي که باهاش اومدیاون کس:دکتر
 . اشنا بود که فقط منو رسوندهی ؟فقط نیگیاهان اونو م:من

  اهان ممنون: زد و گفتيخند لبدکتر
  ؟یبراچ:من

 ؟یچ:دکتر
 گم؟یتشکرتونو م:من

 .  نبود برو به کارت برسی خاصزیچ: دکتر
 . رفتمزمی تکون دادم و به طرف ميسر
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 . کردمی دکتر نگاه مي با تعجب به کاراي اخر ساعت کارتا
 .زنهی نه به االنش که بشکن مفتادی به صبحش که داشت پس منه
 

 . سپردن مغازه دستش به طرف خونه حرکت کردمي باقري با اقای خداحافظبعداز
 .  باز کردمو وارد شدمدی و با کلدر
 . شده بودرهی ها خی کنار حوض نشسته بود و به ماهنیار

  سالم:من
 ؟. ي اومدیتو ک: و گفتدی من از جا پريباصدا

   به درزدهی سمی رفتی باکیزک:من
 ...تو:نیار
 .شو قطع کرد در حرفي صدابا
 . ختی بود که از همون لحظه اول کرمشو رنی طرف در رفتم و بازش کردم ، روژبه

 ؟؟یسالم خره خوب: نیروژ
  به دندون گرفتمو ابرومو انداختم بااللبمو
  يای چرا چشم ابرو مهیچ: نیروژ

 . باشهعی چقد ضاتونهی با حرص بستم ادم مچشمامو
   نطقتو ادامه بدهیچیه:من
 . نمی رو ببی بی اومدم عشقم بنمی ببنوری اایب:نیروژ
 .  با دستش کنارم زدبعد
  نیی چشمشون بهم خورد هر دوتاشون خشکشون زد و قرمز شدن و سرشونو انداختن پانی و روژنی شد و اراطی وارد حتا

 !!!! هیی خبرانجای اجاااااانم
  م..سال ..سل: با لکنت گفتنیار

  الم..س :نیروژ
 
   من برم کار دارم بعدم خودشو انداخت داخل خونهدیببخش:نیار
  شما هم اره ؟دهی ورپريا: و گفتمنی روژي دستم زدم به پهلوبا

   اره زده به سرشي... یچ:نیروژ
   بدو کرد طرف خونهبای تقربعدم
 .نمیصبر کن بب:من
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 .  بزنمی نشست تا نتونم حرفی بی کنار بعی سرنی وارد خونه شدم ،روژنی روژدنبال
 نی زمدمیکوبی پاهامو متی حرص دندونامو رو هم فشار دادم و دستامو مشت کردم به طرفشون حرکت کردم و با اعصبانبا

 .ادی پرتاب کردم تا حساب کار دستش بنی چشم غره توپ طرف روژهی نشستم و ی بی بنوری،رفتم و ا
 . و سرشو  اونطرف کرداوردی خودشم ني روبه
 . از پاش گرفتمشگونی نهی و نی رفتم کنار روژعی از فرصت استفاده کردم سرارهیب یی پاشد که بره چای بیب

  ؟؟؟؟یکنی چرا فرار مستی نيزیاگر چ:من
  فرار کردم؟ی تو بعدم من کي داریچه دست: گرفتمو مالش داد و گفتشگونی که نی قسمتنیروژ
 رفت؟ی من بود داشت در ميپس االن عمه :من
 گهیخب بوده د:نیروژ

  گمیغلط کردم باشه م: دستاشو محافظ بدنش قرار داد و گفت عی بلند کردم که بزنمش سردستمو
  شد خب بگو ؟نیاهان ا: لبخندزدمو و گفتم يروزی پبا

 و؟یچ: نیروژ
  ؟ي و دوست دارنی تو ارگمیبابا م!زهره مارو :من
 ...زهیخب چ: نیروژ

  ؟ی روانیکنی منیچرا همچ: از پاش گرفتم که صداش در اومدگهی دشگونی نهی
  نهی وضع همیتا نگ:من
  اره بابا اره:نیروژ

 وااقعاا؟: گفتم ی از خوشحالیغی جبا
  غتی با جشعوری بدنی زهره مار همه فهميا:نیروژ

 . کنترل کردمو اروم گرفتمخودمو
  ؟یاز ک:من 

   خونهنی تو همدمشی که دی از زمانشهی می چهار سالبایتقر:نیروژ
  ستای نلمی می بهت باما به نظرم اون:من
 ادی و گفت دوستم داره گفت منتظر بمونم تا دست پر بشمی اومد پمیدی همو دنکهی سال بعد اکی قای دقدونمیم: نیروژ

 .ترسونهی بابا منو مي روزا زمزمه ها و حرفانی اما استی ني برام مسئله امونمی من منتظر ممیخواستگار
 ؟ی چيبرا:من
 پسره از شانس گند نی کرده اي پسرش خواستگاري بابا من و براي از دوستایکی که دمی شنیواشکی شیدو سه شب پ:نیروژ

  داره و مورد پسند باباستیمن همچ
 !!!  کمهیلی ازدواج خيتو که سنت برا: تعجب گفتمبا
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 ... کنمکاری چدی بادونمی نمدنی که تو خانواده ما رسمه دختر و زود شوهر منهی موضوعم همنی ترمسخره
 ....نگرا:من

   بار نههی شهی بار روشن مهی نگاه بهش بندازه هی نی بدم اردی داره باي گازم باهام بازنیا:ی بیب
 دوتا نی انی ،صانی برداریی خودتون جايبرا: و گفت زی مي رو گذاشت رویی چاینی سی بی ،بمی جمع و جور کردخودمونو

 . ابدی و ارنی  اري رو ببر براگهی دییچا
 ابدمی بود و اری سرش تو گوشنی نشستن ارییرای تو پذدمی که دگشتمی رو برداشتمو و بردم دنبالشون مینیتم و س گفي اباشه

 .  تحرك دارهنقدری وقت اکی رهی نمدیدی مونیزی رو کاناپه پهن شده بود و داشت تلوی خرسنیع
 .  گرفتم که تشکر کرد و برداشتنی رو اول جلو ارینیس

 اگه ي رو که خودت اماده نکردیی چانیا: برم که گفتخواستمی مزی مي رو گذاشتم روینی سستادموی جلو هرکول ارفتم
  بگو تا نخورمي کارو کردنیخودت ا

 زنهی معدت مدی از حدته اسشی چون بي بخوري که تو ندارخوادی ماقتی از خوردن از دست من لیی چاختهی ری بی برینخ:من
  باال

 .  محل حادثه رو ترك کردمعی بزنه که اجازه بهش ندادم و سری حرفخواستی با حرص مشت کرد مدستاشو
 

 . از سر جاش تکون نخوردنی قبل از شام رفت خونشون و تا اون موقع ارنیروژ
 !... دو تا برادر عجوبه انکنهی می و دوست داره چرا کم محلنی روژی وقتدونمینم

 .  دلم گرفتشیاداوری ،با کردمی مي با بابا بازشهی هممی کردي شطرنج رفت اورد و من و اون بازنی از شام اربعد
 پالسه نجای داداش هرکولت دکتره پس چرا دو روزه انی ادمی شنی بیاز ب:دمی پرسنی از اربردمی که سربازمو جلو منطوریهم

  نداره؟یمگه کار و زندگ
  دلت پره ازش هاا؟؟؟یلیمعلومه خ: با خنده گفتنیار

  ستی نتمی خاصی همون بی ولهی ادم خاصکنهی فکر میلی خودشه خریهمش تقص: جمع کردم و گفتملبامو
 .  برداشت و به طرفم پرت کرد تو هوا گرفتمشرونی بي و که انداخته بودمش از بازلی فنیار
   خانم خانوما داداشمه هايا:نیار

  بامن ؟ي داریباشه شما مشکل: کردم و مرموزانه گفتمزی رچشمامو
 .  داشته باشم هنوز جوونم هزار تا ارزو دارمینه من غلط بکنم با شما مشکل: باال برد و گفت می دستاشو به حالت تسلنیار

 ؟يبله خب جوابمو نداد:من
   اون اماده بشهي براخوادی مشهی گرفته بعدم دو روز بعد سالگرد نامزدی چند روز و مرخصنیخب ا: نیار
 زد داره ؟وا مگه نام:دمی تعجب پرسبا
  ادی وجه خوشم نمچی من ازش به هیاره ول:نیار

 چرا ؟:من
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   چرا باهاش نامزد کردهابدی اردونمی نمستی نی خوبادیادم ز:نیار
  جالب باشه هادیبا:من
 ؟یچ:نیار

  باشه ؟ی چه شکلشونی زندگدیدوتا ادم گنده دماغ کنار هم با:من
  کسل کننده اسشونیبه نظرم زندگ:نیار

   نظر و دارمنیمنم هم:من
 
 

 . کردمی مزی و تمنکی مغازه چند تا عي توداشتم
 تا برم دنبال چند تا شهی می فرصت خوبلهی بودم که اخر هفته که والدته و فرداشم جمعه است مغازه ام که تعطنی فکر ابه

 گهیادرس د
 .  گردو شدي در سرمو بلند کردم که همزمان چشامم اندازه ي که مشغول بودم با صدانطوریهم

  ؟کنهی مکاری چنجای انیا
 .  که دستشو تو دست داشت نگاه کردم حتما نامزدش بودي تعجب زده بود ،به دختردنمی انگار از داونم

 .  خودم اومد و زودتر سالم دادمبه
 سالم:من
  ؟یکنی مکاری چنجایسالم تو ا:ابدیار
 ه؟ینظرتو چ:و گفتم نطوری همزممی نگاه انداختم به مکی یشی دور و برم نمابه
 ؟یکنی کار منجاینگو که ا:ابدیار

  ؟زمی عزیکنی نمیمعرف: بود گفت ابدی که همراه اري  دخترکنمی کار منجای که اگمیچرا اتفاقا م:من
   مادربزرگمهي هیهمسا: دستشو طرفم دراز کرد و گفتابدیار
   گوالخیکنی می کلفتتو معرفي مگه دارتی شخصیب

  رکسانا عشق منشونمیا: روبه من گفتبعدم
 .  حالم بهم خورداووووق
 .  نگميزی کنترل کردم تا چخودمو

  کمکتون کنم ؟تونمیخب م:من
 .  دارهی قشنگي های افتابنکی عنجای ادمی شنیلیاز دوستام خ:رکسانا

  لطفانیچند لحظه صبر کن:من
 .ارمی براتون بنی هرکدوم مورد پسند شد بگدینگاه کن دیی از مدالمون شما بفرمانمیا: و گفتمزی مي رو گذاشتم رونکای عژورنال
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  نی ندارگهی ديمدال: جلو امد و ژورنال و برداشت نگاهش کرد و گفترکسانا

 ...  باال باشهمتشی نداشته باشه  قیچکی که هخوامی می مدلکی
 .  افتادمنی حرف ارادی باال و دی پرابروم

 نیخوای مدهی مدال رو ندنی امی اومدن کسشی مدال تازه دوروز پنی انی قشنگ و گروني مدالمیچند تا مدل استثنا دار:من
 بهتون نشون بدم ؟

 ارشی بستی نیمشکل:رکسانا
 که همون ي رفتم جعبه ادادمی که داشتم تو دلم بهش فوش منطوری همی باشه دختره متکبر از خود راضمی تروخدا مشکلنه
 ...  داخلش بود و اوردم گذاشتم جلوشوننکایع
 

 . دنی دکتر و چاپي اقاونمیلی انتخاب کردن و سه منکشونوی ساعت عمی دادن بعد نتی خانم رضاباالخره
 . ولو شدمی رو صندلدموی کشقی نفس عمهی رفتن یوقت

  ؟ی صندلي روي که پهن شدشدهیچ: دکتر
  د بود اعصابمو خورد کرد تا انتخاب کرد بد پسني مشترکی: جمع و جور کردم و گفتم خودمو

 
 اهان:دکتر

 
 

 .  ستادی من ادنی اونم با درونی ازش اومدبابدی که ارشدمی کوچه خونه بودم داشتم از بغل مغازه رد مکینزد
 .  و پفک و نوشابه گرفته بودپسی دستش نگاه کردم چبه

 .  زبون نداره القل من سالم کنماونکه
  سالم:من

  وقتکی کلشو تکون داد ،خسته نشه فقط
  خونه؟يریم: ابدیار

  اره:من
 . باهام هم قدم شدابدمی به طرف خونه به راه افتادم اربعدم

 ی تو هم دعوتمهیکارت دعوت سالگرد نامزد: طرفم گرفت و گفتیابدکارتیار
  ممنون: دستش گرفتمو و گفتماز
 .  بوددی مثل تو بعی از ادميامروز با رکسانا خوب رفتار کرد: ابدیار

 . کنمی ادم رفتار منی عستمی ني عقده اایمن مثل بعض: گفتمي با خونسردزارهی منتم مکثافت
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 انایمنظورت که من نبودم اح:ابدیار
  فکر کننطوریتو ا:من
 .... احمقيدختره :ابدیار
   خانومهکی چه وضعه صحبت با نیا-

 .مید نگاه کرد بوستادهی که کنارمون وايرمردی به پابدی و ارمن
 ؟یکنی طور صحبت منی خانوم اکی با کلتی هنی با ایکشیخجالت نم:رمردیپ
 .کردمی مگای حالتش نریی زد با تعجب داشتم به تغي اثانهی لبخند خبابدیار
 .کنهی ولم نمدهی دختره بهم چسبنی اي کارهیپدرجان کجا:ابدیار
 گه؟؟ی می داره چنی اکردمی مگاشی دهن باز داشتم نبا
  کنهی اس دنبالم راه افتاده ولم نمقهی به ده دقکی دختر نزدنیا:ابدیار
  اره دخترجان:رمردیپ

 ...ممم:من
  خدانگهدار پدر جانفتنی شده که دخترا دنبال پسرا راه مي چه دور زمونه انیبب:ابدیار

  داخل کوچهدیچی پبعدم
   کنه دختر جانتتیخدا به راه راست هدا:رمردیپ

 .  تکون داد و رفتي سربعدم
 .  تا به اعصابم مسلط شم ،به طرف خونه حرکت کردمدمی کشقی انداختم ،چند بار نفس عمشونی خالي نگاه به جاکی بابهت

 .  شدماطی در و باز کردم و اروم وارد حدی کلبا
 . گنی می چنمی اروم رفتم جلو تا ببدنیخندی حوض پشتشون به من بود و داشتن ميابدروبروی و ارنیار
  از خندهيکردی مگر نه غش ميدی چهره شو ندنیار:ابدیار

 تر شدم دستامو باال اوردمو محکم همزمان از پشت هولشون کی بهشون نزدگهی منم دارم براتون،اروم چند قدم دهی قضپس
 . شدیکی ادشونی افتادنشون تو اب با فريدادم صدا

  ؟وونهی دي کردکاریچ:ابدیار
  ؟يخندی بر شماام دارم حاال به من منی ،اقا اري اخه ارزششم ندارفتمی که من دنبالت بیاخه تو ادم:من
 ...يصا:نیار

  زهره مار:من
  شدم پشت در غش کردم از خندهتمیی نشون دادم و وارد سوی خودمو عصبانبعدم
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 فردا ينگار که نه انگار ،جشن نامزد کرد اون گوالخم ای اومد عذرخواهنی رفتن البته قبلش ارابدی و ارنی اون روز اريفردا
 . بود
 . افتادهمی بود اصال انگار نه انگار اتفاقي دختر بمب انرژنی امی بازار تا لباس بخرمی رفتنی روژبا

 . باز بودیلی نبود اگه ام بود لباسا خی جالبزی چمیگشتی تو پاساژا ممیداشت
 نی خوبه صانیا: نیروژ
 رونی بزهیری خم شم دار و ندارم منی ببقشوینچ :من
 کنهی نگاه مزای به چه چشیا:نیروژ
 .  افتادکی کت دامن شهی که چشمم به می در حال کل کل بودينجوریهم
  ؟ینیبی رو مرهی تی اون کت دامن ابنیروژ:من
  اره چه نازه:نیروژ
  می نگاه بندازهی می برایپس ب:من
 .  نشسته بودزی پشت مانسالی خانم مکی که می مغازه شدوارد
  سالم:من

  امرتون؟زمیسالم عز:فروشنده
  نشیاری برام بشهی مدمی دنیتری رنگ پشت وی کت دامن ابکی:من

  زمیچرا که نه عز:فروشنده
 ومدی بهم مدمشی اورد وارد اتاق پرو شدم و پوشی وقتارهی گفتم تا برام بزموی نگاه بهش کردم و ساکی اورد ی و دامن وقتکت

 .بودخوب 
 
 ی کسخواستی ساپرت کلفتم گرفتم دلم نمهی و وی کفش مشکهی ،رفتم رونی بمی حساب کردم و اومدی گرون بود ولنکهی ابا

 .نهی برهنمو ببيپاها
 
 

 .  دادمزی ري جلوشونم فردمی موهامم اول شونه کردمو و سشوار کشدمی دوش گرفتمو لباسامو پوشکی رفتم
 رونی و شالمم سرم کردم و اومدم بدمی رو کت و شلوار پوشموی مختصرم کردم لباس خفاششی اراکی
  نشسته بوداطی حي توی بیب

  ي منتظر مونددی ببخشی بی بيوا:من
 .  نه تازه اومدميچه خوشگل شد:ی بیب
 . می حرکت کرداطی پاشد چادرشو سرش کرد باهم به طرف در حی بیب

 . دی اژانسم که زنگ زده بودم رسنی درو باز کردم همزمان ماشتا
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 .می و به طرف مراسم حرکت کردمی شدسوار
 
 
 .  متر به طور خودکار باز شدشی ،تا چشمم به دور و برم افتاد دهنم شمی شدادهی پنی ماشاز
 .ومدنی هنوزم داشتن کم کم مياردیلی مينای کوچه پر بود از ماش؟ی عروسای بود ي نامزدنجایا

 ؟ی بیب:من
 جانم:ی بیب

 . خوادی متی جمعنقدری اي جشن نامزدکی یعنی:من
  ارهی کم نخوادی هست فقط مي دختر اصراف کارنطوری همشهی کارا رکساناست همنایمطمئنم ا:ی بیب

  ؟کنهی باهاش موافقت مابدیخب چرا ار:من
 .ارهی دوام نمادی وصلت زنی ادونمی رو کنم اما می کسبتی غخوامی دختر شده نمنی وقته جادو ایلی خابدیار:ی بیب
 .  به وضوح مشخص بود حرکت کردرونمی از بشی که داخل کوچه بود و بزرگي به طرف تنها خونه ای بیب

   
 . چشام گرد شدشتری با ابهت اونجا بمی خونه شدوارد
  چه خوشگلهنجای ايوا:من

  رهیببند مگس م: و گفتدی خندافمی قدنی با دی بیب
  دمی ندي معمارنی تا حاال همچی بیواقعا معرکه اس ب: گفتم جمع و جور کردموخودمو

 زدی از اب خوراکش مدی براش زحمت کشیلی اون زمان خادمهی خونه رو با زحمت و استعداد خودش ساخته نیپسرم ا:ی بیب
  خونه رو بسازهنیتا ا
 

  دهیرزی مای سختنیواقعا ا:من
   نگفتيزی زد و چي لبخندی بیب

 . می خونه شدوارد
 .  مانتومو گرفتخدمتکار

 . شدمرهی خشدنی مکی که با چهره خندون بهمون نزدي زن و مردبه
 
 
  نی من خوبيزایسالم عز:ی بیب
  کردمی نگاه می بی تعجب به ببا
 .  رفتادمی شماها بچمو دنی از ذوق  دنیبب: کرد و گفتي تا نگاهش به من افتاد خنده ای بیب
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 . کنمتونی بهم معرفنیخب صبر کن: به خودش کرد و گفتکتری دستمو گرفت و منو نزدی بیب
 ...نهی دردونه ام صازی دختر عزنی هستن االی عروس گلم لشونی پسرم رضا هستن ،اشونیا

 
   به طرفم اومد و محکم بغلم کرد که دل و روده ام اومد تو دهنمالیل
 .  ی هستی بی بيفای به تعرهی درست شبمتنی ببخواستی میلی کرده بود دلم خفی تعریلی ازت خی بی بيوا:الیل

  ممنون: دندونام گفتم هی از البزور
  کنم؟ی حال و احوالهی با دخترم يزاریخانم نم:رضا

  دییچرا که نه بفرما:الیل
 . دخترم بد به دلم نسشتاسم
  ؟یدخترم حالت چطوره خوب: رضا
   ممنونیلیبله خ:من
 . ی هستی دوست داشتندمی که شنییفای مثل تعرقای دقنمیبی مدمی و نجابتت شنی از پاکیلی خی بی و بنیاز ار:رضا
 بازم از لطفتون ممنونم:من

   داخلنیای بنیستادیخب چرا وا:الیل
 . می نشستی صندلي و رومی خانم وارد سالن شدالی لیی راهنمابا

 ....  وجب لباسم تنشون نبود استغفراهللاهی که کردمی به رقصنده ها نگاه مداشتم
 ... بوددهی به خودش رسیلی طبق معمول خابدمی و رکسانا نگاه کردم رکسانا خوشگل شده بود ارابدی اربه
  رونی رفت بعی گفت که سريزی چهی اومد در گوش رکسانا ی خانمکی
 . بزنم اونم قبول کرد قدم کمی رونی برمی گفتم می بی نشستم اما حوصلم سر رفت به بگهی دکمی

 حرکت ي پج پچ دو نفر به گوشم خورد به طرف صدا با کنجکاوي که صدازدمی بزرگشون قدم ماطی اروم داشتم تو حاروم
 . کردم

 . کننی و دارن صحبت مستادهی اي که همراه پسردمی جلوتر که رفتم رکسانا رو دکمی
 .ننی شدم تا منو نبمی پشت درخت قااروم

 اخه چرا؟:پسره
 
 

 اخه چرا؟: پسر
   پول و جور کنمي جورکی دی بانمتی ببامی بتونمی اس نملهی پادی پسره احمق چند روزه زنی دلم ازیعز:رکسانا

  یکشی می به خاطر من سختي داردونمیم:پسر
  نه عشقم  آرش من:رکسانا
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 دستمو رو چشمام عی ،سردنشیه بوس شد و دستشو دور گردنش انداخت شروع کرد بکی به قول خودش ارش نزدرکسانا
 ی واهللا منکه با کسنمی بمونم اون کاراشونم ببدمی از اونجا دور شدم ترسعی سردموی طور چرخنیگذاشتم اوا خاك به سرم هم

 . ندارمیشوخ
 . در اوج غرورش واقعا ساده لوح بودابدی دل بسته اری سوخت که به چه کسابدی اري دلم برافقط
  ستادهی ارونی بدمی و دنی سالن بودم که اري در ورودکینزد
  اومدم دنبالت،ي اومددمی شنی بی خانم از بنیسالم صا:نیار
 

   کجاست ؟ابدی موضوع مهم تر ارکی حرفا رو ول کن نی انیار:من
 ؟ی چيبرا:نیار

 فقط بگو کجاست ؟:من
 کنهیتو سالن داره با دوستاش صحبت م:نیار

  خاك تو سرش:من
 ؟یبرچ:نیار

   وللشیچیه:من
 خاك تو کردی بغل دوستاش نشسته بود و داشت صحبت مابدی ،ارنی اري   به گفته می نگفت وارد سالن شديزی چگهی دنیار

 .... ي پهن شدنجای تو ادهی دل و قلوه مگهی دیکیسر شلت کنن که زنت داره با 
 شد چه زونی و از گردنش اوابدی رکسانا از در وارد شد و  رفت طرف ارخوردمی که داشتم تو دلم براش تاسف مينطوریهم

 !!!!مارموز
 اب ختنی مشغول رختمی خودم ري اب براوانی لکی رفتم طرف سلف و ی اتمام مراسم بود که با احساس تشنگکی نزدگهید

 .کردمی گرد شده نگاش مي با چشادمی از جام پرابدی اريبودم که با صدا
 ي خوش اومديتوام اومدسالم : ابدیار

  ؟یشی جن ظاهر منی عشهی و چهار ساعته همستی حناق بي اری تيا:من
  ي که متوجه نشدي و کريبه من چه تو کور: ابدیار

 ...ومدهی نرونی از دهنم بی دادم ساکت شم تا حرفحیترج
    بره که صداش زدمخواستی مابدیار

  هرکوليهو:من
 ؟یبا من: با تعجب گفتابدیار

 کمی ری بگي اما خب تو به عنوان دل سوزشهی دخالت کنم چون به من مربوط نمخواستمینم: تکون دادمو گفتم دیی با تاسرمو
 .. باشتی مراقب رکسانا و زندگشتریب

 منظور؟؟؟: کرد و گفتزی چشماشو رابدیار
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 کمی ستنی ندنی که نشون ميزی اون چزای چیلی خنی مراقب دور اطرافت باش همشتری بکمی ندارم فقط یمنظور خاص:من
   در مورد رفت و امد رکسانا دقت داشته باش به نفع خودتهشتریب

 ؟ی به کجا برسيخوای حرفات منیبا ا:ابدیار
   به حرفام فکر کنکمی که بهش برسم ستی نيزیچ:من

 . اونجا رو ترك کردمی حرفنی ترکی بدون کوچبعدم
 
 
 . خونه نبودیبرگشتم کس از سر کار که گذشتی روز از اون ماجرا مدو

 .خورهی زنگ ممی گوشدمی داخل و لباسم و عوض کردم که درفتم
 الو؟:من

   زکمیسالم عز:ی بیب
 ن؟یی شما کجای بیسالم ب:من

  من خونه پسرمم:ی بیب
  نکردهیی خداوفتادهی که نیاهان اتفاق:من

  گمی برات مامی شده امشب مییزای چهیچرا اتفاقا :ی بیب
  باشه:من

 ؟ي نداري خبر بدم کارخواستمیخب من فقط م:ی بیب
  نه:من

 پس خداحافظ:ی بیب
  خداحافظ:من
 
 

 . اصال خوب نبودشی بود و حال روحدهی رکسانا فهمهی از قضابدی ارنکهی مثل ادمی و پرسانی اومد ازش جری بی که بشب
 . دیفهمی مامی زودنی به همدی نبود چون بایبی عجزیچ
 

 .  حرکت کردمتمیی گفتم و به طرف سوری شب بخی بی شام به ببعد
 

 کنج ی غم بزرگکی فقط انگار دونستمی نملشوی کنم دلهی تا گرخواستی شونه مکی امشب بدجور گرفته بود دلم فقط دلم
 .قلبم لونه کرده بود

 
 . کردمی مزی رو تمنکای مغازه بودم و داشتم عتو
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 .  روبروم نشستی صندلي و رورونی بدست از ابدلرخونه اومد بیی و رفت طرف ابدارخونه ،چارونی از اتاقش اومد بدکتر
  نیصا:دکتر
 بله؟:من

 یکنی مکاری بشه چدای خواستگار مناسب برات پکیاگه االن :دکتر
  ؟نیدی سوالو پرسنی که اشدیچ: دمی تعجب پرسبا

 ي جوابمو ندادیفهمیم:دکتر
   نکردمیدگی از ازدواج دارم هنوز به اونا رسری غيخب من کارا مهمتر:من

 ؟یکنی مکاری چی به اونام برستیخب اگه شوهرت بزاره در کنار زندگ:دکتر
   واهللا تا حاال در موردش فکر  نکردمدونمینم:من

 . دارمازیپس بهش فکر کن به جوابش ن:دکتر
 ؟؟؟؟ بود زدی چه حرفنی اکردمی پاشد رفت با تعجب به حرکاتش نگاه مبعدم

 
 

 .  ام اونجا بودی بی برم خونه اقا رضا که بمی بهم زنگ زد و گفت بعد ساعت کاری بی کار بودم که بسر
 .  گرفتمو به طرف خونشون حرکت کردمنی شدن مغازه ماشلی تعطبعد
 .  شدمادهی جون و اقا رضا نگه داشت پول و حساب کردم و پالی لي خونه ي که جلونیماش
 . اف اف و فشار دادمدنی اروم به طرف در خونشون حرکت کردم و بعد از رساروم

 ه؟یک: الیل
   جونالی لنمیصا:من

  زمی تو عزایب: الیل
 .  باز شد ،در و هل دادم و وارد شدمکی تي با صدادر

 .  رسوندمی خودمو با هزار بدبختکردی بود پامم درد منجای ای بود بدبختادی خونه زي تا وروداطی در حي فاصله
 .  شده بودرهی شدن من خکی بود و به نزدستادهی پله ها اي جون باالالیل

 ... جواب دادی سالم دادم اونم با لحن گرمدمی که رسبهش
 .  و اقا رضا ام بغلش نشسته بودکردی نگاه مونیزی مبل نشسته بود داشت تلوي روی بی خونه که شدم بوارد
 .  گرفتمی و بهشون سالم دادم که دوباره جواب گرمکتری نزدرفتم

 نشست و بعدم رفت که شمونی پي اقهی ده دقهی کرد و رفت که به خدمتکارا سر بزنه اقا رضا هم ی از ما عذر خواهالجونیل
 . به کاراش برسه

 چه خونه ساکته؟:من
 ....  بدم کهای که دانشگاهه ،ارنیار:ی بیب
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 ؟یب ی براش افتاده بیاتفاق:من
 . خورهی نممی درستي اب و غذاادی نمرونی بعد از اون اتفاق خودشو تو اتاقش حبس کرده و بزکمینه عز:ی بیب

  نیی نگفتم و فقط سرمو انداختم پايزیچ
 
 ..  بعدش بهمون ملحق شد و کنارم نشستقهی جونم چند دقالیل

 بدست از ینی از خدمتکارا سیکی که کردمی بخونم صحبت مخواستمی که تو دانشگاه مي جون در مورد رشته االی با لداشتم
 .. نیی باال اومد پايطبقه 

  ؟میزیخورده چ:الجونیل
   قاشقم نخوردنکی ینه خانم حت:خدمتکار

 باشه ببرش تو اشپزخونه: گفت زدی که تو چشماش موج می با غمالجونیل
  چشم خانوم:خدمتکار

 شهی تر مفیروز داره افسرده ترو ضع کنم روز به کاری چدونمی نمگهید:الجونیل
 

 جونم رفت تا کمک خدمتکارا کنه اقا رضا ام الی لمی رفت تا بخوابه قرار شد امشب و خونه اقا رضا بمونی بی از شام ببعد
 .مشغول فوتبالش شد

 روبروم قرار یی راهرودمی به طبقه دوم رسی در چه حاله اروم از پله ها رفتم باال وقتابدی ارنمی انگار برم باال ببی چرا ولدونمینم
 . گرفت که دو طرفش پر اتاق بود

 . نظرمو جلب کرد اروم رفتم طرفشو بازش کردمی درا فقط در مشکنی تمام انی باز
 
 .  شده بودرهی اتاقش به اسمون روبروش خي نشسته بود واز پنجره شی صندلي روابدیار

 یی خرماي نشده بودم موهارهی دقت بهش خنی ،تا حاال با اکردمی بهش نگاه مرهی تختش نشستم خي رفتم داخل و رواروم
 .  خوب بودزشی همه چدهی کامال متناسب با صورتش اندام ورزی لب و دماغی درشت و گرد عسلي،چشا

 .  از رکسانا بودشتری بیلی خاقتشیل
 د؟یرزیم:من

 .  و با تعجب به طرفم برگشتدی من از جا پريباصدا
 ؟!!؟ي اومدیو کت:ابدیار

 ؟يجوابمو نداد...ي وقته متوجه نشدیلیخ:من
 ؟یچ:ابدیار

  ارزششو داشت؟نکهیا:من
   فکرمنیخودمم تو هم: به حالت اولش برگشت و گفتابدیار
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 ؟يدی هم رسي اجهیخب به نت:من
 فعال که نه به نظرت حقم بود؟: زدوگفتي پوزخندابدیار

 اره:من
  اره؟:ابدیار

  کنهی مجازات نموی مورد کسیاره حقت بوده خدا ب: پنجره نشستم و گفتم ي از رفتم لبه پاشدم
 اما منو کرده: ابدیار

 ؟یتو مطمئن:من
   نبودنیاره اگه نبود وضعمم ا:ابدیار
 .  اوردمادی شدم و تک تک اون خاطراتو به رهی اسمون خبه

 اشی هاش دني نه از بددونستی خبر نداشت نه از ادماش مچی های ساده بودم که از دني کوچولوي بچه هی شیدوسال پ:من
  مامان باباشي خونشونو خنده هاهیخالصه شده بود تو

 
 .  خوب نبودادی و خالصه وضعشون زدیجنبی سر و گوششون میلیاون زمان بچه ها مدرسه خ    
 
 باهاش دوست شم خوادی و مادی م در مدرسه و از من خوششدهی از دوستام بهم گفت که پسر عموش منو دیکی روز هی

 .... قبول نکردمنیمامانم از قبل بهم تذکر داده بود که حواسم جمع باشه بخاطر هم
 
 
 موضوع بود که منو کنجکاو نی به چهار ماه دنبالم بود ،همکی نرفت اون پسر نزدشی پخواستمی اونطور که من مزی همه چاما

 زای جسد گرنی دنبالمه انقدی دوستم داره که ایلی نفر حتما خکیجود اومده بود که  تو دلم به وی ام ذوقگهی نگاه دکیکرد از 
 .  جلومو گرفتپسره ادامه داشت که دوهفته بعدش خوده

 .  حرفا بودمنی تر و خام تر از اکی کوچیلی برق ،خی رشته مهندسي دانشجوکی احسان بود اسمش
 التماس گونه ازم خواست که بهش زنگ ی شماره داد و با لحنهی و بهم دنی خوب بلد بود قربون صدقه رفتن و ناز کشیلیخ

 . بزنم
 . که به طرف تلفن خونه برمو بهش زنگ بزنمکردی وادارم می رفتن انگار کسرونی بي کاري مامان بابا برای وقتشبش
 .  حس کار دستم داد و بهش زنگ زدمنی ااخرم

 .  واقعا برازندش بودکردی مي که بازي اشهیعاشق پ نقش می به دوساعت باهم صحبت کردکی نزداونشب
 .  داشتی و قشنگنی دلنشي اومد چهره دنمی روز بعدشم به ددو
 .  ممکن بود با اومدن قبض تلفن بهم مشکوك بشنزدمی بخرن چون اگه با تلفن زنگ می مامان بابا خواستم تا برام گوشاز
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 .  گرفتی دلمو نشکنه برام گوشنکهی اي برابابا
 بود تمام وقت و اوقات و ی و سرم تو گوشکردمی نمی به درسام توجهادی شد زشتری ارتباط من و احسان بی گرفتن گوشبا

 ....  کلمه احسانکیحسم شده بود 
 . شدمی موونهی ددمیشنی روز صداشو نمکی بهش وابسته بودم اگر یلی خدی سال طول کشکی ارتباط تا نیا
 اومد و مجبور شده بره شهرستان بابا گفت من خودم صبح شی براش پی مشکلسمی شب بابام بهم گفته بود که سروکی
 خونه حرف بابا و با گفتن ای راست بکی برو از اونجام ادهی اتوبوس پستگاهی مدرسه ظهر که سرکارم خودت تا ارسونمتیم

 .  باشه قبول کردم و رفتم به اتاقم تا بخوابميکلمه 
 فکر میکنی بچه هامونو بزرگ ممی خونمون که داري تودمیدی کنار احسان می لباس عروسي رختخواب هرشب خودمو تويتو
 ....کنهی مدای پتی روز واقعکی کردمیم

 لموی گذشت زنگ اخر که خورد وساگهی دي بابا خودش منو رسوند مدرسه ،اون روزم مثل روزاي اون شب طبق گفته يفردا
 همراهم شد و گفت که شناختمشی که چهار سال میمی دوست صمنهی راه تهمي گرفتم توشی و در پستگاهیجمع کردمو راه ا

 اولش نمشی بود قرار داره ،بهم اصرار کرد همراهش برم و ببمدرسه  رستوران که دوکوچه اونورترياونم با دوست پسرش تو
 .  کرد که همراهش برمي باشه کارتونهی می اون پسر چه شکلنکهی ايقبول نکردم اما کنجکاو

   با تلفن همراهش به دوست پسرش زنگ زد که کجا نشسته اونم گفت که طبقه باالستنهی تهممی رستوران شدوارد
 .  نشسته بودزی پسر که پشتش به ما بود پشت مکی می به طبقه باال رفتنهی همراه تهمبه

  زمیسالم عز:نهیتهم
 .دی من خشک شد و لبخند از رو لبش ماسدنی با لبخند برگشت اما با دنهی تهمي با صداپسره

 سال خواب و خوراکت شده باشه کی که ی باال شناختم کسمیدی من لبخندمو حفظ کردم من احسان از همون اول که رساما
 ... ستی نی اصال کار سختشی نگاه بشناسکی با ی از دورم حتی حتیتونیم

 نهی شکستنمو ببی کسدی داده بود که نباادی بهم شهی اتفاق شل شد اما خب بابام همنی ادنیک د اولش دست و پام از شدیشا
... 
 رو زای چنی که ای در تمام مدتدی شد و لباشو بوسزونی از گردن احسان اوی دلم بدجور شکست وقتنهی حرکت تهمدنی دبا
 . کردمی فقط با لبخند نگاهشون مدمیدیم
 

 .. نی بشای بنی صايستادیچرا اونجا وا: نهیتهم
 .  رفتم نشستمي خونسردبا

 ... نی صامیمی خانم خوشگله دوست صمنی دوست پسرم احسان و اشونیا: نهیتهم
 نی همي برازنده  یلیخوشبختم خ: پوزخند گفتمبا

 يممنون خواهر: نهیتهم
  نهی تهمي که چقدر مثل من ساده ااخ
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 .. کردی فقط بهم نگاه مدی لباشو بوسنهی که تهمي لحظه ای بود حت شدهرهی از همون لحظه ورودم فقط بهم خاحسان
 . نی سفارش بدتزای منم پي برانی شماهم فعال سفارش بدفهی کثیلیمن برم دستامو بشورم که خ:نهیتهم
 چرا؟: گفتمنیی از پله ها رفت پانهی تهمیوقت

   نگفتيزی و چنیی سرشو انداخت پااحسان
  ؟يتو چرا سکوت کرد:احسان

  کردمی بمونه ،داشتم به حماقتم نگاه مادمی لحظه ها نی تمام اخواستمیم:من
 .... نیصا:احسان

  منو داشته باشهي ام حال و هوانهی تهمخواستمینم:من
 .... نیصا:احسان

 ..... مننیصا: خدا چقدر دوستم داره  احسانفهممیحاال م:من
 دمی ماده غرری شنیع

  ی عوضاری نفی و درد اسم منو به دهن کثنی و مرگ صانیصا:من
 ازی بود من نازامی کردن نی خالي ام که بوده فقط براگهی چند تا دختر دای دختر نی انیمن دوست داشتم و دارم صا:احسان

 .  که ازت نخوامی برام ارزش داشتنقدریداشتم اما تو ا
 ؟؟. کنمی می چه فرقنهی تهمنیمن با هم:من

 انگشتت بهم یستی تو حاضر نی ولزارنی مارمی اونا راحت خودشونو دراختیکنی تو از همه لحاظ فرق میکنیفرق م: احسان
   کردهفتهی منو شاتی خودارنیبخوره ا

   احسانيتو منو دوست ندار: سرمو تکون دادم و گفتمي ناباوربا
  چرا دارم:احسان

 به خاطر من چشمتو از ي حاضر نشدی عشق تو حتگنی نمنی دوست داشتن به اگنی نمنی به اي احسان نداريندار:من
 ام چند نهی به دوست داشتن من تهمیکنی منی تلقي تو فقط داري پس چطور منو دوست داري دوستم بردارنی تریمیصم

 به توی زندگی که شکستیی اوناي دل همه کنمی دعا مط ولت کنه چه دلش بخواد چه دلش نخواد فقشهی مجبور مگهیوقت د
 ... ی وضع االنتم بهتر از اون موقع باشکنمیگرچه فکر نملجن نکشه 

 .  منو ببخش که بد بودمنیصا: احسان
 ... ی بخشش باشقی که الی هستی تر از اونچارهیبدبخت تر و ب:من
 ییییریییی امي اقای باهاش داشته باشی خوبیی روزادوارمی اومد براش رفت امشی ام بگو کار واجب پنهی به تهمرمی ممن

 ....يصا:احسان
  خفه شو:من
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 انتی در مورد خيزی چهی از بقی ساخت وقتي اگهی و از رستوران خارج شدم اون اتفاق از من ادم دنیی از پله ها اومدم پاعیسر
 رو تجربه کرده ي اعتمادی بي تو سن بددادمی من داشتم تاوان اشتباهمو مرفتمی تو خودم مي قابل باورری به طور غدمیشنیم

 .  بودذاشته گيرو اخالق رفتارم اثر بدبودمو 
 .....  هنوز باهام هستایادگاری نی سنج شده بودم ازی و رنی شده بودم و با تجربه ،نکته بدهی ابدفوالد

 ي اون عشق و عالقه اي تو چشماي فروشگاه من ذره اي که با رکسانا اومديروز: برگردوندمو گفتم ابدی به طرف ارصورتمو
 ی طرفتو وقتی بهت عقل داد تا بشناسي که ازش گله داریی خدای خدا ننداز همونری تقصنهی که وضع و حالت اینی ادمیند

 .ی کارتم بموني پادی از خودته بایکوتاه
 نی کنم اما خب احتی نفر بزرگ تر از خودمو نصکی باشم که بخوام کی کوچیلی خدیمن شا: گفتمدموی کشیقی عمنفس

 رتی منتظرش باش چون اگه غافلگشهی روز بدم هست همکی روز خوب کین مطمئن باش بعد  و ازم قبول کحتی نصکی
 زنهی منتیکنه بدجور زم

 شی اونم به زندگیشی که افسرده میی فقط تونی اگردهی و اونم بر نمشهی درست نميزی چینی غذا نخوردن و گوشه نشبا
   کمکت کنهتونهی نمي احدچی هي مطمئن باش تا خودتم نخوارسهیم

 . قابل جبران نبوددی شاي بوددهی فهمرتری ذره فکر کن اگه دهی فقط
 . ی صحبت کردنم نداره خرابش کناقتی که لی کسی بخاطر حتارزهی ارزشه که نمی بنقدری اایدن

 ...رونی از اتاق اومدم بی صحبتنی ترکی بدون کوچبعدم
 .  حواسش بهم نبودی خداروشکر کسنیی پارفتم

  کجا بخوابم ؟دی من بادیببخش: رفتم و گفتمخوندی نشسته بود داشت کتاب مییرای پذي جون که توالی لشیپ
  زمی عزگمیاالن بهت م: جون الیل
   از خدمتکارو صدا کرد و گفت اتاقمو بهم نشون بدهیکی

 .  شده بودشتری همراه خدمتکار دوباره به طبقه باال رفتم درد پام ببه
 اوردم و رونی بفمی کموازی گوشدمی تخت بود برداشتمش و پوشي دست لباس روکید رفتم داخل  اتاق و بهم نشون داکی
 .  تو گوشم کردمموی اهنگ گذاشتم و هنس فرکی

 
 . به اهنگ گوش سپردمدموی تخت دراز کشيرو

  روزانی افمیبالتکل
   احوال و داغونمضیمر
   چتر توری وقتا زهی
  بارونمری وقتا زهی
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 خودم عوض کردم و تا کردمو گذاشتم سر جاشون رفتم داخل ي لباسارو با لباسادارشدمی بمی االرام گوشي با صداصبح
 صبحانه نشسته زی همه سر منی رضاوارالجون،اقای ،لی بی بنیی اتاق و دست وصورتمو شستم و رفتم پاي تويسایسرو

 ...بودن
 سالم-

 ...  جواب دادنی به گرمهمه
 نی بشيستادی گلم چرا واایب:الجونیل

 .  نشستمدموی کشرونی رو بی بی بغل  بی صندلرفتم
 .  تکون دادم و مشغول خوردن شدمی حرفام اثر داره سرمو با ناراحتکردمی شدم فکر مرهی روبروم خی خالی صندلبه
  دنی همه از جا پرابدی سرحال اري گذشت که با صداي اقهی چند دقهی
 ... سالم بر اهل خانواده:ابدیار
  ایب... نی بشایسالم پسرم ب: گفتی با دستپاچگالجونیل

     
 .  لبام اومدي اروم روي نگاه کردم لبخندابدی بشاش اري چهره به
 ... ینی همه ببي رو تو چهره ی خوشحالیتونستیم

 رونیدر بره ب از خواستی منی گفت منو برسونه ارنی نذاشت و به ارالجونی اژانس زنگ بزنم که لي صبحانه پاشدم که برابعد
 . رسونهی نذاشت و گفت خودش منو مابدیکه ار

 .... می رفتنگی به طرف پارکابدی چه دلسوز شده به همراه ارکردمی بهش نگاه مباتعجب
 
 
 . متر باز شدشی شکی دهنم به طور اتوماتنگی ورودمون به پارکبا
 نگاه هی خودمو جمع و جور کردمو بهش عی بغلمه سرابدی افتاد ارادمی بود تازه نگی رنگارنگ داخل پارکنی عالمه ماشهی

 ...  پورشه باز شدهی داخل دستشو زد که در چیانداخت خداروشکر حواسش نبود با دکمه سوو
 ...شناختمی و خوب منی ماشنی انی همه ماشنی انی باز

 .... بخرمشویکی بزرگ شدم ی وقتشهی بودم ارزو داشتم همنی ماشنی اعاشق
 
 مسخرم نهی باز ببدمیترسی مکردمی نمي بازعی البته ضاکردمی نگاه منید منم پشت سرش سوار شدم به داخل ماش سوار شابدیار

 .... کنه
 ... دهنم از تعجب باز موندابدی با حرف ارمی جلوتر که رفتکمی و رونی بمی خونه که اومداز
 ممنونم:ابدیار
 هااااا؟؟-
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  جمع کن فکو باباافشویق: من خندش گرفته بود گفتافهی قدنی که از دابدیار
 
  هااادهیاز تو بع-
 که دروغ دمی رسجهی فکر کردم به نتشبتی دي حرف و نزدم ،به حرفانی قلبم امی از صمیچکی تا حاال به هيحقم دار:ابدیار

 ...  محضهتی واقعهی حرفات چی هیگیکه نم
 خب؟-
  خب؟یچ:ابدیار
 
 ؟يدی رسمی اجهیبه نت-
 امی به خودم بکمی دارم میاره تصم:ابدیار
 هی عالنیخب ا-
  نبودمنجای االن ايزدی اگه اون حرفا رو نمدیبخاطر حرفات ازت ممنونم شا:ابدیار
  بودقتی نبود حقیحرف خاص-
  یحاال پررو نش:ابدیار
 بله؟؟؟؟-
  خودت ي برای نکنی بافالی و خی نکنزونمی خودتو اودمی حاال که به روت خندگمیم:ابدیار
 گرد نگام کرد ي شده بود با چشاری که غافلگابدی اردمشی بردمو کشی واقعا بهم برخورد دستمو به طرف ترمز دستگهید-

 ..  خلوت بودابونی خوبه حاال خستادی دور خورد بعدم اهی نی و کنترل کنه ماشنی کرد ماشیوسع
 ...وونهی دیکنی مکاریچ:ابدیار
 ادی می پس بدون  از اون سوراخ چسمی دور اطرافت ني محترم من مثل هرزه هاي اقانیبب: نگاهش کردمو گفتمتی عصبانبا
 ... شکنمی و حرمت مدارمی اونوقت منم مثل االن حرمتت و نگه نمی کنی حرمتی بهم بگهی بار دکی اگه خدا شاهده رونیب

 ... شدمو درو محکم بهم زدمادهی پنی از ماشعیسر
 
 
 .  فروشگاه تو دلم فقط بهش فوش دادمدمی که رسین زماتا

 ... رونی مغازه شدم دکتر از داخل ابدار خونه اومد بوارد
 سالم-

  ؟ی خوبنیسالم صا:دکتر
  ستمیسالم ممنون بدك ن-

 خوبه من برم به کارام برسم:دکتر
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 باشه-
 

 .  مواجه شدمنی قرمز روژي افهی وارد شدم سرمو بلند کردم که باقیکی که کردمی مرتب منکاروی عي جعبه هاداشتم
  شده؟ی چنیرووژ....رررو -

  کنمی جشن عقدم اخه چه غلطگهی دو روز دنیصا:نیروژ
 ... هق هقش مغازه رو پر کردي صدابعدم

 ؟..گهیدو روز د: تعجب گفتمبا
  اره: نیروژ

 صبر کن شهی کارم تموم مگهی ربع ساعت دهی نکن من فی تعرنجای وللش اای قرار گذاشتن؟ي زودنی که به اشدیاصن چ-
 ... میکنی صحبت میی جای شاپی کافکی

 ...  صحبت کنه فقط سرشو تکون دادتونستی نمهی که از زور گرنیروژ
 ....می فروشگاه بود حرکت کردکی که نزدی شاپی به طرف کافنی کردم و به همراه روژی اتمام کارم از دکتر خداحافظبعد
   اروم باشزمی عزنیروژ: بعد سفارش دادن دستاشو گرفتم و گفتممی و نشستمی وارد شدنکهی از ابعد
 کننی دارن بدبختم متونمینم
 
  که خوب بودی همچشدیاخه چ-

  ؟ادتهی خواستگارمو انی جرستی نیکنیاونطورم که تو فکر م:نیروژ
 اره خب؟-

 ی که گفت انجام دادم وقتییمنم کارا... میموم و اماده شم که مهمون دار غروب مامانم بهم گفت که برم حروزید:نیروژ
 مرگم نی که برام عيبعد مراسم خواستگار.. بدست ینیری دسته گل و شکی همونا بودن با دمی مرگ خودمو ددنیمهمونا رس

  بزور شوهرم بدنخوانیم...  ی پسره ازدواج کننی با ادی پس بادونمی مبهتر گذشت بابام اومد بهم گفت که من پدرتم صالحتو
 نیروژ-

 بله؟:نیروژ
  ؟یگی و نمانی جرنی چرا به اري خودارنقدریچرا ا-

   دوستم داشته باشهکنمی که شک مالهی خی بنقدری بگم اون ایبه نظرت چ:نیروژ
  کنمی نکن خودم درستش مهی خب حاال گرلیخ-
 ؟ياخه چجور:نیروژ 
  یفهمیاونشم م-

 در و باز دی رفت خونشون منم با کلنی روژمی به طرف خونه حرکت کردمی خوردمی که سفارش دادیی های بستننکهیاز ا بعد
 ... و گرفتمنی شماره ارعی برداشتم و سرعی سرمویگوش...  تمی راست رفتم داخل سووکیکردمو 
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 الو؟:نیار
 نمی صانیسالم ار-
 
 
 .کردمی که روبروم نشسته بود نگاه منی اربه
 .....ي نگرانم کردنی شده صايزیچ:نیار
  ؟ي و دوست دارنیروژ-
 ؟یچ:نیار
  ؟ي و دوست دارنی روژگمیم-
 ؟یپرسیچرا م:نیار
 ... عقد کنونشهگهیچون دو روز د-
 ؟!!!؟؟ییییییییییچ:نیار
 يدی که شننیهم-
 ... اخه اون که هنوز...اخه:نیار

  نه ؟ای ي دوست دارنی روژنیار: قطع کردمو گفتمحرفشو
 . دوست نداشته باشهشهی که زندگی کسشهیمعلومه مگه م:نیار
  ؟یکنی نمیپس چرا اقدام-
  سر خورده برگردمترسمیم:نیار
 ؟ي داری ؟تو که همه چییچه سر خوردگ-
  اگه منو دوست داره چرا جواب بله داده؟نیاما روژ:نیار
 ...  بزور سر سفره عقد بشوننشخوانیاون نداده م-
 واقعا؟: بهت نگاهم کرد و گفت بای کمنیار
 ه؟یاره دروغم چ-
 ... سکوت کرد و به فکر فرو رفتقهی دو سه دقکی نزدنیار
 ....رمی وصلتو بگنی اي جلوتونمی شده اما من مری ددونمی منیروژ:نیار
 ؟يچجور-

  یفهمیم: روبروش برداشت و گفتزی مي کتشو از روعیسر
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 یتی به جمعمی نشسته بودنشونی بغل هم تو خونه روژی بی نشد من و بنی از اري برق باد گذشت و خبرنی دوروزم عنیا    
 اوردهی نشگاهی از ارانی واقعا ناراحت بودم هنوز روژمیکردی در حال خوردن نگاه مای در حال رقص بعضایخوشحال که بعض

 .بودن
 ...رفتی نمنیی از گلوم پایچی نگران بودم هم ناراحت ههم

 ي توگشی دستش چادرشو گرفته و بود و دست دکی با نی که گفت عروس و اوردن به خودم اومدم روژی خانمي صدابا
 ..... فتهی لباس نینیدست مادرش بود که بخاطر سنگ

 .  رفت که براش امده کرده بودن و روش نشستی اروم اروم به طرف مبلنی دست زدن همه جا رو برداشته بود روژيصدا
   که خلوت شد رفتم طرفشدورش
 . بغلش نشستم که متوجهم شد و صورتشو به طرفم چرخوندکردی الك زدش نگاه مي بود و به ناخنانیی پاسرش

 ... سوزوندی و پر اشکش تا عمق وجود ادمو مشییای شده بود اما نگاه دربای زمیلی شده بود خبای زنیروژ
  حال و روزموینیبی منیصا:نیروژ
 ... سرمو تکون دادمفقط
 خوام؟ی حال و اجبار و نمنی که من ایدونی منمیا:نیروژ

  دونمیم-
  قدما سستمو؟يدید:نیروژ

 دمید-
  پر اشکمو ؟ي چشاینیبیم:نیروژ

 نمیبیم-
  آشوب دلمو؟یکنیحس م:نیروژ

 کنمیحس م-
  ؟نهیبی خداهم منو میکنیفکر م: و گفتنیی سرشو انداخت پانیروژ

  نهیبی معلومه که مهی چه حرفنیا-
  ؟کنهیپس چرا کمکم نم: نیروژ

 .  صبر داشته باش: تو دستم گرفتمو و گفتم دستشو
 . . .  تا خطبه عقد خونده بشهادی که اعالم کردن که داماد ممی حال و هوا بودنی همتو

 شده رهی شدن داماد خکی ازش سرتر بود به نزدنی بود اما ارپی و خوش تافهی بودمش وارد شد خوش قدهی که تا حاال ندداماد
 ... فرو رفتیبی به سکوت عجی زني پر عشوه يبودم خونه با صدا

 زمممیعز:زن
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 زمممیعز:زن
 لحظه به داماد افتاد که هی چشمم می شده بودرهی به تن داشت خی لباس نامناسبیظی غلشی که ارابهی با تعجب به زن قرهمه

 ... بوددهیخسارش پرخشکش زده بود و رنگ از ر
  ؟نی هستیخانم شما ک: روبه زن گفتنی روژمادر
 ن؟ی دارکاری با شوهر من چنی هستی کم؟شمایمن ک:زن

 ! اقا شوهر دختر منهنی؟ای خانم؟شوهر کی چیعنی:نی روژمادر
 کنه تا باهم ازدواج ی خودش کرده قرار بوده منو به خانوادش معرفي غهی منو صشی اقا شش ماه پنی ا؟خانمییییییچ:زن
 .....میکن

 گه؟ی می چنیا: رفت طرف داماد و گفتنی روژمادر
 ...شناسمی خانومو نمنیمن اصال ا.... زهیچ:داماد

 .... تا ثابت کنم زنشمنجای مادر جان اای بیشناسی نمی چیعنی:زن
 نینگاه کن: دادو گفتنی در آورد و به مامان روژفشی رو از کي به طرف اون خانم رفت،برگه ادی با شک و تردنی روژمادر

 .... شش ماهم تموم نشدهنی هنوز ای مه حتهی مهرنمی اقام انی شش ماهه اغهی برگه صنیخانم من طبق ا
 يدی ناموس تو خجالت نکشی شرف بی بيا: که االن داماد نبود و گفتي زل زده به پسرنی خوني با چشمانی روژمادر

 ... دختر منننني خاستگاريای باتی کثافت کارنی با ايچطور جرئت کرد
 بودن مادر پسر که شی و رفت طرف در همه در بهت اتفاق چند لحظه پدی چادر پوشعی سرنی ورود عاقد و دادن مادر روژخبر

 ... بود سکته رو بزنهکی و نزدکردی به پسرش نگاه ميبا بهت و ناباور
 ....نجاااا؟ی ايچرا اومد:پسر
 ی نشستگهی دیکی سر سفره عقد با شدی چیکنی که با من ازدواج مي تو قول دادي سرم کاله بزارزاشتمیم...کردم خوب :زن
.... 

 وارد خونه شد و پسره رو به باد ی با چهره اشفته و عصباننی روژي  پسره باال رفت که به صورت زن بخوره که بابادست
 اشفته بود اری بود چهره همه بسختهی باشه االن به کل بهم ري قرار بود مال شادشی پقهی که تا ده دقیکتک گرفت ،مجلس

 ...  لبخند رو لبامون بودنیاما من و روژ
 ....  بودنی کار،کار ارنی داشتم انیقی

ز ا.... دادی دخترشو سر می بدبختي کردن و نجواهی اومد و در اغوشش گرفت و شروع کرد به گرنی به طرف روژنی روژمامان
 ..... کردهدای بد نجات پي مخمصه هی از نی غافل که روژنیا

 
 .... دنشی برم دنی بهم زنگ زد و گفت به همراه روژنی دوروز بعد اون ماجرا ارمی شاپ نشسته بودی تو کافنی اريروبرو

 ... می هوا بخورمی افسرده اس از مامانش اجازه گرفتم که برری بخاطر اتفاقات اخنی که روژی هزار بدبختبا
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 که ینیاما ا... معلوم بود شی پشت گوشروزی نداشتم چون از لحن پی شده شکي باعث بهم خوردن نامزدنی ارنکهی ادر
 ....ومدی کارو کرده برام جا سوال داشت چون کارش با عقل جور در نمنی ايچجور

 ...رد بود شروع کنیی که سرش پانطوری همنی سفارشمونو اوردن ارنکهی از ابعد
 ...شناختمی ممی که تو دانشکده بودی زمانشی وقت پیلیشاهرخ از خ:نیار
 شاهرخ؟؟؟-
 ... خانم بشهنی که قرار بود نامزد روژیهمون کس:نیار

 ... برماشوی اوا حنیی سرشو با خجالت انداخت پانیروژ
 اهان-
 ... گذشتی موضوع نمنی از ای احساسمو گفته بودمو چند ماهنیاون زمان تازه به روژ:نیار
 داشت با يزی که در مورد چدمی و شننی روژلی از شاهرخ فاممی دانشکده دور هم جمع شده بودي روز که با بچه هاهی

 .... گنی می چنمی کردم که ببزی ناخوداگاه گوشامو تکردیدوستش صحبت م
 کرده و فی تعریلی دختر خهیش از نجابت و پاک مامانگفتی دختر ازدواج کنه مهی که اصرار داره با گفتی از مامانش مشاهرخ

 ... فکر کنهشتری در موردش بخوادیم
 با قبشی تعي رو که گذاشته بودم برای کسی منو وادار کرد که براش بپا بزارم وقتی چدونمی نمی ولهی گفتم تشابه اسماول

 ... نهی که اون دختر روژدمی اومد فهمشدنی منی روژي که شاهرخ و خانوادش وارد خونه ییعکسا
 گهی طرف دهی و از دی فهمشدی قشنگ مکردی دانشگاه رد و بدل مي دخترانی که بیی از شماره هانوی نبود ای ادم خوبشاهرخ

 .... دادی بود و دم به تله نمیادم زرنگ
 کنن که دای برام پویکیه  از دوستام صحبت کردم کیکی با دهی جا خودشو لو مهی که ادم هوس باز دونستمی خوب منوی ااما

 ....  حال زرنگ باشه و برو رو داشته باشهنی شاهرخ بفرستم در عیبتونم تو زندگ
 تو ای تصادف نادهی با میدی که کشي نقشه اهی ی بود طییبای و زركی کرد دختر زی رو بهم معرفای دختر به اسم نادهی دوستم

 ....  خونده بشهغهی صهی نشونی که در اخر شاهرخ و مجبور کرد بکردی شاهرخ پا گذاشت و روز به روز جا پاشو محکم میزندگ
 ....  رو اوردي خبر نامزدنی که صاشهی داره تمام مغهی که مدت صشدمی مدی داشتم کم کم ناامگهید
 .... نیدی که خودتون دمیدی نقشه اخرو کشو

 .... نشنسته بودهکارمی بنی چند سال همچنی تو انی پس ارمیکردی نگاش ممیاز داشت بي با دهنانی و روژمن
 !؟!؟يدادی کاراتو انجام میرابی ناقال زییبابا تو از اونا-
 .... نگفتيزی و چدی اروم خندنیار
 اگه نی انجام بدم اقا اردی دارم باي کارکی برم دی من بادیببخش: جو ساکت شد به تظاهر به ساعتم نگاه کردم و گفتم دمید
 ... با شمانی زحمت رسوندن روژشهیم
 ....حتما چرا که نه: گفتی و با خوشحالدی تو چشماش درخشی برقنیار
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 نی تنها باشن چون به اخواستمی نداشتم فقط می اروم اروم شروع کردم به قدم زدن مقصد مشخصرونی شاپ اومدم بی کافاز
 ... داشتناجی احتییتنها

 .... دادمی دوباره به کارم ادامه مدیبا... دور شده بودم کمی از هدفم ریتفاقات اخ ابخاطر
 ...  شدمرهی باال گرفتمو به اسمون خسرمو

  ای کار بوده خدانی تو ایاخه چه حکمت: دلم گفتمتو
 ...  اونجا عوض کردمکی به طرف پارك نزدراهمو

 .....گرفتمی مییمای تصمهی دی باکردمی فکر مندمی تو خلوت خودم در مورد ادیبا
 
 .... دمی و دابدی ارنی خونه بودم که ماشکینزد   
 ....  بداخالق بوگندو رو چطور تحمل کنمنی باز ایییوا
 ..  اکراه وارد خونه شدم در و بستمبا

 دمشونی د کج کردم اونجاییرای اونجا نبودن راهمو به سمت پذدمی داخل هال سرك کشومدی مابدی و اری بی صحبت بيصدا
 ... بلند سالم کردم که هر دوتاشون شکه شدنيبا صدا

 ... می دختر که ما متوجه نشدي اومدی تو کنیاوا صا:ی بیب
 .... که حواستون به اطرافتون نبودنی غرق صحبت بودنقدری تو و نوه تون ای بیماشاهللا ب-
 ...نی دخترم بشيستادیچرا ا: کرد و گفتي خنده ای بیب

 وحشتناکم طرفش پرتاب کردم و رفتم مبل ي نگاه از اون نگاهاهی بودم از بغلش رد شدم و دهی ندنی ماشانی بعد جرابدیار
 ... نشستمی بی بيکنار

 ...  دلتنگ نشمي توقع دارنجای اانی می بچه ها بعد سالنیا:ی بیب
 ....  بهت سر زدمشی ماه پنی  منکه همی بیاا ب:ابدیار
 ... کارم نکن تعارف نکننی هميخوای مي به مادربزرگت سرزدی بعد ماهيشاهکار کرد:  ی بیب

 .... نه غلط کردم:  دو دستشو اورد باال و گفتابدیار
 ...نی صایراست: با خنده به طرفم برگشت و گفتی بیب

 ؟ی بیجانم ب-
 ؟یشناسی رو میخیدکتر مشا:ی بیب

 ن؟یگی فروشگاه و مناسنجیدکتر ب-
 اره همون:ی بیب

 بله چطور؟-
 ....امروز مادرش زنگ زده بود:یب یب

  شما؟؟بهیمادرش؟ به ک-
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 اره:ی بیب
 ... دوستتونه اگه نبودگهی داره نکنه دوستتونه اره دکاری با شما چیخیوا مادر دکتر مشا-
 ... تا حرفمو بزنمری لحظه زبون به دهن بگهی نیصا:ی بیب

 د؟ییبفرما-
 ؟؟ي خواستگاري زنگ زده بود برايزیمادرش نه با منه دوسته نه چ:ی بیب
  ؟؟؟؟نی شما مگه دخترم داری بیب: نگاه به دور و اطرافم انداختم و گفتم هی
 !!!ی تو چقدر خنگنی صايوا:ی بیب

 ممنون نظر لطفتونه-
 !!! تو اومدني براي بابا خواستگارکنمیخواهش م: ی بیب

 هااااا؟منننن؟من چرااا؟؟؟-
 ؟!دن؟ی تو رو پسندهی چدونمی بپرس منم نم از خودشوندونمیواال نم:ی بیب

 ..... میادی از خداشونم باشه از سرشونم زشیا-
 ؟ی بگی چی و نگنیبعله ا: با خنده گفتی بیب

 ... کارا هست که انجام بدمیلی من قصد ازدواج ندارم من خی بدون شوخی بی بیول: و گفتم دمیخند
 ....  بگو نهومدی اگه خوشت نانی نداره بزار بيحاال امتحانش ضرر:ی بیب

 ... نیی نگفتم و سرمو انداختم پايزیچ
 ...  پاشد رفت که قرصاشو بخورهی بیب

 ... ی بی بشی چشم غره رفتم و پاشدم که برم پکی براش کنهی داره با پوزخند نگاهم مابدی اردمی که باال کردم دسرمو
  ؟؟؟ی خوشحالیلیخ: ابدیار
 ؟؟یچ-
 ؟ی تور کنویکی ی تونستی خوشحالیلیخ:ابدیار
 کنم دوما ادم باش و احترام فی خون خودمو کثخوامی فقط نمگمی بهت نميزینگاه چ: حرص چشمامو بستم و گفتم با

 ...نگهدار
  دتتی که خوب ندفی چشماش ضعای حتما کور دتتی پسندی پسره براچنی ادونمینم... ا نه بابا:ابدیار
 .... دهی مهم اون بوده که پسندیگی می چسیبرام مهم ن-

 .....ی بی بشی تا بخواد دهنشو باز کنه و شرو ور بگه رفتم پنی کل کل باهاشو نداشتم بخاطر هماعصاب
 
 

 ...  دو طبقه بودیمی ساختمون قدکی اف اف و فشار دادم زنگ
 ه؟یک:دیچی اف اف پي توي مرديصدا
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   دم در ؟نیاری مفی اقا چند لحظه تشردیببخش-
 ...نیبله چند لحظه صبر کن:مرد
 ...  شدانی ساله نمای سبای تقري مردي کم باز شد و چهره یی تا در با صداستادمی اقهی دوسه دقکینزد
 سالم-

  دییسالم بفرما:مرد
 گشتمی می اقا من دنبال کسدیببخش-

 ... شمیاگه بتونم کمکتون کنم خوشحال م:مرد
 .  در اوردم و طرفش گرفتمفمی از تو کعکس

 ...  خانم شباهت داشته باشهنی به ابای که تقرنیشناسی رو نمی کساشونهی مال جووننی البته اگردمی خانم منیدنبال ا-
  شناسمشونیم:مرد

 واقعااا؟؟؟: گفتمی خوشحالبا
 ...  بعدش فروختنش به ماکردنی می خونه زندگنی همي مدت تو طبقه باالهی شونیبله ا:مرد

  ازشون ؟؟؟نی ندارمی شماره تلفنای گهی ادرس دچیه-
 ...نه متاسفانه: مرد
 
 .... کردمی مهی گوشه تو پارك نشسته بودم و به حال خودم گرکی
 .... به مادرم بوددنی رسي برادمی امنی اخرنیا
 ...  پشت سرمو خراب کرده بودياون فرارم از خونه تمام پل ها...  مونده بودم صالی واقعا االن در اوج استگهید
 ... ستی نشستم و حواسم ننجای چهار ساعت تمام ادمی ساعتم نگاه کردم و با تعجب دبه

 ...  حتما نگران شدهههی بی بيوا....  شده بود کی تارهوا
 .... ي بودن واااااای بی همشونم از بامی کال و هشتا پسی و نگاه کردم پنج ممیگوش
 ...  گرفتم و به طرف خونه حرکت کردمنی ماشهی عیسر
 ....  در و باز کردمو رفتم داخل خونهدی شدم و با کلادهی پنی از ماشعی سرهی از حساب کردن کرابعد

 ... رونی در خونه رو باز کرد و اومد بعی بود که سردهی در و شني  انگار صدای بیب
  ؟!؟!ي تو دختر نصف جونم کردي کجا بودنیصا:ی بیب

 ...  حالم بد بود که متوجه زمان نشدمنقدری ای بی بدیببخش-
 ؟! دخترم؟ي کردهی ؟چرا گرنی صاشدهیچ: قرمزم شده بود گفتي که متوجه چشمای بیب

 اما چرا من و اونکه باهم هی شد اونم مشخص بود عصبانانی چهارچوب در نماي توابدی بگم قامت اريزی دهن باز کردم چتا
 م؟ی نداریصنم

 ؟ي بوديکدوم گور:ابدیار
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 !!!! ؟؟؟ابدی چه طرز حرف زدنه ارنیا:ی بیب
 تا به خونه مردم راه باز کنن بعد که زننی متی مظلومی خودشونو به موش و مردگیشناسی نمناروی تو امثال ای بیاخه ب:ابدیار

 ....کننی شروع ماشونویکارشون راه افتاد هرزه گر
 ن بود؟؟؟؟ با منی اکردمی دهن باز داشتم نگاهش مبا
  خجالت بکش؟؟؟ابدیار:ی بیب

 اصل و نصب اگه ابرو داشت که مادرش و بهانه ی دختره بنی اشهی کم ممیزی مگه از اصل داستان چی بی بی چيبرا:ابدیار
 ... کننهی تخلي جورهی فرصتن که عقده هاشون و هی که منتظر نی عقده انقدری انای اکردی و از خونه فرار نمکردینم

 ...  دارهيصبرم حد: با حرص رو هم فشار دادمو و گفتمدندامو
 یکنی می حرمت شکني تمامش کن دارابدیار: ی بیب

 اون از اون دکتره بدبخت نی کرباسهی هه مسخره اس همتون سرتا پا یحرمت شکن: و با پوزخند گفتستادی روبروم اابدیار
 .... کدوم حرومزاستیمعلوم ن....ي بودتی دنبال کدوم هرزه گرستی از امشب که معلوم ننمیا

  که بهش زدم چشاش گرد شدی تو دهني ضربه با
 خفه شوووووو-
 
 

 خفه شوووووو-    
 ... کردی بهت نگاهم مبا
   دخترهنی اای خونه اس نی من تو ااجای: به خودش اومد و با خشم گفتکبارهی
 ... ی که حرمت شکستیی توابدی اریی خونه بره تونی از ایاگه الزم باشه کس:ی بیب

 .. نگاه کرد و به طرف در حرکت کردی بی به بي با ناباورابدیار
 !!! صبر کن-

 ...ستادی که صورتش طرف در بود انطوریهم
 ... برم نه تودیمن با-
 ... نیصا:ی بیب

 ...  که دنبالش بگردمستی نمی مادرگهی بخاطرش بمونم دستی که نمیلی دلگهی درمی من می بینه ب-
 ابدی بود و ارستادهی وای بی باطی برگشتم تو حی جمع کردم وقتلموی تمام وساقهی حرکت کردم و درطول ده دقتییطرف سو به

 .... رو پله ها نشسته بود
 : ابدی روبرو اررفتم

 به ی احترامی و بدون دل شکستن و بنیفقط ا... ی کنرونی خونه بنی منو از ای تونستيدی رسیخواستی که ميزیتو به چ -
 ....ستی نفر هنر نهی تیانسان
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 کردی لحظه فقط نگام ماون
 ... کردی مهی برگشتم داشت گری بی طرف ببه
  خداحافظ...  ی حالل کنيدی دی خوبيبد... منم بزرگه ي خدای بی نکن بهیگر: و گفتم دمی در آغوش کشی بیب
 ومدهی ننیی هنر کرده بودن پایلی االنم خنی تا همنمی اسممو صدا زد اعتنا نکردم دوست نداشتم اشکامو ببهی با گری بیب

 ... بودن
 ...  به مقصد فرودگاه گرفتمی تاکسهی زدم و رونی خونه باز

 ...  رو  سر راهم قرار دادی بی که بیی جاهی جا بود هی فقط دلتنگ دلم
 حرمش بهم ارامش بده حاال  تو اون لحظه جز عطرتونستی نمیچی گله کنم هنی زمي روي از ادماششی برم پخواستی مدلم

 ......  بودمی تهی تهرنیپزی مي که من و دوباره به فرزندي نه خانواده اي نه خونه اي نداشتم نه کاریچی هگهید
 ....  حرکت کردمطی بلدی به طرف باجه خرهی به فرودگاه حساب کردن کرادنی رسبعد

 ... نشسته بودحی ملشی اراکی خانم با هی باجه پشت
  خانم؟دیببخش-

 ؟... دییبفرما: خانم
 ...  مشهدي براخواستمی مطی بلهی-

  هشت صبح کدومو رزرو کنم ؟یکی شب ازدهی یکیدوتا پروازه :خانم
  شب ؟ازدهیلطفا همون -

 ...بله چشم:خانم
 ...  گرفتملی و تحوطی پر کردن فرم و حساب کردنش بلبعد
 ...  ساعت نگاه کردم ساعت ده و ربع بودبه
 ...  نشستم و چشمامو بستمایز صندل ایکی رو

 .... فتهی برمی گی بی مثل بیکی ارمی دفعه ام شانس بنی اکردمی نداشتم فکر نمي برنامه اچی هفعال
 ...  بهتسپارمی خودت به دادم برس خودمو مایخدا

 ... بار حرکت کردملی پاشدم به سمت قسمت تحوکنهی پرواز مگهی دقهیدق15 تهران مشهد و اعالم کردن که تا پرواز
 
 ....  کرده بودم نشسته بودمدای و رو پیی حرم جايکای پارك نزديتو

 .... نجای اومدم اختمی دردام اشک ري برای رفتم حرم و کمنکهی از ابعد
 ...  ساعتم نگاه کردم شش صبح بودبه
 ...  به طرفش برگشتمکردی که اسممو صدا میی صدابا
 .... کردی بود با خنده نگاهم متادهسی هم سن و سال من واي دخترهی
 ؟...نیشناسی شما منو از کجا مدیببخش-
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 ؟؟؟...ادی نمادتی یی منم آرا راهنمانی صایشتاسینم: کرد و گفتي اخم تظاهردختر
 بود و امی ترکم نکرد و تو غم و شادیی لحظه راهنماهی تو ی وقت حتچی که هی دوستشهی مگه مکردمی بهت بهش نگاه مبا
 ...ادی نادمی
 ... يکثافت چه عوض شد-
 .... می رو بغل کردگهی خنده اومد طرفمو هم دبا

 ... می نشستمکتی ني رومیرفت
 ... فرق کرده صورتتم خوشگل تر شدهکلتی آرا هم قدت بلندتر شده هم هي عوض شدیلیخ-
 .... اثرات باشگاسدمی تهران انجام ممی که اومدی که از زمانییبخاطر ورزشا: آرا
 ...هی عالنکهیاوهوم ا-
 .... یکنی مکاری شهر شلوغ تنها چنی تو انجای تو انی صایراست:آرا

 ...نیی انداختم پاسرمو
 .... افتادهی اتفاقنی صاشدهیچ: گفت ی با نگرانآرا
 ...آرا-
 جانم ؟:آرا
 ... دادریی تغرشوی و هم مسمی شد که به کل هم زندگمی ناگهان وارد زندگی اتفاقکیمن -
 ؟یچ:آرا
 ...ستی نمی که مامانم مامان اصلدمیمن فهم: مکث کردم و گفتم یکم
  مامانته؟ی کن؟پسی صایگی میچ: با بهت گفتآرا
 ....  بابام و خانوادش بوده مارو ترك کردهری مسئله که همش تقصکی اومدم بخاطر ای که به دنیزمان-
  ؟يخب تو چرا مشهد:آرا
 گشتهی و دنبالش مکردهی دوباره ازدواج نمشدهی میمتی به بابا اعتماد کنم چون بابا اگه دوستش داشته به هر قتونستمینم-
 کنم اول رفتم تهران تا دنبالش بگردم از اونجا که داشی بهش اعتماد کنم خودم خونه رو ترك کردم تا بتونم پتونستمینم

 ... دمیرس  شدم اومدم مشهد تازه امروز صبحدیناام
 ...  چقدر خطر دارهیدونی می خونه رو ترك کنیی تنهايتو چطور جرئت کرد: گفتي با ناباورآرا
 نطوری همگنی بهم دروغ مواراشی در و دی حتکردمی که احساس مي تو خونه اتونستمی واقعا نمی ولدونمیم: گفتمی کالفگبا

 .... ل راه درستش بگردم گرفتم الاقل خودم دنبامیساله دروغ گفتن بمونم تصم17 به کیکه نزد
 ...  فقط نگاهم کردآرا
 ؟یکنی مکاری چنجایمن سرگردون شهر غربتم تو سر صبح ا: جو عوض بشه گفتمنکهی خنده بخاطر ابا

 ... ینیبی لباس ورزشمو نمیعنی ای واقعا تو هپروتنیصا: کرد و گفتی ابروشو انداخت باال و با خنده نچ و نچکی آرا
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 ... بوددهی رو مانتو پوشمی گرمکن ورزشکی مانتو کوتاه هی ی لباساش دقت کردم شلوار ورزشبه
 ...  نکنهعی اما ضارهی سگ گاز بگادم

 سر از مشهد شدی سمنان چنیری بخاطر کار بابات میتو که گفت: گفتم ارمی خودم بي به رونکهی و صاف کردم و بدون اصدام
 ....نیدر اورد

 ... سال بعدش دوباره بابام انتقال شد مشهدکی دوما  اره اما يچوندی تو پی سوتدمی فهمنکهیاول از ا:آرا
 ...میپاشو بر: پاشد و گفتآرا
 م؟یکجا بر-
 ....  پاشو دختر خوب پاشوي ندارینی تضمي چمدون مشخصه فعال جانیبا ا...  گهی خونه ما دمیبر: آرا
 ...اما-
 ....گهیاما و اگر نداره پاشو د:آرا
 ... می بدتره باهم به راه افتادنی موندن ندارم و اي برایی فکر کردم که جانمی درست نبود اما به انی تعلل پاشدم اخه ابا
 ..... بودی واقعا دورانمیکردی مفی تعرامونی خنگ بازیی راه از خاطرات دوران راهنماتو
 ....  کرد در بازدی و با کلستادی رنگ درش اي با نمای رنگدی در سفي روبروآرا

 ... پوشونده بوداهی با صفا بود و دو طرفش درخت و گل و گاطشونی حمی شداطی حوارد
 ... يدیرسی رنگ می چوبيمتر به سه تا راه پله بعدم در20 کردنه ی طبعد
 تر از من کفشاشو در واورد و رو به من گفت عی در باز کرد و تعارف کرد برم داخل رفتم داخل اونم پشت سرم اومد و سرآرا
  من برم خبر بدم:

 .  زدم و سرمو تکون دادميلبخند
 چمدون از دستم افتاد پاهام سست شد و دمی که ديزی و ساکمو برداشتم تا سرمو باال کردم با چی گذاشتم تو جا کفشکفشامو

 ....چشمام به اشک نشست
 
 

 کردمی بهم داشت نگاه میبی نشسته بود و شباهت عجلچری وي که رویه زن صحبتم نداشتم داشتم بی حرکت حتقدرت
 ....  آرایعنی....  نجایاما چطور ا....  کردم اما داشیباالخره پ

 ؟ینیتو صا:مامان
 ...دی و ترکاوردی طاقت نبغضم

 ....  سر تکون دادمهی گربا
 ...  عطر تنت تنگ شدهي که دلم براای دخترکم بایب:مامان

 .... خودم و چطور به آغوشش رسوندمدمی باز مامان نگاه کردم و نفهمي دستابه
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 هی اونم داره گردمی شونم فهمیسی و از خخوردی مامان تکون مي شونه هاختیری مي بارون بهارنی نداشت و عی تماماشکام
 ..... کنهیم

 ....  تونسته به لونش برسهاری بسهی رو داشتم که بعد سختی پناهی بي پرنده احساس
 .... می نفر به خودمون اومدکی ي که باصدامی چقدر تو آغوش هم بوددونمینم
 .. مادر و دختر خوب باهم خلوت کردن...:

 اما چند بار دمیدی خوب نمادی که کرده بودم زي اهیاول به خاطر گر... شدم رهی که روبروم بود خی بلند کردم و به کسسرمو
 ....  واضح شدریکه پلک زدم تصو

 ....کردی مبل نشسته بود و داشت با لبخند ما رو نگاه مي بود و آرا هم روستادهی روبروم ابای خانم قد بلند و زهی
 .... نگاه کردمي نگفتم و فقط با کنجکاويزیچ

 ؟... که چطور مادرت روبه روته نهيحتما کنجکاو: و گفتدی من شد اروم خندي خانم که متوجه کنجکاواون
 ...  کنم فقط سرمو تکون دادمی صحبتتونستمی که نم تو شک بودمنقدریا

 تی مامانت و آرا هم خواهر زادمه سر موقعیمی دوست صموامی و بدون من شنی فقط اهیداستانش طوالن: زد و گفت يلبخند
 ...  چون از رنگ و روت معلومهي شکه شدیلی مشخصه االن خمیکنی مفی تعرویمناسب برات همه چ

 ....ادی حالش جا بنمی تا صامی بخوراریمون ب برايزی چکی جان آرا
 هی چون مطمئن بودم خودشون به وقتش قضگفتمی نميزی چدادی فضا آزارم می گنگنی ای ساعت حالم بهتر شد ولکی از بعد

 ... کننی مفیرو تعر
 ... نبودای آسوننی معما که حل کردنش به اکی شده بود میزندگ
 .... کردمی نمیبگی مامان اصال احساس غرکنار
 ....   گذشتری اخي از اتفاقات گذشته و ماجراهای شب بدون حرفاون

 ....  تر شده بودطونی شیلی بود آرا ام نسبت به قبال خی ادم شوخزدمی که حاال خاله صداش موایش
 
 ... دمیذاشتم و خواب مامانم دوباره سرمو گشی اومد من پادمی شد چشمام باز کردم تا نگاهم به اطرافم تازه رمی سر کار ديوا

 ....دارشدمی جابه جا کردن ظرف بي نه با صداساعت
  گرفتمشی نبود راه آشپزخونه رو در پی و رفتم تو هال کسرونی کارم تموم شد اومدم بنکهی اتاق و بعد از اسی طرف سرورفتم

.... 
 ....  زدمو و رفتم نشستمي لبخندنی دخترم بشایب: گفت دی بودن مامان تا منو دزی پشت مهمه
 .... می نشستونیزی تلوي روبرومیبعد صبحانه هم با هم رفت    
 ...می کنفی رو برات تعری همه چمیخوای جان منی صاخب

 ...  شدمرهی بهشون خاقی اشتبا
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ن اومده بودم  که از شهرستاگذشتی نميادی که با پدرت اشنا شدم زمان زیمن زمان... از خودم شروع کنم خوامیخب م:مامان
 .... و اون اتفاق... اومدن تو وای درس به دانشگاه بعداز ازدواجمون و به دنيبرا

 ...  قشنگ معلوم بود بغض کردهمامان
 منو گهی و داد که دنانی اطمنی و سرد بودن بابات و سرنزدنش به من بهم ادمی اون حرف از مادرش شنیوقت: دادادامه

 به پدرت نوشتم و به ي نامه ادهی ازم دست کشی عاشقمه به چه اسونگفتی که می قابل باور بود که کسری برام غنی اخوادینم
 بود و هودهی بتونم با خودم ببرمت نشد تالش من بدی تا شانمتی ببردم کی قبل اونم سعیطرف تهران حرکت کردم هر چ

 می باهم دوست بودیسال از بچگ10 که ی بود کسوای داشتم شنانی زمان اطمنی که بهش تو ای نداشتم تنها کسیپشتگاه
 ....  گفتم منو با جون و دل تو خونش راه دادتمی اومدم و از وضعششی پی وقتخوندیتهران درس م

 ي از دوستام خبر دار شدم بابات ازدواج کرده و اون ضربه باعث سکته مغزیکی بود که از طرف ي ضربه اي بعدي ضربه اما
 ....  و فلج شدن پاهام شد

 کی یی زمان راهنماادتهی دونستمی خالم با مامانت نمیی تو و اشناانی که باهات دوست بودم اصال از جریزمان: ادامه داد آرا
 تو می شده بودیمی باهم صمدمی مشهد من چند بار اومدم خونه خاله و مامانتو دمی اومدیعکس سه در چهار ازت گرفتم ،وقت

 لتوی و اون اسم و فاممی تو و مادرتو گفت عکس و به خاله نشون دادنیو شباهت ب دی و امدا خاله عکس تو رو د رفتنیا
 ی تو همون دخترشونمیدی و در اخر فهمدیپرس

 
 که ازت داشتم می ما در حد تلفن و مدرسه بود  اون شماره همراهي نداشتم و رابطه ی بود که ازت ادرسنجای ایبدشانس:آرا

 ... بودخاموش
 .... ی سوخت هم گوشمکارتی افتاد تو آب و هم سمی افتاد اون زمان گوشادمی

 ... می بشریگی پي بهت مشکل شد و اون زمان مامانت حالش مساعد نبود تا جدی دسترسخالصه
 مون هی همسامونی در خونه قبلي رفته بودی حالش خوب شد وقتشی سال پکیرها بخاطر سکته و عوارضش تازه :وایش

 ... منی شغلتیبخاطر وضع
  شما؟ی شغلتیوضع-
  دخترمسمیمن پل:وایش
 واقعا؟؟؟: گرد نگاهش کردم ي چشمابا
  اره:وایش
 به من زنگ زد عی و سردونهی من اطالع داشت گفته جامو نمی شغلتی که از وضعمونی دم دره خونه همسای رفتیوقت: وایش

 ... ی خودتدمی که برام فرستادن فهمییبعد از عکسا....ی باشبی تعق بفرستم تا تحتویکیبهش گفتم دنبالت بره تا 
 به ی وقتی وليدی طرف مشهد باورم نشد فکر کردم فهميای مي گفت داری وقتيری کنه تا کجا مبتی مامورم گفتم تعقبه

 دمی فهمی تو پارك نشستي حرم و از اونجا اومدی رفتمیدی دی نگفته وقتیچی سابقمون زنگ زدم اونم گفت ههیهمسا
 ... بودی اتفاقنجایاومدنت ا
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 .... خونهارتتی بمی بهمون خبر داد بهش گفتنانی با اطمی وقتیبه آرا گفتم بره و مطمئن بشه خودت:مامان
 هی اتفاق باور نکردنکی شده همش داخلش یلی تخلمای فنی اهی شبمیچه جالب زندگ: دمی خندي ناباوربا
 
 
 بهت دادم شبی که دی دخترم اگه از اتاقادهی اتاق زنجایا.... میری بپذمیخوای گلم اما خودمون مهینجوری هممون ایزندگ: وایش

 ..؟! ی عوضش کنیتونی مادیخوشت نم
 .... خاله ممنونهی عالنینه ا-

 ...یکن فراموش نناتوی سرم آرا خانم شماام تمرختهی کار ری برم ستاد کلدیرها جان من با: پاشد و گفتخاله
 ن؟یتمر-
 ..  گذارهری تو امتحانات ناجا تاثیلی بدنم و مقاوم کنم خنکهی اي براکنمی منیبه کمک خاله دارم تمر:آرا
 ناجا:دمی پرسی سردرگمبا

 ...   ناجا امتحان بدمي براخوامی بابا مي خنگ نبودنقدری تو که انی بابا صايا:آرا
 ی من برم اونجا هنیفکر کن صا...  زهی انگجانی سپاه و ناجا هي واقعا خدمت تویییوا: و گفت دی دستاشو با ذوق بهم کوبآرا

 .... هی عالنی ایییبرام احترام بزارن وا
 ....  ادم بده بعد به فکر احترام باشنی عشوی بار امتحان ورودکی حاال ری بگلیخوبه خوبه کمتر خودتو تحو:خاله

 .... دمی مدی و امیرمااا خاله نزن تو ذوقم دارم به خودم دلگ:آرا
   تو حلقمدتی و امیدلگرم: خاله

 ...شهیجا نم: آرا
 ...  شدمی و پشتش قانیی پادی مبل پري جهش از روکی برداشت که آرا با زی به طرف آرا خخاله
 ... رونی بای از اون پشت بيجرئت دار:خاله

 ... فتمیمن غلط بکنم با سرهنگ مملکت در ب: باال برد و گفت می تسلي دستاشو به نشونه آرا
  ؟؟؟نیواقعا خاله شما سرهنگ-

 .... اره دخترم: رهی آرا رو بگکردی می که سعنطوریهم:خاله
 .... یکنی جوجه بدو مهی سنت دنبال نی با ایکشی تو خجالت نموایش: با خنده گفتمامان
 سپرده به من بعدم با نی ادب شه مامانش ادی جوجه بانی دوما اکشهیت نم خجالیچیاوال که سرهنگ مملکت از ه:خاله

 ... نمی ببنجای اای برداره گفت بزی به دست آرا خخواستیحرص که م
 ...میدیخندی مدناشونی پرنیی به باال پامی و مامان داشتمن
 مامان؟-

 جانم؟:مامان
 ... چطور بگم...ای نیکنی ممی کارشما
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 ؟یگی متمیبخاطر وضع:مامان
  مامان؟؟؟يخب اره ناراحت شد-

  کنمی من کار مزمینه عز: و گفتدی خندمامان
  ؟؟؟؟ي؟؟؟چه کار!!!واقعا: گفتمجانیباه 

 ...سرهنگ مملکتم:مامان
 .. که خاله و آراام دست از تقال برداشتني خنده جورری زدم زهوی مامان و نگاه کردم و ينجوریهم
  بودی قشنگیشوخ-

   نبودیشوخ:مامان
  مامان ساکت موندم اخه چطور ممکنه ؟؟؟؟ي جدي چهره دنی بگم که با ديزی دوباره چخواستمیم
 !!!نی نداری مناسبی جسمتی شما که وضعیعنی.... اخه مامان شما چطور-

  کشمی که پاهام کار نمکنمی متی فعالیخب من تو بخش:مامان
  ؟؟؟؟شهیمگه م-

 چرا نشه ؟؟:مامان
   تعجب کردهنجای عالمت تعجب شده از بس اهی بچه شبمیبفرما رها خانوم گفتم بهش بگ:خاله

 ...  کار نداشته باشزای چنی برس به اهتیتو به تنب:مامان
  چشم بانو:خاله
   بالشت و برداشت تا آرا رد بزنهبعدم

 من و ي سکته انی بعد جرخوندیرس م دي داشت تو دانشگاه افسروای که من اومدم تهران شیخب زمان: روبه من گفتمامان
 کارم نی تو امیلی خی ولخوندمی موتریمن تو دانشگاه رشته کامپ...فلج شدن از پام من تا چند مدت افسرده تو خونه بودم 

 دای پیگاهی رفت سر کارو جاوای شنکهی تا چند وقت بعد اگهید... دی فهمشهی مدام استازی امنی از نگاه تحسنوی داشتم اشرفتیپ
 می بعد تصمننیبی و گفت اونام بهش گفتن که کارمو موتری و مهارت من تو کامپتمی از مقامات ناجا در مورد وضعیکیکرد با 

 خودشو داره باالخره قبول کردم که ان بد داستی روحتی تو اون وضعوای کردن منم به کمک شیخب البته راض...  رنیگیم
 ....  ناجا خدمت کنمیکی و الکتربری ساتیر شو تو قسمت امن قراتشونی کارم و رضادنیبرم اونام بعد د

 .... افتادم وسط سرهنگانی هستی کگهی بابا شما ديوا-
 بوکس همو اشتباه گرفتن از سهی که انگار با کزدنی آرا و خاله دهنم باز موند خاله آرا با بالشت چنان همو متی وضعدنی دبا

 .... داخل بالشت در اومده بود و اطراف پر شده بودي که پرازدنیبس محکم همو م
 .... خندهری زمی نگاه به هم زدکی بعد می لحظه هم  ساکت شدکی

 ..  ستادي بریخواستی مگه تو نموای شنمیبب:مامان
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د و  پاشعی انداخت تا چشمش به عقربه ها خورد از جاش سری افتاده بود چشاش گرد شد و به ساعت نگاهادشی که تازه خاله
 ... کشمتتتی برسم ستاد مری آرا اگه دکشهی منو مسی شد رئرمی دي و داد زد وادیطرف در اتاق دو

 وا خاله به من چه؟؟؟؟:آرا
 ... میدیخندی فقط به حرکاتشون ممی و مامان داشتمن
 
 

 ..... سال بعدهفت
 

 ...  دوش مختصر گرفتمکی و خودم انداختم داخل حموم رونی از دوساعت ورزش از باشگاهم اومدم ببعد
 .....  به اتاق لباسم رفتمدمی و پوشربدوشامبر

 ....  کرده بودمریی تا اسمون تغنی هفت سال زمنی شدم تو ارهی و چادرمم سرم کردم به خودم خدمی و پوشفرم
 .... و خشک شده بودي و صورتم جدی بلندتر اندام ورزشقدم

 ... و زدمنگی اومد و سوار آسانسور شدم و دکمه پارکرونی خونه باز
 ....  زدم و سوارش شدمموی کاربونی ابي پورشه ریدزگ

 ...تا به طرف مقصد حرکت کردم100 و باز کردم و با سرعت نگی در پارکموتی ربا
 
 ....... به سمت در رفتمو اف اف و فشار دادم... و زدمری شدم و دزدگادهی پستادمیدم در سبز رنگ ا  
 

   سال قبلهفت
 
  مامان-

  جانم:مامان
  بگميزی چکی خواستمیم.... خواستمیم-

 ؟بگو؟یچ:مامان
  کردهفیمامان بابا برام تعر-

  می داشتی کردنفی تعريزای چیلی ؟ما خویچ:مامان
 ....  شما و مادرش اتفاق افتاده خبر نداشتهنی که بانیمامان بابا بهم گفته از جر-

  دونمیم:مامان
 ن؟؟؟؟ییییدونیم: تعجب گفتمبا

  اره: و گفتدی کشیقی نفس عممامان
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  ؟؟؟؟ششی پنیپس چرا برنگشت-
اون ازدواج کرده بود صبر نکرد خبر مرگم بهش برسه بنظرت : گفتي زدي که فلج شده بودم پوزخنددمی فهمیزمان:مامان
 کرد؟؟ی ادم فلج و قبول مکیاون 

   اگه مامان و دوست داشت چرا؟؟؟اوردمی اونطرفم از کارا بابام سر در نم بدم ازی بودم جواب مامان و چمونده
 .... شمی موونهی خدا دارم ديوا
 
 
 ؟...يباالخره اومد: آرا
 .... کردمریاره د-
 ....ای دنبالم بينه به موقع اومد: آرا

 ....دیچیپی سالن مي با صالبت پاهامون توي و صداکردمی با آرا تو سالن حرکت مهمراه
 لی بزرگ وساي هانهیی که روبروش ای درشو باز کرد داخل اتاق دوتا صندلی و بعد از مکثستادی رنگ ای چوبي دري جلوآرا
 .... پر بودمی و گرشیآرا

 ..... کردی بود و با لبخند بهمون نگاه مستادهی وامی جوانخانوم
 .... می امشب بدرخشمیخوای مي امروز از من و دوستم شاهکار بسازخوامی ازت میسیخب خانم مق:آرا
 ..... نینی و بشنیاریلطفا مانتوهاتون و در ب... حتما :یسیمق

  نشستمی بغلیآرا  ام بعد من اومد صندل.... نشستم ای از صندلیکی ي از دراوردن مانتو و چادرم روبعد
 شما و ي انتخابم برانی به دستم داد و گفت بهتریی و طالی به رنگ مشکی صورت و موهام لباسي از دوساعت کار روبعد
 ...  ممنون از طرف من به سراغ آرا رفتيبعد گفتن کلمه .... بود بایبه لباس نگاه کردم ز... لباس نی ترکیش

 .... داشتی خاصتی جذابییبای از زری کرده بود و بغریی نگاه کردم چهرم تغنهیی و به تن کردم و خودمو تو الباس
 ...  درست کرده بودییبای زي با اندامم جلوه  تنملباس

 ... خوشگل شده بودیلی خمی ساعت کار آرا ام تموم شده بود از حق نگذرکی بعد
 .... بوددی اون تضاد لباس من سفلباس
 . زنگ خورد خاله بودتلفنم

 الو؟-
 
 
 الو؟-

 ن؟ی اماده انیصا:خاله
  میبله اماده ا-
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 برهی مافتی و شما رو به سمت ضادی به همراه راننده منتونیاالن ماش:خاله
 متوجه شدم-

  پس خدانگهدار:خاله
 خدانگهدار-
 ...می به طرف در حرکت کرددیرسی زانو مي شندالمون که تا رودنی خبر و داد و بعد ار پوشنی آرا ابه

 ...  بودستادهی در اي روبروی مشکي فرارنیماش
 و بعد از بسته شدن در توسط راننده به سمت می نشستنی شد و در باز کرد هر دو داخل ماشدهای پنی ما از ماشدنی با دراننده

 .... میمحل مورد نظر حرکت کرد
 خونه می و به طرف ساختمون حرکت کردمی شدادهی راننده در و برامون باز کرد پمیدی به محل رسقهیدق40 کردن ی از طبعد

 ... می رفتي تو دل گفتم به سمت در ورودنی افرکی بزرگ و فوق العاده بود به مهندسش يا
 ... می دادي اگهی کارت جشن رو به خدمتکار داد بعد از ورود شنالمونو دم در به خدمتکار دآرا

 ... نبودهی بقي برادی بود و قابل دکی تارمیاوردی که شنالمونو در میقسمت
 رو ،رو خودم حس کنم بدون ی نگاه اشرفتونستمی رومون زوم شد قشنگ مایلی نگاه خمی و وارد سالن شدمی جلوتر رفتیوقت

 ...می نشستی دوتا صندليتوجه به نگاه ها رو
 ...  برداشتمیکی اب پرتقال باشه ومدی انداختم بنظر مینگاه... طرفمون گرفت ینی سيخدمتکار

 ... دمییپای دور و اطرافمو می چشمری زنی حنی مزه کردم و در همی کمدادی الکل نمي بودمی از خوردن بو کشقبل
 .... کردی کارم و سخت تر منی دور تا دور سالن وجود داشت و انی تا دوربچند

 ... جلب شديزی به متوجهم
 
 ...  وسطشون بودي اشهی شيزی هم نشسته بودن و مي به همراه سه مرد روبرو ی شدم  اشرفرهی خشتری بزی مبه

 ... بودنستادهی شراب در دست اي دور و برشون با جام هاکلمی هي تا مرد قوچند
 ... ی باشن تا آدم معمولگاردی بادخوردی بهشون مشتریب

 ... احمقهیلی خی اشرفنی زدم ايپوزخند
 آرا: بودم گفتمرهی که به روبرو خنطوریهم

 بله؟: نباشه گفتعی که ضاي جورکردی رقص نگاه مستی که به پنطوری هماونم
 کننی که کنترلشون ممیی اون کسای فعالشون کنری کن غی سعشهی مداربسته از کجا کنترل مينای دوربنیبرو چک کن ا-

 ....یخاموش کن
  کنمیهمه تالشمو م:آرا
 ... به طرف سلف رفتي پاشد و با خونسردقهی بعد دو دقآرا

 ....گنی می بفهمم چدی اطرافش دوباره جمع شد باي و ادمازی به متوجهم
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 ...  رفتمزی به دستم بود به طرف مومی ابمي نصفه شده وانی که لنطوری و همپاشدم
 ....  پوشونده بود رفتمواروی دنیی که از باال تا پالی طوي کج کردم و به طرف پنجره  هاراهمو
 صورتمو به طرف پنجره کردم و خودمو مشغول می اشرفمی مستقدی که تو ددونستمی می در واقع به طور واضحزی به مپشت

 ....  نشون دادمرونی بينگاه کردن منظره 
 ..دمی رو پشت سرم شنیی قدم هاي نگذشت که صداشتری بقهی دقپنج

 نشون دادم که متوجه ی تنها باشه سرمو برگردوندم و خودمو حالتدی باافتی ضنی مثل شما تو اییبایچرا خانم ز: یاشرف
 .... حضورش نشدم

 .. زدمي دلبرانه البخند
 
 

  ؟دونمی من اسمتونو نمدیببخش...  ي اقانی از مهموناتون بپرسدی باگهی زدم و گفتم دي دلبرانه البخند
  ی هستم کامران اشرفیاشرف:یاشرف

 ...ی اشرفي مثل شما خوشبختم اقای با مرد جذابییاز اشنا-
 ... خاك عممارواح
 ... چشماش برق زدیاشرف

  بدبختصی ادم حريا
 .... بای خانم زدونمیمن اسم شما رو نم:یاشرف

 ... ياری شهرای هستم روایمن رو-
 ؟.. نیدی دور رقص و مکیافتخار ... باستیاوه خوشبختم نامتونم مثل خودتون ز: یاشرف

 ....  که به سمتم دراز کرده بود نگاه کردم و اروم دستم و تو دستش گذاشتمی دستبه
 از فرصت استفاده کنهی داره فاصله شو کم مکردمی احساس ممی و شروع به رقص دونفره کردمی رقص رفتستی سمت پبه

 که ابروشو باال دمی از دور آرا رو دمی خارج شدستی  شانس اوردم اهنگ تمام شد و از پبشیکردم و شنود انداختم تو ج
 با نای کار دوربیعنی بهم کرد که ي برداره آرا اشاره ايازاز مسخره ب  اخم کردم تا دستکی کنهی نگاه می و به اشرفندازهیم

 .... نگهبانا رو ساخته
 ....  کرد و رفت دوباره به طرف اون مردای فک زد و بعد عذرخواهکمی یاشرف

 اااایعوض....  یعوض.....   مشت کردم  تی دستم از اعصباندمیشنی که مییزای چبا
  دمی رو لباسم کشنی نگي نامحسوس رودستمو

 ... آرا بگو شروع کنن-
 شهیاطاعت م:آرا

 ...  دوباره به طرفم اومدیاشرف
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 ... زمی عزستی که کم و کسر نيزیچ:یاشرف
 زمی حناق عزي ازمی زهره مار عزيا

 ... نه ممنون گلم-
 ... ادمنی اي برااوردمی کلمات و به زبون منی ای وقتشدی چندشم میبی طرز عجبه

 میکی ی دادم به اشرفویکی شراب و به طرفم گرفت دو جام برداشتم و ینی از بغلمون رد شد بهش اشاره کردم سيخدمتکار
 .... دست خودم گرفتم

 ...  زدمي زد و نگاهم کرد منم درجوابش لبخندي لبخندیاشرف
 ...  کردمی چرخوند که از فرصت استفاده کردم و شراب و تو گلدون بغلم خالستی لحظه سرشو به طرف پهی

 .... شدمرهی خمار بهش خي شد با چشمارهی با تعجب بهم خدی رو دستم دی خالوانی برگشت و لی وقتیاشرف
 
 .... شدمرهی خمار بهش خي چشمابا

  حالت خوبه؟زمیعز:یاشرف
  زمیخوبم عز-

 امشب باهم خوش مکی هینظرت چ: گفتزدنی که برق میی کش دارم فکر کرده بود مستم با چشماي که با لحن صدایاشرف
 ... میبگذرون

 هیییی عالللللنیا -
 ....  تو سالن به آرا اشاره کردمدی قبل از خارج شدن از دمی دستشو پشت سرم گذاشت و به طرف پله ها رفتیاشرف

 و صورتشو به طرفم اورد که لبامو ببوسه ستادی ای اشرفمی که اطرافش پر اتاق بود قرار گرفتیی جلوتر تو راهرومی که رفتکمی
 چوندمی فن به پشت سرش رفتم و دستشم پشت سرش پکی وارد عمل شدم و دستشو تو دست گرفتم و با عیکه سر

 ... شدهوشی تقال کرد و بعدم بي اقهیدق کی دهنش گرفتم ي سر صدا کنه که دستمال و جلوخواستیم
 ....  داشت و ممکن بود فرار کننادی خونه راه فرار زنی چون امینداختی مرشونی گیکی یکی دی نقشه باطبق
 ؟ی چگهیحله بچه ها د: به آرا گفتمی رو که االن کف سالن بود بستمو و تو گوشی اشرفيدستا

 اونام کارشون تمام شده:آرا
 نیپس شروع کن-
  بله:آرا
 ...  امدسی پلری آژي نگذشت که صداقهی دقکی به
 

   رو از بغلم رد کردنی که اشرفکردمی با خاله صحبت مداشتم
 صبر کن-

 بله قربان:سرباز
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 ...کردی نگاهم متی سرخ شده از عصباني طرفش قدم برداشتم با چشمابه
 ...يتووو دختره : یاشرف
 .... خورهی نمتی حرفا به سن مغزنی بعدم امی نداشتگهی دی احترامی بیه: و گفتمدمی حرفش پروسط
  رمیتقام بگ روز انکی دمیقول م:یاشرف
 ...  سر دادمي بلندي خنده

 ...  صبرانه منتظر انتقامتمی بدون بنمی مخمصه خودتو نجات بده بعد به فکر من باش انیتو فعال از ا-
 ...  نگاهم کرددی شدیتی با عصبانیاشرف

  اشاره سر به سرباز گفتم ببرتشبا
 ...  کشور بودي من و براي برای عالنی خطرناك و همچناتی عملکی نی رفتم ای رمضانپی طرف سرتبه

 ...  گذاشتمیاحترام
 می تواونی رو مدگهی دتی موفقکی ي بودی پنج سال عالنی که تو انطوریهم....  بود ی کارت واقعا عالیاحیسرگرد ر:یرمضان

 ممنون قربان از لطفتون-
 

  سال قبلهفت
 

 .... ي روادهی پمی با آرا پاشدم که باهم برصبح
  میزدی قدم مطورنی هممیداشت
 آرا؟:دمی پرسکه
 جان؟:آرا
  بود؟ی چگفتی که خاله میینای تمرنیا-
 ...دنی متی اهمیلی خزای چنی اونجا به ای جسمی امادگي براهی و رزمی معموال باشگاهنای تمرنیا:آرا
  کارنی تو اامی دارم بيادی زيمنم عالقه -
 ؟يایخب چرا نم:آرا
 ...  ارزوم بگذرمنی از اتونمی ارزو رو دارم که دکتر شم نمنیقبلش ا-
 ...  نگفتيزی زد و چي لبخندآرا

 توجهمو يزی که چمی کوچه خلوت رد شدهی از کنار میدیخندی ممی و داشتکردی مفی جوك تعرکی برگشت آرا داشت موقع
 .... جلب کرد

  آرا اونجا رو نگاه: گرد شده به آرا گفتمي چشمابا
 ...  روبروش تو بهت فرو رفتي صحنه دنی با داونم
 .... نی دهنشو داشتن انداختنش تو ماشي که جلویساله رو در حال16ای15 بای دختره تقرکی تا مرد دو
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 ...  شدن و حرکت کردننی سوار ماشعی اونا که متوجه آرا شده بودن سردی دونی تازه به خودش اومد و دنبال ماشآرا
 ...دی بهشون نرسیو کرد ول تا پشت سرشون بدآرا
 ...  که آرا زد از بهت در اومدمي رو نداشتم با دادی حرکتچی روبروم بودم و توان هي شک صحنه تو
 ... زنگ بزن خالهعی سرنیصا:آرا

 ... برداشتمو و زنگ زدم به خالهبمی رو از تو جی لرزون گوشي با دستامویگوش
 

  حالزمان
  

 ... خاله ستاد بودمیخوردی موهی ممی و داشتمی مامان و آرا نشسته بودکنار
 ؟ي صحبت کردي نامت با استاد رضوانی در مورد پای راستنیصا:آرا
   دانشگاهرمی استاد فردا مشی وقت نشده برم پری نامه تمامه اما بخاطر پرونده اخانیپا-

 ی بفهمم کدیبا...  کنم یی بازجویون عوض برم ستاد از ادی مامان بعد دانشگاه باشهینم- نی صايایفردا ناهار زود ب:مامان
   ماجراهاسنیپشت ا
 ... ياری رو خودت فشار مي داریلی خی ولسمیدخترم درسته منم پل:مامان
  من حالم خوبه مامان نگران نباش تا شما رو دارم خوبم: و گفتم دمی مهر به صورتش پاشي از رويلبخند
 ...دی از گوشه چشمش چکی اشکمامان

 ه؟یا مامان چرا گر-
  ارمی دوباره به دستت بکردمی وقت فکر نمچیه:مامان

   قربونت برمیاله-
 ...دمی سرشو بوسي و رفتم تو اغوشش گرفتمو و روپاشدم

 
 ی خونعشق
   شصت و هفتمپارت

 
 ... و چند تقه به در زدمستادمی اي اتاق استاد رضوي روبرورفتمی راهرو دانشگاه راه متو
 ... من از جاش بلند شددنی ورودش وارد اتاق شدم با دي اجازه با

  دخترم؟یخوب... خانم نیسالم صا:يرضو
 ن؟یسالم ممنون استاد شما خوب-

   منم خوبمیتو خوب باش:يرضو
 .. نامه اومدمانی پالی تحويممنون استاد برا-
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 نمشی بده ببهی عالنکهیا:يرضو
 ...  نشستزشی نامه رو به دستش دادم رفت پشت مانیپا
 ... با تعجب بهم نگاه کرددی نامه رو دانی نامه رو ورق زد و اسم پاانی پاتا
 
 

 ...  شده بودمرهی روبروم خي نشسته بودمو به پرونده هازمی مپشت
 . تقه به در خوردچند

 دییبفرما-
 ...  وارد شدیی موالسروان
 ...زمی گذاشت رو مي گذاشت و پرونده ااحترام

  قرباننی که گفته بودیرش گزانمیا:ییموال
 باشه ممنون-

  قربان؟نی نداريبا من کار:ییموال
 ي بریتونینه م-

 .. اومدادمی يزی چکی به سمت در رفت که ییموال
 ؟ییموال-

 بله قربان؟:ییموال
  اماده اس؟ییاتاق بازجو-

 میاری مجرم و مگهی ساعت دمیبله قربان تا ن:ییموال
 یباشه مرخص-

 ... رونی دوباره احترام گذاشت و رفت بییموال
 ... کردمدای پکی سرنخ کوچکی اما تازه کنمیچند ماهه روش کار م... پرونده بد ذهنم و مشغول کرده نیا

 
 
 االن حکم اعدامتو بدن پس نی ازت االن مدارك دارم که همنقدریا: دمی لباسشو گرفتمو و غري قهی پا شدم و تی عصبانبا

 ... بگذرهاتی کارفی خدا از کثدی قبل مرگت بگو شایدونی می و باز کن و هر چفتویاون دهن کث
 ی کردم و بازداشتت کردم مطمئن باش منداتی چند ماه پنیهفت ساله دنبالتن و نگرفتنت اما تو ا: و ول کردم و گفتم قشوی

 ....ارمی سرت بتونمی ممی بدتري بالکنمی کار و منیکه ا
 اما اگه یچی که هی گفتیدونی می هر چگهی اگه تا دو روز دی تا فکراتو بکندمیدو روز بهت وقت م: داد زدمتی با عصباندوباره

 ....نهی کارت با کرام الکاتبینگفت
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 ....رونی اومدم بیی از اتاق بازجوتی عصبانبا
 
 

   سال قبلهفت
 
 ن؟؟؟؟ی نکردداشی خاله چطور پی چیعنی یچ:آرا

 ...ستی ازش نی نشونچیه بوده یآرا پالك قالب:خاله
  خاله؟شهی می اون دختر چفیپس تکل: آرا

 ...کننی مقی بچه ها ستاد دارن در مورد دختره تحقنی صبر کندیبا: خاله
 ... شدمرهی ناراحت بهشون خي چهره ابا
 
 

  سال قبلهفت
 

 ... تو وارد شدمای بگفتی خاله که مي بودم چند تقه به در زدم و با صداستادهی در اتاق خاله واپشت
 ...  دخترمنی بشیی تونیا صا:خاله
 سورمه يواری که دستش بود گذاشت تو کتاب خونه ،دور تا دور اتاق و نگاه کردم کاغذ دی بلند شد و کتابزیخاله از پشت م    

 نصب بود اروی کتابخونه ام سمت راست رو دي سورمه ادی سفي فرشاي سورمه اي مبالي سورمه ادی تخت دو نفره سفهی يا
 ... عالمه کتاب و پرونده داخلش بودکیو 

 ... اسقهی خوبه خاله خوش سلاوم
 ...نجای اي موقع شب اومدنی اشدهی جان چنیخب صا:خاله

 ؟....خاله اون دختره-
 دن؟ی که دزدیمنظورت همون:خاله

 شه؟ی می چفشیاره خاله تکل-
 .. به آرام نگفتمی رو بگم که حتيزی چکی خوامی منیصا:خاله

 . شدمرهی تکون دادم و بهش خسرمو
  باالترهي دزدکی موضوع از نیصا:خاله

  خاله؟ی چیعنی: شدم و گفتمرهی بهش خی سردرگمبا
 واقعا نکهیاما مثل ا... کردم ری و فروش دختر و داشتن دستگدی که تجارت خری گروهکی شی سال پکی من نیصا:خاله

 ....  کن نشدنشهیر
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 ...ن؟یگی میعنی-
 دهی ام دزدگهی پنج دختر دری اون دخترم به همون مورد مربوطه و بهتر بگم فقط اون دختر نبوده تو ده روز اخنیاره صا:خاله

 .... بودنری کس و کار و فقی ببای همشون تقرنکهی اشیشدن و جالب
 اتفاق افتاده می تو زندگی طور اتفاقنیا دور بودم حاال زای چنی سنم از انی که تا ای سخت بود منیلی برام خهی قضنی اهضم

 ....بود
 ....  برداشت  و داد به دستمي تواتاقش پوشه اي پاشد از کتابخونه خاله
 ...  شدندهی که دزدنیی دخترانایا: خاله
 که تو چهره یتیمظلوم...  ومدی چشمم مي اشک از گوشه کی کردمی که نگاه می رو گرفتم و بازش کردم با هر عکسپوشه

 ...  بود به چشممي حدس زد خارشدی مدنشونی که با دی و سنشدی بود که به قلبم وارد ميشون بود خنجر
 ...  هوس بشن توروخدا سنشونو و نگاهي فدادی کردن که بای چه گناهنای اهی نامردتی نهانیاما خاله ا-

  اونا فقط به فکر پولشون... شناسهی هوس سن نمنیصا: تکون دادو گفتي سری با ناراحتخاله
 ....  خودم قسم خوردمشی قرار داده بود که پرمی تحت تاثنقدری اتفاق انیا

 خاله؟-
 جانم؟:خاله

 ....  پرونده رو دنبال کنمنی کنار شما اخوامی وارد نظام بشم مدیمن با-
 ؟یگی مي داری چنیصا:خاله

 ...  مصمم بشممی تصمنی اي هست که براادی درد قلبم زنی انقدریا...  نقدری مصمم خاله اممیمن تو تصم-
  ستی نی کار ،کار اسوننی انیصا:خاله

 نی از اگردمی وجه برنمچی لحظه گرفتم اما به هکی تو موی من تصمی خالهی راه مطمئم قونی اما ارادم تو استیآسون ن-
  خالهمیتصم
 ؟ی کنکاری چيخوایپزشک شدنتو و م:خاله

  کنمیولش م-
  سکوتقهی به ده دقکینزد خاله
 ...  و تو فکر بودکرد
 دمی در موردش فعال فکر کنم بعد جوابتو مدی من بانیصا:خاله

 ... بخوابمرمیباشه پس من م-
 ... باشه دخترم برو:خاله

 
 .... دمی دست از کارم کشی گوشي با صداکردمی باشگاهم بودم و داشتم ورزش ميتو

 ...  بودي رو برداشتم استاد رضویگوش
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 الو؟-
 الو سالم دخترم:يرضو

  شما ؟نیسالم استاد خوب-
 ؟یممنون دخترم تو خوب:يرضو

 ممنون-
 رسهی که به دستت مهی مدارکم داخل پوشه افرستمی رو برات می کار اموز باشدی دوسالت و بانی که ایمارستانیدخترم ب:يرضو

 ... ی باشمارستانیصبح ب9فقط دخترم پس فردا راس ساعت 
  تشکر کنمي چجوردونمیممنون استاد واقعا نم -

  استیتشکر الزم ن:يرضو
 ... شمی بردارم خوشحال می اگه بتونم برات قدمی مني نخبه ي از دانشجوهاتو
 ...   کردمی خداحافظي استاد رضوبا
 ی زدم اخرم از خستگغی و جدمی پرنیی باال پاکمی جانی ههی تخلي بودم برادهی ذوق داشتم بعد چند سال به آرزوم رسیلیخ
 ....  مبل پهن شدميرو
 
 

   سال قبلهفت
 
 ... بشهسی پلخوادی چطور منی ادونمی بودم که آرا اومد تو کال در زدن بلد نبود نمری اتاقم با لپتابم درگتو
  سالم:آرا
  ؟ی چبودمی اگه لخت میستی زهره مار سالم تو در زدن بلد ني کوفت سالم ايا-
  میی و تو خود نداره منبیع:آرا
  بعله اونکه مشخصه-
 ...  که چه عرض کنم خنده بگم بهتره که کل دندوناش از اول تا اخر معلوم شدي لبخندکی آرا
  شهی ببند مسواك گرون مشتوین-
  ي وايا:آرا
 شد؟یچ: و گفتمدمی ترس از جا پراز
  اتاقشي خاله گفت بررفتی مادمیداشت :آرا
 ...  شدهي و چهار ساعته فکر کردم طورستی حناق بيا-
   توای و راهمو به طرف اتاق خاله گرفتم در زدم که خاله گفت برونی اتاق اومدم باز
  با من خاله؟نی داشتيکار-



     منی عسلیرمان زندگ                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 84 

  نیآره بش:خاله
 ....  مبل روبروش نشستميرو
 .... گذشت که شروع به صحبت کردي اقهی دو سه دقکی

   نظامي برامتیدر مورد تصم:خاله
 خب؟: شدم و گفتمرهی ذوق بهش خبا

  شرطکی اما به ی قبول شینی تا اموزش ببکنمیکمکت م:خاله
 ؟یچه شرط-

 ی رو هم دز کنارش بخونی پزشکدیبا:خاله
 شه؟یاما خاله بنظرت م-

 ... ی که به دانشگاهتم برسکنمی ميزی برنامه ريچرا نشه طور:خاله
  هی عالنکهی ایییییوا-

 زدمی مغی و جدمیپری منیی با شوق باال پاکردی خاله تو بهت فقط نگاهم مدمشی و رفتم خاله رو محکم بغل کردم و بوسپاشدم
... 

  ي آرا فقط خله تو که از اون بدترکردمیفکر م:خاله
 !!!ا خاله-

  خبگمیراست م: و گفتدی خندخاله
 

   سال قبلهفت
 
 .... ن و منم رفتم خونه خاله باشگاه با آرا برگشتم اون رفت خونه خودشواز

 نی بود قبلنم ادی شدی که همراه با دلتنگي نرفت دلشوره ارونی خوردم و استراحتم کردم اما اون دلشوره بازم از دلم بناهارمم
 .... شده بوددی شدیلیحسا رو داشتم اما از امروز صبح خ

 ....  کردمی و قطعمی روز با خودم کلنجار رفتم تا تصمدو
 خوندی بود و داشت کتاب مدهی تخت دراز کشي مامان تو اتاقش ،روشی بودم رفتم پدهیز صبح خاله رو ند اامروز
 ... اصفهانتی رفته مامورگهی سراغ خاله رو گرفتم که گفت تا دو روز دازش

 ... بگميزی به مامان چتونستمی شدم که براش زنگ بزنم نممجبور
 الو ؟؟؟: از چند تا بوق جواب دادبعد
 نمیالو سالم خاله صا-

 ؟؟؟ي شده برام زنگ زديزی دخترم چی جان خوبنیاصا: خاله
 ....ی که نشده خاله وليزیچ-
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  یکنی نگرانم مي داری چیول:خاله
  رو بهتون بگم و هماهنگ کنميزی چدیبا-

   سال قبلهفت
 

 به عی در باز شد سرهی گرری و زدم زرمی خودمو بگي بودم نتونستم جلوستادهیسال خونمون بود ا17 کهي در خونه ايروبرو
 ....  شدممیخودم اومدم و پشت درخت قا

 حرف خاله و ادی ی برم سمتش ولخواستی اغوشش تنگ شده بود دلم مي چقدر شکسته شده بود دلم برارونی اومد ببابا
 ... مامان افتادتیاشارش به وضع

   کنمنی مامانتو تضمی سالمتتونمی چون اگه با مادرت روبرو بشه نمنهی ببدی وجه تورو نباچی به هنیصا:خاله(
 ) تو هنوز باهاشهدنی تازه خوب شده و شک داون

 ...  بهش بگم چقدر دلم براش تنگ شدهتونستمی رسوا نشم کاش منی از اشتری دهنم گذاشتم تا بي رودستمو
 . شد و رفتنی سوار ماشبابا
 

 ...  نگاهشون کنمیواشکی دم در خونه و  شده بود که برمنی سه روز اکارم
 ... کنهی نمی بودن نبود من براش فرقیعنی نکرده يریی تغچی احساس کردم هی ولدونمی نمدمی رم دسایپر

 کبارمی ماه کی هر کردمی نظام خودمو اماده مي هم براخوندمی سه روز برگشتم چون امسال سال کنکورم بود هم درس مبعد
 ... کنهی بودن نبودنم براش نمی فرقچی هسامی بودم که پردهی رسجهی نتنی به اگهی پدرم ددنی به درفتمیم

 . کنمي کارتونستمی و نمنی ببدی وجه نباچی بهم تذکز داده بود که اونا به هخاله
 
 

 ....  شدمادهی و پارك کردم و پنیماش
 .... رفتمی ممارستانی بتیری طرف اتاق مدبه

 .  نشسته بودزی پشت می دفتر که شدم منشوارد
 سالم خانم-

 سالم امرتون؟؟؟:یمنش
  دکتر کار داشتميبا اقا-

 ؟؟ی خانمی داشتیوقت قبل:یمنش
 بله از قبل هماهنگ شده-

 چند لحظه صبر کن:یمنش
  باشه-
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 ... گفت برم داخلدی و پرسلمی اطالع داد و اسم فامنکهی بعد از ایمنش
 ... ورود وارد شدمي و در زدم و بعد از اجازه ستادمی در واپشت
 .... نشسته بودزی پشت میانسالی ممرد

 سالم-
  به به سالم دخترم:سیرئ
  شما؟نیخوب-
 ؟یممنون دخترم تو خوب:سیرئ
 ممنون-

  دخترمنیبش:سیرئ    
   مبل روبروش نشستميرو
   کردهفی تعریلی در موردت خيخب دکتر رضو:سیرئ
 ...می کنیی صحبتاهی لطف دارن خب دخترم بهتره در مورد قرارداد شونیا-
 دییبفرما-

 ...ادی بنی رو بگی و گفت خانم  سماواتی منشي صحبت در مورد قرار داد و امضا کردنش دکتر زنگ زد برابعد
 لطفا با مارستاننی بدی دخترمون پزشک جدنی ای روبهش گفت خانم سماواتسی جوون وارد اتاق شد رئی خانمقهی ده دقبعد

 ... اشناشون کنمارستانی بيبخشا
 حتما دکتر: یسماوات

 ...می از اتاق خارج شدی همراه سماواتبه
 
 

 ...  بودی دختر مهربون و خون گرممیرفتی راه ممارستانی تو راهرو بی با خانوم سماواتمیداشت
 اتاقتون پس فردد که نمی ایاحیخب خانم ر: و گفتی و بهم نشون داد من و برد طرف اتاقمارستانی بي همه جانکهی از ابعد
  شتونی پفرستنی متونمی منشنی کار اومديبرا
  ی صدا بزننی منو صاشهی راحت ترم منی من با همون صایاحی خانم ري به جای ولزمیممنون عز-

  زمیچرا که نه عز: زد و گفتي لبخندیسماوات
  کردنجی رو پی لحظه سماواتنیهم

  برمدی من بازمیعز:یسماوات
 نمتیبی پس فردا مرمی مگهیبرو من د-

 پس تا پس فردا خداحافظ:یسماوات
  خداحافظ-
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 ...پرسمی مدمشی که دي اشکال نداره دفعه بعددمی افتاد اسمشو نپرسادمی تازه ی از رفتن سماواتبعد
 ... بودم درشو باز کردم داخل رفتمدهی اتاقم و ندهنوز
 از ی اتاق مخلوطيواری بود کاغذ ددی به رنگ سفی بزرگزی مي اشهی شواری بود کنار دي اشهی ش روبرو کامالواری اتاق دداخل
 وارای دي بود روي کف اتاق مغز پسته اي درست کرده بودن پارکتای خوببی و زرد بود که ترکدی و سفي مغز پسته ايرنگا

 بود ی بود اتاق دلباز و خوبنهی معاي برامارید بود و گوشه راست اتاق تخت بی سفي بود وسط اتاق مبالی قشنگيتابلوها
 ...خوشم اومد

 و من وارد شدی شروع ممارستانی بنی اون جا بودم و از اتاق خارج شدم و به طرف در رفتم از پس فردا کارم تو ایی اقهی دقده
 بود فی من لطي گهی ديای مجرما و خشن بود و دنيری تو جرم و دستگشدی اول من خالصه ميای دنشدمی مگهی دییایدن
 .... مردميو مشکل برا ی برداشتن سختدادنی انجام مکاری هر دو یول
 
 
 ...  مشغول به کار شده بودممارستانی بود که داخل بي روزدو

 فکر کردم کنهی مکاری چنجای اگهی دنی من اي خداي دوباره دقت کردم وادمی دویکی که انگار ری طرف دفتر مدرفتمی مداشتم
 ...ستمی به صورتم زدم خوابم نیلیخوابم چندتا س

 ...دی تو راهرو و منو نددیچی شکر پخدارو
 ن؟؟؟یصا:یسماوات

 جانم؟؟: دمی از جام پرباصداش
 ؟؟؟یزنیچرا خودتو م:یسماوات

  ؟؟؟ی راستیچیهااا؟؟؟ه-
 جانم؟؟:یسماوات

 کنن؟؟؟ی مکاری چنجای ای سبحانياقا-
 نجای که از تهران اومده اکسالهی دکتره جراحه مثل خودت یدونستیمگه نم:یسماوات

  از شانس منهنمی مامان اییییوا
 ؟؟يدیحاال چرا در مورد اون پرس: یسماوات

  ها؟دونمی من هنوز اسمتو نمی راستیچیه-
 زمی اس عزحانهیاسمم ر: و گفت دی خندیسماوات

 ....  رفتادشی شیاخ
  کنمکاری چنی با احاال

 
  دو سه روز کارم شده بود موش ونی اتو
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 .. حوصله شو نداشتمنهی منو نبابدی تا اري بازگربه
 ..شدمی می عصبانفتادمی ممی و درموندگی پناهی بادی تو اون حال رها کرد و ي منو چجورفتادی مادمی یوقت

  تقه به در خورد و رضوانه وارد شدچند
 باهاتون صحبت ی اورژانسماری بکی در مورد خوانی اتاقشون منی زنگ زدن گفتن برسی مزاحم شدم رئدیدکتر ببخش: رضوانه

 . کنن
 سی رئشی پرمیباشه تو برو منم م-

 چشم:رضوانه
 .. من مشغول به کار شده بودی که به عنوان منششدی مي چند روزرضوانه
 ... خوبهی اوم همچستادمی اتاق انهیی اي روبروپاشدم

 ... رفتمسی اتاقم خارج شدم و به طرف دفتر رئاز
 ... منتظرمهسی زد و گفت رئي من لبخنددنی با دیمنش
 .. زدم و با اجازه ورود وارد شدمدر
 ..  باهات صحبت کنممهی که وضعش وخضی مرکی حتما در مورد دی دخترم بانیبش: من بلند شد و گفتدنی با دسیرئ
 ي در زد و وارد شد با صدایکی که کردمی به دستم داد داشتم پرونده رو نگاه مي مبل داخل اتاق نشستم دکترم پرونده ايرو

 می هم شکه شده بوددنیسالمش سرمو بلند کردم و  نگاهش کردم هردومون از د
 
 

 ... به خودم اومدم و خودمو با پرونده مشغول کردمعیسر
 هم تخصص شما یاحی رنی دکتر صاشونمی متخصص جراح داخل ای سبحانابدی دکتر ارشونی انیفکر کنم همو نشناس:سیرئ

 ... شروع کردنمارستانیو کارشونو تازه تو ب
 ...  تکون دادي با بهت سرابدیار
  پسرمنیبش:سیرئ
 
 ی گاه و بي نگاهاونی منی نشست دکترم کنارش نشست و گفت و گو رو در مورد پرونده شروع کرد در امیی مبل روبروابدیار

 ....اوردمی خودم نمي اما به روکردی ممی عصبابدیگاهه ار
 ...می وفردا عمل کنضی از اتمام کارمون قرار شد مربعد
 تو می کسمی شد خداروشکر تو راهرو بوددهی نفر کشکی که دستم توسط رونی کردم و از اتاق اومدم بی از دکتر خداحافظعیسر

 ...راهرو نبود
 رونی بدمی کشضیو دستش با غ و از تدستم

 ؟؟؟يخوای میچ-
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 نجایتو ا...تو :ابدیار
   جاتو تنگ داشته باشمگهیفکر نکنم د-

  باشم با دو به سمت اتاقم رفتمي اگهی منتظر حرف دنکهی بدون ابعدم
 ..شدی خاموش روشن می گوشي صفحه ي خندون آرا روي زنگ خورد برداشتمش که چهره می اتاقم بودم که گوشکینزد
 الو؟؟-
 .. اومدهشی پی خودتو برسون ستاد کار مهمعی سرنیسالم صا:آرا
 شده؟یچ-
 !!! خودتو برسونعی سرشهی نمیپشت گوش:آرا
  اونجامگهی ساعت دمیباشه من تا ن-

 داشتم رونی و برداشتم و روپوشمو با مانتوم عوض کردم و اومدم بفموی رو قطع کردم و به طرف اتاقم رفتم کی گوشعیسر
 رد شدم که دوباره خواستمی از بغلش مدمی و دابدی جلومو گرفت سر بلند کردم اریکی که مارستانی بی طرف در خروجرفتمیم

 جلومو گرفت
 می باهم صحبت کندی ما بانیصا:ابدیار
  محترمي ندارم اقایمن با شما حرف-
 ...نیصا:ابدیار
 دی برم ببخشدیکار دارم با-

   از بغلش رد شدمعیوسر
 نی اندازه رد شدن دوتا ماشیی روبروفی من بود و ردنی که ماشفی ردنی  بنمی طرف ماشرفتمی بودم داشتم منگی پارکيتو

 ...  سر بلند کردمشدی مکی که انگار بهم نزدینی ماشي که با صداشدیجا بود داشتم از همون قسمت رد م
 .. پرت شدمي هولم داد و به گوشه ایکی انگار ابدی داد اري طرفم با صداومدی داشت میی با سرعت باالنی زد ماشخشکم
 ...  بودم ا و سربلند کردمجی گکمی اولش

  چند متر انور تر من افتاده بودابدیار
  خارج شدعی سرنیماش
   به طرفش رفتم و صداش زدمعیسر

   خورد و پاشد نشستتکون
 توحالت خوبه؟؟؟-
 ؟؟ی نشد تو خوبمیاره طور:ابدیار
 اره-
  بودن ؟؟؟یا کاون:ابدیار
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 یچکیه-
 ن؟؟؟یصا:خاله

  ؟؟؟؟نیکنی مکاری چنجایبا بهت به پشت سرم نگاه کردم خاله شما ا-
 ...  چند نفر و مامور گذاشتمنی بخاطر همشهی طور منی ادونستمیم:خاله

  چخبره؟؟نجایا:ابدیار
 ؟؟؟ي و نجات دادنی که صای باشي همون پسردیتو با:خاله

 ه؟؟؟ی موضوع چنیبله خودمم فقط االن بهم بگ: ابدیار
 یفهمی مایبا ما ب:خاله

 اما خالههه-
 ای همراهمون بسیه:خاله

 چشم:ابدیار
 
 
 ومدهی نیی جانطوری انگار تا حاال اکردی خنگا دور و اطرافشو نگاه منی روبروم بود داشت عابدی آرمی اتاق خاله نشسته بودتو

 .... هنگ کرده بود بچه
 ...  خاله حواسمون بهش جمع شدي صدابا

 ... پسرمهی هستم اسم شما چیخب من سرهنگ مومن:خاله
 ی سبحانابدیآر... ابدیاسمم آر: با ذوق گفتدنی تاپ می که بهشون تی مظلومي بچه هانی انی عابدیآر
  لوسنیری وقت خودشکی يرینم

 خوشبختم:خاله
  شتریمن ب:ابدیار
  جمع کردعی ابرو خاله رفت باال که خودشو سرکی
 نی همچنیعنی:ابدیار

  اهان بله:خاله
 ...  کنمی و بهت خوب معرفنی باهات صحبت کنم بزار از اول صای در مورد موضوعخوامیخب پسرم م:خاله
 يتایاطر موفق ناجا هستن و بخي هستن پنج ساله تویاحی رنی سرگرد صاشونیا: دستشو به طرفم دراز کرد و گفتخاله

 ...دنی رسنجای که داشتن به ايادیز
 هاااا؟؟؟..مارستانیب.. پس ... پس : به زور دهنشو باز کرد و گفتکردی سکته زده ها نگام مهی شبابدیار
 تو ناجام بودم درسمو ادامه نکهیدر ضمن ا: خودمو و نگه داشتم و گفتمي طرز صحبت کردنش خندم گرفته بود بزور جلواز

 دادم
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 اهان: گذشت تا از تو بهت در اومد و گفتقهی دوقکی ابدیار
  منظور باشه ؟؟ی حرفاتون بنی گمون نکنم انیگی به من منارویخب چرا ا: به خاله گفترو

 !!!ی مسئولشه بهش کمک کننی پرونده که صانی تو اخوامی ازت مستی منظور نینه ب:خاله
  خاله ؟؟؟ی چیعنی: و گفتمدمی فنر از جام پرنی حرف خاله عنی ابا
    ناراحت باشه احساس کردم تو چشماش پروژکتور روشنهنکهی اي نگاه کردم اما بجاابدی طرف اربه

  بدی خوبه چی چفهممیمن م:خاله
 !!!اما خاللله-

  ابدی ارهی که گفتم نظر تو چنیدهه هم:خاله
  شعوری امروز فقط تو فاز ذوق بود پسره بابدیار
  می بازسیچرا که نه من اصال عاشق پل: از قبل گفتشتری بیاقی ذوق و اشتبا
 یلی بنظرم خابدی اخالق ارمای خودمونی ولاوردمی خاله سر در نمي اصال از کارارونی حرص بهش نگاه کردم و از اتاق اومدم ببا

 !!!عوض شده
 
 
   ستاد بودم کهي راهرويتو
 

  زنگ زد به صفحش نگاهمیگوش
 

 ... کردم
 
  آرااااي وايا

 
  خودمو رسوندم به اتاقشعیسر
 
  عی وارد شدم آرا از جاش سرتا
 

   دوییکجا: شد و گفتبلند
 

   اتفاق مهم افتادهکی ساعته
 
 می کني کارکی دیبا
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  شدهی اما چشدهی بهت چگمیم-
 

 ام؟؟؟ی بی گفتکه
 
  کردهی خودکشیاشرف:آرا
 
 ؟؟؟؟؟؟یییییییچ-
 
   بازوشونیی سرشو انداخت پاآرا
 

 : گفتمتی دادمو با عصبانتکون
 
   تنها سرنی آرا ای چیعنی

 
 فهمه؟؟؟ی بود خاله منخمون

 
  کار شده؟؟؟نی اچطور

 
  فعالمیدونیبا قرص اما نم: آرا
 
   قرص بهش داده خاله امیک
 
  بودمری درگنقدری ایعنی فهمهینم
 

 .... نتونستم بهش بگمکه
 
 
   زار به پرونده روبرومی حالبا
 
   شده بودمرهیخ
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  نهدی بهم خورده بود امی چهمه
 

  کهیی کساي به من همه بلکه
 
   پرونده کارنی االن باهام رو اتا
 

   وزی هم چیمرگ اشرف...  کردن
 

 ...  بودختهی ربهم
 

   از پرونده برداشتموي ابرگه
 

 ... شدمرهی خبهش
 

   خورديزی چکی به چشمم
 
 ...  دقت کردمشتریب

 
   من چرا تا االن متوجهيخدا
 

 ...  بودمنشده
 

  برداشتم به آرا زنگوی گوشعیسر
 

 ... زدم
 
 !!! خودتو برسون اتاقمعیآرا سر-
 
 
  بودمدهیچرا تا حاال نفهم:  آرا
 
   کارمودی بامیدیاالن که فهم-
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 ... می بدادامه

 
 نی که توسط اییهمه دخترا-
 

  کی توشنی مدهی دزدباند
 

 ... انمنطقه
 
  باندشونادیپس به احتمال ز:آرا
 

  اونجا داره که دخترا رویگروه
 

 کنن؟؟؟؟ی مییشناسا
 
   رویی دخترايدیدرست فهم-
 

  که نه خانوادهکننی مییشناسا
 
  ي برای دارن نه پوليا

 
  می بدمی که بخوایحیتوض

 
 ی کس و کارن اگه کسی بیعنی

 
   ترسي داشته باشن برارم
 

 ای کنه تونهی نمي کارابروش
 

 !!!  ندارهتوانشو
 
 ؟یکنی و شروع ماتی عملیک:آرا 
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 می کندای مقرشونو پدیفعال با-
 

 ي کارشهی نميری با دستگبعدم
 

  بکشمگهی نقشه دکی دی باکرد
 
 ن؟ی صای کنيخوای مکاریچ:آرا
 
 ی روش فکر کنم قطعدیبا-
 

  توام االن برو بهگمی بهت مشد
 

 !!! خبر بدهخاله
 
 ری شب تو ستاد بودم و درگتا
 

   و نقشه، افتضاح بودپرونده
 
   دو هفته چهار تا دختر وتو
 

 ي بودن و من هنوز کاردهیدزد
 

 ...  بکنمنتونستم
 

   با پرونده ها گرم بود کهسرمو
 

 ....  زنگ خوردمیگوش
 
  برداشتمش کلمهزمی مي رواز
 

  دکمهعی سردمی و که دمامان
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 ....  و زدماتصال

 
  مامان؟؟الو-
 

 :......مامان
 
 مامان؟؟-
 

 :.....مامان
 

   فقط احساسومدی نیجواب
 

 دمی شنفی ناله خفکی کردم
 

   رو قطع کردم وی گوشعیسر
 
   برداشتم از اتاق خارجفموی کاز
 

 ... شدم
 
 
 روندمی مستای سرعت صد و ببا
 

 .... زدی بدجور شور مدلم
 

   در خونه پارك کردم ويروبرو
 

   به طرف در خونه حرکتعیسر
 

   و انداختم داخل دردی کلکردم
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 ....  وارد شدمو
 

  ازي روشن بود اما خبربرقا
 

   نبود صداش زدم امامامان
 

 .... ومدی نیجواب
 

  اتاقش شدم نبود رفتموارد
 

   کهيزی اشپزخونه با چطرف
 
  چشام گرد و شد و بدنمدمید
 
 .... دی بهت و ترس لرزاز
 
 !!!! نی حسای-
 

   کف آشپزخونه افتادهمامان
 

  دستش بود بهمی و گوشبود
 
   که بغلش افتاده بودلچریو
 

 ....  کردم و کنارش زدمنگاه
 

   ودمی سر مامان رسيباال
 

  باز حملهزدی گرفتم کند منبضشو
 

  بهش دست داده بودیعصب
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  زنگ زدمعی نکردم و سرمعطل
 

  کی چون خونه نزدامبوالس
 
 دنی رسعی بود سرمارستانیب

 
   چقدر گذشت کهدونمینم
 

   و االنمارستانی باوردنش
 
   اسژهی وي اتاق مراقب هاتو
 

  دنی تونستم بعد از دفقط
 

   که از سرش گرفتهییعکسا
 

  کی خودمو به ي چجوربودن
 
 ...  رسوندم و نشستممکتین

 
   به خودمي دکتر رضوي صدابا
 

 ... اومدم
 

 ن؟؟؟ی صایخوب:يرضو
 
   بهش نگاه کردم و با زهرکمی

 
  یفکر نکنم حت: گفتميخند

 
 !!! فهممی نمحالمم
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  نی با ادمیعکسا رو د:يرضو
 

 ارهی کم بدی شاتیوضع
 
 خوامی منی بخاطر همدونمیم-
 
 ....  روش خودم عملش کنمبا
 

   شد ورهی با بهت بهم خدکتر
 

  که توی اون روشنیصا:گفت
 
   نامت اورده بوده نه روانیپا
 

   شده نهشی ازمایانسان
 

  شدهنیی تعشیاستاندارد
 

  موفق و نشه و جواب ندهاگه
 

 دهی از دست مجونشو
 
 کنهی نمیاالنم با اون موقع فرق-
 

   نکنمي نتونم براش کاراگه
 
   کنه تا فردانی تضمتونمینم
 

 .... بمونهزنده
 

 کی خوامی نمنیصا:يرضو
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 ی تو عذاب وجدانش بمونعمر
 
  چرايدکتر شما که شاهد بود-
 
  رو انتخابی رشته از پزشکنیا

 
  هفت سال تمام از... کردم

 
   و خوراکم گذشتم تا بتونمخواب

   کنمدای واسه درمانش پیراه
 
 

   بهشگاهای ساله که تو آزماهفت
 
 ی شبا تا صبح زندگی درماندیام
 
   انجام دادمشی کردم ازماو
 

  ان کارو نکنم عذاب وجدنی ااگه
 
 ....رمیگیم
 
   قدمابدی طرف اتاق اربه
 

  دمی در اتاقش که رسداشتمیبرم
 
 دشیی زدم و بعد گفتن بفرمادر
 

   از جادی شدم تا من و دوارد
 

  تو که امشب: شد و گفتبلند
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  ؟یینجای چطور اي نبودفتیش
 
  باهات صحبت کنمدی بانیبش-
 
 نکنه: نشست و گفتابدیار
 

  اون پرونده توانی جربخاطر
 

  کارمونو شروعی ؟؟؟؟کستاده
 
   ؟؟؟امروز خاله زنگمیکنیم
 
   در موردش صحبت کردزد
 

 ...باهام
 

   هم فشار دادمي رودندونامو
 
  چشمامو بستم کارا خاله روو
 
  اصال دوست نداشتمدمیفهمینم
 
   ماجرا بشهنی وارد اابدیار
 

 : گفتمارام
 
  ستینه  در مورد اون ن-
 
 ه؟یپس  در مورد چ:ابدیار
 
  ؟؟؟مهیمامانم حالش وخ-
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  براش افتاده؟ی؟؟اتفاقیچ:ابدیار
 
  ستی اتفاق مال االن ننیا-
 

   و پنج سالستی به بکینزد
 
  ی شک عصبهی بخاطر شیپ

 
 شهی و فلج مکنهی مي مغزسکته

 
   فشار براش سمه و رواالنم

 
  عوارضمارهی فشار ماعصابش

 
  از فلج شدنش داشته اونمریغ
 

 ی که بهش گاهی عصبحمالت
 

   حملهنیا... دهی دست ماوقات
 

  بدجور از پا در اوردتشياخر
 

  ي تو بخش مراقبت هااالن
 
  اسژهیو
 
  انداختی با ناراحتابدسرشویار
 
  متاسفم بخاطر: و گفتنییپا
 

 مامانت
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  فقطینه تو چرا متاسف باش-
 

  خوامی کمک مکی ازت
 
 ؟یچ: گفتي با کنجکاوابدیار
 
   فقط بخاطرشیهفت سال پ-
 

   تخصص ونی مامانم ااوضاع
 

  نی اي کردم و روانتخاب
 
   انجامادی زقی تحقشیماریب

 
  ی راه حلکی تونستم دادم

 
   کنم اما تادای درمانش پيبرا
 

  ی کسي درمان رونی احاال
 

   وی نشده و اثر منفشیازما
 

   مشخص نشدهمثبتش
 
   عملنی تا ای کمکم کنخوامیم
 
  انجام بدمو
 
 ؟؟؟ییییییچ:ابدیار
 
  کارو کنم ممکنه جونشو از دست بدهنی اتونمیمن نم: ابدیار
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 : داغون شد و با حرص گفتماعصابم
 
 کنهی نمی با مرده فرقياری االنشم با اون درجه هوشنیهم -
 

  ازخوامی نمنییی نجاتش کنم همي براتونمی که مي کارتنها
 

 !!! بدم درکم کندستش
 
 .... نگام کردی حرفچی بدون هابدیار
 

 ای فردا بي فکراتو بکن اگه کمکم کردکنمی عملش مفردا
 

 ... عملاتاق
 

 ...رونی از اتاقش زدم بگهی دی حرفبدون
 
 ....رفتمی صبح خوابم نبرد و تو اتاقم فقط راه متا
 
  سی شدن روز به طرف سروانی و نمادی در اومدن خورشبا
 

 سی به صورتم زدم و به طرف اتاق رئی حرکت کردم اباتاقم
 

 ونی عمل و اماده کردن اتاق عمل و باهاش در مانی تا جررفتم
 

  نزدی حرفدی مصمم بودن نو دی اونم مخالفت کرد اما وقتبزارم
 
 
  حرکت کردم و به طرف اتاقژهی وي طرف بخش مراقبت هابه
 

 ممی از تصمدمیدیو م اون صورت مهربونشی رفتم وقتمامان
 

  هر جوردی باکردمی کارو تمام منی ادی اما بادمیکشی معقب
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 ... دادمی نجاتش مشده

 
   طرفمادی که با عجله داره مدمی رو دحانهیر
 
  هم گفتن تو اتاقی اتاق عمل حاظره دکتر سبحاننیصا:حانهیر
 

 ...  منتظرتوننعمل
 
 ... رو لبم اومدي لبخندابدی ارلی فامدنی شنبا
 

  کارش واقعا ممنون بودمنی داشتم و از ااجی به کمکش احتواقعا
 

 .. اتاق عمل و تنم کردم و به طرف اتاق عمل حرکت کردملباس
 

  اومد طرفم ودنمی با ددمی دابدمی اتاق عمل شدم که اروارد
 
   روش درمانتومیتونی ما منینگران نباش صا: لبخند گفت با
 

  دارممانیو کارت ا من به تخوندم
 
  انگار درونم ذوب شديزی چشی لبخندشو و دلگرمدنی دبا
 
 : جمع و جور کردم و گفتمعی گر گرفتم اما خودم و سرو
 

 ممنون
 
 

 زنهی کند مماریدکتر نبض ب:پرستار
 
 ؟!!!!!ییییییییچ-
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  بهمی مظطرب نگاهابدی و ارمن
 

 .... میانداخت
 

  دکتر نبض قطع شد: پرستار
 
   نگاه به خطبی عجیبا ترس-
 

  نگاهرفتی که داشت راه میراست
 

 ...کردم
 
 !!!شککک-
 

  بعد چند بار شک دادنباالخره
 

 ....  نبضش برگشتمامان
 

   تمام شد اماتی با موفقعمل
 
  دی بادمیدی مجشوی نتدیبا
 
 ادی مامان به هوش مدمیدیم
 
 ...  نهای

 
  وارد اتاقم شدمی خستگبا
 
   بودم و سرمدهی شب نخوابدو
 
 ... کردی درد میعی طرز فجبه
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   که سرمو گذاشتم رونطوریهم
 
 ....  خوابم بردی کدونمی نمزیم
 
   از پرستارا که ازیکی ي صدابا
 
  ودمی از خواب پرومدی مرونیب

 
 ...  نگاه به ساعتم انداختمکی

 
 دهی نخوابشتری ساعت بکی

 
   بهتر بودیچی بازم از هبودم

 
   طرف اتاق مامان حرکتبه
 

 ... کردم
 

  يریی تغچی هشیاتی حعالئم
 

   منو واقعا نگراننی بود و انکرده
 ...کردیم
 
 زی روز گذشته بود و همه چدو
 
 ... همون روال بود تابه
 
 
  که بهحانهی داد ري صدابا
 
  مامانت بطرف اتاقشگفتیم 
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 ... بدو کردم 
 
  ی ناقوسنی که عی خط صافبه
 
   نگاهشدی مدهی سرم کوبتو
 
 دی امکان نداره نه نبانی انه
 

 نکاروی با من اای بره نه خدااون
 

 رشی از من نگگهی دنباریا... نکن
 
 کیریستی حرکاتم هزدمی مغیج
 

 ....  و دست خودم نبودبود
 

   به خودم اومدم کهی وقتفقط
 
  زدمی بودم و زجه مابدی بغل ارتو
 
   اروم باشنیصا:ابدیار
 
  دمی و دورونی بغلش اومدم باز
 

 ...  درسمت
 
   چطور شددونمینم...  دونمینم
 

   سر از  شمال در اوردمکه
 
   خارج شدم و به طرفالی واز
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  ي حرکت کردم پنج روزایدر
 
  ی که اومده بودم حتشدیم
 

   از اون روز به بعدممیگوش
 

  شدیباور نم...  بودخاموش
 

  شدی مامان باورم نممرگ
 
   و بهرفتمی ماسه ها راه ميرو
 
 ... کردمی نگاه مایدر
 

  روش رفتمدمی دي اصخره
 

 ...نشستم
 

  بغضم بعد پنج روز سر بازباالخره
 

  و خداکردمی مهی از ته دل گرکرد
 
 ... زدمی صدا مرو
 

 ی دوساعت که قشنگ خالبعد
 

 ... شدم
 

   برداشتموبمی رو از تو جیگوش
 

  کردمروشنش
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  پاسخ تز آرای اه چقد تماس باه
 
 ...  خالهو
 
 ی از روشن شدن گوشقهی دقدو
 

  ی گوشدمی بود که دنگذشته
 

 .... خوردزنگ
 
 الو؟؟؟-
 
  کوفت الو زهره مار الو سر:آرا
 

  پنجنی ای هستي گورکدوم
 

 ...روزه
 
  داشتمیی به تنهاازین-
 
 اونوقت چرا؟؟؟:آرا
 
 ری چرا ؟ مامانم زی چیعنی-
 

 یگی من مرده هنوز ميدستا
 

 چرا؟؟؟
 

  بغض دار شدصدام
 
  نمتی بخدا اگه ببنیصا:آرا
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   االن پاشونی همکشمتیم
 
 ...  مشهد خونهایب

 
 ی بزنم و گوشی حرفنذاشت

 
 . قطع کردرو
 
  شدهرهی خی تعجب به گوشبا
 

 ... بودم
 
  چیی رفتم و سوالی طرف وبه
 

   و برداشتم،درارم قفلنیماش
 

  و به طرف مشهد حرکتکردم
 

 ...کردم
 

 دمی چند ساعت باالخره رسبعد
 
  اقا رویی گنبد طالشدی دورم ماز
 
 ...دید
 

 . شدی اشکچشمام
 

 .  در خونه پارك کردميجلو
 
  در باز کردم و رفتم داخلدیکل
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 ...  داخلرفتم
 
  خاله رو صدا بزنم کهخواستمیم
 
 ... دمی که ديزی چبا
 
   رفت ویاهی ترس چشمام ساز
 
 ... شدمهوشیب

 
   رو صورتمي احساس سردبا
 

 ...  و باز کردمچشمام
 

 .  و آرا باال سرم بودنخاله
 
   دو رو برملی و تحلهی تجزبا
 
  از جامشدهی اومد چادمی هوی

 
   که خاله و آرا از ترس دودمیپر
 

 ... رفتن عقبقدم
 
 رووححح...روو-
 
 هاااا؟؟؟:آرا
 
 ححح  مامان...رو-
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  بلند خاله باي خنده ي صدابا
 

 ...  شدمرهی بهش ختعجب
 
 يخندی روح تو مگمیخاله من م-
 

 : زد تو سرم و گفتیکی خاله
 

   دنبالمای بوونهی دي دختره
 

   رفتمي خاله با کنجکاودنبال
 
 دمی اتاق مامان و باز کرد که ددر
 

   و سالم رو تختحی صحمامان
 

 ...دهی کشدراز
 
 ..  بود سکته کنمکی نزدگهید
 

   داشت با لبخند بهم نگاهمامان
 
 کردیم
 

 چطور؟؟: تونستم بگمفقط
 
  يای اخر دکترا احيلحظه :آرا
 
   رم انجام دادن مامانتیانیپا
 

 ...  موقع برگشتاون
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   قطره اشک از چشمامچند
 
  به طرف مامانختی رنییپا
 

 دمی برداشتم بهش که رسقدم
 
 : آغوشش گرفتم و گفتمدر
 

 ....ی که تنهام نذاشتممنون
 

  توامونیزنده بودنمو مد:مامان
 

  دخترم
 
  تو آغوشم فشردمشتریب-
 
 

  مامان انجام شدیوتراپیزی فکارا
 

  کی ی بتونهی لذت خوبچقدر
 

 زتی رو از رو دوش عزیمشکل
 

 ... يبردار
 

  بار چندنی اولي مامان برایوقت
 

   که تازهیی بچه هانی عقدم
 

 ... راه رفترنیگی مادی رفتن راه
 

 . رو بهم دادنای لذت دنانگار
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   تنبل باالخره داشتنيسلوال

 
 دادنی به کارشون ادامه مدوباره

 
 زدمی به بابام سر مرفتمی مدیبا
 

   دوماهه بخاطر پروندهاالن
 

 ... ششی پنرفتم
 
 

   بودمستادهی در خونه ايجلو
 

   اومده بودمشدی مي روزسه
 
   تا مثل قبل الاقل از دوررازیش
 

 ... نمی رو بببابا
 
  ازشون نبود نهي خبرچی هاما
 

 ... ي و امدرفت
 

   نگران شده بودم اگهبدجور
 

  ؟؟؟ی افتاده باشه چیاتفاق
 
  مکرر آرا و خالهي انورم تماسااز
 
  پرونده بود باالخرهيریگی پيبرا
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   چهار روز برگشتم مشهدبعد
 
  مفرستادی رو میکی دیبا
 
 ... زدهبشونی کجا غدیفهیم
 
 
   تماس گرفتن بهش مردديبرا
 

  نی ادی اما باالخره که بابودم
 

 ...کردمی مکارو
 

  وای دل و زدم به درباالخره
 

 ...  گرفتمشمارشو
 
 الو؟:ابدیآر
 
 سالم-
 
 نیصا: تعجب گفتابدبایآر
 

 ؟یخودت
 
  باهاتدی ستاد بايای بشهیاره م-
 

  کنمصحبت
 
 گهی ساعت دمیحتما تا ن:ابدیار
 

 رسونمی مخودمو
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  باشه خداحافظ-
 
 خداحافظ:ابدیار
 

 بای رو تقری کردم و گوشیپوف
 

 ...زی مي کردم روپرت
 
  کارا رو اصرار خالهنی افهممینم
 
 !!!!کنمممی درك نمرو
 
 

   اومد و به کمکابدی ارباالخره
 
   به نقشهمی شروع کردمیت

 
 .... دنیکش
 

  که چقدر دهنم خشک شدبماند
 
 ابدی اري تونستم ماجرا رو براتا
 

 ....  کنمفیتعر
 

   روی ماهکی گفتم بهش
 

   تا به نقشمونرهی بگیمرخص
 

 ...میبرس
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   کهیدونی میسروان قاسم-
 
 ؟ی کنکاریچ
 

 بله قربان:یقاسم
 
   و سروانیبه سروان تهران-
 

 نی ام تذکرات الزم وبدیسالم
 

  به طرف محل مورد نظربعدم
 

 نیموفق باش... نی کنحرکت
 
   به کارتوننی برنیتونیم
 

 نیبرس
 

   گذاشت وی احترامیقاسم
 
 ... اتاق خارج شداز
 
 
 اتی روز بود که از شروع عملدو
 
 يزی و هنوز بچه ها چگذشتیم
 
 .... نکرده بودندایپ

 
 ي گرفتم خودم برم سرمیتصم

 
 ... بزنم
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  تا برم لباسرونی اتاق زدم باز
 

 ... بپوشم و برم اونجامناسب
 
  داشت با خالهابدی راهرو ارتو
 

 ... کردی مصحبت
 

  روز بود که باهامون تو ستادچند
 

 دادی رو انجام میقاتی تحقکارا
 
 سی اعتراف کنم که اگه پلتونمیم
 

 شرفتی پیلی ختونستی مبود
 

  چند وقتنی باشه واقعا اداشته
 
 ...بود بهمون کمک کرده یلیخ
 

 ...  و سالم دادمدمی رسبهشون
 

 عی چون کار داشت سرخاله
 

 ... کرد و رفتیخداحافظ
 

  ابدی برم که ارخواستمی ممنم
 

 ؟يری مییجا:گفت
 
   به بچهي سرکی برم دیاره با-
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 . کردندای پيزی چنمی بزنم ببها
 
 رسونمتیمن م:ابدیار
 
 ستی الزم نرمیخودم م-
 
 اونجا خطرناکه:ابدیار
 

 یاوال زمان: زدمو گفتميپوزخند
 

   فکرزای چنی به ادی باکه
 
   دوما من توي نکرديکردیم
 

  بودمنمی بدتر از اتیموقع
 

 نداختمی مکهی شده بودم تتلخ
 

 ادمی ی خودم نبود وقتدست
 
  از خونهي که منو چجورومدیم
 
  سرپناهم دور کرد و اوارم کردو
 

 ...دادمی از دست مکنترلمو
 
  چشماشو باز و بسته کردابدیار
 
  یی طور جانی ادونمیم: گفتو
 

  ی ولی بگستی الزم نيبود
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   ام باشه بدگهی دیکی اگه
 
 ... باهاتامی مستین

 
  حرفش دهنم بسته شدنی ابا
 
  نگفتميزی چو
 
   منتظرم اماده شورونیب:ابدیار
 
 ...ایب

 
  حرکتی به طرف در خروجبعدم

 
 ... کرد

 
   رفتنش تکون دادم و بهيسر
 
 ... شدمرهیخ
 
 

   پسرونهپی تدمی رو پوشلباس
 

 دیفهمی می کسدی بودم نبازده
 

  بود بادهی صورتمم پوشدخترم
 
 ...ی شال مشکهی

 
   پشت فرمون نشسته بودابدیار
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 .. شده بودرهی به در ستاد خو
 
  و باز کردم و بغلش نشستمدر
 

 : کرد و با تعجب گفتنگاهم
 
 ه؟؟؟یپی چه تنیا

 
   بفهمن دخترمدیاونجا نبا-
 
  اهان: ابدیار
 

 ی در اوردم و به قاسممویگوش
 

  زدمزنگ
 

 الو؟؟:یقاسم
 
  سرگردیسالم سروان قاسم-
 
 نی کرددای پيزی چمیاحیر
 

   نصفباینه قربان تقر:یقاسم
 
   امامی محله رو گشتنی اشتریب

 
 ...  نکردمدای پيزیچ
 

  باشه ادرس: کرد و گفتمیپوف
 
  و بگونی که هستیقیدق
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   روی از گفتن ادرس گوشبعد
 

 ...  کردمقطع
 

  میدی ساعت بعد رسمی نحدود
 
 : گفتمابدی شدم و روبه ارادهیپ

 
  نی تو ماشيای تو بخوادینم
 
 نیبش
 
  منم: کرد و گفتی اخمابدیار
 
  امیم
 

 .. بزنشنی همچیگی پررو مبچه
 

   نزدم و واردی االاهللا حرفالاهللا
 

 ...  شدمکوچه
 

  جوجه اردك پشتم بودنی عاونم
 

 یمی خونه قدکی از کنار داشتم
 
  ي که رفت و امدمیشدی مرد
 

  داشت توجهمو جلب کردکه
 

  کهیی بود همه کسانجای اجالب
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 ... مرد بودومدنی مرفتنیم
 

  وگاری سي جلوتر که بورفتم
 
  توجهمو جلب کرد حتماونیقل
 
 ...  کافه بدون مجوز باشهدیبا
 
 ...  طرفش حرکت کردمبه
 
 ؟يریکجا م:ابدیار
 
 ...ای فقط دنبالم بسیه-
 
 
 خوردی و اروم باز کردم پله مدر
 
  نیی حرکت کردم طرف پانییپا
 
   قرارگهی دي اشهی در شهی

 
 شهی که با کاغذ کادو رو شداشت

 
   چسب زده بودن که بههاشو

 
 ...  نداشته باشهدی درونیب

 
 .. و حل دادم و وارد شدمدر
 
   عده مرد که خالف ازشونهی

 
   دورهم نشسته بودن ودیباریم
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   ودنیکشی مونی قلداشتن

 
 ...خوردنی مییچا
 
   بودستادهی که بغلم اابدی اربه
 

  پی تدنی کرده بچه با دنگاه
 
 ... شک زده شده بودنای اافهی قو
 

   تخت نشستم کهکی ي رورفتم
 

 ...  دنبالم اومداونم
 
 فی که صورتش کثی پسرککی

 
 سال15 ای14 معلوم بود بود
 

 : نداره اومد طرفمو و گفتسن
 
 نیخوری میچ
 
   صدام معلومنکهی بخاطر اابدیار
 

 ییدوتا چا: گفتنشه
 
  نشستهشدی مي اقهی ده دقکی

 
 ...  نبودی اما خبر خاصمیبود
 

  دري بود که با صدانیی پاسرم
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 ...  بلند کردمسرمو

 
  وارد شدظی غلشی با آرايدختر

 
   که داخل قهوهیی عمه اوناکه
 

 ... بودن سوت زدنخونه
 

  صداتونو بابانیببر:دختره
 
  کافهي که گوشه ي طرف مردبه
 

   رفت و شروع به صحبتبود
 

 ... باهاشکرد
 

   بشنوهابدی که اري جوراروم
 

   به بهانه حسابمیپاشو بر:گفتم
 

 ...گنی می چمینی ببکردن
 
 ..باشه:ابدیار
 
   جلوتر رفت که پول وابدیار
 

 ...  کنهحساب
 

   منتظرشمنکهی به بهانه امنم
 
   اون تختکی که نزدی ستونبه
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   دادم و به حرفاشونهی تکبود
 

 ...دادمی مگوش
 

  شونم ارتباطهی با بقیتونست:مرد
 

 ...ی کنبرقرار
 

  اره:دختره
 

 خب؟:مرد
 

 ی همچگهی هفته دکیتا :دختر
 

 ...حله
 

 دیکارتو درست انجام بده با:مرد
 
   سالمحی دخترا رو صحنیا

 
 ...سی دست رئمیبرسون

 
 ي گشاد شد و کلمه چشمام

 
 ...شدی تو ذهنم اکو مدختر

 
   خودشوخودی که بابدی اربه
 

  مشغول کرده بود اشارهاونجا
 

  داشونی باالخره پمی برکردم
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 ... کردم

 
  می که نشستنی ماشداخل

 
  رو برداشتم و بهی گوشعیسر
 

 . زنگ زدمیقاسم
 

 به گوشم سرگرد:یقاسم
 
   ستاد مرحلهنی برگردعیسر-
 

 ...شهی نقشه شروع مدوم
 
 

  و جابه جا کردم کههدفون
 

 ... بشنومخوب
 

 دیرسی به گوش مابدی اريصدا
 

 ...کردی بلند صحبت مکه
 
  دخترنی کرده اوونمید:ابدیار
 

  از دستمکنهی میچی سرپهمش
 

   السنمیبی میکی روزم با هر
 
 ....زنهیم
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  خب: اومدي اگهی مرد ديصدا
 

 ... بدهشوهرش
 
  ندارم کهیلی اقا فامیهع:ابدیار
 

 هی همسانیا...  بدم بهش
 

  ننیبی که کاراشو مهامونم
 
 ...ي جلو خواستگارانینم
 

 خدا بهت صبر بده برادر:مرد
 
  گذشت کهي اقهی ده دقکی

 
 ...  اومدي مرديصدا

 
 ... نشسته بودابدی بغل ارانگار

 
  سالم:مرد
 
  سالم:ابدیار
 

 منم خودم... دمیحرفاتو شن:مرد
 

 یهع... بود ينطوری ادخترم
 

  کرده بودگرمونی به جخون
 
   کردن و کتکی از زندانگهید
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 ... گذشته بودزدنم
 
 

 اما باالخره سر به راه شد: مرد
 
  کهي کردکارشیچ:ابدیار
 

  شد؟؟؟خوب
 

  اشنا شدم ادمي مردکیبا :مرد
 
  بود به جور من و توی خواهریخ
 

 ...کردی مکمک
 
 خب؟:ابدیار
 

  گفت دخترتو بده به من:مرد
 
  اونجا کار براشی دببرمشیم
 
   پول کارشم ماه بهکنمی مدایپ

 
 ينجوری ارسهی دستت مماه
 

 شهی بکشه سر به راه میسخت
 

  کارم شد و االن وضعنی اکه
 

 ... بهتر شدهمیزندگ
 
 هی عالنکهیا: ذوق گفتابدبایار
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   باهاشي بدي دارشمارشو

 
  کنم؟؟؟صحبت

 
 ؟!چرا که نه:مرد
 

  از رد و بدل کردن شمارهبعد
 
  رتیممنونم خدا خ: گفتابدیار
 

 ؟.. کنمکاری مونده بودم چبده
 

  اگهمینیما باالخره برادر د: مرد
 

  نی از بتی که انسانمی نکنکمک
 
 ...رهیم
 

  شرفی خاك عمت بارواح
 
 ی چتی ناموس تو از انسانیب

 
 ...یدونیم
 
 
  ی شدم نگاهمی صورت گربه
 

  پوشکی اون دختر شانداختم
 

  دختر کهنه پوش وکی االن
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 ...دادی و نشون مبدبخت
 
 
  که خاله ورونی اتاق اومدم باز
 
   بودنستادهی اابدی و آرآرا
 
  اومدن من همه نگاهرونی ببا
 
 ... بهم دوختننشونویگیمغ
 

 چند بار بهت گفتم دست از:خاله
 
  بشهتی کار بردار اگه طورنیا

 
  بدم اون تازهی مامانتو چجواب

 
 !!!! بهتر شدهحالش

 
  ممکنهنی کارو نکن صانیا:آرا
 
 ي راه جونتو از دست بدنی اتو
 

 : بهش زدم و گفتميلبخند
 

   با اونیی دخترانکهی ابعد
 

 ییوونای به دست حتیمعصوم
 
  انصافنی که رحم ندارن اوفتنیب

 
 ...ستین
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  بوده که بعدنی قسمت ادیشا
 

   کنمدای سال مامانمو پهجده
 

   خوب شدنش بشممسبب
 

  آرا نگرانرهی روز مکی ی ادمهر
 

  گردمی زنده برمگمی نمنباش
 

  اما... ندارم نانی اطمچون
 
   و دارم که خدانانی اطمنیا

 
 ... باهامه

 
 ی که ناراحتابدی اري چشمابه
 

 ... شدمرهی خدیباری مازشون
 

  تر شدم و روبروشکی نزدبهش
  
 ... ستادمیا

 
  باشهدارمونی دنی اخردیشا-
 

 ...ی حالل کنيدی دي بداگه
 

  و آرا و در آغوش گرفتموخاله
 

  ي که برم که صداروبرگردوندم
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 ... گوشمو نوازش دادارومش

 
   اگه سالمکنمیحاللت نم:ابدیار
 

 ...کنمی حاللت نميبرنگرد
 

  که پشتم طرفش بودنطوریهم
 

   لبمي روي اما لبخندبرنگشتم
 
  قطره اشککی خوش کرد جا
 
 ...دی چشمم چکي گوشه از
 

  به پشت سرم نگاهنکهی ابدون
 

  به راهم ادامه دادم ببخشکنم
 

  ی اگه چشماتو بارونببخش
 

 ...کردم
 

   منو تورو داده بهمخدا
 

   من عاشقتمدونهی مخدا
 

  بزارحرف دل وشمی پبمون
 
  ساده بگم ،بگم عاشقتمگهید
 
  به همومیایچقدر من و تو م   
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  دلمودمی نمیچکی هبه
 

  تا اخر خطیدونی مخودت
 

  عاشقمو فقط عاشقموفقط
 

 هی تو باروني چشمايهوا    
 
 هی تو چشم تو زندونایدر
 
   چقدریدونی مگهی که دتو
 

  هی چهی گرگهی دعاشقتم
 

 شناسنمی و کنار تو همه ممن
 
  تو منمهی گوونهی دي وونهید
 

  کهي از روزترسمی مشهیهم
 

 .... بزنمدلتو
 

   که تو اوني خونه اوارد
 

   خاله اجاره کردهمحدوده
 

 ...  شدمبودن
 
  بهمي جو اونجا حالت بداز
 

 ...  داددست
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  دادی نم و خاك مي جا بوهمه

 
 ...  اونجا بودمی دو ساعتکی

 
   بودم تا چند ساعتمطمئن

 
 ... سر وقتمومدنی مگهید
 

 رونی از خونه رفتم بپاشدم
 
   بهانه رفتن سوپر مارکتبه
 

  اب بدمی سر و گوشکی رفتم
 
.... 
 
 نی ماشدمی سر کوچه که رسبه
 

 ... دمی و دستاد
 

  انداختم رفتم داخلنیی پاسرمو
 

   خرت و پرت کهکمی...  يسوپر
 

 ... دمی بود خری چدمینفهم
 

 ...رونی باومدم
 

  ي خونه بودم که صداکینزد
 

 ... توجهمو جلب کردینیماش
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  به پشت سرم انداختمینگاه
 

  پشت سرمی ون مشکنیماش
 

 باالخره اومدن...بود
 
 نی از ماشکلی هي نفر مرد قودو
 

 ... و اومدن طرفرونی باومدن
 

 یکی عقب که دمی وکشخودم
 
   بغلمو گرفت تقال کردمریز
 
   بزنم کهغی جخواستمیم
 

  صورتم گرفتهي جلویدستمال
 

   اخر فقطيو لحظه ... شد
 

  بهت زده و نگاه لرزوني چهره
 
   ستادنی که بغل ماشابدیار
 
 ... دمی بود و دستادهیا

 
 ابدیار
 

  اونا تقالي داشت تو دستایوقت
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 ...  شده بودموونهی دکردیم
 
  شدمادهی پنی آن از ماشکی در
 

 ادهی ام باهام پی قاسمسروان
 

  ی حرکت نامعقولدیترسی مشد
 

 ...  بدهانجام
 

  که به موادی دستمالیوقت
 
  کننده اغشته شده بودهوشیب

 
 ... دماغش گرفتني جلوو
 

   وجشی اخر نگاه گي لحظه
 
   و بعدمدمی خودم ديرو
 

 ...  بسته شدچشماش
 

  چیبردنش و من ه...  رفتن
 

 ...  نتونستم بکنميکار
 
   مشتم وتی شدت عصباناز
 

  نی سقف ماشي رومحکم
 

 .... دمیکوب
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   فقط داشت نگاهمیقاسم
 
 ...کردیم
 

 نگران نباش: زد و گفتيلبخند
 
  توکلتگردهی باالخره برمابدیار
 
 ...  خدا باشهبه
 

  گلومو گرفته بود ابي بدبغض
 

  دی و قورت دادم تا شادهنم
 
   بغض فرو بره و داخلنیا

 
 ... نشستمنیماش
 
 

 نیصا
 

  باز کردم که خودمو توچشمامو
 
  به دور و برمدمی دي خونه اکی

 
 ...  مبل بودمي کردم رونگاه

 
 . بودیمی قدبای تقرخونه

 
   پله هاي از باالی کفشيصدا

 
  با کتي و بعدش مرداومد
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 ... شدانی نمای شلوار طوسو
 

  بودي اگهی سرش مرد دپشت
 
  که دقت کردم همونشتریب

 
   که روزش تو قهوه خونهيمرد
 

 ...بود
 

 ...نهی اسی رئپس
 

   بودمدهی که حاال فهممرد
 
  بهم کرده رو بهی نگاهسهیرئ
 

 اوم خوبه: پشت سرش گفتمرد
 

   بهترمنی بهش برسکمی اگه
 
 ... شهیم
 
  نثارشیشرفی بکی دلم تو
 

 ...کردم
 

   مردکی صدا زد که ویکی مرد
 
   اومد داخلرونی از بکلی هيقو
 
 هی بقشیببرش پ: گفت بهشو
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   مرد اومد طرفمو بازوم واون
 

   بازوم با شدت ازگرفت
 

 رونی بدمی کشدستش
 
  امی بتونمیخودم م-
 

  بهم انداخت وی تفاوتی بنگاه
 
  می جلو هولم داد راه افتادبه
 

 اهت به شبی که باطی حوارد
 

  به طرفمی نبود شدباغ
 

 می ساختمون حرکت کردپشت
 

 میدی ساختمون که رسپشت
 

 نی زمری به زخوردی تا پله مچند
 
 ... می رفتنیی اونجا پااز
 
   وجود داشت که بای اهندر
 

 ...  قفل شده بودریزنج
 
   و باز کرد و من و هل داددر
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   که از شدتش نتونستمداخل
 

 نی کنترل کنم و خوردم زمخودمو
 

  پاهام از درد ذوق ذوقدستامو
 
 ... کردیم
 

   بهکی نزددمی که دپاشدم
 
   دختر نشستن گوشهستایب

 
  کننی و دارن نگاهم موارید
 

 ییای شد چه دنی اشکچشام
 

  شدن ادمارحمی چه بشده
 

 15 ای14 خوردی مبهشون
 

  نداشته باشنشتری بسال
 
   پاشد اومد طرفمشونیکی

 
 ... بودی خوشگل و بانمکدختر

 
 ؟یخوب:دختر

 
 اره ممنون-
 

 هی اسم تو چنامیمن روم:دختر
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 نهیاسم من صا-
 

  می بريستادیچرا وا:نایروم
 
 ...مینیبش
 

 ...می گوشه نشستکی میرفت
 
 ي در اوردنجایچطور سر از ا-
 

  مادرم پدرم مردهقیاز طر:نایروم
 

  ازدواج کرده بود شوهرشمادرم
 

   بود چند باريزی هادم
 
  طرفم که در رفتمادی بخواستیم
 
 دی که به خواستش نرسيدید
 

  کرد که فکري مامانم کارجلو
 

   مامانمممی من دختر خرابکنه
 

 ...  فروختنای و به امن
 
  شدمرهی و بهش خدمی کشیاه
 
 یشناسی رو منجای دخترا انیا-
 

   از محلشترشونیاره ب:نایروم
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  شترشونی اونام بخودمونن
 

 ... شدنفروخته
 
 ؟؟ی چهیبق-
 

 ي از کوچه هادی ام باهیبق:نایروم
 

 ....  باشنباالترمون
 
  سرتیی ممکنه چه بالیدونیم-
 
 ...ادیب

 
  ونیی سرشو انداخت پانایروم
 

  ي از گوشه ی اشکي قطره
 

 اره: و گفتدی چکچشمش
 
  خواستني هرکاريزاری میعنی-
 

 !!!بکنن
 

   خودمو قبلشدیشا: نایروم
 

  برام مهمیچی هگهید... بکشم
 
 ...ستین

 
   بچهکردمی بغض نگاهش مبا
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   االن سر کالس درسدی که بايا
 

 ي کنه داره ارزوشوی نوجونباشه
 

 ...کنهی ممرگ
 
   عدهکی خدا اتوی دنینیبیم
 
 ... ی قربانشنی مگناهیب

 
 !!!تتیمظلوم.... ی جرم چبه
 
 

   امگهی دي دختراتیوضع
 

  کردی نمی فرقانچنان
 

 کی همه داستاناش به بایتقر
 
 ...شدی ختم مجا
 
   تو اون زندانشدی مي روزکی

 
 ...می بودکی و تارتنگ

 
   شب گذشتهمهی از نساعت

 
 ... که در انبار باز شدبود
 

  که منو اورده بودي مردهمون
 
 کلی هي همراه چندتا مرد قوبه



     منی عسلیرمان زندگ                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 146 

 
   وارد شدن همه با ترسگهید
 
 ...کردنی هم نگاه مبه
 

  اومدرونی از بي داد مرديصدا
 

 !!!! پسنای اشدنی چنیافش:مرد
 

 : پسره جواب دادهمون
 

 سی رئاوردمشون
 

   تن لشاتو جمعنیپاش:نیافش
 
 ...می بردی بانیکن
 

  از حرص لبشو به دندوننایروم
 

   دستمو گذاشتم روگرفت
 

 ...  که اروم باشهدستش
 

 ي بهم انداخت و لبخندینگاه
 
 ... زد
 

  حرکترونی به طرف بمیپاشد
 

 ....میکرد
 

   نگهبان دور برمونچندتا
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 می بودن تا فرار نکنستادهیا

 
 .. میدی رسیلی ترکی به
 
 ... کانکسش باز بوددر
 

 ...  داخلنیبر: نیافش
 

  با ترس وارد شدن و درهمه
 

 ...  شدبسته
 

 ...  بوددهی بهم چسبنایروم
 
 ... می نشستي گوشه اکی

 
  انگارنی تکون خوردن ماشبا
 

 ...می کردحرکت
 
   ومی چقدر تو راه بوددونمینم
 

   خوفناك و تحملي فضااون
 

 ....میکرد
 
  و باز شدننی ماشستادنی ابا
 
 ي و غول تشنانی کانکس افشدر
 

 انی در نماي و برش جلودور
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 ...شدن

 
 ... عی سرنیی پانیایب:نیافش
 

 ... می شدادهی پهمه
 
  ابي و صدامی ساحل بويتو
 
   دور وهی از سوت و کورومدیم
 

  نجای ای معلوم بود کساطراف
 

 .... زنهی نمپرسه
 

   اونجا قرار داشت واردیلنج
 

 ی کردن داخل اتاقکلنجمون
 

 ... کردنحبسمون
 

   لباسمي رو دکمه دستمو
 

 ....دمیکش
 
 ابدیار
 
 گفتی که می قاسمي صدابا
 
 عی دوم فعال شد سرابی رد
 
 ...می طرفش رفتبه
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  بود که هر موقعنی اقرارمون

 
   حرکت کردنی طرف دببه
 
 ... دوم فعال بشهابیرد
 

 ...فتهی براش نی اتفاقخداکنه
 

 نیصا
 

  می تو راه بودي روزکی بایتقر
 

 ...ی دبمیدی باالخره رسکه
 

 ...می ون شدینی ماشسوار
 

 دهی سربه فلک کشيساختمونا
 
 ...واقعا قشنگ بود یدب
 

  يخای شی قلب بعضکاش
 

  هم قشنگ بودی دبپولدار
 

  میستادی ای عمارتيجلو
 

   کردن و به طرفادهی پمارو
 

 .... کردنتمونی هداعمارت
 

   همه ازمی عمارت که شدوارد



     منی عسلیرمان زندگ                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 150 

 
  دوري خودم محو منظره جمله

 
 ...می اطراف شده بودو
 
 .. بودی سرسبز و قشنگيجا
 

  می خوده عمارت شدوارد
 

 رونی تر و مجلل تر از ببای زداخل
 

 ....بود
 

   باال بردني به طرف طبقه مارو
 
 ... انداختنی داخل اتاقو
 

   گذشته بود که در ودوساعت
 
   کهي کردن و همون دخترباز
 

  دمی روز تو قهوه خونه داون
 

 ...  شدوارد
 

 نیی پامی بردی بانیپاش:دختره
 

 یی و به طرف جامی پاشدهمه
 

 ...می حرکت کردگفتی مکه
 
 ي مردمیدی که رسنیی طبقه پابه
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   و کت وی جو گندمي موهابا
 

  مبل نشستهي روی مشکشلوار
 

   چهرشخوردی و قهوه مبود
 

 ... بودیمعمول
 

 نکهی بعد از امیستادی اروبروش
 
   قهوه شونو کوفت کردناقا
 

 یکی و اومدن طرفمون پاشدن
 
  گذروندی همرو از نظر میکی

 
  کردی مکثدی من رسيروبرو

 
 ...  به چشمام نگاه کردو
 

 .. به راهش ادامه داددوباره
 

 خب شروع کن سارا:مرد
 

  که تو قهوه خونه بود شروع کردبه صحبت کردني دخترهمون
 ...دادی مشوی و امار کل زندگستادیمی واي هر دختريجلو
 ... سالشه باباش معتاد بود بخاطر پول موادش فروختش17 حانهیر:سارا

 دی من رسبه
 ... زدي پوزخندکی پول بفرسته براش به ما دادش بعدم نجای کار کنه انکهیساله باباش بخاطر ا20 هیهان:سارا
 نهی افتاد بهش گفتم اسمم صاادمی با تعجب نگاهم کرد نایروم
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 بود و خودشو جمع و جور کرد و ي قووشیکی نگه خداروشکر ايزی چیعنیدم که  سرمو تکون دانهی نبی که کسي به طوراروم
 ...نییسرشو انداخت پا

 و روبروم دی به من که رسنداختی بهمون می و نگاهشدی تمام شد دوباره مرده از کنارمون رد محاتشی سارا توضنکهی از ابعد
 ... شدمرهی نکردم و تو چشماش خي نگاهم کرد منم نامردرهی خندفعهی و استادیا

  کنهی مدادینفرت بدجور توش ب:مرد
 اون موقع ادم فتهی دست دوسه تا مرد از اون شکم گنده هاش برینگران نباش آقا پژمان ز: و گفتستادی بغل مرده اسارا

 ...شهیم
   با حرص مشت کردمدستامو
 ..تشون بدم دسي انداختم چون ممکن بود اگه نگاهشون کنم کارنیی پاسرمو

 
  ؟می کنکاریحاال چ: سارا

 ...  به فروششونمیکنی از نروج برگرده اون وقت شروع مسی تا رئمیداری نگهشون ممیکنی نمیکار خاص:پژمان
  مارو باهمون وضع برگردوندن تو همون لونه مرغدوباره

 ؟ی هستیتو ک: بغلم نشست و گفتنایروم
  بهت راستشو گفتمنهی بدون اسمم صانوی اما ایهمفی مينگران نباش به زود: زدمو گفتميلبخند

  کاوشگرش نگاهم کردي تکون داد و با چشماي فقط سرنایروم
 

  روز بعدچهار
 

   روز طاقت فرسا گذشتچهار
 .... که به همه بدجور سخت گذشتي روزچهار

 ... نیی سارا اومد داخل اتاق و مارو برد پادوباره
 ... وارد شدي با کت و شلوار سورمه اي عمارت باز شد مردي که در ورودمی بودستادهی انیی بود که پای ساعتربع

 ...کردی رو جذب خودش مي جذابش هر دختري و چهره ی مشکيچشما
 

   که نشسته بود روش بلند شد و به طرف مرد رفتی صندلي از روعی با ورود مرد سرسارا
 سیسالم رئ:سارا
 ...دی خم شد و دست مرد و بوسبعدم

  کجاست ؟؟؟گهی دنجایحضرت عباس ا ای
 ... کردمی فکر مدمی که دي به صحنه اداشتم
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  ؟؟؟سهی رئنی ایعنی سی گفت رئنی انمی کن ببصبر
 ...  مردم دادنی به همحاتوی دوباره همون توضسارا
 ...  فروشي بار براشونیرمیبی میامشب امادشون کن: تکون داد و گفتي سرسهی رئدمی که حاال فهممرد

 انگار نه انگار داره با جونه کردی مدادی که تو چشماش بي به غرورکردمی استوارش نگاه مي راهشو گرفت و رفت به قدمابعدم
 ... بهش دادهتی که خدا حق انسانکنهی باز میانسان
 نی اماده شعی سردی بانیدست بجمبون:سارا

 که پر اتاق داخلش بود شدی ختم میی راهروکی سالن به ي انتهامی بودمش حرکت کرددهی که اصال تا حاال ندی طرف سالنبه
 کردنی می از  دخترا رو داخل اتاقکیه 
 
 

 نشسته و داره منو نگاه ی صندلي رویظی غلشی با ارای زندمی و محافظ غول تشن پشت سرم داخل اتاق هولم داد دمن
   پشت سرمو نگاه کردم نگهبان رفته بود و در بسته بودکنهیم

 ... بود اشاره کردی بزرگي نهی که روبروش ایبه صندل و نیبش:زن
 ... تر امادت کنمعی سردی شب باي برانیگفتم بش: گفتدی منو که دتعلل
 ... ی صندلي نشستم روی حرفچی هبدون
 ..  تا کارمو شروع کنمای بریپاشو برو حمام قشنگ دوش بگ: تخت و گفتي حمام گذاشت رولی با وساي احوله

  يریکبی اکردی ممی امر و نهچه
  رو با حرص برداشتم و به طرف حموم رفتمالی و وساحوله
 ... رونی دوش مختصر از حموم اومدم بکی بعد

 ... گشتی می دنبال چدونمی تو کمد بود و نمسرش
  نیبش: من گفتدنی دبا
 ...  نشستمی صندلرو

  نگفتم باز نکنمیچشماتو ببند تا وقت: و گفتستادی اروبرو
 

 ... دمی کشی گفت تمامه نفس راحتنکهی بود که به جون صورت و موهام افتاده بود بعد از ای به دو ساعتکینزد
 ... داده بودریی چهره مو تغظی غلشی نشده بودم ارابای بگم زتونمی خودمو نگاه کردم نمنهیی اتو

  جلوم گرفت و گفت بپوششیلباس
   تر بود انگار پارچه کمه اورده بودننی سنگیی خدایچی هدمیپوشی لباس نگاه کردم نمبه
 پوشمی نمنویمن ا: تحکم گفتمبا
 !!!مگه دست خودته: حرص گفتبا
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  که هستینیهم-
   گونم سوختدمی دفعه دکی

  زد تو گوشمیعوض
 
 

  نفهميدهنتو ببند دختره :زن
 !!!ییییفرو کن عوض تو گوشت نوی اپوشمی لباس نمنیمن ا: لباسشو گرفتم گفتمي قهی بلند شدم و تیبا عصبان 
 ..رونی رفت بتی و از اتاق با عصباندی کشرونی لباسشو با شدت از دستم بقهی

 ... اومد داخلتی در به شدت باز شد و سارا با عصبانقهی پنج دقبعد
  ی دور برداشتهیچ:سارا

 پوشمی لباس و نمنی که هست گفتم که انهیهم-
   ازشونیکنی پنهون موی چياری پارچه رو هم جلوشون در بکهی تکی نی همي سر باالخره که مجبوررهی خياخه دختره :سارا

 ...دمی لب غرری مشت کردم و زدستامو
 ستتتی چراشم به تو مربوط نپوشمیگفتم که نم-

  امیصبر کن االن م: کرد و روبه زن گفت ی پوفسارا
   رفترونی از اتاق ببعدم
 ...  بهش رفتمي بدي نازك کرد که چشم غره ی پشت چشمشگری ارازن

 ...  توجه به چشم غرم رفت رو تخت نشستبدون
 ... ی چطور صحبت کنشهی متی چند نفر حالری زیامشب که رفت:زن

 ...   چندهلوی کنای اي براای حزنمایمنم حرفام...  نداشت ای زن حنیا
  قبرستوننهی سفرستمی اون چند نفر تو رو مری برم زنکهی قبل از اي چون اگه ادامه بديبهتره دهن گشادتو ببند: خشم گفتمبا
 ... به دست اومد داخلی باز شد و سارا با لباسدر
 
 

 بپوشمش اما به خواستی بهتر بود اصال دلم نمیکی لباسم باز بود اما از اون نی و توبغلم پرت کرد و گفت بپوشش الباس
  کردمی کارو منی ادیناچار با
 ... شده بودنی تزئمی خوشگلي اومد با پولک های مشمی داشت و به اراي رنگ سبزلباس
 ...شدمی معلوم مبای تو لباس زدمی و پوشلباس
  رونی بای هر موقع صدات کردم بنیبش:سارا

   رو تخت نشستمی حرفبدون
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 ..رونی از اتاق رفت بزدی که نفرت توش موج می نگاهکی بعد از شگرمی زن ارااون
 ... راهنی تو اومدم تو ادی خودت کمکم کن به امایخدا

 ...  بود که االف تو اتاق نشسته بودمی دوساعتکی
 .. اومدرونی بلند سارا از بيصدا
  رونی بنیایدخترا ب:سارا

 ... و سالنه سالنه به طرف در رفتمپاشدم
 
 
 .. و باز کردمو وارد راهروشدمدر

 بای کرده بود و زریی چهرشون واقعا تغظی غلشی برق و ارا پر زرق وي تو اون لباسارونی دخترا از اتاقا اومده بودن بي همه
 ... شده بودن

 ...  بودنیی بود و سرش پاستادهی گوشه واکی لباسش ی و خجالت از لختتی نگاه کردم که با مظلومنای رومبه
 نیایپشت سرم ب:سارا

  می سرش به راه افتادپشت
 ...  باز بودمهی که درش نمیشدی رد می از بغل اتاقمیداشت

 .. تخت در حال معاشقه بودني که لباس نگهبانا رو به تن داشت روي کرده بود و به همراه مردشی که منو ارای زنهمون
 ...  گردوندمي اگهی رو لبام جا خوش کرد سرمو به طرف دي بستم وپوزخندچشمامو

 ...شهی تموم مای ظلم و رنی ای کایخدا
 ...  بودی بهش زدم که جوابم لبخند مهربونی زورکي لبخندکردی بود و داشت نگاهم مستادهی بغلم انایروم

 ...  استرس داشتمواقعا
 اماده ان؟: گفتدی تا سارا رو درفتی بود و داشت با ساعتش ور مستادهی اسی رئمیدی که رسنییپا

  بله قربان:سارا
  میبر:سیرئ

  حرکت کردی جلوتر از همه به طرف در خروجبعد
 
 ...  سوار بنزش شدگارداشی به همراه رانندش و بادسی رئمی رفترونی عمارت باز

 ...  کردنی سوار ونمارم
 ...می نداشتدی درونی بود  و به بدهی ون به طور کامل کشي هاپرده
  نی شادهیپ: شد و گفتادهی و بعدشم در باز شد سارا جلوتر از ما پستادی انی ساعت ماشمی نبعد

  می شدادهی پیکی یکی
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 ..  بودسکوی کاباره و دهی شبیلی بود خی محليروبرو
 ..  فضا رو پر کرده بودی عربکی موزيصدا

 .. وارد کردنگهی در دکی وارد شد و مارم از گهی در دکی از سی رئمی طرفش حرکت کردبه
 .  شدمیلی طوي راهرووارد
 .. نشستني گوشه اکی بود همه ي اتاق پنجاه مترکی بای داخلش تقرمی اتاق و باز کرد و گفت برکی در سارا

 .. که تو گوشم بود به صدا در اومديری گغامی فکر بودم که دستگاه پتو
 
 .  پنجره با در داشتکی دور و اطرافم نگاه کردم فقط به

 ...  اونقدر محافظاش محکم نبودنی و به طرف پنجره رفتم محافظ داشت ولپاشدم
 محکم نبودن و منم ادی محافظا زنکهی باز شه با اییه گذاشتم و به دو طرف فسارشون دادم تا جا پنجري محافظاي رودستامو
 . کردمی کج شده بود نگاه مکمی که ي الهی به می بود با خستگی اما واقعا کار سختکردمی کار ميبدنساز

  کنمیکمکت م: زد و گفتي لبخنددمی رو دنای قرار گرفت نگاهمو به شخص بغل برگردوندم که رملهی مي که روی دوتا دستبا
 ...  گرفتملهی و دستمو کنار دستش رو مدمیخند
 .  ام کم کم به کمکمون اومدنگهی دي که دخترامیزدی زور ممی داشتباهم

 .کردنی نجاتشون از دست چند تا جالد باهم تالش مي بود که داشتن برای قشنگي صحنه یلیخ
 .  شدای نفر محکیخارج شدن  ي کج شد و راه برالهی مباالخره

 .دمی پرده رو کشعی باز شد که سردر
 

 .ادی بدهی مزاي براتونیکی دیبا: اومد داخل و گفت سارا
   رو لبم جا خوش کرديپوزخند

 .زارننشونی مدهی مزاي ان که برالهیهه انگار وس...دهیمزا
 .رمیمن اول از همه م: بزارم دخترا برن جلو رفتم و گفتم تونستمینم

 ؟ي زودتر بري دوست داریلیخ: گفتشخندی با نسارا
 ... جرئت حرف زدن نداشته باشهی حتگهی که دکردمی مشتمو داخل دهنش فرو متونستمی ماگه
 پشت سای پلنیبه محض خروج ما از پنجره خارج بش:  برگشتم و در آغوشش گرفتم و کنار گوشش گفتم نای طرف رمبه
 ...برنی امن مي جاکی منتظرتونن شمارو به سکوید

  ؟؟؟یتو چ: اروم گفتی اشکي با چشمانایرم
 !!!نی برعینگران من نباش شما فقط سر-
  میبر: طرف سارا برگشتمو و گفتمبه
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 ای نگاه اخرم و به دخترا انداختم خدامی و ازش خارج شدمی به طرف در حرکت کردستادنی واکرپشتمی غول پگاردی باددوتا
 .خودتت کمکم کن

 
 
 ابدیار
 
 . می بودنی و منتظر اومدن دخترا و صامی بودستادهی واسکوی اضطراب پشت دبا

 . می و دادکی دستور شروع مرحله نی و به صامی و روشن کردری گغامی دستگاه پسکوی محل ددنی و فهمیابی از ردبعد
 ؟!نمیبی وباالخره منمی صایعنی چشمام برق زد ی به تن داشتن از خوشحالی دختر که لباس عربي عده ادنی دبا
 
  ابدیار
 

 .  نبودنشونی بنی چشم چرخوندم صای تر شدن هر چکی که نزددخترا
 ؟يدی و ندنیصا: طرف آرا و رفتم و گفتمبه
  نه:آرا
  نشونی چطور ممکنه نباشه ب؟ی چیعنی-
  دخترا رو نجات داده ؟؟؟ی شدم پس کجی گدونمینم: هم که مشخص بود مظطرب و نگران گفتآرا

 ن؟یشناسی منیشما صا:  به طرفمون اومده و گفتيدختر
 .  چشمام برق زدنی اسم صادنی شنبا
  االن کجاست؟شیدیاره تود-

   به دلم افتادي بدي با بغض نگاهمون کرد که دلشوره دختر
 شده؟یچ-

 باند سر سی مارو نجات بده افراد رئخواستی که می اشنا شدم موقعشمونی که اوردنش پی زماننی با صاناسیاسم من رم:دختر
 ...  ودنیرس

  قلبم بدجور اوج گرفته بود و قدرت صحبت نداشتمضربان
 خب؟؟؟:آرا
 تا ما فرار کنهی قدم شد و به منم گفت سرشونو گرم مشی پنی و فروش ببرن که صادهی مزاي رو برایکی دیگفتن با:نایرم
 !!! عرب فروخته شده باشهيخای از شیکی به دی  ،تا االن بانیرمونبهم گفت شما منتظ: و گفتدی ترکنای بغض رممیکن
 !!!!؟؟؟ییییییچ-
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 نیصا
 

 . کردی ممی عرب بدجور عصبي شکم گنده ي هوس الود مردانگاه
 .ستمی واننی ببتونستنی که بلند بود و من و قشنگ میگاهی جاي منو مجبور کرد روسارا
 . قطع شدی عربکی موزي برداشت همزمان با صحبت کردن سارا رو به جمع صدایکروفونی مسارا

 .گهی می کردم بفهمم چی سعدمیفهمی می از زبون عربییزای چکی کردی صحبت می خوب عربیلیخ
 ....  ،باکرهیرانی اي دخترنینیبی رو که مییبایدختر ز:سارا

 چطور پاره ای حجب و حي پرده هادمی خودم دياونشب با چشما گونه هام از خجالت قرمز شده بود دمیشنی حرفاشو نمهیبق
 .  شده بودن برباد رفترهی گرسنه به طعمه خیی گرگانی هوس باز که عیی دختر در برابر مرداکی يشد و ابرو

 و ابرو بر باد کنهی رو عوض میلی نگاه خزای طور چنی حرف از ای حتي که بکارتتو از دست بدستی ننی اوقات ای گاهابرو
 رهیم

 به خودم ی باال دادن اما زمانيمتای تو اون کاباره دستاشونو بلند کردن و قيخای چند نفر از شدونمی چقدر گذشت نمدونمینم
 ... تومنونیلیم500اومدم که سارا بازوم و گرفت و گفت فروخته شدم ،فروخته شدم به

  اصال پول ارزش جون ادم و داشت؟ونیلیم500 در برابری جون ادمدیرزی ،مدیرزی مییخدا
  تا مرده حسابت کنن؟يری بمدی مگه حتما باکردی می فرقچه

 !!!شیجی از نوع تدری نوع مرگ بود ولکی نمیا
 و کردی مدامی پسی و پلاوردمی شانس مای شدمی و نابود مرفتی منی از بامی تمام حجب و حای شدی سرنوشتم مشخص مامشب

 .کردمی مداینجات پ
 ...  که برام افتاده  رو بدنی و دخترا زود به افراد ملحق شده باشن و خبر اتفاقنای رمکردمی دعا مفقط

 
 ابدیار
 
 .  برم که آرا جلومو و گرفتسکوی به طرف دخواستمیم
  برو کنار آرا: سرش داد زدم تی عصبانبا

  بشه؟یبرم کنار که چ: گفتتی متقابال با عصباناونم
  گفت؟ی دختره چيدیمگه نشن-
 دنی نرسروهای و محافظه هنوز نگاردی پر از باد؟اونجای بکنیتونی مکاری داخل جز خراب تر کردن اوضاع چيبنظرت االن بر:آرا
 . شهی منی تموم نقشه هامونو و نجات دادن صاي حرکت نابه جا باعث نابودکی
 توان بدنمو نداشتن اروم سر خوردم و گهی پاهام د دادمهی تکمی که باهاش اومده بودی زار چند قدم عقب رفتم و به ونی حالبا
 .  نشستمنی زميرو
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 . نگاهم کرد و بعد به طرف چند تا از افراد رفتی چند لحظه با ناراحتآرا
 
 

  يراو
 

 .  فروخته شدیخی به شونیلیم500 متی به قنیصا
 .خوردی ژله تکان منی عی و با هر حرکتش عضالت بدنش از چاقداشتی قدم برمنشی عرب به طرف ماشخیش

 . ندی صحنه را نبنی صورتش را با چندش جمع کرد و رو برگرداند تا انیصا
 .  نشستنی هن و هن کنان داخل ماشخی را باز کرد که شنی در عقب ماشگاریباد
 انزجار  نشست و باخی به اجبار بغل شنی صاردی گي جانی در ماشخی اورا به جلو هل داد تا کنار شنی پشت سر صاگاردیباد
 .   برگردانديرو

 ...شتری بنی و اشوب در دل صاشدی دورتر مسکوی توسط راننده به حرکت در امد و هر لحظه از محل دنیماش
 .  فروش به اتاق برگشتي براگری دي اوردن دختري آن طرف سارا برااز

 .  لحظه خشکش زدکی روبروشد ی با اتاق خالیوقت
 کج ي هالهی مدنی نظرش را جلب کرد به طرف پنجره رفت و بادخوردی که بخاطر وزش باد تکان مي باز و پرده اي پنجره

 .  قدم شدشی فروش پي وقت تلف کردن براي که آن دختر برادیشده فهم
 .  رفتسکوی پنجره کرد و با دو به طرف در دي هالهی نثار می لب گفت و مشتری زیلعنت
 .دادی نبود و خبر از رفتن انها مخی شنیش از ماي خبردی رسسکوی به در دیوقت
 
 
 .  سارا لرزان شدي همه جا را فرا گرفت و چشماهاسی پلنی ماشری اژيناگهان صدا 

 و از ختندی رسکوی لحظه داخل دکی در سی شده بود وافراد پلری فرار کند اما دسی که همراه محافظانش و رئدی داخل دوبه
 . کردندریکوچک تا بزرگ آن جمع را دستگ

 
 
 ابدیار
 

 شروع کردم دنبال بردنی کرده بودن به طرف ون ها مری که دستگیی شدن و افراد داشتن کساری همه دستگنکهی از ابعد
 . گشتمی رو مسکوی دي گشتن تک به تک قسمتانیصا

 .  آرا رو نگاه کردتی باند با عصبانسی در گوشش گفت و رئيزی باند از مقابل آرا رد شد که آرا چسی رئدمی لحظه دکی
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 دای پی بوده به مشکل برخورده و اتصالنی که همراه صاییابای خبر داده بودن ردی ندادم و شروع کردم به گشتن ،از وقتیتیاهم
 ...  رو نصب کردنابای که ردیی شده بودم بماند که چقدر سرصدا کردم با کساوونهیکرده د

 .  بودمدهی رسیوونگی به اوج ددمی ندي اثرنی کوچک تریل رو گشتم وسکوی دي تمام و گوشه به گوشه یوقت
 .  ترك برداشتشهی فکر کنم شدمی بغلم کوبهی اشهی شزی به متی مشت کردم و با عصباندستم

 !!ي کردی دستتو خونوونهید: آرا
 هی ام شکسته بودم حدسم درست بود پس چرا من متوجه سوزش نشدم فکر کنم شهی دستم نگاه کردم خونه شده بود شبه
 !!کنهی درد مشتری هست که بگهی ديجا
 !!! نکردم نبودداشیپ-
 سی االن رئهی به نسیچسبی میکنی نقد ول موونهیاخه د!!! انتخابت کردهوتیکی انی خاله چطور با ادونمی نمیتو چقدر خنگ:آرا

  وونهی ماست ديباند تو دستا
 ! بود؟؟؟دهی حرف آرا چشمام گرد شد چرا به ذهن خودم نرسنی ابا
 
 ابدیار
 

 .می باند داخلش بودن رفتی که افراد اصلی با آرا به طرف ونعیسر
 ه؟یاسمش چ: اروم به آرا گفتمدمشی دی گشتم وقتسشونی ون شدم دنبال رئوارد
  ی فراهانریآرشاو... ریآرشاو:آرا
 . ام سرشو بلند کردهیسا دنی طرفش رفتم با دبه
 ؟ی فروختیاون دختر و به ک-

 .نی کرددایکدوم دختر همه رو که پ:ریآرشاو
 ش؟ی فروختی باشن کجاست ؟به کستای بدی نوزده تان با؟دخترايداری برنمي لحظه ام دست از کثافت کارنی همیحت-

 .  بود که با غرور بهم نگاه کردنی تنها عکس العملش افقط
 . کردم نرمش کنمیسع
 يریگی مفی تو مجازاتت تخفی اون دختره رو بگي جایاگه کمکمون کن-

 .  مورد داغ رو دلتون بزارمکی نی تو اخوامیم: زد و گفتيپوزخند
 جلو تر زد ی که دختر دو صندلی که با حرفارمی اش فرود بغهی تو صورت شش تی دستم و باال کردم که مشتتیاز عصبان 

 .ک شددستم رو هوا خش
 .نی من قائل بشي و برافی اون تخفدی فروخته فقط بای دختره رو به کدونمی مارشمیمن دست:سارا

   چشم و روی بزی همه چی بيا: هم فشار داد و گفتي دندوناشو روتی با عصبانریآرشاو
 ؟یکنیخب قبول م: رو به من گفتری بدون توجه به آرشاوسارا
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 ایدنبالم ب: گفتمدی شک و تردبا
 

  نیصا
 

 .  اتاق خواب و تنها بودمکی که منو اورده بودن تو شدی می ساعتکی کینزد
 ... عمارت ،عمارتش مجلل تري مجلل بود و البته موقع ورودمون تواتاقش

 خمار وارد شد مشخص ي بود همراه با جام شراب و چشمادهی که منو خري تو فکر غرق بودم که در باز شد و مردنطوریهم
 . بود که مسته

 .  تا تبارك اهللا نثارم کرد که چند تا لعنت اهللا نثارش کردمچند
 . دمیکشی جلو که منم کم کم خودمو عقب مومدی کم مکم
 گوشم ،با بهت ری محکم خوابوند زیکی برداشت و زی به طرفم خشی ژله اکلی شد که با اون هی کارم عصباننی کنم از افکر

  مملکتو؟سید؟ پل گامبو من و زنیدستمو گذاشتم رو گونم ا
 . ي خاك تو سرت کنن اگه جوابشو ندنیصا

 .  شدنی شکمش پخش زمدنی که بعد از لرزکمشی رو شدمی باال کردم و با کف پام محکم کوبپامو
 نای ااخدای و قد بلند اومدن داخل کلی هي باز شد و چند تا زن قوعی برد که در سری پاشد و چند تا اسم به عربتی عصبانبا
 ن؟؟ی کگهید

 بازوهامو از دستشون در اوردم و چند تا لگد ظی گفت که اومدن طرفمو بازوهامو گرفتن با غی گامبو رو بهشون چدونمینم
 کلی به همون هگهی رو صدا زد بازم دوسه تا زن دگهی گوشه پرت شدن دوباره گامبو دوسه نفر دکیپرت کردم که اونام 

 بودن دو نفر پاهامو گرفته ي از دستشون خالص بشم نشد واقعا قوم کرد تالشمی سرم هرچختنیاومدن داخل همه شون ر
 .  نفرم سرمو گرفته بودکیبودن دونفر دستامو 

 دروغ دمی جانانه مهمون گونه هام شد اگه بگم نترسیلی سکی تکون دادم که عی به طرف لباسم رفت که خودمو سردستشون
 ی کدمی که نفهمي اگهی دزی از چای از ترس بود دونمی نمشدی تر مکی بهم نزدی گامبوهه هعنی بودم ادهیگفتم واقعا ترس

 .چشمام بسته شد و غش کردم
 

  نیصا
 

 . بوددی اروم اروم باز کردم همه جا سفچشمامو
 . که دست و پاهامو گرفته بودنیی عرب زناخی اومد اون شب اون شادمی ی کم همچکم
 .  به دستم بوديزی چکی پاشدم نشستم عیسر

  در اوردم؟نجای اما چطور سر از امارستانی کردم دستمو سرم وصل بود انگار تو بنگاه
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 . باز شد و آرا وارد اتاق شددر
  کردم؟دای نجات پیعنی گرد شد چشمام

  هی بغلم کرد و شروع کرد به گرییکهوی اومد کمی نزدآرا
 .میدی اخر رسي دوست داشت که لحظه یلی چقدر نگران شدم خدا خیدونی نفهم نمشعوریب:آرا
  ؟نی کرددامی آرا چطور پی چیعنی: و رو از خودم جدا کردم و گفتمآرا

 کرده بودم به خودم اومدم ي موهام جاسازي دومم که الابی اول تو دکمه لباسم بود ردابی که عوض کرده بودن ردلباسمو
 ن؟ی کرددامی موهام افتاده و گم شده پس چطور پي از الدمید

 می حرکت کردخی اون شي فروختنت بعدم بالفاصله به طرف خونه ی که به کرونی بمیدی دختره سارا کشنیاز زبون ا:آرا
 .  تو خونه کارت تمام بودمیختیری مرتری لحظه دکی اگه میدیاونجام که رس

 چخبر از دخترا؟-
  و سالمتنحیهمشون صح:آرا
 شدنی ممهی جری ولخوردنی اب خنک نمدی کنن ،شاي کارتوننی عرب نمخای راحت بود که کله گنده ها و شالمی خنی ااز

 .  بودی المللنی پرونده بنکهیبخاطر ا
 . دهی بخاطرت کشی زحمت و سختیلی روزا خنی انهی تورو ببخوادی هست که میکی:آرا
 رونی پاشد و از اتاق رفت بی بدون حرفآرا
 
 

  نیصا
 

 .  داخل شدابدیچند تقه به در خورد و پشت سرش ار    
 . نشستی صندلياومد جلوتر و رو.  کرد ی لبخند نگاهم مبا

 .کشمی چرا خجالت مدونستمی بود که نمنجای اشی بود هم مسخره جالببی هم عجنی و واقعا امیدیکشی خجالت مهردوتامون
 سالم:ابدیار

  السالمکیعل:  اومده سالم کنه با خنده گفتمادشی تازه
 . تو چشماش بودی برق خاصدی لبم ماسي چشماش خنده رودنی باال اورد با دسرشو

  یخوشحالم سالم: ابدیار
 .کردمی فقط نگاهش مرهی نگفتم و خيزیچ

 .  انگار هول شددی مو که درهی خنگاه
 من... من : ابدیار
 . دی داخل پرمونی منی در و پشت سرشم آرا عي بگه که صدايزی شد و دهن باز کرد که چرهی چشمام ختو
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 . نبود که نثارش نکرده باشمی اون لحظه فوشینعی
 .ننی و ببنی اومدم صاگهی نفر دکی خاله و مامان و ی ولنی منو بکشنیخوای مزاحم شدم و مدیببخش:آرا
 ی کگهی نفر دکی حاال اون ی چرا منتظرشون گذاشتانیخب بگو ب:  اسم مامان و خاله واقعا خوشحال شدم و گفتمدنی شنبا

 هست ؟
  یفهمی مادیب:آرا
 .  نگاه کردم که گرفته و کالفه بود خندم گرفته بودابدی ارافهی قبه
 باز شد و دوباره اول مامان و بعد خاله اومدن داخل و با لبخند نگاهشون کردم که با وارد شدن نفر سوم تو اتاق لبخند رو در

 .لبم جاشو به بهت داد
 
  بابا: که لب زدمکردی داشت نگاهم می اشکي چشمابا

 .  شدن اشکامو دادن دوباره بلندتر تکرار کردمي جاري حرفم اجازه نی با اانگار
 بابا-
 .کردی بود و با بغض نگاهم مستادهیا

 ست؟ی خواب نیعنی-
 . می کردهی چقدر تو آغوش هم گردونمی نمدی حرفم به طرف قدم برداشت و به آغوشم کشنی ابا
 . کنهی هم داره با لبخند نگاهمون مابدی و ارکننی مهی آرا و مامان و خاله دارن گردمی آغوش بابا که جدا شدم داز
  چخبره؟نجای ادونمیمن اصال نم: گفتمی سردرگمبا

 .  کردمدایخبر خوش باالخره بعد چند سال دختر و عشقمو پ: و گفتدی رو سرم کشی دستی با مهربونبابا
 ...اما پر-

  اریدوگر و ناسم اون جا: و گفتدی حرفم پروسط
 نی کرددای پگروی افتاده هم دی چه اتفاقنیخب الاقل بگ-

 .میکنی مفی و برات من و مامانت تعرزیحاال تو مرخص شو سر فرصت همه چ: بابا
ممنون که سالمت :  بابا نشون دادم نتونست بغلم کنه اومد جلو بغلم کرد و گفتدنی که بخاطر دی که بخاطر واکنشمامان
 .ي برکت دادمی دخترم تو با اومدنت به زندگیبرگشت

 کاشت به طرف منم خم شد و بوسه شیشونی پي روي تخت نشوند بوسه اي دست مامان و گرفت و بغل خودش گوشه بابا
 . منم کاشتیشونی پي رويا

 .   شددهی اهم اهم خاله نگاه ها به طرفش کشي صدابا
   خدا شانس بدهگهیبعله د: خاله
 . بودمدهی برام بود خصوصا که بابامو دی خوبیلی خنده  شب خری زمیف خاله زد حرنی با اهمه
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  بعددوهفته

 
 .خوندمی رو ممارای از بیکی ي و پرونده رفتمی داشتم راه ممارستانی بهی راهروتو
 . بودي نشسته بود و سرشتو پرونده استگاهی تو احانهی ردمی رسي پرستارستگاهی ابه
  حانهیر-
 جانم؟: من سرشو باال کرد و گفتي صدابا
 خسته شدم برم یلی ،امروز خکنمی ميریگی پماری بنی اي بزار سر جاش من فردا خودم شخصا به کاراری پرونده رو بگنی اایب-
 . بخورممیزی چکی استراحت کنم کمی
 زارمشیبرو گلم چشم م:حانهیر

 .  بهش زدم و به سمت ابدار خونه حرکت کردميلبخند
 .   رضوانه ام اونجا بوددمیخونه که رس ابدار تو

  نیینجایا دکتر شما هم ا:  رضوانه
 م؟ی بخورم داریی اومدم چازمیاره عز-

 . کنممی چند تا پرونده مونده تنظرمیاره تازه دمه ، دکتر من من م:رضوانه
 امی بخورم مموییبرو منم چا -

 پس فعال: رضوانه
 فعال-

 وانی لکی زدم یی به ذهنم خطور کرد لبخند دندون نماي فکرکی که ختمیری میی خودم چاي داشتم برارونی رفت برضوانه
 .ختمی ریی برداشتم و تواونم چاگهید
 .ستی بخوره بد نیی چاکی حرکت کردم حتما خسته اس ابدی طرف اتاق اربه
 
 !! نبود چه جالبی منشدمی مطبش که رسيتو
 .گنی می چنمی تر کردم که ببکی گوشمو نزدومدی طرف در رفتم صدا صحبت مبه
 . بستخی و عشوه گر دختر خون تو رگام فی ظري صدابا

  یدونستی و میدونی تو که مشکالت منو مزمیاخه عز: دختر
 خب؟:ابدیار

 !!! صدا متعلق به رکساناس پس برگشتهنی نداشتم اشک
 !! دوست دارمیلیخ:رکسانا

 ...  دوستیلیمنم خ:ابدیار
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 . حرف دستام شل شد و ناخوداگاه از دستم افتاد و شکستنی ابا
 . شد و در باز شدری برگردم و برم که دخواستمی معیسر
 .  شددی من رنگش سفي افهی منو و قدنی با دی ولرونی اخمو اومد بي اول با چهره ابدیار
  مننیصا:ابدیار

 .   اصال توجه نکردمزدی که صدام مابدی اري به صدارونی بلند از اتاق زدم بي تاسف تکون دادم و با قدماي از روي سرفقط
 .  حرکت کردمی به طرف در خروجفمی و بعد از برداشتن کدمی به اتاقم رسی کدونمی نمی شدت ناراحتاز
 . زدمرونی بمارستانی از بنی شدم ، بعد از روشن کردن ماشنی رفتم و سوار ماشنگی طرف پارکبه

 .  به طرف دستگاه پخش رفت و روشنش کردمدستم
 . شروع کرد به خوندنینی غمگاهنگ

  و من تاب ندارمیبانی خواب رقهم
 
 . خواب ندارمنی اي تابم و از غصه یب

     
 .ستی سخن نلی مچکسمی و با هدلتنگم

 
 .ستی من نی در همه افاق به دلتنگکز
 
 . عهد شکن هستی ستم کار و بساریبس
 
 .ستی عهد شکن نستی ان عهد شکن نهی به ستم کاراما
 
 . از همه کس خارترم منی تو بسشیپ

 
 . که از جمله گرفتارترم مني روزان
 . تی بر سر کوي که نماند دگريروز
 
 . وفادار ترم مناری که ز همیدان
 
 .  من کني من نگر و  چاره هی کسی ببر
 

 . ترم مناری ی ترم من باری ی و بی کسی از همه کس بزان
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 )همخواب- یمحسن چاوش(
 
 
 .  شدبمی غم نصای دنکی اهنگ فقط دو قطره اشک و نی ااز

 نبود دوست نداشتم می احساسی از بختمی عشق تازه جوونه زده تو قلبم دو قطره اشک ري خودم سخته که براي براباورش
 .نمیترحم بب

 .  که دوستش داشتمی لنگ بود اونم نبود کسمیگ زندي جاکی برسم فقط خوامی که میی تونسته بودم به جاتازه
 ؟!!!نینطوری فکر کنم عاشقام همسوختی که قلبم مي اما دلم بدجور درد داشت جورزدمی نمزار

 یلی بند و به اب دادم خابدی اري جلونکهی همبودمی منی غمگدی نباگرفتنی پرونده برام منی تو اتمی بخاطر موفقی جشنامشب
 .دنیفهمی مهی بقدیبودنبا

 . در و باز کردم و داخل رفتمدی در خونه پارك کردم و با کليجلو
 ؟ چرا زود يای بگهیتو مگه قرار نبود دو ساعت د: من با تعجب گفتدنی با ددادی بود و داشت به باغچه آب ماطی تو حآرا

 ؟ياومد
  امشبي نبود اومدم اماده بشم برايماریکارم زودتر تمام شد امروز ب-
 . شدرهی جلوتر اومد و به چشمام خي با کنجکاوآرا
  شده؟یچ:آرا
 یچیه: لبخند گفتمبا
 . برم که با حرف آرا خشکم زدخواستمی طرف خونه مبه
 .نمی بی مقی غم و شکست عمکی بزرگ يروزی پکی که تو چشمات بعد یچیه:آرا

 .ی باشنی غمگی نتونی حتی سخت بود تو اوج ناراحتچقدر
 عمر رنج کیمن محکوم به سکوتم آرا مامان بابام بخاطر من : که صورتم طرف خونه و پشتم به آرا بود گفتمنطوریهم
 .نمی رنجشونو ببخوامی نمگهی ددنیکش

 .  بهت بگمدی شاي روزکی: به طرف آرا برگردوندمو گفتمصورتمو
 . آرا رو گرفتم و به طرف خونه حرکت کردمي بهت زده ي چهره از
 . دم و وارد شدم همه در حال جنب و جوش بودن و باز کردر

  يا چه زود اومد:  و گفت دی تا منو دمامان
  اومدم زودتر اماده بشم-

 .   به طرف اتاقم حرکت کردمي اگهی حرف دبدون
 . دوش اب سرد بودم تا از التهابم کم شدری چقدر زدونمی برداشتم و به طرف حموم حرکت کردم نمحولمو
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 يری خوش دوخت که دو وجب باالتر از زانوم بود شال حری کت شلوار مشککی اومده بودن به لباسم نگاه کردم ی کمتعداد

 . به صورتم داشتممی مختصرشیام سرم کردم و ارا
 که وارد خونه شد لبخند ی ، همزمان با کسکردمی تشکر مگفتی مکی گروه که داشت تبري از افراد هایکی از همسر داشتم

 . دیاس لبم ميرو
 . کردم و به طرف آشپزخونه قدم برداشتمی عذرخواهکردمی که داشتم باهاش صحبت می رفته بود اونم دعوته از خانومادمی
 . بودی و ناراحتتی از عصباندی چرا گر گرفته بودم شادونمی اب خوردم نموانیل

 . مو خونسرد کردم و از آشپزخونه خارج شدمچهره
 
 
 ابدیار
 

 .ترسوندی منو منی ترس واکنش صادمیترسی با ترس و اظطراب وارد خونه شدم اره مامشب
 . خوشگل شده بودیلی امشب خرونی از آشپزخونه اومد بدمی دقهی اما بعد ده دقدمشی از همه که چشم گردوندم نداول

 .  طرف مادرش و مشغول به صحبت شد به طرفش رفتم و سالم دادمرفت
 . بستخیرد و صورتشو به طرفم گردوند با لحن سردش تمام وجودم  مکث کی من کمي صدابا

  سالم:نیصا
  منو دوست نداره؟یعنی بود بی برام عجنی خونسرد بود و ایلیخ

 .  مبل نشستمي کرد و به طرف همسرش رفت از فرصت استفاده کردمو بغلش روی عذر خواهنی صامادر
 صبر کن: دستش گذاشتم و گفتمي بلندشه و بره که دستمو و روخواستیم
 
 دییبفرما:  نگاهم کنه گفتنکهی و بدون ادی کشرونی دستم بری دستشو از زي همون خونسردبا
 رکسانا دنی کنه با دشی گفتم همراهنهی شمارو ببخوادی اومده می خانمکی:  اومد و گفتی مطبم بودم که منشيامروز تو-

 ...  گفتم بره چون ممکنه بود صدامونو بشنوهیاگه بگم جا نخوردم دروغ گفتم به منش
 . ادامه دادمدادی بود بدجور ازارم منی لب صاي که رويپوزخند

 ،گفت یرفتی و نمي من و با اون وضع ول کردي گفت اومدم عشقمو برگردونم گفتم تو اگه عاشقم بوديگفتم چرا اومد-
 و یدونی عشقتون گفت توکه از مشکالت من مای لیص رفتم گفتم بخاطر تحی ملی ادامه تحصي برادیمجبور بودم با

    گفتم خب گفتیدونستیم
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 خواستمی شده همه وجودم میکی االن دوست ندارم ی بگم ولخواستمی بگم منم دوست داشتم مخواستمی دوست دارم میلیخ
 رهی به صورتش خیدونی تموم موند و بعدشم که خودت ممهی حرفم نيزی شکستن چيبگم دست از سرم برداره اما با صدا

 نیعاشقت شدم صا  وقتهیلی شدم خگهی دیکی وقته عاشق یلیمن خ:شدم و گفتم
 ی دروغ بگدی حرفتو باور کنم ؟ شادیچرا با:  شد و گفت رهی خبهم

 
 
 ابدیار
 
  گهی می قلبت چنیاول تو چشمام نگاه کن بعد بب:  زدم و گفتم ي بهش لبخندرو
 . می شدرهی به اون طرف خمیدر که با شدت باز شد نگاه از هم گرفت ي شد اما با صدارهی چشمام خبه

 .  با هفت هشتا محافظ وارد شدنی خانومکی از همه اول
 . نگاه کردم چشماش از زور تعجب گرد شده بودنی صابه

 .  که منم همراهش پاشدمپاشد
 
 

 نیصا
 
 .کردنی که وارد خونه شد چشمام از تعجب گرد شد مامان و بابام داشتن با تعجب نگاه مي فرددنی دبا

 سا؟ی پریکنی مکاری چنجایتو ا: بابا
 . شدم و بعدم به مامان اشاره کردتونی مزاحم خوشهیچ: زد و گفتي پوزخندسایپر
 با خودت نی غول تشنا کنیم شده سوما ا من و تو چهار ساله تمونی بی دوما همچي شدمونیاوال که اره مزاحم خوش: بابا
  داخل؟ي اورديدیکش
 نیاماده باش: بدجور اخم کرده بود  رو به محافظاش گفتسایپر

 . زنا بلند شدغی جي اسلحه هاشونو در اوردن و طرف مهمونا گرفتن که صدامحافظا
 . می کنه چون اصال مسلح نبودي کارتونستی نمچکسیه

 ؟یکنی می چه غلطيدار:بابا
روبه من  - داره ی که کت و شلوار مشکي زن و مرد و اون دخترنیجز ا:  بدون توجه به بابا رو به محافظاش گفت سایپر

 . نی کنی زندانی اتاقکی تو نی رو ببرهیبق-اشاره کرد 
  اون باشهنیبزار: گفتسای اومد که پرابدی به طرف ارگاردای از بادیکی به جدا شدن و دستور و انجام دادن گاردای از بادچهارتا

 . نینیبش: مانتوش برداشت و رو به ما گفتبی از تو جي اسلحه اسای رو که بردن پرهمه
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 .کنمی می تو مخ همتون خالری تکی مگر نه نینیگفتم بش: دی داد کشمی نکردی حرکتدی دیوقت
 . می مامان بابا نشستي مبل کناري کنار هم روابدمی مامان و بابا بغل هم رو مبل دو نفره من و ارمی به طرف مبال نشستهمه

  نی خوشبختیلی خنمیبیم: زد و گفتي پوزخندسایپر
 میشی چشم تو خوشبخت ترم ميبه کور: با پوزخند گفتبابا
  خفه شو:سایپر
 .  نشستمونیی مبل روبروي دور دورمون چرخ زد و روکی

 . کنمفی داستان خوب و خوشگل براتون تعرکی خوامیم:سایپر
  داستان گوش دادن گذشتهکمیفکر کنم از سنمون : گفت زی تمسخر امي با خنده اامانم

  نای گذشته یفهمی مي گوش دادیوقت: سایپر
 سنم باالتر که رفت عالقمم زمی نفر و دوست داشتم اون فرد شده بود همه کس و همه چکی ی از بچگادمهی:  دادادامه

 می که دوستش داشتي با خواهر همون نفرمی روز که داشتکی اما دمیرسی مخواستمی می شد بخاطر شغل پدرم به هر چشتریب
 خواستمی می از بچگی پر شده بودم اون متعلق به من بود منم هرچخشم  ازنقدری ادمی خبر ازدواج عشقمو شنمیومدیخونه م

 میکردم  اما بعد چند وقت تصم با پسرا غرق ی ، بعد از ازدواجش خودمو تو مشروب و خوش گذروناوردمی به دست مدیبا
 . ارمیگرفتم اونو بدست ب

 و شعله حسادتم پررنگ تر اون تو شدمی موونهی ددمیدی و منی که باهم بودیی عکسای وقترنی نظرتون بگری دادم زدستور
 .ي دوست داشتم تو بودی آرمان اونيبود

 .  بره دفترت چون کارت داشتدی ماهدخت گفت بامی رفته بودرونی روز که منو و ماهدخت بکی
 حرف و نی که اي اون روزنی بودم از ماهدخت که بچه دار شددهی شندمی مکالمتو با رها شني صدامیدی در دفترت که رسبه
 . عمرم بودي روزانی از بدتریکی رهی نمادمی وقت چی هدمیشن
 .  بودضی انگار مرنیکردی در مورد بچتون صحبت منی که داشتدمیشن

 ي اومدرونی دادم و گفتم اگه تنها بامی از ادمام پیکی ، به گرفتی نقشم مکردی گل مشی بود اگه رها حس مادریخوب تیموقع
 . کننینقشه رو عمل

 
 نی فاصله خونمون با خونت دور بود و ای کردم و گفتم من برسونی بعد از اتمام کار ماهدخت زرنگمی ماهدخت وارد اتاق شدبا

 .ي قبول کردي من قرار گرفته بودیستی بود تو که تو رودربای خوبتیموقع
 غرق دمیدی رها رو همراه با چند تا مرد مدنی زجر کشلمی فدموی خونه رسی وقترونی گرفته بود رها از خونه زده بود بنقشم

 . خوب نبود حال مامان نگران بودم استرس اصال براش ي همه خصوصا مامان بابا پر از خشم براي چهره شدمیلذت م
 هی کنن علیی و بد گوي سازعهی محلشون فرستادم تا شاي نبود فقط چند نفرو توی در مورد رها کار سختي سازعهیشا: سایپر

 لمی اما تو اصال تحوشدمی مکی نشون بدم بهت نزدي و رفت االن نوبت من بود که خوداوردیرها ، رها باالخره طاقت ن
 يباهام ازدواج کرد:دی توهم رفت وداد کشسای پري چهره ي با من تن داددواج که با ازشدی دفعه چکی دونمی اما نمیگرفتینم
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 محبتاتم ی حتي بودبهی غرنی و عي نشدکی بهم نزدکباری ی سال زندگنهمهی اي تورهی نمادمی راتوی وقت تحقچیاما ه
 که نسبت یبا تموم نفرت  باشهشمونیپ دی بای و گفتي اوردنی که شک نکنه، بعد ازدواج صانی بود اونم بخاطر صایمصنوع

 . پنهان کردم و بزرگش کردمیبهش داشتم بزرگش کردم نفرتمو پشت نقاب مهربون
 کنم بزار بگم که چرا به ازدواج باهات تی حالییزای چکی حاال بزار منم یخسته نباش:  گفتزی تمسخر امی با نگاه و لحنبابا

 گفت و گو دنی رها کار توئه از رفتارا کارا مشکوکت و شني هی قضدی فهمشیدونستی که ساده میتن دادم همون ماهدخت
 تا حد مرگ بزنمت اما ماهدخت که اخالق گندتو امی بخواستمیداد اول م  بود و به من اطالعدهیهات با چند نفر فهم

 می گرفتمی تصم من و ماهدختمنی بخاطر همیکنی کلمه از لج صحبت نمکی دمی رو فهمهی قضی گفت اگه بفهمدونستیم
 کله گنده اس اما ار و خالفکی قاچاقکی بابات دمی کردم فهمقی عقدت کردم در موردت تحقمی کندای تا رها رو پمی بدتیباز

 از خونه رفت تا مادرشو نی که صای که به رها نرسم تا وقتيکردی مي تو کارکردمی مدای پیباهات که ازدواج کردم هر سرنخ
 چهارساله دارم نقشه ي برام مردي بودمی مصرفی کردم از اون روز به بعد همون ادم بداشی پيریگی کنه بعد چهارسال پدایپ
  خانمسای پري تو شکست خوردنباریت ای نابودي براکشمیم

 کشمتیم: پاشد و اسلحه رو طرف بابا گرفت و گفتتی با عصبانسایپر
 .  من پرت شدي پاي روبرو زد که اسلحهسای دست پرری به زي پاشدم با پاش لگدعی سرمامان

 مگر نه نیاسلحتونو بنداز: که به حالت اماده باش بودن گفتمگاردی گرفتم به سه تا بادسای اسلحه برداشتم و طرف پرعیسر
 .کنمی می تو سرش خالری تکی

 نیی اسلحه هاشونو انداختن پامحافظا
 از شعوری بیسمی ساديسال بخاطر تو25: بود و محکم گرفته بودتش گفتچوندهی رو از پشت پسای پري که دستامامان

 زارمی نمگهی دیکنی میی محبت گداي از خواردهی محبت ندي عقده اکی یضیهمسرم که دوست داشتم دور افتادم تو مر
 . رمیگی خودم انتقام مي خودم با دستايری و ازم بگمیزندگ

 
 

 . دت باز شد حرف مامان تموم نشده بود که در بشهنوز
 .  که پشت در بود چشمام گرد شدی کسدنی دبا
 .کردی نگاه کردم اونم داشت با تعجب نگاه مابدی طرف اربه

 . وارد شد و اسلحشو طرف بابا گرفتگهی دگاردی به همراه دوتا بادرکسانا
 . کنمی حاللش مری تکی و دمی امونش نمي نندازنیاسلحه تو بنداز زم:  به من گفترو
  توام مامانمو ول کن: کرد و گفتي مامان اشاره ابه
 ؟!مامان-

  نی گفتم اسلحه تو بزار زمی چيدیمگه نشن:رکسانا
 ي مو اروم گذاشتم رواسلحه
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 نیزم 
  نوریپرتش کن ا:رکسانا

 سا؟ی پرگهی می دختره چنیا:بابا
 قتیحق: زدو گفتي لبخند مرموزسایپر
 قت؟ی حقی چیعنی:بابا
  ها؟نمی به پات بشيای و طرفم نمیکنی بهم نگاه نمی وقتیانتظار نداشت: سایپر

  گفتی جمع شد و پشت سرش اخسای بهش وارد کرد که صورت پري رو محکم گرفته بود فشارسای پري که هنوز دستامامان
 مگه نگفتم ولش کن: داد زد رکسانا

 
 

 ؟يدی فهمکشمشی می به شوهر و دختر و دامادم برسونیبیاس: مامان
 کوفت توام که فقط ي اکردی انداختم که با لبخند نگاهم می نگاهابدی وسط به ارنی اهی از حرف مامان باز موند داماد کدهنم

 . لبخند بزن
 ؟ي من شدی رکسانا تو با نقشه وارد زندگنمیبب: ابدیار

 فقط ي بودم پولداردهی شن بودی اتفاقیلینه خ: صورتشو طرف ما کرد و گفتکردی که با خشم داشت به مامان نگاه مرکسانا
 . بودنی شدم کارم همتی زدنت وارد زندگغی تيبرا
 . تاسف نگاهش کردمبا

 .  ستاد وارد شدني اول ارا و بعدشم چندتا از بچه هاگاردای پشت سر اون و بادي از پنجره دمی بهش بود که دنگاهم
 از یکی به خواستی حرکت کردن رکسانا مگاردای به طرف بادسی دستشو گذاشت رو دماغشو اروم با حرکت لب گفت هارا
 رکسانا: گفتعی سرابدی نگاه کنه که ارگاردایباد
 
 

 . نگاهش کردی گردوند و سوالابدی نگاهشو به طرف اررکسانا
 منو اقتی تو لخورهی مثل تو به درد من نمیفی ادم اشغال و کثي چه بهتر مال من نشدکنمی االن که فکر میدونیم:ابدیار

 . ینداشت
  یدهنتو ببند عوض: با خشم نگاهش کرد و گفترکسانا

 .  شدیکی سر رکسانا ي رکسانا با گذاشتن اسلحه ارا روي اسلحه کی شليصدا
 .  نگاه کردمرفتی که کنارم افتاده بود و از دستش خون مابدی بهت به اربا

 .  به طرفش رفتم و بغلش نشستمعیسر
 حالت خوبه؟-
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   بودنیری شیلی که با تو گذروندم برام خییروزا: ابدیار
 .  خودمو نگه داشتمي اما جلوومدی داشت در ماشکم

   زمانه رفتنهي بهم بگو که دوستم داري ازت بشنوم دوستم دارخوامی منیصا:ابدیار
  زمان رفتنه ؟وی چیچ-
  کنمیبگو خواهش م:ابدیار

 ادم و صداش زدم که چشماش بسته شد تکونش دکردمی داشتم نگاهش منطوریهم
  ؟ابدیار-

   به صورتش زدم اما تکون نخوردیلی تا سچند
 سرمو گذاشتم رمیمی من بدون تو ميری بمدی تو نباوونهی بخدا دوست دارم پاشو دابدیار: رو گونه هام روون شد و گفتماشک
 .  رو سرم قرار گرفتی که دستکردمی مهی داشتم گرنشیرو س

 واقعا ؟:ابدیار
 تند بلند کردم و با بهت بهش نگاه کردم به پشت سرم نگاه کردم همه رو بازداشت کرده بودن و برده بودن مامان و بابا سرمو

 ینیدسته سنگ: و گفتدی رو صورتش کشی دستابدی دوباره صورتمو برگردوندم طرف ارکردنیو آرا داشتن با لبخند نگاهمون م
  ها؟يدار
 ؟يتو مگه نمرده بود...تو -
  ؟رهی تو دستش بمری با تيدی دویک: کرد و گفتي بلندي خنده بدایار
  رهی از من اعتراف بگخواستی فقط مشعوریب

   محکم تو گوشش زدمیلی سکی بلند کردمو دستمو
  ؟یزنیچرا م: تعجب دستشو گذاشت رو گونش و گفتبا
  چقدر نگران شدم ؟یدونیحقته م-
 
 

 . کم زد خشابدی که با حرف اررونی که برم بپاشدم
  نیعاشقتم صا:ابدیار

 به مامان بابام نگاه کردم که زنهی جلو مامان بابام چه حرفا مای حی پسره بکشهی از خجالت قرمز شده بود خجالتم نملپام
 . کوب شدمخی دوباره مابدی اري حرکت کردم که با صدای گر گرفته بودم به طرف در خروجکردنیداشتن با خنده نگاهم م

   زنم بشهنی کنششی ضمانتمو پشهیبابا جون من عاشق دخترتون شدم م:ابدیار
  زنهی ممیی کردم و با حرص نگاهش کردم چه بابا باباابدی طرف ارصورتمو

   زخمش و پانسمان کننبرنشی نمامی نخورده چرا نمری اقا تنیمگه ا: حرص به آرا گفتمبا
  ؟یکنی شده حاال باهام ازدواج میکنار دستم رد شد و خون از ری نخوردم تریمن ت: قبل از آرا جواب دادابدیار
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  مبارکه: شروع کرد به دست زدن و گفتدی حرصم گرفته بود هم خندم آرا که لبخندمو دهم
  گفتم بله؟یمن ک: دهن باز نگاهش کردمبا

 رهی دل خودتم گیعنی يخندی می دوما وقتگنی به شونم زد اوال بله و سر سفره عقد مي اومد جلو و ضربه اآرا
 آرااا-
  گمی انگار دروغ مهیها چ:آرا

 ي نگاه چپ انداختم که به روکی صحبتاشونم بکنم بهش نای تا امی رو به مامان و بابا گفت عمو و خاله بهتره ما بربعدم
 رونی و با مامان بابا رفت باوردیخودش ن

 
 .کننی مي شانس مارو نگاه کجا ازمون خواستگارتروخدا

  شد و اومد سمتم پاابدیار
 نیممنون صا:ابدیار
  ؟یبابت چ-
  ي خانوم خونم شدنکهیبابت ا:ابدیار
  گفتم خانوم خونت شدم؟یمن ک-
 پس؟:ابدیار
 ی کني ازم خواستگاردیبا-
  خانم؟یکنیبا من ازدواج م: زد و گفتي لبخندابدیار
  کني نه زانو بزن خواستگارنطوریا-
 عمرا: با بهت نگاهم کرد وگفتابدیار
  رمیباشه منم م-

  باشه باشه غلط کردم: که گفترونی برم بخواستم
 ...  من عاشقتمنیصا: پام زانو زد و گفتنیی مندانه نگاهش کردم که پاروزی پي لبخندبا

  چشماتو ببند: و گفتمدمی حرفش پروسط
  بستچشماشو

  باهات ازدواج کنمخوامی منیبگو صا-
   باهات ازدواج کنمخوامی منیصا:ابدیار
   هر روز صبح مسواك بزنمدمیبگو قول م-

 اجباره؟: باز کرد و گفتچشماشو
 اره اجباره من از مسواك نزدن متنفرم-

  چشماشو بستدوباره
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  هر روز مسواك بزنمدمیقول م:ابدیار
  ی مال من بشدیتو با-
 ی مال من بشدیتو با:ابدیار

  وست داشته و تنهات نزارم دشهی همدمیقول م: زانو زدمو گفتمجلوش
   دوست داشته باشم و تنهات نزارمدمیقول م:ابدیار

 . خودش حس کرد چون اروم چشماشو باز کرد با لبخند بهش نگاه کردمکی کنم من و نزدفکر
 می وفا نشی وقت بچی به سرمون نزنه هانتی وقت هوس خچی همی که مال هم باشمی بهم قول بدنجای امشب همابدی ارایب-

   که تو دالمون لونه کردهیفقط و فقط به حرمت عشق
  بهت گل سرخ مندمی قول منمی بهت صادمی قول مدمیقول م: کرد و گفتاقی و اشتجانی با هي لبخندابدیار

 .  صورتامون بودنی ده سانت فاصله بدی بهم بودشاکی نزدیلی خصورتامون
 ي با گذاشته شدن لبادیرسیاصله با جلو اومدن صورتش داشت به صفر م لبام سرخ و بعد تو چشمام نگاه کرد في روابدی ارنگاه

  می من همراه بود از هم جدا شدی که باهمراهی طوالني بوسه کی بعد دمی رسیگرمش رو لبم به اوج خوشبخت
 نی صارهی نمادمی شب و نی وقت اچیه:ابدیار
 
 

  مامانمامان
 
 جونم دخترم-
 

 کننی متمی اذنی بابا و آئمامان
 
  مامان؟نهی کردن مگه آئکاریچ-
 
  کارا رو ندارننی دخترا عرضه اگنی و مکردنی مسخرم منی باختم بابا و آئنی من به آئشنی پلستيسر باز:نهیآئ

  به جنگشونمیریعجب اشکال نداره مامان م: انداختم باال و گفتم ابروم
  اخجون: نهیآئ
 رونی همراه دختر کوچولوم از اشپزخونه اومدم ببه
 کردی مقی و تشونی فوتبال ائي رو مبل نشسته بود و بازابدیار
  کرده؟تی دخترمو اذی کنمیبب: گفتمی خشني صدابا
   صورتشونو طرفم کردنابدی و ارنیآئ
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  لوس باز رفت به مامان گزارش دادي دختره شیا:نیآئ
 چخبره منم کی دو به نی کردي ادب بعدم شما نامردی بي پسره یلوس خودت: گفتغی جغی و با جدی کوبنی پاشو به زمنهیآئ

 .  اوردمارمویرفتم 
  کردمی نگاه منهی خنده به ائبا
  عرضه ان نه؟یکه دخترا ب-
 ؟یاره پس چ:ابدیار
 .دهی دستور مکی گهی برد به نفر دی هر کمیدیکه اره باشه من و تو مسابقه م: گفتمکردی که با خنده نگاهم مابدی اربه
  باشه: با اعتماد به نفس گفتابدیار

 گرفته نگاهم کرد براش با ي افهی با قابدی اري ساعت بازمی فوتبال و گذاشت بعد ني بازابدی ارمی رفتشنیستی به طرف پلهردو
 فه؟ی ضعیحاال ک: زدمو گفتمیخنده چشمک

  دستش خراب بودنی استیقبول ن: نگاه کرد و گفتونیزی تلوي عدد پنج صفر روبا
   بهانهي ايا: باهم نهی و آئمن
 نی ظرفارو بشوردی بانیدر هر حال امشب تو و آئ-
 .  گرفتمشی اعتراضاشون گوش ندادمو دوباره راه اشپزخونه رو در پي صدابه

 بشه من و گهی دي ماجرا هاری درگمی زندگخواستمی ازدواج کردم و همون زمانم از ستاد استفا دادم نمابدی با ارشی سال پشش
 ازدواج کردن نمی و روژنی ،ارهی بی مال بمونینیی خودمون االن واحد پاشی پمی ام اوردی بی و بمی تو مشهد موندگار شدابدیار

 پسره دوساله داره اما خاله ،خاله بعد چند سال با کی ازدواج کرد و االن ی آرا هم با قاسمدهی دختر دارن به اسم سپکیو االن 
 ادم متشخص و ي موسوي که مجبور شدن از هم جدابشن ازدواج کرد اقادمیامان شنعشق سابقش که من همون زمان از م

 . دوقلوان االن پنج سالشون هستدمیهم فشونی و مهندسه من بعد سه بعد ازدواج باردار شدم و بعد پنج ماهگهیخوب
 نشیری که به طعم شنهی کنه اما مهم لذت اتتی موقع خوردنش دستات چسبناك بشه و اذدی من مثل عسل بود شایزندگ

 . بودی من عسلی زندگدمی رسنشیری داشت اما من باالخره به طعم شتاشوی و اذی من سختی زندگرسهیباالخره م
 رو ی زد و دستي کمرم قرار گرفت برگشتم و با لبخند نگاهش کردم لبخندي وقته شده بود مرحمم رویلی که خی گرمدست

 .دیگونم کش
 نی صایدونیم:ابدیار
 و؟یچ-
  که امروز بهت نگفتم عاشقتم:ابدیار

 . پنهون کردمنشی کردم و سرمو تو سيزی ري خنده
 
 یزنی دلم تا صدام ملرزهیم

 ی تو جون منی عشق منتو



     منی عسلیرمان زندگ                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 176 

 شهی تر میدنی غروب دکنارت
 شهی عشقت همه وقت من سر مبه

  توشی پمی راضی از زندگمن
  توشهی اخرش مگمی از عشق ممن
   مسئلهچی تو همیگی نه نمبهم

  بلهمی هردو گفتی عاشقنی اتو
  بلهی که گفتم تو گفتی هر چمن
   قرار توئهی دلم بشهیهم

   کنار توئهمی دلخوشهمه
  دوست دارم تورو دوست دارمتورو

 
 انیپا
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